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BALSAI IŠ VISUOMENES GARSĖJA
Kodėl prezidentas negali atsisakyti pažadų ir kodėl 

turi reikalauti rinkimų pavergtoj Europoj

Nuo Berlyno akys krypsta į du kitus komu

Politikų ir visuomenės nuo
taikos nesutaria. Kai tarp po
litikų stiprėja balsai už Vaka
rų kapituliacijos planus, už 
traukimąsi iš ligšiolinių pozici
jų, visuomenėje stiprėja inicia
tyvos ir ofenzyvos reikalavimai. 
Jau ir N. Y. Times rado vietos 
laiškui, rašytam Edvvard J. Ro-

žadam atitaisyti mūšy prestižą 
užsieniuose. Chruščiovas trauk
sis. Pasitraukti jam bus lengva, 
nes jis kontroliuoja opiniją ir 
įsakys jai aiškinti, kad tai pa
daryta žmonijos gerovei. Jei 
prezidentas Kennedy susvyruos 
savo pozicijoje, nesvarbu, ko
kiais argumentais jis imsis sa-

PREZ. KENNEDY PASAKĖ, IR GROMYKO ATSAKĖ - 
atmete prezidento konkrečius siūlymus, pakartojo savo se
nuosius ir tikisi deryby Maskvos diktuojamom sąlygom.

KENNEDY: Net ir trys troikos ar
kliai neturi trijų vežėjų.

Prezidento Kennedy kalba J. 
Tautose rugsėjo 25 priimta su 
pasitenkinifnu. Amerikiečiai, po 
zicija ir opozicija, patenkinti, 
kad ji išreiškė bendras ameri
kiečių nuotaikas: amerikiečiai 
sau nenori jokių aneksijų, jo
kio kitų išnaudojimo; jie nori, 
kad būtų vykdomas tautinis 
apsisprendimas visiem; kad bū
tų panaikintas kolonializmas vi
sur; kad būtų taika ir sugy-

Sovietų atstovas Gromyko, 
atsakydamas į prezidento kal
bą. buvo “konkretesnis”. Kal
bėdamas apie tautinį apsispren
dimą, jis pvz. konkrečiai jo 
reikalavo Alžirui. Angolai, Ke- 
nyjai, Ugandai ir tt.

Jei prezidentas suminėjo ap
sisprendimo reikalą konkrečiai 
Vokietijai, tai Gromyko čia pat 
atsakė, kad Vokietijoje apsi
sprendimas jau įvykdytas. Ir 
iš viso, kur tik prezidentas 
Kennedy kalbėjo konkrečiai, 
ten visi jo konkretūs siūlymai 
Gromyko kalboje buvo atmes
ti — nusiginklavimas, atomi
nių bandymų draudimas, ple
biscitas dėl Berlyno, gen. sek
retoriaus reikalas J. Tautose. 
Bendrybėm pasakytų principų 
nebuvo reikalo kritikuoti, nes 
juos gali kartoti ir Maskva, kaip 
ji kartoja ir J. Tautų chartos 
principinius žodžius, nors kon- 
kretiem atvejam taiko visai 
priešingai.

Kokios nuotaikos atnešė pre
zidento kalba santykiam tarp 
Washingtono ir Maskvos, rodo 
biržos kalba: tą pat dieną krito 
akcijos korporacijų, kurios gau
na užsakymus apsiginklavimo

GROMYKO: Paskirkim keturis ar
klius, kad jie išsirinktų vieną vežė
ju.

Gromyko N i et ir 
pagerinta troika
Jungt. Tautose rugsėjo 26 

Sovietų Gromyko du kartus il
gesnėje kalboje nei prezidento 
siūlymus uždrausti atominius 
bandymus, nusiginklavimo pro
jektą, atmetė pasisakė prieš

minių bandymų draudimo, su žėja, derybų galimybės didė- TROIKA SU VEŽIKU
. nusiginklavimo siūlymais, su J. 

Tautų rolės sustiprinimu, su 
JT priežiūra taikai ir tt.

Iš Amerikos sąjungininkų su
silaikė nuo džiaugsmo žodžių 
tik prancūzų spauda. Neutra
lieji patenkinti, nes prezidento 
kalboje mato karo išvengimo 
galimybes ir padėties, kaip yra, 
išlaikymą. Net ir Maskvos blo
ko nariai rodė daugiau pasi
tenkinimo, matydami kalboje 
pasiryžimą pripažinti “realybės 
faktus” — dviejų Vokietijų 
buvimą, matydami norą priimti 
kompromisus Berlyno klausimu 
tokius, kurie būtų priimtini 
Chruščiovui.

ja.
Prieš prezidento defenzyvinę 

ir nupoliruotą kalba Gromyko 
agresyvi ir brutali kalba gali 
būti ženklas, kad Maskva savo 
agresijos dėka derybose tikisi 
susilaukti jai priimtinų kom
promisų kaip tik tose srityse, 
kurias prezidentas lietė ben
drybėm.

Gromyko neoficialiuose 
sitarimuose siūlė gen. sekre
toriaus visai nerinkti, o laiki
nai išrinkti keturis pavaduoto
jus. Jie išrinks iš savo tarpo 
vieną, kuris eis sekretoriaus 
pareigas. Visi keturi turės ve
to teisę.

pa-

Tokio bendro pasitenkinimo 
priežastis yra ta, kad prezi
dentas kalboje dėstė bendrus 
principinius Amerikos nusista
tymus — dėl kolonializmo, Dėl

TROIKOS vežėjas surastas.

tautinio apsisprendimo, dėl gin
čų sprendimo derybų keliu. 
Konkretūs tebuvo pasisakymai 
prieš “troika” ir už vieną gen. 
sekretorių, konkretus siūlymas 
uždrausti atominius bandymus, 
konkretus nusiginklavimo siūly
mas; konkrečiai Berlyną ir Vo
kietiją suminėjo, reikalaudamas 
vykdyti tautinio apsisprendimo 
principą. Kitus vardus apėjo 
tylom, tepasisakydamas bendrai 
kad negalima ignoruoti fakto, 
jog tautinio apsisprendimo ban
ga nėra pasiekusi komunisti
nės imperijos, kurioje draudžia- Vokietijos užsienių reikalų 
ma tas ir tas ... Išimtis pa- min. Brentano rugsėjo 26 CDU 
daryta Azijai, konkrečiai mi- frakcijos posėdy kalbėjo apie 
nint padėti Laose, Pietų Viet- pastangas Vakaram susiprasti 
name, Cambodijoje, Burmoje. su Sovietais Vokietijos sąskaita.

Berlynas Bbiausiai patraukia 
politikų akis šiuo metu. Čia 
laukiama naujos agresijos. Tuo 
pačiu metu Sovietai atnaujina 
dar kitus agresijos židinius: 
Pietų Vietname ir Persijoje.

J. Alsop (NYHT) informavo, 
kad valstybės departamentas 
susirūpinęs dėl Pietų Vietnamo. 
Ten kautynėse dalyvauja jau 
batalijonai, atgabenti iš šiau
rės Vietnamo. Sakoma, esą in
filtruota lig šiol apie 4,000. 
Infiltracija didėja, ir agresija 
Pietų Vietname jau eina visu

Kitas židinys Persija, raktinė 
artimųjų rytų valstybė kelyje 
i Persijos įlanką ir Indijos van
denyną, kelyje į didžiuosius 
naftos šaltinius. Anglijos už
sienių reikalų ministerijoje ma
noma, kad Sovietų grasinimai 
Persijai reikia vertinti kaip į- 
žanga į karinę akciją, atvirą 
ar maskuotą. Valstybės depar
tamentas Persijos padėtimi taip 
pat susirūpinęs.

zek, Colorado un-to politinių 
mokslų profesoriaus.

Chruščiovo paskelbtas atomi
nių bandymų atnaujinimas ir 
kiti žygiai — rašo Rozek — 
yra realus mėginimas, ar pre
zidentas Kennedy turi drąsos 
būti laisvojo pasaulio lyderiu. 
Jei prezidentas liksis ištikimas 
savo rinkiminėm kalbom ir pa-

JUNGT. TAUTOSE
šimtasis narys

Saugumo Taryba rugsėjo 26 
nubalsavo priimti šimtąjį JT 
narį — Siera Leone. Tai nau
ja valstybė, nepriklausomybę 
gavusi iš Anglijos š. m. ba
landyje, 2 mil. gyventojų, sa
vo plotu dydžio kaip Airija, 
tarp Guinejos ir Liberijos.

Klausimas dėl Išorinės Mon
golijos ir Mauretanijos atidė
tas pirmadieniui.
KAS BUS SEKRETORIUS

Jungt. Tautose susilaukė vi
suotinio nepritarimo Sovietų 
“troikos” siūlymas vietoj gen. 
sekretoriaus. Dabar rimčiausias 
kandidatas į gen. sekr. mini
mas Tuniso atstovas Slim, iš
rinktas sesijos pinmninku Ta- , lapkričio mėn. perims pareigas
čiau pneš^į^ereiškė protestą ^ET0J DULLES Du^ tose

IŠEINA: Allen W. Dulles ATEINA; John A. McCone

Izraelio atstovas Goldą Meier. 
Minimi taip pat Nehru (kuris 
atsisakė), Meksikos atstovas.
RUSK IR GROMYKO

Valstybės sekr. Rusk ir So
vietų Gromyko rugsėjo 27 ta
rėsi 4 valandas, valgydami pie
tus dabar pas Gromyko. Tesu- 
tarė tiek, kad šeštadienį vėl 
tarsis. Rusk labiausiai norėjo 
išgauti iš Gromyko, kokias ga
rantijas Sovietai siūlo, kad su
sisiekimas su Berlynu nebus 
kliudomas. Lig šiol Sovietai te- 
užsiminė, kad tuo reikalu rytų 
ir vakarų Vokietijos galės su
daryti sutartį ir ją patvirtins 
Jungtinės Tautos.

KAIP SU NEUTRALIAISIAIS
Anglijos min. Home rugsėjo 

27, paremdamas prezidento 
Kennedy planą, prikišo neutra
liesiem: ar jie būtų taip tylėję, 
jei ne Sovietai, o Amerika bū
tų atnaujinusi atominius bandy
mus ir susprogdinusi 16 atomi
nių bombų.

Prezidentas Kennedy rugsė- pareigose buvo nuo 1953, susi- 
jo 27 paskyrė ČIA direktorium laukė 68 metų ir labiausiai bu- 
John A. McCone, buvusį Ei- 
senhowerio vyriausybėje atomi
nės energijos komisijos pirmi
ninką, buvusį Trumano vyriau
sybės aviacijos sekretorių, Ka
lifornijos pramonininką. Jis

vo puolamas už nepasisekusią 
Kubos invaziją (nors iš tikrų
jų paskutinis sprendimas ne
duoti aviacijos invazijai pri
dengti atėjo iš Baltųjų Rūmų 
ir nulėmė visą nesėkmę).

Nixonas taiko
į gubernatorius
Richard Nixonas rugsėjo 

paskelbė, kad jis nebus kandi
datas į prezidentus 1964, bet : 
bus kandidatas j Kalifornijos • 
gubernatorius 1962.

Būti kandidatu labiausiai jį | 
ragino partija ir buvęs prezi
dentas Eisenhoweris. Jo kon
kurentas partijoje bus Goodwin 
J. Knight, buvęs gubernatorius 
respublikonas, kitas konkuren
tas pačiuose rinkimuose bus 
Brown, dabartinis gubernato
rius demokratas.

27

Neutralieji galvoja praktiškai
Kai Indonezijos ir Mali atsto

vai lankėsi pas prezidentą Ken
nedy su Belgrado konferenci
jos misija, tai Indonezijos pre
zidentas Sukamo atvirai pa
aiškino, kodėl jie nepasmerkė 
Sovietų dėl atnaujintų atomi-

NORS J.A.V. PANEIGĖ IR UŽTIKRINO gauna karinės paramos iš So-

VOKIETIJOJE TEBERA NERIMAS.

Dviejų Vokietijų klausimas, 
Oderio Neissės sienos pripaži
nimas, Vokietijos dalinis nu
ginklavimas, Vakarų kariuome
nės atitraukimas — tie pro
jektai, kuriuos Vakarų politi
kai viešai ir neviešai svarsto, 
jaudina vokiečius ir laikomi

Prezidentas, kalbėdamas apie 
Berlyną, nepraleido nepakarto
jęs pripažinimo, kad Sovietai 
turi istorinių ir teisinių inte
resų būti užtikrinti dėl saugu
mo Europoje. Tik. dabar pre
zidentas ir dėl šio saugumo nu
ėjo “bendrinimo” kryptimi: vie- - 
toj anksčiau jo vartotų žodžių ženklais, kad Amerika rengia- 
“Sovietų interesų” dabar pa- si keisti savo politiką Vokieti-
vartojo “kitų interesų“. jos atžvilgiu.

prezidentas Keita pridėjo: Mali 
nauja valstybė ir nenori įžeisti 
bet kurios didelės valstybės, 
kuri gali jai padėti.

NIX0NAS: Grįžta j rungtynes.

vo ir Vakarų pasitraukimą tei
sinti, tas pasitraukimas bus nau
jas priedas prie mūsų nesėk
mių Kuboje ir Laose ir paska
tins Chruščiovą spausti kiečiau, 
kad Vakarai toliau trauktųsi. 
Iki 1964 nebebus tada ko be
ginti.

Jei mes pareikalautume lais
vos Prahos, laisvos Varšuvos 
ar Budapešto, priklausytų nuo 
mūsų imtis diplomatinių žygių 
sukilusiai krizei spręsti.

Užuot nuolatos atsakinėjus 
į Maskvos spaudimą ir reikala
vimus, būtų protinga, jei mes 
pareikalautume teisėtų dalykų: 
laisvų rinkimų rytų Europoje, 
remiantis Jaltos sutartimi ir tt. 
Išmintingai tvarkant, pavergtos 
rytų Europos tautos gali Vaka
ram daugiau reikšti kaip Mask
vai Kuba. Kodėl gi mes nepa- 
naudojame tų savo “Kubų” ko
munistinėje orbitoje, kaip efek
tyviai tai daro 
ma, tam reikia 
kių.

Prof. Sidney
pabaigai Rozek — buvo teisus, 
kai rašė, jog slaptas ar didžiau
sias demokratijos ginklas yra 
drąsa ir laisvės meilė, o ne 
susirūpinimas taika bet kuria 
kaina, be laisvės, be garbės ir 
teisingumo.

Šiom bandymo dienom dera 
prisiminti, ką kitas preziden
tas yra sakęs: “Mes nieko ne
turime bijoti, išskyrus save na- 
čius”.

Maskva? Žino- 
d rasos ir polė-

Hook — rašo

nubaustas 1,200 markių 
30 dienų kalėjimu Sig- 
Naujocks, Vokietijos pi- 
Nubaustas už gen. Wal- 
apšmeižimą “Overseas 
laikraštyje, kuris yra

Naujods ir Valteris
Vokietijos teisme rugsėjo 26 

buvo 
arba 
fried 
lietis, 
kerio
Week” 
leidžiamas Frankfurte privataus 
Amerikos biznieriaus. Tas laik
raštis išvadino generolą pami
šėliu ir aprašė, kad jis treni
ruoja kariuomenę Birch Sovie- 
ty dvasia. Nuo to paskelbimo 
ir prasidėjo istorija, kurioje 
generolui buvo surengtas vie
šas papeikimas.

Dabar G. Sokolsky (Journal 
American) rašo, kad generolui 
nebuvo keliama byla, o pasi
tenkinta administracine baus
me — papeikimu. Laikraštinin
kas sumini oficialius pareiški
mus, iš kurių matyti, kad ap
saugos departamentas manė, 
jog byla gali baigtis tik papei
kimu, o visuomenėje ji sukels 
nepalankias nuotaikas vyriausy
bei. Tad pasirinktas kelias, sa
ko Sokolsky, asmenį papeikti, 
apšmeižti, pristatyti jį kaip' pa
kvaišėlį;

Del įšalusių siuntinių likimo
N. Y. Times paskelbė: demokrato, kaltinimus. Senato-
Goneral Parcel and Travel rius kalbėjo pereitą penktacbe-

— Vokietijos kancleris Aden- 
aueris rengiasi pasitraukti iš 
valdžios. Mende, “laisvųjų de
mokratų partijos” lyderis, ža- Company, kaltinama sukčiavi- nį senato, kad kompanija, So
da dalyvauti koalicijoje, jei 

_ -__ _ __________________ kancleriu bus bet kuris CDU
tybės departarnontas pokerio- nezįjos pretenzijas j Olandų vai- narys, bet tik ne Adenaueris.

Bvžium tek vietll dau^au nei S Amerikos,

tinai paskelbė, kad Amerika domą Naująją Gvinėją. Mali 
savo oficialios politikos nokei- 1
**•* — Konge padėtis neaiški.

Amerikos politika Vokietijos Vienos žinios skelbia, kad 
atžvilgiu buvo sutarta 1954 su
tartyje su vakarų Vokietija.
Joje Amerika pripažino vaka
rų Vokietijos suverenumą, įsi
pareigojo įvesti Vokietiją į Na*

Tshombe pareikalavo iš J. Tau
tų visą kariuomenę iš Katan- 
gos -atitraukti, nes nesulaukta 
iš J. Tautų jokio atsakymo dėl 
pranešimo apie paliaubų sutar
tį. Kitos žinios skelbia, kad

— Prancūzų gen. Salin, po
grindinės organizacijos lyderis 
kovai prieš de Gaulle politiką 
Alžire. įsikūrė Maroke.

mu siunčiant privačius siunti- viety agentūra, inkorporuota pa 
nius į Sovietų Sąjungą, vakar gal Amerikos įstatymus, nepri- 
pažadėjo, kad kiekvienas siun- statė maisto ir drabužiy siunti- 
tinys, kurį ji turi, bus pasius- niy, kuriuos amerikiečiai imi- 
tas į Rusiją. grantai siuntė savo draugam ar

Tai pareiškė Leonid Tankai giminėm Sovietuose.
atstovas kompanijos iš 135 W.
14 gatvės, atsiliepdamas į šen.
Thomas J. Dodd, Connecticut

Šen. Dodd kalbėjo, kad New 
York o pašto yra 700 ar 800 
tokiy siuntiniy, neišsiysty dėl 
nesumokėto muoti ar pašto mo
kesčiu.

— Kongresas rugsėjo 27 bai
gė savo sesiją, ilgiausią nuo 
Korėjos karo laikų.

— Kongresas rugsėjo 26 pri
ėmė užsienio pagalbai 3,914,

to ir sienų klausimą palikti at- Tshombe pasiryžęs pats tartis 000,000 dol.
virą, iki Vokietija bus sujung- su Leopoldville vyriausybe. Tik _ Amerika pasiuntė į Euro- ja, kad per siena niekas nepa- Dodd iškels paslaptinga! nutil
ta. reikalauja neutralios vietos. pą 8 eskadriles lėktuvų. bėgtų.

BERLYNE
Berlyne visu pasieniu komu

nistai kasa griovį 10 pėdų plo
čio. Jis bus 25 mylių ilgio. Me
džius iškerta ir namus griau- komisijoje laukiama, kad šen.

— Soneto vidaus saugumo

dytojo Beng-Jensen tyrinėjimą.



Tarp kairės ir dešinės
• - . ■ . : ■ ■ • • •••

PREZ. X F. KBMEDY POLITIKA SUSILAUKIA DAUGIAU 
DĖMESIO. VIENIEMS JIS ESĄ KARO, KITIEMS — NUOLAIDŲ 

ŠALININKAS

munizmu jų linija yra koegzis
tencijos linija: kom. Kinijos 
pripažinimas, Vokietijos nusi
ginklavimas ir neutralizavimas 
ir paskiau jau Europoje status

ROBERT KENNEDY, valstybės 
gynėjas. Arnerikos istorijoje pir
mas atvejis, kai vienas brolis yra 
prezidentas, o kitas — vyriausybės 
narys.

tikai. Tačiau, kaip prezide^ -- 
tas ir intelektualiai stiprus as
muo, jis negali sutapti nė su 
vienu sparnu. Jis siekia išlaiky
ti pusiausvyrą. Kaip Gallupo 
institutas rado, Amerikos vi
suomenė įsitikinus, kad prezi
dentas Kennedy stovi tarp 
“kairės” ir “dešinės”, arčiau į 
kairę, bet per pusmetį gerokai 
pažengęs vidurio link.

SAKO, BET NEDARO:
Savo padėtimi prezidentas ne-

munistam laisvas žodis, antiko- 
munistam žodžio suvaržymas.

Konservatoriai stovi už Ame
rikos tradicinius idealus — už 
idealistinę liniją politikoje, už 
laisvę visiem. Komunistų atžvil
giu — griežta su jais kova; 
praktiniais Kinijos, Vokietijos sąs patenkintas; Nepatenkintas 

santykiais su Sovietais, santy
kiais su neutraliaisiais. Kaip 
James Reston (NYT^rašo, pre
zidentas tikėjosi, kad su jais 
bus lengviau susiprasti, o taip 
iš tikrųjų nėra. Ne sykį prasi
tarta ir apie prezidento nepa
sitenkinimą savo patarėjais, kai 
jų patarimai atvedė į akligat- 
vius — Kuboje, Berlyne. O 
paskutiniu laiku prezidentas sa
vo artimiesiems vyriausybėje 
net parašęs nusiskundimą, 
nenorima jo nusistatymo 
Berlyno teisingai suprasti; 
savo veiksmais jis negali 
teikti tai vieniem, tai kitiem.

M.: >Hlll»BN T-O34B fa*. V. ZELENIS

BANGA TELEVIS1ON
>Ma WEtLimrr mooklyn a, n. y.

raudoto progai
• MdNB (guriaueteu Kteteto oro vėsintuvai. Itiuileu eeuono kainos
• 40% nuotaJaoa vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

apantuns
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

SS toių telavinjosna, bei stereo HMI

flentokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
TelevizijM, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbe nlandoe: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

Pruidento Kennedy padėtis 
nelengva. Tačiau vargiai kas 
abejoja prezidento norais ir pa
siryžimu išvesti Ameriką ge
riausiu keliu iš krizių, kurios 
privedė iki pat karo pakraštės. 
Tose pastangose prezidentą ste
bi visas pasaulis ir jo veiks
mus palydi geru ar piktu žo
džiu. Ypačiai paskutiniu laiku 
jausti sustiprėjęs dėmesys jo 
veiksmam, sustiprėję jų verti
nimai.

Kiekvienas, kuris juos seka, 
vertina pagal savo nusistaty
mus ir įsitikinimus. Verta tuos 
atsiliepimus ir nusistatymus dėl 
prezidento Kennedy politikos 
paryškinti.

TARP DVIEJŲ SPARNŲ:
Amerikoje stebint pasisaky

mus dėl prezidento Kennedy 
politinės veiklos, galima išskir
ti du sparnus tarp tų vertin
tojų, talkininkų, kritikų ar opo
nentų. Vieni yra tie, kurie pa
sivadinę'liberalais, kiti — ku
rie vadinasi konservatoriais. Li
beralai yra atstovai pragmati
nės linijos, kurią jie vadina _____ _
lanksčiąją. Santykiuose su ko- šen. margaret Chase Smith abiem pusėm {tikti neįmanoma. 

■ Noras įtikti ir vieniem ir ki-

klausimais priešingybė libera
lam.

Tarp tokių visuomenės spar
nų tenka reikštis prezidentui 
Kennedy. Jo simpatijos buvo 
nosytę pareikštos liberalam. 
Net ir tada, kai jie skelbė po
litiką, priešingą Kennedy poli-

kad 
dėl 
kad

žindomasis Soūtety rsikalavi-

ringas. O kai jis buvo saikin-

buvo smerkiamas lotuose šta
buose kaip silpnavalis ir nuo
laidu šalininkas.

Po tokios J. Restono infor
macijos nesunku pasakyti, kad

JOHN F. KENNEDY, Hyannis Port, Cape Cod. šeimos rezidencijoje, tuo
jau po prezidento rinkimų.

Vienas naujas atstoja visus senus
KĄ GALI BOMBONEŠIS B-52 H '

Bombonešis B-52H gali skris
ti 10,000 mylių tolio, 60,000 
pėdų aukštyje, 600 mylių grei
čiu. Jis turi 4 raketas su ato
minėm bombom. Tas raketas 
gali paleisti į taikinį, kuris yra 
už 100 mylių. Bombonešis turi 
prietaisus, kurie nukreipia nuo 
jo priešo raketas. Priešo kon
venciniam kovos lėktuvam at
baidyti turi 20 mm patranką, 
šaudančią 4,000 kartų per mi
nutę.

Vienas bombonešis turi sprog 
dinamosios galios daugiau, nei

antrame pasauliniame kare visi 
bombonešiai per visą karo ei- 
g?-

Toki bombonešiai dabar ga
minami.

PINIGAI IR JUNGTINĖS 
TAUTOS

Jungtinėm Tautom Amerika 
1960 sumokėjo 157,000,000 doL 
o Sovietai tik 18,245,000. Tai
gi amerikiečiai sumoka po 9 
dol. už kiekvieną Maskvos su
mokėtą dolerį.

REAGUOTI AR NE?
Amerikos jungtinis štabas, 

kaip rašo U. S. News a. W. 
Report, buvo vieningai už tai, 
kad reikia reaguoti į komunis
tų statomą Berlyne sieną. Ta
čiau nulėmė politikų balsai — 
tenkintis protestu. O reagavi
mas, pasak vieno lyderio, būtų 
buvęs paprastas — nugriauti 
sieną kaip nelegaliai statomą.
DE GAULLE IR DERYBOS 
DĖL BERLYNO

Prancūzijos prezidentas atsi
sakė dalyvauti derybose dėl 
Berlyno grasinimų Įtakoje. De 
Gaulle pareiškė, kad

VALGANT Chruščiovui didėja 
apetitas.

riem veda prie to, kad prezi
dento nusistatymai daros arba 
nesuprantami ar neteisingai su
prantami, kaip jis skundėsi.

J. Reston nurodė vieną iš to 
nesupratimo priežasčių — jo pa 
ties žodžiai pasirodę nesutapę 
su darbais Kubos ir Laos rei
kalu. Prisimindamas anuos du 
sparnu, tarp kurių prezidentui 
tenka reikštis, galėtum sakyti: 
jei “kieti” žodžiai buvo priim
tini konservatyviųjų sparnui, 
tai “švelnūs” darbai buvo pri
imtini liberalų sparnui. Tačiau 
kaip tik dėl to dvilypumo, dėl 
nesutarimo tarp žodžių ir dar
bų, ir atsiliepė J. Reston: "Jis

Čia yra priežastis, kodėl ki
ti iš šalies priima žodžius su 
tam tikrais rezervais. Kiti tuos 
žodžius

GIRDI, BET NETIKI:
Prezidentas pastebėjo, kad 

jo pareiškimų dėl Berlyno ne
nori teisingai suprasti. Jo pa
reiškimuose buvo ne sykį pa
sakyta, kad Vakarai vakarų 
Berlyną gins. Tačiau Chruščio
vas tuo netiki ar tik dedasi 
netikįs. Chruščiovas ir kitiem 
įkalbinėja, kad Amerika atomį 
nių ginklų nedrįs vartoti ir tik
riausiai Berlyno negins. Spau
da skelbė, kad tuo linkę tikėti 
ir europiniai Amerikos sąjun-

gininkai. Taigi yra pagrindo 
prezidentui nustebti: jis sako, 
kad gins, bet jo žodžiais netiki 
nei priešas nei draugai.

Dar daugiau. — Štai — tę
sia Reston — net tokia išmin
tinga ir nuosaiki moteris kaip 
Maino senatorė Margaret Chase 
Smith pereitą savaitę (rugsėjo 
21) savo kalboje senate kalti
no prezidentą trūkumu valios 
pavartoti atominius ginklus ir 
klausė: ar mes esame praradę 
savo tautinę valią rizikuoti bet 
kuo už savo įsitikinimus?

LIUDININKAI PREZIDENTO 
ŽODŽIAM: ....

Senatorius Symington rug
pjūčio £3 pasiskubinę atsakyti 
senatorei Smith. Atsakyti, kad 
vyriausybė pasiryžusi pavartoti 
ir atominius ginklus, jei reikės 
atremti agresijai. Ir pridėjo: 
“Jei Chruščiovas šiuo pareiški
mu netiki, jo netikėjime slypi 
dideliausias pavojus pasaulio 
taikai”. liudininku prezidento 
žodžiam atsiliepė ir jo brolis 
Robert Kennedy. Esą preziden
tas įsakys pavartoti atominius 
ginklus, jei jie bus būtini Ber
lyno laisvei išsaugoti. Robert 
Kennedy tęsė: "Jei mes trauk
simės, mes niekad negalėsime 
vėl sustoti. Prezidentas sakė ir 
sako, kad jei mes nestovėsime 
už Berlyną, tai už ką mes te

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

j Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
» Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
5 Christmu Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 
9 Pavergtu tėvynės dainos ir tokiai, J. Štokas; 2 plokštelės 
? Lietuviiku dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tokių
> Lietuviuos dainos. Bostono liet, mitraus choro 17 dainų ....
> S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm.
: Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos__ ___
9 Lietuviiki mariai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet patriot marių
> Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
j Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00)
> A. Stephens, Ii rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės
» Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st $7.50) 
» Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet dramos te- 
9 atn vaidinimas, 3 plokštelių albumas .............. ...............
? Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ................ ...........
9 Ar pameni... V. Stankus, 10 tokių muzika (stereo $7.00) 
9 20 operų arijų, A. Diėutė-Treėiokienė (3 plokštelės) ..... ......
| Lietuvių Lokių rinkinys, . A. šabaniauskas ™,........... ...............
9 Tautinių lokių rinkinys (14 šokių) .............. ..................... .......
? Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka _____
5 Lithuanian, 2-speed record course ___ __________________
? Plokštelių albumai gaunami:
į DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
2 910 Wilk>ug;hby Avė. Brooidyn 21, N. Y.
■oToToToTo:o:o:o:ow

SPAUDA

no dolerio, kurį skyrė Jungti- ktou apsiaustą, posldav marš- Altas išspausdino “Amerikos nuotaika nėra smukusi; Paura- 
nės Tautos, Amerikos sumokėta kmius^ paiAiau kailį, • paga- Lietuvių Tarybos Suvažiavimo” zienė: Detroite palinkimas yra 
73 centai. O Sovietai bei sa- Hw ir $M* — • to daryti 1961 apyskaitą. Joje dėmesio mažiau aukoti, 
telitai nedavė nė cento.

Reikia manyti, kad J. Reston 
yra teisus sakydamas, jog pre
zidentas ir jo žodžių liudinin
kai supranta labai gerai, ką jie 
sako. Tačiau kai kalbama apie 
Berlyno gynimą, o Berlyne ei
na viena po kitos nuolaida 
Maskvai, tai sukyla kitas kiau

| Norite geros—.meniškos fotografijos

| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
j pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
f geromis sųlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

. 5.00 
1.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.50

15.00 
1.00 
6.00 

12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonis medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai - Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimai paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orcfard Street New York 2» N. Y.

Tel. AL 4-8319

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

MaUytoa ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wiM>lesale) kainomis.

1158 East jersey Street Elizabeih, N.
Telefonas: EUzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » V AL. VAKARO

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms rašy-

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines i* Sovietų Sąjungos 

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. 
4S V.SStr.TertS6, N.Y. • Tel Clreie 5-7711

simas: kodėl šioje vietoje žo
džiai nepaverčiami darbais? Arverti piniginiai reikalai. Nuo 

1959 lapkričio 1 iki 1961 ge
gužės 31, vadinas, per pusant
rų metų, aukų surinkta 62,778. 
91 dol. Išleista paties Alto veik
lai 28,246.43, Vliko veiklai — 
18.000.

Alto išlaidose didžiausios po
zicijos yra tokios: Informacijos 
biuro veiklai 12,500 dol., tar
nautojų algom ir faštinės reik
menim 6,644.04 dol., Alto su 
važiavimam ir važiavimam į 
Washingtoną 5,607.77 doL, lei- to okodomija kuriama Jeruzalė- nės Unkę logiški 

siekti, rungtis, būti nekantrūs, 
trokšti valdžios, nejuslingi, pa
siduoda mechaniškiem veiks
mam. Jiem daro įtakos viešoji 
opinija ir bendruomeninio gy
venimo taisyklės. Rudę akių 
žmonės atkaklūs, juslingi, sa
vęs analitikai, jų veiksmus len
kia stipriausiai maistas, lytinis 
juslingumas, miegas.

Tokius faktus nurodo apy
skaita. Jų priežasties ieškant 
tektų sustoti prie klausimų: ar 
jie reiškia aukotojų didesnį abe
jingumą laisvės reikalui, ar jie 
reiškia didėjantį abejingumą 
organui, laikydami jo veiklą 
nepakankamai gyvą ir nepakan
kamai produktyvią tam laisvės 
reikalui?

tai yra fizinio nepajėgumo ženk
las, ar tai yra moralinio atsa- 
komingumo didelis pajautimas 
ir dėl to delsimas, atidėlioji
mas, pastangos derėtis, iki per
sipildys saikas? M.

AR NORĖTUM TIKĖTI, KAD:

mens charakterį. Taip tvirtina 
Montrealio daktaro Jan Kent 
studija. Esą mėlynų akių žmo-

CORPORATION

diniam (Biuletenis, ištraukos iš je. Akademijon norima sutelkti 
Congressional Record) 977.29 įvairias mokslo organizacijas ir 
dol atskirus mokslininkus, kad su-

Kuria kryptimi eina žmonių sirinkę galėtų aptarti savo pro- 
nuotaikos aukoti, atsiliepė su- blemas ir jų pritaikymą. Aka-
važiavime kalbėtojai — Verbic- demijoo kūrėjais pakviesta 40 
kas: Chicagoje minėjimas davė 
mažiau pinigų; Devenienė: 
Angeles kolonijoje plinta 
palankios nuotaikos Alto 
žvilgiu; sudedama taip pat 
žiau aukų; Aleksė: Waterbury

* Vasario 16 minėjimo metu au
koja visi; nors šiais metais su- sas numatomas dar šiais me- Nato dispozicijai davė 8 divizi- į

Los 
ne- 
at- 

ma-

mokslininkų iš dešimties kraš
tų. Akademijos sumanytoju lai
komas Albert Einstein. kuris 
jau 1921 siūlė įkurti tokią įstai
gą, kur galėtų susieiti viso pa
saulio mokslininkai. Oficialus — Vokietija paruoštos ka- •

Ucenaed by. Intourist <
Paskubina jūsy siuntini jūsų draugams ir giminėsms j bet kurių < 
sssr <ui. -
SIUNTINIAI APDRAUSTI PRISTATYMAS GARANTUOTAS — <

— GAVBJAS NIEKO NEMOKA — *
Visuose mūsų skyriuose JOs rasite didelj pasirinkimų medžiagų ! 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams Ir tuo sutaupysite nei per- Į 
kant kitur. Jte galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- < 
niams pidsa nei bet Irar kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- J 
karnų kainanubčių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: <
e NEWY0RK 1, N.Y, 3» • 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 ;
e 8RO0KLYN 7, M. Y. 000 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-3806
e LAKEW0OD, N. J. 120 - 4tb Street - Tel-: ^O 3-8500 ;
e PATEN0N 1, N. J, 00 Mate Street - Tel.: *^4^010 ,
e NEW HAYEN, Coan, 0 Day Btreri — TeL: LO 2-1446 
e PITTMUIIGH 3, Pa, E. Careea Street — Tel.: NU 1-2750 
e WOfK£$TER, Maee, 174 MUlbvry Street — Tel.:
e HAMTRANCK, Mteh, 11333 Jee. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEViLAND 13, OMe, 2009 W. 14th Street — Tel.: T01-1000 
e CHICAGO 22, III, 2222 W. CMcage Avenue — Tel.:
e CHICAGO •» HL, 3212 Be. Haletead Street, — Tel. WA 5-273
• SAN FRANCIOCO, CaL, 207B Sutter Street — TeL: Fl •-
• NEWARK 3» N.J., 420 tertegfRM Avenue — Tel.: Bl 3-1707
• raiLADKLPMIA 23, Pa. 030 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATIIIRURY, C«wu • Jeta* Street — Tel.:
• GRANO RAPI0S, Miete, 000 Bridge St, N. Y.. — <ĮJ-į2a6
• PASSAIC, PL J, 170 Marint Street — TeL: GR 2W
• DETOOIT, Miete 7300 DMcMgaa Avenue — T«‘-: VI 1-5355
• ATHOL, Mante 61 Mt toeaeont Street — CM W245
• LOS ANGELES 22, CaRfw 000 Ste Atlantic Blvd. — AN 1-2004 
U BOSTON Ite Maete, 271 Steaunut Avu. — TH.: Ll 2-1767
- WOQOHAYKN 21, N.Y, S4-17 Jamaiea Avė. — Tel.: VI 0^330akademijos atidarymo kongre- riuomenės turi jau 314,000 ir ► J j, aSTSuS: 6rthotox Ctab Bkig.
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Divide et impėra!
nuo pat jos pradžios. Išnaudo
ja kitame krašte mažiausį ne
sutarimą, nuomonių skirtumą, 
tarpusavio kivirčus, rūpestį, var 
gą, nelaimę. Jeigu už nieko ne
gali nusigriebti, tai paleidžia 
gandus, šmeižtus prieš iškilu
sius asmenis, suranda puspročių 
arba bukapročių savo pamišu- 
siom idėjom skleisti, prisiden
gia bendradarbiavimu, laisve, 
tolerancija, “nuskriaustųjų” 
teisių gynimu. Tai pirmieji la
šai į akmeni, kuris turi būti 
suskaldytas.

Reutiingenas, be abejo, lais
vojo pasaulio lietuviam daugiau 
girdėtas ir žinomas, negu Ho
henzolernai. Reutlingene, Vo
kietijoje, ilgai veikė Vlikas, o 
Hohenzolernai — išversti iš 
Vokietijos imperijos sosto Di
džiojo karo pabaigoje (1918). , 
Nė šiomis dienomis, kada dėl 
Berlyno skyla karo kibirkštys, 
niekas nebeužsimena, kad ki- 
virčijamasi dėl Hohenzolernų 
miesto ir jų žemių. Tiktai tos 
valdoviškos giminės palikuonys 
šią vasarą prisiminė 900 metų 
sukaktį. Lygiai pusę to laiko 
(apie 450 metų) apima Lietu
vos santykiai su Hohenzolernų 
dinastija, kurios pirmasis liz
das buvo kalvoje prie Reutlin- 
geno. Kai mes taip mėgstame

1061 — 1961

dabar ir smulkesnes sukaktė- 
les, tarsi viena praeitimi te
begyventume, kodėl neprisi
minti stambių Prūsijos valdovų, 
su kuriais lietuvių tautos liki- 

. mas nebe vienu mazgu mez
gėsi. Taigi ...

NUO ALBOS IKI RAMBYNO .

Hohenzotomv giminė ir jos 
vardas rišasi su pilimi Zollern. 
Pilis buvo pastatyta švabijoje, 
Albos kalvoje, netoli dabarti
nio Reutlingeno. Aukštoka kal
va (855 m) ir aukštų rūmų bei 
bokštų pilis davė giminei ir 
varią Aukštųjų Zolernų — Ho- 
henzollern. ši kunigaikščių gi
minė. kaip ir visos kitos žmo

Skaldoma dalimis tam. kad 
būtų lengviau sujungti jau ki
tu būdu. Tokioje politikoje aiš
kiai išryškėja dviveidiškumas 
ir suktumas. Antai, tuo pačiu 
metu, kada Sovietų Rusija vi
sa jėga skelia pusiau Vokieti
ją. Konge ji tokiu pat bruta
lumu siekia jungti: iš čia įžū
lus Katangos puolimas. Gerai 
įsidėmėkime: kol viena Belgija 
valdė Kongą, jame buvo varo
ma skaldomoji, destruktyvinė 
politika. Dabar jau vienijama, 
nors tokiam dideliam plote ga
li būti ir nebe viena valstybė, 
ir nebe viena juodoji respub
lika yra. Konge “vienijama” dėl 
to, kad atsirastų maskvinė 
“liaudies respublika”.

Pavyzdžiu gali eiti ir Italija, 
kurią Maskva norėtų išjungti 
iš Nato narių, ir neutralieji, 
ir kiti gundomieji. Italijoje eik- 

žių ir visų valdovų, iš kurių liausiu Maskvos žirgu yra žiba- 
dideliais meisteriais šios politi- lo karalius Enrico Mattei, kaip 

Amerikoje clevelandiškis mili
jonierius Eatonas. Abu prekiau 
ja. Maskva griebia ir už kapi
talisto rankos, jei reikia kurį 
kraštą įtraukti į savo pinkles. 
Ir lietuviai turėtų atlikti gerą 
sąžinės sąskaitą, kad pamatytų, 
kaip jie sąmoningai ar nesą
moningai pasitarnauja maskvi- 

kai geba tai daryti, kaip rodo nei “divide ut imperes” politi 
visa Sovietų Rusijos politika kai.

siniais nesutarimais,

Skaldyk ir valdyk! — Tais 
žodžiais buvo išreiškiama seno
sios Romos imperijos politika, 
pasisavinta ir vėlesniais laikais 
imperialistinių valstybių. Ten, 
kur negalima prieiti jėga ar 
griebtis karo, griebiamasi skal
dymo ir drumstimo, kad būtų 
galima pasiekti to paties tiks
lo: užvaldyti. Tačiau ir beval- 
dant svetimus kraštus, kad 
juose nesusidarytų vieningos 
pasipriešinimo jėgos, ji taip pat 
skaldoma: divide ut regnes — 
skaldyk, kad valdytum. Pavyz
džiui, pasiremiama drauge gy
venančių tautų skirtumais, ra- 

besivar-
žančiomis partijomis, atskirų 
asmenų ambicijomis, suranda
ma pataikūnų, krašto išdavikų, 
sukuriamos slaptos diversinės 
organizacijos. Kai savo uždavi
nį atlieka, tie skaldytojai pa
prastai likviduojami dėl dviejų 
priežasčių: viena, jie pasijun
ta apvilti pažadų, kad patys ga
lės valdyti; antra, nelaikomi iš
tikimi ir pavojingi, nes jeigu 
savo krašto ar tautos intere
sus išdavė priešui, apsisukę ga
li išduoti ir priešą naujiem val
dovam. Kas naudojasi politika 
“divide et impera”, nepasigaili 
jokios galvos: ir ją atidalina 
nuo kūno, kai toji galva pasi
daro nereikalinga.

Bolševizmą* yra pasisavinęs 
skaldomąją politiką“ iš visų arn-

kos buvo XV a. italų valstybi
ninkas Machiavelli, Prancūzijos 
karalius Liudvikas XI, karalie
nė Kotryna Mediči, surengusi 
kruvinąją Baltramiejaus naktį 
(1572). Jie su jokiomis priemo
nėmis nesiskaitė, kad savo prie
šus sukiršintų, išžudytų, su
skaldytų. Ir bolševikai šėtoniš-

VOKIETIJOS kaizeris Vilhelmas II su žmona Augusta Viktorija (mirė 
1921), sūnumi Eiteliu (m. 1942) ir dukrele Viktorija Luiza, kuri tebegyve
na. Kaizeris mirt 1941 Olandijoj, Doome.

nių giminės, skilo. Vieni pali
ko švabijoje, kiti gavo nuosa
vybę Frankijoje, Pareinyje, ir 
kitose vietose. Frankiškoji ša
ka, suartėjo su imperatorium 
Zigmantu Liuksemburgiečiu, — 
tuo pačiu, kuris siūlėsi Vytau
tą vainikuoti ir lankė jį Luc
ko suvažiavime (1429) arba ano 
meto “trijų didžiųjų” konferen
cijoje (Vytautas, Jogaila, Zig
mantas). Su imperatoriais drau
gauti beveik visada apsimoka, 
tik reikia pasisaugoti, kada jie 
vedami Į ešafotą ...

Imperatorius Zigmantas atve
dė Hohenzolernus į Branden
burgo marką (1415) arba pasie
nio ruožą tarp Elbės ir Oderio. 
Tokia sritis buvo valdoma mark 
grafo - karaliaus arba impera
toriaus vietininko. Brandenbur
go markos centru pasidarė Ber
lynas, kuriame ir dabar yra 
garsieji Brandenburgo vartai: 
jie dabar užtverti spygliuotom 
vielom tarp Vakarų ir Rytų, 
čia norima istoriją pasukti bent 
500 metų atgalios, kada Bran
denburgo marka buvo dar gy
venama slavų. Hohenzolernai iš 
tos srities padarė pirmaeilę vo
kišką Prūsijos valstybę, išsiplė
tusią iki Šešupės ir Nemuno. 
Tuo būdu nuo Albos kalvos 
atėjo iki Rambyno.

VEDYBOS IR DALYBOS
Lenkiją su Hohenzolernais 

surišo šv. Kazimiero sesuo So
fija. nutekėjusi į Brandenburgą. 
Albertas Brandenburgietis, jos 
sūnus, paskutinis kry:fuoč*lų 
magistras. 1525 savo vienuoliš
ką habitą išmainė į vestuvinį 
žiedą. Susidarė Prūsijos kuni
gaikštystė — pradžioje Lenki
jos lenas, o vėliau — Bran
denburgo dalis (1618), visai nuo 
Lenkijos atsipalaidavusi (1660). 
Brandenburgūi atiteko ne tik
tai lenkiškas ir lietuviškas (Ma
žos Lietuvos) pamarys, bet ir 
senasis Prūsijos vardas.

• Prūsijos galybės pradininkas
buvo didysis kurfiurstas Frid
richas Vilhelmas I (1640 - 1688), 

. ypač sustiprinęs kariuomenę. 
Fridrichas I 1701 Karaliaučiuje 
(liet. Tvankstė) vainikavosi Prū
sijos karalium; sostinė Berly
nas. Bet labiausiai Prūsijos ga
lybę iškėlė Fridrichas II Didy
sis (1740 - 1788), išplėšęs iš 
Austrijos Teresės jos “širdies 
perlą” — pramoninę Sileziją 

' ir pradėjęs Lietuvos - Lenkijos 
dalybas (1772).

NAPOLEONUI Tilžije 1807 išreiškia 
chas Vilhelmas III ir jo žmona Luiza.

klusnumą Prūsijos karalius Fridri-

LEVAS N. TOLSTOJUS

(2)
Ir vėl nusiėmė Martynas 

akinius, padėjo juos ant kny
gos ir giliai susimąstė: “Atro
do, kad ir minėtasai farizėjus 
toks pat savimyla buvo, kaip

Anos dalybos primena Hitle
rio ir Stalino slaptą sutartį 
(1939) ir pasidalinimą nepri
klausoma Lietuva ir Lenkija. 
Bolševikai ir naciai sutarė ly
giai taip, kaip Hohenzolernai 
ir Romanovai. Kai Prancūzijos 
ambasadorius Berlyne (1772) 
prikišo Fridrichui II, kad jis 
padarė tarptautinį nusikaltimą, 
griebdamas svetimas žemes ir 
laisvas valstybes, tasai atsakęs: 
“Aš ir Kotryna II, žinoma, nu
sikaltėliai, bet ką darys Mari
ja Teresė su savo nuodėmklau
siu?”. Austrijos karalienė Te
resė buvo skrupulinga katali
kė. Bet ką reiškia nuodėmė po
litikoje? Nusikaltimas pratęs
tas. Rusija, Prūsija ir Ąustrija 
visai suplėšė Lietuvos ir Len
kijos valstybę (1795). Fridri
chas Vilhelmas H I buvo užgro
bęs visą Sūduvą (Suvalkiją) ir 
laikė savo rankose iki 1807. 
Hohenzolernai buvo atslinkę 
iki Kauno, Prienų, Alytaus ir 
Gardino. Atstūmė Napoleonas 
priblokšdamas Prūsijos galybę 
(1807 - 1813).

MAGNETAS 
PLIENO DROŽLĖSE

Prūsija, atsigavusi po Napo
leono smūgio ir kirtusi atga
lios Prancūzijai, 1871 pasiskel
bė Vokietijos imperija. Tai va
dinamoji antroji imperija arba 
Reichas. Pirmoji buvo viduri
niais amžiais ir naujųjų laikų 
pradžioje, sunykusi reformaci
jos vaiduose. Anoji buvo va

dinama Romos imperija, o ant
roji — Prūsijos. Hitleris savo 
laikus (1934 - 1945) vadino 
trečiuoju Reichu. Pirmuoju Prū 
sijos imperatorium Versalyje, 
prie Paryžiaus, buvo apšauktas 
Vilhelmas I (1861 - 1888), o 
paskutiniuoju (viso buvo 3) — 
kaizeris Vilhelmas II (1888 - 
1918, m. 1941).

Prūsija buvo išaugusi į stip
rią veržlią valstybę. Yra žino
mas prūsiškas militarizmas, va
dinamas dar junkerių — Prū
sijos generolų ir didžiųjų žem
valdžių. Sakytume, lyg būtų pa
veldėję kryžiuočių veržlumą ir 
kovingumą. Suspaustas vidurio 
Europoje, pavėlavusi Įgyti kolo
nijas, jis plėtėsi į kaimynus, 
darėsi grasiu ir neramiu Euro
pos židiniu, šveicaras Gonza- 
gue de Reynold ją pavadino 
“magnetu plieno drožlėse”. Jun
gė aplink save vokiečius kaip 
magnetas, sudaręs jėgą, kuri 
sukėlė pirmąjį ir antrąjį pasau
linius karus.

Dabar tasai magnetas per
skeltas pusiau, bet iš to nėra 
dar niekam geriau, nors Hohen
zolernų seniai nebėra Vokieti
jos valdžioje. Tebegyvena Vil
helmo n jauniausia duktė Vik
torija Luiza, Graikijos karalie
nės Friderikos motina. Įpėdi
nis kronprincas Vilhelmas mi
rė 1952. Yra likę šalutinių gi
minių, bet jos sosto nebesiekia.

S. Suž.

HOHENZOLERNŲ gimini* princas Liudvika* Ferdinandas su žmona Ki
rą, jauniausia dukrai* Xenia (11 m.), Marija Cecilja (19) ir Kirą (18). 
Turi dar 3 sinu*. Gyvena Bremen-Berghofs. teima nereiškia jokių norų 
siekti valdžios.

nelaukiu, bet vienas žodis yra 
man giliai širdin įstrigęs ... 
Gal tik taip pasivaideno, ar 
kas kita buvo, pats nežinau ... 
Matai, mano mielasai broli, 
skaičiau aš vakar mūsų Vieš
paties Kristaus evangeliją. Kaip 
kentėjo, kaip vaikščiojo žemėje. 
Ar tau teko kada nors apie tai 
girdėti.

— Kaipgi? Girdėti girdėjau, 
— atsakė Stepanyčius. — Bet 
tamsūs mes žmonės, skaityti 
nemokame ...

— Tik ką pats skaičiau apie 
tai, kaip Kristus žemėje vaikš
čiojo. Skaičiau, žinai, kaip pas 
farizėjų atsilankė ir netinka
mai ten buvo priimtas ... Ogi 
vakar vakare, brolyti, skaičiau 
apie tai ir galvojau, kaip ga
lėjo jis mūsų Viešpatį be tin
kamos pagarbos priimti .. .Kad 
taip man arba kitam būtų taip 
atsitikę, mąsčiau sau, irgi neži
nau, kaip aš Imčiau pasielgęs. 
O anas, mat, Jam tinkamo pri
ėmimo neparengė! Matai, taip 
begalvojant, mano stiprokai už
snūsta. O man besnaudžiant, 
brolyti mielasai, girdžiu mane 
vardu šaukiant. Nubudau ir vi
sai aiškiai girdžiu kaž kieno 
balsą: “Lauk manęs, aš rytoj 
ateisiu!”. Taip pasikartojo du 
kartu. Ir dabar, tikėk man, taip 
įstrigo galvon, kad nors ir nie- 
kinuos, o vis dėlto laukiu Vieš
paties gerojo mūsų Tėvelio!

(Būt daugiau)

tynas sulįsdavo langelin, be
sistengdamas pamatyti ne tik 
praeivio kojas, bet ir veidą. 
Ir taip rūpestingai sekė jis 
kiekvieną'. Va, kiemsargis nau
jais veltiniais pražingsniavo, po 
jo vandens nešėjas, po šio 
kastuvu nešinas gerokai aplopy
tais veltiniais praėjo caro Mi
kalojaus laikų kareivis, kurį 
Martynas pažino iš jo lopytų 
veltinių. Pastarasis vadinosi 
Stepanyčius ir gyveno kaimy
nystėje pas pirklį, kuris buvo 
priglaudęs iš gailestingumo 
kiemsargiui padėti dirbti, šį sy
kį ėjo sniegą nuo šaligatvio 
nukasti. Martynas matė jį, 
miai tęsė savąjį darbą, o 
dėlto mąstė.

“Gerokai jau pakvaišau į 
natvę”, juokėsi Martynas iš
vęs. “Sniegą Stepanyčius kasti 
eina, o aš įsivaizduoju Kristų 
pas mane ateinant... Kvailas 
jau esi seni, plikakakti” ...

Nė dešimties dygsnių neįdūrė 
Martynas yla, kaip nematoma 
jėga traukte traukė jį vėl į lan- v°zė dugnu aukštyn, pade- 
g,stebėti praeivių. Ir mato jis, » cukraus gabalėlį ir

prileido stiklinę arbatos ir, 
pirštais pabeldęs į langelį, pa
mojo. Stepanyčius apsidairė ir, 
pastebėjęs jį mojant, priėjo 
prie langelio. Martynas kvies
damas įeiti, pats nuskubėjo du
rų atidaryti.

— Įeik, apšilk- Matau, ne
juokais esi sušalęs, ar ne?

— Tepasigaili manęs Aukš
čiausias, kaulus man gelia, — 
atsakė Stepanyčius įeidamas. Į- 
ėjęs trepsėjo pas slenkstį — 
valė sniegą nuo kojų.

— Švara nesirūpink! Tam 
juk aš čia esu. Tai jau mano 
darbas. Eikš, sėskis čionai, — 
maloniai kvietė Martynas sve
čia. — Na, o dabar turėsi 
arbatos išgerti.

Bekalbėdamas pripylė kitą 
stiklinę arbatos. Vieną pastū
mėjo svečiui, kitą patraukė sau. 
Iš savo stiklinės įpylė į lėkš
telę ir, iš po ūso pūsdamas, 
cukraus atsikąsdamas, pradėjo 
gurkšnoti.

Svečias, ištuštinęs savąją, ap-

snūdo. Ir vėl labai aiškiai iš
girdo:

— Ei, Martynai, Martynai, 
stebėk rytoj gatvę, aš ateisiu.

Martynas visai prasiblaivė iš 
miego, pakilo nuo kėdės, pra-

aš. Juk taipgi visada tik savi- trynė akis. . Nebuvo nieko. Ne
ini tesirūpinau: kad arbatėlės aišku jam buvo: sapne girdė- 
turėčiau, kad tik man šilta ir 
patogu butų pirkioje, o apie 
svečią aš niekada nepagalvo
jau. Net per daug jau savimi 
besirūpindamas, apie artimo 
vargus ir trūkumus aš visai ne
pamanydavau ... Kas gi iš tik
rųjų tas svečias galėtų būti? kaitė virdulį. Apsiruošęs, prisi- 
Nejaugi Viešpats Jėzus Kris- juosė priejuostę ir, kaip buvo 
tus? Kažin, ar aš sugebėčiau įpratęs, sėdosi prie kasdieninio 
tinkamai priimti, jei atsilanky- darbo, 
tų?” Dirba štai Martynas, kala, o o,_____ r_____ ,. _ ____,

vakarykštis įvykis neišgaruoja kaip pavargęs Stepanyčius, kas- padėkojo. Buvo jaučiama, jog 
jam iš galvos. Norėtų manyti, tuvą pastatęs, ilsisi-šaligatvyje, sve^as mielai dar išgertų.

— Gerk dar, — ragino Mar- 
Paliegęs senas žmogus ne- tynas, pripildamas jam stiklinę.

Begeriamas Martynas vis rū
pestingai dairėsi pro langelį.

— Tu lauki ko? — paklau-

jo tuos žodžius ar tikrovėje? 
Susijaudinęs užpūtė šviesą ir 
nuėjo nakties poilsio.

Kitą rytą, vos tik aušrelei 
brėkštant, pakilo Martynas iš 
patalo, pasimeldė, užkūrė kros
nį, pakišo puodą barščių, už-

vis

sa-

jo likusį cukraus gabalėlį ir
Ir nepajuto Martynas, kaip 

ant alkūnių berymodamas, už
migo.

— Martynai! — staiga išgir
do jisai švelniai, bet aiškiai jį 
šaukiant

Pabudo Martynas iš gilaus 
snaudulio.

— Kas čia? — paklausė.
Apsidairė, pažvelgė į duris _ _ _ ____ ___ _____ t ,___ _____ __

— niekur nieko. Ir vėl už- vėj nepažįstamas batas, Mar- toto, pastatė virdulį ant stato, laukiu. Laukto ir," taip sakant

jog jam tik taip pasigirdo, bet šaltyje, 
balsas buvo toks aiškus, ir šau
kė jo vardą. Pagaliau nuspren- beturi jau jėgų ir sniegą kasi- 
dė, kad jam tik prisisapnavo...
Ir visdėlto besėdėdamas prie 
langelio, daugiau stebėjo gatvę, 
negu darbą dirbo.

Ir kai tik pasirodydavo gat- Padėjo ylą, atsikėlė nuo vars- sakant, gėda prisipažinti, ko aš

nėti”, pamanė Martynas beste
bėdamas. “Kažin, gal jį arbatė
le pavaišinus? Virdulys juk ver- sė svečias.
da, net bėga jau”. — Ar aš ko laukiu? Tiesą



Baltvyžio girion ateina rndno
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Tautos visuotinia-kad

tijos šulų ir JAV prezidento 
John F. Kennedy artimas drau-

anglų kalba rašy- 
autorius tarp kit-

vingiai, ttgfaBi Betartą gMtir, 
jos laiknmi dzūkai
Balstogės miestą Baltvyžio £rio 
je yra įkūręs dar Gediminas 
(apie 1330). Toji sritis sa di
džiom giriom priklausė Lietu
vai iki pirmos rusų okupacijos 
(1795). Didikų valdymo laikais 
Branickūū buvo išsistatę Bals
togėje puošnius ramus, kurie 
buvo vadinami Lietuvos Versa-

Anthony D. Yuknis
7240 Sawyer Avė.

Chicago 29, III.

užsienių komisijos pirmininkui 
arba atstovų rūmų užsienių ko
misijos pirmininkui Washingto-

pakeisti alyvą ir dalinai ištepti. Stab
džiai reguliuojami automatiškai.

Kas gimsta sostinėje
Washingtone 1959 gimė 13, 

512 spalvotų, 6,582 baltųjų. 
Taigi tarp naujagimių tik treč
dalis yra baltieji.

Atėję rusai daug girios iš
dalino savo generolam. Miškas 
retėjo, bet ypač negailestingai 
buvo kertamas vokiečių okupa
cijos metu 1915 - 18. Tada ir 
daug gyvulių išnyko.

AUGUSTAVAS, kurį seniau supo tankios girios, sieku
sios Baltvyžio girią.

STUMBRAI buvo draudžiami 
laisvai medžioti dar Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės lai
kais. Vytautas ir Jogaila tetu
rėjo teisę gaudyti didžiuosius 
žvėris, o kiti — tik mažuosius. 
Zigmanto Augusto laikais išleis
ti medžioklės ir miškų apsaugos

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
JAV KONGRESE .

Redakcijai 
tame laiške 
ko rašo:

Jungtinės
me savo susirinkime svarstys 
atominių bombų bandymus, ko
munistinės Kinijos vietą Jung
tinėse Tautose, Kongo ir Ber
lyno klausimus. Būtų pageidau
jama, kad po jų e(tų ir Balti
jos valstybių klausimas ...

Laikas pribrendo laisvajam 
pasauliui išeiti į ofenzyvą ir 
veikti už išlaisvinimą šitų ko
lonijom paverstų tautų geleži
niuose Sovietų Sąjungos na
guose ...

Senatorius Thomas H. Ku- 
chel (Calif.) yra įnešęs senate 
rezoliuciją 12, o tuo pat metu 
kongresmanas Glenard P. Lips-

comb (Calif.) rezoliucija 153 
Atstovų Rūmuose — abidvi lie
čia Baltijos valstybes.

Abi rezoliucijos ragina Jung
tines Valstybes pavergtų Bal
tijos valstybių klausimą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Reikalauja
ma, kad Sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Grąžintų jų pi
liečius iš Sibiro vergų stovyk
lų. Reikalaujama, kad Jungti
nės Tautos minėtuose kraštuo
se Įvykdytų laisvus rinkimus.

Kongresmanai yra jautrūs 
gaunamiem laiškam. Dėl to jūs 
galite pasitarnauti laisvės rei
kalui, rašydami ir pritardami 
šiai akcijai. Rašykite senato

Chicagos majoras Richard J. 
Daley, įsijungdamas į Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijai remti ko
mitetą, rašo:

"Aš esu visad pasiruošęs pa
dėti visais galimais būdais sam
būriams (movements), basiston- 
giantiems išvaduoti iš sovietų 
vergijos Lietuvę, Estija ir Lat
viją. Aš žinau, kad laisvės iš
kovojimas toms pavergtoms tau 
toms yra didžiausias troškimas 
Chicagos lietuvių, estų ir lat
vių širdyse” ...

Kaip visiems žinoma, majo
ras Richard J. Daley yra vie- 

Senų senovėje tarp Gardino nas iš didžiųjų demokratų par-

BALTVYŽIO giria šiandien 
yra pati didžiausia vidurinėje 
Europoje. Ji apima apie 120 
tūkstančių hektarų tarp Balsto
gės ir Lietuvos Brastos. Didžio
ji dalis priklauso dabar kom. 
Lenkijai, kita — sov. Gudijai. 
Seniau ta giria buvo kelis kar
tus didesnė. Ji dūlėsi šiaurėje 
su Perstūnio ir Periamo Irio
mis, kurios supo Gardiną. Ma
no motinos tėviškėje žmonės 
ir tas girias vadindavo Baltvy
žio “puščiomis”.

RUDUO jau skabo medžių ir lietuves Brastos gyveno jot- įstatymai Stumbrai imta globo- 
lapus. Sakos nuogė j^ barškina 
stogų ir palanges, viena man 
buvo šeriai įkyrėjusi Vovery
tės situoginėjo pastogėn ir kė
lė triukšmingus pobūviui

Bepjaunant tą šaką, iš gre
timo namo išėjo senukas. Am
žius jį sunkiai laikė ant kojų. 
Sakėsi, Amerikoje jau 50 kartų 
rudens sulaukęs. Bet jis nesąs 
toks gražus, kaip Baltvydžio gi
rioje.

— Tai nuo tos pagirės? — 
paklausiau.

— Nuo Balstogės. Išvažiavau 
Amerikon caro kariuomenėje 
atitarnavęs. Buvau ir Petrapi-

NUOŠIRDf PADĖKA
Jai kelios dienos, kaip esu 

namie (šv. Kazimiero par. Los 
Angeles), sugrįžęs iš ligoninių, 
kur išbuvau du mėnesius. Li
ga — lai buvo reumatizmas, 
susipainiojęs su kitomis nege
rovėmis. Jau apie 7 metai, kai. 
turiu reumatizmą, ir niekad ne
įsivaizdavau, kad jis pasireiš
kia taip žiauriai. Tiesa, ir se
niau nuo skersvėjo ar nušalimo 
būdavo tam tikrų atakų spran
de, bet tokio didelio skausmo 
nepramačiau ir dabar netikė
čiau, kad toki skausmai būna, 
jei nebūčiau pergyvenęs.

Aš labai, labai esu dėkingas 
šv. Kazimiero parapiečiams ir 
kitiems lietuviams (P. J. Ka- 
jackui iš Washingtono, Monrs. 
P. M. Jurui iš Lawrence, Mass., 
Mons. M. Krupavičiui ir k.) už 
didelę užuojautą, už atlanky- 
mus ligoninėse, už karštas mal
das prie Gerojo Dievo, kuris, 
matyt, jas išklausė ir padėjo 
man grįžti į sveikatą.

Buvo ir tokių gerų lietuvių, 
kurie, atvykdami aplankyti, at
nešdavo ir dovanų, kaip antai: 
P. J. Puikūnas 5 dol. (nuo vy
čių seniorų), “Dr. Birutietės” 
5 dol., ponai Spičeriai 5 dol., 
ponai Andriai 5 dol., ponai Gri
galiūnai 5 dol., ponai Raulinai- 
čiai, Brazdžioniai, Tininis 5 dol.

Ponams Žukauskams ypatin
gai esu dėkingas už nuvežimą 
manęs į Ojai ligoninę ir paga
lios parvežimą. Mano didžiau
sia padėka priklauso Gr. Kleb. 
J. Kučingiui, kuris surasdavo 
tinkamas ligonines ir tenai ma
ne dažnai atlankydavo.

Kun. A Steponaitis
Los Angeles, 1961 9.23

KREGŽDUTES I dalies, ele
mentoriaus, jau trečią laidą iš
leido “Žiburių” b-vė Toronte. 
Yra skaitymai ir aplinkos paži
nimas. skiriamas šeštadieninėm 
mokyklom, pirmiem ir antriem 
mokslo metam. Autorius A. Rin
ktinas. Si laida žymiai papildy
ta ir pagerinta, įvedant naujų 
dalykų ir paįvairinant skonin
gais dali. T.' Valiaus piešiniais. 
Kaina 2.25 dol. Gaunama ad-

ti, kai miškai retėjo, žiemai 
jiem buvo parūpinama šieno, 
javų, šakniavaisių, įtaisomos 
daržinės

19-tam amžiuje susirūpinta, 
kad stumbrų mažai beliko '— 
jie imta skaityti. 1815 buvo be
likę tik 300, bet 1855 jau buvo 
priaugę iki 1800, paskui vėl su
mažėjo. Didžiajam karui pra
sidėjus (1914), buvo per 700, 
o 1916 liko tik 160. Paskuti
nis karas tuos retus gyvulius 
dar labiau sunaikino, ypač bol
ševikam užėjus. Rusų praneši
mu, liko tik 16.

Lenkai dabar skelbia,- kad 
yra 78, bet iš jų laisvai girio
je ganosi tik 34; kiti užtverti. 
Gudam tekusioje girios dalyje 
visai neliko; lenkai jiem 2 do
vanojo veislei. Bet tie laisvi gy
vuliai nemėgsta sienos užtvarų 
ir svetimos vietos: veržiasi se
non vieton ir savo bandon. 
geriau už žmones žinotų, 
nelaisvė ir tremtis žudo.

Pradedant šia diena Fordo pardavėjai (Dealers) 
išstato visą eilę Fordo naujų modelių. Modelių 
įvairumas galės patenkinti kiekvieną vairuotoją 
suteikdamas džiaugsmo ir patogumų ■ Tie, kurie 
norės įsigyti ištaigingą mašiną, ras dviejų rūšių 
Galaxie — greitą kaip gandą ir tylų, kaip paslap
tį. Savo stiliumi panašus į Thunderbird, savo ko
kybe visiškai naujas 1962 metų Galaxie atrodo 
kaip viena brangiausių mašinų ■ Jei kas norės

resu: “Žiburiai”, 941 Dundas 
St., W., Toronto 3, OnL

Jau išėjo Alto Vykdomojo 
Komiteto užsakytas rinkinys kai 
bų ir pareiškimų apie Lietuvą 
pasakytų JAV Senate ir Atsto
vų Rūmuose. Atspausta Alto 
lėšomis Kongreso spaustuvėj, 
tarpininkaujant* demokratų at
stovui Daniel J. Flood iš Penn- 
silvanijos. Leidinys turi 41 psl. 
teksto. Išleista 5.000 egzemplio
rių. Yra siuntinėjamas įvai
rioms vyriausybės įstaigoms, 
laikraščių bei žurnalų redakci
joms, svetimų šalių pasiuntiny
bėms, Alto skyriams ir atski
riems asmenims. Kas jį nori 
gauti arba paskleisti tarp ang
liškai kalbančių amerikiečių, 
tesikreipia į Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centrą — Lithua- 
nian American Information 
Center, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

prabangiausia mašina ir palyginti 
neaugėtos kainos. Visos Galaxie ma
šinos yra patvariai pagamintos ir 
reikalauja daug mažiau aptarnavi
mo. Tik po 30.000 mylių reikalinga 
pagrindinai ištepti ir po 6,000 mylių

Galaxie 500 Club Victoria (priekyje!
Gelaxie Town Sedan (viršuje*... 

Galaxie 500 — naujas savo pavadini
mu. naujas ištaigingumu yra tiems, 
kurie ieško ypatingai prabangios ma
šinos. 1962 metų Galaxie yra pati

— Hollywoode gaminamas 
dokumentinis filmas “Auksiniai 
metai”, kuriame bus apžvelg
tas nebylio filmo laikas. Bus 
panaudota ištraukos iš 20 kla
sikinių nebylių filmų. Doku
mentinis filmas bus rodomas ir 
tarptautiniame filmų festivaly
je Mannheime, Vokietijoje.

— General Motors CO. strei
kas baigėsi rugsėjo 24, bet nu
matomas dabar Ford Motors 
Co. streikas.

— Ir aš petrapiliškis. Paskui 
gyvenau taip pat pagirėje, tik 
šiapus Gardino. Motina sakė, 
kad ta giria siekusi ligi Beri
tu. Kartą grybaudami vos lokiui 
į glėbį nepataikėme. Tik — 
trakšt, trakšt ir eina per miš
ką ... Sakykite, ar anoj pusėj 
girios dar buvo lietuvių?

— Buvo arčiau Gardino. Ir 
Balstogės turgun atvažiuodavo. 
Mes namie tai gudiškai kalbė
jome, bet vadinomės “litvinais”, 
ne “paliokais”. Amerikoje lie
tuviškai daugiau pramokau, bet 
malonu ir rusiškai pakalbėti. 
Ar tamsta moki?

— Moku. Bet dabar rusai 
Lietuvą engia, tai ir toji kalba 
man nemaloni.

Eee, — atsiduso senukas, 
— maskoliai visada žmones 
spaudė. Pas mus senesni žmo
nės pasakoja, kad “metežnikai” 
(sukilėliai prieš rusus) Baltvy
džio girioje slapstėsi Rusai gau
dė. Tada ir daug zubrų (stumb
rų) iššaudė. E, gražus buvo gy
vulys! O mėsos, mėsos ...

bematysiu nei zubrų nei tos 
“puščios” (girios) ...

Dar daug kalbėjome, ką jau
nas matė, kaip žmonės seniau 
apie Balstogę miškuose ir pel
kynuose gyveno. Nepasakosiu. 
Reikia priminti, kas buvo Balt
vyžio giria ir kas ji yra da-

Ar daug?
Mažiausiai 15 šimtų sva-

FALCON SQUIRE WAG0N... Visiškai naujas modelis 
1962 metams. Viduje, galima gauti su atlenkiamom sėdy
nėm! Iš lauko, sienos padengtos gražiai medžiu.

Ateities modeliai — dabar

ekonomiškos mašinos, neabejotinai bus patenkin
tas visoje Amerikoje mėgiamiasiu Falcon; šiais 
metais jų yra 13 įvairių modelių. ■ Šeimoms au
tomobilis neturįs sau lygaus grožiu ir patogumais, 
8 vietų Falcon Sąuire Wagon iki gražiais medžio 
papuošimais Country Sąuire. ■ Fordas tebūnie 
jūsų ateities mašina. ’62 Fordas pagamintas taip 
augštos kokybės, kad praneša bet kokį įsivaizdavi
mą, kaip puiki, tyki ir patvari gali būti mašina.

rų. Dabar gal jau nėra? •'
— Yra dar nepilnas šimtas.
— Tik šimtas ... Sako, bu

vo tūkstančiai ... E, aš jau ne-

FALCON FORD SEDAN 
... tai vienas iš 13 Falcon 
modelių 1962. šis 4 durų 
automobilis. 6 cilinderių. 
yra pats ekonomiškiau
sias iš visų mašinų per 25 
metus' tikrintų MoMlgas 
Economy Run.

AP2ICREKITE 62 METŲ MODELIUS PAS ARTIMIAUSIĄ FORDO PARDAVĖJĄ
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Dės labai bes$domaujanti Lie
tuves vargšų žmonelių gyveni
mu, galiu šimtu procentų užtik
rinti, kad tas teisėjas tikrai iš

Nerandu sau atsakymo, netel
pa gaivoje. Kur einu, ką beda-

MINKĄS

Pasijuskim verti tiesaus žmogaus vardo
Viešas žodis visiems, kurie lankėsi rūsy okupuotoje Lietuvoje

jėgos verčia žmogų, grįžai iš Černiausko pasijuokė,
dabartinės Lietuvos, savo arti- Kodėl “draugas” Černiauskas 

nepaklausė teisėjo, kuriems ga
lams jis pats laikomas teisėjo 
pareigose, jei jau kalėjimai tuš
ti? Kam tiek daug yra polici
jos, kurios kiekvienam kam
pe po kelis teko matyti, besi
lankant Vilniuje, Kaune ir ki
tose Lietuvos vietose?

Siūlyčiau tam Černiauskui, 
kad sužinotų dabartinės Lietu
vos kalėjimų padėtį, išsirašyti 
iš Vilniaus komunistų laikraš
čius (kitokių ten dabar ir ne
gausi) “Tiesą” ir “šluotą”. Bet 
patarčiau pinigų be reikalo ne
mėtyti: užtektų ir vienam mė
nesiui. Ir pamatysi, savo aki
mis netikėsi, kiek ten daug ra
šoma apie teisiamus visokiau
sius išeikvotojus, visokiausius 
sukčius ir kitokius niekadėjus. 
Ir tada pats, be to juokdario 
teisėjo, lengvai suprasi, kiek 
jis pats kas dieną sukiša žmo
nių į kalėjimus. Tiesa, didelė 
dauguma iš jų visiškai nekalti, 
nes vogė, kombinavo, kad šiaip 
taip galėtų galą su galu suves
ti.

Klausydama Černiausko ple
palų, buvau besižiojanti sakyti 
Černiauskui, kad nepasakotų 
niekų, nes nesame jau tokie 
žiopliai, kad nesuprastume, jog 
to teisėjo buvo tik pasijuokta. 
Juk ir aš pati tik pernai va-

miauriems draugams meluoti, 
juos šlykščiai apgaudinėti, pa
sakoti tai, ko nei matė nei gir
dėjo. Tad nepraleidžiu nei vie
nos progos paklausyti apie da
bartinę Lietuvą pranešimų, ku
riuos taip mėgsta daryti vadina
mieji “progresyvieji”, sugrįžę 
iš Lietuvos, kuri yra sunkiai 
rusiško bato prispausta.

Prieš porą savaičių man te
ko klausytis pranešimo gerai 
pažįstamo Viliamo Černiausko, 
Rochestery, Gedimino salėje. 
Rengė Literatūros Draugija (aiš
kiau sakant, “Laisvei” remti). 
Susirinko 37 senukai ir sene
lės, jau apie 70 metų, išsky
rus mano gerus kaimynus Ro
bertą ir Barborą Sherelius.
V. Černiauskas čia buvo ži
nomas kaip “progresyviųjų” lie
tuvių veikėjas, labiau kaip kiti 
prasilavinęs, nevengęs drąses
nio žodžio tos pačios minties 
žmonių susirinkimuose ir šiaip 
suėjimuose, net buvo pradėjęs 
veikėjauti siuvėjų unijoj ir kt. 
Bet kai dabar jį išvydome DLK 
Gedimino dr-jos salėje po ke
lionės iš Lietuvos, tai nabagas 
grįžo netik be pilvuko, bet ir 
be drąsesnio, atviresnio žodžio. 
Pradėdamas savo pranešimą 
apie dabartinę Lietuvą, pirmiau
sia “drąsusis” Černiauskas ban
dė užsitikrinti ramybę. Todėl vi
sus perspėjo, kad, jei kas ban
dys jo kalbą trukdyti, nepasa
kosiąs nieko. Vadinas, į .ginčus 
nesileis, kad nenukryptų nuo 
“linijos” ...

Kadangi praeitą vasarą ir aš 
lankiau Lietuvoje tas pačias 
vietas, todėl juo labiau buvo

sąrą Lietuvoje žodį ‘kombinuoti’ 
išgirdau ir vėliau plačiai man 
buvo išaiškinta to žodžio reikš
mė. Pasakysiu teisybę, kad žo
dis “kombinuoti”, atseit vogti, 
ką prigauti, ar nusukti — tai 
daugiausia girdimas dabartinė
je vargo ir ruso bato prispaus
toje Lietuvoje.

Tai tiek iš Černiausko pa
nešimo.

0 dabar tegul bus man leis- Va’ 
ta grįžti prie pagrindinio mano 
tikslo, būtent, prie

atviro žodžio visiems, kurio _____ ___________________
lankėsi dabartinėje Lietuvoje. ne yra labiau prisirišę prie
BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!

“Pažangūs” ir ne visai pažan
gūs! Ar nelaikąs mums būtų 
grįžti prie vienybės, kad visi 
drauge garsiau galėtumėm pa-

sakyti tiesos žodį apie dabarti
nę Lietuvą.

šiais laikais aš dažnai gir
džiu žodį kolonializmas. Ypač 
jį mėgsta vartoti vadinamieji 
“pažangieji”. Esu tikra, kad ne
daug kas iš jų išmano, kas yra 
kolonializmas. "Ar negeriau bū
tų išsiversti į savo gimtąją kal
bą. Ar tas žodis ne tą patį 
reiškia, ką vadiname “baudžia-

_i”, “išnaudojimu” ir pan.? Ir 
tada užuot plepėjus apie kažko
kius puslaukinius Afrikos krū
muose gyvenančius žmones, ku-

jiems įprasto laukinio gyveni
mo, negu civilizuoto, pakalbėti 
apie gyvenimą Lietuvoje. Plepė
dami apie tų puslaukinių žmo/

(nukelta į 6 pslj 1

SOL. VAZNELIS £ Chicagos dalyvavo lietuvių šventėje Los Angeles. Iš 
k. į d.: Sv. Kazimiero par. kleb. kun. J. Kučingis, sol. J. Vaznelis, muz. 
Br. Budriūnas, T. J Vaišnys, S. j. Nuotr. L. Briedžio

NEMANAU, KAD IŠLEISIME RINKĖJ j TUŠČIOMIS
DETROIT, MICH. blėsus, ir kad kiekvienas 

tuvis priims aukų rinkėją 
loniai, pagal savo išgales 
aukodamas. Į mūsų duris belsis
pažįstami, ar mažiau pažįstami 
aukų rinkėjai. Matysime juose 
ir senuką Vokietijos prieglau-

LITHUANIA D R.., Granada Hills, California. Gatvės pavadini* 
mą Lietuvos vardu miesto valdyboje išsirūpino Alg. Gustaitis.

' Nuotr. L. Briedžio.

Lituanistikos kursai CJevelande

I Jis Zaikauskas mirė 
' rugsėjo 16 Washingtone, po 

sunkios ligos. Lietuvoje buvo 
vidaus reikalų ministeriu, Klai
pėdos gubernatorium, apygar
dos teismo prokuroru, dėstė 
Vytauto Didž. universitete tei
sių fakultete. 1953-55 buvo Vil
ko Vykdomosios Tarybos pir

Valstiečių S-gos tarptau
tiniame kongrese rugsėjo 2-3 
Washingtone dalyvavo ir lietu
vių delegatai ir svečiai, žodžiu 
kongresą pasveikino V. Sidzi
kauskas, dr. S. BaČkis, dr. A. 
Trimakas. Prezidiume dalyvavo 
vicepirmininku A. Devenienė, 
o komisijose dirbo J. Audėnas, 
D. Audėnaitė, Z. Dailidka, A. 
Devenienė, P. Dulevičius, dr. 
J. Pajaujis, B. Paramskas ir 
pulk. K. Škirpa. Apie Lietuvos 
padėtį kalbėjo J. Audėnas. Į 
naują centro komitetą išrinkta 
A. Devenienė vicepirmininke.

lie- 
ma- 
pa-

Padėti vargstančiam, ligoniui, 
seneliui, našlaičiui, belaisviui, 
kaliniui — lietuvis visada bu— teto garbės pirmininkai yra šv. 
vo pasiryžęs. Net ir priešai, Antano parapijos klebonas kun. 
ar tai bolševikų kariai, patekę V. Stanevičius ir Dievo Apvaiz- 
vokierių nelaisvėn, ar tie patys dos klebonas kun. M. Kundro- 
vokiečiai, po karo Rytprūsiuose tas. Komitetui priklauso 76-to
badu marinami, Lietuvoje vi- skyriaus pirm. K. Ražauskas dose, ir Vasario 16 gimnazis- 
šada rasdavo jautrios tikros bei kiti valdybos nariai. tuką, ir Pusnko ir Italijos lie

tuvį moksleiviuką, ir Sibiro 
tremtinį. Dar daugiau regėkime 
Tą, kuris vieną kartą mums 
tars: “Aš buvau alkanas, ir jūs 
mane pavalgydinote, aš buvau 
nuogas, ir jūs mane pridengė
te”. P. Natas

Gyvename dabarty, bet turi 
mums taip pat rūpėti ir ateitis. 
Šiuo atžvilgiu Lietuvių charta 
mums aiškiai įsako: savo tėvų 
išlaikytą lietuvių tautos gyvybę 
lietuvis perduoda ateites kar
toms. kad amžinai gyventume.

Tautinės gyvybės perdavimo 
židiniai — tai mūsų šeimos, 
mokyklos, organizacijos. Svetur 
visas svoris atitenka šeimai, 
nes normali tautinė mokykla 
čia negalima, o organizacijos 
įtaka tegali būti tik dalinė.

Reikia labai džiaugtis, kad 
nutautimo grėsmė mus paska
tino ieškoti atspyrio vadinamoj 
šeštadieninėj mokykloj. Tai 
vargo mokykla tikrąją šio žo
džio prasme visiems — ir mo
kytojams, ir mokiniams, ir tė
vams. Tačiau gyvenimas rodo, 
kad be jos būtų daug blogiau: 
per šią mokyklą perėjęs jauni
mas tautiniu atžvilgiu visa gal
va aukštesnis už tą, kuris pa
siliko be šios mokyklos.

dvimetiniai aukštesnieji litua
nistiniai kursai, skiriami aukš
tųjų mokyklų studentams. Ka
dangi juos gaubia tyla, tad no
risi į šias dėmesio vertas pa
stangas atsiliepti vieša byla.

Taigi Bendruomennės apylin
kės valdyba, tada pirmininkau
jama J. Virbalio, ėmėsi inicia
tyvos kursus organizuoti. Tos 
pačios apylinkės valdyba, pir
mininkaujama F. Eidimto, pa
siėmė jų išlaikymo naštą. Ve
dėju buvo pakviestas V. Kava- 
liūnnas, dėstytojais St. Barzdu- 
kas, J. Žilionis, Alf. Mikulskis, 
B. Gaidžiūnas. Susirašė 15 stu
dentų, ir buvo pradėtas darbas 
antradienių vakarais 7 vai. Iš
tvėrė visi dėstytojai, studentų 
dalis nubyrėjo. Ir suprantama: 
vieniems buvo toli važinėti, ki
ti įsijungė į Čiurlionio ansamb
lio ir kt. darbus, tretiems ne
leido vakariniai jų darbai, vie- 
nam antram gal pritrūko ir en
tuziazmo. Po dviejų metų pasi-

Štarkudėt lituanistinių mo- liko apie pusė studentų, tiesa, 
kyklų išlaikymas, jų tinklo plė- taip pat nevisada pajėgiausių 
timas ir darbo sąlygų gorini- intensyviau pačias pamokas lan- 
mas turi būti vienu didžiuoju kyti. Bet darbo vaisiai buvo

— Toronte persitvarkė Pa
saulio Liet. Bendr. Valdyba ir 
pasiskirstė naujai pareigomis: 
pirm. dr. Juozas Sungaila, vi- 
cepirm. J. Matulionis, sekr. ir 
ižd. Vyt Meilus, kiti nariai: G. 
Cuplinskas, J. Kralikauskas, K. 
Grigaitis ir Br. Vaškelis. Nau
jasis pirm. med. daktaras J. 
Sungaila yra gimęs 1919 Kvė
darnos vaisė., Tauragės apsk.

— Homestead, Pa., po opera
cijos mirė Ona Stankūnienė, 
dar jauno amžiaus, žmona Al
fonso Stankūno, mokytojo aukš
tesnėje mokykloje ir parapijos 
komiteto nario. Palaidota iš šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios šv. 
Kazimiero kapinėse.

— T. Neniškis yra pirmas 
lietuvis, įstojęs į Venezuelos 
kariūnų mokyklą. Jis yrą sū
nus dr. P. Neniškio, gyvenan
čio Maracay.

— Eugenijus A. Bartkus,

nu-

Norisi tikėti, kad artimo mei
lė detroitiečių tarpe 'nėra iš-

Rinkliavos reikalais galima 
kreiptis į E. Paurazienę, 17403 
Quincy Avė. Detroit 21, tel. 
UN 2-3298.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto vicepir
mininkas, įsijungdamas į Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijai

St. B.

•/ r-

— 2. Lyg atspėdamas susirin- krikščioniškos meilės pilnas šir- 
kusių mintį, pirmiausia pasipa- ir dosnią ranką vargan pa- 
sakojo, ^°^ėl toks_ suliesęs grį- kliuvusiam. Tas žmoniškumas 

yra pati brangiausia lietuvio 
charakterio žymė.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ta kilnioji šalpos dvasia 
yra subūrusi visokių pažiūrų 
lietuvius į Balfą.

Balfo 76-tas skyrius Detroi
te yra vienas iš veikliųjų. Tik 
Chicaga ir Brooklynas aukų dy
džiu pralenkia, bet Detroitas 
gali pasigirti, kad turi 456 na
rius, kurie užsimokėjo mokestį.

Kiekvieną rudenį Detroite bū 
davo renkamos aukos gatvėse 
dėžutėmis. Per paskutiniuosius 
metus patirta, kad dažniausiai 
didžiausią aukų dalį sudeda^pa- 
tys lietuviai, kad į gatvę išei
na vis mažesnis rinkėjų skai
čius, todėl, šiemet pirmą kartą 
spalio mėnesį skelbiamas aukų 
vajus aukų lapais. Rinkėjai su 
tais lapais aplankys lietuvius 
namuose.

Vajų vykdo komitetas, vado-

žo. Gi dėl to, kad iš Vilniaus 
į Klaipėdą vežė visą dieną ir 
nei karto valgyti nedavė.
MATĖ IR TAI, KO NEMATĖ

Anot Černiausko, dabartinė 
Lietuva jau yra pralenkusi Ame 
riką ... Ar ką matė, ar ne
matė, bet Černiauskui dabarti
nėje Lietuvoje viskas “pažan
giai” žengia. Sugriuvę kaimuo
se trobesiai, suvargę kolchozi- 
ninkai — tai tik laikini daly
kai. Greitai būsią pastatyti nau
ji gyvenamieji namai. Jam ne
svarbu, kad Lietuvos okupan
tas tas pasakas jau 21 metai 
pasakoja. Rusų okupacija, ne
girdėtas lietuvių išnaudojimas 
— tai jam tik rusų “pagalba”.

Seniai dabartinė Lietuva pra
lenkusi ir prieškarinę Lietuvą. 
O kad jis pats tos Lietuvos be
veik nėra matęs, tai jam ne
svarbu. Kad taip drįstu sakyti, 
tai remiuosi šiais faktais: kaip 
aš. taip ir jis. ir tūkstančiai 
senųjų emigrantų Amerikon iš- vaujamas Balfo ilgametės di- 
vyko jaunuose metuose, tiesiog rektorės E. Paurazienės. Komi- 
iš gimtojo kaimo. Be savo pa- ' 
rapijos bažnytkaimio, nieko dau Į 
giau ir nematė. O dabar jis j 
drįsta kalbėti, lyg jis Lietuvo
je būtų gyvenęs 56-60 metų be j 
jokios pertraukos.

SKAUDŽIAI PASIJUOKTA
Taigi, ten Kaune, pagal Čer

niausko pasakojir.ą, tikrai ir 
atvirai buvo pasijuokta. Čer
niauskas sako, kad būdamas 
Kaune vieno teisėjo paklausęs, 
o kiek dabar kalėjimuose lai
kote žmonių. Teisėjas trumpai 
atsakęs, kad vieną, ir tą patį 
pijoką. Kalėjimai dabartinėje 
Lietuvoje tušti. Ar Černiauskas 
susiprato, kad iš jo bandyta 
pasijuokti, negaliu užtikrinti,

BALTIMORES ŽINIOS
Alfonsas ir Elena Šilanskai 

rugsėjo 24 atšventė vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Tą 
dieną šv. Alfonso bažnyčioje 
dalyvavo iškilmingose mišiose, 
kurias aukojo kun. J. Anto- 
szevvski. Giminės ir draugai lin
kėjo jiems ilgiausių metų.

Catholic Review, Baltimorės 
arkivyskupijos laikraštis, rugsė
jo 25 pradėjo naujų skaityto
jų vajų. Mokyklos vaikučiai rin
ko naujų skaitytojų adresus. 
Kun. K. Pugevičius buvo arki
vyskupo paskirtas vadovauti 
šiam vajui šv. Alfonso parapi
joje. Kunigai iš sakyklos ragi
no žmones užsiprenumeruoti tą 
laikraštį.

kilmingame susirinkime rugsė
jo 24 lietuvių svetainėje įvesdi
no į pareigas naują valdybą: 
komandierius Rolandas (Miller) 
Miliauskas, vicekomandierius— 
Leo Cavanaugh, adjutantas Jo
nas Stefūra, kasininkas Jonas 
(Bush) Bučnys. kapelionas kųh. 
A. Dranginis, maršalas Philip 
Vincas Lacs, Vaclovas Laukai
tis ir John Beaudet. Iškilmėse 
dalyvavo miesto pareigūnai ir 
Marylando valstybės legionie
rių vyriausybė. Vakaro vedė 
jas Jonas Bučnys sėkmingai 
vedė visą programą. Garbės kal
bėtojas buvo kapelionas kun. A. 
Dranginis, kurio įdomioj kal
boj skambėjo tėvynės meilė. Po 
susirinkimo buvo skanių užkan-

Lietuvię postas 154 savo iš- džių ir gėrimų.

organizuotosios mūšy Bendruo 
menės rūpesčiu.

šeštadieninių pradinių mūsų 
mokyklų tinklas beveik norma
lus: be mažų išimčių jos veikia 
beveik kiekvienoj lietuvių gau
siau gyvenamoj vietovėj. Dau
giau trūktinas yra aukštesnysis 
lituanistinis švietimas. Buvo pa
stangų turėti pastovų lituanis
tikos vasaros semestrą prie 
Fordhamo universiteto New 
Yorke, bet jos sudužo į gyve
nimo tikrovę: neatsirado kiek 
reikiant studentų. Chicagoje 
prieš keleris metus įsikūrė ir 
laikosi Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Prieš dvejus me
tus Liet. Bendruomenės Cleve- 
lando I-osios apylinkės valdy
bos pastangomis buvo įsteigti
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Keturiasdešimta šv. Alfonso 
bažnyčioje prasidės spalio 15, 
sekmadienį, ir baigsis spalio 
22. Visi raginami gausiai daly
vauti. Bus įspūdingos procesi
jos sekmadienio ryte ir antra
dienio vakare.

Bull Roast ruošia Lietuvių 
Postas 154 sekmadienį, spalio 
15, Town Hali, 8036 Eastem 
Avė. Pradžia 1 vai., užbaiga 6 
vai. vak. Tai labai populiarus 
pobūvis Baltimorėje, o lietuviai 
legionieriai pasižymi vaišingu
mu. Žmonės greit išperka bi 
lietus. Tikimės, kad ir šiais 
metais susilauks didelio pasi
sekimo.

matyti, ir kursų baigimo eg 
zaminus šių metų birželio mėn. 
išlaikė Vida Augulytė, Jūra Gai- 
liušytė, Jolita Kavaliūnaitė, Kris 
tina Stankaitytė, rugsėjo mėn. 
— Ingrida Stasaitė ir Andrius 
šenbergas. Egzaminų lietuvių 
kalbos rašomieji darbai rodo, 
kad kai kurie klausytojai savo 
mintis reiškia visai įmanoma 
kalba, rašydami be klaidų ar 
su nežymiomis klaidomis. Esa
momis sąlygomis tai nemažas 
laimėjimas. Būtų tolimesnis lai
mėjimas, kad jie mūsų lietu
viškame gyvenime ir toliau pa
siliktų gyvi.

Šitie kursai nesirengia nu
trūkti. Nauju jų vedėju dabar 
Bendruomenės apylinkės pa
kviestas P. Balčiūnas, regis 
truojami nauji studentai, kvie
čiami . dėstytojai. Mūsų noras 
ir linkėjimas — kad darbas bū
tų varomas dar tvarkingiau ir 
intensyviau, kad už šių kursų 
durų neliktų nė vieno mūsų 
studento.

Registruotis reikia pas kur
sų vedėją kreipiantis asmeniš
kai arba telefonu.

¥

remti komitetą, to vieneto va
dovybei rašo: “Nuoširdžiai dė
koju už pakvietimą įsijungti į 
Americans for Kuchel - Lips
comb Resolution komitetą. Aš 
visad galvojau, kad chicagie- 
čiai, kurie tos rezoliucijos pra- 
vedimu turėjo rūpintis, nieko 
nepadarė ... Aš esu įsitikinęs, 
kad visi jūs ten Kalifornijo
je pradėjote puikų žygį, ir aš 
mielai įsijungsiu į tą komitetą. 
Stengsiuos visomis išgalėmis • 
komiteto darbuose ir žygiuose 
pilnai dalyvauti ir padėti

ŽVAR,ŽI>r . 
VIRSIM 
GIRIOS

ŽVAIGŽDĖ 
V I B 5 U M 
G 1 B I O S

IEŠKO
Duktė Lietuvoje Gite Močiu

tė Pilipavičienė ieško savo mo
tinos Aleksandros (buvusios 
Mačienės) antrą kartą ištekė
jusios Urbonienės. Prieš 40 
metų gyveno New Yorke ar 
arti jo. Su antru vyru turėjo 
8 vaikus: vienas sūnus Povilas, 
viena duktė Veronika. Ir ieško

Uršulė (Madison) Madišaus- savo sesers Stasės Mariutės, 
kieno, senos kartos lietuvė, mi
rė šv. Agnietės ligoninėje rug
sėjo 22. Velionė aktyviai da
lyvaudavo įvairiose parapijos 
subuvimuose. Gedulingos mi
šios buvo šv. Alfonso bažnyčio
je rugsėjo 26. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko 
liūdęs sūnus Antanas.

kuri su motina kartu atvažia
vo Į Ameriką. Ieškomosios pa
čios ar kas žino, prašom rašy
ti šiuo adresu: Ona Pilipavičie
nė. Patirėlių kaimas. Raudėnų 
paštas, Kuršėnų rajonas, Lie
tuva — USSR. Arba: Mrs. E. 
Roman, 107 Ames St., Brock- 
ton, Mass.

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, Šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knyga išleido DARBININKAS, 
374 psl.. kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.
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t atkelta iš 5 psl.)

MAS CENTRO VALDYBOS PADĖKA

nių teises, kodėl mes pamirš
tame savo tikrųjų brolių — bro
lių ir seserų lietuvių — dabar
tinę sunkią kolchozinę baudžia
vą, o ir visų kitų Lietuvos žmo
nių beteisę padėtį? Kodėl pa
mirštame apie visus tuos, ku
rie be jokios kaltės buvo išvež
ti į Sibiro tyrus ir ten badu 
išmarinti?

Ar tai ne mūsų teisė ir pa
reiga pirmiausia atsiminti savo 
brolius, seseris, o daugkam ir 
tėvus? Kodėl apie juos jūs visi 
"pažangieji” taip tylite, nors 
jie, jums ten lankantis, su kru
vinomis ašaromis apie savo var
gą ir nedalią pasakojo, nežiū
rint, kad okupanto šnipai ap
link zujo, kaip musės.

Kodėl mes savo prakalbas ne
galėtume pakreipti i savo kiemo 
tikruosius reikalus? Pamirški
me kitų mums Įkalbėtas pasa
kas ir melus. Kiekvienas suk
čius, save teisindamas, randa 
tariamus “teisybes žodžius” ...

Jau nemažas žmonių būrys 
lankė dabartinę vargo Lietuvą. 
Išdrįskime, tik prasižiokime, tik

- pasiklauskime savo sąžinės, ar 
gerai daroma, kad tik melas

- skleidžiamas arba tylima? Juk 
Lietuva, mūsų ir mūsų tėvų že- 
mė, tai ne Afrikos džiunglynai.

' Nesakau, kad Afrikos žmonės 
turėtų būti pamiršti, bet jais 
ir taip yra kam rūpintis. Pasa
kyčiau net ir perdaug.

Aš ir jūs visi, kurie buvo
te dabartinėje Lietuvoje, labai 
aiškiai matėme dabartinę Lietu
vos žmonių sunkią nedalią ir 
skurdą. Kas tokį sunkų gyveni
mą jiems užkrovė, jei ne sve
timieji, rytu atėjūnai?

Kai prieš 50 - 60 metų vy
kome iš Lietuvos, daugelis vy
kome. kad rastume daugiau 
laisvės ir atsikratytumėm rusų 
vergijos, šiandien mes tų pa
čių rusų užkrautą baudžiavą

MAS Centro Valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie prisidėjo prie vasaros sto
vyklų moksleiviams ateitinin
kams suruošimo ir pravedimo.

Dainavoje: Dvasios vadams 
kun. dr. Ig. Urbonui, Tėv. J. 
Raibužiui, Tėv. G. Kijauskui, 
Tėv, A. Keziui; Putnamo sese
rim Bernardai ir Felicijai, glo- 
bojusiom MAS stovyklas ir ki
tom, kurios gamino maistą. Sto-

Organizuojamas 
vaidint ojy sambūris

ELIZABETH, N. J.

PREL. L TULABA, Sv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius, šiuo 
metu vieši Amerikoje.

prel. L. Tulaba
NEWARK, N. J.

( JAV LB Elizabetho apylin- 
, kė, vykdydama Lietuvių char- 

tos principus ir norėdama lie
tuvių jaunimui suteikti sąly
gas pažinti lietuvių žodžio me
ną, organizuoja vaidintojų sam
būrį. Į sambūrį kviečiamas vi
sų N. J. apylinkių jaunimas, 
kuris nori scenoje vaidinti. 
Taip pat mielai kviečiami ir vy
resnieji kurie anksčiau yra vai
dinę.

Norintiei sambūry dalyvauti, 
registruojasi laiškais arba as
meniškai pas stud. Antaną Mon- 
kų, 418 Madison Ąve., Eliza- 
beth. N. J., tel. EL 5-7508.

Sambūriui vadovaus profe
sionalas aktorius; Pirmas sam
būrio susirinkimas šaukiamas 
spalio 14. šeštadienį, 6 vai. vak. 
Lietuvių Laisvės salėje (balko
ne) 269 Second Street. Eliza- 
beth, N. J.

Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, spalio 1, Švč. 
Trejybės bažnyčioje pamaldas 
laikys ir pamokslus pasakys 
svečias iš Romos prel. Ladas 
Tulaba, šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius. Ta pačia proga, prel. 
J. Kelmeliui sutikus, bus daro
ma speciali rinkliava bažnyčio
je šv. Kazimiero kolegijai pa
remti. Kolegija, kur mokinami 
ir auklėjami lietuviai kunigai, 
išsilaiko iš lietuvių katalikų au
kų.

Rugsėjo 23 švč. Trejybės 
bažnyčioje pakrikštytas inž. Vy
to ir Gražinos Kvedarų pirma
gimis sūnus Romo Morkaus var
dais. Krikšto tėvais buvo Biru
tė Kvedaravičiūtė ir Mykolas 
Kaselis. Iškilmingos vaišės įvy
ko šv. Jurgio draugijos salėje.

Rugpiūčio 26 švč. Trejybės 
bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Ona Saveikytė 

' su Bany Lamb. Sutuoktuvių
Gana jau mūsų tėvu tėvai aPei§as atliko kun- p- Totorai- Jonas E,ena (Raškauskai- 
uana jau musų tėvų, tėvai Samaliai susilaukė pirmojo

rusams privergavo. tad kam dar Vardo draugijos paradas sūnelio. Tėvai džiaugiasi savo 
bkXiėeTUtldemokiSdiianw Newarko arkivyskupijoje bus pirmagimiu.
krašte? Juk girdami dabartį- sPaho .« Visi Svc. Trejybes Mire Ona Sidlaustaene.Juo- 
nes Lietuvos okupacija, tuo pa- parap')os vyrai Jau mosiąs, ras Belekovskas u-T. Tamuly-
«u patvs pasiduodame’ ju prie- gaus,ai parade da|.vvaut> v 8ra‘ naa- Vla> “T8 P^oti bazny-
vartai. O juk dvasinė baudžia. flai lietuvius atstovauti. J.T. tinėmis apeigomis.
va. dažnai yra daug sunkesnė.
negu kūno. Amerikos ūkinis gyvenimas atsigavęs

Broli ir sese lietuvi! Buvai C'
tėvų žemėje, daug ką pamatei. — Gamyba rugsėjo mėn. nu- — Biudžeto našta Kennedy
nors gal tau ir buvo stengtasi matė pralenkti bet kurį mėne

sį nuo 1959 balandžio.
— Automobilių 1962 mode

lio numato parduoti 6.5 - 7 
milijonus ir gal net lenktyniuo
ti su rekordiniais 1959 metais,

vykių vadovybei: B. Miniatai- 
tei, A. Eivienei — stovyklų va
dovėms, St. Rudžiui — komen
dantui; Abromaitienei, A. Skir- 
muntaitei ir A. Idzeliui;— mer
gaičių ir berniukų vadovams; 
F. Stroliai — muzikos ir dai
nų vedėjui; J. Gailiušytei — 
vakaro programų vadovei; R. 
Sileikytei, N. Beleškaitei, R. 
Juozevičiūtei, 1. Kaufmanaitei 
— sporto ir sekretoriato vedė
joms; A. Norvilai — sporto ir 
iždo vadovui; G. šakiui ir A. 
šeškui — pagelbininkams, S. 
Damtišiui — Spyglio ežero sau
gui.

Kennebunkporte: D. Ivaškie- 
nei — stovyklos rytuose orga
nizatorei ir visam stovyklos ko
mitetui; dr. J. Leimonui, dr. 
J. Kaladei ir kitiems, prisidė- 
jusiems prie stovyklos Kenne
bunkporte suruošimo, o taip pat 
visai stovyklos vadovybei: Tėv. 
B. Grausliui — dvasios vadui: 
E. Sužiedėliui — komendantui; 
I. Lendraitytei. Jankauskui, J. 
Gailiušytei. A. Barūnaitei ir A. 
Vainiui — vadovams stovyklo
je

Kanadoje: Nuoširdžiai dėko
jame Tėv. Rafaeliui šakaliui ir 
visiem jo talkininkam už moks
leivių ateitininkų stovyklos su
ruošimą ir pravedimą Wasagoje

MAS. Centro Valdyba

Sacred Vessels
<• REPAIRED
• REFINISHED
• REGILDED

i Ecclesiastical Approvall
Items left on Monday -- ready by 
Friday. Complete plant & f^cilities 
on premises. Manufaetunng all es- 
sentials for the Catholie Chureh. 
Inspectiop invited.

Phone

PAUL PAPA
BEekman 3-4600

GENERAL CHURCH GOODS 
CORP.

40 Worth St.. N. Y . C.

LIETOS REFRIGERATION 
Serving. Northern Westchester since 
1943. — Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 year 
Service guarantee; 24 hour phone 
Service. Special consideration to re
ngiuos institutions. 191 Kisco Avė., 
Mt. Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Avė., New Ro
chelle, N.Y. NE 2-3245 Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling • Commercial Wood- 
working. Special consideration to 
Religious Institutions.

CONTRACTORS

nerodyti, dabar grįžęs į didžių 
laisvių kraštą, drąsiai pasipur
tyk ir pasijusi, kad esi laisvas 
nuo bet kokių raudonųjų prie- 
nuo bet kokių raudonųjų prie
tarų, sudraskęs per daug metų kada buvo parduota 7.2 mil.

Žemės ūkiui tai esą ge-pančiotus tavo smegenų siūlus.
O kai visi vieningai stosime me^a* nu0 Korėjos karo 

dėl savo brangaus krašto lais
vės, tada neatlaikys nei Chruš-

laikų.
— Darbu skaičius per ketu-

Cambridge, Mass.
Lietuvių parapijos metinis 

banketas ruošiamas lapkričio 
5. sekmadieni. Kas dar neturi 
tikėtų - bilietų, prašomas kreip
tis į kleboniją arba Į banketo 
rengimo komisijos narius.

Thos. M. DePaoli, Ine. — Buildėrs - 
Contractors. Mem.: Buildėrs Assoc. 
of Westchester County. Custom 
buildėrs oi homes, remodeling, al- 
terations, masons, painting, vvater- 
proofing. Spec. consideration to re
ligious institutions. Mahopac Avė., 
Croton Falls, N.Y.; 914 CR 7-3339.

Vincent J. Mušto, MASON CON- 
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
M & E Mason Contractors, Altera- 
tions, Violations removed, Brick 
Pointing, VVaterproofing, Concrete 
repair viork; driveways, porches & 
granite & staps. Special consider
ation to relig. institutes. TA 3-8347.

HARSEY ELECTRIC CO., INC.
1900 Comiperce St. 

Yorktown Heigbts, N. Y. 
Specialists in Every Type

of Electrical Work
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. Y O 2-2766

Kr. Pr.

čiovo visokios bombos. Visi jau r^s mėnesius pakilo 1.25 mili- 
esame gerokos metų naštos pri- Jonat
spausti. tad nors senatvės va- ' “ ’ '
landose, pasijuskime laisvi ir taip, kaip iš tikrųjų yra: Lietu- 
verti tiesaus ir atviro žmogaus va 7ra Paver9ta 'r i©s isnau- 
vardo! Ar ne ramiau bus mir- J*0*0!®5 rusas turi pasitraukti 
ti su tyra širdimi ir jausmu; ” P®**^^*® krašto — Lietuvos, 
kad šioje ašarų pakalnėje ne *^us S*1*3* gerbianti ir mylinti 
veltui buvo gyventa. Gana to VERONIKA ZLOTKIENĖ 
rusiško imperializmo garbinimo 1960 metų vasarą lankiusi Lie- 
ir jam pataikavimo! Kalbėkime tuvą.

vyriausybės padidinta einamie- 
siem metam 10 milijardų; iš jų 
kariniam reikalam 4.8, civili
niam .25.

Tačiau su ūkiniu atsigavimu 
atėjo ir nauja grėsmė: liepos 
mėn. pakilęs pragyvenimo in
deksas kelia rūpestį, kad ky
lant pragyvenimo kainom, at
siras vėi reikalavimas kelti at
lyginimus. 0 tai infliacijos grės
mė.

P. & J. CONTRACTORS
BRICK & CEMENT WORK

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

DISPLAY

OSSINING LAWN MOVVER’ 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd.. Ossining. N. Y. 
Expert Repairs — All Types of 
Movvers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra, pres.

W Ilso n 1-2749

BRONXWOOD INN
■WEDDINGS - BANQUETS - PARTIES - SOCIAL EVENTS

Ample Parking
Visit Our Beautiful Cocktail Lounge 

Special Consideration to Religious Groups 
3821 Bronxwood Ave^ Bronx

2 Blocks East of VVhite Plains Rd. t at 220th St.» 
RALPH & LUCILLE PORCO. Managers

OL 4-2400
Adolfo SCHRAGERIO

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baldus.

Susipažinkite su augJtos kokybės baldais, 
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, salionui jie yra gaminti labai 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat-

Kada jis norite Jsigyti gerus ir puikiu* 
baldu* jūs juos gausite pas SCMRAGER).

1647 Second Avenue, N. Y. C
Tarp 85 ir 96 gatvės • Tel. RE 7-2850

3MMMSMM8MMM6MMM8

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 

; blankai užpildomi.
ALBEBT F. PETERS - Petrauskas

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

UNI-TAL WINDOWS & DOORS
Exclusive 8‘/į Inch

Glass Louvers for greater beauty 
for

Schools - Commercial - Institutions
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT, PINNED. OR FITTED
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R- LUCCI 
ES 6-5212

LANDSCAPE FORESTERS LTD.
65 Pondfield Rd., Bronxville. TREE 
SPECIALISTS. Ėst. 1919. Spray- 
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity work - Pruning - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights. Sun., Holidays WH 8-6290.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St., N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. Ali makes Door Closers 
repaired; tempfered glass door main- 
tenance. Fast dependable service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of.Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

JOSEPH CHARLA IRON WORKS 
Beachwood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle, N. Y.
Ornamentai - Structural - Special
Designs. Free Estimates and Lite- 
ratv.re ond Reąuest. Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

MARCANDO BROS.
Estbl. 1930

Garages - Driveways - Walks 
Foundations - Terraces - Porches 

Stone & Block Walls. Special con
sideration to religious institutions. 
134 Murray Avė.. Yonkers, N. Y.

YO 5-6820

Bemardini Cast Stone Co.
3451 De Lavalle Avė.. Bronx

Specializing in: STEPS - WINDOW 
SILLS - COPINGS. Special con
sideration to Religious Institutions.

FA 4-7064

Custom Finished Reproduction of 
the Sacrament of the Lašt Supper 
by Salvatore Dali. 3 in<h wide ov^rall

$24.95 available n<.w for only $12.95. 
Satislaction guarantf*d or your monry 
ba«-k. Allow 2 v~oks d-iiv-ry. L. &. M 
PICTURE FRAM6S — 272 X. Broad St. 

Elizab->th. X. J.

RADIJO VALANDĖLĖS
UTHUANIAN MELODIES 

DETROIT — WJLB 
1406 banga 

šežtadieniais 5 - 5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadienj — 11-12 vai. dieną 

Vedėja*. J. P e t k a i t i • 
ev Lincoln Street. Hartford, Conn.

BENDRUOMENES 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga 

iettadieniai* —

335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.
HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 6EIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba: 
kasdien 10-11 vai. r.; įeit. - aekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuvi 4 k o* vaka- 
ruiko* pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Anglu kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA. Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

PRANAS BRUCAS. savininkas

36-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE ' 
Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY-
Kelionlų biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Tncome Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

86-38-40 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

IUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILI* N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

I1NTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridg«wood) 

Tel. EVergreen 2-6440

SaM vestuvėm*, ir kito
kiom* pramogom*. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmo* rOtle* lie
tuviška* maisto* prieina
momis kainomis.



I Ui M KAS

Parts and SuppUes. G&rbage and
Ilginus groupa. Free Pandng after

WA 9-8000

INTERBORO INCINERATOR CO.

ANTHONY LENA

OIL BURNER

- RAILINGS - WELDING

WL MU S-2828
VACY* 8TEP0NI8

reflnished; Asphatt A Rubber Tilo 
laid, gymnasiums seraped A llned. 
Write to:

P.O. Bax 843, PeekaklH, N. Y.

HAN8EN A 8YVERSON. INC.
Canopua Holtow RA, Putoaui Vol- 
ley, N.Y______  8-4588 — Wood

THE KENERATOM CO.

— 80 
ma

LAK
Vienose rungtynėse matyti 

net dvyliką įvarčių — tikrai re-; 
tas atsitikimas. Taip buvo mū-

se pirmenybių rungtynėse.
LAK pirmoji komanda žaidė 

šį kartą tokios sudėties: Jan
kauskas (Czere); Vaitkevičius, 
Remėza II; Starolis, Margaitis, 
Mizara; Butrimas Remėza L Stu- 
ky, O’Hara, Budraitis.

Gautieji septyni įvarčiai pa
tys rodo mūsiškių gynimą, ku
ris šį kartą buvo apgailėtinas. 
Ypač pirmame kėlinyje gaila 
buvo žiūrėti futbolo žaidynėse 
nenusimanančių mūsų gynikų.

Antrame kėlinyje pabunda 
mūsų puolimas, o Pfaelzeriai 

> kiek atleido. Vienu metu rung
tynes net nelauktai įsitempė, 
-mūsiškiams prisivijus iki 5:6. 
Čia kelis kartus tik vartų sker
sinis neleido pasiekti išlygini
mo. Bet ir vėl mūsų ištižęs gy
nimas praleido dar vieną įvar
tį, ir rungtynės baigėsi 5:7. 
mūsų nelabui.

West New Yorke rungtynes 
pralaimėjo puolikai, o šį kaitą 
—gynikai. Puolimas, bent ant

rame kėlinyje, gerai dirbo. Ge
ras Remėza L grįžtąs į seną 
formą. Neblogas buvo protar
piais ir O’Hara. Stucky per il
gai laikė kamuolį. Gynikai su 
saugų linija, kaip minėta, suda
rė liūdną vaizdą. Ar naudin
gesnis Czere vartuose, negu 
Jankauskas, tai dar didelis klau
simas.

Komanda, nors ir be trenin
go, sukovojo ambicingai. 
Pasirodė šį kartą ir rezervi
nė, surinkusi net 13 žmonių 
(pereitą sekmadienį vos 4). Mū
sų rezervistai narsiai kovojo. 
Vesdami 3:1, galvojo laimėti 
pirmuosius pirmenybių taškus. 
Deja, kažkodėl sugalvota pa
keisti vartininką. Vartuose ta
da atsirado tuščia vieta. Pfael
zeriai, . pasiuntę į. .vartuę ketu
ris kamuolius, laimėjo 5:3.

Sį sekmadienį abi vienuoli
kės žaidžia su College Point 
SC. Pirmosios pradeda 2:30, 
antrosios 12:45. Rungtynės bus 
Clancys Field 23 Avė ir 130 
St., College Point, L. L

Atletas

Veda K. Merkis

TO PLACE, 
YOUR AD

RELIABLB WOMAN WILL CARE 

FQR CHILDREN — BY DAY OR 

WEEK — REASONABLE RATES'

— WHOLESOME MEALS. Cath- 

ottca Wetoome. — TeL DA 3-119&

V1CTORIA LADA IS AVAILABLE 
FOR DAY CARE SERVICE TO 
WORKING MOTHERS for Child-
rea 3 years and Up. Ezrellent care 
— Cathotics wticomeL 1494 Pacific 
SL. Brooklyn, N. Y..— SL 6-7385 

Call anytime

c-HTT.rn? km CARED FOR BY THE

DAY by MOTHER A LICENSED 

NURS& — Catholica welcome. — 

Reasonable prices. Convenient to 

all Transportation. Tel. MA 2-2481.

Licensed BOARDING HOME
FOR CHILDREN 

PRIVATELY OWNEL> HOME 
CATHOLICS VVELCOME 

SLEEP IN OR OUT 

OL 3-4213

EXCELLENT DAY CARE

Catholics Welcome

TV - Hot Meals - Near School & 
Park - Fnvaiely owned nome - 
bacK yard - Keasonaoie Prices. 

AX 7-7215

NURSING HOME

IRWIN NURSING HOME -'Where 
Patiems are Guests”. 24 hr. prores- 
širmai nursing service, outdoor pa- 
tios, planned entertainmenL 1 floor 
level, Novena Services on Mondays, 
Comesskm & Communion montiuy. 
Convalescent, enronie, aged, diabei- 
ics, bed-ridden, strofces. Reasonable 
rates. 109-45 Farmers BlvcL, Holus, 
Oueens, N. Y. — SP 6-1234.

Liberty Nursing Home—1543 East 
New York Avė., B’klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su- 
pervision for aged/infirmed. Near 
O. L. of LorettaAPresentation chur- 
ches. Spec. dieta, recreaL therapy. 
Let us help you lighten your burden 
with our understanding care. Low 
weekly - monthly rates. EV 5-0304.

SCHOOLS

SALESIAN HIGH SCHOOg

New Rochelle, New York

Salesian. Fathers

Rev. Emil Firdelione, SJD.B., princ. 
450 Students — 4 year College

Preparatory Course — 325 month.
New Rochelle 2-0248

HOLY FAMILY DAY NURSERY

174 Franklin Ave^ Nutley, N-J. 
Conducted by the

FRANCISCAN SISTERS OF ST. 
ELIZABETH. — Contact Mother 
Superior Guistana — NOrth 1-0919

BEKLING CAKE 
DECORATING SCHCOL

Candy and Baking 
1465 3rd Ave^ New York City

RE 4-5475
Day and Night

WATERPROOFING

QUICK MAINTENANCE Co.
71-21 65th Street, Glendale, L. 1. 
WATERPROOFING - PAINTING

WHITE WASHING
Special consideration to 

Religious Institutions
EV 6-9166

JOHN J. MORAW CV.

485 5th Avenue, N. Y. C. 
Waterproofing, Concrete & Mason- 
ry, Restoration, Building Altera- 
ttons, Pointing, Bbcterior P&hitirig, 
Industrial, FJooring. Special consi
deration to religious institutions.

YU 6-4230

ACAOEMY WATERPROOFING 
A CLEANING CORP.

42-17 27th Street, LI.C. 1, N.Y.
Wat«rproofing - Steam Cleaning 

Hand wash«ng - Pointing - Masonry 
- Caulking

Special consideration given to re
ligious Institutions. Tel. EM 1-0052

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Florai Park, LJ. N.Y.
Only General Electric produets used 
Special consideration to Religious
Institutions .................... Fl 3-8000

AMICO WATERPROOFING

BUYERS FOR 
INSTITUTIONS!! 

WE FEATURE: 

u^Jdjl prime a choice 
MEATS

"GRADE A' POULTRY 

PROVISIONS

ALL SPECIALTY FOODS 

Purveyors to the Finest Clubs, 
Hotels, Restaurants and Insti
tutions since 1945 -— Special

NORTH JERSEY

BUTCHERS, INC.
“House of ^uality” 

WAYNE, NEW JERSEY

, MU 4-2777

NEW CAMPUS Restaurant

STAKE CASINO
33 University PL, vat 9tL St.> NYC 
Charcoal- Pit Guided Menue — Free 
3 Hour Parking — Special consi
deration to Rengious Groups. Tel r 

AL 4-7499

"New York Dining at its Best” — 
CILHULY S Restaurant and Bar. 
729 8th Avė. (at 46 SL), N. Y .C. 
Estbl 1893— Deiicious Luncheons 
& uinners served in homeiike at- 
mospnere. Daily and Sunday. Con- 
vement to Couseum, Tneatres and 
SU Pat rieks Cathedral. Special con- 
sideration to reng. groups; accom- 
modates 15-60 peopie. J U 2-9507.

Fireboxes Repaired & Reoricked. 
Repiacement Parts for all Makes 
of Incinerators. Special considera
tion to religious institutions. TeL:

GE 8-5365

Floor Covering* .Carpets Linale- 
uma, Floor A Wall Tilee. Gartoads 
and carioada in atock. Inatallation 
by experta. Free eetimatea; special 
consideration to religious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
A 17th SL, Fairlawn, N. J. Eves. 
till 9 P-M, closed SaL at Noon 
during July A AugusL SW 7-5414.

D I O R I O S 
KING COi-fc. KtiSTAURANT

152i Vviuiams Briuge rtd. (Corner 
Poplar St.), Bronx. Itaiian-Ame
rican Restaurant catenng to tunc- 
tions in our completeiy new Regina 
Room. Special consideration to re
ligious Groups. .........  TA 2-9380.

CUSTOM RAILINGS - WELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
\VELDER. Special consideration to 
Religious Insatutions. — 98 So. 
Ceimai Avė, Elmstord, New York.

LY 2-8442

FLOOR WAXING 
and 

VACUM MACHINES
(Commercial) 

Reasonably priced. Special consi
deration to Religious Institutions.

Associated Maintenance Co.
16 Hudson St, N. Y . C, BA 7-5699

ROCHELLE WELDING CO. EFFICIENCY HEATING 
A APPLIANCES

555 Tonnelle Avė., Jeroey City, N. J. 
Institutional Directorel Give a Thought 
to the Cold Daye Abead and Save on 
Heating Bills. Keep Heat Up and Fuel 
Costs Down this Winter. Eaey monthly 
payment plan. Special consideration to 
Religious Institutions. OL 3-6700.

I Amerikos Hetuviiį šachmatų 
šachmatų pirmenybes, Clevelan- 
de, norima sutraukti visus mūsų 
šachmatininkus, itin, su titulais: 
buv. Lietuvos ir Kanados meiste
rį Povilą Vaitonj, šiemet laimėju
sį Ontario provincijos p-bes; U- 
linois ir Indianos valstybių meis
terį Povilą Tautvaišą; Michigano 
meisterį Kazį Škėmą; Monteralio 
miesto meisterį Igną 2alį; buv. 
Bostono meisterį Gediminą Švei
kauską; ekspertus — Palčiauską, 
Zujų, Jankauską ir kt. Toliau, 
mūsų jaunuolius — Radį, Algį 
Makaitį, A. Leonavičių, R. Girnių 
ir pan.

Boston S. Globė, rugsėjo 24, pa
minėjo Algį Makaitį, 16, sukorusį 
pliusinę pasekmę Amerikos jau
nių p-bėse, Dayton, Ohio — 5-4. 
Pabrėžta, kad jis į Daytoną buvo 
pasiųstas So. Bostono lietuvių 
šachmatų klubo lėšomis.

Jugoslavijos turnyras įpusėtas 
pirmaujant Amerikos čempionui 
Bobby Fischer, kuris po 10 ratų 
turėjo 1^2 tš, M. Tai ir P. Keres 
po 7, Petrošiau ir Gligorič po 6%. 
Po 12 ratų: Fischer turėjo 9 tš. 
Tai 8^2. Keres, Petrošiau, Gligo- 
rič po 8 tš, Trifunovič, Najdorg, 
Geller, Donner, Paima po 6%, 
Bisguier, Darga, Partisch po 6 tš, 
kiti mažiau.

Sovietą Sąjungos moterų šach
matų pirmenybėse Taline, daly
vauja vilnietė V. Kaušilaitė. Po 
9 ratų ji turėjo 5% tš, sužaidusi 
lygiomis su turnyre pirmaujančia 
meistere Semionova ir įveikusi 
buv. pasaulio meisterę L. Ruden- 
ko iš Leningrado.

Novgorodo pusfinaly dalyvavo 
du vilniečiai A. Česnauskas ir D. 
Lapienis. Česnauskas sukorė 9 tš. 
iš 16 galimų ir dalinosi 5-7 vietas. 
Lapienis padarė 6(į tš.

Fischeris įveikia Sovietų did- 
meisterį Gellerį, Jugoslavijoj. Is
paniška partija. Balti — Fisher, 
juodi — Geller.

I.e4e5 2 Žf3žc6 3.Rb5a6 4. 
Ra4db 5.0-0 Rg4 6.h3Rh5 7.c3 
V16 8.g4Rg6 9.d4R:e4 10. Zbd2 
Rg6 H.R:c6b:R 12.d:e5d:e5 13. 
Ž:e5Rd6 14.Ž:g6V:2 15.Bel+ 
Kf8 16.2c4h5 17.2:Rc:2 18.RI4 
d5 19.Vb3h;g 2O.Vb7g:h+ 21. 
Rg3Bd8 22.VM+ ir juodi pasi
duoda.

TEmple 5-0211 PETRULLO’S RESTAURANT

PAINTING

NICK DE ROSA
56-22 - 136th Street, Flushing — 
PAINTING & DECORATING, Ge
neral Contractor; Inside and Out- 
side Work; Paper hanging, Floor 
seraping. Free Estimaies. Speci&l 
consideration to Religious Institu
tions. ........ ........ .. TeL IN 3-6988

J & J. PAINTING
INTERIOR & EXTERIOR 

PAINTING & PLASTER1NG 
Queens and Brooklyn only. Special 
consideration to Religious Institu
tions. __________________  HA 6-4222

PAINTING CONTRACTOR 
INTERIOR - EXTERICft 

Spraying homes outside with spe
cial maierial. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean VVork. 

BO 8-7758

Polifly Rd. & Essex Si., Hacken- 
sacK. N.J. "For tne Finest in Uin- 
ing Luncheon - Dinners a-ia-Carte. 
Varly aecommodauons. bpeciai con- 
siaerauon to rengious groups. --- 
Memoer Diners Ciuo. ui 2-1299.

RAINBOW RESTAURANT
Albany Post Rd, Ossining; Wilson 
1-9/21.— Danish-Ame. ican Cuisine, 
Smorgasbord SaL & Sun, Broiied 
Lobster, Spec. T-Bone Steak, Lunch- 
eon - cockns. - Din. Popular pnees. 
Air-Cond, ample parKing. Special 
consideration to rengious groups.

LA MARCHAL Supper Club, Ine.
Announces the Opening oi its . 

RESTAURANT - BAR
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 
President), Bklyn, Restaurant at 
1200 President St, B klyn. Featur- 
ing Business Mens Lunch 11 A.M. 
- 2 P.M. — PR 3-8892 - PR 3-9139.

38 Sidney Street

“Over 20 Years Experience”

Ali Types Boylers Repaired A. Re- 
tubed. Prompt emergency service. 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. NE 3-5207.

Liquor Store, Inc<
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY►

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

PIANO & VOICE HOTELS

ROOFERS

CARPPET RENTAL BRIRFIELD HOTEL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AB

74 Providence Street
REAL ESTATE

PL 4-6757 PL 4-1165

OUR BEST INVESTMENT TODAY

IS REAL ESTATE. - Call

AMERICAN HOME REAL1Y
84-14 JAMAICA AVĖ,

Tel. Hlckory 1-5220

WILUAM J. DRAKE

Licenaed Real Eitate Broker

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

□ Noriu pirkti namus

Pavardė

(24 hour Service)

guaranteed. — L. WHITE — Call 
between 10 AJbL-5 P-M. AU 6-2903.

A Little Paint Makes an Old Maid 
Look Young. — It will do the šame 
for your Btdjding or Apartment.

RUG RENTAL FOR VVEDDINGS 
Red & White Aisle Carpets 

Reasonable Rates 
Prop.: B. McHugh 

MO 9-1502

215 West 83rd Street, N. Y. C. 
Refined Frieridly Atmosphere 

Transits Accommodated
TV available. Daily - Weėkly and 
Monthly Rates............. TR 4-6400

A. EDMUND TUANER
. at HOllis 4-0081 between 10 A.M. and Noon 

These Centers are not connected with any

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

TRYS MODSRNBKOS

Woodhaven 21, N. Y.

EMIL DU PAS, 5866 - 57th Street, 
Maspeth, L.I, N.Y. — Painting & 
Decorating — Brush and Spray — 
I nstitutional - Residentiai - Indust- 
rial — Interior and Exterior. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — Phone EM 6-6886.

Carl Hoppl’s W ĖST BU R Y MANOR 
„ericho Tpke, VVestbury, N.Y. — Tel. 
e.dgewood 3-7117. trien Gruettner, Mgr. 
Luncn served daily from 12:00-3 P.M. 
Dinner: from 5 H.M.; Sunday Dinner 
from noon. Closed Tuesday. Continental 
Cuisine. 8anquet faciilties to 150. Organ 
music Fri. &. Sat. Free parking. Com- 
pietely air-conditioned. Spec. consider
ation given to religious groups. Member 
of Carte Blanche, Oiner’s, Am. Express.

BANQUETS - WEDDINGS 
SOCIAL FUNCTIONS

i FORT SCHUYLER INN
50 Pennyfieid Avė, Bronx, N. Y. 

TA 2-9455
Special consideration to Religious 
Groups. ... ........  Free Parking.

► ►►

Richmond HiU 18, N. Y.

STANLEY'S ROOFING A BLDG. 
SERVICE

523 W. 184 Street, Bronx 
Specialists in Waterproofing Roof- 
ing Bldg. Service. Special consi
deration to religious institutions.

WA 7-3300

I DO roofing myself cheap. AB re- 
pairs. Stop any leak. Caulking 
siding, gutters, Storm work. Free 
estimates. Special consideration 
given to religious institutions.

Alfons. AMityville 4-2151.

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu \/ ir grąžinkite man:

ū Noriu parduoti savo nuosavybę

□ Noriu nebrangios apdraudos

Waterprooftng Specialists 
Painting - Caulking - Cement Coat- 
Ing. Special considera.*ion to Reli- 
gious Institute*. AB Work Gtaran- 
teed. — 89-47 163rd SL, Jamaica, 
LI. TeL EV 6-9240 - RE 9-4900

PIANO A VOICE
A short Gospel Method Progressive 
Jazz Classics — Ali professional 
styles taught. Beginners and Ad
vanced — Gospel or Jazz Voice; — 
Coaching. Your Tune written out 
for CopyrighL Any musical prob- 
lem helped. Call anytime H Y 1-6349

HOTEL AMERICA
. 145 West 47th Street, N. Y. C.
300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. Newiy decorated. 21” 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parlor - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Mt. Vernon St.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

Ridgevvood A Vicinity — Are You 
Selling Your Home? Put it iri the 
National Spotlight by listing it for 
sale with The MURRAY AGENCY. 
When multiple listed, over 70’ local 
offices, employing over 250 sales- 
people are vvorking for you-and-as 
a member of Transamerican Real 
Estate Corp.; the leading nation- 
wide system of housing specialists; 
your home is nationally exposed to 
gualified buyers throughout the 
U.S.: incoming buyers are referred 
direetly to their Office. For fast ef- 
fective results list your property 
wih The Murray Agency, 45 Broad 
SL, Ridgeivood, N J. — OL 2-2181.

BRESLIN HOTEL
29th Street & Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Permanents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low weekly & monthly 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — Tel. MU 5-9600.

BROAOWAY CENTRAL HOTEL 
in Greenvvich Village 

at 673 Broadway — N. Y. C. 
SINGLES - DOUBLES 

Special Weekly Rates. Special con
sideration to Religious Groups. Tel 

OR 4-6300

HOTEL MANSFIELD
12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Reasonable rates. Specail 
consideration to relig. groups. Con- 
tact Mr. Miller, ExL 5; MU 2-5140.

S P E E C H
Six Catholic Speech Correction Centers in Queens (Our 
Lady Queen of Martyrs, Forest Hills, Tuesdays. 2 to 6 
P.M.), Brooklyn (Holy Cross, Wednesdays, 4 to 6 P.M.), 
Nassau (Our Lady of Victory, Fridays, 2 to 6 P.M.), Man
hattan (St. Jean Baptiste, Thursdays, 4 to 8 P.M.), Fair 
Lawn, N. J. (St. Anne’s, Mondays, 2 to 6 P.M.), Sommer- 
ville, N. J. (Immaculate Conception, Saturdays, 2 to 6 
P.M.) will register children and adults afflicted with 
stuttering, sound or articulatory trouble. nasality, rapid 
speech, low volume, cleft palate and so fort—this week. 
Fourteenth year — over 5,300 students. Tuition: $42.00 
per course of 12 sessions for children an $75.00 per 
course of 15 sesšions for adults.

For further Information call the Director

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Com.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South Cafiforma Avė. — Tel. LA 3-0440-9852 

Ambulance patarnavimas dieną ir naktį

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKA&EVANS
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niotia AteitiiHnkų Sendraugių 
New York© skyrius penktadie-

VIENUOLYNO
DEŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAS

Pranciškonų vienuolyno įsi
kūrimo Brooklyne dešimtmetis 
bus paminėtas gruodžio 10 d. 
jubilėjine vakariene su menine 
programa Apreiškimo parapijos 
salėje. 1951 gruodyje, globo
jant kleb. kun. N. Pakalniui, 
toje pačioje salėje buvo su
ruošta vakarienė vienuolyno pa
šventinimo dieną, kurioje daly
vavo virš 300 žmonių. Ir šie
met jubilėjinį pobūvį globoti 
maloniai sutiko gerb. Klebonas.

Komitetas nelaimėje padėti. 
Rugsėjo 11 dienos automobi
lio nelaimėj žuvus J. Audėnai- 
tei, J. Jaks-Tyriui ir A. Škė
mai ir susižeidus R. Penikui,
K. škėmaitei ir L. Vasiliauskai- meno — Paulius Jurkus, griež
lei, New Yorke įsisteigė komi
tetas pagelbėti nukentėjusioms 
šeimoms ir įamžinti mirusiųjų 
atminimui. Komitetan įėjo Ben
druomenės, valstiečių liaudinin- encikliką “Mater et Magistrą’ 
kų. skautų ir Santaros - švie
sos Federacijos atstovai, rašyto
jai ir aktoriai. Komitetui pir
mininkauja Jurgis Valaitis (gyv. 
138-22 227 St., Laurelton, N. 
Y. tel. LA 8:2231).

Kario bendradarbiui dail. Jur 
giui Juodžiui sukakus 50 me
tų amžiaus, rengiamas bičiuliš
kas pagerbimas. Vaišės įvyks 
Valaičio Arlington restorane, 
Brooklyne, spalio 8 sekmadie-

nį, rugsėjo 29, 8 v. v. Apreiš
kimo par. salėje. Svečias kal
bės tema “Naujos problemos iš 
krikščionybės istorijos Lietuvo
je”. Visi ateitininkai mokslei
viai, studentai ir sendraugiai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

ASS Now Yorko skyriaus 
valdyba po vasaros atostogų 
jau turėjo du posėdžius — rug
sėjo 17 ir 24. Pirmame posėdy 
je buvo aptartas svečių iš Eu
ropos prof. J. Ereto ir prof. Z. 
Ivinskio -priėmimas. Antrame, 
buvo apsvarstytas metų darbo 
planas. Valdyba sieks aktinges- 
nio ateitininkų sendraugių vei
kimo per sekcijas: religijos - 
filosofijos sekcijai vadovaus 
kun. dr. A. Pupšys, sociologi
jos — K. Kudžma ir R. Žukai
tė, politikos - ekonomijos — 
dr. K. Valiūnas, literatūros ir

tųjų mokslų sekcijai vadovo 
dar ieškoma. Bendruose sky
riaus susirinkimuose nutarta pa 
nagrinėti popiežiaus Jono XXIII

apie socialinį teisingumą.
Tadui ir Renetai Alinskams 

rugsėjo 22 gimė dukrelė, ku
riai duotas Audronės - Kristi
nos vardas. T. ir R. Alinskai 
jau augina du sūnus.

Prof. dr. Z. Ivinskis ir Hen
rikas Kačinskas dalyvauja pro
gramoje paminėti 20 metų lie
tuvių tautos sukilimo sukak
čiai spalio 1 d. 4 vai. Festival 
restorano salėje, 40 East 26 
gatvė, 
rengia 
čiuliai. 
laisvas.

Manhattan. Minėjimą 
New Yorko L. F. Bi- 
Kviečiami visi. Įėjimas

MALDININKAI dalyvauja mišiose Auresvilie kolizejuje, kuriame telpa tūkstančiai žmonių. Spalio 
15. j tą šventovę vyksta Darbininko ekskursija. Kreiptis j administraciją.

Darbininkų Sąjungos seimas Bostone
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos seimas įvyko rugsėjo 16 
Bostone. Seimą pradėjo centro 
valdybos pirmininkas V. Kudir
ka, maldą sukalbėjo dvasios va
das prel. Pr. Virmauskis. Sei
me dalyvavo kun. J. Vaitekū
nas, šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Providence, R.

taip pat skaitė savo poeziją L A. Tuska, Bridgeport, Conn.,- kun j. Dambrauskas, MIC,
B New Yorko apygardos su- M. Degutis, Upper Darby, Pa., 
rengtame literatūros vakare V. A. šatkus, Cbulouta, Fla., 
rugsėjo 23 Piliečių Klubo salė
je Brooklyne.

Lietuvos vyčiy šokiai Great 
Neck, L. I., N. Y., bus spa
lio 21, šeštadienį, Kolumbo vy
čių salėje, Pėrt Washington, 
N. Y. šokius rengia Great.Ne- 
cko vyčių kuopa. (Praėjusiame 
Darbininko numeryje buvo klai- _____  _
dingai išspausdinta Great Neck, j’ į» Brazauskas.Ridgefield 
N- J N. J., B. Pakštas, Chicago, HL,

Alfonsas Tyruolis-šešplaukis W. Waznes, New Britain. Conn.,

Nauji Darbininko skaitytojai:
P. Jančius, Jackson Heights, 

N. Y., Ch. Pacesa, Elmhurs, N. 
Y.; P. Mikšis, Brick Town, N.

Išnuomuojamas butas 5 gra
žių kambarių East New Yorke 
prie gero susisiekimo. Butas su 
visais patogumais. Skambinti 
EV 5-4394.

Kazikevičius, Woodhaven, N. 
Y., J. Guiga, Brazil, G. Gied
raitis, Germany, A; Lebedis, 
Venezuela,

Marianapolio vienuolyno virši
ninkas, tėvas P. Baniūnas, Dar-

Ieškoma moteris arba slaugė, 
kuri galėtų prižiūrėti sergančią 
moterį. Galima gyventi vietoje 
arba kitur, pagal susitarimą. 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 5 vai VI 7-6101.

Nuoširdžiai sveikiname nau
juosius mūsų skaitytojus.

Prašome Darbininką skaitan
čių paraginti užsisakyti savo 
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus. Iki šių metų arba susipa
žinimui siunčiama už 1 dol. 
Vieneriems metams 5 dol. šiem 
ir 1962 metam 6 dol. Rašyki
te: Darbininkas, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Pax Romana egzilų komisi
jos metinis susirinkimas šau
kiamas šeštadienį, rugsėjo 30, 
10 vai. ryte. Baltų laisvės na
muose, 131 East 70th St., New 
York, N. Y. Pranešimus pada
rys Pax Romana pirmininkas 
dr. V. Vygantas, egzilų komi
sijos pirm. Wseveld Isajiw. Po 
pietų Cath. Shaefer kalbės te
ma: Katalikų organizacijos ir 
Jungtinės Tautos.

ALR- Kataliku Federacijos

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ---- PER METUS

bininko administratorius, ir kt. 
Kuopų atstovai padarė prane
šimus apie veiklą. Diskusijose 
buvo konstatuota, kad reikia 
daugiau gyvumo kuopų veiklo
je. . T- . -

Seimas nutarė pagerbti kan. 
F. Kemežį, Darbininko steigėją, 
o taip pat ir didelį Sąjungos 
organizatorių, kuriuo nors at
minimu. Tam tikslui paskyrė
I, 000 dol. auką. Kan. F. Kemė- 

~ šis mirė Sibiro tremtyje. Iš
reikštas pageidavimas, kad kan. 
F. Kemėšio atminimas būtų su
rištas su Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų statoma Brocktone kop
lyčia. Tas reikalas seimo pa
vestas kun. J. Vaitekūnui ir 
kun. Alb. Kontautui.

Seimas pasiuntė sveikinimus 
prezidentui J. F. Kennedy, kar
dinolui R. Cushingui ir ALR 
Katalikų Federacijos kongresui, 
kuris šaukiamas Detroite spa
lio 21-22.

Į naują valdybą perrinkta 
dvasios vadas prel. Pr. Virmaus- 
kis, pirmin. V. Kudirka, vice- 
pirm. VI. Paulauskas, sekret.
J. Glavickas, iždin. BI. Kapo- 
čienė, labdaros reikalams kun. 
J. Vaitiekūnas, revizijos komi-

ŽINIOS____

Prof. Z. Ivinskio 
paskaita Bostone
Prof. Z. Ivinskis rugsėjo 22 

skaitė paskaitą pirmame š. m. 
kultūros klubo susirinkime. Jis 
apsidžiaugė gavęs pakvietimą 
būti paskaitininku Šiame klu
be, apie kurį tiek daug gero 
ir gražaus girdėjęs. Savo pa
skaitoje perbėgo visą Lietuvos 
800 metų istorijos eigą. Pami
nėjo dabar lietuvių istorikų dir
bamus darbus. Paminėjo ir ki
tų tautybių istorikus, kurie ką 
nors dabar rašo apie Lietuvą. 
Nusiskundė, kad Lietuvoje is
torikai klastoja istoriją pagal 
Maskvos įsakymus, kad lietu
viai didvyriai partizanai ban
domi ištrinti iš gyvenimo, kad 
apie juos neliktų ir pėdsakų. 
Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta. Atsistojimo minute bu
vo pagerbti neseniai žuvę: ra
šytojas akt. Antanas Škėma, 
liaudininkų veikėjas Jurgis 
Jakš-Tyris ir stud. Indrė Au 
dėnaitė. Klubo pirmininkas pa
minėjo šiemet išleistas kny
gas, o svarbiausiai — dr. Juo
zo Girniaus naują knygą, kuri 
esanti lyg lietuvių evangelija. 
Barūnienė ir Izbickienė skaniai 
pavaišino svečius kavute. Klu
bo valdybą šiais metais suda 
ro: pirm. dr. Bronius Baškys, 
vicepirm. Jadvyga Barūnienė ir 
Danutė Izbickienė, sek. Apoli
naras Treinys, ižd. Stasys Ei- 
va.

Lituanistinėje mokykloje šie
met prisirinko ypač mažiukų 
mokinių pirmosioms klasėms, 
bet į vyresniųjų klases stojan
čių kažkodėl neatsirado. Mo
kyklos vedėjas naujas — rašy
tojas Antanas Gustaitis.

Svarbi naujiena. Katekizmo 
lietuviškos pamokos lietuvių 
vaikams seniai yra būtinos. To
kias pamokas numatoma pra
dėti lituanistinėje mokykloje.

100 lietuviškų knygų yra 
perskaičiusi 10 metų amžiaus 
Birutė Vaičjurgytė, gabi moki
nė ir gera deklamuotoja, da
bar besimokanti lituanistinės 
mokyklos 6 skyriuje.

RADIJO PROGRAMOS
■ NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
JOKŪBAS J. STIUKAS 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
New York, N. Y. 

šeštadieniais nuo 5 iki ,6 vai. popiet 
Raštinė: 1264 White Street 

Hillside. New Jersey 
Tel. W A veri y 6-3325 

#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

# 
LAISVĖS VARPAS 

Vedėjas

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 

#

RADIJO PROGRAMA
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas
STEP. MINKUS

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

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

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS TVASKESNES

BALDŲ KRAUTUVES
gailina gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tai.; AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3*£%

metų ketvirčiais dviems metams ar

31/2%
PER METUS

NORMALUS DIVIDENDAS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama M£TŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY 
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

"...kur Jūsų pinigai tarnauja tik Jums!**

Eastern Parkwuy Office: 
539 EASTERN FARKWAY 

at Noitrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v.

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodvvay. Office: 

135 BROADWAY at Bedford Ava 
Antradieniais - Penktadieniais

STagg 2-6676

IN NA88AU COUNTY 
MA8SAPEOUA OFFICE: 

HICK8VILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 
Masaapeųua, N. Y.

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Eveninga 6 - 9 P. M.

PYramM 9-6100

PResIdent 3-7000
vakaro

, 35-jo kongreso leidinys jau su
rinktas ir paruoštas spausdin
ti. Jame tilps ir 36-jo kongreso 
pranešimai bei programa. Tris
dešimt šeštasis kongresas šau
kiamas Detroite, spalio 21-22,
Leland viešbutyje. Kandidatus sijon Ben. Jakutis ir T. Mil- 
į naują valdybą reikia parink- čienė. V.K.
ti iki spalio 1 ir prisiųsti cent
ro valdybos sekretoriui kun. 
V. Dabušiui, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VVOODHAVEN, L. I.

Parduodami: 2 šeimų namas 
su visais patogumais, prieina
ma kaina. Vienos šeimos labai 
privatus namas su patogumais, 
neaukšta kaina. Abu namai ne 
toli Jamaica linijos traukinio. 
Kreiptis VI 9-1060.

Dr. O. Labanauskaitė, žurna
listė Sal. Narkeliūnaitė ir Bal- 
fo reikalų vedėjas kun. L. Jan
kus buvo pakviesti pažiūrėti 
premjeros naujai pasukto filmo 
“Judgement at Nuijemberg'’.
Rimoje vaidina stiprios artis- Reikalinga moteris' kartais 
tų jėgos. Filmą ekrane pasiro- pasaugoti vaikus. Dėl sąlygų 
dys gruodžio antroje pusėje. kreiptis: J. Kazikevičius, 87-28 

97th St., Woodhaven, N.Y.
WAGNER THEATER 

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė.

Kasa atMara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 
•eStadieniaia iki filmoe pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dieno*
Penktadienį, rugsėjo 29 — iki

Spalvota filmą pagal

’DAS MAEDCHEN
VOM MOORHOF" 

Vaidina: C. Holm, M. Erno, Eva 
I. Scbolz, H. Frank, W.*Hinz ir kt.

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi
GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radlo programas.

Prof. Juozo Ereto paskaita 
bus spalio 7 d. 7 vai. vakare 
Tautinės S-gos namuose, 484 
EI Fourth St., So. Bostone.

_ ......................... . Biuletenis šv. Petro parapi-Smu.kmmkas lz.donv.VMy- 
hunas pradėjo dirbti South 
End Music Center. Tai viena 
iš seniausių muzikos mokyklų 
Bostone. Norintieji mokytis mu
zikos namie gali kreiptis į Iz. 
Vasyliūna tel. MO 6-2162.

Kun. dr. Cukuras, iš Middle- 
town, Conn., žymūs visuomeni
ninkas ir patrauklus kalbėto
jas, atvyksta į Bostoną spalio 
8 d. 5 vai. vak. pasakyti pro
graminę kalbą Balfo pobūvyje. 
Pobūvis bus spalio 8, sekma
dienį, Lietuvių Piliečių salėje. 
Pradžia 5 vai. popiet. Dalyvaus 
iš New Yorko Balfo reikalų ve
dėjas kun. L. Jankus. Tikima
si, kad ir prof. J. Eretas at
silankys. Vietos Balfo veiklu
sis pirmininkas A Andriulio
nis yra ligoninėje. Pobūviui va
dovauja kiti valdybos nariai, - 
ypač sekretorius Povilas Jan- Ypatinga padėka
čauskas, gyv. Dorchesteryje, 
Mass.

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadieni, rugsėjo 29, iki —
Ketvirtadienio, spalio 5, 1961

Linksma, spalvota, tautiniais moty
vais filmą —
“ZWEI MATROSEN auf der ALM" 
Vaidina: A. Gutwell. H. Schneider, 
G. VViedenhofe. E. Rheinhold ir kt.

trukus bus 606-sis numeris. 
Gaunamas bažnyčioje per pa
maldas.

Parapijos mokyklą reikalam 
paupiečiai sudėjo 750.50 dol. 
per trumpą laiką.

Žurnalistas lietuvi*. Bosto- 
niškis Algirdas Mitkus, 5 me
tus mokytojavęs Marianapolio 
kolegijoje, Tompson, Conn., šie
met pradėjo vesti vieną skyrių 
“Hartford Times” dideliame 
laikraštyje, Hartford, Conn. Ti
kimasi tame laikraštyje atsira
siant žinių ir iš lietuvių gy
venimo.

Bostono skautai dėkoja. Bos 
tono skautės ir skautai dėkin
gi Bostono ir apylinkių visuo
menei, aplankiusiai juos Atlan 
to rajono stovykloje Cape Cod.

i reiŠKama 
skautų tėvų komiteto pirmi
ninkui inž. E. Manomaičiui, ap 
dovanojusiam stovyklos svar
biausius vadovus gražiais savo 
medžio išdirbiniais, prel. kun. 
P. Virmauskiui už atvežtas ke
lias vaisių dėžes apsilankymo 
metu, A. Fineliui, paaukoju
siam 25 dol. ir J. Tuinylai — 
10 dol .Taip pat dėkojama pro
gramų vedėjams — Jonui Ro
manui ir Petrui Viščiniui, in-Priedinė filmą: . . . . . ,

"Der Betteistudent" formavusiems visuomenę apie
Ir naujausia Vokietijos savait aptvalya stOVVkla

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . Brooklyn II, N. Y.

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNEBAL HOME
M. P. BALLAS — Direetorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedčjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ. 

BrooHyB,N. T.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Fsrirvay Statkų)

VVOODHAVEN, N. Y.

SutdMam garbtngau laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VInętaia 7-4499

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
h- BALSAMUOTOJAS

NOTARY PUBLIC


