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KAM ATIDUOS BALSUS NEW YORKO BALSUOTOJAI

informatorius

KATALIKŲ PASAULIEČIŲ 
DEKLIARACUA

— Chruščiovas išvažiuosiąs 
iš New Yorko kitos savaitės pa
baigoje. Tačiau ne Baltika, "o 
lėktuvu. Artimiausia jo kelionė 
būsianti į šiaurės Korėją.

— Chruščiovas pataręs Cas- 
tro nenutraukti diplomatinių 
santykių su Amerika, nes da
bartinė padėtis Kuboje yra pa
togi sovietiniam agentam infil
truoti Į Ameriką kaip taria- 
miem bėgliam. *-

Anglijos darbo partija spa
lio 5 pasisakė už Anglijos 
vienašališką atominį nusigink
lavimą ir neutralumą rungtynė
se tarp Amerikos ir Sovietų. 
'Nieko negelbėjo partijos pir- 
minink. GaitskeLio maldavimas, 
kad partija nerengtų savižudy
bės sau ir Anglijai tokiais nu
tarimais.

Dabar lieka Chruščiovo pro
pagandistam didelis uždavinys 
—parodyti namie,' kad Chruš
čiovas atėjo, pamatė ir nugalėjo 
o Jungtinėse Tautose eis gin
čai dėl atskirų konkrečių klau
simų.

SUSITIKIMAS'NE&
BET 4 i

Australija siūlysianti susitiki
mą ne dviejų, bet keturių — 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos ir Sovietų viršūnių. Chruš
čiovas pasisakė, kad prieš tai 
nebalsuosiąs. Tai greičiausia ir 
bus priimta.
KADA TOKS SUSITIKIMAS?

Chruščiovas spalio 4 buvo at
vykęs pas Macmfllaną revizi
to. Jų pasikalbėjime Macmilla- 
nas užsiminė apie galimą vir
šūnių susitikimą ateinančių me
tų sausyje ar vasaryje, vadi
nas, kai jau bus naujas ir A*

— Šen. Kennedy pritarė 
prezidento Eisenhowerio atsi
sakymui dabartiniu metu kalbė
tis su Chruščiovu.

rašyta pagal Lausitz Neissę.
Kai dabar kyla klausimas, 

kaip Trumano delegacija galė
jo sumaišyti tuos geografinius 
vardus,- z /

kaltė mėginame priskirti v A- 
merikės atstovui Joseph Devies, 
kuriam T romanas buvo pave> 

. v. ........ dęs atlikti paruošiamuosius dar-
r demarkaciios linijos planuo- bus Maskvoje.
tojai kalbėjo apie vieną Neissę, 
o presidantas Trumapas Pots
damo sutartimi pasirašė demar
kacijos liniją pagal kitą NeisSę.

Yra dvi upės ir abidvi va
dinasi Neisse. Viena prie Glatz. 
antra prie Lausitz. Dokumen-

— Nors Hammarskjoldas pa-, 
siliks, Sovietai iš Ju~ jtinių Tau
tų nepasitrauks ir jo darbus 
stebės; — ’ susisiekimo su 
Berlynu Vakaram nenutrauks, 
nors taiką Su Rytų Vokietija 
pasirašys ir Vakarų Berlyną lai
kys laisvu miestu; — tai, Rą 
jis kalbėjęs Jungtinėse Tauto
se, buvusi sėkla, duosianti vai
sių f>o ilgo laiko.

Spalio 4 Chruščiovas suren
gė priėmimą. Jame rankas kra
tė gen. sekretoriui Hammarskjol 
dui, kuris teišbuvo tik manda
gumo reikalaujamas 15 minu
čių? Norėjo apkabinti Amerikos 
delegatą Wadsworthą. bet susi
laikė apžiūrėjęs, kad nebus pa
togu apsikabinti, nes Wads- 
worthas pėda aukštesnis už 
Chruščiovą. Korespondentam 
Chruščiovas dėstė:

ŽINIOS lt 
"PAVERGTOS EUROPOS"

N. Y. WorM Telegram 4 Sun 
spalio 4 paskelbė ištrauką iš 
raporto apie padėtį Vengrijoje. 
Raportą paruošė Pavergtos Eu
ropos Seimas ir Pavergtų Tau
tų bičiuliai amerikiečiai. Rapor
tas dėsto, kad ir dabartiniu me
tu Sovietai išnaudoja Vengri
jos ūkinį gyvenimą, kiek laiko 
Sovietų kariuomenės Vehgrijo- 
je ir kaip vengrai rodo dvasi
nę. rezistenciją.

Davies, kaip kritikai pastebė
jo, rašydami dėl jo knygos 
“Kaip Amerikos atstovas Mask
voje”, buvęs naivus, neprama- 
tantis, * Maškvos garbintojas. 
Laikraštis pastebi, kad net ir 
Davies žmona nuo jo divorsuo- 
dama, kišo argumentą —' esą 
jam trūksta “elementaraus su
gebėjimo galvoti”. Maskvai ne
sunku buvo pakišti tokiam pirk
liui kitą prekę.

- Eisenhoweris ir Chruščiovas 
atmetė penkių “neutralių” siū
lomą jų dviejų susitikimą. Ta
čiau iniciatoriai nori, kad klau
simas būtų balsuojamas. Jie 
stengiasi prikalbinti Azijos ir 
Afrikos valstybes, kad jų siūly
mą paremtų visais 44 balsais. 
Jiem *ne tiek svarbu Eisenho- 
werio — Chruščiovo susitiki
mas, kiek pasirodyti, kad tie 
5 “neutralieji” yra trečioji jė
ga. turinti už savęs Aziją ir 
Afrika. 7 ~

Jungt. Tautose Chruščiovas 
kalbėjosi su Alžiro sukilėlių vy
riausybės lyderiais ir įspėjo ne- 
susidėti perdaug su Kinijos ko
munistais. Sukilėlių lyderis Ab-' 
bas, kai lankėsi Maskvoje, tu
rėjo ir Kinijos pakvietimą at
vykti, bet po Maskvos jau ne
vyko.

— Italijos komunistų lyde
riui Togliatti Chruščiovas pra
nešė, kad Maskva parems Aus
trijos pusę ginče su Italija dėl 
Tirolio. Esą Sovietai suintere
suoti, kad Nato žinioje nebūtų 
tokis svarbus strateginiu atžvil
giu Brennerio punktas.

— Kongą nors Sovietai ir 
čekoslovakai Išvyti, bet sovieti
niai lėktuvai vis dar atskren
da. Ir Moteto negali* jų sulai- 

trimečio sukakti!*. Per 5 mi- kyti, nes jie yra Gbaros globo- 
nutes satelitų aparatai gali per- je.
duoti 373.000, žodžių. Tos ra- — Leningrado grupė vėl aV 
šies satelitas gali turėti reikš- siradusi Sovietuose, kaip opori- 
mės karo nfetu, kada refttesku- dja Chruščiovb “koegdstend- 
biri perduoti įsakymus karta* jai“ Joje yra pirmasis sekreto

vęs Amerikos atstovas Londo
ne, buvęs palankus nacinei Vo
kietijai. Negrai paprastai yra 
demokratų šalininkai. Tačiau 
Kennedy atbaidęs kai kuriuos 
jų, susidedamas su Johnsonu, 
kuris tarp negrų nepopuliarus. 
Tuo tarpu Nfronas padarė jiem 
gerą gestą, pasitelkdamas į šta
bą negrą Johnsoną, lankydama
sis Afrikoje. Portorikiečiai gar
bina Rockefęllerį, kuris kalba 
ispaniškai. Kiek pasiskirstys 
balsai katalikų — taip pat ne
aišku. '

Amerikos katalikų pasaulie
čių vardu buvo spalio 5 pa
skelbta dekliaradja pasisa
kymas už bažnyčios ir valsty
bės perskyrimą.

“Mes tikime, kad konstitu
cinis bažnyčios ir valstybės at
skyrimas duoda geriausias ga
rantijas abiem —religijos lais
vei ir pilietinei taikai. Pastan
gom panaikinti atskyrimo prizu 
dpą ar jos būtų katalikų ar 
protestantų ar žydų, tikinčių
jų ar netikinčiųjų, turėtų būti 
pasipriešinta, nežiūrint, kokiom 
intencijom tos pastangos būtų 
daromos”.

Pasirašė daugybė įžymių ka
talikų pasauliečių, tarp jų šen. 
T. Dodd, diplomatė Clare Booth 
Luce, gen. Th. J. ConalL pro
fesoriai, rašytojai.

New Yorkas rinkimuose la
bai svarbus, nes turi didžiau
sią skaičių elektorių — 45. 
Paskiau jau eina Kalifornija' 
ir Pennsylyanija — abidvi 
po. 32 ir toliau Illinois su 
27, Ohk> su 25. Iš eilės trejis

Amerika iš Cape Canaveral 
paleido satelitą vard. “Courier” 
500 svarų. Sukasi nuo žemės 
per 500 - 745 mylias. Jis 
turi aparatus žinniom iš že
mės priimti ir toliau perduo-

— Alžiro sukilėlių vyriausy
bė pasiskelbė, kad padėjusi pa
bėgti 5,000 legionierių H Sve
timšalių Legiono. Pabėglius re
mia ir Marokas.

KETVIRTA ELECTROS 
NELAIME

Lėktuvas “Electra” spalio 
4 Bostone pakilo ir nukrito į 
uostą. Iš 82 asmenų žuvo 61. 
Tai jau ketvirta šio lėktuvų ti
po nelaimė. Pirmose trijose 
žuvo 162.

GRASINIMŲ VIRŠŪNĖJE
Chruščiovas atkeliavox kaip 

Cezaris su nusistatymu: “Atvy
kau, pamačiau,' nugalėjau”. Iš
ėjo kitaip: Afrika paskui jį ne
bėgo; Amerika grasinimų neiš
sigando. Macmillanas iš kumš
čio daužymo pasityčiojo, karš
tai dalyviam plojant; pirminin
kas koliojimąsi nutraukė ir dar 
pamokslą pasakė; Chruščiovo 
reikalavimų nepaklausė net ge
neralinis sekretorius Hammars
kjoldas. Tai buvo jau viršūnė, 
kada spalio 3. pirmadienį, 
Chruščiovas reikalavo, kad Ham 
marskjoldas pasitrauktų ir jo 
vietoj būtų sudarytas trijų se
kretoriatas su veto teise kaip 
Saugumo Taryboj. Jei nepasi
trauks, grasino nebendradar
biausią su juo Sovietai ir vi
si komunistai. O. Hammarskjol
das: lengva pasitraukti ir sun
ku nepasitraukti, kai galinga
sis reikalauja; bet jis visdėlto

— J. Tautu policija spalio 
5 suėmė 22 metų R. Hogan, ku
ris norėjo įeiti į Jungtines. Tau
tas su “Molotovo kokteiliu” — 
bonka, kurioje buvo benzinas 
ir dagtis. Jis r orėjęs ją mesti 
į Chruščiovą, nors ir nežinojęs, 
ar tuo metu Chruščiovas yra 
Jungtinėse Tautose.

— Lenkijos bosas Gomulka 
galis lankytis Washingtone — 
aplankyti Ląnkijos atstovybę, 
bet ta proga gali būti pakvies
tas ir Amerikos vyriausybės. 
Lenkija yra vienintelė iš Mask
vos satelitų, kuri naudojasi A- 
merikos parama.

Varnėnai kalti
Electra } lėktuvo nelaimės 

priežastis gali būti varnėnai, ku
rie dabar būriais skrenda į šil
tesnius kraštus. Aerodromo ta
kuose buvo rasta apie 200 žu
vusių* varnėnų. Aiškina, kad 
motoro siurbliai galėjo ' tuos 
paukštelius įtraukti, ir motoras 
sustojo veikęs. Jau anksčiau 
buvo atsitikimas, kad motoras 
buvo įtraukęs žuvėdrą ir tūrė
jo nūsileisti.

nurodymų.,
Rinkimų propagandoje buvo 

svarbus argumeiitas, kiek pi
nigų išleidžia savo drabužiam 
Kennedy ir Nixono žmonos. Vie 
nas laikraštis paskelbė, kad 
Kennedy žmona išleidžia 30,000 
Ji supyko ir pareiškė, kad iš
leidžia mažiau, nei Nixono žmo
na. Respublikonai tai paneigė 
ir paskelbė, kad Nixono žmona 
pati drabužius siuvasi. Tada de
mokratai paskelbė, kad Kenne
dy žmona ima drabužius iš ant
rų rankų — iš Grace Kelly.

Nixono ir Kennedy pasirody
mas televizijoje įspūdžio nepa
darė, lyg jie yra atvesti bal
suoti vienas už kitą.

Kas laimės, sunku pasakyti. 
Bet prieš Nixona yra 30 proc., 
prieš Kennedy 30 proc., ir 40 

. .. .. . nežino nei už ka nei prieš ka. 
pastebėjusi tad Jei finotų savi

pasunkėjo registraot. sovieto- jfe ir į£Bktų
mus radijo Pitonus nuo to o dė, ko J jteirauk. į 
laiko, kai pabėgo MitcheU .r ^vaites veikia
Mart,n de Gaulle.

’ ■ Rinkiniu karštyje
9 Pro juokdario akinius
9 Laiške, rašytame iš New Yor-
■ ko tariamam draugui Paryžiu-

■ ' ■ je. Art Buchwald (NYHT) apie
rinkiminę kovą praneša iš ko- 
oriškosios pusės. Sako:

s ‘ ijlls Vis* amerikiečiai, su kuriais
kalbėjausi, užtikrino, kad bal- 
suosią ne už kandidatą, bet 

> prieš kandidatą. Kai kurie res-
jPIIIii publikonai balsuos prieš Ken-

V 1 Ik nedy, nes jo plaukai per trum-
■ pi, o jo žmonos per ilgi. Kiti 

(J‘!r ’r dėl to. kad Kennedy jau
NIGERIJOS min pirm. Abubakar Ir Anglijąs princesė Aleksandra. Nige- P“,igU ^ik’a d.U<^
rija nepriklausoma nuo S. m. spalio 1 Didžiausia Afrikos valstybė-36 *1 darbo ir NlXOnui, kuris pink 
mti., baltųjų tik 14,000. labiausiai pasiruoius nepriklausomai gyventi, gų neturi.
palanki Amerikau . ■ ____________________ __ Demokratai savo ruožtu bal-

C - _ į suosią prieš Nixoną daugiau-

Anglijos darbiečiai nori neutraluipo “ SZ
ti dvasininko dr. N. V. Peal

Ko reikia Nixonui laimėti
Viceprezidentas Nixonas su 

žmona spalio 5 mėgino laimėti 
New Yorko balsuotojus. Vieno- S 1 
je kąlboje pasisakė, kad jis 9 
rinkimus laimės, jei balsuos už 9 
jį respublikonų dauguma, dau- 
giau kaip pusė nepriklausomų, |99||| 
ir 20 proc. demokratų. Agita- 9 
ęijoje ragino balsuoti ne už 9 
partiją, o už asmenį. Su dide- 9 
liu entuziazmu Nixonas buvo 9 
priimtas Fordhamo studentų. 9

Varžovai vis tebėra lygaus 9 
pajėgumo -9 A
Gallupo institutas vėl patik- I / | 

rino balsuotojų nuotaikas ir 9 '■ 
rado: pietuose. 13 valstybių už 9 ' 
Kennedy 46 proc., už Nixoną 9 
46; paprastai pietūs yra de- 9 
mokratų tvirtovė, tik Eisenho- 9 
weris pusėje jų buvo laimėjęs 9 
elektorius. . 9

Rytuose, 12 valstybių, už Ken- - YORK£. Viceprezidentas Nbconaj, jo žmoni. Msr. Javlts ir M.s. HocKefe«fer< /
nedy 48, Nixoną 47.

Viduriniuose vakaruose Nixo- 
nas 48, Kennedy 47. /

Tolimuose vakaruose, įskai
tant Aliaską bei Havajus, Ken
nedy 50, Ni^onas 45.

pasiliksiąs savo poste laikui, ku- "NEUTRALI ĮĖJI" 
riam jis išrinktas. Tai. buvo NORI VIRSTI JĖGA 
paskutinis lašas į Chruščiovo 
šios rūšies nepasisekimus, ku
rie parodė, kad grasinimų tak
tika šiuo kartu jam neišėjo į 
naudą. Nuo šio momento, at
rodo, Chruščiovas taktiką kei
čia ir

IMASI DRAUGIŠKUMO.

KATALIKU DISKRIMINACIJA 
NEW YORKE

Valstybinė komisija kovai 
prieš diskriminaciją spalio 4 
po dviejų metų darbo paskelbė 
aiškius Įrodymus, kad Queens. 
kolegijoje mokytojai katalikai 
buvo diskriminuojami. IŠ 425 
mokytojų tėra priimta katalikų 

*tik 22. Nors katalikų mokyto
jų kvalifikacijos mokslo laips
niais buvo didesnės, kolegija 
pirmenybę duodavo nekatali- 
kam be jokių laipsnių.

Nelaimėjęs grasinimais, Giruščiovas ramina ir Ūkisijaimėsąs daugiau genioj 
vd jai? Tito, nusivylęs, kad jo * ' ' ...................... JJI' 1 1 ’ - L- - ' .• -T... j......... i .n... i , , ..... ....
nepakvietė į Washingtoną, o 
jis seniai to norėjo ir dabar 
tikėjosL Išvažiavo Nasseris bent 
su optimizmu, kad jis dabar 
namie gerbiamas kaip “neutra
liųjų” lyderis. Išvažiavo ir Mac
millanas su viltimi, kad yra lai
ko iki'metų pradžios. O Chruš
čiovas? !

rinkimus čia laimėjo respubli
konai: Paskutiniuose persvara 
1.5 balsų. Kaip balsuos miesto 
religinės, rasinės, tautinės gru
pės, nuo to daug priklauso.

Katalikų čia didžiausia gru
pė - 2,600,000, žydų 2.400,000. 
negrų 900.000. portorikiečių — 
700,000.- *

'Žydai šiuo tarpu aiškios sim
patijos nerodo vienam kuriam 
kandidatui - gali pasidalyti bal
sai. Tarp žydų tebeskleidžiainas 
gandas, kad Kennedy tėvas, te-«

— Amerikos du turistai. Mare 
Kaminski ir Harvęy C. Bennett 
Sovietuose esą dingę nuo rag- 
piūčio vidurio. Sovietai klau
siami nieko apie jų likimą ne
atsako. Laukiama, kad ir jie 
bus panaudoti propagandai.

— Gvatemalos diplomatas M. 
Rosal, kuris paskutiniu laiku 
buvo atstovas Belgijoje, spalio 
4 buvo suimtas New Yorke kaip 
spekuliantas, mėginęs įgabennti 
į Ameriką heroino už 4 mfl. 
dolerių. Guatemalos vyriausybė 
pranešė, kad ji atleido jį iš 
tarnybos ir jam neveikia jokią 
diplomatinė neliečiamybė, nes 
jis vyko be vyriausybės žinios.

snrąŠyM dar 
prteš Potęlazno susitarimą, mi- 

jpaK' nimos riętovės Patschau ■ ir 
ss&'. Schriurgast, kurios ^yiįi .prie 

dd&u&^jos hnija būtų pripa- 'Glatz Nrissės, o Potsdamo susi- 
žinta pastovia Lenkijos: YOkię- tarime demarkacijos finįjaj^asi- 
tij<ę s|NUL>;®&ėlė jos kiauri-' 
mą vokiečių laikraštis “Duessel- 
dorfėr Industrie - Kurrier**.. 
Laikra^io &nom, Amerikos 
valstybės-departamentas dabar 
tiria dokumentus, kurie buvo 

. —;, -®B^ti prieš Potsdamo suri-
menkos .jirezįdmitas. Siejama, tarimu pasirašymą. Iš tų doku* 
tad tam pritarsiu ir Ctaušdo- >
vas. • , ■-

tos Angoleo Examinor (kurio 
ištrauką atsiuntė J. Kojelis) nig 
sėjo 26 vedamajame įsidėjo pra
nešimą iŠ Pavergtos Europos 
Seimo raporto, kad po antro
jo Pasaulinio karo Vakarti da
vė nepriklausomybę 38 tautom 
su 766 mil. gyventojų, o Sovie
tai ten metu drauge su raud.

„ ____________________ PmMaetea tafoąMiKinija pavergė 17 valstybių ir
to *polit»cal fmstion” tos prezidento ir kitų vaMžtos o normaline prfetptoės yra su- reflfcas prezidiumo ^ narys A paskelbė spalio 5 “Maldos die- atpHjė dalis H kitų 8 su 846 
mw, kurt# gamine Jungta T>u- sutateUtų trikę. Sustovas. t na” tr paragino mebUs. nūl gyventojų.

■ • • ' :" - ■ ■ . .•



(Nukelta į 5 psL)
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NAUDOKITĖS PROGA!

Butų reikalas Marijampolėje

NemekflfflMt dovanos su kiekvienu pirkiniu

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILCJŲ 19601860

NUO padėj:mo DIENOS

•M
THE

nuo 9 v. ryto Iki 3 v. popiet 
Ptrmad. vakarais nuo $ iki 8

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN FARKWAY

tai neparodė didelio entuziaz
mą Dažnai jie tenkinasi būti 
pasyvūs klausytojai. Aktyviau 
veikloje pasirodantieji nėra taip

Baigė pasipiktinimu dėl ame
rikiečių lakūno Powers {skridi
mo į Sovietus ir žada negailė
tas gyvybės, jei jos pareikalaus 
“Sovietinė tėvynė”.

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

Lietuvos spaudoje dabar skel
biami gausiai sveikinimai ir 
linkėjimai Chruščiovui jo ke
lionės į Jungtines Tautas pro
ga. Gavo įsakymą tokį sveiki
nimą parašyti ir J. Matulis, Aka 
demijos prezidentes. JO sveiki-

TMtTR WWRW prafeta
Vilniuje- operos sezonas 

pradėtas rugsėjo 17 “Dukters” 
opera. Dirigavo R Geniušas. 
Kauno dramos teatre pradėtas 
sezonas tą. pat dieną. Buvo vai-

— Kongo valdytojas Nebūtų 
pristatė Jungtinėm Tautom laiš
kus kuriam kum Kiniia siūlė 
Lumumbai 2.5 bilijonu dol. Lu- 
mumbaprąšė savanorių, bet Jo
nai atsisakė. Lajškai buvo

mo Remėikia apie skautus stu- 
deBtus,Gyčto Dantės apie lietu
vius studestasAnstralijoje.

Jei pirmieji'MM apibūdino sa
vo kartps santykius su vyres
niąja kartoju lietuvybe, pa- 
našiais Kausimais pašėkam ir 
naujų liudininkų pasisakymus.

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3*i%

Cotapt- Sect, KUŠA, 
AR) SOL Sau Francisco, 
<W

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

TelevUijo^, HI-FI M vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko v

ir pradžios mokyk- 
ė išsiskiria iš kitų 
kontaktais, mažiau 
toĄy fiįj- ūžriangaža- 
tmė veikla ir dides- 
ąitl atitinkamai ap-

KINGS COUNTY
x - ~&AVINGS BANt

“Sąjūdfc, susilaukė daug jau
no prieauglio, kuris šiuo metu 
yra universitetinių' studijų vi
duryje. Jie .sudaro maždaug iki 
22 metų -amžiaus grupę, yra 
jau Amerikoje baigę ne tik vi
durinę, 
lą. Ši

Sav. V. ZELENIS

klusnumo Vatikanui .. « Prie 
suminėtų pavardžių dar reiktų 
pridėti V. Sidzikausko, tai bū
tų visai- panašu į eilę tų pa-

851 HeRim 8trwt 
•ALTIMORC 1. MO. 
MUlfcsrry 9-5787

riana ta* "kamBtnidkaš” taria- 
ti pas Lumųmbą, kai jis buvo mai ir laišką rašo. O pąHojs 
suimtas . s organizacijoje sumini porą pa-

— Grenlandijoje nuo spalio vardžių — M. Krupavičiaus ir 
1 pradėjo veikti radaras, ku- P. Karvelio, kurie esą štoki ir 
ris įspės apie Sovietų paleistas toki ir anoki, o reikalauja pa- 
raketas. Amerika ir Kanada tu
rės 15 — 22 minutes liko pa-' 
siųsti savo raketom ir lėktu
vam. <

VILNIUJE Mokslo Akademijos (bųv. VnMmM* Vi
dus. Mokslo Akademijos pirm, prof J. Matyli* yr» |NlW»ktW MąfkVW 
įsakymams. - .

“Diskusijose dažnai užtinka- 
me temas kaip: “Ar Australi
joje augąs jaunimas laiko, save 
lietuviais?”, ar “Kas yra lietu-

BANGA TELEVISION
84-83 >ULTQN STREET

. Brodway Office:
135 BROADWAY at Redford Avė 

Antradtenfais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

DOVANŲ PAKETUS I UMR.
L Ar firma yra patikima? -k

2. Ar yra tai įrodžiusi?.

Laiškas redakcijai
Gerbiamieji,

Stovių ir būriu i svetimą 
ŪkUrtų Abejos miestelį. Jaučiu 
jjjpąĮi, Kąd emi toli nuo namų, 
mylimų, draugų if„ lietuviško 

ffyęĮįųim “Darinninką \ 
ura kraujasužverta, matonu 
kirtyje. k» pakęsto to arii- 
mufise ir idemkm&č raslaniuo-

aiškėjo, kad už butą mokėjo po 
150 ir 200 rublių mėnesiui. 
Teismas numušė iki 30.

- <'• a 1 “Dktesntepinnųjų ir antrųjų 
patti metų studert^ąkaičins jodo, 

mete-vlš dau- jog naujų narių netrūksta, ta- 
Uteresų ocgani- čiau nauji nariai nesiima

___ _____tos liberalų vie- iniciatyvos dumi organizacijai 
nybto, Santara pasuko kultūri- 'naujų veiklos krypčių”.

_ . „ , ,, —----------- _ _ _ ne linkme, šį pasikeitimą liu- SantertoSę:
dai nipmam negyvos hetovybės “jeigu inlBtocnhioad šuva- dįja jaunosios kartos nesidomė- “Savo pasirinktoje kulturinė- 
išlaikymu, o nesirupųm Imtovių žiavimuoaė pntrtinč Beturiu jimas nei, pobtine veikla, nei je veiklny* jaunesnieji riwi«»n- 
gyvu jaunimu, paremiant jų ■ - - - -—-n
stovyklasirveikią” 
' Skautu-

“Jąurteji misteriai vengia 
jungtis į;vyresnės kartos orga
nizacijas”.

LIETUVYBĖ IR JAUNIMAS
Ateitininkę:
“Daug studentu daugiau do

misi aplinkoje esančiu kultū
riniu gyvenimu negu lietuviš
kuoju. Tačiau daugumos su
prantama, kad tai nėra gera pa
dėtis. ‘

“... tas jaunimas, kuris moks
leiviuose būdamas, dažnai ven
gė lietuvių kalbos,,.... atsidūręs 
studentų, stovykloje, pradeda 
gana staigiai*vertinti lietuviš
kumą.— tiek kalbos, tiek ben
dro nusistatynpo atžvilgiu.

“Kitas įdomus reiškinys jau
nesniųjų studentų tarpe yra no
rėjimas logiško įrodymo, kodėl 
jiem, reikia liktis lietuviais”.

veikėjų kalbas apie “žmogaus 
nuodijimą organizuotai”, apie 
“dogmatinius voratinklius”, 
apie “klero primestą dvasinę 
vergiją” (dr. J. Repečka, buvęs 
Darbo redaktorius); prisimeni 
dar 1955 Demokratinio Darbo 
Talkos, tų pačių žmonių, deklia- 
raciją, kurioje buvo pareikštas 
džiaugsmas, kad Lietuvoje su
nyks religiniai, įsitikinimai. Tai 
leidžia daryti išvadą: jaunųjų 
socialistų karingas nusiteikimas 
prieš religiją ir bažnyčią nėra 
atsitiktinis čia prasiveržimas; 
tai yra jų “tikėjimo” pareiški
mas, ir tas jų nusistatymas ko
voti prieš krikščionybę, prieš 
Vatikaną, prieš kunigus yra pa
grindas tai pačiai akcijai tiek 
“Tiesoje”, tiek ir “Darbe”. Sa
kytum, amerikonišką storai ap
teptą riekę jie mielai su pasi
gardžiavimu pasibarsto maskvi- 
ne paprika.
^ Ar ŽUHaalo leidėjai atsisakys 
nuo šios bendros akcijos su 
“Tiesa”, pamatysim. Neatrodo, 
kad ji šiuo tarpu būtų naudin
ga Lietuvai ir pačių socialistų 
sąjūdžiui.

s stu- 
ą kar- 
velks-

1945 jis įstojęs į šventosios 
progimnaziją. Progimnazijoje 
buvusi antisovietinė dvasia. Vi
si laukė karo tarp Sovietų ir 
Amerikos. Jis 1946 pasitraukęs 
iš-gimnazijos ir įstojęs į parti
zanus. Su jais, išbuvęs dvejis 
metus. 1948 liepos mėn. Susi
dūręs su Sovietais ir sužeistas 
buvęs suimtas. Jis buvęs nu
teistas ir išsiųstas bausmės at
likti. Kiek nuteistas, nemini. 
Tačiau 1956 buvo paskelbtą 
amnestija. Ji buvo pritaikyta ir 
jam. Bausmė sumažinta, ir 1957 
sumažintą bausmę jis baigęs. 
Paleistas jis dirba kaip elektri
kas •*— taltkalvis.

KINIJA IR MASKVA
Kom. Kinija spalio 1 šventė 

11 mėtų valdžią paėmusi. Už
sienių reikalų ministeris stipriai 
grasino Amerikai ir atnaujino 
reikalavimą išlaisvinti’ Formo- 
zą.Pažymėtina, kad šventoje ne
buvo delegacijos iš Sovietų. Per 
nai buvo nuvykęs pats Chruš
čiovas.

Kadangi tikintieji ateis- “Negęsta” —^įfcHėauno kom- vil^u ■ 
<tinii^ laikraščių neskaito žf fil- jaunimo veikimą pogrindyje.
mų nelanko, tai profesinių są- ’ .. kZJLI/jungų nariai turi veikti juos P* Arlausko išpažintis < • liti***®
individualiai — prikalbinėti, P- Arlauskas Tiesoje rugsė-
kad atsisakytų savo tikėjimo. 13 ir Sovietskaja Litva rug

sėjo 16 pasipasakojo savo da
lyvavimą tarp partizanų ir reiš
kė apgailestavimą buvęs su- 

Latvijos vyriausia prekybos klaidintas ir dabar jau esąs tei- 
valdyba prie ministerių kabinę- singame kelyje, 
to užsakė Lietuvoje “Priekalo” 
fabrike spygliuotų vielų paga
minti Latvijos žemės ūkio rei
kalam. Atsiuntė žaliavos 170 
tonų paprastos vielos. Fabrikas 
pagamino ir atsiuntė 51 toną 
spygliuotos vielos. Sykiu pra
nešė. kad daugiau pagaminti 
negali. Tai buvo 1958 vidury. 
Metų pabaigoje latviai vėl susi
tarė su “Priekalo” fabriko di
rektorium, kad už nesuvartotą 
vielą fabrikas atsiųs 110,5, to
nų vinių. Susitarimas 'nebuvo 
įvykdytas, nors latviai pasiun
tę 5 paraginimus paskubinti vi
nis atsiųsti. Nebuvo nei vinių 
nei atsakymo ligi šiol. > •

Ateistinė propaganda per „ 
profesines sąjungas 
Sovetškaja Įitva vedamaja

me įpareigojo profesines sąjun- 
___ __ „ _______ ,gas vykdyti ateistinius uždavi- 

nimas, paskelbtas S^vefekaja niu& 
Utva rugsėjo 20, įdomus tuo, 
kad jame jau kalbama apie rei
kalą pertvarkyti Jungtines Tau
tas, apie Sovietų prestižo pa
didėjimą tarp Afrikos naujų 
valstybių. Primenamas net ir 
W. Lippmano pareiškimas, kad 
Sovietų vardas tarp jų populia
resnis nei Amerikos. Matyti, 
Chruščiovas su savo reikalavi
mais Jungtinėm Tautom jau bu
vo išsigarsinęs namie, ir jam 
dabar būtų labai nepatogų grįž
ti be nieko.

Dąrba» nr. 2 pasiaiškino lėk 
dėjo LDS centro vardu, kad 
buvęs redaktorius J. Kiznis nu
sikaltęs, dėdamas A. šalčiaus 
straipsnį ir “savo nevykusiu 
prierašu pasišovė nekritiškai 
autoriui pritarti”. Po to įvykio 
LDS centro valdyba pavedusi 
J. Kizniui kitame numeryje “tin 
karnai atsiliepti į A. šalčiaus 
straipsnį” ir visai medžiagai 
peržiūrėti priskyrė | redakcijos 
kolektyvą savo centro, valdybos 
sekretorių J. Sondą. Tada J. 
Kiznis pasitraukęs. Naujame nu 
meryje nauja redakcija išvadi
no A. šalčiaus straipsnių ar
gumentus bolševikinių argu
mentų kartojimu ir skaityto
jus atsiprašė.

_ Skaitydamas naują numerį, 
randi betgi, kad ne visų bolše
vikinių tvirtinimų žurnalas at
sisakė. “Kampininko laiške” 
kartojami du bolševikų pamėg
ti ir ligšiol tebevartojami ark
liukai, kai jje kalba ąpię lietu
vius Vą^ųuųse. Vjeųas ąpįe 
tremtinių stovyklose neteirin- 
gą gėrybių dalinimą- Antras. — 
apie Vatikaną ir jo tarnų im
perializmą. “Darbo” autorius 
tuos tvirtinimus pa
tobulino, sųvesdamąs į vieųą 
— ir gėfybeą petotoingaj daU* 
uosį ir žmonių laisvą gaivųjį? 
mą pavergusį ta patį” organi
zacija, vieno vado, šimtmečną 
išbandyta”-. Ta “organizadja” 
pąėmųri” pinige, valgio, drabu
žio daMną teemtimų stoVyk? 
tose”. Bet kaip dalinei geres- 
niems-vaikams mes atriekėme 
storesnę riekę, aptepėm, bloges- 
niem* ari» btogimną — pl^a^ 
arba —? nieke”.

vardžių, kuriom operuoja bolše
vikinė “Tiesa”. Bolševikinis laik 
raštis kalbėjo dar ir apie J. Ma
tulionį. “Darbas” apie jį taip 
pat kalba tom pašom aliuzi
jom, kaip ir “Tiesa”, tik jo pa
vardę nutyli. Gal rados nq>ato- 
gu socialistam minėti pavardę 
tą, kurio kandidatūrai į pirmi
ninkus patys buvo pritarę ir 
su juo bendradarbiavę ...

Kitas “Darbo” raštas (A. Sma 
lėno) dar aiškteu pasisako, kas 
ta “organizacija”, kalbėdamas 
su piktumu apie “juodžiausius 
Vatikano katalikus”, apie krikš- 

• čionybę, kuri reikalaujanti “ak
lo paklusnumo”, vario asmens 
laisvę, ir vietoj krikščionybės 
siūlydamas ... iiberalizipą.

Skaitai ir norėtum galvoti: 
gal tos insinuacijos ir nesą
monės bei liguistas pyktis yra 
tik padaras susierzinusio Žmo- 
gąųs, pejęivąlgų^o per storai 
aptepta amerikoniška rieke; tai 
praeis ... Tačiau prisimeni so
cialdemokratų jaunosios kartos

Kaip sunku su butais, rodo 
faktas, kad butų klausimas at
sidūrė teisme. Privatūs savi
ninkai išnuomoja butus ir ima 
nuomas, kokias pajėgia -išsirei
kalauti. O nuomininkai moka, 
nes kitaip negali butų gauti. 
Teisme atsidūrus bylom, pa-

f FeMers (ącriaaslM rOMes) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
t 49% IMĮįgHiu voktokieins Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

• DldeH atpiriniiUi aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
bei stereo HI-FI
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Atsikvėpė žvaigždonė iš gilumos kratinės ir tiek 
sau tepasakė: • J

Dabar jaunimas, sustoję pusračiu aplink laužą, 
dainavo. Uogelė su Rimgaudu stovėjo greta, tuoj už 
dėdės Miltauto. žvaigždonm tirpo Širdis, besvajojant 
apie ją netolimas vestuves, jų gyvenimą ir vaikus. 
Štai Rindelė irgi stovėjo pusračio pakrašty; Jogm- 
tas žiopčiojo dainuodamas tuoj už jos nugaros, augš- 
tas ir lieknas, tamsiais, toli ant pečių nusvirusiais, 
plaukais; judėdamas dainos lingavime, atrodė jis lyg 
didelis paukštis, čia nutūpęs ir sparnu pridengęs 
mažutę, kresną Rindę.šios veideliai žydėjo, kaip lau
kiniai obuoliukai raudonavo. O gal ir šita pora bus 
kada laiminga? Jogintas — neblogas vaikas, atsargus 
ir apsisvarstantis, tvarkingas darbuose ir valgy, žvaigž
donė jau viską apžvelgė, jau patyrinėjo nuo pat Rin- 
dės pUrkštavimo pradžios. Jautė motinuos širdis, kad 
jos mergaitė šiam širdį jau pažadėjo be žodžių. Kad 
tik .jai kantrybės užtektų, tai neramuota, kad tik ji 
motinos pamokymus visada atsimintų!

Vieni tyko galvos, kiti paiso spalvos

ukra tasį kiteli- 
tai ir Mafiatikiu yrit melkitai 
Mažojoje Arijoje. Jie laikosi Ry
tų Bažnyčios apeigų, bet yra

ger, kuris yra komisijos narys. 
Komisijon įeina dar prancūzų,

"Juodasis temyras bunda” 
buvo rašoma dar prieš viene
rius metus. Dabar jau tenka 
rašyti, kad yra pabudęs arba, 
teisingiau sakant, pribudintas. 
Pabudino baltoji rasė, atsisaky
dama kolonialinio valdymo. At
sisakė ne dėl to, kad nebū
tų galėjusi toliau valdyti. Lė
mė žmogaus ir tautų laisvės 
idėjos, kuriom nebuvo kaip 
priešintis. Net didelėm valsty
bėm pasidarė nebepatogu būti 
kolonialinėm. Ieškota išeities: 
duoti nepriklausomybę, bet ir 
nepaleisti iš savo įtakos. Tokių 
vilčių turėjo ir Belgija, paleis
dama iš savo rankų Kongą. Jei 
tos viltys nepasiteisino, tai tik 
dėl to, kad įsikišo Sovietų Są
junga.

Krikščioniu vienybės sekre
toriatui vadovauja kardinolas 
Aleksandras, Bea, kilme vokie
tis iš Freiburgo. Jisai popiežių 
atstovavo tarptautiniame eu
charistiniame kongrese Miun
chene. Lankydamasis Vokietijo
je, laikraščių korespondentam 
kalbėjo apie savcr komisijos dar
bus. Renkama yra informacija 
apie r “katalikų —- protestantų 
ir stačiatikių — pažiūras ir nuo
taikas. Tebevyksta privatūs pa

po šitos sunkios dainos dėdė MBtautes užvedė 
linksmą ir juokingą, kad atsigautų dainuojančių bei 
klausančių širdys. i. '

Bet Uogelė su Rimgaudu nebedainavo. Jie ne
žymiai atsiskyrė ii būrio ir, paėję bet į pakalnę, 
atsisėdo. Nekalbėjo nieko, net vienon į antrą neat
sigręžė. Sėdėjo snrimąstę, įsikiaaeę į dafoą, o W ** ♦n--  *' n t vv«r *
vUUjy. 1 IOIIIuSB* aa^mD® Hp*w****m[, ,I

laužo spragėsimą ta žmonių taftų Bėgėsi Rimgaudas 
padėjo ranką ant Uogelės rankos,tarpsmflgų befl-

Nauja daina nunešė jos mintis. Ramiai dabar 
degė laužas, priblėsęs, kiek pajuodęs. Būriu stovėda
mi balsingieji pradėjo gūdžią melodiją, dar gūdesniūs 
žodžius: apie svečią šalį, kur piktas priešas gyvena, 
kur dantį griežia ir. ginklus galanda, juos — rainius 
žemdirbius — užpulti, laukus sutrypti, žmones išžudy
ti. Trumpai tekukuoja gegulės, nedaugelį metų ber
neliui išskaitydamos ... Ateis diena, kai reikės jam 
kautis, kai reikės priešų sunkų smūgį atremti. Kaž
kas įmetė glėbį beržo tošių į laužą, supleškėjo ug
nis, išvirto dūmų kamuoliai, suodžių ir pelenų, kol 
iškilo apsišvarinusi liepsna. Pasikeitė ir dainos nuo
taika. Dabar išdidžiai skambėjo daina, rūstūs aidėjo 
žodžiai: lietuviai narsumo nnepristigs, užteks neapykan
tos priešui, ginklai nesuluš ir iš rankų neiškeis, tad 
priešas bus parblokštas, sunaikintas, ir mylima šaldė 
vėl atsikvėps, ramiai valios dalgelės žalioj pievoj, be 
rūpesčių' dūzgės staklelės, linksmai dainininkei su
džiaut. ? *'

Nugręžusi veidą į tamsą, žvaigždonė pravirko. Ji 
pati negalėjo suprasti -J- kodėl Ar tari jos laimngj 
vaikai toj laisvoj šalelėj gyvuos, ar tari baisus prie
šas dar nenugalėtas, kad jis jau pagrobė jos šeimos

Amerikiečiai rasinę proble
mą nori spręsti nuoširdžiai ir 
teisingai, be jokios apgaulės. 
Bet jie apsigauna, kai nori pai
syti daugiau spalvos, o ne gal
vos. JAV spaudoje jau buvo 
siūloma, kad valstybės depar
tamentas pasirūpintų ruošti 
“juodąją diplomatiją” — 100 
naujų negrų tarnautojų. Vieną 
tokį tarnautoją, George John-

Ir .Tylonė jau pasisakė: Daugėris piršlį į jų kie
mą siųsti pažadėjęs. Iškarto nukrito Žvri^donei šir
dis žemyn: nei labai pasiturintis, nei tėvų pavyzdin- . „ JH _____ ,.__w
gų, dargi ir pats visų pašiepiamas, per dantį patran- stačios, su»užkritusią aut jos, kasa. Jte 4ar nebuvo
kiamas. Bet kai pamatė savo mergaitės strazdanotą pratarę nė vieno žodžio, kri už angarų pasigirdo
veidą nušvitusį, kai išgirdo jos garus žodžius apto po- fingRdai ir garsus sMknoHttaaK. pogriė krtęMė-
sirinktąjį, suprato, tari taip jau laimes lemta, ir nie- jo. Ji buvo tikra, tari Mja stetnamtį . . . Rimgaudas
ko jau ■ čia nebepadarysi. norėjo kariukų pratarti, bet prima jo prašneko kitos:

Dabar Vydas stovėjo priešais juos. Pustamsy jo 
veidas buvo baltas, kaip pati baigusioji drobė. Il
gokai palaukęs atsakymo, ir jo neišgirdęs, dar kiek 
švelnindamas balsą, pridėjo:

— Juk, vistiek, man pasižadėjai, Uogele! Užteks 
draikytis su tuo piemeniu. Rytoj nusiųsiu piršlį į tavo 
tėvelio namus. Garbingas Klausigaila, žinau, nelaužys 
savo žodžio.

—Bet aš jį sulaužysiu! — staiga, vienu pašoki
mu atsistojo Uogelė, net žengė į Vydą žingsnį artyn. 
— Kaip tu pamelavai, kad nukovei mešką ir išgel
bėjai brolį, taip ir aš pamelavau! Bet aš garbingesnė: 
savo melą atšaukiu ir atšauksiu prieš visus, o tu savo 
melą nutyli!

'Dabar Uogelė nebebuvo trapi, smulkutė mergai
tė, kukli ir nedrąsi Ji kalbėjo Klausigailos tvirtu bal
su, užtat negalėjai netikėti arba jai atsikirsti Vydas 
akimirkai visiškai sugniužo. Viduje. Susiūbavo milži
nu išaugintas jo planų medis, susiūbavo ir triokšte
lėjo. Lūžo. Griuvo. Jo išsvajota, išplanuota, išdūmo
tą ateitie Žuvo. Bet atsitiko tai, kas Vydą prikėlė, at- 
gąivino. Uogelė po savo stiprių žodžių staiga atsisėdo 
v« ant žemės, palinko į Rimgaudo pusę ir pravirko. 
Garsiai ta&iodama, be žodžių, sDpnai, bejėgiai Vy
das šyptelėjo. Taip, dar ne viskas pralaimėta. Uoge
lė tėra moteris: stiprybė jos .trumpalaikė. Ją galima 
dar pulti, dar. kovoti verta. Ir jis, vistiek, turi laimė
ti! Per vieną akfanirką sukaupė drąsą, viltį, švelnu
mą jai ir neapykantą anam; tolimesnių planų pra- 
ožiai ueK leacyere Durną:

— Gerai, Uogele. Nenori —- nereikia. Dėl to 
nesipyk&n. Mes gi visada buvom gerais draugais. Bet 
žitaė pienburnis tau uždavė galvelę.

r Piemenys išauga į vyrus, Vydai, — staiga 
atsiliepė Rimgaudas. Jis apkabino palinkusią i ji Uo
gelę. — Mes vienas antram pasižadėjom. Ir taip bus. 
Ar ne, Uogele*

—r Trigi, pasižadėjom, — pro verksmus atsakė 
Uogelė. :' ,s" į '

— Ar šviesoje rietas nriMtenkA tari į patam- _ Pariūrėrim, ar taip bust — Vydas nusisuko 
sius įtariate? —. Vydo batas btato aštrus ir prilim- staiga ta nuėjo | pakalnę.
pantis, kaip įpykusio artojo soriris botagu į juoSo . paridri jį, iš netolimų krūmokšnių išlindusi, nu- 
nugarų. M nerimk* ažsafcymo. l3rto kftd saktBta, krypayo fanogysta. Aagžte ta stambi. Selinančiais 
kiek snžve1hmwndiwnw taftų ? žingsniais, nematoma nuėjusiam, bet matanti jo ri-

Kiek anksčiau, rugsėjo 11, 
įvyko tos diecezijos šv. Vardo 
draugijos suvažiavimas. Vysku
pas Kellenbergas tame suva
žiavime paragino vyrus kasdien 
atkalbėti septynis kartus “Svei-

Marija”, prašant Dievo Mo
tinos užtarimo, kad nebūtų nu
žudomi nekalti žmonės. Skai
čius septyni turi priminti sep
tintąjį Dievo įsakymą: “Nežu
dyk!”. Vyskupas Kellenbergas 
pabrėžė, kad tas Dievo įsaky
mas labiausiai laužomas bolše
vikų, kurių galva lankosi ir 
Long Island, Rockville diecezi
joje.

— Taigi, kad žinotum, kaip jie tenai mokė! Ar 
gerai ar blogai, o taip, va, mūsų tėvų tėvūi darė, 
taip' mes ir mūsų, va, jaunimas šiuršia. Ir tiek.

— Jeigu žmogaus širdžiai tinka, tai ir gerai 
Matai kas gera, tai vis žmogui linksmumo duoda; 
o kas bloga — tai tau nosį nukabina toksai liūd
numas, toks širdies suspaudimas, kad nežinai kur dė

sią, kuri gali
nyčios vienybę ir per šaukiamą- dasi 
jį susirinkimą”.

stovauja, kad tiktai būtų žmo-
žmonię galvos nėra vienos Kiškas. Tiktai tikrasis žmonišku- 

spalvos, ir net dėt to susidaro mas gali užbaigti senąjį kolo- 
skirtingos nuomonės. Bolševi- , nializmą ir atsispirti naujam, anglų, olandų, šveicarų vysku- 
kai savo tikslui pasiremia tuo sovietiniam. pai. Apie komisijos darbą pa-

rasiniu skirtingumu. Vienu at
veju rasizmo nepripažįsta, jdė- 
damiesi visų spalvotųjų gynė
jais; kitų atveju — pakursto. 
Antai, jeigu baltasis yra rusas 
ar komunistas, tai jis turi būti 
juodojo ar rudojo žmogaus bi
čiulis; jeigu yra kitoks — tai 
priešas.

Maskva visai nekelia klausi
mo, kad į juodąjį žemyną rei
kia siųsti ir juodus žmones. 
Tiesa, tarp vietinių juodukų 
primedžioja agentų, bet specia
liais vadovais ateina baltieji ru
sai. Ateina kaip “išlaisvintojai”, 
kad po tam tikro laiko sukur
tų komunistinę koloniją, pa
lenktą Maskvai. Vienas vokie*. 
čių laikraštis teisingai parašė: 
“Konge pasibaigė belgų kolo
nializmas, bet ten norima įtvir
tinti rusiškasis”.

_ ___............. .......Y jėgomis.
PiųftžiBi yra pėM^kęs, kad, 

nuomone. BrinyBų skirtu- \ ChruriSovas savaitga'^us 
mai cndHfltte amžių bėgyje, praleidžia Glen Cove, Long Is- 

.ų ; N ’ land, Ne# York, kur rusų at- 
jtainktos pa- Stovybė turi įsigijusi milijoni- 

utedOnus pareigas, nės vertės prabangią vilą su 
nirWntf#x\Fririn XXTTT 45 miegamaisiais kambariais ir 

■■ dideliu plotu žemės. “Prcūe-
tarų” valstybės atstovai čia gy-

■ , ■ vena visai neproletariškai. Mask
vos priemiestyje, bavaro kraš- 
te’ Chruščiovas taip pat turi 
ištaigingą vilą.

Anoji Glen Cove vila yra 
Rockville diecezijoje, kuri bu- 

H vo sudaryta, perskėlus didžiąją 
Brooklyno vyskupiją. Rockvil- 

■ le dieceziją dabar valdo vysk.
Kellenbergas. Kai buvo patir- 

' ■ ta, kad Chruščiovas čia lanky-
sis, vyskupas savo diecezijos 

> katalikų paprašė kasdien kal-
rožančių už taiką. Tai bu- 

vo pranešta visose bažnyčiose 
savotiška demonstracija, 

kad čia lankosi didžiausias tai- 
kos ir žmonijos priešas. Ragin-

• ta melsti Dievą, kad Jis tą pik- 
^DDj^BBBBBB nelaimę pašalintų.

Soviety Sąjunga eina kitu 
keliu. Ji nebesibaugina jokių 
priekaištų dėl savo imperialis
tinių siekimų. Prisidengdama 
laisvės idėjom, kurias savaip 
supranta ir aiškina, išsipūtė į 
didžiausią kolonialinę valstybę. 
Nors nemėgsta, kad tuo vardu 
būtų vadinama, bet tikrovė yra 
akivaizdi: pavergtieji ir sateli
tiniai kraštai yra degraduoti į 
kolonijas. Išnaudojami ir iščiul
piami ūkiškai prievartaujami, 
verčiami vykdyti Maskvos po
litiką. Tai naujas komunistinis son, jau paskyrė į Nigeriją. Tai 
kolonializmas, paremtas, bruta- palaukusio juodajai rasei mos
te jėga. Ji skverbiasi visur, kur tas. Bet jame yra įvyniotas ra- šnekėsiai tarp katalikų ir pra
tik gali prieiti — per savo a- sinio skirtumo pabrėžimas. testantų Vokietijoje apie Baž- 
gentus, kitų neapdairumą, ne- - T - . miVAtn DyČū>s vienybę. Vienam tokiam
budrumą ar stoką patirties, kad J. ”^ponma’ .tai reiketU judėjimui, vadinamam “Una 
Maskva siekia kiekvieno galvos. P01101?112 nesva^’ Sancta’ vadovauja Paderborno

bu, kokios spalvos žmogus at- arkivy:kapas' dr. Lorenc Jae-

— Taigi taigi. Kad taip žmogus visa žinotum: 
kas gera, kas bloga ...

Lingavo žilos galvos. Grožavosi. Svarstė. Lygino 
savo jaunystę su šia naktimi Spėliojo vaikų ateitį ir 
svajojo apie jų laimingas šeimas, apie sveikus, darbš
čius ta narsius anūkus, proanūkus.

Žvaigždonė sėdėjo netoli Klausigailos. Nevieną 
kartą, žvilgterėjusi į aną pusę, pastebėjo ir jo akis 
nukreiptas į Uogelę su Rimgaudu. Šviesiaplaukiai 
liekni ir smulkiaveidžial lyg brolis su seseria, visur 
buvo greta, net msiivėrę rankomis, ta dainavo, vie
nas į kitą žiūrėdami rateliuose abudu sukosi, ir žai
dimuose vienas antrą gaudė, ta per laužą abu įsibėgė
ję peršokti mėgino. Nereikėjo Žvaigždonei nei jos aky
lumo, kad pastebėtų Klausigailos pasitenkinimo šyps
nį. Tiktai Vntė sėdėjo gretą jo lyg apsnūdusi lyg 
nieko nematanti ir niekuo nesidominti. Jos šypsena 
buvo tokia pat kasdienybėj ta šventėj.; Jos ta šy$- 

lyg keBalinka skraistė, per kurią neįžiūrėsi 
laimingumo, nei susigraužimo; ar pasitenkinimo. Bet 
Klau^gailos veidas buvo aiškus jo jausmų atšvaitas, 
žvaigždonė jį stebėjo ta džiaugėsi Kurios gi jai kitos 
už martelę betfokM, jei nė Uogelės? Garbinga gimi
nė. Ir gera mergaitė, ta graži Ir ne lepiė. Ir, atrodo,

vauja kardinolai, ^atskiriem komas mdefiu nuusonų teoio- 
klausimani svarstyti. Vienuobk- - gijos autoriteta. Mtoi Skėlė 
tąjai centrinei komisijai vadd^ 
vauja popiežius. Ji peržiūri te> 
kiamus svarstyti klausimus, at
renka svarbesnius^ numato ga
limus sprendimus. Tuo būdu 
yra prasėdėjusi antroji pasiruo
šimo fazė.

Kitados Bažnyčios susirinki
mai trukdavo mėnesiais ir me
tais, dargi su ilgom pertraukom 
Suvažiavusieji Čia pat keldavo 
Įvairius klausimus ir juos svars
tydavo ilgom diskusijom ir gin
čais. šiandien tokio pobūdžio 
bažnyčios susųinkimas. nebūtų 
Įmanomas. Gyvenimas yra pasi
daręs perdaug sudėtingas, grei
tas ir judrus. Norint ką rimtai 
nutarti, reikia iš anksto pasi-. 
ruošti, gerai apsvarstyti ir pa
teikti galimus sprendimus. Dėl 
jų dabar daug kalbama. La
biausiai visų dėmesį traukia 
darbai, pavesti krikščionių vie
nybės sekretoriatui.

sugyvenama, žvaigždonė tik paskui pagalvojo, kad 
jos sūhus tikrai tą mergaitę pamilęs. Argi nematyti 
iš jo akių, iš jo viso atgijimo, iš judesių, iš jo dar
bų namie, iš dpdelės gaidų, iš dainavimo? Argi ne
buvo ji pati jauna, -ar nemylėjo? Kaip nežinos! Bet 
apie tai ji pagalvojo1 paskiausiai Pirma apsvarstė gi
minę ir kraitį, vikrumą.prie darbų ir meilų būdą. 
Argi ji nežinojo, kad gyvenimas ir taip kiekvienam 
pakiša visokių kartybių, kad šitas žingsnis —. vedy- 

■bos — yra patsai svarbiausias? Nuo pasirinkto ar 
pasirinktos labiau priklauso namų šilima, negu nuo 
pačios ugnelės. •

Užtat ir šventės yra. Patys dievai gal Žmones links
mintis pamokė.



GRAŽIAI PAGAMINTAS
PASIRŪPINTI SAVIM

romui

LYrtUON JOHNSON, ctemčkratv 
kadidatas j viceprezidentus. x

Pranešame anie 1961 Fordą . . .
gra&gpus proporcijomis įgaunantį

Kultūrininkai, padarę revizi
jas savo laukuose, surado nuo
smuki. Ar ne laikas ir mūsiĮpo- 
Btikams panašią reviziją pada
ryti? Faktas, kad tokiu matu 
pasitenkinama,' aiškiai rodo, 
caci pomiMr gairoeeiMi lyg- 
muo yra ntdardėjęs į gmą pa
kalnę. Dar liūdniau, kad visuo
menė tokios abejotinos vertės 
matą priėmė be komentarų.

9 ' '

1981 Fordas Galasie Club 
Victoria—gražiai pagamin
tas žmonių patogumui.

Papigintos knygos
Pupijifrtofnis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios - knygos: Zenono Į- 
vinrido — šv. Karintiems '-*• 
2 dol., J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiaus ■«»» BfiOEBnas, 
didvyris, šventasis, — 1 doL, 
A. Maceinos — Saldės giesmė 
— 3 doL Šias knygas užriša* 
kiurieras už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 

. nemokamu pašto poi siuntimu.
Kreiptis: 
loagbby Ave^ Brooktan BĮ, N-

susiremta su ko
ri virtuvėje- Re

zultatai arabai te*ta- Chru& 
Šovas, atvykęs | New Yorką, 
mėgina Jungtine®. Tąutas pa
versti f tarptautinę TĮrtyvę. 
Jeigu pato * 
tiek kbšės, 
Biū bus sunku Ją iškabinti-

' BAIMt VIRTO DORYBĘ 
Minties nolėkio ir nauiu idė- 

jį pasigego ą. ą. praf K-

aMhelii n
../ V,

Paties kandidatft poHttnė as- 
menybė yrą susffogmąvuri jo 
partijos rėmuose. \

Prezjdentinis kandidatas yra 
išrinktas savo partijos. { rin-

sparnus. fįgi baimė. Kitados 
lyrimA boro bdtoaa sjkmbe. 
Dabar, ąnot profesoriaus, bai
mė virte dorybe. .

Su prefcšoriąus mintimi, at
rodo, gimimuojasi Chester Ch. 
Bo wles. Buvęs JA V ambasado
rius Maskvoje sako, kad komu
nizmo baimė jau yra suparaly- 
žavusi laisvąjį pasaulį iki vi
siško neveikimo. Chruščiovas 
pasąmonėje reiškia įkūnytą pa
tį komunizmą. Užtat Chester 
Bowles nuogąstavo Chruščiovo' 
atvykimo išvakarėse, kad mū
sų valdžios atstovai iš baimės 
padaryti klaidingą žingsnį, ga
li netekti drąsos pasireikšti 
taip, kaip tinka laisvam žmo
gių. Iš dalies jo nuogąstavimai 
išsipildė. -- x'

Su dideliu entuziazmu ame
rikiečių spauda rengė visuome
nę' Chruščiovo sutikti. Ameri
kiečiams diena iš dienos pri
minė, kad • Chruščiovas įžeidė 
Amerikos prezidentą,kad paki
šo jam koją, besirengiant vizi
tuoti Japoniją, kad laiko kalė
jimuose JAV lakūnus. O veng
rus "irkitę pavergtų tautų at
stovus tai jau tiesiog siundė 
ant Chruščiovo. Chruščiovą į- 
spėjinėjo, kad jis, čia atvykęs, 
pamatys, ko dar nematęs.

Jeigu laisvojo pasaulio žmo
gus ir Chruščiovo akivaizdoje 
pasirodytų kaip laisvas žmo-‘ 
gus, reikia manyti, kad Chruš
čiovas su juo daugiau skaity
tus*. Be£ vos Chruščiovas iš
kėlė taškant Amerikos žemės,

Pasididžiavimo verta garbė. 
Sis medalis yra tarptautinio 
madų autoriteto — Centro 
per L’Altu Moda Italiana — 
įteiktas 1961 Fordui už kla
sinio grožio funkcionalinę 
išraiškų.

lytas. Vienos partijos sistemo
je kolektyvinė valdytos yiriSr 
nė' negalima. Būtų prieštaravi
mas pačiai diktatūros' esmei. 
Kur viena partija, ten dikta
tūra. 0 kur diktatūra, ten tori 
būti ir vienas diktatorius. Pra
našystė išsipildė, o pranašas ti
ko užmirštas Kas šiandien lai
ko vysk. F. Sheeną komunizmo 
ekspertu?

Visai kitaip atsitiko su R.. 
Nįxonu. Jo virtuvinis pokalbis 
su Chruščiovu pasidarė toks 
garsus, kad tuo pokalbiu re
miama visa Nirono būsima kar
jera. Respublikonų už tai kaltin
ti nereikia. Jie visomis prie- 
monėmis*taėgina kovoti už sa
vo kandidatą. Bet įdomu, kad 
ir pats Nizonas' pradeda tikė
ti, jog ir jis esąs komunizmo 
žinovas. Paklaustas reporterių 
apie jo užsienio politiką kovoje 
prieš komunizmą, Nizonas sa
vo išvedžiojimus pradėjo: “Ži
nodamas komunizmą ir Chruš
čiovą, kaip aš jį pažįstu iš “vir
tuvės debatų” Maskvoje ... 
Taigi, vysk. F. Sheenui komu
nizmą pažinti reikėjo 25 metų, 
o Nizonui tik “virtuvės pokal-

du pasauliai. Staiga aš galėjau 
vėl kvėpuotį!”.

Toliau autorius labai vaizdžiai 
aprašo, kaip Sovietų, Sąjungo
je dreną naktį varoma propa
ganda prieš JAV. Todėl auto
rius įspėja, kad JAV ir laisva
sis pasaulis niekados nepriva
lo toą . propagandos užmiršti 
nei ją ignoruoti, nes “— tos 
falsifikuotos idėjos, nors ir 
klaidingos, bet nuolat ir nuo
lat kartojamos, gali būti įkal
tos į galvą ne tik Rusijos žmo
nėms, bet ir žmonėms ekono
miškai neišsivysčiusių kraštų, 
kuriuos komunistai siekia nu
teikti prieš JAV”.

Po šitomis dcatomis, manau, 
sutiktų padėti savo parašą ir 
didžiausias lietuvis patriotas. 
Kas yra jų autorius? <

Galui pridėti, kad tas asmuo 
yra turėjęs ir “debatus” su 
Chruščiovu. Reikia manyti, kad 
jie- buvo karštoki, rors ir ne 
virtuvėje, nes jų metu įpykęs žinai’

, IT Al KAIP *61 FORDAS SAVIM RŪPINASI
PASITEPA. Normaliai galite valiuoti 30,000 mylių, 
netepdami automobilio r€mų pagrindo (Basi).
ISSIVALO ALYVĄ. Su nauju Fordo Fun-Fkm 
filtru galite valiuoti 4.000 mylių, nekeisdami alyvos. 
SUSIREGULIUOJA STABDŽIUS. Nauji sunkvell-

PHILADELPHUOS ŽINIOS

Jutos Ąugaitytes dainavimo 
studijos mokinių rečitalis įvyks 
šeštadienį, spalio 15, 8 vai. vak., 
Ethical Sodety salėje, 1906 Rit- 
tenhouse Sųuare, Priladdphi- 
joje. šiam rečitaliui stadija jau 
senokai atsidėjusi ruošiasi -

Dainuos Anna Del Brorello, 
Aida Berzinš, Stasė Kailiūtė, 
Zinaida Kalvaitienė, Ona Mati- 
jošaitytė ir Rosa Naso.

, Rengėjai maloniai kviečia vi
sus atvykti pasiklausyti jaunų 
dainininkų KjC.

Mečia šio krašto vidaus socia
linę politiką, (Įeųiokratai ir 
respublikonai aiškiai skiriasi. 
Todėl yra svarini turėti supra
timą ir apie kandidato partiją. 
Tuo labiau, kad ir pats kandi
datas pasidaro ryškesnis ir su
prantamesnis, kai jis pastato
mas jo partijos fone.

Socialinė JAV vidaus politi
ka jau buvo mūsų spaudoje 
nagrinėta. Tik ji nebuvo pa
kankamai išryškinta abiejų par
tijų šviesoje. > •’

negali būti hnęmi ųž Qtatą> rei
kia ieškoti kitų kelių išrinkti 
geriausią tyrą iš dviejų gerų. 
Yra lietuvių tarp demokratų ir 
respublikonų. Yra susidarę ko
mitetų vieną ir kitą kandidatą 
remti. Jų pareiga atlikti lietu
viškai visuomenei politinį pa
tarnavimą v— pristatyti bal
suotojams kandidatą ir jo po
litinę partiją pačioje geriausio
je šviesoje.

Netiesa, kad straipsniai po
litinėmis ir rinkiminėmis temo
mis suskaldys lietuvišką visuo
menę ar pakenks spaudai. (Jos 
pareiga talpinti straipsnius abie 
jų pusių). Kas rimtai pirš res
publikoną ar femokratą kandi
datą ir jo partiją, tas turės ope
ruoti faktais. Ne faktai erzina 
galvojantį žmogų, o neprotin
gos sugestijos. Jų jau buvo ne
viena. .

Demokratai ir jų simpatikai, 
laikykite sau už garbę kovoti 
už Kennedy, o respublikonai 
— už Nixoną. Baimė viešai pa
sisakyti už savo politinį kandi
datą yra tokios pat paniekos 
verta gėda, kaip prisipažinti 
lietuviu.

tavą partijos pragrama/Jp rin
kiminė kampanija didele dau- 
guma riimnMĮojamą jo partijos 
lėšojnis. Užtąt kandidatas yrą 
Ir bus pinn^e eilėje atsakin
gas savo partijai.

Naujas prezMentas pasiren- 
’ka į vadovaujančius valdžios 
porins iš ravp partijos.
8 Užtinto DPtitfkttie sunkiau 
ĮžjftfiMi skjrfunmig tara abieju 
partijų, nes ųžstemo pnfflijrą 
{tamuoją tatytautiniai įvykiai.

Fordas savfm rūptnaM ^ autostradoje (turnptte), ta- 
rMams* naaJĄ JTO tatiu ctiUą TtondeMM tettoai T-t. 
kuris tari takte Jėgą, kuri Joną betkada rvaraMnga J63 
Tbunderbtrd Spectel V-A^žr'MB Thunderbted V-8 puBdui 
veikia ra reąultartu ———-- ------- -  --------••
kumut galite pasirb

Tai 1961 Fordas 
doa . . . Rdtato na

NETIKSLUS MATAS

Pažinti kandidatą, kaip as
menybę ir kaip politinę figū
rą, žinoma, svarbiausia už vis
ką. Ypatingai, kad JAV tari 
prezidentinį režimą, kuris prezi
dentui suteikia daug galios.

Abu šių rinkimų kandidatai 
yra puikūs vyrai, turtingos as
menybės, bet ir labai skirtin
gos. Kuris iš jų tinkamesnis 
komplikuotmns prezidento pa
reigoms, nelengva pasakyti. O 
mūsų spauda jų tinkamumui į- 
vertinti davė tik vieną matą: 
kuris stipriau pasisakys prieš

' Kas yra tas asmuo? Ogi Mrs. 
Eleonora Roosęvelt. Visos ci
tatos yra imtc$ iš jos atsimi
nimų knygos “On My Own”, iš
leistos 1959.

Kai John Foster Dulles, lan
kydamasis Japonijoje, vizitavo 
ir kitas Tolimųjų Rytų tautas, 
bet aplenkė Indiją, Rooseveltie- 
nė smarkiai kritikavo. “Reikia 
atsiminti, kad komunistams į- 
sigalėjus Kinijoje, Indija yra 
vienintelė didelė nekomunisti
nė tauta Azijoje ... ir tai la
bai svarbu Vakarams”. Jos nuo
mone, Amerika turėjo remti In- 
diją visomis galimomis priemo
nėmis, kad ji būtų stipri eken 
nomiškai ir militariškai. O šian
dien drebame patys, nedrąsiai 
spėliodami, su kuriuo nueis 
Nehru pietaut, Eisenhoweriu ar 
Chruščiovu? Nehru, neturėda
mas ypatingų moralinių įsipa
reigojimų Amerikai, pietauja su 
vienu ir su antru.

LAIKAS ATLIKTI POLITINĘ 
*IR PILIETINĘ PAREIGĄ

Kadangi “stiprūs išsireiški- 
yra labai klaidinantys ir

keltį itin Vį** Pabaltu tap
tų var^ą JTtribūpoje priminti, 
nėra Jyįto nė Kongo riaušės 
sutyartyti- —' Bet kam čia kri- Kad hdn būtame logBki!...

P« m*, piktoomta. 
“ ’SJrzT: kad lateratit postŪBs' kovoja
PCIZIMpm RINKIMAI KO- prieš tanurizraą » iodttato. 
MUNIĘMO BAIMBS UttLTJE Jtigu žOdUN turttt| benš ■» 

rnriidtntletrf rinkimai apor* ImuiįN intioetlĮ itaėii geltos,
Mirt?! 3 21^ -------
CU1 KTCm. (/ DvK SnoupSIllIl UI UIS Seulu vBmb CSD1USUS 
rato eMo jaos mūsų speado- ne tik Chniiitom bet ir eiti 
ję? B pat pradžios buvo nu- komunistų pertijoą vadai. Tiek 
teikta, kad rinkimai mūsų ne- jų buvo pasakyta ir prirašyta.

' Antra, kad kandidatai yra 
dažnai priversti duoti atsaky- ’ '
asą į gyvytabitts k aerintasį^ai- 
aptinkybės (paprastai laiko ap
ribojimas) netešdža pasakyti 
motyvų savo nuo . oaei patei
sinti.

Įrodysiu pavyzd'i i kaip mū
sų spauda sudarė lietuviškoje 
visuomenėje klaidingą nuomo
nę apie vįeną ąsmępį- Ęsu tik
to, teiti jdto btagos valios, ne
buvo- Paėmė vieną ‘‘stiprų pa- 
sįsakymą” įš titanas sensaci
jų. antra, trečią be takių mo
tyvų, be gilesnio nagrinėjimo, 
ir taip stažo# nuomonė susi- 
tanmiyo-

Sąvte atriminim»jrap tas as-- 
mųo rašo- "Ąt nęnoritatau gy- 
venti £igostavitah' vienas, 
tauta voritaa a»»teną htavę. ne* 
norėtu tan gyventi. Ęut Į think 
Į statalti dta if į hąti to live 
Įn Soviet Ęussta”. (Tyčiomis pa- 
l$ąu autorius pąstaąkymą ori- 

jog 
versdama pastiprinau”). aš 
ten (SSSR) plačią! keliavau apie 
mėnes| ląiko 1957. Kai aš atvy
tų į Maskvą, statiniška dikta
tūra buvo pakeista mažiau bai
sia — bent teoriškai Niki-

1961 FOEDAS pateikta visai naują supratimą, ką auto
mobilis gal duoti Jums č.■ ’. ir sau ! /.

Jis pats pasitepa. Naojl nykminial guoliai ir naujai 
pagamintas tepalas palaato^ei fbrdą mojai pateptą 30,000 
mylią kelionei. Sudiev tepalą pedtUam! .

Ką daugiau? Jis tistatoo tavo aiyvą 1961 Fordo Full- 
Flow alyvos filtras įgalina;valiuoti 4,000 mylią nekeičiant 
alyvos.



Lietuviu

DĖMESIO!

KVIEČIAME TALKON!

(Bus daugiau)

Jonas Obelinis

AMERICAN HOME REMTY

aukų $.
Nmm

(Data)
DU iuklautojal.

(Iš P L.B. Vokietijos Krašto 
Valdybos Informacijos).

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

laidotas rugsėjo 24. Paliko žmo- ' - 
•ną ir dvi ištekėjusias dukteris.

Visi New Jersey lietuviai stu
dentai kviečiami stoti į sky
riaus eiles. Be to, New Jersey 
Studentų skyrius kviečia Jrisą 
lietuvišką jaunimą atvykti j 

-finksmavakarį, kuris bus spątio 
29 Liet, katalikų centro salėj, 
6 Davis Avė., Kearny, N J. Dėl 
bilietų kreiptis į Juozą Mėlynį 
adresu: 172 Tąppan St, Kear- 

ney, N. J. Scbotoru*

ŠIAURINES ČILĖS gyventojam Tiv. Patricfc Peyton dalija 
rožančius.

Lietuvių' Studentų Sąjungos 
New Jersey skyrius pradėjo 
antrus veikimo metus susirin
kimu, kuris įvykę rugsėjo 30 
Liet, katalikų bendruomenės 
centro patalpose Kearny, N. J. 
Po atostogų atsikvėpę, studen
tai energingai ir su nauju en
tuziazmu prisidėjo prie sklan
džios susirinkimo eigos. Nau- 
jon valdybom išrinkti pirminin
kai — Algirdas Žibąs ir Dalia 
Augulytė, vicepirm. Janina A- 
domaitytė, iždininkas Stasys 
Barauskas, protokolų skretorė 
Vita Tallat-Kelpšaitė ir kores
pondentė Irena Bražinskaitė. 
Rinkome dif pirmininkus, nes 
manome, kad dvi galvos geriau 
veikia, negu viena! Taip pat,

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS I

das kpt J. Matulaitis; žodžiu 
— Vliko ir VykiĮpmosios Tary
bos vardu X Glemža.

Krašto valdybos pirtnininkas 
L. Prosmskis padarė praneši
mą apie Bendruomenę ir gim
naziją. Iždininkas J. Bataitis

Australijoje:
“Štai ir studentų veiklos tri

kampis: paskaitos, diskusijos ir

Siunčiu už: 
prenumeratą $

PAS NEW JERSEY 
STUDENTUS

— Pex Romane rudeninis stu-„į 
dijų seminaras, bus Philadelphi- 
jįje, šv. Bazilijaus akademijoj 
>, 71Q Fox Chase Rd., spa
ge 16 ir 16- Seminaru rūpina
mi Pax Romana egzilų komite
tas ir ukrainiečių studentų or- ■= 
gpp^eija “Ofcnova”. Egzilų ko- 
mitete ateitininkam atstovauja 
NestutA Umbrazaitė- Seminaro 
pagrindinė^ tema “Krikščionių 
vienybė ir Rytų Europa”.Bus 
tuo klausimu šešios paskaitos, 
kalbės Pax Romana pirminin
kas dr. Vytautas Vygantas. Se
minaras pradedamas spalio 15, 
šeštadienį, IĮ vai. mišiomis, ku
rias aukos vysk. J. Schmondiuk, 
ukrainietis, rytų apeigomis. Be 
paskaitų, bus taip pat diskusi
jos ir meninė programa, koncer
tas. Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai studentai, kas tik gali. 
Laukiame ir vyresniųjų, ypač 
iš Philadelphijos^ Baltimorės, 
Washingtono, New Yorko ir jų 
apylinkių. Informacijos reikalais 
galima kreiptis į Nastutę Umb- 
razaitę, 409 Stradford Rd., Brę- 
oklyn 18, N.Y. Tel. BU 2-3076 
ir dr. Peter Isajiw, 4117 No. 
Franklin St. Philadelphia, Pa.

PENNSYLVANiJOS universiteto ' muzSJ^aUMto«^>je 
surengto .koncerto dalyvė* — sol. Prudencija Bičkienč *ir Roma 
plojant, apdovanojamos gėlčmts. Gėles {teikė Janina PuodžiOnaitė ir

Perimdamas pirmininko pa
reigas Algirdas Žibąs pareiš
kė, kad naujoji valdyba pra
lenks seną savo darbais bei už
simojimais.

Vedybinio" gyvenimo 25 me
tų sukaktį mini Antanas ir Julė 
Pastarnokai spalio 9. Dalyvaus 
iškilmingose mišiose šv. Alfon
so bažnyčioje. Mišias aukos kle
bonas prel. L. Mendelis su asis- 
ta. Pastarnokai pasižymi para
pijos organizacijose ir darbuo
se. Yra užauginę dvi dukras, 
kurios mokėsi šv. Alfonso mo
kykloje. Sidabrinio jubiiėjaus 
proga linkime ilgiausių metų!

Angelę Sargę šventėje, spa
lio 2, per 8:30 vai. mišias mū
sų parapijos berniukai, kurie 
tarnauja mišioms ir kitoms pa
maldoms, bendrai priėmė šv. 
komuniją. Jie mūsų parapijos 
ištikimi altoriaus sargai.

CYO*— Baltimorės arkivysk. 
jaunimo organizacijos metinis 
suvažiavimas bus spalio 14, 15 
ir 16 Mt St. Joseph mokykloje. 
Dalyvaus ir mūsų parapijos jau
nimas. Garbės globėjas bus 
svečias kun. Armstrong iš San 
Francisco, Calif.’

"Jautienos kepsnio" pobūvį 
spalio 16. ruošia lietuvių pos
tas 154. Pobūvis įvyks gražioje 
Town Hali, 8036 Eastem Avė. 
Bus pakankamai skanios jau
tienos ir austrių, šokiams gros 
orkestras.

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 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tei. Bristo! LUd- 
low 2-5113.

— Argentinoje kun A. Steig- 
vilos rūpesčiu Berisso gyvojo 
rožančiaus draugija įsigijo gra
žią Fatimos Marijos Statulėlę, 
kuri keliaują per'lietuvių ną- 
mus, kuriuose tada bendrai at
kalbamas rožančius. *

— Vladas Požėla, advokatas,., 
mirė rugsėjo 21 Australijoje, 
sulaukęs 81 metų. Velionis bu
vo kilęs iš Steigvilių, Žeimelio 
vlsč., mokęsis Mintaujos gimna
zijoje, išėjęs Rusijos teisės 
mokslus. Buvo veiklus social
demokratas, dalyvavęs Petrapi
lio seime 1917 ir po jo dėję
sis su bolševikais. Vilniuje 1919 
buvo vidaus komisaru bolševi
ko V. Kapsuko vyriausybėje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo vidaus reikalų ministeriu, 
1926 liaudininkų ir socialdemo
kratų vyriausybėje. Nuo bol
ševikų pasitraukė į Vokietiją 
1944, paskiau išsikėlė gyventi

DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio kainos keiti. 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.

Kas prisius 1 doL, DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 5doL, gaus 1960 ir 1961 metam.

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

Sentariečię:
”... surandant pagarbos kiek

vieno, kad ir skirtingiausiom, 
idėjom, pasirodė esą pagrindi
niai Studentų Santaros bruožai.. 
Idėjinėje plotmėje jaunajai kar
tai būtinas atokumas ... ir vė
sumas, t y. “neužsidegimas”.

Skautę:

40 valandę atlaidai bus spa
lio 16,. 17, 18. Iškilmingai pra
dedami spalio 16, sekmadienį, 
mišiomis. Prašome gausiai da
lyvauti Svč. Sakramento pagar
binimo pmaldose.

500 mišię užprašė būdamas 
Liurde prels L. Mendelis. Mišios 
bus spalio mėn. parapiečių ir 
visų šv. Alfonso parapijos ligo
nių ir senelių intencijomis, šv. 
Alfonso bažnyčioje tokios mi
šios spalio mėn. bus 12:10 vi
durdienį.

užuot buvusios Organinė studen
tų dvasios dalis, jos yra tapu
sios ‘tradicine’ pareigą, paste
bima stoka noro suprasti ir į 
ją įsigilinti. Jaučiamas stiprus 
trūkumas domėjimosi intelek
tualiniais dalykais. Paskaitos, 
referatai, 'studijų savąitgaliai 
yra iškritę iš studentų progra
mos. Intelektualinio domėjimo
si kibirkštėlė dar žėravo Austra
lijoje'pirmųjų studentų tarpe: 
dešimčiai metų prabėgus ji jau 
baigia gesti”.

Tai pagrindinių akademinio 
jaunimo organizacijų atsiliepi
mai apie savo narius. Jie verti 
dar keleto apibendrinamų išva-

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašesne iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
Darbininkas, 910 WiDoqghby Avė, Brooklyn 21, N. Y.

GAUSE *
* šiaurės Čilėje,' kuri nuken

tėjo nuo žemės drebėjimo, sėk
mingai veikia amerikietis kun. 
Patrick Peyton, platindamas 
tarp šeimų rožančiaus kalbėji
mu padedamas nugalėti žmo
nėms vargą. Jis jau išdalijo 
206,000 rožančių, sureųge ro
žančiaus viešus kalbėjimus 
miestų aikštėse, stiprindamas 
žmonių dvasįą. Jam dar reikia 
800,000 rėžančių. Aukas šiam 
reikalui ar pačius rožančius 
siųsti: Family Ėosary Headųuar- 
ters, 773 Madison Avė., Alba- 
ny 8, N. Y.

išskyrus vicepirmininkę, į per
rinktą valdybą įeina nauji žmo
nės — naujos ir originalios idę/ 
jos. Į revizijos komisiją įeina 
Algirdas Budreckis, Juozas Mė
lynas jr. ir Aldona Skripkutė.

Skyrius priėmė penkis nau
jus narius, kurių tarpe yra ne
seniai iš Lenkijos^ atvažiavusios 
sesės Kiaušaitės — Rūta ir Li-

Leviston, Me.
Nelaimingas atsitikimas

Uragano Donna pasėkoje, Ma
rija Varneckienė, gyv. 51 Jef- 
ferson St. Lewiston, Me., neti
kėtai turėjo atsigulti ligoninė
je. Savo namo rūsyje, bedari- 
nėdama langus, paslydo ir iš
griuvo ant cementinio grindi
nio. Bevšsdama susimušė gal
vą smarkiai ir sulaužė kojos 
kaulą taip, kad sąmonę prara
do. Vienai esant namie, „nie
kas, negalėjo padėti. Tik atga
vus sąmonę, galėjo išlipti į 
viršų ir pasišaukti gydytoją. Bu
vo nugabenta į ligoninę, kur 
reikėjo koją sugipsuoti. Pagu
lėjusi kelias dienas ligoninėje, 
grįžo namo. Nors dar 5 savai
tes koja bus sugipsuota ir ne
galės gerai vaikščioti, bet ligo
nė jau geriau jaučiasi. Dėko
ja visiems, kurie vienu ar kitu 
-būdu pareiškė jai užuojautą.' 

.. - (S.R.)

catalog free.
no aisk •No Momnr nomd 

PIKTA Y FKSONT

(atkelta iš 2 psl.) 
gojimais, kaip organizacijos pra 
dininkai”. z t • • .

SPECIALŪS PALINKIMAI
Ateitininkę;
“Studentai ateitininkai jau 

laisvai jaučiasi tarptautinėje 
veikloje Jaučia pareigą ir 
sugeba imtis vadovavimo net 
tarptautinėse organizacijose.
“Religinis susipratimas bei re

liginė praktika gyvi... Matyti, 
kad nariai vertina ideologiją, 
nori kuo daugiau ją pažinti ir 
ją laikyti pagrindu visai veik-

— Lietuviu muzikologijos ar- t tž: 
chyvas, kurį per ilgus metus y-žC
savo kruopščiu triūsu sudarė 
komp. J. Žilevičius, gyvenda- s; 
mas daugiausia Elizabethe, N.
J., perkeltas į Chicagą, Jauni- ' 3 
mo Centrą, kurį išlaiko tėvai 
jėzuitai. Archyvo yra 50 dėžių.
Chicągoje jį tvarko ir„perduo- 
da pats prof. J. Žilevičius.

Invites you to raiše money 
by seilins bis ddicious heme 
Myle candies. 12 deiiciousiy 
different confections at 
reasonable prices. Send for 
his beautifvu, natūrai coNe

“Sąjūdis / pradeda prarasti i- 
deologinę savo narių kdštiro- 
lę ... Patiem, jauniesiem nei 
ideologija nei tradicijos nėra 
tokios aktyvios kontrolės prie
monės, kaip grupės opinija ir 
sankcijos”.

Dr. J. Grinius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, nuo rug
sėjo 1 savo prašymu pasitrau
kė iš direktoriaus pareigų. Lai
kinai šias pareigas eina gim
nazijos inspektorius T. Gailius.

{ Vasario 16 gimnaziją šiais 
metais priimta 14 naujų moki
nių: 9 berniukai ir 5 mergai
tės. 2 mokiniai, Valerija iri Al
fonsas Geliai, atvyko iš JAV, 
iš New Jersey. >

Dr. Antanas Damijonaitis po 
sunkios ir ilgos ligos mirė Ha- 
nau rugpiūčio 30. Buvo veik
ius Bendruomenės narys, kurį 
laiką buvo Vasario 16 gimna
zijos kuratorijos pirmininkas.

Kazys Grigalius, 34 metų, rug
sėjo 7 buvo suvažinėtas trau
kinio prie kareivinių Schwe- 
tzingene.

E. Riterionė - Berentaito, 73 
metų, mirė rugsėjo 7 Uhlerbor-

84-14 Jamaica Ave^ Woodhaven21, 

N. Y. — (Forest Parkway stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220.

SIELIAM J. DRAKE 

Licensed Real Estate Broker

Pranešimus padarė ir garbės 
teismo pirmininkė dn J. Bevei
kė, kontrolės komisijos vardu 
pirm. J. Kriščiūnas.

Apie Vasario 16 gimnaziją 
pranešimą padarė dr. J. Gri
nius,

Į naują Krašto valdybą-bal
sų dauguma išrinkta: J. Stan
kaitis, J. Valiūnas, kun. B. Liu- 
binas, E. Simonaitis ir dr. P. 
Rėklaitis. Garbės teisman1 iš
rinkta dt. J. Deveikė, S. Anta
naitis, K. Miškinis; į kontrolės 
komisiją: V. Šukys, Alf. Kri
vickas, J. Kairys.

Naujoji krašto valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. kun. 
Br. Liubinas, vicepirm. dr. P. 
Rėklaitis, sekr. J. Valiūnas, iž
dininkas J. Stankaitis, narys 
Erd. Simonaitis.

J. Bataitis, Krašto valdybos 
reikalų vedėjas ir Vasario 16 
gimnazijos ūkvedys, nuo spa
lio 1 pasitraukė iš šių pareigų. 
Raštinės vedėju nuo tos die
nos pakviestas krašto valdybos 
iždininkas J. Stankaitis. Ūkve
džio pareigos taupumo sumeti
mais paskirstytos kitiems pa
reigūnams. ;

Prašau siųsti DARBININKĄ
Vardas ir pavardė ____ _______
Adresas

sekretorium
RažHi sveiki
matijos šefas min. SL Lozcrai- narijai paramą po 1,600 
tis, dr. A. Gerutis, kuopos kių kas mėnesį; iš Pasaulio-Pat.

r bėglių nteto gnBaaŽjai pasky
rė 40,000, iš Bąden - 
tembergo išrūpinto ^mnazįjos 
remontam 10,000, iš evangeik 
kų bažnytinės organizacijos gra 
ta gimnazijai 11,500 markių.

Pradinio ir statybos fondo 
siimų yra. surinkta 24,576,03- 

krašto valdyba ir gimnazija lie- markių.
pos 1 turėjo grynais pinigais

fUND RAISINC



NEW YORK 2, N. Y.

CHILDREN BOARDED

Tel. GR 5-0160
Toomey's Grill

CYPRESS MANOR
VYTAUTAS BELECKASCatholic Mother

SAVININKAS

BROOKLYN 27, N. Y.

LOUIE’S CHATEAU
Catholics Welcome

624 Piermont Road,
CLOSTER, N. J.

Lietuviškų produktų;

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
HACKENSACK HU 7-4950

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica AvenueHELP WANTED

Tel. VIrginia 6-1800
THIS IS HOT!

Catholics Welcome

SALES MALĖ * FEMALF

RELIGfOUS NOT1CE

OPENING OCT. 1s+.

OLSEN RĘST HOME
The Mustard Soed

HOTELS

Richmond Hill Woodhaven
RECINE MANOR MOTOR HOTEI Catholics Welcome

PA1NTIN9

PLUMBING CONTRACTORSO$$ming-on-Hud$on, New York
with

ARMISTEAO COR P,

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

GRAYSON5 
FURNITURF CO.

no Kučingio pusbrolis, sunkiai 
susirgo. Paguldytas Gen. Hos-
pital tirti. L. ,

1883 MAOISON STREET

CONVALESC. KOMES

r.OOD PLACE TO E AT 
Air Conditioned 

PR 2-2541

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-8440

Maurlce J. O’Connor, M.D. .
Associate Director

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

Catholic Young Mother 
will gjve affectionate care to

ONE or MORE CHILDREN DAILY
Astoria vicinity

RA 8-8425
(Evenings)

FOR ELDERLY PEOPLE 
Good home-cooked meals 
Tray Service if ^lecessary

Parish in Suimy- 
famfly -brick, mcd- 

rooms, 1 air condi- 
tioaed, * flnished base-
taAuu, a>uupurcu dkgaruen. 1 block 
all transžt i aehools, 15 min. Times 
Sųuare. Vaeant an titte. Reasonably 
priced. Private. ST 4-3043.

ZAČH*» KEPYKLA 
133-39 10® Avė, CoOege PotaJ, N T.

Italian - American Cuišine 
Home Cooking

Will DAY CARE for Children 
Reasonable Rates, Hot Lunch; 

Inspection invited 
OL 1-7186

In Catholic area of Bayside, L.I.N.Y. 
— Detached modern stucco custom 
built Cape Cod bungak»w, beautiful 
neighbprhood. 3 bedrms., IV2 baths, 
fireplace in living rm. and patio, all 
tile kitchen, semi-finished basement, 
2-car garage; $26.900. Immediate 
occupancy. Private. BA 4-7235

' ANTANAS VAITKUS, vedBjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

Available for VVedding Receptions. 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 

sAir-co»ditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
rious Banęuet rooms. Cor. Cypress 
Ave.&Myrtle Avė.. Ridgetvood. N.Y. 

Tel. VA 1-4153

Sunnyšide, L.I. N.Y.

MOTHERLY DAY CARE, 
at home, hot lunch, any age. 

$20 week. 
EX 2-2126

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

$4.500 buys a 4 room buhgato*, 
basement needs repairs, 3 blocks 
from SL Margaret of Scotiand. Mušt 
be seen. Phone for appointment — 

SH 5-7040

C o r’o n a 
Mother will care for your 
Children/Daily or weekly. 

OL 1-3070

8 rooms, 4’į baths. for large fa 
mfly, coraer, .best school; reduced 
for immedaite sale. — Telėphohe 

IVanhoe 3-9400

PHIL’S Neopolitan and American 
Restaurant. 187 3rd Avė. (Cor. 17th 
SL). N.Y.City. SIDEWALK CAFE. 
Luncheon - Dinner - Late Supper - 
Cocktail Lounge. Special consider- 
ation given to Religiouš Groups. 
Open 11 A.M. to 2 A.M.; Sat. & Sun. 
3.30 to 2 AJd. GR 3-9751; GR 5-1194

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

' In St. Staniataus Parish
in Maspeth, LX, Ridgevrood Plateau 
5 room .modern attached bungajow, 
finisbed- basement; gafrąge. enclosed 
porch. gas heat. near schools and 
trans-portation; -$22,500. ■ Private. —

IL 7-3556

Asbury PaHc, N. J.
Fine Home - Catholic ovnership

Catholics tvelcome at TANTS RĘST 
HOME, Ocean Grove, N J. Spadous 
porchee on lake facing Asbury Park. 
home-copked food . personai atten- 
tion if reųuired: R. N. on, c*B 24 
honrs: statė registnitfon No. B. H. - 
537; Phone PR 4-9509.

For in^ormation Phone 
LE 9-8722 /

RECINE WAY RESTAURANT^

3371 Eastchester Road. Bronx. N.Y.' 
Restaurant and Catering. Service 
from 15 to 1500. VVeddings - Com- 
munion Breakfasts -, Banquets. and 
All Sočiai Functions. Special consl- 
deration to Religious Groups. Phone 
OL 4-6495 . .. . . OL 4-4684

in Teaneck. "AJs
Interracial. $20.900. New construc- 
ti<HJ. 3 bedrooms, 1% baths. garage.

1162 Cooper Avė. *
For Information call CO 2-3850

In Saint Jeromė's Parish 
in BROOKLYN. N. Y.

F1 atbush — 2 family and store, 
brick. tvco 6 room apartments. gas 
heat. Priced right. — Telephone 

BUckminster 2-3619

BIdEAKFAST - LUNCH - DINNER

SERVICE EROM 7:30 AM. TO 8:30 P.M 
6 Days — C1os«ed Sunday

Luncheons from 99c; Dinners from $1.5C
Card' B R>«»n> Available for Reservation.- 

A Few Doors Away From
St. Francis of Assisi Church

Contact the Vocation Dlrector
Brother BertswalcL F.Č. 

Obr Lady of Charity Novitiatu 

’20 Doe Lane. Philadetpiita 18. Pa

. New Joney

AUTUMN LAWNS , 
< T. K. LANDBCAPING CO.

^tiping senice. Driveerays. Phone
SW 5^904 or SW 7-8383

BOARD A LOVING CARE FOR 
ELDEPLV CENTLEMEN. NURSE 

SERVICES INCLUDED.

Ąrm Club Chair 
Lamps • End 4 Coffee Tables

In Catholic area of EMERSON. N. J.. 
Sacrificing for $19.900. — 4 bedrm. Cape 
Cod. low upkoep, plot 105x165. oak pan- 
eled living lt dining rooms. ne* copper 
pibg. comb. alum, storai *indo*s. latid- 
scaped rear garden. large outdoor fire- 
place: eiceŲ. location. 15 mins. George 
Washington Bridge. Muving out of State. 
45 Forest Avenue. CO 2-1525.

DUONOS, SŪRIŲ; DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ <

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įtaiga perkant 
namus ir nnomojant butus. Šeimos sn vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos. ~

Tik ptn wtws perknnt kkrite pateiMirti Mre mnnUr
DONT BŪY THE WR0NG WAY — Bui THE,RITE WAY

Catholic Mother 
in Flatbush area of Brooklyn

DAY CARE CHILDREN
Excellent Food — Sočiai Training 

Reasonable Prices
---------UL 9-4513 -...t..

$229
Reg. $429 Save $200

Catholic Mother 
cn 81 Street, Jackson Htgs, LJ.N.Y.

IVIlL CARE' FOR CHILDREN
Daily; any age. Hot lunch. Reason
able rates. — IL 7-7580.

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ordefs special price for Weddinga and Parties 

3M Grand Street, Breaklyn 11, N.Y. TeL Statf 3-439

Fishkill - Rnute 52. New York 
Open A n Ycar. Afl Convcriiencer 
Special conb.dcration given to Re 
Ugfons Grrvjps. The Maxtmum ir. 
Service for the Mort Dfscrtminating.

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

Norite geros—meniškos fotQ^a6£ps
' FORTRrro.SKIMaB,VXjKV •

Įvairių prųgų ves^ViO. kriiGitjn^. g!m$M!itt®i.7pQbūvių if 
pan. mM&SŠfti; / name atnaujinti seną fotografiją? y Jums 
ųerjitnia sąlygomis padarys ’

422 Męnahan Street, Ridgewood, Brooldyn. N. Y. 
, Tel. HYacint 7-4677 .

NEW JERSEY . BERGEN CO. 
$100,000

30 Acres With River Frontage. Ideal 
for Catholic Institution. Large vic- 
toriaa home. large swimming pool, 
gardeners cottage and bara. 27 mile? 
from'N.Y.C. JULIA HEAVEY & C0- 
855 Ramapo Valley Road. Oakland. 
Ne* ’ Jersey — Tel. FEderal 7-4355.

COM PLĖTĖ LINE OF REL1GIOVS 
ARTICT.ES — VNL'SUAL CRAFTS 

AND IMPOriTS
Pilone TWir.br.w k 1 3720

In Catholic area 
EMERSON..Jį J. •

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

Andrius Mironas — Norimas, operaciją. Po operacijos sustip- 
rašytojas, sunkiai serga; gavo rėjęs grižo į savo parapiją ir 
širdies ataką. .Gydosi namie. dabar stiprėja po ligos. Kun.

Vaclovą šiliauską gausiai lankė 
šv. Kazimiero parapijos nariai, 
kaip/buvusi tos parapijos vika-

RITE-IAY REALTY
ADEL6 ZINKEVICIENt - DAGGRES 
attdara UBTADaniAiB m aBKMADpRcum

1«M8 Myrtte Ave^ mtbmag|:

Salž vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūžies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Charles A. Brlght, M.O.
AsKociate Dlrector

175 Sherman Avė.. Jeraey City. NJ. 

PIPING - HEATING - PLUMBING 
CONTRACTORS

WILL CARE FOR CHILDREN 
2 Years Old and Up

—a---------:—— , gavo gražių dovanų.
S«n», kuri galėtų K Kuamk»., 

pnžiureU apartamentų namus, Uebono Jo.
palaikytų svarą. Atlyginimo gau 
tų — pirmame aukšte dviejų 
su puse kambarių būtą ir 100 
dol. algos mėnesiui. Vyras ga
lėtų dar ir kitur dirbti. Skam
binti telefonu. NI 6-7666.

CaH :
505 5th Avė.. N. Y. 17. MU 7-416

In private Home in Jackson Htgs. 
L.I. N.Y. Hot Lunch. Reasonable 
prices. — OL 1-1379.

In Sacred Heart Parish 
in NCHtTH MERRICK. L.I. N.Y1 

$184100. 4 < bedrooms, dlning room, 
besement, garage. Cape. jPlaster *rll 
on dead end Street. 1 block to siop- 
ping. walk to school and Church. 

lYnboe 1-7502

S>-e this custom featured raised ranch 
s» l on tį acre plot in the niost desir- 
able scction of Srnithto*n. N-arby 
to*n. beaches. shopping * exceUent 
jtehools

St. Jowph> Parish
Adjoining St. Anthony's H.S. 

Ali park*ay.<< into Sunken Mendo* 
Plnrį—-xit SM3. tbere esst on Jeri
cho Tpke. to R*. ,SA—lett turn to 
tn-jdH. — Phon* AšMrew 5-9772.

3 ROOM OUTRT
Complete for only

Our Service is Famous for its 
Promptness & for its Efficiency 

S;»»cial c-msideratlon given to 
Religious Groups 

PO 8-9777

K- tw-,'n 3rd Avenue & Irving .Pl.
STEAKS - CHOPS — OUR SPECIALTY 
Business Mens Lunch - Dancing Nightly 
Dine "raeiouslv in one of the most ex- 
ąuis:te & secleded spots in Ne* York.

8-PIECE BEDROOM
• Bed • Dresser • CSiest * Mirror
• \2 Lamps PiDotvs

60-PIECE KITCHEN •
• 1 Table .•■ 4 Chairs
• Glassvare • Dinnertvare

FP.EE LAY-AWAY PLAN 
NO DOV.'N PAYMFNT 

3 YEARS TO PA Y 
135 OUTFITS TO GHOOSE FROM

R. N.—wm boara 1-2 Elderlys 
Private henpe. Spacious grounds.

DAILY LUNCHEONS 
SUNDAY DINNERS 
Pizza and Mussels 
Air Conditioned 

70 Hackensack Avenue
Opposite Inspection Station)

SpecHI conMdentkFi given to 
ReUgtoua tnatitnttons 

OLdfleM S-55N

Well knotvn licen.*“d firm dealinr 
in American ir.dnsinr. Pnrt or fu 
time. hirh comm’«^ion. no age ha* 
rier, training program. gronnd T.o 
opportunity for rapid .•’.'1-ancerAen

INDUSTRTAL INCOMES, Ine 
OF NORTB AMERICA

Kun. VacL Siliauskas, anks
čiau buvęs šv. Kazimiero lietu
vių ’ parapijos vikaras, o dabar 

.esąs hienoje amerikiečių para
pijoje; pergyveno sunkią vidaus s Pulk. J. Andrius pradėjo 
----------- :-------- ------------:— ------- dribti “Liet. Dienose”, eidamas

Ieškomas Povilas Vaitkus, administratoriaus pareigas, 
gyvenęs New Yorkę ar jo apy- Skautai ir neskautai, p riete- 
linkėse. Ieško Marijona Pečiuly- liai ir bičiuliai, susirinkę rugsė- 
tė — Kreismanienė, Onos Pe- jo 25, triukšmingai atšventė My 
čiulienės duktė,įgyvenanti Lie- kolines, skautininko Mykolo 
tuvoje, Raseiniuose, Prūdo gat- Naujokaičio rezidencijoje. Po
vė 3 Nr. monoje, Calif. Varduvininkas

In Notre Dame Parish' 
in New Hyde Park, LJJT.Y.

Solid Brick Colonial, immaculate, 7 
large rooms, fireplace, 2-car garage, 
40x100. very fine neighborhood. Sac- 
rifice — $25,000. Owiier. PR 5-7903.

for the elderty; aD ground floor 

accomodations. family atmosphere. 

reasonable rates. Call RO 9-567®

In Holy Name of Mary Parish in 
Valley Stream, LJ.N.Y. (Gibson)— 
Tired of rattling around in our large 
home; modfern -kitchen; living - din- 
ing plūs sun room ; 4 -bedrooms, 1*^ 
baths; finished basement. oil hedt. 
double garage; neareverything; ask- 
ing $194500. — VA 5-1788.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
nuolatiniam ar daliniam darbui

j-igu kas nori padaryti karj-ns ir 
kalba lictnv^kai ar kuria kita sve
tima kalba, aplankykite mus asm*- 
niškai. KlNG MERRITT & CO.. Ine. 
(Svetimu kalbų skyrius!. 85 Bnoad 
Street. N<* York. N. Y . 3rd Floor.

SMITU TOWN

$15,990
ROSE MILLS 

HI-LEVEL RANCH

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

’oyer. - N'> Minitnum Charg<
Catering .to Parties

GR 3-9510
Op-n 8 A.M. to 1 A.M.

A Private Psychiatric Hospital. complctely eqtiippcd for 
Diagnojris and Trentment of Ment i and Nervous Conditions. 
Iniulin Coma Electroshock Psychotherapy

Masses and Sacraments Available
LEO A PALMER. M.O. 

Merllcal Dfrer'or

GARDEN CAFE
Formerly at 137—3rd Avė.

NOW AT 125 E. 15th STREET

S&G 
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTVVt 
Q U A L 1 T T M E A T M A R K E T 

Home-Made Bologna

C0NVWNTB 
For Very Special Rates cdntaet 

DAVID HAftRlS A 8ON. INC. 
44 Noctfevteir Arini

ARTICT.ES


m

PATENKINTI uhonas

MeeosRMeeoaoeMoeeMeoooMoeoMBMMriBaaGMdRMMRR

Morris, A Reventas, B. Šidlaus
kas, Aželvys. •

Po 1 doL iš N.Y.: R. Ben- 
kauskas, Woodhaven, V- Biele- 
vich, Richm. HilL, B. Endriu
kaitis, B. Gedvilienė, Richm. 
HilL V. Leskaitis, Jamaika, J. 
PekeviČius, Amsterdam, V. Sfe 
dauskas, Woodhaven, A Ver-' 
byla, Richm. HilL Iš New Jer- 
sey: V. xBorey, Point Pleasant, 
K.- Jankūnas, Lodi, V. Kiukys, 
Hillside, K. Klimas, Linden, K. 
Knbaitis, Rahway, J. Lžubinskas 
Bayonne, A Pilibaitis, Newark, 
J. Puzin,Eliząbeth, A Stankus, 
Paterson, St Strazdas, Linden. 
Iš Mass.: E Ambrazaitis, Som- 
merville, R. Gedgaudas, Methu- 
en, L Grubinskas, So. Boston, 
P. Kerulis, Worcest,K. Leiga, 
Brockton, S. Soktd, Worcester, 
O. Sirvinskaitė, Worcester, B. 
Žemaitis, Worcester, B. Znotin, 
Brockton. E. Pennsylvanijos:

baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhavm 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyviu

dūrio saugu žaidžiant puikiam 
Kuliui Pasigesta Krušinsko. 
Budreckas jokiu būdu ne sau
gas'. Naujieji Mezsaros ir Va
lerą - geri rezerviniai. Kerekes 
tuo tarpu tą dieną atpylė dve
jas rungtynes. Abu mūsų įvar
čiai pasiekti Ebaudų. Pirmą
jį įkirti Klivečka iŠ 20 m. fe 
mu aštriu šūviu. Antrąjį patai
kė Budreckas iš 40, m. (!) at
stumo baudos. Naromui vėl var- 
gas su aukštais kamuoliais.

Rezervinė pralaimėjo 0:4 (0: 
2), bet, atrodo, bandys atsi
griebti prie žalio stalo. Geriau
sias iš rezervistų yra vidurio 
saugas Bagdonas. Jaunučiai žai
dė šeštadienį draugiškas rung
tynes su Minerva ir laimėjo 2:0.

Korektūros klaida.'Praeitame 
penktadienio numeryje sakinys 
“Vyšniaus šeima pradėjo duk
terimi” — klaidingas. Turėjo 
būti “padidėjo”. Už korek. klai
dą atsiprašom.' (Red.) Atletas

t New Britam, Conn.
M 1A 9-1181

DIKEKTOBRIS

(SA8MB i RAMANAUSKAS
UMMVSHMrM. '> Pbn»de(phi* M, Ru 

P0Bfrr5-4nO

AR JŪS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 autoteflldfia taVPmkų 
, moka daugiau, nągų jeįįąilįųga.

Jei tik Jūsų vairavimo fiordas yrą
Jūs esate kvsnfikijOtiĮs;

' £ DO VA N O • G I M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PA8IR0PINTI JAU DABAR!

a mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, lietų- 
ĮlJL boję, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje tabiottriai 

vertina gautam sūmttny???
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NIS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PAKTUI.
ITI TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IKUIl. įįįofn žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR M525 

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

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIiJN IR' SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS fiESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama n istiUt ai,"lenkiškai, ekratniškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j virių, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street y 
Atsineškite *1 skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.
TeL VI 3-1477 . ,

RAMŲ ADRESAS > 
Oąoae ftųfc H, M. Y.

tt Ukioa Avęu Brooklyn 11, N. T.
• N.:I¥1-M88 -

Sav. M. ir JOKUBĄICIAI
■ - *

Didtiis paririnkhnas 
jvaįriU vymj, degtinių, konjakų, midų 
, švyntėniH bei kitokiomsprogoms * ~

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAVS UQUOR STORE

— Ko taip žiūri, Joneli, į 
tą karusėlę? Ar ir tu nori pa
sisukti, kaip kiti vaikai?—Ma
ria mama.

arStų M884 (po8 vaL rak.)

‘' 'A ' ■■ ' ■'

CMcagos vspbrto žinios
Lifuaniedk futbolo komanda, 

kuri neseniai laimėjo pirmą vie
tą Šiaurės Amerikos" Lietuvių 
SįkhIo žaidynėse, neblogai lai
kosi “National Soccer” lygos 
Major divizijos antrojo rato pir
menybėse. lituanica jau ture- Chicagiočiri stebisi Faskp 
jo tris rungtynes, iš kurių dvi šaukiamu atstovų ęuvąžiavimu 
laimėjo ir vienas pralaimėjo, . lapkričio 18-20 New* Yorke. Du 
Lietuviai įveikė vokiečių vieųuo sųvajfayimak iš eilės įvyko Ro- 
likes — Fortūną, ir GreenWhite chesteryje^kur tegalėjo daly- 
po 2:1, o supasavo prieš ukrai- vauti pora dūcągiečių. Dabar ir 
niečių Lions 2:3. Paskutinėse vėl banda&ją jChicagos sporti- 
rungtynėse Lituanica, likus 5 ninku kantrybė. Ei.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi. dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kfurfluiiiams 

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

UQUOBS — BEES — WINES
SKANUS LIETUyi$KI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais ir sekmadieniais
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VlfilAUSKAS
TeL BA 3-9771

Kadangi Utuaniea buvo riip- Pe i m doL iš Broeklya, N. Mi ubHusi pirmąjį ratą, (iš y.: k. Adantis, Gutmaaąs, K. 

7 rungtynių teturėjo tik vieną “
tašką), jai dar vis tebegrosią iš
kristi iš šios aukščiausios divi
zijos, nors, sugriebus 6 taškus 
likusiose keturiose rungtynėse, 
pavojus būtų pašalintas.

Chicapos miesto lietuvių krep- 
šimo turnyras dėl konsulo dr. 
P. Daužvardžio pereinamosios 
taurės įvyks lapkričio 18 - 19 
Foster parke. Iki šioliai tą tau
rę po kartą yra laimėję LSK, 
Neris ir ASK lituanica.

Lituanicos futbolo komanda 
pateko į Peel .Cup (Uliūois v. 
taurės' vari^bų baigmę. Fina
linis susitikimas įvyks po pir
menybių antra rato — lapkri
čio 13 Winnemac parito k sta- 
diond. Lietuviai tą dieną kovos 
§u Chicagos vokiečių Kickers 
vienuolike. > /• . i

Zenonas Purinauskas, buvęs 
Lietuvos krepšinio .rinktinės žai-

• dėjas, šiuo metu yra vienos 
Chicagos YMCA instruktorium.

. T; . - y Pittsburgh, J.Skladaitis, Phila.,
gano valstybėje, Songailo, Easton, K. Valaitis,
ZN- Sansitienė, Easton. 

f“ 5«rt,mnke’ EConn.:J.BruauskaS>An5o-
kartu tevms atsikde gyven- a. fenys> 5^^, j.

serrich, lfiddletown, VI. PĮec? 
kaitis, N. Britain, F. Rajackas, 
New London.

J. Inčįųra, P. Klierys — iŠ 
Cleveland, Ohio. B Cbicago, UI,: 
M. Bajorūnas, F. Sajįųnas.

D. Alisanskas, Kenoriia, Wisc 
M. šlapšys, Washington, D. C.t 
M. Sunkus, Bąitiinore, Md., Ą, 
Vaškas, Nashua, N.H.

Viriams gavo nųųįMįu 
nnmn parptnngipmg DaTtŪninka 
niiprirdriąi dėkojame.

Licensed by IntoorM
• NEW YORK 3, N.Y^ 3f~- 2nd Avenue — TeL: AL4-54M
• BROOKLYN 7, H.Y. SOO Sutter Avenue — TeL; OI 54MM
• LAKEWOOO, N. J. 12t - 4tl» Street — TeL- FO 3 IMS
• PATERSON 1, N.J^ 99 Main Street — TeL: MU4-4S19
• NEW HAVEN, Conn, • Day Street — TeL: LO2-1449 
e PITTSBURG 3, Pa^ 1015 E. Canon Street - TeL: HU 1-2730 
e WORCESTER, Maeu^ 174 Mlllbury Street — TeL: SWS4M0 
e HAMTRAMCK, Mteb., 9990 JOo. Campan — Tel.s TR 3-1001 
e CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street - TeL: TO 1-1000 
e CHICAGO 22, HU 2222 W. Cbicago Avenue - TeL: BRS-OOOO 
o SAN FRANCISCO, Ca», 2070 Sutter Street - TeL: Fl 0-1971 
o NEWARK 3, N. J, 488 Springfleld Avenue — TeL: 81 3-1797 
o PHILADELPHIA 41, Pa^ 4029 OM York M. - Tol.: DA 4-4401, 
o 8PRINGFIELD, Maee^ 1710 Mato Street — TeL: RE 2-7103 
o VVATERRURY, Conn^ 0 Jotui Street — T<: PLate S4708 
o GRANO RAPIDS, Midi, 414 Scritaeer Avė, N.W. —GL 8-8290

o PASSAIC, N.J., 211 Monro*'Street 
o DETROtT, Midi, 7300 MIotogMi Avenue, — TeL: VĮ Į 
o VINELANO, N.J^ Woot Landlo Avmmo, Smk OrtbeSuR’
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WEISS & KATZ, INC
187 (H6CHARD ST^ N. Y . C. (EB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir inoterų eihitem, apsiaustam, suknelėm ir kt.

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

kurie siunčia audinius | užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
pn tarnaut i kl i jau tam, Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Dabar jus gaRže aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
M&sų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir Hsito knlinnes } 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpinama^visaA 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems intamacijonarrašy- 
kite/skambinkite daugiausiai'patyrusiam kelionių Murai j A Europi

139 W. 14tb Street 
MW YORK «, |L Y.' 

,, tol. ciiiioMi W8i

.... . j j
141 tooood ĄVMRN 

MRV YORK ęugnUK y. 
T< GRemoray 0-7400
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DARBININKAS
mYom 
NAUJIENOS,

išvyka Į Newtown, Pa., sese
rų • kazimieriečių vilią Joseph 
Marie, kur bus . šventinama nau
ja senelių prieglauda, išvyksfa 
spalio 9, sekmadieni, autobusu 
iš 680 Bushvvick Avė., po 7:30 
vai. ryte mišių pranciškonų kop 
lyčioje. Išvyką organizuoja Dar
bininko administracija. Autobu
sas sustos prie Apreiškimo baž
nyčios Brooklyne ir prie V. J. 
Atsimainimo bažn. Maspethe, 

- taip pat Elizabethe ir Lindene.
Grįžtama vakare 8 vai. Dar yra 
kelios laisvos vietos. Prašoma 
skambinti telefonu GL 5-7281, 
vakarais GL 5-7068.

Kario žurnalo dešimtmečio 
paminėjimas Įvyko šeštadienį, 
spalio 1, Atletų klube. Buvo va
karienė, kuriai vadovavo V. 
Alksninis. Ilgesnes kalbas pa
sakė Kario redaktorius Z. Rau- 
linaitis, J. Šlepetys, V. Rastenis, 
vicekonsulas A. Simutis, J. Tys- 
liava, tėv. P. Giedgaudas, O. 
F. M. ir k. Literatūrinę vakaro 
dalį išpildė Vincas Jonikas ir 
Jonas Rutkūnas. Po vakarienės 
toje pačioje salėje buvo pasf- 
linksminimas.

Maironio mokyklos mokinių 
tėvų metinis susirinkimas kvie
čiamas spalio 9, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, 12 vai. Ap
reiškimo par. patalpose. Bus 
padaryti svarbūs pranešimai, 
tėvų komiteto ir revizijos ko
misijos rinkimai. Visi tėvai ma
loniai kviečiami susirinkime da
lyvauti.

Inžinierių ir Architektų są
jungos skyriaus susirinkimas į- 
vyksta spalio 15, 6:30 vai. vak. 
Festival Restorane, 40 E. 26 
St., N.Y.C. Inž. S. Bobelis skai
tys paskaitą apie automatines 
skaičiavimo mašinas.

PADĖKA

Uršulei Račkauskienei (Rich- 
mend Hill, ?T.Y.) mirus, dėkoja
me už jos gydymą dr. V. Pa- 
prockui. bei lankymą kun. B. 
Kruzui, sukalbėjus rožanč. kun. 
A. Račkauskui ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijai Apreiškimo pa
rapijos. Už mišių atnašavimą 
kun. J. Pakalniškiui bei tėvams 
pranciškonams. Giedojusiems 
bažnyčioje Vladui Baltrušaičiui 
ir M. 'Liuberskiui. Visiems drau
gams. pažįstamiems už gėles ir 
užprašytas mišias. Visiems, lan
kiusiems jos grabą bei palydė- 
jusiems į amžinatvę, ypač Sha-

• lins - Šalinskams už gražų pa
tarnavimą.

Dėkoja
Nuliūdęs vyras Kazimieras,' 

dukra Albina su šeima, sūnus 
Vytautas, švogerka Uršulė Rač
kauskaitė.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Vėl pradėjo praktika

7 U K«-nt St.. Brooklyn 22. N Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
tnėiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.; šeštadieniais 10-12 diena.

NEW YORKO SPORTININKŲ

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
. Lietuvių Atletų Klubas ir Lietuvių Sporto Klubas susijungimo proga rengia Naujųjų

1961 Metų sutikimą

MANHATTANO LENOX HALL
252-1 Ea»t 2nd Street, New York City. N. Y.

Groja populiarus CLUB 10 orkestras

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sdv. B. KUČINSKAS
Bilietus ir staliukus galima užsakyti tel. MI 7-0935 pas A Bagdžiūną, 188 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. arba Lithuanian Ath’etic Club Ine. % Nauji Metai, 1332 Halsey Street, 
Brooklyn 27, N. Y. Tel. EV 2-9790. • Įėjimas $5.50 • Pradžia 8 vai. vakare.

35 So. 8+h Street . . Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2 155 Resid. ILlinois 8-71 18

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkimas 
įvyko spalio 1, šeštadienį, Lū
šių bute. Dar pavasarį išrink
ta nauja draugovės valdyba pra
dėjo eiti savo pareigas su nau
jų mokslo metų pradžia. Drau
govės pirmininkas yra Gedimi
nas Naujokaitis, vicepirminin
kas Rimas Gedeika, sekr. Vida 
Lušytė, ižd. Algis Žibąs, soc. 
reik, vadovas Gediminas Trima
kas. Pirmajame šių mokslo me
tų susirinkime aptarta tolimes
nė draugovės veikla, nutarta 
sparčiai ruoštis artėjančiai me
tinei šventei ir išsamiai nagri
nėti Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimo nustatytą 
metinę temą “Idėjų kova pa
saulyje”. Po susirinkimo prie 
vaišių pasidalinta stovyklos ir 
ateitininkų jubilėjinio kongreso 
įspūdžiais.

Lituenus žurnalo dvigubas 
numeris šią savaitę atspausdin
tas ir išsiuntinėtas skaityto
jams.

Rožė Mainelytė savo atosto
gas praleido Šveicarijoje, iš kur 
Darbininko redakcijai atsiuntė 
sveikinimus.

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

Išnuomuojamas kambarys su 
virtuve ir atskiru įėjimu Wood- 
havene, prie Forest Parkway 
stoties. Telef. HI 1-4872.

Išnuomojamas butas dviejų 
kambarių ir virtuvės. Šiluma, 
vonia ir dujinė virykla. 68 dol. 
mėnesiui. Jei namus prižiūrė
tų, — nuoma būtų pigesnė. 
Kreiptis adresu 670 Belmont 
Avė., Brooklyn 7. N. Y. Tel. 
FL 8-0364 arba MI 7-6258.

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

NEW YORKO Filharmonija pradėjo koncertų sezoną. Diriguoja Leonard Bernstein — Filharmonijos 
vyr. dirigentas ir muzikos direktorius. Nuotr. V. Maželio.

DARBININKAS

TAUTINIŲ grupių susitikimas su Harry S. Trumanu New Yorke. Ii k. j d.: buvęs ambasadorius Phelps 
Phelps, J- Vilgalys, V.' Sidzikaliskas, Harry S. Truman, M. Kižytė, Michigano gubern. G. Menncn VVilIiams

LIETUVI! PARAPIJOS JUBILEJLNIS KONCERTAS
Libtuvių parapijos 50 metų 

jubilėjinis religinis koncertas 
bus sekmadienį, spalio 9, 3 vai. 
popiet bažnyčioje, 432 Windsor 
St. Koncerte dalyvauja parapi
jos choras, vadovaujamas smui
kininko Iz. Vasyliūno, ir solis
tė St. Daugėlienė (sopranas), St. 
Liepas (baritonas), Jurgis Lisaus 
kas (tenoras). Koncerto progra
moje bus: Georg Muffat (1645?- 
1704) “Toccata” vargonams, Or- 
landus Lassus (1530 - 1594) 
“Kyrie Gloria” chorui, Gregoria 
ninis ofĮertorium “Jubilate Deo 
universa tema” tenorui, Ludo- 
vico da Viadana (1564 - 1645) 
“O saerum convivium” chorui, 
Alessandro Stradella (1642 — 
1682) “Viešpatie mano” barito
nui, Johan Sebastian Bach 
:1685 - 1750) “Širdis pralinks
mėjo” sopranui, Luigi Cherubi- 
ni (1760 - 1842) “Veni Jesu 
amor mi” chorui, Kari August

CAMBRIDGE, MASS.

Krebs (1804 - 1880) “Pater nos- 
ter” tenorui, Mykalojus Kon
stantinas Čiurlionis (1875 — 
1911) “Sanctus” chorui, Stanis
lovas Moniuška (1819 - 1872) 
“Viešpaties malda” baritonui, 
Juozas Naujalis (1869 - 1934) 
“Malda” sopranui, Kazys Vikto
ras Banaitis (1.896 —) “Dieve, 
pasaulio Valdove” baritonui, 
Bronius Budriūnas (1909-) “Ne
apleiski mūsų, motinėle” cho
rui ir “Sveika Marija” sopranui, 
P. Guido “Marija, motina malo
nės” baritonui ir chorui.

Vargonais solo ir akompani
mentus gros Vytenis M. Vasy- 
liūnas. Chore dalyvauja Marytė 
ir Ona Ameliauskaitės, Adol
fas Dabrickas, Veronika John
son, Birutė, Danguolė ir Ona 
Narkevičiūtės, Birutė ir Teresė 
Paliulytės, Monika Panico, J.

Išnuomojamas 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.

Pakštis, Patricija Stankūnaitė, 
Leonas Šakalis, Beatričė Stro- 
kienė, Rasa Vasyliūnaitė, Elena 
Vasyliūnienė, Mildred Vilčins-’ 
kaitė, Jdnas Žukas. Svečiai da
lyviai: John Bavicchi, Harris 
Poor, Don D’Entremont, Kazys 
Daugėla. Koncertą globoja pa
rapijos klebonas kun. Pranciš
kus J. Juškaitis. Parapijos asis
tentai yra kun. Juozas K. Pet
rauskas ir kun. Simonas V. 
Saulėnas. S. J.

Jonas/Samalis su Elena Rač
kauskaite priėmė moterystės sa
kramentą šv. Petro par. bažny
čioje rugsėjo 10. Vestuvinis 
pokylis įvyko So. Bostone Lie
tuvių klubo salėje. Vestuvines 
atostogas praleido Kanados 
svarbiausiose vietovėse. Linki
me jaunavedžiam laimingo gy
venimo. Gyvens Cambridge, 
Mass.

Alena Bačinskienė šiomis die
nomis grįžo lėktuvu iš Fort Ri- 
ley, Kansas, kur 17 dienų sve
čiavosi pas savo sūnų kpt. Ed
mundą ir marčią Ciair; jie su
silaukė dukrelės; dabar augina 
tris dukreles. Karšt. Hatr.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL - 1^30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS* 
ved. P. VlZlnis

WK0X — 1190 kil Farming- 
harn, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p.

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

a
LIETUVOS ATSIMINIMAI

ved. Jok Ona s Stukas
WEVD - 1330 kil., New York,

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p. Visi lietuviai, gyveną
GLENDALE
OZONE PARK 
RICHMOND HILL 
WOODHAVEN

balsuokite Lapkričio - Nov. 8 dieną tik už

JOHN J. TORMEY 
demokratų kandidatą į State Assembly 

iš 13 A*D

LietuviŲ Demokratų komitetas į

Pagerbė prof. K. Pakštą

Praėjusio sekmadienio pro
gramoje Laisvės Varpas gra
žiai pagerbė neseniai mirusį 
prof. K. Pakštą. Po programos 
vedėjo K. Viščinio įžangos, bu
vo perduotas pasikalbėjimas 
apie prof. K. Pakštą su jo mo
kiniu ir bendradarbiu dr. Vla
du Viliamu. Pasikalbėjimo me
tu išryškintas prof. -K. Pakšto 
mokslinis įnašas, visuomeninė 
ir politinė veikla. 6 ypačiai jo 
aktualios ir originalios idėjos. 
Ateinantį sekmadienį toji pa
ti radijo programa duos ištrau
kas iš prof. K. Pakšto kalbų, 
pasakytų įvairiomis progomis. 
Jomis Sus pavaizduota prof. K. 
Pakšto intelektualinė jėga įžiū
rėti tai. ko kiti nemato.

Tėvu Marijonu rėmėjai spalio 
8, 8 vai. vak. šv. Petro para
pijos1 salėje po bažnyčia ruošia 
viešą arbatėlę (Tea Party).

Bostono kolegijos stadijone 
spalio 9 įvyksta arkivyskupijos 
sodaliečių diena. Iškilmės pra
dedamos 2:30 vai. popiet.

šv. Petro parapija sausio 8 
ruošia didingą koncertą. Komi
tetas rugsėjo 28 turėjo susi
rinkimą parapijos klebonijoje. 
Susirinkime nutarė savo veik
lą dar labiau suaktyvinti ir jau 
pradėti platinti koncerto bilie
tus,

Komp. Jeronimas Kačinskas 
spalio 1 persikėlė į naują butą. 
Naujas adresas: 16 Thomas Pk., 
So. Boston 27, Mass.

Vartoto popieriaus rinkliava 
arkivyskupijos fondui bus spa
lio 9, 12:30 vai. popiet. Popie
rių reikia sunešti į klebonijos 
kiemą arba prie parapijos sa
lės 7-toje gatvėje.

Prelatas Pr. Virmauskis spa
lio 9, 4 vai. popiet iškilmin
gai palaimins įrengtas naujas 
patalpas seselėms, kurios moky
tojauja parapinėje mokykloje. 
Po palaiminimo seselės patal
pas aprodys ir pavaišins tuos, 
kurie daugiausia savo darbo 
talka prisidėjo prie patalpų at- 
remontavimo.

Bendruomenės banketas bus 
spalio 9, sekmadienį, 5 vai. vak. 
Lietuvių piliečių klubo didžio
joje salėje, 363 Broadway. Bus 
geri užkandžiai ir smagios vai
šės. Be to, bus graži, jaunimo 
išpildoma programa: Ivaškienės 
tautinių šokių grupės šokiai, 
parapijos mokyklos smuikinin
kai, lituanistinės mokyklos mon 
tažas, ateitininkų savoji kūry
ba, Lietuvos vyčių — dainos, 
skautų — kanklininkės. Kalbės 
prof. Ignas Končius. Po progra
mos bus šokiai, grojant jauni
mo mėgiamam orkestrui. įėji
mas 2.50 dol.

Skautų Sąjunga prof. Igną 
Končių apdovanojo Geležinio 
Vilko ordenu. Profesoriui pa
gerbimo vakarienę ir ordeno 
iškilmingą Įteikimą organizuo
ja Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyrius. Vakarienė į- 
vyks spalio 16 d., 4 vai. po 
piet tautininkų sąjungos na
muose.

1960 m., spalio 7 d.; nr. 70.

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokCjimo sąly
gom ir pristatybau j vietą 13 

ONOS IVAŠKIENES

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, Jvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

Res.: A N 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

VAITKUS
F U N E R A L II O M E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK
_____________________ l____~__

Since 1889
OUR ONL.' STORE

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anyivhere
‘Weddinqs & Funerals 

our special+y

L A S K A S FLOWERS
“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
. (BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALI N S
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499


