
Prie Chruščiovo

PAMOKSLAS JUNGTINĖM TAUTOM
RINKIMU FRONTE

26 dalyvavo Amerika* kata* 
hį? James Francis Mėtetyre, Francis

Jungtinėse Tautose šalia vie
šų kalbų eina “pasikalbėjimai”, 
kuriuose tiriama padėtis, ieško
ma kompromisų. Kai kas deda 
viltis i Anglijos Macmillano pa
sikalbėjimą su Chruščiovu. Po

vos. Jis laukė Chruščiovo prie 
atstovybės dvi dienas ir dvi nak 
tis. Savo žmonos ir sūnaus jis

silpsta 
patikrino 
rytų A- 
Kennedy

Suėmė Bonrarutą?'
Argentinoje suimtas vokietis

Sovietų “technikų'

Tautų sesijos proga varosi

Rūgščio 29 JT darbų tvar
kos komisija atmetė Sovietų 
pasiūlymą ginčus dėl misigink- 
lavimo perkelti j JT pilnatį 
13 balsų prieš 4 komisija pa
sisakė, kad nusiginklavimo klau 
simas būtų svarstomas komisi
joje.

Tai buvo vėl vienas iš di
džiųjų Chruščiovo nepasiseki
mų. . . ‘

Kas kitas, jei ne Jungtinis Tautos turėtų pasisakyti už kolonšalinio 
režimo panaikinimą, nes pagal Jungtinių Tautų C bartą JT pareiga yra 
stiprinti tikėjimą žmogaus teisėm... Kaip gali būti sustiprinta pagarba 
žmogaus teisėm, jei tuo pačiu metu užmerkiamos akys prieš tokius šios 
dienos begėdiškus reiškinius, — sakė Chruščiovas rugsėjo 23 J. Tautose.

MIN. PIRM; DIEFENBAKER 
prikišo Chruščiovui kolonialinį 

-pavergimą Lietuvoje, „Latvijoje, 
Estijoje... ~

kreipėsi Į policija, kad tokių 
interesantų prie Chruščiovo ne
prileistų. .

divizijas, 7,000 lėktuvų ir 600 
laivų. Rytų Vokietijoje jie lai
ko iŠ -to' bendro skaičiaus 20 
divizijų, 4 divizijas Vengrijoje, 
2 Lenkijoje. Vidurio Vokietijo
je turi 22 didelius aerodromus.

Rytų Vokietijos kariuomenė

. Dėl Kongo
Sutarimo, jokio nematyti pa

čiose Jungtinėse Tautose. Ta
čiau klausimas sprendžiamas

New Yorko laikraščiai Įsidė
jo . nuotrauką M. S. Budrecko 
iš Elizabetho. N.J., kuri su-

— Kanados lietuvių ir kitų 
pabaltiečių tarpe didelis pasi
tenkinimas, kad Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Diefenba- 
keris rugsėjo 26 Jungtinėse 
Tautose prikišo Chruščiovui jo 
kolonizmą Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. “Jei rytoj būtų rinki
mai, visi už jį balsuotume”.

Jungtinėse Tautose po gausy-NUSI&NKLAV1MO
bes kalbų pradeda aiškėti, kad ' Tai klausimas, prie kurio la- 
Sovietam nepasisekė generali- • blausiai užkliūva. Nasseris rug- 
nė ataka, kuri turėjo laimėti 
jiem naujų valstybių daugumą. 
To nelaimėjus, pereinama vėl 
prie kovos dėl atskirų klausi-

— Castro užtikrinęs Chruš
čiovą pašalinsiąs amerikiečių 
bazes iš Guantanamo.

sėjo 27 siūlė, kad JT paragin
tų Eisenhowerį ir Chruščiovą 
susitikti, jei reikia, ir su kitais 
iš Jungt. Tautų, nusiginklavi
mo klausimam apsvarstyti.

Nasserio siūlymas regimai 
yra Įkvėptas paties Chruščiovo. 
Tačiau Chruščiovo noras susi
tikti su Eisenhoweriu visai ne
reiškia noro susitikti dėl nusi
ginklavimo. Ko iš tikrųjų Chruš 
čiovas nori, parodė sovietinis 
siūlymas rugsėjo 27: nusigink
lavimo klausimą svarstyti na 
10 komisijoje, bet 15. — prie 
penkių iš Vakarų ir penkių iš 
Rytų dar pridėti penkis “neu
traliuosius” (Indiją, Indoneziją, 
Meksiką, Ghaną ir Jungt. Ara
bų Respubliką).

Amerika jo siūlymo neatme
tė. bet laikosi dėl jo šaltai. 
Derybos dėl nusiginklavimo

priklausys ne nuo komisijos DĖL NUSIGINKLAVIMO 
gausumo, bet nuo Itakvos no- GINČO PILNATYJE 
ro rimtai nusiginklavimo pro
jektus svarstyti. O to noro So
vietai neparodė, birželio mėn. 
iš posėdžio pasitrankę. Noras 
turėti didesnę ksmūsiją reiškia 
norą turėti Itontisfiojo persva
rą, o tada jau balsuoti k* sa
kyti, kad Amarili su daugu

mos nuomone nafeutinka. Tai 
ir vėl bus propaganda, ne nu
siginklavimas.

— Sovietai vartoja povande
ninius laivus agentam iškelti

nas yra rytų Vokietijos valdžių- ri teisę Berlyno oro koridorium VYRIAUSYBĖS^

DĖL HAMMARSKJOLDO
Chruščiovo ataka prieš JT 

gen. sekretorių Hammarskjoldą 
I nerado pritarimo nef tarp Af

rikos valstybių nėi tarp vadina
mų neutraliųjų.
DĖL KOMUNISTINĖS KINIJOS

Chruščiovas, nors ir remia
mas kitų, negalėjo komun. Ki- 

' nijos Įpiršti Į Jungtines Tau
tas. Rugsėjo 27 komisija 12 
baisų, prieš 7 ir vienam’ susi
laikius. pasiūlė jos priėmimo 
svarstymą atidėti vėl tolimes
nei sesijai.

Berlyno klausimo nėra Jung
tinėse Tautose. Tačiau Maskva 
naudojasi proga paspausti ir 
dėl Berlyno, kad priešininką 
padarytų nuolaidesni. Sovietai 
rugsėjo 28 įteikė notas Ame
rikai, Anglijai, Prancūzijai, kad 
jie neleistų naudotis Berlyno 
oro koridorium asmenim, ku
rie siekia “revanšo”. Turi gal
voje vakarų Vokietijos politi
kus, kurie vyksta Į vakarų Ber
lyną. Si Maskvos nota pakarto
jo Sovietų komendanto pareik 
kūną ir siekia pripratinti vaka
riečius prie fakto, kad Berly-

STIKLINIAM E Ž V E R Y N E 
dalu TaMkat taFIaii infcr maču

jas tirą 

tMtę ir ŽMai^ IbIsyĮEs yyncjd

vąš yra tokio “dvigubo galvoji
mo” ekspertas. Kaip gi kitaip 
suprasi jo reikalavimą, kad JT 
vykdytų laisvės dvasią pasauly
je, naikintų kolonizmą .... Tarp 
kitko Orwell s knyga pastebi, 
kaip gyventojų tarpe supran
tama^ laisvė. Rašoma: “žodis 
‘laisvas’ tebėra* naujakalbėje, 
bet jis gali būti vartojamas tik 
tokiuose posakiuose, kaip 'šis 
šuo yra laisvas nuo blusų’ ”.

Sulzbergeris pataria šalia ke
turių oficialių kalbų, Į kurias 
verčiamos atstovų kalbos, Įves
ti dar ir penktą — šią ,‘nauja- 
kalbe” .

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris sušaukė frakcijos pasitari
mą . ir aiškino, kad Vokietija 
turi imtis iniciatyvos pasiprie
šinti Sovietų varžymam dėl Ber
lyno. Vokiečius jaudina vaka
riečių tenkinimasis tiktai raš
tais atsakyti į Maskvos veiks
mus.

Vakarų Berlyne senatas a- 
liarmavo padėti po paskutinės 
Sovietų notos Amerikai, Ang-. 
lijai ir Prancūzijai. Pagal tą So 
vietų pareiškimą vakariečiai tu-

— Sovietų Sąjunga visada sa- 
vanaudištai išnaudojo tautybių 
problemas santykiuose su ki
tais kraštais. Specialios progra
mos ir tam tikslui profesionalių 
agentų paruošimas, per paskuti
nius 15 metų nekartą nulėmė 
tų kraštų pajungimą Sovieti
niam interesam. Negana to.

naudotis tik savo karinės ope
racijos pareigūnam pervežti ar 
jiem aprūpinti. Tai reiškia So
vietų atsisakymą nuo ankstes
nių susitarimų ir Berlyno pa
vertimą tik Vokietijos ir Mask
vos teritorija. Burm. Brandt 
rugsėjo 28 išvyko Į Bonną tar
tis dėl bendros akcijos. Išvyk
damas pareiškė, kad padėtis 
yra nauja, ir nėra prasmės kiš
ti galvą į smėli. Esą rengiami 
nauji diplomatiniai Sovietų žy
giai tolimesnei agresijai prieš 
Berlyną.

Respublikonų partijos tauty
bių suvažiavimas Washingtone 
priėmė rezoliuciją, kurios pir
muose trijuose punktuose iš
kelia tautybių reikšmę Ameri
kos kūrime, kovoje su komu
nizmu. o kituose trijuose punk
tuose siūlo konkrečias priemo
nes tautybių jėgai planingai pa
naudoti.

Valstybės sekr. Herteris, grį
žęs iš Jungtinių Tautų, pareiš
kė nemanąs, kad tokis susiti
kimas būtų galimas.

bos trys lėktuvai buvo sulai
kyti teismo sprendimu, kai 
Floridos skelbimų firma iškė
lė bylą Kubos lėktuvų linijai 
dėl nesumokėtų skolų.

pačiame Konge, užkulisiuose da 
lyvaujant ir pašalinėm jėgom, 
kurios remia Lumumbą. Tos pa
šalinės jėgos tai Egiptas ir Gha- 
na. Prisideda dar Marokas, Tu
nisas, Gufnea. Jie visi penki

Jei' prezidentas bus Kenne- 
dy. manoma, bus stipresnė vy
riausybės kontrolė privačiai 
iniciatyvai ūkinio -ir socialinio 
gyvenimo srityje. Jei laimės 
Nizonas, vyriausybės kontrolė 
bus mažesnė.

. . kuriam buvo taip pat kliu-
gl IT Maskvos naudai. doma įvažiuoti į rytų Berly-

Kasavubu pažadėjo oficialius Tačiau paskiau paaiSki-
kad trijų okupacinių

Prancūzija ginasi nuo 
anarchijas 
Intelektualu vardu 
Prancūzijos 140 rašytojų, žur

nalistų. teatro, ekrano aktorių, 
mokytojų paskelbė intelektua
lų vardu manifestą — pąteisi-.. 
no tuos, kurie atsisakys kariau
ti Alžiro. fronte. Manifestą pa
sirašė daugiausia prokomunis- 
tai ar kairieji liberalai, toki 
kaip Jean Sartre. Francoise Sa- 
gan. aktorė Signoret.

Vyriausybės vardu
Vyriausybė atsakė į tą ma

nifestą drausmės priemonėm— 
atsisakymu nuo patarnavimo 
valdžios Įstaigose — radijuje, 
televizijoje, teatre tu. ku
rie yra manifestą pasirašę. Taip 
pat atsisakė remti tas filmas, 
kuriose tie aktoriai vaidins.

Alžire kariauja, 
o Paryžiuje žūsta 
Paryžiaus policijos prefek

tas paskelbė, kad nuo Alžiro 
karo pradžios Paryžiuje buvo

BERLYNAS ALIARMUOJA DEL NAUJO RUSŲ SPAUDIMO ” 1124' *užeista t354

gotos konferencijoje.
Rytuose pozicija 

Gallupo institutas 
gyventojų nuotaikas 
merikoje. Rado: už 
51 proc.. už Nizoną 49. Tai 

Į pietų Amerikos valstybes. A- didelis atsitraukimas nuo res- 
merikos žvalgybiniai lėktuvai publikonų, palyginti su anks- 
nufotografavo gumines valtis, tesniais rinkimais. 1952 už de

mokratus buvo 45, už respub
likonus 55, 1956 už demokra
tus 39, už respublikonus 61. 
Tvirčiausi respublikonai buvo 
Vermonte — 72.2. Gal tada 
smarkiai žavėjo Eisenhoweris?

Kuo skirsis?

Jungtinės Tautos niekada ne- kia: “Jie galį išpažinįj tuo pa- 
N'ČCNiy * turėjo tokio pažeminimo, kaip čhi metu dvi vieną kitai prieš- 

šioje sesįjoje. C. L Sulzber- taraujančias mintis”. ChrušČio- 
. . . ger (NYT) palygino šios sesi-

I MImTI (1X11 irt J08 “■ ju elgesį surllllll George Orvvell romano “1984” 
- - gyvenįnau

Jei Oruell būtų galėjęs ap
lankyti puikų stiklini žvėryną 
prie East River, — sako Sulz- 
bergėr, — kur 96 valstybės 
svarsto pasaulio ateitį, jis bū
tų galėjęs nustebti savo pra- 
matymu ...

Orwell knygą gen. sekreto
rius Hammarskjoldas turėtų iš
dalyti, kad ji padėtų suprasti 
atstovų kalbas, nes nors Chruš
čiovas kalbėjo rusų žodžiais, 
bet jo kalba buvo daugiau ta 
“naujakalbė” iš Orwell knygos.

To romano gyventojai turi 
“dvigubą galvojimą”, -tai reiš-

SOVIETŲ KARIUOMENE Vakarę Vokietijos kariuomenė Sovietų pastangos šia linkme 
EUROPOJE Vakarų Vokietija, nors gy- kasdien stiprinamos. Šiom už-

švedų ekspertų žiniom, ry- ventojų turi tris kartus daugiau mačiom visa išgali^ turi būti 
tų Europoje Sovietai turi 96 už rytų Vokietiją, kariuomenės pasipriešinta visų amerikiečių, 

teturi 269,000. ' o ypač tų. kurie turi tamprių
Vakarų Vokietijoje pabėgęs ryšių su savo kilimo kraštais, 

iš rytų Vokietijos Sovietų pa- — Tautybių konferencija siū- 
reigūnas aliarmavo apie galimą kad ateinančioje adminis- 
rytų Vokietijos staigų puolimą tracijoje būtę įsteigta spocia- 
į Berlyną. Gal tai tik gandas K valstybinė agentūra palaiky. 
Vakaram gąsdinti? ♦» tiasioginiam ryšiam tarp A-’

Rytų Vokietijoje yra 1,100/ ----------------- --------------------------- marikes vyriausybės ir organi-
000 kariuomenės. Baltijos jū- Afrikos studentai Maskvoje zuoty tautini? grupiy tikslu 
roję 158 povandeniniai laivai, nepatenkinti imptemontuoti tautę išlaisvim-
80 naikintuvų. Afrikos trys studentai grįžo mą, kaip yra nustatyta vico-

prieš porą savaičių iš Maskvos preeidonto Nixono nominacijos 
ir pranešė eesą visų afrikiečių priėmimo kalboje, ši agentūra 
ir pranešė, esą visų afrikiečių turėty rūpintis ir spocialinėm

kuriom agentai buvo privežti 
prie kranto.

— Eisonhowerio štabas pla
nuoja, kad Eisenhoweris pasa
kytų dar vieną kalbą — bai
giamąją — kai jau Chruščio
vas bus Maskvoje.

—Castro išvyko rugsėjo 28 
namo sovietiniu “Iliušinu". Ku

riem Kongo vyriausybė Įsakė 
išvykti, dalis pasiliko Stanley- 
ville, kur yra Lumumbos atra
ma. Kita dalis persikėlė tik į Jeigu Kennedy bus išrinktas 
Ghaną. kurios vyriausybė už- prezidentu, galimybės A Ste- 
leido Sovietam 25 patalpas. vensonui tapti valstybės sek-

— Kubos 30 karininkų tre- rotorium vis labiau mąžta.
niruojami Prahoje valdyti So- Jeigu prezidentu būtų išrink- 
vietinius tankus, kuriuos Mask- tas Nixonas, stiprėja galimybės 

pakliūti Į valstybės sekretorius 
Kinijos komunistai ir J. dabartiniam valstybės sekreto 

riaus pavaduotojui Dillonui. Jis 
prieš Chruščiovo “koegzistenci- padarė gerą Įspūdį Nizonui Bo
ja”. Esąs projektas sudaryti 
Azijos — Afrikos kominformą, 
kuris paimtų į savo įtaką Af
rikos naujas valstybes.

Pasitarimus. kraštu diplomatam nebus
Paskutinėm žiniom, Kongo kliudoma 

vėl didelis chaosas. ----------------------------------------

— Prancūzija sutiko grąžin
ti savo kariuomenę Vokietijoje 
Nato vadovybei. Sutiko taip pat 
su raketinėm bazėm pačioje 
Prancūzijoje. Nato nesutarimai 
tokiu laidu, išlyginti. čiupo policininkai, kai jis mė- nematęs nuo 1944. Sovietai

— Austrijos lėktuvas rugsė- gino prasiveržti prie Chruščio-
jo 26 dėl miglų nukrito prie vo. Jis pasisakė norėjęs pra- 
Maskvos. žuvo 30. šyli, kad leistų atvykti jo žmo

nai, sūnui ir uošvei iš Lietu-

nusiginHavffiRS-derybas ir ar 
bus galima suvesti Chruščiovą-------------------------------------------------------------------------------
su Eisenhoweriu.

vardo Walter Flegd, kuris Įta- studentų, kurių yra apie 1,000 tautybfy problemom šiame 
riamas esąs Martin Bohnnann, Maskvoje. įgalioti paskelbti, kad krašte, kad ji gaišty kuu oėk- 

labai varžomi sekiojami mingiau prisidėti prie Amerikos 
bis. Tiriama, ar jis tikrai. Abe- komjaunuolių net miegamuo- pozicijos sustiprinimo.
jones kelia faktas, kad suimta- siuose, komunistinami ir ver- — Konferencija, pakartoda-
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RINKIMŲ FRONTE
Rinkimai ir prezidento kalba
Tarp respublikonų, kilusių 

iš rytų ir vidurio Europos, dide
lis nerimas dėl prezidento kal
bos Jungtinėse Tautose. Tylė
jimas apie pavergtas tautas,at
baido ir respulikonus, kilusius 
iš Europos, atiduoti balsą už 
respublikonus. Ypačiai neigia
mai veikia faktas, kad Nixonas

71« wetaut st. 
PHILAMLPM1A «, RA. 
WAlKUt 9 HM

ta. Mrtatata savo reikalavi
mų" lankytojai buvo kal
bėję kad jaunuoji kaita maiš- 
taurauti prieš visus — prieš 
tikimą, prieš vyresniąją kartą, 
artai ąmerikinę vtautatanę.... 
č aunranta ta maištą nanrastu 
ir išmėgintu būdu — tegul 
studentai susijungia ir kelia 
maištą prieš tuos vyresniuosius 
ir prieš amerikinę visuomenę 
- taip, kaip Japonijoje, Korėjo
je^ Urugvajuje, San Francis-

Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pas mus perkant būsite patenkinti savo namais

jei kalbama, mano Clark, 
apie Sovietų gamybos augimą 
po km tri takto augimas dar 
labiau pastebimas kitose po 
karo muMokotose valstybėse: 
Vokietija ir Japonija Regre
suoja daug didesniu tempu, nei 
mes. Jos buvo labiau nuskur
dintos nei Rusija, o dabar jos 
savo gamyba toli yra pralen
kusios Rusiją. Jei Japonija ir 
Vokietija turėtų tokius nesą
žiningus propagandistus kaip 
Sovietai, jos galėtų skelbti, kad 
po 10 metų jų gamyba pra
lenks Amerikos gamybą. Tai bū 
tų apsurdas, lygiai kaip dabar 
yra apsurdas Sovietų pretenzi
jos —

Clark sakosi po ilgo tyrinė
jimą priėjęs išvados: Amerikos

'■Mii m Q>aaU* bm oriožio

amaimentai U2 tai
Tikriatodu matu gamybos au- 

-jgimui matuoti Clark laiko vie
no asmenį pagamintų produk- 

’ tų kiekį ir vieną valandą. Tuo 
matu vertindamas, Clark tei-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

Sustojame prie C. Tai žmo
gus su agresija savo galvoji
mą užmesti kitiem, su valia gy
venimą formuoti, su tikėjimu, 
kad į jo veikimo aparatą įsisu
ka ne tik jam pritariantieji, 
bet ir tie, kurie yra priešin
gai nusistatę — ir visi dirba 
jam naudingą darbą. O jis pats 
save sieja su kolektyvo pažan-

TelevMtiJos, HI-FI bei vokiškų aparatu taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuota technika

agresijos padarinių Baltijos vai 
tybėse ir tvirtą viltį, kad jos 
savo nepriklausomybę atgaus.

Visai kitokio tipo yra - C. 
pasikalbėjimo partneriai MM. 
Apie tai bus atskiras straips
nis.

Partizanai iš 1951 metę
Sovetskaja Litva rugsėjo 10 

paskelbė apie 'Suėmimą Kazio 
Mandravicko, kuris prisipažinęs 
palaidojęs miške seseris Jad
vygą ir Onutę Lankauskai- 
tes. Viena š jų buvo kom
jaunuolė vidurinėje mokyk
loje kita “veikėja” kolho- 
ze. Jas nužudę “buržuaziniai 
nacionalistai”. Tai buvę 1951

„U*.. ■VW«V. ||VSMVy>; Mfflbi IMūt

gataųdjg 1,W# Metas-: 
Takios mintys dabar dažnai 
kartojamos Amerikoje. Jos stip
rina tikėjimą Chruščiovo pareiš
kimais: tenktyniiutaime ūkįo ir 
kultūrosz srityje, ir matysite, 
mes jus pralenksime ...

Susidarė mitas apiesovieti
nės gamybos tempą ir galingu
mą. Pagrindo juo tikėti ypačiai 
davė ČIA direktoriaus AUen W. 
Dulles pranešimas Kongrese. 
Dulles teigimu,

_ Jai SmrMtu nraentan* auos 
8 ar 9 procentais per metus 
ateinantį dešimtmetį, kaip tai 
pramatoma, tai skirtumas tarp 
musę ir ję.ekonominio gyveni
mo apie 1970 metus pavojingai 
sumažės, nepaisant, kad musę 
pačię pramonės augimas žymiai 
padidės, palyginti su šiuo metu.

Šis pareiškimas yra autori
tetingas daugumai Amerikos 
pramonės ir biznio žmonių, ku
rie ruošia planus ateičiai. Ta
čiau vienas tuo autoritetu ne- 
patikėjo, .ir. visą Sovietų ūki
nės gamybos augimą pavadino 
mitu. Toks skeptikas “netikė
lis” yra anglas Colin Gark, Ox- 
fordo universiteto ekonomis
tas, ekonometrikos instituto di
rektorius, laikomas specialistu 
sovietiniais klausimais.

Studentę Ceirėie pasikalbė
jimą su A. Cesnavičium, komjau 
nimo pirmuoju sekretorium, to 
pasikalbėjimo dalyviai A. Mic
kevičius ir L. Mockūnas pava
dino “šaknys". Toks vardas 
gali reikšti, kad pasikalbėji
mo klausimai buvo esminiai ir 
vienai ir antrai pusei. Papil
doma antraštė dar buvo — “Il
go dialogo pradžia”; vadinas, 
pasikalbėjimas gali būti vėl ir 
vėl atnaujintas. Turint ■ tai 
prieš akis, verta įsižiūrėti, ko
ki pasirodė to dialogo partne
riai komunistas C. ir nekomu- 
nistai MM.

Tai žmogus, su kuriuo nėra 
lengva vakariečiui susikalbėti. 
Nors jis - vartoja^, tuos pačius 
tradicinius -žocRias kaip ir va
karuose, bet jiem yra davęs 
kitą turinį, priešingą nei buvo 
tradicija. Ir dėl to partneris 
lengvai suklaidinamas. Pvz. C. 
nusuka tariamą oponentą nuo 
klausimo, kas yra Lietuvos iš
davikai; tegul, sako tai “isto
rija pasakys”... Tai senas tra
dicinis posakis, kuris guosda
vo žmones, nerandančius šiuo 
metu teisybės. Lyg istorija im
tų bešališkas teisėjas. Tačiau 
C. žino, kad istorija šiandien 
nustojo buvusi bešališka. Ten, 
kur žmogus yra prievartauja
mas, ten prievartaujama ir isto
rija. Komunisto rašyta, ji, žino
ma, sakys, kad nuėjusieji su ko
munizmu ir okupacija esą hero
jai, o kovojantieji prieš ko
munizmą ir okupaciją — išda
vikai. Komunistų rašyta Lietu
vos istorija jau dabar “liudija”, 
kad Rusija, Lietuvą 1795 užim
dama, padariusi Lietuvai gera; 
kad sovietinė Rusija, militariš- 
kai Lietuvą 1940 okupuodama, 
Lietuvą ’išlaisvtana” ...

Isterija klastojama ir paties 
C. lūpose, kai jį» kalba savo 
lankytojam apie “Uasfe kevą” 
1945-50 Uetavųjei Taktais žo- 

__ ____ . sudartataja W«dį,
Tačiau gamybos kiekis pri- kad tuo laikotarpių Uetuvoje 
aušo ne tik nuo darbe jėgos buvęs tik “vidaus” karaA tarp

tijos privilegija. Kiti jos gali 
turėti tiek, kiek jie tarnauja 
partijai ir vykdo jos planus. 
Ne tik namie, bet ir užsieniuo
se. Chruščiovas turi turėti lais
vę ir Amerikoje varyti savo 
propagandą. Sovietinės knygos 
turi turėti laisvę Amerikoje. 
Bet jeigu jūs, pasakė C„ atva
žiavę į Lietuvą imsite dalinti sa
vo studentišką spaudą, tai per 
24 valandas įsakysime palikti 
kraštą. Jo galvojime yra tvar
koje: laisvė man, bet ne tau.

Tokis laisvės supratimas iš
sprendžia ir bendradarbiavimo 
klausimą: bendradarbiavimas ga 
limas, jei jis reiškia pritarimą 
partijai, o jei ir kurie partijai 
nepritaria, tai jie vis tiek turi 
būti įtraukti į “mūsų bendruo
menę" ir dirbti “mums naudin
gą darbą". Ir tauta yra tiek ver
tinga, kiek ji klauso partijos, 
jai tarnauja.

Ir čia pat C. mėgino jau į- 
traukti į “naudingą darbą” sa
vo svečius, duodamas jiems “as
menišką patarimą”: “kodėl jūs žadėjo tęsti Eisenhowerio poli- 
nesusįjungiate ir, veikdami kar- tiką.

340 TMrd Ava. 
pirrsauno a. pa.
GRaftt 1-3712

4KB Archer Art. 
CMVCAGO 32, tu. 
FRerittcr S-S3B3

tatervendjos, kuriai vadovavo 
iš Maskvos atvykę Kragtovas 
ir Suslovas.

Sunku vakariečiui sutarti su 
C*, ir dėl jo minimos laisvės. Ga
lima sutarti gal, kad laisvės A- 
merikoje yra perdaug; kad as
mens laisvės tam tikra saiku tu
rėtų būti apribotos. Bet jam 
svetimas vakariečio supratimas, 
kad visiems pffiefiąm laisvės 
būtų lygiai taikomos. Jo supra
timu, laisvė yra komunistų par-

- Socialistinė statyba
Žąslių geležinkelio stotyje 

dar pernai rugsėjy atgabenta Sovietuose eina mažėjimo kryp- 
130 tonų kalkių, kurios buvo tim. Amerikos 1.8 ir eina ap
skirtos Cemiakovskio kolcho- gimo tayptimi. Taigi, iki 1985 
zui. Lig šiol jos neatsiimtos, darbo- jėga ne žemės ūkyje So- 
Lazdėnų stotyje nuo pereitų *» -
metų tebeguli 60 tonų statybi
nių kalkių, skirtų Neries kol
chozui. Kėdainių stoty nuo senų 
laikų tebeguli 300 tonų fosforo kiekybės, bet ir nuo jo koity- 
miltų ir 60 tonų anglies. bės. (b. <•>

Kova prieš vakarų Vokietijų laiškais
Sovetskaja Litva pakartoti

nai skelbia ištraukas laiškų, ku
riuos atsiuntę iš vakarų Vokie
tijos nesenai repatrijavę iš Klai-

ir naųjoriM klasės, *TtaMties”, 
ir, žinomą, pirate# kovą prahi- 
pMi Tokbte todžima prieš 
partnerio akto nori užtrinti 
lakti kad Ltetavoje vyfca par- 
thaaų kovs oų svetimos valdy
bės .oiuųMrija. Jei pMrttoanai 
buvo sunaikinti, tid ųe dH vi- 
daas “taasnt”. bet dėl sovieti-

pėdos krašto. Laiškuose skun
džiasi, kad jie buvę apgauti. Vo 
kieti joje darbai sunkūs, butai 
menki, ir priešingai buvę sovie
tiniame režime — ten butus tu
rėję gerus (!).

V. — (Forest Parkway stotis)

Tel. Hlckopy 1-5220

WILLIAM J. DRAKE

Ir d^; li^ęrventojų skaičius, 
tidgį daųfo < j^a, Amerikoje 
augs didesniu tempu nei So
vietuose; dabartinis skirtumas 
eis išsilygmimo linkme Ameri
kos naudai.

— Sovtetę darbę jėgos 50 
proc. tebėra pririšti prie že
ntas ūkio. Amerikos tik 10 pro- 
confę dirba žemės ūkyje, ir 
jie pagamina trečdaliu daugiau 
nei Sovietę žemės ūkis. Dėl 
to darbo jėgos, dirbančios že
mės ūkyje, Amerika turi dau
giau. *

Tuos tvirtinimus Clark pa
remia skaičiais:

— Nuo 189Ū Amerikos kas
metinis produkcijos prieauglis 
yra 2.3 proc. Daugelyje kitų 
nekomunistinių valstybių *taip 
pat aukščiau nei du. Sovietuos 
se priešingai — nuo revoliuci
jos laikų tas prieauglis tik 1.2 
proc. Jei imtum 1928 metus, jis 
buvo 1.6. O 1939 — 1.7.

— Sovietų gimimų prieaug
lis yra 1.5. Carko triumu, jis

> ftMth, E. Bartkus, U ValMm

Mr. Algimantas Kttelis, Treaaurer
Ntamt far Preskirat Utbuaaian - American 
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ALIARMAS YRA PR0PA-
GANDOS IR NETIKRŲ MATŲ stebi, 
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io “Look” boseaModratas E. taojąi

DONT BUY THE WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY 
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— Užsieninės spaudos klu
bas pakvietė Chruščiovą, ir kai 
kurie klubo nariai dėl to pa
sitraukė iš klubo.

Seimo posėdis Baltijos 
valstybėm

Rugsėjo 20 vakare Pavergtų- ■
jų seimas susirinko nepapras- I
to posėdžio Sovietų Sąjungos ■
agresijos prieš Baltijos valsty- ■ 
bes dvidešimtmečiui įvertinti. ■
Šią Sovietų pavergtųjų Euro- 
pos valstybių solidarumo mani- ■
festaciją parėmė ir valstybės ■
departamentas, valstybės sekre- ■
toriaus pareigas einančio D. Dil- 9
lono telegrama šiam sęipip po- S 
sėdžiui, užtikrindamas JAV vy
riausybės nesikeičiantį nusi
statymą nepripažinti Sovietų Iš LIETUVOS

NAUDOMTRS PROGA!
Fetkfer* (gerinusios rGSies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
4O<4 nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televtzyoms. bei stereo HI-FI

Tel.: APptegate 7-0349

—------------ -
■

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 3, N. Y.

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu



; nedori. Nedori dėl to, kad jie

ALĖ RŪTA

ŽVAIGŽDĖ
VIRŠUM
GIRIOS

Nuosmukis Jungtinėse Tautose .
Jungtinės Tautos, įsteigtos gaus paniekinimas, kolchozinė 

prieš 15 metų, savo įstatais pa- vergija, trėmimai ir persekio- 
skelbė kilnius, sekimus: pagar- : jimai.

-------romanas
(39)

savo

kusi

didu-

kuo nori ir apgaulingai keičia 
planus pagal savo interesus. 
Be to, KremBans valdovas ta-

tautas, Chruščiovas, nepaiay- •
damas' tarptautines vienosios vai vekm,\nq9ak^tami savo 
opinijos, ir tautų nusistatymo 
prieš Sovietų sukeltąjį Šaltąjį 
karą, bando įvesti šaltojo karo 
veiksmus į Jungt. Tautų Gene
ralinę Asamblėją. Tai yra vie

šavo nutarimu Tautų SafanmĮ 
rodė reikiamos drąsos i? HatiS 
ties. Tuo pat nutarimu, kas » 
ypatingai svarbu, Tankų SąjmM 
gi sudarė tarptautinį prem 
dentą, kurį turėtų respektuoti 
jos įpėdinė —i. -Tiingtiaėy Tuk 
tos Nevr Yorke. Šio precedeerto, 
tolygiai kaip ir visų kitų tarp
tautinių įsipareigojimų ir tarp
tautinės teises nuostatų Įaužyg

damiesi aplink, tarytum kiekvienas apie save tegalvo
tų. Nepašoko Uogelė, negriėbė akmenėlio. Tiktai sė
dėjo, ištiesusi kaklą, išplėtusi akis, ir sekė. Ir laukė. 
Klyktelėjo už nugaros kažkoks paukštis, prie pat ko
jų nutūpė drugelis. Uogriė neatitraukė akių nuo savo

kompromiso — padidinti ko
misiją ne Chruščiovo 5 kandi
datais, bet didesniu skaičium, 
kad ir Vakarai turėtų saują 
balsų.

vainikų. Kiek į šoną pasuko, kiek pirmyn pasistūmė- tą Uogelė banga priplaukė prie Daugėrio, o Rindė
jo. Vandens žirgelis praskrisdamas papilve užkliudė — prie Mantvilos augintinio.
vandeni, net pakreipta sparnu rėžtelėjo. Susiūbavo — Ar nepavydi? — erzino visos Mažę.
abu ndnikėHai, artyn, artyn, jau jau beveik riektai
šonais, bet kaftas pasidarė, kad vienas stabtelėjo ir darė liūdną veidą, nors pati viena, už sodo pasislė-
ėmi pamažu merktis į vandenį. O anas plaukė ir nu- pusi, a paskutiniųjų stengėsi suphikdyti savo vaini-
plaukė į šoną, į vandens lelijų pusę. Sis gi aptingęs Hvitto.
stovėjo, kol vanduo apsėmė iki pusės, jau ir radas- -------- ...

aė pasinėrė, jau ir riršutt s ėmė grimzti, įsižymėjusi: Daukėrio. Tegul jį ir visi patauška va
jau nežymiai bežaliavo S po pūko vandens. Uogelę dina, mtiagtum/ pagyrūnu, bet Tylonė įžiūrėjo savo
apėmė baimė. A pašoko, surigririri sijono kraitus, bernelio širdy daugelį ir kitokių taškelių: jis buvo
austai juos pasikėlė Jr, greitai įbridusi upeUn, pa- jr geras, ir darbštus, ir dievus gerbė, mylėjo savo
čiupo grimztantį ir plūdurnojantį vainikėlius. Atsigręžė mm ir žirgą, gerbė savo kardą ... Daugėris ne-
į ją Rindė: beslankiojo po svetimus kiemus su niekavertėmis

— Ar jas suplaukė? kalbomis, o gražia, nauja tvorele aptvėrė savo sese-
— Dar pamėginate, Rindele. Gal negerai išme- femz darželi, iššukavo žirgą taip, kad jis blizgėjo kaip

čin? — Jos balsas buvo peĮĮftettęs. • kunigo juodbėris, nukovė neseniai šerną ir parvilko

ir tarptautinių įsipareigojimų, plėtimo. Nors Prancūzija žada 
plaukiančių iš 1942 m. sausio 1 pasisakyti prieš praplėtimą, 
d. Jungtinių Tautų deklaraci- greičiau už sumažinimą, tačiau 
jos ir 1945 m. vasario 11 d. De- spėjama, kad bus ieškoma vėl 
klaracijos Išlaisvintosios Euro
pos Reikalu, Sovietų Sąjunga, 
grąsindama jėga ir panaudoju
si jėgą, inkorporavo Baltijos 
kraštus į Sovietų Sąjungą. Vi-

RCDAKCIJA Ir ADMINMTRACiJj

Rindė žiūrėjo, žiūrėjo ilgai į Uogelę ir susijuo-

Įėjo sau viena Uogelė.

mu, bet Rimgaudo vainike raudonavo užkišta radas
tėlė.

ant kranto, atsirėmė alkūnėmis į suriestas kebus ir 
ėmė stebėti. Abu vainikėliai plūkavo, nežymiai judė
dami pirmyn. Abu nukrito netoli vienas antro, taip

nas iš jo kelionės į New Yorką 
sumetimų. Su savimi jis atsiga
beno visą grupę pavergtąsias

Latvijos ir Estijos vidaus rei
kalus, yra niekuo nepateisina
mas ir neturį jokio teisinio pa
grindo.

Be to, Maskva, užpuldama 
Ba'tijos valstybes, visai ne
kreipė dėmesio į Atlanto Char- 
tą “nedaryti jokių teritorialinių 
pakeitimų, kurie prieštarautų

— Tai daugiau vainikų nusipinkim. Kai tik du, 
tai tuoj spėlios, tuoj ant liežuvio paleis ...

— Dėl manęs — nors šiandien. Bet motulė gal
voja, kad aš dar vaikas. Pati jauniausia - - O gal h- 
Jogintas

sa tai patvirtina, kad Krem
liaus valdovai nei nemanė vyk
dyti tarptautinių įsipareigoji
mų. Priešingai, kaip Molotovas 
yra savo laiku Vincui Krėvei 
pareiškęs, kad Lietuvos likimas 
bus toks, kaip Europos, o Eu
ropa būsianti komunistinė.

Molotovas buvo teisus: Mas
kva daro visa, kad tai pasiek
tų, nepaisant priemonių nei 
kainos. Jis tuomi pat patvirti
no, kad Baltijos valstybių*tra-

vietų nusikaltimas, bet ankštai 
susijęs su tebetęsiamu sovietų 
veržimusi toliau į Europą, Azi
ją, Afriką ir net Ameriką.

Vienašališki Sovietų Sąsa
gos žygiai teikti Kongo respub
likai ginklus, sovietų vertima
sis į Kubą ir kitas Amerikos 
valstybes, Tibeto užėmimas, 

(Nukelta į 4 psl.)

to jas ir agresorius šiandien ’ 
yra, kaip 1939 metais, toji patai 
Sovietų Sąjunga.

Maskvos įvykdyta agresija 
prieš Baltijos kraštas, dabarti-džiamai propagandai

Kada 1939 m. sovietų mar
šalo Vorošilovo vedamos, Rau
donosios Armijos divizijos įsi
veržė į Suomiją, tuolaikinė 
Tautų Sąjunga, nieko nelauk
dama, pasmerkė Sovietų Są
jungą dėl agresijos prieš Suo
miją. Tuo pat metu, 1939 m. 
gruodžio 14 d.. Tautų Sąjungos 
asamblėja nutarė pasalinti So
vietų Sąjungą iš savo tarpo už 
tai, kad Kremlius laužė netik-

Dar daugiau, Sovietų Sąjunga, 
pasirašydama šią Chartą, įsi
pareigojo “gerbti tautų teises, 
pasirinkti tokias valdžios for
mas, kokių jos norėtų... ir siek
ti tokios taikos, kuri laidotų 
joms laisvą ir saugų gyvenimą

riesi turįs teisę kalbėti ne vien 
Sov. Sąjungos, bet ir pavergtų
jų Baltijos valstybių vardtf. 
šiomis neteisėtomis pretenzijo- 

Europos tautas išnaudojančių 1 mis, o taip pat jvairitis auktais 
žygiais, Chruščiovas siekia pa
sikasti po Jungtinių Tautiį pa-, 
grindų ir sugriauti jas, jei jos 
nesutiktų tarnauti Maskvos

— Tai kitais metais, ar dar kitais, a? Jogintas, 
vistiek, į tave vieną tesidairo. Argi ne tave į visus 
ratelius kviesdavo, ar ne tau davė ranką “gegutė
lei”, ir “saulutei”, ir į “malūno sparną” tave įsuko ...

— Ar tu tikrai, Uogele, nieko, geresnio nebe
randi, kaip tas mūsų Rimgaudas?

— O tu? Ar nieko geresnio neberandi, kaip tas 
tavo Jogintas? — pyktelėjusi atsakė Uogelė.

Rindė nutilo. Jos jau žengė takučiu augštyn į so- - 
do pakraštį. Pavakario vėsa slinko į* sodybą, slaps
tydamasi kūmuose, atsikirsdama į medžių liemenis, 
laikydamasi atokiai nuo saulės apšviestos vejos. Gar
siai karkdamos, žingsniavo po kiemą vištos, depsėjo

O kai vainikai būdavo pabaigiami pinti, tai ėmė 
juos merginos į glėbius, nešė, prisispaudę prie krū
tinių, išplėtusios akis artėjo prie dtero, prie sidabru 
saulėj raibuliuojančių mėlynų bangelių. Kitos nešė 
prie upokšnių, tykiai į vakarus plaukiančių, apaugu
sių karklais ir senais žilvyčiais, darančiais pavėsį ir 
užstojančiais nuo nereikalingų akių. Dar kita, savo 
meilę didelėj paslapty; laikanti, nuslinkdavo viena, 
arba su geriausia, patikimiausia drauge, prie tvenkinio 
gale sodybos, žaliais maurais žydinčio, pilno kūjagal
vių ir tik išsiritusių mažų varliūkščių, čia vyko mė
ginimai atidengti likimo uždangą, už kurios dar slė
pėsi pamiltasis arba nužiūrėtasis. Jeigu vainikai su
plauks, taip ir bus. įvardinti vainikai: mano ir to, 
apie kur| svajoju, arba mano ir tų, kuriuos spėlioku.

Sovietų Sąjunga tačiau, ne
paisydama šių dėsnių, tebelai
ko Lietuvą, Latviją ir Estiją 
pavergtas. Maskvos jėga pri
mestieji ir jai tarnaujantieji gėdija nebuvo atsitiktinas so- 
marijonečių režimai visai pa- 

. naikino pagrindines žmogaus 
teises ir laisves ir tautų teisę 
gyventi taikoje ir laisvėje. Tuo 
pat tarptautiniu nusikaltimu 
Sovietų Sąjunga sulaužė Jung
tinių Tautų statutą “Stiprinti 
draugingus santykius tarp tau
tų, atremtus į tautų lygybės

Į dėsnį ir į laisvą apsisprendimą” 
■ (str. 2, par. 2). Sovietų Sąjun- 
t ga, kaip Jungtinių Tautų na

rys, nuolat apsilenkia su reika
lavimu: “Susilaikyti tarptauti
niuose santykiuose nuo grąsi- 
nimo ar jėgos panaudojimo 
prieš kitų tautų teritorialinį

. neliečiamumą ar jų politinę ne- sijoje, J. T. užkulisiuose spė- 
priklausomybę” (štr. 2 par. 4). jama, kad dabar prasidės de- 

s Nepaisydama šių nuostatų rybos dėl tokios komisijos pra-

— Negalima, Rindele! Ne mūsų valiai duotas li
kimas. Kaip Laimos lėmė, kaip dievai — norėjo ... 
Dievas ... t

Ji nutilo, prisiminusi Rimgaudą ir jo kalbas apie 
vieną Dievą. Ar tasai vienas Dievas irgi savo žmo
nėms likimą lemia? Ar Jis nepavydi, kaip laumės, 
laimų priešininkės, ar nesupainioja, nesumazgo dar 
prieš kūdikiui gimstant, jam išverptų dienų? Jeigu 
Jis pats vienas viską tvarko, tasai Dievas, tai Jis tu
rėtų iš karto nuspręsti ir padaryti, kaip žmogui ge
riausia. Uogelei net pasinorėjo, kad jos likimą imtų 
ir patvarkytų tasai vienas, kaip Rimgaudėlis sako, ge
ras ir visa suprantantis, negu dėl jos tampytus! lai- 
mos su laumėmis, į vienas kitą žvairakiuotų dievai, 
nežinodami, kaip čia Uogelės gyvenimą galų gale pa
kreipus.

— žiūrėk, žiūrėk, suplaukė! Suplaukė! Žiūrėk, 
kaip slysta dabar abu pavandeniui! Drauge! — klykė 
Rindė, šokuodama iš vietos į vietą, pirmyn ir atgal, 
lyg jauna; dar nepatyrusi varliotė.

— Matau,* matau. Gerai, kad suplaukė. Tai gal - 
šiemet, Rindele, a?

Rindė susimąstė:

NUSIGINKLAVIMAS AR POLI
TIKAVIMAS DĖL NUSIGIN

KLAVIMO?
Ryšium su Chruščiovo pareiš

kimu, kad dėl nusiginklavimo 
kalbėsis tik praplėstoje komi-

Prisipynusios vainikų ir susiėjusios į priejuostę, mer
gaitės beveik tekinos pasileido į paežerę.

Tenai skambėjo dainos. Kartais pasipildavo juo
ko banga, arba nuostabos šūktelėjimai, riksmai, spie- 
gimat Buvo tikras jaunųjų išdykavimo kratinys. Tarp 
didžiųjų merginų maišėsi ir kelios pusmergiotės, smal
siai'stebinčios vainikų plukdymo apeigas.

Rindė ir Uogelė mėtė į vandenį daugelį vaini- s
kų, garsiai sakydamos vardus, kaip ir kitos. Ir bu
vo daug juoko, kai Rindės vainikėlis suplaukė su Siau-

bą žmogiškajam asmeniui, lais
vė ir lygybė visom tautom, tei
singumas ir taika tarpusavio 
santykiuose, parama atsiliku- 
siem kraštam.

Jeigu tie Jungtinių Tautų 
siekimai galima būtų palaips
niui įgyvendinti, rodos, ko dau
giau reikėtų. Turėtume tarp
tautinę bendruomenę, apiman
čią visas tautas, gyvenančias 
taikoje ir tarpusavio pagalbo
je. Išnyktų neteisybė, kivirčai 
ir karai.

Tačiau kilnūs siekimai yra 
viena, o jų vykdymas — kas 
kita Nesiderinimas apsireiškia 
ne tiktai atskiro asmens gy
venime, bet ir tautų santykiuo
se. Kiekvienas kraštas turi savo 
interesus, kurie susikerta su 
kitų reikalais. Jungtinės Tau
tos panoro tuos skirtingumus 
suderinti, bet pačios pleišėja 
ir nesiderina. Kur čia nesuta
rimo šaknys?

Sovietę Sąjunga, viena iš 
Jungtinių Tautų kūrėjų, galė
jo lengva ranka pasirašyti po 
kilniausiais tikslais, turėdama 
galvoje siekti Pasaulinės Sovie
tų Sąjungos. Tam neprieštara
vo pripažinimas laisvės ir lygy
bės principų, nes tiktai tuo bū
du galima buvo kitus patrauk
ti.

Taigi iš pat pradžios Jungti- Nuolaidos, ieškojimas “tai- 
’ nėse Tautose išsiskyrė žodžiai kos ir koegzistencijos”, apsi-

s Jungtinių 
užmerkiant 
prievartai, 
Jungtinėm 
spektakliu.

Komunistinio bloko sąlėkis 
New Yorke, suorganizuotas Ni
kitos Chruščiovo, pagaliau kir
to Jungtinėm Tautom tiesiai į 
veidą. Iškilo į paviršių padug
nės, kurios Jungtinių Tautų dar 
bus drumstė ir kliudė visą lai
ką.

Sovietų Sąjunga su savo sa
telitais labai budriai saugojo, 
kad nebūtų priimti kurie nors 
nutarimai, priešingi jos sieki
mam savo padėtį išlaikyti ir 
dar stiprinti. Visą1 laiką buvo 
laidojami kilnieji ir žmoniškie
ji Jungtinių Tautų siekimai, 
kol čia atsirado visa komu
nistinė šutvė.

Nuosmukiu tektų pavadinti 
dabartinę Jungtinių Tautų pa
dėtį. Mat, smunka tik tas, kas 
yra kiek aukščiau pakilęs. Ne
gali smukti, kas yra padugnė
je.

Jungtinės Tautos savo gerais 
norais ir siekimais laikėsi aukš
tesnėje žmoniškumo sferoje, 
bet neišlaikė privalomo nuo
seklumo: derinti žodžius su dar
bais. Kalbėta gražių žodžių, bet 
neiimta darbų — nesirįžta ne
klaužadų, prievartautojų ir 
drumstėjų pasmerkti ir išskir
ti iš savo,tarpo.

diktatorių. Chruščiovui yra pa
vykę taip pat prikalbėti keletą 

.Azijos ir Afrikos neutraliųjų 
tautų lyderių atvykti į New 
Yorką. Jis tuomi siekia Jungti
nių Tautų Asamblėją padaryti 
tam tikros rūšies didžiule vir
šūnių konferencija. Tuo pat žy
giu sovietai planuoja Jungtines 
Tautas išnaudoti savo takti
niams tikslams, o taip pat lais
vųjų tautų atsparumui susilp
ninti, palaužti ir pačias Jungt. 
Tautas dezorganizuoti. Maskva 
tikisi, kad šios rūšies susirin
kimai atneš ypatingos naudos 
Sovietų Sąjungai ir jos totali- 

. tariniam s draugams, kurie ,ls is-
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— Betgi suplaukė! žiūrėk, suplaukė ir nebesiski
ria! Matai?

— Matau. Suplaukė! — Rindė susijuokė
Uogelės vainikai tebemirko pakrašty, tarp aje

ru ir vandeninių žliūgių. Dabar ji išsigriebė savuo
sius, nuvalė, nurinko žoles, nupurtė vandenį ir svie
dė abu iŠ tos pačios rankos, sviedė toli, kur vanduo 
labiau juda, kur nėra aptingusių meldų, nei plačių 
vandens lelijų padėklinių lapų. Abu jos vainikėliai

ir darbai, žodžiai paliko gražūs lenkiant su kilniais 
— laisvė ir lygybė, taika, tei- Tautų tikslais ir i 
singumas; bet darbai pasirodė akis neteisybei ir 

šiandien atsimoka 
prieštarauja Jungtinių Tautų Tautom neregėtu 
siekimam. Nesiderino su jais Gal jis atvers užmerktas akis ir 
pavergtų tautų slėgimas, žmo- pabudins Aejautrią sąžinę?

Jos spietėsi į mažus pul
kelius, o kartais tik po tris ar po dvi, pamesdavo 
ant žemės prisirinktus žiedus ir susėdusios, paslap
tingai sudūrusios galvas, susilenkusios pynė vainikus, 
vainikėlius. Pirmiausiai reikėjo nusipint! savąjį, pati 
gražiausią ir stipriausią, netruksiantį, neirstantį, kad 
lengvai vandeny plauktų, vikriai bangose suptųsi, į. 
savo laimę artėtų ... Paskui reikėjo išrinkti šauniau
sias Šakeles ir švelniausius žiedus, supinti į grakštų 
vainiką, lengvą, paslankų, limpantį prie šalelės, pri- 
siglaudžiantį ... Jam priderėjo duoti mylimojo var
das, paties mylimiausio, dienas naktis išsvajoto, išsi
ilgėto. O paskui ... Paskui juokais galėjai pripinti 
daug vainikų, visokius jiems dūodant vardus, viso
kiomis mintimis juos apkraunant, įvairiausiomis vil-

daugelio vainikų. Kam? Rindė plukdė savąjį su žalio tė, suko dar labiau, negu mane ... 
diemedžio šakelių vainiku, radastėlėm apkaišytu, stip- Uogelė ramino: 
riai suraišiotu, kad neiširtų, kad vandeny stangriai 
suktųsi i.. Joginto vardu tasai išdailintas vainikėlis, 
kieno gi daugiau. Rindė gniaužė rankas, jeigu die- 
medinis plūkavo sau palengva, tingėdamas, arba jei 
taikstėsi siūbuoti tolyn nuo jos vainikėlio. Ji pašok
davo iš džiaugsmo, kai abu vainikai artėdavo, kai 
nors dviem šakelėm susiliesdavo, nors trumpam pabū
davo užsikabinę. Ir nebeiškentė mergaitė: metė .grums
telį, kad vanduo susijudintų, kad bangelės siūbuo
tų, kilotų, linguotų ir suplaktų | vieną vietą, suglaus
tų vainikėlius ... Reikėjo net ir antrą grumsteli nu* 
mesti ir trečią ... Uogelė išsigandusi šūktelėjo:



1960

*M

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. Bth Street

Resid. Illinois 8-7 H 8Brooklyn II. N. Y.

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKOveno

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

ANTANAS VAITKUS, vedtjM

Vytautas, miręs 1430 spalio 
27, nespėjo savo siekimų įgy-

kur jūsų pinigai tarnauja tik j urna!**
- BROOKLYN, Ne* Tede .

539.EA8TERN PARKWAY 
at Ncstrand Avenue 

Pirmadieniais-Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 ▼. popiet 

Ptrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PRocMont 3-7000

<1/ NOBMALU3 SmDĮENBAS
r PKR MBTU8 METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIBIOS?
apstaSuopma METŲ KETVIRČIAIS

utis prąndėjoVytautą ąptvarkė 'lenkus, pa- 
O prasidėjo jisai lietuvių statęs jiem„ vadovauti karpių 

įijis- sparne, kurį puolėpatys ge- JogaBą. Sutvarkė ir savo gran- 
ijĮįte rieji ir smaridep kryžiuočių ri- difies, sulaikydamas besitrauku- 

. . teriaiAr jų samdizūri, susitelkę sius, mesdamas kovon naujas
nįjį sparną atsirėmus į Tannen- po garsia šv. Jurgio vėliava. atsargines jėgas. Su savo at- 
bergą (Eglėblnį), o lenkai — Po valandos mūšio kryžiuočiai sarginėm\ypliavom kovon me- 
kairįjį, kuris siekė Grunvaldą dar nukreipėprieš Seteriuskai tesi ir magistras Ulrichas von 
(Žalgirį). Jogaila laikėsi ato- kuriuos savo datimus, kurie ko- Jungingenas. :

gyvenimo pensijų bent šiokį reikalaujant “kriminalistą” ture 
tokį suderinimą su gyvenamo 
momento reikalavimais.

Politika verda
Politinių partijų krizė didė- tas pareigas (miesto prefekto), 

ja: jos ne tik tarp savęs ne- ir vėl statomas net į viėepre- 
sutaria, bet ir skilimo žymių ridento postą. Tai. jau ir po-

KINGSC GUNTY
SAVINOS BANK 
A MUTUAL BANK

®ŪS| jau 
nikė garsiąją ve- 
^“Kristus prisk Peatti vatepĄi tova buvo lai- 

> - - mėta -

tir - ii tų savo laimėjimų tiek 
nešnaudojo, kiek galėjo. Tai 
ne epfrmas atvejis mūsų isto
riko c. Ak, tie lietuviai: jie vis 
n’js i na laurus kitiem!

tų išduoti. Tačiau vėjams pasi
keitus jis grįžo, ne tik nebau
džiamas, bet ir vėl eina aukš-

rinkimus. Jūs turite vieną tik
rų kandidatą, ir aišku — jis 
ir bus išrinktas. Kam minimas 
dar antras kandidatas — kata-

Kadangi pats sovietų prem
jeras dalyvauja šioje Jungtinių 
Tautų generalnėje asamblėjoje, 
tai pąlengvina patraukti jį at
sakomybėn dėl Baltijos kraštų 
okupacijos ir dėl visų kitų So
vietų Sąjungos padarytų nusi
kaltimų. Jungi Tautų Statuto 
laužymas turėtų būti sustabdy
tas. Jei to nebus padaryta, So
vietų Sąjunga bematant pradės 
naujus agresijos aktus prieš 
laisvuosius pasaulio kraštus, 
kaip ji savo laiku yra pasielgu
si Baltijos valstybėse, Tibete, 
o dabar — Kongo ir Kuboje,

Brodway Office: 
I3SBROADWAY M Bodfovd Avė. 

Antradieniai* - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

PinivuM—
nuo 9 v. ryto iki .7 v. vakaro 

STagg 2-9976

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiką, įvairią progų, 

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

; r---- - Jums geromis sąlygomis padarys, :

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meuahaa St, Eidgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel HYactat 7-4677

Žymesnieji virėjai
Sako, kad mažai raštingi 

žmonės greit linksta patikėti

va dabar yra tiesiai valdoma 
Maskvos. Komunistinė Lenkija 
valdo vakarinę Prūsijos dalį su 
žalririo mūšio lauku.

teisindamosi, kad ji tai darė Atrodo, ne būsimas preziden- yra. Panašiai, kaip ir pas jus, litika 
randama tuos .kraštus neva tas tiek svarba, kiek svarbu o, berods, ir visame pasauly- 
taikingais sumetimais. Yra to- surašyti "platformą”, kad visi je. Visos jos nėra gausios dėl 
dėl atėjęs laikas nieko nelan- būtų patenkinti, kad ne tik vie- to, kad stinga politiniai susi- 
kiant drąsiai ir griežtai rea- tūliai galėtų ir toliau tęsti sa- pratusių žmonių. Aktyviai ma- 
guoti į Sovietų Sąjungos nusi- vo ramų pertekliaus gyvenimą, žai kas dalyvauja šiame gyve- 
kalstamuosius darbus Baltijos bet ir ištremtieji pabėgėliai, ir nime. O pagaliau, tokiame mil- 
kraštuose, prieš jų teisių uzur- risi raudonojo maro žudomi žiniškame krašte sunku ir be-

Imkime kad ir pnrtfert. burh» tefa P?“- 
r jus visas gyvenimas pasikeis,

palengvės, liausis kilusios mais
to ir būtinų reikmenų kainos. 
Prieš porą metų viskas pakilo 
dvigubai trigubai, o galo dar 
nematyti. Tačiau apie uždarbių 
pakėlimą negirdėti nieko. Taip 
pat nekalbama nieko ir apie 
užsilikusių bei atsilikusių nuo sutiko jį priimti, nes valdžiai

Saulės giesmė 
—- 3 dol Šias knygas užsfea- 
MuricaM už 7 doL, pridedama 

Kadangi čia tropttas kttma* dar vieną knyga dovanai su 
tas, be galo karšta, tai steko nėtnskaau pašto penfantimu. 
negalima nuspėti, kas ta* iš- Kreiptis: PMttaftitai, 91d WH- 
rtaktas. Kas kita ten pas jus teu^by Ave^ Brooklyn 21, H 
— falMngn klimato krašte. Y. ’

tikas, nesuprantama: ar jūs gir
dėjot, kad būtų masonų kraš
te išrinktas toks prezidentas? 
Tiesa, sako, buvo toks atsitiki
mas, vienintelis, matyt įvyko 
kažkoks “nesusipratimas”. Ta
čiau visa greit buvo atitaisy
ta, nes išrinktasis neilgai gy- 

užvalgė sugedusios žu
vies (mat, anais laikais “kenu- 
kų” nebuvo) ir mirė.

bintako lltaišitroi^iijrgraįte 
inuB štee knygos:, Zenono 1- 
vinskto — šv. Kazimieras —

ftirfriMMiit" ąahwitwn fr .joktes gajiu 
anKHMNc: Amgv

to netoo.

dienų. Buvo užimta žuvusiųjų 
laidojimu Ir s^ds^^tvarety- 
nm. Ttdiau kefiavo taip pat 
lėtai. Kryžiuočių sostinę parie
tė tik po 9 dienų. Ji buvo vėl 
sustiprinta ir saugmna. Leng
vai paimti nebuvo galima, tuo 
tarpu'pagalbon slinko Livoni
jos magistro kariuomenė. Vy
tautas, išėjęs jos pasitikti, su
tarė dėl taikos. Prie Marienbur
go liko Jogailr .su lenkais. Po 
kiek laiko ir jis turėjo pasi
traukti. Taika pasirašyta Tomo 
miestelyje 1411. Lenkai gavo 
nedidelį pakraštį prie Vyslos, 
lietuviai — Žemaičius.

Tokia taika kryžiuočiams bu
vo lengva. Ji rodė, kad jų ga
lybė buvo palaužta, tačiau ne
sunaikinta.

Vytautas dar daug kartų gin
čijosi su kryžiuočiais, juos vis 
spausdamas labiau prie Balti
jos jūros. Vieną kartą jis kry
žiuočių magistrui priminė: “Ki
tados visa Prūsija priklausė ma
no sentėviam, ir aš turiu į ją 
teisių”. Kitu atveju vėl buvo 
pasakęs: “Kryžiuočius reikia iš
varyti iš Prūsijos ir užimti ka
raliaus pilį”. Vytauto laikais 
taip vadino Tvankstą, kurį kry
žiuočiai praminė Koenigsbergu, 
o iš to padarytas Karaliaučius. 
Bolševikai dabar tą seną Prū
sų vietovę vadina Kaliningradu.

. Iš Prano Vaičaičio ano ei
lėraščio paimta šio straipsnio 
antraštė ... “arti kryžiuočiai 
vanagai”. Prieš 550 metų liepos 
15, ankstų rytą, jie pasirodė 
kalneliuose priešais lietuvių ka
riuomenę, kuri buvo sustojusi 
miško pakraštyje. Kovos išveng
ti jau nebuvo galima, bet dar 
buvo galima rikiuotis ir dels
ti. Sakdina, ypač delsus buvęs

pariją, o taip pat karinę ir po- per daug nerėktų ir negadte- pažinti savo vadus, jų sugebė- a . . . tJ; Kas gorėtų apie tai smul-
litinę okupaciją, kas didina tų ir nejaidintių kitiems nėr- jimą, nuveiktą ir veikiamą dar- ^Pas “J“5 taipgi ne- kiau patirti, tepaskaito dr. J. 
tarptautinę įtampą, kuri jaudi- vų ... bą. Čia viską nusveria pasku- J“** programose niekas Jakšto straipsnį “Dlugošas apie
na visą žmoniją ir gtęsia pa- Visai kaskita pas mus. Pre- tiniu momentu paskelbti šū- *** ne nema- 2algmo kautynes” (Tautos pra-
saulio taikai bei saugumui. ridentų kandidatų turime daug: kiai, pažadai ir, deja, nekartą “° Jab,au “tiS’ S?83 2L 1960)

vardai tų, kūne kaip meteorai ir pulk. O. Urbono knygelę
pasirodo didesniuose miestuo- “Žalgirio mūšis”.' 
se ir pasako uždegančias, gra
žias, daug žadančias kalbas. Mė
ginsiu išvardinti didesnes par
tijas: udemstai (u. d. n.k so- Papigintos knygos 
dalistai (P. T. R), trabalistai 
(P. T. B.), sodalprogresistai, ko
munistai, na ir krikščionys de
mokratai. Rungtynės vyksta 
stiprios: vieni už Joao Goulart 
ir Reizeira Loti (buvęs marša- .____ ... , „
las), kiti , už Fernando Ferrari, ?^i?knna^,~ 1 P

Paulo gUTernatorius). Tarp jų — 1 OOI,
minimas ir mano paminėtas Maceinos 
Adhemar de Barros.

buvuM
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Q U A LI T I M B AT M A B K E T

SOVIETAM...
(Atkelta iš 3 psl)

Vengrijos įvykiai, Berlynas ir 
kiti panašūs žygiai yra aktai 
tos pat nusikalstamos sovietą 
politikes.

Už šiuos nusikaitimus Sovie
tų Sąjunga turėtų Imt patrauk
ta atsakomybėn, ir jai pritai
kintas Jungtinių Tautų Statu
to 6 str., pagal kurį Sovietų Są
junga turėtų būti išmesta iš 
Jungtinių Tautų, nebent ji ati
taisytų savo nusikaltimus ir iš
sikraustytų iš Baltijos kraštų.

Jei Jungtinės Tautos nesiryž
tų šio sprendimo padaryti, jos 
tikrai pasunkintų sau sąlygas 
veikti ir padidintų pasaulinio 
karo pavojų. Jungtinių Tautų ,
vardas, kaip tarptautinės orga- Pas jus laikas slenka rude- K. LIZDEIKA ir savo /priešų” juodinimai, vendinti, nors .Žalgirio mūšyje
nizacijos taikai įgyvendinti, žy- niop, o paskui ir žiema netoli. LAIŠKAS II BRAZILIJOS O to neriinga. jp sutraiškė kryžiuočių stipry-
miai nukentėtų, jei jos neroa- Visai kas lota pas mus pietų ■ - J- . - • ■ • ■ Kaip tipingą pavyzdį primin- bę. Laikinai su Vokiečių ordi-
guotų į sovietų nusikaltimus. Amerikoje, tropikų krašte, čia mažių mažiausiai 3-4. O jeigu siu tik vieno iš kandidatų gy- nu sudaryta 1422 metų stena
Maskva tuomi pat Imtų paska- darosi vis karščiau, gyvenimas paklausyti propągandos, kuri veninio epopėją. Dabartinis San ]ik0 pastovi iki mūsų dtenų. Ji
tinta sutrukdyti bet kokias virte verda. Galima sakyti, net seniai jau varoma ir ima siek- Paulo prefektas Adhemar de Mažąją Lietuvą atidalino "nuo Di
Jungt Tautų pastanga* tarp- kunkuliuoja. Dek gamtoje, tiek ti savo viršūnę, tai, atrodo, kad Barros jau kiek metų stengia- džiosios. Tik dešinysis Nemu-
tautiniams ginčams spręsti. gyvenime, atseit politikoje. visi jie tinkamiausi Matyti, jie si patekti tai gubernatorium, no krantas, pramintas Klaipė-

tai prerideųtu arba vicepre- <jos kraštu, buvo nepriklauso-
zidentu, bet žiaurus gyvenimas mOs Lietuvos sienose (1923 -
jį murgdo. Prieš keletą me- 1933), 0 dabar yra Sovietinės
tų buvo apkaltintas sukčiavi- lietu vos ribose. Mažoji T .ietį 1-
mu, vagyste. Buvo iškelta by
la ir jam nestojus į teismą, bu
vo įsakyta policijai varu jį at
varyti. Žmogus turėjo bėgti į 
užsienį. Ne visos ir valstybės

Z i' girto laimėjimu daugiau 
pieša i lenkai, dėka jų istori
ko Jono Dlugošo. Lietuviai ne- 
tdic o tada tokio raštingo as
ine is, kuris būtų iškėlęs sa- 

įvairiems gandams, prasimany- ras žmones. užtat mums yra 
mams ir šmeižtams. Esant že- pareiga, persijojus kitų rašy
mai kultūrai, tai ir nenuosta- r,us atsekti teisybę ir ją skelb-

2ALGIRO rnūiia -vaizdai (ii J. Mataikoa pavaikšto): Vytautas Didysis. (5), Ulrichas von Jungingenas (3); 
lenku karo vadas žydrumas (4), karalius Jogaila (9), ekas Jonas žyžka (7), komtūras Markvardas Salz- 
bach (10).
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Bronius Kviklys, airi

KVIEČIAME TALKON!

Atsiųsta paminėti

DIDELIS PAPIGLNIMAS

metam CATSKILt KALNUOSE
Vardas ir pavardė Z. ir E. KRAUNAICIŲ
Adresas rezidencija

DRISKOME

HALI
svečiams atdara visuose mėtųaukų $.

sezonuose*

Praėjusį pavasarį aukų la
pais Balfo valdybos nariai su
rinko 340 dol. Pridėjus paja
mas iš kitų šaltinių, Balfo cent
rui pasiųsta 500 dol. ' L M.

tikos kursai. Įvykusiame tėvų 
ir mokytojų susirinkime nutar
ta pakalbinti tuos tėvus, kurie, 
turėdami mokyklinio amžiaus 
vaikų, jų dėl kokių nors prie
žasčių j lituanistinę mokyklą 
neleidžia.

JTėvų tarpe yra ir labai švie
sių pavyzdžių. Iš tokių pami
nėtini Damuliai, kurie, gyven
dami Canoga Park, savo duk
relę šeštadieniais vežioja į litu
anistinę mokyklą riet '35 my-

Margučio redakcijoje Chicago- į 
je, iš tų pareigų pasitraukė.

vertė 1953-55, kai 
sviestą ir sūrį, buvo 
Dabar užsieniui duo-

RE organizacijos metinis di
rektorių asiraišnms. Nuvy
kau į šį svarbų posėdį.

CARE veikia dar 27 šalyse, 
tarp jų ir anapus geležinės už
dangos — Jugoslavijoj ir Len
kijoj. šalpai gėrybėmis ir pi* 
nigais .per 1959-60 (nuo liepos 
1 iki liepos 1d) išleido $ 39, 
931,244.00. Nuo .įsikūrimo iki 
šiam laikui, tai yra per pen- 
kioliką metų, šalpos reikalams 
išleido $366,000,000.00. Per 
praeitus metus iš Amerikos vi
suomenės gauta pinigais $9, 
279,755.00; Didžiausią pajamų 
sumą sudarė gaunamas iš A- 
merikos valdžios maistas; per 
praeitus metus buvo gauta už 
$21,690,757.00.

Šių metų * pradžioj CARE 
veikia Vokietijoje buvo su
stabdyta, bet palikta Berlyne 
Vakarų sektoriuje.

Uždarius CARE misiją Va
karų Vokietijoje, susidarė li
kutis $25,000.00. Pasiūliau šią 
sumą skirti tame krašte esan
tiems svetimtaučiams pabėgė
liams, ję įkurdinimo reika
lams; mano siūlymas buvo pri
imtas. Tuo būdu Balf<? skyrius 
Muncbene gaus $5,000.00 ar
ba DM 21,000 lietuvių pabė
gėlių šeimų įkurdinimo reika-

paramos ir pagalbos bei daly
vavimo/’

Rugsėjo 18 pasitarime priim
tas rinkliavos planas ir pasi
skirstyta pareigomis artėjan
čiam koncertui. Pasitarime da
lyvavo ir Balfo direktorė A. 
Devenienė, šiuo metu gyvenan
ti Santa Monica, Calif. Ji pasi
dalino savo patirtimi dėl naujų 
priemonių sutelkti daugiau lė-

šiuo metu Balfo skyrius spar
čiai ruošiasi rudens rinkliavai 
ir koncertui. Skyriaus valdybos 
nariai spalio 12 ir 16 aukas 
rinks prie Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios. Koncertas į- 
vyks spalio 9 parapijos salėje. 
Programa žada būti: įvairi. Bė 
kylančių vietinių jaunų meno 
pa jėgų, solistų R. Dabšio ir B. 
Reivydaitės, pakviesti. neseniai 
čia apsigyvenę — solistė Armo- 
nienė ir violončelistas P. Armo- 
nas, taip gi jau anksčiau iš P. 
Amerikos -čia atvažiavęs vio
lončelistas V. Dapšys. Progra
moje pasirodys ir toliau pažen
gę jaunieji kompozitoriaus B. 
Budriūno mokiniai ''

Balfo skyriaus pirmininkas 
A. Dabšys valdybos vardu pa- 

Parapiįoo piknikas, įvykęs ruošė į kolonijos gyventojus 
rugpiūčio ’ 28, gryno pelno da- atsišaukimą, kuriame tarp kita 
vė 825 dol. (N.W.) įo sakoma,:

Prasidėjimo bažnyčioje. Posėdis 
popiet 3 vai Kongresą globo
ja prel. Mozeris.

Kun. St. Yla po opera-

Darbininko prenumerata 
naujiems skaitytojams 4 
mėn. iki šię metu galo tik 
1 dol. Šiems ir 1961 me
tams — tik* 5 dol. Rask

kolonija, vis auga, mūsų mate
rialinis.pajėgumas didėja ir to
dėl, logiškai galvojant, ir mūsų 
aukos vargstantiems ir para
mos reikalingiems mūsų bro
liams ir sesėms lietuviams tu
rėtų didėti.

Šalpos darbas — visų parei
ga, todėl visi prie jo prisidekk 
me. Laukiame ir tikimės visų

jo pjrminmkss, K. įkilta, G. Mafatnpaijfc 
Grinienė ir Jurkuvienė. šalnos valdžia 
- Rugpiūčio 31įvyko pasitari- turų. VSenajį 
mai baltuose Rūmuose. Ten da- Nuo 1955iki 
lyvavo specialiai kviesti asmens 
Į 4pasūanmą tavo pakviesta 
ir Grinienėj buvusi Bado'direk
torė Europoje. '

Popiet konferencija tavo 
Valstybes departamento salėje. 
Dalyvavo svetimų valstybių am
basadoriai, kurių kraštams tei
kiama pagalba, JAV pareigūnai, 
agentūrų delegatai ir kviesti 
asmens; viso apie 2000 asmenų.

Žemės ūkio sekretorius Bep- 
son aiškino, kad JAV maistas 
duodamas ne todėl, kad turi
ma išteklių. Norima suteikti pa
galba žmonėms, pasitarnauti 
taikai ir gerovei. Pažymėjo, kad 
1953-1960 JAV išdalino maisto 
už vieną bilijoną 326 milijonus 
dolerių.

Maisto 
duodavo 
didesnė, 
dama kvtetiniai miltai, kukurū
zai, ryžiai, pieno milteliai ir pu
pos. Jų verte apie 10 c. už sva
rą. Didžiausią dalį sudaro kvie
čiai.

JAV vardu kalbėjo C. Taft 
ir kongresmanas Judd. Jiedu 
pabrėžė, kad Amerika nori al
kaną papenėti, ramybę ir taiką 
pasaulyje palaikyti. Kitų tikslų 
neturi. Tačiau kai kurios tau
tos (Azijos, Afrikos ir Indijos) 
prisibijo imti Amerikos maistą, 
kad nepatektų JAV įtakon. JAV 
priešai per radiją ir spaudą ve- 
da priešišką propagandą.

GARBE DIEVUI, senos ir nau
jos giesmės su maldų priedu, 
paruošė kun. Kazimieras Sen
kus, muzikos magistras, išlei
do saleziečiai Castelnuovo Don 
Bosco, Italijoje, 352- pusi, su 
gaidomis, įrišta į kietus virše
lius, kaina nepažymėta.

STUDENTŲ GAIRES, nr. 2. 
.............  Leidžia Lietuvių Studentų Są- 

jaunieji turės junga jaV. Redakciją sudaro 
Raimundas Punkris, Romas Re-

Darbininko steninis ta? 
lendorius 1961 metų jžm p**f|į| 
ruoštas. Kalendorių, gaus 
Darbininko skaitytojai ir tie, įą 
kurie laikraštį dar užsisakys 
ligi Naujų metų. Kas' nprėtųjjĮį 

. gauti daugiau egzempliorių, prą-jjĮ| 
Šoma kreiptis į Darbininkei ad- 
ministraciją, .910 WUloughbyil 
Avė., Brooklyn, 21, N. Y

—r Krivūlė, buvusių Lietuvos 
policininkų Įdubas Chicagoje, 
spalio 22, sekmadienį, ruošia ' 
tradicinę savo šventę. Pamal- 
dos bus lietuvių jėzuitų kop-' 
tyčioje. Po pamaldų Jaunimo 
centre susirinkimas ir paskai- .fHI 
ta-adv._ R. Skipičio, buv. vi- į 
daus reikalų ministerio.

Šventės išvakarėse šv. An- 
tano par. salėje Cicero* pobūvis 
drauge su skautų Mindaugo 
draugove, Broniaus Kviklio pas Ji 
kaita su menine dalimi. Pradžia 4|| 
7 vai. vak.

— Dr. V. Vygantas, Pax Ro- r > 
mana pirmininkas, praėjusį sa- • 
vaitgalį buvo išvykęs į Kana- M: 
dą, Halifaxą, kur įvyko Kana- 
dos katalikų studentų suvažia- H 
vimas. Jame pasakė pagrindi- 
nę kalbą. Grįždamas buvo su- ' § 
stojęs Rochester, N.Y., kur da- 
lyvavo lietuvių studentų studi- ^ 
jų dienose.

— Putnamo studenčių bend- į 
rabutyje šiemet bus 18 mergai- J 
čių, kurios aukštesnius moks- J 
lūs eina Annhursto kolegijoje. 
Lietuvaitės ten sudaro lituams- "į 
tikos klasę, kuriai vadovauja 
kun. dr. V. Cukuras. Numato- . įj 
mi du kursai: lietuvių kalbos ? 
istorijos, palyginamosios ling
vistikos bei tautosakos ir Ii- ■ 
teratūros nagrinėjimai pagal „į 
svarbesnes sroves. "j

— Tretininkę kongresas Chi
cagoje bus spalio 2. Prasidės 
10 vai. pamaldomis Nekalto

lietuviškose organizacijose. R. 
Bureika, neseniai baigęs Kali
fornijos universitete Berkeley 
mechaninę inžineriją, dirba Los 
Angeles miesto susisiekimo de- 

V. A.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų pre
numeratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti ne
keliant DARBININKO kainos.

Norint ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pa
siūlyti DARBININKĄ užsisakyti.

Labai apgailėtinas reiškinys, 
kad yra tėvų, kurie ir gyvenda
mi netoli mokyklos, nesudaro 
vaikams sąlygų, jų neparagina 
lankyti lietuviškos mokyklos ir 
visai nesirūpina, kad jų vaikai 
išaugtų sąmoningais lietuviais.

Susituokė. Rugsėjo 17 Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
klebonas kun. J. Kučingis pa
laimino moterystes ryšius mo
kytojos R. Medziukaitės ir 'inžY 
R. Bureikos. Laike šv. Mišių 
vargonais grojo kompozitorius 
B. Budri ūnas. giedojo solistai

' Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos 
papiginami ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arta 
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arta 
prisidėkite auką, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti.

rugsėjo 18, eidama į savo na- REVKTA BALTTCA. Baltų 
mus, buvo suvažinėta sunkve- Laisvės Komiteto žurnalas, M- 
žžmio. Gedulingos mišios už jos džiamas ispanų kalba, spaus- 
vėlę tavo aukotos iv. Alfonso dinta Argentinoje, Buenos Ai- 
bažnyčioje rugsėjo 
ta New CMUcdrat 1 
ko nuliūdę sūnus Autas, dukra mery rašo dr. A. Trimakas, 
Ona ir eilė anūkų. Sužiedėlis. K. Čibiras (Vera

cijos jau išėjo iš Lorettos Ii- 
gonines Chicagoje, bet dar sa- 
vaitę ilsėsis pas gimines, kol 
galės grįžti į Putnam, Conn., .
kur eina kapeliono pareigas se- " W 
serų vienuolyne.

Juozui Lingiui, lietuviui SĮį' 
etnografui, gyv. Stockholme, 
rugsėjo 8 suėjo 50 metų. Yra jį 
gimęs Linkuvoje. Mokslus ėjo 
Lietuvos ir Švedijos universi- . įį

Rugsėjo 17 lituanistinė mo
kykla. Šv. Kazimiero parapijos 

Šalpos agentūrų vardu kai- wx___________ f *<> sakoma; patalpose pradėjo darbą. Vei-
bėjo prel. E. Swan$trom. Jis pa- " -‘Nereikia man aiškinti Balfo kia B skyriai. Į tėvų komitetą
aiškino,kad bendradarbiavimas R uždavinių juo visi gerai ži- i§rini^i“'*J. Motiejūnas, F. Ka
su JAV vyriausybe ir kraštais, x>iv>w^o kliuvo o uetuviškoje spaudoje ir A Rėklaitienė. šiais
kuriems gėrybės dalinamos, ei- Sol. Prudencijos Bičkienės Susituokė Juozas Gailevičius mūsų veiklus Balfo reikalų ve- metaįs mokykloje dirba tie pa
na sklandžiai ir tautos, gaunan- koncertas įvyko rugsėjo 24 14^- su Maryte Birute Petkiute rug? dejas kun. Lotinas Jankus ^yg mokytojai, kurie dirbo pra- 
čios Amerikos pagalba, yra la- tuvių Svetainės didžiojoje salė- sėjo 24 šv. Alfonso bažnyčioje. — - J-—
bai dėkingos Amerikos žmo- je. Solistė sužavėjo gausią pub- moterystę palaimino kun. mums, ką Balfas yra padaręs, 

tiką savo gražiom lietuviškom A. Dranginis. daro ir ateityje darys. x
Amerikos vyriausybė priėmė dainom, skoningu operų arijų Amerikos Lemiono lietuviu . ^jOS ■A^tS®les kolonijos lietu- 

būdingą ženklą, kuris vaizduo- išpildymu. Koncertą ruošė Lie postas 154 ir in nadėiėios rue- ,vių metin^ a^k°s Balfui vis.
ja žemės rutulį su kviečių var- tuvių Bendruomenė, ir reikia ggj0 25 Amerikos lietuvių At- tebesisuka aPie Mūsų
pa ir įrašu “Food for Peace” ją už tai pagirti, kad rūpinasi letų iškilmingą
— Maistas taikai Vyriausybė mūsų kolonijos kultūriniu .gy- susirinkimą Marylando valsty-
numato didinti maisto produk- venimų. Tikime, kad ir ateityje Legijono pareigūnai prista- 
ciją, kad galėtų maistą kitiems -suruoš panašių kultūrinių pro- posto naują valdybą: ko-

Mnand. Rolandas Miliauskas (MiL 
ler), vKekomand. Leo Cava-

■ naugh, finansų rašt Jonas Ste- 
fura, kapelionas kun. A. Dran
ginis, pašalpos viršininkas An
tanas Kičas, maršalka — Philip 
Battaglia, vėliavos sargai — 
Vincas Laukevičius (Lacs), Vac
lovas Laukaitis ir Jonas Beau- 
det

Po visų iškilmių, -pasibaigus 
įdomiai programai, legionieriai 
pavaišino svečius.

DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio kainos keiti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigiausias mū
sų laikraštis.. ' •

Mindaugo-Kęstu&o tautinė pa
šaipūnė draugija spalio 1 Lietu
vių Svetainės didžiojoj salėje 
rengia vakarienę su įdomia 
programa, lietuviškais valgiais. 
Senieji 
progos kartu pasilinksminti. Po 
vakarienės šokiams gros geras viktorija Skrupskelytė.
orkestras. , ’ SŪKURYS, Chkagos studen-

tetuose; daktaro laipsnį gavo ■ 
1955. Dabar dėsto lietuvių kai- 
bą Stockholmo ir Uppsalos uni- 
vėrsitetuose. Nuo jaunų dienų § 
aktyviai reiškėsi ateitininkuose, 
1930 - 33 buvo Šatrijos drau- 
gijos pirmininku. Anksčiau, dar .įįį 
daug straipsnių rašė Amerikai, r g 
Darbininkui. /

— Tėv. Jonas Adomaitis, 
O.FM, Pittsburgh'o universi- 
tete gavo magistro laipsnį, o 
Tvv. Jonas Dyburys, O.F.M., ? S 
tam pačiam laipsniui ruošiasi 
New Hempshire universitete.

vaizdžiai primena ėjusiais mokslo metas: A. Bal- R. Dabšys ir L. Zaikienė. R. 
šiene, 0. Razutiene, V. Tarnu- Medziukaitė, baigusi seselių ve- 
laitis, E. Kojelienė, J. Jodelė ir damą Immaculate Heart kole- 
kun. A. Valiuška. Naujai pa- giją, dirba vienoje Hollywood’o 
kviesta aukštesniuose skyriuo- mokykloje ir veikliai reiškiasi 
se lietuvių literatūrą dėstyti 
rašytoja Alė Rūta-Arbienė. Mo
kyklos vedėjas L Medžiukas. 
Jei atsiras atitinkamas skaičius 
vyresnio amžiaus mokinių, bus 
atidaryti aukštesnieji lituanis- partamente.

vai kviečiami leisti savo vaP 
kus į šią lietuvišką mokyklą

Susituokia Vincas Tiknis su 
Gražina Jakubaitiene spalio 8 
4:30 vai Švč. Trejybės bažny
čioje. Vaišės bus šv. ♦ Jurgio 
draugijos salėje.

Pakrikštyti švč. Trejybės baž
nyčioje;

Ronaldas Mėlys, sūnus Alek
sandro ir Gertrūdos; krikšto 
tėvai buvo Albinas Gražys ir 
Amelia Stukas. ,

— Eduardas Kazimieras Navic
kas, sūnus Kazimiero ir Dalės. 
Krikšto tėvai buvo Kazimieras 
Stanaitis ir Birutė Selecky.

Algis Petras Skudzinskas, sū
nus Algirdo ir Jadvygos; krikš
to tėvai buvo Bronius Sku
dzinskas ir Birutė Tursa.

Palaidoti iš Švč. Trejybės 
bažnyčios: Marija Raudonienė, 
56 metų, Jonas Staugaitis, 72 
metų, Agnė Bernotienė, 62 me-

Siunčiu už: 
prenumeratą $.
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Catholics Welcome

Toomey's Grill

UKRAI

Catholics Welcome

CLEVELAND, OHIO

RĘST HOMES

LOUIE’S CHATEAU

624 Piermont Road,
CLOSTER, N

RELIGIOUS NOTICE Catholics Welcome

OPENING OCT. Ist
kingas ir beprasmis žmogaus REA*. ESTATEgyvenimas' CATERERS

DĖMESIO*

Kas neturi kur ramiai leis-'
HELP WANTED

T. J. MURPHY CONST. CO.poilsio

PROFESSIONAL SERVICE

Geri kambariai. Oras labai tv

JA 9-2511

THIŠ IS HOT!
In Catholic areaPLUMBING CONTRACTORS

low 2-5113. 3 ROOM OUTRT
PAINFING

Catholics Welcome at theHOTELS
OLSEN RĘST HOME

RECINE MANOR MOTOR HOTEL

Catholic Mother

NEBOKITE KURTI
AR JOS NEPERMOKATE

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

FALL REGISTRATION

Tel. CR 5-0160

NNMimi

GRAYSONS 
FURNfTURE CO.

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

ratų, kurie juos vartoja ir kaip 
labai jie pagelbsti.

Jūsų dideliam džiaugsmui ir 
laimei jūsų Šeimoje, aplinkoje, 
jūsų biznyje, bažnytiniame gyve
nime, rąžykite jau Šiandien pra
šydami Šios labai vertingos kny- Virš 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.

JLIBRART. ST. JOH.T8 HAU., 
MAUS STUDENTO ONLY

CHILDREN BOARDED

CONVALESC. HOMES

Constniction done by constniction 
men. Our men are mechanics not

AND IMPORTS 
.Phone TWinbrook 1-3720

GOOD PLACE TO E AT 
Air Conditioned 

PR 2-2541

6 yr.; 6 room Cape, 3 bedrooms; 
Convenient location, close to buses. 
all schools. Owner transferred. Re- 
duced to $20,000. Phone CO 1-0916.

In Mt.Carmel Parish, Ridgewood, NJ 
4 bedrm. Cape Cod, stone front, at- 
tractive landscaping includes rose 
garden; Ig. enclosed patio, bsmt.. 
rec. rm. with bar. In Graydon Pool 
section, 3 blocks from Travel Ele- 
mentary School and B. F. Jr. High. 
Asking $20.500. GI 5-1122.

A-l Care Will Be Given to 
Playmate for 3-year-old GIRL

BOARD & LOVING CARE FOR 
ELDERLY GENTLEMEN. NURSE 

SERVICES INCLUDED.

už savo automobilio apdraudę?

Available for Wėdding Receptions, 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 
Air-conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
riouš Banųuet rooms. Cor. Cypress 
Ave.&Mvrtle Avė.. Ridgewood. N.Y. 

Tel. VA 1-4153

Cor. Rogers Avė. & Empire Blvd. 
Brooklyn 29. N. Y.

salesmen.
Roofing - Siding - Storm Windows 
Brick Stoops and all forms of home 
improvement. Ali work guaranteed

Catholics welcome at TANIS RĘST 
HOME, Ocean Grove. N.J. Spacious 
porches on lake facing AsburyPark. 
home-cooked food personai atten- 
tion if reųuired; R. N. on call 24 
hours; statė registration No. B. H. - 
537. Phone PR 4-9509.

near everything; 2 car garage. 
Princ. only. TE 7-6235

velando lietuviai, pademonstruo samblis. 
sime savo tautinį solidarumą 
bei vieningumą ir pareikšime 
savo balsą amerikiečiams ir vi
sam laisvajam pasauliui. Balsą 
protesto prieš Maskvos raudo
nąjį imperializmą, kuris jau 20 
metų smurto jėga yra paver
gęs mūsų Tėvynę Lietuvą.

Todėl visų pareiga Žalgirio 
mūšio minėjime dalyvauti. Mi
nėjimo programa bus tokia:

Spalię 1 d. 7 vai. vale. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salė
je Žalgirio mūšio karinių ope
racijų nagrinėjimas, meninė da
lis ir pobūvis.

For Information Phone
LE 9-8722"

UNUSUAL OPPORTUNITY foreld- 
erly person who desires large at- 
tractive room. Food is excellent. 
Tray Service. Porcb on šame flpor. 
Some care if needed. — GI 4-2285.

j?* REGINE WAY RESTAURANT 
.3371 Eastchester Road. Bronx, N. Y. 
Restaurant and Catering. Service 
from 15 to 1500. Weddings - .Com- 
munion Breakfasts - Banųuets. and 
Ali Sočiai Functions. Special consi- 
deration to Religious Groups. Phone 
OL 4-6495 OL 4-4684

The Must&rd Seed
COMPLETE LINE OF RELIGIOUS
ARTJCLES — UNUSUAL CRAFTS

51 Abbott Avė.. Ocean Grove, N. Y. 
Excellent Food • for Elderly or Re- 
tired People — Reasonable Prices.

PR 4-7213 N.J.

Complete for only

$229

Vilniuje prieš pirmąjį PMF 
jį karą buvo leidžiamas savait
raštis ‘"Vairas”, kuriame A. 
Smetona, to laikraščio redakto
rius h- leidėjas. raš& 1914 gruodi 
džio 30 (nr. 17 - 18k “Gšai 
būti ir esti vienas žmogus jhm 
ligingas. o kitas be religijos^ 
ir vis dėlto stovėti ant vieno-;] 
dų demokratinės politikos pa-j 
grindų .,. Politikos doktrinų 
ir pasaulėžiūra, tai du atskira 
dalyku, kurių nereikia vieno® 
krūvon jaukti”.

Šiemet lietuvių tauta mini 
dvi savo istorines sukaktis: 550 
metų nuo Žalgirio mūšio per
galės ir ... 20 metų Lietuvos

In Saint Eugene’s Parish 
id N.E. YONKERS, N. Y.

Westchester Hills. 5 years o/!, ex- 
pandable Split wz3 bedrooms, fin- 
ished basement rm., fenced in yard 
64x100 plot; Z bloc^’S public school 
$25.500. Owner. Phone SP 9-2575.

Lietuvoje 
polemiko- 
rašėsi ne

namu — šeimininke, čia lietu-

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

Interracial. $20.900. New construc- 
tion. 3 bedrooms. Vi baths, garage. 
------ - 1162 Cooper Ave. 

For Information call CO 2-3850

In Catholic area of 
BALDWIN, I* I. N. Y;-

1 year old Colonial; 8 rooms, 1% 
baths; 2 car garage, -patio, alum, 
s. & s.; sewers. A-l area, ideal pro- 
fessional. Asking $27.750. Private 
owner. — Telephone B A 3-3313.

PRISIMINKITE SAVO PAREIGĄ 
įsirašykite i Karmelitų Purgatorial O-ją. 
Visi draugijos nariai dalyvauja iv. mišių 
ir kitų maldų malonėse bei geruose dar
buose. kuriuos atlieka t?vai karmelitai 
ir sesei?*. Aukos: Amžinieji nariai (as
meniškai) — $5.00: Metiniai (asmeniški) 
$1.00; -Amž. .nariai (šeimos) — $25.00; 
Metiniai (šeimos) — $3.00. Rašykite: 

CARMELITE FATHERS 
Auburn. Dept "L'. Near York

Catholic Yoiing Mother , 
wlll give uffectionatc care ,to

ONE or MORE CHILDREN DAILY
Astoria vfcinity

RA 8-8425
(Evenings)

Putnam Valley. Stone house on lake, 
compl. furnished. 23 aeres, swixn- 
ming, boat. All year accesibility. 2 
bedrms., tile bath, panelled liv Vdin. 
rms.. fireplace, mod. kitehen, heat. 
large basenent. guest cottage. bath 
house. bam. toolshed. garage; 55 mi. 
from N.Y. $45.000. Tarės $675. Call 
N.Y. BU 8-4448 or PEekskilI 7-4458.

Asbury Park, N. J.
Fine Home - Catholic ownership

FOR ELDERLY PEOPLE
X Gpod hęme-ęooked meals

Tray Service if necessary
Reasonable prices. : insoection invited

PR 4-8425 (NJ.)

Os$mmę-cn-Hudson, New York
A Private PąycMatrie Hcepftal, compietely eųuipped for 

Diagnoete and Treatment of Mentei and Nervous Conditions. 

Insulin Coma Electroshock Psychotherapy 
Masses and Sacraments Available

LEO J. PAJ.MER, M.D.

Italian - American Restaurant
DAILY LUNCHEONS 
SUNDAY DINNERS 
Pizza and* Mussels 
Air Conditioned 

70 Hackensack Avenue
Opposite Inspeetion Station) 

HACKENSACK HU 7-4950

SMALŲ PLANT MAIfITENANCE
Industrial or Institutional Boiler 
Room, pltunbing. electrical, etc. 
Contract basis. Special consider- 
ation given to religious institu- 
tions. For particulars call . . .

X BA 9-0845

4 Bedroom - Brick and Frame - 1 ’į 
Baths - Living room - Flre place - 
Dining room - TV room - Enckyed 
porch; $24,900. — TEaneck 7-3202.

Jeigu tik paskubėsite, jūs gausite 
labai vertingų knygų veltui, kuri 
gali per vienų naktį pakeisti jūsų 
gyvenimų. Tai galės būti atsaky
mas į jūsų maldas, jei jūs sun
kiai girdėjote ir meldėte atgauti 
klausų abiem austinis ir viską 
aiškiai suprasti.

Jūs nustebkite matydami .nuo
traukas žitoje knygoje ir ffidelę

Spaliy 2 d. 10,30 vai. šv. Jur
gio par. bažnyčioje iškilmingos 
Mišios. Visos lietuvių organiza
cijos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis.

HOSPITALS - CHURCHES . 
SCHOOLS - NURSING HOMES 

COLLEGES - RECTORIES

Žalgirio pergalės prisimini
mas suteikia mums ryžto kovo-, 

pavergimo. je už Lietuvos išlaisvinimą: Mi-
Žalgirio mūšio prisiminimas nedarni šią sukaktį, mes, Cle- 

nukels mus į tolimus praeities 
laikus. į istorinę anų laikų Lie
tuvą. Ne veltui mūsų Tautos 
Himno žodžiai sako: “... Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia... ”

ARMISTEAD CORP.
175 Sherman Avė., Jersev City. NJ. 
PIPING - HEATING - PLUMBING

' CONTRACTORS
Special consideration given to 

Religious Tnstitutions
OLdfield 6-5566

Vincas Rastecūs po šaltu 
vandeniu

JERSĖY CATERING SERVICE
59 4th Street, Passaic, N. J.

GR 1-2170

NORTH SHORE
‘A HOME FOR EVERY PURSE 

$14.000 to $27.500 .
We have a large itelection of homec 
in various desireafele North Shore 
communities. Cottage — 2 bed -oom 
compietely modem. $14,000; Ranch 
— 3 bedroom & den $18.500;Ranch 
Waterview — 3 bedrooms, 2 yra old. 
$22.000; Colonial — 3 bedrooms.
baths, $25.000; Split level — 4 bed
rooms, 2^ baths, $27,500. Come in 
and see these and others in our pie
tum file. COONEY ASSOCIATES. 
Inc^ 90 Gten Cove -Road. -Greeavale. 
L. I. — Telephone MA 1-1620

In Saint Patrick'a Į*ari h iri Brook 
lyn. N.Y. Bay Ridge—1 famllytem 
detached, 8 bedimą, mddeita kttdtm 
finiahed basement, doeed porch, par 
quet flooi-a. oll Kent, garaže, rtorm 
window8, near SL Patrick’s Church 
and SchcoL Vacant on tttle. Asking 
$25.000. TE 6-9311 or SH 8-3945.

12,30 vai. ARCT Muziejaus 
aikštėje iškilmingas minėjimas, 
Programoje inž., P. Žiūrio, ame
rikiečių visuomenės veikėjo 
Ralph Perk kalbos, meninė da
lis, kurią atliks Čiurlionio an- 

Be to, bus priimtos 
atitinkamos rezoliucijos.

Žalgirio Mūšio Minėjimo 
. Komitetas

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
nuolatiniam ar. daliniam darbui 

Jeieu kas nori padaryti karjerų ir 
kalba lietuviškai ar kuria kita sve
tima kaiba. aplankykite mus asme
niškai. K1NG MERRITT 4. CO.. Ine. 
(Svetimų kalbų skyrius). '85 Bro-id 
Strrtt. New York. N. Y.. 3rd Floor.

Del lietuviškos 
mokyklos

Tam Mariui jis surado atvėsini- 
mo receptą, kurį paskelbė 
“Jaunojoje Lietuvoje” 1929'nr. 
3^4: “Jei kas į kovą būtų jau 
karštai įsivėlęs, tepila ant gal
vos šalto vandens, t. y. šaltai 
tepagalvoja ir supras, kad ver
čiau yra eikvoti energiją pozi
tyviam darbui, o ne tarpusa- 
viems erzinimams”.

Banyville, N. Y. HOTEL - MOTEL. Vndcr new management. E. Maue. propr.
Rooms - Meals - Tap Room. Hunting, Fishing. Open Ali Year Round.
Speciel Rates to Religious Grvtips.
Telephone: 9481 (Barryville. N.Y.) - .

B ELTONE HEARING CENTER 
175 Markei BU Dept. “L” 

Patereon, N. J.

Tik 15 mylių nuo Waterbury. 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis. Old Town Farm. Terry- 
ville. Conn. Tel. Bristol LUd-

SBaRVTCr FBCO* AM. TO 8 
■ ■' Op«» CZMyė'— Ctoued' Sunday 
Į Luecheam <rom tec; Dimters from $1.S0 
Garden ttomn Aradable for Rraervation. 
į A Fow Ooora Away From 

St. Franci* of Aactai Church

In Our Lady of Loretto parish in South 
Hempstead. L.I. N.Y. Rockville Centre 
school distriet. $19.500. Brick 4 riungle 
Cape Cod. 2 yrs old. full bstht. att. gar.. 
centerhall. eat-in-kiteh. spacious ifr. rm. 
dining rm. 2 bedrms. double domvr ex- 
pansion attic. features nė* refrig.. elec- 
tric range, storms/screens. cydonefence. 
2 bl. from shopping 4 school; rnoving to 
ChicaKo. mušt sėli fast. IVanhoe 1-2014.

Walking distance to Sacred Heart 
church; 4 bedrooms. 2 baths; Cape 
Cod, finished basement. come- lot 
trees. many extras; $25.000. Phone

FReeport 9-6476

Klausimas išspręstas?

Kuboje neseniai paskelbta, 
kad yra sudarytas “Krikščio- 
nių demokratų frontas”. Kaų^ 
jisai veiks dar neaišku, nes 
Castfo dar tebekastruoja viš
tas New Yorko viešbučiuose.

Liūdna, kai yra liūdna

Aleksas Šemeta. apgailėjęs 
Juozo Liūdžiaus pasitraukimą 
iš gyvųjų tarpo, “Naujienose” 
1960 birželio 15 rašė, kai ve
lionis buvo sudegintas: “Po at
sisveikinimo apeigų važiuojant 
namo širdyje jautėsi kažkoks 
sunkus jausmas ir įkyriai gal
von lindo mintis: koks nedė-

for Rectory in Oųeens
Sleep-in; Steady. reliable and in- 
dustrious; Good salary; Mušt speak 
some English. — Phone RA 6-4284.

Sec This Brand New 
1960 DELUXE

for the elderly; all ground floor 

accomodations. family atmosphere. 

reasonable rates. Call RO 9-5676.

• 1 Table • 4 Chairs
• Glassu-are • Dinnerwr>re

FREE LAY-AWAY PLAN
NO DO57N FAY'tENT

3 Y’IARS TO PAY 
135 OVTFITS TO f HOOSE FROM

Ideal for Catholic tnstitution
PORT MONMOUTH. N. J.

16 Rooms. 5 Baths. Shotrer. 1 Bun- 
galow, 1 Dancing Salon; Beach in 
front. Sandy Hook. Asking $30.000. 
Mušt Be Seen! Kensberg S-04BT J 

N. J.

Italian - American Cuisine 
Home Cooking

Our Service is Famous for its 
Promptness & for its Efficiency 

■ Special consideration given to 
Religious ' Groups

PO 8-9777

Tiesa, čia gal galima pakal
tinti kiek ir mokytojus. Bet pa
kaltinti juos tikrai suriku/ jei 
atminsime, kad čia jie gauna 
už valandą mažiau negu fabri
ke. Juk, jeigu vaikas už va
landa sumoka 7 centus, tai

ir greiteMtiani patanuivinMii, 
reikatavjaiit BiNMtoHg atlygininto.

St. Anastasia Parish 
TEANECK. New Jeney

Reg. $429 Save $200
Here’s What You Get: 

8-PIECE LIVING ROOM
* Sofa or Sofa Bed
* Arm * Club Chair
* Lamps • End A Čbffee Tables

CONVENTS 
For Very Special Rates contact 

DAVlb HARRIS & SON, INC. 
44 Northview Avenue 

Upper Mnuntclear, Nctf Jersey 
Pllgrim 4-1534

" /Catholics Welcome 

at THE BEACH HAVEN

vaikas per 30 — 60 pamokų 
gali išmokti, prie ko jis gali 
įgusti? Dar lengvai gali primirš
ti. Reikia atminti, kad vaikas, 
keleris metus mokydamasis ki
tos kalbos, turi būti genijum, 
kad išlaikytų galvoje tai, ką 
per kelias valandas įdėjo į gal-

For the Very Best in CATERING 
for Wed<lings - Graduations - Com- 
munion Breakfasts - Anniversaries - 
Ordinations and all Sočiai functions 
contact the

Du'Klnine dovanų tiems klijentams. kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. -- Ateikite ir įsitikinkite!

Speech & Reading
DONBOSCO 

DIAGNOSnC CENTER

132 - 02 Roekaway Blvd.
So. Ozone Park, N. Y.

ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra.

KRAUTUVR~ ATVIRA K1SD1EN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS AEšTADrENItS i»ih. 9 ryto iki 4:30 vakaro

30 Acres With Riv*r Frontagi“. Ideal 
for Catholic Institution. Laru vie- 
torian home. large xwimminp pool. 
gardoners cottage and bara. 2? miloa 
-Irom N.Y.C. JULIA HEAVEY 4 CO 
HTS Ramapo Valley Road. Oakland. 
New Jersey — Tel. FEderal 7-4355.

menkiausias mokytojo darbas 
tokio atlyginimo vertas. Atvi
rai kalbant tai yra tik pasijuo
kimas iš mokytojo darbo."

Tėvai turėtų abiem tais klau
simais susirūpinti — ir mokyk
los lankymu, ir mokytojų at
lyginimu. Ig. Malūnas

place; excell. location. 15 mina. George 
Washington Bridge. Moving out of State. 
45 Forest Avenue. CO 2-1525.

Nepriklausomoje 
aštriose ir žnaibiose 
se Vincas Rastenis 
savo, o K. Mariaus vardu.

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
i 01d Town Farm

Open A U Year. Ali Conveniences. 
Special cons.deration ariven to Re- 
hgio’.'.s Gronps. The Maximum ir. 
Service for the Most Discriminatlng.

■Three Years or Over.
ReascnaiAe prices. Inspecticn in
vited. Fenced YanL - NE 9-882L

viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių.

WILL DAY CARE FOR CHILD 

4 years and older 
Bensonhurst area. Reasonable rates

Daugelis lietuvių tėvų leidžia 
savo vaikus į lietuviškąsias mo
kyklas. Tai geras daiktas. Tek
tų tėvus už tai tik pagirti. Bet 
tas lietuviškosios mokyklos lan
kymas. galima sakyti, pagrįstas 
nesusipratimu. Žiūrėk, pirmam 
ir antram skyriuje vaikų susi
renka gana daug. Bet trečiam 
ir ketvirtam jau sumažėja. O 
toliau beveik tik trys — keturi 
vaikai. Ar tėvai mano, kad jų 
vaikai lietuviškai išmoko?

In Catholic area of EMERSON. N. J.. 
Sacrificing for $19.900. — 4 bedrm. Cape 
Cod. low upkeep. plot 105xl6o. oak pan- 
eled living & dining room*. hew copper 
plbg. comb. alum, storm windows. land- 
scaped rear garden. large outdoor fire-

In Our Lady of Mercy Parish
in PLAINVIEW. LI. NY.

5 bedrooms. 3 down, ideal for pro- 
fėssional or large family. compietely 
eųuipped, main road, comer, oppo
site church. $15,990. WEII« 5-3645.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

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

84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVtN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477



(Nukelta į 8 pis.)

skanaus;

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

MMMM

“Komandų sąstatus ir pasek
mes mums (supr. Cheas Life) 
parūpino gerai žinomas Bosto
no žaidikas Kazys Merkis, ne- 
žaidęs kapitonas sėkmingos 
Massachusetts komandos...”, į-

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

IfiŠKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO > RYTOIKI 6:30 V AK. ~ 
S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

PRANAS BRUCAS, savininkas

36-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. TeL Vizgiais 6-6513 

Salė' vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gan tilpti 100 dalyvių

giame lygumus.
' Šiaip jau matėme gerai pa

ruoštą (du treningai savaitėje) 
priešininko vienetą, o mūsų 
vienuolika žmonių aikštėje pa
simetusių.

Rezervinė šį karta buvo su 
pakankamu sąstatu. Sudėtis — 
Nemickas UI; Beleckis, Kere- 
kes; Daukša, Bagdonas, Siru- 
sas; Vainius į Sokol, Hoze, Vai- dos dalis, džiaugiasi savo eilėse 

nius D, Fava, vadovas Jonas susilaukusi jauno tėvo. 
Beleckis. Daugumoje iš jaunų, 
dar kiek neprityrusių, žaidikų 
sudaryta mūsų rezervinė spau
dė visą laiką, — deja nieko ne
pasiekė. Esant pasekmei 0:4, 
Daukša įkirto du įvarčiu ir 
rungtynės baigėsi 2:4 (0:2)

Šį sekmadienį mūsiškiai žai
džia su Hellenic SC jų aikštėje, 
Gg. Washington H. S. stadijone 
193 St ir Audubon Avė. sank
ryžoje, Manhattane. Pirmosios 
pradeda 3 vai., o rezervinės 
1,15 vaL

—HAVEN REALTY—
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS •

Namų pardavimas, Apdraudoe, Income Tax užpfldjnišii
Mutual-Pūtnds — Pinigų investacijoe .

87-09 Jaaiaiea Ave^ Woodhavm 21.N.Y. Tel. VI7-4477

O O V A N o ą G I M I N t 16 _

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR0PINTI JAU DABAR!

mūsų giminis SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Liėto-
IfĄ ®oje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ? z

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL 

patinta pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
įiom žemiausiom kainom mieste? > .

- TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine. 
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

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

WEISS & KATZ, INC
ĮSI OBCHABD SE, N. Y . C. GB 7-1130

didmenų ir mažmenų prekyba

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

Audiniai yra angliškos ir vietines vilnos, šilko ir medvilnės 

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

NO RBK • NO MOHPriU—tn 
Wf PtoAY F*B0KI

lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG 8T. BEOOKLYN 6, N.Y.

REPU BLIC 

Vme&Lajuor Store
322 UMob Ava. Broošdyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2089 , 

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

mis su Minerva jų aikštėje, šeš
tadienį 3 vaL

Vyžnius — tėvas
lietuvių Atletų Klubo krep

šinio komandos nario Algirdo 
Vylniaus jtaa pradėjo duktė- Conneeficut, aanty-
nai lakusioji iš viengungių S
— kavalierių sudaryta koman- Z

Toronto-Vytis, prięš dešimt 
metų (1950) iškovojo Toronto 

Atletas miesto lygos pirmenybėse pir
mą vietą. Komandoj žaidė: Vai
tonis, Kairys, Paškauskas, Ma
tusevičius, Rimas, Stepaitis, 
Guobis, Šakalinis. Jie įveikė 
Gambit, Central YMCA, Hart 
House, pralaimėjo ukrainie- 
čams 2-4, bet lemiamose įveikė 
Ukrainą 3%-2% ir tapo Toron
to lygos meisteriu. Antrukart 
Vytis Toronto meisteriu buvo 
1955 m.

Partija iš IV pasaulio koresp. 
p-bių pusfinalio. Balti — R. Ar
lauskas (Australija), juodi — 
A? Fridh (Švedija). Sicūiška 
partija.

Le4c5 2. Žf3d6 3.d4c:d 4. 
Ž:dZf6 5.2d3a6 6.Rg5e5 7. 
R-ZVfR 8.2d5 Vd8 9.2f5Žc6 
10. c3Re6 ll.Re2g6 12.Žfe3 
Rh6 13.h4R:Ze3 14.Ž:RŽe7 
15.Rc4Vd7 16.Vb3R:c4 17. 
Ž:c4Bd8 18.0-0-0 Ve6 19. h5

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph f. & Johanu H. Dirsa

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir i kitus Ssr. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Čia. Gavėjas NufitLU NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mttoų skyrius
COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

Mes pristotose 
importsoh 
fašSų tašei

o P A SS Al C, N.J., 211 Monroe Street
O OETROlT, Mielu 7300 Mlchlftan AvsMNb
o VINBLaNd, N. J, West Laadls Avarine, Grsok OiUiiNšm EMB

Skvrirai aiiduvtaa šoltakSanii

leBcomi Mikasė, Ignas Lauri
navičius iš Krakių, Kėdainių 
apskr.; Marytė Indianauskas iš 
Kauno; Alytė, Alfonsas Daubu- 
kas, iš Norkūnų kaimo, koo- į am a^ca 
peratyvo vedėjas Krakiuose. | •
Jie patys arba kas žino apie | N^**~— 
juos prašom rašyti Darbininko i ~ 
administracijai 910 Willougbby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y. "■■■■

Nuostabiai mėgiamas visame pasaulyje kunųris iš Lenkijos duoda 

didžiausią pesiteokinimą—be kaulų, labai maža r&alų, nieko ne- 
atarimpta, minkštas, sultingas, paruoštas valgymui. Kumpis iš Len
kijos yra nepalyginamai skanus ir labai ekonomiškas.

Importuotas kuopta iš Lenkijos dabar galima gauti mažose skardi
nėse trijų, keturių ar penkių svarų. -

SIUNTINIAMS Į LIETUVA!
Temsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

JUOZO nt IZABELĖS MISIŪNU
RAYS UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
US-55 LBnSŠS BLVD. RKMMOND mUL/N. Y.

t Trieftmas: Vlrginia 3-3544

Atsimrnlate — kai išeinate apsipirkti, pirkite tiktai IMPORTUOTĄ 

KUMPĮ iš LENKUOS; jūs visuomet būsite pilnai patenkinti šiuo 

didžiausia skanhte.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS

SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI • 
ftęžtariŪmiais, HF-kmadŪmiais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
ŽOO ORCHARD STREET

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LKTUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramoginea ir binrio keltam 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname viXM, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms nd(y- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45Str. New York 36,N.Y. • Tel Cfrete 5-7711



NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MODERNIŠKA KOPLYČIA

ryte.

Matthew P. Baltas

NOTARY PUBLIC

Šachmatai
(Atkelta iš 7 psl.)

J. B. SHALINS
LIETUVIŲ AUDITORIJOS BENDROVES susirinkimas bus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

RUDENS IŠVYKA INEWTOWN, PA Visi lietuviai, gyveną
GLENDALE
OZONE P ARK

APREIŠKIMO PARAPIJOS KATALIKŲ VYRŲ D-JA

WOODHAVEN

JOHN J. TORMEY
demokratų kandidatą į State Assembly

Lietuviy Demokratų komitetas
, NMMNMMMMMNIMMM

Katalikių Motery Sąjungos 24 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, spalio 2, 3 vai. po
piet Angelų Karalienės parapi
jos salėje. Visos kuopos narės 
prašomos susirinkime dalyvau-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Stella Josipiti, Scranton, Pa. 
Elena Yankowyc, Phila., Pa, 
Regina Siniutė, New York,

231 BEDFORD AVĖ. 
BrookfyB, N. Y.

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Moteris ieško dviejų kamba
rių, įskaitant ir virtuvę, bute
lio. Kas tokį butelį turėtų iš
nuomoti, skambinkite vakarais 
VI 7-9819.

Joseph Garszva

•FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

mūsų” pabaigą, žodžiai labai 
įspūdingi, kalbantys apie žmo
gaus menkystę ir Dievo galy
bę. šiuos žodžiuš Stasys Lie
pas yra labai poetiškai išvertęs 
į lietuvių kalbą ir meistriškai 
pritaikęs melodijai; Veikalą iš
girsime koncerte, kuris bus šie
met spalio 9, 3 vai. Cambrid- 
ge, Mass., Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje.

“Maldą” Banaičio solistas Sta
sys Liepas yra nusirašęs iš vie
nintelio egzemplioriaus, kuris 
priklauso Annai Kaskas. Šta-

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

PTO*jimq aiJOTflMUgU 

uu organizaciniai KHraiai 
si nariai ir kandidatei m 
nai kviečiami dalyvauti. ,

ieškoma šeima, kuri galėtų 
prižiūrėti apartamentų namus, 
palaikytų švarą. Atlyginimo gau 
tų — pirmame aukšte dviejų 
su puse kambarių butą ir 100 
dol. algos mėnesiui. Vyras ga
lėtų dar ir kitur1 dirbti. Skam
binti telefonu NI 6-7666.

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

Kelionės klaidos vienam asmeniui 7 doL Užsuašyti 
Darbininko adųdnistracjoje telefonu GI 5-7281; vakarais 
—. GL 5-7068. Kadangi daug kas nori pamatyti gražiąją 
seserų Kasnuermcių Buuyvų wewwwn, ra., prašoma re
gistruotis ii anksto. Etat tik vienas autobusas.

Stasys Liepas surado Moniuš- 
kos gaidas ant vieno pabėgėlio 
vežimo — jos buvo įdėtos 
albumą, ir solistas šį rankraš
tį išprašė. Rankraštis yra per
rašytas 1890 metais Šiauliuose. 
Tai Moniuškos “Tėve mūsų” ku 
rio spausdinto neteko užtikti. 
“Tėve mūsų” yra parašytas pa
gal Morozo žodžius. Kiekvienas 
posmas turi tik tikrojo “Tėve

Išnuomojamas gražus apšil
domas kambarys prie labai ge
ro traukinių ir autobusų susi
siekimo. Skambinti telefonu

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p.

Uršulė Račkauskienė, 79 me
tų, mirė rugsėjo 28 savo na
muose, 91-12 102nd St, Rich- 
mond Hill, N. Y. Paliko vyrą 
Kazimierą, sūnų Vytautą, duk
rą Albiną ir žentą Leonardą 
Ralį bei 7 anūkus. Pašarvota 
Šalinskų koplyčioje. Laidojama 
šeštadienį, spalio 1 d., 8 vai. 
ryto, iš Apreiškimo parap. baž
nyčios šv. Karaliaus kapinėse.

sys Liepas dalyvavo koncerte, 
suruoštame Margučiio Chicago- 
je su soliste Kaskas. Viešnagės 
metu šias gaidas nusirašė. Mat, 
gaidos atkreipė' ir baritono dė
mesį — jos tiko ir jo balsui.

Aleksandro Stradella “Pasi
gailėk, V|ešpatie” (žinomas kaip 
Viešpatie mano) Stasiui Liepui 
darė 'įspūdį atgailaujančio 
viduramžių žmogaus, kai jis šį 
veikalą girdėjo išpildant kitus. 
Išvertęs veikalą į lietuvių kal
bą, solistas jį interpretuoja 
kaip modernaus žmogaus atgai
lą. (V.S.)

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

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

Sudegė Kundrotų namai. Ro
žė Kundrotienė su sūnumi Vy
tautu ir jo trijų mažamečių vai
kų šeima neseniai pirko dviejų 
šeimų namus 342 Van Sicklen 
St., Brooklyn, N. Y. Pereitos 
savaitės ketvirtadienį, rugsėjo 
22, apie 5 vaL popiet, virtuvėje 
kilo gaisras ir gerokai apnaiki
no visus kambarius. Nuostolių 
padaryta už 8.000.00 dol.

KONCERTAS CAMBRIDGE 
MASS.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. V :Z:nis 

WK0X

susirinkime lapkričio 18. Visos 
katalikiškos draugijos iš anksto 
prašomos seimeliui ruoštis.

St. Lukas

Visi Mrininkai-Čs būtinai turi dalyvauti ir atsinetti pakvitavimą, 
kuris buvo liduotas, kada čekiai buvo mokanti. Bus itcnokama 
likę pinigai pagal Sčrinrnkų nutarimą. T rust i štai

A. Baltinikėnąs, M. Il, Akro^
Ohio ■ Ža

- Stasys. Budas, Cicero, BL- F|
A Kriščiūnas, So. Bestos^

Mass. *'
Simonas Urbonas, Wdreestety

Mass. _ ’ ■-v .įl
,Joe Žekonis, Aurora, HL 1
Petras J. šlapikas, Maspeth,

N. Y.
M. Paškauskas, Baltimore, Md.
Jonas Dapkus, Hartford,

Conn.
A Kuprevičius, Hartford,

Conn.
Walter Gerinant, So. Boston,

Mass.
P. Martinkaitienė, Cicero, DL
Povilas Butkys, Torrance,

Caiif. ’ 7
Dr. A_ Razina, Wilmington,

VYČIU PROGRAMA
WLOA — 1550 tol. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen AromiskisSveikiname naujuosius mūsų 
skaitytojus ir kviečiame kitus 
užsisakyti arba užsakyti papigin 
tai Darbininką, kuris siunčia- 

dierį, 2 vai. popiet. Angelų Ka- mas visiems susipažinimui už 
ralienės par. salėje, Brooklyne, 1 dol. iki šių metų galo. Kas 
N. Y. Smulkesnė seimelio pro- prisius 5 dol., gaus laikraštį 
grama bus paskelbta draugijos iki 1961 metų pabaigos. Kvie

čiame visus įsirašyti į mūsų 
Darbininko didžiulę šeimą ir 
tuo pačiu prisidėti prie lietuviš
kos spaudos išlaikymo.

Mary Rugis, Pana, HL
G. Venskaitis, Toronto, Ont 

užsakė Bronius Urbelis iš To
ronto, Ont. Canada

J. Juška, Rochester, N. Y.
S. Mikaitis, Elizabeth, N. J.
Ona Yarach, Point Pleasant, 

N.J., užsakė kun. P. Totorai
tis, Newark, N. J.

Algirdas Čepėnas, Chicago,

(iSm« gauti 
baltei, {vairios lempos, vaikam 
tovutte, virtuvas reikmenys Ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

386 WMt Brosdway, 
So. Boston 27, Mase. 
OfT. Tel.: AN 8-4S18

Rea.r AN 8-SM1
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti,prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(pri* Forest Partnray Statlos)

Rytinių JA Valstybių lietu
vių katalikų seimelis nutar
ta šaukti 1961 kovo 5, sekma-

Grand Paradise saleje
Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

operaciją ligonis 
sveiksta ir stiprėja, 
kunigai, draugai ir 
siundą tikėjimus ir 
kad greitai pasveiktų

Pradedamas kalėdojimas. Šv. 
Petro parapijos kunigai spalio 
3 pradeda parapiečių lankymą 
— kalėdojimą. Kunigai lankys 
parapiečius kasdien popietiniu 
laiku. Apie lankymo laiką bus 
stengiamasi pranešti siuntinė
jimais atvirlaiškiais^

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

.'i.. . Gausiai datvuaM* teiea^vie ~
I Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
į rėmėjų draugia spalio 2 ruošia 
; metinį rėmėjų seimelį Aušros 
C Vartų parapijoje, Worchester, 
Eį Mass. Seimelis pradedamas mi- 
. šfomis 11 vai. ryte. Aukos prel. 
į'K. Vasys. Mišių metu pamoks- 
4 lą pasakys domininkonas kun. 
-A.' Jurgelaitis. Seimelio posė- 

džiai pradedami 1:30 vai. po-
f" Įdėt parapijos salėje. Posėdžių 
H metu kalbės kun. K Balčys iš 

Amsterdamo, N. Y., rėmėjų ,
pš pirmininkas kun. Al. Kontautas, 
^ .vienuolyno viršininkė Motina 
įJ~Cicilija ir kuopų^atstoVairSeir- 
kmėlis užbaigiamas 4 vai. popiet.
L. Rožančiaus pamaldomis ir pa- 
T laiminimu švč. Sakramentu.

Bostoniečiai ruošiasi gausiai 
i . šiame 'seimelyje dalyvauti ir, 

dalyvaujančių patogumui, or
ganizuojama specialus autobu
sas ir privačios mašinos.

Sėkmingas parengimas. Rug
sėjo 25 d. Liet. Piliečių Klubo 
salėje Stepono Dariaus Posto 
“Ladies Auxiliary” suruošė 23 
metinį banketą. Banketas buvo 
labai sėkmingas, atsilankė virš 
300 žmonių.

~ Susirgo. V. Šimkus. Buvęs 
Mass. valstijos policijos virši
ninkas kap. f Vincas Shimkus 
sunkiai susirgo ir paguldytas 
šv. Elzbietos ligoninėje Brigh- 
ton, Mass. Pergyvenęs sunkią 

pamažu
Parapijos' 
pažįstami 
meldžiasi,

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūo*s Stekas

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N, Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kiL Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston,

Mass. -

Since 1889
OUR ONLZ STORB

We Deliver Anytohere
Wė Telėgraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

Filmas apie Lietuvą. Spalio
2 d. 3 vai. popieti} Liet. Pitie-

1190 kil. Farming- čių Klubo salėje bus rodomas 
hair, Mass. filmas iš nepriklausomybės lai-
-Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

sekmadieny, spalių-Oct. 2 d., 1960 
Lietuvių Piliečių Klubo salėj, 69-61 Grand Ave^ Maspeth,

b5 20. že3V:b3 21.a:b3Kd7 
22.g4Ke6 23.b4Kf6 24.Bd3 
Bd7 25.Kd2Bb8 26. h:g6h:g6 
27.Ke2Kg5 28.Bh7Zg8 29. 
2d52f6 30.Ž:f6K:f6 31.Bf3+ 
Ke6 32. g5 f5 33. e:f5+ g:f5 34. 
B:d7K:d7 35.B^5Ke6 36. 
Bf6+Kd5 37. Kf3Bh8 38Kg4 
Bh2 39. g6 Kc4 40. Bf3 ir juodi 
pasidavė.

New Yorico Baltijos šach
matų klubo pirmenybės prasi
dės spalio 14. Lietuviai numa
to dalyvauti:. R. Buragas, V. 
Račkauskas, E. Paknys, A Šu
kys, S. Trojanas, J. Viipišaus- 
kas. T ankiama įrirąšant dau
giau. Paskutinis registracijos 
terminas spalio 7 Free Baltic 
House patalpose, 131 E. 70th 
St Mėgėjai kviečiami dalyvau-

V AITRUS
FUNEBAL HOME
r W WEBSTBR AvoT' 

PRANAS WAITKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC '

Patarnavimas dieną ir nakt|- 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgfe ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-8434

merų tsihirili rtl VHJLA JOSEPH MARIE 
organizuojama SPAUO - OCT. 9, sekmadienį, 

autobusu H 680 BU8hwick Avė. po 7:30 vaL mišių pran
ciškonų koplyčioje. Afrie 8:15 vaL ryte sustos prie Apieiš- 
kimo ir Angelų Karalienės bažnyčių. Jei bus keliautojų,- 
dar sustok kelyje (Nr. 9) prie Sacred Heart bažnyčios, 
Etizabethe ir T indėnė. Grįžtama 8 vai vakare.

/Vienas ir kiti", A Škė- 
—mos 4 pavl vaidirnmas, stato- 
t^mas pirmą kartą New Yrake 

gruodžio 3, 8 vaL vak. ir gruo- 
‘ džio 4, 3:30 vaL popiet Veika

lą režisuoja Vytautas Valiukas, 
C dekoracijos Telesforo Valiaus.
- Ąiektaklį globoja Bąlfas.

St Gudas, Vasario 16 ginina- 
* rijai remti 119 būrelio narys, 

> savo įnašus sumokėjo ir už 
f 1961 metus.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light žvakių firmos savinin
kas, praeitą antradienį grįžo iš 
atostogų, kurių metu savo pre
kybos reikalais aplankė keletą 
Europos kraštų. Jo žmonos tė- 

.• vai gyvena Prancūzijoje.
T" Kristaus Valdovo šventės mi
nėjimą, spalio 30, sekmadienį, 
aptarė ALR Katalikų Federaci
jos New Yorko apskrities val
dyba savo posėdyje šeštadienį,

- rugsėjo 24, 7:30 vaL Apreiš- 
. ^įmo par. klebonijoje. Nutar

ta šiais metais šią šventę švęs-
‘ ti kartu su ateitininkais, kurie 

tą dieną mini savo 50 metų 
II organizacinės veiklos sukaktį. 

,■ Kristaus Valdovo minėjimo iš
kilmingasis posėdis bus Apreiš
kimo par. salėje 12:30 vaL Pa
skaitą skaitys min. St. A Bač
kas ir Wąshingtono, D. C.

Valdyba taip pat nutarė Ka
talikų Federacijos New Yorko 
apskrities .susirinkimą šaukti 
lapkričio 18, penktadienį, 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje. 
Programoje numatyta paskaita 
ir kiti organizaciniai reikalai. 
Visos apskrities katalikiškos 
draugijos (iš New Yorko ir N. 
Jersey) prašomos atsiųsti savo 
atstovus.

kų — Lietuva-Europos nugalė
toja. Tą pačią dieną 7 vai. vak. 
bus rodomas filmas iš lietuvių 
tremties gyvenimo — tremties 
mokykla. Filmus ekranui pa
ruošė Povilas Jasiukonis. šiuos 
abu parengimus ruošia Bosto
no lietuvių radio valandos ve
dėjas Jonas Romanas, pelnas 
skiriamas šios programos pa- 
laikymui.

Rožančiaus pamaldos. Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje rožan
čiaus pamaldos pradedamos 
spalio 1 d. 7:30 vai. vakare. Ro
žančius bus kalbamas kasdien 
per visą spalio mėnesį 7:30 vaL 
vak. Sekmadieniais jis bus kal
bamas 2:30 vaL po pietų.

AP 7-0279 po 5 vaL kasdien, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
— visą dieną.

Baltijos 
dybą sekantiems metams suda
ro:. A. Ranlds (pirm.), E. Stak- 
nys, P. Žirnis ir J. Pamiljens.

Spalio 7 įvyks rudens žaflto 
turnyras. Pradžia 8 vaL Free 
Baltic House patalpose. Po to, 
penktadienio vrimnis tai pat 
bus pravedamos pirmenybės, 
rsrani mflMMiM aujrauu 
New Yorko mfeato varžybose

Pradedami kursai. Bostono 
arkivyskupijos “The Catholic 
Labor Guild” praneša, kad bu
vusiose Bostono kolegijos pa
talpose prie James gatvės, spa
lio 6 d. 7:30 vai. vak. praveda
mi vakariniai kursai, šiuose 
kursuose bus galima mokytis 
iškalbos, anglų, istorijos, įsta
tymų ir tt Klausytojai regis
truojasi rugsėjo 29 d. 7-9 vaL 
vak.


