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Pažangos dėl Berlyno ir J. Tauty nėra, grėsme Azijoj auga, bet karo nebūsią

rius Hammaiskjoldo kadencijai 
išbaigti. Tačiau Gromyko pa*

Prezidentas Kennedy nesutiko už obuolį atiduoti Maskvai sodą :
J • 1

Diplomatimę pasitarimų, kal
bų, akcijos tarp Vakarų ir ko
munistinio pasaulio vaisiai ne
dideli. Susitarimo galimybės ne- | 
padidėjo. Padidėjo tik Mask
vos veržlumas, o Amerikoje pa
didėjo nusivylimas galimybe 
susitarti “garbingom” sąlygom. 
Padidėjo taip pat aliarmas dėl 
Azijos ir Afrikos padėties.

DĖL BERLYNO:
Prezidento Kennedy ir Gro

myko pasitarimai spalio 7, N. 
Y. Times vertinimu, nedavė 
“jokios atmainos į gerąją pu
sę”. Gromyko siūlymus prezi
dentas pavadino obuolio' siūly-

BALTUOS VALSTYBĖS NEMINĖTOS
KONGRESM. DERWINSKI KLYDĘS

Ryšium su kongresmeno Ed- 
ward J. Derwmskk> raštu, ku
riam* buvo teigiama, kad vals
tybės departamentas griežtai 
reiškė nuomonę, jog Baltijos 
valstybės esančio* “tradicinė* 
Sovietę Sąjungos dalys" — ___
LMovo .tst™ }. K«į«dtM į^iteteAtsto^Mmuoi’dr. 
lankėsi valstybės departamente

ir Kongrese. Iš atitinkamu pa
reigūnę patyrė, kad valstybės 
sekretoriaus Dean Rusk rašte 
Kongresui Balti jos valstybės nė
ra minimos.

Patyrė taip pat, kad faktas, 
jog nuolatinis pavergtų tautų

DEL BERLYNO
Kiek Maskva nori, ir 
kiek Amerika sutinka

Pasikalbėjimai, trukę tarp 
Gromyko ir Rusk tris savaites 
ir baigti prezidento Kennedy 
susitikimu su Gromyko, neda
vė išvados, kad viršūnių ar už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijai medžiaga jau paruoš
ta. Neparuošta tarp Maskvos ir 
Washingtono. Neparuošta nė 
tarp Washingtono ir Paryžiaus, 
-Bonuos. Prezidentas pavedęs 
dar ir toliau tartis.

Senatoriai Fulbright, Humph-
rey, Muskie, Mansfield ir laik- pietų Vietnamo pirmasis: prezi

dentą* Diem atsilaikys priei komu
nizmą ?

bar negavo eigos, nereiškia, 
kad jis nebus keliamas kitoje 
sesijoje.

(Kokių atgarsių ir kaip jaut
riai tas klausimas priimtas lie
tuvių — žr. spaudos apžvalgą).

mu už sodą. Atstovas Thompso- 
nas žadėjo derėtis toliau dip
lomatiniais kanalais- Vairiai tu
rės aiškėti prieš spalio 17, ka
da Maskvoje bus partijos kon
gresas.

Pačiam* Beriyn* komunistai 
reiškiasi toliau agresyviai ir 
provokuojamai, stiprindami sie
ną ir šaudydami bėglius. Ame
rika stengiasi išvengti provo
kacijų ir savo karines sargy
bas atitraukė nuo pasienio.

Amerikos laikyseną, kada ji 
nepasipriešino ir neleido tan
kam nugriauti komunistų pa
statytos sienos, Chruščiovas 
vertina, pasak D. Lawrence 
(NYHT), kaip ženklą, kad gali 
eiti toliau, nesulaukdamas pa-

■ sipriešinimo.
Dėl Amerikos bei Anglijos tai bus naudinga; kai šeštame 

laikysenos Vokietijos atžvilgiu
! yra susirūpinimo Vokietijoje ir 

Prancūzijoje. Amerika ėmėsi 
vėl iniciatyvos aiškintis su Vo
kietija ir Prancūzija dėl bend
ros nuomonės.

ti sprendžiamas ne J. Tautose, 
bet Saugumo Taryboje, kitaip 
Sovietai jo nepripažins. Tada 
ir pats pramatomas kandida
tas į gen. sekretorius pareiš
kė, kad be Saugumo Tarybos 
sprendimo jis nesutiks.

Nors Amerikos delegacija su
dėjo dideles viltis į J. Tautas, 
tačiau spaudoje gausėja balsai, 
kad ta organizacija virto jau 
tik “debatų klubu”, ir jos reikš
mė sumažėjo dar labiau nei 
Hammarskjoldo laikais. Kad 
Amerika J. Tautose gali nebe
turėti savo pusėje daugumos, 
M. Higgins (NYHT) pažiūrėjo 
su nuraminimu: gal Amerikai

sunaikinimas, ypačiai kai Euro
poje jo pozicijos labai pažei
džiamos. Tačiau jis grasins ka
ru, kad Vakarai nesiimtų kontr
priemonių prieš tokius komu-, 
nistų žygius kaip Berlyno pa
dalinimas. Grasinimais jis tiki
si laimėti nuolaidas be karo. 
Taip tikėjosi ir Hitleris. N.Y. 
Times pasisako už tvirtą laiky
seną Berlyne kaip priemonę 
išvengti karo: “Laikytis tvir
tai dabar nereiškia provokuoti 
karą; tai reiškia išvengimą bai
sios klaidos, kurią padarė 
Chamberlainas Miunchene”.

KENNEDY | GROMYKO: Obuolį priimti už sodą •— taip nedaroma šiame 
krašte.

TRIJŲ . . . TREJOPI PAREIŠKIMAI
Mongolijos klausimas rodo: ar diplomatai laikosi JT 

chartos principų ar laisvos prekybos

LAOSO PIRMASIS: Souvanna Phou- 
ma nuves j komunizmą?

U THANT, Burmo* atstovas: H am-

dešimtmetyje Sovietai neturėjo 
daugumos, jie dėl to nesugriu
vo, o priešingai sustiprėjo ir 
pasuko bangą kitu keliu.

DEL KARO GALIMYBIŲ:
Karo galimybėm mažiau ti

kima. Amerika, nors jos pajė
gos laikomos didesnės už So
vietų, karo nepradės. Chruščio
vas tai žino. Chruščiovas žino 
taip pat, kad karas būtų jam. marekįidi’ v’Sinkas?

- Hoffa braujasi i urriję sąjun
gą, kaip raudonoji Kinija į 
J. Tautas

Spalio 9 AFL - CIO iškel-

Mokslininkai bėga

— Olandijoje spalio 9 pa
prašė azylio Sovietų ekskursi
jos dalyvis, inž. Aleksei Golub, 
35 metų. Jo žmona paskutiniu 
metu išsigando dėl savo tėvų 
likimo ir sutiko grįžti.

Golub, chemikas, paaiškino, 
kad Sovietuose jis tyrinėjo 
stroncijaus dulkes, kurios su-

raštininkai kiekvienas skuba 
pariūlyti savo susitarimo sąly
gas. Susidarė pareiškimų maiša
tis, ir nežinia, kur vyriausybės 
nuomonės, kur tik atskirų as
menų. Daily N*ws vedamaja
me ir ragino, kad atėjo laikas 
pasisakyti aiškiai pačiam pre
zidentui. O W. Lippmann (NY
HT) tuo tarpu sutraukia viso
kių siūlymų ir nuomonių re
zultatus, tariamai kaip bendrą 
Amerikos aiškėjantį nusistaty
mą.

Pagal Lippmanną, susitari
mo nematyti, tačiau Amerika
sutinka su faktu, kad rytų Vo- kelia organizme vėžį. Sovietai 
kietija bus pripažinta de fac- jam tuos tyrinėjimus uždraudė, 
to, Amerika praktiškai nieko Tada jis ir ryžosi ieškoti pro- 
nedarys Vokietijai sujungti; gos pabėgti. Tyrinėjimo lais- 
Amerika sutinka, kad susisie- vės nebuvimu skundėsi ir ki- 
kimo konfrolę perimtų iš sovie- tas chemikas, kuris pabėgo ir 
tų rytų Vokietijos administra- gavo globą Kanadoje.
cija. Sovietai sutinka, kad Ame
rika gali rytų Vokietijos for
maliai ir nepripažinti; Sovietai 
nori, kad vakarų Berlynas bū
tų padarytas laisvu miestu, de
militarizuotas ir tokiu būdu at
jungtas ir nuo vakarų Vokieti
jos ir nuo Nąto.

Pats Uppmannas sutinka, 
kad vakarų Berlynas "būtų pa
verstas tarptautiniu miestu, ku
riame būtų sutelktos JT įstai
gos mokslui, menui, sportui.

DEL AZIJOS:
Laose spalio 9 sutartas koa

licinės vyriausybės pirminin
kas — neutralusis Souvanna 
Phouma. Anot NYKT vedamo
jo, nėra jokių garantijų, kad 
šita vyriausybė eitų vidurio 
keliu, nes pats Souvanna yra 
Maskvos šalininkas ir Ameri
kos priešas. Kol Ženevoje ei
na derybos dėl koalicijos, Sou- 
vannos parinkimas stumia La
osą į komunistinį bloką — taip, 
pasak N. Y. Times, mano dau
gumas diplomatų. Laose 
nistai stiprinasi ir pro 
infiltruoja partizanus į 
Vietnamą.

Piety Vietnamas yra

Vyriausias teismas spalio 9 
atmetė/komunistų partijos ape
liaciją dėl birželio 5 sprendi
mo, kuriuo buvo pripažinta, 
kad komunistų partija, kaip 
svetimos valstybės1 agentas, tu- tas klausimas priimti atgal au- 

tosunkvežimių uniją, kuriai va
dovauja Hoffa. George Meany 
pasakė trumpai — ne. Hoffą 
rėmė du kiti pirmininkai — 
Quill, transporto unijos, Cur- 
ran, jūrininkų unijos. Prieš pa
sisakė taip pat ir Reutheris. 
Šalininkai žada kelti klausimą 
vėl gruodžio mėn.

ir Baltų baronas Roman N. von 
Ungern - Sternberg — rado 
prieglobstį Išorinėje Mongoli
joje ... ir naudojosi šia teri
torija kaip baze antibolševiki- 
nei karinei akcijai.

Visa tai rodės dėmesio ver
tas pavojus Maskvos vyram. 
Jų vienintelis ryšys su sovieti
niais tolimaisiais rytais buvo 
penkių tūkstančių mylių ilgio 
transsibirinis geležinkelis. Iš
orinė Mongolija yra arti šios 
pažeidžiamos linijos, kuri su
kasi į pietus apie Baikalo eže
rą. Semenovas ir Unger - Stern
berg buvo remiami japonų — 
tokis buvo visuotinis įsitikini
mas — bent Semenovas tikrai 
buvo remiamas. Laikytis neak
tyviai būtų reiškę gundyti ja
ponus penetruotis ir dominuo
ti šiai sričiai, veikiant drauge 
su antibolševikinėm rusų jė-

Išorinė Mongolija virto jau 
dienos klausimu, atėjusiu į 
Jungtines Tautas. Dėl jo ašt
riai kovoja iš vienos pusės na
cionalinė Kinija, iš kitos komu
nistinis blokas, remiamas “ne
utraliųjų”. O Amerika? Išori
nės Mongolijos klausimas pa
rodo, kaip Amerikos diplomati- 

* ja dėl jo galvoja, kaip yra pa
siryžus veikti ir kaip jos veiks
mas gali būti vertinamas. At
sakymus pateikia skirtingus 3 
asmenys, nors tos pačios vy
riausybės žmonės.

1'. George E. Kennan, dabar
tinėje politikoje vienas iš įta
kingiausių specialistų, savo kny
gos, “bestsellerio”, Russia and 
the West Under Lenin ■ and 
Stalin” skyriuje “Staliną^ ir 
Kinija” 263-4 pusi, informuo
ja tokius dalykus apie Mongo
lija:
- Si didelė sritis, kuri prieš «om- Tai i>uv’ JPąUiigai pavo- 

Rusijos revoliuciją buvo jos pro- J,n«a- P311®5 Sibiro dalis, 
tektoratas, formaliai buvo Ki
nijos dalis. Kaip geri antinu- 
perialistai, Rusijos komunistai, 
žinoma, būtų turėję būti paten- 

>kinti, palikdami ją kinam. Bet 
kinam trūko jėgos šiai sričiai 
valdyti ir apsaugoti. Kai anti- 
bolševikinėš jėgos pakriko ir 
buvo išvytos iš Sibiro Rusijos 
pilietinio karo metu, kai kurie 
įtakingi vadai — kazokų ka
rininkas Grigori M. Semenov

NACIONALINE KINIJA

Prezidentas Kennedy pasiun
tė sveikinimus Chiang Kaishe-
kui tautinės šventės proga.

Kinijos pareigūnai spalio 11 
paneigė gandus, kad ji sutiko 
nesipriešinti Išorinės Mongoli
jos priėmimui į JT.

— Amerikos karių moralei 
labai pakenkęs gen. Walkerio 
nubaudimas. Tokią išvadą pa-

VOKIETIJOJE
Mende, “laisvųjų demokra

tų” partijos lyderis, sutiko ei
ti į koaliciją su kancleriu Aden- 
aueriu. Sutarė, kad užsienio ir 
socialinė politika turi likti ta 
pati. Kada bus sudaryta vyriau
sybė — dar neaišku. Parla
mentas bus sušauktas spalio 
17.
— Ispanija suėmė 17 prancū
zų, kurie gyvendami Ispanijo
je vadovavo pogrindinei veik
lai prieš de Gaulle. Jie inter
nuoti, bet išduoti nebus. 
Prancūzija atsiteisė tuo pa
čiu: spalio 8 suėmė Valentin 
Gonzales — EI Campesino, ku
ris gyveno Prancūzijoje ir vei
kė prieš Franco.

Maskvą, Londone kalbėjosi su 
min. pirm. Mactnillanu. Nieko 
naujo, ir jokios pažangos.

— Jungtinės* Tautose spa- 
skelbė kongresmanas Frank J. Ho 10 Kuba vėl ėmė kaitinti 
Becker, lankęs ten karius. ‘ Ameriką, kad ji rengia invaziją.

ri registruotis ir registruoti sa
vo narius. Įsakymas turi būti 
vykdomas per 30 dienų nuo 
šio sprendimo^ Komunistų par
tija nežada registruotis. Davė 
įsakymą naikinti nario bilietus 
ir kitus dokumentus. Matyt, 
žada pereiti į pogrindį.

BANG - JENSENO 
mirties paslaptis
Senato vidaus saugumo ko

misija spalio 9 pradėjo tirti 
danų diplomato Povl Bang-Jen- 
seno mirties aplinkybes. Šen. 
Dodd pažymėjo, kad policija 
paskelbė, jog jis nusižudė 1959 
lapkričio 26. Tačiau yra tvir
tų argumentų, kad jis buvo nu
žudytas. Jo nužudymu buvo su
interesuoti bolševikai.

Bang • Jemeną*, išgarsėjo 
1956, kai jis apklaušnėjo bėg
lius iš Vengrijos, pažadėdamas 
jų pavardžių niekam neišduoti, 
kad komunistai neatkeršytų pa- 
silikusiem giminėm. Jis žodį 
ištesėjo — neišdavė, kai to rei
kalavo Hammarskjolda*, kad są
rašas nepakliūtų į J. Tautų sek
retoriato tarnautojų bolševikų 
rankas. Jis buvo už tai atleis
tas iš J. Tautų.

Keli žmonės žinojo 1958, kad 
Bang - Jensen turėjo ryšių su 
vienu iš Sovietų pareigūnų, ku
ris norėjo prašyti* Amerikos 
azylio ir kuris išdavė žinias apie 

________ __________ _____  _ Sovietų agentų infiltraciją JT 
kas dar gerai, kol buvo Ham- sekretoriate ir net Amerikos 
marskjoldas, nore jis visą tą - ^ygu^-^V^’AS^saugumo 
padėtį ir sukūrė).
DEL JUNGTINIŲ TAUTŲ:

J. Tautos* pagrindinis gin- dentu Eisenhoweriu ar su Al-

komu- 
Laosą 
Pietų

virtęs 
dabar stipriausiai komunistų in
filtruojama vieta Azijoje. Ame
rika siunčia papildomai kariuo
menės Pietų Vietnamo kovoto
jam apmokyti. Tačiau Seato na
riai, Pakistanas ir Thailandas, 
žiūri skeptiškai į pietų Azijos 
išsaugojimą nuo komunizmo.
DEL AFRIKOS:

Konge nepriklausomybei pa
vojus — rašo N.Y.H. Tribūne 
vedamajame — yra ne Tshom- 
be, bet Sovietai ir jų sąjungi
ninkai, kurie intriguoja per Gi- 
zengą ir insifiltruoja gausiai 
sostinėje Leopoldville. Laikraš
tis įspėja, kad tas pavojus yra 
rimtas ir nemetas Žaisti Ka- 
tangos prijungimu (paradoksas: 
laikraštis rašo, kad buvo vis-

M R. S AM: taip populiariai 
vadinamas Sam Raybum, 
Atstovų Rūmų pirmininkas, 
kuris kantriai kelia nepagy
domą vėžį.

McCORMACK: Rayburn vie

tininkas?

F T.Angolos sukilimas 
esąs jau baigtas
Portugalijos vyriausybė pra

nešė, kąd Angolos sukilimas, 
prasidėjęs kovo mėn., dabar 
jau likviduotas. Portugalų žuvo 
1,400. Didžioji dalis jų buvo 
išžudyti pirmom sukilimo va
landom.

seną, kad išgautų iš jo. kokiasmisijos raporte kalbama, kad
Rang • Jensenas rengėsi kelis žinias jis buvo gavęs. Po ap
kartus sumegsti ryšį su prezi- klausinėjimo jiem galėjo būti 

vienintelė išeitis jį likviduoti, 
čas dėl gen. sekretoriaus dar len Dulles, kad perduotų jiem suvaidinant, kad jis pats nusi- 
nebaigtas. Buvo optingzmoy duomenis apie minėtą infiltra- šovė, įspraudžiant jam į ranką 
kad jau sutarta dėl Burnos at- cįją. Sovietai, tatai —mityda- jo revolverį ir dar raštelį, kad 
stovo į generalinius sekreto- mi, galėjo pagrobti Bang - Jen- jis pats nusižudė.

LIETUVOJE MIRĖ

Lietuvoje rugsėjo 22 širdimi 
mirė kun. Teodoras Jakubaus
kas, Mosėdžio klebonas; palai
dotas rugsėjo 26 Kaltinėnuose, 
kur buvo gimęs 1911 lapkričio 
9. Kunigu įšventintas Telšiuo
se 1936. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo Telšių vyskupijos 
jaunimo direktorius. Bolševikų 
okupacijos, metu- Sibire atkalė- 
jo 8 metus. Mirė Šilutėje, Klai
pėdos krašte, kur buvo nuvy
kęs atlankyti savo giminių.

Taip pat Kretingoje mirė 
kun. Pauliu* Lagy*. Jo mirties 
aplinkybės neaiškios. Viename 
laiške užsiminta, kad jį “užmu
šę kaip Steponą”.

į vakarus nuo Baikalo, buvo 
gausiai gyvenama mongolų. Jei 
mongolai į pietus liks japonų 
ir baltųjų rusų įtakoje, gali bū
ti nuolatinis neramumo židinys 
tiem mongolam, kurie yra pa
čiame Sibire.

Susidūrę su šia problema, 
Rusijos komunistai elgėsi pagal 
geriausią Azijos tradiciją. Jie 
suorganizavo iškamšinę vyriau
sybę Išorinėje Mongolijoje, da
vė jai pagal paprašymą para
mą, intervenavo kariniu būdu 
ir atstatė iš tikrųjų seną carų 
protektoratą — tokia padėtis 
truko iki dabartinių laikų. Vi
sa ta padėtis, žinoma, neturi 
nieko bendra su demokratija...

Tokia yra Amerikos politiko
je įtakingo diplomato nuomo
nė apie praeities ir dabartinę 
Mongoliją.

2. AcHai Stevensonas, Ame
rikos delegacijos J. Tautose 
pirmininkas, diskusijose dėl Iš
orinės Mongolijos priėmimo į 
J. Tautas, pareiškė, kad Ame
rika tani nesipriešins. Dar nau
jas faktas: nacionalinės Kini
jos atstovas dr. Tsiang televi
zijos programoje “Meet the 
Press” pripažino, kad esąs Ame
rikos labai spaudžiamas nebal
suoti prieš Mongoliją, vadinas, 
nereikšti veto. Amerika nori, 
kad įvedant Mongoliją, nupirk
tų Sovietų sutikimą įvesti Mau- 
retaniją. Nusistatymą lemia ne 
demokratija, apie kurią kalbėjo 
Kennanas, bet mainų prekyba.

pareigūnas kitokiu matu mata
vo Domininkonų Respublikos 
klausimą: tom pačiom dienom, 
kai Stevensonas dėstė nusista
tymą dėl Mongolijos, buvo pa
reikšta, kad santykių atnaujini
mas su Domininkonų Respub
lika galėtų būti svarstomas, jei 
Domininkonai sudarytų koali
cinę vyriausybę.

Matai skirtingi.
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1647 Second Avenue, N. Y. C.tautos gyvenimą tom Europos 
tautom ir valstybėm, kurios

mam, antram ir trečiam Atlan
to chartos straipsniam, kuriem

K>nas SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA HNANSINES PROBLE
MAS, kada jus jas turite pirkdami 
naujus baldus.

Susipažinkite su augštos kokybės baldais, 
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, saHonui — jie yra gaminti labai 
žinomų firmų. Taip pat baidai virtuvei, mat
racai.

Kada jūs norite įsigyti geru* ir puikiu* 
baldu* jūs juos gausite pa* 8CHRAGERJ.

Grotai ABianee”. tai buvo

Tarp 85 ir 86 gatvės • TeL RE 7-2850

Pabarti psdiarlusloji praeitis $u Afiglgar sąjta&E sutartyje ppus priminus, Stalinas surau-

Adolfo SCHRAGERIO

<tytųi lyg ji nori Sovietas “skal
dyti”. Edenas diplomatiškai su
kosi, pareikšdamas, kad Angli
jos nenoras dabartiniu momen
tu pripažinti Sovietų reikalau
jamas sienas nereiškia, kad, jų 
nuomone, šios sienos neside
rina su Atlanto charta. Ang
lai tik šiuo momentu nenori 
kelti gmčų dėl jų teisėtumo. 
Jie priversti tvirtai priešintis, 
nes yra Amerikai davę čia pa
žaidų. Todėl negali daryti, ko 
Stalinas nori.

Tolygūs Maskvos reikalavi
mai buvo pateikti ir lenkę va
dui generolui Sikorskiui,

kai Hitlerio puolimas iškėlė 
reikalą susitarti su nauju “tal
kininku”. Kaip žinoma, 1939 
rugpjūčio 23 susitarimu, Sta
linas ir Hitleris pasidalino Len
kiją. Savo dalį rusai pradėjo 
okupuoti tik rugsėjo 17, Hit
leriui savo buvusį talkininką 
puolus, Sikorskis per Londono 
radiją birž. 23 pareiškė noro 
susitarti su pusę Lenkijos pa
sigrobusiais rusais, tik atsar
giai pridūrė:

“Turime teisę tikėti, kad So
vietai panaikins savo 1939 me
tų sutartį su naciais ir grįš 
prie 1920 metų Rygos sutar
ties”.

Bolševikai į tą senovę grįž
ti nemanė. Maiskis liep. 4 per 
Edeną lenkam pateikė susita
rimo sąlygas.

Stalinas su Sikorskiu, sakė, 
tartęsi, bet negrąžintę kraštę, 
kuriuos jau savo valstybėn į- 
jungė, tik laistę Sovietuose or- 

. ganizuoti lenkę kariuomenę. „

Tokiu būdu liepos 30 pasi
rašytoje sutartyje Sikorskis te- 
išsiderėjo pliką, nieko nesais
tantį . pareiškimu :ckad sovietų 

___ _____ „ —vokiečių 1939 metų sutartis 
“Iš ten, iš vakarų, ateina tie voki ričių sovietų kanai kalbasi 1939 Lenkijoje prie demarkacijos laikoma nebegaliojančia.

. . patys hitleriniai šūkiai, garse- on’jo*.
sudarė pati sovietine valdžia. * -------------
Ji davė įsakymą skelbti kcicho- > . . _nun-uv- rašyt<>Jas Teofilis Tilvytis.

Toki pareiškimai sukėlė įspū
dį, kad Vakarai jau puls So
vietus. Sukeltos panikos vaisiai 
nepatiko sovietinei valdžiai — 
kad žmonės puolėsi sudarinėti 
atsargas. Bet sukeltos panikos 
priedangoje Sovietai galėjo vyk
dyti naują deportacijų bangą: 
suimtr “nepatikimą elementą” 
ir jį išgabenti į Rusiją. Darbi
ninke jau rugsėjo 15 buvo pa
skelbta apie nerimą Baltijos reikalam, kiek kongresmano 
kraštuose ir ten vykstančią nau
ją suėmimų bangą. Dabar gau-

ir Churduffio paskelbtoje 1941 
rugpjūčio 14 Atlanto durtoje, 
kur sakė, kad Amerika ir An
glija nenori svetimų žemių, ne
pritaria sienom, sukarpytom 
prieš gyventojų norą, ir gerbia 
kiekvienos tautos teisę gyventi 
su savo išsirinkta. vyriausybe. 
“Amerikos vyriausybė — sako 
autorius — visom jėgom norė
jo, kad koalicija šiais (ar pa
našiais) principais atremtų vi
sus savo svarbesniuosius spren
dimus”. Tačiau “kur nesukliu- 
vo prieštaraują interesai, tatai 
pavyko, bet kur sukliuvo — 
principai linko”.

LIETUVOJE

sėjo 9 tarė:

pasidalijimo., Be abejojimo, ži
nojo ir skelbdami Atlanto char- 
tą rugpjūtyje. {domu, kad rug
sėjo 24 ir Sovietų ambasado
rius Londone prie chartos pri
sidėjo, Maskvos vardu pareikš
damas:

“Imant dėmesin, kad Šių 
principų vykdymas praktikoje 
savaime turės derintis prie su
interesuotų valstybių sąlygų.

glai lenkam, nust,ate pirmojo 
pasaulinio karQ jpetn (1920). 
įdomu, kad Stalinas šiuo kar
tu Edenui užsiminė norįs ir 
Karaliaučiaus. Churchillis Ede
nui gruodžio 20 pranešė:

"Stalino siekimai Suomijoj, 
Pabaltijo kraštuose ir Rutnu-

D
A

L 
D

Maskva savo iltis anksti pa
rodė. Jau 1941 balandyje Lon
donas ir Washingtonas įspėjo 
Staliną, kad Hitleris jį puls. 
Tuo atveju Churchillis Sovietų 
Rusijos ambasadoriui Maiskiui 
žadėjo visokeriopą rusam pagal
bą. Maiskis tuojau pareiškė:

ši pagalba būtę priimtinesnė, 
jei Anglija visę pirma Sovie
tam pripažintu jos pasisavintus 
Baltijos kraštus!

Tokiu būdu Londonas (ir. be- 
abejo, Washingtonas) jau 1941 
balandyje žinojo, kad Maskva 
nėra linkusi atsisakyti Moloto
vo su Ribbentropu tik prieš

vybių, Sovietų vyriausybė pa- reikalavimus anksčiau negu gau 
reiškia, kąd nuoširdus šių prin
cipų vykdymas susilauks jos ir 
jos piliečių energingiausios pa
ramos”.
Netrukus Churchillis pasiuntė 

Maskvon savo užsienio reikalų 
ministerį Edeną (gruodžio 16- 
28) patirti, ką iš tikrųjų Sta
linas galvoja apie karo tikslus 
ir pokarinį tvarkymą. Čia Ede
nas tuojau patyrė, kad dikta
torius norėtų 20 metų sąjungos

♦i. Jas tegul sprendžia taikos 
konferonctja. po karo".

Tai išgirdęs, Stalinas “pyko”. 
Sakė, kad Sovietų Rusija jau 
daug nuo karo nukentėjo ir 
tie kraštai būtinai reikalingi 
jos saugumui.

DIKTATORIUS | ATLANTO 
CHARTĄ IR NEŽIŪRI
Edenui Atlanto chartos prin-

KARO PANIKOS, PADĖKŲ IR 
DEPORTACIJŲ NAUJA BANGA

tų Sąjungą ir kitus sovietinius 
kraštus”, skelbė “taikai gintK 
komiteto” atsišaukimas. -

“Aš eilinis mokytojas ... 
Neapkenčiu karo. Bet tegul 
žino ponai adenaueriai: kas su 
kardu ateis į mūsų žemę — 
nuo kardo ir žus”, grasina P. 
Karpenko, Kauno vidurinės mo-, 

___ . . , . . .. kyklos mokytojas.Pasekant dabar sovietinę J,

Sovietinė spauda smerkė ka
ro panikos kaltininkus, kurie 
ragino sudarinėti maisto atsar
gas, atsiimti iš bankų santau
pas. Dėl tos panikos, kaip ra
šė Estijos, Latvijos, Lietuvos, 

. Lenkijos komunistinė spauda, 
daug kur dingo krautuvėse mui-

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENI8

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

NAUDOKITĖS PROGA!

o Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
o 40% nuoiaioo* vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bet stereo HI-FI

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

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

V1LNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltam* ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

(nukelta į 5 psl.)
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rašte departamentui priskiria-
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Pareiškiu, kad tame minėji-
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moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jū* galite gauti ir k*oktų reikmenų tinkamų siuotl-

Didžiai Gerbiamas Pone Re
daktoriau!

Darbininko 1961 m. spalio
6 d. Nr. 68 kronikos žinutė-

įspėjo ir
SPAUDA

mas.
Reiškiu pagarbą

Pranas Vainauskas
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SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

mokytojų ir kt pareiškimus. 
Tuose pareiškimuose visur yra 
dvi dalys. Vienoje kartojamas 
pritarimas Sovietų valdžiai, kad 
sustabdė vyrų atleidimą iš ka
riuomenės; pritarimas, kad at
naujino atominius bandymus; 
pritarimas, kad rytų Berlyną 
atitvėrė nuo vakarų. Kitoje — 
pasmerkimas Vakaram, kurie 
tariamai rengia karą, ypačiai 
toknt agresorium skelbiama va
karų Vokietija.

“JAV vyriausybė ir jos są
jungininkai Nato atvirai gra-

Kongresmano Denvinskio 
raštas rado gyvo atbalsio lais
voje lietuvių spaudoje. Net ne. 
tiek tame rašte praneštas fak
tas, kad neduota eigos rezoliu
cijai, kuria buvo siūloma At
stovų Rūmuose sudaryti nuo
latini komitetą pavergtų tautų

rios patvirtino Lietuvoje tuos 
sina pradėti karą prieš Sovie- masinius išvežimus įvykus.

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

31/2%
PER METUS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apdtoiciuofanM METŲ KETVIRČIAIS

UMktt* raiyktt* ar tdefenuokite bet kuriam mtaų beako skyriui

THE

KINGS COUNTY

nuo 9 ▼. ryto Ud 3 ▼. popiet 
Phmad. vakarai* nuo 5 iki 8 t.

STagg 2-6078
IN NASSAU COUNTY 

MASSAPEGUA OFFICE: 
HICKSVILLE ROAO *M JERU8ALEM AVENUE

me nr. Naupenos kaitina kon-

Tendencija sukti Suląberge- 
rio keliu , .
Dirva spalio 6 rodo mažiau 

pasitikėjimo valstybės departa
mento politikos pastovumu. Esą 
vis daugiau ženklų, kad depar
tamentas “linkęs pasukti tuo 
keliu, kurį liepos 14 dieną New 
York Times skiltyse išryškino 
politinis komentatorius Ct L. 
Sulzberger, būtent, ieškoti iš
eities iš Berlyno krizės, ban
dant Šovietiją pasotinti nuolai
domis, jų tarpe formaliu bol
ševikinės okupacijos įteisinimu 
Pabaltijo valstybėse”. Tarp to
kių ženklų skiria ir Denvinskio 
rašto faktas. Nurodo dar kitus 
du ženklus: vienas — žemėla
pis, kuriame Baltijos valstybės 
nebeatskirtos nuo Sovietų Są
jungos, ir prie jo pridėtas para
šas: “Komunistiniai satelitiniai 
kraštai parodyti šiame žemėla
pyje. JAV politikos gamintojai 
tiki, kad laisvės tiems kraš-

ną. Armėniją, Gruziją, Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitas, “nesu
prato” ir “nežino, ką rašąs 
arba sąmoningai bando apdum- tams turi palaukti, kol Sovie- 
ti lietuviams akis”. Nusimany- tija aptuks ir peržengs 50 mo
damas apie valstybės departa- tų amžių”: antras — Pabaltijo 
mento politiką geriau už kon- kraštai nėra. atskirai atžymėti 
gresmaną, laikraštis aiškina 
Amerikos politiką: girdi, “Ame
rika nesako, kad jos (Ukrai
na, Armėnija, Gruzija) yra ne- 
toMtai įjungtos | Sovietų Są-

Gerbiamas p. Redaktoriau,

Š. m. Darbininko nr. 68 p. 
V. Rastenis visai tiksliai apra
šė, kaip atsirado ir kas Sovie
tų Sąjungoje buvo trisdešimt- 
tūkstantinis kolchozo ' pirmi
ninkas. Tas pats buvo vykdo
ma ir okupuotoje Lietuvoje.

P. Rastenis suklydo pavardė
je. Kauno rajono “Bolševiko” 
kolchozo pirmininku buvo pa
skirtas ne J. Krikščiūnas, bet 
Jonas Kriščiūnas. Ir vienas ir 
kitas buvo agronomai ir Dot
nuvos Žemės ūkio Akademijos 
profesoriai. Jonas Kriščiūnas, 
nors ir buvo žymiai vyresnis, 
tebegyvena Lietuvoje, o Jurgis 
Krikščiūnas 1948 metais mirė 
tremtyje — Hamburge. Kadan
gi pavardės labai identiškos, 
tai rašantieji turėtų rašyti pil
nus vardus, tuomet būtų ma
žiau klaidų.

Su pagarba

ir “Radio Free Europe” pasku
tiniuose skelbimuose.

Eigos tai negavo, bot kas je — Sukilimo prieš bolševi- 
toliau? kus minėjimas — tarp kito ra-

_ _ . _ . Draugas spalio 3 vedama- šoma:
jungą, h- nešako, kad joms pri- jame liečia ta patį kongresma- “Atidarė ir vadovavo Kęstu- 
vak> būt grąžinta nepriklauso- no Dervririskio reikalą. Apeida- tis Kudžma, pakvietęs į prezi-
mybė. Jei Wasbmgtonas taip mas visai tylom valstybės de- dįumą laikinosios vyriausybės
sakytų, tai rakštų, kad JAV partamento-atsiliepimą apie Bal narius — prof. J. Brazaitį, inž.
nori Sovietų Sąjungą suskaldy- tijos valstybes kaip Sovietų Są- A. Novickį, pulk. J. Šlepetį,
tž’... Kas kita Lietuva, Latvi- jungos “tradicines dalis”, dien- Pr. Vainauską, paskaitininką
ja ir Estija. Pabaltijo respub- raštis sustoja prie rezoliucijos prof. Zenoną Ivinskį, aktorių
Hkų įjungimą į Sovietų valsty
bę Amerikos valdžia yra viešai 
ir* oficialiai pasmerkusi ir jų 
aneksijos nepripafino ir nepri
pažįsta”.
- Laikraščio išvada apie kon- 
gresmauą Derwinskį: “Nuo to
kių ‘draugų* reikia apsisaugoti

Kongrese sudaryti pavergtų tau Henriką Kačinską”, 
tų reikalam nuolatinį komitetą.
Informuoja, kad tokio komite- me nedalyvavau, todėl ir į pre- 
to rezoliuciją tavo pasiūlę de- zidiumą neturėjau būti kviečia- 
mokratat Flood (Penna.) ir 
Stratton (New Yorkas). Tačiau 
nei jų nei Denvinskio rezoliu-

(mtkeltailpsl.)

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuoju* Lietuvoj*. ; 
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogine* ir biznio kelione* j ! 
visus Sovietų Sųjungo* valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raAy- ‘ 
Hte/Skambinkito daugiausiai patyrusiam kelionių biurai j R. Europa < 
Mes padedame jum* atsigabenti savo gimine* iš Sovietų Sąjunga* <
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Valstybių tradicijos—-nevergijai!
Valstybės departamento raš

te kongresui išaiškėjo, jog nė
ra minimos trys Baltijos vals
tybės kaip Rusijos “tradicinės 
dalys”. Kongresmanas Derwins- 
ki, laimė, buvo suklydęs. Ta- 
Čiau tas argumentas atgyja vis 
iš naujo, kai tik rusai ima ro
dyti imperialistinius siekimus. 
Ir Amerikoje yra žmonių, ku
rie apie tradicijas sprendžia ne 
iš istorijos faktų, o iš sudary
tos jėga padėties. Bet tokia po
litika nieku nesiskiria nuo im
perialistinės, kurią Sovietų Ru
sija kaip tiktai prikiša Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. Ge
rai žinome, jog tai yra užgau
li netiesa. Tokia pat užgauli 
netiesa sakyti, jog Lietuva yra 
“tradicinė” Rusijos dalis.

Rusijos valstybė yra vėles
nė už Lietuvos. Kai Mindaugas 
XHI amžiuje palenkė savo val
džiai atskirus Lietuvos kuni
gaikščius ir sudarė vieną vals
tybę, kurios karalium vainika
vosi, Rusijoje tebevaldė dar 
atskiri kunigaikščiai. Maskva 
pradėjo prasilošti tiktai XIV 
amžiaus viduryje, rinkdama ap
link save mažesnius kunigaikš
čius. Lietuva tuo metu daugiau 
valdė gudiškų, ukrainietiškų ir 
rusiškų žemių, negu Maskva. 
Gediminas titulavosi Lietuvos 
ir daugelio rusinu valdovu — 
Rez Lithuanorum et multorum 
ruthenorum, — o Algirdas, ka
pojęs savo kalaviju Maskvos 
vartus, kalbėjo, kad visa Rusi
ja turinti priklausyti Lietuvai 
(Omnia Russia ad Letvinos de- 
beret simpliciter pertinere). Vy
tautas buvo Maskvos kunigaikš
čio, savo dukters Sofijos sūnaus 
globėjas. Po Vytauto mirties 
Sofija turėjo kovoti su kitais 
rusų kunigaikščiais, kad jos 
sūnui pripažintų vadovavimą. 
Maskva pradeda kilti tiktai nuo

XV amžiaus vidurio, o pirmuo
ju visos Rusijos caru vainika
vosi tiktai Jonas Žiaurusis 
(1547).

Savo imperijoje Lietuva šim
tus metų yra valdžiusi Smo
lenską, Vitebską, Polocką, Mins
ką, Kijevą ir kitus miestus. Ru
sija, sudraskiusi nepriklausomą 
Lietuvos ir Lenkijos valstybę 
1772 - 1795, tik 120 metų bu
vo okupavusi Vilnių, Kauną ir 
Gardiną, kurie išsilaisvino 1918. 
Kurios tada tradicijos yra stip
resnės: šimtmetinės Lietuvos 
valdymo ar keliolikos metų bol
ševikų, nuėjusių caristinio im
perializmo keliu?

Amerikos kai kurie politikai, 
tur būt, bus užmiršę, kad šio 
krašto laisvo valdymosi “tradi
cijos” yra labai dar jaunos. 
Jungtinių Valstybių nepriklau
somybė (Declaration of Inde- 
pendence) buvo paskelbta 1776 
liepos 4; vadinasi, jau po pir
mojo Lietuvos ir Lenkijos pa
dalijimo (1772). Kai Rytų Euro
poje senom ir tradicinėm tau
tom buvo atimta laisvė, Ame
rikoje ji išsikovota iš Britų im
perijos. Čia laimėjo laisvės 
troškimas ir teisingumas, o Pa
baltijyje — prievarta ir vergi
ja. Ar dėl to, kad Lietuvoje 
viršų gavo brutali didesnio ir 
stipresnio kaimyno jėga, reikia 
sakyti, jog jisai čia susidarė 
“tradiciją” užgrobtam kraštui 
valdyti, nors lietuvių tauta ir 
vėl buvo atgavusi savo nepri
klausomybę 1918 - 1940? Kuo 
skiriasi mažos tautos nepriklau
somybė nuo didžios: visiem ly
giai taikomu laisvės principu 
ar jėga? «

Nenorėtume manyti, ad ligi 
šiol idealistinė JAV politika 
kovoje su Sovietų Rusija būtų 
paveikta priešo materialistinių 
pažiūrų.

Marija kalba 
pasauliui

Aš esu Rožinio Karalie
nė ir noriu ..kad jūs ir 
toliau kalbėtumėt* rožinį... 

| VIEŠPATS nori įvesti pa- 

' šaulyje maldas į mano Ne- 
! kalčiausią širdį. Jei tai, ką 
! jums sakau, žmonės vykdys, 
! bus išgelbėta daug siely ir 

ii grįš taika ... Bet jeigu ne- 
i bus liautasi Viešpatį įžeidi- 
įį nėti, po trumpo laikotarpio 
|! prasidės naujas, dar baisės- 
Į; nis karas ...
n - ■ ■

KAD tai neįvyktų, aš no- 
Į riu, kad Rusija būtų paau- 
į kotą mano Nekalčiausiajai 
į Širdžiai ir būtų įvesta kiek- 
■ vieno mėnesio pirmą šeš- 

j: tadienį atgailos komunija, 
•i- Jeigu mano prašymas bus 
‘ įvykdytas, tai Rusija afsi- 
t vers ir bus taika, o jeigu 
I ne, tai ji išplatins savo 

klaidas visame pasaulyje, 
i prasidės karai ir Bažnyčios 

persekiojimai ... koletas 
tautu bus sunaikinta ...

ŽMONĖS turi pasitaisy
ti ir prašyti savo nuodėmių 
atleidimo. Jie neprivalo dau
giau įžeidinėti Viešpatį, nes 
Jis jau ir taip perdaug įžeis
tas.

PAGALIAU mano Nekal
čiausioj i širdis triumfuos, 
šv. Tėvas paaukos man Ru
siją, kuri atsivers ir pasau
lis turės taiką.

(iš knygos "Marija kal
ba pasauliui").

I MARUOS apsireiškimai Fa- 
r tūnoję turi reikšmingas datas.
I Pirmasis įvyko 1917 gegužės 13, 
I praslinkus, keturiom pilnom sa- 
I vaitėm, kai Leninas iš šveica- 
I rijos per Vokietiją ir Skandina

viją atvyko į Petrapilį, Rusijos
I sostinę (1917 balandžio 16).
I Paskutinis pasirodymas, kinį 

sekė Saulės stebuklas, įvyko
I 1917 spalio 13, trimis savaitė- 
I mis anksčiau už bolševikų re- 
I voliuciją (1917 lapkričio 6-7).

1 Visi šeši Marijos apsireiški
mai, įvykę tarp tų dviejų bol
ševikinei revoliucijai reikšmin
gų datų, neturėtų būti laikomi 
atsitiktiniu dalyku. Trečiojo 

i savo apsireiškimo metu, 1917 
liepos 13, Marija suminėjo Ru- 

; siją net tris kartus, priminda
ma ir tai, kad Rusija gali sa-

i vo klaidas išplatinti visame pa- 
! šaulyje. Kokios tos klaidos ga

lėjo būti, tada niekas dar ne
turėjo tikros nuovokos.

LENINAS nebuvo nė kiek 
ij daugiau žinomas, kaip kuris 

kitas revoliucininkas. Tiktai
ii kiek įžvalgesnis Winstonas.

Churchilis pavadino Leniną ‘už- 
: krečiamąja bacila’, kurią vokie
ti čiai pergabeno į Rusiją. Kiek 
‘į ji pavojinga visam pasauliui, 
i( nė vokiečiai nenumanė. Jų pa
ti siuntiniui Šveicarijoje Gisber- 
Į( tui von Rombergui buvo duo-

i tas įsakymas, rasti tokius ru-
ii sus, kurie pasisako už taiką. 
Įj Pasiuntinys pranešė: “Yra čia

toks ponas Lenipas, kaip jis 
į save vadina, taip pat ir kiti ru- 
i sai, kurie sutinka vykti namo”.

Jie vyko atskiru vagonu, yo- 
| kiečių palydėti ligi Baltijos ma- 
• rių (Ruegeno salos), iŠ kur nu

plaukė į Švediją. Vagonas ne- 
į buvo užblombuotas, kaip yra 

įsivyravusi klaidinga nuomonė.
Į Kili Tmįįį^l.11 ūi nlri Petra- 
į pilio stotyje, čia pat užrėkė 

jį demagoginiu teisu: “Apgink- 
į luoti mases, išdalinti žemę, nu- 
■ savinti fabrikus, sulyginti visus 

žmones!”. Vienas iŠ minios at
siliepė: “Ar nesi pamišęs?”. 
Replika buvo labai taikli, nes 
su socialinėm reformom, kurių 

i reikėjo, sujungtas pamišėliškas 
1 žmonių lyginimas kapinėse ir 

kančiose. Niekam tada galvo
je negalėjo tilpti tokia baisy
bė, o juo labiau, kad ji išsi
skleistų plačiai į visą pasaulį.

KARAS dar nesibaigė ir ne
buvo aišku, kuo baigsis. Vokie
čiai 1917 rudenį ir 1918 pa
vasarį giliai įsiveržė į Rusiją. 
Jei būtų karą laimėję, savo už- 
krėtų (bolševizmo idėjų) nebū
tų palikę nė žymės. Net ir pra
laimėjusi karą (1918 lapkričio 
11) Vokietija savo dideliuose 
rūpesčiuose atsilaikė bolševiki
nei (spartakinei) itevo’Jįucijai 
Atsilaikė ir tokios nedidelės, 
karo ir vokiečių okupacijos 
iškamuotos tautos, kaip lietu
viai, latviai, estai. Jie sudarė 
Vakaram užtvarą nuo bolševi
kinio siaubo, kuris įsigalėjo tik 
Rusijoje, lyg kokiam inkuba
toriuje, kad pasaulis susimąs
tytų, kas ten gimdoma.

Marija kalbėjo Fatimoje apie 
karo pabaigą dar prieš metus: 
“Karas jau eina prie galo, bet 
jei nebus liautasi Viešpatį įžei
dinėti, po trumpo laikotarpio 
prasidės naujas, dar baisesnis 
karas; tai įvyks valdant sekan
čiam popiežiui (Pijui XI 1922 
- 1939. Red.).

Tą naują karą esame išgyve
nę po 22 metų nuo Marijos 
apsireiškimų Fatimoje. Kas ga
lėjo apie jį kalbėti visišku tik
rumu, kada nebuvo dar baigę
sis pirmasis pasaulinis karas, 
kada buvo rūpinamasi jį už
baigti ilgai tveriančia taika, de
mokratijos ir laisvės idėjom, 
tautų apsisprendimo teisėmis? 
Griuvo monarchijos, nes jos 
buvo laikomos karo kėlėjomis 
ir visų nelaimių kaltininkėmis. 
Sukurta Tautų Sąjunga, kad bū
tų karo išvengta. Kas tokiu me
tu galėjo kalbėti apie naują ka
rą?

Tiktai po 16 su viršum me
tų, kai Vokietijoje įsigalėjęs 
nacionalsocializmas ėmė tranky
tis, karo siaubas vėl atsistojo 

akis- Visų * dėmesį traukė 
Vokietija. Sovietų Rusija buvo 
išleista iš akių. Jos klaidos jau 
buvo aiškiau regimos, nagrinė
jamos, bet kas užtarė Rusijoje 
žudomus žmones? Kam rūpėjo 
nedaryti biznio su masiniais 
žmonių kankintojais ir žudi
kais? Ar tai ne nusikaltimas, 
prie kurio prisidėjo JAV, pri- 
pažinusios Sovietų Rusiją 1933? 
Tai yra taip pat reikšminga da
ta, nes tais metais Hitleris, per
ėmė Vokietijoje valdžią ir pa
sitraukė iš Tautų Sąjungos.

Prieš vieną žvėrį, lyg toje apo
kalipsėje, Amerika nusigriebė 
už kito žvėries. Ir ne tik nusi
griebta: bolševikinė žvėris pra
ėjusiame kare dar išgelbėta iš 
mirtino sužeidimo.

TREČIAJAME savo apsireiš
kime Marija aiškiai pastatė al
ternatyvą: arba bus Jos prašy
mai vykdomi ir tada “Rusija 
atsivers ir bus taika”, arba 
“Ji (Rusija) išplatins savo klai
das visame pasaulyje”, jei Die
vas ir toliau bus įžeidinėjamas. 
Bausmė suminėta didelė: “Pra
sidės karai ir Bažnyčios per
sekiojimai, daug gerųjų bus 
nukankinta ... keletas tautų 
bus sunaikinta”. Tikėti ar ne
tikėti tam apreiškimui?

Ligi šiol visi Marijos apreiš
kimai, kaip jie dar 1917 sura
šyti ir autoritetingai patikrinti, 
išsipildė. Saulės stebuklas 1917 
spalio 13 taip pat neginčijamas. 
Kas apskritai stebuklais netiki,

SOVIETINIS kavbojut — (Star 
Journal, Sioux City, lowa)

nepripažįsta nė Kristaus prisi
kėlimo. Yra palikta laisvė tikė
ti ar netikėti, net Kristaus 
stebuklais niekam nedaroma 
prievartos, kad Dievą pripažin
tų. Reikalaujama laisvos valios 
apsisprendimo, nes tik tai yra 
reikšminga tikėjimui. Stebuklai 
parodo, kad yra už žmones 
aukštesnė galia, ir tam tikrais 
atvejais apsireiškia regimu bū
du, kad tikėjimas būtų sustip
rintas, o netikėjimas įspėtas.

(nukelta į 4 psl.)

Sovietai graso pasauliui
— Mūsų kumštis yra suspaustas, — pareiškė gene

rolas rusiškų tankų, kurie įriedėjo į Vengriją 1956 spalio 
mėn. malšinti sukilimo prieš sovietinę Uraniją.

— Mes jus palaidosime, — grasino Chruščiovas 1956 
lapkričio mėn., vienam amerikiečių diplomatui

— Mūsų pareiga skleisti tautose mintis apie tarp
tautini bendradarbiavimą, pacifizmą, nusiginklavimą, kel
ti pasipriešinimą kitų kariniam pasiruošimui, gi tuo pačiu 
laiku be atvangos stiprinti savo karines pajėgas, — pa 
reiškimas Rykovo, komisarų tarybos pirmininko.

— Vieną dieną mes nušluosime JAV bazes nuo Ispa
nijos iki Aliaskos. Vieną dieną šimtai pačių žymiųjų ame
rikiečių mirs... Juo greičiau bus likviduoti tie išnaudo
tojai, tie kraugeriai, juo bus geriau! — rusų gen. S. Ko- 
rotkovo žodžiai B. Moris.

(Iš “Divine Ix>ve” 1961, nr. 16)

ttna

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KOVA su MASKVA
Jono Žiauriojo laikais

istorijos vadovėliuose, apysako
se ir vaidinimuose pasirodė nau 
ji praeities veidai. Pirmiausia... 
šv. Vladimiras, Kijevo kuni
gaikštis, krikštijęs rusų tautą 
(989). Gali rodytis kam keista, 
kaip tarp plėšikų ir bolševikų

ir draminis elementas. Praei
ties kovos nebeteko savo trauk
iamo. Nei visuomenė nei mo
kyklinė jaunuomenė nesidomė
jo, kas buvo istorikų rašoma. 
Reiškinys pasidarė pavojingas. 
Nuo savo praeities atitekusi 
tauta darosi jau nebe ta: ji staiga atsirado šventasis? 
nebegyvena senolių siekimais Maskvos

MASKVOJE po vieno tokio 
filmo aštuonerių metų berniu
kas paklausė tėvą:

— Sakyk, tetuk, ar visi ca
rai buvo bolševikai?

Tėvas negalėjo atsakyti nei

ir nebetęsia jų tradicijų.

Rusų gi tautos siekimai nuo 
XV amžiaus pabaigos buvo verž
lūs, bruzdūs, imperialistiniai. 
Jie labai tiko naujam bolševi
kų rajumui, jų ekspansijai. Rei
kėjo grąžinti praeitį su carais,

re 1936 buvo pastatyta muziki
nė komedija “Riteriai”. Joje

ris mokėsi Vilniuje, yra prira
šyta liaupsinamų knygų ir pa
sakojimų ... nekaltiem vaikam.

Ano tėvo vaikui negalėjo kil
ti klausimas, kas čia pasidarė, 
kad apie senus laikus pradėta 
kitaip kalbėti.

tižiausiai niekinami, vadinami 
liaudies engėjais, kraugeriaiš, 
išnaudotojais. Naujas režimas 
prisistatė rusų tautai, kaip prie
šybė senajam. Buvo laikoma 
didžiausia negerove visa, kas 
tiktai sijosi su caristiniu Rusi
jos laikotarpiu, žmonės turė
jo būti palankiai nuteikti nau
jiem valdovam, žadėjusiem šu

jis būtų savo sūnui melavęs. 
Bolševikų revoliucija įvyko po 
aštuonerių mėnesių, kai caras 
Nikalojus II atsistatydino nuo 
sosto (1917 m 2). Jis buvo pas
kutinis iš Romanovų giminės, 
kuri buvo pradėjusi valdyti 
1613. Pirmojo pasaulinio karo 
išvakarėse buvo minima Roma
novų dinastijos 300 metų su-

FILME, kurį berniukas ma-
tė su savo tėvu, buvo rodo
mas caras Petras I, vadinamas 
Didžiuoju, valdęs 1689 • 1725. 
Parodyta, kaip jisai, dar jau
nuolis, dirbo paprastu darbi
ninku Olandijoje, kaip vėliau 
valdydamas kultūrino kraštą:

kurti žemėje “socialistinį rojų”. 
Prieš tą šviesų ateities paveiks
lą senoji Rusijos praeitis buvo 
pastatyta, kaip tamsi klaikuma, 
it koks “caristinis pragaras”. 
Tuo būdu norėta atgrasyti žmo
nes nuo bet kokių prisiminimų 
ir kalbų, kad caro valdymo lai- kūrė pramonę, statė miestus, 
kais buvo geriau ir sočiau. Rei- ’ * ’ * '

Negalėjo berniuko tėvas at- kėjo sakyti^kad

bolševikinės revoliucijos, o tik
rieji Rusijos didvyriai yra bol-

ŠIEMET sueina 20 metų, kai kas išblėsę, it balzamuotas Le- 
vokiečių kariuomenė siekė nino lavonas. Net istorijos pa- 
Maskvos. Buvo 1941 lapkričio sakojimai knygose ir žurnaluo- 
6 rytas. Požeminio traukinio se buvo tartum atvėsęs viralas, 
Majakovskio stotyje Stalinas sa- gamintas iš marksistinės dia- 
kė kalbą siunčiamam miestą lektikos. Remtasi bevarde ma
ginti karių būriui. Kone visi 
buvo naujokai paaugliai, grei- traukta nuo gyvenimo, 
tomis surinkti, mažai apmoky
ti. Nesitikėta miesto apginti, _______________ _ ____ _______ ___________________ __ . . _ ______ _ ________ _______ ___
o tik pasipriešinti. Savo drąsi- m. N. Pokrovskis. Tai bu- 1934 įsakė pagaminti mokyk- tautos; krikščionybė dešimta- sakyti ir “ne”. Vaikas galėjo sidėi° nu0 l?17 metll 
namąją kalbą Stalinas užbaigė Vo žmogus, sutikęs revoliuciją lom naujus vadovėlius su “is- n>e amžiuje buvusi Rusijos yie- savo draugam pasigirti, kad jo * *

rusų tautos krikšto. Abu Krem
liaus dievukai — teksto auto
rius Demijanas Biednyj ir reži-

se ir klasių kova, perdėta, ati- kad nebūtų prarasta ateitis su vos išsaugojo savo kailį. Vai- 
komisarais.

Du iš jų patys vyriausieji
dinimas tuojau dingo iš scenos.

Bolševikiniam praeities aiš- Du iš jų patys vyriausieji Buvo paaiškinta: nusikaltėliai 
kinimui atstovavo rusų istori- — Stalinas ir Molotovas — dar netinkamai pasivaipė iš rusų

kiais žodžiais: turėdamas 50 metų, bet suge- torinių asmenų charakteristiko- nytoja ir nešėja naujos civi- tėvas netiki, kas? filme vaiz-
“Teįkvepia jus šiai kovai yy- bėjęs prisitaikyti ir pasidaryti mis”. Tie žodžiai paminėti pa- lizadjos, kuri vystėsi į dabar- duojama. Tėvui reikėjo ilgai berikai. Praeity nieko nebuvę

kasė kanalus, didino jūros lai
vyną, plėtė prekybą. Tam tiks
lui prie Baltijos marių, Nevos 
upės žiotyse, įsteigė naują 
uostą (1703) ir padarė visos 
Rusijos sostine (1712). Ji pra
minta Petro 1 vardu — St. Periški pavyzdžiai mūsų senolių: Kremliaus patikėtiniu. Pokrov- čiame įsake. M. N. Pokrovskis tinę, socialistinę; tai neišven- aiškinti, kad sūnus suprastų: k nieko nes3 atmintino.

„—... .. r” . .* - . .. . • rVietovardžiai, kurie priminė ca- terburg, paskui Pterograd —
rus, pakeisti: Carycin - Stalin- 1914 FUme carts Petras Dk,y- 
grad, Aleksandropol - Leniną- sugretintas su Leninu, bol- 
kan, Ekaterinburg - Svenflovsk, .fevikų revoliucijos prakūrėju. 
Jelizavetpol - Kirovobad, Pet- kuris tą perversmą pradėjo iš 
rograd — Leningrad, Nikola- Petrogrado. Miesto vardas dėl 
jevsk-Pugačevsk irti. Pamink- to pakeistas į temngradą (1924) 
, . Buvo dar pavaizduotas Rusijos
lai nuvartahoti, pastatyti nauji w Svedįja Cans 
saviem “karžygiam”, kaip Fe- ras j kovoja su švedų karaliu- 
liksui Dzierzinskiui, išžudžiu- mi Karoliu XII. sumuša jį Pol- 
siam dešimtimis tūkstančių žmo tavos kautynėse (1721), išlais-

DonskieČio, Kuzmos Minino, Di- dariusi oficiali, partinė, iš Ru- Nuvainikuoti nebereikėjo. Ne- Kreipiaus logika, žymieji iš jų valdę taip,
mitro Požarskk), Aleksandro sijos praeities iššlavė kunigaikš- būtų tam tikęs nė raginimas tikriau sakant nuokrvoa kaip bolševikai — rūpmęsi liau- 
Suyorovo, Mikalojaus Kutuzo- gus ir carus, generolus ir ad- nudulkinti vainikus, kuriuos bu- nnn pokrovskinės linijos šukė- dies tert>v®« laisvinę iš vergi-
v0”- , mirolus, karo vadus ir žymiuo- vo dėvėję senieji Rusijos carai nusistebėjimą visuomenėje teutas- Kad sūnus tuo su-

Neužsiminė nė vieno bolše- shis politikus. Liko tik žmonių ir kunigaikščiai Rusijos isto- kol « SUDrato kad tuo būdu abejotų, nebuvo rūpesčio. Vai-
viko. Nei iš Petrapilio barika- masė — vadinamoji liaudis, pa- rijos aiškinimo partinė linija istorijos srovė kreipiama sukti ko karta buvo gimusi bolševiz-
dų, nei iš revoliucijos kovų, statyta prieš koliojamąją bur- ėmė keistis. u ^ti bolševikini malūna Ta- mo la>kais. Paskutinis caras Ni-
Tai reiškė, kad didelio pavo- ju^ją. DjdeH tegalėjo būti re- Ligi 1934 metų Rusijos pra- ZjCJmkus naadkėio m eilės kalojus H nužudytas 1918 lie- 
jau grtsmėje boBeviMniai be- voUocijos veiktjai, bet ir jie eityje tebuvo raiti du verti at- trinių nimų kurįTinįi suk- «. 
rojai negalėjo patraukti. Pn- grimzdo masėje. h

mo laikais. Paskutinis caras Ni-

caristinės praeities.

pos 16.

v . .. .. . . __ „ i . ---___~ ti iš senojo Rusijos gyvenimo BerniiKsda istorijos veiksniu pa- riium ir JatMujanas PugaciO’ ...
daroma minia, asmuo prapuola, vas —pirmasis XVII, o antra- valdymo, atsirėmus kuriuo už tą kartą, kuri pirmam bol- nių. Apie tą pirmąjį Cekos vina Ukrainą, Lenkiją ir Pa-

likę ugnies, dabartyje — vis- se dėl to pradingo herojinis kai ir maištininkai. Naujuose čiu ar vadu. (Būt daugiau)
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eina su nauja skaitymo mėto*

atsiminti. Nauja gi šiame meto- į

raidėmis, bet skiemenimis čia 1 
nepradedama nuo pirmos abėcė
lės raidės “a”, bet nuo “ė”. j 
Pridėjus raidę “m”, jau gauna- 1 
as pirmas skiemuo “mė”. Jisi 
pavaizduojamas piešiniais — 
verkia vaikas “mė”, avelės į

jau padaromas ir pirmas žodis 
“ėmė”. Pridedami piešiniai iš
ryškina perskaityto žodžio pras
mę. Toliau randame skiemenis 
**tė”, “dė”. Iš jų sudaroma ei
lė naujų žodžių. Taip vaikas 
lengvai nugali skaitymo tech
niką. Jį pagauna džiaugsmas, 
kad supranta skaitomą tekstą. 
Pamėgsta knygą ir eina toliau.

Skaitymo tekstai sudėti, pri
sitaikant prie vaiko. Jie pa
trauklūs, įdomūs. Skaityti iš
mokstama kur kas greičiau, nei 
senuoju metodu.

Kuchel - Lipscomb 
rezoliucija

— Kardinolas Francis Spoll-
man, New York, N. Y., susi-

rezoliucija, tai rezoliucijai rem
ti komiteto vadovybei rašo, 
kad jis darysiąs visa savo ga
lioje remdamas šią rezoliuciją.

— Prelatas Ignotas Kelme
lis, Newark, N. J., įsijungė į 
Kuchel - Lipscomb rezoliucijai
remti komitetą ir pažadėjo sa
vo talką komiteto darbuose. 
Prel. L Kelmelis yra šv.. Tre
jybės lietuvių parapijos klebo
nas ir nuoširdus lietuvių rei
kalų rėmėjas.

veikėjas ir žurnalistas, Įsijun
gė į Kuchel - Lipscomb rezo
liucijai remti komitetą.

— Dr. Bronius Baškys, Bos
ton, Mass., Bostono universite
to profesorius, įsijungdamas į 
Kuchel - Upscomb rezoliucijai 
remti komitetą, to komiteto va
dovybei rašo: “Sveikinu ir re
miu jūsų iniciatyvą Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijos reikalu.”

— Povilas Gaučys, Chicago, 
UI., plačiai žinomas lietuvių 
darbuotojas, įsijungdamas į Ku
chel - Upscomb rezoliucijai 
remti komitetą, komiteto vado
vybei rašo: “...Aš mielai su
tinku kuo galėdamas ją parem
ti, nes tai yra kiekvieno są
moningo lietuvio pareiga”...

spalvotos. Spalvotai atspaustas 
ir pats tekstas. Tai irgi pa- 

/trauks vaiko dėmesį. Piešiniai

linksmintų ir labiau pririštų

|į Prisitaikant prie nemokančio
[skaityti vaiko, nėra nė titulu 

nfo puslapio. Knyga prasideda 
L piešiniais, kurie nuveda į pir- 
t mąjį skiemenį. Tik perėjus per 

visą knygą, išmokus skaityti, 
randame pastabas mokytojam ir 
titulinį puslapį. Knyga turi 112 

k iliustruotų puslapių.
Atspaude tėvų saleziečių 

. spaustuvė Italijoje. Spaudos dar 
bas atliktas švariai ir tvarkin-

I gai. Įrišta į kietus viršelius.

Kad būtų lengviau pasisavin
ti skaitymą, daug padeda dai
lininkas Viktoras Simankevi- 
čius, gausiai iliustruodamas 
kiekvieną puslapį spalvotais pie 
šiniais. Iliustracijų visoje kny
goje mirgėte mirga. Visos jos

nansavo dr. Juozas Kazickas ir 
dr. Kęstutis Valiūnas, minėda
mi savo Neries bendrovės de
šimtmetį. Išleido Ateitis Brook- 
lyne. Knygos kaina 2,50 dol. 
Gaunama adresu: Ateitis, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. —

cijom nebuvo duota eiga, nes 
“komitetas gavęs laišką iš vals
tybės sekretoriaus Dean Rusk 
prašant neduoti rezoliucijai ei
gos”.

Dienraštis priminė, kad ir 
“Tomas Kuchel bei kongresma- 
no Lipscomb jungtinė rezoliu
cija dėl tų pačių priežasčių 
(vadinas, departamento nepri
tarimo) negavo eigos pasibai
gusioje Kongreso sesijojV”-.

Laikraščio išjvada ateičiai: 
“Mes manytume, kad prieš 
pradedant naujus žygius tos re
zoliucijos reikalu, reikia rim
tai pasitarti visiems mūsų veiks
niams, o tuo tarpu visą savo 
energiją nukreipti į kovą su 
sovietiniu kolonializmu Jungti
nėse Tautose ir budėjimą ry
šium su besiartinančiais JAV, 
jos sąjungininkų pasitarimais 
su Sovietų Rusija Berlyno ir 
kitais klausimais”.

ELEMENTORIAUS vienas puslapių

IGNAS MALĖNAS, naujojo elementoriaus autorius

LITUANISTINES MOKYKLOS VAIDMUO
Žmogui reikalinga ne tik sau

lės šviesos, bet ir dvasios. Kas 
ir kokia ji. tatai rodo mums 
ir aiškina religija, mokslas ir 
menas. “Aš — paša tiio švie
sa”, yra pasakęs žmonijos Iš
ganytojas”. Jo pavyzdžiu se
kant. tenka Bažnyčiai, šeimai 
ir mokyklai jaunimas šviesti, 
mokyti ir auklėti.

Litvanišnnės mokykios vaid
muo lietuvybės išlaikymui ir 
auklėjimui yra didelis. Juk sa
koma: “Kuri tauta šviesesnė, 
ta ir stipresnė”. Tai, rodos, vi
sų pripažinta. Todėl nūdien, 
kaip gal niekuomet, tautos dau
gely kraštų yra suskatusios 
šviestis, vienos kitas norėda
mos praleak&^Tai ir mus ska
tina naudotis savo natūraline 
teise ir turėti savas lietuviškas 
mokyklas ir j jas siųsti savo 
vaikus.

Kai tėvai vaiku nesiunčia į 
lituanistinę mokyklą, vaikams 
to tik ir bereikia. Tokių tėvų 
vaikai pamažu ima skęsti sveti
moje įtakoje. Lankydami sveti
mą mokyklą,"ADendrauja su ki
tataučių vaikais ir visą laiką 
vartoja svetimą kalbą. Sugrįžę 
į namus, nebenori lietuviškai

POSĖDŽIAVO ALTO VYKDOMASIS KOMITETAS
Rugsėjo 28 posėdyje, kuria- sugestijonuoja pripažinti Balti- 

me dalyvavo visi nariai, sekr. 
dr. P. Grigaitis pranešė, kad 
pasiųstas griežtas protestas 
“New York Times” ryšium su 
pasirodžiusiu vėl. C. L. Sulz- 
bergerio straipsniu, kuriuo jis

Brooklyn, N. Y., Išjungė į Ku- Saules Stebuklas 
chel - Upscomb rezoliucijai 
remti komitetą. Komiteto vado
vybei ji rašo: “... Mano many
mu ši akcija labai svarbi, ir 
aš ir toliai kiek galėdama ją

(atkelta iš 3 psl.)

Marijos įspėjimo, kas pasau-

jos kraštų okupaciją, spren
džiant Berlyno klausimą. Nuo
rašas pasiųstas Valstybės dep. 
Taip pat pranešė apie išleistą 
Alto pastangomis naują leidi
nį — Vasario 16 minėjimą Kon
grese su visomis kongresmanų 
bei senatorių kalbomis ir kitų 
pareiškimais. Siuntinėjamas vy
riausybės įstaigom, knygynams, 
laikraščių bei žurnalų redakci
joms, svetimų šalių pasiuntiny
bėms, Alto skyriams ir atski
riem asmenims. Gaunama Ame
rikos Lietuvių Informacijos

siai Dievą įžeidinės, negalima
_______  praleisti negirdom. Nėra gi jo- ____ ______ ____________

— Julius Jodoli, Los Ange- &os abejonės, kad Rusija šian- Centre New Yorke. Be to, pa
les, Calif., Alt-bos Los Ange- dien savo klaidomis pasiekė jau siųsta Detroito lietuvių orga-
les skyriaus pirmininkas, vie- visa pasaulį. Visas pasaulis tie- nizacijų centrui bolševikų pia
nas iš pagrindinių Kuchel - siog. prirakytas prie Sovietų Ru- gaištingą veiklą demaskuojanti
Upscomb rezoliucijai remti ko- sijos terorizavimo. medžiaga, kurią lietuviai pa-
miteto organizatorių, komiteto Kas galėjo tai išpranašauti naudos “Committee for Ameri-

čiui ir M. Vaidylai, be einamų
jų organizacinių reikalų, svars
tė, kokių žygių imtis Lietuvos 
laisvinimo byloje, ryšium su 
dabartine padėtim tarptautinė
je politikoje.

Tiem klausimam toliau svars
tyti bus sukviesta ir Alto Cent
ro Valdyba.

Vykdomojo Komiteto posėdis 
nutarė pasimatyti su JAV už
sienio politikos vairuotojais ir 
padėti jiems iškelti Jungtinė
se Tautose sovietų kolonializ
mo politiką, vykdomą Lietuvo
je.

Nutarta šiam reikalui surink
ti kiek galima daugiau faktinos 
medžiagos ir dokumentų ir pa
ruošti memorandumą.

Bus prašomi talkos Alto sky
riai, bendradarbiaujančios or-

JONAS MIŠKINIS

kalbėti. Tokiose šeimose lietu
vių kalba tampa našlaite. Kai 
kurie tėvai didžiuojasi, kad jų 
vaikai per keleris metus išmo
ko svetimą kalbą, o kad užmir
šo gimtąją, visai nesijaudina.

KAS KALTAS?
Mūsų spauda dažnai kelia šį 
opų klausimą ir nurodo įvai
rias nutautėjimo priežastis, Tie
sa, priežasčių esti daug, bet 
mes jas dažniausiai netiksliai 
nusakome. Visų pirma kaltina
me įvairias išorines aplinkybes, 
bet savo asmeninę kaltę tik pra
bėgomis minime. Vadinasi, kal
tės ieškom kažkur kitur. Užuot 
kaltinę kitus, pirmiausia ieško
kim kaltės savyje ir daugiau 
kreipkime dėmesio į savo au
gančius ir bręstančius vaikus. 
Jeigu tėvai savo vaikų širdy
se įdiegia lietuvių kalbos tėvo 
Jono Jablonskio šūki: “Gera 
svetimomis kalbomis kalbėti, di
di gėda savo gerai nemokėti”, 
tai daug bus atsiekta.
NEPAŽINS DVASINIŲ LOBIŲ

Gyvendamas svetur ir gerai 
nemokėdamas lietuvių kalbos, 
mūsų jaunimas negalės tinka
mai įsijungti į savo tautos am
žiais sukurtus dvasinius lobius, 
o tuo pačiu nesutaps ir nesu
augs su savo tauta. Priaugan
čiai kartai savo tėvų gimtosios 
kalbos mokėjimas yra būtinas. 
Lietuvybė tiek bus stipri, kiek 
stiprus bus lietuvių kalbos mo
kėjimas. Savo kalba nekalbąs 
lietuvis, jau nebe pilnutinis 
lietuvis, žinoma, jis gali vadin
tis lietuviu, bet be savo kal
bos lietuvybės jausmas pamaži 
blėste blės, kaip ta medžio 
džiūstantį šaka. Nemokėdamas 
lietuviškai, suaugęs negalės lie
tuvybės jausmo perduoti nė sa
vo vaikams, žinoma, būva ir 
išimčių, bet labai retų.

Kai gyvenome nepriklauso
moj Lietuvoje, mūsų spauda 
rašydavo, kad JAV lietuvių gy
veną apie 1 milijonas. Atvykę 
įsitikinome, kad jų žymiai ma
žiau. Kur jie? Juk išmirti tiek 
daug negalėjo. Dauguma jų su-

Draugas spalio 6 papildomai 
vedam, grįžo prie Derwins- 
kio nurodytų valstybės depar
tamento argumentų. “Labai gai
la, kad atstovas p. Denvynski, 
kurį mes laikome apsukriu ir 
labai veikliu parlamentaru, ne- 
išsiuntinėjo valstybės departa
mento laiško kopijos ... Sun
ku būtų įtikėti/kad valstybės 
departamentas būtų padaręs 
taip didelį posūkį atgal” ... 
Tačiau laikraštis primena, kad 
Sovietai visą laiką spaudė ir 
spaudžia Washingtoną pripažin
ti jiem Baltijos valstybes .“Ga
lima numanyti, kad ir dabar 
Sovietai daro viską, kad gau
tų iš Amerikos ir kitų laisvų 
kraštų pripažinimą savo smur
tui Pabaltijoj, pažadant būti 
sukalbamesniais besiderant Ber
lyno ir kitais reikalais. Todėl, 
kaip praeityje dirbome ir bu- 
dėjome, taip ir dabar nebūki
me užsimerkę ir apsileidę, kad 
laiku pajustume pavojus” ,..

Kovos su sovietiniu kolonia-
lizinu siūlymas atrodo tikslin-

tirpo amerikoniškame katile.

PRADĖKIME NUO MAŽENS

Svarbu, kad vaikai namie ir 
gatvėje tarp savęs kalbėtų lie
tuviškai. Bet gana dažnai mo
tina arba tėvas savo vaikus iš 
gatvės šaukia angliškai, net ir 
vardus lietuviškus paverčia 
amerikoniškais. Jei taip daro 
dėl kitų, tai tuo pačiu padeda 
savo vaikams nutautėti. 
Kokia bebūtų stipri aplinkos 
įtaka, susipratusių lietuvių vai
kai toje aplinkoje nesutilps, 
jie suras laiko savo vaikuose pa
laikyti gimtąją *kalbą, jei gyvais 
žodžiais bus dažnai kalbama 
vaikams apie savąjį kraštą. 
Svarbiausia, kad augantis jau
nimas būtų išmokytas lietuviš
kai kalbėti ir galvoti, čia tė- kova tun turėti konkretų ųž- 
vam talkon gali ateiti lietuviš- davinį. Lapscombo - Kuchelio 
kas laikraštis bei knyga. Svar- rezoliucija ir siekė konkretaus 
bu, kad svetur augąs jaunimas uždavinio — kad Kongresas 
pamėgtų skaityti lietuvišką žo- paskatintų vyriausybę imtis ini- 
dį. Lietuvių kalba, papročiai, ciatyvos iškelti J. Tautose klau- 
lietuviškos dainos tik tėvų dė- sįmą apie Baltijos valstybes 
ka tegali išlikti vaikų širdyse, kaip sovietinio kolonializmo au- 
juo labiau, kad dar jauni šei
mos daigai auga ir bręsta.

Daug kur prie lietuviškų pa
rapijų veikia parapinės pra
džios mokyklos, bet jose labai 
mažai mokoma lietuviškai, šio
se mokyklose net ir tikyba dės
toma svetima kalba, kai kur 
—ir katekizmas prieš pirmąją 

komuniją, o taip neturėtų būti. 
Tai, va, dėlko tėvams reikia 
labiau susirūpinti lietuviškų mo
kyklų plėtimu, jų išlaikymu ir 
savo vaikų lietuvišku mokymu.

kas ir reikalauti, kad J. Tau
tos pritaikytų Baltijos valsty
bėm tokias pat išvadas, kokios 
taikomos Afrikos tautom.

Antras dienraščio siūlymas 
taip pat remtinas — rimtai pa
sitarti visiem veiksniam. Tik 
tenka abejoti, ar tai pavyks, 
prisimenant, kad bendruomenės 
pirmininko* J. Matulionio inicia
tyvą tokios rūšies pasitarimam 
kai kurie Alto žmonės šiemet 
jau atmetė, kaip ją buvo at
metę visas Altas ir pernai.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD SE, N.Y.C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos Biirafisni antutes i ušoienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

koordinatoriaus Leonardo Va
liuko pakviestas šio komiteto 
lietuvių grupės pirmininku. Lat
viai ir estai turi savo pirmi
ninkus. Inž. Juliaus Jodelės ad
resas yra šis: 3803 Evans St., 
Los Angeles 27, Calif.
— Autams Šiurius, Burbank, 
Calif., ‘Lietuvių Drenų” Žurna
lo leidėjas, yra pakviestas Ku- 
chel-Upscomb rezoliucijai rem
ti finansų komisijos pirminio 
ku. Kiti tos komisijos nariai 
yra: V. Kazlauskas, L Lašas, 
K. Uaudanskas ir dr. P. Pa
mataitis. A. Skiriaus įstaigos ad
resas: 4364 Sunset Blvd., Hol- 
lywood 29, Calif.

1917 vasarą, kai Rusijoje kū
rėsi demokratinė tvarka, kaip 
ir kitose ano meto valstybėse? 
Niekas negalėjo nuvokti dabar
tinės padėties. Nebūkime užsi
merkę ir nemanykime, kad be 
Dievo pagalbos ateis taika. Ma
rija aiškiai pasakė, kad “Rusi
ja atsivers ir pasaulis turės tai
ką”, bet kokia kaina, mes to 
nežinome. Kaip 1917 metais nie 
kas nežinojo, kas su Rusija pa
sidarys, taip dabar nežinome, 
kas mūsų laukia. Reikia dar 
uoliau Dievą melsti, kad taika 
ir teisingumas ateitų be katas
trofos — be kruvinai šokusios

can Education” paskaitose Det
roito universitete. Ryšium su 
tarptautinės padėties įtempimu 
nutarta netrukus vėl šaukti 
Vykdomojo Komiteto ir Centro 
Valdybos posėdžius, aptarti to
limesnei Alto veikimo taktikai 
dėl pavergtos Lietuvos laisvi
nimo problemų kėlimo kiekvie
na proga. Alto sokratorius

ALTO VYKDOMOJO 
KOMITETO POSĖDIS

Spalio 5 Alto Vykdomasis 
Komitetas, dalyvaujant visiem 
keturiem nariam — L Simu-

• čiui, E. Bartkui, dr. P. Grigai-

ganizacijos ir paskiri asmens.
Ryšium su numatomomis Va

karų derybomis su Sovietų Są
junga dėl Berlyno, Altas steng
sis panaudoti kiekvieną progą 
Lietuvos reikaluf "iškelti, kaip 
ir iki šiol kad buvo daroma, ir 
reikalauti jai laisvės grąžinimo.

Altas susisieks dėl bendros 
akcijos su latviais ir ęstais.

Altas pilnai supranta padė
ties rimtumą ir pasitiki, kad 
lietuvių visuomenė šias mūsų 
pastangas vieningai rems.,

ALT Vykdomasis Komitetas

Chicago, 1961 spalio 6

AR ŽINAI, KAD Į

— Vokietijoj* kas trečia šei
ma turi šaldytuvą, kas ketvir
ta televiziją ir pas penktas su
augęs turi automobilį ar moto
ciklą. Katastrofų 13.8 proc. pri- į 
skiriama alkoholiui. Tik 16 i 
ri> automobiliais vairuojančių į 
visai nevartoja alkoholio. Šo
ferio leidimo netenka, kurio 
kraujuje policija randa 0.7 pro
centų alkoholio.

— Pasauly dabar yra nepil- 
ni 3 bilijonai gyventojų, po 15 
metų bus 3.9 bil., Amerikoje i 
po 40 metų bus dvigubai tiek | 
gyventojų kaip dabar.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ŠVENČIŲ PROGĄ

Lietuvių Prekybos Bendrove Londone, 
sudarė specialius papigintus vertingus 

SIUNTINIUS
Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės 
atstovą
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Reikalaukite medžiagų pavyzdžių



BALTIMORES ŽINIOS

Antanas Bendo-

23. Dr. Vladas

ALRK Federacijos sekretorius

Mockus, pradėjęs 
aukštesniojoj mo- 
Yorko valstybėje,

Nauji terminai registracijai 
ir kancKdatams siūlyti. Vyr. 
Rinkimų Komisija spalio 3 sa
vo posėdyje, pasiremdama Fe
deracijos Valdybos pasiūlymu, 
nutarė:

Išrinkti Republikonai New York© mieste

Albina Dumbrienė, Rich-

PAUL A. FINO jau sep
tinti metai kongresmanas. 
Jis Kongrese dažnai pasi
sako Lietuvos laisvės nei

tų gyveną ateitininkai dalyvaus 
savo vyriausios vadovybės rin
kimuose. Prancūzijos krašto 
rinkimų komisiją sudaro: pirm. 
Birutė Venskuvienė, nariai — 
Ričardas Bačkis, Leopas Pabe
dinskas. Komisijos adresas: B. 
Venskuvienė, 14 Av. dės Sepins, 
Parc St. Maur (Seine), France.

Šimtmečių akivaizdoj dvide- tostas Matįjos seserys atvyko 
žimt peukeri metai yra smėlio iš Lietuvos Į'< laisvės kraštą, 
grūdas jūros pakrantėj, tačiau 
kiek daug jie reiškia, kai tie 
metai neša pagalbą žmogui, jei
gu jie turi prasmę ir tikslą, 
kuris nesiriboja tik savimi.

šiemet sueina dvidešimt pen- 
keri metai, kai Nekaltai Pradė-

sdės jautėsi kaip misijonierės, 
kdjsujančaos j < naują kraštą, 
kuriame laukė nauja kalba, nau
ji papročiai, naujas klimatas ir 
aptinka? Gal neviena galvojo, 
kad Dievas žmogaus kelius tik
rai keistai sutvarko. Juk tikėjo
si dirbti savam kraštui, savo 
tautai, o dabar Dievo valia 
siunčia toli nuo savųjų — net 
anapus Atlanto.

Dabar po dvidešimt penke- 
rių metų šiame krašte, mums 
visiems aiški ta Dievo kelių 
paslaptis. Jo išmintis ir meilė 
tiek, seselėms, tiek visai lietu
vių išeivių bendruomenei tar
si persodino naują' daigą sau- 
gesnėn žemėn, kad jis augtų, 
žydėtų ir neštų savo gerą vai

šia mūsų visuomenei taip 
reikšminga ir brangia proga lin
kime Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserims gausios Viešpa
ties palaimos jų visiems užsi
mojimams ir darbams. Kartu 
su jomis jungiamės maldoje, 
dėkodami Visagaliui už Jo 
nuostabius Apvaizdos kelius, 
kurie išeivijoj suteikė padrąsi
nimo ir paramos.

Lilė Tumosaitė

LEIDINYS VIENUOLYNO SU
KAKČIAI PAMINĖTI

S V. ANTANO parapijos Cicero, III., steigėjas kun. A. Ežerskis kalba 
aukštesn. Irtuanistioks mokykloje. Iš k. j d. — mokytoja AM. Baukienė, 
Pr. Razminas, dir. kun. P. Patlaba, kun. A. Ežerskis, prel. Ig. Albavičius, 
Ben. Babrauskas ir L. Grincevičius.

renco, New 
skyriai.

— Kazys 
mokytojauti 
kykloj New 
pakeitė adresą. Dabar gyvena: 
3 Simmons Court, Woodstock, 
N. Y., tel. OR 9-2228.

— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos pir
mininku yra Jonas ^Račkauskas, 
jo adresas: 5725 So. Artesian, 
Chicago, III.; sekretorė Danutė 
Kraučeliūnaitė, 6240 So. Fair- 
field, Chicago, III.

— Frank Vaškas, iš Newark, 
N. J., Lietuvos vyčių veikėjas, 
parašė laišką Newark Evening 
News laikraščiui. Laiškas bu
vo atspausdintas spalio 3 lai
doje. Jame dėkojama, kad laik
raštis ryšium su sovietiniu ko
lonializmu prisiminė ir Pabal
tijo valstybes. Straipsnis buvo 
atspausdintas rugsėjo 22.

Balte drabužių rinkliava, kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, pravedama visu mastu. 
Visi lietuviai kviečiami nevar
tojamus drabužius atnešti į lie
tuvių svetainės rūsį. Padėkime

— ALR Katalikų Federacijos 
centro valdybai kandidatus jau 
pasiūlė Cicero, Detroito, Law- 

Yorko ir Bostono

Prieš dvidešimt penkeris me
tus, Atlanto bangų mėtomam 
laive, guodė tėvynės pasiilgu
sias seseris Motina M. Teresė, 
kuri jas lydėjo naujon misijų 
ir darbų žemėn. Tada jos žo
džiai rodėsi neįtikimi, gi šian
dien — beveik pranašystė. 
“Gal jūs būsite mūsų vienuoli
jos naujoji atžala”... ji sakė 
tada.

žmogaus gyvenime pirmieji 
žingsniai nelengvi, tačiau juos 
prisimename su šypsena. Ir se
selių mintys dažnai grįžta į 'pir
mąsias Marianapoly praleistas 
dienas.

Laikui bėgant, atsirado savi 
namai ir savos darbo sritys. 
Jau praėjo 18 stovyklų Putna- 
me ir penkios Manchestery,

Genė ir Domas Kazlauskai, 
iš Sibiro, ieško vyro giminių, 
motinos brolių Leono Kungio, 
Igno. Vėliau gyveno Chicago- 
je. Pranešti J. Tamašauskas, 
253 No. Fulton Avė., Mt. Ver- 
non, N. Y.

Konstancija Banelytė, Griniš- 
kių kaimo, Pagirio par., ieško 
brolių Antano ir Kazimiero Ba
nelių, gyvena Bayonnėje, N.J. 
Pranešti: J. Tamašauskas, 253 
No. Fulton Avė., Mt. Vemon, 
N. Y.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolynas Putname, 
Conn., mini 25 metų sukaktį, 
kai pirmosios tos kongregaci
jos seserys 1936 metais iš Lie
tuvos atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Sukakties šventė su pamal
domis, pobūviu, vaišėmis ir me
nine programa įvyks spalio 15, 
sekmadienį, Putnam, Conn.

Tuoj po šventės ruošiamas 
išleisti jubilėjinis leidinėlis apie 
kongregaciją, darbus ir tt. Tar
pais vienuolynas išleidžia leidi
nuką “Bendradarbį”, tai sukak
čiai paminėti išeis to “Bendra
darbio” padidintas sąsiuvinys, 
iliustruotas ir išsamus, pavaiz
duojąs 25 metų veiklą.

“Bendradarbis” bus siunčia
mas visiems kongregacijos ge
radariams ir jos darbų rėmė
jams.

Į pačią sukakties minėjimo 
šventę spalio 15 kviečiami visi 
lietuviai, kurie domisi šiuo lie
tuvių katalikų svarbiu gyveni
mo įvykiu.

Negalintieji nuvykti, savo 
sveikinimus gali pasiųsti paštu 
ar perduoti dalyvaujantiems.

Mich., o mergaičių bendrabu- - 
tis irgi atšventė dešimtmetį, 
šimtais jos savo vasaras ir 
nudažo metus praleido seselių 
globoje. Visą eBę metų savait- 
galiais renkasi moterys ir mer
gaitės atnaujinti dvasią ir at
naujinti jėgas uždarų rekolek
cijų tyloje. Kiek senukų yra 
priglaudus Vilią Maria! Ir kiek 
priglaustų, jeigu būtų didesnės 
ir erdvesnės bei tinkamesnės 
patalpos! O mūsų gražus atža
lynas, mūsų mažieji vaikučiai, 
kuriems taip mieli darželio žais
lai ir žaidimai! Nevienas lietu
viškai katekizmą išmoko ir pir
mąją komuniją priėmė tų pa
čių seselių globoje. Mūsų kny
gų lentynose tikrai stovi ne
viena Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų spausdinta ir išleis
ta knyga. Kiekvienas jų pusla
pis kalba apie darbą lietuviš
kam — katalikiškam žodžiui.

Dvidešimt penkeri metai su
kaupė savyje daug darbo ir au
kos mūsų plačiajai visuomenei. 
Visi taip gyvai žinom ir jau
čiam seselių nuoširdumą — jis 
lieka ilgai, ilgai gyvas širdyse 
tų, kurie jį patyrė jautriau ir 
artimiau.

Bet su jubilėjum nesibaigia 
darbo vaga, nesibaigia planai, 
nesibaigia katalikiškos ir lietu
viškos visuomenės uždaviniai. 
Juos ir toliau vykdyti ryžtasi 
seselės. O mes laukiam naujo
sios stovyklavietės, kuria 
džiaugsis mūsų vaikai, ir nau
jų Matulaičio poilsio namų, ku
rie ir mūsų tėvams ir mums 
gal atneš paguodos ir ramy-

1. Balsuotojų registracijos 
terminą nukelti iki "spalio 31. 
Registruotis reikia krašto rin
kimų komisijoje, pranešant sa
vo vardą, pavardę ir adresą. 
Kas iki tos dienos nebus bal
suotojų sąrašuose, balsuoti ne
galės.

2. Balsuotojų sąrašų pasitik
rinimo terminą nukelti iki lap
kričio 10.
3. Kandidatams į Vyr. Vado-

Anglija ir Amerika nemanė 
ginklu sudrausti savo koalici
jos talkininko nelaužyti Atlan
to chartos principų. Pokarinių 
Įvykių šviesoje faktas, kad karo 
metu nekėlė politinių siekimų 
ir sienų klausimų, buvo politi
nė klaida. Klaida leido dėmesį 
koncentruoti tik karui laimėti. 
Karas, galima sakyti, buvo ve
damas vienu frontu ir bendra 
pastanga. Tačiau, jį laimėjus, 
atėjo pralaimėjimai politikos 
frontu, kuris karo metu, deja, 
buvo paliktas be didesnio rū
pesčio ar globos.

ATSTATYS MIESTO FINANSINĮ TOBULUMĄ

PATAISYS LIGUISTI MIESTO MOKYKLŲ SISTEMĄ

| J. J. GILHOOLEY tinka- 
K įjO^B miausias miesto kontrolie- 

riaiis pareigoms. Jis nuo 
B pat jaunystės dirba. Dirb- 

___  ■ damas iSėjo mokslus. Tar- 
= B navo karo laivyne 1942-45 

B m. Išėjo atsargon laivyno
■ leitenantu. Septynerius ir 

~ ' I pusę metų buvo Darbo pa-
B|B sekretorium. Pravedė nau- 
BIK|B jų Fed. Employees Work- 

_____________________ men’s Compensation pro- 
-t—" ‘ " MĮ/jĮ gramų. Eidamas augštas 

pareigas VVashingtone už- 
||g sitamavo pasitikėjimo ir 
B buvo parinktas kandidatu 
B j New Yorko miesto kont- 
B rolierius. Jis pažįsta New

Yorko reikalus. Su žmona
JOHN J. GILHOOLEY Josephine Ann augina 5 

j kontrolierius valkus. Už Ji balsuokime!

ir paremkime Balfo veiklą savo 
auka!

Balfo skyrius spalio 8 lietu
vių svetainėje rengė koncertą. 
Programoje dalyvavo solistė 
Juzė Augaitytė ir neseniai į 
Baltimorę atsikėlęs aktorius Jo
nas Kazlauskas. Abu meninin
kai publikos buvo šiltai sutikti.

Vytauto Volerto išleistuvės 
įvyksta spalio 13 lietuvių sve
tainės klevo kambaryje. Jis mū
sų kolonijoje nuoširdžiai dar
bavosi įvairiose organizacijose.1 
Su šeima išsikelia į Philadel- 
phiją.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso parapijoje įvyks spalio 
15, 16 ir 17 dienomis. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti šio
se metinėse iškilmėse.

Sol. A. Stempužienės kon
certas bus spalio 21, šeštadie
nį, lietuvių svetainės didžiojo
je salėje. Po koncerto — šokiai, 
grojant J. Lekevičiaus orkest
rui Moterys, vadovaujamos Al
donos Marcinkevičienės, pa
rengs gražų valgių bufetą.

CYO parapijos jaunimas ren
gia šokių vakarą spalio 27, 
penktadienį, šv. Alfonso mokyk
los kambariuose. Parapijos jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

Kaukių balių rengia suaugu
sių jaunimo klubas lietuvių sve
tainės klevo kambaryje spalio 
28. Už įdomesnius kostiumus 
ir kaukes bus skiriamos pre
mijos. Jonas Obelinis

Teisingai tvarkydami miesto reikalus padidins biznio ir 
darbo galimybes

Pagerins gyvenimą senesnio amžiaus piliečių

Modernizuos eismo kontrolę ir pagerins susisiekimą

Pagerins tarnybą sveikatingumui

Padidins poilsio ir kultūringų pramogų vietas parkuose ir 
pajūry.

kalu. Baigęs St. John's uni
versitete teistai skystų, 193$

B — Pianisto Andriaus Kupre-
I B vidaus rečitalis įvyks lapkričio 

■ mėn. 4 d. 8 vai. vakare Jau- 
' || B nimo Centre. Visa lietuviškoji

T ! BMB visuomenė maloniai kviečiama 
■ I rečitalyje dalyvauti. Rečitalį

SENELIŲ PRIEGLAUDA, *v. Juozapo namai. Prieglaudą išlaiko Nek. Santaros - Šviesos Fe-
Pradėtosios Marijos seserys Putname, Conn. deracija.

ALR Katalikę Federacijos 
kongrese spalio 21-22 Detroi
te bus renkama nauja centro 
valdyba. Katalikų Federacijos 
skyrių vadovybės, pasiremiant 
Federacijos Konstitucijos 40 
str., į naują valdybą pasiūlė 
šiuos kandidatus:

1. Prel. Ignas Albavičius, Ci
cero,
rius, Brooklyn, N. Y., 3 Dr. 
Adolf. Damušis, Detroit, Mich.,

vybę pasiūlyti terminą nukelti 
iki lapkričio 5.

Vyr. Rinkimų Komisijos ad
resas: 5315 Lcfhian Rd., BaL 
timore 12, Md.

Ir Prancūzija dalyvaus
Su Prancūzijos prisidėjimu 

dabar 10 laisvojo pasaulio kraš-

Adv. Jonas Grigalius, So. Bos
ton, Mass., 7. Kun. Lionginas 
Jankus, Brooklyn N. Y., 8. Ele
na Juknevičienė, Chicago, III., 
9. Prel. Pranciškus Juras, Law- 
rence, Mass., 10. Adv. Antanas 
Young, So. Boston, Mass. 11. 
Kazys Kleiva, Cicero, m, 12. 
Viktorija Leone, Chicago, m., 
13. Petras Minkūnas, Wood- 
haven. N. Y., 14. Petras Mont
vila, Woodhaven, N. Y.’ 15. 
Kun. Petras Patlaba, Cicero, 
Dl., 16. Kun. Stasys Raila, 
Brooklyn, N. Y., 17. Inž. Anta
nas Rudis, • Chicago, DL, 
18. Edmundas Rudis, So. Bos
ton, Mass., 19. Jonas Romanas, 
So. Boston, Mass., 20. Ignas 
Sakalas, Chicago, ūl., 21 Dr. 
Kazys Šidlauskas, Chicago, UI., 
22. Dr. Antanas Skėrys, Wood- 
haven, N. Y.
Simaitis, Chicago. III., 24. Leo
nardas Simutis, Chicago, UI., 
25. Kun. Jonas Svagždys, Brock- 
ton, Mass., 26. Longinas Svel- 
nis, So. Boston, Mass., 27 Dr. 
Vytautas P. Vygantas, Brook
lyn. N. Y.

Sį pranešimą maloniai pra
šome visus Amerikos katalikų 
laikraščius paskelbti.

Kun. Viktoras Dabušis

mond Hill, N. Y., 5. Stasys 
Dzikas, Woodhaven, N.Y., 6.

LOUIS J. LEFKOWITZ 
j merus

Mūsų miesto įstaigose atidengti didžiausi skandalai: 
Gatvėse pavojinga ne tik moterims bet ir vyrams; 
nesaugu parkuose ir pajūry; mokyklose randama ne
tvarkos. — TIK GERAS SEIMININKAS GALI SU
TVARKYTI NEW YORKĄ — L. J. LEFKOWTTZ 
tinkamiausias New Yorko Mero pareigoms. Kilęs iš 
neturtingų imigrantų šeimos' išėjo teisių mokslus. 
Turi patyrimo įstatymdavystėje bei teisme eilę metų 
eidamas vyr. New Yorko valstybės prokuroro parei
gas. Yra tinkamiausias sutvarkyti pašlijusius New 
Yorko reikalus. Jis pasamdys 6,000 naujų poliemonų 
ir pašalins suktybes. Rinkini L. J. Lefkaeitz į merus!

Dabartį • ..
(atkelta iš2p$l.)

LONDONAS IR WASHING- 
TONAS — PRO PIRŠTUS 
Tą dieną anglai įteikė egzi- 

linei lenkų vyriausybei Londo
ne oficialų raštą, kuriame pa
reiškė nepripažįsta Lenkijos 
sienose pakeitimų, įvykdytų po 
1939 rugpiūč. Pareiškimą Ede
nas pakartojo parlamente, bet 
vieno atstovo paklaustas,

•r tai reikštų, kad Anglija 
užtikrina Lenkijai 1939 matų 
sienas, atsakė, kad neužtikrina.

Anglų vyriausybė palaipsniui 
pradėjo laikytis pažiūros, kad 
Sovietų siūlomos Lenkijai sie
nos yra normalios ir teisėtos.

Washingtone taip pat nebu
vo jokio noro užtikrinti Lenki
jai turėtas sienas, nors nieko 
oficialaus ir nebuvo skelbia
ma. Tokiu būdu Atlanto, char- 
ta čia “palinko”. Palinko ji. 
kaip Žinoma, ir Estijos, Latvi
jos bei Lietuvos nenaudai

KOVOS PRIEŠ APGAVIKUS IR PRIGAVIMUS

NAIKINS MIESTO PADUGNIŲ KVARTALUS

DARYS VISKĄ, KAD SUSTABDŽIUS JAUNIMO NUSI
ŽENGIMUS.

' r ■
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KO?
SVETIMI KELIAI

Alg. Skinkis “Tėvynės Balse” 
(Nr. 28), kuris redaguojamas 
Vilniuje, o administruojamas 
rytiniame Berlyne, paskelbė sa
vo eiles su paaiškinimu:

“Tenka skaityti nemaža laiš
kų, rašytų mūsų tautiečių, ku
riuos karo audra nubloškė į 
svetimas šalis. Daugumas jų 
skundžiasi sunkia emigranto da
lia ir ilgisi tėvynės ... šitie 
laiškai ir Įkvėpė mane parašyti 
šias eiles”.

Tasai “poeto” Alg. Sinkio 
Įkvėpimas persmelkė jautriai 
Žv. BePastogį. kuris anam pa
aiškinimui grąžino tikrus žo
džius, nes ir turėjo būti taip:

“Nemaža ... mūsų tautie
čių ... bolšavtkę audra nubloš
kė į šaltas sritis. Visi jie skun
džiasi sunkia vargo dalia ir il
gisi tėvynės ... Šitie laiškai ir 
įkvapė mane perrašyti šias ei
les”:

Seniai karo audros nutilo.
Visi apkasai užarti, 
Bet žaizdos jo kruvinos, gilios 
Ir šiandien dar gyvos širdy.

O aš dar labai sunerimęs 
Žvelgiu ir pro dulkių rūkus 
Matau — darda žmonty 

vežimas, 
Palikdamas gimtus laukus.

Apkurtintas skleidžiamo melo. 
Apnuodytas žodžiais kvailais.
Į žemę rūstojo Uralo 
Nutolo vežimas keliais.

Laisvąją Lietuvą šmeižė
Ar skleidė šiurpiausius gandus 
Ir pančiais katorgos veržė. 
Su tėviške traukė saitus.

Su saule anksti atsikėlęs, 
Patrynęs akis po nakties, 
Tylus, nebylus lyg šešėlis 
Plušėjo darbe iš peties.

Be poilsio ištisą dieną
JĮ smaugė speigi Vorkuta. 
Įskausdavo rankos ir strėnos 
Po dvokiančia rudos našta.

Kol raumenys tavo pajėgus. 
Tu tiksi, tave išnaudos ... 
Susirgsi, pasensi — ir ruskis 
Tau duonos plutelės neduos.

Ilgėjosi tėviškės žemės 
Su sodais, žilvyčiais žaliais. 
O motinos akys neramios 
Badydavo širdį dygliais.

Tikiu, jo svajonės ir godos
Ir vergo dalužė sunki
Parveš ji per tolius miglotus 
Į šalį, kur bėga Merkys.

Tikiu, jis sugrįš, kaip sugrįžta 
Pavasariais paukščiai pas mus. 
Ras vieškelį platų, o priešą 
Išvytą i savo namus.

FLOOK SERVICES

FLOOR WAXING 
and

VACUM MACHINES

\

DAKBIMtMKAS

Trys menesiai Balfo centre
Balfaa rugsėjo mėn. turėjo 

3,720 dol. pajamų, išleido 3, 
853 dol. Trijų mėnesių (liepos, 
rugpjūčio, rugsėjo) pajamos pi
nigais buvo 13,448 doL, išlaidos 
14.827 dol. Beveik pusė paja
mų buvo nominuota (paskirta 
Vasario 16 gimnazijai, salezie
čių gimnazijai ir pan.).

Per 3 mėn. išsiųsta 150 
individualių siuntų, daugumoje 
rūbai Lenkijos lietuviams. Siun
tiniu. į Lietuvą pasiusta 30. iš 
tų kai kurie užkliuvo New Yor- 
ke.

Artimiausiomis dienomis rei
kia išsiųsti 26 medžiagų siun
tas ir tam teks išleisti per 
1,200 dol?

Prašymai paramos rūbais iš 
Lenkijos į Centrą tebeplaukia 
gausiai. Lietuviams į Lenkiją 
per paskutinius tris mėnesius 
pasiųsta 60 vaistų siuntinėlių, 
maždaug 600 dol. vertės. Rū
bų siuntinių Lenkijon pasiųsta 
63. apie 2,000 dol. vertės.

Balfas gavo pupu
JAV Žemės ūkio dep. pasiū
lė Balfui gerų, maistui tinkamų 
pupų. Teko ieškoti priemonių 
jas Į New Yorko uostą atsiga
benti iš valdžios sandėlių Hu- 
rone, Mich. Visas 30,000 sv. pu- 
pę laivu Birkenstein bus išga
benta lietuviams į Vokietiją 
spalio 13. Tas pats departamen
tas davė Balfui 85,500 svarų 
kvietinių miltų. Jie išplaukia 
spalio 20.

Pupų tai gavome, valdžia da
vė mums miltų ir pieno milte
lių iki valios, pažadėjo ir 60, 
000 svarų riebalų, tačiau labiau
siai mums reikia dolerių, kur- 
rie nėra pupos ir i Balfo iž
dą neplaukia nei laivais nei 
tūkstančiais.

Yra vilčių, kad rudens vajai 
sukels pakankamai lėšų tiems 
gražiems visų lietuvių — vi-

ir numerio, visad patenka'Bal
fui, nors kartais ir ne čia pri- 

• klauso.
Tai vis prašymų laiškai; siun

tos su aukomis visad turi tiks
lų adresą. Deja, prašymų vokų 
visad būna daugiau, kaip 
riebiųjų.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Reikalu Vedėjas

. 1961 spalio 5

25 tūkstančiu mariety 
organizacija tebetęsia 
tremtinių įkurdinimo

tų

AM

baras • restoranas

S & G MEAT MARKET

būrelis Irkucke. Dirba prie statybos

DISPLAY

!

PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9619

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

WHITE HORSE TAVERN

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

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 Palties 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

kvitą ir padarytų tikrai prak
tišką lietuvybės išlaikymo dar
bą.
. Prašo

Balfo 
lietuvių
darbą. Paskutiniu laiku Centre 
vėl gauta 29 prašymai iš V.

tymas reikalauja CPA žmones 
karts nuo karto keisti. Nors 
šis reikalavimas Balfui ir nėra 
taikomas, bet turint lietuvi tam 
darbui ir gaunant jį 40 dol. 
metams pigiau. Valdyba nutarė 
pakeitimą padaryti. Mr. S. M. 
Ardouny pareikšta gili padėka.

3 S

B IB

IŠTREMTŲ

Vokietijos lietuvių, kurie ieško 
■ mūsų pagalbos pastovesniam 

apsigyvenimui. Daugumai trūks 
ta paprasčiausių reikmenų, bal
dų, o ypač patalinės. Tiems 
prašymams pilnai patenkinti 
tuč tuojau reikalinga virš Še
šių tūkstančių dolerių. Ši gru
pė atiteko dėl to, kad tarptau
tinės organizacijos atsisakė jai 
padėti. Prašymai netrukus bus 
svarstomi Centro Valdybos po
sėdyje.

TREMTINIŲ stovykla Vokietijoje

Naujas Balfo Centro

(Commercial)
Reasonably priced. Special consi- 

. deration to Religious Institutions. 
* Associated Maintenance Co. 
, 16 Hudson St., N. Y . C.. BA 7-5699

RAILINGS - VVELDING

ANTHONY LENA
CUSTOM RAILINGS - WELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
WELDER. Special consideration to 
Religious InMitutions. — 98 So. 
Central Avė, Eimsrford, New York.

LV 2-8442

siems lietuviams (Balfo) šalpos 
darbams.

Tūkstantis vienam
Iš savo Įgaliotinio 

tijoj Balfo Centras 
adresus lietuvių, kurie neseniai laujant; Balfo finansini stovi 
ištrūko iš Sovietų vergijos, tikrino viešosios atskaitomybės 
Nors vokiečiai juos savinas! ir atstovas (Certified Public Ac- 
globoja, tačiau laisvų lietuvių countant) S. M. Ardouny. Tom 
paramos jie būtinai reikalingi, pareigom lietuvio New Yorke 
Juos ypač troškina vokiška ap- ar jo apylinkėse nebuvo. Da- 
linka. Balfo Centras išsiuntinė
jo^ JAV lietuvių spaudai jų ad- pakvietė lietuvį revizorių Vyt. 
resus, bet mūsų laikraščiai nė- ........... .. ' ..............
ra ekonomiškai pajėgūs, kad ir
gražiausiam tikslui, veltui siun- įitalo apyskaitoms tikrinti įsta- 
tinėti. Jei kas paaukotų (ap
mokėtų) prenumeratą ar pri
siųstų lietuviškų knygų į Cent
rą (105 Grand St., B’klyn^dl.
N. Y.), gautų Tax Deductible

sąraše
V. Vokie- 
gavo 966

I • f. • I

Z A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje $14.00 — tik 
s $7.25 su persiuntimu) lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių k.
| Daugiau kaip 1250 psl., gražiai įrištas. Yra tik ribotas 
i skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.

' | A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga. ’ 
, | kurioje sudėti parafdžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiski- t

• nimais. A. Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias 2 
į lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka Z 

/ * knygynui ir kiekvienai šeimai, žodynas yra reikalingas Z 
< t visiems. A. Labo ŽODYNAS dabar yra naujai atspaus- 2

r dintas, gražiai įrištas ir tinka visiems. Įsigykite tuojau!
Gaunama:

910 WlBoaghby Ave„ Brooklyn 21, N. Y.

revizorius

Nuo pat Balfo veikimo pra
džios, valdžios Įstaigoms ir tarp
tautinėms organizacijoms reika-

bar Balfo C.

LIETUVIŲ

Balfo siuntiniai j Anapus

Agentūra, per kurią ėjo Bal
fo siuntiniai Į Lietuvą ir Sibi
rą, sušlubavo. Daug siuntinių 
grižo atgal. Tikimasi juos vėl 
išsiųsti be nuostolio Balfui. 
Centro Valdyba rugsėjo 27 nu
tarė tuo tarpu supirkinėti me
džiagas iš urmo prekyviečių ir 
paleisti siuntas per kitas agen
tūras, kartu sekti, kad ir anks
čiau užsakyti ir apmokėti siun
tiniai pasiektų gavėjus.

Kam bėda, Balfą suranda

Balfo adresas gerai žinomas 
šelpiamiesiems (žinomas jis ir 
tam, kas neturėtų žinoti), ta
čiau daug laiškų į Balfą atei
na beveik stebuklingais keliais. 
Daugelis prašymų Balfą pasie
kia per tarpininkus, Balfo vei
kėjus ar direktorius. Kiti ateina 
ir tokiais adresais: “Amerika, 
Wošingen, Jonas Ramanauskas, 
Ministerija”. JAV. Paštas pa
siuntė šį laišką Lietuvos pa
siuntinybei, ši paskaitė, galvą 
pakasė ir persiuntė Balfui. Ki
tas pavyzdys iš Griškabūdžio: 
“USA. Wašington. N.CWC. A- 
merika”. NCWC laišką išvertė 
į anglų kalbą, perdavė Catholic 
Relief 
skaitė, 
gražiu 
Balfui.

Jei kuris sukreivezuotas vo
kas iš Lietuvos turi bent Brook- 
lyno vardą, kad ir be gatvės

OSSINING LAWN MOWER 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd., Ossining. N. Y. 
Expert Repairs — Ali Types of 
Mowers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra, pres.

VVIIson 1-2749

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT, PINNED. OR FITTED

Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI

ES 6-5212

FRED G. Mac KENZIE, INC.

107 Reade St., N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. Ali makes Door Closers 
repaired; tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable Service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

UNI-TAL WINDOWS & DOORS

Exclusive 8!4 Inch 
Glass Louvers for greater beauty 

for
Schools - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

nutarė ir

Vebeliūną, kuris neseniai Įsigi
jo C. P. A. teises. Didesnio ka-

VVATERPROOFING

QUICK MAINTENANCE Co.
71-21 65th Strest, Glendale, L. I.

WATERPROOFING - PAINTING 
VVHTTE WASHING 

Special consideration to 
Religious Institutions

EV 6-9166

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillslde Avė.

Florai Park. L.I. N.T.

Institutions ...... FI 3-8000

Services, ši Įstaiga pa- 
galvą palingavo ir su 
lydraščiu pasiuntė irgi

JOSEPH CHARLA IRON W0RKS

Beachvvood Avė. & 2nd Street
New RocheUe, N. Y.

Ornamentai - Structural - Special 
Dėsi g n s. Free Estūnates and LūCe- 
rature ond Reąuest. Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

INCINERATORS

THE KENERATOR CO.

Div. of Morse Boulger, Ine. — 80 
5th Avenue. New York City. INCI
NERATORS and REPAIZ^S. Also 
Parts and Supplies. Garbage and 
Refuse Destructors. Special consi- 
deration to Religious Institutions.

MARCANDO BROS.

Estbl. 1930
Garages - Oriveways - Walks 

Foundations - Terraces - Porches 
Stone & Block Walls. Special con
sideration to religious institutions. 
134 Murray Avė., Yonkers. N. Y.

YO 5-6820

WA 9-8000

Bernardini Cast Stone Co.
3451 De Lavalle Avė., Bronx

INTERBORO INCINERATOR CO.

Brooklyn 
Reoricked. 
all Makes 
considera-

Specializing in: STEPS - WINDOW 
SILLS - COPTNGS. . Special con
sideration to Religious Institutions.

968 Mac Donald Avė.. 
Fireboxes Repaired & 
Reptacement Parts for 
of Incinerators. Special
tion to religious institutions. Tel.:

' GE 8-5365

REAL ĖSTATE

RMgewood A Vicinity — Are You 
Seffing Your Home? Put it in the 
Nailonai Spotllght bv listing it for 
sale with The MURRAY AGENCY. 
When multlple Usted. over 70 local 
Office*, employlng over 250 sales- 
people are working for you-and-ar 
a member of Transamerican Real 
E«tate Corp.: the leading nalion- 
wide system of housing spedalists: 
your home is nationally exposed to 
ęualified buyers throughout the 
U .S.: incomiiig buyers are referred 
direcUy to their Office. For fast ef- 
fe^ti”* results lirt vo’>r nry'ert’-

AMICO WATERPROOFING

Waterproofing SpeciaHsts
Painting - Caulking - Ceenent Coat- 
ing. Special conslden’ lon to Reli
gious Institutes. All Work Guaran- 
teed. — 89-47 163rd St., .Tamai'-a, t.,.-
L. I. Tel. EV 6-9340 - RE 9-4900, wih The Murray Agency. 45 Broad

(24 hour Service) I St.. Ridgewood. NJ. — OL 2-2181.

FA 4-7064

Sacred Vessels
REPAIRED 
REFINIŠHED 
REGILDED

(Ecclesiastical ApprovaD

Items left on Monday — ready by 
Friday. Complete plant A faciiities 
on premises. Manufacturing all es- 
sentials for the Catholic Church. 
Inspection invited.

PAUL PAPA
BEehnan 3-4600 

GENERAL CHURCH GOOOS

CORP.

40 Worth St, N. Y . C.

HAVEN REALTY

Silrer Bell Baking Co,

Telefonas: Vlrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAOI8ON STREET

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND IHLL, N. Y.

• Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Incotne Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijoš. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-6 vai.

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

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

PETRO LISAUSKO

I

duodami polaidotuvlnlal 
pietOa. Plrmot HMiee lle- 
tuvHkaa meletos prieina
momis kainomis.

Joseph Andrusfe - TRAVEL AGENCY - REAL Ė8TATE -Insurance

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, X Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

į 36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

BROOKLYN 6, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

BROOKLYN 27, N. V.
(Ridgewood)



^SPORTAS
YOUR AD

sekmadienį pagaliau pasiekė

Panctag after

&TAKE CA&INO

VACYS OTEPONIB
bmgė turnyrą su 11 pergabų.

^Ftscheiįui). Nėifa abejojimo,

nai, jei per tą laiką nepralenks

"New York Dtatag at ita Best” — 
GiLHULY'S Reataurant and Bar. 
729 8th Ava. (ai 46 SL), N. Y -C.

venient to Coūeeum, Theatres and 
SL Patricka CathedraL Special con
sideration torelig. groups; aceom- 
modates 15-60 peopie. JU 2-9507.

Ckareoal Pit Gulded Menue — Free 
3 Hour Parking ?— Special consi- 
dacatioa to Religious (nroups. Tek:

CRANE
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

GAAC 5:3 (1:0). Mūsų pirmoji 
tuo tarpu vis dar neturi nei 
vieno taško, ir šį kartą pralai
mėdama pirmenybių rungtynes 
prieš GAAC 1:3 (0:1). LAK žai
dė tokios sudėties: Czere; Sta- 
rolis, Kailis; Margaitis, Rėmė* 

. za H, Mizara; Stucky, Budrai
tis, Remėza L Henshaw, O’Ha
ra. Nors mūsiškiai šį kartą ge
riau sužaidė, kaip pereitą kar

atą, bet žaidimas vis tiktai pras
tas. Mizara pramovė baudinį, 

, o be to kelis kartus puolikai

MK, Hseter 13%, Gngonč.

ler Trifasonč po 1®%, Pirma

RESTAURANTS

For the Ftaeut Dtae at HM Geod Oid 
— 106 

PE 6-4121

iš mūsiškių buvo Remėza n, 
žaidęs pirmą kartą vidurio sau- 

; go pozicijoje. O’Hara, kaip pa- 
’ prastai, tiko tik 15 minučių, 

ir daugiau rūpinosi priešinin
ko sutrenktais žaidikais, kurie 

? vėliau' pasirodydavo sveikesni 
' už jį. Naujai pasirodęs Hen- 

shaw neturi net futbolininko iš
vaizdos, o Czere vartuose vis 
tik per mažas.

Rezervinė, kaip minėta, lai
mėjo ir atrodo apsitvarkiusi, 
toliau vargo neturės pasiekti 
daugiau pergalių.

Mažučiai šeštadienį pralaimė
jo draugiškas rungtynes prieš 
čekoslovakus 0:6.

šį sekmadienį mūsų abi sen
jorų vienuolikės žaidžia prieš 
Pfaelzer SC. Pirmosios prade
da 2:30 vai., o rezervinės — 
12:45. Tai jau antrojo rato 
rungtynės. Pirmame rate pir
moji pralaimėjo 5:7, o rezer
vinė 3:5. Rungtynės įvyksta 
Bushwick HS aikštėje, kur da
bar Pfaelzer SC bus šeiminin
kai.

šeštadienį pirmenybių rung
tynes pradeda ir jauniai. Bren-

mūsų mažučiai 2 vai. žaidžia 
prieš Gennan - Hungarians, o

Renkam valdžią ...
Rinkiminė komisija spaudo

je paskelbė kandidatų sąrašus 
į vyr. Faską. Prieš kiekvie
nus rinkimus tekdavo pareikš
ti savo nuomonę, tą darome ir 
dabar. Pasiūlyti du sąrašai — 
vienas Clevelando, kitas Chica- 
gos. Clevelandiečiai valdžioje 
buvo prieš New Yo rko sąra
šą, taip kad jau turi patyrusių 
šiame darbe žmonių. Chicagos 
sąrašas galėjo būti žymiai stip
resnis. Yra žinomos Žiupsnio, 
Dirvonio, Kožėno ir kitų pa
vardės, bet pasigendama liku
sių veikėjų, kurių Chicagoje 
tikrai esama. Negana to, tame 
pačiame sąraše pastebime kan
didatuojant šulaitį, kuris savo 
nenusimanymą sporte įrodė dau 
geliu rašinėlių. Net Fasko da
bartinis pirm. A. Vakselis ne
iškentęs turėjo parašyti atvirą 
laišką Vienybėje. Gaila, bet mi
nėtas laiškas, eidamas pro Vie
nybės redakcijos cenzūrą, nu
kentėjo. Beje, tas pats šulai- 
tis toje pačioje Vienybėje pri
sipažino nesuprantąs Sporto 
žurnale telpančių straipsnių. 
Beraščių i valdžią rinkti tikrai 
nepatartina. Nesinorėtų tikėti, 
kad mūsų, sporto organizacija 
būtų taip žemai kritusi, tokius 
žmones valdžion pasirinkdama.

Atletas
LAK krepšinio vadovo Algir

do Vyšniaus šeima padidėjo 
sūnumi. Krepšininkė Prapuole- 
nytė susižiedavo su buvusiu jau
nių futbolo komandos žaidiku 
Nemicku II. 1962 metų pradžio
je laukiama dar kelių lietuviš
kų sutuoktuvių, štai krepšinin
kas Sirusas prie altoriaus veda

Ar žinai, kad..

imta gausiai vartoti antibioti
kus, sumažėjo apskritai 58 pro
centus, difteritas 92 proc., Skar
latina 89, džiova 78, sifilis 71.

— Amerikoje reumatizmo li
gom serga 12 mfl. gyventojų,

Klevaitę, o krepšininkė Regi- tik New Yorko valstybėje apie 
, na Padvarietytė išteka už Ge- vienas milijonas. Sunkiausiai 

dimino Ridiko. Atletas serga 20-45 metų amžiaus.

Federal Savings and Loan 

Insurance Corporation

Kiekviena sąskaita ligi

$10,000.00
apdrausta Federalinėje 

Valdžios įstaigoje:

TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖJE

Mes mokame

' and Loan Association

Pinigus padėti ir atsiimti

Mes

lyno, N. Y.
Fischeris baigė šį turnyrą be 

pralaimėjimo(!), sukoręs 8 per
gales ir 11 lygiųjų. Pažymėti
na, kad jis sudorojo Sovietų 
didmeisterius įspūdingu santy
kiu 3^—Prieš jį krito šio 
turnyro laimėtojas M. Tai; šių 
metų Sovietų čempionas Petro
šiau ir dukart dalyvavęs kandi
datų turnyre dėl pasaulio pir
menybių Gelleris. Lygiom baigė 
su garsiuoju estų Keresu.

Jei paimti tarpusavio santy
kį tarp pirmųjų penkių šio tur
nyro laimėtojų, matysime, kad 
Fischeris tarpe jų yra geriau
sias. Jis sukorė 3-1 taškų, Gli- 
gorič, Keres ir Petrošiau po 2 
tš. ir M. Tai tik 1^. Čia ky
la klausimas, tai kodėl gi Fi
scheris, taip gerai sužaidęs su 
pirmūnais, nėra šio turnyro lai
mėtojas? O todėl, kad jis su
žaidė lygiomis su lentelės gale 
stovinčiais: Udovičiu, Germeku, 
Pachmanu, Ivkovu, kai tuo me
tu Tai iš jų rinko pilnus taš
kus.

Kanados šachmatų federaci
jos “Ratinge” Povilas Vaitonis 
įvardintas 7-ju Kanados žaidi
ku su 2285 tš. (1. D. Yanofs- 
ky 2499, 2. F. Anderson 2387, 
3. Mcskasy 2377, toliau Boha- 
tyrchiuk, Joyner, Vranesič).

23.-ju įvardintas Ignas Ža
lys su 2126 tš.

Canadian Choss Chat nr. 8 
įdėjo L Žalio laimėtą partiją 
iš Montrealio p-bių prieš L. 
Witt, kuris naujajam ratinge 
stovi 12-ju su 2215 tš.

Femschbach, ICCP organas, 
leidžiamas Vokietijoj, rugsėjo 
numery talpina kelias parink
tas partijas iš IV pasaulio ko
mandinių korespondentinių pir
menybių. Jų tarpe yra K Mer
kio (USA) partija, laimėta prieš 
F. Schulz (Canada).

Rygoje įvykusios tarpt var
žybos baigėsi Latvijos koman
dos laimėjimu 14%-5%. 2 v. 
Lietuva su 8 tš. ir 3 v. Rytų 
Vokietija su 7% tš. Latvijos 
komanda įveikė Lietuvą 6&- 
3^ ir R. Vokietiją 8-2. R. Vo
kietija prieš Lietuvą laimėjo

Lietuvos komandoj 
žaidė: Mikėnas, Vistaneckis, 
Baršauskas, Ostrauskas, Mašio
tas, Česnauskas, Rubinas, Kri- 
meris, Butnoris, Lapienis. Mikė
nas įveikė latvį GipslĮ, bet pra
laimėjo prieš vokietį L. Zinn.

Panevėžy įvyko Lietuvos ko
mandinės p-bės. Laimėjo Vil
niaus komanda, su Vistaneckiu

OIO R I08 
KING COLE RESTAURANT

1527 WilUams Bridge Rd. (Comer 
Poplar suBroax. Itaiian - Ame
rican Restaurani catenng to func- 
tions ta our completeiy new Regina 
ftoom. pečiai eonetaeration to re
ligious Uroups. ---- -— TA 2-93SU.

LA MARCHAL Supper Club, Ine. 
Announces che openmg oi ils

RESTAURANT- BAR
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 
President), Bklyn; Reataurant ai 
1200 President i>t., Bklyn. heatur- 
ing Business Mens Lunch 11 A.M. 
- 2 P JA. — PR 3-8892 - PR 3-9139.

Gari Hoppi'S VVLSTBURY MANOR
.erteho Tpke, Westbury, N.Y. — Tel. 
k.agew<xxl 3-/117. fericn Gruettner, Mgr. 
Uunch eerved aaily irom 1^:00 - s H.M. 
Dtnner: Irom S r*.M.; Sunaay Oinner 
from noon. Cloaed Tuesday. Continental 
Cuisine. Banųuet facilities to ISO. Organ 
music Fri. A. Sat. Free parking. Com- 
pletoly air-conoitioned. Spec. consiaer- 
ation given to religious groups. Member 
oi Carte Blanche, uiners, Am. fc.xpr.ess.

BANQUETS - WEDDINGS 
SOCIAL FUNCTIONS

FORT SCHUYLER INN
50 FennyfieM Avė., Brome, N. Y. 

TA 2-9455
Special consideration to Religious 
Groups._________ Free Parking.

GRIPSHOLM RESTAURANT 
. Ine.

324 EAST 57th STREET
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smdrgasbord
Luncheon - Cocktails - Dinner

AIR COOLED PL 9-6260

CONTRACTORS

HARSEY ELECTRIC CO., INC.
1900 Commeroe St. 

Yorktowh Heights, N. Y. 
Specialiste in Every Type

of Electrical Work
Special consideration to Religious
Institutions. — Tel. YO 2-2766

P. & J. CONTRACTORS
BRICK & CEMEitT WORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

SOUND ELECTRIC
Ucensed Electrical Contractor

ATTICS - BASEMENTS WIRED
220 Service Priced Right

Special Consideration 
to Religious Institutions

FL 2-4515 ___________  SU 5-6426

OIL BURNER

8ALESIAN HIGH SCHOOu 
Nevr Rochelta New York 

Saleaian ‘ v
Rev. Emil F^rdeUone, 8JDJB., prtac. 

450 Studente — 4 year CoU^e 
Preperatory Course — 325 month. 

Nmv Rochelle 2-0248

NURSING HOME

IRWIN NURSING HOME "VVhere 
Patiems are Guests”. 24 hr. proteš- 
sional nursing Service, outdoor pa
ties, planned entertainment, 1 floor 
teveL Novena Services on Mondays, 
Contession & Communion montiuy. 
Convalescent, chronic, aged, diabet- 
ics, bed-ridden, strokes. Reasonable 
rates. 109-45 Farmcrs Blvd., Holhs, 
Gueens, N. Y. — SP 6-1234.

LAURA PARKER Nursing Home 
153 Meadow Lane 

New Rochelle, New York 
NE 2-7509 NE 2-6110

Personalized Service — Chronic - 
Aged-Post Operative-Convalescents 
Donald L. Red nėr, Owner & Director

HOTELS

HOTEL AMERICA
145 West 47th Street, N. Y. C.

300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. Newly dfeorated. 21" 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parior - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

BRIRFIELD HOTEL
215 West 83rd Street, N. Y. C. 
Refined Friendly Atmosphere 

Transits Accommodated
TV available. Daily - Weekly and 
Monthly Rates. ............ TR 4-6400

BRESLIN HOTEL 
29th Street & Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Permanents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low weekly & monthij 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — Tel. M U 5-9600.

BROADVVAY CENTRAL HOTEL 
in Greenwich Village 

at 673 Broadway — N. Y. C. 
SINGLES - DOUBLES 

Special Weekly Rates. Special con
sideration to Religious Groups. TeL 

OR 4-6300

HOTEL MANSFIELD
12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Reasonable rates. Special 
consideration to religious and other 
groups. Ext. 5 .............  M U 2-5140.

PIANO & VOICE

PIANO & VOICE
A short Gospel Method Progressive 
Jazz Classics — Ali professional 
styles taughL Beginners and Ad
vanced — Gospel or Jazz Voice; — 
Coaching. Your Tune written out 
for Copyright. Any musical prob- 
lem helped. Call anytime H Y 1-6349

PAINTING

PAINTiNG CONTRACTOR 
tNTERIOR - EXTERICR

Spraying homes outside with spe
cial material. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean Work.

BO 8-7758

EMIL DUPAS, 5866 - 57th Street, 
Maspeth, L.l^ N.Y. — Painting A 
Decorating — Brush and Spray — 
Institutional - Residential - Indust- 
rial — Interior and Exterior. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. —- Phone EM 6-6886.

CĄRPPET RENTAL

JOE DALYS 
RUG RENTAL FOR WEDDINGS

Red & White Aisle Carpets 
Reasonable P.ates 
Prop.: B. McHugh 

MO 9-1502

EFFICIENCY HEATING 
& APPLIANCES

555 Tonnelle Avė., Jersey City, N. J. 
Institotional Directors! Give a Thought 
to the Cold Days Ahead and Save on 
Heating Billa. Keep Heat Up and Fuel 
Coats Down. <*>•• Winter. Eaay montMy 
payment pian. Special consideration to 
Religious Institutions. — OL 3-6700.

PORTRETO, SBIMOS, TAIKŲ

pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum* 
geromis sąlygomis padarys

. PYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

TeL HYacint 7-4677

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mtn. 1 d.
If Af AMI\AC PIRMAD. ir KETVIRTAD------- 9 v. r. iki 8 p.p.VALANUU3: ANTRAD. ir PENKTAD......... 9 v. r. iki 5 p.p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Liquor Store, Ine.,

ROOFERS

I DO roofing mysdf cheap. Ali re- 
pairs. Stop any leak. Čaulking 
siding, gutters. Storai work. Free 
estimates. Special consideration 
given to religious institutions.

Alfom. AMityvilIe 4-2151.

Augusi Saldukas, Prezidentas

4M0 ARCHER AVENUE • CHICAGO 32, ILL 
Phon«: CL 4-4470

nėtina Uogelės (Šiauliai) perga
lė prieš Vistaneckį, panevėžie-

Vilnius, špikienė, Kaunas, pel- 
nijo savo komandai visus 6 
taškus, be kitų ji įveikė Moro-

(iš 30). 2 v. Klaipėda su 20^, 
3 v. Kaunas 19tį t Toliau tu-

pralaimėję Panevėžiui IVž • 
3^, sektų Panevėžys, Kapsu
kas (Marijampolė) ir Kaišiado-

DELIGHTFUL DINING IN MID-MANHATTAN

Servai Monday thm Fnday 11 am. to 2 p.m.
The Country House Restaurant 

Is available on Saturdays for Luncheons, Tena, Fashion Sbows.
Card Parties • For detalia pleasc call Mr. Halprin at Wl 7-6550

BOND’S FIFTH AVENUE

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

74 Providenee Street

PL 4-6757

> 
►

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIUS

1113 Mt Vernon St PhBadelphia 23, Pb.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 Kast Street, New Britais, Coan. 

TeL: BA B-2242 — 94336

J. F. ELDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermrtage Avenue — tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South Califomia Avė. — Tel. LA 3-0440-9852 

Ambulance patarnavimas dieną ir naktį

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNMKOS

MAŠMOMSVBTA

FIFTH AVENUE AT 35th STREET 
Or fnarph James Gtbney at YUkon 6-5125C



C. A. Voket - Vokietaiti*
ADVOKATAS

Jaunavedžiai Gediminas ir 
7 .Laima Kurpiai grįžę iš poves

tuvinės kelionės Europoje, pa
stoviai įsikūrę Apdover, Mas*.,

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

Didziausias pasirinkimas 
New York©

VOKIŠKU Hi-Fi
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
KABA S TELEFUNKEN
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radio programas.
German Hi-R Center 
1574 3rd Avenuo (88 Street) 
N. Y. City —• AT 9-6*09

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooldyn 8, N. Y. 

Tel APplegate 7-7083

BAttlMIMKAS

PADftKOSŽODIS
Judita išvyko į kelią lietuviš

kojo darbo, kurio visa savo sie
la ir jaunutėmis jėgomis jau 
buvo tvirtai tvirtai įsitvėrusi. 
Išvyko, bet nebegrįžo .

Netekome jos, netekome ma
lonių rūpesčių, netekome sal
daus džiaugsmo. Lietuvių Ben
druomenė neteko jauno savo 
nario, pradėjusio stipriai inte-

> lektualiai reikštis. Ištikusioji 
nelaimė palietė mus visus. Ta-

raitis, kuriam laikui sustojęs 
Kalifas, N. S., Kanadoje, neli
ko be Darbininko, kurį užsakė 
jam A. Giedraitis iš Hartford, 
Conn. Mortai Karpowitz, Bloėm- 
field, N. J., gimtadienio proga 
Darbininką užsakė jos duktė. 
Kun. J. Skirkui iš Spring Vai
ky, OI., Darbininko prenume
ratą prisiuntė B. Gurėnas, Chi- 
cago, m. M. VHitski užsakė 
Darbininką M. Mikalauskienei 
abi iš Gilberton, Pa. ;

Be to, pradėjo skaityti Dar-’ 
bininką dar šie asmenys: K 
Smolskienė, Chicago, DL, M. 
Žvirblis, Brooklyn, N. Y^ A 
Masilionis, Brooklyn, N. Y., J. 
Legis, New York, N. Y., J. 
Slumkus, Chester, Pa.

Darbininkas visokiomis pro
gomis gera dovana, nes, lan
kydamas visus metus, suteikia 
daug gražių žinių iš lietuviško
jo pasaulio bei informuoja apie 
mūsų lietuvių kančias Lietuvo-

Maironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkimas šau
kiamas sekmadieni spalio 15 
d. 12 vai. Apreiškimo parapi
jos patalpose. Bus renkamas 
naujas tėvų komitetas. Tėvai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Lietuvių Studentų Sąjungos taį^Tudija~neaprėįama gausa 
New Yorko skyriaus susirinki- gėUų vąiniklfc faūvos laiškų ir 
mas bus spalio 22, sekmdie- telegramų, išmarginti laikraščių pusla^šimt^fanonių, aplan? 

kiusių jos palaikus ir juos pas
kutinėje kelionėje palydėjus, 
nuoširdžiausi asmenų, organiza
cijų ir pareigūnų patarnavimai, 
moralinė ir materialinė parama. 
ir visoks kitoks savųjų ir net 
svetimųjų tautiečių prisijungi
mas. Visa tai palengvina mums 
pakelti tą skaudžią nelaimės 
auką.

Neturėdami jėgų kiekvienam 
atskirai padėkoti ir visų išvar
dinti, tariame nuoširdžią pade- je. Darbininkas iki šių metų 
ką visiems, visiems, mus užjau- pabaigos susipažinimui siunčia- 
tusiems, patarnavusiems, rami- mas tik už vieną doleiį, už 5 
nusiems ir visaip kitaip mus.. . doL — vieneriems metams.

Prisiuntus 6 dol., laikraštis bus 
siuntinėjamas nuo prisiuntimo 
dienos iki 1961 pabaigos. Ra
šyti: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

pijos mokyklos klasėje. Pro
gramoje: naujos skyriaus val
dybos rinkimai ir kiti svarbūs 
reikalai. Seni ir nauji nariai 
kviečiami dalyvauti.

Antanui Terebeizai, 180 Hale 
Avė., Brooklyn, N. Y , sueina 
50 metų kaip atvyko į šį kraš
tą spalio mėn. 11 d. Petrui 
Pusnikui, 1667 Madison Str., 
suėjo rugsėjo 23. Abu yra Dar
bininko skaitytojai.

M. K. Čiurlionio paroda, ku
ri vyksta New Yorko miesto 
bibliotekoje, 42 St., prie 5 Avė., 
antrame aukšte, prie 216 kam
bario, pratęsiama iki lapkričio 
pirmos d.

Motery Sąjungos 29 kuopos
susirinkimas įvyks spalio 18 d., f Judita,
trečiadienį, 8 vai. vakare, po 
Rožančiaus pamaldų Apreiški
mo par. salėje.

Lietuviu Atletę Klube alutis 
— vakaras įvyks šį šeštadienį. 
Šokiams gros Starolio orkestr.

Biliety į pranciškonu vienuo- 
lyno dešimtmečio vakarienę, ku
ri įvyks Apreiškimo parapijos 
salėje gruodžio 10 d., 6 vi., jau 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Auka 5 dol. Bilie
tus galima užsisakyti ir per 
paštą.

stiprinusiems.
Pasiliekame giliai budėdami 

netekę savo brangiosios ir my-

Daiva, O<g» ir Juozas
Audėnai

A. MACEIKA perima LB New Yorko apygardos pirmininko pareigas ii 
D. Peniko. Už jų — R. Kezys.

New Yorko pareigūnų rinkimai
New Yorko miesto pareigūnų Registracijos laikas: trečia- 

rinkimai vus lapkr. 7, antra
dienį, nuo 6 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

Registracija. Kad pilietis tu
rėtų teisę balsuoti, jis turi būti 
registruotas ir įtrauktas į bal-, 
suotojų sąrašą. New Yorko 
miestas turi pastovią registra
ciją. Kartą balsuotojas užsire
gistravęs, pasilieka nuolatos są-

dienį, ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį, spalio 11, 12, 
13 ir 14. Pirmas tris dienas 
nuo 5:30 iki 1:30 vakare, o šeš
tadienį nuo 7 ryto iki 10:30

jį apdovanojo vyriausias skau
tininkas.

Balty koncertą*, kuriame da
lyvauja lietuviai latviai ir es
tai, šiais metais pradės savo 
sezoną spalio 27. B lietuvių Šį 
sezoną dalyvaus, Arnoldas Vo- 
ketaitis —- bass-baritonas, o iš 
latvių ir estų smuikininkės Ge
lia Aumere ir Normą Auzin.

Po miesto sodu, pačiame Bos
tono centre, ruošiamas angaras 
mažiausia 3,000 automobilių pa- 1 
statyti. Automobilininkai dabar 
labai vargsta, kol susirandą ko
kią vietą automobiliui pastaty
ti.

Lietuviu mokytoj y draugijai 
Bostone šiemet 10 metų, kaip 
pradėjo veikti. Susirinkmuose 
dalyvauja ir mokytojos seselės. 
Draugija yra išleidusi tris va
dovėlius — Naujuosius skaity
mus ir Kregždutės n ir m da
lis, .

Nuo atominių bombų keli 
bostoniškiai lietuviai, ypač in
žinieriai dirbasi geras ir bran
gias gilias slėptuves. Specialistų 
nuomone, jei bomba kristų ne 
arčiau kaip keliolika mylių, to
kios slėptuvės laiku pasislėpu
siems kartais galinčios ir padė
ti-

Balfo banketas buvo spalio 
8 lietuvių piliečių d-jos salė
je. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo kun. dr. V. Cukurąs. Be to, 
dar kalbėjo svečias iš Šveica
rijos prof. J. Eretas ir Balfo 
reikalų vędėjąs kun. L. Jankus.

Lietuvių Radijo valandos šu
nim — burum bus spalio 15 
lietuvių piliečių d-jos salėje. 
Radijo vadovybė kviečia atsi
lankyti į šį jų parengimą ir tuo 
pačiu paremti radijo programą, 
kuri jus lanko kiekvieną sek
madienį nuo 11 iki 12 valan
dos. ši lietuvių radijo valanda 
ruošiasi ir kitam didesniam pa
rengimui, kuris bus kiek vė
liau.

Laisvės Varpo koncertas, ku
riame dainuos solistai D. Stan- 
kaitytė, S. Baras ir J. Varne
lis, bus spalio 22 So. Bostone, 
Thomas pk. aukštesniojoj mo
kykloj.

Prel. Pranciškaus Virmauskio

labai gerom iAsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iŠ

LB New Yorko apygardos 
naujai išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: A. 
Maceika, 104-06 85 Avė., Rich- 
mond Hill 18, N. Y., tel. VI 7- 
0534; I vicepirm. A. šetikas, 
II vicepirm. R. Kezys (jaunimo 
ir informacijos reikalams), A. 
Dimas — kultūros tarybos pir
mininkas, A. Varnas — narys 
politiniams — informaciniams 
reikalams, Z. Jūrys — sekreto
rius, K. Bačianskas — narys 
organizaciniams reikalams ir 
A. Vakselis — iždininkas. Po
sėdį pravedė buvusios valdy
bos pirm. D. Penikas, sekreto
riavo Z. Jūrys: Dalyvavo taip 
pat ir senuos valdybos atsto
vai. Kitame posėdyje numaty
ta išspręsti šiuos klausimus: - .. . , _
apylinkėms geografinių ribų Angeles, Calif. - 5 dol., A. pagmtanasjvyks lapkn&o 5 
n^tatymas (Maceika, šetikas^ Pate<te 2 Hartford- C““- - d: » * aPy>^-

5 dol.

Rom
ZINOS

Nuotr. V. Maželio

Juozas Vaičjurgis, buvęs ‘Žal
girio’ tunto tuntininkas Bosto
ne perdavė pareigas naujam 
tuntininkui Kostui Nenortai 
Skautų tėvai senajam tuntinin* 
kui surengė gražų pagerbimą.

Antanui Andriulioniui, Balfo 
skyriaus pirmininkui, įteiktas 
skautų rėmėjo žymuo, kuriuo

BAIDŲ KRAUTUVES
gailina gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURN1TURE CO.

3*6 West Broadway,
8o. Boston ŽI, Mass.
Off. Tai.: AN 8-4618
Rss.: AN 8-59*1

Krautuvėje galima gauti DAR-
BININKĄ, pratęsti prenumera-

Brangiai Motinai

JOANAI PROSCEVIČIENEI

mirus, mielą p. Vladą Brazaitienę su šeima giliai užjaučia

A., B. ir V. Radzivanai

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 Šo. 8+h Street . Brooklyn II, N. Y.
Sūnus Algirdas, marti Gražina, anūkai Algtatas

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

VVHJJAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS .

Domih. Agnės Windeck ir kt.
“Heute Mau vnd morgen Mau” 

Ir nųujauata Vokietljo* aavaft apžvalga

dens susirinkimą. Aptarta atei- rašė, jei nepakeičia gyvenamo- 
ties veikla. Numatoma spalio sios vietos, jei neapleidžia dvie- 
15 suruošti bendrą komuniją jų iš> eilės balsavimų.

PADĖKA
V. J. Jakštas iš Miami, Fla., 

prisiuntė Darbininkui paremti 
10 dol., A. Steponaitis iš Los

jaunimo tarybos sudarymas (Ke
zys), apylinkių veiklos suakty
vinimas (Bačianskas).

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

LIETUVOS VYČIAI,
Brooklyno - Queens 41 kuo

pa spalio 1 turėjo pirmą rti-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. spalio 
9 d. po sunkios ligos mirė mūsų mylimas tėvas - uošvis - 
tėvukas ir švogeris

ro parapijoj prasidėjo rekolek
cijos, kurios tęsis tris savaites.

Antanas Andriulionis, vietos

nių parapijų.
• So. Bostono lietuviy šv. Pet-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

OMto w*m; veikte ventiliacija

Pilietybės ir raštingumo įro
dymas. Nauji balsuotojai turi 
įrodyti pilietybę ir raštingumą. 
Neturallzuoti piliečiai turi pa
rodyti pilietybės dokumentus. 
Raštingumą įrodyti visi nauji 
balsuotojai turi parodyti mo
kyklos diplomą, kurios dėsto-

su pietumis ir prakalbų varžy- Kas turi registruotis? 1. Pir- 
bas. Organizuojama jaunųjų vy- miausia turi registruotis nauji 
čių kuopa, merginos rengia ma- balsuotojai gavę pilietybę, ar rnoji kalba yra anglų kalba, ar
dų parodą. Gautas iš parodos Amerikoj gimę ir sulaukę 21 ba pateikti raštingumo egzami- 
pelnas skiriamas Lietuvos vy- metų amžiaus. 2. Tie, kurie sy

kį buvo užsiregistravę ir balsa
vo New Yorke, bet pakeitė gy
venamą vietą (nors būtų persi
kėlę į gretimą namą). 3. Tie, 
kurie buvo balsuotojų sąraše, 
bet pereitus dvejis metus pa
miršo, nenorėjo ar patingėjo 
balsuoti. Jie yra išbraukti iš

čių istorijos leidimui. Kalbėta 
ir apie kitų metų vyčių seimą, 
kuris bus rengiamas New Yor
ko - New Jersey apylinkėse. Na
riai pasižadėjo talkinti seimo 
rengimo komitetui.

Joana Mažeika

Ieškoma vienam- asmeniui 3 
ar 4 kambarių buto pirmame 
aukšte East New Yorko rajo
ne. Pranešti: Ona Kaminskienė, 
889 Belmont Avė., Brooklyn 
8, N. Y., tel. AP 7-4115.

Išnuomojami viengungiams 2 
arba 3 kambariai su baldais. 
Atskiras įėjimas, visi patogu
mai. Yra šaldytuvas ir elektri
nė plytelė. Vienas blokas nuo 
Parko, patogus susisiekimas. 
Kreiptis vakarais telef. MI 7- 
7630.

(ARMAKAU8KA8)

Graborius-Balsamuotoja©
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

no liudijimą. Tk) egzaminai yra 
labai lengvi. Gauni lakštą, ant 
kurio atspausdinta dešimties sa
kinių straipsnelis. Po to eina 
dešimt klausimų, karių atsaky
mai yra tame straipsnelyje.

__ v „ D. Klinga, Kings County res- 
balsuotojų sąrašo ir turi per- publikonų partijos komiteto na- 
siregistruoti. rys

JONAS ŠIMUKONIS
Pašarvotas Stepono Aromiskio koplyčioje 423 Metropoli
tan Avė., Brooklyne. Laidojamas iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios penktadienį spalio 13 d. 9:30 vai ryto.
Nuliūdę lieka

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAME
A. Nainy pirkimo -pardavimo ir apdraudos
B. Kelioniy ir pakiety persiuntimo
C. Advokato
taipogi žemiausiomia kainomis padaryti reikalingą apdraudą ir taksus.

2. Čia Tamstos galėsite pasiųsti į Lietuvą ir kt knfttus netik ngoaavą

šiaurios rūšies angliškų ir kitokių medžiagų.

A. PETERS (Petrauskas) — PARK HILL REALTY VI3-1477 
DR. A. ZARSKUS — BaKc Parcel Service - Travel Bureau — VI6-3330 
Advokatai GREY & GREY — Law Office* — VI6-7040

84-17 JAMAICA AVENUE, WOOOHAVEN SI, N. V

SPAUŲ-OCFOBER 21, 1%1
8:00 vai vakaro

MASPETH CITIZEN CLUB
•».« GRANO AVĖ. MASTETH, N. Y.

Motery Lietuvi y Klubo'Maspethe

pagelbine draugija

Balfo skyriaus veiklus pirmi
ninkas, po operacijos dar te- 
begi^li Carney ligoninėje, o 
jo žmona, kuri irgi buvo su
sirgusi ir buvo ligoninėje, jau 
sugrąžo į namus.
—Lietuviai sportininkai pradė
jo - savo treniruotes kiekvieną 
šeštadienį nuo 6 iki 10 vai. 
vak. Gavin mokykloje, Dor- 
chester St Veikia krepšinio ir 
tinklinio komandos.

Prof. J. Eretas spalio 8 kal
bėjo šv. Petro par. salėje po 
bažnyčia. Ta pačia proga jam 
buvo įteikta dovana. Bostono 
ateitininkai sendraugiai įteikė 
adresą ir dovaną.

86fh CASINO THEATRE 
210 East 8*th SL • REgent 4-0257
New York, N. Y. BU 8-05*1 

Penktadie-j, spalio 13, iki — 
Ketvirtadienio, spalio 19, 19*1 

Spalvota fUma
"OI E IDEALE FRAU"

Vaidina: Ruth Leuwerik. Martin 
Benrath, Boy Gobert, Friedrich

84 -14 Jamaict Avė.

Woodhaven 2LN.Y.

LAIKRODININKAS 
• JUVELYRAS

•rwWyii11,N.Y. EV 4-2318

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorfua 
ALB. BALTRCNAS - BALTON

— Reikalų VedSjaa

8*0 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
G RAB O RIU S

281 BEDFORD AVĖ.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

8MB JAMAICA AVĖ.

VAITKUS

197 WEBSTER Are.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY RUELIC 
Pstamavlntes daną Ir n«M|


