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Prezidento atsakymas Maskvos draugam, 
kurie save vadina “neutraliaisiais*

ficialiai statęs sąlygas tokiam neutraliųjų” spaudimą paleng- 
susitikimui — tegul Maskva pa* vino pats- Chruščiovas.
leidžia lakūnus Bet buvo dip- CHRUŠČIOVO OFENZYVA .
lomatų, kurių siūlė susitikti bet 
kokiomis sąlygomis. Tokių su
gestijų buvo laukiama ir iš 
Anglijos Macmillaiyo, kuris no
rėjo nubraukti laikotarpi nuo

niekais nuleisti visą Cįiruščib- prestižą. Prezidentas buvo neo- Amerikai dėfėnzyvą prieš tą 
vo įžeidinėjimą Amerikai ir jos 
prezidentui. Tai reiškia taip pat 
sutikti su tuo, kad Chruščio
vas pasiekė, ko buvo iš anksto 
New Yorke -norėjęs — viršū
nių sušitikimo. nors tas susiti
kimas ir nepadės išspręsti nu
siginklavimo klausimų, o tik 
sustiprins Chruščiovo pašlijusį Paryžiaus iki dabar.

mas ir grėsmės tempas. — Ge
ležinė uždanga jau tik 80 my
lių nuo Amerikos krantų, per 
8 minutes sprausminiu lėktu
vu. — Jis piirmu kartu i.plėtė 
savo Įtakos sferą Į Afriką. — 
Gresia Laos laisvei pietų Azi
joje. — Savo fondus ir gink
lus skiria Irakui, infiltruoja eks 
tremistus Alžire. — Pagaliau 

prestižą 
jei taip 
neveiks-

nas iš prancūzu lyderių tada sa
kė: 'Mūsų patogumų dvasia bu
vo didesnė nei mūsų pasiauko
jimo dvasia. Mes norėjome gau
ti daugiau, nei mes norėjome 
duoti. Mes taupėme pastangas 
ir susilaukėme nelaimės".

Jungtinių Tautų kalbose li
gi šiol niekas rimtai ir ne- 

-----svarstė prezidento Eisenhowe- 
rio programos, kaip pagelbėti 
Kongui ir Afrikos naujom vals
tybėm, kaip sutvarkyti padan
gių erdvės kontrolę ir kaip 
vykdyti nusiginklavimo pasita
rimus, kad būtų kiekvienai vals
tybei saugumas užtikrintas. Kal- 

* bos sukasi vis apie koncerto 
dalyvių susodinimą, o ne apie 
jų gerą grojimą: kaip papildyti 
Jungtines Tautas ar pakeisti 
jose vidaus tvarką, kad galėtų 
jose dominuoti Sovietai. Vis
kas sukasi tik apie tai. Išvykus 
namo Castro, pasišovė pirmuo
ju smuiku groti vadinamieji 
“neutralieji”.

Ke» jo padaryta?
Per metus- tarp dviejų “dva

sių” viršūnių konferenciją pa
vertė fiasco, ir mūsų preziden
tas buvo Įžeistas. Prezidento ke
lionė į Rusiją atšaukta kvietėjo, 
kuris pasirūpino atvykti ir šal
tąjį karą perkelti Į New Yorką. 
— Berlyno krizė pablogėjo. — 
Derybos dėl atominių bandymų 
draudimo nepajudėjo. — Nu
siginklavimo konferencija nu
trūko. — Vietoj tikėto pasaulio 
įtampos atoslūgio padidėjo So
vietų keliamas chaosas, skaldy-

CteraStevas spalio V šešta- 
dfer-Ureikalaudamas priimti ko
munistinę Kiniją į JT, chuliga
niškai įžeidinėjo Ameriką, o 
Ispanijos*Franco išvadino “ko
riu”. čia jau ir sesijos pirmi
ninkas nutraukė Chruščiovą, į- 
spėdamas, kad tai ne parlamen
tiniai žodžiai ir Įsakydamas jų 
netraukti Į oficialius dokumen
tus. Chruščiovas davė suprasti, 
kad komunistinės valstybės ga- 

Anglijos mybe, tada prezidentas bus pa- lėtų išeiti iš Jungtinių Tautų.’ ir 
sudaryti savo Jungtines Tautas. 
Amerikos atstovas Wadswor- 
thas tik atkreipė pilnaties dė
mesį į Chruščiovo kalbą, kuri 
parodo, kodėl neįmanoma tar
tis dėl nusiginklavimo.
KODĖL CHRUŠČIOVAS TOKS?

Chruščiovo taktiką — brautis 
koliojimais, chuliganizmu ir 
kumščiojn nulėmė du dalykai. 
Viena, pyktis, kad jam nepa
sisekė iš karto laimėti naujųjų 
Afrikos valstybių, o tam spek
takliui sukvietė visų satelitų 
galvas. Antra, noras pasirody
ti prieš komunistinę Kiniją, kad 
jis eina griežtos politikos ke
liu. Ligi šiol jam daugiau sekė
si apmauti vakariečius švelniais 
žodžiais; belieka toliau stebėti,

Rinkiminėse kalbose atėjo ei
lė ir užsienio politikos klausi
mam. Šen. Kennedy ją užkliudė 
plačiai rugsėjo 29 Syracuse. Im
damas laikotarpi tarp pirmojo 
Chruščiovo atvykimų Į Ameri
ką ir antrojo, tarp “David Cam- 

dva-

paveikti geros valios kelione ir 
šypsniais Camp David. Dabar 
mes jį apribojome Manhattanu. 
Bet ne jis yra priešas. Tikras 
priešas yra komunistinė siste
ma, nepažįstanti kompromisų, 
siekdama pasaulį apvaldyti.

K!./-' - . Spaude su pasipiktinimu ir 
pasišaipymu atsiliepė apie 
Chruščiovo elgesį Jungtinėse 

N CENTŲ Tautose ir Jungtinių Tautų fo
rumo suniekinimą. New York 
Herald TCbune vedamajame 
Jungtinių Tautų spektaklį pa
lygino su sena minios pramo
ga, kada meška buvo pjudo
ma šunim. Ir Chruščiovas šo
kinėjo, stalą daužė lėtenom 
kaip męŠkzL Buvo juoko, anot 
Kanados atstovo. " .

Tačiau kas kaltas dėl. to J. 
Tauta forumo pavertimo cir
ku. ar minios pramoga? Meš
ka? Nebūtinai. Apie’tai papras
tai tylima, bet D. Lawrence 
(NYHT) prabilo atviriau.

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Afrikos kai kurie delegatai 

pasisakė už Jungtinių Tautų iš
kėlimą iš Amerikos. Priežastis 
— viešbučiuose su jais neman
dagiai elgęsi net ir negrai. Eu
ropoje to jiem nepasitaikę.

— Baltike laivas, kuriuo at
vyko Chruščiovas, gavo leidi
mą.stovėti uoste iki spalio 15. 
Miestas už pirmas dvi savaites 
ima už uostą 1,266 dol.

—— Sovietų spauda paskelbė 
ištraukas iš 7 laiškų, kuriuos 
Sovietų atstovybei parašę ame
rikiečiai, paremdami Chruščio
vą. Nurodė tų laiškų autorių 
pavardes, daugelis iš New Yor- 
ko. N. Y. Times prašė atsto
vybę parodyti tuos laiškus. At
sakymo negavo. Mėgino surasti 
New Yorke nurodytom pavar
dėm asmenis — tokių nerado.

Jungtinės Tautos pagrindini 
tikslą autorius pacitavo iš char- 
tos žodžių: “Sutvirtinti tikėji
mą pagrindinėm žmogaus tei
sėm” ir t.t. Tai teorija, o prak
tika: penkiolika ar daugiau dik
tatorių ir tironų, kurie tas tei
ses laužo, buvo televizijos švie
soje ir spaudos puslapiuose. Tai 
nieko blogo, ‘sako toliau, kad 
apie juos informavo, bet, iš ki
tos pusės — kur “lygus laikas” 
žmonijos laisvės čempijonam? 
Kur yra kovotojai už morali
nes jėgas, kurios gali įkvėpti 
žmones eventualiai * kovai už 
laisvę?

Kai Nikita kalbėjo — rašo 
Lavvrence— apie Vakarų kolo- 
nizmą, palyginti maža kas 
atsiliėpė apie jo kruvinas prie
mones Vengrijoje, Lenkijoje, 
rytų Vokietijoje ir kituose pa
vergtuose kraštuose. Min. pirm. 
Macmillaras kalbėjo apie vokie
čių tautos teisę apsispręsti, bet 
jis neužsiminė apie Sovietų 
vergiją, primestą lytų Europai 
{tylėjo ir Eisenhovveris, užsimi
nė Diefenbakeris. Red.). <

Valstybės departamentas rug
sėjo 29 įspėjo Amerikos pi
liečius Kuboje, kad pasirūpintų 
šeimas perkelti į Ameriką. Pa
pildomai įspėjo amerikiečius su
silaikyti nuo keliopųi Kubą. kaip < jam seksis priterorizuoti 

vakariečius grasinimais h* -plūdi

Kalifornijoje ' pagal opinijos 
tyrinėtojų davinius, Kennedy 
yra kiek prasinešęs pro Nixo- 
ną: 52:41. Prieš metus rugsė
jo mėn. buvo atvirkščiai: Ken
nedy 44; Nizonas 51.

Penrsylvanijoje pagal opini
ją už Nixoną pasisaką 53 pro
centai, už Kennedy 47. Pana
šiai Indianoje.

NEUTRALIŲJŲ VARDU
Rugsėjo 30, penktadienį, In

donezija ir Indija pasiūlė, kad 
JT pilnatis paragintų Chruščio
vą ir Eisenhowerį tartis dėl nu
siginklavimo. Prie tų dviejų 
Maskvai palankių “fteutraliųjų” 
prisidėjo dar toki “neutralūs”, 
kaip Jugoslavija, Arabų Valsty
bė ir Ghana. Tai Chruščiovo į- 
kvėptas spaudimas.

AMERIKA DEFENZYVOJE? ..
Amerikos spauda jau aiškina, 

kad “neutraliųjų” spaudimas 
nustūmęs vėl Ameriką į defen- 
zyvą. Priimti siūlymą reiškia

Amerikos lenkų kongrese 
Chicagoje sausio 1 šen. Kenne- 
dy pasakė kalbą, kurioje kalti- 
no Eisenhowerio vyriausybės 
1952 paskelbtus “išlaisvinimo” 
pažadus, “kurie buvo išgirsti ■' 
Poznanėje, o taip pat Vengri- ■ 
joje”. Pažadai, neįvykdomi paža I 
dai, buvę padaryti dėl “saujos M 
balsų”.

“Buvo kalbama apie rezisten- I
cijos padrąsinimą, apie sabota- B ' ' z z-
žų. delsimo sukurstymą, apie 
tų sąjūdžių iš oro aprūpinimą 
priemonėm, apie geležinės už- 
dangos nustūmimą atgal”.

Ragindamas neklausyti' dau- 
giau tų, kurie žaidžia tuščiom 
frazėm. Kennedy dėstė savo nu- I z” y j
sistatymą dėl rytų Europos, la- 
blausiai dėl Lenkijos: S I

■MteV vHninys vykdyti ten JOTE J0JA; „ Kennedy 
frau* laisvės padrąsinimo ir ti- kov4 dei BaitŲjy rūmų.
rono rūpestingo spaudimo poli
tiką, politiką, kuri siekia evoliu- prekyba, turizmu, informacijos 
djos, ne revoliudios; kuri pri- mainais. — Duoti Lenkijai pa
klauso taikos sričiai, ne karo", ramos nepriklausomam ūkiniam 

(Tam pačiam kongresui vie- gyvenimui, ypač žemės ūkiui ir 
na diena anksčiau buvo per- vidutinei pramonei; keistis stu- 
duotas prezidento Eisenhowerio dentais. mokytojais, technikais; 
pareiškimas: Amerika tebosilai- _ Paremti Lenkijos dalyvavi- 
ko savo 1952 palady padaryti mą Europos prekyboje ir susi
rinką# gėlimą padaryti tai- siekime; — Pašalinti Lenkijos 

Vokietijos vyriausybė tarėsi Idngom priemonėm, kad šie baimę iš Vakarų pusės, ypač 
drauge su opozicijos lyderiais žmonės, kurie yra laikomi tiro- Vokietijos, užtikrinant, kad J. 
dėl. rytų Vokietijos .suvaržymų 'diktatorių vorgiįoįe, pa- Valstybės siekia, idant ginčai 
Berlyne. Nutarė nutraukti pre- gekau gautų teisę nuspręsti ta- būtų sprendžiami taikiom de-

vo likimą savo pečių laisvu bei- rytom, ne karu; — Lenkijos 
šėrimu). fondus, kurie siekia kelių mi-

Kennedy veiklos priemones lijonų, skirti Varšuvos piliai, 
išsakė tokias: per karą nugriautai, atstatyti;

— Ir toliau nepripažinti So>

Atsakė: Chruščiovas tas pats. 
Jis atstovauja tam pačiam ko
munizmui. siekiančiam pasaulį 
dominuoti. Jis laikosi tų pačių 
pažiūrų ir taktikos. Pasikeitėm 
mes savo taktika. Mes mėgi- 
nom ginčytis su Chruščiovu

UI? Jei Sovietų Sąjunga rimtai
nori Įtampą ji gali im-
tis Įprastinio kelio vaisingiem 

■2- pasitarimam Jungtinėse Tauto-
se* Jun9t’n'V Valstybių pareigū- 

. nai, Įskaitant ir valstybės se-
kretorių HerteiĮ, yra visada pa- 

H sirengę, jei Sovietai nori svars- 
konkrečias priemones Įtam- 

pai atleisti. Jei toki parengia- 
'v miei' Pas'tar'mai parodys, kad

SVEČIAI IS JAPONIJOS. Wash1ngtane. New Yorke. dabar jau Chicagoje Sovietų Sąjunga yra pasiren 
lankosi Japonijos princas Akihito ir pnncsšė Michiko. Jie atvyko minint grįžti į taikinga derybų ke- 
100 metų oficialių Santykių tarp Amerikos ir Japonijos. Mainais turėjo e 
būti Japonijoje prezidentas Eisenhoweris. lią SU sėkmingų rezultatų gali-

jis nori padidinti savo 
Jungtinėse^ Tautose, o 
nepavyks, paversti jas 
mingas.
Kas mūsų nepadaryta 

vėlai padaryta?
Mes sutrukdėme Kongreso 

'virtuvėje”. Mes mėginome jį pastangas padirbti daugiau ra
ketų. sustiprinti jų bazes, pa
didinti povandeninį laivyną. 
Mes nedavėm nusiginklavimo 
plano, kurį paremtų bent sąjun
gininkai. šešiuose punktuose 
mes atsiliepėm per vėlai: Kubo
je, Ghanoje, Japonijoje, Indo
kinijoje, Lenkijoje, kur viltingi 
įskilimai geležinėje uždangoje 
jau vėl užsitraukė. Indijoje.

Kokia ateitis?
Nauja vyriausybė turės prieš 

akis naujų įvykių galimybes — 
kom. Kinija su atominiais gink
lais, nauji įskilimai geležinėje 
uždangoje, nauji komunistų žy
giai Afrikoje, rytų Vokietijos 
spaudimas dėl Berlyno, Europos 
ūkinio sujungimo galimybės ... 
Anksčiau nei ten įvykiai išri-. 
plėtos, turim turėti planą jiem 
sutikti. Negalima tenkinti tuo, 
kas yra. Reikia atsakyti ne žo
džiais. bet darbais — sutempti 
laisvojo pasaulio jėgas už tai
ką ir, savo saugumą.

“Mačiau, sakė, Europos’kraš
tus 1939, kur lyderiai migdė 
tautas, kalbėdami apie taiką, 
užuot taiką organizuodami. Vie-

MEŠKĄ ŠOKDINA AR APIE JĄ ŠOKA 
BmmA W Mėto sagri«K tagibes Tartas, bet 

lyk tad per 15 oel|į Jai griaatl leido Vakarai

Ko noroikia daryti?
Leistis su Chruščiovu į gin

čus nepakanka. Aš pavargau be
skaitydamas kiekvieną rytą, ką 
daro Chruščiovas, ką daru Cas
tro. 0 aš norėčiau skaityti, ką 
daro Jungtinių Valstybių pre
zidentas.

Ko Vakarų valstybės bijo? 
— klausia autorius. Kodėl jos 
leidžia Chruščiovui laikyti ini
ciatyvą savo rankose?

Išvada iš tų faktų sugretini
mo: įoi Jungtinių Tautu fc* 
mas vartojamas vykdyti agre
sijai, o M pavergtiem ginti, 
jei Jungtinių Tautų chartos 
principai dėl to iškraipomi, — 
kaltė tenka ir tylintiem Vaka
ram. 4 - . i

muši.
Teismas rugsėjo 29 atleido iš . . ______

arešto vieną iš Kubos lėktuvų, rimkit fbonte 
valstybes departamento -nrter- Rinkik 
vencija. Castro palydovai, ku
rie buvo netilpę į Sovietų “Hiu- 
šiną” drauge su Castro, atgau
tu lėktuvu išvyko su Castro la
gaminais. Juose tarp kitko bu
vo šaldytuvas ir baltųjų pelių 
rinkinys.

Prez. Eisenhoweris, j
Macmillanas ir Australijos min. siryžę* susitikti sir Sovietų Są- 
pirm. Menzies spalio 2 tarėsi, ir jungos ir kitų valstybių galvom, 
po to pasitarimo prezidentas pa- Tokio turinio atsakymas reiš- 
skelbė savo atsakymą į penkių kia, kad dabar prezidentas at- 
“neutraliųjų” skatinimą susitik- meta pasimatymą su Chruščio- 
ti su Chruščiovu. Prezidentas vu. bet ateičiai palieka duris 
atsakė: atviras. Siūlymas pasinaudoti

įprastiniais diplomatiniais kana
lais reiškia grįžimą į tą proce
dūrą, apie kurią buvo kalba
ma prieš Chruščiovo pirmą at
vykimą į Ameriką!

kybinius mainus su rytų Vokie
tija. jei varžymai nebus atšauk
ti. Tie prekybiniai mainai me
tuose yra 500 milijonų apyvar
ta. Amerika, Anglija, Pranzūzi- _ ,, nspctpaamt » __ Mes turime įtikinti 
ja Vokietijos nutarimą remua. dominavimo ryta Euro- i. u-u-iAmA kad mes atstatome savo defen*

— Vokietija šiemet priėmė poj«; __ Stiprinti ryšius tarp ZVvines iėsas ir kad karinė iė- išlytų Vokietijos j»u unUjo. ir Amerikos abipuse gTled^em laimt

v* « -t - • jhnų; tarime Maskvos vyram į-
tus buvo tik 90,862. Rytų Vo- — Argontinos vyriausybė pa- J .
kietijoje žmonės baiminasi, kad aiškino, kad suimtasis vokietis Ud kolonializmas visur
steną gali aklinai uždaryti, tad pasirodė nesąs Hitlerio pava- P? pasmerktas, neišskiriant ir 
skuty gelbėtis, kas dar gali, duotojas Bormanus. rytų Europos.

D. Lewrence priminė ir to
kius chartos pareiškimus, kaip

“Visi nariai susilaikys nuo 
pagalbos davimo bet kuriai 
valstybei, prieš kurią Jungtinės 
Tautos ėmėsi preventyvinės ar 
jėgos akcijos”,

“Jungtinių Tautų narys, ku
ris atkakliai laužo šios chartos 
principus, gali būti pašalintas 
iš organizacijos* Saugumo Ta
rybai rekomenduojant”.

Tai teorija, o praktika: kiek 
sykių Sovietai tuos ' principus 
sulaužė, bet niekas-.jiepasiūlė 
pašalinti jų iš Jungtinių Tau
tų — bent taip, kaip jie buvo 
pašalinti iš Tautų . Sąjungos.

Autorius žino, kad Saugumo 
Taryboje tokia rekomendacija 
nebus priimta, nes ji bus ve
tuota, tačiau jis klausia: kuris 
iš vakariečių kalbėtojų reikala
vo pakeisti chartą ta prasme, 
kad kraštas, kuris yra kaltina
mas, negalėtų balsuoti?

Kuris reikalavo? Niekas. Taip 
pat tyla. Dėl to Chruščiovas ir 
gali elgtis, kaip savo tvarte.

Vakarai šaiposi, kad jis šo
kinėja kaip meška, o jis gali 
šaipytis, kad Vakarai šokinėja 
apie mešką. Kas žino, ar dėl 
baimės, ar dėl smarvės?

Moterys stojo savo vyrcin tallūiti sasiipif jjskjs 
kovoje dėl Baltųjų Runų

Šen. Kennedy vadų lųnnėnų dėl ?~enkos užsienių 
pofitkos palygino su 1939 Europoje. Tektų laukti dabar
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Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos 
papiginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba 
prisidėkite auką, kad galėtame siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti.

Siunčia už:, 
prenumeratą $.

Iš pateiktos seimo praeitų 
metų apyskaitos sužinome, kad 
seimo veikloje daugiausia dė
mesio buvo skirtą Vengrijos 
klausimui, “viršūnių” konferen
cijai, tremtinių metam, paverg
tųjų tautų savaitei, žmonių tei
sių dienai, Baltijos valstybių pa
vergimui

Seimas pernai turėti 9 pil
naties posėdžius, 78 seimo veik- 
lai vadovaujančio generalinio 
komiteto ir 93 seimo darbo ko
misijų. Seimas išleido anglų kai

jos valstybių klausimam.
Seimo atstovai, ar kaip pil

nateisiai nariai ar kaip stebėto
jai, dalyvavo įvairiuose tarp
tautiniuose kongresuose, libera
lų, socialistų, Europinės uni
jos ir k.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

nantį dešimtmetį ne tik nepri
sivys, Amerikos, bet dar labiau 
nuo jos atsiliks, — nurodo ir 
kai kurias priežastis, kurios ne- 
leidžia Sovietam garny bos iš
plėtoti.
" Pirmiausia —- tai nepakan

kamas dirbančiojo profesinių

.e auka!

rugvajuje; Europoje — Angli
joje, Danijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje; 
Arijoje — Japonijoje, Libane.

Seimo rūpesčiu Europos Ta
rybos komisijoje Taryboje ne
atstovaujamų valstybių reika-

ba 5 brošiūras, 10 numerių mė
nesinio žurnalo ACEN News, 
58 komunikatus spaudai ir 3 
žemėlapius Sov. Sąjungos .impe
rializmui pavaizduoti. Šie že
mėlapiai ir kai kurios brošiū
ros, ypač “Soviet Colonialism”, 
sulaukė labai palankaus ir pla- iam nuo" 1960 liepos 29 posėdį 
taus atgarsio. Seimo paruošta specialiai buvo skyrusi Balti- 
paroda “Soviet Empire 1917 — 
1958” . pereitais metas Skolin
gai keliavo po. JAV, Europą ir 
Australiją- Seimo vadovybės 
veiklai talkina seimo pastan
goms pietų Amerikoje—Argen
tinoje, Brazilijoje, Čilėje, U-

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

8800 20th AVENUE (Cor. Cropsey) 
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dę. Neseniai keturi sovietiniai teleskopinius aparatus nufoto- 
pareigūnai oficialiai apsilankė grafuoti sovietinę terotoriją.

Lėktuvas buvo(pagamintas ir 
išmėgintas nepaprastai greitai, 
per 1954 H 55 metus. Papras
tai tokio "^ftuvd gamybai, iki 
jį galima paleisti į apyvartą, iš
eina apie 4-5 metai. Lėktuvas 
U-2 buvo du kartu lengvesnis 
už kovos sprausmini lėktuvą, 
ilgio 50 pėdų, bet jo sparnai 
buvo 80 pėdų. Tais ilgais, ga
lingais sparnais jis turėjo lai
kytis ore aukščiau 70,000 pė
dų, sklandydamas skystoje at-

KQ TltOKSTA
Anglas ekonomistas * Colin 

Clark, tvirtindamas, fcad Sovie-
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Buvo 1954 pavasaris,, kai A- 
merikos žvalgyba pasijuto rei
kalinga žinių apie naujuosius 
Sovietų ginklus — kokioje pa
dėtyje yra jų raketos, superso- 
niniai lėktuvai; kur jie stato
mi, kur atominiai fabrikai. Be
pig Sovietam — žinias apie to
kius dalykus jiem pristato ne 
tik gausūs agentai; jas pasii
ma ir viešai, nes amerikiečiai 
mėgsta tuojau pasidemonstruo-
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DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio, kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigiausias mū
sų laikraštis..

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

Tbtt, | rytat nta Anft» taero, 
aptaškyti Svtfdtatsta taujas 

196* tata ttta, tad Sotie- - raketų tam, tafffct taw gau-
trankum, ir iš to lėktuvo pro tam U-2 Ukridtatf Bėf* pMlap- himno® IrMfrftkvt paslaptim, o 

pagritea nplatilytii avtecgos ir 
povandeninių laivų bazes prie 
Archangelsko ir Murmansko.

Komitetas kovai prieš komu
nistų agresiją rugsėjo 27 nu
tarė įsteigti stipendijų fondą 
žuvusio Bang-Jenseno vaikam.
Žiema kliudo derliu nuvalyti 
a Sovetskaja Rossia rašo, kad 
Irkutske prie Baikalo ežero jau 
iškritęs pirmas sniegas, o der
lius dar nebaigtas valyti. Per
nai šioje vietoje daug ir liko 
nenuvalyto dėl greitos žiemos.

Rusijos respublikoje šieme
tinį derlių laikraštis vadina “ne
blogu”. j*

gubą skai&avimą, mėgina Sovie
tinės pramonės augimą patai
syti, parodyti tikresnį ir sako, } 
kad gamyba nuo 1945 iki 1956 
esanti padidėjusi ne 4 kartus, . 
kaip skelbia oficialiai statisti- ] 
ka, bet tik 3 kartus, o 1956 ( 

> gamyba esanti padidėjusi, pa- , 
lyginti su 1955, ne 11 proc., 
bet tik 8.

Vakarų ekonomistai džiaugia
si kad Sovietinis specialistas 
patvirtino jų abejojimus. Ta
čiau Harvardo profesorius A. 
Bergson dar ir dabar pareiškė, 
kad laiko Strumilino skaičiavi
mus per daug optimistiškais, 

/esančiais dar toli nuo tikrovės.
O Rand Corp. skaičiuoja, kad 
Stromilino paskelbtus skaičius 
dar reikia dalyti pusiau, tai bus 

.arti tikrovės.
< Gal Strumilinui nebūtų rei- 

kėję statistikos atitaisinėti; tie 
skaiAai Chruščiovo kalboje 
tvirčiau pritrenkia vakariečius 
ir padrąsina partiečius. Tačiau 
kai tais skaičiais ima remtis 
Sovietiniai administratoriai, su- 
damėdami artimuosius planus, 
jie patys pasijunta nesiekią ko
jom žemės.'.

ttd tetatvtrtlna, tad Powws lėk
tuvas tarėjo nusfleiąti žemiau, 
ir tada Jį pagavo Sovietų lėk
tuvų šūviai ar raketos skeveld-

Der tatėtris mMm Iri 
kėjo® visą laiką laikyti 
je paslaptyje.

— Paryžiuje prokomunistų ir 
liberalų intelektualai toki kaip 
Jean Sartre aktorė Signoret, 
išleido atsišaukimą — pateisi
nimą tiem, kurie atsisako ka
riauti Alžyre.

karinių išradimų parodoj Wa- 
shingtone ir gavo aprašymus 
ginklų ar šiaip išradimų, kurie 
dar buvo laikomi “paslaptimi”. 
Tasso agentūros koresponden
tas nebuvo įleistas, kad paslap
čių neišneštų, o karo attachė, 
spacialistai, įėjo, sumokėję po 
dolerį- Sovietuose toki dalykai 
negalimi. Reikėjo Amerikai ieš
koti kitokių būdų.

Idėją surado 1954 vasarą C. 
L. Johnson, kuris yra Lockhed 
Aircraft Corp. ypatingai pa
žangių projektų vicepreziden
tas. Jau . pasaulinio karo' me
tu jis buvo sugalvojęs projek
tų, kurie anksčiau rodėsi ne
galimi, o Korėjos karo metu, 
kai pamatė, kad Amerikos ko
vos lėktuvai nepakankami ko
vai su Mig-15, jis pagamino F- 
lo lėktuvą, greičiausią ligi tol 
1500 mylių per valandą.

Johnsono idėja dabar buvo 
tokia: reikia padaryti lėktuvą, 
kuris pakilty j aukštį, nepasie
kiamą nei lėktuvam, nei pa

tįs. “Sovetskaja aviacija” laik
raštis tais metais gegužės nume
ryje skelbė karinių sluoksnių 
susirūpinimą aukštais skraidy
mais. Tačiau Sovietai viešai ty
lėjo, nes negalėjo lėktuvam nie
ko padaryti. Mėginimai pagauti 
sprausminiais lėktuvais ar pa
šauti — nuėjo niekais, U-2 
aukščio negalėjo pasiekti.

--S. m. pavasarį šimtus kartų 
buvo įskridę. "Buvo žinia, kad 
7 lėktuvai sudužo, bet apie 40 
buvo bazėse.
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kriavimų. Lig šiol visai apleis
tas transporto ir gaminių pa
skirtymo reikalas. O kai gami
nys nepristatomas vartotojui 
tai nustoja prasmės ir pati ga
myba.

■_ Paruošti kvatifikuotus ir mo
raliai nusiteikusius darbininkus, 
išbalansuoti gamybos sritis ir 
jom aprūpinti vartotoją nėra 
vienos dienos reikalas.'Jis rei
kalauja ilgo laiko, kurio nesu- 
trumpins jokia propaganda. Tai 
ir neleidžia išplėtoti gamybos 
apyvartos taip, kad artimiau
sia laiku Sovietų Sąjungos pra
monė imtų konkuruoti Ameri
kos pramonę. ti, ką jie yra padarę ar išra-

mesį į Sovietuose vykstaidįl 
technikinį apmokymą, atkreipei 

"tfėmesį į Sovietų statistikos ro-g 
domą didelį partto^ų infinie^ 
rių skaičių. Tačiau įspėja, kad 
' tai. Ira< SovmIu IoMnmu na- 
žymima inžinieriau* vardu, £a, 
esą vadinama "foreman".

Sovietų švietimo sistemoje 
dar mažai duodam? bendrojo 
išsilavinimo ir perdaug speda- 
linio. Dėl to vadinami specia
listai yra su viršūne, bet be 
pagrindo.

Kitas reikalas yra darbinin
kų moralinis nusiteikimas dar
bui. Chruščiovas pamatė, kad 

Jis nelaimės tik raginimais lenk
tyniuoti. Dabar ėmėsi priemo
nių laisvam darbo žmogaus pa
siryžimui laimėti — mažinti 
darbo valandas, naikinti nak
tines pamainas, įvedė papildo
mus atlyginimus, Amerikoje va
dinamus “bonus”.

Nori pažadinti, kaip Sovie
tai sako, "materialinį suinte
resuotumą".

Trečias dalykas, kuris sukliu
do gamybos spartesnį augimą 
— tai planavimo stoka, nors 
Sovietuose daug kalbama apie 
planus. Tačiau gamybos atskiro 
rūšys nėra išbalansuotos ir su- 
koordinuotos. Kai kuriose sri
tyse gamyba labai išplėsta. Pa
vyzdžiui, gavę įsakymą stebin
ti gamybos dideliais skaičiais, 
fabrikai prigamino mašinom Į- 
ranlūę, kad tik 30-40; ;pf^»cen- 
tę ję gali suvartoti.

Panašais Sovietuose jaučio-
ma ypatinga pagarba plieno ga- - Amerikos lėktuvui U-2 nu- 
mybai (Amerikoje {dieną labai kritus prie Sverdlovsko gegu- 
daog kur jau pakeitė aliumu- žės -1 ir patekus į Sovietų ran- 
jus), o kitose šakose gamyba kas, jau ir Amerikoje paskelb- 
nepatenkina elementariausių re tos kai kurios smulkmenos iš

to lėktuvo praeities — iŠ tos 
nuostabios legendos, kuri pa
rodė Amerikos išradėjų suma
numą.



tra-

žy- 
kil-

spauda taip pat mažai pabrėžė 
keleto žydų draugijų atsišau
kimą, suredaguotą anos konfe
rencijos dvasioje. Toje konfe
rencijoje, kurioje dalyvavo 15-

gyvenimo: ar jie reikalingi tau*
tos egzistencijai? -
Ar tai ne vakariečio inte'ek* 
tual©. tipas?

MM pristatė save jau iš da-

monizmą, turis juos atitvėrė išsipilei 
nuo ' tautastingumas. , f riteamn 

Maištavimas yra didelis ir ma- maištu,

visokių tipų., Pa
po Sodžius, maiš
ytos atstovai. tiks-

Ar iv žodis virs veiksmu? kotis. Ar to yra šios maištau- 
Ar maištinga nuotaika išsi- jančtos kartos atstovų žodinio-

šiandien yra pavirtęs šoviniz- ““" UC1 Maištaujantieji
mu, kaip liudija vienas iš už ge- p*k‘a^a~‘
ležinės sienos čia lankęsis sve- tvarkosL’auSe“ul \enKa gui is partijos, breze ir kitą
lezmes sienos čia lankęsis sve- pergyventi panašus nusivylimas autOportreto bruožą
čias. Ne vienoje Ukrainos aukš- _ kaip vakarų intelektualam: kad maišuujančicą kartos atstovai.

Maištaujančios prieš vyresnės 
lankė, nebesutiko nė vieno pro- ves, taigi ir jų, įsitikina tik iš kartos lietuviškumą. Prieš a-

skaudžios patirties. merikinę aplinką, Į kurią jie

čia kalti? Chiang Kai-Sheko solidarumas
Jiems mažiau pergyvenama Baltijos valstybėm .

ir ta skriauda, kurią okupaci- Ryšium su Pavergtų Europos 
jos faktas padarė/ Lietuvai, tautų seimo specialiu posėdžiu 
Jiem svarbu ne tiek okupaci- " Sovietų agresijos prieš Balti
ja, kiek tai, kad komunistinis jos valstybes dvidešimtmečiu! 
režimas nutraukęs jų ryšius įvertinti ir visų Sovietų paverg- 
su tautos kamienu, reikalingu tų tautų solidarumui pade- 
jų egzistencijai. monstruoti, tautinės Kinijos

Tai žiūrėjimas iš vienos ker- prezidentas Chiang Kai-Shekas 
tės ir pergyvenimas, kad tau- atsiuntė telegramų seimui, tin
tos kamienas reikalingas jų kėdamas Baltijos valstybėm at- 
egzistencijai. Bet iš žodžių ne- gauti nepriklausomybę ir ga- 
matyti kitokios pažvelgimo rantuodamas savo paramą lais- 
kertės ir kitokio klausimo per- vės kovai.

kęs: Jie mums nereikalingi, jie 
nudžiūvusi šaka ... Vadinas/ 
su jais joks dialogas negali
mas. Dėl maištaujančių žmo
nių tokios išvados nepadarė. 
Kalbėjo: atvažiuokite, kalbėsi
mės. Tai reiškia: mes duosi
me jums kitas “gyvenimo sąly
gas”, kurios jus kitaip turės 
“suformuoti”; mes jus per
plausiu!, kad jūs būtumėt 
mums naudingi . .

Stebėjimą sustabdome su 
tikėjimu, kad maištaujantieji ir 
ieškantieji nenorės būti aniem 
“naudingi”

MM. prisistatė kaip baigę 
inžineriją; bet turį palinkime į 
humanitarinius mokslus? Prisis
tatė. stipriai brėždami autopor
treto bruožus.

Pasimetę, bet ieškantieji
Tai, sakė jie. esame atstovai 

pasimetusios kartos. Pasimetu- 
sios tarp Lietuvos ir Amerikos, 
rejaučiančios pilnos tikrovės, 
bet, norinčios ją pažinti. Pa
žinti tikrovę — nepagražin
tą ir nesudramatintą. Jos vaiz
do jiem nepakanka iš doku- | 
mentų, iš vyresnės kartos liu
dijimų. Pastarieji gali būti 
subjektyviais pergyvenimais 1 
nuspalvinti ir dėl to ne visai j 
patikimi; rodą ne visai “nuo- I 
gą” tikrovę. Tikrovę nori pa- j 
žinti iš “pirmųjų šaltinių”. 
Gal net nuvažiuoti į Lietuvą. 
Bet kai tai neįmanoma, pažin
ti ją bent iš komunisto C., ku- j 
ris yra taip pst dabartinės I

Žmogus iš Lietuvos, tas č., 
’mas dėt kelių. dėl metodų tam dėį vyresnės kartos „buvo sa- 
pačiam tikslui siekti, ar tai 
yra gilesnis pažiūrų skirtumas 
į esminius dalykus. Tuo at
žvilgiu dėmesio yra verti žo
džiai, kuriuos jie*tarė 
Apie savo ryšį su tauta

Į ją žvelgė pro savo ir savo 
kartos egzistenciją. Stipriai 
pergyvena ryšį su savo karta. 
Ji yra labai svarbi kiekvieno 
tos kartos asmens egzistenci
jai. Mažiau pergyvena solidaru
mą su vyresne karta, dėl to, 
jei komunistų atstovas pasta
rąją puolė, tai maištaujantieji 
atstovai jautėsi galį nuo jos 

: save atsieti ir tarti: ar mes 
L čia kalti?

t apįg liana&odytų vadinami vaka- 'it 
kurios riečio intelektualo < vardu. To'* 

paties vakariečio, kuris dabar
tiniu metu vyrauja mezgant ir 
organizuojant dialogą tarp Ry
tų ir Vakarų, šiame. dialoge 
iniciatyva yra Rytų pusėje, ir 
ji plėtoja dialogą koegzistenci
jos linkme, kuri reiškia didė
jantį Rytų agresijos patenkini
mą. Dialogas sudramati^kėja. 
sukliūva tik per dideliu tem
pu Rytam norint koegzisten- 
ciją laimėti! Ar nepanašūs 
partneriai sustojo ir aname 
miniatiūriškame Studentų Gai
rių aprašytame dialoge? Ir di
alogo rezultatai ar neitų pa
našia linkme, jei toliau būtų 
plečiami tarp tokios prigim
ties partnerių? Tai ne tvirti
nimas, o tik' susidomėjimas ir 
pasiraginimas sekti ateitį.

kas to žodžio miglas norėtum tikros dvasinės savybės-vafia, muoti, ar yra mėginę formuo
tu© pačiu metodu ieškoti “tik- pasiryžimas eitiprieš srovę, tis ir kitaip, nei tos “gyveni-
rovės”, tai imi domėtis pir- išpažinimasvertybii& dėl ku- mo sąlygos” lenkia, ar jie tik
mu klausimu- ■ rių asmuo gali rizikuoti ir au- prisiėmė iš šalies tas formuo

jančias sąlygas ir virto besi
skundžiančiu ar su ironija at
siliepiančiai egzistencialistiniu 
hamletizmu. v

Maištas maištui nelygus. Du 
-- kraštutiniai tipal-^vieni maiš

tauja tam, kad viską atmes
tų: paneigtų, be jokio kons
truktyvaus vaizdo, vardan ko
kio idealo maištauja; kiti žino, 

y ko nori, ir maištas jiem yra 
tik trumpas kelias' į ilgą kūry
bos darbą. Tad seki susidomė 
jęs maištaujančių žodžius, kai 
jie kalba-prieš vyresnę kartą, 
ar tai yra tik tradicinis ir na
tūralus dviejų kartų išsiskyri-

atsišaukime iškelta žydų 
gėdija Sovietų Sąjungoje.

Konferencijai vadovavęs 
dų veikėjas H. Goldmanas,
me taip pat iš Baltijos pakraš
čio, kalbėjo apie žydų persekio
jimą Sovietų Sąjungoje: nėra 
laisvės nei kultūriniam nei re
liginiam veikimui. Sovietų kon- 

žydai šiandien vis daugiau stitucijoje įrašytos pitiiečių tei- 
ima įsidegti neapykanta sovie- sės tėra tik fikcija. Daug žydų 
tų Rusijos imperijai, kuriai at- norėtų iš Sovietų Sąjungos vi- 
sirasti tiek daug talkino. Jau sai išvažiuoti; jų yra dar apie 
nuo Stalino paskutiniųjų me- pustrečio milijono.
tų sovietinis režimas pasirodė ★

tas jau pasirodė tumias ko
munistas, su daugumai tos rū
šies žmonių sudarytais bruo
žais. Tai daugiau komunistas 
negu lietuvis, ;

Su didesne šiluma seki dia- -j 
logo antrus partnerius MM. 
Suprantamas yra didesnis sen
timentas jiem,nes jie yra iš mū
sų tarpo; jie atstovai tų, kurie J 
mūsų akyse eina į gyvenimą ir 
perims jam vadovauti. Jų žo
džius seki atsargiai, kad nesu
klystum. Tačiau noras nesuklys
ti neatgraso nuo noro galimai

' arčiau juos pažinti. Pažinti iš 
jų pačių žodžių aname dialoge.

Soviety Sąjunga vargu galė
tų būti kam kitam Įtek dėkin
ga, kaip komunistam žydam, 
kurie nuo bolševikų revotiuci- 
jos laikų 1917 yra daug prisi
dėję sovietiniam režimui Rusi
joje įtvirtinti. Daug žydų mark
sistų užėmė aukštas ir atsakin
gas vietas kompartijoje, polit- 
biure ir valdžioje. Jie buvo bol
ševizmo teoretikai ir praktikai. 
Užsieniuose tarp žydų buvo ver
buojami tarptautinio komuniz
mo skleidėjai, subversyvinio po
grindžio vadovai, šnipai, kul- 
tūrinio bendradarbiavimo ini
ciatoriai. "

Sovietų Sąjungoje’ antisemi
tizmas nėra rėklus, bet efektin
gas: susitvarkoma taip, kad vi
sur vyrautų rusai Tai- paliečia 
ir kitas tautybes. Lietuvos aukš
tesnėse mokyklose paskutiniu 
laiku nušalinta gar a daug lie
tuvių, įtartų “nacionalizmu”. 
Galioja tik rusiškas nacionaliz
mas, ne kitoks, čia užkliūva ir 
žydai, daugiau internacionaliz
mo šalininkai.

Paryžiuje neseniai įvyko kon
ferencija, kuri liko nepastebė- 

-ta dėl Jungtinių Tautų kermo- < 
_ šiauš New Yorke. New Yorko 

Savo metu šnipų teismai A- 
merikoje ir Kongreso komisi
jos tyrinėjimai prokomunistinio 
elemento linksniavo nebe vieną 
pavardę, ‘kuri priklausė žydam, 
nors buvo suminimas tik “kil- kos valstybių žydų atstovai, ir 
mė$ kraštas”. Ir tas kraštas 
dažniausiai buvo Ukraina, Len
kija, Gudija, Lietuva — seno
sios Rusijos imperijos valdytas 
pakraštys. Daug žydų įsijungė 
į bolševikinę revoliuciją, deg
dami neapykanta tai caristinei 
imperijai.

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

- romanas

tolsi?

tos pasitaisydami. Jų pritemusios, akys godžiai gėrė
gyvenimo?

Nedrąsiai pra-

- Ir motulės paruge

liams svarbu ne kokia skurdeiva pasirodyti, o iš di
džių pasoginių skrynių vis naujus audinius betrau
kiančią, vis gražesnius. Jei motinos kraičiai neišri- 
baigią, tai ir dukrelės seniai pradėti, ir gal jau ne

iš karto tais pačiais metais, norim ištekėti! — sušuko 
Mažė. — Ašuojtečių visi darbai liktų nenudirbti, iš-

žiūrėk, -ir vai jau aną prisivijęs ...
— Taigi, vėl drauge.
—Kad taip man sektųsi ... — 

tarė Didžiavyžienės sesuo.

ALĖ ROTA tisus metus vestuves bešvenčiant. Viena po kitos, se
selės, viena po kito? ...

— Žinoma, ištekės kai kuries, o kitos galim ir 
palaukti, — svarstė, kraipydama galva, Rainė.

—Tu gali laukti, jei nori! — atšovė Rindė. 
Mergaitės suklegėjo sutartinu juoku. .
— Palauksi ir tu, Rindele, jei reikės, — Švelniai 

prabilo Žygė. — Jauna tebesu
Buvo ji linksma su visomis, didelį glėbį vaini

kų prisipynusi, su keliais savąjį suplukdžhisi, juokais 
įvairius jiems vardus duodama, gedėtus ir negirdė-

(40) tus. Bet slapčia jau tik Sapūno vainikėlį melsva, bro-
Plienas išaštrinamas, net surūdijęs gelžga- liuku tepažymėjo, tik. aną akimis tesekė, ar greitai 

lis nušveičiamas, argi, žmogus nėra • pakeičiamas, jei* prie josios priplauks, ar labai prisiglaus, ar tik viena 
gu tik jį mylėsi ir jeigu tikrai trokši pakeisti? šakele teprisilięs ... Rimgaudo vardo garsiai nemi

nėjo, nes čia pat buvo Uogelė, žydinčiais iš laimės 
skruostais, pasitikinčiomis^ akimis į ją, į Žygę, žvel
gianti, savo paslaptimi su ja pasidalinanti. Nes apie 
Uogelės bernužėlį tik Rindė ir žygė težinojo.

Saulė buvo visiškai palinkusi ant ežero. Lyg

ly baltuoja!
— Dainuodamos eikim, ne šiaip sau.
— Būriu, būriu! Kurgi sklaidotės!
— Pačią gražiausią dainą!
Ašuojiečių buvo sutarta: kai saulė į Giedkanto 

pilies kuorą spindulius numes, rinktis į kalnelį — 
Vasaros /šventės užbaigti. Ir susirinko dideli, maži, 
seni, jauni, sveiki ir ligoti, žengė dainuodamos mer
gaitės nuo ežero, skubėjo vyrai, pagirdę žirgus, koką 
užsilikusį lauke šieno kūgį į pašiūrę sugriebę, ar ki
tą kokį būtiną darbą padirbę, kuris nenorėjo laukti

Reikėjo skubėti, reikėjo uždegti, kad šis liūdnas pa
likimas pavirstų į skaisčią liepsną, į džiaugsmingą. 
Į pradžią šėlimo, kurio jaunimas per visus metus 
taip laukdavo! Bet kas iš tų lengvų prakurų? Jos 
tiktai keliems akimirksniams. O reikėjo, kad laužas 
degtų per naktį, iki žvaigždžių ir mėnulio išblyš
kimo, iki pirmųjų gaidyksčių. Todėl ir triūsė vyrai, 
bėgtojo berniukai, nešdami, tampydami visa, kas tik
tai gerai dega: sausuolius, vėtrų užlaužtus, šakas, per
senusius arba nuo ligų, kaip ir žmonės, mirushfs 
'medžius, nešė sukrypusius, nebenaudojamus medi
nius padargus, duonkubilius, statines, suskilusius du-

balčiausius nuometus užsidėjusios, maigiausius išei- benis. Nešė fia sakuotas pušų atlaužas, beržų tošis,
gintus sijonus užsimovusios, kokią varinę sagą įsise- senų kelmų nuoplaišas. Vaikai net pririnko skujų ir
gusios, ar ypatingesnio audinio skara užsisiautusios. konkorėžių. Seniai atritino sulūžusių ratų, dar tebe-

dervuotų, stebulių, tirštai apsivėlusių juodai blizgan
čiu degutu. Visa — skaisčiai ugnelei, linksmai pra
mogai, džiaugsmo nakčiaLIr jeigu žmonės krykšta
vo besiruošdami, jei dainavo ir šūkavo, krėtė pokš
tus, jei kaito veidai ir širdys, tai užsikūrus ugne
lei, linksmybė atsileido visus raiščius. Traškėjo, spra-

Net ir Uoktė buvo tarp merginų. Dar jai praė
jusioji vasara tebesivaidino, kaip plukdė Sargūno vai
niką, pykdama ir baimindamasi, kad tolsta, kad prie 
jos nesiglaudžia. “Et, jaunyste, jaunyste!”, mąstė da-

' bar Uoktė. “Kiek tu bereikalingų niekniekių išsigal
voji! Bet ... gražių. Oi, kaip gražių!”. Pačiupusi porą smalsiai žiūrėtų į jaunų mergaičių pramogą, drauge.su _ ___ . _ . _
Rindės vainikų, Uoktė tyčia numetė toli į pasišiau- apeigine rimtimi, kartais net su liūdnomis nuojau- Kulniavo takrfiais ir vaikai, dažnai nosis patrauk- ' skaisti ugnelė. Naktis kalne pavirto diena. Iš 
šusią bangą. tomis, kurias ne viena apipildavo ašaromis. Ne čia/1 - dami iš didelio susidanėjimo, iš būrimo grafam© už girių kilo rausvos pašvaistės: kitos apylinkės irgi

— Pažiūrėsim, Sargūnėli, ar dabar nuo manęs ° saro klėtelėje užsidariusi, į pagalvę įsikniaubusi, po
visų linksmybių Vasaros šventei pasibaigus. Nemyli, 

Ir buvo juoko, klegėjimo, kai abu jos numesti tai nemyli. Ne jai skirtas. Ką ji vargdienė gali pa-
vainikai beveik skirto neatsiskyrė: plaukė susigaludę, daryti? Bet išsiveikti visiems valia, o kartais ir nau*

Nebejuto basos kojelės nei dygios, neseniai nupjau- degino laužus. Visoje šaly bmro ta pati šventė, tokie
tos pievos, nei į panagę atsmiušančto akmenėlio Sku- patys papročiai, fr tokia pat linksmybė, šokinėjo ap-
bėjo ir jie, vienas kitą lengdami, pro motinų sijo- lude vaikai, čirkšdami kaip žvirbliai. Vienas nudegė
nūs prasprūsdami, iš tėvo delno ranką ištraukdami nagus, kitas išsipaišino veidą, trečią pastūmė tolyn

linksmai siūbuodami, vandens purslą nubraukdami, dingą. Žiūrėk, kokia gailestinga lama, mergaitės aša- ir vis žvilgčįojo į kalnelį, ar ne vėlu, ar dar sau- suaugusieji, kad nesipainiotų. Susėdo aplink senimas, 
saulės spinduly drauge parausdami. nepakeldama, tą vasarą jos ir pasigaili ... jęiė nuo kuore nenuslinko.

—Matai, ar ne teisybė? Ar vainikai neparodo Saulė žėrė savo rausvėjančius spindulius į vieną

— žiūrėk, žiūrėk, Uoktele, jau skiriasi, jau, jau ... plaukiančius džiaugsmingu rausvumu apipylė, nesu- bestoviniavo jauno mėnulio įtinkime. Trumpos bebu- 
iVo V„- Tai tik vianac „«kiinvA plaukiančius saulėleidžio atšvaitais artino, iš tolo be- vo maldos, trumpai atliekamas vėsiose kamarose iš*

’ kut tau. lai uk meiao vienas uzanuvo. pagaudanix gana Ugai rymojo sau. laikytos sulos ir pirmųjų pusgrūdžių, išgliaudytų iš ežero vandeny Jų akys negalėjo atsigėrėti ir savo
lutė virš ežero, ilsėtis neskubėdama, nei už debesė- rugių varpų, aukojimas. Tik Ugi saulėlydžio, Ugi auk- jaunimu. Jų vaikai ir anūkai judėjo, šoko, plasnojo
lio mieguistai pasūdyti neslėpdama. Atrodė, ji mė-- anto,tako ežere pranykimo. Tada su džiaiųpnnu pra- liepsnų Šviesoj, Šūkavo ir dainavo. Jų linksmybė kilo
go plukdančių vainikus draugystę; atrodė, joms gero dėta ruoštis paskutinei Vasaros šventės apeigai — lau- drauge su tiepsnomis. Jaunos širdys buvo dabar karš-

............  - . . . -............................ .... tos, kaip bužo žarijos.
— £, sakau, žmogus už kelias tokios linksmybės— Aš pusę dienos ant kranto pratupėjau, ir 

nė su vienu mano vainikas nesuplaukia. — Pusiau 
juokais, bet su liūdesio ruoželiu apie šypsančias lū
pas, pasakė Diduolė.

Tat gal ne šiais metais, gal kitais ...
Nagi, tikrai! K vaišės mes, ne daugiau. Visos

geidė. Nes per ilgai užtruko. Tada susigriebuti šiūs
telėjo į šalį ir žemyn.

— žiūrėkit, seselės, jau saulė pilies kuorą nu
rausvino!

•/Lėksim į kalnelį!

' akimirkas gali visus metus vargą vilkti! Ir apsimoka.
— Jaunystė — kvailystė- žybtelėjo, va, ugnelė.

— O kad jaunas ir pats gal neviena vasara ši-

drauge.su


jistrės laipsni

Jankevičienė Newcastel-

Casino

sopra-

Meile ir

sispyrėlei.
Varėnė gavo du mano bu-

— Palauk! Tai ne pirkinys. 
Aš turiu galvoje tikrą kainą. 
Noriu žinoti, kiek tu brangi-

nies, ar verta tave toliau leis
ti meno mokyklon.

— Tik du bučkiai, tetuk, — 
atsakė/ žiūrėdama man į akis, 
— tik du, ir ne daugiau ...

— Būk protinga! Aš siūlau, 
sakysim, 25 dolerius. Kaip pra- 
denčiai, užteks, ar-ne?

— Tai gal rūpi nauja suk
nelė, batukai, rankinukas? žiū
rėk, tau tikrai reikia naujos 
skrybėlaitės.

— Ne, tetuk, už tokius menk- 
— Visai nedaug, tetuk. Tik niekius paveikslo neparduodu, 

du bučinius. — Tai tu visai nenori jo

AUDRONĖ DRAGUNEVICIOTC

Regina Kulienė Toronto uni
versitete įsigijo socialinio dar-

SOLISTĖ Roma Vilčinskaite — Mastienė

Solistės Romos Mastienės re
čitalyje to nebuvo galima jaus
ti: ji buvo savo repertuarą rim
tai paruošusi, atidžiai išstudi
javus netik gaidas, bet ir kū
rėjo mintis. Vienas kitas gal ir 
menkutis, bet savo vietoje duo
tas akcentas interpretacijoje 
davė charakteringą paryškini-

narna veiksmais, driterarijomis, 
kame ir kiti trikhtininkauja; 
koncerte gi—esi vienas. Re- 
čitalyje nedavus kiekvienam da- 
lykui, kiekvienam stiliui atitin
kamos. interpretacijos, bus ša
blonas. Pasiklausius porą daly
kėlių užtenka: kitas bus pakar
totas tfttai praplėtus gal mu
zikos formą. Todėl ima neri
mas— eiti namo. ?

Alice Stephens vadovauja mo
terų chorui, kuris gruodžio 4 
C bicag oje- rengia dideli j ūbi ė 
jinį koncertą Terrace 
Morrison viešbutyje.

Gerai, — nusileidau už-

5- r - '

—Tai dvigubai tiek.
— Ne, tetuk, man pinigų ne

reikia.
— Žinau, kad tu tikrai ne

reikli, bet savo darbą Teikia 
vertinti. Iš ko paskui gyvensi?

— Tai man dar nerūpi. Pas-

taHs bnye Jdomus, nenu'tiu 
Jeigu neskaityti įsiterpusių 
ras h '“' “ ‘ '
moję 
sini cavatiroje iš 
Cenerėntolą reči 
vestas meninėje 
(kalbant apie mūsų

rys, vadovė buvo Petronėlė 
Uoginaitė, būstinė — Marijam
polė. Po 20 metų jau buvo 128 
seserys, 22 naujokės-ir 20 pos- 
tulančių. Savo skyrius ir misi
jas turėjo Alytuje, Karkliniuo
se, Kaune, Kazlų Rūdoje, Ky-

skambėjimų, pir- 
dalyje, ypač Ros- 

;eros ■ Lai 
b.”"o prM 

akštumojei 
tT iaęplot-

Danutė Stankaitytė, 
nas, dainuoja Ateities žurnalo 
metiniame koncerte rugsėjo 30 
Webster Hali New Yorke.

, Dail. Bronė Jameikienė daly
vauja religinėje parodoje, ku
ri spalio 3 atidaryta Birming- 
ham, Mich. Paroda truks iki spa

je, Vilkaviškyje ir Vilniuje. 
Kongregacijos žinioje buvo 10 
senelių prieglaudų (su 452 se
neliais), 5 našlaičių prieglaudos 
(133 vaikai), 13 vaikų darže
lių (644 vaikai), 4 bendrabu
čiai (496 moksleiviai), 2 spaus- 

bartuose, Kudirkos Naumiesty- tuvės, 1 knygynas ir 1 žemės 
je, Suvalkų Kalvarijoje, Sim- ūkio mokykla. Seserys dar tal- 
ne, Skuode, Šakiuose, Svėkšno- kino katalikiškajai akcijai, va

dovavo mergaičių pavasarinin- 
kių sąjungai ir redagavo joms 
skirtą laikraštį “Liepsnas”, dir
bo su moksleivėm ir studen
tėm ateitininkėm, padėjo para
pijų kunigam katekizuoti vai
kus, lankė neturtingas šeimas, 
slaugė ligonius. Visas tas kil
nus religinis, tautinis ir artimo 
meilės darbas bolševikų oku
pacijos buvo nutrauktas. Sese
rų turtas konfiskuotas, jų na
mai ir židiniai uždaryti, sese
rys išsklido po-privačius na
mus,- daug ištremta Sibiran.

raštyje. Redaktorius jos pa- 
__ _ reiškinius klaupė, u netekėjusi. “Taip”

gyvuliniai riebalai Atkelia Hr- per paskutinį karą ir po karo. — atsakė. “Gaila. Mes priimam
tik tuos, kurie jau yra išmokę 
paklusti”.

Varėnė, mano jauniausia duk
tė, šiandien grįžo namo kiek 
vėliau, kaip paprastai. Kaire al
kūne prilaikė po pažastimi pa
kištą nešulį.
... — Tėtuk, aš šiandien turiu 
tau staigmeną!

— Kokią?
— Matysi, — padėjo ant sta

lo plokščią daiktą ir ėmė vi- 
nioti. — Matysi, tėtuk, nežinau 
ar patiks.

Išvyniojo. Paėmė už rėmo. 
Atitekusi nuo manęs rodė ir 
teiravosi*

-— Na?! Glėbaš, ar ne? Tu, 
tėtuk, pasakojai ...

.— Taip, pasakojau. Labai pa
našos. O kas ten atspindi dug
ne? Bokštai?

— Nuskendusios pilies rū
mai. Dar nebaigti. Patinka?

— Labai. Tu viena piešei?*
Varėnė padėjo paveikslą ant 

pianino. Atitolo. Žiūrėjo. Krai
pė /savo šviesią galvutę.

— Man padėjo. Truputį ...

Tas jaunas profesorius. Jis la
bai domėjosi mano pasakojimu 
apie Dzūkiją, jos žmones ir se
nus laikus. Apie paskendusią 
pilį ežere. Man sunkiau ėjosi su 
tuo žalsvu atspindžiu ... Kaip 
atrodo?

Nenorėjau dukters nei gir
ti nei nupeikti. Paveikslas dar 
buvo šiurkštokas. Jis tik antrus 
metus telankė meno kolegiją. 
Gabumai matėsi. Dirbti negai
lėjo ir jokia meilė dar nesuko 
jai galvos. Varėnė teėjo devy
nioliktus metus.

— Aš noriu jį parduoti, te
tuk! Ar pirktam?

— 0 kiek gi norėtum, tu 
šelme? — paklausiau apkabin
damas. — Kiek norėtam ... 
iš tėvo?

Audrini Zita Dragunavičiūtė 
šį pavasarį Hartford, Conn., bai 
ge “Bulkeley High School” su 
aukščiausiais pažymiais.' Pasku
tinius dvejus metus už pažan
gumą moksle priklausė “Na- 
tiocal Honor Society”. 1959 lai
mėjo “I speak for Democracy 
Contest”. Iš mažens ji rodė pa
linkimą į meną, yra laimėjusi 
5 auksinius raktus, kurie me
no parodose skiriami už ge
riausius darbus. Apie ją buvo 
pakai motinai rašyta vietinėje 
spaudoje, ir {dėtos jos ir jos 
darbų nuotraukos.

šiemet už savo darbus ji lai
mėjo “National Scholastic Art 
Ward”, gaudama pilną ketvertų 
metų stipendiją studijoms “Phi- 
ladeiphia MLuseum College of 
Art” (po 950 dol. į metus). Taip 
pat mokslo priemonėm įgyti 
gavo mažesnes stipendijas iš 
“Kiwanis Club” ir “Teachers 
League”. Be to, per mokyklos 
baigimo aktą jai buvo įteikti 
dar du laimėjimai: “Price for 
Exceiience in Art” ir antras 
už “Good Character Praize”.

Linkime Audronei sėkmės 
studijuojant meną. H.C.

Giutiana Neimi, duktė pagar
sėjusio Italijos socialistų vado, 
užsigavo, kai jai pasiūlė kan-. 
didatuoti į senatą. Užsigavimas 
pagrįstas, nes žinoma, kad I- 
talijoje senatoriais nerenkami 
jaunesni kaip 40 metų.

Amerikoje seserys savo šaką Daktaras W. H. Ogūvie, popu- nis nei kur kitur. Savo rau- •••
įkūrė 1936 Thompson, Conn., barus Anglijos chirurgas, rug- menų vietoje jie vartoja auto- Mary, žurnalistikos studentė,
o vėliau ir Putnam, Conn, kur tojo 29 paskelbė didelį smūgį mobilius ir liftus. pasiprašė priimama korespon-
dabar yra jų būstinė laisvame teorijai, kuri Amerikoje yra Teorija jungti širdies ligas derte viename New Yorko laik- 
pasaulyje. Šiuo metu kongrega- populiaresnė už aną patį tiri- su riebalais kilo iš Švedijos,
rija JAV ir Kanadoje tari 48 rurgą. Jis skelbti: teorija, jog stebint
seseris vienuoles. Putname turi

Reikėjo stebėtis uehiutantėš. 
balso diapatonu: tai i ima že
mąsias alto gaidas (Azučenos 
arijoje), tai ii skraido staccato 
sparnais lyriniu sopranu (Cafa- 
tina iš operos Sevilijos kirpė
jas), nors josios tembras yra 
dramatinis sopranas.

Tokio koncerto galėjo su ma
lonumu klausyti asmenys, turį 
net rafinuotai meninį skonį.

Solistė scenoje jautėsi savo 
rečitalyje visai laisvai, nes jos 
nevaržė ne tik patsai veikalas, 
ne “tik svetimų kalbų žodžiai, 
bet taipgi ir akompaniatorius.

Prof. VI. Jakubėnas meistriš
kai solistei akompanavo. Solistė 
buvo ne tik palydėta, bet ir 
talkinta. Derindamasis prie 
solistės, nors jis akomponavo 
laisvai, bet vis turėjo galvoje, 
kad šiuo metu pianas tėra vien 
tik palydėtoju, dekoratorių. To
dėl niekur (ypač pianissimo vie
tose) solistės neužslopino.

Gal vertėtų tiktai truputį pa
stebėti dėl Banaičio Vandens 
lelija. Be abejo, prof. VI. Ja- 
ki’bena- arčiau pažįsta autorių, 
ne tik jo veikaluose, bet taip
gi ir asmeniškai. Tačiau, kaip 
kląusytojul, t atrodė, kad šioje 
oa-noje Banaitis -yra norėjęs 
duoti ir gaftii daugiau lyrizmo. 
Buvo gi jae r teik ta gal per dra
mbliškai.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metai, be kitko,yra 
atžymėti pirmos lietuviškos mo
terų vienuolijos įsteigimu.

Kun. Jurgio Matulaičio, vėliau 
arkivyskupo, rūpesčiu buvo į-

lio mėn. pabaigos. Pernai pa* kurta ir vysk. A. Karoso 1918 
našią parodą aplankė apie 6,000 spalio 15 patvirtinta Nekaltai 
žmonių. Paroda surengta tema Pradėtosios Svč. M. Marijos 
“Kristus — Karalius — Bažny- vargdienių seselių kong. Pir- 
čia”. mąjį branduolį sudarė 5 sese- je, Šilalėje, Telšiuose, Uteno-

— Mudu susitarėm, kad jis 
gaus pusę tos kainos, kurią aš 
gausiu už paveiksią. L. In.

Dail. Aleksandra Kašubienė 
baigia Kryžiaus Kelių (stacijų) 
paveikslus, kurie bus pakabin
ti pranciškonų vienuolyne Broo- 
klyne. Paveikslam panaudojo 
glazūrą ir mozaiką.

.Agnė, šviesiaplaukė dukrelė 
vieno ūkininko, Vakarų Vo
kietijoje, pateko į teisiną už 
tai, kad padegė savo tėvo ga
ražą Tėvas galėjo ir dovanoti, 
bet policija kabinosi. Teisme 
ji aiškinosi: “Buvau labai įsi
mylėjusi į vieną jauną gaisri
ninką. Ilgai negalėjau jo su
tikti nei prisiskambinti. Man vis 
sakydavo, kad tarnyboje: tai 
Čia, tai ten gaisrą gesina. Aš 
ir pakūriau ugnelę, kad mūsų 
kieme gesintų ...”

’:cna !CaLšytė, atvykusi su 
motina iš Lietuvos, Chicagoje 
pradėjo studijuoti Roosevelto 
universitete.

gertas rugsėjo 
18 sutraukė giųsią visuomenę 
į JwBQn% Centrą Chicagoje. 
Matyti, gero instinkto vedanti, 
visi £a NvytaL kad atsigaivin
tų friūioje (dots galėjo suvi
lioti choras ir piknikas). Dtitiu- 
tantė gi savo gerbėjams neli
ko skohnga. Buvo tikrai jau
ku pabūti tą porą valandų ma- 
kmaus vibravimo ir plataus dia
pazono balso apsupime, perei
nant per įvairaus stiliaus mū
zos darželius.

Kipras Petrauskas, kai lab
daros tikslams koncerte Kaune 
jam reikėjo išdainuoti keletą 
dalykų, pasakė: “Aš su mielu 
noru jums sudainuosią ištisą 
operą be^ nemėgstu koncerti
nių dalykų. Jis tarėjo daug pa
grindo. Operoje mintis paryški-

lyje, Australijoje, įsteigė pirmą
ją lietuvišką rūbų krautuvę.

Dail. Ada Korsakaitė spalio 
1 Chicagoje ištekėjo už dr. Pra
no Sutkaus. Kaip mozaikos spe
cialistė ji dirbo dail. A. Valeš- 
kos bažnytinio meno studijo
je Chicagoje. Anksčiau gyveno 
New Yorke.

činius, o aš — paveikslą.
— Ar patenkinta? — paklau

siau.
— Labai. Aš jau sakiau, te

tuk, jog tai nė mano vienos 
piešta. Man padėjo tas jaunas 
profesorius. Mudu ... -

Aš pažiūrėjau į spindinčias 
Verenės akis. "

parduoti? Mielą tur būt, pirmą
jį sau pasilaikyti? Primins Glė
bą, kuriame kitada mažutė puš- 
kenais. Nebepameni, žinoma?

— Ne. Tik tiek, kiek tėtukas 
pasakojai, kai mes bėgome 
iš Varėnos. Bet už du bučinius 
— tai atiduočiau.



Str.

nys. “Ryto”, o vėliau “XX-to Am-
Velionis Antanas mokėsi vie- žiaus redakcijoje velionis dir-

LAISVĖS VARPAS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES,OP EVERY DESCRIPTION
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resld. ILtinois 8-7118

Vėlioms gimė 1909 Jurgeže- 
rių kaime, Kalvarijos vaisė., Ma
rijampolės apskr., šviesioje ir 
religingoje didesnių ūkininkų

Skaudi žinia pasiekė iš Los 
Angeles: pirmadieni rugsėjo ,, ■ ’ 
19-širdies smūgis nutraukę gy- Dndipl 
yybę “Lietuvių Dienų” redak- teisininko

— Juozas Gražys, kailių spe
cialistas ir Masson Furs krau-

Kosta* Jurgita parašė 
knygą anglų kalba apie Žalgi
rio kautynes. Leidžia Karių Ra
movė, spausdina prąnciškonų 
spaustuvė Brooklyne.
< — Draugo dienraščio dešim
tojo romano konkurso jury ko
misija sudaryta Los Angeles, 
Calif. Į ją įeina: poetas Bernar-

; das Brazdžionis, rašytojas Jur
gis Gliaudą, žurnalistas Juozas. 
Kojelis, literatūros mokytojas

? Feliksas Kudirka ir poetė Ele
na Tumienė. Romano rankraš
čius įteikti terminas baigiasi

yTapkričiol. "
—Dr. Algimantas Lesniaus-

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

kos Liet. Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos suvažiavime išrink
tas garbės nariu.

Tačiau velionis nuėjo'visu ki
tu keliu — jis pasišventė žur- 
nalizmui, kurio mokėsi jau na 
kuriam nors fakultete, bet gy
venimo mokykloje — laikraš
čiuose.

Nėra jokių duomenų, kad ve
lionis būtų bendradarbiavęs

Dėkoju pobūvio rengimo ko
miteto pirm. inž. AL Čaplikui,

LIETUVOS ATSIMINIMAI < 
ved. Jokto** Siuto*

WEVD — 1330 kil., New York,
N. Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p. į

ved. P. V SEni* 
VVKOX — 1190 kil Farming- 
ham, Mass. .
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step^ Minko*, Boston, 

Mass.

tuvės savininkas Montrealyje iš
sikelia į Los Angeles, Calif.

fone sudarytas komitetas reng- širdžiai darbavosi.
ti man išleistuvių pobūvį. Ko- Nėra galimybės visų įvardin- 
miteto pirmininku buvo inž. ti. Vienu žodžiu, visiems ir vi- 
Alks. Čaplikas. Šomis dienomis soros nuoširdžiai dėkoju. Lai 
gavau komiteto apyskaitą ir visiems norvoodiečiains, soutb- 

bostoniečiams ir kitiems Nau
josios Anglijos lietuvių koloni
jų atstovams, kurie dalyvavo 
pobūvyje. Dievas gausiai atly
gina. .

BOSTONO LIETUVIŲ M 
RADUO VALANDA 

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WH1L — l-*30 kil. Medford, M
Mass. ’
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

mų, apva&yimį, korenpundeikL’ 9 1
jų”. Ir tai dar jam laiko uetr®- 9 J

ps Bverte a. Bacsmaaevee i
kelias knygas ir nemaža kttų 
dMytų.: . I

Užtat pramogoms jb Bito ūtftfriAi ta 
neturėjo. Nežinau, ar kas jį nu- ** *
tė šokantį, » kas '-'"Z-

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.

ir administruojama), Lux Chris- 
ti, Vytis, knygos ir kiti įvai
rūs spausdintai. Thompson, 
Conn., yra senelių namai (apie 
20 senelių); Toronte ir Mont
realyje, Kanadoje — yaikų dar
želiai. Seserys dar talkina ka- 
tekizacijai, dirba šeštadieninė
je mokykloje, globoja ateitinin
kes ir mergaičių ratelius. Mon
trealyje turi savo namus, To-

dovanas. Nuoširdžiai dėkoju.
Dėkoju prindpaliam kalbėto

jui Jo prakilnybei prel. Pr. V. 
Strakmukui ir kitiems kalbėto
jams, būtent Jo Prakffiiybei 
prelatui Pranciškui Virmaufr 
khii, ton. J. Svagždžtui, kun. A 
Kontantai, kuri* prisegė man 
Lietuvos vylių organizacijos

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU

baigė nepasitraukdamas iš dar-

Tel. HIckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Broker

ir piadėti dokun&ntaciją, kuri 
yra maždaug tokia: 1. užsire
gistruojama, užpildant trumpą 
formą 1590. 2. Norintieji vyk
ti prisistato konsulatui, kur at-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS {

gramos dali; dainininkėms Joan 
Dabrowney ir dukrelei Marytei 
E. Kneižytei už daineles. Dė
koju laikraščio Darbininko re
dakcijai už patalpintus aprašy
mus ir pranešimus; taip pat de

lės Julijos. Brolis Itn. Bronius 
mirė nežinomuose praėjusiojo 
karo sūkuriuose. Motina sulau
kusi gilios senatvės, brolis Jo
nas su šeima, sesuo Magdutė 
su šeima ir brolis Petras gy-

Seserų rėmėjų skyriai yra 
Chicagoje, Hartforde, Worces- 
teryje, Manchesteryje, Water- 
buryje, Bostone, New Yorke, 
Lawrence.

Nuo 1939 Amerikoje Sese
rims vadovavo M. Aloyza, šiais 
metais vadove išrinkta M. Au
gusta. L. E.

to* iš Argentinos atvyko Ame- 
rikon ir apsigyveno C'nicagoje.

— Kun. Jonas Putšis išvyko 
’ mišijonieriaus pareigoms į Ja- 

poniją , '
L — Vyti** choras Chicagoje 
I paminėjo savo dešimtmetį ir* 

spalio 2 Marijos AukšL mokyk- 
los salėje surengė didelį kon- 
certą, kuriame dalyvavo mote- ' 
rų ir mišrus chorai, solistai ir ’] 
simfoninis orkestras.

— Lituanistikos kursai vei- J 
kia Montrealyje. Priimami visi 
baigę šeštadienines mokyklas.

---  Kanados lietuvių sočiai- 
demokratų konferencija įvyks
ta spalio 9 Toronte. «

— Lietuviu Enciklopedijos 
Lietuvos tomas jau renkamas. ?? 
Enciklopedijos išėjo jau 21 to
mas, bet dar neišėjo 15-tas, 
kuris skirtas tik Lietuvai. To- 
mo redagavimas užtruko, nes 
ijam buvo sunkiau sutelkti me- 1
džiagą. Ligi šiol jau surinkta 
Lietuvos geografijos dalis — 
A. Bendoriaus, prof. S. Kolų- 
palios, prof. K. Regelio ir. kitų 
straipsniai. Tomą redaguoja dr. . 
Vincas Maciūnas. Kartu renka- ~ 
mas ir 22-sis tomas, kurį re- ^3 
daguoja dr. Juozas Girnius. . |

1927 metų pavasarį. Gimazijo- čiūnu, a. a. K. Beruliu, a. a. 
je mokslą buvo vienerius me- P- Karuža,, O. Labanauskai- 
tus pertraukęs ir mokytojavo te, kun. dr. J. Prunskiu, dr. 
Kalvarijos apylinkėje. Nuo 1927- Ig- Skrupskeliu, prof. J. Bra- tauto’

Nsneoodo, Mass. 10-jam A. garbės ženklą ir kitiems už 
L R K Federacijos skyriui, ku- sveikinimus,' linkėjimuš ir do- 
rio pirmininku yra Vincas J. vanas. Dėkoju kun. Antanui P. 
Kudirka, už surengimą man iš- Kneižiui, kuris su savo vado- 
leistuvių pobūvio ir dovanas, vaujanu CYO benu užpildė pro? 
Ypač dėkoju klebonui kun, F. 
E. Norbutui ir taip pat kun. 
Juozui Syirskui. Dėkoju visiems 
už sveikinimus ir linkėjimus, 
ypač Petrui Jarui už aprašy
mus, tilpusius Darbininke ir 
poemą Dėkoju diSnininkėm kojų lietuvių radijo valandos 
Joan Dabrowney ir Marytei A. programos vedėjui Jonui J. Ro-

- Kneižytei už daineles ir muz. 
A. Kamantauskui už akompa- 
navimą. Dėkoju šeimininkėms 
ir patarnautojoms ir bendrai vi
sam rengimo komitetui. Lai 
Dievas jums visiems suteikia 
gausių malonių.

Felikso Zaleskio ir Antano jo ppgelbiniiikėms ir pagelbi- r— 
Alfdriulionio iniciatyva S*. B*** ninkams, kurie ir kurios nuo- g

AMBKAN HOME REALH
84*14 Jamaica Ave^ VVoodhaven 21, 
N. Y. — (Forest Parkvvay stotis)

k. Prof. J. Balčikonis gerai jį 
išmokė lietuvių rašomosios kal
bos. o prof. St. Šalkauskis. K. 
Pakštas ir visa eilė katalikų 
mokslo vyrų išugdė aukštos 
moralės ir napalaužiamos va
lios asmeniu. Baigęs Teologi- nį “Prakeiks kenčiančioji Lie

tuva”, būdamas nusivylęs ir 
visiškai pasmerkiau politinį su
siskaldymą, a. a. Antanas la
bai staigiai ir pirmas atsilie-

jų metų rudens V. D. univer- zaičiu, a. a. dr. Pr. Dielininkai- 
sitete, Teologijos - Filosofijos čiu ir visa eile kitų katalikų 
fakultete studijavo lietuvių kai- veikėjų. Tie žmonės priklausė 
bą, geografiją, germanistiką ię įvairioms politinio galvojimo 

katalikų srovėms, bet dirbo 
bendrą darbą, ir velionis iš čia 
išėjo didžiausiu tolerantu ir 
katalikų politinės -vienybės ša
lininku. Kai prieš metus laiko 
aš paskelbiau “Drauge” straips-

jos - Filosofijos fakultetą, nesi
tenkino jo diplomu. Perėjo į 
Teisių fakultetą ir įsigijo tei
sininko diplomą Tuo būdu ve
lninis buvo ne tik savo apylin- pė į jį. laišku tai užgirdamas. 
kėse, bet ir Lietuvos žurnaiis- Tai buvo nepaprasto drabš- 
tų tarpe vienas iš plačiausiai tumo žmogus. Du fakultetus jis 
išsilavinusių vyrų.

tinės organizacijos. Bus vežama 
lėktuvais (retais atsitikimais — 
laivu).

Kas gali pagal šį įstatymą 
be kvotos į JAV atvykti? Turi 
būti antrojo pasaulinio karo 
tremtinys. Turi gyventi vakarų 
Europoje. Negali būti vietos 
pastovus gyventojas (he has to 
bė a non-national of the area 
in which the aplication is ma- 
de). Šis nuostatas gali paliesti 
vokiečių repatriantus lietuvius.

dalias įstaigas, ir neranda pa- Turi būti Jungt Tautų komisa- 
kankamo skaičiaus galinčių ir ro pabėgėliams jurisdikcijoje ar 
norinčių vykti'į JAV pagal nau- ba galioje.
ją įstatymą Vietoj 5,000 pirmai > Čia nevardijama normalūs dinamflaiškai Lietuviam, Eglu- 
kelionei teužsiregistrSvo (dar reikalavimai kiekvienam emi- tė (dabar seserų redaguojama 
nepatikrinta) vos 1,000. grantui į JAV: sveikata, mora

lus stovis ir pan.
» mėnesiams praėjus 

nevykusi: stinga informacijos, nūtf įstatymo vykdyme pradžios, 
nusivylimas ankstyvesniais ban- Balfo centre dar neturima nė 

vieno užsiregistravusio. Žino
mą kad norinčių atvykti lietu
vių tremtinių yra, tačiau dauge- 

. lis jų negalės ir šia lengvata 
pasinaudoti dėl įvairių asme
ninių priežasčių, ypač dėl svei
katos trūkumų. Tačiau yra daug ronte juos statydinasi, 
tokių, kurie visai nutraukė ry
šius su Lietuvių bendruomene, 
spauda ir Balfu. Tokiems ir ra
šomas šis pranešimas, kurių ar
timi draugai ir giminaičiai tu
rėtų iškirpti ir tuoj pat pa
siųsti.

Platesnių informacijų tuo rei
kalu mielai suteiks Balfo cent-

ta šių metų vasaros stovyklo- 
je, įvykusioje prieš kongresą, 
pasiskirtė pareigomis: pirminiu- 3$ 
kas Skirmuntas Radvila, vice- 
pirmininkas Stasys Rudys, se- 
kretorė Janina Radvilaitė, už-

‘ sienio skyr. vadovė Daina Skir- 
muntaitė, spaudos ir informa- 
ei jos vadovas Vaidotas Daukan- .fį 
tas. SAS valdybos būstinė šie- fįtf 
met yra Chicagoje.

— Prof. Step. Kairys, gyve- 
.nęs Toronte, persikelia dirbti 
į Elyria, Ohio, netoli Clevelan- 
do. šeima dar palieka kuriam . 
laikui Toronte. '

— Studentę Ateitininkų Są- 
jungos naujoji valdyba, išrink- . J'

nepatikrinta) vos 1,000.
Įvairių agentūrų atstovai į-

bo ju tūlė jai spaudoje ne tik vairiai aiškino, kodėl pradžia^ Trims 
nepaminėti, bet, ir apie juos

---------- - - neužsiminta. Jo mirties proga
tos (tada dar Kumečių kaimo) bo iki 1940 okupacijos, t. y. laikraščiuose jo fotografijos jau apsipratę ir
pradžios mokykloje, Kalvarijos apie 13 metų. Jam teko darbuo- fcoi ^as dar nepasirodė, nes susitvarkę ir pan.
vidurinėje mokykloje ir Mari- tis su tokiais redaktoriais, kaip jų neturėta. Vargu ar kas, iš- Todėl čia ir rašome, kad no- 
jampolės valdžios Rygiškių Jo- Eduardu Turausku, P. Radzevū skyrus jo artimuosius, žinojo rintieji šia emigracijos proga 
no gimnazijoje, kurią baigė ^um» ^r- L. Bistru, Vytautu Bi- ne^ jjg turėjo du mokslo pasinaudoti turėtų paskubėti, 

diplomus. nes neišnaudota kvota nebus
Nuo gimnazijos dienų buvo pratęsiama. -

ateitininkaš, o universitete “Vy- Jie tuč tuojau turi kreiptis 
---- j” klubo narys. Priklausė į JAV konsulatus (ar į Balfą), 
“Pavasario” ir Lietuvių žurna
listų Sąjungai.

Brangus Antanai, ilsėkis ra
mybėje! Tavo geras vardas 
ir .žinia, kad tavęs liūdi visi 
lietuviai laikraštininkai ir Ta- liekamas trumpas pirmas ap- 
vo bičiuliai tepalengvina Tavo klausinėjimas. 3. Įteikiamos 2 
mamytės, seserų, brolių ir gi- fotografijos, padaromos pirštų , 
minių skausmą. nuospaudos, patikrinama svei- į

manui, sr. už pranešimus.
Dėkoju So. Bostono lietuvių 

piliečių draugijai, jos vaidybai 
ir direktoriam už svetainės su- 
teitoną.^ i

. šeimoje, išauginusioje net 10 
vaikų: 4 dukteris ir* 6 *£ūnus.

Tėvas Jonas praėjusio 'karo 
metu atsigulė kaimo kapinėse 
greta anksčiau mirusios dukre- < spaudoje būdamas gimnazijoje, 

kaip teigiama rugsėjo 24 “Drau
ge”. Su veikmių augome tanm 
pat kaime ir lankėme visas tas 
pačias .mokyklas (abu tos pat 
1927 metų klasės abiturientai), 
studijuodami keleris metus gy
venome viename kambaryje, ir 
aš esu įsitikinęs, kad jo pirmo
sios eilutės spaudai buvo para
šytos 1927 lapkričio ar gruo
džio mėnesyje, kada vos pradė
jęs studijuoti, buvo pakviestas 
į “Ryto” dienraštį korespon
dentu — reporteriu. Jo parei
gos buvo anksti rytą perbėgti 

( policijos įstaigas, ministerijas, 
jų padalinius, šaulių Sąjungą 
ir kitas įstaigas ir organizaci
jas, surašyti visas naujienas ir 
tuoj pat pateikti redakcijai. 
Greitas žinių pateikimas laik
raščiui — tai pirmoji sąlyga, 
nes žinios sensta ne dienomis, 
bet valandomis. O pasenusi ži
nia nieko neverta — jos nie
kas neskaito. Užtat nenuostabu, 
kad velionį anais laikais teko 
matyti bėgte bėgantį Kauno 
gatvėmis iš įstaigos į įstaigą 
tose niekad nepasibaigiančiose 
lenktynėse su kitais laikraščiais 
už žinių greitumą. Ir kažin, ar 
ne šių lenktynių priežastis bu
vo 1929 sunkesnis susirgimas 
pleuritu, kuris jį paguldė še
šioms savaitėms į ligoninę. Iš 
pleurito išsigelbėjo, bet tos li
gos pasėkos jam daug pakenkė *r .30 metų kieto spaudos dar-

du broliai ir sesuo su šeimomis 
ir viena sesuo netekėjusi.

Tai tokiame gražiame būryje 
augo velionis Antanas, savo 
vaikystės dienas leisdamas gra
žioje tėviškėje, miško pašonė
je prie Jurgežerio krantų.

Pauliukoniai buvo šviesi šei
ma Jurgežeriuose. Pauliukonių 
vardas buvo pagarboje visoje 
apylinkėje: Lietuviška knyga 
čia nebuvo tik retkarčiais už-

■ klystančiu pakeleiviu, o laikraš- , 
' čių pareidavo daugiau kaip ke

liolika iš Lietuvos Amerikos. 
Jų namuose būdavo “Pavasa
rio” susirinkimai, vaidinimai, 
programos, talpinos! pradžios 
mokykla. Brolis Jonas (dabar 
Worcesteryje, Mass.), buvo ilga
metis Jurgežerių “Pavasario” 
kuopos pirmininkas, ir visas 
Pauliukonių jaunimas išėjo čia 
labai anksti įsisteigusios ir la
bai stiprios pavasarininkų kuo
pos auklėjimo mokyklą.

Panašių nuotaikų buvo ir vi
sas (apie 40 gyventojų) Jurge
žerių kaimas, nes pavasarinin
kai, o atostogų metu ateitinin-

sriubčiojant į kito sveikatą. Ma
ža laiko jis skyrė arba beveik 
visai jo neturėjo ir savo gyvo- ■ 
nimo draugei susirasti. Užtat 
ir mirė nevedęs.

Antrajai okupacijai artėjant 
pasitraukė iš Lietuvos, gyveno 
Austrijoje ir Vokietijoje. Pra
sidėjus emigracijai 1949 atvy
ko į Ameriką, bet įtarus plau
čių ligą, buvo palaikytas Aša-> 
rųsalojeir grąžintas į. Vokie
tiją. Vokietijoje daktarai ne
rado jo plaučiuose nieko blo
go, ir prasidėjo kova dėl įva
žiavimo į Ameriką. Tuo laiko
tarpiu vėl dirbo savo mėgiamą 
tautos darbą Vliko leidžiamo
je “Eltoje”. Kovą dėl įvažia
vimo laimėjo ir atvyko pas sa
vo mylimą mamytę, brolius ir 
seserį į Worcester, Mass. čia įsi
kurti buvo sunku, išvyko į Chi- 
cagą, o iš ten į Los Angeles, 
kur dirbo “Lietuvių Dienose”.

Buvo nepaprasto kuklumo. 
Nors pats buvo spaudos žmo
gus, bet jo 50 metų amžiaus

Tik pradėjęs veikti naujas 
JAV įstatymas (atvežti per 20, 
000 tremtinių į Ameriką) sutin
ka nenugalimų kliūčių — nėra 
norinčių vykti.

Sis įstatymas (PL—86-648) 
liečia tik tremtinius, gyvenau- laidos, kurias padengs tarptau- 
čius Vakarų Eūropoje ir nega
lėjusius iki šiol niekur išemi
gruoti. Buvo pramatyta, kad 
kas 6 mėnesiaigalės atvykti 5, 
000.

Šis planas bus vykdomas per 
dvejis metus. Valdžios imigra
cijos pareigūnai susikvietė New 
Yorke visų šalpos organizacijų 
atstovus ir pareiškė, kad jie 
apkeliavo Europą (Austriją, 
Prancūziją, vak. Vokietiją, Grai
kiją ir Italiją), atidarę ten spe-

kata. 4. Pristatoma darbo ir bu
to garantija (forma 1-591, kurią 
sudaro privatūs asmenys arba 
kokia organizacija).

JAV konsului sutikus duoti 
vizą, sutvarkomos ir kelionės iš-

ras, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., ar Balfo įgaliotinis Vo
kietijoje: Muenchen, Augušten 

46-III, West Germany.

Kun. L. Jankus

Balfo Reikalų Vedėjas

Lietuvos ...
(Atkelta iš 4 psl.) -- 

net 18 mergaičių. Bendrabuty 
mokoma lituanistinių dalykų, 
perteikiamos lietuviškos tradi
cijos, papročiai, auklėjama lie
tuviškoje katalikiškoje dvasio
je. Vasaromis būna mergaičių 
stovyklos (nuo 1944), pasižy
minčios savita, trauklia auklė
jimo sistema; rudenį ir žiemą 
ruošiamos moterims uždaros 
rekolekcijos. Veikia taip pat 
sava spaustuvė, kurioje spaus



Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

NEW YORK 2, N. Y.

Tel. GR 5-0160

REA'. ESTATE

Lietuviški/ produktų.

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
Dabar aš lenkiu taure i

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

HELP WANTED Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

CHAMBER MAID

JOHN ORMAN AGENCY

Richfnond Hill 18, N, Y.DĖMESIO! 110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

CHILDREN BOARDEDAR JCS NEPERMOKATE
WoodhavenCatholic Mother

RELKMOUSNOT1CE

apsaugaisutaupymui, geresnei savo

PLUMBING CONTRACTORS BAKSRY

RITE IAY REALTYCotholics IVelcome

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

yra gausiau negu 
Vienas tūkstančiui 

Įskaitant ir vaikus, 
egzemplioriai dien-

5 bedrooms. 3 down, ideal for pro- 
fessional or large farnily. completely 
eąuipped. main road, corner. opno- 
site church, $15,990. WEIIs 5-3645.

Virš 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

HARTFORD. CONN.

INSURANCE - REAL ESTATE

1883 MADISON STREET 

BrtOOKLYN 27, N. Y.

. (Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take,all brders special price for Wedding« and Parties 

348 Grand Street, Broeklya 11, N.Y — TeL SIME

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

KRAUTUVft ATVIRA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS nuo 9 ryto -iki 6:30 vakaro

TO PtACE.
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

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

ZACH’8 KEPYKLA
123-20 18th Avė.. Collece Point, N.Y.

Sleep-in; Steady. reliable and in- 
dustrious: Cood salary: Mušt sp~ak 
some English. — Phone RA 6-4284.

— Kai aš išgeriu kavos, ne
galiu užmigti. — nusiskundė 
svečias šeimininkui.

— O su mano vyru tai yra 
priešingai, — Įsiterpė šeimi
ninkė. — Kai jisai miega, ne
gali gerti nei kavos, nei jokio 
gėrimo.

Japonijoje dažnai siautėja 
žemės drebėjimai ir uraganai. 
Jie atsiliepia spaudai, kuri Ja
ponijoje yra plačiai paplitusi. 
Laikraščių 
kur kitur, 
gyventojų, 
tenka 365 
raščių (Įdomu būtų patirti, ko 
kią . vietą užima lietuviai, ku
riuos vis reikia raginti savus 
laikraščius skaityti?).

Japonų laikraščių redakcijos, 
prisitaikydamos prie gamtos, 
savo namų palėpėse turi bur
kuojančius karvelius. Didesnių 
laikraščių redakcijos turi nuo 
10 iki 12 tarnautojų, kurie die
ną ir naktį karvelius lesina, 
laido, kur reikia, ar paruošia

ALBERT F. PETERS <Petrauskas) 

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
84-17 JAMAICA AVĖ. ' WOOOHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

IH-S3 — Streef Otone Pnrk 17, N- Y

Norite geros—meniškos fotografijos 
' ^OBTRBTO.UBDKiB,VAX^\ ‘'■■y.'.

įvairių progų — vėsumų, krikštynų, pjncaunenių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys , .

. VYT. MAŽELIS
v 422 Menahan Street, Ridgewood. BrooHyn, N, Y, 

Tel HYacipt 74677

In Catholic area of EMERSON. N. J.. 
Sacrificing for $1!T.9OO. — 4 b«-d;m. Cape 
Cod. Iow upkeep. plot 105x165. <>ak pan- 
eled. living & dining rooms. new copper 
plbg. comb. alum, storm windows. land- 
scap<-d rear garden. large outdoor fire- 
place; exc--ll. location. 15 mins. George 
Washington Bridge. Moving out of State. 
45 Forest Avenue. CO 2-1525.

Gydytojų suvažiavimo pobū
vį pirmininkas užbaigė tokiu 
būdu:

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to; 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

žinias gauti ir jas perduoti. Tampas £į 
tarnauja radijo, televizijos bei 
telegrafo aparatai. B ląbai to- žtoias 
Ii perduodamos ne tiktai ž»- sąrim 
nios, bet ir vaizdai. . ? \

Visdėlto Žmogus su savo mo
derniom civilizacijos priemo
nėm, tebėra priklausomas nuo 
gamtos. Pakanka susisukti, pa- 
vyzdžiui, siautulingos Donnos 
viesuliui, ir užgęsta elektra, nu
trūksta vielos, kąip kokie vo
ratinkliai, sutrinka radijas ir 
televizija. Kaip tad žinias per-

• duotir ■■ -J. a-
Tenka 'pasinaudoti gyvąja 

gamta, kuri' geriau atlaiko ne
gyvos gamtos siautėjimą.

Jaunavedžiai nuėjo žiūrėti 
futbolo rungtynių. Po pirmojo 
kėlinfo jaunasis pašoko, nugrie
bė žmoną už rankos ir nu
tempė žmoną prie išėjimo:

— Skubėkime namo, nes ant
rąjį kėlinį, sakė, rodys televi
zijoje.

In Catholic area
’ EMERSON. N. J. A

6 yr.; 6 room Cape, 3 bedrooms; 
Convenient location. elose to buses. 
all schools Owner transferred. Re- 
duced to $20.000. Phone CO 1-0916.

rec. rm. with bar. In Graydon Pool 
section, 3 blocks Irom Travel Ele- 
mentary School and B. F. Jr. High. 
Asking $20.500. GI 5-1122.

In Our Lady of Loretto Parish
in HEMPSTEAD, L.I. N.Y.

8 rooms, 1% baths. for large fa 
inily. corner, best school; rcduced 
for immedaite sale. — Telephone

IVanhoe 3-9490

draugišką pobūvį šios gimnazi
jos rėmėjo K. Tito rezidenci
joje. 14298 Superior Rd., Cle- gelbėsite 
veland Heights. Gautas pelnas bręsti ir tapti sąmoningais lie*

Spalio mėn. 9, sekmadienį. Maloniai kviečiame rėmėjus 
lietuvių saleziečių gimnazijos ir prijaučiančius šiame pobūvy- 
rėmėjai Clevelande rengia je dalyvauti, pasidalinti minta 

mis su savo bičiuliais bei pa
sivaišinti. Savo dalyvavimu pa- 

jaunimui mokytis,

, REIKALINGAS PA r. D A VŽ JAS 
nuolatiniam ar daliniam darbui

Jeigu kas nori padaryti karjera ir 
kalba lietuviškai ar kuria kita sve
tima kalba, aplankykite mus asme
niškai. KING MERRITT4CO.. Ine. 
(Svetimu kalbu skyrius). 85 Bro^d 
Street. New York. N. Y.. 3rd Floor.

In Sacred Heart Parish
in NORTH MERRICK. L.I. N.Y.

$18.500. 4 bedrooms, dlning room. 
besement. garage. Cape. Plaster #'11 
on dead end Street. 1 block to shop- 
ping. walk to schooM and Churcn.

IVanhoe 1-«02^
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:

skiriamas minėtai mokslo į- tuviais, mūsų pavergtos tėvy- 
staigai paremti. Bus skanių vai- nes Lietuvos laisvintojais bei 
gių ir gaivinančių gėrimų. atkūrėjais. įėjimas į pobūvį lais

vas ir nemokamas. Norintieji 
! ! galės vietoje įteikti auką lietu- 
! ! vių saleziečių gimnazijai Ita- 
! lijoje paremti. Pobūvio pradžia 
< ! 2 vai.

sveikatą visų. — atsiprašau, 
visų čia susirinkusiųjų.

ARMI8TEAD CORP.
175 Sherman Aw^ Jeney City. NJ. 
PTPING '- HRATING - PLUMBING 

CONTRACTORS

VVell knovrn liceii---“d firm dealing 
in American irdustry. Part or fui) 
time. high comnuesion, no agė bar- 
rier. training program. grotmd floor 
opportunity for rapid ?.-i—mcement.

INDUSTRTAL INCOMES, Ine.
OF NORTR AMERICA

In Mt.Carmel Parish, Ridgewood, NJ 
4 bednn. Cape Cod. stone front. at- 
tractive landseaping includes rose 
garden; ig. enclosed patio, temt..

Dideliam 8] 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atyginimo.
Kreipkitės:

Contact the Vocation Director 
Brother 8«it*wjld, FX. 

Our Lady of Charity Novtthrte 
7720 Due Laite. Philadelpma 18. P*.

DONT BUY THE WRt)NG WAY - BUY THE RITE WAY 
— with -

In Saint Margaret of Scotland 
Parish in SELDEN. N. Y. 

$4.500 buys a 4 room- bungalow, 
basement needs repairs, 3 blocks 
from SL Margaret of Scotland. Mušt 
be seen. Phone for anpointmėnt — 

SH 5-7040

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury. 
Conn. Išlaikymas tik apie 10( 
doL mėnesiui. Adresas: Bemicc 
Blekis. Old Town Farm, Terry- 
ville. Conn. Tel. Bristo! LUd- 
k>w 2-5113.

In Saint Jerome’s Parish L 
in BROOKLYN. N, Y.

F1 a t b u s h — 2 family and store, j 
brick. two 6 room apartments, gas , 
heat. Priced right. — Telephone »

BUckmmster 2-3619 !

Lietuvių legijonininkų postas 
nr. 7, vardu F. Sabonio, šiemet 
mini 25 metų sukaktį. Ta pro
ga spalio 22, šeštadieni, lietu
vių piliečių klubo salėje . (227 
Lawrence St.) ruošiamas balius 
su šokiais. Pobūvio metu kal
bės miesto majoras Kinssela, 
amerikiečių veteranų atstovas, 
vietos lietuviai kunigai ir kiti. 
Kviečiamos dalyvauti visos lie
tuvių organizacijos ir visa lie
tuviškoji visuomenė.

Balių ruošti padeda legijo
nininkų rėmėjos — moterys. 
Bilietus (tikėtus) galima gauti 
pas visus legijonininkus ir mo
teris rėmėjas. Prašytume bilie
tais apsirūpinti iki spalio 16, 
kad būtų žinia, kiek žmonių 
atsilankys.

Šiemet legionininkai neteko 
keturių gerų narių: Vinco Mic
kevičiaus, Vinco , Kortinaičio 
(vieno iš seniausių posto stei
gėjų), Zigmanto Karpuškos ir 
rėmėjo Jono Mačiūno.

A Sabeilęa

Catholic Young^Mother 
vclll gfyc affectionate care to

ONE or MORE CHILDREN DAILY
Astoria vfcintty
' RA 8-8425

(Eventngs) -

ANTANAS VAITKUI, vetfSJa* 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

ADEL& 23NKEVICIEM - DAGGRES 
ATTDARA MMTAMKNlAn « 8KK>IADT*NIAI8 

10B-28 Myrtie Avė., RfctaMd T. H

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

la St. Frances d“ ChantaI Parish — m 
Wantagb. l—l. buiMtnr n«*w i<ch'*»l nttai- 
tion: rplit I«*v<»1. 3 b<*drma.. liviny rm.. 
<>cparate dinlng' rm.. rat (n kitch<*fi. play- 
nx>m. laundry rtn.. l‘» batlis. attachM 
gar., firepi.. storinscarp^ting. 
40x179 landaeaprd. feacrd; nr. all schools. 
walk to shoppfng; many astras: owner 
tranafrnvd. Secrifte* $20 990. Prin. on’y.

SUnaat 5-3545

Karveliai paleidžiami ne pūO 
vieną, o būriais. Yra patirta, 

' kad ' būrį karvelių ' 
taplėŠras paukš&aLBe to, to- ,............................ : H................................. .. I.I...

kuris neša filmas, yra sun-
kęsais, lėčiau skrenda, bet ki- S H
ti jo nepalieka. M H

Žinias pernešti dažniau pa- j j.. '
renkamos patelės. Jos patiki- S j |
meshės, tuojau suka į savo liz- 9 
dą, nenuklysta į šalis, kaip pa- 9 i
tinai. Ir žmonių gyvenime- pa- 9 N
tirta, kad moterys (bent seniau)
namu daugiau paiso, negu vy- ■^9-f
rai. 9'

JAV prezidentui D. Eisenho- 9
\veriui besiruošiant lankyti Ja- 9 'i
poniją, kai ten buvo sukeltos ■ H |g , I
komunistų riaušės, kai kurie di- 9 u
dieji laikraščiai savo korespon- 9 z-z j
dentus Į mirią buvo taip pat M,
paleidę su balandžiais. Ką ™ “ l
žinoti? Gal toje vietoje bus JAPONŲ iumaltetai, kvykdami i jūrą, pasima ir dėžę su karveliais, 

sunaikinti telefonai? O laikraš
tis turi greitai ir tuojau infor
muoti. Gi balandis sprūstelėjo 
iš rankų su keliais sakinais — 
ir žinia jau redakcijoje. Grįž
tantieji namo demonstrantai 
jau skaitė: padegti policijos ve
žimai. sutrypta viena mergai
tė ... P. Aim

In Our Lady of Lorotto parish in South 
Hempstead. L.I. N.Y. Rockvillt ' Centre 
school distriet. $19.500. Brick & stringle 
Cape Cod. 2 yrs old. fui! hsmt. att. gar.. 
ccnterhall. eat-in-kiteh. spaeir.us liv. rn>. 
dining rm. 2 bedrms. double dormer «• 
pansion attic. features new refrig.. ęlec- 
tric range, storms/screens. cyclonefence. 
2 bl; from shopping & school: mwing to 
Čhicago. mušt -'sėli fast. IVanhoę 1-2014.

BROTHERS OF CHARITY 
TEACHERS ■ ŠOCIAL TVORKERS 

CRAFTSMŪEN
NAMŲ PARDAVIMAS - BUTŲ NUOMA 
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pa* mn* perfcant ht«rf* pttmlrmfi nrv namai*



Telefonas: STagg 2-5938

WHTTE HORSE TAVERN

Salėje gali tilpti lOO dalyvių

K & K FABR1CS RAY’S LIQUOR STORE

ROMAN FUNERAL CHAPEL

KARLONAS
FUNERAL HOME

Čia trumpa laiku jos gali su
naikinti ištisus augalų plotus.

Pavyzdžiui, imkime kad ir vi
siems pažįstamą mažiukę skruz
dėlę: jei čia nebos apvaldyta 
ir nugalėt* skruzdėlė, tai ji nu
galės Braziliją. Tai nėra juo
kai, bet vietos išmintis tą'dik
tuoja. Aišku, čia skruzdėlės ki
toniškos, negu pas jus, ar ko-

DideUs pasirinkimas > 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Brazilijos didžiausi plotai 
priklauso valdžiai arba netaip 
jau gausiem stambiem žemval
džiam —— fazendrariam. Pas te-

begalo daug. Su jais tektų ko
voti valstybiniu mastu, plačiai 
organizuotu,- pavartojant visas 
priemones (lėktuvus, mašinas, 
nuodus), ir tai dar valstybė tu- teHcomi Mikasė, Ignas Lauri- 
rėtų apdrausti žemdirbius, kad, navičius iš Krakių,. Kėdainių 

apskr.; Marytė Indiąnauskas iš

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.YjC.

Irius ponus dirbo ir pinto prieš 
35 metus iš Lietuvos atskilę 
ir mūsą tautiečiai. Dirbo ir var
go, kol išbėgiojo į miestus (S. 
Pralok arba patys neįsigijo di
desnio ar mažesnio žemės skly
pelio. žemdirbystei tinkames
nes Vietas apsėdo vokiečiai, o- 
laridai, latviai, lietuviai ir kiti. 

Japonų neminiu, nes jie pasi
nešę i daržtorinkystę ir šioje sri
tyje daug ko pasiekia. Ir kur 
nepasiekti, jeigu jie turi visa, 
kas svarbiausia: turi savo vato

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NEW YORK Ž, N. T.

TeL: AL 4-8319

Šia proga tenka įspėti, kad 
neišmanantieji, ypač iš svetur 
atvykę, neprictiūtų ant suktų 
propagandos kabliukų, kurie 
piršte perša pigios žemės įsigy
ti. Siaučiant naujos sostinės į- 
kūrimo propagandos bangai, 
net tūli mūsų “aukšti” parei
gūnai skleidžia JAV spaudoje 
pasakas, apie būsimo rojaus gy
venimą. Jie užinteresuoti, tai 
ir daro. Tačiau vargu kas pirks 
katę maiše. Girdėjome, vienas 
toks neapdairus jau ir Hondū
re pirko, bet dingo doleriai ir 
gubernatorius net atsisakė su 
juo kalbėtis apie nupirktos že
mės ribas arba išmestų pinigų

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

psabttoMtoa W B v v 

i (po 8 vai. vak

gyvių: net iš mokyklų ištrū
kę mokiniai be atodairos lau
žo pakelėje augančius dekora
tyvinius medžius, kfūmus, tim
pomis muša paukštelius gies
mininkus. Taip yra ne tik did
miesčiuose, bet ir mažiukuose 
miesteliuose ir kaimuose.

Miškų kirtimas visai nesu
tvarkytas. Nestebėtina, kad iš 
miško, lieka tik beverčiai brūz
gynai, gyvatynai. Nesteoetina, 
kad apoirbta medžiaga staty
bai įkainojama kone kilogra
mais.

Taigi, kad žemės reformos 
įstatymas p avy Kilį, reikia dar

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 -VĄK.

S. Beckenteino krautuvėse keitimą rusiškai, lenkiškai,- ukrainHkal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite žj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

susipratimą izotiavimąsi, koope
ratyvus, na ir jų būdas palin
kęs smulkiam, kruopščiam, bet 
ištvermingam darbui. O dcas 
mus saisto? Niekas, tik nuosa
vas “aš”.

Neįtikima, bet, deja, Brazili
ja maistą įsiveža iš svetur. 
O pramonė, toli gražu, nėra 
taip išsivysčiusi, kad galėtų sa
vo eksportu išmaitinti kraštą. 
Sakysit, kava, cukrus, o gal ba
nanai? ’iąĮ^pet to nepakanka. 
O ir su kayą kaskart eina sun
kiau,* nes ątsirdo kitur ir ge
resnių rūšių, ir pigesnės, lai 
gi, verkiant reikia keiti žem-

kyklų. Reikia matininkų, ag
ronomų ir panašių specialistų. 
Reikia tinkamų kelių, kad že
mės ūkio produktus būtų gali
ma lengvai ir tinkamai paskirs
tyti milžiniškuose plotuose. Rei
kia žemės ūkiui kredito maši
noms ir gyvuliams įsigyti. Daug 
ko reikia.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vttas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui Į R. Europą

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtnės ir vyno. 
103-55 UEFFEBTS BLVD. BICHMOND HHJL> N. T. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

saniės car-aą mvaincių. zemcir- 
uių bei ūkininkų trūksta. Dar 
ligi šiol Brazilijos negalima ver
tinti, kaip žemės ūkio krašto. 
Tiesa, jos didžiulėje teritorijo
je yra vienetų, kaip St. Kate
rius, Rio Grande do Sul, dali
nai S. Paulo apba Pararia, kur 
žemdirbystes sąlygos palankios. 
Čia vietomis auga ne tik kvie
čiai, bet ir rugiai, uždera bul
vės, a ką jau bekalbėti apie 
saueiDonus, <yuus, kukutuzus, 
maudMras. šie pastarieji už
derėtų visur, tik reikia sąlygų, 
būtent, žemę reikia jėtirbti, pa
tręšti ir reikalui esant padrė
kinti. O toks reikalas pasitaiko 
dažnokai, štai girdime, tai ar
ba kitur nesuvaldomos liūtys Irias mes pažinome Lietuvoje, 
užliejo viską — ir kaimus, ir 
lankas su dirvom, prigėrė ne
maža gyventojų, bet ir gyvuliai O kur dar kitokį kenkėjai? Jų 
nuplaukė. Arbė vėl: šiaurėje — 
neiškrito kelių mėnesių laiko
tarpyje nė lašas lietaus. Visa 
išdžiūvo: ir dirvos, ir pievos. 
Net upeliai. Medžių tik stuob

riai barkšo be lapų. Mačiau tų
reginių nuotraukas: jie šiurpūs. įvykus nelaimei (užklupus tom

■ Klaikiai atrodo kritusių gyvulių skruzdėlėm!), jie nepatektų į Kauno; Alytė, Alfonsas Daubu- 
~ griaučiai, smėliu užpustyti. Gy- - vargą, nekęstų bado ir nebūtų kas, Norkūnų kaimo, koo- 

venfojai, viską pamotę, bėga, priversti bėgti į kitą “svieto pėratyvo vedėjas Kražiuose,
kur akys mato. Tokiais atvejais galą”. Jie patys arba kas Žino apie
jie užplūsta ir Brazilijos “Hdo- Dar vienas apgailėtinas reto juos prašom rašyti Darbininko 
radą” — Sao Paulo kraštą, to kinys — tai beprasmis naiki- ectaunistracijai 910 WiDoughby
kyla nemaža problemajuos Bud- nimas augmenijos (medžių) ir Avė., Brooklyn 21, N.Y.
tinti ar kokį darbą jiems su- •
rasti. O darbininkai jie men- lt H

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus bettrvb^ 
— naujose patalpose —* 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą^

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPUfTĮ OįMBttto

_ - mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gndijoje, žMtto K A Latvijoje, Estijoje, Užkcrpat^e latisitaM 
vertma gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILMO* 
NEŠ MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTUJITOL PALTUI

Kaip žinoma, prezidento rin
kimų sąjūdis vyksta ne tik pas 
jus, (JAV), bet ir čia, Brazi
lijoje. Kandidatų yra daug, dar 
daugiau gražių platformų, po
litinė temperatūra pakilo ankš
tai. Bet štai atsiranda žmonių, 
kurie dirba “šaltą”, pozityvų 
darbą, visai nuošaly nuo tų 
triukšmingų rungtynių, čia aš 
turiu galvoje S. Paulo guber
natorių Carvalho Pinto, kuris 
paruošė žemės reformos įstaty
mo projektą Brazilijoje.

šis reikalas labai aktualus, 
svarbus, bet užtai ir jo vykdy
mas yra be galo sunkus, čia 
re vien tikrai, kad žemės ūkiui 
tinisnos žemės sCin^a; ’cai ir

74 PNvideRce Street 
WORCESTER, MASS 

PL 4-6757 ' x

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠIAUSKAS

čių. Be tų paruošiamų darbų, 
be pakeitimo sąlygų, žemdir
bystė negalės klestėti. Jos vie- S1 gprbig Sk, Nėra Britain, Conn. 
nu įstatymu neįvesb - j ' _

Susirūpinimas žemės ūkio Braziliįoįe. Kodėl japonai išsilaiko, o kiti neatlaiko? Kuo skruz

delės yra panašios į komunistus? Ar kartais jums nesiūlo žemės prie naujosios sostinės?

Vilnonės medžiagos kosi ii n narna, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

.. vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios ^rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

baras - restoranas
•

PRANAS BRUČAS, savininkas

' DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir J kitu* Sov. Sąjungos valdomu* kraštu*. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėja* NuiKO NEMOKA 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mOsą akyrio*

COSMOS PAKCELS EXPRESS Corp.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 

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

Licensed by Intourist 
o NEW YORK 3, N. Y^ 39 - 2nd Avenue — Tol.: AL4-94M
• BROOKLYN 7, N. Y. «00 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-3900
• LAKEWOOO, N, J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-SMO
• PATER8ON 1, N. J., 99 Main Street _
o NEW HAVĖN. Conn„ 6 Day Street — TeL: LO2-MM 
o PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Canon Street — TeL: NU 1-2790
• VVORCESTER, Mass^ 174 Mlllbury Street — TeL: SW 9-2890
• HAMTRAMCK, Mteh^ 9350 Jo*. Campan — Tel.: TR 3-1096
• CLEVELAND 13. Ohio. 2683 V/. 14th Street — Tel.: T01-1098
• CHICAGO 22. IU., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6996
• SAN mANCISCO, Ca!„ 2076 Suttsr Street — Tel.: F16-1571 
o NEV/ARK 3, K. J.. 428 Springfleld Avenue — Tek: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 41, Pa^, 4925 Old York Rd. —Tel.: D A 4-4401
• SPRlNGFIELO, Mas*., 1716 Mafn Street — Tel.: RE 2-7163
• WATERBURY, Ccnn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIOS, Mich„ 414 Scribner Avė, N.W. — GLS-2296 

(GL 3-2006
...........  — T — Tel.: PR 3-0979 < 
7300 fllchigan Avenue, — Tel.: VI 1-53*5 

xr’-ANC, N. We*t Landi* Avei.ue, Greek Orthodox OMf. ? 
S»Hvr,us r --rytas pcnktarUfniais, ftcAtndienfai* Ir sekmacitaiiai* J

. —.HA VE N RE A
KELIONIV BIURAS L6KTUVAIS fR LARrĄHI ^ 

Namų pardavimas, Apdraudoe, Inco*e Ttt ntpRfty*** 
Mtrtnal Fund* — Pinigą investari^ae

JMatea Are, W<Mxlh»re» ŽĮ VlMaW .;



NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BROOKLYN,

tytojų gerų Įvertinimų.

Mfatthew P. BallasWAGNER THEATER
(BIELIAUSKAS)

NOTARY PUBLIC
KARUSSEL DER HEBE”

fili

CENTRINIAME New Yorko parke seniau.

Webster Hali LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KONCERTAS
RUDENS IŠVYKA INEWTOWN, PA Visi lietuviai, gyveną

Stephen Bredes, Jr< GLENDALE
OZONE PARK
RICHMOND HILL
WOODHAVEN

JOHN J. TORMEY
demokratų kandidatą į State Assembly

Lietuviui Demokratę komitetas

Alena Klepeckienė (rugsėjo 
29) 56 m. Velionė gyveno 183 
D, St.* Nuliūdime paliko vyrą, 
seserį ir du brolius. Palaidota 
šv. Mykolo x kapinėse.

Barbora Bacevičiam iš Cle- 
veiand, Ohio, siųsdama jau ke
lintą naują skaitytoją, rašo: “Ap 
moku šių metų naujųjų skaity
tojų prenumeratas ir tikiu, kad 
kitiem metam patys užsipre-

J. B. SHALINS
- Šalinsiąs

Penktadienį spalio 7, iki — 
Trečiadienio, spalio 12, 1960 

Gražus mčg-tanrausių juokdarių 
parado filmas

tetai gerom IlilaytiHjlino 
gota ir .pristatymu į via

ONOS IYAAKIENBS

titaną gauti butui modemiCki 
baldai, Jvairi<w lempos, vaikam 
tovutSa, viriuvtareikmenys ir k.

LITHUĄIUAN 
FŲRNITURECO.

366 tatai »roadw>y, . >.

Ieškomas Povilas Vaitkus, 
gyvenęs New Yorke ar jo apy
linkėse. Ieško Marijona Pečiuly
tė — Kreismanienė, Onos Pe
čiulienės duktė, gyvenanti Lie
tuvoje, Raseiniuose, Prūdo gat
vė 3 Nr.

Žalgirio mūšio sukakties mi
nėjimas ruošiamas lapkričio 27, 
sekmadienį, » lietuvių piliečių 
klubo naujoje salėje. Minėjimą 
ruošia Alto skyrius. Bus paskai
ta ir meninė dalis. Meninei pro
gramai išpildyti kviečiamas šv. 
Petro parapijos choras, vado
vaujamas komp. Jeronimo Ka
činsko, ir solistai.

Ruduo turi savo grožį ir sa
vo džiaugsmą. Po vasaros karš
čių žmonės mielai išeina pasi- 
vaikščiotiį parką; kur pilna Šekspyro 
spalvotų medžių ir krūmų.

šį savaitgalį užklyskime į 
Centralinį Paiką Manhattane. 
Dažnai esame jį matę, bet vi
so tikrai nepažiūrėjome. Jo dy
dis — 840 akrų. Jame yra 5 
ežerai, vienas net visos mylias 
ilgumo, krioklių, upeliukų; 28 
mylios takų, 6 mylios tiltukų. 
Vasarą parke gali žvejoti, laive
liais plaukioti, žiema čiuožti le-

Visas parkas yra 2 su puse 
mylios ilgio, pusę mylios plo
čio, ^nusitęsia per 51 bloką. Par
kas iš visų pusių apstatytas 
aukštais namais, dangorėžiais: 
dešinėje yra didelis Metropoli- 
tano muzėjus, Guggenheimo 
muzėjus, Fricko galerija; kai
rėje — gamtos muzėjus, Hay- 
deno planetariumas.

Parke įrengta visokiausių aiks-

Hnuomojamas gražus apšil
domas kambarys prie labai ge
ro traukinių ir autobusų susi
siekimo. Skambinti telefonu 
AP 7-0279 po 5 vai. kasdien, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
— visą dieną.

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

"• Tikybos pamokos. šv. Petro^ 
parapijos mokykloje sekmadie
niais po 9 vai. mišių būna ti
kybos pamokos pradžios mo
kyklos vaikams, kurie lanko vie
šas valdžios mokyklas, ir tiems, 
kurie ruošiasi priimti pirmąją 
komuniją. Yra sudaryta dvi 
grupės, mokoma lietuvių arba 
anglų kalbomis. Aukštesniųjų 
mokyklų mokiniams, kurie lan
ko viešas mokyklas, tikybos pa
mokas būna parapijos pobažny- 
tinėje salėje trečiadieniais 7:15 
vaL vak.

Off. Tek: ANS-4618 
teta: AN 0-5961 <

Krautuvėje galima gauti DAR- 
BININkĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

119 E. 11 Street

ATEITIES žurnalo

telių. čia gali klausyti klasi
kinės muzikos, eiti pasišokti, 
čia atvirame danguje būna 

vaidinimai. Dažnai 
100,000 žmonių dalyvaują skir
tingose programose, ir vieni ki
tiem netrukdo.
Parkui prižiūrėti dieną ir nak

tį dirba sargai. Po sekmadienio 
pasivaikščiojimų jie išveža 20 
tonų šiukšlių. Kasmet pasėjama 
500 svarų naujos žolės.

Parite gyvena daug voverių, 
paukščių, kurių rūšys padidė
jo iki 245. Paukščiai daugiau
sia maisto gauna iš lankytojų, 
kurie mėgsta atsinešti lesalo.

Paskutiniu laiku parke pasi
taikė apiplėšimų, nes vagišiam 
yra kur pasislėpti. Dabar polici
ja prieš vidurnaktį iš parko vi
sus išvaro. Judėjimas vėl pra
sideda tik saulei patekant.

Praeitais metate, parkas mi
nėjo 100 metų sukaktį. Poetas

Sutelktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forost Parirvay Stetton) 

WOOOHAVEN, N. Y.

seserų kaziuderieSą VIELA JOSEPH MAKIE 
organizuojama SPALIO - OCT. 9, sekmadienį, 

autobusu B 680 Budnvick Avė. po 7:30 vaL mišių pran
ciškonų koplyčioje. Apie 8:15 vai. ryte sustos prie Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės bažnyčių. Jei bus keliautojų, 
dar sustos kelyje (Nr. 9) prie Sacred Heart bažnyčios, 
EUzabethe ir Lindene. Grįžtama 8 vaL vakare.

IMKKEVįDOS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Mirusieji: Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: Juozas Jalmokas (rug
sėjo 24) 83 m. Velionis gyve
no 55 Chelmford St., Dorches- 
ter, Mass. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Hermano Godes, latvio pianis
to, koncertas bus spalio 28, 
penktadienį, 8:30 vai. Jordano 
salėje. Koncertą ruošia pabal- 
tiečių draugija pradėdama nau
ją jų seriją. Pianistas H. Go
des yra baigęs Rygoje valsty
binę konservatoriją, toliau dar 
lavinosi Vienoje ir Paryžiuje. 
Su pasisekimu yra koncertavęs 
Europoje ir Amerikoje.

Dr. Br. Kalvaitis, Baltic Real- 
ty įstaigos savininkas, buvo iš
tiktas širdies smūgio. Tebėra 
dar gydytojo priežiūroje.

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
8rocklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

J. Erete parašyta monografi
ja apie St. Šalkauskį Ateitinin
kų Federacijos išsiuntinėjama 
spaudai, platintojams ir ateiti-

William C. Bryant, New York
Post redaktorius, prieš gerą Z1M0S— 
šimtmetį rašė vedamuosius, kad 
New Yorkui reikia parko. 1851 

7New Yorko burmistras įgijo da
bartinį žemės plotą, kuris mies
tui atsiėjo apie 7 mil. dol. 1857 
buvo paskelbtas konkursas pa
rengti parko planus. Konkursą 
laimėjo Frederick Law Olm- 
sted ir Calvert Vaux. Jie ir 
pradėjo parko tvarkymo dar
bus. Dirbo 3,600 darbininkų, 
400 arklių. Buvo pasodinta apie 
pusė milijono medžių. Iškasti 
ežerai, pratiesti keliai, pastaty
ti tiltai, įrengtos žaidimų aikš
tės. 1859 jau buvo įrengta 80 
akrų ir atidaryta. Vėliau buvo 
baigti ir kiti darbai.

New Yorko gyventojam par
kas teikia daug džiaugsmo. Tarp 
didelių namų žmonės uždustų. 
Dabar tik už kelių žingsnių ran
da gamtą. (r.)

Mrozinskas 
pianistas 

o k i a i

dar ilgus metus gyvuotų, o 
mes, kiek galėsime, jam visa
da padėsime”.

Kviečiame kitus užsisakyti ar
ba užsakyti papigintai Darbi
ninką, kuris siunčiamas visiem 
susipažinimui už 1 dol. iki šių 
metų galo. Kas atsiųs 5 dol., 
gaus laikraštį iki 1961 metų pa
baigos. Kviečiame visus įsirašy
ti į mūsų didžiulę Darbininko 
šeimą ir tuo pačiu prisidėti prie 
lietuviškos spaudos išlaikymo.

Administracija

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborras-Bafeanniotojas

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

— Reikalų Vedėjas

ninkams. Knyga susilaukia skai- .numeruos taip gražiai irtun- |ėJkoma kurf ,ėtu 
nmga^ redaguojamą Darbimn- prižiūrėti apartamentų namus', 
ką. Linkiu, kad Darbininkas palaikytų švarą. Atlyginimo gau 

tų — pirmame aukšte dviejų 
su puse kambarių butą Ir 100 
dol. algos mėnesiui. Vyras ga
lėtų dar ir kitur dirbti. Skam
binti telefonu NI 6-7666.

231 BEDFORD AVĖ. 
Brookiyn, N. Y.

Since 1889
• OUR ONL/ STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

Vaidina; W. Mueller, Wera Freyd- 
bersr. K. Schoenbeck. I. Schneider.

DidžiuK Revue spalvota filmą
‘*Romanze in Hamburg”

jfldįta' prpriditimaįĮ ‘ Pirminin
kas M. Brokas padarė praneš-

nę ir politinę veftteir dtattė 
paskaitą apie Mažosios Lietuvos 
santykius su Lenkija.

Kim. V. Dabufis, Ateities 
žurnalo administratorius, pra
ėjusį savaitgalį lankėsi Chica- 
goje ir teh išgabeno visą Atei
ties administracinę medžiagą

’ Prof, St. Kairys, praleidęs 
Vasarą Pakulų vasarvietėje, 
Thompson, Conn., grįžo į 
Brooklyną ir ruošia spaudai sa
vo atsiminų antrąjį-tomą.

Z. Jasaitienė, dr. Domo Ja
saičio žmona iš Tampa, Fla., 
atvyko . į New Rochelle aplan
kyti, savo dukters Elenos Va- 
liūnienės. Be to, ji aplankė ir 
sūnų dr. Stasį Jasaitį Bostone.

Algirdas Vizbaro iš Brook- 
lyno persikėlė į Floridą. Jis 
25 metus buvo Operetės cho
ro valdyboje.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
paskelbto jaunimo literatūros 
konkurso terminas baigėsi. At
siųsta 11 autorių kūrinių iš A- 
merikos, Kanados ir Vokietijos. 
Jury komisiją sudaro dr. -Hen
rikas Lukaševičius. Nelė Maza- 
ląitė, Stepas Zobarskas, Leonar
das Žitkevičius ir Romas Kezys.

Vytas Valaitis, kaip New& 
week žurnalo fotografas, nuolat 
dalyvauja Jungtinėse Tautose. 
Šios savaitės numeryje jo nuo
traukų yra apie 20 proc.

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj ? 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. - 
Reikale kaukite: Tek TR 6-6434

; dr^gija šeštadienį, spaBoocto- 
,į ber 8 £, 836 vaL Grand 
~Paradise salėje Giąnd & Havę- 

meyer Sts., Brooklyne. šckiąms
- gros Diek Lewi^OTkestras.----- -

« Utfmėiimę vakaras, ruošia- 
« nuęr Apreiiškimo parap. Amžino 
.Rožančiaus draugijos, iš spalio

9 mikeltas į spalio 23 d., 4 vai. 
' popiet.

: tėvas Jurgis GaiikiŽM, pran
ciškonų provincijolas, rugsėjo 
26^7 padarė metinę vizitaciją 
pranciškonų vienuolyne Brook- 

»lyne.

; Tėvas Benvonutas Ramanaus- 
» kas, O. F. M., Aidų žurnalo rei- 
1 kalais išvyko į Chicagą. Daly- 
; vaūs ir pamokslus sakys treti- 
? ninku kongresėlyje, kuris įvyks 
; spalio 4 Marijos Nekalto Pra-
- sidėjimo parapijoje Brighton 

Parke. Tretininkų kongreso, or
ganizavimo reikalais jau anks-

- čiaū yra išvykęs tėv. GedimHiaš 
Jočys, O.F.M.

N. Yorko ir N. Jorsey apy
linkės tretininkų kongresėlis į- 

: vyksta lapkričio 6 Apreiškimo 
* parapijos bažnyčioje. Kruopš

čiai ruošiama programa.

Maspethe Viešpaties Atsimai
nymo lietuvių parapijoje spa
lio 1-3 įvyko šv. Pranciškaus 
garbei tridienis. Pamokslus sa
kė tėv. Benediktas Bagdonas. 
Ta proga padalyta ir tretinin
kų kongregacijos metinė vizi
tacija.

Kun. dr. St. Valiušaitis ir 
Jonas Valaitis, atostogaudami 
Miami, Fla., atsiuntė Darbinin
kui sveikinimus.

Ossining-on-Hud$on, New York
A Private Psychiatric Hospital, completely equipped for 

Diagnosis and JJreatment of Mental and Nervous Conditions. 
Insulin Coma^ Electroshock '' Psychofherapy 

Masses and Sacraments Available
LEO J. PALMER. M.D.

Medical Director
Charles A. Bright, M.D. x ' MauriCe J. O'Connor, M.D.

Associate Director Associate Director
Tdephone 914 Wl 1-7400

"FLOVVERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

Keliones iihddos vienam asmeniui 7 doL Užsirašyti 
Darbininko arimintetnicjoje telefonu GI 5-7281; vakarais 
— GL 5-7068. Kadangi daug kas‘nori pamatyti gražiąją 
seeerų kazimierfečių sodybą Newtown, Pa., prašoma re- 
gistniotis iš anksto. Eis tik vienas autobusas.


