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KENNEDY IR VADINAMI LIBERALAI 
Liberalų sparnui nepasisekė iškišti savo kandidato i 
prezidentus, tai savo žmonėm nori apsodinti Kennedy

Amerikos karių šeimom įsakyta iš užsienių keliauti namo
Tai viena iš priemonių apsaugoti Amerikai nuo infliacijosPrez. Eisenhoweris lapkričio 

46—paskelbė įsakymą: valdžios 
įstaigom sumažinti savo išlai
das užsieniuose. Labiausiai ap
saugos departamentui. Būtent, 
grąžinti į Ameriką užsieniuose 
esančias karių ir tarnautoju šei
mas. Iš užsieniuose esančių šai- 
my narių bendro skaičiaus 484, 
OOO, reikia grąžinti 284,000. Kas 
mėnuo po 15,000. Pradedant 
nuo sausio 1.

Žvalgybos įstaigai C. I. A. 
ir “tarptautinio bendradarbia
vimo administracijai” (Inter
national Cooperation Adm.) 
įsakyta sumažinti civilinių tar
nautojų skaičių.

Tai viena iš priemonių suma
žinti Amerikos dolerio plauki-

DAYAL, Hammarskjoldo patikėtinis 
Konge.

Prancūzija balsuos 
dėl Alžiro likimo

Prez. de Gaulle lapkričio 16
paskelbė, kad referendumo ke
liu atsiklaus gyventojų 
žiro likimo. Prezidentas linkęs 
laikinai duoti Alžirui autonomi
ją, iki patys Alžiro gyventojai 
apsispręs būti nepriklausomi ar 
sąjungoje su Prancūzija. Bal
savimas numatomas sausyje.

ISPANAI KELIAUJA Į AUKSO 
5AL| — VOKIETIJĄ

Vokietijos pramonė taip au
ga, kad jai trūksta darbo jė
gos. Nuo gegužės mėn. Vokieti
ja priima darbininkus iš Ispa
nijos. Ligi šiol jų ėtvyko apie 
9,000. Madride vizų laukia dar 
apie 50,000. “Jau eilė mėnesių 
aš pasiunčiu savo šeimai kas 
mėnuo po 4,500 pezetų (150
dol.) Tai neblogai”, pareiškė 
vienas iš ispanų Vokietijoje. 
Keliauja ispanai taip pat į Pran
cūziją — jų ten apie 5.000. į 
Šveicariją. Geriausias betgi jiem 
aukso kraštas Vokietija.

Naujas rublis—naujas burbulas nių. Sukilėliai baigiami išgaudy
ti.

— Čekoslovakijoje lapkričio
14 traukinio katastrofoje žuvo

Sovietai paskelbė, kad nuo 
sausio 1 veiks naujas rublis. 
Vienas naujas bus duodamasx m g H0. sužeista 106.už 10 senų. Naujo verte — 1.12
dol. Senojo — 0.25 dol. Ligšiol ~ K,n,d»i» sustiprėjo ne- 
turistam už dolerį duodavo 10 ^arbas SP31*0 •>“''»
rublių, kaip dabar - nepaskelb- 368,000 bedarbių. Tai pokari- merikos lakūnus. Tai būsiąs 
ta. Vakaruose manoma, kad nau n*s re^or(^as- Pernai tuo metu 
ju rubliu Sovietai norėjo užsie- °uvo 46 proc mažiau- 
niuose sudaryti tik propagandą, — "Penkiolikos komisijos" 
kad jų pinigas didesnis už A- siuntimas į Kongą vėl atidėtas, 
merikos.

Chruščiovo “geros valios” ženk
las prezidentui Kennedy.

— Cabot Lodge pareiškė ne
imsiąs jokių pareigu demokratų

— Amerika, Anglija ir kitos vyriausybėje.
Vakarų valstybės kreipėsi į J.
Tautų pirmininką, kad penkta
dienį pilnaties sesijoje būtų pa
teiktas kredencialų komisijos 
sprendimas dėl Mobutu. Jos - - - ...4 metam DAVID GREENGLAS, atomu tm-
Mobutu remia. metam. tapkrteto 10 paleistas it Kab

liu jis į tarnybą važiuojąs 25* —New Orleans tebeina riau- — Bolivijoje Amerikos atsto- l,mo- 8w*® nuteistas 15 met^jsbu- nių. Svarbu apsaugoti nuo įkai-
minutes, autobusu 40, dviračiu sės dėl negrų vaikų priėmimo vas C. W. Strom sekmadienį ^nuopcm^, kad "Save* seserį timo ir atom’nę bombą, kurią 
18. į baltųjų mokyklas. buvo apmėtytas akmenim. ir jos vyrą e. ir j. Rosenbergus. raketa turėtų nunešti į taikinį.

— Londone grįžta dviračių 
mada. Dviračiu į tarnyba va
žiuoja ir susisiekimo ministeris, 
palikęs automobilį garaže. Prie
žastį išaiškino teatro akademi
jos direktorius: esą automobi- 

mą į užsienius. Anais suma
žinimais tikimasi sulaikyti me
tam 1 milijardą dolerių. Dole
rio išplaukimas Į Užsienius pa
siekė grasinančio dydžio — šie
met numatomas deficitas 4.3 
milijardai. Tokio išplaukimo vai 
sius — užsieniuose pradėta spe-

ŠALTASIS KARAS STIPRĖJA KONGO POZICIJOSE 
Kongas ginasi nuo J. Tautų kišimosi j Kongo reikalus.

Belgija grasina pasitraukti iš Jungtinių Tautų

Maskvos ofenzyvos žygiai 
vėl labiau reiškiasi. Maskva stip 
rina savo įtaką tiesiog arba per 
savo šalininkus “neutraliuo
sius”. Tiesiog švelnina santy
kius su Vokietija, ir Chruščio
vas žada lankytis Bcnnoje. Per 
savo šalininkus labiausiai stip
rinasi Jungtinėse Tautose: In
dija pakartojo Maskvos siūly
mą visuotinai nusiginkluoti: 
Saudi Arabija reikalavo, kad 
Palestinos pabėgėlių rūpinimo 
komisijoje būtų įtraukti Sovie
tų ir satelitų atstovai; Marokas 
prisiėmė Maskvos karinę pagal
bą. Labiausiai Maskva stengia
si atgauti įtaką Konge. Kova 
dėl Kongo eina per Jungtines to siūloma diskriminacija bel- 
Tautas. gam, kurie išskiriami iš kitų

c. JES-PROF. PHILIPS
SUP, amerikietis, lapkričio 
18 išrinktas J. Tautos j tarp
tautini teismą Haagoje. Kiti 
trys išrinkti — anglas, ru
sas, japonas.

Už Kasavubu
— Danijoje lapkričio 15 

parlamento rinkimuose dau
giausia gavo valdančioji parti
ja — socialdemokratai. Iš 179 
gavo 76. tai šešiais daugiau. 
Dingo buvę 4 komunistai. Bet 
socialistai artimi komunistam 
titininkam vietoj buvusio vieno 
laimėjo 11.

— Guatemala, Costa Rica ir 
Nicaragua kaltę dėl sukilimo 
tuose kraštuose priskyrė Kubai. 
Nicaragujoj žuvo apie 100 žmo- 

kuliacija doleriu, reikalaujant 
už jį aukso. Dėl to ir Ameri
kos aukso rezervas iš 24 mili
jardų dolerių vertės sumažėjo 
iki 18 milijardų. To viso re
zultatas gali būti — infliacija, 
o iš čia ir katastrofa visam va
karų ūkiui.

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
BELGIJA
- 4. Tautų gen. sekretoriaus 
įgaliotinio Dayal raportas bu
vo palankus Lumumbai ir Mas
kvai. Bet jis sukėlė Belgijos 
užsienių reikalų ministerio pro
testą. Lapkričio 14 jis grasino, 
kad Belgija pasitrauks iš Jung
tinių Tautų, jei jos pareigū
nam bus leista nesilaikyti jiem 
nustatytos tvarkos. Tą Belgi- anksto nusistatę už Lumumbą. 
jos pasipiktinimą sukėlė rapor-

gam, kurie išskiriami iš kitų 
technikinių Kongo valdžios pa
sitelkiamų asmenų, tik dėl to, 
kad jie belgai. Tai “kvailas rei
kalavimas net ir iš Jungtinių 
Tautu”.

JUNGTINĖS TAUTOS IR
KASAVUBU

Kongo prezidentas Kasavubu 
lapkričio 15 atmetė Hammars- šimąsi į Kongo vidaus reika- man _
kjoldo planą siųsti į Kongą lūs. Jose gyva mintis, kad rei-
“penkiolikos komisiją” tvarkai 
atstatyti. Kongo nesutiks, atra
šė Kasavubu Hammarskjoldui, 
kad kuri svetima valstybė kiš
tųsi į Kongo reikalus; Kongo 
vyriausybės reikalas, kokios

JOHN DALY, populiarus / 
BC radijo ir televizijos poli 
tintų žinių pranešėjas ir ko
me.'.a torius bei American 
Broadcasting Co. viceprezi
dentas, pasitrauki i* parei
gų, nesutikdamas su prezi
dento L. Gildenson politika. 
Televizijos serijoje “What’s 
My Line” pasiliks.

Lakūnus paleis?
— Maskva paleisianti du A- 

Amerikos informacijos
agentūros direktorius George 
V. Allen, pasitraukęs iš parei
gų. gaus 12,000 dol. * pensiją 
metam.

T

Nelaukdamas, iki nauja val
džia perims pareigas, Eisenho- 
weris griebėsi šios,dalinės prie
monės infliacijai išvengti, o taip 
pat pasiuntė iždo valdytoją An
dersoną tartis, su Europos fi
nansininkais dėl bendros akci
jos.

tautos technikus ji pasirenka 
savo darbam; ji neišskiria iš 
jų nė belgų. Kasavubu taip pat 
priminė, kad lig šiol jis nega
vo J. Tautose kaip teisėtos Kon
go delegacijos atstovas lygios 
teisės su kitais JT nariais pa
reikšti savo mintis apie Kongą.

Kasavubu nepriimtini tos ko
misijos nariai Ghana, Guinėja. 
J. Arabų Respublika, kurie iš

Jis žada sušaukti visos Afrikos 
valstybių (o jų yra 25) konfe
renciją padėčiai stabilizuoti.
JUNGTINĖS TAUTOS IR 
LUMUMBA

Lumumba pranešė Hammars
kjoldui, kad Konge reikia iš
rinkti naują parlamentą, kuris 
nusodintų Kasavubu. Tokį siū
lymą J. Tautose nepatogu svars
tyti, nes tai reikštų visiškai ki

Buvo kolonija, nori būti imperialistas
.. ... .. „ . masi juos išpūsti kaip tinka-Afrikos morale: nepriklauso- cuajos um)os ribose. Neprl- miausius reikabm žmo_ 

M . . . klausomybę gaus lapkričio 28.■ nes. jei neba„ šie asmens pa-
kia pasiremti esamu parlamen- MauKmybe ka.mynu, - ta. nu- Iš kurio mažiau gauna, tam skjrtj bus Sauksmas

tu ir per jį sutaikinti Kasavu
bu su Lumumba.
AMERIKA IR KONGO

Amerikos padėtis nepatogi. 
Amerika mato, kad dabartiniu 
metu Hammarskjoldas, Lumum
ba, Dayal, Ghanos, Guinėjos ir 
Arabų respublikos vadai eina 
išvien Maskvos naudai — jų 
tikslas Jungtinių Tautų vardu 
padaryti Kongą Maskvos sate
litu. Tačiau Amerika sudėjo be 
sąlygų pasitikėjimą Jungtinėm 
Tautom ir Hammerskjoldui ir 
dabar pati yra paraližuojama 
Savo pareiškimų. Amerika tik 
atsiribojo nuo kaltinimų Belgi
jai; Amerika iš kitos pusės ir 
Belgijos kaltinimus J. Tautom

Senoji gvardija demokratų 
konvencijoje buvo pralaimėju
si. Dvigubai pralaimėjusi. Nors 
ir kaip Mrs. Roosevelt malda
vo, kad būtų nominuotas jos 
patikėtinis A. Sievensonas. de- 
mc,kratai pasirinko, Kennedy. 
Tai vienas smūgis vadinamiem

actueby &t*9 the «Žeo oi corrying jH*

PRESTIŽAS ANT KENNEDY PEČIŲ, “Panešiu, kad 
tik draugai ncpakištų kojos!”

•To Jhink he

Marokas kreipėsi su skundu 
į Jungtines Tautas prieš Pran
cūziją — kam ji duodą nepri
klausomybę Mauritanijai. Mau
ritanija turinti būti prijungta 
jprie Maroko. Prancūzijos atsto
vas atsakė, kad 1958 Maurita
nijos gyventojai referendumo 
keliu 94 procentais atsisakė 
jungtis su Maroku ir pasisakė 
už nepriklausomą valstybę Pran

Amerika labiausiai auga

net trijų, nu-

Kalifornijoje
Keičiantis gyventojų skaičiui, 

keičiasi ir atskirų valstybių kon- 
gresmanų skaičius. 1960 surašy
mas parodė, kad gyventojų skai
čius lėčiausiai auga Pennsylva- 
nijoje. Ji daugiausia nustoja 
kongresmanų - 
stoja ir.Nevv Yorkas dviejų, de
vynios valstybės netenka po vie
ną. Labiausiai gyventojų skai
čius padidėjo Kalifornijoje, 
laimi net 8 naujus kongresma- 
nus, turės 38, o New Yorkas 
turės 41. Savo prieaugliu ant
roje eilėje yra Florida — tu
rės naujus 4. viso 12. Kitos 7 
valstybės laimėjo viršaus po 1.

New Yorko valstybėje pri- 
skaityta 16,782.304 gyventojai. 
Kalifornijoje 15.717,204.

RAKETŲ PAŽANGA EINA 
SPARČIU TEMPU

Po Discoverio XVK. kurio 
smaigalys buvo sugautas ore, 
naujas laimėjimas buvo lapkri
čio 15 Atlas raketa, kurio smai
galys nukrito į vandenyną ir po 
poros valandų buvo ištrauktas. 
Šiuo smaigaliu buvo tiriama, - 
kaip reikia apsaugoti smaigalį 
nuo temperatūros, kuri atmos
feroje pasiekia iki 12.000 laips-

dėkoje; iš kurio -daugiau,
tą kolioja

Marokas lapkričio 15 paskel
bė, kad priima Maskvos kari
nę pagalbą. Pirmiausia tos pa
galbos dalis bus sprausminiai
lėktuvai. Paskelbė dėkingumą žįsta, kad jie neturi tų kvali- 
ChrušČiovui. Pereitą savaitę taip fikacijų. kurias Kennedy nori 

matyti valstybės sekretoriuje.pat pasiekė pirmos karinės pa
galbos siuntos iš Amerikos — 
sunkvežimiai ir kitos susisieki
mo priemonės, šios pagalbos 
Amerika duoda už 20 milijo
nų. Kovo mėn. buvo duota ūki
nės pagalbos už 40 mil. Maro
kiečių kairysis sparnas sukėlė 
triukšmą, kad ėmimas pagalbos 
iš Amerikos reikš Maroko pa
sitraukimą iš neutralumo.

atėjo balsai jau ir iš užsieny
je gyvenančių kalifomiečių. Už 
Nixoną 3,219,211 už Kennedy 
3,206.051. Taigi gimtoji NLxono 
valstybė pasisakė už Nixoną. ir 
jam Kennedy turi grąžinti 32 
elektorius. Tačiau tai nenulemia 
visų rinkimų rezultatų. Tik Ni- 
xoras dabar turi 213 elekto- 
riu (reikia 269).

Kalifornija teko Nixomii
Lapkričio 16 paskelbti Kali

fornijos rinkimų daviniai, kai metų žmogus, ir paprašė: “Pra- 
suimti mane“. Nustebusiam 

policininkui nepažįstamasis pa
aiškino toliau: “Aš esu alka
nas, bet aš nenoriu vogti. Aš 
esu Claude Stavisky, sukčiaus 
Staviskio sūnus, dėl to aš nie
kur negaunu darbo”. Jo kišenė
je tebuvo 8 frankai (2 centai), 
o jo nedarbas prasidėjo nuo 
1934. kada išaiškėjo, kad Rusi
joje gimęs Aleksandras Stavis- 
kis yra didžiausias pasaulio va- -. 
gis. sugebėjęs padaryti 5.6 mil. 
dol. aferą, dėl kurios sugriuvo 
dvi vyriausybės, kelios draudi
mo bendrovės subankrutavo, 
tūkstančiai žmonių liko be ska
tiko. ir keletas nusižudė.

Tėvo nusikaltimas gulė sū
nui. kuris mokykloje imta ap- .. 
šaukti sukčiumi, ir gal būL tai ' 
nuvedė jį 13 metų vaiką. į pa
mišėlių namus Po 12 metų jį 
išleido, bet jo vardas uždarė 
jam duris, norint gauti darbą. 
Priėmė cirkas kaip klouną. Bet 
ir tas pagaliau atleido. Tokioje 
padėtyje jis atsidūrė peiki jo
je

George Washington sargyboje

Atominis povandeninis laivas 
George Washington lapkričio 15 
išplaukė į Atlantą saugoti Ame
rikos nuo netikėto užpuolimo. 
Laivas turi 16 raketų su vande
nilio bombom. Raketos siekia 
1200, arba net iki 2.500 mylių, 
Po vandeniu nusileisti gali 400 
pėdų. Laivas atsiėjo 110 mil. 
dol. '

— Clark Gabia, kino aktorius.
59 metų lapkričio 16 mirė.

W. Churchillis lapkričio 
16 krito namie ir susilaužė kau
lą nugaroje.

demokratam liberalam. Po jo 
ėjo antras, kada Kennedy pasi
rinko į viceprezidentus L. B. 
Johnsoną, prieš kurį jie taip pat 
kovojo.

Gelbėti reikia, kas šiuo me
tu galima — apsisprendė JMrs. 
Roosevelt ir A. Stevenšonas, 
kai apsilankė Kennedy ir pa
prašė talkos linkimų kovoje. 
Demokratų vadinamas liberalų 
sparnas ir liberalų partija sto
jo už Kennedy ne tiek dėl par
tinės drausmės, kiek dėl įsiti
kinimo. kad 
žesnė blogybė nei Nixonas. o 
gal dar pasiseks paimti Kenne
dy į savo globą.

k

Po rinkimų Kennedy atsilan
kymas pas Nixoi'ą padarė ge
rą Įspūdį ne tik tiem, .kurie 
mėgsta mandagumą ir ge-ą to
ną. A. Krock (NYT) aiškina, 
kad Kennedy ir Nixono susi
tikimas nepatiko tik ‘profesio
nalam politikieriam” ir “libe
ralam galvočiam", kuriem ne
patinka minties susipratimas, 
galimas bendradarbiavimas, nes 
tai “konformizmas”. Tai esanti 
viena McCartiznio- iūšis? nors- 
patys kitaip galvojančius ap- 
šaukia neišmanėliais ir reakcio
nieriais.

J. Alsop (NYHT) konkrečiai 
paaiškina apie tas vadinamų li
beralų- nuotaikas po rinkimų. 
Esą

demokratu liberalų sparnas 
po ; rinkimų nori labiausiai už- « 
tikrinti valstybės sekretoriaus 
postą A. Stevensonui, o jei ne
pasisektų jankiai po jo kita 
figūra — Chester Bovvles, kuris 
vykdys Stevensono politiką. Vi
sos jėgos tam mobilizuotos. Pa
telktas tam net ir Įtakingasis 
darbo unijų prezidentas W. 
Reuther.

Jau dabar spaudoje štengia-

— “išdavimas”, kaip tai buvo 
padaryta po Johnsono pasirin
kimo.

Pats J. Alsopas pasisako, nors 
dėl kitų priežasčių ir labai ger
biąs tuos asmenis, bet pripa-

*
Po tokios info.Tnacijos tenka 

laukti, ar tariamiem liberalam, 
pralaimėjus su Kennedy. pralai
mėjus su Johnsonu. pasiseks 
laimėti su Bowles ar Stevenso- 
ru. ar Kennedy eis savu, ne
priklausomu keliu, kaip yra pra
dėjęs.

Del tevij nuodėmės
Prancūzijoje, Bordea’.ix miesto 

policijoje pasirodė jaunas. 33
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V. ZLOTKIENĖ PADĖJO SAVO IR PARAŠU

1$ LIETUVOS

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILĖJŲ1860 1960

NORMALUS

NUO PADĖJIMO DIENOSmus
ipskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

Brodway Office

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Labai svarbus pranešimas

kius

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO

dėmesį ne tik saugumo, bet ir 
kaimynų. Petrovui darės orišku, 
kad kažkas čia paslėpta. Tačiau

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Artinantis Kalėdų šventėms, mes paruošėme ei’ę žemiau 
išvardintų standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių 
siuntinių kainas ir Jūs įsitikinsite, kad jų kainos yra labai 
žemos, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

— Atominės energijos komi
sija nutarė leisti paskelbti nuo
traukas iš pirmosios atominės 
bombos numetimo Hiroshimo-

| tuos prokomunistinio laik
raščio šūkavimus atsakė V. 
Zlotkienė, atsiųsdama laišką 
ir padėdama savo parašą, ku-. 
rio buvo norėjęs J. Gaidys:

— Austrija* uždraudė rodyti 
nepilnamečiam Sovietų gamin
tą filmą apie Chruščiovo kelio
nę po Austriją.

— Vokietijos aviacija bazes 
gaus Korsikos saloje, ir pietų 
Prancūzijoje netoli Marseilles.

ATSAKYMAS LAISVĖS' 
KORESPONDENTUI

buv. politinius kalinius daryti 
viską, kad Amerika būtų išbu
dinta iš savo inertiškumo.

Pavergtųjų seimo pirmininkas 
V. Sidzikauskas savo žodyje 
taip pat pabrėžė, kad esamomis 
aplinkybėmis buv. politinių ka
linių svarbiausias uždavinys 
yra kovoti su tebetrunkančia 
sovietine sistema, kuri yra lais
vės ir žmoniškumo pikčiausias 
priešas. Visa Sovietų Sąjunga 
ir jos užgrobti kraštai yra vie
nas ištisas politinis kalėjimas, 
kuris turi būti sugriautas, ki
taip jame atsidurs ir tie, kurie 
tebėra laimingi laisvėje: (Kor.)

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3%%

Buvusių Politinių Kalinių 
Tarptautinė Federacija lapkri
čio T New Yorke surengė ne
žinomo politinio kalinio dienos 
minėjimą, ši diena, paskelbta 
prieš keletą metų, jau yra ta
pusi tradicija. Ir tą dieną, kai 
Kremlius stengiasi kuo iškil
mingiau bei įtaigiau atžymėti 
bolševikinio perversmo sukak
tį, nežinomo politinio kalinio 
diena primena ne tik milijo
nus sovietinio ir nacinio tota- 
lizmo aukų praeityje, bet ir te
betrunkančią sovietinę prie
spaudą ir jos aukas dabartyje.

Viešpatavimas,be teisės yra 
ne kas kita kaip plėšikų vieš
patavimas, — sako minėjimo 
priimta politinių kalinių rezo
liucija. Tatai ypatingai ryškiai 
pabrėžė Amerikos darbo unijų 
tarptautinių santykių direkto
rius J. Lovestone. Jis kvietė

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

Redakcijoc pastabaX i-
Nenustebina ‘Laisvės’ kores

pondento šūkavimas ir kolio- 
jimas. Tai tinka prie mados, 
kurią parodė Chruščiovas Ame
rikoje — argumentuoti šūkavi
mais, kumščiom ir batais. To- 
kis šūkavimas betgi išduoda su
sijaudinimą, kad nebeįstengia 
nuslėpti tikrosios padėties Lie
tuvoje. Ją papasakojo ne viena 
V. Zlotkienė. Yra nemaža žmo
nių iš Lietuvos, kurie per eilę 
metų ją patyrė savo kailiu ne 
taip, kaip turistas J. Gaidys. 
Tikrojo vaizdo Lietuvoje pa
veikti, ir kai kurie jautresnės 
sąžinės ir pilietinės drąsos'tu
ristai atvirai prabilo. Tokis pa
reiškimas buvo ir Veronikos 
Zlotkienės.

mieste. Petrovui tai buvo staig- bėga, tai geriau 
mena. Jis finoj®, taęl brolis “ " 
Jurgis nepriklauso prie tų aukš-

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir

Spalio 22 Rokiškio ap.Vižū- 
nų miške iškilmingai padėtas 
akmuo — paminklas su įrašu:

“Čia 1943 spalio 13 hitleri
niai okupantai ir lietuviški bur
žuaziniai nacionalistai žudė so-

gramą: “Liepos 22 būsiu Vie- 
poje. Viešbutis Hotel de Fran- 
•ce”.

Man nėra gėdos pasauliui pa
sakyti tiesą, ką mačiau ir gir
dėjau. Klaipėdoje lietuviai mus 
pavadino išgamomis.' Jie žino, 
kokie lietuviai atvažiuoja iš A- 
merikos.

Kaip jūs buvot Lietuvoje, va
dinai lietuvius draugais, o ne

132 FRANKUN AVK, HARTFORD, CON^ 
Trtef. CHapri 6-4724

1. Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems, arba mo
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų; pamušalo 7’/£ 
jardo, siūlų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokelis 
$49.90

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1. Prie to pridedama 100% 
vilnonės 2 medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems 
paltams. Viso 6 jardai.
$79.90

3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems, arba moteriš
kiems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos 3 vyriškiems kostiumams, 
viso 10 jardų. /
100% vilnonės medžiagos dviem moteriškom suknelėm. 
Viso 6 jardai.
$99.90

Sovetskaįa Litva laikraštyje Tų metų viduryje į Miliūnus 
spalio 22 A. Raguotis aprašė atvykusi dar viena grupė de- 
istoriją, kaip tie kaimai buvo santininkų. O dar paskiau buvę 
sudeginti ir žmonės nužudyti: numesti parašiutais Rokiškio pa

sienius. Iš ankstesnio motinos 
'laiško irgi šį tą žinojo. Tame 

laiške buvo išbrauktos eilutės, 
bet pro kitokį rašalą buvo ga- ryžosi vykti ir pasiuntė tele- 
lima išskaityti: “1951 - 53 Jur
gis ir aš buvome Sibiro plėši
niuose”. Jei motina, turėdama 
jau 68 metus, atsidūrė tuose

• plėšiniuose, tai turėjo būti tik 
^bausmė. O tokiam sovietiniam 

piliečiui pasas keliauti į užsie
nį neduodamas.

Petrovas atsakė atsargiai, 
užuomina, kad galima būtų pa
galvoti apie tokį susitikimą Eu
ropoje. Bet tuo viskas kuriam 
laikui ir baigėsi.

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

Pirmadieniais —

A Raguotis pasakoja, kad 
prieš karą Miliūnuose daugiau
sia gyveno rusai. Kai bolševi
kai atėjo, rusų jaunimas vir
to komjaunuoliais. Karo pradžio 
je vienuolika komjaunuolių bu
vo suimta ir sušaudyta. Tai esą 
neįgąsdinę Miliūnų gyventojų. 
Jų daugelis buvo tarp pirmų
jų sovietinių partizanų Rokiš
kio apskrityje, kuriuos organi
zavo Trifon Baląboskin ir jo 
sūnus Aleksei, Filimon Timofe- 
jev, Juozas Sinica, Jonas Sj- *— Amerikoje bedarbių spaly-
kelnikovas, Matas Piriuškis, Va- fe buvo 3.579,000. Tai 191,000 
silij Ivanov, Aleksėj Chlebni- daugiau nei rugsėjy. Paprastai 
kov ir kiti. 1943 metų pradžio- rudenį bedarbių skaičius maž- 
je iš Maskvos buvo pasiųsta ta.

visiems, kurie siunčia siuntinius į 
LIETUVĄ, arba į kitus kraštus

ATVYK 
Į JAUNIMO FESTIVALĮ

Gegužės 23 staiga atėjo laiš
kas, kad Jurgis turi vizą ir 
kviečia atvykti brolį Vladimirą 
į Vieną, į jaunimo festivalį. Su
sitikti pasiūlė pagrindiniam paš
te. Laiškas turėjo Vienos pašto 
antspaudą. Išeitų, kad jis išga
bentas iš Rusijos ir {mestas Vie
noje. Negi Jurgis rengias bėg
ti iš Rusijos? Vladimiras į laiš-

VIENOJE BOKI ATSARGUS
Vienoje Petrovas užėjo į pa

grindinį paštą. Nebuvo iš bro
lio jokio ženklo. Eidamas žino
mąja Vienos Kaėrtnerstrasse, 
Petrovas susitiko savo pažįsta
mą amerikietį iš New Yorko, 
kuris ten buvo atvykęs preky
bos reikalais. Kai Petrovas pa
pasakojo jam savo istoriją, new- 
yorkietis įspėjo: “Būk, Vladimi
rai, atsargus. Paskutiniais mė
nesiais eilė pabėgėlių iš Rytų 
čia buvo pagrobti. Neužmiršk, 
kad raudonoji siena nuo čia 
už 20 mylių. Naktimis savo kam 
barį užsirakink; nevaikščiok vie
nas tamsiose gatvėse, o pro pe
tį pasidairyk visą laiką”.

PAGALIAU IR JURGIS
Atėjo pagaliau laiškas, kad 

brolis Jurgis turėjo kelionę ati-

mikrofonų skylučių, kur mes 
sėdėdavom ir laukdavom. Pa
šaukus pietų, ir valgykloje bu
vo skylučių. Gaila, kad nema-

A. Raguočio neįtikinsi tuo, 
r.es jis mano, kad partizanai, 
kurie aktyviai dalyvauja visuo
tinėje kovoje prieš vokiečius, 
yra “taikingi gyventojai”. To
kis “taikingas gyventojas” buvo 
ir Chruščiovas, likviduodamas 
Ukrainos ūkininkus. Tačiau lo
giškai ir ne marksistiškai gal
vojančiam žmogui iš tų davinių, 
kuriuos papasakojo A. Raguo
tis, darosi aišku, kad Miliūnu 
kaimo tragedijos tikrasis reži
sierius' ir kaltininkas yra Mas
kvos atstysti agentai — taip 
kaip ir Pirčiupio tragedijoje.

VERONIKA ŠIMKUTE (k.) atvykusi iš Lietuvos j Cambrtdge, Mass., 
pasakoja apie šių dieniu gyvenimą pavergtoje Lietuvoje. Nuotr. Beatričė® 
Kerbelienės.

Pranas 
keletas 
su Mi- 

partiza- 
liūnų, šlapeikių ir Lauciūnų kai nais. Sprogdinę traukinius su 

žmonėm ir “priešo techniką”.

Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas 
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garan
tuotas. Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet 
kokius kitus pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik 
papildomų muitą. • Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota. 
Prašome įsitikinti, jog siunčiant per mus Jūs tikrai sutaupote iki 
50%. • Papildomų informacijų ir pavyzdžių reikalu prašome rašyti 
lietuviškai ir Jūs tuojau gausite lietuvišką atsakymą.

Laisvėje lapkričio 4 J. Gai
dys, “pirmos gr. turistas”, at
siliepė dėl Veronikos Zlotkie- ciškonai tokius melus skleis- 
nės iš Rochesterio, N. Y., pa
sakojimų, paskelbtų Darbinin
ke, apie savo kelionę į Lietuvą.
J. Gaidys, str., vardu “Darbinin
ko peckelio melai”; pirmiausia 
kaltina Darbininką, kad jis ne
teisingai atpasakojęs V. Zlot
kienės pareiškimus:

“Jeigu^šita turistė būtų pa
dėjusi savo parašą po šita ko
respondencija, kuri ėjo per tris 
Darbininko numerius, tai gal 
būtų galima kiek kreipti dėme
sio”.

Toliau priekaištai jau tiesiai 
V. Zlotkiefaei, kad ji netiesą 
sakiusi: “Nė pati nežinanti, 
kaip ji pakliuvo į šitą kelionę. 
Tai pirmas melas. Kuris žmogus 
rengėsi į kelionę, žino, kokio 
pasirengimo reikėjo”. Aš, V. Zlotkienė, ką mačiau

Esąs. vėl.melas, kad viešbu- ir girdėjau, sakiau!tikrą tiesą, 
čiuose kambariuose palubėje Aš leidimo prašiau su pirmąja 
yra dvi trys mikrofonų skylu- grupe, o gavau vietos tik tre- 
tės. — čiojoj grupėj. Per dvi savaites

Po šūkavimų “melas”, “me- turėjau pasirengti kelionei, 
las ant melo”, “šlykštu”, Lais-

broliais ir sesutėm. Aš paten
kinta, kad pamačiau visas tris 
seseris, kurių nemačiau 47 me
tus. Kur sutikdavau lietuvius, 
vadindavau juos broliais ir se
sutėmis. Jie su manim pradėda
vo kitaip kalbėti. O kai kiti iš 
turistų vadindavo draugais ar 
draugėmis, jiems nepatinkdavo, 
— tai buvo matyti iš jų veidų.

Veronika Zlotkienė

Draugas Gaidy, Lietuvoje bu
vę baigia: ‘ Kaip ta moteris ga- vai Amerikoje tikriausiai 
Įėjo duotis, kad jos vardu pran- palikai akinius širdį, kad ne

matei viešbučio kambariuose

4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai; 
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3’į oz. Viso 5 sv.
$49.90

kyti i jo vieSMtį, kuris buwį 
užmiesty. ■ sew
yozkaefio įspėjimus, Petrovas1 
pakvietė brolį pas save. Po pus-1 
vajandžro dūlys atsidarė, fa? j 
Jurgis pasirodė su rusiško kon
jako buteliu. Po pirmųjų kal
bų ir įspūdžių brolis Jurgis tane; 
si kalbėti apie žydintį. Rusijos 
gyvenimą. Nusukamas į kitas 
temąs, brolis Jurgis grįždavo 
atkakliai prie to paties ir to pa
ties. “Tu seniai jau iš tėvy
nės, tai dalykai, kurie mum vi
siem ten lafaai brangūs, tau ro
dos svetimi”. Klausiamas, koki 
tie “dalykai”, brolis atkakliai 
aiškino: “Ogi visokį — mūsų 
gyvenimas, mūsų statyba, pras
mingas mūsų veikimas, didelė 
pažanga nuo Stalino mirties. 
Turiu idėją. Tu galėtumei pri
sijungti prie mūsų ekskursijos 
autobusu po Austriją. 0 kol 
esame Vienoje, galėtum persi
kelti į mūsų viešbutį. Tai pa
dėtų tau prisiminti tėviškę ir 
pervertinti savo pažiūras”.

Buvo jau trečia ryto, ir bro
liai persiskyrė. >;
JIE NORI, KAD TU GRĮŽTUM

Kitą rytą brolis Jurgis pasi
rodė su dovanėlėm po ranka 
Vladimiro žmonai ir vaikučiam. 
Kai Vladimiras norėjo atsily
ginti taip pat dovanom, Jurgis 
tuojau priminė, kad jų vaka
rykščias pokalbis dar nebaig
tas. Klausiamas, ką jis turi gal
voje ir ko nori, Jurgis atvė
rė bumą, paskui vėl susičiaupė. 
Degdamasis cigaretę ir atsiloš
damas. kėdėje, pagaliau išspau
dė: “Turėtum žinoti, kad žmo
nės ten Maskvoje yra tavim 
labai susidomėję”.

“Koki žmonės?”
“Saugumas — KGB — vals

tybės saugumo komitetas. Jie 
nori, kad tu grįžtum”.

“O kam?’?
“Tu galėtum parašyti kny;- 

jono komiteto sekretorius P. gą ar porą. Jie žino, kad tu tu- 
Jakubonis ir komjaunimo se- j-į puikius ryšius Amerikoje, 
kretorius A. Kairelis. “Tada bu- •pu neturėtum rašyti viską, ką 

žinai. Bet tu padarytum dide
lį dalyką”.

Po tokio aiškaus pareiškimo 
kalbas galima buvo ir baigti.

Bet Petrovas toliau mėgino 
brolį kamantinėti:

“O kas būtų, jeigu aš grįž
čiau? Ar tavo draugai iš KGB, 
išgavę iš manęs viską, kas jiem 
reikalinga, neišsiųstų manęs at
gal į Sibirą?”

Atsakymas ir tolimesni pasiū
lymai kitame numeryje.

Draugas J. Gaidy,
Gal nebuvai Lietuvoje, jei 

sakai, kad aš meluoju. O jei 
buvai, tai, būdamas raudonas, 
jiematei, kaip gyvena Lietuvos 
darbininkai. ‘Darbininko’ kores
pondentas rašė tikrą tiesą, ką 
aš jam sakiau.

Tas pats A. Raguotis pasako
ja ir tokių dalykų, kurie pa
aiškina, kas pražudė Miliūnų 
kaimą.

Miliūnai prieš karą ir po ka-

kur Jūsų pinigai tarnauja tik jums
BROOKLYN, New York

grupė partizanų į Miliūnų miš
kus. Tarp tų partizanų buvo 
Grigorij Kličev, Evstignei Zai- 
čenko, Arina Kruglova, 
Fedoravičius ir "dar 
draugų”. Jis susijungė 

vietinius žmones, sudegino Mi- liūnų miške veikusiais

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nno 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

“1943 spalio 13, šaltą miglo
tą rudens rytą, apsiginklavę iki 
dantų, hitlerinės armijos dali
niai pradėjo savo kruviną žygį vo sunku pasakyti, kas Miliūnų 

kaime buvo susirišęs su parti
zanais, kas juos tiesiog rėmė 
ir kas pats buvo partizanas — 
tai buvo ištisai partizanų kai
mas, kurio kiekvienas gyvento
jas aktyviai dalyvavo visuotinė
je kovoje prieš hitlerinius gro
bikus ir jų bendradarbius”.

“Hitlerininkai siuto. Visą sa
vo pyktį jie išliejo prieš taikin
gus gyventojus”.

Tai kas pražudė kaimą?
A. Raguotis pripasakojo fak

tų, iš kurių aišku,
— kaip bolševikai mėgino at

siremti į Lietuvos gyventojus 
rusus, verbuodami tarp jų šali
ninkų, agentų, komjaunuolių;

— kaip Maskvos desantai, ru
sų vadovaujami, suprovokavo 
vokiečius prieš Miliūnų kaimo 
gyventojus, paversdami Miliū
nų kaimo apylinkes karo lauku, 
nes jiems rūpėjo ne gyventojų 
likimas, bet vokiečių traukinių 
sprogdinimas, vietos adminis
tracinių įstaigų apiplėšimas.

prieš Miliūnų kaimą. Pradžioje 
fašistiniai banditai iš visų pu
sių apsupo kaimą. Ramų miegą 
72 šeimose staiga pertraukė 
ginklų trenksmas. Padegamieji 
sviediniai pasipylė ant šiaudi
nių stogų. Liepsnos apėmė vi
są kaimą. Išsigandę gyventojai 
— vyrai, moterys, vaikai ir se
neliai, leidosi į mišką. Fašis
tai sutiko bėgančius ugnim iš 
kulkosvaidžių ir automatų.

“Mažai kam pavyko išsigel
bėti tą baisią dieną nuo mir
ties. Vieni žuvo ugnyje, kiti 
nuo kulkų, o likusius fašistai 
žmogėdros negailestingai kan
kino ir paskui išvarė į Prave- 
niškių koncentracijos stovyklą. 
Taip buvo sunaikintas Miliūnų 
kaimas ...

“Bet to hitlerininkam pasi
rodė per maža. Jie sudegino 
dar du kaimus greta Miliūnų 
miško — Lauciūnus ir Šlapei-
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Mažiau laimingi už mus

Laimingi, kurie turi. Tu- mui:-duoti ar neduoti 
ri iš ko gyventi ir turi kur 
gyventi. Yra nelaimingų, kurie 
neturi pakankamai nei valgio, 
nei duonos, nei pastogės. Yra 
kenčiančių alkį, šaltį ir skurdą. 
Yra vargšų ne dėl savo kal
tės. Jie turi būti pasotinti, pri
dengti ir paguosti. Laimingieji 
turi jiem padėti.

duoda, kiek gali Kiti neduoda, 
nors ir galėtų. Niekas už tai 
nepeikia, niekas ir nepagirta. 
Sankcijos įrašytos nebe žmo
nių įstatymuose. Aš buvau ai* 
kanas ... Aš buvau nuogas ... 
Kur jūs tada buvote?

VLIKO sesija New Yorke. H k. i d. dr. O. Krivickas, J. Stikliorius, dr. A Trimakas, K. Biel>nis, P r. Vai
nauskas, H. Blazas. Nuotr. Vyt. Maželio

VLIKO 20 m. sukaktis
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas buvo susirin
kęs lapkričio 12 -— 13 meti
nei sesijai New Yorke Lietuvos 
kovų už laisvę dvidešimtmečiui 
paminėti.

Sesijoje dalyvavo visos Vliko 
grupės po tris atstovus kiekvie
na ir būrys svečių.

Posėdžiams vadovavo pakaito
mis dr. A. Trimakas, J. A. Stik
liorius, L. Šmulkštys, dr. D. 
Krivickas, dr. K. Šidlauskas ir 
inž. B. Galinis. •

Buvo nagerbti nusipelnę Jais- vietų priespaudą ir_
’ ........................ išnaudojimą pavergtoje Lietuvo

je.
ves kovose partizanai ir kiti 
kovotojai o taip pat mirusieji 
ir žuvusieji tose kovose ir lais
vės kovų sukaktuvininkai prel. 
M. Krupavičius, prof. J. Ka
minskas - Kairys, J. Glemža, J. 
Vaidotas ir kiti.

Prez. D. Eisenhoweri$ tai pri
minė ryšium su Padėkos diena. 
Jis kreipėsi į Amerikos visuo
menę: “Tokia proga tinka ir 
privalu prisiminti kitų kraštų 
vargą ir jį lengvinti. Aš krei- 

. piuosi į visus mūsų žmones, 
kad jie, dėkodami už turimą 

-^.- palaimą, prisimintų Jutų, kraš
tų žmones, mažiau laimingus už 
mus“. Turima laimė yra iš Die
vo rankos, tai ir žmogaus ran
ka privalo būti kitam ištiesta.

šalpa yra daugiau širdies, ne 
saujos reikalas. Kas duoda tik
tai iš kupinos saujos, duoda 
turėdamas pakankamai arba no
rėdamas būti pakankamai atly
gintas bent padėka. Širdis duo
da mylėdama ir savęs išsiža
dėdama. Ji nestato jokių sąly
gų: neširsta už nedėkingumą, 
kuris toks dažnas žmonėse, ir 
-ji neieško liaupsės. Ne taip, 
kaip veidmainiai trimituodami. 
Viena ranka jie duoda, kita at
siima.

SVEIKINIMAI VLIKO SUVAŽIAVIMUI

Amerikos katalikai vyskupai 
Padėkos dieną kasmet skelbia 
rinkliavą drabužių, avalynės ir 
aukų. Kiek tik surenkama, visa 
išdalinama kitų kraštų žmonėm, 
kokios bebūtų jie
tybės ar tikėjimo. Tos šalpos 
skaičiai yra dideli, 
dėsnis yra vargas 
kurie šaukiasi pagalbos.

rasės, tau-

bet dar di- 
ir skurdas.

Baltas šiais mėnesiais taip 
pat skelbia vajus kone visuo
se savo skyriuose. §i lietuviška 
šalpos įstaiga buvo įsteigta bėg
liam vakarų Europoje šelpti- 
Šalpos darbas nesibaigė nė po 1

Padėkos diena primena dve
jopą pareigą: dėkoti ir duoti. 
Dėkoti už gėrybes, kuriomis 
naudojamasi. Gėrybės nėra tik
tai žmonių triūso išdava. Pa
grindas joms atsirasti yra ne
išsemiami Viešpaties turto aruo
dai. Jei būtume jų šeimininkai, 
o ne laikini valdytojai, nesiskir
tume su turtu nė mirdami. Mir
tis atgniaužia žmogaus sauja, 
dėl to, kad pasaulin ateina tuš
čia. Ji pripildoma tik trumpam 
laikui.

Vliko sesija New Yorke. lap
kričio 12 ir 13 susilaukė svar
bių sveikinimų ir patikinimų iš 
valstybės departamento ir JAV 
ambasadoriaus prie Jungtinių tautoms. Amerikos Jungtinės 
Tautų.

Douglas Dillon, JAV valsty
bėsdepartamento pasekretorius 
savo telegramoje Vliko sesijai 
pareiškė:

"Dvidešimties metų sukakties 
proga, kai Sovietų Sąjunga pa
grobė Lietuvą, yra gera proga 
pareikšti Amerikos Jungtinių 
Valstybių vyriausybės ir jos 
žmonių paramą Baltijos tautom, 
kurios kartu buvo nepriklauso- . 
mos ir dabar siekia tautinių ne
priklausomybių ir laisvų vyriau
sybių.

"Amerikos Jungtinės Valsty
bės ir toliau laiko Pabaltijo vals 
tybių priverstinį įjungimą į So
vietų Sąjungą biauriu imperia
listiniu aktu, pažeidžiančiu su
tartus farptautinius pasižadėji-

se Tautose protestavo prieš So
vietų Sąjungos neteisėtumo ak
tus, padarytus Lietuvai ir ki
toms Rytų Europos pavergtoms

nariams laiškus. Lietuvos dipl. 
šefui Stasiui Lozoraičiui buvo 
pasiųstas tokio turinio laiškas:

“Didžiai susirūpinę Lietuvos 
likimu, šiais dvidešimtaisiais 
tėvynės pavergimo metais. Vil
kas susirinks metinėn sesijon 
lapkričio 12 ir 13 Ncvv Yorke. 
Tuo pat metu Jungtinėse Tau
tose N. Yorke svarstys kolonia
linį klausima. Ir Tamsta ir mes 
darėme pastangų, kad ši klausi
mą Jungtinėse Tautose svars
tant, Sovietų Sąjungos Įvykdyta 
karinė Lietuvos okupacija. Lie
tuves nepriklausomybės panei
gimas, prievartinis jos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą^čjetuvŽu
tautus naikinimas, tautinė ir 
kultūrinė priespauda, tikėjimo 
persekiojimas ir Lietuvos eko
nominis išnaudojimas būtų at
pažinti kaip naujo paties žiau
riausio kolonializmo (sovietinio 
kolonializmo) apraiška ir- k.ad 
Lietuvos išlaisvinimas iš sovie-

Valstybės yra tvirtai nusistačiu- 
sios, kad kai tik kolonializmo 

;•' klausimas, Sovietų Sąjungos te
keltas, bus pradėtas svarstyti, 
J. T. kalbėti apie pačias So
vietų Sąjungos kolonializmą. 
Jūs galite būti tikri, kad tai, 
ką mes pasakysime Jungtinėse 
Tautose laike debatų, geriausia' 
pasitarnaus palaikyti viltį ir pa
siryžimą siekti laisvės visų tu, 
kurie nekenčia priespaudos ir 
priešinasi tironijai".

Šen. Thomas J. Dodd ir Ken
neth B. Keating, o taip pat N. 
Yorko gubernatorius Nelson 
Rockefelleris savo padrąsinan
čiais linkėjimais suteikė Vliko 
sesijai dar daugiau ryžto tęsti 
savo darbą nenuilstamai.

Ypatingą entuziazmą Vliko tinio kolonializmo ir jos valsty-

Sesiją sveikino žodžiu Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys 
savo ir Lietuvos atstovo J. Ra
jecko vardu, dr. V. Masėms — 
Latvijos delegacijos PET pirmi
ninkas, J. Šlepetys — JAV LB 
Tarybos pirmininkas, B. Vensku 
vienė — Paryžiaus LB vardu. 
Be to, telegramomis ir raštu 
gauta pasveikinimai Kanados 
premjero Jchn Diefenbaker, pa- 
sekretęriaus D. D'llcn, yalsiyr 
bes departamento vardu, Nėw 
Yorko gūhern. Nelson Rockėfel- 
lerio, šen. Thomas J. Dsdd ir 
Kenneth Keatjng, JAV atstovo 
Jungtinėse Tautose James Wad

Dovanai gaunate, dovanai ir 
duokite ... Tuo primenama pa- 
reiga gėrybėmis dalintis, kad 

, _ , ui* nesikauptų vienų pertekliui, olu metu, nes nesibaigia lietu- 2 r ,, 7t „ u- kitu trukumui. Kas valdo dau-viu kančios ir vargas abipus . ... ,, ,.‘ . rr * giau, negu jam reikia, valdo ki-gelezmes sienos. Kas galėtų tu- f , J .. 7Į, .
rėti geležine šinU, U neat- 1° ”egah. “t
jaustų savo tautos nelaimingų- statyt* )Obe an0Mų >stat>™ia’ 
ju? ... . , ,* • sąžine pasidaro perdaug ne

jautri, ją išbudinti ateina nelai- 
Ar+imo meilės darbai yra pra- mės ir revoliucijos. Tada ir lai- 

šomi. ne įsakomi. Jie pavedami mingi pasidaro nelaimingais, 
kiekvieno laisvam apsisprendi- Kur jie buvo anksčiau?

sios, kad Baltijos kraštai vieną 
dieną vėl džiaugsis teise gyven
ti laisvėje". v

James J. Wadsworth, JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, savo rašte Vliko sesijai 

nes tai sąžinės dalykas. Bet jei rašo:
“Džiaugiuosi, galėdamas šia 

proga pareikšti sveikinimus jū
sų konvencijai.

"Amerikos Jungtinės Valsty
bės daugelyje atveju Jungtinė-

vorth-ir dangai kitų. Sveikino 
taip pat Lietuvos diplomatijos 
Šefas min. S. Lozoraitis, min. 
B. K. Balutis, min.(dr. K.
žinis, Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone P. J. Rajeckas, kons. 
dr. P, Daužvardis, Alto Vykd. 
komitetas ir kiti.

Visų Lietuvos diplomatų bu
vo reiškiamas solidarumas ir 
bene;/adarbiavimas su Vliku 
Lietuvos laisvinimo žygiuose.

Ambasadorius Wadsworth pa
žadėjo kelti Jungt. Tautose So-

Pagrindinius pranešimus apie 
Vliko veiklą padarė dr. A, Tri
makas, J. Glemža, dr. P. Kar
velis (jų pranešimai buvo J. 
Stiklioriaus paskaityti). Apie 
tarptautinę padėti plačiai kal
bėjo V. Sidzikauskas, dr. V. 
Masens, o apie gyventojų ki
tėjimą. ir. judėjimą Lietuvoje 
— J. Audėnas, apie Vliko meto
dus — H. Blazas.

Laisvės kovų dvidešimtmečio 
proga nutarta paskelbti tam tik
ra deklaracija.

Į naują Vlįko vadovybę ..tri
jų metų kadencijai 'peririnkti 
dr. A. Trimakas — pirminiriku, 
J. A. Stikliorius — vicepirmi
ninku, H. Blazas — sekreto
rium.

“Labai dėkodamas už malonų 
11. 1 laišką, linkiu Vyriausia
jam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui. susirinkusiam i savo 
metine sesiją, pasisekimo darbe 
Lietuvos laisvei bei nepriklau
somybei atstatyti.

šie mano nuoširdūs linkėji
mai išplaukia iš solidarumo jaus 
mo, kuris jungia Lietuvos dip
lomatinę tarnybą su Vyr. Ko
mitetu ir užsienio lietuvių vi
suomene mūsų bendrose pa- Įrodyti. Jis taip pat pareiškė 
stangose padėti mūsų tautai at- -pageidavimą, kad taip sklan-

Vliko sesiją sveikino raštu 
Latvijos atstovas Washingtone 
A. Spekke ir Estijos generalinis 
konsulas New Yorke J. Kaiv. 
Vilis Masens, latvių delegacijos 
PET pirmininkas, padarė sesi
jai pranešimą apie kolonialinį 
klausimą Jungtinėse Tautose ir 
Pabaltijo valstybes. Jo praneši
mas buvo ypač įdomus ir iškė
lė Pabaltijo valstybių svarbią 
reikšmę Sovietų kolonializmui

nms« *■----- ------------- -
"Amerikos Jungtines Valsty- sesija* sukėlė Kanados minis- binės nepriklausomybės atstaty- 

terio pirm. John Diefenbakerio mas būtų tarptautiniai atpažm- sikratyti jai smurtu primesto džiai besiplėtojusi Pabaltijo vals 
svetimo, barbariško, bolševiki- tybių sąjunga, kuri buvo suda-

bės pasilieka tvirtai įsitikinu- , - . .
atsiųstas pasveikinimas. Ypač tas ir Įvykdytas.
prisiminus, kad garbingasis Die- Manome. kad \au. nio jungo,
fenbakeris buvo vienas iš pir
mųjų, kuris iškėlė Lietuvos ir 

VaULlillU. LX.IX.OXC1 kitų Pabaltijo valstybių paver- „ r bf 
gimo klausimą šioje Jungtinių 
Tautų sesijoje pačiam Chruš- ........
čiovui ten esant. 1

tinio solidarumo ir vieningų Prašau priimti mano gilios vūs. mūsų kraštus, turėtų būti 
tautinių tikslų pademonstravi- pagarbos jausmus ir geriausius puoselėta egzilyje, siekiant dar

sveikinimus”. glaudesnio savitarpio bendra
darbiavimo ir artimos Pabalti-geždauti.

dėl būt:
. kelių padrąsinančių Tamstom

džių Vliko sesijos darbams"
Vliko sesiją šaukiant prezi

diumas išsiuntinėjo Lietuvos 
diplomatinės tarnybos visiems

aipiorr.atijcs s«
zoraičio atsaky

Sesija pavedė rezoliucijų ko- jo valstybių bendros veiksnių 
. - misijai suredaguoti padėką už kOnferencijos.

sveikinimus ir solidarumo pa-
reižkimą visiems Lietuvos dip- Vliko sesija priėmė visą ei- 

oks lematinės tarnybos nariams ir rezoliucijų, kurios bus ko
to*. ypatingai Lietuvos diplomatijos misijos galutinai suredaguotos 

šefui min. Stasiui Lozoraičiui. ir viešai paskelbtos. (h.b.)

(bus daugiau)

rodė, kad tai būtina jo sody
bos žymė, kuri daugeliui suda
ro Įspūdį, jog čia gandras bus

tintas tik šypsojosi, kaip ki- mininkauti.

tum, bylodavo, kad tai pirmoji buvo aišku, kad vieną dieną

verimo formas, sakytume gry- traukiančią merginą, nes dauge- Unto link, ėmė žvilgčioti į juos r \ * 
nai savas tradicijas. Ir, žino- lis jau net ėmė darytis išvadą, vogčiomis, tyliai pritardamos galėtų ir pradalgyje išsilaikyti

IŠ KUR Untas kilęs — nie- ilgam, daugiausia porai dienų, 
kas nežino. Gal nežino nė jis Trečią jie vėl styrėdavo ir, tar
pais. Paklaustas, gražiai nusi-

nepakeis, net jeigu jis naudo- išsirinkti. Bet buvo veltui ir 
tų pačius išmintingiausius pata- jų pastangos. Po kiek laiko ėmė lynaitei metų?

ir ūkį tvarkyti, ir valgyti išvir-
— O kažin, kiek dabar Ba- ti, ir vaikus auginti. 0 Julija 

  _ _ T — vėl pasitei- net kiaulių gerai pašerti nemo- 
rimus. nusivilti ir piršliai. Untas ir ravo Švėgždienė. kėsianti, nes trijų ha merginos

Visas jo būdo keistumas ėmė šiems maloniai nusišypsodavo, — Ji vienmetė su mūsų Si- daugiau vienos kiaulės ir vieno

sa. tai daug kartų darė pats laukį ir ėmus statydintis tro- čiau nieko aiškaus šiuo klausi-  o gegužy jam suėjo 19. 
Untas, bet visa tai būdavo ne- bas. Nors tada “amerikonas” mu nepasakydavo. - Tai dar piemenė- — pri- tais kartais, ir tesurado vienin- — Bet žmona parvedama ne

vestuvių vežimas į kiemą įva-

IGNAS AAALĖNAS

® tapo ne tik Padubių. bet ir vi- 
| sos Rumbonių parapijos dėme- 

šio centru. Mat, per šventą Jo-
| ną pasklido kalbos, kad Untui 
| būtinai reikia šeimininkės, nes 

trobos auga kaip ant mielių, 
po kiemą jau vaikšto gyvuliai, 
o šeimininkės nėra. Vienas, kad 
ir geriausiame ūkyje, vistiek ne 
ūkininkas. Žmonės tokį grei

Per šv. Baltramiejų moterė
lės staiga prapliupo kalbėti, kad 
ties šventoriaus vartais Untas 
ilgai šnabždėjosi su Balynų Ju
lija. O dabar, ana, jau vaikš
čiojąs su ja ir po šventorių. 
Štai veik visi, buvę atlaiduo
se, matė, todėl visi apie tai ir 
ėmė kalbėti. Tačiau visus ypa
tingai stebino tas Julijos išsky- 

čiau gali palaikyti pamišėliu, rimas iš visų kitų merginų.

telį išsisukinėjimo kelią — jis 
dar nesivedąs. -

Tačiau tai buvo tik pradžia. 
Rytojaus dieną ir vėliau Untas 
įsitikino, kad kiekvienas rim
tesnis ūkininkas, laikė lyg ir 
savo pareiga jį perspėti ir pa

šokiui, o darbui! — atkirto dar 
tik neseniai vedęs Petras Ka
šėta.

— žmona parvedama namų 
šilumąi kurti, vaikams auginti 
ir šeimininkauti, — tvirtai pa
brėžė Untas.

šypso ir tuo visi jo praeities kaimo sodyba, į kurią atsimu
ša vakarų vėjai, pasiryžę pa- žiuos. Vienturtės, štambesnių- 
šiaušti ir pačius tvirčiausius jų ūkininkų dukros, o pagaliau 
stogus, net gontų. Pagaliau Un- ir šiaip prašmatnesnės parapi- 
tas su tais pašiauštais kūle- jos raudonskruostės šventadie- 
liais jau apsiprato, ir jam at- niais gausiau suvartodavo kve

piančio muilo, netyčia pataiky
davo praeiti pro Untą, ar iš 
padilbų iššokusi kibirkštėlė ne
tyčia atsimušdavo į amerikoną.

tyrinėjimai baigiasi. Kam ir 
klausinėti? Visi gerai žino, kad 
jis grįžo iš Amerikos ir dėl to 
iš pradžių visas kaimas jį tik 
amerikonu ir vadino. Bet kai 
jis pirko galulaukyje 20 ha. 
žemės, pasistatydino namus, į- 
sigijo porą arklių, porą karvių 
ir ėmė kurtis, kaip pridera bepradedąs sukti lizdą. 0 kas- 
rimtam ūkininkui, visi jį prade- gi drįstų gandro užmačioms 
jo vadinti jo paties ištariamu priešintis? 
būdu — Untanu. Tik vėliau ka-

dūrė Švėgždienė. — o kraičio 
tai Balynai nesukraus ir per 
kitus 19 metų.

Tuo metu šventorius jau stip
riai praretėjo. Jau negrįžo per 
šventorių ir Untas su Julija. 
Skirstėsi tebesidairydamos į ša
lis ir moterėlės, susirūpinusios tarti pasukti piršliais pas kurią 
šia porele.

Untas Juliją atsisveikino Pa
lubių kaime, ties Balynų na
mais, sutarę dar susitikti kai
mo vakaruškose.

Per vakaruškas padubiečiai 
smalsiau dėbčiojo į Untą ir Ju
liją, o kai kurie savo žvilgs
niuose net neslėpė savojo nu
sistebėjimo ar net patyčių: kaip 
toks rimtas ir turtingas vaiki
nas gali domėtis tokia smaugt- 
liemene čigonės veido, akių ir 
plaukų mergina, kuri greičiau 
primena skruzdėlę, negu rimtą

Tiesą sakant, nebėgdavo nuo — Nosis ir akys — tai tė- ūkininkę. Antai, senasis Anice- 
merginų ir Untas. Su viena ki- vo, o visa povyza — tai moti- tas net nutaikė patogią minu-

— Untai, mes ne dvarponiai. 
Kai namuose visi darbai iš žmo
nos rankų plaukte plaukia, ta
da ji bus ir gera žmona, ir ge
ra augintoja, ir gera šeiminin
kė, — kaip paskutinės išmin
ties žodį tarė Rudėnas.

— Kai ieškome tarnaitės, žiū
rime, kad iš jos .rankų darbai 
plaukte plauktų, bet nesakom, 
kad ji turės vaikus auginti ir 
rūpintis namų šiluma, nes visi 
gerai supranta, kad tuo turės 
rūpintis žmona, ne tarnaitė. O 
Šiuo metu aš renkuos žmoną, 
ne tarnaitę.

— Tegu bus ir taip, — ta
rė seniūnas, — bet sveika ir 
stipri žmona meilesnė ir vy-

nors jo luomo merginą.
Aną dieną Untas užsuko į 

kaimo kalvę pagrūdinti ųorago. 
Ten jau rado porą pažįstamų 
kaimo vyrų. Netrukus juos pa
pildė ir kaimo seniūnas Kairu- 
tis.

— Tai noragai atšipo? — 
pasiteiravo- šis pasisveikinda
mas. Iš viso ko buvo aišku, kad 
tai užuomazga pokalbiui. Persi
metęs dar keliais sakiniais, se
niūnas. matyt, nutarė jautį čiup 
ti stačiai už ragų:

— Na. tai sakyk. Unte. ar tu 
ir nežadi mums surengti vestu
vių? '

— Kodėl ne? Surengsim, kai . . ... TT 4 . ..... . . . . rui. O Julna. Untai. tikratik bus išrūkyti kumpiai. ... J.’ ,. .. .smaugtliemene. Kažin, ar ji bus 
savo luomo merginą, o su šita — Na. su Julija tai jau. tur- ta, kurios ieškai.
čigoniuke juk vistiek nieko ne- būt; nedarysi? — Vyrai, nesupykit už tiesų

Nukreipusios akis Julijos ir galėsią būti, nes jam reikia pui- — O kodėl gi nepadaryti su žodį, bet aš matau, kad jūs dau-

— Tfu! Rado su kuo kalbė
tis! — išdrožė švėgždienė. — 
Balynų 4 vaikai, o žemės tik 
3 ha. Pagaliau, kokia čia ir mer
ga! Persismaugusi, kaip kriau- 
šinė širšė, įsipainiojusi geram 
rugių pradalgy nugrius arba nu
lūš.

— Ale pažiūrėk, kūmute, ir 
į jos veidą: nei žydė, nei čigo
nė! — pridūrė kita.

— —----  — Bet jeigu jūs atidžiau pasi- ta ir pasikalbėdavo, bet pirme- nos! — paaiškino Gulbinienė, tėlę ir, prisėdęs prie Ūnto, ėmė
žin kas dar pasilengvinęs jo , knisite Unto sodybos istorijo- nybės nė vienai nerodė. * u, dėstyti, kad jam. kaip rimtam
vardą tarti. Nuo tada jau visi je, tai greitai įsitikinsite, kad Žvalesnieji ūkininkai, ypač į- J“ “L*““vaikinui, jau laikas numatyti 
jį ir tebevadino Untu. Po kiek čia gyvenama tikrai savotiško gudę piršliai, šiltai sekė ir jau aarD0 “ nemaie, o ūmo ūkį 
laiko niekas jau ir nežinojo, žmogaus, turinčio savitą gyve- net ėmė siūlytis piršliais į tą aPd°r°ti tai jau ne jos sijonui, 
ar Untas yra jo vardas ar pa- nimo būdą, tikrai saviškas gy- ar kitą, tikrai ne vieno akį pa
vardė. i

Jeigu jums pasitaikė per Pa- i 
dubius važiuoti, tai padam ga- ma, joks pašalietis jų lengvai kad pats nepajėgsiąs mtt'ginos galvų lingavimais 
lulaikyje galėjote matyti ir Un- * " ■ • ■ ■■ - _ _ - - 1
to sodybą su dviem pasišiau
šusiais pirkios stogo kūleliais, 
žinoma, jūs sakysite, kad tuos 
kūlelius galima ir atlenkti. Tie- reikštis, pirkus Padubių galu- mandagiai pasiteisindavo, ta- muku, — papildė Gulbinienė, paršelio pašerti neišmokusios, žmonos, o žmona turės ir šei- — kiekvieno akys kitaip matol

Aš sutinku su Untu.

kios ir stiprios merginos, kuri Julija? — nusišypsojo Untas.
— Kad Julija ne paties luo

mo. Tau reikta ūkininkės. Tik
ros šeimininkės, o ne sklypi- 
rinkės’ — su lengvu pabrėži
mu atrėmė seniūnas.

— Pirmiausia, man reikia

giau vertinai liemeningas ir 
manote, kad tokios sveikesnės. 
Imkit mano akis, ir jums Šito
ji čigonaitė bus ir sveikesnė ir 
gražesnė.

—Čia tai tikra tiesą, vyru
čiai! — nelauktai tarė kalvis,



O At’B IHIHKAS

Negana, \kad vietiniai šnipu- toje ir maldaknyge antroje, 
kai iš kompartijos ir komjau- Tikriausiai į bažnyčią jis atėjo 
nuolių slankioja aplink bažny- z ne savo noru, o tik atvestas 
čias ir po bažnyčias, sekdami, tėvų. Netrukus kunigas įdės 
ar kas neateina atlikti savo re-' jam į burną gabalėlį baltos duo- 
liginių pareigų, nors Sovietų 
konstitucija garantuoja religi
jos laisvę. Atvyksta Lietuvon ir 
stambesnio kalibro šnipai iš 
Maskvos parodyti vietiniams 
tarnams, kaip reikia kovoti su 
religiniais “prietarais”.

Neperseniai tokie Maskvos 
agentai V. Privalskis ir A. Uz- 
lanas lankėsi Lietuvoje, viską 
iššniukštinėjo ir savo “įspū-

uos, šnibždėdamas nesupranta
mus lotyniškus žodžius. Dar 
prieš komuniją buvo tikybos 
egzaminai .. . Lietuvos bažnyčio 
se kunigai vilioja'jaunuolius į- 
sitikinę, kad jie yra “jų atei-

Mū-
sų foto aparatas užfiksavo ga
na keistą “naturmortą”: radijo 
aparatas, gaublys ir kryžius, 
šiame kambaryje gyvena moky
toja Tutlytė. Tarp poros dešim
čių šių “Kristaus sužadėtinių” 
yra dvi Kauno medicinos in
stitutų tarnautojos, viena pir
mosios miesto ligoninės slau
gė, dvi agronomijbs techniku-

iššniukštinėjo ir savo 
džius” aprašė žurnale “Ogo- 
niok (1960, 39 nr.). Jie su pa
sibaisėjimu konstatavo, kad re
ligija Lietuvoje yra gyva ir prak 
ūkuojama. Ir ypač pabrėžė 
šiuos žodžius:

"Mes privalome sustiprinti 
musę veiklą jaunimo tarpe, nes 
vaikai ir jaunuoliai yra musę 
ateitis".

Teisingi žodžiai, ar ne? Tik 
leiskite mums patikslinti, ką 

-. .reiškia žodelis, “mūsų”. Iš. tik
rųjų, šie žodžiai buvo pasal
ti ne iš komjaunuolių susirin
kimo tribūnos, o iš vienos baž
nyčios sakyklos, ir ne komjau
nuolio aktyvisto, o tik kataliko 
kunigo”. * /•

Taip pradeda tuodu “žurna
listai” savo kaltinamąjį aktą 
Lietuvos dvasiški j ai, susirūpi
nusiai jaunimo religiniu auklė
jimu. Juodu konstatuoja, kad 
“Lietuvos bažnyčiose katalikų 
kunigai iškreipia jaunimo sie
las įsivaizduodami, kad sovieti
niai vaikai yra “jų ateitis”.

Iš RUSŲ laikraščio “Ogoniok”. Viršhje ekskun»> A. Akstinas, apačioje; 
iš k. j d.: pirmoji korrtunija, dvi mergaitės — vienuolės, vienuolyno kam
barys su kryžium, išpažintis.

vgas, kad' 
’ s ateina 

i 'aš, ir k ’d 
ė. i mesti

šiuos kanrlus”. 
kunigam’ sovietinio 

pasaulėžiūra yra ne 
kaip tik “mūsų laikų 
Iš to seka logiška iš-

"BAISŪS DALYKAI"
Straipsiąis yra iliustruotas 

vaizdais iš Lietuvos katalikų 
gyvenimo. Viena nuotrauka ro
do porą vaikučių, einančių'pir
mosios komunijos. Maskvos a- 
gentaf šaiposi:

“Pasižiūrėkit į dešimties me
tų vaikutį su žvake vienoje ran-

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys
SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracij oj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 dol.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga —

geriausia 
švenčių- 
dovana!

Vaikutis su- knyga ir žvake 
rankose yra dar tik pirmoje 
apnuodijimo stadijoje. Nuodai 
dar nevisiškai aptemdė jų pro
tą, bet jei taip eis toliau, tai 
įvyks baisūs dalykai”.

"SLAPTI VIENUOLYNAI"
Toliau “žurnalistai” pasigi

ria Kaune suradę du slaptus 
moterų vienuolynus. Ir vėl nuo
trauka: dvi jaunos mergaitės, 
“įsižiūrėkite į šias mergaites. 
Atspėkite, kas jos tokios: au
dėjos, mokytojos, kolūkietės? 
Ne, jos vienuolės. Sijonėlis, 

. priejuostė ir bliuskelė yra tik 
maskė. Tiesiog neįtikėtinas da
lykas, kad Kaune, šalia 5 vidu
rinių mokyklų, teatro, muzėjų, 
klubų veikia du slapti moterų 
vienuolynai Aplankėm vieną jų. 
Tai namas dviejų aukštų, pa
dalintas į mažas celes su bo- 
velninėmis, ne visai švariomis 
užuolaidomis. Kiekvienoje celė
je ant sienos kabo kryžius ir

sus yra jų gyvenimas. Jų už
darbis, stipendijos — viskas 
tenka viršininkei. Vienuolės nie. 
ko neturi nuosavo. Baldai, dra
bužiai, knygos — viskas yra 
vienuolyno nuosavybė. Teatras, 
kinas, klubai, šokiai, konferen
cijos — visa tai draudžiama 
toms emeritėms, nes visa tai 
yra “nuodėmė”. Griežta regula

nikumo ir tottslo drauges. Bet 
pasiseka retai”.

' PAŽANGUS K’ūNIC 5«
Toliau žurnalas apriro kapu
cino Dobrovolskį? ve5’:’c« meto
dus, pritaikytus sovietinio gy
venimo sąlygoms:

“Naudojantis ;ėnrta . Ignoto 
Loyolos mckslu H.risos prie
monės yra pate’ i u ms tikslo 
atsiekimui, ka-1 Dobro
volskis panaudojo “ : ‘aisyk’ę 
ir pritaikė savo »?•*’ ’ Jis tvir
tina, kad dabar’‘ - -ą’ygom 
kunigai turi bv.t; 
turi lankoti teatr- 
tyti natrių autore 
pažintu, kuriais ’ 
į žmonių ga’vas k’ 
patys kunigaĄg 
žvilgsnį į

“Taigi, 
jaunimo 
kas kita, 
klaidos”,
vada: klaidas reikia taisyti. Dėl 
to reikia įsibrauti į jaunimo sie
lą bet kuria kairia”.

Pavyzdžiui, jaunimas mėgsta 
futbolą. Taigi reikia pašvęsti 
kamuolį ir sporto batelius. Tam 
tikslui kunigas Kerpauskas įsto- 

; jo j Skaudvilės rajono Batakių 
' vid. mokyklos futbolo koman

dą. Ieškodamas sąlyčio su jau
nimu. pakeičia sutaną sporto 
marškinukais ir kelnaitėmis”.

“Įsivaizduokite šitokį reginį. 
Pirm, negu spirs laimėtą bau
dos kamuolį, pamaldus žaidėjas 
sudeda rankas, nuleidžia žemyn 
akis ir sumurma: Viešpatie, pa
dėk! Sukalbėjęs savo maldą, 
spiria kamuolį, ir tas vienuoli
kos metrų nuotolyje tiesiog į 
vartus. Golas!

BALTIMORES ŽINIOS

DĖMESIO'.
kur ramiai leis- 

dienų, kreipkitės 
Farm — poilsio

Kas neturi 
ti gyvenimo 
j Old Town 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

Lietuviams Specialus Patarnavimas

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

AMERKAM HOME REMTY
84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21, 

N. Y. — (Forest Parkway stotis)

Tel. Hlckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE 
' f

Licensed Real Estate Broker

MA2UU ŽODYNĖLIS
Prieš mėnesį laiko gavau li

tuanistą mokytoją labai pradžiu
ginusią dovaną. Nukryžiuotojo 
Jėzaus vienuolyno viršininkė 
Motina Cecilija, matyt, prisimi
nusi mane, kelių seserų lietu
vių 7 kalbos mokytoją, - atsiuntė 
savo parengtą ir r vienuolyno 
išleistą “Mažųjų žodynėlį”, skir 
tą čia gimusiem lietuviukam pir 
maišiais metais lietuvių kalbos 
mokytis.

Tai graži, didelio formato, 
dailiais aplankais 112 pusi, kny
ga. Viršelyje — koplytėlė šu 
Dievo Motinos statula; prie jos 
artėja vaikučiai. Tituliniam la
pe — Nukryžiuotasis Kristus, 
šalimai žemiau — seselė su mo
kinuke. Paskui eina puslapis 
lietuviškai įrašyti asmeninėm 
mokinio žiniom, mokyklos ir pa
rapijos vardas ir tt. Toliau — 
beveik visa knyga tai gyvi, gra
žūs piešiniai su parašais apa
čioje: metų laikai, mėnesių, sa- 
vartės dienų vardai, šeima, pa-

mo. Matyti, kad tai tikra peda
gogė, ieškanti vis geresnio pri
ėjimo prie savo mokinio, ne 
vertimo metodu, o gyvai pavaiz
duotu dalyku — nuo daikto į 
lietuvišką žodį, be angliškojo 

^tarpininko. ’■ 1

LIETUVIAI tarptautinėje moterų 
parodoje New Yorke lapkričio 13. 
Iš k. j d. dr. O, Labanauskaitė, J. 
Audėnas, Pr. Lapienė, F. Kirša, E. 
žilionytė, J. Šlepetys, B. Vencku- 
vienė, Iz Dilienė, P. Leveckienė. 
Nuoir. V. Maželio.

Paroda buvo surengta lapkričio 
7-13 d.d. New Yorke 71 Infantry 
Regiment Armory. Jau 20 metai 
kaip toje
vės moterys, šiemet lietuvių sky
rių rengė7 Moterų K kibo New Yor- - 
ko skyrius.

parodoje dalyvauja lietu-

V. Kulbokas

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
i papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 

64.00 
4.50 
4.50

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų 
Lietuviškos dainos ir šokiai. įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 
Lietuviškos dainos, .Bostono liet. mišr.-choro I? dainų albumas 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 liet. dainų 

ir 10 kalėdinių ._.;......... ....... ....................... .....................
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Baltaragio malūnas, K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių 

dramos teatras (dviejose plokštelėse) ........................

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.

5.00
6.00

10.00

Veteranam pagerbti Baltinio- Antanas Ir Teofilė Žolinai 
rėš legionininkų skyrius lap- lapkričio 20 minės savo 50 me- 
kričio 11 suruošė minėjimą, ku- tų vedybinis gyvenimo sukak- 
ris labai sėkmingai praėjo baž- tį. žolinai dalyvaus mišiose 10 
nyčioje ir salėje. Salėje minė- vai. šv. Alfonso bažnyčioje. iCigūnai, mckyklii.iai ir bažny-

Metinę savo šventę ruošia timai terminai. vardai, žmo-jimą invokacija pradėjo šv. Al
fonso par. kun. Antanas Dran
ginis, lietuvių posto 154 kapelio 
nas. Dalyvavo Baltimorės mies
to majoras J. Herald Grady ir 
pasižymėjęs Baltimore ir Ohio 
choras. Garbės kalbėtoju buvo 
gen. William C. Purnell.

Parapijos vakarienė suruošta 
lapkričio 13 šv. Vardo draugi
jos vyrų šv Alfonso salėje gra
žiai pavyko. Maldą atkalbėjo 
prel. L. Mendelis. Jaunimas vi
siem maloniai patarnavo. Val
gius parengė darbščios parapi
jos moterys. Po vakarienės šo
kiams grojo J. Lekevičiaus or
kestras. Pelnas paskirtas para
pijos mokyklai išlaikyti.

Žalgirio minėjimą ruošia Bal
timorės Lietuvių Bendruome
nės skyrius lapkričio 19 lietu
vių svetainėje. Visi lietuviai ra
ginami gausiai dalyvauti. Išgir
sime radijo ir televizijos solis
tą Arnoldą Vokietaitį iš New glaudose su kalėdinėmis dova- tau*’,, istorija. ’ Jie labai pra- | 
Yorko. Be to, programą paį
vairins mūsų tautinių šokių gru
pė. Paskaitą skaitys dr. Anta
nas Kučas, Scrantono univer
siteto profesorius.

altoriaus ir rožančiaus mote
rys lapkričio 20, sekmadieni. 
Po 8:30 mišių susirinks šv. Al
fonso salėje? kur bus pusryčiai 
ir susirinkimas naujai valdybai 
rinkti. Raginamos dalyvauti vi
sos narės.

Lietuvię posto 154 nariai bei 
rėmėjai dalyvaus 8:30 vai. mi
šiose lapkričio 20 šv. Alfonso 
bažnyčioje. Jie savo pavyzdžiu 
skatina savo kaimynus gyventi 
pagal Dievo įsakymus.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas rengia kortų vakarėli lap
kričio 26, šeštadienį. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Sodalietės š. m. veiklos me
tus užbaigs rekolekcijomis gruo
džio 4 šv. Alfonso bažnyčioje. 
Jos taip pat nutarė aplankyti 
lietuvius įvairiose senelių prie-

nomis sekmadienį, gruodžio 18. 
Šis kilnus darbas suteikia se
nukams nors truputį džiaugsmo 
jų sunkiose gyvenimo valando
se. Jonas Obelinis

0:010:0

Prieš šventes

S y L I PAPIGINIMAS IR DOVANOS
puri
msi

L eina veiksmų pavaizdavi- f 
(veiksmažodžiai), toliau — | 

•.oš, santykiniai žodžiai, f 
ič ai ... 100 - 112 pusi, yra f 

Lkai a: g! iškas žodynėlis, 1 
T-i.iems dalykams pasikarto- f 
sc.iau įsiminti. 1

DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus kviečia pasinaudoti dideliu

PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM
DARBININKĄ užsakant nuo dabar' ligi 1961 metų pabaigos

prenumerata skaitoma tik 5 doleriai ir duodama priedo viena iš
žemiau išvardintų knygų (pasirenkama užsakytojo).

k e.lyno , žodžiai gerai parink- 
ti. op irikimų nedaug (po ąso- f 
či' iošiniu — arbatinė, po vir |

ri — katilas). Klaidingų žo- t 
dži kaip ir nėra (tik lygintu- ® 
va~> ar laidvnė pavadinta seno- ® -- -------- —--------- --- --------------------------------------- ■-
vii i npl’PtnviSkai nrnsac I dališ>’ J- Gailius SUSITIKIMAS. Prel. Pr. Juras PRANAŠYSTĖS
Mt . neLeiuviskai - prosas, | ApiE PASAULIO PABAIGĄ> Pr. Gaida milžinas, didvy-
g a..Line retežiu, Kiršias jyg ŠVENTASIS, Dr. J. Girnius LAISVfi IR BŪTIS. O. Swett
i.iiki. užuot velkasi apsiaustą Marden DŽIAUGKIS GYVENIMU, Mark Twain PRINCAS IR 
— rirideda paltą), žodynėlis 
et:-ausdintas keturių spalvų

• Užsakant laikraštį kitam, mokama taip pat 5 doleriai, bet 
knygą gauna užsakytojas. Galima pasirinkti vieną iš šių knygų:

Dr. A. Maceina SAULĖS GIESMĖ, LIETUVIŲ ARCHYVAS - 
Bolševizmo metai, Arkivysk. J. Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN
GELIJOS, Arkivysk. Pr. Būčys — MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE, Guareschi DON KAMILIAUS MAŽASIS PASAULIS (I

RIS. ŠVENTASIS, Dr. J. Girnius LAISVfi IR BŪTIS, O. Swett

2 iuje, patraukia mažyčių g 
Beje, pasigendu žodžių, tu-'g 
•ų ryšį su Lietuva, lietuvių

Cerbiamoji Motinėlė už tokį 
gražų darbą lietuvybei verta di
delės mūsų pagarbos, dėkingu-

SIŲSKITE KALĖDINIUS IR NAUJŲ METŲ DOVANŲ PAKIETUS SAVO GIMINĖMS! 
j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgudijų, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — Licensed by INTOURIST 
Jei norite, kad jūsų dovanų pakietai pasiektų adresatus prieš šventes, siųskite šiandien. Nedelskite!

Pasinaudok patikimu. Kruopščiu ir greitu musų tirmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0„ INC.

184-186 Monroe Street 
PASSAIC, N. J.
Tel.: PR 3-5376

135 W. *14th Street 
NEW YORK 11. N. Y. 
Tel. CHelsea 3-2583

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY, N. Y. 
Tel« GRamercy 5-7430

' 3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 2S. Cal.f.
Tel. NOrmandy 5-9887

11 1,1 . / w

217 E. Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14. Minn. 
Tel. FEderal ^4908

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6. N.Y.
Tel. TL . 6-2874

359 West Broadvvay 
Tel. ANdrevv 8-5040 
SO. BOSTON 27, M»»»

132 Franklin Avenue 
HARTFORD. Conn. 

Tel. Chapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK. N. J. 

Tel. MArket 2-2877
900 Literary R<L 

CLEVELANO 1J, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos- Campau 
DETROIT 12. MiCh. 

Tel. T0wnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23. Pa.

Tel. WAInut 5-8878

<855 West 47th Street 
'HICAOO 9. ILL.
Tel. FRontier 6-6755

DURING NOVEMBER AND DECEMBER THE MAIN OFFICE I 
WILL BE OPEN FROM 9 A.M. — 8 P.M. DAILY;
BRANCH 141 Second Avė. WILL BE OPEN TILL 9 P.M. dai-y. I
Mūsų didelė Ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius Klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimų 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jus galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą ftasfHen nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. p.p.

ELGETA. A. Giedrius TĖVŲ PASAKOS.

Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė ......................................

Adresas ................. ......... ,............... ............

Norėčiau gauti knygų
(nurodyti- pavadinimų >

Užsakė
(Vardas ir pavardė)

Ridimond Hill

’LNmMT

Woodhaven

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

Tik pax mit» perkant būkite patenkinti sava nantaia
DONT BUY THE WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY 

— w i t h

RITE-WAY REALTY
ADELfi ZINKEVIČIENE - DAGGRES
ĄTIDARA AEATAnTENI AIS IR SEKMADIENIAIS

108-26 Myrtto Avė., Rkhmond Hill, N. Y. — IH 1-3500 
95-31 Jamaica Avė., Woodhavcfl, N. Y. — III 1-5900



PRIE VĖLIAVOS. Iš moksleivių vasaros stovyklos Dainavoje. Nuotr. VI. Pliodžinsko.

čiai. O jų būna; Kai tik gra
žesnė diena, ir linguoja maši
nos Dainavos linkui. Vietos'vi
siems užtenka.

V *

— Tai ir būtume grįžę be 
keptuvės . . Įsivaizduok, ką 
motery? būtų sakiusios?

Keptuvės reikėjo rytdienos 
vaišėm, kurias ruošė Detroito 
ateitininkai savo šventei. Grį
žom dar ir su priedu. Prieka- 
ba buvo sklidina tuščių bute- 

. lių... Juos pakrovėm stovyklos 
sodyboje, niekieno negyvena
moje, kai ūkis buvo nupirktas 
stovyklai. Tik vasarą svečiai 
nakvoja.

— Kur žmonės išeina, teh 
ateina gamta, — pastebėjo dr. 
A. Damušis, rodydamas į “pelių 
stovyklą”, susikurtą tarp išger
tos “pepsikolos”.

Gana vėsią rudens dieną ma
ži peliukai buvo tokie šilti ir

Dainavos lietuviškame sode
Lėktuvas skrido visai žemai, 

apvyniotas pilkšvo rūko skara. 
Nieko nesimatė nei danguje 
nei žemėje. Tiktai paliepus vėl 
diržus prisijuosti, ėmė rodytis 
vandens lopai, o paskui ir pa- 
rudusr iemė. Buvome jau per
skridę Erie ežerą. Apačioje gu
lėjo automobilių karalystė — 
Detroitas. Lėktuvas jį paliko šo
ne, nusileisdamas į Willow Run 
aerodromą. Tokio tykaus lėk
tuvų tako dar nebuvau matęs. 
Tik vienas kitas plieninis paukš
tis lyg atsilikęs nuo būrio gan
dras, tupėjo prigludęs prie že
mės.

— Ar čia visada tokia ra
mybė? — paklausiau mane pa
sitikusius dr. Adolfą Damušį 
ir Bronių Polikaitį.

— Ne, būna gyviau, šian
dien šeštadienis. Antra vertus, 
kai abu prezidentai kandidatai 
laksto, žmonės telkiasi miesto 
aikštėse. Važiuosime!

Toliau važiavome su sateli
tu. Br. Polikaitis prie savo ma
šinos buvo prikabinęs prieka
bą. Ji klusniai riedėjo iš pas
kos, net ir nesimuistė, kaip pri
rištas jautis, vedamas parduoti. 
Mes važiavome apžiūrėti tai, 
kas buvo pirkta.

Už Manchesterio miestelio 
mašina sustojo prie vartų ir 
nedidelės iškabos — Dainava. 
Aš manau, nuspėjate, kur at
sidūrėm?

dęs, jis pats rado laimę.
Dainavos stovyklon tą dieną 

niekas nesiveržė nei per tvo
ras nei pro vartus. Čia buvo 
įsikūręs senis ruduo. Apsilei
dęs, tankia sausa žole ir vir- 
žais apaugęs, rusvais lapais ap
kritęs. Kam jam dabintis prieš 
žiemą? Toji moteriška būtybė 
visiem kraują stingdo ir šalin 
veja.

— Ar čia negalima būtų žie
mos sporto įveisti? Tokie dai
lūs gamtos išlinkimai. Ežerėlis 
apsitraukia lediniu veidrodžiu, 
— pastebėjau.

— Galima ... būtų. Reikė
tų apšildomų namų. Tiktų žie
mos kursam. Dabar tik vasarą 
viskas atgyja. Eisime apžiūrėti, 
kur jaunimas krykštavo.

DAINAVOS stovyklos vartai 
buvo užrakyti ir uždrausti vi
suotinai žinomu įsakymu: “No 
transpassing!”. Kitados skaičiau 
anglišką pasakėlę apie vieną 
senio sodą su tokiu pat užra
šu. Vaikai vistiek veržėsi per 
tvoras. Tik tuos vaikus įsilei-

JAUNIMO ženklai dar buvo 
likę. Namukuose prie dviaukš
čių lovų užsilikęs švarkelis, 
megstinukas. suknelė. Ramiai 
sau kabo tie “kaltininkai” bar
nio namie: “Negi neprisime
ni, kur palikai Ir išleisk tokį 
vėplą? Vis ką nors

Likusios ir jaunimo pėdos: 
nutrypti takeliai, nugulėtas pa
plūdimys, užgesęs ugniakuras. 
Žolėje pamesta aprūdijusi sagė, 
nebaigtas pinti sudžiūvęs vai
nikas. veidrodėlio šukė. Rodos, 
ims pasigirs ir klykavimas! .

— Gali čia šaukti kiek nori, 
— man pastebėjo. — Artimiau
sia sodyba vos užmatoma. Ana, 
ten ...

žiūrėjome nuo aukščiausios 
vietos — stovyklos kalno.

— Jis dar neturi vardo ...
— Galėtų būti Džiugas arba 

Šatrija, — prasitariau. — Jei 
jau pagerbti dzūkai Dainava, 
tai reikėtų paglostyti ir žemai-

čius. Aukštaičiai galėtų prasi- 
kasti didesnį ežerą. Jie gi — 
ežeringi.

— Norėtume iškasti kanalą 
aplink tą kupetą medžių. Būtų 
kur daugiau laiveliais pasiir
styti ir graži sala.

— Naujieji Dubingiai; ^ iš
krito man žodis. — Ar daug 
atsieitų?

— Ne taip jau daug. Bet pir
ma norėtume sutvarkyti fran
tą nuo stovyklos šono. Antrą
jį paplūdimį. Pirmąjį užima sve-

VIETA iš. tikrųjų graži ir į- 
vairi. Jauki ir rami" savo lietu-

- višku gamtovaizdžiu, bet kiek 
dygi savo laukiniškumu. " .

— Aplink stovyklą reikėtų 
dar triūso: minkštesnę žolę už
sėti, aikšteles aptvarkyti, ta
kus išlyginti. Stinga rankų ir lė
šų. Žolę dar turime rudenį de
ginti. Nusvyla ir maži medu
kai. Reikėtų piauti mašina. Rei
kėtų ...

Daug dar ko reikėtų, bet ir 
daug kas padaryta tam lietu- 
viškam sodui atsirasti. Dairiau- jaukūs. Net gailu buvo jų “sto
si ir mąsčiau apie aną anglišką
ją pasakėlę. Ten senis nuo tvo
ros vijo vaikus, nes jo širdis 
buvo kieta, kol jis pastebėjo, 
kad su jais žaidžia dangiškasis 
Kūdikėlis. Čia mes daugeliui 
vaikų užkeltame vartus savo 
abejingumu, savo užgniaužta 
sauja ar smulkiais kivirčais, sa
vo susilaikymu siųsti vaikus 
stovyklauti.

— Et, tai 
roito ...

Palaiminti 
to nepaiso! 
dirba ir savęs nepaiso!

vyklavimą” sukliudžius.
— Matote, jaunimas mėgsta 

stovyklauti, — pastebėjo Bro
nius Polikaitis, kuris pats ka
žin, ar ką daugiau yra pamė
gęs už gražią Dainavos sto
vyklą. Ir tuos tuščius butelius 
jis gabeno, kad vasarą vėl bū
tų pripildyti.

Tuo tarpu visi po truputį ga
lėtume papildyti stovyklos lė
šas, kad kitais metais mūsų jau
nimui dar plačiau atsivertų lie
tuviškojo sodo vartai. Dabar 
kaip'tik vykdomas vajus. Sto
vyklos globos komitetas būtų 
labai dėkingas, jei kas prisimin
tų bent šiuos adresus: Br. Po- 

' - dar - likaičio^45483 Wąrd Det-
grįžti, jau pasukę išvažiuoti. 
Indai buvo gražiai sutvarkyti 
kitam sezonui. Eblizginti. Pe
lėm padėta tokio maisto, kurio 
užragavusios kitą kartą jau 
begrįžta.

jų stovykla! Det-

šimtininkai. 
Palaiminti,

kurie 
kurie

VlRTUVEN turėjome

ne-

roit 27, Mich., dr. P. Kisieliaus, 
1643 So. 49 St„ Cicero 50, III.; 
J. Vebeliūno, 100-21 89 Avė., 
Richmond Hill, N. Y.; S. La- 
niausko, 1000 Dillwood, Cleve- 
land, Ouio. S. Suž.

“VILNIAUS kalneliai, sveikiname jus"... Dainavos stovykloje vasara. Nuotr. VI. Pliodžinsko.

IŠ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBŲ

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kūnai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

čių nuotaikos kūrybos. Leidinį 
iliustruoja dail. Ignas.

Rengimasis LB Tarybos 
rirtki mams

Vykdydama Bendruomenės į- 
statų pakeitimus, centro valdyba 
pradėjo parengiamuosius LB 
Tarybos rinkimų darbus. Lapkr. 
9 posėdy buvo aptartas rinki
mų taisyklių paruošimo klausi-

DOVANŲ PAKETUS I l-SXR.
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar1 ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP j visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kur} iš skyrių;

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

71S Waimrt Sl 
PHILADĖLPHIA •, PA. 
WAlflut 5-3455 „

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRftntler 6-6399

1313 Addlson Rd. Cor 
Superior Avė. A 71 8L 
CLEvELANDi3, OHIO 
UTBh 1-0807

174 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA.
HEnlock 5-2088

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
L Yče u m 5-0900

NEWARK 2, N. J. 
263 Market SL 
M Ark et 3-1968

6446 Michigan Avė. 
DETROIT TO. MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadvvay 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

883 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

346 Thlrtf Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

851 Hollins Street 
BALTIMORE 1. M O. 
MUlberry 5-5787

979 So. Broad St. 
TRENTON. N. J.
EKport 4-8085

202 Second Street 
LAKEVVOOO. N. J. 
FOxcroft 3-6621

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU

Šventiniu sveikinimų leidinys
Vietoje reguliaraus Bendruo

menės biuletenio gruodžio mėn. 
numerio centro valdyba išlei
džia švenčių leidinį, šituo lei
diniu siekiama Bendruomenės 
minties populiarinimo. Centro 
valdybai taip pat rūpi sutelkti 
lėšų ir Bendruomenės kultūri
niams tikslams, pvz. jaunimo __  __ ___
dramos konkurso premijai. To- B^ndrLomėJiė''*^škir^ta 
dėl be lietuvių ištaigų, institu- . 

6 ** va. vvuinv»iiw i ziimiiiiuviiuc aKjy&ctA"
cijų ir bendrinių organizacijų domis (Los Ang^ chieagos, 
oficialių sveikinimų, leidiniui 
taip pat priimami ir apmokami 
atskirų asmenų bei verslo įmo
nių sveikinimai. Dedama šven-

penkiomis rinkiminėmis apygar-

cijos sugyvinimo ir tt.
Pasikalbėjimas su J. Bačiūnų

Grįždamas namo iš savo Eu
ropos kelionės, LB Tarybos na
rys J. Bachunas — Bačiūnas 
lapkr. 12 buvo sustojęs Cleve- 
lande ir matėsi su LB centro 
valdybos pirm. St. Barzduku. 
Pasikalbėjime buvo pasiinfor- 
muota Vasario 16 gimnazijos, 
jaunimo studijinės stovyklos, 
LB Tarybos rinkimų ir kt. klau
simais.

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų skyrius rengia Military Whist 
lapkr. 18 d. 8 vai. vak. šv. Ka
zimiero salėje. Laimėjimams bu 
leidžiami kalakutai. Rengėjos 
kviečia kuo gausiau dalyvauti.
Bus ir kavutė.

Vidurio, N. Anglijos ir Rytų). 
^'Aiškintasi vyriausiosios rinki
mų komisijos sudarymo galimy
bės. Pačius rinkimus numato
ma skelbti 1961 gegužės pra
džioje.

Pinigai Kultūros Fondui
Bendruomenės centro valdy

ba lapkr. 9 posėdyje iš savo, 
iždo pervedė 2,000 dol. Kultū
ros Fondui visų pirma lituanis
tinių mokyklų vadovėliams leis
ti ir kt. uždaviniams vykdyti. 
LB apygardoms ir apylinkėms 
leidžiamas bendraraštis dėl KF 
įgaliotinių paskyrimo atskirose 
vietose. Vienu iš svarbiausių į- 
galiotinių darbų būtų lėšų orga-

ELIZABETH, N. J.

Balfo skyrius paskelbė atsi
šaukimą, prašydamas aukoti pi
nigais ir rūbais Sibire išblaš
kytiems lietuviams tremtiniams 
ir dar nuo antrojo pas. karo 
į Vakarų Europą nuo rusiško
jo komunizmo pabėgusiems lie
tuviams sušelpti. Aukų vajus 
tęsis iki gruodžio 15. Be to, 
lapkričio 19, šeštadieni, lietu-
vių laisvės salėje bus koncer
tas, kurio programą išpildys 
Brooklyno Operetės choras ir 
Juliard konserv. studentė — 
solistė Irena Stankūnaitė, jos 

_i, .... ‘tėveliui J. Stankūniui akompo-mzavimas KF veiklai. nuojant. Po programos šokiai. 
Kiti reikalai orkestrui grojant Veiks užkan-

Bendruonienės centro valdy- džių ir gėrimų bufetas. Užkan- 
ba lapkr. 9 posėdy taip pat džius aukoja lietuvės moterys, 
svarstė eilę ir kitų reikalų: Vo- Pereitais metais, užkandžių bu
kietuos LB pirm. kun. Br. Liu- feto gautu pelnu buvo sušelp- 
biro raštą dėl papildomosios ta dvi lietuvių šeimas Sibire ir/ 
Vasario 16 statybos, mokesti- du asmenys, be sveikatos, su-

K. B.

Kazimieras Kulišauskas, 88 
metų, palaidotas iš šv. Kazimie
ro bažnyčios šv. Jono kapinė
se. Buvo gimęs Gižuose, Lietu- 
apie 55 metus. Buvo vienas iš 
šv. Kazimiero par. kūrėjų. Kaip 
mašinistas, dirbo Norton bend
rovėje 21 metus. į pensiją iš
ėjo 1945. Jo žmona mirė 1948.
Josefa Tamašauskienė, 90 me-

Į tų. palaidota iš šv. Kazimiero 
Į bažnyčios. Buvo gimusi Kauk- 
į liuose. Lietuvoje. Worcestery-
I je išgyveno apie 51 metus. (D.) nių ženklelių leidimo, informa- grįžę Lietuvon.

NtontHu *•. J. Į 

Lietuvos vyčty Nėwarko 29 į 
kuopos kortavimo vakarą ruo-. 
šia lapkričio 27 šv. Jurgio sa
lėje, 180-2 Nevv York Avė. Pra
dės 6 vai. vak. Btis dovanos, 
užkandžiai. Auka i dol.

Vakare taip pat bus parody
tas J. Stuko filmas iš Lietu
vos. Filmas lietuvių kolonijose 
susilaukė didelio pasisekimo, 
nes parodb gyvenimą Lietuvoje.

šiam parengimui vadovauja 
kuopos pirm. Charles Strolis, 
Anthony Malakas. Charles Si- 
paila, Frank Vaskas.Mrs.CH. 
Strolis, Victor Vosylius, Miss 
John Yankauskas. F.V,

Blynai prieš adventą
švč. Trejybės lietuvių pa

rapijos blynų balius ir„ šokių 
vakaras bus lapkričio 20 para
pijos salėje. Pradžia 4 vai. po
piet. Nuo 8 vai. vak. gros pui
ki muzika. Bus daug kitokių į- 
vairumų. šeimininkės keps ska
nių bulvinių blynų ir kitų ska
numynų. o Šv. Vardo draugi
jos nariai vaišins svečius šal
tu alučiu ir kitais gėrimais.

yisi parapiečiai, kaimynai ir 
draugai maloniai kviečiami at
silankyti, gražiai pasilinksminti, 
nes jau kitą sekmadienį prasi
deda advento laikas. Pelnas ski
riamas statybos vykdymui.

Kariuomenės šventės ir Žal
girio mūšio minėjimas Newar- 
ko kolonijoje bus lapkričio 

'Ryte 10:30 bus iškilmingos pa
maldos už žuvusius savanorius, 
partizanus ir karius. Tuojau po 
pamaldų parapijos salėje bus 
paskaita ir meninė dalis. Visi 
šios apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti į pamal
das ir į minėjimą salėje.

Paskaitą skaitys dr. kun. J. 
Matusas. Meninę programą at
liks V. Jakubaitis ir šešt. mo
kykla.

Tiesia artimui pagalbos 
ranką
Kiekvieną rudenį Nevvarko 

Balfo skyrius vykdo Balfo va
jų. Šiemet vajų praves spalio 
16 metiniam susirinkime išrink-;

? (Nukelta į 8 pis,)

For Carved Turkeys
on Fr«m*

Cal
Jartg filakrrs

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALfiDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Naujos plokštelės išeina
prieš pat Kalėdų šventes

LITHUANIAN - AMERICAN
Lene Play Hi-Fi Racortfi

yra jaajuavuai niuj;} lietuviškų 
dainų plokštelę
"MANO

LIETUVOS
PRISIMINIMAI”

<My Lithuanian Memories* 
Kaina $4.9$

Antrąją mažą (angliškai*
"Christmas Carols”

Shcpherd Boy and Slwping Chihi 
Kaina

Išleistos Mill Marlboco Co. 
Platintojam!* uiankitu* dirt. 
kifkiaia —■ dundam* nuolaida 

V2SAKYMUS SUSTI
ALEX MATHEVVS

256 Union Avė.. Brooklyn 11. N Y. 
arba

910 Wlllougtiby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.

— Padėkos dienos 
Darbininkas išeis tik 
tą — trečiadienį, lapkričio

— Lietuvių gydytojų 
ga Amerikoje išleido 
numerį medicinos
ria pasiūdyti kas trečias 
nuo. Žurnalas leidžiamas 
cagoje, platinamas 
gydytojų. Tame žurnale 
tautas Tauras siūlo

~ važiavimą“ šaukti
24 - 25 New Yorke, kai bus 
visos Amerikos gydytojų kon 
vencija.

— Hartforde šv. Jono Evan
gelisto draugija Padėkos dieną 
švč, Trejybės lietuvių bažny
čioje užprašė mišias už miru
sius ir gyvuosius narius. Visi 
draugijos nariai prašomi atsi
lankyti į pamaldas.

— Liudas Kreivys, buvęs Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, 
mirė spalio 22 Pinneberge, Vo
kietijoje. Buvo gimęs 1899 Kre
tingoje. Žmona likusi Lietuvoje. 
Būdamas sveikesnis, veikliai da
lyvavo lietuviškame gyvenime.

Juozas ir Marija Jašiūnai su 
dukterim Regina ir sūnum Ar
vydu iš Australijos persikėlė 
gyventi į Los Angeles, Calif.
— Jurgis Norkevičius, vyrės- / 

nysis leitenantas, tarnaująs 
prancūzų kariuomenėje ir įeinąs/ 
kuopos vado pareigas Alžire, 
apdovanotas garbės žyminiu. 
Karo mokslus yra baigęs 1957 
trečiuoju iš 800 kariūnų. *

— Kun. Benediktas Sugintas, 
gyvenąs Chicagoje. rugsėjo 
mėn. išsiuntė Vasario 16 , sa
leziečių Italijoje ir Punkso gim
nazijom 1,120 dol. Nuo 1952 
jis toms mokykloms surinko 
70.273 dol. aukų.

— Kompoz. Juozo Žilevičiaus 
naujas mišias “Salve, Jesu Par- 
vule” išleido “Dainos” draugi-

• ja Kingston, Pa. Mišios yra skir
tos specialiai Kalėdoms. Pagrin
dinės meliodijos siejasi su gies
mėmis “Gul šiandiena’ Pa-
sakykit, piemenėliai”, “Tyliąją 
naktį”. Leidinys kainuoja 1 dol. 
“Dainos” draugijos adresas: 
124 Prince St., Kingston, Pa.

— Muz. Izidorius Vasyiiūnas, 
užsimojęs telkti fondą lietu
viškom gaidom leisti, savo smui 
ko koncertais yra surinkęs jau 
700 dol. Paskutinis jo koncer
tas buvo Detroite.

— Pasaulio Lietuvių Archy
vui skubiai reikalingi leidiniai 
“Marijos šventovė Šiluvoje”. 
Neperiodinis leidinys. Išleido, 
berods, 1-8 numerius. Jei kas 
sutiktų paskolinti laikinai 
moksliniam darbui, prašoma 
siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, 2601 W. Mar- 
ųuette Rd.. Chicago 29. m. 
Panaudojus, tuoj bus grąžinti, 
jei nebus parašyta, kad tie lei
diniai dovanojami Pasaulio Lie
tuvių Archyvui.

— Edvardo šulaičio naujas 
adresas: 1320 SO. 48 Ct., Ci
cero 50. III.

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga

Tokios knygos yra:
Vyt.. Ai.gustino

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Aibumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

Kun. St. Ylos 
ATEITININKŲ VADOVAS

Prof. Juozo Ereto
STASYS SALKAUSKIS

Sibiro lietu vairių
maldaknygė 

MARIJA, GELBEKI MUS
Prof. St. Šalkauskio

ATEITININKŲ 
IDEOLOGIJA $3.00

Kalėdiniams eikininiams 
t20 atvirukų iu vokais* $1.00

Visus šiuos leidinius galima 
gauti užsakymus siunčiant Atuo 
adresu:
ATEITININKŲ FEDERACIJA

916 \Vill-mghby Avė., 
Bvooklvn 21. N. V.

P.S. Čekius ar money or-lertus 
išrašyti: Ateitininkų Federacija.

$4.00

$4.00

$I.Qp



VARTOTI RŪBAI

RESTAURANTS

Benediktas ir Marcele Jakučiai atšventė auksinę sukaktį
MEDFORD, MASS.

Toomey's Grill

BOSTONO Balfo skyriaus pirmininkas A. Andriulionis įteikia čekį V. Šimkutei, neseniai atvykusiai 
iš pavergtos Lietuvos. Nuotr. B. Kerbelienės

siųsti j Europą, beveik, kaip nau- 
JL moterims, vyrams ir vaikams 
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

n-.ujas, nuo $20 
Kostiumai $9

ir au«Sčiau
Kelnės 100% vilnos $4

Žieminiai oafitai <wo $8
MOTERIŠKOS SUKNELES $3 

MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4
Vilna ir šilką*

Vilnonis tvarkelis $1.50 
Mergaitėm nyloninės suknelė* $1 
Nylon bliuskelėms ir vyriškiems 
baltiniams kainos — nuo 70< -$l

Kickcy-nHs diikt.is b-v«-ik naufcui 
P’-ašome įsitikinti pačiam 

be jokio įsipareigojime
t ■■ - —x i d a r .

nuo 10 vai. ryto iki 7 valTpopiėt' 
_N'i<. pinmd >ki ssck»«>td. iot’nai

— ISIDOMĖKITE MCSU ADRESĄ, —

SZABĄDI DF LUX 
USED CLOTHES

1575 3rd AVENUE (88-89 Sts.) 
Tel.: TR 6-7460

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road. Bronx. N. Y. 
Restaurant and Catering. Service 
from 15 to 1500. VVeddings - Com- 
munion Breakfasts - Banquets. and 
Ali Sočiai Functions. Special consi- 
deration to Religious Groups. Phone 
OL 4-6495 .... OL 4-4684

REAL ESTATE Sav. V. Z E L E N I S

In Maria Regina Parish 
in Massapegua, L.I. N.Y.

CAPE. 4 bedrooms. l’.į baths. eat- 
in k’tchen. dinlng room. living rcom. j 
30* dormer: full basement; stone : 
front. u-alk to Church; — $16.560. ‘

PYramid 9-7743 s )

In Our Lady of Perpetual Help 
Parish in BROOKLLYN. N Y. — 
Bay Ridge, 62nd Street — 2 fam ly 
detached stucco. 6 up. 5 down: gas* 
heat. possession of 2 floors; ou*ner, 
$21.000. HYacinth 2-5913.

Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITRS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40t£ nuolaidas vokiškiems Blaupųnkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
e Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų tęlevizijoms. bei stereę HI-FI

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

kvalifikuoto techniko
In Catholic Area of SOUTHOLD. 
L.I. N.Y. —r Ųarge house on Sound. 
funūshed. heat. front porch, modem 
kitehen. 5Va bediooms, 1«4 baths, 

^liringęoem.~dmingi^onL^bą^mOTt.
full kitehen. toilet, garage. 25' patio’ 
and shower; Tel. — VIrginia 7-2644.

In St. Martin «f Tours Parish in Aniity- 
ville. L.I. — 1 ftusi. 2 story’older home. 
dhl. garage with electrieal fittings for 
u-urkshop. School bus at eorm-r. Town 
beaeh 1 block. bulkh»-ad<-d canal proper
ty. Gr. South Bay 42’ on canal 75‘xl51‘. 
tr-M-s. Ig.-. kitehen. living rm.. f/p. din- 
ing rm.. 3 bedrnis.. could b»- 5: <-nc!<>s»-d 
front and havk porch. oil h>-at. Asking 
$15.500. AMityville 4-51S4.

In Our Lady of the Isle Parish on 
Shelter Island. N. Y. — On 1 aere: 
house; 2 summer cottages and con- 
crete building 40 x 60 with apt. in 
rear: excellent income property for 
retired people. Asking $27,000. — 
Phone for appdintment S.H 9-0154; 
WE 8-2738.

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penkta d iki 9 vai. vak.

Lapkričio 19 Benediktas ir 
Marcelė Jakučiai mini 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Daugiau kaip prieš pusę 
šimtmečio Jakučiai apleido sa- 

., vo gimtinę Lietuvą^ ir iškelia
vo, kaip daugel kitų tautiečių, 
į žavinčią Ameriką, šioje nau
joji šalyje abu. pradėjo naują 
gyvenimą Maine valstybėje. Le- 
\viston mieste, čia turėjo gimi
nių ir pažįstamų. Neužilgo abu 

’priėmė moterystės sakramentą 
šv. Patriko airių bažnyčioje 
1910 lapkričio 19.

Trumpai čia pagyvenę, iške
liavo su pirmagimiu sūnum į 
Bostoną. Tais laikais LL. „1 
Cambridge mieste nauja lietu
viška parapija. Jakučiai nusikė
lė į Cambridge ir prisidėjo prie 
naujos parapijos kūrimo.

Kai įsikūrė Lietuvių Darbi
ninkų sąjunga. B. Jakutis tapo 
nariu, platino Darbininką ir ret
karčiais rašė korespondencijas 
slapvvarde "Karšt. Patr ”.

zu Kerrigan ir dviem berniu
kais Juozuku ir Mykolu. Geno
vaitė su vyru Robertu Kerdie- 
jum - Kirk, jų vaikais ^Rober- 
ta, Laūnfte. Darata ;ir-Ričar
du. Pastarais metais Jakučiai i 
gyveną. Modfordo mieste, bet 
jų lietuviška dvasia ir tautiški 
užsimojimai tebesiekia toli, nes 
jie ir toliau remia visa, kas lie
tuviška.

Vedybinio gyvenimo 50-tus 
metus minint, Jakučių inten
cija Nek. Prasidėjimo, lietuvių 
bažnyčioje buvo mišios lapkri- 

kūrėsi čio 6. Po mišių klebonas kun. 
Pr. Juškaitis atskaitė iškilmin
gas palaiminimo maldas ir jaus
mingai pasveikino. Tą patį va
karą lietuvių klubo patalpose 
So. Bostone buvo surengtas 
banketas, kuriame dalyvavo 
daug giminių, draugų ir pažįs
tamų. Ta proga sveikino kun. 
Petras šakalys, kuris augo to- 

.. .. T ,................ je lietuviu parapijoje ir geraiŠiandien Jakučio šeimoje vra J .. T , - • , -», . . pažino Jakučius ir ju uolumą.4 sūnūs — Steponas. Alfon- r j . .

sas. Klemensas ir Jonas: trys 
dukterys — Emilija su vyru Vi
limu Sabu. Ona su vyru Juo-

Kad ir gyvenimas vėlybas, 
Benediktas ir Marcelė Jaku
čiai. išauginę grynai lietuvis-

WET BASEMENTS
20,000 SATISFIED CUSTOMERS MADE DRY 

vvithout 
DIGGING 

No injury to 1awns. shrubs, 
sidevvalks, or drives 

Free Es+imates 
Cal! Collect vvithin 100 miles. 

24-hour Phone Service 
CALL 

OR 6-603C — East Orange. N.J.

EL 2-7931 Elizabeth. N.J.

B' J

Bnsement sea’ed from outside 
r.nder pressure. Ali work done 
in accordance v.ith Our Ex- 
clusive Patcnted Process No, 
2 837.109. o Residential 
Commcrc.nl e Industrini

SW 7-2824 — Fair Lawn, N.J.

TOO SMALL 
AVAILABLE 
Befo.-e You Buy

TERMS
Investigate

tVRITTEN GUARANTEE

Ford Motor Cp.. Ghrys-VULCAN BASFMFNT
Walerproofing Company

7 SOUTH HARRISON STREET, EAST ORANGE. N. J.

and thousai'.ds

Buy DIRECT from FACTORY AT LOVVEST- PRICES

ALL OUR 
įS? ' Gorgeous 

LAOIES’ 
V/INTER 

L H ATS
* REOUCEO

in Our High Fashion and 
Rutfgct Price Oepartments

MEN’S

FUR FELTS

$ | Values to $20

OPEN HOUSE nnd ERES C1FTS 
3t:R ENLARGED DOWNTGV’7< SHOVVROOM

S-p- e«n1iz< UEADWKAR TIATk FOR THE t’LERGY

MODERN HATTERS
n t i! 9 P.M thm Sat. OL 9-9300

.? Jcrseu Cifų Factorų and Ovt'et Locations
313 3rd St., Oowntown 490 Communip^vr Avė. 

lAl the Junctionl

A f- r Mark- t >

ką šeimą, dabar turi daug 
džiaugsmo iš savųjų ir iš savo 
stropiai išlaikyto lietuviškumo. 
Linkime jiems tolimesnės Die
vo palaimos, kad pilnoje svei
katoje sulauktų daug daug me
tų. /= - vleonąs^Lievša

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

GOOD PLACE TO E AT 
Air Conditioned 

PR 2-2541

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR ČHANGE 
Call LO 3-7291

Tri-phone. WAtkins 9-1010 
Ch;>p>‘l with four Altars 

THE LEO HOUSE
A Catholic. Hospicc for Cb-rgy. Nuns. 

<Siugl.' or Married). Transiehts— 
■s M di-rate >. Sister Superior. 330 

:.-d Str. i t. 8th & 9th Avės,
i'ork U. N.Y. Convenient to Steani- 
piėis. Railroads. Uniy>-rsities and 
ii:ig. — Aid to Travolers.

fPrė 
w. :

Grand Hair Stylist, Ine.
Open Every Day 

Also Thursuay Evening
West Gmnd St., MO 4-734432

ROOM ■ BOARD

ROOM & BOARD FOR WORKLNG 
MOTHER AND CHILD — or room 
with kitehen. 
young Catholic 

LY

Ideal sėt up with 
family. Reasonable. 
3-3069

PAlNTING

P A I N T I N G 
WALL PAPERING 
G. & J’ VVINTER

BA 9-3359 HA 6-6876
Special eonsideration givcn 
to Religious Institutions

CHiROPRACTKE

Chas. 8. Sabella, D.C., Ph.C. Chiro- 
praktikas. — Chiropraktlka atgauna na
tūralia sveikata — kam kentėti! š<»nų 
skausmai • GalV'V? skaudėjimas - N«»rvia- 
;n:nias - Aithritls - Lumbago - Sciarica 
. Meno pauz'-s - Nemiga - Bursitis - 

' Dr-I>.iliai - Sinusai • Neuralgija - Odos 
ligos - Alpimai - Augštas ir žemas kraujy 
sęaūdimas - Depresija - Kojų skausmai. 
Ilgai gyvenk, bfik sveikas! 1701 Mrdison 
Si.. Co.. Cypress: nr. Myrtle. Ridgewood 

EM 6-4003

CHILDREN BOARDED

Catholics Welcome
In Private Home

EXPERTENCFD MOTHER WILL
CARF FOR C*TILDREN 

for working pa-'-nts. p; yūig space, 
inside and aut de 'E’.ooklyn) —

1 OR 2 CHILDREN. Quiet home. 
Bosi oi care. From infancy up. 
Near all tran.-portation. CathoVcs 
veleome. Rcesocnhle prices. In- 
spection inrited. (Lafavctte Aver.ue. 
Brooklyn i. U L 7-2297.

Catholic Children Welcome 
Jamaica area 

MOTHER WILL GTVE LOVING 
CARE TO CHILDREN DAILY 

Rra«onable prices 
Inspect šori invited

AX 1-4248

Catholic Mother tVILL GTVE EJC- 
CELLENT DAY & WEEKLY CARE 
FOR CHILDREN ALL AGES — in 
privalė home. Reasonable price.'.

DA 8-4339

Catholics WcFrome
Day Care BIRTH to PRE-SCHOOįL 

Equipped Nursery
Near Park - 142nd Street vicinity

Reasonable Prices
FO 8-2789

CYPRESŠ MANOR
Available for Wedding Receptions. 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 
Air-conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
rious Banęuet rooms. Cor. Cypress 
Ave.&Mvrtle Avė.. Ridgevvood. N.Y.

Tel. VA 1-4153

COMBINATION 8EA FOOD BROIL 
Consisting of Half Lobster. Shrimps. 
Crab Meat. Scallops. Clam. Lemon 
sole. — $3.95.
RLUE SEA RESTAURANT 

135 3rd Avenue bet 14th & T5th St.
Free Parking after 5 P.M.

Ali Day Sat. & Sun.

HOTELS

RECINE MANOR MOTOR HOTEL 
Fishkill - Route 52. New York

Open Ali Year. Ali Convenienceš. 
Special cons.deration given to Re
ligious Groups. The Maximum in 
Service for the Most Discrimiriating.

TW 6 9033

In St. John’s Parish in Brdokhaven. 
L.I. Shoreham Estatės. Brookhaven 
— Ranch type house: 3 bedrooms; 
li^ūng room. dinette, kitehen; knotty 
pine cabinets; eleetrie stove. wash- 
er. extra stove in basement; garage 
attached; cyclone fenced; storm 
windows and doors; 5 years old;

' nice: grounds: -code 516-SH 4-2046. |

1 
HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

'Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street' ...... Brooklyn 1 1, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 18

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

In Our Lady of Loretto Parish 
in Hempstead

Seven-room Cape. four bedrooms, 
one-car garage, corner, 115' front, 
fireplace. porch, sundeck; Asking 
$18.500. Phone IVanhoe 1-7084.

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

MONEY TO U.S.S.R.
10 RUBELS PER $ 

Deadline: Dec. 10, 1960 
Write for details. • .

Also for SELF-SERVICE Food 
and Textile List — Make up 
parcels in the comfort of your 
home. LoiV prices. No shopping

GRAMERCY — Dept DA
New York: 118 East 28th Street 

(Room 906) — Tel. MU19-0598
Newark, N. J.: 744 Broad Street

(Room 925). Licensed and bonded

OUR LADY OF HOPE PARISH
Adjoining the NEW 

Our Lady of Hope School and Church
Only minutes from the New Christ the King High School

TWO FAMILY HOMES IN

3 MODELS TO CHOOSE FROM 
To Fit Any Family’s Needs 

With Up to 4 Bedrooms in 1 Apartment 
9 MINUTES FROM MANHATTAN

In desirable Elict Avė. section
Priced from

$31.490
Mortgįages Available

• Ali Brick
• Wall oven & Countrr top range with 

built-in rotisserie
• Custom built vanities with 2 junks 

in every bathroom
• Nu-tone range hood with built-in'light
• 3 Coat Plaster
• Giass siiding doors h-ading to gard-n
• AH houses wired and prepared for 

F<dders air-conditioning units
• The latest Nu-tone tmit for light. 

heat and ventilation

ITYvkw komes JExcliisive
Sales Agent

IL 9-2600

Model at Eliot Avė. &69th PI.

By Subway—T.ake IND 8th'
Avenue. Suhvay to Wood- <»n Eliot to 69th PI., then right 1 Mk. to modei. 
haven Blvd. Take Eliot Avė. From Queen.«-Long Island Expr< s.«way to 69U> 
Bus (5 Min, ridoj to 69th St. Exit. Le-ft on 69th to Eliot Avė. Left on 
Place and model. Eliot. 1 bh-ck to 69th PI. Left 1 blk. to tnodels.

From N.Y.C. or Brooklyn: Lbng Island Ex- 
pressnray to 74tf* St. exit. Take Ist right off 
Service road and proceed to Eiiot Avė. Right

Christmas Grave Pillows
made of fresli eut evergreens, nicely trimmed,

FLOWERS by

DOUGLAS
317 Ridge Road, North Arlington, N. J.

WY 8-6858
Call or write for placement on the resting place of your loved ones

STONY LODGE
Ossining-on-Hudsoti, New York

A Private Psychiatric Hospital. completely eųuipped foi 
Diagnosis and Treatment of MenL-.l and Nervous Conditions.

• Inyjfin Coma . Electroshock Psychotherapy
Masses and Sacraments Avai’abie

LEO J. PALMER, M.O.
Medieal Director

Charles A. Brlght, M.O. Maurice J. O’Connor, M.O.
Associate Director Assoctate Director

Tehphone 914 Wl 1-7400

4

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

S&G
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L I T Y M E A T M A K 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 Weddings and Parties

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Stagg 2-4329

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

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

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN. INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS 

1883 MADISON STREET

8ROOKLYN 27. N. Y.
< Ridgewood)

Tėl. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Firmos rūiies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Commcrc.nl


w*-į-
SįfaSfF’ - - ’

Didžiojo Borttmo “open p-

sporto veikėjais. Sekmadienį po 
sėdžiai tęsiamiM vaL ryte, ...

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

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 į užsienį.

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

1
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

( wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS

1158 East Jersey Street EEzabeth. N. f.
Telefonas: Elizabeth 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 už pilną eilutę

Silver Bell Baking Co,

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-1165

PLeasant 4-3865

J MJff fflMPKtf ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS 
■ ; ™Bjrw -T - 118 GRANO ET, BROOKLYN 11, N. Y.

gJBCTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELKKTR. VBSINTUVAI • EUEKTR. GRĄŽTAI 

Masinių Ir galiūnų Šaldymo sistemas pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai 

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo-5 iki 8 v. v., 
Šeštadieniais — visą diena.

. . -i—. - - . IMI didesnių užsakymų skambinti STeriinp 9-6534 (po 8 vai. vak.)
rieti Costriti ir kt, lygiom su-

Praeitą šeštadienį turėjome 
progos stebėti įdomias vetera
nų futiM)lininkųJ"*riingtynes. Į 
aikštę išėjo žalieji ir geltonie
ji. Žaliejif Kepenis (Riauba); 
Modzeliauskas, Lapurka; Jokū
baitis, Saldaitis, SimonaviČius; 
Vaksefis, Kalašinskas, Birutis, 
Ubarevičius, Skobeika L Gelto
nieji: Skobeika II; Kidolis, Pra
puolenis; Gružas, Kligys Moc
kus; Laugalis, Beleckas, Dani- 
sevičius, Trampas, Grušauskas.

Mūsų senieji ėmėsi visai rim
tai. šlapioje aikštėje komiškų 
atvejų nebuvo perdaug. Stebė
tis reikėjo visų ištverme, suge
bant išlaikyti du kėlinius po 30 
min. Kaip jautėsi kitą dieną, 
tai kitas klausimas. Teko nu- 
girsti, kad jiąnašįos rungtynės 
nėra paskutinės? Beje, geltonie
ji laimėjo 4:2. v

Laimėjo ir jaunieji
Sekmadienį laimėjo abi mū

sų futbolo komandos. Pirmoji 
įveikė GAAC 3:2 (2:0). Mūsiš
kiai į aikštę išbėgo tokios su
dėties: Naronis; Mileris, Remė- 
za; Sokolas, Kulys, McGee; Vai
nius I, Meszaros, Klivečka, But
rimas (Kerekes), Budreckas. 
Rungtynės pradedamos tikrai 
nelauningai

Jau antroje minutėje po ne
pavykusio šuolio, susmunka pa
vojingai ranką alkūnėje išsina
rinęs Butrimas, ir turi būti ga- blausia — vartininkui Jankaus- 
henamas ligoninėn. Toliau ir kui, tą dieną stebėtinai puikiai 
vėl jau devintas rungtynes (!) gaudžiusiaip ir išlaikiusiam tuš^ 
žaidžiam keistai nepilnos sūdė- čius vartus' Mūsų įvarčius pa
ties. Gynime vėl blizgėjo Ku- siekė Vainius n (2).
lys. Naronis šį kartą ne tik su- (Nukelta į 8 pis.)

TeL MU 3-2928
VACYS STEPONIS

univ.). So. Bostono Lietuvių |
Pil. D-jos pereinamoji dovana g 
patriko į naujas rankas. Jos lai- g 
mėtojai: <1957 —'• S. Lyman, |

< 1958 — J.Curdo,J.Goldstein, r 
1959 — Gediminas Šveikaus- j 
kas, D. Scheffer; 1960 — Carl i 

Freeman. |
D. Bostono B klasės p-bėse > 36-38-40 STAGG ST.

pasirodė Gintautas Vaičaitis, 
jis baigė su 2¥2 tš. Algirdas 
Leonavičius 3 tš. (iš 5).

Vincentas Žukaitis, Dayton, 
laimėjo trečią vietą Ohio pir
menybėse, sukoręs 5^ž-l% tš.

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

laikė baudinį, bet ir išgelbėjo 
mūsiškius nuo tikrų įvarčių. 
Nevyko šį kartą Remėzai.Sau- 
guose per lėtas Sokolas, McGee 
tuo tarpu kur kas geresnis. Puo- Laimėjo Jack Witeczek, Cle- 
lime be O’Haros bei silpniau 
pasirodant Budreckui, teliko 
vienas Klivečka, kuris vedė puo 
limą apgalvotai. Jo veržlumo 
dėka ir atiteko mums laimėji
mas.

Pirmame kėlinyje po prieši
ninkų savižudžio ir Klivečkos 
įvarčio baigiam2:0. Antrame kė
linyje GAAC atsigauna ir po 
Sokolo klaidos švelnina 2:1. 
Mūsiškiai turi eilę progų. Bud- 
reckas kelis kartus prašauna, 
o Vainius I iš kelių metrų ke
lia kamuolį į padanges. Kliveč
ka išnaudojo baudinį, o GAAC 
Milerio klaidą, ir rungtynės 
baigiamos 3:2.

Dabar mūsiškiai turi 5 lai
mėjimus, 4 pralaimėjimus.. Su 
10 taškų esame šeštoje vieto
je'iš dvylikos komandų.

Laimėjo-ir rezervinė 2:0. Už 
laimėjimą galima dėkoti ryžtin
gai kovojusiam gynimui, o svar-

veland 7-0.
Kazys Škėma, Michigano p - 

bėse baigė grupėje su 5-2 tš. 
Laimėjo Angelo Sandrin su 
6Vž tš.

Boston Sunday Globė, lap
kričio 13 d. įdėjo Kazio Merkio 
laimėtą partiją iš korespon- 
dencinių šachmatų rungtynių 
tarp JAV - Jugoslavijos. Bal
tais žaidė Ivan Maričič, 2a- 
greb; juodais K. Merkis, So. 
Boston. Siciliška partija, tru- 
kust.36 ėjimus.

USCF Ratings įvardina šiuos 
lietuvius: Expertai — Kazys 
Škėma, Mich. — 2188 tš. (jam 
betrūksta 12 tš. iki meisterio 
klasės); Gediminas Šveikaus
kas, Mass. — 2096; R. Radys, 
III. — 2020, J. Vilkas, Mass. — 
2010. A kl.: A. Zujus 1965, E. 
Staknys 1964, A. Vilutis 1908, 
F. Šalkauskas 1863, S. Maku- 
tėnas 1849, G. Veveris 1840, V. 
Karpuška 1813, L. Šveikauskas 
1810; B kl.: Gedraitis 1793, V. 
Skibniauskas 1790, Gilvydis — 
1750.

Chicagos Neris, lapkričio 12 
d. turėjo žaibo turnyrą, kuria
me be lietuvių dalyvavo ir vie-

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAULAS RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav’ P. -VISNIAUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

VILNONES- MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

D £-M E S I O
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

GENERAL PARCEL & TRAVEL COTeL: AL 4-8319

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

nų paketus per mūsų firmą jūs sutaupote laiko ir pinigų.

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501

< 
1

Mūsų įstaigą atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8^val. 
vakaro; Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. po pietų.

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

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

_ vilnonės skaros ir šalikai

1113 Mt Vernon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

f New Britam, Conn.
TeL BA 9-1181

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

PETKAS KARALIUS, savininkas 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britain, Conn.

daug jos nuotraukų iŠ šachma
tų ir privataus gyvenimo. Mes 
dėl' vaizdumo įdedame vieną 
jos trumpą partiją. Balti — H.

Gera naujiena visiems lietuviams gyvenantiems Los 
Angeles, Calif. Dabar kaip tik laikas siųsti dovanų pa
ketus giminėms ir artimiesiems į Lietuvą. Naudokitės 
gerai visiems žinoma ir rūpestinga firma

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS 

PL 4-6757

TbL: BA 9-SM2 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

Bostono tarpklubinėse pir- 
"R menybėse šį šeštadienį, lapkri- 

4 čio 19 d. Sylvania komanda at- 
3 vyksta pas lietuvius į So. Bos-

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose —

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
s PATENKINTI

Telefonas; VIrginia 3-3544

Wine & Liquor Store

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Groja populiarus CLUB 10 orkestras

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų: pardavimas, apdraudos, Income Tas 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė, Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—

3216 Sunset Boulevard
' Los Angeles 26, Calif.
Tel.: NOrmandy 5-9887

Firma duoda 10% nuolaidos tiems siuntėjams, kurie per
ka medžiagas ir kitus siunčiamus daiktus mūsų sandė
liuose nuo lapkričio 20 iki gruodžio 31, nesvarbu kokiai < < ■

<• < 
prekių. Rūpestingas, greitas patarnavimas ir garantuotas < 
pristatymas gavėjui. Aplankykite mūsų firmą, patikrin- <

> kitę kainas ir jūs patys įsitikinsite, kad siųsdami dova- !

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko' pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

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

D!

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

Kultai ir kiti mokesčia* apmokami Čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.
Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS Ezpress Corporation
Licensed by Intotfrist

AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-880T
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8M6

PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — TeL: MU 4-4619
NEVY HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel-: LO 2-1446
PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750
W0RCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: 8W 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666

• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-8966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEVYARK 3, N. J, 42% Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-17S7
• PHILADELPHIA 41, Pa, 4925 Old York Rd. — Tel.: D A 4-4401
• SPRINGFIELD, Mass, 220 VVorthington SL — Tel.: RE2-7183
• VVATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6786

GRAND RAPIOS, Mich, 414 Scrlbner Avė, N.W. —» OL8-2256 
[GL 8-2008 

PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.; PR 3-0979 
OETROIT, Mich, 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-81M0 
VINELAND, N. J, West Landis Aveuuo, Groek Orthodoa BMg.

• NEVY YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.

tono Liet. Pil. D-ją.
Bostono Schoolboy turnyras 

bus įvykdytas gruodžio 10, 17 
su baigme sausio 6 d. Praeitas 
Bostono moksleivių p-bes lai
mėjo Algis Makaitis.

Pasaulio p-bės Lėipzige pa
sibaigė šitaip: Sovietai 34-10, 
JAV 29, Jugoslavija 27 tš., to
liau vengrai, čekai, bulgarai, 
Argentina, Vak. Vokietija, R. 
Vokietija, Olandija, Anglija ir 
Rumunija. Dalyvavo 40 vals
tybių.

Žurnalas Look per kelias 
puslapius aprašė JAV moterų

l.c4Žf6 2. d4e6 3.ŽC3RM 
4.e3b6 5.Žf3Rb7 6.Rd3Že4 
7.Vc2f5 8. a3R:Ž 9.b:RM 
10. Bblc5 11.0-0d6 12.žd2 
Vh4 13. g3 Žg5 14. g:V Žh3 - 
matuoja.

NEw YORKO SPORTININKŲ

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

1961 Metų sutikimą, globojant JAV Lietuvių Bendruomenei

252-4 East 2nd Street, New York City, N. Y.

Bilietus ir staliukus galima užsakyti tel. MI 7-0935 pas A. Bagdžiūną, 188 Logan St, 
Brooklyn, N. Y. arba Lithuanian Athletic Club Ine. % Nauji Metai, 1332 Hateey Street 
Brooklyn 27, N. Y. Tel EV 2-9790. įėjimas $6.00 Pradžia 8 vai. vakare


