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Chruščiovas pažadėjo išvykti 
iš New Yorko ši ketvirtadieni.

AriENAUERIS “Įspėjo” de 
Gaulle.

Kongo vyriausybė spalio 10' 
pareikalavo iš Jungtinių Tautų,- 
kad ji atitrauktų savo karino^ 
menės globą nuo Lumumbosq 
Kongo vyriausybė pagrasino 
imsis pati žygių, jei JT kariuos 
merė tebeglobos ir kliddys 
Kongo vyriausybei suimti Lu- 
mumbą. Lumumbą globoja ir 
saugo Ghanos kariuomenė.

priklausomybes daugiau kaip 
12 valstybių su 652 imi. gyven-

— Indija derasi su Sovietais, 
kad jie įrengtų sienos su Kini
ja sustiprinimus. Sovietai su
tinka tai atlikti 10-15 proc. pi
giau rtei Amerika.

jėgą, ji galėtų būti trečioji jė
ga tarp Amerikos ir Sovietų 
Tokia de Gaulle. idėja pakerta 
pagrindus Nato. Jai pritarimo 
nerodo nei Anglija nei Vokie
tija. Pereitą savaitę Prancūri-

— Amerikos sprauminis ko
vos lėktuvas spalio 4 padarė 
per valandą 1,390.21 mylių. Tai 
greičio rekordas, šimtu mylių 
daugiau nei sovietinis.

— Macmillanas susirūpinęs 
de Gaulle politika ir norįs vyk
ti į Paryžių.

ištikima Narto dawtibet padi 
čia®. Ypačiai, fru JĮmViOiiii M 
sistatymui laiškų pritarė preątį 
dentas Eisenhonrfėris. Dsbr 
gr$o į Paryžių tik SU kandėta 
Adsnsuorio pšdfateV •ųtvyMi 
Paryžiy gruodyje, HM išsiašl

tojų, o Sovietai pavergė buvu- pačių 
sias nepriklausomas valstybes, 
tarp kurių suminėjo ir "Lietuvą, 
Latviją, Estiją, su 85,395,000 
gyventojų.o taip pat nerusiškų 
kitų tautų 55,000,000.

Tokiu būdu laikraštis ątitai- 
sė ankstesni vedamąjį, kuriame 
Baltijos valstybės buvo iškir
tos į eilę' nerusiškų tautų, ne
turėjusių savo valstybės.

Sovietai, Čekoslovakija. Len
kija, rytų Vokietija paskelbė 
raginimą, kad būtų kuo grei
čiau sudarytos taikos sutartys 
skyrium su rytų Vokietija ir 
vakarų Vokietija.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Atstovę JAV pasitarimai.

S. m. spalio 6 ir 7 įvyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atsto
vų pasitarimai New Yorke, Es
tijos atstovo būstinėje.

Pasitarimuose dalyvavo J. 
Kajeckas, A. Spekke ir J. Kaiv.

mais. Vienas jų — dėl raudo
nosios Kinijos. Spalio 8 pilna
tis priėmė Amerikos siūlymą 
— atidėti Kinijos klausimą vėl 
metam. Tačiau balsavimas ro
dė, kad balsy skaičius už Ame
rikos siūlymą pamažu maita, 
už Maskvos siūlymą pamažu *u-

priįdšb respiibfikouų vyriausy- 
beil952 metu reikimuose *iš- 
laisvimmo” Šukį; Sakė, jis bu-' 
vęs skirtas “saujai baisų” me- 
dfidti, o žmoėės anapus uždan
gos suvėcHSęjfes. Panašaus prie
kaišto susilaukė iriš tautinių 
grupių, kurių atstovus respub
likonai buvo susikvietę į Wa- 
shingtoną.. j • *
' Kaip atrodė tie žodžiai, ku
rie tada buvot virtę viltim, o 
dabar kaitinimu? Juos pacituo- 

-jaT 1)7 Lawfėnce (NYHT)~ Tai

CHRUŠČIOVAS 
GRĮŠ BE VIENO 
SAVO PALYDOVO

— Amerikoje bedarbių rug
sėjo mėn. buvo 3,388.000. Rug
pjūty uvo 3,788.000. «

DĖL NATO
De Gaulle nori Nato lygios 

įtakos su Amerika ir Anglija. 
Paskutiniu metu dt Gaulle pra
bilo ir apie veto teisę lygiom su 
Amerika bei Anglija dėl atomi
nės bombos vartojimo. Kol to 
nėra, de Gaulle nemato prasmės 
Nato aktyviai dalyvauti. Perei
tą savaitę pakartojo: Prancūzi-

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS paskelbęs Marųuette dicezijos 
“----- —————— vysk. Thomas L. Noa.

— Sovietų Suslovas ir Miko- 
janas slaptai buvo nuvykę į 
kom. Kiniją tartis dėl ideologi
nių skirtumų pašalinimo. Grį
žę be rezultatų.

vfert SsI prie de Geni
te buveines, reikalaudama Aliiro neatskirti nuo’ PrarKūzijoe. Susigrūmė 
su 500 policininką. . - ’ ’ 1

KONFLIKTAS SU J. TAUĮOM jos mm.pčnmnl
Alžiro klausūnasiškfls it šiė< 

je J. Tautų sesijoje, Greičiau-f

balsavimus. J. Tautų priežiūro
je. Prancūzija jau ne sykį at
metė J. Tautų kišimąsi j Alžiro 
klausimą, šios sesijos metu de 
Gaulle davė nurodymų Prancū
zijos atstovui laikytis J. Tauto
se santūriai. O pats de Gaulle 
pereitą ketvirtadienį viešai iš
vadino J. Tautas "nuolatiniu 
skandalu". De Gaulle neleis 
kištis į Alžiro reikalus institu
cijai, kurios narių tarpe yra to
kių, kurie savo krašte palaiko 
vergiją,yra imperialistai ar ne
turi tikslios informacijos. Tai 
visai kitokis nusistatymas nei 
Amerikos, kuri paskutinėje se
sijoje taip aukštino J. Tautas. 
Išsiskiria su Amerika pažiūros 
ir\

J. Tautos spalio 10 nubalsa- N. Y. TIMES PASITAISO
vi įtraukti į šios sesijos darbų N. Y. Times, spalio-7 vedama-
tvarką Vengrijos ir Tibeto klau- jame grįžo prie Chruščiovo Tei
simus. Už Vengrijos klausimo kalavimų panaikinti kolonijas ii

Registracija balsavimam New 
Yorke eina šią savaite, baigia
si šeštadieni. Laukiama regist
ruojantis - dar apie 1,250,000. 

munizmu —, sako- laikraštis Jau° * Kurie buvo registruoti perei-
yra geras, tikslas, tačiau “Mo- — .Popiežius Jonas XXm pa- tuose rinkimuose, tie nereika- 
rriinio apsiginklavimo” meto- ragino spalio mėnesį skirti mal- tingi naujos registracijos, jei, 
dai katalikam nepriimtini, nes das už taftą. * ■, nepakeitė acfreso. Registruotis pritino pdcteflcaT nesveiką* ir
skelbia religinį indiferentizmą. — , 1 —“———— ir balsuoti gali Amerikos pi- grąžino į ligoninę, užuot pa- ■ ofenzyvos pusę, CtarvMavas
Dėl to Vatikanas yra pareiškęs — Vokietija pasirašė sutartį tiečiai, kurie yra šioje vabty- siuntę į teismą, kur jis šaukia- davė tam gerą progą. Ar ji tiks 
rezervuotumą, o Vokietijos, su Prancūzija, kad pastaroji bėję išgyvenę metas; šiame mas dėl tnokeaEių rrasukimo— naUneadota? --

Ktrtm spalio 9 paskelbė Anglijos, Airija. Italijos vys- duos bazes Vokietijos karino- mieste 4 mėnesius, balsavimo viso 791,745. Tai tas pats Goid- —“— ... ■—
pavasari dešimties vyrų ekspe- suėmusi 149 sukilėlius prieš trapai yra uždnudę katalikam menei treniruotis ir sandėliam, * apylinkėje vieną mėnesį. Taip fine, kuris dovanas dalino Bal- — AngtiMo sausio 9 potvy-
dicįją į Eversto kalną. Pirmie- Častro. Tarp jų vienas ameri- tame sąjūdyje dalyvauti; Ame- nes Vokietijos teritorija yra pat, jei moka rašyti ir skaity- tųjų Rūmų Adamsui, preriden- nfaoae žuv»o 10. Tokių potvynių

rikoje tokį pat draudimą yra per arti Sovietų. ti. tui, gubernatoriam. nebuvo T metai.

. Šen. Kennedy spalio 1 lenkp 
kongrese Chicagoje kalbėjo:

“Mes turime pripažinti au
gančius skirtumus komunistų 
pusėje ir tuos skirtumus paska
tinti. Mano papildymas prie 
Battle Act (federalinis nusavi
nimo įstatymas) leistų preziden
tui panaudoti mūsų ūkines pa
jėgas tam, kad paskatintų tai
kingus pasikeitimus už geleži
nės uždangos; ten tatai padėtų 
atsikelti vadinamas paverktą
sias tautas nuo Kremliaus vieš-

EUROPOS VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

* Prancūzijos ir Vokietijos 
ciatyva numatoma sušaukti še
šių Europos valstybių viršūnių 
konferencija gruodyje.

'"jog ryfp. ir vktorio Eriropoo

Būtp svarbiau pripafin- 

ti svoris, kuris porovorię Amo- 
Mititeniorta GoMRno pri- rifcM uMtato puHtikao svaro-

' Prancūzijos politika vėl ima 
traukti stebėtojų dėmesį — vi
duje opozicija de Gaulle, o 
taip pat- -besitempią santykiai. 
su sąjungininkais.

- VIDUJE DĖL ALŽIRO
Per 28 mėnesius būdamas 

valdžioje Gaulle negalėjo 
fMfėnkinti į jį sudėta vilčių — 
baigti Alžiro karą. Karas var
gina jau 6 metai. Pririšta pran
cūzų kariuomenės 400,090, iš 
jos žuvo jau 13,006. Kasmet iš
eina, daugiau kaip po vieną bi
lijoną dolerių. Prieš metus de 
Gaulių paskelbė apsisprendimo 
teisę Alžirui. Bet lig šiol ji ne-' 
galėjo būti įvykdyta, nes nesu
tarta/ kas balsavimą kontro
liuos. Alžiro sukilėlių būtina 
sąlyga, kad Prancūzija jau da
bar pripažintų sukilėlių vyriau
sybę. Jie jaučiasi vis drąsiau, 
kai Maskva ir raud. Kinija vie
šai, juos remia ir pagalbą siun
čia, ir š. m. sausyje derybos nu
trūko.

Tarp prancūzę išaugo, de 
GauHe dvejopa opozicija dėl 
Alžiro. Vadinama kairioji opo
zicija reikalauja susitarti su 
Alžiru. Prieš mėnesį teismas nu
baudė 18 prancūzų, kurie at
virai rėmė sukilėlius^ Dabar 
skandalas su vadinamais inte-

energijos komisijos pirminin
kas John A. McCone pasisakė 
manąs, kad taip-

išduoda Prancūzijos reikalus, 
Antras Chruščiovui -laimėji- kalbėdamas apie apsisprendi

mas — jis vistiek pasiekė, kad mą. Sos opozicijos 8000 spalio 
viršūnių konferencija bus — 3 demonstravo prieš anuos in- 
bent ateinantį pavasarį. telėktualus su šūkiais “pakarti

Trečias Chruščiovui laimėji- Sartre”.

kada programos vedėjas David 
Susskind spalio 9 pakvietė 
Chruščiovą. Firmos atstovas pa
aiškino, kad programa pasitar
navo Chruščiovui, ir firma su
silaukė šimtus priekaištų tele
fonu.

spalio 9 šv. Patriko katedroje 
pradėjo vajų 25 mil. naujai ko
legijai — .seminarijai ir kitom

Ryšium su sąjūdžio, kuris va- mokyklom statyti New Yorko 
dinasi “Moralinis apsiginklavo arkivyskupijoje. t
mas”, išsiuntinėtom brošiūrom - . .......... , * R*9**baaje ihevimem New
“Ideoloffv and Co-eitisterre” ~ Vysk. «. E; xwaiuiroin x>us Yorke 

šventintas Romoje popiežiaus

sąjūdis ir kotas yra bažnyčios , įšventintas ir dabartinis 
nusistatymas dėl je. Nors bro- . .. , ,, . _.TC kardinolas Spellfnanas 1932 Pi- 
šiuros tikslas' — lova su ko- r

Eisenhowerio kalba 1952 riig- 
piūčio 25, kur buvo pavartotas 
“liberation”. .. ' < ■ ■■ ;į.-

Mm rttakad negalim rrjrimti 
ir mes turime tai pranešti 

visam' pasauliui, įskaitant h* 
kiemR^ — ' iki pavergtas 'pa- 

/ sautid tautos turės visišką'lais
vę'pasirinkti savo kelią; tada, 
ir tik tada, galėsim pasakyti,. 
kad yra galimas būdas sugyven
ti taikingai ir . pastoviai su ko- 
munnizmu.

Mąs turime pasakyti Krem- 
liui, ~kad- mes nielcad nestovė
sime nuošaliai su pagalba kiek
vienam tų supančiota kraštu 

bE GAULLE trijų dienų kelionėje * Vyrui ar moteriai, kurie siekia 
X prieglaudos; kiekvienam

žmogui-, kuris savo tautoje kurs- 
*° *aisvės liepsną ir kuris yra

■ pasiaukojęs savo tautiečiu 
< f*laisvinimui".

Po keturių dienų valst. sekr. 
B J. F. Dulles aiškino: “būtų ne- 

•f .\ -k’ ?>*,.,■ *•. .. -/“-‘B sąmonė suprasti, jog Eisenho- 
B vveris kursto beginklių vergų 

; B sukilimą. Perankstyvas sukili- 
| mas likviduotų patriotus. Yra

daugybė taikingų būdų, kuriais 
, B Rusijos despotų siekimai taip

I B būtų apsunkinti, kad jie patys
g atsisakytų nuo valdymo. Tai

B buvo parodyta Jogoslavijoje”.
r , / B Demokratai tuos žodžius pas-

■ merkė tada. Juos smerkia ir
r | B dabar. Bet ir jie prisistato su

Į B žodžiais apie pavergtas tautas.
| B įdomu juos sugretinti.

Ar daug skiriasi respubliko
nų ir demokratų mintis? Atro
do tik tiek: nevartoja “išlaisvi
nimo” žodžio; Dulles kalbėjo 
apie “daugybę būdų” paverg
tiem padėti, Kennedy kalba 
apie vieną — “ūkines pajėgas”.

Tarp partijų žodžių- skirtu
mo nedaug. Daugiau skirtumo 
tarp žodžių ir darbų.. Supran
tame — abeji tuos Žodžius 
skyrė ir skiria rinkimam. T5- 
čiau gerai jau tai. kad abiejų 

— Maskvoje numatoma 20 partijų atstovai kalba apie pa- 
valstybių komunistu viršumų vergtus kraštus rinkimų kalbo- 
konferencija lapkričio mėn. Tai reiškia, kad jie pripa- 
Pagrindinis joje klausimas — 
ideologiniai skirtumai.

Lumumba išsikraustė?

Kongo buv. lųin. pirm. Lu- 
mųmba spalio 9 bėgiojo po 
smukles ir ten esantiem žzno- 

____  _ nėm aiškino, kad. jis tebesąs 
lektųalais, kurių:142 paskelbė ja turi torė^i savo apsaugą o vyriausybės ̂ teną

9^_ *aba* m***™**- Už Amerikos manifestą, tafrstšmtį mesti gink- ne atiduoti savo jėgas" Nato H- pulk. Mobutu atvedė porą šim- 
siūlyinąbuyo Jjemet 42; prieš Dėmimųjų, opozicija, prie- niai. Jei Prancūzija, Anglija, tų Kongo kareivių, apsupo Lu- 
34, susuaikė 22. Pfernm: 44, įįugaj kaltina de Gaulle, kad Vokietija sudarytų savo karinę mumbos rezidenciją ir ją sau

gojančius Ghanos sargybinius 
ir įsakė nieko neišleisti ir ne
įleisti. Į balkoną iišbėgęs Lu
mumba šaukė, kad jis nesąs 
suimtas iĮ.; kad reikalauja Mo- 
butą stoti į dvikovę.

Brokerių firma Sutra Bros vkePr NKOn0 lr 86,1 Ken' 
a. Co„ kuri yra sponsorius te- nedy <Uskusijos televizijoje spa- 
levizijos programai “Opeli Uo 7 vėl rad0. dideli<> atgarsio 
End”, nutraukė sponsoriavimų, spaudoje. Pripažįstama, kad 

diskusijos buvo aštresnės; Nixo- 
nas buvo'stipresnis nei pirmu 
kartu. Po diskusijų spauda įsi
jungė į pareikštas diskusijose 
pažiūras. Nixono silpnoji viola 
—« jo tvirtinimas, kad Ameri
kos prestižas ir pajėgumas nė
ra sustipęs. Gub. Rockefelleris

— Baltike* laivo, kuriuo at- nepritarė Nixono beatodairi-
plaukė. Chruščiovas į New Yor- niam teigimui ir apgailestavo, 
ką, vienas įgulos narys pabėgo kad iš viso tas klausimas kilo, 
ir paprašė Amerikos imigraci- Prezidentą? Eisenhoweris televi- 
jos įstaigą azylio. - rijoje spalio 10 smerkė tuos, tai’

rie tvirtina, kad prestižas SU
KAS PAKLAUSA CHRUščIO- silpęs. O Kennedy kitą dieną 
VO ' te11 atkreipė dėmesį į balsavi

mą dėl Kinijos- priėmimo į J.
. Į Chruščiovo skatinimą, kad Tautan — pats faktas kalba 

susivažiuotų valstybių galvos, Kennedy silpnoji vieta — 
atsiliepė tiek: iš 20 totynų Ame- įtjnakim~t M Amerikai ne- 
rikos atvyko vienas — Castro; M19BfW0Hs dėl pakroš-
iš 15 nekomunistinių Europos Ouemoy ir Ktotsu, nes
kraštų vienas — Macminanas; rfrategiiksi neapginamos.

» vld?riniM 18 Kita dieną M. Higgins (NYKT) 
atvyko 6; iš Afrikos ,18 valsty- aukavo Kennedy tokį ne- 
b“* princųringumą, nes pagal jo

— Ar SntoM tebedaro slap- Ul»»jin>b neapginamas 
už anas salas yra Berlynas, ku
ris pats yra virtęs sala komunis
tų jūroje. W. Lippmannas, kaip 
ir galima laukti, pritaria Ken
nedy ir smerkia Nixono per 
didelį “dosnumą”.

"Mes privalome niekad — 
jokioje viršūnėje, jokioje taikos 
dekiiaracijoje, savo žocEEiuose 
ir net mintyse---- nepripažinti
sovietinio dominavimo ryty 
Europoje".

Michigano gubernatorius G. 
M. Williams spalio 3 pakartojo 
Kennedy nusistatymus tokiu 
pareiškimu: jei Kennedy bus 
išrinktas prezidentu, jis “pas
kelbs pasauliui ypatingą akci
jos būdą padėti laisvę atgauti 
Lenkijai ir pavergtom tautom”.



2 DARBININKAS 1960 m., spalio 13 d., hr. 71
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Nauja generacija
IR SAVIKRITIKOS REIKALAS

Pasekėm, kaip akademinio 
jaunimo atstovai piešė savo ge
neracijos vaizdą Studentu Gai
rėse ir Metmenyse.Vaizdą ga
lima būtų ryškinti, tikrinti, tai- 
sinėti kitos jaunimo spaudos 
pasisakymais. Juos pasekti nuo
latos būtų prasminga, norint 
turėti gyvą supratimą apie 
šios generacijos minties ir per
gyvenimų rutuliojimąsį. šioje 
vietoje nuo to susilaikant, ten
ka tik atkreipti dėmesį dar į 
vieną reiškinį — kad patys jau
nimo atstovai mėgina savo ge
neracijos vaizdą apibūdinti pa
lyginimu su amerikiečių aka
deminiu jaunimu. ’

Kiek yra bendra su ameri
kiečiais?

“Daug bruožų — nukrypi
mas nuo politikos į kultūrą 
(kurią norima “vartoti”, “išgy
venti”, bet nesirūpinama pa
tiems kurti), pasyvumas aplin
kos, tradicijos ir vadovaujančio 
elito atžvilgiu, intensyvaus ver
tybių pergyvenimo praradimas, 
moralinio jautrumo sumažėji
mas — yra būdingi ir ameri
kiečių akademiniam jaunimui. 
Šie bruožai turėtų būti suvo
kiami ne vien imigrantų vaikų 
psichologinio lūžio, bet ir Ame
rikoje vykstančių socialinių nuo 
taikų šviesoje (joms imigrantų 
vaikai dėl savo psichologinio 
nesaugumo, galbūt, dar imles
ni, negu patys amerikiečiai)”.

Taip atsiliepė Metmenų re
dakcija, patys tos generacijos 
atstovai, po anos jaunimo cha
rakteristikos. Toliau, išeidamas 

'iš šios generacijos tokios pa
dėties, kokia ji buvo parody
ta apibūdinimuose, laikraštis to
kiais žodžiais rašo dėl ateities: O.

Kokia jos ateitis? d

Tuos klausimus galima pri-' 
imti kaip susirūpinimą dėl liūd
nos ateities, jei padėtis liks to
kia, kokia ji buvo atvaizduo
ta. Galima priimti kaip paska
tinimą į savikritiką, o po jos 
gal ir į tam tikrą reviziją sa
vo pažiūrų ir savo veiklos. An
tai, kai jaunosios generacijos 
atstovų buvo skundžiamasi vy
resniaisiais, kad jų negerovės 
atstumiančios jaunimą, tai re
dakcija klausia:

Ar tie nusiskundimai nėra 
“patogus pasiteisinimas nuosa
vam iš visai kitų priežasčių ky
lančiam lietuviškam apsileidi
mui paaiškinti ... Ar jaunimas 
pakankamai pažįsta lietuviškuo
sius veiksnius, kad apie juos 
galėtų reikšti nuomonę? Ar jis 
jaučia pareigą juos pažinti, 
prieš reikšdamas nuomonę?”

Kai akademinės kartos žmo
nės reikalauja “logiško įrody
mo”, kodėl jiems reikia likti 
lietuviais”, tai redakcija iškelia 
klausimą:

“Ar šitokių įrodymų reikala
vimas atspindi autentišką inte
lektualinį rūpestį, ar jų reika
laujama todėl, kad žinoma ab
soliučiai pritrenkiančių ‘logiškų 
įrodymų’ nesulauksiant ir tuq 
būdu ‘galėsiant pateisint’ savo 
nulietuvėjimą?”

Kai kalbama apie jaunimo 
vengimą bendrauti su lietuviš
ka visuomene, o didesnį pamė
gimą dėtis į mažus savosios ge
neracijos ratelius, tai redakci
ja taria:

“Tautinis solidarumas 'iškei
čiamas Į mažų grupelių egoiz
mą: einama ne į individualiz
mą, bet į privatizmą, nes yra 
svarbu netrukdomam būti sa
vybėje — ‘privačiai’, o ne būti 
laisvam nuo visuomenės varž-

AMERIKOS lietuviai “turistai” Krušėnų vaikų namuose

K| SUCRĮŽUSIEJI PASAKOJA NEVIEŠAI
N. Lietuva rugsėjo 28. Redak

torius J. Kardelis, atpasakojęs, 
ką grįžusieji iš Lietuvos turis
tai pasakojo susirinkime vie
šai, papasakoji ir kai kuriuos 
dalykus, kuriūbs jie pasakė tik-

SPAUDA

išlaisvinti Lietuvą ir daugelį ki
tų tautų, kurias Sovietai turi 
pavergę ..... Jei šiandien Lietu
vos išlaisVfi&mo byla tebėra gy-

tum pavadinti Lietuvos laisvi
nimo bylos kėlimu. Nė viena 
valstybė, nė vienas Jungtinių 
Tautų narys nepasiūlė kelti Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tautose 
ir reikalauti, kad iš jos būtų

IŠ LIETUVOS <

Už ką Lietuvoje kelia bylą teisme?
Sovft»kaj| Litva š. m. rug

sėjo 4 rašė, kad Emilijai Vai
čiulytei iškalta baudžiamoji by
la už tai, kad ji mokė vaikus 
tikėjimo. To mokymo aplinky
bes laikraštis taip aprašo:

— Nedidelis kambarys ant
klode uždengtu langu kimšte 
prikimštas vaikų. Kampe E. Vai
čiulytė.
— Dar kartą, vaikai, - nelygi

nant dirigentas, ji pakelia į vir
šų rankas. — Koks yra mūsų 
gyvenimo tikslas?

— Dievo valią vykdyti ir nu
eiti Į dangų ... — nedarniu 
choru atsiliepia kambarys.

— Na, o kiek yra dievų?
— Dievas vienas, bet trijuo

se asmenyse; Dievas Tėvas, Die
vas Sūnus, Dievas šventoji Dva
sia, — Įvairiais balsais tęsia vai
kai.

Laikraštis kaltina: “čia susi
renka berniukai ir mergaitės. 
Tuo metu jų vienaamžiai žai
džia gatvėje, skaito mėgiamas 
knygas ... o čia ankštame kam
barėlyje vaikai skaito ... kate
kizmą. Kiekvieną vakarą nuo 
7 iki 8, V. žaloja vaikų sielas.

“Galima būtų ir nepasakoti 
apie davatkos veiklą. Neseniai 
ji buvo sulaikyta. V. iškelta bau
džiamoji byla. Greitai kaltinin
kė stos Į teismą ir neabejoti
nai gaus pagal nuopelnus. Ta
čiau ar vienos V. čia reikalas?” 
Ir laikraštis kalba, kaip moky
tojai ir partijos pareigūnai aiš
kinosi, kad jie nieko nežinoję 
apie įvykį. “Bet ar panašus ne
žinojimas pateisina mokyklos 
vadovus? Kas, jei ne jie, pe
dagogų kolektyvas, turėjo lai

ku pastebėti, kad jų mokinių 
dalis pateko į tamsybių pink
les. Mokytojai, komsomolas tu
rėjo susekti nusikaltėlę, vei
kiančią kunigo Jesenevičiaus 
nurodymu...”

• ★

Aprašymas vertas labai dide
lio dėmesio. Jis rodo iš nau
jo, kaip Lietuvoje praktikuoja
mos tos laisvės, apie kurias 
Chruščiovas kalbėjo Jungtinėse 
Tautose. Kiek tos laisvės yra 
Lietuvoje?

Tėvų laisvė rūpintis savo vai
kų religinių pamokymu — atim
ta.

Mokytojų laisvė nebūti šni
pais ir Įdavikais — atimta.

Asmens laisvė _ skelbti savo 
religines pažiūras — atimta. 
Ne tik laisvė skelbti savo reli
gines pažiūras viešai, gatvėse 
ir aikštėse, kaip tai yra Chruš
čiovo keikiamam Wall Str., bet 
net uždaram kambarėlyje, užsi- 
dangsčius langus, tikybos aiški
nimas laikomas baudžiamuoju 
nusikaltimu.

Dėmesio verta ir tai, kad ti
kėjimo persekiojimas vis labiau 
stiprėja, ir Chruščiovas lenkia 
Staliną.. >

CHRUŠČIOVAS IR UNIJOS
Chruščiovas ilgai užtruko 

New Yorke, daug putojosi Jung 
tinėse Tautose, glamonėjosi su 
Castro, rodėsi televizijoje, bet 
niekur neminėjo darbininkų. 
Pakako jam pernai susikirsti 
su unijų vadais. Pyko, koliojosi 
ir daugelį klausimų nenorėjo 
atsakyti. Visi žino, kad Sovieti- 
joje darbininkas yra valstybės

“ ... R aukščiau peržvelg
tos medžiagos iškyla rimtas 
klausimas, ar ši generacija pati 
turi savyje galimybę tapti in
telektualiai . ir moraliai reikš
minga; ar jos kultūrinė veik
la neliks niekieno nejaudinan
čiais ir nieko nei naujo nei gi
laus nepasakančiais pasišnekė
jimais?”

— Maskva sukvietė iš sate
litų kodų ekspertus. Spėjama, 
kad ryšium su tokių ekspertų 
Mitchell ir Martin atbėgimu iš 
Amerikos.

— Egipto kalėjimuose esą 
apie 2,000 komunistų ir jų šali
ninkų. Nasseris pažadėjo Tito 
juos paleisti.

— Kingsport, Tenn.. spalio 
4 nuo sprogimo chemikalų fab
rike žuvo 10. sužeista 60.

— Princeton universitetas už
draudė auditorijose rūkyti — 
po 35 rūkymo metų. Draudi
mas sutaupysiąs universitetui 
metam 16,700 dol. Jie atliks 
nuo valymo ir nuo remonto ry
šium su pradegimais nuo ciga
rečių.

tų tam, kad darbu ir kova bū
tų realizuotas savas, individua
lus tikėjimas”.

Įspėjimas- abiem generacijom

Šitokius klausimus galima 
priimti kaip Įspėjimą akademi
nės kartos žmonėm kritiškai 
pažvelgti į savo argumentus, 
pasitikrinti, kas už jų slypi, dar 
kartą pasitikrinti savo santy
kius su tautos dauguma, su vy
resniąja karta, su pareiga būti 
Savarankišku žmogum ar su te
kėjimu pasroviui.

šitokią jaunosios generaci
jos apžvalgą galėtų priimti ir 
vyresnės generacijos žmonės, 
kaip džiuginantį vieną faktą, 
— kad yra jaunesnės genera
cijos žmonių, kurie kritiškai se
ka savo generaciją ir jis pasi
reiškimą. Priimti ir kaip įspė
jimą, kas jaunimui priimtina ir 
kas yra svetima vyresniųjų veik 
loję, spaudoje; Įspėjimą, kas 
reiktų ir vyresniųjų kartoje pa
taisyti, norint, kad tarpas tarp 
dviejų generacijų išsilaikytų 
normalus, neišvirsdamas prara
ja. kurią norėtų pagilinti Lietu
vos nedraugas rūšiuodamas: “ši 
tie jau nudžiūvusios šakos, o 
šitie dar ne”.

privačiai, o tie privačiai jų pa
leisti žodžiai eina paskui iš lū
pų Į lūpas.
“Pavyzdžiui, rūkantieji nusive

žė amerikoniškų cigarų, bet ... 
nedrisę jų viešai panaudoti, nes 
Lietuvos gyvenimo sąlygos esan 
čios tokios, jog su cigaru dan
tyse nesą kaip pasirodyti. Ar- 
bą: moterys buvo nusivežusios 
daugiau suknelių, bet dėvėju
sios pačias paprasčiausias ir 
kasdien jų nekeitusios. Tiesa, 
jau išvykstant jos buvusios į- 
spėtos laikytis kuklumo ir per 
daug nesipuošti. Dauguma jų, 
nors ir nusivežė suknelių, bet 
nerado galima jų keisti, kaip 
kad Kanadoje. Tuo tarpu p. 
Byrienė, kuri yra tikrai turtin
ga, suknelių nusivežusi daug 
ir jas keitusi labai dažnai, o 
tas jau visai delegacijai sudarė 
didelį nemalonumą. Tūla mo
teris, paklausta vieno montrea- 
liečio, pasakyti savo įspūdžius 
iš Lietuvos, trumpai atsakė: — 
Viskas gerai, bet aš daugiau 
Lietuvon nevažiuosiu!

Lietuvos byh. Vakarai ir 
Altas

Draugas rugsėjo 29 vedama
jame su pasitenkinimu rašė:

“Patys lietuviai redaktoriai 
gal neaprašytų tiksliau ir stip
riau, iškeldami Lietuvos nepri
klausomybės bylą ir priminda
mi Chruščiovui, kad jis — vie
toje reikalavęs nepriklausomy
bės vadinamoms koloninėms 
tautoms, pirmiausia pasirūpintų

va JAV ir Jutuose demokrati
niuose kraštuose,... tai vistik 
turime pripažinti, kad .tai bus 
daugumoje Amerikos liet. Al
to koordinuojamos ir vadovau
jamos veiklos pasekmės”.

Džiaugiantis pastangom Alto 
ir visų, kas tik padeda garsin
ti Lietuvą, negalim betgi ten
kintis tuo, kad spauda ar kuris 
diplomatas sumini Lietuvos, 
vardą. Ligšiolinis suminėjimas 
yra labai toli nuo to, ką galė-

pašalinta Sovietų okupacija, ar 
kad bent būtų susipažinta su 
padėtimi. Ligi šiol Lietuvos 
skriauda buvo panaudojama tik 
Chruščiovui nubaidyti nuo ki
tų kraštų, Į kuriuos jis nagus 
tiesia. Nebuvo jokių pastangų 
grobikui atimti pasigrobtą kąs
nį, o tik noras, kad jis toliau 
nebekąstų. O mes norime, kad 
pagaliau ir lietuvos byla bū
tų iškelta, ir kad visi veiksniai 
visais kanalais tą mintį leistų.

NAUJAS 1961 FORDAS
Naujas 1961 Fordas turi nau

ją formą, pritaikytą greitesniam 
judėjimui, su dideliais motoro 
pagerinimais, kaip automatinis 
30,000 mylių tepimas. Tai su
taupys savininkui pinigų ir 
duos saugesnį važiavimą.

1961 Fordas yra 4 coliais 
trumpesnis ir 2 coliais siaures
nis nei 1960. ir jis duoda nau
ją vaizdą Fordo klasikinių li
nijų piešiny.

1961 Fordas už “klasikinio 
grožio funkcionalinę išraišką” 
Romoje, L‘Alta Moda Italiana 
parodoje buvo apdovanotas 
specialiu medaliu.

Naujam Forde padaryta daug 
pagerinimų, patobulinimų: nau
ja tepimo sistema, kuri leidžia 
važiuoti 30.000 mylių netepant; 
nauji, didesni ir sunkesni stab
džiai. automatiškai sureguliuoti;

• visos apatinės dalys yra gal-

vanizuotos, apsaugotos nuo rū
dijimo; galvanizuotos ir durų 
apačios; apsaugoti ir duslintu
vai; naujas Diamond Lustre Fi- 
nish niękada nereikalauja vaš- 
kavimo, blizginimo.

1961 Fordo išleista 16 mode
lių keturiose klasėse — Fair- 
lane, Fairlane 500, Galaxie ir 
Station Wagon.

Pridėti dar du modeliai — 
Galaxie Victoria ir Country 
Sųuare Station Wagon.

Fordas turi naujus 390 kub. 
Col. Thunderbird Special V-8 
motorus. Viskas įrengta, kad 
būtų patogiau ir geriau.

1961 Fordo Falcon (Tudor 
Sedan) turi 101 arklio jėgos 
motorą, važiuoja 30 mylių su 
galionu benzino. Taip pat yra 
tos rūšies ir Station Wagon.

KAIRĖJE 1961 Ford 
Falcon (Tudor Sedan), 
apsaugotas aliumini- 
jum nuo rūdijimo, pa
tobulintas, 101 arklio 
jėgos motoros, važiuo
ja 30 mylių su galionu. 
Apačioje — The For- 
dor -Stations ~Wagon 
su naujais pagerini
mais.
DEŠINĖJE 1961 For
do Galaxie Club Vic- 
toria naujas modelų, 
apdovanotas specialiu 
madaliu Romoje. Turi 
daug naujų patobuli
nimų — automatinj 
tepimą, galingą moto
rą, apsaugotas nuo rū
dijimo.

(Skelb.)

vergas, o profsąjungos (neva, 
unijos) tik valstybės Įrankis dar
bininką darbui užsukti, ką ro
do vengro kartunisto Viktoro 
O. K. Vashi nupiešti apačioje 
vaizdai. Jis turėjo 1949 iš Veng
rijos bėgti, nes bolševikai bai
siai nemėgsta tiesos, išreiškia
mos juoku ar karikatūra.

Carbinin- 
apsaugos

darbinin- 
prirakin-

JAV LAISVAS 
kas. Unijos,jam 
skydas.

SSSR VERGAS 
kas, automatas, 
tas.

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y,

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

h AR JŪS NEPERMOKATE i
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 5 J
2j Jūs esate kvalifikuotas: H

H Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai h
] Į ir greitesniam patarnavimui,
I j reikalaujant nuostolių atlyginimo. K

Kreipkitės: H

H ALBERT F. PETERS (Petrauskas) I
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Į j 84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y. O

' ! Tel. VI 3-1477 ‘ ’
NAMŲ ADRESAS ‘ '

! [ 106-53 — 95th Street Otone Park 17, N. Y. J [
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VIRŠUM

donė.

krašte 
laisves:

— Lauke gal. Džiausto išsiskalbusi, — atsiliepė 
nuo siuvinio galvos nepakėlusi Tyionė.

Troboje buvo labai tyku, židiny vos spinksėjo 
ugnelė tarpais susindavo musė, arba suurgzdavo po 
suolu Sargis. Basų žvaigždonės kojų šlepsėjimas ne

rfiftHB >«4<f f tigitgii

ŽVAIGŽDE

nė, CShelskfo pistoletų bei 
frnmšĄių pagaliui baigia aiškin
ti tMį kąnedasakė Machanko-

jospavarde pastatė tais kryže- 
Muą

Patrukšlio kaimo“ gyventojas

Įkirto,— sušnibždėjo ŽvaigŽdonė, rodydama 
kairę koją *

— Įkirto? Motulei? — Viemi šuoliu prišoko Rin- 
dė ir, parkritau Į samanas, ėmė raudoti. — Kad tik 
nemįrtaaį, motule, kad tik nemirtum, kad tik ne-

ŽvaigMonė prisilenkė prie dukters ir stipriai pa* 
traukė'■ ją už peties:

— Ne raudoti laikas. Apibėk ir paieškok mus
mirės. Pačios nuodingiausios. Pailsti?

■ ' DusvS ant iježnvio galo
Laisvė yra žmonėm įgimta, 

bet. visuomeninėje santvarkoje 
vieni kitiem ją ir atima. Dar 
prasčiau, kad ją atima ame lais-

Uogelė su Rimgaudu grįžo prie būrio ir, kadangi 
artėjo vidurnaktis, išėjo su visais į pakalnės girelę 
paparčio žiedo jieškoti. O gal netyčia užmins ant 
žiedo, vieną kartą metuose težydinčio? Tada viąa žemė 
atsivers, visus joje' paslėptus turtus pamatys. Ir iš
mintingu taps: visas paslaptis — dievų ir žmonių — 
sužinos. Ir laiminga bus. Užtat maži ir dideli, net 
ir seni, paparčio žiedą rasti troško: žinoti visą tiesą 
ir būti laimingu; na, ir turtų rasti! kiek atšips, net liežuvio galas atšerpetuos nuo rūgš

ties, kai lūpos ir visa burna juodai pamėlynuos, ta
da jau galima barbenti pirmąsias ir į krepšį. Ne
sparčios rinkti- mažutės mėlynės. Tai ne žemuogės ar 
pūpsančios avietės. Bet užtat jos sparčiau jutima brau
kyti. Nesitraiško taip greitai, nėra sukirmijusių. Kar
tais koks ilgakojis voriukas nusileidžia Savu siūlu nuo 
medžių lapo ant uogų kraitelės, kartais adatinė bla- ŽvaigŽdonė tylėdama ištiesė ranką į krūmus. Rin- 
kė 3 kažkur atrėpttoja, prikrinta šapefią'eglių-skujų. dė dar .paėjo artyn ir prie pat krūmų pamatė nu-
Bet kiekvieną nereikafingą'daiktą tuoj pastebėsi ant vinguriuojančią rainą uodegą, su juodu brūkšniu per
blizgančių uogų paviršiaus, atsSvie&mSu, lyg tamsiai . vidurį, 
mėlynas veidrodis. Ir nesunkiai nutversi stidfoėjantį, 
kaip girtą, vorą ar kitą gyvį, pačiupęs su visa uoga 
nukratyti ir tiek. . \

GIRIOS

paskolos 
ūkiui at- 
pavienių

duoklę, derini leisdavo sunau
doti sau. Dažnai net ir viso 
derliaus neužtekdavo duoklei. 
Tokie ūkiai (išvežtųjų) buvo va
dinami k o op e natiniais. 
Dar 1948 metais buvo pradėta 
bandyti išvežtųjų kaimynų že
mę jungti j “kooperatinį ūkį”. 
Bet tokia praktika savęs nepa
teisino.

Tad 1949 metų žiemą buvo 
panaudotas bolševikų išmėgin
tas metodas “kolektyvizuoti” 
žemės ūkį. Tik tris - keturis 
metus tepasidžiaugė gavę že
mės iš apardytų ūkių bežemiai

Romoje popiežius Jonas XXIII 
įkūrė kolegiją, kurioje gyvens 
Afrikos studentai, bestudijuo
ją Romos universitetuose.

Miškas ošė jaukiu, migdančiu garsu. Lyg vėjas 
tave neštų, lengvai pasūpuodamas, lyg kažinkas mei
lius žodžius kalbėtų, lyg glostytų plaukūs ... Tokia 
gera buvo miško tyla, su lengvu šiušenimu, netikėtu 
paukščių riksmu ar šakelės brakštelėjimu, mažam žvė
reliui liuoktelėjus. Rindė kelis kartus patikrino, ar 
tebėra motulės priejuostė* kišeniuje Rimgaudo peilis. 
Ką gali žinoti, o gal koksai drąsus žvėris, ir į pana
mes sumanytų atrioglinti, kad ir vasarą? Tiesa, čia 
pat Mantvilo trobos, bet ar suspėtam nubėgti? Atsar
ga gėdos nedaro. Ragotinę Rindė už juostos pasi
kabinusi turėjo. Abi gintųsi. Bet jokių įtartinų gar
sų nesigirdėjo, o krepšeliai jau beveik artipilniai. 
ŽvaigŽdonė kelis kartus nuramino mergaitę, kad vi
siškai nėra ko bijoti, ir abi pralinksmėjo. Krizeno 
abi, vis juokingesnius atsitikimus išgalvodamos. Ta
rytam kutenosi viena kitą žodžiais, mintimis. Rindė 
lankstėsi už medelio, kiek tolėliau nuo motinos. Bai
gusi kažkokį pasakojimą nusijuokė; bet nutilusi iš
girdo lengvą aiktelėjimą Pakėlė galvą Motina buvo 

' atsilošusi, įsmeigusi akta į savo ištiestas kojas. Ir tik 
paėjusi į ją artyn, Rindė pastebėjo, kad motulės vei
das — kaip prieš saulę išbaltinta drobė, o lūpos —

tą ji ėjo skersai ir išflgai trobą lyg ko jieškodama 
ar užsimerkusi. Staiga jai iškrito iš rankų medinis 
puodukas vandeniui gerti, nejaukiai kaukštelėdamas į 
aslą Tyionė pakėlė galvą

— Ar motulė ką paliepti Rindei norėjai? Galiu

daugelis dainų buvo išdainuota. Girioje buvo jau gūdu, 
kad ir čia pat ėjo Rimgaudas, kartais jos ranką pa
imdamas. Jai baisūs aidėjo jieškotojų šūkavimai; 
šiurpu krėtė girios tamsybė ir paslaptingumas. Jai 
darėsi labai liūdna: tarytam visa šviesi šventė būtų 
staiga šitame vidurnakty nuskendusi.

' 10
—- Rinde, Rindele! Kur gi tu! — Šaukė žvaigž-

ras "salėje. Žinoma, tokiu at
veju žmogui pasidaro viskas 
“aišku’V ir jis' pasirašęs eina, 
nejausdamas pats savęs. Ir taip 
per keturias dienas buvo pil
nai apiformintas kolchozas 
“Jaunoji Gvardija”. '

■ Vaikščiojo Požečių kaimo gy
ventoja Bakienė, iki sąmonės

Mėgo ŽvaigŽdonė rinkti mėlynes, mėgo Rindė.
Susitarė lenktyniauti: katra pirmutinė pilną pririnks. Braukė ir braukė po dvi, po tris, po saujelę. Lū-

— žiūrėk, kad į dugną paparčių lapų neprikto- pos buvo jau seniai mėlynos, atrigardiiuota 9d valiai,
tam, — kalbėjo motina. — Aną sykį mus apga- Dabar tiltai krito ir krito į krepšelius, uždengdamas 
vai.

žiuotį. Savų žmonių nelies.
— Pasisaugokit, — rimtai įspėjo Tyionė.
linksmai šnekėdamos, ėjo pagiriu motina su 

dukteria. Nešėsi po krepšelį, Tylonės iš vytelių gra-

Religinė laisvė taip pat ga
rantuojama toje stalininėje 
konstitucijoje, pasilaikytoje ir 
Chruščiovo. Skelbiama visam 
svietui, kad yra bažnyčios, yra 
kunigai, pamaldos laikomos, 
žmonės jas lanko. Ekskursijom, 
turistam ir žurnalistam bažny
čios parodomos, net rementuo-

po kiemus jau rankiojami pa
dargai, kinknmi pilami
javai. ’• *7 ,

Man atmintinas . kolchozų 
steigimas Raseinių apskrityje, 
Betygalos valsčiuje, “Požečių kai 
me. Nuo pat ryto sausakimšai 
mokyklos salėje' suvarytos Ja
kaičių, Vagupių, Užpušinių, Po
žečių kaimų gyventojus išlaikė 
iki sekančio ryto, o kitos die
nos,priešpiečiais, atvykus iš Ra

kai šaukdavo apylinkės susi- atseit, savaimė visi “už”, 
rinkimą Tikriau ne šaukdavo, 
o suvarydavo ginkluoti, “istre- 
biteliai” ir enkavedistai. Daž
niausiai pasirinkdavo mokyklą 
ar kitą stambesnę patalpą. Su
sirinkimą vesdavo valsčiaus 
“aktyvas” (kartu su enkavedis
tais 50 - 60 žmonių).

Kalbėdavo pakaitomis visi, 
kas tik mokėjo, atseit, agituo
davo. Susirinkimas tęsdavosi tą 
dieną, kitą; į namus nieko ne
išleisdavo. Sėdėdavo išvargę, an

— Ne, motule, dabar neapgaudinėsiu. Bet susi
tarkim pirmas kelias saujas tik valgyti. Aš pasiilgau 

' mėlynių .,.
— O duonos ar paėmei?
— Paėmiau vieną riekę. Motulė gali sau kram

tyti su duona. Aš vienų uogų noriu.
— Kad ta pati, kaip uoga!

Juokėsi abi, kaip jaunos mergaitės, kaip seserys.

sekmadieniais. Nerodomas se- 
ktojimas mokinių, studentų, tar
nautoją kurie slaptai įtykoja 
į Ibažnyčią pasimelsti. Rodomas 
maskoliškas botagas!

Maskoliai patys rašo, kaip 
jie laisvę supranta; sakysime, 
ir tą religinę, šiame Darbinin
ko numeryje atkreipkime dėme 
sį į apžvalgą iš pavergtos Lie
tuvos. Rasime suminėtą Eleną 
Vaičiulytę, kuri patraukta teis
man už tai, kad savo bute vai
kus mokė tikėjimo. Mokė apie 
tikrąjį Dievą, o ne apie bolše
vikinius stabus. Apie juos mo- 
kyti ir juoS šlovinti;” viešai -ir 
privačiai, yra ir laisvė ir įsaky
mas. Yra laisvė su Įsakymu va
ryti antireliginę, ateistinę pro
pagandą. Nėra laisvės religinei 
laisvei. Grasoma teismu, Sibi
ru!

Tokia yra toji sovietinė lais
vė — tik maskoliško 
pliaušktelėjimas.

Chruščiovas šiame 
pliauškė apie visokias 
laisvę Kuboje šaudyti žmones, 
laisvę ” Lumumbai komunistinti 
Afriką, laisvę jam pačiam ke- 

* liauti po Ameriką, kaip turis- 
i tui... “Juk Amerika — laisvas 
i kraštas” — jis sakė.

Taip, Amerika laisvas kraš- 
ta$. Chruščiovas tai žino, bet ~ 
uodegą sukdamas — tyčiojasi. 
Jo patyčios sutapo su reikšmin- 

jamos (šv. Petro ir šv. Povilo ga spalio 5 diena. Tą dieną 
Vilniuje), net naujai statomos prez. D. Eisenhoweris ir šiemet 
(Klaipėdoje). Nerodoma tik pa- buvo paskelbęs maldos diena, 
verstųjų sandėliais ir muzėjais, Kongreso įvesta jau nuo 1953 
išniekintų, užkaltomis durimis, metų.
apleistų, griūvančių. Nerodomi Koks skirtumas! Pavergtoje 
plėšikiški mokesčiai, kuriais Lietuvoje už tikėjimą traukia- 
bažnyčios apkraunamos ir ne- ma teisman. Amerikoje valsty- 
išsimokančios uždaromos. Ne- bė skelbia maldos dieną

pririnkom? ,.
— Tai ir ne, dukrele. Nežinau, kad taip tada su- 

sivalgė ... Kad skanumas jų buvo, regis ... Karš
čiuose mėsos taip nesinorėjo! Saldi rūgštelė atgai
viną širdį palengvina ....

— Tai ir dabar Suvalgysim, džiovinti vėl ne
teks, — susijuokė Tyionė. — Dienelė irgi karšta.

—Ne, jau dabar džiovinsiu. Tikrai. Ogi neval
gysim ir tiek! Išragaut kokią saujelę, kitą galim. Bet 
susilaikyti žmogui irgi sveika. Maža ko nori.

Ant slenksčio pasirodė Rindė. Įkaitusiais veidais, 
tebedrėgnomis nuo skalbimo rankomis, basa.

— Ar nori uogauti? — atsigręžusi paklausė mo
tina.

— Mėlynių? Į raistą?
— Nagi
— Kad gyvačių bijau! *
— A, jau! Tuoj čia tave ir griebs!
— O kaip anais metais rikio vergą įkirto? Aš 

nenoriu mirti!
— Tai vergą susijuokė ŽvaigŽdonė. — Kiy-

rrn*^- rinkimo ir rytojaus dieną išė-žadėto ^^ bet čta pat
dirvoje buvo areštuotas ir po 
kclill dienų jį teisė parodoma- sisteism.s.iranaM.lS^S.  ̂

” te‘sėias” “štebizavojo
sųuondimą: “Už visuomeninio 
turto grobstymą du metus ka
lėti”.

Neapsieita ir be masinių re
presijų. 1949 metų žiemą ir pa
vasarį, tveriant kolchozus, NK
VD dirbo pilnu pajėgumu ir 
gegužės mėn. jau turėta . atkak
lesnių gyventojų sąrašai. Gegu
žės ankstyvą rytą iš kiekvieno 
kaimo 5-7 gyventojai buvo iš
vežti. Išvežimą' sekė 
pasirašymas “liaudies 
kurti” ir užsilikusių 
kiemų šturmavimas.

O propagandos mašina dir
bo savo. Radijas šaukė, kad gy- 
ventojai supranta, kas gerą 
jungiasi į bendrą darbą (ben
dro katilo tada neminėjo, įį tik 
neseniai gražia "bendro maiti
nimosi įstaigę" forma, pradėta 
piršti) . Laikraščiai spausdino - 
raporto telegramas tautų “va
dui” tėvui, genijui ir t.t. apie 
tai, kad daromi nauji žingsniai 
kelyje į komunizmą. Tuo no
rėjo užtušuoti aimanuojančią 
ir raudančią lietuvių ■ tautąO 
kaimas tada atrodė kraupiai. 
Rytais dairydavosi ūkininkas 
per laukus, ar pas visus kai
mynus rūksta iš kaminų dūmai. 
Visi drebėjo dėl rytojaus, vaikš
čiojo tylūs. Kiti išėjo pas miš
ko brolms keršyti už sugriau
tą gyvenimą, išvežtus brolius.

Bet jėgos buvo nelygios. 
Vampyras surijo, ką pakely su
tiko.. Ir prakaitą, ir ašaras, ir 
kraują, ir gyvybę.

— Taigi- . ..
— O kodėl ne? Aš apsiruošiu pati viena. Rim

gaudas gyvulius pagirdys.
— Tai ir gerai, — lyg pralinksmėjo ŽvaigŽdo

nė. — Čia jūs viską sutvarkysit. O mėlynės kaip iij 
baigiasi! Sudžiovinti žiemai reikėtų. Kai užeina kada 
vidurių raižymas, ar nesivalgo gerai, ko gi griebsies, 
jei ne džiovintų mėlynių?

— Ar nedžiovinai, motule, kai anąsyk visos trys 7 Takučiu pasuko į girios gilumą j raistą Tenai mė
tymų tikra karalija. Tarp properšų medžių pūpsojo 
nedideli kelmeliai apšepę samanomis. Tarpkelmiuose 
žaliavo uogienojų daugybė, laibais stiebais ir smulkiais 
lapais. Tarp lapų tiek buvo apkibę mėlynių uogų, 
kad kartais akyse ndbežaliavo, o mėlynuoto mėlynavo. 
Taip ir traukė rankas bnmkti, braukti, saujomis pri- 
simelžti sultingų uogą ityūsti iš delnų netyčia nu
bluktus lapelius ir suriversti atsilošus į gerklę, go
muriui jau iš anksto pasruvus seilėmis, besigardžiuo
jant būsimu saldžiarūgščiu skoniu. O kai jau dantys

- vę kalbėdami Tai laisvė, kuri 
laikosi ant liežuvio galo.

Tokia laisve yra pagrįsta so
vietam santvarka. Ji pristato
ma kitiem pačia geriausia, žmo
gų išlaisvinanti, visas teises jam 
suteikianti. Ji skelbiama visais 
pašaliais, visais garsintuvais — 
gerklės, propagandos ir techni
kos, visam pasauliui Toji sovie
tine laisve, geriausia, garantuo
jama įstatymais ir konstitucija. 
Dar kokia konstitucija — saulė-

Lietuvai irgi buvo parvežta 
toji stalininė Saulė — 1946 me
tų vasarą. Grįžusi iš Maskvos 
delegacija su Justu Paleckio 
pirmagalyje buvo sutikta Kau
no stotin suvarytos minios — 
su sveikiųimais, gėlėmis, ryka
vimu: laisvė!... Nei tos konsti
tucijos nei Paleckio ligi šiol 
Chruščiovas nepakeitė. Laisvė 
tebeskelbiama. Laisvė ant lie
žuvio galo.
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DARBININKAS

PREi. M. KRUPAVIČIUS. Nuotr. V. Maželio

Mirties sprendimas kapelionui
"N

Prel. Mykolui Krupavičiui 75 metai

DIKTATORIUS

Prel. Mykolas Krupavičius 
spalio 1 sulaukė 75 metų. Tiek 
laiko prabėgo nuo anos dienos, 
kai jis gimė Balbieriškyje, prie 
Nemuno, bėgančio per Lietu
vą. Galima būtų ir Sukaktuvi
ninką lyginti su Nemuno sro
ve, čia lygiai ramia, čia sūkurin
ga, bet visą laiką giliai įsirė
žusią į Lietuvą. Nepriklausomos 
Lietuvos dvidešimtmečio, ypač 
pirmųjų valstybės kūrimo ir 
tvarkymo metų, istorijoje ne
bus galima žymėti be prel. M. 
Krupavičiaus ir jo vadovauto 
krikščioniškojo bloko. Pėdsakai 
perdaug stipriai įrėžti, kaip gi
li upės vaga. Žemės reforma, 
vykdyta bežemio ir skurdžiaus, 
kuriuo buvo mažas, siejasi taip 
pat su prel. M. Krupavičiaus 
vardu. Jo vardas ir darbai yra 
tvirtai susimezgę su krikščio
nių demokratų partija, su sei
mais, su politiniu ir kultūriniu 
Lietuvos gyvenimu, su kovomis 
už krikščioniškąją socialinę 
santvarką ir demokratiją. Stip
rus savo žodžiu bet kurioje tri
būnoje, griebėsi ir plunksnos, 
prirašydamas visą kupetą bro
šiūrų, knygų ir straipsnių, dau
giausia taip pat socialiniais 
klausimais.

Ir viso to galėjo nebūti. Ga
lėjo būti pakartas ... Apie tai 
skaitome jo paties prisimini
muose.
TEN KABOJO Z J JAUNUOLIŲ

Kun. M. Krun^viv r. 'šven
tintas 1914 VI13, pirmojo Di
džiojo karo metu buvo Rusijo
je, Voroneže, lietuviu vyrų gim
nazijos kapelionu. ' e ti c kape- 
lionavo, bet ir di t . ni kai su
kosi, organizavo 'i )kają vi
suomenę ir jau ' o " ; :ę. daly
vavo garsiajame Pcė aoilio' sei
me, išgyveno bo ševizmo gimi
mą ir revoliucijos siaubą. Sa
vo prisiminimuose prel. M. 
Krupavičius pasakoj

“Grįžę iš stoties su J. Matu
lioniu (1913’ sausio mėn.) . . . 
radome mano bute bešeiminin
kaujančius bolševikus. Gerai, 
kad Įspėjo apačioje esančios 
vaistinės savininkas Miufkė. Bū
čiau pakliuvęs jiem Į rankas vi
sai nelauktai. Pernakvojęs pas 
Tautkevičius, kur visuomet val
gydavau pietus, iš ryto su Ber
nardu Žukausku ... ėjom pa
žiūrėti, kas darosi mano bute. 
Pirmutinis nuėjo Žukauskas. 
Bolševikų jau nebuvo, bet kam
baryje visa buvo palikta, kaip 
kiaulininke .. . Nespėjus apsi

dairyti po kambarius, atėjo Ma
šiotienė ir bene Čiurlionienė, 
ir pranešė, kad nakčia bolševi
kų . revoliucinis teismas nutarė 
mane sušaudyti, o Tarybos na
rius ir visą eilę kitų, ypač 
krikščionių demokratų veikėjų, 
areštuoti ... Man nežinant, bu
vo sušauktas platesnis krikščio
nių demokratų susirinkimas ir 
buvo nutarta, kad aš tuojau iš- 
vykčiau į Lietuvą parengti ke
lius grįžti tremtiniam ... Nu
tariau išvykti į Kozlovą (da
bar Mičiųrinską) ... Apleidau 
Voronežą apie 16.(4 vai.) 1918 
sausio bene 23 dieną. Tik išė
jęs, sutikau vieną mano buvu
sių teisėjų Butkų Juzę. Kiti, tei
sę mane mirtim, buvo marijam 
poliškis Benderius, lazdijiškis 
dzūkas Griškelis ... Rankoje 
turėjau tik mažą ryšuliuką su 
vienais marškiniais ir keliomis 
knygomis. Butkus mandagiai, 
kaip savo kapeliono, paėmė tą 
ryšuliuką panešti, o gal norė
damas patirti, kas jame yra, ir 
pasisiūlė palydėti, išsiskyrėm 
artimiausiam skersgatvy. Sto
ties aikštėje pamačiau kartuves 
su apie 20 pakartų jaunuolių. 
Tai buvo aukos prieš keletą 
dienų įvykusio moksleivių ir

1960 m., spalio 13 <L, nr. 71.

SEIMO rūmai Kaune 1920.

Su dr. Kl. Ruginiu 1932 me
tais užeinu pas ministerį pir
mininką Kaune galutinai išsi
aiškinti Simano Daukanto mo
kytojų seminarijos likimo klau
simą. Kl. Ruginis buvo moky
tojų seminarijos direktorius, o 
aš — vicedirektorius. Artėjo 
mokslo metų pradžia, taigi, 
mums svarbu buvo žinoti, ar 
seminarija dar galės toliau 
veikti, ar ne. Jau buvo likę tik 
ketvirtas kursas, nes valdžia 
mokyklas uždarinėjo, tai

SPAUDOS BALIUS

Cicero, III. Liet. Žurnalistų 
Sąjungos Chicagos skyrius pra
ėjusiais metais atgaivino Lietu
voje buvusią tradiciją rengti 
spaudos balius, šiemet toks ba
lius ruošiamas spalio 15, šeš
tadieni, Balio Pakšto salėje. Ba
liaus programoje pasirodys so
listė R. Mastienė, kuriai akom- 
ponuos M. Motiekaitis. Su hu
moristiniais kūriniais klausyto
jus linksmai nuteiks žurnalis
tai — rašytojai Al. Baronas, 
Alb. Valentinas, J. Vaičiūnas. 
Įžangini žodi tars Stasys Dau
nys. Skyriaus valdyba (A. Gint- 
neris, V. Zalatorius, Ed. šulai- 
tis,'Br. šulas, J. Vaičiūnas) kvie
čia visus chicagiečius atsilan
kyti į spaudos balių ir pabūti 
kartu su plunksnos žmonėmis. 
Baliaus dalyviai turės dar pro
gą laimėti dail. A. Rūkštelės 
paveikslą. E. Š.

mums svarbu buvo žinoti, ar 
mūsų seminarijai yra kokios 
nors vilties išlikti kr ne. Ypač, 
kad mes seniau buvome pasiun
tę motyvuotą raštą, kad semi
narijų trūksta, kad ateina me
tas senesniems (kurių buvo da
lis palikusi mokykloje iš se
niau) eiti į pensiją. Tuo reika
lu buvo įteiktas stiprus memo
randumas. Visa memorandume 
buvo paremta skaičiais.

Pas ministerį teko laukti ne
ilgai. Priėmė tuojau. Mes pasi
sakėme, ko ir kodėl atėjome. 
Artėjo mokslo metų pradžia, 
tai mums svarbu klausimą iš
siaiškinti. Taigi, mums labai 
svarbu žinoti, ar į pirmą kur
są dar galime priimti, ar ne.

— Ne. Negalit! — trumpai 
atrėžė.

— Ar galiu pasiteirauti, ko
dėl, pone ministeri?

— Todėl, kad aš taip no
riu! — atvožė.

Mudu su Ruginiu pasižiūrė- 
jom vienas į kitą ir neturėjo
me ką atsakyti. Nusilenkėme 
ir išėjome.

— Diktatorius!
— Diktatorius! — pridėjo 

Ruginis.
Dabar turėjome dšleisti tą vie

ną paskutinį kursą. Parėję ėmė
me ruoštis tam paskutiniam 
darbui. „

Ign. Malėnas

Auksine lapė, šunelis Bingo ir Vaivoryk/iės miestas .

1860 ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILEJŲ 1960

PASKUTINIU NUTARIMU 3 %
DIVIDENDAI IŠMOKAMI « ---

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3^2% normalaus ir '4% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS
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Po Stalino mirties komunis
tinį pasaulį sukrėtė vadinamas 
“atodrėkis”. Iš raudonos Lenki
jos pasitraukęs ir Vakaruose 
apsigyvenęs lenkų rašytojas 
Česlovas Milosz mano, kad ato
drėkio pareikalavo gyvenimo 
sąlygos. Piliečiai pradėjo apsi
leisti ir nieko nepaisyti. Kitais 
žodžiais, atsisakė plaukti “ne
išvengiama srove” Į komuniz
mą. Kilo reikalas suraginti ini
ciatyvą. Bet varžtus atleisti, pa
sirodė, pavojinga. Žmonės pa
juto, kad komunistiškasis dia
lektinis materializmas nėra gy
venimo būtinybė, tik tam tik
rų žmonių (diktatorių) valios 
užkerimas. Tie, kurie sakyda
vo “kam man vienam prieš vė
ją pūsti”, jei visi lygiai kaklus 
lenkia”, pajuto drąsos kaklų 
nebėlenkti. Atodrėkis netoli 
pasiekė, bet paliko vengrų su
kilimą, lenkų bruzdėjimą, ne
ramumus rytų Berlyne, ru
sų studentų pasikoliojimus, 
chruščiovines pramonės, dirvo
nų plėšimo ir mokyklų refor
mas. Bet melo pasaulyje gyve
nantiems ir toliau tenka pasa
komis tiesą vaizduoti.

Štai, lenkų rašytojas Andr- 
zejetfskis iš Varšuvos 1955 me
tais pasakojo apie berniuką 
Lukšiuką, kuris pastebėjo, kad 
į jo kambarį pro pravertas du
ris įbėgo šviesi esybė — auk
sinė lapė — ir palindo po lo-

VYT. SIRVYDAS

va. Tai kartojosi kas vakarą. 
Berniukas papasakojo nuosta
bų nuotykį kitiems, bet niekas 
jam netikėjo ir jo nesuprato. 
Syki jis savo mokyklos drau
gei, tikro proletaro dukrai E- 
milijai, papasakojo, kad pasau
lyje kažin kur esąs be galo 
gražus miestas, vardu Vaivorykš 
tė.

— Meluoji! — Emiliutė suri
ko. — Pats gražiausias mies
tas pasaulyje yra Maskva!

Susirūpino tėvai, kodėl jų 
vaikutis ne toks, kaip kiti. Pa
juokė ir broliukas, raudoną ka
klaraištį pasirišęs. Lukšiukas 
nusilenkė visuotinam spaudi
mui ir pareiškė, kad jokios auk
sinės lapės nėra. Visi nudžiun
ga ir draugai vėl pakviečia jį 
bendrai žaisti — dėlioti ply
teles kolchozui. Lukšiukas ta
da pastebi pro langą, kad auk
sinė lapė jį apleidžia, bėga už 
kampo.

Emiliutė taip pat turi pasa
kų.

Sako, syki šunelis Bingo gy
veno pas turtuolius, kapitalis- 
tus.Jcurie buvo savininkai di
delės, didelės dirbtuvės.

— Kokios? — Lukšiukas pa
klausė.

— Nežinau, bet labai, labai 
didelės.

— Gal automobilių?

- - Ne, bet savininkai vistiek 
šune i negailestingai išnaudo
jo.

— Mušė?
-- Ne, bet vertė dirbti ir 

r.ed..odavo ėsti.
— Aš būčiau atsisakęs dirb

ti! — piktai Lukšiukas sušu
ko.

— Bet kur dingsi, jei viso
je apylinkėje gyvena kapitalis
tai?

— Būčiau pasidaręs sparnus 
ir toliau išskridęs.

— štai tau! Aš tau pasako
ju teisybę, o tu man atsilieki 
sapnu apie sparnus! — supy
ko Emilija.

— Visai ne, aš rimtai būčiau 
išskridęs.

— Bet šuneliai sparnų ne
gali turėti.

— Tai ką Bingo darė?
— Sumanė pabėgti. Bet su

gavo ir labiau ėmė išnaudoti. 
Atėjo laikas ...

— Kapitalistai buvo nuvers
ti? — Lukšiukas paklausė.

— Ne. Neužbėk man už akių. 
Visai ne. — Bingo paseno.

— Ir nugaišo?
— Ir vėl už akių bėgi. Nei 

Jis paseno ir nebegalėjo dirb
ti, todėl kapitalistai išmetė į 
gatvę. Jis buvo bedarbis, nie
kur negalėjo darbo gauti.

Prieš negerovę Lukšiukas siū
lė sparnus, Emiliutė — pasi
davimą.

studentų sukilimo. Vaizdas šiur 
pus, juo labiau, kad ir aš bu
vau rimtas kandidatas į tokį 
išaukštinimą”. ,

TEN LIKO
20 LAISVĖS METŲ

Kartuvės liko Rusijoje. Bet 
kas galėjo manyti, kad bolševi
kai užgrius ir kars visą Lietu
vą.

Iki ta nelaimė užėjo, prel M. 
Krupavičius, jo žodžiais tariant, 
išgyveno “gražiausį savo gy
venimo laikotarpį — Lietuvos 
atstatymo ir tvarkymo”. Buvo 
krikšč. demokratų partijos va
du, demokratinių Lietuvos sei
mų atstovu, žemės ūkio minis- 
teriu; buvo ir kitais darbais ap
sikrovęs. Po 1926 metų pervers
mo, studijavo Prancūzijoje, pro
fesoriavo Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje, vikaravo Garliavo
je, klebonavo Veiveriuose ir 
Kalvarijoje. Bolševikų 1941 vėl 
medžiotas, bet išsprukęs. Vokie
čių okupacijos metu už memo
randumus, kuriais užsistojo žy
dus ir lenkus, 1942 buvo kalin
tas Eitkūnuose ir Tilžėje, in
ternuotas Regensburge, Bavari
joje, kur sulaukė amerikiečių... 
Sulaukė, bet į Lietuvą grįžti ne
begalėjo. Ten liko gražiausi 
laisvės metai.

ČIA AKYSE TEBESTOVI 
LIETUVĖLĖ

Retą kurią kalbą prel. M. 
Krupavičius pasako, neužsimin
damas Lietuvėlės. Tuo maloniu 
žodžiu išreiškia savo meilę, 
kaip vaikas motinėlei. Lietuvai 
laisvinti yra dirbęs dešimtį me
tų Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitete. Ir vėl už akių 
buvo paskelbta, kad bolševikų 
mirtin pasmerkiamas už tą' pa
triotinį darbą. Pasiektų — pa

kartų. Priešas neatlaidus, bet 
ir prel. M. Krupavičius neat- 
laidžiai kovoja, kiek tik gali, 
kad^ Lietuva vėl būtų laisva, o 
lietuvybė ir tremtyje gyva. Tu
ri ji tekėti, kaip Nemuno sro
vė — amžina, neišsemiama, ne
sulaikoma.

Tokia ji tebeteka pro Balbie
riškį, kuris lietuvių tautai yra 
davęs didelį vyrą. Nors dei
mantinė sukaktis plaukus šar
mu apibarstė, bet norime tikė
ti, kad Lietuvos sulauks laisvos, 
be kartuvių ... SS.

Kelionės į planetas
Žmonės rengiasi Skristi į ki

tas planetas. Vadinasi, nori 
praplėsti erdvinį pažinimą. Ir, 
reikia manyti, už kelių metų 
tai pavyks. Bet svarbiausia, kad 
čia bus praplėstas ir apskritai 
žmogaus pažinimas. Tegul, sa
kysim, neras žmonių Venero
je, bet gal ras Marse, ar kito
se planetose, ar Paukščių ta
ke. Kas žino? Jeigu rastų, tai 
užsimegztų su jais santykiai. Ir, 
be abejojimo, mes patirtume 
naujų dalykų.

Vienas įdomesnių dalykų bū
tų patirti, ar jie tiki į Dievą. 
Jeigu tiki, tai ar jie patys prie 
to priėjo, ar .jiem buvo apreikš
ta. Dievo įrodymui tai būtų 
svarbus dalykas — -tikėjimas 
kosme, jo visuotinumas. Taip 
pat svarbus dalykas būtų ir 
dorovės klausimo visuotinu
mas.

Trumpai tariant, kelionės į 
planetas bus įdomios ne tik 
astronomijos ar fizikos srity, 
bet nemažiau ir teologijos — 
moralės. Tik reikia laukti, ka
da tos “kelionės” prasidės.

Ig. Ma.

i z

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS !

MICHIGAN FARM SŪRIS Į
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Į 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas Į 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums i 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes Į 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE D AIR Y, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn. Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
334 N. Denison Street, Baltlmore, Md. Tel. Longwood 6-2622
' MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospeet Street, Hyde Park, Mas*. TeL Hyde Park 3-3975

GEORGE GALONAS
1406 Caniff, Detrolt, Mieli. Tel. T. O. 8-7962

STANLEY METRICK
1804 W. 47th SL, Chicago, HL TeL Varde 1-8393

JOHN SHURNA
3418 8o. Albany, Chieago, DL TeL Grovehill 6-7783

ALLAN STEWART
4319 No. Broad SU PhihL. Pa. ' Tel. Glatstone 5-4319



M Rmma> ? kjmmiėriė*ė; 
dėsto baigiamajama VUFtame 

■skyriuje; Intuose skyriuose dės
to dar 7 seserys: Juozana (I), 
Salvatore (H), Virgilita (QĮ)> 
Anakleta (IV), Konradą ‘ (V), 
Meehtilda (VftAmedea (VII). 
Vaikų darželyje moko Juozam-

mokykla po 
jo IT Joje 
ponaitis ir ;
mokosbūna

tuanistikos mokykla darbą pr* dį fkte tapo Tf. Paffiu- 
dėjo spalio & Joje dužia V. s koris. ^VęiioBte ikn^ aktyvus 

Mačys, St Raudonis ir Pr. Pau- - ateitininkų Vytauto klubo na- 
liukonis. Painokos būna 9-12 rys, to klubo atstovu j laida
vai. rytais. tavešbuvo jtv^o^ "Juozas

A. a. Antanas' PauKukonb Giedraitis iš Hartfordo. Laido- 
palaidotas rugsėjo 19. Iš Los - tuvėse dalyvavo ir kužLV.Mar- 
Angeles, kur staiga mirė, lėk*lifitas iš Proyidepce, R. L Ve-

na Lemaitėj būvūsi “Ameri
kos” leidėja ir redaktorė. Mo^ 
kjrklą lanko 359. Galėtų būti 
dvigubai daugiau, nes parapijo
je yra per. 5,000 sielų. Deja, 
ne visi tėvai įvertina religinį _  _ _________ ___________
ir tautinį auklėjimą. palaidotas rugsėjo 19. Iš Los. - tūvėse

Parapijos mokyklai yra gana 
erdvi ii> gražu Ji steigta dar 
buvusio veiklaus parapijos kle
bono kun. J. Jakaičio, kuris 
čia atšventė savo kunigystės 
sukaktį praėjusį pavasarį, at
vykęs iš Argentinos.

Kai po praėjusio karo iš Vo
kietijos atvyko daugiau lietu
vių, kurie namie su vaikais te
kalbėjo lietuviškai, tai mokyk
los vedėja (gaila, jos vardo ne 
prisimenu) 1953 pati pasiėmė 
vesti vaikų darželį, kuris tik 
teveikė iki pietų, o po pietų 
pradėjo dėstyti lietuvių kalbą, 
naujų atefrių unitams. Jiem 
reikėjo autatešhio liėtilVių kal
bos kurso, ne pradinio. Tokia 
tvarka paliko ir toliau, anai 
seseriai išvykus. Itopietinėm 
valandcan lietuvių kalbos mo
kė sesuo Scholastika, o pasku
tinius ketveris metus sesuo Sab 
vatore, baigusi, Lietuvoje mo
kytojų seminariją. Vienu me 
tu ji vedė net du skyrius, kai 
trūko seserų, bet tų lietuviškų 
pamokų neapleido. Tėvai džiau
gėsi, bet ne visi. Girdi, kam 
tiem “dypukam” išimtis? šie 
met padarytas iš šalies spaudi
mas, ir tos pamokos pradingo,

tuvu buvo atgabentas į Besto- tanų į kapines palydėjo gama 
ną, iš čia į Worcesterį, kur g)- gausus worcėsteriečių būrys, 
vena jo senutė motiną, brolis, , Pas velionies seserį ir svainį 
sesuo ir kiti giminės. Velionis šermukšnius buvo surengtas už- 
buvo gražiai pašarvotas Dirses kandis. *i. ♦ (W)

Keturios dešimtys jaunų širdžių
PUTKAM, eOMN.

sveikino motina M. Augusta, 
kurios mieloj globoj yra ben
drabutis. Sesuo M. Feliciją pa
teikė mergaitėm minčių pasvars 
tyti, primindama, kad, norėda
mos būti suprastos, turime ir 

lagaminus knygų ir kitų reik- mes stengtis suprasti vyresniuo- 
menų, bet po smagios vasaros - —- -
atsiveža dar daug gražaus en
tuziazmo naujiem darbam. Rau
dondvary ir vėl prasiseda gyve
nimas: dainos, kalbos, krikšta- 
vimas nuskamba rudens spal
vom pasipuošiusioje . sodyboje. 
Keturios dešimtys jaunų širdžių 
taip suplazda, kad suvirpa visa 
apylinkė.

Saulėta spalio 2 oficialiai pra
sidėjo Nekalto 1 
bendrabučioje nauji mokslo 
metai. Anksčiau suvažiavusios 

nore mokyklos vadovybės bu-' moksleivės laukė studenčių, kad 
vo manyta ‘vienai seseriai pa- visos karta galėtų atžymėti vesti duSyrius, kad sesuo sL vo ““3° darbo >’radžl^ 0 “ 

diena buvone vien giedri, malo-

Putnamas neturi atostogų.
Vos spėja atsikvėpti vasajos 

. stovyklautojom išvykus, ir vėl 
grįžta bendrabučio mergaitės 

* naujiem mokslo metam. Kiek
vieną atsigabena ne tik pilnus

sius. Kartais jų vartymai atrodo * 
nemalonūs ir tuo momentu sun
kiai priimtini, tačiau tinome, 
kad tai daroma didesniai mūsų 
naudai ir gėriui.

Marytė Saulaitytė, dar neži
nodama, kad jai ateity teks daž
nai pravesti programas, gražiai 
jr sumaniai vadovaudama, pe-' 
rėjo į antrąją programos dalį, 

___ ___ kurioje pasireiškė . įvairus ta- 
Prasidėįimo" lentai: rimti, liūdni, linksmi, 

juokingi ir net komiški. Iš dvie ____ __ _______
jų skiemenų sudėtas pasveiki- svarstomas ir tvirtinamas, 
nimas — “Labas” — nuotaikin- .
gaiiĄr; šiltai buvo visų išgyven- z» "^rijy meiMsto apyskaitos.

Balfo rtUNfi**<jvąšarios i 
vatnre valėtn dartoli ir diena buvone vien giedri, malo- Mergaitės po programos su- ne^_ 
vatore galėtų vesti darželį w surįnko rugpiucio ir rugsėjo menesiais sius - 305 dol.
SKXh“^bapX p“ V*“? “"T

tomą po pusvalandį visuose drabuty yra globojamas Angfr 310 daugiau, negu gautą: Tik-
skyriuose, bet iš to naudos yra Sargų “ « leivių^Skalus gmtf tarpiniu- m aukų bendrai šaipai gauta
tik tiem mokiniam, tane lie- M diena pradėjom našiom ta- į. valdžios, 2.«» *>*• «« Pimg“ <t*r
tuviškai nemota. Vyresniųjų ■»;‘"‘enaJ“ auk”° bure išrinkta Nijolė Kijauskai- 14.000 dol.) gauti apmokėjimui
skyrių motauam, lietuviškai Kun i™nasas, s. j. pvjdešjmts „en- “ siuntinius, mokyklom ir k.
mokantiem, iš tų pamokų nau- Bendrų pusryčių metu mer- balsiai pasivedė kolegės Laimos Vasario 16 gimnazijai atsiųsta 

gaites sveikino ir “du” žodžius SileikytAs valiai, kuri atstovaus 4,495 dol., saleziečių — 480 doL
Lietuviškos kūčios taip pat terė vyresnioji sesuo M. Paulė, lietuvaites Annhursto kolegijo- Siuos pinigus Balfas galėjo pa- 

F n—- naudoti tik nurodytiem tikslam.
Kleista daugiausia tremtiniam 
Vokietijoje— 9,085 doL siun
tiniam Lietuvon — 2,594. Spa
lio 1 apyvartos kapitalo beliko 
3,322jdol, ir beveik 2000 doL 
skubiai mokėtinų sąskaitų (už

mt Nuofr.V. Maželio.

NAUJI ĮSTATAI, JUBILĖJIMS SEIMAS IR
Nauji įstatai. — Balfo direk- BALFO ŽINIOS

toriai — advokatai V. Abraitis, 
S. Briedis ir Ch. Paulis — pa
taisė ir papildė Balfo įstatus.. 
Naujas projektas išsiuntinėtas 
Balfo direktoriams ir busimojo 
■Balfo seimo afctovams. Seime, 
kuris įvyks Chicagoje lapkričio 
25-27, įstatų projektas ' bus

STOGAS
Imigracijos reilcalai. Norin

tieji iš Europos atsikviesti pa
žįstamus ar gimines, turinčius 
tremtinio teises, turi užpildytį 
specialią formą 1-591, kurią 
turi dar patvirtinti vietos Balfo 
skyriaus valdyba ir Balfo Cent
ras. Prie to dokumento dar pri
dedama atskirais raštais darbo 
ir buto, užtikrinimas 2 metams 
bei kelionės apmokėjimas iš

Aišėjo vienintėlis šią savaitę.

— Montrealy ja Nekalto Pra-;

knygytiėlį. Jų adresas: 1450 De 
Seve St., Mbntfeal 20, Ouebeė,-

dos jokios.

pradingo. Sesuo M. Salvatore, Praeitų metų seniūnė DąUą fe- je. 
norėdama palaikyti lietuviškus maitaitytė atsisveikino, dėkoda- —
papročius, lituanistinių dalykų

mą mūsų augančio jauni- 1 
mo skaitybos. Kartais atrodo, ; 
kad jaunimas iš viso per ma 
žai skaito, bet ypač su liūdesiu 
visi pastebime, kad retas kas 
iš . jaunimo skaito lietuvišką 
laikraštėlį ar knyngą. Tėvams 
ir visuomenei reikia daug pas
tangų, kad vaikai ir jaunuo
liai susidraugautų su lietuvišku 
žodžiu. Todėl nutarėme steigti 
vaikų ir jaunimo knygynėlį mū
sų vaikų darželio patalpose. 
Prašome paaukoti turimų kny
gų ar leidinių”. Kas jų turėtų 
atliekamų ar galėtų nupirkti, 
teiksis maloniai pasiųsti nuro
dytu adresu, kad seserų gražus 
užsimojimas būtų veikiau pa
remtas.

— Kazimieras Leiga, ilgus 
metus skaitęs Darbininką, pran
ciškonų rėmėjas, mirė Brock- 
ton, Mass, Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų senelių namuose; 
anksčiau gyveno Brooklyne, kur 
kai kada, dar atvažiuodavo.

—- Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija Pittston, Pa., yra sulau
kusi deimantinio jubilėjaus — 
75 metų sukakties. Klebonu 
yra kun. Jonas Kasakaitis. vi-x 
karais - kun. Leonardas Gi- < 
lys ir kun. Jurgis Truškauskas. 
Sukaktis minima lapkričio 17.

— šv. Onos lietuvių para- /

'■-^5

pirktus vaistus, remontus). Ne
norint atsargos kapitalo liesti, 
Balfo skyriai turėtų daugiau 
pasispausti.

Rudens vajai. —Gaunama ži
nių, kad būsimo seimo proga 
pajudėjo Balfo skyriai, ruošda
mi įvairius vakarus, vajus ir 
rinkliavas Baltimorės skyrius , , . . .

ian -ai- aerOdrOm° UOStO) J gyven- 
. . t - - jau - Tų formų galima lengvai

ar nuseko. Liepos, siuntė pirmuosius rudens vai- -'j. . T ' . . -..... .... . gauti vietos imigracijos įstaigo
se, Balfo Centre ar Balfo sky- 

Balfo revizija. — Spalio 8 riuose. Įstatymas įleisti be kvo- 
Balfo Centro operacijas patik- tos į JAV per 20,000 tremtinių 
rino ir būsimam Seimui prane- veiks metus. Darbo ir buto 
Šimą parengė Centro Revizijos garantijos rašomos taip pat 
Komisija, rinkta praėjusio sei- dvejiems metams, 
mo, susidedanti iš St. Lūšio, 
St. Dziko ir M. Klimo. Kas trys 
mėnesiai Balfo piniginės ope
racijas tikrina valdžios privalo
ma kontrolė (C.P.A.J. Paskuti
nę trijų mėnesių apyskaitą spa
lio 10 tikrino Mr. Ardouny, “ku
rio priežiūroje Balfo apyskai
tos yra nuo veiklos pradžios., 
Už darbą jam mokama 240 dol. 
metam.

Balfas ir vaistą* siuntos. --—

BALTIMORĖS ŽINIOS
balių. Laimėjimams skiriamas ™ną siuntą reikia dėti Lietu- 
gražios premijos. VOJe

receptus. Vaistų siuntimų ūžsa- 
Vysk. Jeronimas Sabastiati, kytojai turi prisiimti fiziką ir 

mūsų arkivyskupijos pageliu- nuostolį, jei vaistai nebus per

pi jos bažnyčia Luzeme, Pa.,
šventinama spalio 16. šventins 
ir iškilmingas mišias aukos 
Scrantono vysk. Jerome D. Han- 
naų. Parapijos klebonu, jau 
septyneri metai yra kun. Vik- 
toras Šimkonis, vikaru — kun. 
Leonardas Sabalis. (Šventintas 
tiktai šį pavasarį- Bažnyčios sta- 
tyba ir įrengimas atsiėjo apie 
300,000 dol. Nauja bažnyčia 
pastatyta kun. V. šimkonio rū- V*;
pėsčiu. Prieš įsteigiant šv. OnosMaistas tremtiniams. — Bal

fo Centre gauta tikrų žinių, kad 
JAV vyriausybė duos ir 1961- 
62 metams maistą lietuviams 
tremtiniams per Balfą. Šiuo me
ta sudaromi atitinkami doku
mentai. žemės Ūkio Departa
mentas tik ką pranešė, kad 
šiems metams yra dar paskirta 
šimtas milijonų svarų ryžių. 
Balfas rtigsėjo 30 pakrovė La
ke Charles uoste 240,000 svarų 
ryžių. Tai ekstra 24,000 dol. 
vertės dovana.

Balto stogas nenugriuvo. Spau
doje pasirodžiusios žinutės, kad 
audra Diana nuvertė Balfo na
mų stogą, nėra tikra. Balfo na- 

. „ mas yra 4 aukštų, gana senasg ±‘VenVe,S^ reikalingas nZLtaio remon- 
vaistus bk superka ir iss.unaa. ų. Duvertė
Jokių garantijų dėl vaistų įtei- geų jj toliai nunešė. Nuosto- 
kimo negali duoti ir. neduoda, nedidelį jau viskas patai- 
tačiau prašąntiems vaistus iš- '^yta.
siųsti mielai patarnauja ir sten
giasi kuo pigiau vaistus nupirk-

parapiją, lietuviai priklausė 
Kingstono šv. Marijos parapijai

Pranciškus Nagirievičius,
vienas iš senųjų Anglijos lietu- 
vių, mirė Londone sulaukęs 85 

. metų. Iš Lietuvos išvyko turė- h 
damas 21 metus ir visą lai- 
ką gyveno Anglijoje. Buvo su-

' sipratęs lietuvis, Ūgi žilos se- .? 
natvės skaitęs lietuyiškąją spau- 
dą. Palaidotas rugp. 24. Paliko . 
žmoną, dukterį ir sūnų.

— Kun. Em. Krsncničius, 
O.F. ., Conv., iš Binghamton, . S 
N.Y., nukeltas į Utka, N.Y., ‘ 
švento Juozapo parapijoje Bing- \ 
hamtone jis išbuvo 18 metų, 
pastatė bažnyčią, kleboniją, sa- ^5 
lę. Nauju klebonu paskirtas tė- £ 
vas Justinas Grabauskas, O.F. 
M., Conv.

Taigi, spalio 2 .Raudondvaris 
ma visom už bendradarbiavimą. '’oficlaijai pradėjo jaunas die-

Marytei Saulaitytei. Nauji me- dainų,, o stogas kibinsi* nuo
besimokantiem snniošdavn lie- Sav0 vietą užleido energinei nas, nes vėl plyš sienos nuo
tuviškas Kūčias. Vaikai susi-
nešdavo valgius ir visi drauge nauji veidai, tai reikia
su savo mokytoja valgydavo nauios valdžios. Bendrabučio 
Kūčias, taip buvo įprasta Lie- ’edėja Y™ dabar sesuo M. F* 
tavoje. Kai kam tai dūrė šir- .«> Jai talkinmkauja sesuo M. 
din: esą, kam rengiama “dypu- Benedikta.
kam” toji atskira “parė”? Kai Vakare salėje susirinko sese- 
kurie čiagimiai jau tiek yra nu- lės, mergaitės, svečiai, kun. V. 
tolę nuo savo tautos papročių, Paulauskas iš Thompson, Conn. 
kad nesupranta, jog advento Kalbėdamas jis patarė būti 
metu amerikiečių ruošiamos pa- linksmom, jaunatviškom, mo- 
goniškos “parės” su linksmy- kančiom padūkti, bet ir susi- 
bėm ir išdaigom nieko bend- kaupti. Nuoširdžiai mergaites mokyklos vaikučiai Kiekvieną

juokų! • 
Aurelija Kucinaito

AMHTCAN HOME REALTY

Y. — (Forest Parkw»y stotis 1
Tel. Hlckory 1-5220 7 

WILLIAM j: DRAKE

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

40 valondy atšakiai šv. Alfon
so bažnyčioje iškilmingai prasi
dės spalio 16 mišiomis, kurias 
aukos prel. L. Mendeiis. Giedos 
didysis choras.*Po mišių bus 
procesiją, dalyvaus parapijos jMįap? Visi ragina-

, - - mi pasimelsti už jo sveikatą,vakarą per atlaidus bus mišpa-
rai, o rythis mišios su asista. . PhHądalphiios meninis an- 
Atlaidai tęsis spalio 16, 17, 18 .samblis spalio 22 koncertuoja 
d. Visi raginami kuo gausiau 
dalyvauti.

kimo negali duoti ir. neduoda, Įiai nedideli, jau viskas patai-

lietuvių svetainėje. Pradžia 7 
v. Ansamblyje yra 50 asmenų. 
Koncertą ruošia Lietuvių Bend
ruomenė, kuri neseniai buvo 
suruošus! gražų sol. Prudenci- 
jos Bičkienes koncertą.

Vincentas Grajauskas (Gray) 
po sunkios operacijos Franklin ||

DĖMESIO1

Didysis choras, kuris vasaros 
laiku pailsėjo, pradėjo naują 

x sezoną ir gieda per sumą 10 
vai. Choro pirmininkas Jurgis 
Galkas ieško naujų jėgų ir kvie
čia į chorą kuo daugiau įsijung
ti. Repeticijos vyksta po sunrts Sųuare ligoninėje mirė spalio 

* mokyklos muzikos kambariuo- 8. Gedulingos mišios už'jo kib
ią buvo šv. Alfonso bažnyčioje 
spalio' 12. Palaidotas Holy Rė- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Antanina, sūnus 
Guy Mario Tr seserys Utenai bti 
Marija. • \ Jonas ObeHub

se.
Ltordo vandens galima įsigy

ti šv. Alfonso kteDonijoje. Sis 
vanduo yra atvežtas, iš Laurdo. 
Tuo pasirūpino prel. L. Mende- 
tis.

k sirinkimas įvyko spalio 9 po — Chkagoja lietuvių gai- || f--
Į 8:30 v. mišių Aptarti veikimo lestingųjų seserų sąjunga nti- 

ptatMi. Špato 29 rengiamas m savo dešimtmetį koncertu
Į Krakių baitus lietuvių svetainė- špato 15 Westerri .Batotonų 

r je. Įdu&Mfiėm kaukėm bus duO- dainuos solistė, Piudencija fe*- 
/ tomos premijos. komponuos tom. VIa-

fe

Kun. L. J inkus. 

Balto Raikalę Vedėjas

Kas neturi kur ramiai leis- 
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio "
namų — šeimininkę. Čia lietu- 
viskas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi- j 
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty-. 
ras. Gražios apylinkės pasi- J* 
vaikščioti. Medicinos priežiūra, 
Tik 15 mylių nuo Waterbury,\ . 
Cbnn. Išlaikymas tik apie 109 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemico '5 
Blekis, Old Town Farm, Terr^ lg 
viiie, Coon. TeL Bristo! 
low 2-5113.

DIDELIS PAPIGINAMAS

n mana lasvm rnif-irtriž mm A.nW|vWVw y IV| MII* w

H



Baaecs

PLUMBING CONTRACTORS

Kodėl

Toomey's Grill

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS. BELECKAS

SAVININKAS

1883 M ADISON STREET
CYPRESS MANOR

BROOKLYN 27, N.

PAlNTINGLOUIE’S CHATEAU

COMPLETE PAJNTJNG

PETRO LISAUSKO

CatholiC Mother

HU 7-4950HACKENSACK

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Ričhmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue
HOTELS Tel. VIrginia 6-1800

RECINE MANOR MOTOR HOTEL

ROOFING SERVICE

Catholics Weicome

RELIGIOUS NOTICE

OPENING OCT. I st.

TRAPPISTINE ŲUALJTY CANDY
tfoodhaven

BROTHERS OF CHARITY
Addrcss Inquirics to:

RITE-WAY REALTY

■ Hite.

In Saint Patrick’s Paristi in HUNT- 
INGTON. Ll.N.Y Huntington Vil- 
lage. North of 25-A, School District 
3. 4-yr old. 8 room split. fireplace, 
large reci-eation rm. 4 bedrms. l’į 
baths. garage. ,w/v carpet. dish- 
washer. washer and dryer. $28.000. 
O*ner, HA 3-2687.

In Saint Joseph’s Parish in EAST 
PATCHOGUE. LJ N.Y. 6 rm. randi 
on ą lovely w.ooded 100x150 plot, 2 
bedrooms, J2’x20'. Tbennopaned en- 
ciosed Floridian roomwith fireplace 
Located in this pieaaant community 
is a fine Karina. 115,200. GRover 
5-1254.

of Lake Hopatcong, 
e« 2 bedroom home. 
NOd pateli. fyjt; «xtra 
sąped; near lake, all 
rus. Beatriče Brady

VVhite Plains. PaA-Uke areaf Spa- 
cious Cdonial. 6 mMths old. Owner 
transferred. Well constructed 3 ’bed- 
rms, finished piaym ige porch. 1% 
baths, model ktchn. dshwsher. dis- 
posal. many other features. Conv. 
loc, exceL schls, also Cath. Church. 
Maximum financing. Lcrcv taxes. Ask 
knv 30’s. Owner. RO 1-1284.Cathofica Welcome at the

OLSEN RĘST HOME

CONVALESC. HOMES

INSURANCE - REAL ESTATE

Italian - American Restaurant

GOOD PLAVE TO E AT 
''- Air Conditicned .

PR 2-2541

Catholics Welcome 
C o r o n a

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

$18.500. 4 bedrooms, dining room. 
besement. garage, Cape. Plaster wall 
on dead end Street. 1 blocR to shop- 
ping. walk to school and Church. 

IVanhoe 1-7502

Yra daug bažnyčių su dviem 
bokštais, bet niekas nesuka 
galvos, kodėl? Klausimas kyla 
tik tada, kai vienas bokštas bū
na didelis, o kitas mažas, lyg

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie- 
tuviškA maistas prieina
momis kainomis.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Dovana per klaidą
. Anom dienom, kai t Anglijos 
karalienė Elzbieta II susilaukė 
trečiojo kūdikio, gimė jų Lon
done ir daugiau. Pašte atsira
do siuntinukas, adresuotas “Jo 
Mejestotui Baby”, bet adresas 
nebuvo karališkų rūmų. Paštas 
vis dėlto pristatė Buckingha- 
mo rūmam, iš kurių netrukus 
atėjo-karalienės Elzbietos padė
ka. Siuhtėja buvo nustebinta, 
kad jos dovana teko ne drau
gei. kuriai siuntė, o karalienei Sunnyside,- L.I. N.Y. • 

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

$20 week. 
EX 2-2126

In Notre Danu Parish
‘in New Hyde Parir. UI K .Y.

Solid Brick Colonial, immaculate. 7 
laigė rooms, fireplace, 2-car garage, 
40x100. very fine neighborhood. Sac- 
rifice — $25.000. Owner. PR 5-7903.

In Saint Margaret of Scotlar.d 
Parish" in SELDEN. N. Y. 

$4.500 ■ buys a 4 / room bungalovv. 
basement needs ‘repairs. 3 b’oeks 
Irom St. Margaret of Scotland. Mušt 
be seen. Phone for aonointment — 

SH 5-70W

In Saint Anne’s Parish inUPPESl 
NYACK, N. Y. — CharnHng wfcite 
Colonial. choice location. 7 rooms, 
bath, gas heat, Utilities, fireplace. 
d£shwasher. ^ormvhtknys, screens, 
attached garage. plot 50x100. — 
$22.900. ĘL 8-1188.

Ta St Joim -and-Miūry Parish in Ar- 
monk. N Y.. Westchester Co.—lį hr. 
KhftMtime Bridge. SS. John&Mary 
chinncb&achool; acre. 1 yr. old 76*. 
ranck S bedrms, 1% fuBy tlled batha 
Irg. Mvrm . vrodd buming fireplace. 
dinrm., eat-in-kitchen, wall oven. 2 
car garage. screened breezway. full 
basement. extras; $26,900. Ovvner. 
ARmonk VU. 3-8560.

Made and Packed by the Nuns — Mt. SU Mary’s Abbey, Wrentham, Mas*.

(’or. Rogers Avė. & Enipire Blvd. 
Brooklyn 29. N.-Y.

In Saint Jerome's Parish 
in BROOKLYN, N. Y.

Flatbush — 2 family and store, 
brick. two 6 room apartmenta gas 
heat. Priced right. - Telephone'

> ' BŪckininster 2-3619 * -

Ąvailable for Wedding Receptions. 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 
Air-conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
r.OMi Ba no net rooms. Cor. Cypress 
Ave.&MjTtle Avė.. Ridge\vood. N.Y.

Tel. VA 1-4153

RESTAURANTS

on. 81 Street, Jackson Htgs. LJ.N.Y.

- VVTLL CARE FOR CHILDREN 
Daily: anv age. Hot lunch. Reason- 
ablę rates. — IL 7-7580.

Ca$hoUc Young Mother 
will give affeMfrinnte care to

or MORE CHILDREN DAILY 
Aattoria vtcinity 

RA 8-8425
(Eveniogs)

Cattftilic Mother
Will DAY CARE for Children
Reasonable Rates, Hot Lunch;

Inspection invited
OL 1-7186 r

Mother will care for your 
Children. Daily or vveekly. 

s OL 1-3070 ,
In Our Lady ot Loretto Parish

in HEMPSTEAD. U. N.Y.
8 rooms. 1% baths, for large fa 
mily, corner,. best school; reduced 
for immedaite sale. -. Telephone

1 IVanhoe 3-9490

ARMISTEAO CORP.

175 Sherman Avė.'. Jeraey City. NJ. 
PIPING - HEATING - PLUMBING 

CONTRACTORS ’-
Special consideration given to 

Religious Institutions 
OLdfield 6-5566

vaikas. ToHa bažnyčia yra Vo
kietijoje, netoli Wuertburgo, 
kurį amerikiečiai karo metu 
vo sudeginę ligi pamatų. Būtų 
suliepsnojus ir toji bažnyčia, 
bet ji yra kiek atokiau — Dėt- 
telbache. Statyta daugiau kaip 
prieš. 1000 metų. įr tada buvo 
neblogų architektų, bet atsitik 
ko taip, kad bažnyčios bokštą 
bestatant užmiršti laiptai. Prt 
siejo statyti mažesni bokštą su 
laiptais ir jį sujungti su perėji
mu į didįjį, kad būtų galima 
pasiekti laikrodį ir varpus.

HOSPITALS - CHURCHES 
SCHOOLS - NURSING HOMES 

COLLEGES - RECTORIES 
CONVENTS

For Very Special Rates contact

Fishkill - Route 52. New York 
Open Ali Year. Ali Conveniences. 
Special cons.deration given to Re
ligious Groųps. The Maximum in 
Service for the Most Discriminating. 

TW 6 9033

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
' Tel. HYacint 7-4677

e»«ie K«nuk--s
KLEINE KONDITORF.I

CathoBc Mother 
in Flatbush arėa of Brooklyn will

DAY CARE CHILDREN
EbcceUent Food — Sočiai Ti-aining 

Reasonable Prices r 
- VL 9-4513 y

Reasonable prices, inspection invited 
PR 4-8425 (NJ.)

In Hely Name of Mary Paarish in 
Valley Stream. T-iN Y (GH»on)— 
Ttred of rattUng around in our large 
home: modern kitchen; living - din.- 
ing {dus sun room; 4 bedrorMma 1^ 
baths; finished tarement, oil heat. 
doublę garage: near everything; ask- 
ing $19.560. J- VA 5-17S8.

In Our Lady of Tbe Lake Parish in 
Sparta, NJ. Lake Mohavvk. Alpine 
Section. 1 yr. old center haH Cokmi- 
al, 5 bedrms, 3 bate. 2 firepiaces. 
paneled family rm, built-in-kttchen 
«r. diahrcasher: 2-car attchd garage 
on Irg. wooded lot Near Phrochial 
School A CathoBc High School. Mld 
34Ts. By owner. PA 9-78TO.

• .■ Call: •• - *-
505 Sth Ąye, N, T., v.. **U 7-4161

IdeaHy Silited for —

FT7ND RAISING - EMPLOYEE GROUPS — EXECUTIVE GIFTS

Asbvry Paric.- N. J.
Fine Home - Čathottc ownership 

FOR ELDERLY PEOPLE 
Good bome-cooked meals 
Tray Service if necessary

Well knoum McenyM finą dealing 
in Ameicfcaą iEduauy. Part ar fui) 
ttaaaą, high ooanmfMton. no age bar- 
rier5 training program. *gro»md fioor 
oppėrtuntty for fapid e.-frnncement.

INDUSTRIAL INCOMES, Ine. 
OF NORTH AMERICA

RECINE WAV RESTAURANT

3371 Eistchester Road. Brome. N. Y. 
Restau:*snt and Catering. Service 
from 15 to 1500. Weddings - Com- 
munion Ereakfasts - Banquets. and 
Ali Sočiai Functions. Special consi- 
dei-ation to Religious Groups. Phone 
OL 4-6495 .... OL 4-4684

123-28 18th Are,
MOaų s

VMyH -
tortai. Panilįdnlr

Cukrine t-- Pirties 
GR 3-9610 

Open S A.M. t<> 1 A M.

Norite geros—meniškos fotografijos
? . PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKŲ -7^
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?, Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

; vemt ao

CANCEL M changf

In Saint Vincent Ferrar Parish 
in BROOKLYN, X. Y. 

Flatbush-Nostrand district. 4 Br., 
attached, frazne; va& to transpor- 
tation. church. Appointment only — 
Cl 3-8131 7-9 PM Mon. - Fri. and 
įveekends. Principais ;Mily.

Ch~s. B. Sabellsų. D.C., Ph.C. Chiro- 
~7'* 
turali* sveikata — kam kentftit tonu 
ekausnuū - Galvoj* skaudėjimas - Nervin- 
crnnas - Artbritis - Lumbago - Sciaric* 
- Meno pauzes - Nemiga - BursitiS - 
Drebuliai - Sinusai - Neuralgija - Odos 
ligos - Alpimai z Austas ir z. «.i «s 
spaudimas - Depresija - Kojų skausmai, 
linai gyvenk, būk Rveikas? 1701 Madison 
St.. Cor. Cypress; nr. Myrtle. Ridgevvood

EM 6-4003

SMITHTOTFN

$15,990 

ROSE HILLS 
HI-LEVEL RANCH

EREAKFAST - tVNCIT '- DINKER 
SERVICE FROM 7:30 AM. TO S:90 P.M.

«>!—n 6 Days. — Ci-^ed Sunday 
Luncheor.s frem 99c: Dinners trom $1.50 
Gard-T. Room Ąvailable for Reservatėms

A Few Doors Away From 
St. Francis of Assisi Church

See this custom featured raiaed ranch 
sėt on ;į acre plot in the most deslr- 
able section <-f Smithtown. Nearby 
toTn. beaches. shopping & eoccellent 
seheols

St. Joseph’s Parish ■
Adjoininįt St. Antbony s H.S. 

AJl parkirays into- Sunken Meadow 
Pkwy.—f-xit SM3. there east on Jeri
cho Tpke. to Rt. 25A—left turą to 
model. — Phone ANdrew 5-9772.

HELP WAHTB> 

iSfMAK & FTMALE

RAtNTING 
WALL PAPERING 
G. & r WINTER 

BA 9-3359 HA 6-6876
Special eonsideratidn įįven 
to Religious Institutions

624 Piermont Road, 
CLOSTER. N. J. 

Italian - American Cuisine 
Home Cooking

Our Service is Famous for its 
Promptness & for its Efficiency 

Sf-M’ial consideration piven to 
Relieious Groups

PO 8-9777

CaLhęH^įMotMr 

WILL CARE FOR CHILDREN 
„2 Tears Old and Up; 

In privatė home.in Jackson Htgs, 
L.I. N.Y. Hot Lunch. Reasonable
prices. OL 1-1379.

. CathoUc Mother 
in Farmingdale, N. J.

WILL CARE FOR CHILDREN 
Fine private home. Exceilent care. 

Reasonable rates. — Lacensed.
WE 8-2821

Catholics welcome at TANIS RĘST 
HOME. Ocean Grove, NJ. Spacious 
porcheeron lake facing Asburypark, 
bome-cooked food personai atten- 
tloa if reųoired; R. N. on caH 24 
hours; statė registration No. B. H. - 
537. Phone PR 4-9509.

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Contact the Vocatlon I^rector 
Brother BertcwaM, F .C.

Our Lady of Charfty Nevlttate
20 Doe Laoe. PhUadelplūa 18. Pa

DAVTD HARRIS SON, INC.
44 Northview Avenue 

\Jpper Mountdear, New Jersey 
Pllgrim 4-1534

BLUE SEA RESTAURANT
135 ird Avenue bet. 14th & izth St.

Fręc Pirkine aft-r 5 P.M.
Ali Day Sat. A Sun.-

for the elderiy; all ground flocr 

accomodations, family atmoephere, 

reasonable rates. CaH RO 9-5676.

In Our Lady of Loretto Parish in 
Hempstead. LJJi.Y. - Brick tudor, 
3 bedrms., living nn. rith fireplace. 
dining m. screened porch, modern 
kitchen, appliances, Ity baths. fin. 
bsmt., beautifully landseaped, 
mtge.. immediate possessions. Phone 

IVanhoe 1-1913

COMPLETE UNE OF REIAGIOUS 
ARTICLES — VNVSVAL CRAFTS 

ANŪ IMPORTS 
Phone TWinbtw»k 1-3720

COMRTNATION SEA FOOD RROII. 
C'*'s:st:’ur of Hn*f J^.bst-'r. Shrimps. 
Cnb M^t Scallops. Clam. Lemr-n

— $3.95. -

ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATTDARA MBCTADIBNIAM IR MCKMADIlNlAra

In CathoUc area of Wlndaor. N. Y. 
486 Acre Farm Mdniles from New 
Tork. 15 room 2 fanlly heme, bam, 
38x120, M standikn sUo, stoek and 
tnoto. stone ųuan?. Prtce $38.000,

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Maurtee J. O’Connor. M.D.
Asaoctate Dlrector

S & G 
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Q U A L I T Y M E A T M A E K E T 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for VVeddings and Parties 

346 Grand Street, Brooklyn 1L N.Y. — TeL Stagg 2-4328

j.«in»*vklte I KarmaHto Paractnrial D-M- 
Vist drSn<1j«M> nartai dalyvauja tv. mIKų 
ir kitų maldų malonA>e bei rrnma- dar- 
huoer. kuriuos atlieka tFval karmelitai 
Ir eeerlM. Autu*: Amtlni-ji nartai lar- 
mmtftkalt — $5.<M: Metiniai laamenMti) 
Il.fto; Am*, nartai — $35.09:
Metiniai Orlmnet — to.to. Ra*yfc1te:

SERVICES INCLUDED. 
For Information Phone 

LE 9-8722

Ossining-on-Hudsoh, New York
A Private Psycltiatric Hospital. completrly eųuipped for 

Di sgnoris and Tncatment of Mental and Nervons Conditions. 
Insutin Coma Electroshock Psychotherapy 

Masses and Sacraments Ąvailable
LEO J. PALMER. M.O.

t Mcdfca! Dircctor
Charles A. Bright, M.D. 

Atvedate Dtrector 
' Telephone 914 Wl 1-7400

A-1ROOFER NEED8 WORK
< REPAI RS . NEW ROOFS

SkylpBhta. Guttera and Leadera 
Special Cnncideration Glvrn to 

Religious Institutions

guaranteed: 
Call 8 AM. to S P.M.

RA 6-3247

WHEREVER YOU WANT TO GO 
ROCKLAND COACHES, INC.

Educational Trips - Picnic Outings 
To Shrines - To Camp

, * BRyant 9-1979
In New Jersey: DUmont 4-2400

Daily luncheons 
SUNDAY’ DINNERS

Pizsa and Mussels 
Air Condltioned 

70 Hackensack Avenue 
Opposite Inspoction Statloni

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

Tik pas m m s periant bMta- patenkinti tavo nainaut 
DONT.BUY THE WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY

Pilni: atnaujinta ir padidint-.! S i-. 
”>a k-vi !r pvras Jf’n!. Pirm-s rftS:-- 
kopiniai. Vietiniai if importuoti Šokoladai

VžKANDžTAI ir PlETfS
C-Tos rv^i'-.e vt-n-u« ’r alus. Airr<>ndition 

211 EAST 86th STREET
(tarp 2 ir 3 Avė.) — Tel. REųent 7-7130

PHIL’S Neopolrtan and American 
Restaurant. 187 3rd Avė; (Cor. 17th 
St,». N.Y.Citv. SIDEYVALK CAFE 
Lunchcon - Dinner • Late Supper - 
Cocktail Lounge. Special consider- 
atien sriven to Religious Groups. 
Open 11 A.M. to 2 A.M.: Sat. A Sun. 
3 ?.O to 2 A M. GR 3-9751; GR 5-1194

In Saint Philip Nerti Parish in East 
NORTHPORT. _LXVY. — 3 bed
rooms; garage* landseaped plot. 
Convenient to schriob, RJL Imme- 
diate occupancy. Reasonably priced. 
Princ. only. ANdrew *1-2896.

Ar negyva žuvis sveria dau
giau negu gyva?..
Viena žuvų . krautuvė New 

Yorke tokį klausimą pateikė sa
vo pirkėjam, pažadėjusi dova
nų, ‘kas duos teisingą -atsaky
mą. Atsakymų suplaukė daug. 
Aiškinta įvairiai. Vienas dėstė, 
kad iš vandens ištrauktą žuvis 
prisisunkia daugiau oro. tai dąu 
giau sveria. Deja, niekas nega
vo žadėtų dovanų. Krautuvės 
vedėjas paskelbė: žuvis tiek pat 
sveria gyva ir negyva, ir dėl 
to mes parduodame tik šviežias 
žuvis.

GARDEN CAFE „
Fomo-rty it 137—3rd Aro.

NOW AT 125 E. 15th STREET 
R-tw--va Srd Avenue & Irvinsr PI.

STF AKS - ČHOPP — OVR SPECTALTY 
Business Mens Lunch - Dancing Nightly 
Dine -n-'iously >tt one of the ntost ex- 
ąutsire g- s.-elud-'d spots in New Tork.

?;« C.-v-'r • No Minitnuni Charge



Telefonas: STagg 2-5938

PAUL’S RESTAURANT

Stephen Bredes, Jr<

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

MAMNM

Veda. K. Merkis

Vaitonis antruoju Kanadoj.

Fortūnos komandą)- Dabar Ito- 
tuviams dar yra vilčių ištikti 
“Major” divizijoje, iš kurios 
iškristi yra pasmerktos dvi ma
žiausia fc*žkų -surinkusios ko- 
mandos. EJL

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

Važiuoti BMT išlipant E s sex Street, keltis -elevatorium | viršų, 
arba INO traukiniu D-6 Avenue iki D e i a n c e y Street.
Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas ' 

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

- Susitiko 
ilgesniam pasikalbėjimui

Bostone Mr. Wellesley di
džiai pasiilgo savo draugo Mr. 
Carterio. Sėdo - mašinon ir .iš
važiavo. Viename pajūryje bū
ta kamšaties, ir Mr. Wellesley 
susidūrė /su kita mašina. Dū
žis buvo nemažas, bet nuste
bimas dar didesnis. Iš tos ant
ros mašinos išrėpliojo Mr. Car- 
teris, kuris skubėjo lankyti pa
siilgto Mr. Wellesley. Abiem te
ko atsigulti ligoninėn kiek il
gesniam pasikalbėjimui ...

ntfĮygo 5 to s v y 

ST^rtiag 5-8834 tpo 8v*L rak.)

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-18 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. TeL Virgiui* 6-9519
. Sale vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

kų “ratingas” skelbia pirmuo
ju meisteriu D. A/Yanofsky su 
2499 tš-, 2. Povilas Vaitonis 
2406, 3. F.R. Anderson 2387. 
Ignas Žalys , ekspertų kL su 
2104.A kL — S.Kircas, Baiko- 
vičius, Mešchkuleit iš Kitche- 
ner, Ont (klaipėdietis?). B kl. 
— L Fabrikus, V. Judzenta- 
vičius ir V. Tarvydas.

Bostono Met lygos p-bės pra
sidės lapkričio.4. xL - Lietuvių 
šachmatų Įdubas turės sunku
mų su komandų sudarymu, nes 
Bostono meisteris Gediminas 
Šveikauskas išvyko į Columbia 
univ., kur siekia doktorato, o 
jo brolis Leopoldas, kitas ko
mandos šulas, išvyko lektoriau- 
ti į Yale universitetą. Jiedu tik 
retkarčiais galės sužaisti Bos
tono lietuvių komandoj. Gedi
minas Kuodis, 16 metų, kuris 
1957 ir 1958 m. buvo Bostono 
B kL šachmatų meisteris, da
bar labai—uoliai įsitraukė į

A. ANDRRBKEVKMS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

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

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

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

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST^ N.Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsienį.

z , DOVANOS GI MINAM

ItSIUNTIM.U REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

v__ a giminės SSSR, Ukrainoje, -Gudijoje, Lietu- 
ĮTĄ voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NESMEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL
1ZT TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
nkVAl įiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

-HAVEN REALTY-
rtebonių biuras Kktatvals ir laivais. Apdraudimas gyvybia, namų, 
automobilių, tjaldų-ir k. Namų pardavimas, apdraudoe, Incmaie Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos. ų-Kasdien nno 
9 iki 9 vai Sekmadieniais poptet l-5 vai. “ ' ■, >
87-09 JamMca Ave^ WoQdhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimą Didžiausias pasirinkimas degtnės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. EICHMOND HELL, N. Y.

griežia J. Mortotaičlo lietuviškas orkestras 
Sav. P. VI8IAUSKAS

TeL BA 8-9771

ADVOKATAS 
37 Sberidan A venue 

Brookiyn 8> N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

RE PUBLIC

UthiMnie 
41 Wwt 82nd
Nmv York 24, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S LIQUOR STORE

' . •’ <*" *» * - * E

ima a 3:1- Mkfcas, ' Vistaneckis žr I 
Luckas pelnijo po tašką, tik | 
Seinebergas, antroj lentoj, pra- | 
rado tašką, prieš Mrmtięrfli

Mūsų skaitytojai čia ras Mi- 1 
kėncT partiją iš tų rungtynių. | 
Balti: RosseUi dėl Turco, juodi i 
— Vladas Mikėnas.

1. d4 d5 2.c4c6 3.Žc3Žf6 4. | 
e3 e6 5. Žf3 Žbd7 6. Rd3 Re7 7. į 
0-00-0 8.e4d» 9.Ž:e4b6 10. g 
Ve2c5.11.JBdl#b7 12.d:c5b:c5 T 
13. Žg3 Vb6 "14. b3 Bf-d£ 15? ‘ 
Rb2 Žf8 16. Ž45 Žg6 17. Ve3 a5 
18. Rd-c2 a4 19. Ž^3-fi (čia bal
ti sumano susilpninti juodųjų- 
pėstininkus) e:f5 20. Ž:g6 h:g6 
21. V:Re7 Be8 22. Vd6 Bel+... 
Balti pasidavė, nes žūsta val
dovė.

JAV komanda, dalyvaus ar 
ne pasaulio p-bėse, kurios pra
sideda spalių 15 d. Leipzige, 
rašant šias eilutes dar nebuvo 
žinoma, Pagrindinė priežastis, 
tai lėšų stoka, nes surinkta te
buvo apie 60% reikalingų ke
lionei. JAV komanda vyktų to
kiam sąstate: Fischer, R. Byr- 
ne, A. Bisguier, Rossdimo su 
atsarginiais: Kashdan ir Wein- 

__ .šteinu. Jei gulėtu važiuoti Re- 
visai (bent shevsky? vienas iš atsarginių 

atkristų. JAV komandos did
vyriai, laimėję pasaulio stu
dentų p-bes Leningrade: Lom- 
bardy ir Kaime, dėl mokslo į 
Leipzigą važiuoti negali.'

Leipzigo p-bių dalyviais įri- 
raŠė 39 valstybės.

DIRSA FUNERAL HOME
Jooeph f. & Johanna H. Dina 

", ■ .'

si SnEET
ĮRMęanot L ,mass

šiuo metu^ apleisdamas šach
matus.

Didmeisterių matčas N. Yor- 
ke: Reshevšky - Benko pasibai
gė pirmojo- naudai 5Vž:4l6.

Pragos . šachmatų olmpiadoj 
1931 ih. Lietuva įveikė Italiją

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens 
” Deimantavičius, Pranas, Ka
zio sūnus, gimęs Palemone, 
Kauno apskr. 1923 kovo 1 d.

Giedraitienė — Milkovaity- 
tė, Morta, jos seserys Ema ir 
Anelė Steponauskienė, ir bro
lis Mflkovaitis, Adomas.
- Kanišauskaitė — Bartnikie-
nė, Eugenija

Kindurys, Antanas, iš Mineiš- 
kiemo km.? Linkmenų vlsč., U- 
tenos apskr.

Krauflys, Juozas 
Kubilius, Albertas 
Mackevičiūtė -Kuprienė (Kup

rys) Vincė, Petro duktė, iš
Skuodo

Mickevičhis, Boleslovas ir 
Vladislovąš, Kazimiero sūnūs 
iš Krakių. . z -

MDkovaitis, Adomas, iŠ jo se
serys Audė Steponauridenė, 
Ema ir Morta Giedraitienė

Mitrikeričiug, Pranas

Dabar jūs gaRte aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
M&sų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keBones { 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūptame vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt SnauBcesnioms informacijoms 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kettoaių biwvi | R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45Str. New York 38, N.Y. • TeL €Me 5-7711

Geriandos rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
. PATENKINTI

Auksas, Sidabras, Deimantai 
LaflaodZtai

485 GRANO STREET 
Brookt^nll, N.Y. E V 4-2318

CARROL FUNERAL HOME, Ine. 
PBUtAS SAPALIUS, MvinhikM

Paliušis, Jurgis Juozas, Juo
zo sūnus, gimęs 1918, iš Lie
tuvos grįžo į Pittsburgą, Pa. 
1939

Sakalauskas, Antanas, turė
jęs kepyklą Raseiniuose

Steponauskienė - Milkovaity- 
tė, Anelė, jos sūnus Steponaus- 
kas, Aitrinąs, jos seserys Ema 
ir Morta Giedraitienė, bei bro
lis MUkovaitis, Adomas

Wicht, Marija, Jono duktė, 
gimusi' Lietuvoje

Vilimas (ar Viliumas), Vla
das, kilęs nuo Kruopių

Vinkšnelis, Jonas, Petro sū
nus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji matomai prašomi at-

T&mstA rasi didelį pasirinkimų vilnonių medMagų vyrų kostfriTnanni 
ir švarkams, moterų eilutėms, tokndSms bei švarkams. 

Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
Z (vrholesale) kainomis.

K & K FABRICS



NEW YORK

Iš New Yorko ateitininkų veiklos LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Matthew P. Baltas

HOLYOKE, MASS.

vauti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSWebster Hali

ATEITIES žurnalo

KONCERTAS
Dalyvauja:

Visi lietuviai, gyveną

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPT1ON

■Sav. B. KUČINSKAS

~ 'i rmrĮBĮf'iwn

270 BR0ADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EYergreen 4*8859 
7281

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

naujai pastatytą senelių prieg
laudą, Newtown, Pa., pirmadie
nį, spalio 10, taip pat dalyvavo 
ALR Katalikų * Federacijos ir 

' Kunigų Vienybės centrų valdy
bų bendrame pasitarime Brook- 

: lyne katalikiškosios akcijos rei
kalais.

čiūtė, ižd. Birutė Barauskaitė, 
lanavičius.

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

“•OKAMTI BIRDir*
Vaidina: G. KoadMimaan - G. MoeL 
ler * Pml BoMMgąr - P. Hancfcais 

Priedo aUMo įtempimo filoma

RADUO PROGRAMA 
ved. Stop. Minku*, Boston,

Mass.

LAISVES VARPAS 
ved. P. V IEnis

WKOX — 1190 kfl. Farming-
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

Specialus LMmmmm žurmdttl 
numeris pasirodė šiomis dienoj 
mis ir dabar siuntinėjamas skai J 
tytojams. Jungtinis antros ir- 
trečios šių metų laidos nume
ris pašvęstas paryškinti įvai
rius sovietų okupacijos aspek
tus. Bent kuklioje formoje tuo 
bandyta kontrastuoti komunis
tų propagandines pastangas ry
šium su Lietuvos tragedijos 
liūdnąja 20 metų sukaktimi 
Šiame numeryje paliečiama re
zistencija, deportacijos, religi
jos persekiojimas, sovietų ban
dymai pateisinti okupaciją, da
bartinis jaunimas, kūrybiniai 
bandymai ir eilė kitų momen
tų. Leidinys iliustruotas tėvy
nėje gyvenančių menininkų re- 
parodukcijomis. Norintieji šį 
specialų numerį įsigyti, gali 
kreiptis į leidėjus (916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21 N. 
Y.). Kana vienas doleris.

Nuo šių metų pradžios yra 
pasikeitęs Lituanus darbuotojų 
sąstatas. Redakcijos darbui va
dovauja Alina Staknienė. Jai 
talkininkauja K. Cerkeliūnas, 
R. Gustaitytė, G. Penikas ir V. 
P. Vygantas. Administratorium 
yra K. Kudžma, gi visą leidimo 
4ąpbą koordinuoja reikalų ve
dėjas V. P. Vygantas.

šventei ir julnlėjinių metų mi
nėjimui spalio 29-30. Kartu 
bus Kristaus Valdovo šventės 
minėjimas ir Ateities koncer-

Bostone buvo svarstoma, 
kaip pagyvinti Lietuvių Bend
ruomenės veiklą ir kaip išveng
ti nesklandumo darbe su kito
mis organizacijomis. Tam tiks
lui liepos mėn. buvo sušauk
tas įvairių organizacijų atsto
vų. pasitarimas. Spalio 1 vėl bu
vo toks pat pasitarimas. Po il
gesnio nuomonių pasikeitimo 
buvo priimtas ir pasirašytas 
toksai susitarimo raštas:

Laisvės Varpas AM ir FM 
bangomis

todėl skelbdami kiekvieno lie
tuvio išeivio patriotine pareiga 
įsijungti į PLB, Bostono lietu
viškųjų organizacijų žemiau pa
sirašę atstovai sąvo posėdyje 
1960 m. spalio 1 sutarė šias 
priemones Bostono LB apylin
kei sustiprinti:

1. Visos pasirašusios organi
zacijos savo narius įpareigoję 
priklausyti LB apylinkei, suren
ka iš jų LB metinį solidaru- 

Laikydami lietuviškosios išei- mo mokestį ir bent vieną są- 
vijos santalką PLB būtiną ko- vo susirinkimą per metus sla
vai už lietuviškąją gyvybę ir ria lietuviškiem klausimam.

■FL0WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos pirmininkas Vac. Klei
za iš Chicagos lauko rytiniame 
JAV pakraštyje moksleivių atei
tininkų kuopas.' Praėjusį savait
galį lankėsi Bostono apylinkė
je. Šį savaitgalį bus New Yorke. 
Visi New Yorko moksleiviai a-

Mrozinskds 
pianistas

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

84-62 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Foreet Parfcvap Statfon) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Moterų sąjungos Maspetho 
30 kuopa spalio 30 mini savo 
veiklos 40 metų sukaktį. Mišios 
bus 11 vai. už mirusias nares 
Vaišės bus 4 vai. pas Magdale
ną Volungevičienę, 64-17 56 
Road, Maspeth. Įėjimas laisvas. 
Bus trys dovanos. Bus taip pat 
ir įdomi programa, padainuos 
net 90 metų senelė Rožė Joku- 
bonienė. Viešnios ir sveteliai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Kviečia valdyba: pirm. Antani
na Kivitienė, vicepirm. Marija 
Raubienė, ižd. Ona Bagociūnie- 
nė, fin. rašt. Julija, Skarulienė.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS
VU praktiką

144 Kent Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Grven Poiat stotis) 
PrHminto valandoa — pirmiititaieis, 
trvMadtenfeis ir penktaMeniato 5:»

šeštadienį, spalio 15, apie 1 vai. 
popiet po lituanistinių pamokų, narys Petras 
Kviečiami ir globėjai. Svečiai Globoja J. Gerd 
padarys pranešimą apie MAS 
darbus, duos konkrečių nuro
dymu tolimesnei veiklai.

ALRK Moterę Sąjungos New New Yorko vyresnieji moks- 
Yorko ir New Jersey apskričio teiviai ateitininkai rugsėjo 24 
suvažiavimas šaukiamas .spalio išsirinko naują valdybą: pirm. 
30 lietuvių salėje 340 Mitchell Pranas Ąžuolas, vicepirm. Vy-

16, sekmadienį. 12 vaL parapi- Ave 2 P°Ptet- *"3*?
jos salėje (207 Adams St). Su- me metiniame suvažiavime bus Ąžuolaite, ižd. Jonas Adomavi-

renkama nauja valdyba ir svars
tomi kiti organizacijos reikalai 
Visos kuopos prašomos prisiųs
ti savo atstoves.

ARGENYlMDN F eaįp^M kpalIo 5 bte S’8 AįnfttBui K. Kazimiero oeoorv fcuv. kongregacijos
iFirtMįalrr M. Teofilė (d.) ir seneli M. Cnrmen (k.)- Palydi dabartinė,kongregacijos viritainkt Motina M. 
Adorata (v.) sene rys kazfcnieriette ir giminės. Kairėje H kraite Bro. Jurgis Petkevičius, O. F. Mm Darbinin
ko , linotipininkas." Nootr. V. Maželio.

Newark, N. J. Newarko Bal
to 35-to skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas 1960 spalio

So.«Mten 27rMasa. 
’• OfL AN t-4616 

Ro».:AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR* 
BlNINKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

tų, — nuoma būtų pigesnė. 
Kreiptis adresu 670 Belmont 
Avė., Brooklyn 7, N. Y. Tel. 
FL 94)364 arba MI 7-6258.

M. P. BALLA8 — Directortus 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON 

— Reikalu Vedėjas

dar gautų 100 doL algos, vyras . A . . ..,.r . ... . . j ... bet kunuo laiku.galėtų turėti darbą dar kitur.
Skambinti NI 6-7666

-MbaMiĮo Tarybte moterų 
kftjbo rudeninis banketas bus 
ąialte 16, sekBiadienį, 5 y. lie 

■ tuvių piliečių kiubo salėje. Nau
ja, gražiai išpuošta salė, gera 
programa, kurią išpildys sais
tai, maloni šokių muzika ir. 
skrnaūs valgiai tikrai sudarys 
atsilankiusiems pakilią nuotai
ką. Bus ir staigmenų. Klubas 
palaiko ryšį tarp Bostono ir 
apylinkės lietuvių moterų, šel
pia ligonius ir senelius Voldeti- 
joje ir atstovauja lietuvėm ki
tataučių tarpe. Klubo valdybą 
sudaro L Galinienė, A. Grinie
nė, V. Kulbokienė, E. Vasyliū- 
nienė ir M. Žiaugrienė. Bosto
no visuomenė ir kaimynai yra 
maloniai kviečiami šiame ban
kete dalyvauti, praleisti malo
niai laiką ir tuo pačiu paremti 
gražų ir kilnų moterų klubo 
darbą.

R. Nixono kandidatūrai į J 
A V prezidentusparemti šaukia
mas lietuvių susirinkimas spa
lio 14 d., penktadienį 8 vai. vak. 
Taut. S-gos namuose 484 4th 
St. So Bostone, Mass. Sutiko 

.atvykti ir kalbėti Christian A. 
Herter jr..

N. Anglijos lietuvių parapi
jų sodaliečių suvažiavimas bus 
spalio 16 šv. Petro parapijos 
salėje. Pradedamas mišiomis 
11:30 vai. ryte parapijos bažny
čioje. Posėdžiai pravedami 1:30 
vai. popiet

Povilas šloivys iš Cambridge, 
Mass. po sunkios operacijos 
sveiksta.

Ieva Zaleddenė (Aliukonytė) 
mirė rugsėjo 2, sulaukusi 72 
metų. Velionė buvo gimusi Lie
tuvoje 1888 Onuškiu parapijoj, 
į Ameriką atvyko 1907 ir1 apsi
gyveno Holyoke, Mass. Priklau
sė moterų auksilijarių draugi
jai, mielai skaitė lietuviškus 
laikraščius (ir Darbininką). Bu
vo rimto būdo, savo kaimynų 
mylima. Daug jų dalyvavo šer- WLYN — 1360 kilocyctes 
menyse. Palaidota iš Sacret Sekmadien. nuo 140 iki 2 p.p. 
Heart bažnyčios Kalvarijos ka- , _
pinėse. Maldas sukalbėjo kun. VYČIŲ’ PROGRAMA 
Pranas Raugalas iš Brooklyno, WIX)A — 1550 kiL Braddock, 
N.Y. Moterų d-jos valdyba ir na Penna.
rėš reiškia giltą užuojautą mr- Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

čius, soc. reikalų vadovė Mary
tė Bačianskaitė. Vyresniuosius 
at-kus globoja P. Radzivanienė 
ir A. Vainius.

Jaunesnieji ątęjtininkai buvo 
susirinkę spalio 1.' Jie turi taip 
pat naują valdybą: pirm. Petras 

tT . . * , t . , ------------ -------------------- ------------ Vainius, vicepirm. Aušra Kregž-
veltui pirmame aukšte 2 su pu- Hnu«nojam| 1-2 kantonai teitininkai prdšomi susirinkti dytė, sekr. Marytė Sandanavi- 
se karnbar.0 gyventi, žmona “ ^>1. so^nn,. - -...........................  . . .

palaikytų švarų apartamente n- geštadieniais

- Since 1889

OUR ONL/ STORE .

We Dėliver Anywhere 
We Telegraph

Anytohere
Weddinqs & Funerals 

our specialty /

Cambridge. Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bfidge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

2. Visos pasirašiusios orga
nizacijos sutinka iš savo narių 
tarpo duoti kandidatus LB apy
linkės valdybai sudaryti.
- 3. Visos - pasirašiusios orga
nizacijos sutaria, kad bendruo
sius tautinius minėjimus rengia 
vietinė LB apylinkė, įpareigo
ja savo narius bendruosiuose 
tautiniuose minėjimuose daly
vauti ir pačios nerengia jokių 
savo pobūvių tuo pačiu metu.

4. Išvengti tuo pačiu laiku į- 
vąirių organizacijų susirinki
mų, pobūvių, iškylų ir pan., 
sutaffiama — visus numatomus 

-savo parengimus registruoti L 
B apylinkėje, kad butų žinoma, 
kas, kieno, kuriuo metu yra 
rengiama.

Pasirašė: Lietuvių kultūros 
klubas, LSS Bostono skaučių 
tuntas, Bostono liet dramos 
sambūriš, L Veteranų sąjun
ga Ramovė, Vilniečių sąjunga, 
Šv. Vardo draugija, Tautinių 
šokių grupė, ALT sąjungos Bos
tono skyrius, Teisininkų drau
gija, ALIAS Bostono skyrius, 
Bostono ateitininkų skyrius, 
Pabaltijo liet, moterų klubas.

Visi New Yorko ateitininkai

VAITKUS
FUNEBAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATIKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ligi rugsėjo mėn. Laisvės 
Varpo programa buvo perduo
dama tik AM bangomis (1190 
kiloc.). Siekiant praplėsti pro
gramos klausytojų skaičių ir 
pagerinti jos girdėjimą, rugsė
jo mėn. buvo paimtos FM ban
gos mėginimui. Atsiliepimai 
dėl nuolatinio FM bangų varto
jimo buvo, tokie gausūs ir svar
būs, kad valdyba nutarė toliau 
laO^tis FM bangų. Tuo būdu 
dabar Laisvės Varpas bus gir
dimas dabar 8-9 vaL ryte iš 
WK0X radijo stoties AM ban
gomis 1190 kiloc. ir FM ban
gomis 105,7 mgc; Perdavimas 
FM bangomis yra dapg geres
nis, švaresnis ir pilnesnis. Tai 
labai svarbu muzikai. FM ban
gų panaudojimas pakelia Lais
vės Varpo išlaikymo išlaidas, 
bet programos vadovybė tiki
si, kad klausytojai uoliai mo
kės klausytojų įnašą, kuris su
daro 10 centų už programą, 
arba 5.20 <kd. už visus metus.
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sirinkimas rinks naują valdybą; 
atstovus į Balto seimą, svarstys 
vajaus pravedimą ir kitus rei
kalus. Visi skyriaus nariai pra
šomi susirinkime būtinai daly- N. Y. ir N. J. apskr. pirm.

Valdyba

Solistai D. StankaHyte ir J. 
Vaznelis, kurie Ateities meti
niame- koncerte spalio 30 d., 6 
vaL .vakare, ^ Webster salėje, 
New Yorke, išpildys meninę 
programą, yra taip pat-pakvies
ti dainuoti Toronte ir Detroite, 
o ateinančių metų sausio mė
nesį dainuos Hartforde ir Bos
tone. .

Studentę ateitininkę susirin
kimas įvyks šeštadienį, spalio 
15, 6:45 v. vakare p. Vainių 
bute, 508 Cleveland St., Brook
lyn 8, N. Y. Visi nariai ir ypač 
kandidatai prašomi dalyvauti

Vytas Valaitis, Newsweek 
žurnalo fotografas, spalio ll£su 
šeima išvyko atostogų į Ver- 
montą. *

Lietuviu Stud. Sąjungos New 
Yorko skyrius šaukia susirinki
mą šį sekmadienį Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose 
tuojau po 11-tos valandos mišių. 
Programoje paskaita ir valdy
bos rinkimai. Visi seni nariai 
ir naujai pradėję studijas kvie
čiami dalyvauti.

Anne Kanne ir Elsie Plečkai
tis iš Chicagos lankėsi pas He
leną Rupeikienę, ilgametę Dar
bininko skaitytoją iš Richmond 
Hill, N.Y. Viešnios yra gimu
sios Anglijoje, bet ne tik kal
ba lietuviškai, bet ir skaito lie
tuviškus laikraščius.


