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MES PATYS SAVE LAIDOJAM 
Susirūpinimas Amerikos likimu

Komunistai

FIDEL CASTRO smarkauja prieš 
Jungtines Valstybes.

eina 2 frontais: Europoje derybom, Azijoje karu
Kom. Kinija vėl puolė lndi ją, Maskva skubina viršūnių konferenciją

Politinių įvykių centre šiom 
dienom atsidūrė komunistinės 
Kinijos agresija, ir viršūnių 
konferencija. J. Valstybių de
gamasis reikalas — plieno strei
kas; Amerikos kontinente iš 
naujo atgijo Kubos neramumai;

Prancūziją jaudina Alžiro klau
simas; Sovietuose — prekių ga
myba gyventojų reikalam; Ita
lijoje —valdančiosios partijos 
apsisprendimas, j kur sukti po
litikos vairą.

Kas naujo dėl viršūnių derybų

w Kuba ir Amerika
Castro kiša į kalėjimus savo 
draugus ir kaltina Ameriką.

Kubos diktatorius Fidęl Cas
tro spalio 23 per radiją ir te
leviziją aštriai kaltino “išdavi
kus” ir skelbė, kad Amerika 
duoda jiem prieglaudą. Labiau
siai sujaudino viršum Havanos 
pasirodęs lėktuvas, kuris išmė
tė lapelius prieš Castro, o mies
te buvo 2 užmušti ir 45 su
žeisti. Castro kaltino, kad lėk
tuvas buvo atskridęs iš Miami. 
FBI paskiau išaiškino, kad tai 
buvo maj. Petro Diaz Lanz, 
buvęs Castro aviacijos šefas, 
bet pabėgęs nuo jo dėl įsiga
lėjusių komunistų. Castro pa
skelbė reikalausiąš, kad Ameri-

Sovietų atstovas Londone 
spalio 22 pranešė Anglijos vy
riausybei Sovietų norą, kad 
viršūnių konferencija būtų kuo 
greičiau. Toki pat spaudimą 
paskelbė per radiją ir kritika
vo de Gaulle norą konferenci- 

. ją nudelsti.
Eaiškėjo.kad Vakarų nuo

monės skiriasi ne tik dėl kon
ferencijos laiko, bet ir labiau
siai dėl programos. Macmilla- 
nas nori paliesti tik Berlyno 
ir nusiginklavimo klausimą. De 
Gaulle nori tuos klausimus iš
plėsti iki Sovietų veiklos Azijo
je, viduriniuose rytuose, Afri
koje. Už betkokį susitarimą tais 
klausimais, kuriuos siūlo Mac- 
millanas. de Gaulle nori išgau
ti bent kokių Chruščiovo atsi
sakymų nuo kišimosi į vidu
rinius rytus ir Afriką.

Tuos klausimus de Gaulle no
rėtų pirma aptarti su Chruš
čiovu. Dėl to jis ir nenori sku
binti viršūnių konferencijos.

Spėjama betgi, kad konferen-

dyje, o prieš tai Paryžiuje bus 
Vakarų sąjungininkų konferen
cija lapkrityje.

Adenaueris dėl viršūnių
Vokietijos kancleris Ade n- 

aueris spalio 25 • pritarė, kad 
viršūnių konferencija būtų tarp 
gruodžio ir gegužes. Bet jis pa
sisakė už tai, kad Berlyno ir 
Vokietijos klausimas toje kon
ferencijoje nebūti! Svarstomi. 
Netrukus Adenaueris vyksta į 
Paryžių tartis su de Gaulle.

Anglai jau nervinasi
Anglų spaudoje daug nepa- 

sitenkiimo de Gaulle noro 
nudelsti viršūnių konferenciją. 
Kai kurie laikraščiai sako: jei 
jis nenori, galim ir be jo ap
sieiti.

KINIJOS KOMUNISTŲ 
NAUJA AGRESIJA

Kinijos komunistų kariuome
nė spalio 21 perėjo Indijos - 
Kinijos sieną prie šiaurės Kaš- 
miro 40 mylių Į Indijos teri
toriją. Kautynėse žuvo 17 indų 
kareivių ir 9 sužeisti.

Indijos min. pirm. Nehru 
pareiškė ir vėl protestą, saky
damas, kad tokis užpuolimas 
verčia rimtai susirūpinti. O 
kom. Kinija atsakė, kad visas 
užpuolimas esąs melas.
Ką nauja kom. Kinijos agresija 

reiškia?
Ji yra ženklas, kad Indijos 

pataikavimas užpuolikui jo ne-

sulaiko nuo naujos agresijos. 
Priešingai, jį padrąsina. Kaip 
tik tą pačią dieną, kada kom. 
Kinija užpuolė Indiją, Jungti
nėse Tautose kom. Kinija bu
vo pasmerkta už Tibeto užpuo
limą. Jungtinėse Tautose Indi
jos atstovas reikalavo, kad Ti
beto klausimas , visai nebūtų 
svarstomas, nes jis labiau ašt
rins santykius tarp Rytų ir Va
karų.

Nauja kom. Kinijos agresi
ja yra taip pat ženklas, kad 
nieku nėra pagristas tikėjimas, 
jog Chruščiovas sulaikys Kini
jos komunistus nuo agresijos 
žygių.

Jau ne apie raketas. Ne apie 
korupciją unijosę ir televizijo
je. Kalbama apie plieno streiką. 
O po jo — apie Amerikos lais
vių piktnaudojimą asmeninių 
patogumų naudai.

STREIKO FAKTAI 
IŠKALBINGI:

' Užsidarė JįlO plieno fabriku. 
Užsidarė 118 geležies rūdos ka
syklų. Užsidarė 11 transporto 
įmonių.

Streikas truko jau daugiau 
kaip 100 dienų. Dėl jo plieno 
darbininkai neteko atlyginimo 
1 milijardo dolerių. Plieno 
kompanijos neteko per 4 mi
lijardus. Kokia tai suma tautos 
apyvartoje, matyti tik prisimi
nus, kad Amerikos biudžetas 
per metus neprašoka 80 mili
jardų.

O streiko galo dar nematy
ti. Spaudoje dėl tų streiko,fak
tų ima reikštis rūsčios išvados. 
Viena iš jų kelia klausimą:

Plienas lūžo

—Čekoslovakija paleido a- 
.merikietį kareivi J. R. Kennedy 

9 iš Philadelphijos. Jį išlaikė ka
lėjime 14 mėnesių už sienos 
perėjimą. Kitas kareivis ir ci
vilis amerikiečiai dar liko kalė
jime

Iš Lietuvos du kunigus siunčia į Romą?
Žinią apie dviejų kunigų 

siuntimą į Romą studijuoti ver
tinant reikia prišįmmti šiom 
dienom sovietiniuose laikraš
čiuose skelbtus dviejų kunigų 
atsisakymus nuo kunigystės pa
reigų ir raginimą, kad jais pa
sektų ir kiti kunigai. Prieš 
kiek laiko-buvo leista kai ku
riem kunigam studijuoti Romo
je ir iš Lenkijos. Su jais bu
vo Romoje tam tikrų nepato
gumų.

Dviem jauniem kunigam leis
ta studijuoti Romoje. Jau vis
kas sutvarkyta, tik dar reikia 
Italijos vizos.

Papildomai taip pat praneša, 
kad vyskupas P. Ramanauskas 
mirė nuo cukrinės ligos, pb 
operacijos.

Buvęs Kauno kunigų semi
narijos kun. K. Žitkus paskir
tas į Kulautuvą. Jo vietoj bu
vo paskirtas Joniškio dekanas 
kan. Nikodemas Čėsna, bet jis 
atsisakė ir pasiliko altarista Jo
niškyje. Tačiau dabar jis iš Jo
niškio paskirtas į Kauną bazi
likos klebonu. ~_____

TEISINGAS CHRUŠČIOVAS 
_ AR AMERIKA?

Niekas kitas taip nepadeda 
Chruščiovui ūkinėse lenktynėse 
su Amerika, rašo R. Drumcn- 
das (NYHT), kaip plieno strei
kas, kuris paraližavo Amerikos 
gamybos pažangą. Plieno strei
kas džiugina Chruščiovą, nes 
stiprina ir jo tikėjimą, jog laiš- .’~' 
vės sistema yra menkesnė ūkio 
gamybai už komunistinę siste
mą/ kuri nepažįsta streikų, 
stabdančių gamybą. Pats Dru- 
mondas nedaro tokios išvados 
dėl sistemos. Jis tik mano, kad 
laisvės sistema Amerikoje pikt- 
naudojama. Pramonė ir darbi
ninkai laisvę naudoja vienas 
kitam sunaikinti. Kai jie vie
nas kitą naikina, jie naikina 
Amerikos ūkinę pažangą.

71 Aš jaučiu, kad komunistai 
negali mūsų nugalėsi, bet mes 
patys save sunaikinsime”.

Chruščiovas žadėjo mus pa
laidoti, bet jam to nereikės, 
— mes patys save laidojame...

George F. Kennan, buvęs A- 
merikos politikos planuotojas 
demokratų laikais, dabar tik 
profesorius, nesutariąs ir su pa
čių demokratų užsienių politi
kos lyderiu Achesonu. kalbėjo 
moterų demokračių klube. At
siliepdamas dėl Sovietų skel
biamo lenktyniavimo su Ameri
ka ūkinėje srityje, jis kėlė pla
tesnį klausimą:
AR AMERIKA IŠ VISO GALI 

LENKTYNIUOTI?
|ūš? manė5 paklaustumėt, 

ar kraštas, kuriame nėra jokio 
tautinių siekimų pajautimo; 
kuriame labiausiai pabrėžiamas 
asmeninio gyvenimo patogu-

EDGAR F. KAISER, “Kaiser plie- mas; kuriame viešasis patarna- 
no korporacjoo” šefas. • . .vimas menkas, o privačios gy-

Iš 12 plieno kompaniiu. ku- ve"hno "iek"lekiV P”’ 
. . , u- • • * , teklius; kuriame nėra pakan-nose dabar darbimaKai strei- , . .............. \

kuoja, viena iškrito. Kaiser k.tn?' ?oc,ah?“. d?usm« "<? 
korporacija spalio 25 sutiko pa- “l’,kJt' P*®""*"!” pramone., 

. , .. .. . streikų nepalaužtai, — iei iussirašyti su unija nauja sutar- r ... .. ■
. rr • . . . • mane paklaustumėt, ar galiti. Tai maža ir jauna, veikian- . . . , .. , r.- - - toksai kraštas ilgame kelyje

, . .. lenktyniuoti su aiškius sieki-sakė, kad Amerika turėtų at- nija - jos rankose Amerikos mos turfn~a rim|a -r draos. 
naujinti atominius bandymus. plieno gamybos tik x*u proc. - visuomene vra c^.su 10.000 darbininku. minga visuomene, kokia yra So-

____  " vietų Sąjungoje, as turėčiau pa- 
...._____ .... , sakyti, kad mano atsakymas— Anglų a pažadėjo duoti '__ ne„

Viceprezidentas Nixonas taip 
pat buvo kalbėjęs, kad Ame
rika nepakito raketų gamybo
je, nes jos žmonės perdaug iš
lepę ir ieško asmeninio “pros- 
perity”... (Betgi tas “prosperi- 
ty” buvo politikų šūkis pasku
tiniuose rinkimuose!).

Toki balsai reiškia, kad tu-

Rockefelleris

tu.

Kas tas Ouasimodo
su dr.

retų būti peržiūrėtas Amerikos

Senatoriaus atentatas Alžiro ir savo garbei

aprašyta, kaip turės būti sena-

darė ukrainiečių rezistencijos prileidžia mintes, kad būtų mokslas buvęs paties senato-

klausomybės.

ra valdžios prievartaujami.
Tai jau ketvirtas italas. Pir

mas buvo Giosue Carduci 1908, 
Gracia Deledda 1926. Luigi Pi-

tarpu bus sukompromitavęs tik 
save.

prieš srovę?

NAUJAS GUGGENHEIMO MENO MUZĖJUS NEW YORK E. Jo autorius velionis 
Frank Lloyd Wirght. Tai puikus architektūros paminklas, bet dailininkai skundžias, 
kad jis visai nustelbia paveikslus.

į Sachsenhauseno koncentraci- 
jos lagerį. Bet ukrainiečiai sa- Į Prancūziją, ar

SENASIS IR NAUJASIS PAUKŠTI? KONKURUOJA. Pacifikc mažoje
—Brazilija lapkričio mėn. saloje Midway hland yra Amerikos laivyno bazS. bet toje gyveną r ngvi 

j nai savo Mlon nenori užleisti nauiaiam paukščiui. Pernai lėktuvai ,-.usi-

skelbė Ukrainos nepriklauso
mybę iš Lvovo. Bet vokiečiai

Korespondentų klausiamas, 
prezidentas atsakė, kad nenu
mato siekti naujų įstatymu, ku
rie duotų jam galią sudraus
minti tokius streikus, kaip da-

vyriausybės liniją — nesidėti — Chruščiovas slaptai lan- bar plieno. Vadinas, valstybė 
nei su komunistais, nei su juos kėši Rumunijoje šešias dienas, priemonių nenumato imtis, 
remiančiais Nenni socialistais. Grižo spalio 25.Kai vokiečiai žygiavo į Ukrai

ną, 1941 birželio 30 Banderos

boję vėl suimta daug karinin
kų, kurie kaltinami esą išda
vikai

“gyvenimo stilius”, Amerikos 
visuomenė turėtų susidraus- 
minti, ar būti sudrausminta.
AR SUSIDRAUSMINS AR JĄ 

SUDRAUSMINS?

ka Lanz išduotų, ir prieš Ame- cjja turėsianti įvykti dar gruo- 
nką pateiksiąs skundą Jungti
nėm Tautom. Amerika tuo tar
pu įsakė griežčiau prižiūrėti pa-

kitais metais jis suorganizavo o .............  .. . ... . . „ . . . .. . . _. .. . .J , . . .. Prancūzijoje išgarsėjo pohti- traukti kariuomene. Kai kūne tų pasikėsinimą. Pesųuet su savo salininkus ukrainiečius. i i i r- . ir i i

— Gub. Rockefelleris pasi- ti tik nuo 1942 metų kompa-

bėgėlius iš Kubos, Pačioje Ku

KAS BUVO BANDERA
Stefan Bandera, ukrainiečių 

vadas, rastas savo buto laip
tuose spalio 16 negyvas. Išaiš
kinta, kad jis buvo nunuody
tas. Ukrainiečiai neabejoja, kad 
jis buvo sovietinio sąmokslo 
auka.

Bandera kovojo už nepri
klausomą Ukrainą su rusais ir 
su lenkais. Lenkijos teismas 
1936 buvo pasmerkęs Bandera 
ir du kitus ukrainiečius mirti 
už pasikėsinimą prieš Lankijos 
yidaus reikalų min. Pierackį. 
Mirtis buvo pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. Karas 1939 
gražino Banderai laisvę. Jau

—New Yorko valstybė ren- ------ <
giasi imti mokesčius nuo New _ Anglija pažadėjo duoti 
Yorke dirbančių, bet gyvenan- Kubai 17 sprausminių lėktuvų, 
čių kitose valstybėse. Prieš to- nepaisydama Amerikos protes- 
kią tvarką protestuoja Connec- 
ticut ir New Jersey ir grasina 
tokiom pat sankcijom.

—Saturno raketa
Braunu pereis dabar civilinės 
aeronautikos žinion. Ateinan- 
tiem metam jai statyti būsią 
prašoma 140 mil. Ji bus pa
rengta-tik per 2 - 5 metus. 
Už sovietines raketas, kuriom 
buvo siunčiami sputnikai, ji ka(j sovjetų rašytojai ne
būsianti du kartu didesnė.

Nobelio literatūros laurea
tas Salvatore Quasimo yra ita
las, buvęs komunistas, no>s iš 
partijos pasitraukęs, bet ir da
bar rašąs komunistų laikraš
čiuose. Pernai buvęs Maskvoje, 
kritikavęs Pasternaką ir skel-

—Italijos krikščionių demo
kratų partijos kongresas pra
sidėjo Florencijoje spalio 24.

t randelio 1934.Partijos sekretorius Aldo Moro
4 valandas kalbėjo gindamas ----

nis atentatas dėl Alžiro, o jau laikraščiai paskelbė ir vardus draugais taip ir padaręs. Bei
visai sensacija virto išaiškėjus, karininkų. į kuriuos buvo są- prieš tą vaidinimą jis parašė

. .. iki i ctot l ^d atentatas buvo paties su- mokslininkų kreiptasi. Vyriau- laišką ir pasiuntė sau pačiam, 
vie mn as aros av o pa- sybė tuos laikraščius sukonfis- Laiške buvo viskas iš ariksto

De Gaulle valdo Prancūziją kavo.
laikinąją ukrainiečių vyriausy- iau pusantrų metų. Jis atėjo į Sąmokslininkam b jvo pri- .- .
be sukišo i kalėjimą Tačiau valdžią labiausiai dėl Alžiro skirtas ir atentatas, kuris bu- Senatorius užginčijo; dabar 

a---------------------ai .. ...... viskas atsidūrė prokuratūros
rankose. Tačiau jei senatorius

Tačiau
jie pasiūlė Banderai koliabo- klausimo- Dabar jis pateikė Al- v0 surengtas spalio 15 prieš 
ruoti. Tas atsisakė ir Bandė- žiro klausimui planą: po 4 me- senatorių Mitterrand, buvusį . _
ra su Stetsko buvo išgabenti tų gyventojai balsavimu vidaus reikalų .ir teisingumo noreJ° įgarsėti, tai jis tikslą |

gali pasisakyti, ar jie nori įsi- ministeri, kairiųjų politiką. Se- P^eke. Jei norėjo sukompro-
. 1 " * .. ’ visai natorius pranešė, kad Luxem- niituoti Alžiro planą, tai ( tuo

vo pogrindinę armiją išlaikė ir nuo ^cs atsiskirti v^ ats' bourgo soduose į ji buvusi pa- 
toliau. Bandera, išėjęs iš la- k*ra vaktyber ar būti sąjungo- leista serija šūvių iš automato, 
gėrio, 1944 rugsėjo mėn. grįžo su Pr3™^!3 turėdami sa- jjg suspėjęs išvirsti iš automo- _ .. 
į Ukrainą toliau tęsti kovos už v0 autonomiją. bilio į krūmus, bet jo automo- .. 9'P*** no” Pager,n 1
nepriklausomybę. Bet 1947 bu- Tokiu sprendimu nepatenkin- bilis gavo keletą kulkų. Spalio 511.3’ ai eme
vo priverstas su keliais drau- ti kraštutiniai dešinieji, nepa- 22 Robert Pesųuet pranešė ™.. r^,ai su va J”"’ 
gaiš bėgti į Vokietiją, kur su- tenkinti nei kairieji. Pirmi ne- spaudai ir teismui, kad tas są- . ?m'. ’T’los m -
* & f J čio sukaktuvėse, kūnas suren

gė kom. Kinijos atstovas Kai- 
... , . . re. nedalyvavo nė vienas egip-natonus buvęs kelis kartus su- .. .. —.r. ... . . 6 r,*-u r» * v i tietis. Tikisi dabar pinigu istikęs Pesųuet, buvusi perlamen- .. r ° ■

to narį, Poujade partijos de- men OS’ 
šinįjį veikėją, kuriam de Gaul- 
le siūlymas Alžiro reikalu taip siunčia prekybos delegaciją

kovą tęsė dėl Ukrainos nepri- opozicija ėmė rengti sąmokslą pat nepatikęs. Senatorius pri- Sovietus. Prekybos, sutartį Mas-
vyriausyboi pakeisti. Mėgino į- kalbėjęs, kad Pesųuet suvaidin- kva siūlė jau dveji metai. e,u buvo tiesog iuudyu.

užsienių skyrių. Tuo tarpu pa
čioje Ukrainoje 1950 Sovietų 
kariuomenė apsupo ukrainie
čių pogrindžio armijos vado 
Taras Cuprinka bunkerį. Tasai 
susisprogdino. Bandėta užsieny

svarstomas klausimas išjungti riaus Mittenrrand surengtas. Se- 
A’žirą iš Prancūzijos, antrieji 
reikalauja, kad su alžiriečiais 
būtų vedamos derybos ir susi
tarta. Tačiau vyriausybės pla
nui parlamentas pritarė. Tada

O tuo tarpu W. Lippmann 
(NYHTl, kalbėdamas užsienių 
tarnybos sąjungoje spalio 22, 
aiškino, kaip pasaulio politinis 
gyvenimas vietoje nestovi ir 
-kaip jame svoris tenka tai vie
nam, tai kita mar kitiem kraš
tam. kurie pajėgia gyvenime 
reikštis.

Devynioliktame amžiuje, kal
bėjo Lippmann, pasaulio sosti
nė buvo Londonas; ©o pirmo 
pasaulinio karo — Londonas 
ir VVashingtonas; po antro pa
saulinio karo — VVashingtonas, 
Maskva ir Londonas; dabar, kai 
baigiasi pokarinis laikotarpis, 
— pasaulio sostinės yra VVash
ingtonas, Maskva, Londonas, 
Pekingas, New Dehli ir, kas ži
no, gal būt, Kairas.

Kokia vieta teks toliau A- 
merikai. priklausys nuo jos pa
čios. Tačiau tokia išvada labai 
nemaloni ir nepopuliari, nes 
daugumas nori visur rasti 

dOr* su jais 900 kartų ir turSjo 156/300 d oi. nuostolių. Visos priemone . ir ••Irmnv „.r-
nusukti paukUiin kur kitur negelbėjo. Negelbėjo ni tai. kad 35.000 pauk- 1 ■ P* •lt.

be asmeninės aukos.



2 DARBININKAS 1959 m., spalio 27 <L, nr. 72.
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Nenoria sputnikų - noria batą Chruščiovas kalbėjo, kad gyven- 
tojaš turf grtėiaa apsirengti, tu
rį atsisakyti nuo amžino pflku-

Ąr Chruščiovas, trukdydamas 
Amerikos Baisą, netrukdys So
vietu piliečio baiso?

ži-

Bet esą daugelis namų ir fab
rikų pastatyta, ir “dabar-atėjo 
metas, kad visi tie, kurie rūpi
nasi drabužių, baldų, televizijų 
gamyba, būtų paraginti, tų da
lykų pagaminti ir duoti mums 
daugiau ir geros kokybės”.

—Maskva valstybės saugumo 
viršininko pavaduotoją K. F. 
Lunevą paskyrė Į Kazachstaną. 
Ką tai reiškia? Iš dalies paaiš
kina Maskvos “Komunisto”, par
tijos žurnalo paskelbtas pa
smerkimas Kazachstano res
publikai, kad joje kilęs pasi
priešinimas išplėsti rusų kalba 
mokyklų tinklą.

Maskvos radijas taip pat pa
skelbė raginimą visom respub
likom, kad jos viena kitai bū
tų draugiškos ir kad 
Sąjungos piliečiai turi 
rusų kalbą.

Kazachstano Pravda 
čiu laiku paskelbė, kad
vės aprūpintos papildomais dra
bužių, avalynės, maisto kie-

streikai; darbininkai reikalavo 
geresnio aprūpinimo, pasisakė * vas tikrai pasirengęs 
prieš rusifikaciją. Jiem paten- gyventojus tuo, ko jie 
kinti skelbia apie maisto ir ava- trokšta, ar jis tik r ” 
lynės naujus kiekius. Jiem su- ' sumetimais pasirodyti 
tramdyti siunčiamas Lunevas.

Kinijos, sustojo Vladivostoke, 
Sovietų uoste prie Pacifiko, tris 
mėnesius metuose ledų sukaus
tytame. Ten Chruščiovas Įsakė 
aprūpinti uostą didesniu kiekiu 
prekių žmonių reikalam. Ten

Lieka neaišku, ar Chruščio-

savo
e: mes, didžioji 
riam liaudies no> 
vietose ko trūks-

žmonių ; 
valdžia, į__ 
ram, bet 
ta, tai jau vietinių l_
kų kaltė ... Daugiau gal j 
aiškės vyriausios tarybos Ų 
lamento) posėdy, kuris bus spa
lio 27.

Reikety faktus 
tiksliau žymėti

1959 m. ^spalio 14 d., PrAtas - 
Dailidė, rašydamas “Darbinin
ke” tema “Ko vertas bendra
darbiavimas su bolševikais” 
dviejose vietose netiksliai at
pasakojo ano meto Įvykius.

Kalbėdamas apie Sovietų rei
kalavimus, jis rašo, kad “kai 
bolševikai puolė Hitlerio par-
blokštą Lenkiją, Maskva ^(ma
no pabr.) buvo pasiūliusi Lie-

Akį patraukia kai kurios ži
nios iš Sovietų gyvenimo. Kai 
jas sugretini, gaunas Įspūdis, 
kad sovietinių žmonių gyveni
me sustiprėjo du balsai:

— duokit baty, drabužiu, bet 
gerg, duokit tolevizijg, f

— netrukdykit piliečio balso, 
leiskit jam garsiai pasakyti.

Gaunas įspūdis taip pat, kad 
taip šaukiančių priekyje atsisto
ja pats Chruščiovas ir ima gar
siau šaukti už kitus, užmiršęs, 
kad už panašius balsus jis 
siuntė Malenkovą į Sibirą.

Tokį Įspūdį palieka šios 
nios:

— Maskvos Sovetskaja Rossi- 
ja paskelbė vieno darbininko 
laišką. Jame rašo: “Man gana 
jau iki kaklo to slapstymosi už 
sputnikų ir milžinų lėktuvų. Nu- 
sileiskite pagaliau į žemę, kur 
reikia paprasčiausių batų. Aš 
turiu tik vieną porą batų, ku
rie turėjo atlaikyti jau ketveris 
metus. Ir kodėl jie tiek atlai
kė? Nes jie yra atgabenti iš 
Vakarų ir yra tenykštės koky
bės. Man pačiam nereikalingas 
jokis TU 114 (lėktuvas milži- kiais vietos gyventojam, 
nas). Man pakanka tramvajaus.
Bet aš noriu gerai gyventi ir ____ _______ _____ ______
vaikščioti apsirengęs padoriai”, ves vidaus reikalų ministerio

Rašo taip pat, kad kai buvo 
statomi Rusijoje namai 

_jąikai, nebuvo laiko 
jinėm ir prabangiem batam.

Sovietų 
mokėti

tuo pa- 
krautu-

Paaiškinimų iš dalies duoda 
dar ir Lunevo praeitis. Jis bu-

d kai buvo pavaduotojas, 1953 ^gruodyje 
mai ii fab- btfvb^lnarys specialios komisi- 
,nylono ko- jos, kuri nuteisė Beriją sušau-

IŠ LIETUVOS

KIEK KARVIŲ IR KIEK PIENO
Partija ir valdžia pripažino, 15 metų laisvės atėmimu; taip 

kad pirmos ūkinės grupės apy- pat atimama teisė vairuoti nuo 
gardoje žemės ūkio gaminių 3 iki 5 metų.
daugiausia davė Mariampolės Peleide Į. apy vartą netvar- 
rajonas. Nuo metų pradžios kingą automašiną ar išleidę ne- 
100 ha teko tame rajone 192.4 blaivų šoferi, jei įvyko nelai- 
cn. pieno. Palyginti su perei- mė, baudžiami laisvės atėmimu 
tų metų tuo pačiu laiku, pa- įįį 5 metų arba pataisos dar- 
didėjo tik 15 proc. O įsiparei- iki vienerių metų, 
gojimai atlikti tik 85 proc.

Joniškio rajono kolchozai ir x. , . .
sovehozai pagamino 100 ha po Pįtalsos d,arbal
180.6 cn. pieno. Per rugpiūflo !alkoml 3 ‘.5 ka,rt“s sunk,es"e 
mėn. 36 cn. Palyginti su perei- baufme ne‘ J™“’ 

penken metai kalėjimo prily
ginami vieniem pataisos darbų 
metam; antra, atimama laisvė 
3-10 metų, arba 10 - 15 metų, 
o leidimas vairuoti tik 1-5, ar
ba 3 - 5 metam. Vadinas, lais
vės netekęs jau gali vairuoti 
mašiną.

Tame potvarkyje stebina du

KAS PIRMAS SUSKALDĖ ATOM|
Amerikoje išėjo knyga “Men 

and Atoms”. Jos autorius Wil- 
liam L. Laurence. Dabar jis 
yra N. Y. Times mokslinio sky
riaus bendradarbis. Praeityje 
jis vis prisistatydavo, kur tik 
buvo dirbama su atomu. Jis 
buvo tam reikalui tik kores
pondentas. Jis dalyvavo 1956 
gegužės 21 ir Bikini, kada bu
vo mėginama Amerikos pirma 
vandenilio bomba.

atomo skaldymu karo reikalam. 
Hitlerio nelaimė, kad Amerika 
jį aplenkė pagamindama 
minę bombą ir ją pavartoda
ma Japonijoje.

Laurence, autorius, Įsitikinęs, 
kad Klaus Fuchso išdavimas ir 
Amerikos paslapčių perdavimas 
Soviętam paskubino sovietinės 
bombos gamybą (1949) bent 
trejais metais anksčiau, nei 
mokslininkai buvo apskaitę.

Amerikoje . apie atomo su- - 
skaldymą pirmiausia buvo pa
skelbta 1939 sausio 27. JALTOJE šitaip atrodė šios vasaros atostogininkai

SENAS GINČAS TEBEJAUDINA SENUS PARTIEČIUS

VVILLIAM L. LAURENCE

Savo knygoje jis pasakoja,

Naujienos (spalio 15) atsilie
pė į Pr. Pauliukonio pastabas 
Darbininke dėl Petrapilio sei
mo 1917. Tame seime vieni 
spyrėsi, kad būtų nutarta rei
kalauti lietuvių tautai apsi
sprendimo teisės, kiti — pa
čios nepriklausomybės. “Nau
jienos” yra nuomonės, kad pir
mas reikalavimas anuomet bu-

SPAUDA

tais metais, pakilo 51.5 proc. 
Metinio plano Įvykdyta 80 proc. 
Valstybei parduota viso pieno 
81 proc. 100 ha kolchozuose 
yra po 11.7 karves. (Nepriklau
somoje Lietuvoje vidutiniškas 
20 ha ūkis turėdavo bent 4-5 
melžiamas karves, taigi dvigu
bai nei dabar).

Klaipėdos rajonas priklauso 
antrai grupei. Jame 100 ha 
tenka 8.8 karvės. Kazlų Rūda 
trečios grupės; 100 ha tenka 
8.2 karvės. Vilniaus rajonas yra 
ketvirtos grupės; jame 100 ha 
tenka 7.8 karvės.

Garbės lenta

kad pirmasis, kuris ėmė bom- vęs geresnis. Tai suprantama, 
barduoti ir suskaldė uranijaus Savo pažiūrom artimų žmonių 
atomą, buvo italas Ennco Fer- negi peiksi, nors praėjo jau su 
mi. Tai padarė jis 1934 Romo- viršum 40 metų ir šiandien pa- 
je savo laboratorijoje. Tik jis kankamai aišku, kas buvo ge-
nesuprates yisos savo eksperi- riau* 
mento reikšmės. Paskui per mums apsispręsti, ar sakyti - 
ketveris metus dar kiti moks
lininkai kartojo jo bandymus. 
Ir tik 1938 Otto Hahn su savo 
bendradarbiu Fritz Strasmann 
laboratorijoje prie Berlyno su
rado klaidą ir atomo skaldymą 
Įstatė į tikrąsias vėžes.

Taigi visos galimybės buvo 
pasinaudoti Hitleriui pirmajam

kenktume Rusų demokratijai... 
Ką gi dabar matome Rusų de
mokratijoje? Liaudies Laisvės 
Partija, kuriai įteiktas Lietuvos 
autonomijos projektas, nė žiū
rėti jo nenori ... Socialistų - 
Revoliucionierių Partija ruošia 
“Federuotą Rusijos Tautų Res
publiką”. Federuotis tegali lais
vos šalys ir jų tautos; reikia 
pirma tapti tikrai nepriklauso
mu, kad galėtum tartis apie

.—r.) buvo pasiūliusi Lie
tuvai užimti 2eligowskio 1920 
metais užgrobtą Vilniaus sritį”. 
Tai netikslus teigimas, nes to
kią propoziciją mums padarė 
vokiečiai, o ne bolševikai. Čia 
ypatingai pasireiškė buv. mūsų 
atstovas Berlyne.

Toj pačioj pastraipoj Pr. Dai
lidė taip nušneka apie bolše
vikų primestinę, tariamai savi
tarpinės pagalbos sutartį, kad 
susidaro Įspūdžio, lyg tokią su
tartį pirma pasirašė Lietuva, o 
tik vėliau Latvija ir Estija. 
Chronologine tvarka buvo kaip 
tik atvrikščiai: jie (bolševikai) 
pirma privertė estus, po jų lat
vius, palikę lietuvius trečioj 
vietoj. Jie, spėjamai, buvo ap
skaičiavę psichologiškai,^pradę-. 
danu nuo mažiausio. Kai priė- 
jo suomių eilė, bolševikai nu
sivylė, nes Suomija pasiprie
šino.

Man nedera vyresniems am
žiumi ir tūlą laiką savo turė
tomis užs. reik, ministerijoje 
vietomis pastabas daryti, tačiau, 
anot tų romėnų, “Amicus Pla
to, veritas autem maius amica”. 
Aš tik stebiuos kartais dėl be
atodairiškumo, kuris kai kada 
pasireiškia straipsniuose kai 
kurių publicistų, pasišovusių 
kalbėti su dideliu aplombu.

Dr. P. Mačiulis

neišmaną gudai kaimynai vie
nu balsu atsakytų: “pridera, 
nes kas pastalėje smirda, tai 
ant stalo kvepia”. Ir “apsi
sprendimo teisėmis” kreipda- 
mies į juos, galime išgirsti: ar 
tai valgomas daiktas? Jiem tie 
dalykai neišpainiojami. O pa
klausę, Į ką tu nori priklausy
ti, ar bevelytume! nei Į ką ne
priklausyti, esu tikras, gautu- susiderinimo sąlygas, kaip ly- Kelionė, sprausminiu lėktuvu 
me gana veikiai statų atsaky- Sus su • iš New Yorko pro Londoną,

Kelionė aplink žemę

mą: noriu pats savimi būti ... g Lietuvos turime padaryti Hong ' Kong^ ir Tokio iki New 
eis te Tai arčiausias kelias pakelti iridentų kraštą, antrus Balka- Yorko atgal trunka 48 valan- 

.... - - ... minios politikos supratimą — nus Europai, kol ji nepatenkins ^as- Kelio ilgis 21,000 mylių,
duokite mums nepriklausomy- Nepriklausomybės apetitą

reikalauti

be. Bet kad be reikalo nekal
bėtume apie aiškius dalykus ir 
išliktume istorinėje perspekty
voje, kaip Naujienos nori, leis- m^a sav0 tėvynei Lietuvai ne- 
kime žodį tarti pačiam Petrą- priklausomybę, idant nepa-

mūsų reikalavimų! O tai pada- — Pavergtos Europos seimo 
______  ___ _____r___ rysime jau dabar, per galvas pirmininkas Įteikė Jungtinių 

sakyti, jog Rusijos lietuviai le- ^itų valstybių pasiuntę žinią Tautų delegacijom pareiškimą 
Vokiečiam, kuo jie turės mus prieš Lenkijos rinkimą į Sau-

Gal baimė ima aiškiai pasi-

(nukelta į 5 p.) gumO Tarybą.

' Laikraščiam Tiesai, Sovets- 
kaja Litva, Valstiečių laikraš
čiui, Komjaunimo Tiesai Įsa
kyta Įsitaisyti skyrius “garbės 
lentas”; jose turės surašyti vi
sus tuos rajonus, kurie laiku 
suars žiemai dirvas. Juos pra-
nešinės laikraščiui kas savaitė
žemės ūkio ministerija. Rajo-
nų laikraščiam Įsako įsitaisyti 
tokias “garbės lentas” rajoni
niuose laikraščiuose ir skelbti 
jau atskirus pasižymėjusius kol
chozus.

Bausmės
už netaisyklingą važinėjimą
S. m. rugsėjo 16 Paleckio

pasirašytas potvarkis numatė 
bausmes už netaisyklingą au
to važinėjimą.

Kas auto važi-
nėjimu sudarė pavojų kitiem 
asmenim, baudžiamas laisvės 
atėmimu iki 3 metų arba pa
taisos darbais iki vienerių me
tų; jam atimama teisė vairuo
ti automašiną 5 metus.

Jeigu dėl netaisyklingo va
žinėjimo Įvyko nelaimė žmo
nėm, baudžiamas laisvės atė
mimu 3 - 10 metų; tas neten
ka taip pat teisės vairuoti au

tomašiną 1 - 5 metus.
Jeigu nelaimė su žmonėm Į-

vyko dėl vairuotojo piktos va- b(re Chruieiovo pietinių. (Tarybine* Svieto*” kolchoze. Nuotrau
kos, baudžiamas nuo 10 iki ka i« "•vyturio” Nr. is, i9W).

pilio seimo dalyviui — velio- . 
niui kun. Juozui Tumui - Vaiž
gantui. Jisai 1917 gegužės 31 
tarp kitko taip kalbėjo su visu 
vaižgantišku temperamentu:

“Piliečiai! Lietuviai! ... Ke
turias dienas mes prasivaidijo- 
me dėl pašalinių ar tik forma
lių dalykų ... Dabar įtempki
me visas savo pajėgas ... ir ko 
šalčiausiai išdėstykime kits ki
tam visus mūsų arsenale esa
muosius išrodymus už ar prieš 
nepriklausomybę, už ar prieš 
tiktai jos apsisprendimo teisę...

Atėjo metas visiem ir visur 
pasisakyti, jog visų mūsų Ru
sijoje lietuvių valia ir noras, 
kad Lietuva būtų nepriklauso
ma, suverene, o ne kitų ver
gė. (Balsas iš vietos: Apsispren
dimo teisė turi savyje ir ne
priklausomybės galimumą. Tai 
aiškinsime!).

Ne, vyrai! Tą Rusijos lietu
vių seimo valią mes turime 
paskelbti ne migloto “apsi
sprendimo” pavidalu, idant 
‘Lietuvos Nepriklausomybė” 
pavirstų mums politikos obal- 
siu. Obalsis turi būti aiškus: 
nėr vietos ir laiko dėti prie jo 
paaiškinimai ... Aš esu pa
siryžęs kalbėti apie Nepriklau
somą Lietuvą kaip obalsį, kad 
visi tai išgirstų ir Įsidėmėtų: 
visų pirma, mes patys, plačio
sios mūsų minios, idant reng
tųsi pačios išreikšti savo va
lią. .. Mėtykime visur miniose 
Lietuvos Nepriklausomybės o- 
balsį!

To nepadarę, ir teisingiausiu, 
tiksliausiu plebiscito keliu gau- 
sime tokį pat atsaką, kaip gy

li .dytojas, ūmai sumanęs anke
tos būdu sužinoti, ar pridera 
ar nepridera gryčioje kiaules 
šerti. Esu tikras, jog higienos
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military strength. 
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Mažos tautos ir maži vaikai
Žmoniškumo ir kultūros ko

misija, kurioje dėl tikro žmo
niškumo sovietiniam blokui ne
būtų vietos, priėmė vaiko tei
sių deklaraciją. Gerai įsiskai- 
čius tą “dešimtį įsakymų” 
(tiek yra tos deklaracijos punk
tų), vieni pasirodo nereikalin
gi, kiti — nežinia kam taiko
mi.

Nėra reikalo dekldruoti, kad 
vaikai turi būti mylimi, aprū
pinami, globojami, saugomi, 
mokomi... ir kad tai yra vai
kų teisė. Vaikų teisės plaukia

Mažos tautos priklauso nuo 
didžiųjų, maži vaikai — nuo 
suaugusiųjų. Mažųjų tautų dau
gumai didelės valstybės yra 
priešai: prislegia savo fizine 
galybe, užgula ekspansija, sie
kia nutautinti ir sunaikinti. 
Maži vaikai yra geresnėje būk
lėje. Jais rūpinasi tėvai ir di
džioje nelaimėje. Pasiaukoji- 
mas ir meilė savo vaikam yra 
įdiegti į tėvų širdis. Nelaimin
gi tie vaikai, kuriem tėvų glo
bos pristinga. Nemaža jų skurs
ta kartu su tėvais atsilikusiuo
se kraštuose, sunkiom ūkinėm ne iš deklaracijos, rašytos žmo- 
sąlygom arba didžiom valsty
bėm pavergus.
- Padėčiai pagerinti,,, atrodo, 
pirmiausia reikėtų kelti civili
zaciją, teikti pagalbą ir rūpin
tis, kad visos tautos būtų lais
vos — galėtų savarankiškai ir 
nevaržomai siekti gerovės. Tai 
atsilieptų ir vaikų šviesesniam 
rytojui, jų geresnei globai, iš
silavinimui Bet gyvenime pa
sitaiko ir taip, kad negerovė 
imama taisyti ne iš to galo, ši
taip pasielgė didžiosios Jungti
nės Tautos.

nių, bet iš nerašyto prigimties 
įstatymo: tėvų meilės ir mora- 
Jinės „pareigos. Jungtinių Tau
tų naujoji'deklaracija nebent 
liks liudijimu, kiek mūsų lai
kai buvo nusmukę, kad tėvam 
reikėjo priminti, jog jie turi 
savo vaikus mylėti...

Nežinia, kam taiko pareiški
mai, kad vaikas neturi būti 
atskirtas nuo motinos (nepa
sakyta — nuo tėvų), auklėja
mas tolerancijos ir draugišku
mo dvasioje, neeksploatiBga- 

’ mas, nediskriminuojamas ...
Nežinia dėlto, kad su tais punk
tais sutiko ir Sovietų Sąjunga. 
O gerai žinoma, kad niekur vai
kai taip neįdoktrinuojami ne
apykanta, nedraugiškumu, me
lu, kerštu, kaip Sovietų Sąjun- 

- . . _ goję. Niekas taip nedrasko šėi-
sąlygas, kad būtų mų ^aįp komunistai. Niekur 

vaikai nėra taip suspausti var
go, kaip ištremtųjų Sibire. Nie
kas jaunimo taip neeksploatuo
ja, kaip Chruščiovas savo plė

Jungtinės Tautos, kurios pra
dėjo jau penkioliktus veiklos 
metus, pagrindinį savo uždavi
nį pakišo po stalu. Jos buvo 
sukurtos visų tautų laisvės ap
saugai Savo charta paskelbė:

žiūrima teisingumo ir gerbia
mi įsipareigojimai, kurie iš
plaukia iš sutarčių bei tarptau
tinės teisės”. Labiausiai to lau- 
kė mažosios tautos - okupuo- Nauja mokyklų refOri
tos ir nuskriaustos.

Ligi šiol nesulaukta nei to 
teisingumo nei sutarčių laiky
mosi. Jungtinės Tautos savo 
narių gretose turi sutarčių lau
žytojus ir prievartininkus — 
Sovietų Sąjungą su visu jos 
satelitiniu Moku. Nei laukan jų 
veja nei kurių priemonių grie
biasi. Užtat ėmėsi rūpintis ma
žų vaikų teisėmis, palikdamos 
likimui mažųjų tautų pamintas 
teises. Darbas visai atvirkščias, 
nes kada tėvai pavergti, ką ga- Jungtinių Tautų gražūs žodžiai 
Įima padėti vaikam? ir lieka tik žodžiais.

ma pajungia darbui dar ne
subrendusius mokinius, o visus 
kitus atitraukia nuo gilesnio 
išsilavinimo.

Ką Jungtinės Tautos nori pa
rodyti ta deklaracija? Save ap
kaltinti, kad nesiima priemo
nių tam piktui pašalinti, ar pa
rodyti Sovietų Sąjungą veid
mainės rolėje? šiuo atveju de
klaracija gal ir turi reikšmės. 
Bet ji taip pat liudija, kad

nių mainų poveikyje. Maskvos 
skelbiami taikaus sambūvio, 
nusiginklavimo ir taikos šūkiai 
siekia sudaryti nuotaikas, ku
riose šie mainai galėtų leng
viau plėstis, o Vakarų budru
mas komunistinei įtakai mažė
ti. šios kultūrinės ir ūkinės o- 
fensyvos tikslas — nuraminti 
Vakarus, išstumti juos iš užim
tųjų strateginių pozicijų bei 
rinkų ir paruošti palankesnes 
sąlygas tolimesnei komunistinei 
ekspansijai.

MASKVOS NAUDAI
Sovietų paroda ir įvairios jų 

menininkų gastrolės New Yor- 
ke, Amerikos paroda Maskvo
je, Mikojąno, Kozlovo, pagaliau 
Nixono ir Chruščiovo vizitai bu
vo vykdomi minėtų mainę rė
muose. Nė vieni aiškiai nesi
stengė politinių tikslų pabrėž
ti, tačiau jie visur kyšojo. Pa
tys tie susitikimai buvo poli
tinio pobūdžio. Maskva, be to, 
siekdama palaužti Vakarų at
sparumą ir juos suskaldyti, su
darė Vakarų Berlyno problemą. 
Vakariečiai, besiderėdami tuo 

•* reikalu Ženevoje, pasiūlė-' kai 
kurių nuolaidų, kurios palietė 
jų ankstybesnius pažadus ne
daryti nieko, kas pasunkintų 
pavergtųjų, taigi ir Lietuvos 
padėtį.

Galutinis Ženevos darybų 
balansas stipriai nusviro Mask
vos naudai. Vakarų Berlynas 
tapo pripažintas derybų objek
tu. kuriuo jis ligi tol nebuvo, 
pavergtųjų byla buvo išjungta, 
o Vakarai savo poziciįę nesu
stiprino, tuo tarpu kai Chruš
čiovas laimėjo pakvietimą i 
JAV. Tai taktinis jo laimėji
mas. kuris buvo nemažai išgar
sintas pavergtuose, k rištuose. 
Toji kelionė buvo lyginama su 
lunikų skridimu į mėnulį. Šiuos 
įvykius Sovietai neabejotinai 
panaudojo savo propagandai 
Lietuvoje, kaip ir kituose pa
vergtuose kraštuose, siekdami 
sumažinti žmonių viltis išvysti 
laisvės rytojų.

Mainams paskatinti ir taria
mo atlydžio nuotaikai sudaryti 
Chruščiovas, lankydamasis JAV, 
nepagailėjo garsių žodžių apie 
taiką ir nusiginklavimą, nors 
praktiškai nei vienu . pagrindi
niu tarptautinės politikos reika
lu jis nenusileido. Pavergtęję 
klausimas vėl buvo išjungtas 
K pasikalbę j imę Camp David, 
Chruščiovui atsisakius disku
tuoti neva kitas valstybes lie
čiančius reikalus, šeimininkai, 
nenorėdami svečio erzinti, kė-

stiprinti komunistinio bloko 
ekspansiją viena ar kita kryp
timi.

CHRUŠČIOVO PLANAI
Kaip ten bebūtų su Maskvos 

- Pekino santykiais, savo mai
nais, ypatingai ūkipe ofenzy
va, Maskva tikisi išstumti Va
karus ne tiktai iš neitraliųjų 
rinkų, bet kirsti smūgį ję pa* 
čię ūkiui. Tam tikslui Krem
lius nesigaili kreditų, kuriuos 
gausiai skirsto Azijos, Afrikos, 

voJ“laftu 'stahnas. pasinaudoti’Amerikos ir net Europos 
sudarytąja krize. Manoma to
dėl, kad kaip Stalinui buvo 
svarbu paskandinti Vakarus 
Antrajame pasauliniame kare 
dargi sutarties su Hitleriu pa
galba, taip dabartinieji Chruš
čiovo manevrai tarp Washing- 
tono ir Pekino gali baigtis pa
našiais įvykiais.

Yra tačiau ir kita prielaida. 
Pekinas, rodydamas neva san
tykių su Maskva atšalimą, ga
li tuomi sugundyti Washingto- 
ną paskubėti' pripažinti raudo
nąją Kiniją. JAV-tai padarytų, 

JeLtąs žygis, padėtų suskaldę 
Sovietų -' Kinijos vienybę, 
vienu ir kitu atveju gali bū- 
tačiau tik taktiniai Sovietų

Chruščiovas sutiko pasisakyti.
VAIDYBA PEKINE

Panašios nuotaikos Chruš
čiovas stengėsi išsilaikyti, bent 
viešai, nuvykęs į Pekiną. Yra 
tačiau manoma, kad tai buvu
si tik vaidyba. E tikrųjų Chruš
čiovas pritaręs Pekino pozici
jai Formozos ir Pietryčię Azi
jos klausimais, net žadėjęs pa
ramos savo komunistiniams 
draugams. Sukėlus ten karą, 
JAV būtų į jį įveltos. Sovietų 
Sąjunga galėtų tada, kaip, sa-

prekiauti su 
dienos pradės 
savo pražūtį”.

ką Sonetai

ti 
Ir 
ti

kraštams, kad visi gaunantieji 
paskolas mažiau pirktų ameri
kiečių prekių, bet daugiau so
vietinių. Jei Sovietams pavyk
tų išstumti Vakarus iš kalba
mų rinkų, Maskva tada neabe
jotinai pakirstų Vakarų įtaką 
tuose kraštuose. Suprantama, 
kodėl Chruščiovas prispirtinai 
piršo amerikiečiams laisvus 
prekybinius mainus ir įdoma- 
vosi, ar galėtų gauti iš Ameri
kos ne smulkaus vartojimo, bet 
gamybinių prekių. Sovietams 
reikia mašinų ir kredito savo 
pramonės augimui pagreitinti ir 
išplėsti; kad sustiprintų“ savo 
konkurenciją-su amerikiečiais 
net JAV vidaus, rinkoje.

sovietinės prekybos finansavi
mas būtų tolygus savižudybei. 
Dar šių metų liepos pradžioje 
pats Chruščiovas kalbėjo:

"Prekybos pagalba mes su
griausime Vakarus, kurie mums 
priešinasi".

Leninas, panašiai kalbėjo. 
Jis sakė: “Kapitalistinis, pasau
lis, kai pradės 
mumis, nuo tos 
finansuoti pats 
Palyginus tai,
turėjo rprekybos srityje, prieš. 
30 metų su dabartimi, jie, siek
dami tikslo, yra padarę didžiu
lę pažangą. Jei 1930 m. jų už
sienio prekyba siekė 250 mili
jonų dol., tai pernai ji prašoko 
4 milijardus dol., o šiemeti
nis jos augimas yra dar spar
tesnis.

Tai yra aiškus ženklas, kad 
Sovietai įeina į pasaulio rinkas. 
Molotovas 1949 m. tvirtino:

"Mes ko|kas nekovojame su 
Amerika. Bet atėmę iš jos rin
kas, sudarysime jai nepakelia- 
mę ūkinię sunkumę. Kai išvy
sime JAV iš jos dabartiniu už- 
sieniot rinkę, tada priversime 
Ameriką sumažinti savo gamy
bą, kas sukels pastovy nedarbą.

PRAĖJUSIO KARO laimėtojai, 
ratinio štabo viršininkas Lord Alanbrooke, 3.
6. feldmaršalas Alexander.

suktos pastangos susibičiuliau
ti su Wall Street buvo būdin
gos Maskvos siekimams. Jų 
tikslus patvirtina dabartinioji 
Suomijos padėtis. Kai Sovietų 
Sąjungai pagaliau pavyko pa
daryti Suomiją visiškai priklau
somą nuo Sovietų Sąjungos 
rinkos, Kremliaus diktatoriai 
dar šių metų pradžioje padik
tavo Helsinkiui įsileisti komu
nistus į ministerių tarybą, ar
ba rizikuoti netekti Sovietų 
rinkos. Suomija, savaime aišku, 
turėjo nusileisti. Panašus pa
vojus grėstų ne vien Europai, 
bet ir šiam kraštui, jei jis pa
siduotų Chruščiovo gundymam 
pasikliauti Sovietų rinkos pa
klausa. *

ATLIEPAS LIETUVAI
Visi šie Maskvos žingsniai 

atsiliepia į Sovietų okupuotąją 
Lietuvą. Daug Lietuvoj gami
namų prekių išvežama ir 
panaudojama Sovietų ūkinės o- 
fenzyvos tikslams. Išvežamieji 
iš Lietuvos gaminiai sumažina 
vietos aprūpinimą, ir mūsų 
žmonės turi maldauti savo ar- 
t i m ų j ų 1 ais vuose kr ašt uose, kad ; 
juos aprūpintų net paprasčiau
siomis adatomis, jau nebekal
bant apie rūbus ir avalynę. Dar
bo atlyginimas tuo pat metu 
ne ką yra tepagerėjęs Lietuvo
je. Darbininkas Lietuvoje vidu
tiniškai teuždirba tik apie 600 
rublię į mėnesį, kai Maskvo
je gauna ligi 800 rublię. Aukš
tos, be to, prekių kainos ne 
daug ką leidžia Įsigyti, ypatin
gai, kad nemažai yra atskaito
ma visokiems socialiniams rei- 
lęalams ir priverstinoms vals
tybinėms paskoloms.

Ne ką padėjo ir plačiai iš
garsintoji ūkinė dečentralizaci- 
ja, kuri baigėsi tuo, kad vieton 
Maskvos administracinės biuro
kratijos atėjo Sovietų Sąjungos 
komunistinės partijos kontrolė. 
Šioji veikia ne vien adminis
tracinėmis ir komunistiniai - 
ideologinėmis 
Kas iš valdininkų nenorėjo to 
suprasti, buvo nušalinti. Ne
nuostabu, kad nemaža mūsų 
žmonių yra priversti užsirašyti 
į Kazachstaną ar į kitas vietas 
Sovietų Sąjungos darbams. Tai 
ne kas kita, kaip nauja depor- 
taciję forma. Jos tikslas yra, 
be abejo, išgabenti vietos gy
ventojus ir atsivežti daugiau 
rusę.

(Bus daugiau)

priemonėmis.

—Aš girdėjau, kas buvo pasakyta. Jeigu ne vi
si girdėjot, galiu pakartoti: demagogas. Demagogas 
yra tas, kurio galva yra tuščia, o ne rankovė. Aš jos 
nenukirtau tam, kad jus sužavėčiau. Aš kalbu, kad 
suprastumėt, ir rašytumėt, ir rėktumėt, kad nusikra
tę bolševizmo mes nusikratytame, bent laikinai, tur
to ir kapitalo vergystės. Jeigu randate kitą išeitį, ta
da aš lipu nuo šio paaugštinimo ir seku paskui tą 
išganymo idėją. Mes privalome reikalauti, kad būtų 
paleisti iš kalėjimų.

Iš būrio vėl iššoko plonas ir skardus balsas:
—Išdalinti turtus ir paleisti iŠ kalėjimų — tai 

tas pats, kas buvo prieš trisdešimt metų.
—Nesvarbu, —vėl šaukė vienarankis, —nesvarbu, 

jeigu jie naudingi kraštui gelbėti. Kas iš sausakim
šų kalėjimų, jei žmonės ten reikia valgydinti, jei 
tūkstančiai jų artimųjų pyksta ir keikia, ir tuo ap
sunkina atsistatymo darbą, šiandien svarbu išvesti 
Lietuvą į laisvų ir kultūringų tautų šeimą. Mūsų 
Laisvės partija nebijo pasirinkti, kad ir velnio me
todus. Mūsų pusėje tūkstančiai pralaimėjusių, kentė
jusių ir vergavusių.

Minia šaukė, plojo ir keikė. Bruknys stovėjo, nu

leidęs galvą ir jam rodėsi, kad kalba bolševikų po
litinis vadovas. Bruknį ėmė siaubas. Jis norėjo už
sikimšti ausis ir bėgti tolyn. Tačiau juk tai lietė jį 
patį ir daugelį tokių, kurie grįžo savo tėvynei padėti. 
Apie grįžimą buvo kalbama metų metais ir štai jis, 
čia grįžęs, privalo įsijungti į šio krašto atstatymą. 
Ne, kolkas žemė yra jo, ūkis jo ir visa kita yra jo. 
Pagaliau, jo ūkiu buvo naudotasi visą laiką, ir jei 
taip viskas lygiom padalinti, tegu valdžia moka nuo
mą už paimtą žemę ir inventorių.

—Mes privalome išdalyti visą turtą po lygiai, 
tai yra atsistatymo esmė, —griaudė toliau vienaran
kis; plazdėjo jo palaida rankovė, liudijanti, kad jis 
kaikada veikė, o ne tik kalbėjo. Jo gestai ir tonas 
buvo tipingai bolševikiški, ir Bruknys dar kartą pri
siminė, kad jis jautėsi lyg būtų Amerikoje ir sapnuo
tų. Kartais sapnuodavo, jog yra Lietuvoje ir negalė
davo grįžti. Ir nubudęs jautėsi laimingas. Ir dabar 
visa atrodė kaip sapne. Jis dabar buvo įmestas į 
tarpą dvidešimt penkerius metus priešingai auklėtų, 
negu jis pats. O dabar toks mitingas buvo Bruk- 
nio sode.

r Bruknys apžvelgė minią. Sode anksčiau buvo 
šviesa, dabar elektros lemputės išsukiotos. Kiekvie
nas rengės ateičiai ir nebuvo ko bijoti. Minia stovė
jo vienas kito šešėliuose ir atrodė kaip šmėklos. Tik 
rūkomų cigarečių trūktelėjimai nušviesdavo jų iro
niškus, apatiškus ir kartais draugiškumo liepsnele 
žybtelėjančius veidus.

—Mano ir mano tėvo kaimynai ir draugai. Aš 
negalėjau aplankyti jūsų visų, didelę dalį jūsų aš su
tikau šitoj sodyboj, tačiau tų, kurių aš nesutikau ir 
kurių nepažįstu, ir kurie mane pažįstate' ar atsime
nate, noriu paspausti rankas. Per dvidešimt penke
rius metus daug kas pasikeitė. Kur aš beėjau, kur 
dirbau suskeldėjusiom; nuo darbo* rankom, aš džiau

giausi gyvenimo šviesiom akimirkom, aš niekada ne
buvau užmiršęs šio sodžiaus, šių dirvų, upės, miško 
ir jūsų veidų. Aš prisiminiau mūsų karvių seną šė
rėją, kurio seniai nebėra, aš atsiminiau kiekvieną me
dį, kurie iškirsti, aš galvojau, ar jūs tebedarote pro
cesijas prie kryžiaus, kuris jau seniai nugriautas. 
Mano siela visada buvo su jumis. Mano koja buvo 
beveik kiekvienoj žemės vietoj. Aš girdėjau arklių 
krizenimą, kaip bičiulišką sveikinimą, ir šunų džiaugs
mingą kauksmą, kai jie Šokdavo man ant pečių, su
grįžus iš gimnazijos. Viso to nebėra, bet aš prisi
menu. Aš galėčiau, jei mokėčiau piešti, nupaišyti be 
jokios fotografijos visų savo kaimynų veidus, kokie 
jie buvo prieš dvidešimt penkerius metus. Aš atme
nu viską. Ir aš čia sugrįžau ne atimti, ką jūs už
dirbote, bet vedamas savo vaikystės šauksmo ir no
rėdamas nors senatvėje sugrįžti į savo tėvų žemę ir 
padaryti ją tokią, kokią svajojau.

Minia tylėjo. Ji žavėjosi nuoširdumu, ji bent ne
bekeikė, kam čia atvyko tas amerikonas, ji mąstė, 
kad tai yra tiesa, bet jie juk turi gyventi. Ir tai yra 
svarbiausia.

Danguj vis daugiau užsideginėjo žvaigždžių, pro 
gandro lizdą kilo degantis, kaip liejyklos krosnies ge
ležies kamuolys, mėnulis, kvailai išsišoko su savo “lai
kyk” lakštingala, girgžtelėjo griežlė.

—Aš žinau, kad reikia jums gyventi, —tęsė lyg 
atspėjęs klausančių mintis Bruknys, —aš žinau, kad 
jūs norite vėl turėti tai, ką praradote, bet ir aš no
riu. Jūs žinote, kad tai jūsų žemė. Aš žinau, kur 
mano žemė. Vieni sugrįžote iš kitų kolchozų, kiti vi
są gyvenimą čia buvote uždaryti, vieni sugrįžote iš 
Sibiro, kiti iš laisvo pasaulio, tačiau kiekvienas nori
te atgauti savo. Aš atradau savo nesunaikintą, ir tai 
laikau pilnai yra mano ir jei vyriausybė kitaip ne
išspręs, tai ir bus mano.

—Ne, Čia yra mūsų visų.
—Ne, mes čia nedirbame.
—Turime viską lygiai pasidalyti.
Balsai šaukė, žybsėjo metamos žemėn cigare

tės, žybčiojo degtukai. Minia ūžė, minia norėjo muš
ti buržujų. Minia norėjo atimti žemę ir turtą, ku
riuos jai buvo atėmęs komunizmas su velnišku pa
sityčiojimu sakydamas, kad dabar viskas jų. Dabar 
vyko vėl bolševikinė fazė, atsiimant visa tai, ką bol
ševizmas jiems atiduodamas buvo paėmęs.

—Pac ūkite, aš pasakysiu, —galėsite kalbėti kiek 
norite, pak *»u, —ramiai tarė Bruknys, degėsi ciga
rą ir galvojo apie Lakštuonę, Vainių ir Eleną, —pa
laukite, kiek čia seniau buvo žmonių, kurie jūsų pra
kaitą užrašinėjo. Brigadininkai, sekretoriai, komparti
jos vadovybės kontrolieriai su visais padėjėjais, raš
tininkai, brigadų ir kitokie užrašinėtojai, vadovai ir 
planuotojai. Jūsų dirbo šimtai, o kitas šimtas jūsų 
prakaitą užrašinėjo, jie buvo bolševikiniai buožės. 
Bet jie nekalti, nes jie turėjo gyventi. Ir jų darbo 
čia yra, todėl ir visą žemę ir visą inventorių išda
linkime po lygiai. Jie dirbo ir jie privalo gauti.

—Ne.
—Tai tik tie, kurie seniau buvo.
—Atkaskite kapčius.
—Ežias.
—Tik tikriesiems savininkams žemė.
—Tik tiems, kurie ją iš seniau turėjo.
Degė akys ir žvaigždės dangaus skliaute, ir lieps

nojo skruostai, ir mėnulis artimam dangaus pakraš
ty. Buvo pilna aistros gyventi. Tik gėlės ir žiedai 
ramiai alsavo į naktį ir beprasmiškai kaukė ilge
sio kankinamas šuo.

(Bus daugiau)
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Moterys ant statistikos laiptų

DANUTĖ MICKUTĖ

mečiai skaistūs

Moterys susilaukė dėmesio 
Jungtinių Tautų statistikos de
partamente. Jam parūpo iš vi
so pasaulio surinkti žinias apie 
šeimą. Iš tos statistikos tris 
klausimus čia išskiriame: kiek 
Imdterys dirba namų ruošoje? 
kiek vyrų bei moterų veda ar 
neveda? kiek iš jų savo šeimo
je jaučiasi laimingi ar nelaimin-

dus sumaino 200. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Pieti
nėje Amerikoje iš tūkstančio 
išteka nuo 20 iki 87. Rytų Vo
kietijoje, dabar valdomoje ko
munistų, nelaimingoje, laimės 
ieškoma vedybose: išteka apie 
113 iš 1000.

TRIŪSAS APIE PUODĄ
Namų ruošpje mažiausiai lai

ko gaišta amerikietės. Joms 
daug padeda gerai įrengtos vir
tuvės, Įvairios mašinos ir elek
trinės priemonės, konservuo
tas maistas. Maskvos parodoje 
rusės labiausiai žavėjosi ame
rikoniška virtuve, o Nixonas ir 
Chruščiovas išgarsino politiniu 
“pokalbiu virtuvėje”. Amerikie
tės namų ruošoje vidutiniškai 
sugaišta apie 63 valandas sa
vaitėje.

Arti amerikiečių yra lenkės. 
Jos apsisuka per 81-89 valan
das, neturėdamos visų patogu
mų. Lemia jų vikrumas ir sku
botumas. Karštos italės kiek at
silieka nuo lenkių; jų vidurkis: 
85 - 100 valandų. Prancūzėm 
reikia 91 - 110 valandų, bet ne 
dėlto, kad būtų lėtos,bet kad 
padarytų dailiai ir su skoniu. 
Kas mano, kad prancūzės yra 
vėjavaikiškos ir bučiniam pa- 
sinešusios, apsirinka: jos mėgs
ta namus, ilgisi šeimos ir my
li vaikus.

Lėčiausiai, kaip girnų apati
nis akmuo, sukasi šveicarės ir 
vokietės; joms rėikia 109 - 112 
valandų. Germanėm labai svar
bu švara ir tvarka. Praėjusio 
karo metu blizgino puodus ir

Rudenine Moteris
Gelsviem rudens lapam krin

tant, apsigaubė oranžiniu vir
šeliu it skara kanadiškė “Mo- 
tėtis”, lankanti savo skaityto
jas kas trys mėnesiai, šiuo tar
pu prie rugsėjo ji dar prigau
dė du vasaros mėnesius — lie
pą ir rugpjūtį, bet atėjo su ru
dens nuotaikom, savo turiniu

Vidutiniškai, imant visą že- < užgriebdama net spalį.
mės rutulį, mergaitės teka apie 
24 savo amžiaus metus, vyrai 
veda apie 27. Sunkiausia apsi
spręsti prancūziškoje Gvinėjo
je: ten galvojama iki 31 metų.

Amerikoje nevedusių vyrų, 
kurie prašoko 45 savo am
žiaus metus, yra apie 8 proc. 
Europoje tas procentas mažes
nis, o arabiškuose kraštuose be
veik nėra nevedusių vyrų. Di- 
džiausį santūrumą parodo ai
riai. Airijoje apie 31 proc. vy
rų ir apie 25 proc. moterų lie
ka dar senberniais ir senmer
gėm ligi 45 metų.

APVILTOS SVAJONĖS

Tėviškės upės žydinčiam krante 
Rymojo beržo šakos nuleistos. 
Mano jaunystės pirmąją šventę 
Ten pasitiko rytmečiai skaistūs.

virtuves, bombom namus ver-

Mergaitės, sulaukusios 25 me
tų ir besigraužiančios, kad ne
išteka, gali būti paguostos “su
dužusių laimės svajonių”. Ame
rikoje 60 proc. moterų pareiš
kė, kad šeimoje laimės nesura
do. Vakarų Vokietijoje tų ne
laimingųjų skaičius pakyla iki 
81 proc. Ar tai tikėtina? Dar 
labiau nesinorėtų tikėti, kad 
vyrai, priešingai, Vokietijoje 
laimingi — net 92 proc. Tie 
laimingieji sako, kad jų žmo
nos tai tikrai nepriklauso prie 
nusivylusiųjų: turi butą, vaikus, 
pinigų, globą. Ko daugiau rei
kia? Pasirodo, tie laimingieji 
vyrai dar turi savo gyvenimą 
už namų, žmonom reikia bliz
ginti namie puodus. Jos nori 
daugiau artumos, šilimos, jaus
mo, supratimo. “Geriau dalytis 
rūpesčiais dviem, negu laime 
vienam” — viena prasitarė.

Tokia statistika. Statistika

štai pirmuoju straipsniu — 
dr. Marijos Ramūnienės versti
niu “Viešpaties malda”, rašytu 
Žymaus rusų filosofo Vladimiro 
Solovjovo, atskleidžia tartum 
rožančiaus maldą ir Kristaus 
Valdovo šventę. Pačios vertė
jos beletristiškai rašytu pasa
kojimu “Ventoje” toji religinė 
nuotaika perteikiama informa
cijai apie dr. Agotos Šidlaus
kaitės ugdomąją vaikų stovyk
lą, įrengtą ūkyje prie Otawos, 
Kanadoje. Toliau “Moteris” 
aplanko Lietuvoje dr. Vinco 
Kudirkos tėviškę (str. Em. Lie- 
tuvininkienės), Australijos mo
teris, atskleidžia poezijos gro
žį Indijos lakštingalos Soraji- 
ni Naidu (str. ir eilėraščių ver
timai J. Tininio), pasakoja apie 
bundančios Lietuvos švietėjas 
ir kultūrininkes (dr. P. Kalvai
tytė - Karvelienė), apie jauno 
lietuvio patrioto ugdymą (Em. 
Cekienė). Poezijos duoda ‘ Da
nutė Mickutė ir Ada Karvely-

Yra plati , moterų pasaulio ir 
veiklos apžvalga, iliustruota 
vaizdais, naujienų šeimininkėm 
kulinarijoje, naujausių madų 
apibudinimas ir kiti margumy
nai.

Žurnalą redaguoja Izabelė 
Matusevičiūtė, administruoja 
Bronė Pobedinskienė, leidžia 
Kanados Liet. Kat. Moterų Drau 

46 Delaware 
3, Ontario, Ca-

gija. Adresas: 
Avė., Toronto 
nada.

KUNIUTYTE, laimėjusi pirmąją premiją už tauti
nius rūbus iv. Jono Kr. parapijos varžybose Toronte. 
Nuotrauka iš “Moters”.

apibendrina, ir todėl atskirieni 
atvejam gali netikti. Vis dėlto 
iškelia tai, kas nebe vieną ga
li versti giliau pagalvoti.čiant i griuvėsius.

MAINAI ŽIEDAIS
Lengviausiai moterim ištekė

ti Aliaskoje ir Falklando salo- MOTERŲ TARPTAUTINE KALBA 
se. Iš 1000 moterų kasmet žie-

NEGESINKIME AUKURŲ

Tokiu y ardu jau atspausta 
Vysk. Vincento Brizgio knyga 
šeimos problemom. Aptariami 
tokie klausimai, kaip moterys
tės ir šeimos laimė, esminės 
savybės, pasiruošimas, vyro ir 
žmonos santykiai, ištikimybė, 
mišrios šeimos, šeimų negero
vės, skyrybos, civilinė santuo
ka, negimusioj! gyvybė ir k. 
Spaudė" Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Knyga tu
ri 212 puslapių. Suskirstyta 
lengvai skaitomais, neilgais 
skirsneliais. Daug kam bus nau
dinga ir reikalinga perskaityti, kia suprasti kitaip, negu sako-

Yra viena pasaulinė kalba be ma. Nevisi vyrai pajėgia tai 
žodžių ir žodynų. Moterys ją suprasti, ir apšunta.
vartoja nuo pat mažumens. Vy- Elsie MeCormick pateikia vi
rai neišmoksta nė per 50 me- są eilę pavyzdžių tai kalbai pa
tų. Amerikietė Elsie MeCormick 
pataria nė nebandyti: geriau 
jau mokytis sanskrito ... Bet 
kas nė kiek nenusivokia apie 
tą internacionalinę moterų kal
bą, gali turėti nemalonumų.

Toji kalba remiasi ženklais, 
akių mirksniais, mimika, nuty
lėjimais, nuostaba, susižavėji
mu, paniekos išreiškimu ir žo
džiais, kurie reiškia visai ką 
kitą, negu pasakoma. Tai nėra 
melas. Tai užuomina, kad rei-

iliustruoti.
Mergaitė prasitaria, kad ji 

šiemet nė nemano savo vardi
nėm draugių kviesti. Tai reiš
kia, kad praėjusiais metais ji 
buvo pamiršta pasveikinti ... 
net į ją įsižiūrėjusio. Ar šie
met jis prisistatys su gėlėm?

Žmona pastebi, kad toji mo
teris, su kuria vyras šoko, yra 
labai žavi ir traukli. Reikia įsi
klausyti, kaip pasako, ir vyrui 
bus aišku, kad jis neturi savo 
žmonai širdies užteikti.

Puošniai išsidabinusią pažįs
tamąją pagiria sena jos drau
gė: “Nepaprastai gražiai atro
dai. Ir aš norėčiau tokią suk
nelę turėti”. Po pauzos: “Beje,
praėjusiais metais mano teta 
lygiai tokią turėjo”. Abi supra
to, kas norėta pasakyti.

Daug daugiau pasakoma vi
sai nieko nesakant, tik trūkte
lėjus pečiais, kryptelėjus gal
va, pažvelgus, nusišypsant ar 
susiraukiant. Tai daro visos mo-

MAHARANI mergaitė, Bhvtanas

Ir pasitiko, ir išlydėjo 
Ten, kur jai mojo ilgesio rankos. 
Širdžiai, lyg lapui, blaškomam vėjo, 
Žemėj nūn vietos nebeužtenka.

Sieloj, lyg žemės dienų kelionėj 
Amžinas ratas sukasi, sukas... 
Upę ir krantą tėviškės klony 
Uždengė tolių mėlynas rūkas.

O už to rūko — griūvančiam krante 
Verkiančių gluosnių šakos nuleistos, 
j sugrįžimo lauktojo šventę 
Vis neišausta rytmečiai skaistūs...

(Iš “Moteris” Nr. 3, 1959).

Mano gy venime vyrui nėra vietos
Devintąją dešimti metų ei

nanti Marie Albert, netekėjusi, 
gyvenanti nedideliam Prancū
zijos miestuke Murs, yra aist
ringa medžiotoja nuo jaunų me
tų. Dar su tėvu maža mergytė 
medžiojo, o nuo 16 metų jau 
turėjo savo šautuvą, šautuvai 
keitėsi, bet jos pomėgis me-

MARIE ALBERT. Prancūzija

Vaikai mokomi suaugusiųjų, 
ir tai yra natūralu. Bet maži 
vaikai yra natūralesni už su
augusius. Jie atviri, tiesūs, grei
tai pamiršta nuoskaudas, la
biau viskuo žavisi, kas suaugu
siom jau nesudaro džiaugsmo. 
Pirmiausiai vaikai ir moko gy
venimo džiaugsmo, nerūpes
tingumo, pasitikėjimo rytojaus 
diena, gailestingumo. Amerikie
tis Joseph Wechsberg prisime-

terys visais laikais ir visose 
tautose. Daro ir vyrai, bet ne- 
grabniai ir nemokšiškai. “Pa
slaptingoji tarptautinė kalba 
daugiau priklauso moterim” — lietuvių gyvenime, yra viena iš
sako Elsie MeCormick. pirmųjų Moterų Dr-jos narių.

— A Stankienė, senoji atei
vė, šiemet sulaukė 70 metų; ji 
veikliai, tebesireiškė Montrealio

Butano moterys prieš šeimy ardymą
Butanas yra nedidelė auto- bar pačiam Butanui graso pa- 

nominė sritis tarp Tibeto ir vojus iš komunistinės Kinijos. 
Indijos Himalajų šlaituose. Pri- Butanietės moterys labiausiai 
klauso Indijai, bet tvarkosi sa- susirūpinusios šeimos ardymu 
varankiškai. Kai Kinijos komu- komunistinėje Kinijoje. Ten vi- 
nistai užėmė Tibetą, Butane si taip pajungti priverstiniem 
atsirado nemažai bėglių. Jie ne- darbam ir išskirti, kad susieina 
begalėjo toliau leistis į žemu- tik savaitgaliais trumpam lai
mų, nes įpratę gyventi ir pri- kui. Tuo tarpu Butane šėimos 

kartu dirba ir gyvena, šeimų 
papročiai labai tvirti. Moterys 
tebeturi ilgas kasas, vilki dau-

sitaikyti prie retesnio oro. Že
mumoje pasijunta nesveikai. 
Butano moterys daug priglau
dė tų bėglių su vaikais. Da- giausia savo darbo rūbais.

džioti paliko tas pats. Eidama 
jau 84 metus, kasdien eina 
medžioti į laukus ir miškus. 
“Kai jau nebegalėsiu medžio
ti, mirsiu’ ’— pasako. Visi ją 
apylinkėje žino ir vadina se
noviškai “Didžioji Pana” — 
“La grande Demoiselle”. Kiek 
vyrų jai besipiršo, visiem at
sakė sausai: “Mano gyvenime 
jiem nėra vietos”. Tai supran
tama. Ji pati vyriška.

Vyriška ji buvo dar 1904- 
metais, kai pradėjo- važinėti 
automobiliu. Ne tiktai automo
bilis tada buvo retas ir pana
šus Į arklių traukiamą karie- —Šveicarijoje pirmoji mo
tą, bet dar mažiau buvo girdė- teris, įgijusi diplomą siūdinti 
ta, kad mergaitė juo lėktų 30 vyriškus rūbus, yra Lotte Thue- 
mylių į valandą. Mašina tiek ier Qey . Diemtingen (Be), 
vežė, ir tai buvo aniem laikam _ Regina Leonaitė, kurią tė- 
didelis greitis, jei per miestą vaj išprašė iš Chruščiovo, kad 
tebuvo galima'varytis tik 7 my- išleistų iš Lietuvos, Vilniuje 
lias. O dabar moterys spraus- yra baigusi bibliotekų vedybos 
miniais skraido, ne tik auto- kursus, 
mobiliais laksto.

Toji savo amžiaus dinamiš- Australijoje, vadovauja lituanis- 
ka moteris buvo ir slaugė, tikos kursam; kursai veikia jau 
Prieš pirmąjį Didįjį karą Ma- nuo 1952 metų. 
roke kovojo su dėmėtosios šil
tinės epidemija. Vos neteko pa- nienė New Yorke rūpinasi lie-
čiai atsisveikinti su slaugymu tuviškuoju skyrium tarptauti-
ir medžione. Grįžusi namo sa- nėje moterų mugėje, kuri su-
vo dvarelyje įtaisė ligoninę, traukia daug lankytojų,
žmonėm ji gailestinga, tik žvė
ris šaudo, kol jos begrumbą tuvos operos solistė, Montrea-
pirštai dar paspaudžia šautuvo lyje vadovauja muzikos studi-
gaiduką. jai, kuri šiemet švenčia jau de-

. šimtmetį.
B. Navickienė, Chicago.

žižienė Melbourne,

na, kaip jo maža dukrytė, pa- nors veikti. Kun. Keller rašo, 
mačiusi nuskurdusius vaikus, kad vienas vaikutis iš Europos, 
paklausė: “Kodėl negalėtume prieš Kalėdas nuvestas į dide- 
jiem duoti maisto — mes tiek lę krautuvę, pasigedo joje Vai- 
daug jo namie turime?” Kitu kelio. Krautuvės menedžeris 
atveju ji vėl paklausė: “Ką vė- susiprato, kad reikia ir tokio 
jas daro, kai jis nepučia? 
kam

žaislo”. Jam buvusi gera 
atrodo, kad visi turi ką moka prieš Kalėdas.

ist j.it mot «fic Srrrnc ho»cK.
cs Įcmtfjr vb.on cin kkiocu !»•*«
ten d-r

NEREIKIA prisiekti dangumi — pakanka nueiti j bran 
genybtg krautuvę.

Kardelienė, buv. Lie-

laikraščio “Tribūne” žodi-
nių mįslių varžybose laimėjo 
antrąją premiją — 5,000 dol.

—Kad niekur neišeitu, vy
ras surinko visus žmonos rū
bus ir padegė kieme. Ugnis 
persimetė į baraką. Kaltininką 
patraukus į teismą, jis teisino
si: “Vyras turi teisę žmonos 
rūbus deginti, saugodamas ją
nuo neištikimybės. Pas mus,
Ukrainoje, yra toks paprotys”. 
Pfarrkircheno. Bavarijoje teis
mas rado, kad toks “paprotys” 
kaltininko nepateisina. Jis nu
teistas penkis mėnesius atkalė- 
ti. bet kad iš kalėjimo neišei
tų, jo rūbų nedegino.

— Kad nerodytų gailestin
gumo tvarkos laužytojam. Ang
lijoje nutarta moterų policinin
kių susisiekimo tarnybon ne
skirti. Jos pasirodė lengvai pa
tiki vyrų pasiteisinimam .Vy
rai policininkai moterim ma-
žiau gailestingi.

—Kad neplautų indu, vie
na daili amerikietė išsiskyrė su 
vyru. “Aš negaliu žiūrėti į vy
rą su priejuoste” —pareiškė 
teisme. Amerikoje apie 73 pro
centai vyrų plauja namie, in
dus su priejuostėm ir be prie
juosčių.



Neseniai prancūzų, rašytojas 
Rene Masson išleido romaną, 
pavadintą “Les comperes s de 
misericorde”, kurio - veiksmas 
per vieną naktį vyksta Pary
žiaus 11 ir 4 kvartaluose. Ro
mano svarbiausias veikėjas yra 
lietuvis Kazimieras Pantalaskas, 
kuris nė žodžio nemokėdamas . pas Pedagoginio Instituto bib- . 

' prancūziškai kėsinosi savavalis- liotekininką ir ten mano rasti 
kai atsiskirti su šiuo pasauliu. 
Jis su savo draugu Motiejų Va- 
riku dirbo prie statybos. Vari- 
kas, nukritęs nuo pastolų, už
simušė. Pantalaskas liko be jo
kios paramos, nes Varikas jam 
buvo ir draugu ir vertėju. Pan- su Pantalasku. Biskevičius, ma- 
talaskas buvo susižiedavęs su 
Variko seserim Ona, kuri su 
visa šeima likusi Lietuvoje.

Norėdami Pantalaskui padė
ti ir, svarbiausia, su juo susi
kalbėti, vienas policininkas,

vienas viešbutėlio savininkas ir 
vienas mokytojas su Pantalas- 
ku prasibasto visą naktį po Pa
ryžių. Netoli vienos požeminio 
traukinio stoties jie sutinka 
žmogų , kuris sakosi esąs iš Lie
tuvos, tačiau pasirodo, jog jis 
lietuviškai nemoka .Jie užeina

žodyną ir taip susikalbėti su 
nuskriaustu lietuviu. Tačiau ne
pasiseka ir tai. Pagaliau Senos 
pakrantėje jie sutinka val
katą Biskevičių, kuris jiems 
padeda susikalbėti, išsiaiškinti

tyti, taip pat pažinojęs Lietu
vą, net Lietuvos Mokytojų Są
jungą, pasakoja apie Klaipėdos 
krašto padėti ir kt. Jo žodžiais, 
lietuvių kalba esanti tiek kilni, 
kad žodžių koliojimuisi reikia 
ieškotis slavų kalboje. Kalbė
damas apie Lietuvos bajorus, 

■ Biskevičius sako, kad jie susi
dėję su lenkais, atsisakę daly
vauti tautiniame atgimime.
, Autorius Mąsson, parašęs jau 
visą virtinę knygų,; matyti bu
vo susidūręs su kokiu lietuviu, 
kuris jam ir suteikęs “medžia
gos”. Tasai veikalas panaudotas 
Paul Paviot statomam filmui, 
kuris šią vasarą buvo susuk
tas. Pantalasko vaidmenį vai

Senas ginčas
Atkelta iš 2 pusi.) 

pdtęnkintL Taigi Rusijos lietu
vių- seimž turi aiškiai ištarti; 
etnografinė Lietuva privalo tap
ti — nepriklausoma! ... Ne
priklausomos Lietuvos reikala
vimas turi laiku pasiekti ausis 
visų Europos valstybių.

Mes neatsakome už tai, ar 
bus kas iš to ar ne, tuojau
ant tų pėdų: mes tik atsakome - 
už tai, ar padarėme ant tų pė
dų tuos žingsnius, kurių iš mū-’ 
su reikalauja susikrovusios ap
linkybės ir sąlygos. O jos vi
sais atžvilgiais, kaip matėme, 
reikalauja, kad Rusijos lietuvių 
seimas apreikštų pasauliui Ne
priklausomos Lietuvos reikala
vimą”. (Imta iš “Tiesiant kelią

dino aukšto Ūgio amerikietis 
kino artistas C. Studer. Statant 
filmą, buvo įkalbėta į magne
tofono juostą apie 20 sakinių 
lietuviškai. Jie panaudoti pa
čiame filme lietuviškiems pa
šnekesiams tarp Pantalasko ir 
Biskevičiaus. (J. D.)

Pas Prancūzijos lietuvius
Lyono apylinkės, valdybos 

pirmininku yra V. Narbutas. 
Jis skundžiasi, kad veikimo są
lygos pablogėjo, lietuviai ap
tingo ir 
rinkimų.

Rouen 
vių. Pas
lankėsi kun. J. Petrošius ir pa
minėjo ištremtuosius į Sibirą. 
Solo giedojo Br. Vrublevičius. 
Buvo surengti bendri pietūs, šo
kiai ir kitos pramogos. Jau se
niai atvykęs, bet vis uoliai lie
tuviškus reikalus remias J. Skro- 
dolis grojo armonika. Buvo at
važiavę lietuvių ir iš Paryžiaus.

P, Klimas, j r., šią vasarą 
lankėsi Graikijoje ir Turkijoje, 
kur dabar profesoriauja A. 
Greimas.

Dr. S. Bačkis su žmona rug
sėjo mėn. dalyvavo Strasbour- 
ge įvykusiuose Europos Tary
bos posėdžiuose.

nebelanko savų susi-

gyvena būrelis lietu- 
juos birželio mėnesį

BALFO VAJUS KEARNEY, N. J.
išdalinti prie bažnyčios. Nori
ma ir šiemet surinkti nema
žiau kaip pernai (pernai surink- .
ta 600 dol.).

Labdaros darbas nėra leng
vas. Sutinkama Įvairių kliūčių; 
joms nugalėti reikia ryžto ir

ŠEN. JOHN E. POWER6 šeima: sėdi ųukte Oorothy — senjore Nazareth aukštesnėje mokykloje ir sūnus 
John Jr. — baigias Providence kolegiją: stovi senatorius John E. Powers ir žmona Dorothy.

BOSTONO MAJORU IŠRINKIM ŠEN. JOHN E POWERS
Bostono lietuviai visada bu- 

vo didžtai susirūpinę savo mies
to gerove. Šiemet tas rūpestis 
dar padidėjo, nes miestui tik
rai graso nemaža nelemtis.

Aktyvi grupė lietuvių, turė
dama tai galvoje, gerai visa 
apsvarsčiusi, priėjo išvados, kad 
tinkamiausias asmuo, kuris ga
lėtų šiame reikale padėti ir at
nešti Bostonui gero, yra ŠEN. 
JOHN E. POWERS. Pasitarus 
sudarytas Amerikos lietuvių 
komitetas, kuris yra pasiryžęs 
Bostono majoro rinkimuose pa
remti ŠEN. JOHN E. POWERS. 
Jo patyrimas įstatymus ruo
šiant, asmeninė jo drąsa, jo 
geras būdas ir jo sugebėjimas

Prasidėjo Balfo vajus -
Kearny - Harrison Balfo 7 

skyrius pradėjo rudens' vajų.
Pradžiai buvo surengtas kor

tų vakaras spalio 18 Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Centro 
salėje. Gauta gryno pelno 122.

Lietuvos Nepriklausomybei”. 25 dol. Vakaras buvo palvai- pastangų. Tačiau tikimasi, kad vadovauti labai sėkmingai gali 
Vilnius, 1919, 14 - 19 p.). rintas kavute su pyragaičiais, Kearny - Harrison lietuviai iš- padėti einant aukštas atsakin- 

Kun. J. Tumo kalba sočia- alučiu su žirniais, o labiausiai ties pagalbos ranką vargstan- gas pareigas.

ėijoje. Jums parėmus, galime Teko taip pat neseniai pa
tikrai Jaukti 'laimėjimo.

Prašoma gerai .... įsidėmėti 
RINKIMŲ DIENĄ, LAPKRIČIO 
3. Prašoma balsuoti už ŠEN. 
JOHN E. POWERS į Bostono 
miesto majorus.

Mūsų pačių reikalas ir nau
da skatina balsuoti už ŠEN. 
JOHN E. POWERS, kuris yra 
tikras mūsų draugas ir mus 
gerai pažįsta. Mes žinome, kad 
jo asmenyje turėsime draugą 
Bostono miesto valdžioje. Jis 
atstovaus mūsų reikalams ir 
gins juos visais galimais bū
dais.

tirti, kad'ŠEN.JOHN E. PO“ 
WERS kartu su Šen. John F. 
Kennedy ir Šen. Leverett Sal- 
tonstali paruošė įstatymą, kurs 
įteikiamas JAV Kongresui. Tas 
naujas įstatymas siekia pakeis
ti Walter's Mc Corran įstatymą, 
kad būtų į JAV įsileista dau
giau IMIGRANTŲ —taigi, ir 
mūsų tautiečių, kurie to labai 
laukia, (sk.)

John J. Grigalius

52 G Street

So Boston 27, Mass.

Kviečiam į katalikų akcijos kongresą

—Jonas Charžauskas, Or- 
land Park, III., yra sulaukęs 80 
metų. Jis gimė 1879 Pakapės 
km., Šiaulių apskr. Lietuvoje 

. ligi 1908 buvo vargonininku ir 
mokytoju. Vargoninkavo lietu
vių parapijose Brunavoje (Lat
vijoje), Alūkstoje, Tauragėje. 
Atvykęs Į JAV 1908, buvo var
gonininku Hoinestead, Pa., ir 
Chicagoje. Lietuvon grįžo prieš 

_ pirmąjį .Didįji karą, kurio bu
vo nutrenktas i Rusiją. Petra
pilyje dirbo Centriniame Lietu
vių Komitete ir baigė komer
cijos mokslus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo banko direkto
rium Kybartuose. Ukmergėje, 
Vilkaviškyje. Antru kartu į 
JAV atvyko 1950.

— K. žižiūnas jau 35 metus 
vargoninkauja šv. Kazimiero pa
rapijoje, Montrealyje, Kanado
je-

— Melburne, Australijoje, 
miesto mokyklų gydytojais pa
skirti dr .D. Didžys ir dr. I. 
Kaunas.

— Sydnejuje, Australijoje, 
lietuviai tebeieško žemės savo 
atskirom kapinėm. Yra galimy- 

t biiF “ga» tūoo

—^Moksleivių 'Ateitininkų;
Sąjungos visuotinis suvažiavi
mas šaukiamas 1959 gruodžio 
27 - 29 dienomis Chicagoje, 
Jaunimo Centre. MAS C V ra
gina visas moksleivių ateitinin
kų kuopas ruoštis jubilėjiniam 
kongresui, įsigyti vėliavas, uni- -■ 
formas ir ateitininkų ženkle
lius. MAS sekretorijatas prašo 
visas kuopų valdybas pranešti 
savo adresus ir kuopų valdybų 
narių pavardes CV sekretorei 
M. Meškauskaitei, 5610 So. 
Winchester Avė., Chicago 36, 
III.

— Vacį. Kleiza, MAS CV

Kataliku Federacijos, geriau ri posėdžiai ir Kongreso užbai
gtam nepatiko, nors keliose visiems patiko lietuviškas ku- čiam broliui užjūryje ar toli- Tik išrinkos Bostono majo- sakant, Katalikų Akcijos Kon- ga. Vakare 6:30 vai. vakarie- 
vietose jisai juos pagyrė už at- gelis, kuri iškepė geradarės bal- mame šaltame Sibire. ru SgN JOHN E POVVERS, gresas prasidės lapkričio 27, nė tame pat viešbuty Century
virą ir drąsų priešinimąsi ca- fininkės: Pietarienė, Stupinke- Posėdžiavo New Jersey galima laukti mokesčių suma- penktadienį, 9 vai. ryte Šven- Room. Po vakarienės šokiai,
rui. Kai kam nepatiko suminė- vičienė, Mėlynienė, Gerulienė, Amerikos Lietuvių Taryba žėjimo ar bent to, kad mokės- tomis Mišiomis Aušros Vartų Vakarienės bilietas su šokiais
jimas gudų. Vaižgantas nore- Kasperienė, Biekšienė, Dargie- Spalio 16 Lietuviu Katalikų čiai nebūtų pakelti, nes Bos- bažnyčioje, Holiand
jo tuo pavaizduoti, kad etno- nė, Belzienė ir Bylaitienė. Vy- Bendruomenės Centro patalpo- ton© gyventojai ir taip jau yra Plaza, New York City. Pa- 2 dol. Bilietus galima gauti pas
grafinės Lietuvos pakraščiuose rai parėmė vakarą piniginėmis se ?ęew jersey Amerikos Lie- mokesčių naštos apsunkinti, mokslą sakys prel. P. M. Ju- mane arba per komisiją: St.
yra nesąmoningos liaudies. Rei- aukomis. Nemažai gauta dova- t - Tarvba sušaukė susirin-
kėjo joje aiškiai žiebti Nepri- nu Įvairiems laimėjimams. Vi- kimą susirinkime dalyvavo Ta-
klausomybės idealus, kad už sa sudėjus, ir pats vakaras iš- pyjjos pirmininkas Andr Sal- i® nebūtu bereikalingų išlaidu,
juos pasisakytu jeigu kasju- ėjo įvairus Jr~ pelno. imant vest pavaduotojai p. Velevas, Jis pasiryžęs Bostono miestą

.. išvalyti, sutvarkyti miesto pa-

Tunnel 8 dol. asmeniui, tik Į šokius —

- z - ~ ~ , -- - vvot, Mavauuuivjai a . v v g»o,

marfytų atsiklausti plebiscito Kearny - Hamson kolonijos dr p Young j Trečiokienė,
biu — vadinasi, pritaikyti mastu, palyginti nemažai gau- Dilienė ir sekr V1 Dilis Ap. dugnes, kad vėl galėtume sa-

prasidės 11 vai.

42nd St. Viešbutis

pirmininkas persikėlė j naują 
butą, jo dabartinis adresas: 
2836 West 84th St., Chicago
57, III., tel.: PR 8-7957.

-Hamiltono vyresniųjų a-
teitininkų dešimtmečio veiklos 
minėjimas ruošiamas lapkričio 
21-22 dienomis.

— Juozas Kazukevičius, Chi
cago, Illinois, 83 metų, Vasario

reikalaujamą “apsisprendimo ta.
teisę”. Iš kun. J. Tumo kalbos Pirmosios kregždės, atnešu-" 
taip pat aišku, kad jis nesiūlė sios savo auką Balfui yra: 
Petrapilio seimui kalbėti visos Bessie Kondrata 10 dol.; Z. 
lietuvių tautos vardu. Jis tik žitkienė — 5 dol.; P. Malec- 
ragino “visiem ir visur” reika- kas — 5 dol.; Pr. Žilinskas —

• lauti Lietuvai nepriklausomy- 4 dol.
Kun. D. Pocius, skyriaus glo

bėjas, ir kleb. kun. L. Voice- 
kauskas Balfo reikalus visa šir
dimi remia. Bažnyčioje paskel

tarta visa eilė klausimų. Vie- v© miestu tikrai didžiuotis, 
nas svarbesniųjų — rengti šiam tikslui pasiekti nuošir- 
Kearny, N. J. ateinančiais me- džiai kviečiama jungtis į ly
tais Lietuvos nepriklausomy- 9! šūkiu "UŽ GERESNĮ BCS- 
bės minėjimą, kuris suburtų TONĄ" ir paremti ŠEN JOHN 
visus New Jersey lietuvius. E. POWERS jo rinkiminėje ak-

ŠEN. JOHN E. POWERS tikrai ras, Moterų Sąjungos dvasios Lūšys, 105 Grand St. Brooklyn 
pasirūpins, kad miesto valdžio- vadas.

Posėdžiai 
Commodore viešbuty, Lexing- 
ton Avė. ir
yra prie pat Grand Central sto
ties. Posėdžiai tęsis ligi 5 vai. 
vak. Vakare 7:30 atstovai ir 
svečiai susipažins prie užkan
džių Free Baltic House kamba
riuose, 131 E. 70 St., New Yor- 
ke. Bilietus gaus prie regis
tracijos. Lapkričio 28, šešta-

valgiai ir gėrimai. Alus visą dieni, 8 vai. ryte Šv. Mišios už 
vakarą veltui. Įėjimas tik 2.50 mirusius federantus. Mišias au- 
dol. Tikimasi sulaukti svečių kos prel. J. Baltusevičius, Kat.

Įdomus vakaras 
Liet. Kat. Bendruomenės 

Centras savo moderniškai į- 
rengtoje salėje ruošia pasi
linksminimo vakarą lapkričio ne tik iš Kearny, bet ir iš apy- Susivienymo dv. vadas. Posė-

iš Petrapilio seimo? Ką jos ra- rapiečius duoti aukų pinigais. 7; Programa įvairi: 9 vai. prą- linkių: Elizabetho? Lindeno, džiai nuo 10 vai. Commodore
šo apie Urachą ir Valdemarą Aukos bus renkamos pagal au- sidės šokiai, 10 vai. bus pasi- Newarko, Bayonnės ir kt. viešbuty atskirai vyrams ir at-
— yra tik pigi demagogija. kų lapus ir vokeliais, kurie bus rodymai (Floor show), 11 -

Gal Naujienos teiktųsi duo
ti dėl “istorinės perspektyvos” 
stipresnius argumentus už ap
sisprendimą kito kurio dalyvio, bė rūbų vajų ir paragino pa-

Periodie Investment Plans
(wrrn evsubance)

offer you investment units in nraldples of $2,500 with 
investment? «s Iow as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to

in the event che Planholder does not live to complete 
his prognun. Under a United Periodie Investment 
Plan with Insurance, you invesc in
UMTTE* ACCVTMITLATTVE FVMB SUARĘS 
a diversiffed, managed mutual fund with investments 
in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriptive litersture, without 
obligation, fili in and Return Thts Advertisement

WADDELL & REED, INC.
Principal Uadrrarltcrr

M W«rt St. KM*. 
Kanma Cfty S. Ko.

REPRESENTATIVE
NAME:
ADDRESS:

40 W»U Str»rt 
N«w York S. N. T.

ADAM STANKŪNAS

J. Mėlynis skirai moterims. Po pietų bend-

LIETUVIŲ SKYRIUS tarptautinJje moterų parodoje New "Vorke praėjusiais metais. Tok* pat skyrius 
suorganizuotas ir Šiais metais. Nuotr. V. Maželio.

IĮ, N. Y. Bilietus reikia užsi
sakyti prieš Kongresą.

Lapkričio 29, sekmadieni, 11 
vai. Apreiškimo par. bažnyčio
je pontifikales Mišias už Lie
tuvą aukos J. E. Vysk. V. 
Brizgys. Pamokslą sakys prel. 
K .Vasys. Popiet posėdžiaus 
naujoji Federacijos Centro Val
dyba. Tuo baigsis Katalikų Ak
cijos suvažiavimas.

Kviečiu dvasiškiją ir visą vi
suomenę dalyvauti Kongrese ir 
posėdžiuose, pamaldose bei pa
rengimuose. Parapijos, draugi
jos ,organizacijos, Įstaigos ir 
asmenys raginami Kongresą 
sveikinti ir dabar prisiųsti au
kas, kad viską sutalpintume 
spausdinamoje knygoje. Kas 
negali prisiųsti atstovų, gali 
prisidėti prie Kongreso darbų 
auka bei sveikinimu. Ypač lau
kiame visų vakarienėje.

Katalikų Akcijos vardan kle
bename i kiekvieno kataliko 
širdį ir kviečiame prie darbo, 
prie Atnaujinimo Visa Kristu
je! Visų lauksime New Yorke 
lapkričio 27 - 29.

Msgr. Jonas Balkūnas 
Kongresui Rengti Komiteto

16 gimnazijai Vokietijoje pa
remti paaukojo 20 dol.

—Jono Dvarecko Įdainuotos 
i plokšteles dainos kartais 
transliuojamos iš Worcester, 
Mass., radijo stoties, šiuo me
tu dainininkas atlieka karinę 
prievolę. Jis yra vvorcesterietis.

Atpigintų knygų iki 90% ga
lima Įsigyti iš Gabijos leidyklos, 
kuri paskelbė knygų išpardavi
mą. Prašykite sąrašų šiuo adre
su: Gabija, P.O.B. 355, Wyan- 
danch,' N.Y.

The PLAYHOUSE West Orange 
Art Theatre

252 Main St.. OR 2-9707.
Starts Wed., Oct. 21st 

Special Accolade! Legion of Decency 
Franz Werfel’s Masterpiece

Free Parking

Group Bookings now beir.g taken for 
Churches - Schools - Organizations 
_______________________ _ . S

TĖVAI REDEMPTORISTAI
IR BROLIAI

Pirmininkas

E. Marijošiūtė, studijavusi 
Sorbonoje prancūzu ir ispanų 
literatūra, rugsėjo 5 vėl grižo 
Į JAV.

Ieško jaunų amerikiečių, dvasiškai 
nusiteikusių aukai, ir turinčių stip
rią valią aukotis \tganyr.un labiau
siai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
ristai dirba J. A.V-se. Vak. Indijoje. 
Brazilijoje ir Paragvajuje.
Kas norėtų platesnių informacijų, 
prašoma raštu kreiptis j
Rev. FRANCIS J. EAGAN S S R. 

Dircctor of Vocations
The REOEMPTORISTS FATHERS
5 East 74th Street. Ncw York 21.

in baldwin
Open Daily for Ll’NCH and DINNER
DANCE and STAGE PERFORMANCE

Herbert Krueger and Mis Orchestra Every E veninę cx<cp: Mon.
R * K Si.r Halis far •' 1 '

Parkinę llantįiirts A' Sartai (lafhr>i»</.<

1M W. Sumišė Kghway, Baldwin, N. Y.
Tel.: BAWwin 3 7200



DARBININKAS

REAL ESTATEREAL ĖST ATE

REAL ESTATE

ar liūto?

savo

Brangute, tai tavo naujas
tėtė.

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

MEDŽIAGOS ir BATAI
MAISTAS 1130

VAISTAI
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

rūpestingumu.

36 THIRD AVENUE, NEW YORK S, N. Y.

Antanas Ustjanavskas

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

iš Hollywoodo pri- 
dukrelei tretįjį vy-

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

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k.

— Negalėčiau pasakyti, pa
nele mokytoja, nes toji vieta, 
į kurią man įkrečia, nieko ne
išmano.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c ė y Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Rudiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši ko ir medvilnės

187 ORCHARD ST., N. Y

Tc’rf.: ALgoniuira 44160

IN CATHOLIC AREA
IN CENTER MORICHES, L.l. N.Y.

$16.700 "
5 room Ranch, full dining room. 
eat-in-kitehen. expan. attic.. full 
basement. garage. 100x256. Walk 
to everything. ATIantic 4-0963.

Old VVestbury Vic. Widow’s sacrifice 
residential AA spacious 2 story Col- 
onial built by cwner. 9 rms. 2 full 
baths 4- 2 half haths. Large living 
rm with fireplace. formai dining rm, 
all eleetrie Colonial kitehen, 2 separ- 
ate stainvays. 4 large bedrms. Fab- 
ulous finished basement. Mušt see to 
appreėiate. Giveaway at $45,000, 
Princ. onlny. Call owner E£X <^-3547.

IN ST. BONIFACE’S PARIŠK 
IN ELMONT, L. I. N. Y.

Luxury 10 yr. old seven rms. brick 
colonial. 3 large bedrooms, large fa- 
miiy room. oversized finished base
ment extra fancy rear patio, at- 
tached garage. plaster vvalls. many 
«xtras. Priced for quick sale, $22,500
PRimrose 5-2443.

Kad bųi linksmiau
Tat a Emilija, žiūrėdama kru- 

tamųjų paveikslu, kuriuose bu
vo rodomos kengūros, išgirs
ta už pečių šnekant:

—r Tik pamanyk, kokie yra 
tie Australijos gyventojai!

— Baisu, — atsidūsta bal
siai teta Emilija, — jeigu už 
vieno iš jų turės ištekėti* ma
no dukraitė.

Labai svarbus pranešimas visiems tau 
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į 

Lietuvą arba į kitus kraštus.

PEILLE MIESTELYJE, pietų Prancūzijoje, kalnuotoje ir neturtingoje 
vietovėje, katalikų parapijos klebonas 40 metų rinko vaistažoles, kol su
rinko už jas tokią sumą. kad. galėjo pastadyįrfinti moderniško stiliaus baž
nytėlę. Klebonui dabar yra jau 85 mėty. ,

Near Catholic Church and Parochial 
School in New City, N. Y. ROCK- 
LAND COUNTY. — 7 room split. 3 
bedrooms, rts baths. garage, base
ment, many extras. 2 vears. o’d. 
100 x 150 ft. t)ead end Št. $23.500.

Call NE 4.4349 or
BĘverly 5-3155 — 8:30 - 5 P.M.

In Sacred Heart Parish, in Harts- 
dale, N.Y. $24,900, charming ranch. 
lovely secluded grounds. shaded ter- 
race; 3 bedrooms, attractive living 
room, expansion .attic. extras, at- 
tached garage.' near' school distnet 
7; 4$< mortgage. ownėir; brokers 
proteeted. WH 9-4360.

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

vilnonės skaros ir šalikai

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

'Padaužą Jonelį klausia supy
kusi mokytoja:

— Iš ko gauni lupti, kai į- 
rūstįni.tėtę ar mamą?

— Iš abiejų.
—O kieno ranka skaudes-

Artistė 
stato

IN ST. SILVESTER’S PARISH 
in Cypress Hills, Brooklyn, N. Y. 
Comer house, large store. 3 room 
apartment, 2 sunny 6 room apart- 
ment«. cold water: near super- 
market. price drastically rėduced to 
$$11,990 cash. prin. only. AP 7-4019

Kadangi artinasi Kalėdos . .. TAZAB siūlo

ntrren msih

IN CATHOLIC AREA 
;OF WHITE PLAINS, N. Y.
/ Gedney Section

QU1CK ACTION
2 yr. split, 5 bed-oonas, 3 baths.
family room. 2 patios, *4 aere.

Corner lot. RO 1-0164.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

— Karčiausi į palmę.
— O jeigu ir palmės nebūtų?
Dabar Nasiras jau supyko ir 

paklausė:
— Tai kieno tu pusę palai

kai: mano
In St. Nicholas of Tolentine Parish 

in Jamaica
80-16 162nd St. Near St. Nicholas 
of Tolentine, 5 bedrooms; living 
room, dining room. modem kitehen; 
garage, cement driveway; hobby 
shop; patio; bar - b - que. $15,990.
JAmaica 3-3639. '

Du negrai Afrikoje šnekasi:
— Ką tu darytum, Nasir, jei

gu tave liūtas pultų?
— Imčiau šautuvą

Čiau.
— O jeigu šautuvo neturė

tum?
— Griebčiaus už peilio.

—O jeigu ir peilio neturė-

e Specialius ka’ėdinius siuntinius, kariuose yra geros 
angliškos medžiagos žemiausiom kainom.

e T A Z A B’ s maisto siuntinius paruoštus dideliu

In OUR LADY OF MARGY Parish 
in PLAINVIEW, L.l. N.Y.

3 BEDROOM SPLIT LEVEL 
baths, comb. storins, blinds, patio, 
extra>. Plot 85x65x100. Asking 
$22,500. Call Owner VE 8-0947.

— Puiku, mam!
Mergytė nubėga ir greitai at

kuria. atgal su knygele:
— Pa, prašau čia pasirašy

ti. Aš renku visų svečių para-

Katalogų lietuvių ir

TAZAB

DOVANOS* GIMINĖM 

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM 
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
K A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny???.
Be abeio, ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
17 JTO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IV Uit. čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine. 
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

Dėmesio! Dėmesio!

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J.

Phone: ELizabeth 4-7608

200 ORCHARD STREET
Tel.: AL 4-8319

Specialiai žemos kain.Ts tiems, 
kurie siunčia audinius j užsienį.116-55 OUEENS BLVO. 

FOREST HILLS. N. Y.
Vlrginla 3-1477

Krautuvė: 75 East 7th Street, Tel.: 0R 4-3939
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

kitom kalbom prašykite raštu
of L O N D O N

Žinomo veikėjo mažas Algiu
kas, įsiklausęs, kad jo tėtė su 
svečiu vis mini “kongresą”, ne
iškenčia nepasiteiravęs.

American A Foreign Book Co.
22 Chapin Placa, Hartford, Conn. 
Telef. CHapet 64773.

TAZAB of LONDOU I
DIDELE EKSPORTO BENDROVE SIUNTINIAMS 

(Lietuvą ir kitus kraštus

Man's home robbed.
Heartbreaking
Crying over spilt milk. 
See us before too late. 
Hartford Burglary Insurance 
You need it. NOW.
ALBERT F. PETERS 

Office:

Daugelis iš mūsų padeda savo artimiesiems, tačiau ne kiek
vienas išgali sumokėti visas išlaidas iš karto. Šiuo atveju 
mes esame pasiryžę padėti tiems, kurie norėtų mokėti už 
siuntini dalimis.
Mes siūlome naudotis mūsų lengvomis išsimokėjimo sąly
gomis. Jūs galite užsisakyti vieną iš žemiau nurodytų 
siuntinių, įmokant pusę kainos, o skirtumą Jūs galite iš
mokėti 60 dienų laikotarpyje. Už šią paskolą mes neimame 
jokių papildomų mokesčių ir Jūsų užsakytas siuntinys bus 
išsiųstas tuojau, gavus Jūsų užsakymą.
Prašome taip pat įsidėmėti, kad mūsų siuntiniai yra labai 
nebrangūs, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.
Siuntinių sudėtis ir kainos yra sekančios:
1. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Iš viso 4 ga

balai, kiekvienas po 3’zž jardo su priedais ..  $49.90
2. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,

kiekvienas po 3Vž jardo ir 2 poros vyriškų, arba mo
teriškų batų ......     $59.90

3. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai, 
kiekvienas po 3^ jardo ir 2 vyriški, arba moteriški

' vilnoniai megztiniai ..................   $59.90
4. Vietinės gamybos medžiagos kostiumams. Viso 4 gabalai,

kiekvienas po 3’^ jardo su priedais ir 1 skustuvas, 1 
plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams piauti 
su tikru diamantu ............   -59.90

5. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3’2 jardo su priedais ir 1 skustuvas.
1 plaukams kirpti mašinėlė, 1 rėžtukas stiklams p:auti 
su tikru diamantu ir 2 poros batų ........  $69.90

6. Angliškos vilnonės medžiagos. Viso 2 gabalai, kiekvie
nas po 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos. Viso 4 
gabalai., kiekvienas po 3^2 jardo su priedais....... $69.90

7. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, kiekvienas po 3 1/3 jardo ir vietinės gamybos me
džiagos. viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’Ą‘ jardo ir 2 
poros vyriškų, arba moteriškų batų ....................  $79.90

8. Angliškos vilnonės, medžiagos kostiumams. Viso 2 gaba
lai, .kiekvienas po 3 1/3 jardo, vietinės gamybos medžia
gos kostiumams, viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’^ iardo 
ir 2 vyriški, arba moteriški vilnoniai megztiniai $79.90

9. Angliškos vilnonės medžiagos paltams. Viso 2 gabalai,
kiekvienas po 3 jardus, vietinės gamybos medžiagos kos
tiumams. viso 4 gabalai, kiekvienas po 3ti jardo, 2 vy
riški. arba moteriški megztiniai-vilnoniai ir 2- poros vy
rišku. arba moteriškų batų ......   $89.90

10. Angliška vilnonė medžiaga paltui. Viso 1 gabalas — 3
jardai, angliška vilnonė medžiaga kostiumui, viso 1 ga
balas 31/3 jardo, vietinės gamybos medžiagos kostiu
mams, viso 4 gabalai, kiekvienas po 3’ž iardo. moteriš
koms suknelėms medžiagos, viso 4 gabalai, kiekvienas 
po 4 jardus. 2 vyriškus, arba moteriškus vilnonius megz
tinius ir 2 poras batu....... ......................................  $99.90

I aukščiau paminėtas kainas ieina visos išlaidos ir prirta- 
tvmas Lietuvon, taip kad gavėjui nieko nereikės primokėti. 
Mes imame taip pat pilna atsakomvbe, k^d adresatas g*>us 
Iečiai tas pačias medžiagas, kurias Jūs už«akė>e. Vic? siun
tiniai vra andrausti ir ju nristatvmas garantuotas. Prie šūi 
siuntiniu Jūc aapte naoildomai užsisakyti kas tik Jums 
patinka ir tai reikės primokėti tik užsakomo daikto 
verte ir muitą.

Papildomu infnrmaciiu reikalu, prašome aplanVvti mus,- 
arKa rašvVite bet”v;Sk3i ir Jūs gau<’te nunijy-du lietu
višką atsakymą. Linkėdami Jums mso geriausio.

reiškiame pagarbą

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

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

Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 va1, iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.

— Tėtyt. kas yra kongresas?
—Kongresas, vaikeli. — at

sako svečias, — yra didelis su
sirinkimas dideliame mieste, 
kuriame dideli žmonės rimtai 
svarsto, kur ir kada turės įvyk
ti kitas toks didelis susirinki
mas.

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

Daili mergytė liudija teisme 
vienoje byloje. Teisėjas klau
sinėja:

— Kur buvai trečiadienį?
— Kine.
— Kur buvai ketvirtadienį?
— Teatre.
— O kur eisi šiandien va

kare?
Pasikelia advokatas ir pareiš

kia ,kad jis protestuoja prieš 
tokį klausimą. Teisėjas jo klau
sia:

— Norėčiau sužinoti kodėl?
— Gi dėl to. kad mudu jau 

susitarėme būti cirke.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

■
šus.

i



Atletas

BUSSINES OPPORTUNITY

ROMAN FUNERAL CHAPEJ

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

BEAUTY SALON 

in Catholic Area of College Point, 
L.l. N.Y. FLushing 9-4358 

Splendid Location. Established 25 
years; low rent; good lease, reason- 
able price. Chance of a life time for 
live vvire.

1541 VIRST AVENUE (80—81 SL) 
Pam Wucker Tel RE 4-5043

Noted for Ouatity and Specialties 
40-07 BELL BLVD. 

Bayside 
BAyside 9-0265

Ambrozas, kilęs iš Pakalniš
kių km., Kražių vai.;

Baublys, Kazys, Kazio sūnus, 
gimęs Sandelių km., Šilalės

STS BLVD. RICHMOND HILE, N. T. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ!
Pirktis matai vartotus kostiumus 
(beveik kaip nauji) — nuo 88.75 

Tuocidoa. Tinka siuntimui į Europą 
Maaoaus pataraaviinas. Didelis p&- 
■Jtinbimaa — Atdara vakarais.

BAKERY

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 va., vak.
Pirmadieniam iki 6 vai vak.

'^5^ - -- Lietuvos konsulato
ĮįpSPORTAS ieškomi asmenys

Krepšininkai pradeda sezoną 
, Ketvirtadienį, spalio 29, Lie

tuvių Atletų Klubo krepšinio 
komanda pradeda 1959 - 60 
metų, lygos pirmenybių sezoną. 
Pirmosiose rungtynėse LAK su
sitinka su estų ekipa 7:15 vai. 
vak. Rungtynės įvyks YMCA 
salėje 179 Marcy Avė., Brook
lyn, N.Y.

Atletę Klube
Spalio 30 Lietuvių Atletų 

Klubas savo patalpose šaukia 
nepaprastą narių susirinkimą, 
kuriame bus pateikti naujai per* 
tvarkyti klubo nuostatai. Val
dybos rinkimai įvyks gruodžio 
4 susirinkime

Išnuomojami lietuvių šeimo
je Woodhaveno rajone atski
rame aukšte du gražūs kamba
riai su baldais ir privačia vo
nia. Pageidaujamos moterys. 
Kreiptis telef.: VIrginia 9-2686.

išnuomojamas kambarys vy
rui ar moteriai su visais pato
gumais. Geras susisiekimas, 
graži aplinka, netoli parko — 
112 Jerome St, Brooklyn 7, 

,N-X.» Tel.MI 7-2658 ,

• Brotkauskienė, Pranciška, iš 
Švenčionių;

Burba, Pranas;
Čeponis, Vincas

. Davidėnas (Davis) Tadas, Liu
do sūnus, kilęs iš Pakapių km., 
Pandėlio vai., Kauno ap.;

Gaidimauskas, Kazimieras, 
Julijono sūnus, gyvenęs Brid- 
geport, Conn. -

Gudelis, Antanas;
Jonikas, Jonas, Juozo sūnus; 

Kuzmickaitė - Kazlauskienė, O- 
na, Kuzmickaitė - Rekienė, Elz
bieta ir Kuzmickaitė - Monke- 
vičienė, Jurgio dukterys;

Leonavičius Jurgis, žmona 
Stanislava, vaikai Alfonsas ir 
Leonora, gyveno Jersey City 
(N. J.?);

Mileris Stasys;
Miliauskaitė-Maskelienė, Ga- 

napa ir jos sesuo Miliauskaitė- 
Mieleška Valerija, gim. Guda- 
kiemio km., Merkinės vai., Vil
niaus rėdybos;

Pakutkaitė - Černiauskienė, 
Agota, buv. Pasiukevičienė, ir 
jos vyras Jurgis Černiauskas;

j *' Pavalkis Kazimieras, gyvenęs 
Brooklyn, N.Y.;

Purys Aleksandras ir Vladis
lovas, Juozapo sūnūs, gimę Uk
mergės ap., gyvenę Radviliš
ky;

Racevičiūtė - Root, Tony, Bo
leslovo duktė, iš Raseinių, gy
venusi Oneonta, N.Y.

Šimavičius, Eugenijus, Jonas 
ir Vladas, Vlado sūnūs, gyve
nę Chicagoje;

Uredeckis Juozas,. Mykolas ir 
Zigmas, Igno sūnūs, kilę iš Ra
seinių ap.;

Venclovas, Stanislovas, Ma- 
taušo sūnus. ''

Pagojus, Petras iš Eigirdžių 
km., Jono ir Barboros sūnus;

Remanauskas (Remanowski),

NAUJOS PLOKŠTELĖS

LILIJA MEJERYTĖ, Kūno . Kultūros Instituto studentė, Vilniaus 
sporto šventėje.

DISPLAY

p*kto kremo 
raguoti*!. ledų tortai ir

R e pu b1 i e 
Wine & Liquor Store

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

PAUL’S RESTAURANT
U9UORS - BEER - WINES

.. SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQUOR. STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ii 
vyno.

Parduodama televizijos apa
ratas ir kombinuota sofa su iš
traukiama lova. Kaina 50 dol. 
Kreiptis telefonu: VI 6-8541.

Išnuomojami 4 kambariai 
dviem ar trim suaugusiem žmo
nėm. Gražioje vietoje prie 
Prospect parko. Teirautis tele
fonu: TR 1-4067

Solistė Lionė Juodytė—Mat-
hews yra įdainavusi naujų H. Alfredas, kilęs gal iš Kėdainių 
F. ir Stereo plokštelių albumą apskr.;
su Rūtos choru. Albume yra Skinkienė, Agota, Vinco duk- 
16 dainų. Išleido Reąuest Re- tė, gyveno 1814 W. 46 St., Chi- 
cOTding Company vardu “Dai- cago, BĮ.;
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga- Šležas, Juozas, Mykolo sūnus, 
Įima gauti pas J. Ginkų, 495 žmona Vincė, dūkte Valerija, 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y., gyveno 3922 W. 62 SL, Chi- ! 
Darbininko administracijoj, cago, Dl. !
910 Willoughby Avė., Brooklyn Vitkevičius, Antanas, Anta-

II“ n° Winihester,
White St., Hillside, N.J., Alex M
Mathews, 256 Union.Avė., Bro-

Consulate General ofoklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

r*

| Norite geros—meiliškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

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

Jums geromis sąlygdmis padarys

gyv. 422 Menahan SL, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-4677

Phone: EV 4-2318

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Auksas, Sidabras, Deimantai 

Laikrodžiai
485 GRANO STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

Brooklyn 8, N. N.
TeL APplesate 7-7083

ELEK1R0S MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N.Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas. 

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeštadieniais — visą dieną. 

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

SPOTS
Vfhenever you’re siek, 
go to bed and don't worry 
Whrh? you’re healthy, 
ask us abeut Hartford 
Accident-Sickness Insurance. 
Then you VTON’T have to worry 
about metrai bills! 
Please caH us soon.

ALBERT F. PETERS 
Offlce:

H8-55 0UEEN8 BU V D.
FORE8T MILLS, N. Y. 

VIrginia 3-1477

Atėjo lakas eiti | pensiją
Ateina laikas pasakyti sau pačiam, 

~ kad Jau gana geras....biznis ir veda
mas be sunkumų, bet kai žmogui 
priartėja tam tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su geriausiais 
dalykais.

PARDUODU TABOR FARM 
VASARVIETĘ

Tabor Farm, Sodus, Mich., vasar
vietė yra 100 mylių nuo Chicago, 
III., ir 10 mylių nuo Benton Harbor, 
Mich.
Pagrindiniam jmokėjimui reikia j- 
nešti $125,'000,00. lakusiai sumai la
bai lengvos išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu reikatin- 
gas informacijas ir literatūrą.

JUOZAS BACHUNAS, Sav.
SODUS, MICHIGAN

~ PAINTING

PAINTING AND DECORATING 

VVILLIAM CHRISTENSEN
PAINTING and DECORATING 

CONTRACTORS
477 59th St., Brooklyn 20, N. Y. 

Phone: HYacinth 2-6034
References gladly submitted

WEDDING RECEPTIONS

REAL ĖST ATE

IN CATHOLIC AREA 
OF BAYSIDE L.I. N. Y.

3 BEDROOM RANCH 
beautifully finisbed basement, ga- 
rage, many extras. Asking $25,500.

Owner, BAyside 4-8390

FRANK ANTUN'S 
OLD COUNTRY MANOR

For the ultimate in Wedding Recep- 
tions, Banųuets & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Newbridge Rd) 

Hicksvflle, L. L
Pėter Petralia, Mgr. OV 1-3300-1-2

NURSING SCHOOLS

Near Catholic Institutions 
in WHITE PLAINS AREA

ST. MARY'S SCHOOL 
OF NURSING

GREENSBURGH
Mušt Sėli Now

3 bedrm. colonial, beautiful grounds, 
usual 1st floor plūs paneled den. 
Middle 20’s or best offer. Owner.

135 South Center St, Orange, NJ. 
CondttcLed by the Sisters of SL 
Francis, HuStings-on-Hudson, N.Y. 
For information write or phone — 
Sister. Mary Noreen, R. N., M.A.

WH 8-0939 Director OR 4-7700.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N.Y. Resid. lUinois 8-7118

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federaHnių ir valstybinių 
taksų {Income Tas) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak., 
setenadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai vak.

WENTER GARDEN TAVERN. INC
VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(RMgewood)

doodamt poiafdotwriniai 
pietūs. Pirmos itliea He-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street Z Philadelphia 23, Pa

POpiar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Proridence Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

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

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės Šokiams, vestuvėms i? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K Valtaitį.
280 UNION AVENLE BROOKLYN 11, N. Y

Tei. EVergreen 4-9672

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
voluškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.

RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders

TELEFONAS: 
APptegate 7-0349

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.



Vartų parapijos klebonas, nuo
širdžiai dėkoja visiems N.Y. 
N J. Kunigų Vienybės provinci
jos kunigams ir tikintiesiems, 
dalyvavušem pamaldose už a. 
a. kunigo Mykolo Ražaičio vė
lę spalio 22.

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad kalėdinių dovanų 
siuntiniai į užjūrius turėtų bū
ti paštan atiduoti: į Artimuo
sius Rytus ir Afriką iki lap
kričio 1, į Europą ir P. Ame
riką iki lapkričio 10.

VydcR- J. McEntęgart pra
neša, kad visi Brooklyno die
cezijos tikintieji, o taip pat at
vykę į Brooklyną, Visų šven
tės vigilijoje, šeštadienį, spalio 
31, atleidžiami nuo pasninko ir 
susilaikymo nuo mėsos. Kas šia 

~ privilegija naudosis, prašomas 
malda, geru darbu ar kitu ap
simarinimu atsilyginti.

Katalikų Federacijos kongre
se/New Yorke lapkričio 27 - 
29, tarp kitų programoje nu
matytų darbų, bus patiekta 
kongresui priimti naujai per
redaguota konstitucija.

Balio bazsrui jau gautas a- 
kordeonas, paukštelis su nar
veliu, iš ^Lietuvos odos dirbi
nių ir kt. Generalinis konsu
las J. Budrys paaukojo dvi bon- 
kas konjako. ...

Religinei programai per ra
diją sudaryta komisija iš kun. 
P. Totoraičio, kun. V. Karale- 
vičiaus ir kun. V. Pikturnos.'

Yorke.
Susirinkimas sutarė, kad da

bartinė provincijos valdyba — 
pirm. kun. dr. J. Starkus, kun. 
dr. V. Bartuška ir iždin. kun.

terminui.

Aušros Vartę lietuvių para
pijos New Yorke metins baza- 
ras prasidės ketvirtadienį, spa- 

-litu29 jr tęsis iki sekmadienio, 
lapkričio 1. Bazaras rengiamas 
parapijos salėje. Parapijos kle
bonas kun. J. Gurinskas malo
niai kviečia visus parapiečius 
ir svečius atsilankyti ir paremti 
parapiją.

Kunigų Vienybės New Yor- 
ko - New Jersey provincijos 
susirinkimas įvyko ketvirtadie
ni, spalio 22, Aušros Vartų pa
rapijos klebonijoje, New Yor
ke, klebono kun. J. Gurinsko 
globoje. Susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip 20 kunigų. Apie 
jubilėjinio seimo darbus pra
nešė kan. J. B. Končius, jį pa
pildė prel. J. Balkūnas. Taip 
pat prel. J. Balkūnas plačiai 
informavo kunigus apie Katali-

Balfo reikalų vedėjas kun.
L. Jankus pirmadienį, spalio 
26, skaitys paskaitą apie pabė
gėlius nuo komunistų susirin
kime, kurį kviečia American 
Association of United Nations, 
Riverdale skyrius.

Z

Domininkas Maknys, kunigo 
dr. J. Maknio tėvas, 82 me
tų, ūkininkas, mirė spalio 7, 
Klaipėdoje. Palaidotas Taba- 
riškiuose. Spalio 14 sūnus ku- rodoje, vykstančioje 71st Re- 
nigas Jonas atlaikė gedulingas giment Armory patalpose New 
pamaldas , užsavo tėvelio yė-_ Yorke, šiemet Ketina skirtingiau

LIETUVIŠKAME skyriuje tarptautinėje moterų parodoje organizatorė V. Jonuškaitė kal
basi su spaudos atstovėm: S. Narketiūnaite ir E. Cekiene. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVES TARPTAUTINĖJE MOTERŲ MUGĖJE
New Yorko lietuvės jau ke

linti metai iš eilės* dalyvaujan
čios Tarptautinėje Moterų Pa-

Šalia kiosko ketinamo pa
puošti lietuviškomis drobėmis, 
lietuvės turės ir atskirą kam
pelį, kuriame bus išdėstyta ir 
Įsigyti galima Įvairių dovanėlių.

_ ... tarpe bus gintaro ir 'odos tragišką likimą. Lietuves šioje
lę ČoUegė Point katalikų para- nei kitais metais dekoruoti sa- dirbinių, medžio drožinių, juos- J 1—i- *■—
pijos bažnyčioje, kur šiuo metu
kun. J. Maknys vikarauja.

vo kioską. Joms padės dail. tų, kaklaraiščių ir k. T^jp pat 
Česlovas Janušas. bus ir spaudos apie Lietuvą.

PRANAS NAUJOKAITIS PFIZER BENDROVES ŽURNALE

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš 

ONOS IVASKIKNtS

si moterų paroda, kasmet 
sutraukianti tūkstančius lanky
tojų, ir šiemet sudarys galimy
bę mūsų moterims pagarsinti 
Lietuvos vardą ir priminti jos

Studentų susirinkimas šau
kiamas lapkričio 1, ‘sekmadie
ni, Tautinės Sąjungos namuo
se. Pradžia 3 vai. popiet. Bus 
paskaita su diskusijom. Po pa
skaitos — arbatėlė ir uždari 
šokiai. Prašomi būtinai atsi
lankyti visi studentai ir “nau
jokai”.

Darius Lapinskas, paviešėjęs 
šią vasarą pas savo tėvelius 
Bostone, grįžo į Europą tęsti 
muzikos studijų. Jis yra bai
gęs Bostone muzikos konser
vatoriją ir toliau specializavę
sis Austrijoje bei Vokietijoje.

Skautę vyčiu “Senųjų Lapi
nų” būrelis antrąją Kalėdų die
ną, gruodžio 26, rengia šokių 
bei meno vakarą — “Serena
da”. šokiam gros garsusis Vin- 
cent Morino orkestras.. Meni
nė dalis ir šokiai bus naujai 
Įrengtoje, viršutinėje Strand 
Hali salėje; apatinėje salėje 
bus rodomi spalvoti filmai iš 
žavingosios Europos, gros at
skira muzika, veiks bufetas bei 
skrajojantis paštas. Pelnas ski
riamas Vasario 16 gimnazijai.

BALAU KRAUTUVES
galima gauti butui modem'ški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

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

Res.: AN 8-5961

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

J. L GIEDRAITIS, 
1632 Bros d Street 
Hartford, Cono^

Sąžiningas patarnavimas

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytą automobilių da
lią ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

parodoje jau kelinti metai iš 
eilės atstovauja New Yorko mo
terų klubas, vadovaujamas Vin
cės Jonuškaitės.

Lietuvių programa šioje pa
rodoje, kuri prasideda lapkri
čio 2 ir truks visą savaitę, bus 
lapkričio 8, sekmadienį, nuo 1 
ligi 2 vai. popiet. Jai vadovaus 
Marijona Jokūbaitienė. Pra
džioje trumpą žodį tars Lietu
vos konsulas V. Stašinskas, o 
paskui bus tautiniai šokiai ir 
lietuviškos dainos.

Kasmet lietuviškos progra
mos pasiklausyti atvykdavo ir 
nemažas būrys vietinių bei apy- vių gyvenimo momentus, savo 
linkėję gyvenančių lietuvių. Pa- filmo reportažą lapkričio mė- 
rodos rengėjos ir šiemet vilią- nesį yra pakviesta rodyti ketu- 
si, kad lietuvių netruks. O kad riose vietose. Lapkričio 8 f il
tie lietuviai savo atsilankymu mas bus rodomas Maspetho 
parodoje ir pačioms rengėjoms liet. par. salėje, lapkričio 14 
padėtų, reikalinga, kad jie bi- Baltimorės Balfo metiniame 
lietus j paroda įsigytų ne pa- Parengime, lapkričio 15 Phila- 

, , . \ , . delphijos moterų klubo pobu-
rodos kasoje, bet pas renge- Vyje jr ^^^,0 28 Elizabetho 
jas. Tuo pačiu rengėjoms fiks Balfo koncerte.
tam tikras procentas. Tai pa
dės padengti išlaidas, kurios Romas Butrimas, šokių or- 
susidaro su tos parodos rengi
mu, ypač parodos vietos apmo
kėjimu. Bilietus galima įsigyti VI 9.0294. Visais orkestro rei- 
visuose Brooklyno lietuviškuo- kalais prašoma kreiptis tik šiuo 
se centruose.

Dail. Juozas Pautienius, at-' 
vykęs iš Chicagos, lankėsi Dar
bininko redakcijoje. Sekmadie
nį dalyvavo savo parodos užda
ryme Almus galerijoje ir po to 
išvyko pas dr. B. Matulionį prie 
Providence, R. I. Iš ten keliau
ja į Baltimorę, kur spalio 31 
atidaroma jo kūrinių paroda 
lietuvių salėje. Lapkričio 13 
paroda perkeliauja’ į Philadel- 
phija-

kų Federacijos kongresą New Pranas Naujokaitis ir Robertą 
Meyer žiūri romano “Upeliai negrįžta 
į kalnus". Dešinėje — Pfizer bendro
ves namai Brooklyne. Nuotraukos iš 
bendrovės žurnalo "Scene”.

v—« .x Mfims yfalem tenka kovoti
P. žemeikis pasiliktų antram su/ Vacilbfinjfe; Sūrios yra pasi

rinkusios žmogų savo karo faų- 
ku. Tame išauštajame kare, nes 

prašo visada p0yfa - temperatūrą gy
dytojai prirašd visokias table
tes ir pffiuleS. Kai kurios iš jų

Kan. J. B. Končius j 
paremti New Yorke Balfo va
jų, kuris prasidės lapkričio 15 
ir baigsis gruodžio 15

Kun. L. Jankus praneša, kad 
yra susitarta su Paulista Press 
išleisti anglų kalba Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę. Leidykla 
pasižadėjo fotografiniu būdu 
atspausti ir originalinį lietuviš
ką tekstą. Maldaknygė bus pa
ruošta vasario 16. Pirmąją mal
daknygės laidą išleido “Atei
tis” lietuviškai. Jos dar galima 
gauti Ateities administracijoje, 
916 Willoughby Avė., Brook- 
IVh 21, N.Y.

šaudomos. nė į erdvę, o į žmo
gų tom bacijom užmušti.

Galimas daiktas, kad parsi
nešę iš vaistinės tų kovos prie
monių, Jiūšinie pastebėję, kas 
jas gamina. Gal liko atminty
je ir Pfizer firma. Vienas ki
tas iš brooklyniškių lietuvių, 
važiuodamas Flushing Avenue, 
sakysime iš Broadway į šv. Jur
gio bažnyčią, bus pastebėjęs 
ir tos firmos namus su raš
tinėm ir laboratorijom. Pfizer

r-Įji

1 .rl

bendrovė turi tų savo įstaigų 
ir kitur, Long Island, o taip 
pat atidarė dideles įmones New 
Lohdon, Conn. Pfizer vaistai 
eiba plačiai į visą pasaulį. Pa
vyzdžiui, Turkijoje, Istambule, 
yra apie 200 tarnautojų, kurie 
rūpinasi tik vaistų paskirstymu.

Pfizer vaistų gamyklose dir
ba ir kelios dešimtys lietuvių. 
Tarp jų yra buvusių valdinin
kų, karininkų, mokytojų, žur
nalistų. Jie ir dabar veikliai 
reiškiasi visuomeniniame lietu-

Blossy, o tarp savo bendradar
bių turi ir žavią mergytę Ro
bertą Meyer, vokiškos kilmės. 
Ir pačioje Pfizer bendrovės va
dovybėje yra nemaža vokiškos 
kilmės amerikiečių.

Taigi, tame “Scene” žurna
le, spalio mėn. numeryje, Miss 
Robertą Meyer atkreipė dėme
sį, kad Pfizerio chromotogra- 
finėje laboratorijoje dirba Pra
nas Naujokaitis, kurio roma
nas “Upeliai negrįžta Į kalnus” 
praėjusią vasarą atsirado iietu-

vių gyvenime. Kartais pasako- vių knygų lentynose, žurnalas 
ma, kad pas Pfizer dirba lie- “Scene” pristato autorių ir jo 
tėviškas “smegenų trestas”. romaną visai 8,000 Pfizerio 

Tam yra vienas pavyzdys, bendruomenei. Trumpai atpa- 
kurį iškelia pačios firmos mė- r-*"; y '
nėrinis žurnalas “Scene”. To autoriaus biografija. Nurodoma, 
žurnalo, dailiai suredaguoto ir ^a^ ra^® dar Lietuvoje, prade- 
iliustruoto, leidžiamą apie 8.000 dant 1920, paskui Vokietijoje, 
ir dalinama tarnautojam bei *r dabar teberašo. Spaudai jau 
darbininkam nemokamai. Re- ^ra paruošęs naują knygą — 
(faktorium pasirašo Henry J. eilėraščių rinkinį, (čia galime 

—————---------------------- pridėti, kad Tėvų Pranciško-
linuomojama 1 ar 2' puikūs nil spaustuvėje yra jau surink- 

kamhariai vienas blokas nuo ta). Žurnalas “Scene ’ ’ dar su-

kurį iškelia pačios firmos mė-

žurnalo, dailiai suredaguoto ir

Salomėja Narkeliūnaitė ,ku- 
ri šių metų vasarą lankėsi Vo
kietijoje ir su filmo aparatu 
užfiksavo tenai esančių lietu

kestro vadovas, persikėlė į nau
ją butą 86 - 13 120th St, 
Richmond Hill, L.L, N.Y. Tel.:

adresu.

Lietuvių Radųo Valandos Programa
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vai, dienos

Iš W H I L — 1430 kilocycles, Medford 55, Maso, stoties

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI. 50 Cottage St., 
Norwood. Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNaTUKE CO. — 
Ona Ivaškienė, 366 W. Broadway ir JONAS ROMANAS, Sjr., 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mass.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge, Mass. — Telefonai: 
NOrwood 7-1449; ANdrew8-7635; ANdrew8-4618; Kirkiami 7-8533

sakojamas romano turinys ir ^^eMoeeaeeeeaaM

kamnanai, vienas blokas nuo *•«*«<«<» >acik u<h »u- a 
parko, gražiame Woodhaven mini, kad Pr. Naujokaitis gy- ® 
rajone. Skambinti tel.: VIrginia vena Brooklyne su sūnumi Ge- t 
6-7216, po 6 vai. vak. džiu ir dukterimi Dalia. Jie li

ko dar nedideli, kai motina

WAGNEB THEATFR T. , . , .
asuu***^ Lietuviam be abejo, malo-

Penktadieni, spalio 30 iki

“MANOEVERBALL”
Vaidina; Guenther Lueders - Ruth 
Stephan - Beppo Brem - Michael 
Cnuner - Paul Hoerbiger - Hubert 
v. Meierfck. — (Medinė Filmą —

Be to, naujausia Vokietijos ivyklu 
mtatM aptvelca

dėmesys. Pfizer firmos prezi
dentas John E. McKenn, pa
skaitęs žurnalą “Scene”, Pr. 
Naujokaitį pasveikino ir palin
kėjo sėkmės.

P.S. Pilnas tos simpatiškos 
firmos pavadinimas ir adresas 
yra toks: Chat Pfizer Co., Ine., 
Manufacturing Chemists, 11 
Barttett St„ Brooklyn, N.Y.
Veikia nuo 1894 metų.

j

RADIO PBOGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties TOLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 3d 3:00 vai, dieną. 
- Perduodamos vėliausios pnsanlinių fiitfų santraukos, dai

nos, muzika,, ir “Magdutes pasaka”.
Biznio reikalais kreiptis į Baltic .Florists gėlių bei do

vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

LAISVES VARPAS

WKOX, 1190 kilocykles
Framingham, Mass.

Sekmadieniais
Nuo 8 ligi 9 vai. ryte

VEDĖJAS —P. VIŠČINIS

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Naujosšos Anglijos Betnvių 
Kultūrtaė radijo programa

1

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graiiorius-Baisamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Malthew P. Baltas
F U N^ER^L M E

M. P. BALLAS—Direktonus 
ALB BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Griand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC ■ -

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Beduord Avė, 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i na
ša 1 i n s k a s

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest P»rkway Statioa) 
Woodhaven, N. Y. 

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

Tet VIrginia 7-4499

W a i I k u s
F U N E R A L HOME

197 Webnter Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojas 
Cambridge, Mass, 
NUTARV FU8LIC

Patams v Imas dlefl# Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja C*n- 
brldgv Ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale Saukite! TeL TR


