
Nesantaikos židiniai Europoje

M. Higgins priminė pavyzdi, 
kaip nutiko su Amerikos Kon
greso priimta ir prezidento pa
skelbta praeitais metais

sim pasiieškoti pagalbos kur 
kitur”.
Tai yra Laos, kuriam Ameri
ka per penkeris metus supy
lė 300 milijonų dolerių.

VIKTOR JAANIMETS, pabėgėlis 
estas, Amerikos vėliavos globoje.

Kai Chruščiovas pasakė:
'•Jeigu jis nori liktis čia — ge- 

ral. Kiekvienas Sovietų pilietis turi 
teisę gyventi, kur jis nori”, — tai 
tai Jaanimets j tai atsakė:

Kodėl Chruščiovas to nepa'kartoja 
namie? Tada jis pamatytų, kiek 
žmonių nori Rusijoje pasilikti”.

Ar tylą dėl sovietų kolonializmo nepavi

kad jie sušt 
sima siūlyti 
kai kitos w 
mė. Tada i

ginijoj (12). artimesni demokratę augahro*
Kennedy gali išsiversti ir be m "contefomonT politika, t. y. 

didžiųjų valstybių. netekti komvntelY fottav; de*
Po rinkikų registracijos jau mekratvi artimesnė reepuMke- 

matyti, kad slysta Naonui Ca- ny vykdyto "retreeT politika, 
lifornia. gal net ir Pennsylva- * y. trauktu M *►
nia. liauL Tačiau ginče nebuvo skir-

— RooNvaltienė tebereika- ta jokio dėmesio “rvU back“ 
liūja, kad Kennedy, jei laimės politikai, apie kurią buvo tiek 
rinkimus, į valdžią priimtu A. daug seniau prikalbėta, k y.

■■ , .
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darbuose ir būva pašyta pirmo-

Salos kaba h pat

Parsons pranešė LaOs min. 
pirmininkui, kad Amerika ne
sirengia nutraukti paramos, jei 
jis ir toliau nepriims į koali
ciją komunistų lyderio. Min. 
pirmininkas Souvana atsakė:, 
“Jei Amerikai nepatinka mū-

ITALIJOS BYLA $U Amerikos. Bet tada Amerika
AUSTRIJA gali pasitraukti iš Europos. Tat

Austrija apskundė Italiją būtų Europai katastrofa ir V<£ 
Jungtinėm Tautom dėl Italijos kietija geriau tokiu atveju pa-

rezoliucija dėl paverg
tų tautų savaitės. Savaitės pa
skelbimas sutapo šu Nixono ke
lione i Sovietus. Kai Chruščio
vas jaudinosi dėl tos savaitės 
ir viceprezidentui prikaišiojo, 
pastarasis aiškinęsis, kad nei 
jis nei prezidentas tyčiom ne
norėję parinkti rezoliuciją! to
ki laiką prieš pat kelionę; tai 

mą ryty Europoje gali sukai- Kongreso veiklos sritis, ir čia 
ti audrą ne tik Maskvoje, bet 
ir namie, Amerikoje.

Amerika padaro drąsesnį ir 
ofenzyvinio pobūdžio žingsni.

KENO PIISĖJEBCTVŠIRŠES ?
Jei ryty Europa yra sirsiy lizdas tai jį 
pajudinus širšes labiau geltu Chruščiovą

Vengimas paliesti rytų Euro
pos padėtį iškilo ne tik prezi
dento kalboje Jungtinėse Tau
tose, bet ir kandidatų į jo vie
tą ginčuose dėl užsienių poli
tikos. Tuose ginčuose nebuvo 
nė vieno klausimo, kuriam tiek 
daug laiko ir nervų būtų sky
rę kaip Kinijos salos Matsu ir 
Ouemoy. Ginče iš esmės pa
sirodė tik toks skirtumas tarp

lies. Italijos atstovas spalio 18 ne su Prancūzija. 
J. Tautose atmetė Austrijos 
reikalavimą, kad Bolzano gy
ventojam būtų duota autono
mija. Tų gyventojų yra 250. ABEJIEM GERAS
000; jie kalba vokiškai. Pakistanas. Amerikos sąjun*
ADENAUERIS IR DE GAULLE gininkas. pasirašys sutartį su

Vokietijos kancleris Adenaū- Maskva ir paves jai ekslopuo-
—- Komunistinės Kinijos pre* eris įspėjo de Gaulle, jog de ti naftą Ir kitus mineralinius

ridentas kitą mėnėsį vyksiąs į Gaulle noras gauti daigiau vai- šaltinius. Ten jau veikia Ame-
Maskvą tartis dėl ideologijos tižios Nito organizacijoje reiš- rikos ir Anglijos firmos taip Stevensoąą. Jb turįs diriguo- kokiom priemonėm kotnuntaną
skirtumų. Ida tos valdžios atėmimą iš pat ti Kennędy užsienio politikai, galima būtų stumti atgal.

sukontroiiuoti negalįs nė pre
zidentas. Aiškinosi ir demokra- 

^tų atstovas, vienas iš tos rezo
liucijos autorių, kad rezoliuci
ja nieką bendra neturi su ke
lione. Tai šudarė įspūdį, kad 
atstovai nori rezoliucijos pras
mę sumenkinti, rodyti nereikš
mingą.

Toki? aiškinimasis, sako Hig
gins, kelia nerimą valstybės

* departamento atitinkamiem pa
reigūnam, kad

Chruščiovas par greitai lai- * 
mi pripažinimą savo dvigubam 
matui, standartui 
pavergtą rytę Europą kaip nie
kur nieko ir atvykus į New 
Yorką šaukti apie Puerto Rico 
išlaisvinimą.

Autorė žvėlgia tiesiai į “ko
lonializmo” klausimą: jį turėjo^ — 
iškelti Amerika, o ne iš pas
kos eiti ir iš pradžių atsikal
binėti, o tik paskui Chruščio
vui pritarti. Autorė tiesiai ma
no, kad jei Vakarai kels “so
vietinio kolonializmo” klausi
mą. tai jie sukels širšių lizdus. 
Dėl tos baimės ji atsako vieno 
prityrusio Vakarų diplomato 
pareiškimu:

"Aišku klausimas pataikys į 
širšių lizdą, bet širšės bus mu
sę pusėje".

—. poje. Noras^ tylėti gali paraly- 
i ^žuotį bet kokią iniciatyvą ir 

klausimo svarstymą.
Tarp rytų: vidurio Europos 

kilimo amerikiečių svarstoma 
idėja imtis akcijos, kuri paska
tintų ir padrąsintų Amerikos 
diplomatiją nepraleisti progos 
iniciatyvai.

Amerikos pinigai, Maskvos garbė, ir Laos neutralumas
^Laos valstybėlė nuvertė A- garbės sargyba (tarp kitko a- sų neutralumas, tai mes turė- 

merikai palankią vyriausybę ir merikiečių apmokyta); suklaupę 
pastatė “neutralią”. Prieš sa- mergaitės laikė gėles ir dova- 
vaitę nuskrido ten Amerikos nas. 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas J. Graham Parsons. Išli
pant jį iš lėktuvo sutiko Laos 
protokolo pareigūnąs! ir Ame
rikos atstovybės tarnautojai.
Kitą dieną atskubo Sovietų at
stovas Abramov. Jį pasitiko

Jungtinėse Tautose tebeina 
bendro pobūdžio pasisakymai 
— kalba, kas ką nori, ir apie 
ką nori.. Tose kalbose iškyla, 
kad . i 

nauju valstybių norai nesu
tampa su dtdžięję interesais.

Jei Chruščiovas pirmu klau
simu kėlė nusiginklavimo rei
kalą; jei “neutralieji” su Indi
ja prieky norėjo laimėti tarpi-

ninko tarp Amerikos ir Sovie
tų rolę, tai Afrikos naujų vals
tybių atstovai nori, kad

greičiau būtu svarstomas ję 
laisvės ir gerovės reikalas, o 
dėl nusiginklavimo, dėl lėktuvo 
U-2 jiem nei šilta nei šalta, ir 
jų rankos nekilo.

Iš naujo tai pasirodė politi
nėje komisijoje. Naujos vals
tybės Nigerijos atstovas spa
lio 18 pasiūlė pirmuoju klau
simu svarstyti pagalbos Afri
kai programą, apie kurią buvo 
kalbėjęs prezidentas Eisenhowe- 
ris. Jis nusileido tik tada, kai 
Amerika ir Sovietai pasisakė.

roję Afrikos pagalba, trečioje 
Alžiras.

Greitos eilės nesulaukia klau-. 
simai, kuriais nėra kas rūpina
si. Atrodo, kad tarp tokię klau
simu gali būti ir “kolonializ
mo" klausimas. Jungtinių Tau
tų pilnatyje spalio 18 Guinė- 
ja pasiūlė, kad kolonializmas 
būtų panaikintas ir išlaisvini
mo procesas baigtas iki 1961 
metų pabaigos. Ukrainos kal
bėtojas tam pritarė. Tariau su 
“kolonializmo” - klausimu yra 
susijęs ir “sovietinis kolonia
lizmas”. Sovietai tai žino, ir 
neaišku, ar jie norės klausimą 
skubinti. Ar norės jį skubinti 
Amerika ir kiti Vakarų atsto
vai? M. Higgins (NYHT) paste
bi, kad

politiniuose

Kovotojas oi tautų laisvę

NIGERIJOS minristeris Jaja Washuku pas p.ez.Jentą Eisenhcnverj.

Amerikos lėktuvas nume-

PAMOKA TURISTAM
Amerikietis mokytojas Mark

ABUDU ATAKUOJA NEW YORKĄ. Šen. Kennedy, viceprezidentas Nixpnas ir kar
dinolas SpeHmanaa susitiko spalio 19 Wafdorf Astorijoje, kur buvo gerbiamas A. E. 
Smith atminimas ir kur dalyviai susimokSjo pi 100 dol.

Sovietai tebegrasina
Politiniame komitete spalio 

19 pradėjus nusiginklavimo 
klausimą. Sovietų Zorinas vėl 
pakartojo grasinimą, kad jie iš
eisią. jei bus svarstomas ne 
Sovietų siūlymas, bet vakarie
čių. Jiem tai esąs tik laiko gai- 

”■ šinimas.'Amerikos "WadWorth 
atsakė, kad klausimas bus svars 
tomas, nepaisant sovietinių

M. Higgins (NYKT) rašė, kad 
Amerikos politinėse viršūnėse 
esama žmonių, kurie vengia 
spausti, kad būtų keliamas “so
vietinio kolonializmo” klausi
mas. Jis primenąs rytų Euro
pos “išlaisvinimo politiką”.

O tai gąsdina aukštuosius 
pareigūnus, nes bet koks pasi
sakymas už Vfatus quo pakeiti- '

Pavergtos Europos seimas 
spalio 19 Harvard klube Man- 
hattane surengė šen. Thomas 
J. Dodd pagerbimo pietus. Sve
čių buvo apie 140, tarp jų — 
15 lietuvių. Kalbas pasakė John 
Richardson jr.. Christopher Em- 
met, Vaclovas Sidzikauskas, 
kuris senatoriui įteikė paverg
tų tautų vėliavas.

Senatorius Thomas J. Dodd 
savo ilgesnėje kalboje palietė 
Vengrijos revoliuciją, nupasa- paskui pradeda jo baimintis, 
kodamas jos eigą ir pavadin
damas ją viena iš Amerikos 
labiausiai neišnaudotų progų po

Amerika spalio 19 sustabdė 
eksportą į Kubą, išskyrus me
dicinos ir maisto dalykus. Tai 
Amerikos atskymas į amerikie
čių turto nusavinimą Kuboje 
daugiau, kaip už 1 milijardą 
dol.

Manoma, kad Kuba jau pa
sirūpino atsargų, ir užteks, iki 
suspės gauti prekių iš sovie
tinių kraštų. Laukiama taip pat 
Castro akcijos prieš Amerikos 
marinų bazę.

Amerika nutraukė eksportą Kubai, 
KUBOS SKUNDAS PRIEŠ 
AMERIKĄ

Kuba spalio 18 apskundė 
Ameriką Jungtinėm Tautom, 
kad 
tęs ginklų Kubos sukilėliam. 
Tai esanti agresija prieš Kubą.

— Popiežius Jonas XXIII spa
lio 18 priėmė Amerikos žydų 
delegaciją.

— Prancūzija spalio 19 da
vė nepriklausomybę Mauritani
jai, kuri yra šalia Senegalijos.

— Prancūzijoje J. Soustel- 
le, kuris organizavo sukilimą 

.de Gaulle atgabenti į valdžią,
I. Kaminsky, grįžęs su savo spalio 19 pasiskelbė organizuo- 
kelionės draugu Bennett, spa- jąs sąjūdį prieš de Gaulle dž 
lio 18 dieną pareiškė, kad jis Alžiro išlaikymą Prancūzijai, 
nešnipinėjęs, o sovietiniam — Amerika ir Argentina gin- 
teismui prisipažinęs šnipinėjęs - če dėl Tirolio provincijos Bal- 
tik.dėl to, kad jam sakė, jog 
bausmė bus nedidelė, -jei jis 
prisipažins ir atgailos. Jis tik 
rinkęs medžiagą savo knygai 
apie Sovietus. Toje medžiago
je buvo nuotraukų, daugiausia 
karvių.

KAMERŪNE TAIP PAT 
SUKILIMAS

Kamerūne, naujojoj Afrikos 
valstybėj, taip pat sukilimas. 
Sukilėliai kontroliuoja didelę 
dalį teritorijos. Ginkluoti so
vietiniais ginklais.

— Albanijos atstovas New 
Yorke buvo Chruščiovo igno
ruojamas, nes iš visų satelitų 
Europoje Albanija eina su rau
donąja Kinija. Pernai iš Kini
jos Albanija gavo ir 5.5 mil. 
dol. beprocentinės paskolos.

zaro Jungtinėse Tautose parė
mė Italiją. Rekomendavo gin
čą perkelti į tarptautinį teis
mą Haagoje.

— Amerikos eksportas į Eu
ropa per pirmus šių metų še
šis mėnesius padidėjo 40 pro
centų, importas tik 6 proc. Eu
ropa mėgina daugiau eksportuo
ti į komunistinius kraštus.

— Kubos Castro viena iš 4 
atstovių J. Tautose, dr. Cususo, 
spalio 14 pareiškė nutraukusi 
santykius su Castro režimu ir 
pasiliko Amerikoje.

— Castro spalio 14 paskel-’ 
bė naujus valstybinimus — pra
monės, prekybos, susisiekimo 
kompanijų, tarp jų ir 20 ame
rikiečių.

— Maskvos 50 inžinierių pa
siųsti į pagalbą Ghanai.

VOKIEČIAI PRAŠO REPAT
RIANTŲ IŠ RUSIJOS

Vokietijos vyriausybė krei
pėsi į Maskvą, kad išleistų iš 
Rusijos vokiečius pagal repa
triacijos sutartį. Vokiečių dar 
iš Hitlerio laikų Sovietuose esą 
10.000. Šiaip Sovietuose dar 
tebegyvena 1,600,000 vokiečių, 
kurių 90,000 yra pareiškę no
rą repatrijuoti. 1958 buvo iš
leista 4356, 1959 — 5860, šie-

• met 2952.
PRANCŪZIJA SU NEPRIKLAU
SOMAIS ATOMAIS

Prancūzijos parlamentas spa
lio 18 patvirtino de Gaulle pla
ną organizuoti Prancūzijos ne
priklausomą atominę energiją. 
Tariau balsavime pirmu kartu 
de Gaulle susilaukė tokios di
delės opozicijos: 264 — 213.

KO REIKIA, KAD JŪSŲ KANDIDATAS BŪTŲ IŠRINKTAS
tė, kokiu būdu galėtų laimėti1 
Nixonas. Esą laimėtų, jei su
rinktų balsus iš šių valstybių: 
3 pietinės valstybės (Tex., Va.. 
Flo.) — 46 balsai; 6 rytinės 
(N. Y., Pa., Del., N. H., Vt.. 
Me.) - 
vakarai (UI., Ind.. Ia., Kans., 
Nebr. S. Dak., N. Dak.) — 72 
balsai; tai jau būtų 218 bal
sų. Trūksta dar 57. Jų galėtų 
duoti 7 vakarinės (Calif., Co- 
k>., Utah, Aaiz.^ Ida., Oreg..

U. S. a. W. Report apskai- Hačaii) — 59 balsai.

Rinkimų kova paaštrėjo. Ag
resyvumą labiau išplėtojo de
mokratai. Argumentai ir vienos 
ir antros pusės labiau kabinasi 
į asmenis, pareikštas ar taria- 

. mai pareikštas mintis, mažiau 
iš esmės į numatomą progra
mą.

Rinkikų sąrašai labiau pa
drąsino demokratus. Daug nau
jų balsuotojų. Jų 'žymesnė di
desnė pusė už demokratus.

Apskritai Nixonui reikalingos 
didžiosios valstybės: jei neteks 
New Yorko, reikia atlaikyti Pa. 
ir laimėti Ohio; jei neteks Pa., 
reikia laimėti Ohio. O didžio
siose valstybėse yra stiprios 

92 balsai; 7 viduriniai unijos, kurios labiau remia' de
mokratus.

Kennedy laimėtu, jei 
už jį balsuotų šios valsty

bės: 8 pietinės (Ga., S. C.. N. 
C., Ala.. Ark. La., Miss., Tenn.)
— 82 balsai; 4 pasienės (Md., 
W. Va., KyM Mo.) — 40 bal
sų; 4 rytinės (Mass., Conn.. 
R. I., N.J.) — 44; 4 vid. va
karų (Minn.. Wisc., Mich., Ohio)
— 68; tai jau 234 balsai; o 
reikia' 269. Jų ieškoti tektų še
šiose vakarinėse (Alaska, Wash,, 
MonL Wyo., Nev„ N. Mex.) — 
26 balsai; trūkstamų dar 9 rei-

provincijos Bolzano, Tirolio da- sirinktų sąjungą su Amerika. » ketų gauti Floridoj (10) ar Vir-
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Lietuvių kalba šios maldų 
knygelės išėjo dvi laidos, anglų 
kalba taip pat dvi laidos.

niekad negirdėjau jį sakant 
prieš Rusiją”.

G. Sokolskis (Journal Ame
rican) priminė, kad H.Matthews 
buvo N. Y. Times korespon-' 
dentas Ispanijos kare ir jo in
formacijos buvusios palankios 

komu-

šūnėse, o politika bus ta pa
ti, lyg kafideno trečio diktuo
jama, nors ir totais vardais; 
ji bus vykdoma tų pačių žmo
nių, nors ir naujų vadų prie
dangoje. .

Kad tarp tų žmonių tebėra 
apsčiai tokių,' kurių galvojimas 
yra artimesnsi komunistui ne
gu antikomunistui, kalta yra 
dvasinė atmosfera, kurioje taip 
ilgai buvo brandinami Ameri
kos rinktiniai žmonės intelek
tualai. Tos atmosferos jokie rin
kimai negali vienu užsimojimu 
pakeisti, tik ilgų metų auklėji
mas mokyklose. M.

Brodvay Office: 
135 BROADWAY at BcdforS Aw 

Antradieniais - Penktadtefttal*

Norite geros—meniškos fotografij

Pagal Jungtinių Tautų refor
muotojo Nikitos aiškinimą visi 
Jungtinėse Tautose turi turė
ti laisvę, kaip ir Sovietų Są
jungoje. Tai pailiustravo, pa
klaustas apie Baltikos laivo pa
bėgėlį estą: jei jis būtų pasa
kęs apie tai laive, aš jam bū
čiau dar davęs pinigų gyveni
mo pradžiai;, jis gali liktis; vi
si Sovietuose turi laįsvę. Pa
klaustas, kam tad po pabėgi
mo apginklavo Baltikos sargy
bas šautuvais ir nieko , daugiau 
iš laivo neišleidžia į miestą, 
Chruščiovo aiškinimą pratęsė 
vienas korespondentas: taip, So
vietuose visi turi laisvę; jie tu
ri laisvę bėgti, o mes turim 
laisvę jų neįrišti.

rie duoda tam pagrindo jrid- 
darytiMvidM, iKkalhmčtaBnei 

^demokratų nei respubtikonų 
naudai, o pandai kaž .kieno tre-

are

Mes, Massachusetts Valstybes^tietuviai, Amerikos palie
čiai, artimai pažįstame šen. 'JOHN F. KENNEDY ir ga
lime visu nuoširdumu tvirtinti, kad yra mūsų geras ir 
patikimas draugas. Taip pat esame įsitikinę, kad jis yra 
tinkamiausias asmuo Jungtinių Amerikos Valstybių Pre
zidento pareigom užimti.

Dabarties nėrimo laikais mes negalime toliau pritarti 
politikai, kuri mažai ką daro arba remiasi nuolaidom. 
Mums yra reikalingas Šen. JOHN F. KENNEDY —<- jo 
sugebėjimas, patyrimas ir ryžtas riti į priekį ir tinkamai 
tvarkyti opius reikalus, kurie mūsų laukia ateinančiais 
metais. Jis yra pasiryžęs atstatyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių prestyžą ir grąžinti laisvojo pasaulio pasitikė
jimą mūsų kraštu,

~ Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Massachusetts 
Valstybėje ragina visus Amerikos lietuvius remti Šen. 
JOHN F. KENNEDY ir už jį balsuoti, kad būtų išrink
tas Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu. x

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

nistam.
Tuo nustebti netenka, nes, 

Our Sunday Visitor tvirtinimu, 
keletą metų buvęs N. Y. Times 
užsienio informacijų redaktorius

Kas Užulėny
Ukmergės ap. prie Lėno eže

ro Užulėnyje, kur buvo prezi
dento A. Smetonos ūkis, dabar 
įtaisyta sanatorija su lOgydy- 
tojų. Ta proga vis paaiškinama,

palyginti su ta, kurią atnešė 
Hopknn ir Achoson?". Atsa
kydamas, kad no, laikraščio 
skaitytojas šaukėsi j Kongresą, 
BUKI •Mlfiy

timą buvo mušamas .baudžiau
ninko vaikas, — bet pavesti 
Jungtinių Tautų policininkam 
apnuoginti tvarkos ardytojo es
minę kūno v dalį ir įkrėsti še
šiolika. Tokis būdas būtų su
prantamas Chruščiovui, atėju
siam su naujo parlamentariz
mo reformom į Jungtines Tau
tas.

Kubos nendrės Lietuvoje
Panevėžio mėsos kombinatas 

gamina mėsos konservus, ku
rie skirti Kubai. O Panevėžio 
cukraus fabrikas perdirbinėja 
cukraus nendres, gautas- iš Ku-

spalio 14 suėjo 70 metų. Te
levizijoje atrodė dar labai gy
vas.

jamam piliakalny buvo rasta 
žalvarinės vielos ir nebaigtų 
jos dirbinių, molinė krosnis, me 
dinio statinio likučių. Archeolo-

Amerikoje kelia susirūpini-/ kurį kitą ųiėnesį šiais metais. 
Palyginti su balandžio mėne
siu mažesnė 417 proc.

Gamybos padidėjant labiau
siai laukiama automobilių —- 
numatoma, kad spalyje ji padi
dės 65 proc., palyginti su rug-

nai gruodyje.
Biržoje judėjimas silpnas.
Ūkinė apyvarta nekalba val

dančios partijos naudai ir rin
kimuose.no vyskupas kard. Frings. Į 

vokiečių kalbą išvertė tėvas Ar
kangelas ir tėvas Alfonsas Ber
natonis, abu kapucinai. Jie pa
rašė įvadą, supažindindami su 
maldaknyge.

Knygelė turi 79 pusi., išleis
ta skoningai, mažo kišeninio 
formato. Spausdinta Limbutg 
an der Lahn.

Rastam Parkway Office: 
S3» CASTBRN PARKWAY

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 
įvairių progų —. vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografių? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

Didysis rūpestis - 
žemės ūkio ministerija pas^ 

kelbė raginimą greičiau nuva
lyti laukus ir pasėti žiemken
čius. Sykiu-prikišo kolchozam 
ir sovchozam, kad laukai nuva
lomi nepatenkinamu tempu. 
Ligi rugsėjo 20, skelbia minis
terija, dar penktadalis derliaus 
nebuvo nuimta. .

Ypačiai aliarmuojami linai. 
Nors jie nurauti, bet kūlimas 
ir klojimas eina lėtaL Ligi mi
nėtos datos iškulta tebuvo tik 
34 proc. linų. Kauno rajone dar 
visai nebuvo pradėta kulti, 
Švenčionių tik 3. proc. Kazlų 
Rūdos 7, Mariampriės 8 ir tt. 
Paklota iki tos datos buvo ne 
daugiau kaip trečdalis.

Kukurūzų nuvalymas eina 
lėtai. Ypačiai atsilikę Jurbarko, 
Ignalinos, Kalvarijos, Mariam- 
polės, Lazdijų, Skuodo Rasei
nių, Kretingos, Klaipėdos rajo
nai. Nuvalyta tik 28-36 procfen-

SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

reikalas tebėra aktualus — 
žmonės tebetiki, kad prieš 25 
metuš~nebuvo jau taip bloga, 
jeigu reikia sustiprinti propa
gandą.

Kės aktualu
Visa Lietuvos spauda šiuo 

~Otu skirta išimtinai Chruščio
vo kalbom Jungtinėse .Tautose, 
jo -susitikimai su Kubos Castro 
ar Amerikos milijonierium 

, Eatonu. Kai kuriuose numeriuo-

Laetuvaičių tremtinių Sibire 
parašyta maldaknygė “Marija, 
gelbėki mus” šiomis dienomis 
pasirodė ir vokiečių kalba.

Jos viršelyje nupiešta Mari
ja ir vokiškai įrašyta “Maria, 
rette uns”. TituBfitame lape pa
vadinimas įrašytas lietuviškai 
ir vokiškai. Tekste yra dvi nuo
traukos, viena — maldaknygės 
su jos apdarėlhi, antra — raš-

Our Sunday Vfcitor apžval
gininkas tėvas Ginder spalio 
9 sustoja prie Kongreso, komi
sijos priešamerikžnri veiklai tir
ti apklausinėjimo dėl Kubos. 
Komisijoje liudijo du buvę A- 
merikos atstovai — Arthus 
Gardner ir po jo buvęs Earl 
E. T. Smith. Smith pasakojo, 
kad paskirtas atstovu į Kubą, 
jis gavo departamento žmonių 
patarimą susitikti ir fisfladbėti 
dfl Kubos su Herbert Matthęws 
kuris buvo padaręs pasfkslhė- 
jfaną su Castro ir jį per New 
York Times išgarinęs, lygin
damas su Uncoinu. Kas tas

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apduHauopmo METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar tetafonuokite bet kuriam mOaų banko skyriui

Amerikos atstovu Maskvoje. 
1957 J. F. Dulles, juo nepa
tenkintas, nukėlė iš Maskvos į 
Filipinus. Bet po Dulles mirties 
Herteris jį vėl paaukštino, pa
skirdamas savo specialiu pata
rėju Sovietų reikalam. Bohle- 
nas buvo patarėjas ir preziden
tui Eisenhoweriui Jungtinėse 
Tautose. Jis turėjo labai svar-_ _____ ___________________
bų balsą dėl Amerikos taktikos gabenti tankų,’ tai išsitraukti 
informacijoje apie lėktuvą U- bent kišeninius peiliukus.
2. Tjugi dabar sato Mtoštis Įredant , JungHnes TaoUs 
sovietinių reikalų ekspertu tu- muW
rim žmogų, kuris atidavė j So- teta mužita stitiųShtifr 
vietų rankas tai, ko jie uorė- “X ^Jas

1°-^ sakysim, ne plaktuku daužyti
-'Ar ims tikrai pakailėm vals. nieku nekaltų stalų, — nes tai , le Jungtines Tautas mv^fino 

primena baudžiavos laikus, ka-" "nuolatiniu skandalu”. N. Y. 
da už dvarininko vaiko nusikal- Times •— “jūrininkų smukle”

- nuvalyti laukus
ginei komisijai vadovavęs V. 
Daugudis aiškino, kad radiniai 
gali būti iš 13-14 amžiaus; at
kastoji vieta turėjusi būti pi
lies kalvė, kur buvo lydinamas 
metalas.

mo, o kai kuriuose miestuose 
ir nerimo ūkinis sustingimas, 
kuris labiausiai buvo pajaustas 
rugsėjo mėnesį.

Budarbię skaičius sumažėjo 
400,000, tačiau tai sezoninis su
mažėjimas. Bendras bedarbių sėjo mėn. Gaminami kitų me- 
skaičius tebėra didesnis nei bet tų modeliai.
kurį mėnesį nuo 1959, išsky- Javę derlius būsiąs 2.5 proc. 
rus rugpiūtį. Nedarbas labiau- didesnis nei pernai ar užper- 
siai yra palietęs Maine, Pennsyl- nai. Tačiau pajamos ims ma- 
vanijos, W. Virginijos, Kentu- žęsnęs,; nes padidėjusias ga- 
cky, Washingtono valst. Yra mybos išlaidos.
42 stambūs darbo rajonai, kur Darbo savaitės fabrikuose 
bedarbių yra daugiau nei 6 ilgis rugsėjo mėn. sutrumpėjo 
procentai, o 22 tų vietų ne- vidutiniškai 24 minutėm — iki 
darbas yra pastovus reiškinys 39.3 vai. Tai trumpiausia dar- 
— Detroite, Providence, kai ku- bo savaitė nuo 1958 metų.
riuose Massachusetts, Pennsyl- Uždarbis dėl to sumažėjo__
vanijos, W. Virginijos miestuo- fabriko darbininko uždarbio vi- 
se. durkis 90.56 doL savaitei. Tai

Vasara buvusi lietinga, že
mesnėse vietose bulvės pradė
jo pūti. Bet iki rugsėjo 20 nu
kasta tik 7 procentai:,

Žiemkenčių sėjos .sezonas 
baigės. Bet iki jo pabaigos bu
vo pasėta 72 proc.

Ministerija įspėjo, kad jei 
nebus paskubinta, derliaus da
lis dings.

1860
PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

WILLIAM J. DRAKE 

Licensed Real Ėstate Broker

reffcataęoi kad būrimose Jung- tbews buvo vienas iš tokių, 
tinėse Tnitase būtų Amer&os Gardner .atsiliepia: H. Mat-, 
vienas atstovas ir Sovietų Są- thews buvęs priešingas tik dik- 
jungos 16. Konferencijos kąm- ” totoriam nekomumstauh. K “Aš 
baryįe vienu tarpu buvo pasi
likę tik keturi asmenys. B kam
bario išėjęs {Rezidentas Roose- 
veltas pasakė, kad susitarta — 
davus Stalinui tris balsus prieš 
Amerikos vieną. Amerikos de
legacijos kiti nariai prieš tai 
kėlė protestus. Rooseveltas, jau “vyriausybininkam1 
mirties paženklintas preziden
tas, pasakė: "Aš žinau, kad aš 
to neturėjau darytu Bot aš bu
vau taip pavargęs, kada jio iš 
manęs to norėjo".

Kas yra tie “jie’’ — klau
sia laikraštis ir atsako: ten bu
vo Rooseveltas, Stalinas, Alger 
Hiss it vertėjas.

Hiss, kuris buvo nuteistas už' 
kreivą priesaiką, kad jis neiš
davęs Sovietų agentam doku
mentų. Vertėjas buvo ne kas 
kitas, kaip Charles Bohlen. Boh- 
lenas buvo daugiau negu ver
tėjas. Jis buvo artimai sutapęs 
su Jaltos susitarimų formula
vimu, kurių dėka komunistai 
pasigrobė vidurio Europą ir 
pagaliau Kiniją. Tai tas pBt 
Bohlenas, kuris 1952 rinkinių 
kampanijoje gynė Roosevelto 
susitarimus Jaltoje, kad Eisen- 
howeris norėjo nuo tų susšta-

,fcd w REFORMA PAGAL NIKITOS STOJU
& -O
. tKitaSva^Si2?^^Hr ” losdijos dėstyti i^žino^ 5^^?“ -‘“T“ 
tik A. Venclova, bet ir kiti sus- . , < „į’ tuoti Castro nuorūkom prade-katoiš naujo^bėti aptoLfe- energijoj g^kilimus^Kai Chruščio-
tuvąpn^žS met^^bu- suStimais ' Byko J^gtiruų Tautų prn-
vęs skurdas, kaip Vokietija iš- įomiinis£nAą vmkins mininkas turės remontuoti ne
naudojusi ir grasinusi. Matyti, - 1 tik plaktuką, nudaužtą vedant

Laikraštis Bohleną apibūdina Chruščimrą^prie tvarkos; turės 
kaip kraštutinį kairįjį: valsty- įstaigą dar ir nuo
bės departamente išbuvusį jau Chruščiovo atneštos batų at- 
30 metų, dalyvavusį visose vir- mosferos.
šūnių oficialiose konferendjo- Bet jei Jungtinių Tautų Ai
se: su^Roosevelttt Kaire, dieji norės koegzistencijos su

Chruščiovu, tai turės reformuo
ti įstaigą taip, kaip reikalavo 
Chruščiovas. Išmesti Hammers- 

ną &senhoweris paskyrė 1953 kjoldą, ivesti visą Chruščiovo 
veiklos atmosferą, Chruščiovo 
“gyvenimo stilių” — vadinti 
vieni kitus kvailiais, maišais, 
liokajais, o jei kalbama apie 
prezidentą, tai sakyti, kad jis 
vedžiojamas už pavadžio. Kai 
tokių žodžių pritrūksta ir prie
šininkas dar neįtikintas, tai 
argumentuoti batais. Kai dar 
negalima į Jungtines Tautas at-
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Prezidento žodis Detroite

(dūktų gamybą vidutiniškai vie
namgyventojui. Spauda bei.ra-

Kaip natūralus ekonominio 
lygio ženklas turėtų būti aukš-

moji galia. Arba, paprastai sa
kant, uždirbti daug, pirkti pi-

ir esą. Girdi, kapitalo šalyse

automobilių paroda. Aufbmobi- Nėra tokie stiprūs ir sąmo
jis yra gana ryškus šio krašto mngi kiti kraštai Europoje, 
gerovės ženklas. Niekur nėra Azijoje ir Afrikoje.' Yra vais

automobilių paroda. mūsų jgyvenms pasitarintis.
* Kad galima būtų įtikinti, įtiek 

tie tauškalai pagrįsti, duosiu ke
letą palyginimų. '

KIEK KAS UŽDIRBA
Mokyklos sargas gauna mė

nesiui 200 rublių. Antraeilio 
darbo jE imti negali, o jeigu 
kartaE pasitaiko, tai už antra
eilį darbą pagal įstatymą jis 
gauna tik pusę algos. Sargas 
gauna dar 15 arų daržo, bet 
už tai reikia užsimokėti ir 45 
rublius.

Kaimo skaityklos vedėjas 
gauna 360 rublių ir tiek pat 
(15 arų) daržo.

Pradžios mokyklos mokytojas 
gauna 500 rublįų ........

Kaimo gydytojas (miestelio 
ambulatorijos vedėjas) — 550 
rublių. ■

Apylinkės pirmininkas — se
niūnas — 700 rublių.

Kolchozo pirmininkai gauna 
nuo to, kiek pagaminta ir bend
rą kolchozo pa j amą — maždaug 
keturis kart tiek, kiek eilinis 
kolchozininkas. Sovchozo direk
toriai gauna jau 1.200 rublių, 
be to, kas ketvirtis metų gau
na premiją už plano įvykdymą. 
Reikia pastebėti, kad ’ kolchozo 
pirmininkus sunkiau sukontro
liuoti ir jie sovehozų direkto
rius prisiveja, ko trūksta, pa
siimdami kaire.

Fabrikų direktoriai gauna 
nuo 1.500 iki 3,000 — pagal 

jie ten neįveikė. Gal kiek pri- dangi ir jisai remiasi materia- dydį. Rajonų komparti-
laikė Italijoje ir Prancūzijoje, Irimu. ** ^etonai ir vykdomųjų
Daug padėjo karo nualintai va- Velnio neišvarysi per Belze- gauna per
karų Vokietijai, į kurią buvo bubą nei per milijonieriaus Ea- rubuų, o taipv pa az
tremiamos masės vokiečių E tono bičiuliavimąsi su bolševiz- nai PremlJ?s ^S1 dovanas, 
rytų, kad susidarytų kamšatis mu. Komunizmas tegali būti į- Kaimo žemdirbys, suaugęs vy 
ir vargas. Vakarų Vokietija at- veiktas tikra krikščioniška dva- ras, laukę darbuose uždirba

nėta šąlies, kur būtų tokie 
aukšti atlyginimai ir tiek su
kaupto turto.

Prezidentas D. EEenLoweris, 
išvykęs 9 dienų kelionei po 
Jungtines Valstybes, spalio 17 
savo pirmąją kalbą pasakė Det
roite — automobilių parodos 
suruoštose vaišėse. Atremda
mas Sovietų Sąjungos pasigyri
mą, kad ji pramonėje Ameriką 
lenkia, nurodė, jog tai netie
sa. Savo propaganda Maskva 
tenori į nelaisvę įvilioti lais
vas pasaulio tautas. Pasiseki-’ 
mo daugiau .turi ten, kur yra 
skurdo ir atsilikimo nuo civili
zacijos pažangos. Vis dėlto “ge
riau yra neturtas laisvėje, ne
gu turtas vergijoje” — pabrė
žė prezidentas.

Toliau kalbėdamas priminė, 
kad JAV stengiasi atsilikusiem 
kraštam padėti. Tam išleidžia
mi bilijonai dolerių. Jais sta
toma užtvara prieš komunizmą.

y Amerikos doleriai byrėjo ir 
byra visiem kraštam. Sunku 
būtų pasakyti, kas nėra jų ma
žiau ar daugiau gavęs, net ir 
Sovietų Sąjunga praėjusio ka-

' tai savaitės ; neįgsk

Apie tiek irihėsa. Kilogramas

dolerį, o kita — rublį. Pini
gui į dantis nežiūri. Ameriką 
dar pakolioja, nes ji pvo ki
šenės taip greit neužrahkia, 
kaip Sovietų Sąjunga. •

Kišenė nėra be dugno. E jos 
gali imti ir dalinti tik tada, 
kai turi ką įdėti. Amerika į ją 
deda savo milžinišką gamybą, 
kuri nėra visai atsijusi nuo ki
tų kraštų. Reikia juos remti, 
kad ir save paremtu m. Dalimi 
pinigas grįžta. O jeigu ir ne
grįžta, tai EkEamas gamybos1 
perteklius.

Amerikos dosnumas nėra vi
su 100 procentų labdaringas, 
nors JAV reikia laikyti lab- 
daringiausiu kraštu pasaulyje. 
Apie tai ir norėjosi daugiau E- 
girsti iš prezidento D. Eisenho- 
werio kalbos. Egirsti platesnį 
paaEkinimą, dėl ko “geresnis 
neturtas laisvėje, negu turtas 
vergijoje”.

Neturtas turi ribą, už kurios 
žmogus negali gyventi. JE 
griebsis net vergijos pančių, 
kad tik nemirtų badu. Tuo tar
pu turtas neturi ribos. Turčiui

ro ir pirmais pokario metais, vis negana. Kol Ims gyva pa- 
Doleriai palaiko Jugoslaviją, šaulyje ši materialistinė' dvasia, 
ramsto Lenkiją. Bet komunizmo tol laikysE ir komunizmas, ka-

-Kazys Jurgaitis, notaru ai atvykęs į Vaka»^Vblda#l|ą B Liatuvoa, buvąa 
. pasakoja, kiek darbininkaV vakfininkai k fcoldhaaMnkat užcBrba ir kaip jie B save 

verčiasi. Patys p^ygoddnae įę uždarMns ir kainas su Amerikos k matysime skirti
* KAZYS JURGAITIS .. ; 7

3 kg. ^avy ir I — VS rublio laiką įvykdyk normą, arba ma- KAIP DARBINI 
žiau mokės. O normos plauta-. GYVINA ĮS SAVtJ

Nesunku paskaičmoti, kiek gri keliamos — aištana. kad '/.■ rtarbininkas/ M^ ....... ,.r,...... ...
tai išeina per metus pinigais, tad gamyboje naujai vartojamų dirbąfabrike 600 rublių. Tuo 7“ : 18 ruidfų. Kvietinių
jei centneris javų kaštuoja 100 mašinų są^aria- Nesvartm, jei . atveju, jis rauna grynais, at- miltų kilogramas—- 4 rubliai, rublių Visas kotehozininko pra- tų mašinų ir nėra, bet planas skaiLs taoSs, sS^mblių margarino - 14 rublių, 

jgyvęnimb šaltinis — karvė, kii- ■ kelti .darbo našumąyra. Dar (septynmečio pbmė yra nnma- -Leiskime šeimininkei ,.pmi- 
riai šieno leidžiama pašienauti -prieš keletą metų buvp galima tyta atlėiati darbininkus nuo reikšti matematikoje ir išskai- 
pagrioviais, pakelėmis- ir . pa- normas įvykdyti 1>5 • 2 kar- nuikesAiųtaria, žinomą, jįp ir čiuoti, kiek Eeis maistui pi- ... 
krūmėmis. Be to, 60-je gautų tais. O ^u^emaū ^^net-iki KąTjigalima pirk- ni<m 4- 5 asmftnu š«dmai nar
arų užsiaugina sau ir paršeliui 100 probentų Espaųsti reikia ti nž viėno mėnfisto uždarbį? 
bulvių, štai ir visos .kolūkiečio Pastan©t’ Motociklą? Jis kaštuoja 5,000
pajamos. Tačiau už karvę,'arus Normų kilimo, dėka, darbi- - - -• - - - .
ir napą reikia 'mokėti mokės-. ninkę uždariniai sumažėjo bo
čius, arti 300 rublių per metus, veik visur pusiau, tas leido 
O rūbai, kitos namų išlaidos? sumažinti ranldnię laikrodėlių 

bei kai kurty vyny rūfiy kainą.
Tai, žinoma, buvo' pasigirta 

visam pasauliui, bet kad jis, 
laikrodėlis, darbininkui nusi
pirkti vienodai sunku, apie tai 
nutylėta.

Panagrinėkime,

Darbininkas fabrike per die
ną uždirba 15 — 23 rublius, 
priklausomai nuo kvalifikaci
jos. Bet tai mokama, jeigu į- 
vykdai normą. Ir šeštadieniais 
jeigu nedirbi, nemoka, jeigu 
dirbi 6 valandas, — arba per tą

lę, metus laiko Radiją? Jis kaš
tuoja 1,200. Kostiumą? Kaštuo
ja 1,500. Akordeonas — 3,000.

Geriau pradėkim huo smulk
menų. Užsimokėkit nuomą 100 
rublių, a jei gyvenat privačia
me bute, tada apie porą šim
tų. Rūkymui, vaikų saldainiam 
ir pramogom labai kukliai pa- 
dėkim 100. Beliko, berods, 300:

sitaiko, bet m vien doteriu. Ji šia, artimo meile, kuri nežino iki 300 darbadimiy per me- V1LKIUJE po darbo g.,ata Ir vallu0„. Kas vaiiooja> ,uri bud«,_ Mpaai4MtŲ. kokM,
stipri savo drausme, darbštų- apskaičiavimų. tus, o už darbadienį gauna 1- pirko “Moskvičiy”.

ingų 4—5 asmenų šeimai per 
mėnesiui. Be to, įspėkim, kad 
paliktų avalynei, rūbams. Drus- ' 
kai, cukrui, kurio vienas kg. 
10 rb. ir t.t.

Vyriškas darbinis kostiumas 
kaštuoja 350-400 rb., viršutiniai 
skalbiniai — 80-100 rublių, žie
minis paltas vidutinio brangu
mo — 1,500 rublių, moteriška 
šilkinė suknelė — 200-250 rub
lių, išeiginiai batukai7 — 300- 
400 rb. Žieminė kepurė — 100- 
150 rb., skrybėlė tiek pat.

Štai kaip balansuoja darbi
ninko pajamos su ElaidbmE.

Kaip ir vEur, atsiranda ir 
Lietuvoje automašinų mėgėjų. 
Pagal Chruščiovo direktyvas

* ateity jos turės būti sukoncen
truotos miestų auto parkuose, 
kur, reikalui esant, galėsi išsi
nuomoti, o tuo tarpu bus iš
vengta gausybės garažų, nors 
kolkas galimą turėti nuosavus. 
“Moskvičius” kaštuoja 30,000 
rublių, o “Volga” 60,000.

JEI NORI NAMUS STATYTIS
Namus iki šiol statytis buvo 

lengviau,-nes mažiau kontrolia
vo, Tiesiai pas eigulį galėjai 
nupirkti vieną, kitą rastą o pas 
šoferi, vežiojantį valdiškom sta
tybom medžiagas, cemento ar 
kitako.

Dabar įsigaliojo įstatymai — 
neįrodysi, iš kur pirkai medžia
gos, atims, kaip vogtas.

Duodamos tam tikros pa
skyros pirktis valstybine tvar
ka, bet jų laukti reikia metus 
ir daugiau. Be to, patikrins 
pirma, ar tavo sąskaitoje nėra 
nieko kompromituojančio, iš 
kur ėmei pinigus statybai ir tt 
Paskolos tuo reikalu gali gau
ti 10,000 rublių, gi namo sta-

(Nukelta į 4 pSl.)

— Ogi tu dirbai visą savo jaunystę, jam ^urtą 
sukrovei, o manai, jE tau duos ką? Evarys plikus, 
be jokio rakandėlio, be gyvulėlio, — raudojo Uoktė.

— Pasiimsiu, kas mano, nebijok. Ir ... Štai, tu
riu stiprias rankas. Prisigyvensiu.

Į rugiapjūtės nuobaigas, į apeigas Rimgaudo lau
ke ir pietus, kad ir kuklius, liūdnus, šeimininkei 
staiga pasitraukus, nebeatėjo ir Mažė, Eivilto įkalbė
ta. Neatėjo nei Daugėris. Tylonė dar į didesnį liūd
numą įkrito, pabalo, kaip ir jaunė seselė. Abiejų ber
neliai staiga nusigręžė.

Rimgaudas labai pasikeitė. Nuo ano akimirksnio, 
kai Mantvilo moterų žodžiai sustabdė jo ašaras, vi
duje jis lyg stabu pavirto, tarytum užsimūrijo nuo 
visų žodžių, žvilgsnių ir veiksmų. Kai seserys verkė 
ir aimanavo dėl kaimynų rodomo nedraugiškumo, jis 
ramiausiai dirbo savo darbą. Atrodė, jo niekas nebet 

. jaudina. Tik Uogelę pamačius, veidas atsimainydavo. 
Nušvisdavo visas, kaip saulei {spindėjus. O pikti vei
dai jo nei gąsdino, nei stūmė. Jis rainiai praeidavo 
pro juos. Ir kai nesusilaukė 'daugiau talkininkų, tik 
mostelėjo ranka: ■-

— Apsidirbsim. Susivėlinom. Tai nieko ...
Ir dirbo dabar rūpestingiau. Neužsimiršdavo, ne- 

pasimesdavo, kaip anksčiau. Apsvarstė darbus, ir rei
kalus šaltai, veikė neskubėdamas, bet visur laiku ir 
tiksliai. Kaip motina. Atrodė, kad Zvaigždonė jam da
lį savęs paliko. Pirma ji buvo Šeimininkė ir šeimi
ninkas. Dabar sūnus žengė į jos vietą. Seserys tuo 
stebėjosi

— Tylone, Rimgaudas ateina! — šūkteldavo Rin-

Rimgaudas suakmenėjo. Jo ašaros kažinkur nu-

ŽVAIGŽDĖ

VIRŠUM
GIRIOS

! ’

žąliuojančioj apylinkėj pasirodė vienas, kitas gels
tantis lapas.

muo& poškėdavo spragilai, prasikutiant rugių duone
lei, miežių — raguoliams, avižų — košei ir žirgų at- 
šiulinimui. Kamarose ūžė girnos, dundėjd piestos ir 
brazdėjo sietuose sijojami grūdai. Senesnės moterys

antroji, padėta ant krūtinės. Visas kūnas .staiga 
sumažėjo; taip jį apibrėžė nejudėjimas. Pro pat

se trobose visa šeima raškė apynių spurgas. Vyrai 
dar tebedirbinėjo pašalėse, graibstėsi po klėtis įran-

mergaitės, vakarais nebeskrosdavo jų ploni, virpą bal
sai sodybų. Ir žirgai lyg taip skardžiai nebežvengda- 
vo. Tiktai varnos ir kuosos pulkais lekiodavo nuo gi
rios | trobų pusę ir vėl nuo trobų į girią, rėkauda
mos, šiušėcfamos ore spanufc, E karto juodai aptūp-

lindo giliau į apikakles, užsidarinėjo trobų duris. Ne- 
bepasigirsdavo tokio išsišokėlio daininiko, kurio bab

dė ir stropiau palinkdavo prie savo darbo. Kaip anks- ninę, fcur ugnelė buvo kaskart daugbu pakarstama, 
čiau motulei pasirodant kur knebinėjimui atšildavo pirštai ir nuotaika.

O gubos džiūvo laukuose, sunkioms varpoms svy- • Vakarai dar nebuvo tie tamsieji ir ilgieji, kaip 
rant žemyn. Rugiai buvo derlūs. Duonos užteks. Gand- Žiemos ar vėlyvo rudens, bet jau žmemės pradėjo su-
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Rimgaudas žiūrėjo, žiūrėjo ir žiūrėjo į malonius 
veido bruožus, titano labai padidintus. Jie dabar lyg 
keitėsi, lyg tolo. Nuometas išsidraikęs apie galvą, ži
li plaukai E kaktos truputį sušiaušti Nebejudėjo

grimzdo, giliai, giliai, ir pasElėpė. Tie žodžiai buvo 
Mantvilienės.

Tie žodžiai, vienaip ar kitaip išsakyti, kartojosi 
per laidotuves, ėjo E lūpų į lūpas, palinguojant gal
voms, pritariančiai prisimerkiant, krypteliant pe
čiams ar garsiai atsikrankščiaht. Tik viena Uogelė 
dalijosi jų skausmu, tik ji priverkė pilną ašarinę, 
kaip-ir žvaigždonės dukterys, tik ji buvo neliepiama, 
nesiunčiama visose kūno sudeginimo ir- kapo supy- 
limo apeigose. KartaE, motulės net ir prilaikoma, iš
siverždavo arba slapčia išeidavo. Klausigaila irgi pa
gerbė velionę. Net senetis Giedkantas, tarnų už rankų 
prilaikomas, buvo atvykęs.

Vienas gi žmogus .Ašuojos apylinkėj iš visų jėgų 
darbavosi, kad žvaigždonės mirtis nebūtų tinkamai 
pagerbta, kad jos šeima nebūtų atjaudama. Vydas. 
JE kiek suvėlino ir savo rugių kirtimą; ėjo E kie
mo- į kiemą, E lauko į lauką, tarytum kitaE reika- 
laE, kurių norėdamas galėjai daug išgalvoti; užsimin
davo šiaip sau, lyg tarp kitko, arba laukdavo kitų 
užsimenant apie paskutinę naujieną. Ir tada svariu 
žodžiu išdėdavo savo nuomonę, vienus visEkai įtikin
damas dėl Rimgaudo šventžudystės ir gautos už tai 
bausmės, kitus palenkdamas abejoti, svyruoti, kraipy
ti galvas ir beveik beveik patikėti. Prie šitų Vydo 
žygių daug prisidėjo E jo seserys. Todėl nebuvo 
prie žvaigždonės laužo Varnagirio, nebuvo Mantvilo 
sūnų, nors tėvas, senelE ir moterys atėjo, nebuvo 
Raudės, neatėjo daugetis E jaunimo ir paauglių; ne
buvo nė vieno Vydo pusbrolio, didžiausiam Rindės 
skausmui — net nei Joginto. *

Prasidėjus rugiapjūtės talkoms, — tas pats. Tik čiau motulei pasirodant 
Uogelės broliai pribuvo Rimgaudui pagelbon ir, žy- 
gės įkalbėtas, Sapūnas. Daugėris, žinoma, irgi atėjo, 
Tylonės bernelE, o Mantvilo augintinE atslinko prieš

Uoktė gi nepaliaujamai verkė: viena, kad motulė anū- pranašavo buriant ilgą, šiltą rudenį. Vašrojus kritė
ko nebesulaukė, antra, kad Vydas pagrąsino juos E į pradalgius geltonas, kaip auksas, žmonės pamažu _ . _____(
trobos išmesti. Liepė Sargūnui neiti į uošviją; ŠE ne- pradėjo ravinėti ir linus. Darbai užmaršino įvyktas, • žvaigždėm*' tarn<ėjanW^ne <tangujė ‘dingstant, iškry-

lygino pykčiu susiraukusius veidus, atitolino gandus. puodavo vėl kas satL Namo. Reikto, geni numigti.

11
Laukai ištuštėjo. Buvę skaisčiai geltonos ražie

nos jau suspėjo pajuokti nuo lietaus ir nuo galvijų, 
dabar palaidai vaikščiojančių, pėdų bei mėšlo. Kaikur 
pievose dar tebedžiūvo, tebebalo ištrauktas E lina- 
markų pilkšvas linų pluoštas. Ežeras nykiai teliuš- 
kiavosi į karkluotus krantus. Lapai jau krito. Dar ne
žymiai, dar didžių vėjų neužpulti, ramiai atsidavę 
likimui, gulė vienas po kito, nejaukiai šiurėdami.

Žmonės, taip pat, lyg ir traukėsi | save, gūžėsi,

lū- 
nei 
lyg

..... ..... - - - .jos
galvą praskrido kažkoks vabzdys. Aplinkui mirgėjo 
saulėj vos vėjo judinami mėlynių uogienojai E šalių 
siūbavo medžių šakos, virpančios lapaE, pilnaE ža
lios gyvybės. Čiulbėjo paukščiai. Atrodė, tik dabar 
jie čia sulėkė ir ėmė garsintis visokiaE balsaE. Rim
gaudas pajudino savo ranką, kitą. Atsikvėpė. Giliai. 
KelE kartus. Lengvai papurtino galvą. Motina gulėjo 
rami, be jokio judesio. Net *lė truputį lingavo, net 
samanos, atrodė, tai kyla, tai vėl lyg labiau susiglau
džia, tarytum kvėpuotų, tarytum atsidustų ar nustebu
sios pasistiebtų, pažvelgtu į žmones, jų mindžioti gi
rion atėjusios. Visa aplink gyveno, judėjo, kvėpavo. 
Tik ji buvo be jokio gyvybės ženklelio. Ir taip greitai. 
Dar prieš kelis akimirksnius kilojosi krūtinė, virpėjo 
blakstienos, čiaupėsi lūpos, plito ir glaudėri šnervės. 
Dabar tik jo ausis buvo pasiekę žodžiai, jos žodžiai, , _ a . . . . . ______ «____ _ — «__ ,____ v____ ___ ______ ____
jos sakyti, jos mąstyti... Tarytum kas užlūžo. Per pabaigtuves, tikėdamasE prisigretinti prie Mažės. tus. Bet gervės dar nesirodė laužtose eilėse, žmonės su kokfao nedideliu'darbetin, ateidavo^ sugalvoję^rei- 
vieną akimirksnį. Ir štai ... . ............................ - - -

— Motule, motule! — Pasakė jE tyliai ir pas
kui garriai, su tokia širdgėla, kad, atrodė, turėjo skil
ti eglės šerdis, persiskirti žemė, numiręs atgyti. Bet 
niekas neįvyko, tik iš Rimgaudo akių veržėsi ašarų 
srovė. Ir atplaukė žodžiai, pritildyti, takiau skaudžiai

paklausė, tai išmesiąs kurią dieną, kaip šunis, juos 
ir jų vaiką. Darbai — pirma visako. Plušėjo, dirbo ašuojiečtai

— Ne&iumbk! Pasistatysim savas trobas! — ra- siaurose savo dirvose. Kiti tebekopinėjo medų, rinko ,
mino žmoną Sargūnas. — Kalbėjau su Giedkantu dėl sakus, varvino dervą, giliose duobėse degindami tošis

— Tai, matai, ir įkirto. Užu žaltį. Matai,, vaikų lauko ir girios pakraščio. Užteks vietos ir mums tarp ir k
prasikaltimai krinta ir ant tėvų ... gerų žmonių. Tegul sau vienas lieka — tas apjakėiis. čius.
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mės. Antai, socialistinės Nau
jienos visu įkarščiu gina prak
tikuojantį kataliką Kennedy, o 
katalikiškame Drauge gausu pa
lankių pasisakymų ir už kre
kerį Nixoną. Politinių straips
nių autoriai dabar ateina į 
spaudos skiltis ne kaip ideolo
gijos apaštalas, bet kaip arti- 
jos atstovas ar kaip kontro
versinių klausimų ekspertas, 
ar, pagaliau, prisistato skaity
tojui natūraliu vertintoju, for
muojančiu viešąją opiniją fak
tų iškėlimu ir principų išryš
kinimu. Į pastarųjų kategori-

Didžiausias Vokietijos baty fabrikas

binato atpažinimo ženklais už 
milžinišką sumą odos. Nieko ne
liko, kaip konfiskuoti odą nie
ko nebaudus, ir ją grąžinti at
gal į .kombinatą, — tegul kiti 
vagia, kurie geriau paslėpti mo
ka. O Kauno statybos freste 
284os valdybos visą valdžią nuo 
valdytojo iki meistro susodino 
už tai, kad nesamus darbus ra
šė nesamų žmonių vardu, o už 
juos pinigus ėmė ir pasirašinė
jo patys.

Štai tokiais keliais įgytos rie
da "Volgos” bei “Moskvičiai” 
ar dygsta Vilijampolėje namu
kai. Įdomu, kokiais mastais rei
kėtų vogti prisivijus Ameriką? 
Juk tada visi norėtų geriau gy
venti ...

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

Partinė šiame šališkumas ir fraigiasi prfnriįių
kraite sugriovė argumentus tų, deklaravimu. jVĮ. skelbia: “Kas 
kurie politikos ir ideologijos rimtai pirk respublikoną ar de- 

mokratą kandidatą jT jp perti- 
ją, tas turės operuoti Taktai*. 
Ne faktai erzina galvojantį 
žmogų, o neprotingos sugesti
jos. Jų jau buvo ne viena”.

Principas, regis, visiem pri
imtinas. Ar autorė pati išsilai
ko šio principą aukštumoje? 
Ne. Sugestijos veik visur pa
statytos aukščiau faktų. Štai, 
pavyzdžiui, kongresmano Chew- 
ter Bowles (D. — Conn.) lū
pomis pranašauja pavojus Jung
tinių Tautų sesijos meta, jog 
“mūsų valdžios atstovai gali pa
daryti klaidingą žingsnį, -gali 
netekti drąsos pasireikšti taip,

JOHN F. KENNEDY su žmona Jacųueline Ir dukrelė Caroilne. Po rinki
mų laukia dar vieno kūdikio.

Greta gražiai 
dekoruoU , 
su 40 mrĄ 
kulniukais 
$12.95

Nors autorė gan vyrišku sti
liumi ir sumanumu gudriai 
jungia vyskupą Sheen, prof. 
Pakštą ir Vytautą Didįjį, ta
čiau ristiek drįstu teigti, kad 
autorė įklimpo į kontraversi- 
jas. _ •

(Atkelta iš 3 psl.) 
tybai reikalinga 80,000 - 100, 
000 rublių.

Statybinės organizacijos at
skiriem asmenim nepristato. Vi
są statybą reikia vykdyti pa
čiam, primityviausiais būdais, 
pasisamdfius vieną, kitą žmo
gų, kurių taip pat sunku gau
ti, nes finansų organai, nutvė
rę privačiai dirbančius, apdeda 
mokesčiais.

grindų autorė skelbia “faktą”, 
jog Bowles buvęs JAV amba
sadorium Maskvoje? Ar tam, 
kad jo pranašystės taptų la
biau įtikinančios? Juk iš tikro 
Bowles Rusijoje nėra ambasa
doriavęs.

Tolimesnis straipsnio auto
rės teigimas, jog dabartinė 
krašto administracija “neturin
ti ryžto nė Kongo riaušių su
tvarkyti”, irgi yra ne faktas, 
o tik sugestija arba nevykęs 
politinės padėties Konge ko
mentavimas. Tiesa, kad prez. 
Eisenhoweris stipriai piktinasi, 
jog paliko Chruščiovą ofenzyvo
je kolonializmo pasaulyje likvi
davimo klausimu. Juk lengvai 
galėjo įmanevruoti jį į skau
džiai pažeidžiamas gynimosi po
zicijas. O.kas labiau kaltas dėl 
draudimo New Yorke iškelti

Etfi su labai 
mėgiamais 
kulniukais 
35 mm.
$13.95

Praėjusį šeštadienį pamatęs 
susirūpinusiu veidu LB apy
linkės pirmininką inž. J. Mo
tiejūną, atvežusį į lituanistinę 
mokyklą savo jaunuolyną, pri
ėjęs paklausiau, kaip gyvenąs,^ 
ar šeimoje visi sveiki? “Ačiū. 
Nusiskųsti negalėčiau, tik vi
suomeniniai darbai spaudžia” 
— atsakė. Kai norėjau smulkiau 
sužinoti, .kokie darbai, jis ma
nęs atsiprašė, sakydamas, jog 
labai skubąs į Tarptautinį in
stitutą ir vėliau viską papasa
kosiąs.

Tik 10 vai. vak. suskambė
jo telefonas. Tada J. Motiejū
nas nupasakojo LB užsimoji-. 
mus:

Spalio 8 ir 9 bendruomenė 
atstovavo lietuviam Tarptauti
niame institute. Ten buvo su
rengta tautodailė* parodėlė, ku
rią pakviestas tvarkė archit. 
E. Arbas. Vėliau jaunųjų šo
kėjų grupė, vadovaujama O. 
Razutienės, demonstravo tauti
nius šokius. Buvo matyti, jog 
lankytojai aiškiai jautė lietu
vių pranašumą, lyginant su 
kitomis tautomis tiek ekspona
tų kokybe, gausumu bei jų iš
dėstymu, taip pat tautinių šo
kių išpildymo technika. Gal tik 
vienas trūkumas, kad parodė
lei vieta buvo gauta greta lat
vių, su kuriais, kaip kaimyni
ne Baltijos tauta, turime tauto
dailėj kai kurių panašumų, ypač 
gintaro dirbiniuose.

Bet svarbiausias LB Los An
geles skyriaus šiuo meta rū
pestis prieš akis — Lietuvių 
diena, kuris įvyks spalio 23 
Breakfast Klubo patalpose ir 
prie jo esančiame sode, 3201 
Los Feliz Blvd. šios dienos 
programos pagrindinė dalis- — 
Gasparo Veličkos parašyta ir 
jo paties režisuojama pjesė 
“Minija vėl išsiliejo”, kurioje 
gausiai įpinta dainų bei šokių. 
Veikalo pastatyme dalyvaus 
stipriausios Los Angeles dra
mos sambūrio jėgos, kurių daž-

Jutta laisvai orto- 
pediškai pritaikyti 
49 nūn kulniukais
$10.95

irgi yra pareiškęs, kad jam as?“ 
meniškai labiau priimtinesnė 
k^italistinė santvarka. Barami 
respublikonai, kad Nehru pie
tauja su Chruščiovu, o Roose- 
veltienės bičiuliavimasis su Ni
kita priskiriamas jai į nuopel
nus. s

Nelogiška logika
“Kad nors būtume logiški!”, 

šūkteli žvilgsnio į politiką pro 
virtuvės langą autorė. Logiš
kame galvojime teisingų išva
dų siekiama per teisingas pre
misas. šiuo atveju teisingomis 
premisomis eina tikrieji faktai. 
Tik gyvenimo faktų komplikaci
ja dirbtinu būdu ir netiksliai 
įsprausta į elementarias silo
gizmo formas nekartą duoda 
krėivas išvadas. Jei pav., vie
nos partijos veiklą pavaizduo- 
sim vien tik neigiamais fak
tais, kitos — vien teigiamais, 
galime išgauti labai iškreiptą 
tikrovės paveikslą. Tokių fak
tų išdėstymu nuėjo Jv p. G.

t j džia, bet na už tai, kad vo
gė, bet kad pdriėpti nemokėjo.

Praeitą žiemą' teisė Kauno 
“Inkaro” kombinato/ tris kon
toros darbuotojas, pasisavinu
sias vienų metų bėgyje be 
trupučiuko milijoną rublių, Ru
denį teisė Pavenfio cukraus 
fabriko sargę, išnešusią cuk
raus už 60,000 rublių. Vilniaus 
odos — galanterijos kombina
te nebuvo rasta trūkumo, bet 

Žinoma, žmonės statosi. Sta- pas vieną pilietį rasta su kpm- 
tosi rizikuodami. Perka medžia
gą, perka joms paskyras, per
ka paskyrų statytojus.

Vieni pirkdami sėdasi, kiti 
ję vietoje jau atsėdėję vėl per
lu ir vėl stoto.

Bet visdėito skelbtos lygybės 
nėra. Valdžia vagia nuo visų, 
o nuo valdžios tie, kurie pri
eina. Toks bent principas no
rint egzistuoti, jeigu jau ne gy- 
vėnti. Staliai vagia skiedras, vi
nis; kalviui — pasagas, ukno- 
lius; kolchozininkai glėbiais 
šiaudus, kišenėmis javus. Eili
niai nešte neša, viršininkai vež
te veža. Eiliniai neša, kad galą 
su galu sudurtų, o viršininkai 
— kad daugiau _ką įsigytų.

Vieni kitus gaudo, pagsvę

prekių. Praiykite mdaų pBaa tatotopst Metame ratote pafaraavinia tr aato| todtae. KataJosaa vattuL 
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publikonas Eisenhovveris ar de
mokratas Wagneris, bijočiau 
teigti.

Justas ir Eleonora
Savo skelbiamiems princi

pams paremti p. G. suranda 
šviesia bazę... Eleonorą Roose- 
veltienę. E jos atsiminimų ci
tuoja vieną jos nepalankų pa-' 
sisakymą apie Sovietų Rusiją. 
Po tokiu pasisakymu, girdi, “su
tiktų padėti savo paradą ir di
džiausias lietuvis patriotas”. 
Justo Paleckio knygoje SSSR 
— mūsų akimis irgi rastame 
daug pasisakymų, po kuriais 
geri patriotai irgi sutiktų pasi
rašyti. Paleckis iki 1940 metų 
nebuvo kompartijos nariu ir 
apie Rusiją buvo nepalankiai 
pasisakęs, o tačiau okupantas 
nedvejojo jį padaryti vyriau
siuoju savo krašto budeliu. 
Keistokas išvis p. G. užsimo
jimas išbaltinti tamsias Eleo
noros dėmes; vargu to galima 
pasiekti, pacitavus jos nepa
lankų pasisakymą apie Rusiją.

Stebiu ir aš vyskupo Sheen 
televizijos programas ir pripa
žįsta, jog jis komunizmą teisin
gai įvertina. Paskaitai ir kata-

nas turi scenos darbo ilgų me
tų patyrimą. Jei kam paskuti
niuoju metu vėlai vakare teko 
važiuoti pro šv. Kazimiero pa
rapiją, tas pastebėjo apšvies
tus salės langus. Iš smalsumo 
užėjęs pasižiūrėti, ras tenai in
tensyviai besidarbuojantį su 
artistais režisierių G. Veličką. 
Kas Veličką gelrai pažįsta, ži
no, kad jeigu jis imsis reži
suoti kurį nors scenos veika
lą, tai įdės" visą savo energiją 
bei sugebėjimus, nesiskaityda
mas su poilsio valandomis. 
Toks aukšto meninio lygio sce
nos pastatymas, apie kurį ka
daise recenzentai taip puikiai 
atsiliepė, bene bus pirmas Los 
Angeles lietuvių scenoje, nes 
niekas iki šiol nedrįso imtis 
šio tokio didelio užsimojimo.
Jei rengėjų paprastai skundžia- pavergtųjų tautų vėliavas, res- 
masi, kad eiliniai pastatymai 
nesutraukia išsisklaidžiusių pla
čiuose plotuose lietuvių, tai 
šis retas ir puikus pastatymas, 
reikia tikėtis, bus įvertintas 
gausiai atsiląnkant.

Atitinkamose rolėse scenoje 
pasirodys Los Angeles dramos 
sambūrio nariai: A. Andriušiū- 
naitė, A. Dūdienė, V. Gilys, 
B. Gustas, V. Mitkute, V. Rad- 
venis, B. Reivydaitė, L. Rei- 
vydas, V. Skistymaitė, E. Skys
timas, Šiupinys, K. šakys, D. 
Vebeliūnaitė ir,pats G. Velička. 
Dekoracijas piešė menininkas 
A. Žaliūnas, jam talkininkavo 
D. Vebeliūnaitė. Į Kalifornijos 
lietuvių dieną žada atsilankyti 
kongresmanai G. P. lipscomb 
ir G. L. McDonough ir valsty
bės legislatūros narys C. Wolf- 
rum, kurie pareiškė norį pra
tarti ir trumpą žodį į susirin
kusius.

Šokiams gros M. Krafto or
kestras. Iš toliau atsilankiusie
ji lietuviai turės progos susi
tikti senus pažįstamus. Kalifor
nijos lietuvių diena bus lietu
viško solidarumo egzaminas.

L M.

VOKIŠKI • 
KUPRANUGARIO 
VILNOS KASDIE
NINIAI Ir 
ŠILTAI IŠKLOTI 
IŠEIGINIAI 
jau yra krautuvėse 

Vokiški Sfa’ batai taip pat jau yra gaunami 
SALAMANDER-PERLON KOJINES nuo 69<

SIŲSKITE KALĖDINIUS IR NAUJŲ METŲ DOVANŲ PAKIETUS SAVO GIMINĖMS! 
| LIETUVĄ, Ukralnų, BaltgudIJt, Latvija, Mtlj* ir idta* reapubftkae. — Ucensed by INTOURIST 
Jei norite, kad jtas dovanų pakletei peri Birtų adrcaatus prie* šventes, siųskite Šiandien. Nedelskite! 

AMtasudok putiktnm, knapsėtu ir greitu bbOsu firmos pattunaviniu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC

Batai, kurie tikrai- patogūs!
Jūsų koja geriausiai jausis 

Salamander batuose—Fussarzt 
ypač kai jums reikia dau
giau vaikščioti ar ilgiau 
stovėti.

Mtegi talkirink.. J5s kįk galtUos tautai Į**, 
hfcafeap ir E'enooros M 
Bęanora. tuėį.si dide-

>ot<» Įdomu, k, ji mMO kovusį
3| . giAeajuiterių Harrimahą fypač
B po jo garsaus pasimatymo ir 

pasikalbėjimo su Menšikovu)?
■ 1 Ką mano apie kitą milijonie-

, NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams '
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Kitas klausimas: kuriuo pa- sprendimam (kaip tvirtina F. 
D. R- biografai), bolševikams 
yra priimtina, o ir iš dabarti
nės jos veikloa jie jau suge
ba naudos turėti.

Autorė giliai piktinasi mū
sų visuomene, kuri, esą, be 
komentarų priėmusi “stiprių 
išsireiškimų” argumentą ir iš 
to daro išvadą, kad mūsų “po
litinės galvosenos lygmuo yra 
nudardėjęs į gilią pakalnę”. 
Kaltinimas stiprus, bet ką da
ro mūsų autorė? Kontroversi
nių asmenų lėkštus išsireiški
mus stato pavyzdžiu lietuviams 
patriotams. Akcentuoja faktų 
reikšmę, o faktų, remiančių ci- 
taojamų asflSėfių pozityvų reis-

1» W. -Mm tlraet 
NCW YORK 1t, N. V. 
TeL. CHelMR 3-2M3

141 Seoood Avvma 
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rnetus gyvena Soją šalyje. Bet 
tėvų; žemėsilgesys 'ten, i£

šapusi ir nenumaldomas troš
kimas dar kartą pamatyti gim
tuosius narpus ir juose liku
sius artimus žmones. Nei pati

se.
Į klausimą, ar buvusios, tė

skyrius šių metų vajų jau pra
dėjo. Renkamos aukos pinigais šomi paskubėti su aukomis ir 
ir drabužiais. Kreiptasi raštu drabužiais, nes laikas greit bė- 
ir į atskiras čia esančias d^ąu- ga, Kalėdos artėja, rūpesčiai

'operos rūmuose, spalio 28 kon-

sostinėje Bogotoje, Colon teafc^ 
re, drauge su valstybiniu sim? 
fonijos orkestru. Koncertus glo
bos Kolumbijos švietimo minis
teriją. Keliones ir koncertus 
organizuoja kolumbijos lietuvių

vo | šios vasaros, paskutinią
ją 26 asmenų grupę, pasivadi
nusią “JAV lietuviais progre- 
syvistais”. ;

Veronika Zlotkienė ir jos vy
ras Kazimieras, abu jau pensi
ninkai, vis dar labai veiklūs 
lietuviškųjų organizacijų nariai, 
kuriuos visada sutiksi susirin
kimuose ir parengimuose.

Pirmomis spalio mėnesio die
nomis Veronika Zlotkienė lai
mingai sugrįžo į savo namus, 
aplankius okupuotąją 'Lietuvą.

Ir kai ją, tik grįžusią iš ke
lionės, pasitikome, pirmieji jos 
žodžiai maišėsi su ašaromis:

"Laimingi jūs, kad gyvenate 
šiame krašte. Visi ten man taip 
tvirtino, kada kalbėjausi nie
kam negirdint. Ašį nežinau, kas

metus' išvyko, ji trumpei at- 
sakė:* .*?

Nėra jokio palyginimo. Ta
da jie gyveno geruose gyvena
muose namuose, buvo laisvi 
ūkininkai, niekam nevergavo. 
Buvo gerai išdirbtos žemės. O 
dabar ten visi suvargę, viskas 
sugriuvę, sulūžę, tik vienas pri
siminimas likęs. Niekas nieko 
nepaiso, nes tai valdžios, ir to
dėl niekas nežino, kada ir kur 
bus nukeltas ar išvytas. O jei 
ir norėti ką taisyti, nėra iš kūr 
gauti' medžiagos. Jos niekas 
neduoda, nes viskas valdžios 
rankose. Vienintelis būdas ką 
įsigyti, tai ‘kombinacijos’ bu

bėti atleistam ...

60 K1AULIV VIRŠININKAI

Viena jos giminaite ir įjos 
vyras kolchoze yra šėrikai 60 
kiaulių. Tai yra labai sunkus 
darbas. Bet to dar negana. Jos 
lankymosi metu dvi kiaulės par- 
šiavosi, tai juodu panakčiui 
nakvojo pas kiaules. Tik kai 
paršiukai sulaukė dviejų dienų, 
tai juodu atsilankė pas ją, ku-

tuviais, kurie ten nuvažiavę tik 
gėdą mums daro?"

Veronika Zlotkienė sugebėjo 
nugirsti ir pastebėti dalykus, 
kurie nebuvo rodomi. Ji atidžiai 
stebėjo darbininkus, jų darbo 
sąlygas, ji klausinėjo, kiek už
dirba, ar iš gaunamo uždarbio
gali pragyventi ir tt. Lanky
dama fabrikus, ji nesidžiaugė 
pamačius fabrikų aukštus ka
minus, ar skaičius, kurie rodė,

žodžio "kombinuoti" pradžio
je nesuprato, nors jį ir dažnai 
girdėjo. Tik vėliau suprato, kad 
tenykštėje lietuvių kalboje tai 
visai naujas žodis, maždaug 
reiškiąs vogti, ką nusukti, ar 
kitokiu būdu ką apgauti, ypač 
valdžią ...

Pagaliau, gerai supratusi žo
džio “kombinuoti” prasmę, kai 
vienas jai pažįstamas pasiskun
dė, kad, esą, nežino kas dary
ti: jo viršininkas, kaip ji sako 
‘•besąs”, bando pasistatyti na-

kun. Mykolas Tamošiūnas.
— Pietų Amerikos lietuvių^ 

kongresas šaukiamas gruodžio 5 
3-4 Buenos Aires priemiestyje 
Avellanedoje. Tai pirmas to
kios apimties kongresas, kuriuo 
norima tampriau apjungti išsi
mėčiusius tautiečius bei daryti 
bendrą veiklos programą: Ta 
proga laukiama svečių ir iš šiau
rės — Kanados ir JAV lietu
vių veikėjų.

— Dr. J. Masilionis, iš Day- 
ton, Ohio, Ateitininkų Šalpos 
Fondui atsiuntė 53,00 dol. auką.

— xAtpi^intų knygų iki 90 

proc. galima įsigyti iš Gabijos 
leidyklos, kuri paskelbė meti
nį knygų išpardavimą. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre- 
su:^Gabija, 87-85 95 St., Wood- 
haven 21, N.-Y.

— Kun. Antanas Skėtys, sa
lezietis, mifė liepos pabaigoje 
Leipalingyje, kur jis buvo al
tarista. Palaidotas rugpiū'Čio L 
Griškabūdyje.

— Hamiltone veikia dramos 
teatras, pasivadinęs Aukuro var 
du. šį rudenį stato Moljero ko
mediją “šykštuolis”. <

— Jokūbas J. Stukas spalio 
2- Hamiltone rodė filmą iš ke
lionės po Vilnių ir Kauną, ir 
paaiškino apie dabartinį gyve
nimą Lietuvoje. Tą patį vakarą 
filmą parodė ir Toronte.

— Mykolas Kaminskas, gy- 
yenęs Elizabeth, N. J., staiga 

N.J., šaukiamas lietuvių šeštoj 'mirė spalio 9. Liūdesyje liko

ruošiasi 
linksmavakariui, kuris bus spa
lio 29 Liet. Katalikų bendruo
menės centro salėje, 6 Davis 
Avė., Kearny, N.J.

Norima,, kad pirmasis New 
Jersey lietuvių studentų pasi

ners Kalėdom sulaukti dovanė—ryžimas butų sėkmingas? Vaka- 
Įių, teikiančių šventėms gėrės- ro programa, atrodo, bus gera, 
nių nuotaikų ir vilties į švie- žodžiu sakant, šis vakaras skir

sis iš panašaus pobūdžio vaka
rų, nes čia bus daug jaunimo, 
ir be valgių ir gėrimų, dar pui
ki meninė dalią.

Todėl'į šį vakarą turėtų at
silankyti ne tik Kearny — 
Harrison, bet'ir visų kitų apy
linkių ir artimesnių valstybių 
lietuviai, o ypač jaunimas ne
turėtų praleisti šios progos, nes 
jis čia tikrai ras nuoširdaus 
džiaugsmo.

Šeštadieninės mokyklos pra
nešimas. Spalio 23, 2 vai. po
piet Liet, katalikų banedruome- 
nės centro patalpose (antras 
aukštas) 6 Davis Avė., Kearny,

tai juodu atsilankė pas ją, ku- . v » -• i» 11
n buvo apsistojusi kaimy nys- - Ateina Kalėdos ir tiems, kunems labąi reikalinga pagalba

Kiek mačius kolchozų, visi Kearny — Harrison Balfo KEARNY, hl.J. Harrison apylinke ruoši
kolchozininkai savo sklypelius 
yra stipriai atsitvėrę tvoromis 
ir juos apdirba tik sekmadie
niais, kitomis dienomis turi ei-c , .
Ir į kolchožus dirbti. Kolcho- gijas, prašant aukų. Ligi Šiol didėja. Visi mūsų vargšai tau-
zuose mažai uždirba, nes už- dar tik atsiliepė R. K. Moterų tiečiai laukia pagalbos, tikisi 
darbis priklauso nuo metinjo Sąjungos Kearny 
derliaus. v

Visų kotehozininkų gyvena
mieji nameliai susenę, apgriu
vę. O naujų gyvenamųjų na
mų statant niekur nemačiusi. 
Tilcjniestų pakraščiuose vyko 
kelių aukštų gyvenamų namų 
statyba.
Į V. Zlotkienės giminiiį sureng
tą priėmimą — sutiktuves at
vykęs ir pats kolchozo pirmi
ninkas su žmona. Tai buvo jau
ni žmonės ir gerai apsirengę.' 
Jų apranga labai skyrėsi nuo 
šeimininkų ir jų svečių papras
tų ir apiplyšusių rūbų.

(bus daugiau)

— Harrison
■> kuopa, atsiuntusi auką 10 dol.
Kitos draugijos dar tyli. Bet 
turima vilties, jog atsilieps į sesnį rytojų.
Balfo šauksmą. Aukas priima skyriaus glo-

Is pavienių asmenų jau yra :
Irti 1*1 oulrAizv III rinl * ' r •/

pirm. J. Mėlynis ir iždininkas, 
A Vitkauskas. .

Studentai ruošiasi linksma- 
vakariui. New Jersey Lietuvių 
Studentų draugija kartu su Lie
tuvių Bendruomenės Kearny-

tokių, kurie aukojo po 10 dol. 
Tuo tarpu jų pavardės dar ne
skelbiamos. Bus paskelbta vė
liau, kai bus baigtas vajus ir 
pateikta galutinė vajaus apy
skaita.

Šios kolonijos lietuviai pra

Aukas priima skyriaus glo-

BALTIMORĖS ŽINIOS
. Katalikų jaunimo savaitė šie-kiek ir ko pagaminama, nes Suaugusiųjų įdubo jaunimas

tai buvo skirta propagandai, turėjo savo susirinkimą Spalio met bus spalio 30 — lapkričio
6. Baltimorės arkivyskupijos 
CYO jaunimas turės savo iš-

EDWARD J. McCORMACK ir.Vite J. Pigaga:

■ ■ '-J

ra
 

lt į
dieninės mokyklos mokytojų ir 
tėvų, kurie leidžia ar dar leis 
į šią mokyklą savo vaikus, su
sirinkimas, aptarti įvairiems 
reikalams, susėjusiems su mo
kyklos tolimesne veikla. /

Prašoma mokytojus ir tėvus 
būtinai į šį susirinkimą atvyk- 

‘ tt
Kiti parengimai. Lapkričio 5 

šokių ir įvairenybių vakaras, 
kuri rengia Sopulingosios Dievo 
"Motinos sodaliečių draugija liet.

• pol. klubo salėje, 134 Schuy- 
1er Avė., Kearny' N.J. Vakaro 
pradžia 9 vai. vak.

Kortų vakarą rengia Kearny 
— Harrison Balto skyrius lap
kričio 20 didžiojoj Liet, kata
likų bendruomenės centro sa
lėje, 6 Davis Avė.. Kearny, 
N.J. Pradžia 6 vai. vak.

J. Mėlyni*

žmona Vladisiava, duktė Eivy-

0 jo gaminiai — “didžiajai tė- 9 šv. Alfonso mokyklos kam- 
vynei”. bariuose. Išrinkta nauja valdy-

Ji niekaip negali atsistebėti, ba. pirm. Aloyzas Yucis, vice-
\ kaip cemento ar metalo fabri- pirm. Viktoras Šalkauskas, fi- raliaus šventėje spalio 30,10: 

kuosa prie to paites sunkaus nansų sekr. Janet Kearnes, rašt. 30 vai. katedroje. Lapkričio 5 
Ona Lekevičienė, korespo. Da- Seton High mokykloje bus iš

rinkti berniukas ir mergaitė, 
labiausiai pasižymėję jaunimo 
veikoje. Iš šv. Alfonso mokyk
los kandidatais yra Vincentas 
Danazzo ir Veronika Vilčins- 
kailė.

gauna ir tą patį atlyginimą, nūs maskarado kostiumais. 40 vai. atlaidai Šv. Alfonso 
bažnyčioje.įvyko spalio 16,17, I 
18. Iškilmingai pradėti 10 vaL I 
mišiomis ir procesija. Sekma- I 
dienio vakarą po mišparų pa- I 
mokslą sakė kun. J. Anto- I 
§zewski, kleb. prel. L Mende- I 
lis pamokslus sakė visas tris 
dienas rytais; pirmadienio va
kare — kun. K Pugeyičius; ____ NUOŠIRDI PADĖKA

antradienio vakare —- kun. A. AR PAŽĮSTATE. ŠIUOS DU VYRUS ? Iš sėkmingos tradicinės Liė- 
Dranginis. Giedojo didysis pa- F
rapijos choras ir mokyklos vai
kučiai.

darbo lygiai dirba moterys ir
vyrai. Į jos klausimą, kodėl mo- ratą Adamaitienė (Adams). Svei- 
terims nesurandama lengvesnio kiname naują valdybą ir linki- 
darbo, jai visur trumpai ir la- me sėkmės. Klubas spalio 29 
toniškai buvo atsakoma, kad lietuvių svetainės kliavo kam- 
čia motery ir vyrų teisės su- barJ’ie ruošia kaukių balių ir 
lygintos, kad už ta patį darbą kviečia ateiti visus su kaukė-

Tik po tokių šaunių ir įti
kinančių paaiškinimų ji supra
tus, kodėl sutiktos jaunos mer
ginos atrodė taip išvargusios 
ir per anksti pasenusios. La
bai mažai moterų mačius pa

Leit. Karolis Kačaukas, kuris 
Okinavoje tarnauja marinuose, 
šiomis dienomis pakeltas į ka
pitonus. Jo tėvai Kazys ir Mari
ja Kačauskai gyvena Bajtimo- 
rėje.

ra ir sūnus Edvardas. -.3*'
— Madride lietuviškoji radi-

jo programa duodama kasdien 
nuo 21:30 iki 21:45 Lietuvos 
laiku, arba 19:30 iki 19:45 vai. 
vidurio Europos laiku 25 ir 42 
metrų bangomis. Programą kar- 
toją kiekvieną kitos dienos ry- "X- 
tą 8:30 iki 8:45 Lietuvos laiku ? 5 
tomis pačiomis bangomis*

— Lietuvių Dienų spalio nu- > Z 
meris jau pasiekė skaitytojus. Ji 
Numery rašo: St. Lūšys — Ly- 
giomis teisėmis ir lygiomis pa- 
reigomfe; R. Kn. — 'Socialde- Ą
mokratai už ir prieš kovą su jS
“klerikalais”; M. Musteikis — 
Lietuviai Eucharistiniame kon-; 
grėsė; Fabijonas Neveravičius
— Pirmas laiškas; B. Brazdžio- -1 
nis —. Vidudienio sodai (eilė- 
raščiai); A. Viliušis — L. K. D. įM 
studijų klubams penkėri veiklos . 
metai; Ateitininkų kongresas .
vaizduosp; P. Alba — Dąįlės pa- .2?^

DĖMESIO"

torney general) Edward J Mc

Prie trumpo ačiū pridedame 
prižadą maldauti Visagalio gau- 
šių malonių. Tinkamo atlygi*

ir Bostono universiteteo tei
siu skyriuje. Buvo Bostono

lietuvaitė Emilija Ruplytė. Mc 
Cormack yra mokęsis Colby ko

išėjo Valstybes gynėju išrinktas 1958 
- 1960.metam. Dabar vėl nomi
nuotas'tom pačiom pareigom, 
ir ši > nominacija laikoma toly-

do!. mėnesiui. Adresas: Bernke 
Cormack jr. Jis dažnai būna siekis, OW Town Farm, Tern- 
Bostono lietuvių vakaruose ir viHe, Conn. Tel. Bristo! LUd- 
minėjimuose, nes jo žmona yra low 2-5113.

Spalio 30, 6 v. v.

ATEITIES žurnalo

M.

Webster Hali
119 E. 11 Street

KONCERTAS
Dalyvauja:

D a n~u t ė
Stankaity te
sopranas

Vaznelis

» o k i a i

bosas

Aleksas
Mroz
pi a n i s t a s

Baltimorės vyskupo pageltnnin- 
kas, mirė spalio 11 šv. Juo
zapo ligoninėje, 64 metų. Pa
laidotas spalio 18. Gedulingas 

. mišias aukojo arkivysk. Pranas 
P. Keough, pamokslą sakė vysk. 
Laurynas J. Shehan iš Bridge- 
port, Conn.

Marija Senkuvienė (Ženk) 
staiga mirė spalio 10. Gedulin
gos mišios už jos vėlę šv. Al
fonso bažnyčioje buvo spalio 
13. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse.

Antanas MHcušaukas, senos 
kartos lietuvis ir ilgai gyvenęs 
MorreH Park, mirė spafib 14 
po ilgos ligos Kenesaw prie
glaudoje. Gedulingos mišios bu
vo aukotos už jo vėlę šv. Al
fonso bažnyčioje spalio. 19. Pa
laidotas Loudon Park kapinė- 

’se. Ūko nuliūdusi žmona Ele
na ir dukra Arlena, nuliūdę su
nūs Antanas, Leonardas ir JUud 
vikas ir eilė anūkų.

tuvių 46-tos dienos, kuri įvyko 
rugpjūčio 14 Lakewod Park 
(Schuylkill county), Pa., švento 
Pranciškaus seserys gavo 500 
dol., čekį.

Už dosnią auką Šv. Pranciš
kaus seserys reiškia nuoširdžią 
padėką eilei bendradarbių: gar
bingiem kunigam už pasišventi
mą dieną ruošiant, žmones ra
ginant ir sėkmingai pravedant 
programą; visiems prisidėju- 
siems — rengėjams šios pelnin
gos 46-tos Lietuvių dienos; vi
siems dalyviams už parėmimą 
pramogos, iš kurios tenka žymi

Nedaug kam yra žinoma, kad 
Massachusetts valstybės seimo 
nariu (State Representativę) legijoje, jūrininkų akademijoje 
yra,lietuvis Vytautas J. Pigaga, • — ■ .
ghnęs 1928 Worcesteryje. Jo 
tėvas, kilęs iš Marcinkonių pa- miesto tarybos narys, pirminio- 
rapijos, Dzūkijos, Amerikon at- kas ir majoro pavaduotojas, 
vyko 1909. Vytautas 
mokslus Worcesterio aukštesnė
je mokykloje ir žemesnėje ko
legijoje. Paskui mokėsi Bosto
no universitete, kurį BS laips- gi išrinkimui, 
niu baigė 1951. Mokykloje 
dirbdamas dar baigė Worceste- 
rio mokytojų kolegiją magistro 
laipsniu. Atstovu į Massachu- Kas neturi kur rainiai leis- „feo™. lietuviu seserų
setts seimą buvo išrinktas 1958 ti gyvenimo dienų, kreipkitės vienuolijoms 4 U
- 1960; atstovavo Worcėsterio į Old Town Farm — poilsio 
6-tą apylinkę (Ward). Dabar namų — Šeimininkę. Čia lietu
vė! nominuotas tom pačiom pa- v^kas ir visad šviežias maistas, 
reigom. Jo nominacija laikoma nes tun 600 akrų žemės. Augi- nasatdyje niekuo-
išrinkimu, nes kito kandidato na savo gyvufių ir paukščių, 
nestatė nei demokratai nei res
publikonai.

Daugiau kam žinomas Massa-

_ . . ... met nesulauksite iš kitų, betGen kambariai. Oras totai ir
ras. Gražios apylinkes pašė B „„m™, Dievo
vaikščieti. Medicinos priežiūra. ' T.

uauguiu Kam zuremas massa- .. watorh.Irv AP*"*“08’ kunai pavedame JUS
chusetts valstybes gynėjas (At- ^nn jQsM ir VteUS *** **

Conn. Išlaikymas tik apie lw jc£)us

rodą Toronte; veidai ir vaizdai.- ? 
Angliškoje dalyje — senatorius 
Thomas J. Dodd — Liberation. ;• 
fe not a Pipe Dream. Nume
ris gausiai iliustruotas lietuviš
ko gyvenimo aktualiais vaiz
dais. Redaguoja Bernardas 
Brazdžionis

RUOftIAMK UKTUVIAKAS VESTtZ-

tfACYS
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Toomey's Grill •MOMMMMMaOMMe

KLEINE KONDITORE1

ROMAN FUNERAL CHAPEL

HAVEN REALTY KAILONAS

PL 4-1165

Rusų amerikiečių baletas kartu 
su Jean Yazvinsky. Rabuffo, 220 
lOth Street, Brooklyn, New York.

STerHng 8-0294

Air Conditioned 
70 Hackensack Avenue 
Opposite žnspection Station) 

HACKENSACK ' HU 7-4950

PHIL’S Neopolitan and American 
Restaurant. 187 3rd Avė. (Cor. 17th 
St.), N.Y.City. SH)EWALK CAFE. 
Luncheon - Djnner - Late Supper - 
Cocktail Lounge. SpeciaI consider- 
ation given to - Religious Groups. 
Open 11 A-M. to 2 A_M.; Sat. & Sun. 
3.30 to 2 AM. GR 3-9751; GR 5-1194

CARMEN’S
Itažian - American Restaurant

DAILY LUNCHEONS
SUNDAY DINNERS

Tamsta rasi dideli pasirinkimą. vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

COMBINATION SEA TOOD BROIL 
Coturisting of H»If Lobster. Sbrimpe, 
Crab Mest. Scsllops. Clam. Lemos 
sole. — $3.95.

tų tut valstijų dalyviam*, 
ridės lapkričio 10 d. vakare, 
truku Dd lapkričio 11 d. Mo
kestis A kl dalyviam t? ir 

kl |4 - « ratai, Šveicarų 
sistema. Pirmenybėse rungia- 
masi dėl lietuvių pereinamos 
dovanos, kurių 1907 m. Įsteigė 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija. Kas iš lietuvių norė
tų dalyvauti, informuotis pas 
K Merkį, teL AN 8-1282.

, Nauji didmeisteriai. Tarptau
tinė Šachmatų federacija pa
skelbi 4 naujus didmefetertas! 
WHitam Locmuody (JAV), Car- 
išs-Guitnard, Heetor Roešetto 
(abu iš Argentinos), Vtator 
KholmaV (Sov. S-ga). Jei Čia 
paliečiamas Ratmir Choimov, 
tai jis yra Lietuvos dabartinis 
čempionas, gyvena Vilniuj, fa- 
lęs iš Archangelsko. Šiemet jis 
laimėjo tarptautini turnyrų 
Maskvoj, draug su Smyriovu ir 
kvalifikavusi didineisteriu tita-

Available tor Weddlng Receptions, 
Dinnera and Sočiai Functiona. Fully 
Air^conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
rious Banąuet rooms. Cor. Cypreas 
AveAMyrtle Avė.. Ridgereood. N.Y. 
' V,' " . TeL VA 1-4153 ' '

t DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnes 
Specialiai žemos kainos tiems,

- kurie siunčia audinius | užsieni.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėttfme geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

II8-125-I30 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. OELANCY, N.YX.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagoj užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAM 
IfiSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK-

BLUE SĖA RESTAURANT 
135 3rd Avenue bet. 14th 4 lūth St.

Free Parking after 5 P.M.
Ali Day Sat. * Sun.

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Ir j kitus Sov. Sąjungos valdomos kratai*. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašyldte arba aplankykite* Jum* artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

ARftflSTEAD CORP.
175 Sherman Avė., Jersey City, N J. 
PIFING - HEATING - PLUMBING 

CONTRACTORS

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S IJęUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas deginės ir vyno. 
193-55 LEFTEBT8 BLVD. BICHMOND HILL, N. Y.

PAUL’S RESTAURANT
I2QU0B8 — BEER — WINE8 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais v 

griežia J. Mortotalčio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

31 Spring 8L, New Britais, Cons. TeL BA 3-9771

Pilnai atnaujinta ir padidinta! Servuoja
ma kava ir pyragaičiai. Pirmos rūšies 
kepiniai. Vietiniai ir importuoti šokoladai 

UŽKANDŽIAI ir PIETŪS
Geros rūšies vynas ir alus. Aircondition 

234 EAST 86Cb STREET
(tarp 2 ir 3 Avė.) — TeL REgent-7.7130

Metatariš įtapta* Virtanec- 
vfefiM sentatadų Uetavos 

Šachmatų rinktinį dalyvių, 
sulaukė Vantaj Sd metų am- 
ZhhIB mrHHinjs

Dera pridurti, kad Vlstanec- 
kis gynė Lietuvos spalvas 1931

Cor. Rogers Avė. Sc ’Empin Bivd. 
Brooklyn 29, N. Y.

GOOD PLACE TO EAT 
Air Ccmditioned 

PR 2-2541
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas 

88-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Virgiui* 6-9519

Į Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam ,
[ Salėje gali tilpti 100 dalyvių
e*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®#®®#®!

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ItarfirckM, Klive&a, OThfa, 
Meszaros. Taigi ir vėl aegavb- 
ine matyti pilnos ieMutados, 
nes Meszaros ne daugiau, kata 
statistas. Karinę prievolę aflie- 
kafitis Butrimas šį kartą buvo 
puolimui paspirtis. Nevyksta 
pirmame kėlinyje Khve&ai, pra 
šaunant prieš tuščius vartus. 
Mileris praleidžia savo kraštą, 
ir jau kO. Budreckas geru šū
viu išlygina. Klivečka neiš
naudoja 11 metrų baudinio. 
Antrame kėlinyje, mūriškiams 
gaudžiant, laukiama įvarčių, 
kurių susilaukėme kitoje pusė
je. NarOnis praleidžia visai 
lengvai kamuolį, Remėza laimi 
vieną dvikovę ir jau 351. Kli
večka švelnina 3:2. Čia prisi- 
trenkia O’Hara. Pasekmė" kyla 
iki 4:2. Klivečka švelnina 4:3, 
ir mūsiškiai neturi laiko pa
sekmės išlyginti. Saugų linijo
je pažymėtinas kovotojas Kru- 
šinskas. Sokolas gana silpnas. 
Be abejo, kad su Kuliu gyni
me rungtynės būtų buvę laimė
tos.

Rezervinė pralaimėjo * 3:7. 
Mūsų įvarčiai: Vainius H — 2 
ir Kerekes. Jaunučiai šeštadie
nį supliekė čekoslovakus 8:0.

LAK ir LASK susijungimo

DOVANŲ PAKETUS j USAR.
X Ar firma yra patikima?
2. Ar yrax tai Įrodžiusi? -

GARDENCAFS
Fonntriy «t U7—M Are.__

NOW AT 12* E. WtH STRCCT
Bet*vea Irti Irta* A Irttsg PI- 

STKAK8 - CSOPS — OCR SEVOALTT 
SmlnMš Mena Ūme* - Daoting N*gMfy 
Dtae grariMMly fa oae of Ifca ®oa* eą- 
gotrite A oaalafeą įgyto Ūgy Tcafc,

LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

RECINE MA NO R MOTOR HOTEL
Fishkin - Route 52. New York 

Open AID-Year. AU Conveniences. 
Special cons-deration given to Re- 
ligious Groupa. The Maximum in 
Service f or the Mbct Discriminating.

TW 6 9033

Tol.: TR 3-16SS 
T«U TO 1-10ta 

2222 W. Chleogo Avenue — TeL: BR 8-6966 --- __ . TeU, F|g_im 
TeL: UI 3-17*7 
TeL: O A 4-4401 
rel.: RU 2-7H3-\ 
“ tra 9-VT9t 

GLaaM

NEW YORK 3, N.Y., 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — TeL: OI 5-OBOS 
LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3 8560
PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4*19
NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — Tel-: LO 2-144*
PITT8BURG 3, Pa., 1015 E. Caraon Street — Tel.: HU 1-3780 
WORCE8TER, Mas*^ 174 MHIbury Street —> TeL: 8W*-28SB 
HAMTRAMCK, Mteh^ 9390 Jo*. Campan - 
CL E VĖL ANO 13, Otlto, 2*83 W. 14th Stiyet 
CHICAGO 22, III,. ‘
SAN FRANCISCO, Cak 207* Sutter Street 
NEWARK 3, N.J„ 428 8pringfle» Avenue • 
PHILAOELPHIA 41, Pa, 4*25 Old York Rd. 
SPRINdFIELO, Malk, 171* Meta Street - 
WATERBURY, Conn, * John Street — 1 
GRANO RAPIDS, 414 Scrtbner Avė, N.W.

[GLS-200*

Folkestone, Varšuvoj, Muen- 
chene ir—Stockholme. Mūsų 
skaitytojams pateikiame Vista- 
neckio partiją su Winteriu, 
žaistą laike rungtynių Lietuva 
- D. Britanija, Pragoj, 1931 m. 
Rungtynes laimėjo Lietuva — 
santykiu 2^:l^i.

Balti: Vistaneckis, juodi — 
Winter. 1. e4 c6 2. d4d5 3. Žc3 
d:e4 4. Ž:e4 Žf6 5. Ž:f6+ e:f6 6. 
Be3Rd6 7.Rd3(M> 8.Že2Vc7 
9. Žg3 Be8 10. Vf3 Žd7 11. (MM) 
Va9 12. žg3-£5 IMU? 13.2h6-~ 
g.h6 14. R:h6K-h8 15. Rd-f5 
Vd5 16. Bei Bg8 17. Vh3 V:g2 
16. V:g2 B:g2 19. BoB-į- ^8 20. 
S:g8+K:g8 21Bgl4-Kh« 22. 
Bg7+ ir lygtas.

vakaras
Lapkričio 12, šeštadienį, At

letų klube įvyksta vakaras abie
jų New Yorko sporto klubų 
susijungimo proga: Šokiams 
groja geras orkestras. Pakvie- 
timm gaunami klube.

Išėjo naujas Sportas
Jau i( vėl turime naują 

Sporto numerį 5 (8). Vietos ski
riama olimpiniams žaidimams, 
lietuviškomis akimis žiūrint 
10-jų žaidynių Chicagoje apra
šymai, klubinė veikla, vertin
gas Z. Puzinausko straipsnis, 
geros iliustracijos. Laikraštis 
gabiai K. čerkeliūno redaguo
jamas. Užsisakyti galima admi
nistracijoje — V. Svalbonas, 
19 Kiety Place, Brooklyn 8, 
N. Y.

iFCMNUHItl 
f MKSTtm TVOJAVM9B 
naodini Gkž/ČIAV

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
204 OBCHAKD STTEEET NEW YOBK 2, N. Y.

dokumentus?
4. Ar ji naudo j*, geriausias ^Mkcvtarai dttėu?
& Ar ištikro fi firma dirba dsugtau, kaip 25 metam?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtistti?

Atsakymas bus T AIP J risua atiktami patiskta* 
klautimus, jjejgu jūs savo dorasų pūkštą* p*r bet 
kurĮ ii skyrių:



NEW YORK

D. STĄNKAITYTC Noutr. V. Maželio

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

LIETUVOS VYČIAI

na kiel

Matthew P. Railas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Visi lietuviai, gyveną
GLENDALE
OZONE PARK

JOHN J. TORMEY

Lietuvių Demokratų komitetas

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

RADIJO PROGRAMA 
ved. Stop. Mmkusj Boston,

Joseph Carszva

231 BEDFORD AVĖ. 
Brookiyn* N. Y.

E. Baltrušaitienė, 
būrelio vedėja

J. B. SHALINS
- Šalinskas

Kefurakienės sūnus

Gedulingos pamaldos už a. 
a. Jono Veršelio vėle, minint 
jo 4 metų mirties sukakti, bus 
šeštadierą, spalio 29, 10 vai. 
Apreiškimo par. bažnyčioje. Vi
si giminės, artimieji ir priete
mai maloniai prašomi dalyvau-

P. BALLAS — Dlrect orius

rys vyrui, pilnai apstatytas 
baldais, galima naudotis virtu
ve. Prie gero susisiekimo E. 
N. Yorke, 453 Essex St. Kreip
tis vakarais tel. AP 7-9835.

George Avė., • ruošia didžiulį 
banketą. Pradžia 4 vai.

Meninę daiį išpildys Worces- 
terio ir Providence meno vie
netai, muziko Jono Bendoriaus 
vadovaujami. Programa žada 
būti įvairi ir linksma.

Norwoodiečiai tikisi bostonie
čių, brocktoniečių ir kitų pro
vincijų paramos. '

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

27 0 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pilone: EVergreen 4-8859 
7281

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

ALB. BALTRŪNAS - BALTON 
— Reikalu Vedėjas

Išnuomojami 1-2 kambariai 
su virtuve pagal susitarimą. 
Skambinti vakarais po 7 vai. 
telef. MI 1-6074, šeštadieniais 
bet kuriuo laiku.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški;

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. JokOoo' Stoikas

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

tas. Jo sodrus, plačios apim
ties balsas neturi sau lygaus, 
lietuvių tarpe. Solistas sėkmin-- 
gai dainuoja Lyric operoje 
Caicagoje. ./į

Abu solistai daug dainuoja 
'ne tik Chicagoje, bet ir kito-, 
se lietuvių kolonijose. Ypač 
šiemet jie turi daug kvietimų 
gastrolėm. Abu su pasisekimu 
'pasirodė Cincagos Vyrųdešimt- 
mečio koncerte spalio 2, Atei
ti rinkų jubilėjiniame koncerte' 
rugsėjo 4 ir lietuviškų operų 
pastatymuose Chicagoje.

Aleksas Mrozinskas, Ne\v 
Yorko lietuvių visuomenei ge
rai pažįstamas. Jis pianu paly
di daugelio dainininkų pasiro
dymus. Akomponuos ir šiame 
koncerte ir kartu su savo gi
liu patyrimu paskambins solo. 
’ Koncertas žada būti patrauk
lus ir- Įdomus tiek -savo meni
ninkais, tiek pačia programa. 
Tai bus vienas iš įdomiausių 
šio rudens parengimų. Po kon
certo — šokiai, grojant geram 
orkestrui.

spalio 24, 10 vaL Carnegie ŽBr 
ftomaaA International Center, 
46 St ir United Natkms Pla- 
za paminės vengrų revoKuci- 
Jos ketvertų mętų sukaktį. Kal
bės Kinijos atstovas prie J. 
Tautų dr. Tingfu F. Tsiang. Po 
piet3 vaL bus Pavergtų Jung
tinių Tautų sesija, kurioje bus 
debatai apie Jungtines Tautas 
ir kolonializmą. ' .. •

_ Kristaus Valdovo šventės mi- 
nėjimąšiemet ruoSa New Yor
ko ateitininkai kartu su Kata
likų Federacijos apskrities val
dyba. Minėjimas bus sekma
dienį, spalio 30. Pamaldos 11 
vaL Apreiškimo par. bažnyčio
je, pusryčiai 12 vai. žemutinė
je par. salėje, iškilmingas po
sėdis 12:30 vai. Apreiškimo mo
kyklos didžiojoje salėje. Kal
bės dr. St. A Bačkis, Lietuvos 
atstovybės patarėjas Washing- 
tone. Vakare 6 vai. koncertas 
Webster salėje, 119 E. llth 
St. Manhattane.

Since 1889

OUR ONLz STORE
We Deliver Anywhere 
,We rTeįegraph Flowers 

Anyuokere
Weddinqs. & Funerals 

our special+y

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės nauja vėlia
va bus pašventinta per iškil
mingas pamaldas Kristaus Val
dovo šventėje.

Vasario 16 gimnaziją parė
mė savo aukomis ir East Hemp- 
ton, Long Island lietuviai. Au
kojo: Duobai — 5 dol., žiliai — 
3 doL, šeškas — 1 dol. Prie 
jų dar prisidėjo iš Easton. Pa., 
atostogaują žiliai — 5 dol., ir 
Stonkai — 1 dol. Ačiū visiems.

DIDELIS PAPIGINIMAS
Darbininko prenumerata 

naujiems skaitytojams 4 
mėn. iki šių metų galo tik 
1 dol. tiems ir 1961 me
tams — tik S doL Rask

Hnuomuojami 5 šviesus kam
bariai už pigią nuomą, nes bu
tas be apšildymo. Kreiptis: Tel. 
HY 1-8781 vakarais, šeštadienį 
ir sekmadienį — visą- dieną.

FU N E R A L H O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
, ir BALSAMUOTOJAS

~ Cambridge.Mass. — 
NOTARY PUBLIC

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

X 12 Cambridge gyven
tojai šimjmi sulaukė iš Lietu-

H vos dukters Verutės, kurios ne
buvo matę 24 metus. E Lietu- 
vos ji išvyko spalio 3, ir per, 
Vilnių, Maskvą, Kopenhagą,

I New Yorką lėktuvu atvyko į 
t Bostoną. Visą laiką gyveno kol

ūkyje. Kalvių parapijoje, Jėz- 
no rajone. Viešnia pasižadėjo 
dalyvauti Balto vakarienėje, ku
ri bus spalio 23, 5 vaL popiet 
lietuvių piliečių klubo salėje.

Kat. Federacijos šv. Petro 
parapijos skyriaus susirinkimas 
šaukiamas spalio 21 d. 8 vai.

[ parapijos pobažnytinėje salėje, 
į Balto skyrius spalio 23, 5 
Į vai. popiet lietuvių piliečių klu- 
p.-be ruošia metinę vakarienę. ~ 

Kalbės Balto reikalų vedėjas
L kun. L. Jankus. Po vakarienės 

Jokūbas Stukas, kuris nese
niai lankėsi Lietuvoje, rodys 
filmus iš dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje.

I Kultūros Klubo susirinkimas 
h bus spalio 22, 7:30 vai. vak. 
Į- Tarptautinio instituto patalpo

se, 190 Beacon St. Paskaitą 
skaitys EI. Vasyliūnienė.
• CYO beno šv. Petro parapi- 

i jos dalyviai šio beno palaiky
ki ;-mui rinks aukas Bostono gat-.

vėse spalio 29 d.
Kristaus Karaliaus šventėje

Į spalio 30 d. 10 vai. ryte bus 
1 iškilmingos pamaldos, kuriose 

dalyvaus parapinės mokyklos 
alumnai. Pamaldų metu jie 
bendrai priims komuniją, o po 
pamaldų parapijos salėje įvyks 
bendri pusryčiai ir meninė pro
grama. Rožančiaus pamaldos ir 
Kristui Karaliui pasiaukojimo 
pamaldos tą dieną bus 2:30 vai. 
popiet.

Tretininkų brolijos susirin
kimas bus spalio 30 d. 3 vai. 
popiet parapijos salėje.

Krikštai. Spalio 19 šv. Petro 
par. bažnyčioje pakrikštyti:

Edward Clark ir Kotrynos 
Bernat - Clark sūnus Edwar- 
do ir Tomo vardais; Andriaus 
Keturakio ir Veronikos - Kuns-

NEWARK, N. J.
Newarko šeštadieninės mo

kyklos lietuvių kalbos pamokos 
o 1, šeštadienį, 

Pamokos bū- 
^štadieri nuo 1 
rakiai vadovauja 

Ona Skurvydienė. Jai talkinin
kauja Paulina Tiknienė - Jokū- 
baitienė ir Ona SaveiĮcytė. Mo
kyklos globėjas kun. Petras To
toraitis. Kviečiame visus apy
linkės vaikus, lankyti šeštadie
ninę lietuvišką mokyklą.

Mokyklos steigėjai

Lietuvių švenč. Marijos Nek. 
Prasidėjimo parapijai, Cam- 
bridge, Mass., švenčiant auksi
nę 50 metų sukaktį, spalio 9, 
3 vai. popiet bažnyčioje įvyko 
religinės muzikos koncertas, ku
ri pradėjo ir užbaigė savo žo
džiu nuoširdus koncerto globė
jas klebonas kun. Pu J. Juš
kai tis. -

Parapijos choras, diriguoja
mas Iz. Vasyliūno, atliko: Or- 
landus Lassus Kyrie ir Gloria, 
L. Da Viadana — O Šacrum 
Convivium, L. Cherubini — Ve
nį Jesu amcr mi, M. K. Čiur
lionio — Sanctus ir B. Budriū- 
nc — Neapleiski mūsų. Choro 
sąstatas aiškiai nedėkingas, nes 
turi 9 sopranus, 5 altus ir po 
du tenorus ir bosus, tad vado
vui buvo nelengvas uždavinys 
išlyginti šio sąstato sąskambį, 
kas jam su nedidelėm išimtim 
ir pavyko. Jis gelbėjo padėtį 
pasikviesdamas svečių dalyvių,- 
būtent šiuos programoje pažy
mėtus: John Bavicchi (žinomas 
Bostono kompozitorius), D. D’- 
Entremont, H. Poor ir K. Dau
gėla, kurie sugebėjo įsijungti į 
visumą ir sudaryti kiek tvirtes
nį vyriškų balsų pagrindą.

Giesmių programa buvo ati
džiai parinkta ir mažai tegirdė
ta, ypatingai įdomu buvo iš
girsti M. K. Čiurlionio Sanc-

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VZZZnis.

WK0X — 1190 kfl Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Išnuomojami trys gražūs bal
dais apstatyti kambariai. Pa
geidaujama suaugę nuominin
kai. Namas prie gero susisie
kimo E. New Yorke. Teirau
tis tel. TA 7-7386.

R. Boris naują centro valdy
bą pirmam posėdžiui sukvietė 
tuoj po šeiminio banketo Wor- 
cesteryje rugpjūčio 21. Ant
ras posėdis įvyksta spalio 22 
Roosevelt viešbutyje Pittsburgh 
Pa. Posėdžiuose svarbią vietą 
užima ir vyčių jubilėjus.

Daug judrumo rodo ir ju- 
bilėjaus komitetas, kurio pir
mininku yra J. Sakevich. Lie
tuvos Avyčių istorija sielojasi 
J. Sakalas, J. Boley. L Svel- 
nis, S. Vaitkus.

Vyčiuose nuotaika pakili. 
Tiktai, Dieve mums padėk!

M. A.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Seknladien. nuo 11 iki 12 vid.

ciai.
Choro vadovas Iz. Vasyiiūnas 

į koncerto paruošimą yra įdė
jęs nemažai darbo, pašalinęs 
pasitaikiusias kliūtis, vykusiai 
ir aukštumoje pravedė koncer
tą. Reikia pažymėti, kad reli
ginės muzikos koncertai lietu
vių išpildomia čia yra ypatingai 
retas reiškinys, tad tenka svei
kinti nenuilstamą ir iniciaty
vos kupiną mūsų .žymųjį mu
ziką Izidorių Vasyliūną, pasiė- kaitės 
muši ant savo pečiu ta dau- . , . , ., . F . Andriaus ir Algimanto vardais,geno valandų paruošimo naštą 
ir pasveikinti jį su sėkmingais 
įdėto darbo rezultatais.

Vargonais visam koncertui 
pritarė, taip pat sklandžiai at
liko solo G. 1 
Vytenis Vašy liūnas, jau gana 
pribrendęs sunkiam akompa
niatoriaus uždaviniui. Jis bu
vo ritmiškas ir atidus, ir ge
rai keitė registrus, gal tik Stra- 
dellos įžanginės žemos gaidos 
buvo per silpnai girdimos.

Deja, tokiam sukaktuviniam lapkričio 6 Norwoode, 13 St 
puikiam ir mielam koncertui 
klausytojų buvo aiškiai per ma
žai, tik vieną kitą matėme iš 
taip artimų So. Bostono, Dor- 
chesterio ir kitų netolimų vie
tovių, kur taip gausu lietuvių.

Vladas Adomavičius

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS
V€1 pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. T. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.: Šeštadieniais 10-12 diena.'

1963 Lietuvos vyčiai minės 
savo 50 metų jubilėjų. Jau da
bar jaučiama, kad vyčiai spar
čiai ruošiasi šiai garbingai su- prasidi 
kakčiai atžymėti. Pirmininkas su

my KRAUTUVES
", ■ ,į. ■ ■ .ij.- ’

gsttna gauti MM modeci^ki 
baldai, įvairioa kaspoa. vaikaių 
lovutę virtuvte reitanenya ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

3MW««t B*oadway,' ;1
So. Bostea 27, Masa.
Off. T«L: AN S-4618 

Rea.: AN B-9M1
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ., pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

84-62 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parinmy Statlon)

WOOOHAVEN. N. Y.

demokratų kandidatą į State Assembly 
iš 13 A-D

lietus pirkti, ne prie įėjimo, bėt sfom mam pajėgoih.
pas klubo nares. šiemet nors Ateities ^redak-

Romui ir LmaiKisialiams spa- dja ir administeacija išgėlė
Ito 2 gimė antroji duktė, kuriai t
duotas vardas Gintarė-Eugenija. ' eertas Įvyksią, ^m

Kazys ir Gloria Budriai
9 pakrikštijo savo sūnų

Juozo ir Ericho vardu. Vaišė- S
se dalyvavo per 30 giminių, \ i

Aleksas Novickas sunkiai 9
serga namie 65-02 Jay Avė., 9 ~
Maspeth, N. Y.

Liucija Tomkutė, Great W
Necke. N. Y., savo darbovie- B '
tės siunčiama, dviem savaitėm 
išvyko Los Angeles. Calif.

Juozas Daubėnas Čir-
cle Theatre “Balcony”

' /S
Žalgirio mi-

nėjimas rengiamas lapkričio 19 ■
Apreiškimo par. salė;e. Paskai- M \ !>
ta prof. dr. Pazinas.

so-
listas V. Verikaiiis. Laukncio B : \
20. sekmadieni. Apreiškimo pa- ■ \

bus iškilmių-
gos pamaldos už žuvusius dėl ■
Lietuves ’amvėc. Pamaldose da- I:, '
Ivvaus lietuviškos organizaci- H j
jos su savo vėiiavcmis. (R) ■

"V:enas ?>• kiti" — A. Škė- ■
mos 4 paversiu vaidinime gruo H ’
džio 3 ir 4 dalvv^s akto-’ai: ■ l
Asė Daug-.i'ūetytė. Elviną Ošia- I l
pienė. Laima Vasiliauskaitė, ■ 1 '
Juozas Boley. Zenonas Jurys, ■ £
Leonas Karmazinas. Kazys Va- a| v o ; ’i

Algis žemaitaitis.
Veikalą režis-mia V. Valiukas. ■ >
Dekoracijos d?il. T. Valiaus. Re- ||| ;
zis. pad. — Vyt. Strolia, admi- J J ' , ;
nistratorius — K. Vasiliauskas. ||i >

NORWOOD, MASS.
Bostonas šiais metais taip su

sitvarkė, kad jo lietuvių orga- 
_____________ nizacijos susitarė dėl parengi- 
Muffat Toccatąz mų tvarkos ir sudarė parengi

mams kalendorių. Bostono sa
telitai: Brocktonas ir Norwoo- 
das svarbesniuose reikaluose 
prisitaiko ir įsiskverbia į Bos
tono parengimų tarpus.

Paskutiniu laiku išaiškėjo, 
kad Norwoodo Balfo skyrius

Koncerte dalyvavo solistai. 
Stasė Daugėlienė — mezzoso- 

pranas, programoje klaidingai 
pažymėta sopranas, nuoširdžiai 
ir su įsijautimu atliko įdo
mią gyvų tempų J. S. Bacho 
“Sekminių giesmę”, J. Naujalio 
žinomą “Kad širdį tau skaus
mas” ir B. Budriūno “Sveika, 
Marija”. Buvęs Vilniaus operos 
solistas Stasys Liepas, baritonas, 
skambiai ir užtikrintai pagiedo
jo A Stradella “Viešpatie ma
no”, retą SL Maniuškos giesmę 
“Tėve mūsų”, K. V. Banaičio Mass 
platesnę giesmę “O Dieve, Pa- WLYN — 1360 kilocycles 
šaulio Valdove” ir koncerto už- nu0 j :30 iki 2 p.p
baigai su choru efektingą P. 
Guido “Marija, Motina malo
nės”, kuri tačiau yra lyrinis 
kūrinys ir geriau tiktų aukštes
niam balsui. G. Lisauskas, te
noras, parodė neeilinius savo 
gabumus, atlikdamas sunkų gre 
gorianišką Ofertoriumą Jubila- 

——...------------------------ _______- ---- - ---------------------------- te jr sudėtingų* Carl A
ESTERA VORISEVieiOTe, Cubojc gimusi Ir augusi tirtuvaitž, Ir Jeroni- Kreta “Tėve mi'KtiV’ Jo balsas 
mas JaneevMius smitook* spalio 15 Aprenkime parapijos bažnytieje. ? .JJžfš* ’JZJTjT

- Nuetr. v. Matelio, skambėjo laisvai ir patraukiau-


