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NAUJOS KNYGOS

Ką baigi ChrriHSovas laimėja
Boger Hilsman toliui svarsto, 

todėl Sovietai šiuo atveju nu-

btoga; net jeigu būtų sutarta 
dėl kari Miudsamty, “Valeri
jos katalikai skųsis dėl laisvės 
nebuvimo spaudai k* tikėjimo 
mokymui”.

vas suprato, jog Amerika yra 
pasiryžusi pavartoti konvenci
nius ir atominius gudrius, at* 
sakydama į Sovietų pasikėsini
mą. Tačiau, sako, būtų klaida, 
jei atsakymas jėga būtų nori
mas taikyti ir kituose frontuo
se. šis Kubos frontas buvo pa-

tis prie jo prikabina ii piršto 
tartas apibendrinančias taria
mas tiesas — politinį tariamą 
priešingumą taip “aukštųjų ka- 
talikų vadų” ir “katalikų dar
bininkų”: esą “aukštieji katali
kų vata senaa iiapubifronus, 
bet tetartai dartnirtai demo-

kurinos jūs vadinate eienzy- 
niais, ir juos grąžinti į Sovietų 
Sąjungą.

Tai jau buvo tiesioginis kal
bėjimas taip Komedy ir 
Chruščiovu. Mr . X ir kores
pondento Scali tarpininkavimas 
buvo baigtas. Toliau istorija ži- Mini laikraštis katalikų padė

tį ir kituose komunistų valdo
muose kraštuose. Pvz. apie Len
kiją katama, kad visi, išskyrus 
4 prpc., eina į bažnyčią; kad 
religija buvo leista dėstyti mo
kytose, bet dabar ‘Raudonasis mojo4 
režimas mokesčiais nori ragi
nę veiklą pasmaugti”. Apie 
Battąjto toisfybes:

te U*-i*, 
buvo !• ęribc. katetikai, kai po 
anėmįo panouKnia kam Sovie
tu Sąjunga įsijungi erdvą tarp du vyskupus, bet nutyli, kad

Informacija apie Lietuvą ir 
Lenkiją rodo, kaip ji netiksli 
— pusė tiesos kata,* kitą ,pusę 
nutyli: kalbą, kad ‘bažnyčios 
atdaros”, nutyli: “Kurios liko 
dar neuždarytos”; kalba apie

Darbininlro adffitoistraeijoje 
galima gauti:

1. Vadovo Cffiūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS SOMOJE. 
Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vrto lietuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai paran
kaus tamsio knygelė, kietais 
apdarais. 23b puri. Kainai dl.

Nariuta** tadta... Mbackž+2 
papilto Wtoto ir Cnmrttov. Du| RU«*- 
nimų. Tta fr su 'front tec* nfaMthds. 
Mtafra tokybto.-- t

Pradedant nuo apsisukančio naujai išrasto 
rakto ir baigiant visai nauju prabangos vaiz
du. visi '65 metų Ferdat yra nauji, to galite 
patys pastebėti ii pirmo patoeUtao.
Nauja degaMda.. !? tvirčiausių ir tyliau* 
tių Fordų, be to hiirsndnių LTD 2 ir 4 durų 
Bardtops. Nauja toram, _rftnnl.fr tosto _dė*ė

Suomijos kr LoridįosJ sava to* 
ritorųą. Lietuvoje bažnyčios •K 

M* .bsMsilc 
Hk senieji. ©u vyskupai vėl pa> 
reigose, ir jiem leista dalyvau
ti visuotintame surbLnkbne Ro- vienas iš ių dviejų yra nušalin

tas iš pareigų ir kad jam ne
leista vykti į Romą. *

Padalinta informacija apie 
Lietuvą duoda pagrindo manyti, 
kad ir kituose karštume padė
tis informuojama padalinta. To 
reikalauja ‘%erų santykių” poli
tika.

Vatikano ir komunistinio 
Vengrijos režimo sutartis H. 
Tribūno vertinama kaip posū
kis santykiuose |arp Vatikano 
ir . komunizmo; sutartis betgi

2,Dr. Juoras Girnius, ŽMO
GUS BK MEVO. Stambus fil- 
sofiais veikalas, giliai, žvelgiąs į 
atatane istoriją, laimėjęs Aidų 
premiją, 564 pusi. Kama 5.50 
doL Btento Į Laisvę Fortas Chi- 
r-agoje

2 Lietuvišku kryžiaus atvi- 
rukai. B pasaulinės parodos 
New Yorke. Dvylika atvirukų 
1 dol., už tris — 25 centai.

Lenkijos rašytojų kongrese 
rugsėjo 19 katalikai rašytojai 
apeliavo sumažinti cenzūrą dis
kusijom. Rašytojas St Kisie- 
lewski klausė kom. sekretorių 
Gomulką: kiek bus leidžiamos 
nemarksistmės pažiūros; kodėl 
negali būti spausdinamos kny
gos su nemarksistmėm pažiū
rom; ar negali būti tokios lais
vės kaip Vengrijoje? Tas pats 
rašytojas infonmavo, kad kata
likų laikraštis Tygodnli Pow- 
szechny, tariame jis mėgino pa
sireikšti su tokia diskusija, bu
vo nubaustas — sumažintas 
jam NjO09 agz. spausdinimas, 
•• jr« nWwnTrtrtW« VleO IFI

šeštadienis, epelio 27, buvo 
labiausiai įtempta dtona. Po de
rybų su Mr. X-,. po Chruščiovo 
IdegramoSr kartoję rtBė dery
bas vietoje/ grėsmės atominiu 
karu, atėjoldri staigmenos. Atė
jo žinia, kad Sovietai viršum sileido. Sutinka, kad Chruščio- kovos tarp tų dviejų galybių ne

sustabdė. Laikraštis mini Vati
kano informacijas, kad Vengri-

1-1

leidžiant tylom kalbas apie 
raketų bazių matais, lyg jų ne
būtų buvę.

Prezidento laiške buvo pasa
kyta: esą iš Chruščiovo taško, 
rašyto spalio 26, prezidentui 
priimtini toki dalykai: 1. jūs su
tirtate pašalinti raketinių gink
lų sistemą iš Kubos J. Tautų

- to sy-
lo&w 'a^Nrttti Kė*' ttte Lietuvių dienos progra- 

™ ~tavo tarodytos va- 
Būti paterttatam ar' n^a- laitas, kada bnspamaktos, kas 

teaktotmu yra ktefcvteno m- kurią vąbmią prasidės 
...... . *. t iflatoųf ir Artų programa ....

jimo nei nuotaikų nesuvieno- K«s nenorėjo ar negalėjo daly- 
dinsk ^kirtiiiga gMvcŪPM) fr .touti pąmakiase, akėjoj dainų 
skirtingų nuriteiktaų tonmės taį totai šventę.
gali gražiai sutapti vienoje so- fajriuo K
dataeje grupėje,, jęį< savo ne-, gneįgėnatis provokuoja “berei- 
pastototatatoi irtitati tsuranda vaidus”, yra jo msmu-
tinkamą. formąr^rotio Sn^de-, rengiam, jiem
raičio viešai reikštas nepasiten- varomi ūteatrts, panieki* žo- 
kinimas betgi tuo nępąsfrymi. dfiaL Yra ^anua^ja, kad jie 
Viena, sayp rtparitartntaą prievarta prtaes-
-paremia, ^naupdamas kitus as- katartybę”; yra panieka, ko
mėms netiesa kaltindamas iuos kalbant vartoiami
rengėjus, kad “parudoų kvietė

lietuviai”, “tartiirt". — Mum 
rodos, kad lietavių šventės ren
gėjų eilėje nė vienas nėra nu
sipelnęs tokios insinuacijos nei 
tokio niekinimo. Jei jie rengė 
pamaldas, tai ne tam, kad K. 
teeideraičžui ir ‘Utittans prie
varta primestų katalįybę”. 
Jie turėjo didesnį tikslą: norė
jo k* pamaldose pagarsinti Lie
tuvos vardą masiniu būdu; no
rėjo^ su religinėm iMtihnėm su
sieti Lietuvos pavergimą ir jai 
tasvės siekimą, o ne K. Snei- 
deraičio ir ateistų krikštijimą 
prievartą...

K Šneideraitis siūto: Jei nori 
pamatų, tegid eina į senas ar 
naujas bažnyčias. Šiuo siūlymu 
jis sutapo su vyskupijos vyres
nybės nuomone —, tegul pamal
dos bus bažnyčiose^ kam . paro
dos aikštėje. Šventės, rengimo 
komitetui rrikėjo daug ir be
veik desperatiškų pastangų, iki 
padarė, tai, kuo X Šneideraitis 
piktinasi, bet kuo turi pagrindo

Jei paklausytum K. Sneide- 
raifio siūlymo išjungti refrgtoį 
momentą S, anot jo, parodos, 
tai re&tų Stati ir parodoje pa
statytą lietuviškąjį kryžių. Tada 
būtų išvengta “lietavių tapė 
bereikalingų vaidų”, nes nei 
aniem dviem musulmonam nei 
minimiem .atęėdam tas krytas 
ntaro priimtino nesako. Tačiau 
faktai rodo, krt tas tayžius 
daug ką pasako parodos gau
siem lankytojam. Jis virto lan
kytojam atrakcija, šio religinio 
rimbotio kata parodos taiky
tojam apie Lietuvos pavm^ną 
ir laisvės siekimą yra labai ne- 
mafioni Lietuvos okupantui, tai- 
ris skundžiasi, kad religinis mo
mentas ir Lietuvoje sujungia
mas su tautiniu Tiek kryžius, 
tiek pamaldos to siekė.

Nepasitenkinimas dėl respub
likonų barimo ir demokratų ne
karinio yra teisingas. Lietuvos 
reikalas negali būti siejamas su 
viena partija. Gaūa, kad nebu
vo demokratų (jei jan iš viso 
tos krtras čia boto neišvengia
mos!). B kitos pusės teko pa
tirti iš New Yocfco lietuvių die
nos rengėjų, kaip sunku gauti 
norimus Kofr^eao narius. Gai
la betgi, kad ir šį nepaaitenki-

savp jėgos šattmta antaąeju afc- 
įtojn Amerika yra irt ana saao 
jėgos Tezeęvų. Dėl to Amerikos 
atsakymas į Sovietų iššūkius tu; 
r|s būti ‘lankstas”.

Grįžtant nuo autoriaus bead-

Knbos nušovė Amerikos U-2 
lėktuvą. Atėjo ir radijo žinia iš 
Maskvos, kad Chru&Šovas siū
lo derybas — už raketų pasi
traukimą B Kitas atitrartti A- 
merikos raketas iš Turkijos. 
Buvo aišku, kad Chruščiovas 
pajuto savo padėtį susžfrrėjus 
ar gal jis buvo spaudžiamas 
savo karinių patarėjų. Tačiau 
lėktuvo nušovimas ir kata dėl 
bazės Turkijoje buvo ženklas, 
kad Amerika per porą dienų 
turi imtis akcijos — invazijos į 
Kubą.

Mainę nebus
Scali buvo pasiųstas pas Mr. 

X, kad pasakytų: mainų klau
simas visiškai neprumtmas, jis 
negali ir nebus svarstomas; A? 
menkos atsakymas bus duotas 
greitai, ir takas yra labai trum
pais. Atsakymas buvo surašy
tas, kai Šert grįžo nuo Mr. X 
Surastas prezidento Kennedy

_rftnnl.fr


Didžioji pagieža tebesiunta

aistra, kurią lietuviai aptaria 
priežodžiu: “primanytų, van
dens šaukte prigirdytų’. Žmo
gus niršta, pyksta, dantimis 
griežia, kad tiktai galėtų kuo 
ners afteršyti ar net nužudyti 
kitą asmenį. Toksai asmuo ga
li būti pirmas nusftąltes, pa
daręs skriaudą, kuri jam neat
leidžiama, siekiant išlupti akį 
už akį ir išmalti dantį už dantį. 
Tai primityvaus dar gyvenimo 
“teisingumas”, dabar kultūrin
goje visuomenėje , įstatymais 
draudžiamas, nes la&omas nusi
kalstančių ir tas, kuris keršija. 
Yra -legalių būdų ieškoti atly
gio už skriaudą, bet nesigriebti 
pagiežaus keršto.

Tačiau pagieža gali būti nu
kreipta ir prieš asmenis, kurie 
nieku nėra nusikaltę. Jiem ker
šijama dėl to, kad tie asmenys 
atsistoja nusitaltėtiui ant kelio. 
Pavyzdžiui, šiame krašte pagie-

vertos darbuose, išmarintų ba
du.

Paskui sekė eta kitų tautu, 
ypač pa 'kutintojo'karo ir poka
rio metais. Kaip čia kerštinga 
pagieža liejosi, tinome iš pa
vergto Pabaltijo, kur žmonės 
buvo kaltinami, tildomi ir tre
miami, kaip “nusikaltę sovieti
niam įstatymam”, nors Baltijos 
valstybėse ligi 1940 metų oku
pacijos bolševikinė “teisė” ne
veikė. Tai buvo nuogas kerš
tas už tai, kad 1918-20 metais 
lietuviai, latviai ir estai kovojo 
su bolševikais dėl savo krašto 
laisvės. Bolševikų supratimu, 
kaltas kiekvienas, kad priešina
si pasaulinei jų revoliucijai.

ta taftų tat tar rasti. Lanky
tojai paskęsta tūyte&ajančių 
šviesų venduose, senose vėlia 
vose, plakatuose, fotografijuo- 
se, viduramžių datas niekučiuo
se,. bereJCraiaiuose Šukiuose; 
tai tikras bažnytinis kratinys, 
pritaikytas nebent dilginti lan
kytojo jskonini. Tuo tarpu šu
pratimas, kas iš tikrųjų yra 
Bažnyčia, patiktas parodon at

tevų. -

Pavijono centre yra milži
niškas plakatas su įrašu: “Štai 
mano įsakymas — mylėsite vie
nas kitą, taip aš jus mylėjau”. 
Po tomis didžiulėmis raidėmis 
gūžiasi smulkūs pranešimai apie 
visuotine Baržhyčią, kaip an
tai: “katalikiškos mckyk*os ati
duoda 22 bilijonus duoklės A- 
merikos ekonomijai”, arta “ka-talžkFkos mokyklos tarnauja JoS, taąisuredaguotos,

užmiesčio lango ntitotade Tiek v 
apie Eucharistiją.. .

Bent dalis tų visų spragų, at
rodo. bus nepajėgaus rengimo 
komiteto nuopelnas.

Yra dar ištraukų iš enc.ldi-
kų ‘Mater et Magistrą’ ir ‘Pa- 
cem in terris*. Ištraukos iš abie
jų šonų gaubia šv. Petro karpo

H

kurių pareiga yra žiūrėti tvar
ko*. saugoti žmonių gyvybę ir 
tvrią. Rasinėse riaušėse, ku
rios '■'•ridarė daug medžiaginių 
n rostolių, sužeidė ir nužudė 
žmonių, -buvo puolami nieko ne
kalti poticininkai ir net kursto
ma juos žudyti. Gilesnis žvilgs
nis į sukeltą pagiežą šio kraš
to tvarkos saugotojam mus ve
da į pasaulinius tvarkos ardyto
jus. _ r ;.

Boiševilcę pagieža dabar te- 
bėgriežia dantį prieš tuos, ku
rie iš jų rankų išsprūdo. Pra
manytų, visus bėglius vandens 
šaukšte prigirdytų. Kai negali to 
padaryti, nesiliauja jau 20 me
tų viliodami grįžti, keikdami 
paskutiniais žodžiais ir kaltin
dami, kad “savo gimtąjį kraštą 
išdavė” ji plūkdami. Maskvos I 
manymu, tas savo krašto neiš- ’J 
duoda, kas nesipriešindamas jį 
rusam bolševikam atiduoda. 
Toks lieka “nesusitepęs antita
rybine politika”, lyg tarybinė 
politika būtų toks gėris, kurį j 
visi privalėtų priimti. Rriešin- J 
>gai, sovietinė politika taip tik- d

viljono rengimu reiškėsi jau se- nauja visų paramos, nes atlieka 
niat Antai, buvo manyta paro- viešąją tarnybą?*.
dos saugus (Pinkertono detekty
vus) aprengti šveicarų unifor
ma, kaip Vatikane. Pinkertonas 
sutiko, Roma atmetė. Ir pavil
jonas pavadintas ne Katalikų 
(Bažnyčios), bet tik Vatikano. 
Pieta buvo paversta centru, nu
stelbusiu likusius eksponatus 
ir viltį pasireikšti naujom pa
žangiom idėjom. Atsitiko tai, 
kas įvyktų, jei XIV amžiaus 
mistikos žinovas būtų paskirtas 
mokyti katalikų tikėjimo XX 
amžiaus pasauliniame universi
tete ...

Ko tiktai baimintasi, visa pa
sitvirtino. Vatikano n susirinki
mas, į kurį galėjo būti atkreip-

Gretimai yra ilga siena, pri
kabinėta smulkių paveikslėlių 
su tam tikrais posakiais, tačiau 
be paaiškinimų, štai, prancūzų 
filosofo Maritaino fotograrija, 
e=-mc2 (Einšteino garsioji for
mulė), Karolis Marksas (o gal 
Brooker T. Washington?), 
atominė bomba, rusų rašytojo 
Dosteievskio posakis ‘ ‘Laikas 
yra santykis būties su nebūti
mi”, arba -Taika yra s^yga^ lai
mingumui, bet laimingumui pa
siekti reikia dar ir laisvės bei 
teisingumo” (Mcrtimer Adler).

Antroji sietui paorastu Buck 
Rogers stiliumi paskirta per

tiem, kurie apie Katalikų Baž
nyčios socialines mintis infor- 
muoiaa S ‘National Reviev*. 
Vienas sakinys, atitrauktas nuo 
teksto, užsimena tariamą priva
čios nuosavybės teisių neliečia
mumą,. o antras nurodo į pa
vojų skirti kolektyvui tekius 
darbus, kurie galėtų būti atlik
ti atskirų asmenų. Apskritai, 
enciklika *Mater et Magistrą’ 
taip pavaizduota, kad tiktų ra
minančiu tepalu, pavyzdžiui, 
Jim Fišk individualistam.

Pieta yra hermetiškai uždary
ta neperšaunamu stiklu, saugo
ma dieną ir naktį, paskendusi 
minkštoj šviesoj, palydima gri- 
galkiio giedojimo. Vargas yra 
tas, kad Pietos beveik nemato-

VATIKANO paviljonas H lauko. Nuotr. V. Maželio.

te. Lankytojai greitai praveža- 
imi judančių takų, iš kurių ar
čiausias yra už 16 pėdų. Ir nors 
baugu žvelgti į Viešpaties vei
dą, tokio pavojaus čia nėra 
tiem, kurie nėra išfcysę iki 8 pė
dų. Du kartus pravažiavęs ra
dijo komentatorius Arthur 
Godfrey susirūstino nieko ne
matęs ir savo tulžį išliejo ra
dijo klausytojam pastebėdamas, 
kad Pietos atskleidimui žmo
nėm nebuvo išsemta visa žmo
giškoji išmintis.

Tačiau ir ne Pieta yra di
džiausias paviljono trūkumas. 
Neišnaudotos galimybės, stoka 
lakios vaizduotės, meno krati
nys, neapsunkintas Bažnyčios 
esmės, — visa susijaukė ir pa-

darė tai, kad tris milijonus kai
navęs paviljonas pavirto ‘mal
dinga nelaime’.

(Vertimas John Leo straips
nio “A Pious Disaster” iš ka
talikų intelektualų Washingto- 
ne leidžiamo žurnalo “The Com- 
monweal”, voi. LXXX, No. 8, 15 
May 1964). S.

Katras galingesnis?
Chruščiovas aiškino japonų 

(parlamentaram, kad jis turis 
ginklą, kuriuo galėtų sunaikinti 
visą pasaulį.

McNamara Amerikos legiono 
konvente rugsėjo 22 aiškino, 
kad jo žinioje esančios strate
ginės jėgos gali sunaikinti Ru
siją ir raudonąją Kiniją.

krašto imonėm. Užtat gintis 1 
nuo tokios politikos nėra “susi
tepimas”, bet garbė ir pareiga. ]

Pasaulio isterijoje pagieža 
niekada dar nesiautėjo taip vi
suotinai ir kerštingai, kaip mū- Tai kova už prigimtąją žmo

gaus teisę būti laisvam ir ne
priklausomam.

Bolševikai savo pagiežoje ir 
siunta, kad bėgliai už laisvę ko- -

sų laikais, kuriuos yra pradėju
si bolševikų revoliucija Rusijo
je. Pirmiausia bolševikai visą 
savo pagiežą išliejo nekaltiem 
Rusijos gyventojam, kurie sto
jo skersai kelio prievartinei ko
munistinei tvaikai. Nekaltų au
kų čia milijonai: išžudytų, už
kankintų kalėjimuose ir prie-

kai įsiunta, kad policija nelei- 1 g ~
džia jiem krautuvių daužyti ir g 11 '** i'
svetimo turto grobti. *y, Petro kapo modelis Vatikano paviljone. Nuotr. R. Kisieliaus

PAVERGTŲ TAUTŲ DEŠIMTMETIS

Rugsėjo 20 suėjo lygiai 10 
metų, kai New Yorke savo vei
klą pradėjo Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas, jungiąs Al
baniją, Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Lie
tuvą, Rumuniją ir Vengriją. 
Šios “Mažosios Jungtinės Tau
tos” yra tarsi laisvojo pasaulio 
prietiltis laisvės fronto pozici
jose prieš sovietinę vergiją. To-

dėl laisvės draugai jį remia, 
Kremliui — tai tarsi “mane, te
kėt, fares” anam Batalionijos 
•karaliui. Dešimtmečio proga sei
mui savo pareiškimus atsiuntė: 

Prezidentas LB. Johnson, 
prezidentinis kandidatas sena
torius B. Goidwater, viceprezi- 
dentiniai kandidatai šen. H. H. 
Humphrey ir kongresmanas W. 
E. Miller, senatoriai T, J. Dodd,

O

yyy.......... ..  K. B. Keating, C.T. Curtis, R.

JONAS MIŠKINIS

Anom dienom
—I* PARTIZANOĮJOJO PASAKOJIMU

1

ninku sodybas, ūkininkai iš sa
vo sodybų bėgo, palikę visą sa
vo turtą, kad tik išgelbėtų gy-

Pagaliau frontas sustojo va
karuose, Vokietijos žemėje. 
Lietuvoj dingo vokiečių valdy
mo gadynė. Lietuvą vėl užval
dė bolševikai, kurie dar skau
džiau negu pirmą kartą spaudė

BUVO 1944 metų vasarą. 
Liepsnose ir gaisrų dūmuose 
skendo Lietuva. Degančių sody
bų dūmai ir žiežirbos vainiku 
pynėsi apie saulę, kuri atrodė 
kraujuj pasruvusi. Stiprus pa
trankų dundėjimas, lėktuvą ūže
sys ir bombų sproginėjimai, 
kulkų zvimbimas gaudė nebai
giamo griaustinio aidais. Naktį 
liepsnojančios ūkininkų sody
bos atrodė milžiniškais laužais. 
Buvo klaikūs ir šiurpūs vaizdai. 
Prie tų degančių sodybų, iš ku
rių aštrūs liepsnų liežuviai kito 
į tamsias aukštybes, retai kur 
tebesimatė stovįs, gilaus skaus
mo palaužtas žmogus. Daug 
kam nebuvo nė laiko savo tė
viškės gimtų namų gesinti. Čia 
pat ilgomis voromis ištįsęs slin
ko karo frontas. Jis ritosi, kaip 
teks įkaitęs velenas, viską nai
kindamas, griaudamas, deginda
mas. Vienur trumpam laikui, ki
tur keliom dienom, o kai kur 
net keliom savaitėm, įsirausda
vo baisusis karo Mitrinąs že
mėn ir sustodavo judėjęs. Tai 
buvo raudonojo sUbino poilsio 
aktaiikos. SMt tiek atsigavęs, 
apsižvalgęs, vėl pajudėdavo su

savuoju ‘ ‘Stalino vargonų” 
•griausmu, žmonių aimanos, aša
ros, klyksmas, bėgimas iš de
gančių namų nežiition darė 
sunkų šiurpulingą įspūdį.

Sovietų raudonoji armija 
stūmė vokiečius į vakarus. Vo
kiečių kariai išvargę traukėsi 
nedidelėmis voromis. Kai kur 
jie bandė bolševikų armiją lai
kyti. į sunaikintas jos voras sto
davo naujos bolševikų jėgos. 
Vokiečiai nepajėgė atsiremti 
nei Nemuno plačia juosta nei 
jo krantais, Nemunas pasru
vo krauju r raudonosios armi
jos karių lavonais. Rusai buvo 
genami kovon ta - atodairos, 
kiek jų žus.

Krito Vilnius, Ukmergė, Kau
nas ir po keleto dienų frontas 
priartėjo prie Marijampolės ir 
Vilkaviškio. Vokiečių daliniai 
traukėsi mažai tar atšipinda
mi.

Ir vokiečiai Lietuvos negailė
jo. Lietuva jiem buvo svetimas 
kraštas. Traukdamiesi sprogdi
no tiltus, įmones, didesnius pa
status, be gailesčio degino ūki-

mūsų tautą. Kas drįso nepa
klusti, tam kalėjimas ar Staro 
stovyklos...

Kraimių Juozas skaudžiai iš
gyveno okupantų daromas ūki
ninkams skriaudas. Vargdamas 
mąstė, galvojo, kentė, bet neiš-

vo paslėptą ginklą ir su juo at
sidurdavo tamsiam miške pas 
partizanus. Dažnai vaiduokliš- 
ki šešėliai prisunkdavo prie tų' 
namų, kur įsiveisė rusai enka
vedistai. Pasigirsdavo sausas 
šūvis, namuose kildavo triukš-

su palinkusiais apsamanotais 
kryžiais, su apleistais, žolėmis 
apaugusiais tojais.

Buvo darganas ruduo. Baž
nytkaimio gyventojai laikėsi sa
vo namų. Tėvai pradėjo rūpin
tis savo vaikų mokymu. Nors 
mokykla buvo, bet mokytojo 
nebeturėjo. Jų mylimas moky
tojas N pabėgo miškan ir iš ten 
nebegiįžo ... Atvyko naujas 
mokytojas, Vytautas. Tėvai mo
kytoją sutiko šaltai, nes manė,
tad šis mokytojas bus komu-' dėti, 
nistas. -* Vieną rytą batžnytkaimy prie

Mokytojas Vytautas iš pirmų telefonų stulpų stovinėjo bū- 
okupacijos dienų pamatė, kad riai žmonįą ir godžiai skaitė 
menka bus laisvė su naujais - - - - - - - - -
okupantais. Pasipylė nesuskai- partizanų atsSaukimai, kurie

Nusprendė išsivesti karvę. Gar- Bažnytkaimy gyveno senyvo 
bus turėjo tris mažus vaikus, amžiaus moteris, Ona. Dažnai 
kuriems pienas buvo labai rei- ją matė kaimynai kapinėse apie 
kalingas. Kai pamatė, kad veda-

Bažnytkaimy gyveno senyvo

kapus betriūsiant Kelis kartus 
ma iš kiemo jo vaikų maitin- į dieną jį susitikdavo su moky
toją stvėrė nuo skieckyno toju ir kiekvieną karta pasvei

kindavo: ‘Tegul bus pagurin
tas”. Kapinių mažoj koplytėlėj

toją stvėrė nuo s 
kuclą ir šoko ginti karvės. Ko
va buvo žiauri, betneiygi. Ri

tinę Garbų visą sudaužytą ir 
kruviną, žmonės žiūrėjo, kram
tė ž pykčio lūpas, bet nieko

skelbimus. Tai buvo Lietuvos

jo lietuvių partizanų atsišauki
mus, mokytojo Vytauto paduo
damus. Ona nestdreidavo įtari- 
md, kai naktimis paskleisdavo 
tų atsišaukimų. Pyko, keikėsi 
enkavedistai, sekto sekė moky
toją, tat sučiupti negalėjo. Pa
galiau mokytojas suorganizavo 
slaptą būrį jaunuolių, pasiža
dėjusių stoti kovon ta tėvynę,

Hruska, P. Kart, P. Dcminick, 
C. Pell, J.K. Javits, M. Sšnp- 
son, kongresmanai J. P. Ad- 
dabboy, F.T. How, F. P. Bol- 
ton, D.G. Bruce, D.V. Daniels, 
J.J. Delancy, J.D. Dingell, L 
Farbstein, M.W. Glenn. M. W. 
Griffiths, J.R. Grcver, F. Hor- 
ton, J.O. Marsh, J.S. Monagan, 
W.T. Murphy, B. O’Hara, H.W. 
Robinson, J J. Rooney, R. L 
Roudebush, J.Ė. Roush,
RumsfeM, H.C. Schadeberg, H. 
•A. Smith, W.L St Onge, C. J. 
Zablocki, J. Brademas, J. H.

D.

Wydler, E.J. HoIIand, T. M. 
Peily, A.C. Povėli, M. Price, R. 
Taft; New Yorko majoras R.F. 
Wagner, Europos Tarybos Pa
tariamojo Seimo pinnininkas

pakeltam reikalavimai, mitin- į- nepriklausoma Lietuva! Mir
gai. Niekas negalėjo papriešta- 
tarauti, o tik girti, ploti, dėko
ti... Nepasitenkinimas plito 
po visą Lietuvos kraštą ir 
drumstė rmnybę.

— Kokią teisę okupantai tu
ri skriausti? Juk čia kraštas 
mūsų o ne rusų. Ar mes nega
lim patys valdytis?— 
vienas kitą tyliai klausė.

cijos Europos Patariamajame 
Seime pirm. R. Radius, Vokie
tijos Bundestago narys Kari

ra, pradžios mokykla ir bažny
čia. Važiuojant | bažnyftaimį, 
iš toto matyti du aukšti bota

dviejų valandų atrišaukmta'bu- 
vo nuo stulpų nuplėšti. Gyven*

veržė į mokytojo butą ir jį areš-

nakties tamsumoje.

DZ0KU0JE buvo nedidelis
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W. Miller, kandida
tas į vicepreziden
tus, kalbėjo lietuvių

to, iš kurio ji gaus 25,000 dot 
grynais (outright), o likusią to 
trečdalio dalį ji-galės naudotis 
iki savo gyvos gaivos, (šis pa
keitimas įvyko šiais metais ir į- 
sigalios nuo 1965 m. sausio mė
nesio 1 dienos).

Pfthtoryh, P*. — Respubli
koną partijos kandidatas į vi- 
cepreridentus BHI MMer rugsė
jo 16 taktai litonfeĮikyje (U-

Pas ją gyvena ir tevjkč ĮmKjums 
■auvrrsĖtata Stos trijų meta 
stadijas finansavo Worcesterio 
Ktaanis ktabas. Su Indianos

certą, tisai nežinojo, tas toji 
dainiainkė. Atkiainąvusi pusę 
teacerto, ji pasakė, tad yra he- 
tavaitė ir pamainuos tiėįuvSkų 
dainų.

Tų lietuviškų dainų, išpildo
mų Sos žymios solistes, išgirsi
me Baltininko koncerte, kuris 
bus spalio 1'1 šv. Tomo salė 
Woodhavene.

ri tarti tžkstak Lietai attnota 
šoviniai. Tuoj pat nusprendžia
me — trauktis po vieną Liškia
vos pusėn. Jonus Zdutra pasa
ko: “Trimkis, až- tave prideng
siu! Tai buvo paskutiniai Jono

Lietuvoje sudarinėjamas tiek 
rusų karių, tiek ir istrebitelių 
kultas. Gausiai pasakojami vaiz
dai, kaip istrebiteliai, žmonių 
vadinami stribai, o sovietinėje 
spaudoje “liaudies gynėjai5 ’, 
herojiškai kovėsi su partiza
nais. V. Mikiaševičius, Tiesos 
korespondentas, rugsėjo 2 die
nos nr. pasakoja apie Leipalin
gio stribusir partizanus.

Esą 1944 karui ritantis to
liau į vakarus, Leipalingio mies
telyje ir apylinkėse buvo suda
rytas pirmas istrebitelių būrys. 
Būryje buvo Antanas Janulevi- 
čius, Bronius Maižiešius, Anta
nas Bižys, Viktoras šimanskas, 
Juozas Švitra, Vaclovas Gegu
žis k Jonas Zautra. Herojiškai 
pristatomas pastarasis.

Su Columbia Concerts prog
rama per dešimt savaičių, va
žinėdama po visą kraštą, dai
navo 61 koncerte. Vėliau ap 
laukė JAV vakarų miestus ir 
Kanadą ir surengė 46 solo 
koncertus.

Ji du kartu laimėjo Mariau 
Anderson Awards 1956 ir 1957.

£ ryto gavo 
uždavinį — ^UjRlėli per miš
kus varoma^gyvulių bandas”. 
Sonetai iš By^ntaių varėsi į 
Rusiją gyvulius, ir jiem talki-

važiiė jo po pietų k vidurio A- 
meriką.

1952 gavo premiją iš Mkma 
Kaufmann Ruud Foundation. 
Ši stpemkja leido jai persikel
ti į New Yorką ir dainavimą 
tobulinti pas žinomą daumrimo 
mokytoją Frantz Proschowski.

Pirmą kartą debiutavo 1954 
su Philadtiphijos orkestru, di
rigavo Eugene Onnandy. šis 
žinomas dirigentas pasakė: “Di
džiuojamės ja! Buvo didelis 
džiaugsmas, kad ji pirmą kartą 
pasirodė su dideliu orkestru”. 
1956 dainavo Toun Hali salėje 
New Yorke. Po to daug kartų 
dainavo visokiose oratorijose, 
koncertuose, radijo programo-

“Life estate” reiškia teisę 
naudotis tartu iki gyvos gal
vos. Jei tartas yra nekilnoja
mas, kaip pav. namai, pajamos 
iš nuomų priklausytų našlei; 
jei tartas yra kilnojamas, kaip 
pav. pinigai, tada banko moka
mi nuošimčiai priklausytų naš-

AR GALIU PALIKTI SAVO 
TURTĄ, KAM MOKIU? .

Aš esu lietuvaitė, bet mano 
vyras yra airių kfimės. Jo tė
vas yra labai tarttogąs; kai kas 
sako, kad jis yra milijonierius. 
Be mano vyro, mano upšvis tu
ri tik vieną dukterį. Mano vy
ro ir jo sesers motina mirė 
prieš daug metų Antroji uoš
vio žmona tari vaikų iš savo 
pirmo vyro; su uošviu ji vaikų 
netari. Jos vaškai yra vedę ir 
gyvena kitur. Mes žinome, kad 
uošvis turi sudaręs testamentą 
(wiD). Jis mums daug kartų sa
kė, kad visą savo tartą yra pa
likęs savo vaikams, o žmonai 
nieko nepaliko, nes ji turinti 
savo turto ir, be to, jis yra 
davęs jai visokių dovanų ir pi
nigų; kad jai užteks to turto, 
kurį ji tari, iki gyvos galvos. 
Paskutiniu meta uošvis vis sir
guliuoja, jau nebejaunas. Mes 
tarime gerą pažįstamą advoka
tą, kuris mums sako, kad žmo
na vis tiek gaus gerą dalį uoš
vio tarto, nepaisant jo testa
mento. Tai kam gi tas testa
mentas, jei žmogus negali savo 
tarto palikti, kam jis nori?

O.H., Mass.

Or>tatari|aKLtet katalikų 
bendruomenės centras, Kear- 
ny, NJ. — 19, L-VjL. Sgos 
CMearta skyriai — 10 doL, 
BURKA 20 taupu 5 doL

Advokatas visai teisingai pa
informavo. žmogus tari teisę 
palikti savo tartą, kam tik no
ri. Jis gati savo vaikams tarto 
nepalikti, o jį patikti visti sve
timiems žmonėms. Tačiau, vie
no dalyko negalima daryti: ne
galima testamentu atimti sa
vo žmonai įstatymais nustatytos 
ir mirusio vyro patiktos turto 
dalies. įstatymai nustato, kokia 
dalis tenka žmonai (statatory 
share) tuo atveju, jei ji atsisa
ko testamento jai palikto tur
to, arba tuo atveju, jei testa
mentas jai nieko nepalieka.

Jei jūsų uošvis «nks dar šiais 
metais, jo našlė gaus vieną treč
dalį jo tarto, iš kurio ji gaus 
10,000 doL grynais, o likusią to 
trečdalio dalį ji galės naudoti 
iki gyvos galvos (life estate).

Jei jūsų uošvis mirs po 
1965 metų sausio 1 dienos, jo

namų salėje (4415 Santa Menka 
Blvd.) įvyks kultūros klubo su- 
skinkunas. šio įdomaus vakaro 
programoje bus viešos diskusi
jos “Antrosios kartos vanta”. 
Bus svarstoma du specifiški šiai 
kartai klausimai: amerikiečio ir 
lietuvio dvilypumo ir santykio 
su okupuota Lietuva. Svarstymo 
grupėje dalyvauja prof. A 
Avižienius, inž. L. Grinius, 
ekon. R. Kalvaitis ir mokytoja 
D. Poiikaitienė. Vadovauja Jur
gis Gliaudą. Diskusijose paklau
simais ar savo nuomonės pareiš
kimu galės dalyvauti auditori
ja. lYogramai pasibaigus, bus 
tradicinė kavute. Visi besido
mintieji šia tema k kultūros 
klubo veikla, maloniai prašom 
atsilankyti. Pastebima, kad pri
vačių kvietimų į šį. susirinkimą 
nebus siunčiama. KJC_

temano — pasiekė liaudies gynė
jus žinia. Išsksbėję L operaciją, 
taudies gynėjai aptiko žeminę. 
Jame radijo aparatas, buržuazi
nės kariuomenės uniformos. 
Kai liaudies gynėjai grįžo atgal, 
banditai puolė iš pasalų... Mū
sų gynėjų buvo nedidelis bū- treflutefiai 
rys, o banditų daugiau. Tikė
jome Įtikinai atsitraukti, ir ta
da Jonas Zautra mums sušuko: 
“Jūs traukitės, x> aš laikysiu!”
“žuvo tada keži mūsų kovoto- no istrebiteliai. Nešini taflkoo- 
jai. Jei ne Zautra, aukų būtų vydžiais, išžygiavo tam uždavi- 
tavę daugiau. O kai mūšis ap- mui Vadovas Gegužis ir Zeno- 
riroo, Jonas Zautra su Zenonu nas Dinrirriiftm, ėjo su jtis k 

' *L*   »>■»- » Tf * f * T 4 !VHBserKnMi 17VOS1 MtatetaBi sstreonetm joobs kot-
žygiui. Penžrengę moteriškais tas Gegužis, Viktoras Sūnans- 

‘Grupės tetafiais, jie priartėjo prie į- kas, Stasys *Nptainkas k Pet
rės Mfttašti, Ties Lkpilkiem, 
P1* ėferdkr pasijuto,

j.; kad partizanui juos s^pa. “Jo- 
"| . ~ - nas Zautra. kaip risuemet, la-

j | W tari ramiu, šaudo retai, šovinių

Lm Aagalos* CaRf. — šešta- 
itieaį, spalio 3 d. 7 vaL 15 mm. 
vak. Lietuvių Bendruomenės

Izabelė Petraitionė mirė rug
sėjo 13. Buvo Insurance Agen- 
cy Homestead, Pa., vedėja. Uo
liai rėmė visus lietuviškus k 
parapijų reikalus.

Nubudime liko vyras S. N.
______ lei tti jos gyros gaivos.

CotaMy respubli- Palaidota iš lietuvių šv. Pet- KT •- ■ . t ■
s y 4 7 " Našlei mirus, tartas, <kuno pa

to ir Povilo bažnyčios šv. Ma- 4; -.J. r, - „„.JLrijos kapinėse. tosę naudo-
t tis, kol buvo gyva, pasiliks į-

Amžiną atilsi suteik jai, Vieš- pėdiniams, kurie buvo išvardin- 
patie. , AX ti testamente.



Alpėse saleziečių 
vasaros berniukų

mokyklos 
visų bad-

Lietuvos patriarcho a.a. Marty
no Jankaus duktė, seniau gy
venusi savo tėviškėje prie Ram- 
byno, dabar Toronte, Kanado
je, sulaukė 70 metų. Pagerbtu- 
vės jai buvo surengtos šv. Jo
no Krikštytojo lietuvių parapi
jos salėje rugsėjo 12.

PreLL Mentolis, Statote 
lietuvių šv. AMtaee parapijos 
ttebocun, tatato du laito, 
•v^nes skiriamas parapiečiams, 
kitas — novenos lankytojams

paskirtas 
Gavėnas. Ligi šiol 
ėjo kun. St. Pet-

— Br. Kviklys, kuris reda
guoja antrąjį “Mūsų Lietuvos” 
temą, prašo mažų miestelių ir 
bažnytkaimių vaizdų. Kas jų tu
rėtų, prašomas siųsti adresu: 
5747 So. Campbell Avė., Chica- 
go, Iii., 60629. Pasinaudojus bus 
grąžinti.

pažįstami. P. Šatas turi batų 
krautuvę vertės apie 50,0 0 0 
dol. Seniau vertėsi didmenų 
prekyba, verta apie 100,00 0 
doL, bet depresija pridarė nuo
stolių. S. M.

— Newarfc, N J. Lietuvos vy
čių 29 kuopos metiniai pietūs 
ir šokiai bus spalio 3 šv. Jur
gio salėje, 180-82 New York 
Avė., Renkamasi 7 v. Pietų pra
džia 8 v.v. Visam parengimui 
vadovauja Mary Stonis, kuopos 
ir centro valdybos vicepirminin
kė. Newarko ir Kearay jaunie
ji vyčiai išpildys tautinių šokių 
programą. (F.V.)

— L. Galinskui katalikų ve
teranų suvažiavime Clevelande 
išreikštas pagyrimas už geriau
siai redaguojamą jo apskrities 
biuletenį. L. Galmskis gyvena 
Detroite ir dirba su lietuviais 
katalikais veteranais.

— Pod. LBuanistto Institu
te* naujuosius mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 12 su 39 stu
dentais. šiais metais įstojo 24 
nauji klausytojai, daugiau ne
gu bet kada. Neakivaizdinis 
(korespoodeacinis) institute ei
namųjų dalykų dėstymas vyks
ta be atostoginių pertraukų. Re
gistruotis galima bet kada ir 
bet kur gyvenantiem. Kreiptis 
adresu: P.L. Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chkago, Illi
nois 60636.

nų km., Krinčino parapijos. Iš 
Lietuvos Brocktonan atvyko 
1909. Tais pačiais metais vedė 
Valeriją Veitiekūnaūtę iš Bart- 
kūnų km., Vabalninko. parapi
jos. Buvo grįžęs Lietuvon 1928, 
kai Krinčine vikaravo kun. My
kolas Vembrė, kuris dabar yra

vakarą” šeštadienį, rugsėjo 26, 
‘Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje. Vakaro programa prasi
dės 7:30 vaL Brooklyno vai
dintojų trupė pastatys trijų 
veiksmų komediją “Diagnozė”. 
Režisorius — Vitalis Žukaus
kas. Po vaidinimo bus šokiai. 
Suaugusiems bilietų kaina 2 
dol., studentams 1 dol. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti šia
me pir mame rudens sezono va
kare. Bus proga pasidžiaugti 
Brocteyno lietuvių vaidintojais 
ir praleisti kelias valandas tarp 
lietuvių. Jonas Obelinis

B laiško sužinome, kad pre
latas ir šiemet Romoje pralei
do 4 savaites, aplankė salezie
čius Casteinuovo Don Bosco ir 
Torino šventoves. Sužinome, 
kad šv. Alfonso bažnyčiai įtaisy
ti nauji vargonai, kurie atsiėjo 
75,000 doL, sutvarkyta elektra, 
pranešama, kad nuo spalio 4 
pradedamas parapijos kalėdoji
mas. Būdamas Liurde, prelatas' 
pasirūpino, kad 500 mišių bū
tų atlaikyta spalio mėn. už pa
rapijos ir novenos matoninkų 
šeimų ligonis.

Šiluvos koplyčiai surinkta 
16,000. Nori surinkti — 20,000 
doL Keturiasdešimt valandų at-

seserys statytes fonde turi jau nia’ iš to patięs pikniko — tai 
454,800 dol.; rėkia-dar .mažiau- Petre Šato laimiki*. Jis laimėjo 
šia trečdalio tos radijo aparatą “Philco” (60
ta tūkstančių ją padidino sėk- dol.). Dabar gyvena No. Abing- 
mingai praėjęs metinis Darbo ton, Mass. Yra kilęs iš Berčiū- 
dienos piknikas rugsėjo 7. Da
lyvių buvo apie 9000 iš Massa- 
chusetts, Connėcticut, Rhode 
Island, Maine, New Hampshire 
n* k. Mišias aukojo Brodktorie 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. F. Narbutas. Progra
mą išpfidė šv, Petro CYO or
kestras iš Bostono, Cnos fvaš- Brocktone. Taigi susitiko seni 
kienės taut MHU Šokių? grupė, ‘
Barone’s Miližary Cadets iš Bos
tono ir k. Plačiai pikniką ap
rašė Brooktone vietinis ameri
kiečių dienraštis.

Trečioji tavo laiminga ži-

(340 Mitchei lAve.). Bus moko
ma lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijes, muzikos, dainavi
mo ir tautinių šokių. Mokslas 
ir visos mokymosi priemonės 
valkams nuo 6 iki 14 m. ne
mokamas. Apylinkės valdyba 
ir tėvų komitetas kviečia visus 
Lindeao ir jo apylinkės lietu

vius tėvus gausiai leisti savo 
vaikus į šią mokyklą. Tik per 
tokias mokyklas mes savo jau
nąją kartą išsaugosime nuo nu
tautėjimo ir išmokysime skam
bios lietuvių gimtosios kalbos.

praneša, kad sudarė naują sutartį su v/O Vnežpospltorg 
priimti užsakymus maisto produktų dantinių — dovanas 
giminėms gyvenantiems SSSR. Pristatymas skubus iš 
maisto sandelių esančių Sovietų Sąjungoje. Kainos pri-

Linden, N.J. — * Baito 132 raitienė, A. Dcvydauskienė, E. 
skyrius šių metų kovoteržebo Ganūocurta, A Suško, A 
vajaus metų surinko 289 dūk Sbamock, K Van Beit, J. Na- 
ir 310 svarų drabužių, kurie rūšis; po 1 doL O. Atutienė, V. 
persiųsti Baito Cehtad Piungienė, J. Bundonienė, S. 
Ycrke. / Pritašauskas, A. Fisher, P. Sa-

Aukojo: 15 dol. A ir. A Sktt- tefiamkienė, M. - Prasnal, U 
Čai; po 10 dol. — K. Degutis, Magia, A. Grigeis, A. Currier, 
S. Čerienė-Muks, V. ir L. Ado- M. Hanriash, R. Bartelmacs, M. 
mavičiai, D. Budreckis Fuuert Spieier, p. X.
Heme, St Ramonas; 6 doLK. Skyriaus valdyba tpirnrinin- 
Seštckas; po 5 dol. — M. Kfi- kas.M> Klimas, vjccpirmiimkas 
mas, SLA 3 kuopa, AJJli. S. Cerienė-Mufts, sekretorius K. 
Moterų Sgos 53 kuopa, R. irA. Degutis, iždininkas M. Varnec- 
Sfepečžai, L. k K. KubaičiaL Irt, nariai K. Kubaitis ir VL 
Kutaitis, J. Butoevičius,. T. B& Tursa) nuošsdžiai dėkoja auko- 
dres, U ir B. Budres, B. fr“SL tojams ir aukų rinkėjams už

Brocktan, Mass. — Pirmoji 
nelaukta staigmena: iškeltom** 
vikaras kun. Antanas Knoižys. 
Mūsų parapijon jis buvo atkel
tas 1961 vasario mėn., perke
liamas į Hudson, Mass., šio mė
nesio pabaigoje. Rugsėjo 27, 
sekmadienį, parapiečiai atsis - 
velkina.

Kun. Antanas Kneižys buvo 
įšventintas 1951 birželio 11. 
Dvejus su puse metų buvo ne
lietuvių parapijoje Gloucester, 
Mass.; paskui ilgesių laiką vi
karavo šv. Petro lietuvių para
pijoje So. Bostone, kur suorga
nizavo CYO orkestrą. Buvo to 
oikestro iniciatorius, kūrėjas ir 
mokytojas. Jo pradėtas darbas 
dabar gražiai tęsiamas toliau. 
Šv. Petro CYO orkestras labai 
gražiai pasnrodė lietuvių dieno
je pasaulinėje parodoje New 
Yorke rugpjūčio 23.

Būdamas Brocktone, kun. 
Knenys vanevavo - moterų ir 
mergaičių sodalidjai, Marijos 
vaikeliam, Lietuvos vyčiam, 
CYO jaunimui, atltaristam, pa
rapijos skautam ir k. Ypač jo 
pasiges jaunimas, kurio reika
lam pernai atnaujino ir per
tvarkė salę po mokykla.

Kun. A Kneižys yra sūnus 
buvusio ilgamečio Darbininko 
redaktoriaus Antano Kneižio. 
Pradžios ir vidurinį mokslą iš
ėjo Ncnvoode, kunigų semina
riją — Brightone.

Antroji naujiena — tai be- 
kytadieji nuo žemės moderniš
ki senelių namai vienuolyno so
dyboje. Nukryžiuotojo Jėzaus

— Juzė Jarmalavičtenė, trem
tinė, gyvenanti Sydnėjuje, Aus
tralijoje, sulaukė 100 metų. To- 
Jptos retos sukakties.proga ją 
pėsveikino Anglijos karalienė 
Elzbieta II. Šimtametė senelė 
gyvena pas savo sūnų.

Pageidaudami katalogų, kreipkitės į bet kurį mūsų skyrių 
arba j vyriausią įstaigą:

45 Wert 45A Straet
Me* YerK N. Y., 1M38 — 1101
Tek a 5-7N5

6. New Britaino skautai pasi
kvietė koncertai B New Yorico 
sol. Lionę Juodytę, bet ne soL 
Lionę (iškrito pavardėj.

7. Turime rašyti "primini
mas to, ko apskritai įtokslauja 
ma”, bet ne “pritantaas to, ap
skritai ko”...

pritaikaMą paaackslą. Suk mė
tok merktoje yn apie 200 
mokamų. Veikia ir voikų dar
želis. Mokytojomis yra seserys 
prancf kielės. Jau keJinti metai 
šios mokyklos vedėja yra sesuo 
Carcoato. Sesuo Eteonora, kuri 
šioje mokykloje keletą metų ve
dė mokyklas mergaičių chorą, 
yra peritata Clevelandaa. Mo
kykla neteko ne tik geros mo
kytojos, bet ir energingos cho
ro vedėjos. Tik josios dėka 
mokyklos mergaičių choras bu
vo mokomas lietuviškų giesmių 
bei dainų. Seseriai Eleonorai 
linkėtina ir toliau su ta pačia 
energija darbuotis Clevelande.

Lituanistinė mokykla, kurios 
vedėju yra kun. J. Pragudbic- 
kas, taip pat pradėjo mokslo 
metus. Pamokos būna pirmadie
niais, antradieniais, kefcvirtadie-- 
taiais ir penktadieniais 34 v. po
piet ir šeštadieniais 10-12 v. iš 
ryto.

Parapijos choras, vadovauja
mas V. Mamaičio, po vasaros 
atostogų pradeda darbą. Primo
ji choro repeticija ir susiriki
mas bus rugsėjo 27, sekmadie
nį, tuojau po vienuoliktos va
landos mišių parap. 
patalpose. Kviečiami 
su nauji choristai.

PHdatas kasmet vyksta į Eu
ropos kraštas, kur pralricttia 
savp atostogas,' tankydsmas į- 
vašrias šventoves. Vėlini tuos 
įspūdžius aprašo, atspausdina 
spaustuvėje ir išsiuntinėja ne 
tik parapiečiams, bet ir nove
nos lankytojams. Laiškas rašy
tas an^Bkai, datuotas rugpjū
čio 25.

Siame laiške prelatas aprašo 
savo lankymąsi Romoje praei
tais metais, kai dalyvavo popie
žius Pauliaus VI karūnacijo
je. Karta aplanko ir kitas Itali
jos šventoves, aprašo Šveicari
ją sn jos šventovėmis.

Laiškas parapiečiams parašy
tas lietuviškai ir angliškai, rug
sėjo 6. Pradedamas prisimmi- 
mais, kaip pinną rugsėjo sek
madienį prieš 36 metus jis at
vyko į lietuvių parapiją Balti- 
morėje. Savo laiške pastebi: 
"Viešpatie, dėkoju Tau, kad 
Tu man leidai gimti lietuviu, 
tapti Tavo kunigu ir dastao- 
tis lietuvių tarpe čia Baltanorė-

ir A. BašGfinai, A. Umlrturite/ Balto seime, kuris įvyks 
nė, U ir V. Valenttaeriaai; % Ipalio 17-18 New Yorfce, Lin- 
Tursa. J. Masteika, M. Vaitota- tieno skyriui atstovaus S. Ce- 
kon, B ir J. KasanekaL 1L Khj* - heaė4Mka, A. Lindvinaitienė, 
se, Certa, Lindea Port? iį ; Ramonas, M. Varoeckas 
res, C. Concver, K. SBrorsM, r. VL Adomavičtas. M. K. 
Byttenė; po 3 doL —J/ % a,.
Vaičiūnai, B. ir L PadletkiaLK -
ir J. Chemaškai, L. Nadei, SUk JAV LB Lindsno apylinkės 
Auto Starta K Robtosptą Bt taklyba praneša, kad betariu 

h- daugiau pasitarė takios Startas, R Ašmontienė; 1^1 ĮHtodfentoėje mokykloje moto- 
netnrkM. AUipraJome! dol - V. Julattto, A. Krato- ito prraktota to«bo » Į-

M. toto, B. Stocddoii, A. toto- |totato| prto iMžojoj, saMfe

Varpas, Toronto choro įdai
nuota: I-moje dalyje 8 liet dai
nos; n-je lietuviškai 6 pasauli
nės operos. Kaina 5 dol, stereo 
6 dol.

Persiuntimui paštu prideda
ma 50 centų.

•Kreiptis: Darbininkas Adrn. 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
N.Y. 11221.

NAUJOS PLOKŠTELĖS:

Suk, suk ratelį, Vilniaus cho
ro įdainuota 14 lietuviškų dai
nų, kaina 4 dol.

Nemalonios klaidos
Praėjusiame Daibinmko nu

meryje (rugsėjo 22) tiko gausiai 
•korektūros klaidų. Rodos, ir ko
rektūros taisytos ir. puslapiai 
skaityti, o vis dėlto:

1. Pernai buvo prisimenama 
^•63 metų sukilimo sukaktis, o 
ne 1963.

2. Italijos komunistai turi 
apie 12JI00 apygardų, 9 na 12, 
kinios sujungtos į “120 provin
cijų”. Kaip galima 12 sujungti į 
120?

3. RCA paviljono televizijoje, 
dainavo Oparufėu charta -bet 
ne kaž koks nebuvėlis MAper- 
tės”!

4. Lietuvių dienoje M. Kas. 
kalbėjosi su Juozu Kulviečiu 
kaip bendraiudMu, bet ne 
bendradarbiu.

5. Ženevos konvencija ginti 
žmogaus tetoei į gimtąją tanę 
paskalyta iMv ne 1988 mu

šėjo 20. Išk&rtae dalyvavo Ma- 
ryiando fegionerių riršmiatoi 
ir kiti Raltimorta miesto vaMy- 
bos nariąi. linktae naujai vai
dybai sėkmės.

SodatfoSę madų paroda rug
sėjo 21 sulaukė gražaus pasise- 
kimo, Marti Grūs patalpos bu
vo pilnos. Dalyvavo nemažas 
skaičius ir vyrų, nes šv. Varto 
draugijos vyrai rodė vyrų kos
tiumus. Rengimo komitetai va
dovavo Grace Palumbo. Pelnas 
paskirtas parapijai.

Ekdcursiįa į Marijos vilą 
Nėutrme, kur seserys kazimie- 
rietės turi mokyklą ir senelių 
namus, rengiama ' šeštadienį 
rugsėjo 26. Ekskursijai vado
vauja Ona Lekevičienė. Kas no
rėtų dalyvauti, turi pasiteirau
ti pas j^Autobusai iš ryto vyks 
nuo šv. Mfofiso IMkyMos.

LHuanictilcoc mokyila pradės 
naujus moksSo metus rugsėjo 
26. Tėvų komitetas kviečia lie
tuvius leisti savo vaikučius į 
šią lietuvišką mokyklą. čia 
pasišventę surtėtojai vaikučiam 
skiepys meilę visikam, kas yra 
lietuviška: kalbės apie Lietuvos 
istoriją, gražius lietuvių tau
tos papročius, kaftą. Pamokos 
bus kiekvieną šeštadienį šv. 
Alf<mso mokyklos kambariuose.

Kun. Mečys Burba, salezietis 
nūsknierius, praleido kelias 
dienas Baltimorėje. Aplankė ne 
tik savo pa^stamus, bet ir įvai
rias įdomias vietas ir įstaigas 
Washiugtone. Misionierių gra
žiai priėmė klebonas prelatas 
L. Mendetis. '

Lietvvįų Bendrucmene* Bal-

— Saleziečių gimnazijos Ita
lijoje, Castekiuovo Don Bosco, 
nauju direktorium 
kun. Pranas, 
tas pareigas 
raitis.

—Italijos 
vadovaujamą 
stovyklą rugpiūčio 24 aplankė 
iš Romos atvykęs arkivysk. A 
Samore, Bažnyčios nepaprastų 
reftalų k<mgregacijos sekreto
rius ir artimas popiežiaus bend
radarbis. Jis aukojo mišias ir 
pasakė berniukam pamokslą. 
■Arkivysk. Antonio Samore 
1932-38 buvo Kaune apaštališ
kos nunciatūros sekretorium. 
Vėliau 19474950 palaukė arti
mus ryšius su Amerikos lietu
viais, kai Washingtone buvo 
apaštališkos deftegatūros patarė-
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Kas tik iš komunistų veikėjų 
nuvyksta i Sovietų Rusiją gy
dytis. tai ir keberiokšt aukš- 
tie’arkas... Susidaro įspūdis, 
lyg tyčia juos ten marina. Kad 
nebūtų tekio įtarimo, Maskvos 
specialistai nurodo, kokia gilti
nė 'brangius draugus* paguldo, 
štai, maskvriė komunistinė 
‘Laisvė’ Brooklyne rašo:

“Po Amerikos darbininkų va
dovės Elizabeth Gurley Flynn 
mirties Maskvoje, aštuoni tary
biniai specialistai-gydytojai pa
skelbė teki neilgą, bet svarbų 
pranešimą apie jos ligą:

'Draugė Elizabeth Flynn ilgą 
laiką sirgo hipertonijos liga, 
ateroskleroze (—tur būt, arte- 
rioskleroze) ir sunkiais riebalų, 
angliavandenių ir vandens bei 
druskų apykaitos sutrikimais.

Pastarąją savaitę kilęs ūmus 
gastro-enterekolitas apsunkino 
ligonės būklę. Ją sunkompli- 
kavo plaučių arterijos trombo- 
embolija. Dėl to ligonė ir mirė’

Taigi, mirė. Niekas, tur būt, 
ir netiki, kad nunuodijo ‘TSRS 
sveikatos apsaugos ministerijos 
centrinė klinikinė ligoninė’ Mas
kvoje. Bet kaip ilgas tos ligoni
nės vardas, taip ilga ir virtinė 
ligų: hipertonija, arteriosklero- 
zė, gastritis, enterkolitis, trom
bozė, emobolija ... Kur čia 
žmogus gali pakelti tekią rują 
ligų? Ir tai konstatavo aštuo
ni tarybiniai specialistai gydyto
jai. Kitur pakanka vieno arba 
daugiausia trijų gydytojų kon
siliumo. čia aštuonetas.. Tai 
jau stiprus įrodymas, kad ‘drau
gei’ Flvnn nieko pikto nepada
ryta. Tikime!

Bet rusai iš seno turi vieną 
priežodį: tepti sviestą sviestu 
(maslo maslenoje); vadinasi, į- 
rodinėti, kas savaime aišku, 
kad būtų aišku. Lietuviai čia 
atlaidesni. Jie sako: sviestu ko
šės nepagadysi. Vis geriau, kai 
mirtį konstatuoja aštuoni tary
biniai gydytojai, bet ne vienas. 
Apie vieną gydytoją dar gali 
pagalvoti, kad jis uždavė kokių 
‘druskų’, o apie aštuonis — tai 
jau ne. Lauksime, kad dar žy
mesnio ‘draugo’ mirti konsta
tuotų koks 80 ar 800 tarybinių 
medikų. Tai būtų bent sviesti
nė košė — maslo namaslenoje!

TŪKSTANTIS KALĖDINIŲ SIUNTINlV BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę pa

ramą, kurios iš savo klientų su
silaukė per pastaruosiu aštuo
nerius metus, liotuvię prolcybos 
bendrovės vadovybė vėl nu
sprendė atiduoti savo klientams 
1000 siuntiniu uždarbį, šiais 
metais parinkome tiems siun
tiniams naujas eksportines me
džiagas gamintas Anglijoje.

Kalėdinis siuntinys NĮr. 1. 
4 jardai dvigubo pločio afgali- 
no moteriškam kostiumui arba 
suknelei ir sijonui, rojai, žalios 
ar vyšninės spalvos 
3 jardai balto poplino bliuzėms, 
marškiniams, apatiniams ir kt. 
1 didelė spalvota šilkinė ska
relė 
1 pora moteriškų ar vyriškų 
kojinių

Nc.Tnali šio siuntinio kaina 
kitur būtų 50 dol.

Mūsų kalėdinė kaina be už- 
darjįūo tiktai — JAV — 29 dol.,

rišikam ar moteriškam ar 2 vai
kiškiems paltams, tamsiai mėly
nos, mėlynos, kupranugario, 
pilkos ar rudos spalvos
4 jardai plaunamo aksomo mo
teriškam kostiumui arba sukne
lei ir sijonui, vyšninės, rojai, 
žalios ar rudos spalvos.
4 jardai dvigubo pločio dirbti
nio šTko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms, sijonam, apatiniam čių. 
ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos spalvos
3 jardai balto poplino bliuzėm,

Iknybes, mes nusprendėme ap
riboti užsakymus — tik po vis
lią siuntinį kiekvienam, kad 
nebūtų nusivylimo, užsakymus 
prašom siųsti tuojau.

Priiminėsime po 1 dol. 
stato iš tų, kurie norės sau 
sitžkrinti Kalėdinį siuntinį 
uždarbio, ir lauksime iš jų 
bitinio užsakymo iki 10 savai-

už-

ga-

Jei kas paprašys, mes oro 
paštu nemokamai pasiųsime į 
bet kurį pasaulio kraštą medžia
gų pavyzdžius.
M** uarantvoįam*:
1. Kiekvienas siuntinys bus prr- 
statvtas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grą
žinsime pinigus arba nemoka
mai pasiusime kita siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiun
timu susijusius mokesčius, dėl 
to gavėjui nebereikės nieko 
primokėti. /

For tkUer IVcdAsgs 
rnd Weeicnd ŪMcin-,

Enjov the B*y-VIew —
KARL'8MAR»NEf^*9 INN

- Cbops. — 516 AM 1-9766 or AN 
1-8111. Bayview Avė. & James St„ 
Northport L-L (Tum North on 25A)

STORE — SHOP

; SAVARESE ..ITAL1AN ' 
P AŠTRY SHOP

For the Finest in lee Cream Cakes 
Birtbday Cakes - Wed<Mng Cakes 

-------We also Deliver------  
CaU GE 9-7770

NU PARKWAY BARBER SHOP 
799 Nostrand Avė., Brooklyn 
Expert in Hair Razor Cutting 

Mena - Childrens
Ali types of haircuts & hairstyling 

Fully Air Condittoned
If you want the Very Best. 

PR 3-9532

Ib’hri rtža lr «itropietiBca duona ir pyragai 
■ šėentėliiB, vestuvėms bei pokyliams tortai 
' ; i>AMA > ALBERTAS RADŽIŪNAS. *▼.

3M8e$ ŠT. , BROOKLYN 6. N. Y
-į.. ' ' ’ <■. fdfasi STaoa 2«5tsa

—..... ,.......  ‘ -.............—

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS UQUOR STORE
Galima įvairiausios rūčies amerikiečių ir importuo
tų gėtlmų « . Did&ąusias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LfihfekTS BLYD. RICHMOND HILL, N. Y.

TuMoms: Vlrginia 3-3544

įi' .. -iViMifj- ■ . i . ■--------------
. i ' ii ..... i ■ ■ ' m.-

REPUBLIC Liąuor Store, Ine
312 Union Avėnue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2069
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

WIHTE HORSE TAVERN
baras • restoranas

ŽODŽIAI Iš GYVENIMO 
PATIRTIES

Neteisus kas ners tarp jūsų 
turi būti, jei visi giriasi esą tei
sūs (Stanislaw J. Lee)

Geriau būti taikiam namie. 
nc;u keliauti kažkur toli kitų 
taikinti ^Kiniečių patarlė)

G«ra kalba tyliai kužda, pik
ta kalba varpan muša (Lietuvių 
patariė)

Normali šio siuntinio kaina 
kitur būtų 95 doL

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio tiktai — JAV — 55 
dol., Kanados — 59.40, sterlin
gais 19.9.6, įskaitant visus mo
kesčius.

Kalėdmts siuntinys Nr. 4
6>4 jardų gabardino ar flane-

. .. lės 2 vyriškiem ąr moter£&em
Kanados — 31.25, steriliais Rostnhnam, tamsiai ‘ mėlynos,
10.5.6, įskaitant visus mokės- pi’kos ar rudos spalvos . gal pavyzdžius, f*-
aus ? jardai ąfgaiino 2 moteri’kiem . LiH*tei»n Tradiog Company

Kalėdinis duntinyt Nr. 2 kostiumam aiba 2 suknelėm ir: —.
8 jardai dvigubo pločio atgali- 2 sijonam, rojai, žalios ar vy
no 2 moteriškiems kostiumams 
arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, 
rojai, žalios ar vyninės spalvos, 
6 jardai balto poplino bliu
zėms, marškiniams, apatiniams 
ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės 
skarelės,
2 Doros moteriškų ar vyriškų 
kojinių,

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio tiktai — JAV — 49 dol., 
Kanados — 52.90, sterlingais 
17.6.0, įskaitant visus mokes
čius. Dar papildomai sutaupo
ma 9.00 doL

Kalėdinis siuntinys Nr. X
3’4 jardo gabardino ar flane
lės vyriškam ar moteriškam 
kostiumui, tamsiai mėlynos, pil
kos ar rudos spalvos,
3 jardai paltinės medžiagos vy-

no spalvos > ■
8 jardai plaunamo aksomo 2 
moteriškiem kostiumam arba 2 
suknelėm ir 2 sijonam, vyšni
nės, rojai, žalios ar rudos spal
vos. , . J
4 jardai dvigubo pločio dirbti- 
nio šilko pamušalui, bliuzėms, v Dievo 
suknelėms, sijonam, apatiniam ^jjos 
ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos spaliuos 
3 jardai balto poplino bliuzėms,

Lootfėn, W.1O

DETROITO ŽINIOS

> Tėvy nurijunu (Thompsone, 
Conn.) sudegusiam namui atsta
tyt rugsėjo 27, sekmadienį, 3 

aizdos pa- 
kor- 

Rėn- 
54 kuopa, 

ir Liet, 
kuopa.

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai unnu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kieibassy”. 1927 Washington Ave^ 
Brome 57, N.Y. TRettumt 9-6193

IADY
FOR CLEANING MONOAYS
AB Winter. Recent. References 

Call Mohday to Friday 
8A 2-9949

MAS6APE0UA - SEAFORD 
. VVANTAGH ' . . 

NEW — NEW — NEW

HI-RANCHES — Š-8ROOMS 
BASEMENTS - GARAOES 

EROM 618,990
RANCHES < COLONIALS 

BRENNAN
516 CA 1-5500

PRANAS BRUČAS, savininkas 
99-19 JAMAIKA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

TeL Vlralnia 6-9519 
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

- IIAVEN REALTY -
JD^ERH ANDRUS1S — Rosi Estai* — Insurance

npdr&udtalfea gyvyMs, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas. apdrsiutoe. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

tnvestacijes.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet 

87-09 JsmėfoS Ava^ Woodhaven 21, N. Y. • Tai. VI 7-4477 

, : rriBitffr- i . t —

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant. UTAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų, investuoja pelningai iki 
12% ir konservatyviai i trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antras *'mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo daHs yTa investuojama ir j Akcijų Biržą.

<» ■ Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. TEBEMOKĄS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

j ’ ■ arba
A- VEDECKAS, 83 Morgan St- Stamford, Conn. — TeL 325-0997 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Normali šio siuntinio kaina 
kitur būtų 140 dol.

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio yra tiktai JAV — 75 dol. 
■Kanados — 81, sterlingais 26. 
11.3, įskaitant visus mokesčius.

šiuos siuntinius gali užsisa
kyti bet kas, ar būtų mūsų 
klientas, ar kitų firmų. Norė
dami duoti visiems vienodas ga

vįs! kailiniai siuvami mfisų atūvyk- ' 
loję, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ka ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili- . 
nius. kaiHninius apsiaustus, telikus ■ 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių. :

Didelis pasirinkimas

CRANE SAVINOS & Loan Association
gia Motei 
Lietuvos 
Kat.
įėjimas 1 dOL

Kropiminky pagerbimas ir 
šcddai bus rugsėio 26 lietuvių 
■namuose. 3009 TiFman. Rengia 
l ietuviu Bendruomenė.

Čiurlionio ansamblis spalio 
10 atvyksta iš Clevelando ir 
kcacertuoja graikų salėje. Kon
certą rengia vilniečių sąjunga. 
Pradžia 7 v.v. (r. v.)

CHelsea 2-1079 • CHeHea 2

AUDCMMMIT
RYGOS KAILINIŲ STOVĖJAI 

190 WE8T 2Bth STREET ‘ 
NEW YORK, N. Y.

Rodm 402

47 3-1083

4v ACCOVNTS
IbMcame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Kuomet galvoji apie 
siuntimą dovany

savo draugams į U. S. S. R.. 
pasirink saugiausią kelią: —

1. Nutark, ar nori siųsti siuntini iš čia, ar užsakyti, kaip 
automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televizijos apa- , 
ratą, arba užsakyti maisto siuntinį

2. Naudokis patarnavimu patikimos firmos, turinčios ge
riausią reputaciją

’ 3. įsitikink, kad toji firma samdo patyrusius tarnautojus 
jūsų užsakymam tvarkyti

4. Patikrink, ar toji firma yra oficialiai įgaliota

5. Ieškok firmos, kuri šios srities biznyje jau veikia virš 
30 metų. Ieškok ir rasi:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
Pagrindinė įstaiga: 716 WALNUT ST.

PHILADELPIUA, PA. 191b6 
Te!.: WA 5-3455

COCKROACH 
CONTROL 

OVERNIGHT

SUPER X ROACM SMGT.

job!

$ILOX

CO.

804 E. 233rd St., Bronx 
CaD AD 1-2400

MAIL OR PHONE ORDEks 
ACCEFTED

B*klyn Off , BU 2-3091

Naujiena! Naujiena!

COSMOS PARCELS EX1 
CORPORATION

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio mėty 
patyrimą leidžiamiems siuntiniams siųsti į SSSR praneša:

— AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS 
APARATAMS ir H. jus galite užsakyti savo giminėms 
ir draugams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMĄ 
konkrečios prekės nenurodydami ir palikdami ją pasirinkti

PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Kreipkitės j vyriausią įstaigą:

Ne* York 36, N. Y.
TaL Q S-7905

VALANDOS: Ptrmd. ir ketvfrt. 9:99 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir

--------

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą.

DarbmfetkM, 910 WiDoaghby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik 15.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.



21. HY.

S. BECKENSTEIN, Ine.

NAPPO KOMES

SIUNTINIAI

Lietuvos

M4 LY 1-9244.

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą

N. Y. LIET DANTŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

JOHANNRSSEN 
AUTO REPAI RS

Laivelius psūtę, galėtų patys 
pažuvauti. Turai ir vietos latve
liam pastatyti. Kreiptis Joto 
Batas, 1 St R. Nr. 131 Juppi- 
ter HogMinirtdB.

Mokytojams ir tėvams 
nauja Urna —

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta Jafta. 50 doL už 
jaunosios btūaeSą, & pamerges, 
2 kometas, 2 tekšėtus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėismul-

Liūdmti Pvakumgip šeima: 
vyras Pranas, dukras:

Emilija, Elona ir Dorota.

Pereitais, mokslo metais juo 
pasinaudojo visos Kanados lie
tuviškos mokyklos bei daugelis 
JAV-se ir kitur. k

Mo leidinio kaina žymiai su
mažinta — pavieniui 31-00, 

urmu 75 centai.

Maspetho apylinkėj ieškoma 
moteris prie ligonės. Darbo lai
kas: 5 dienassavaitėje nuo 
8:30 ryto iki 5:30 vai popiet 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 6 vai.'HA9-6I24.

Gerai pradėjęs sezoną, LAK 
turi vilties pakilti sezono įgate 
į oberlygą. Gerai būtų' pradėti 
sezoną pergale. Atfttas.

DEMESO FLORIDOJE 
GYVENANTI

Moteris ięįjkoma namų ruo
šai ir prie .(įfiejų vaikų 3 kar
tus savaitėje, Jamaicoje. Atlygi- 
aimas £f!raą1 Skambinti vaka
rais nuo 6 vąL Telef. AX 1-31

Pelhain Bay section TEDLO Komes 
Two new Famfly Homes, 5 and 6 
rooms. FuU basement. Patto. Bright 
skyhght. HoUyvrood kitcben. 1520 
Stadium Avė., Vic. Grisnold Ave^ 
Bronx. Also 14 2 fam. — Layton 
Avė. Throgs Neek Ebcpsvay. Phone 
TA 3-5335.

Laiveliam Matyti turiu daug 
medžiagos ir gyvenu prie ^van
dens. Norėčiau rasti 2-3 vyrus, 
kurie norėti] ir gidėtų laivelius 
dirbti. Išlaidų bus mažai, neš 
viskas atlipama tnašimtaft.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Buy Direct f rom Factory 
Heavy Duty Gauges 

If ynu want the Very Best caU 
Hl 3-3797

General Auto Repairs
■ Body Fender Work 

•418 Bth Avenue, Brooklyn, N. Y.
SH 5-9627

NEW HOUSES, 2 Family with 6 
rooms eačh. “Walk-in”, ready fbr 
immediatė occupancy; fuUbasement, 
Lot 29x150 with garage. Beautiful

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės —■ trijose krautuvėse:

nesėkmės, pagaliau puikiai pa- 
taikė Rungtynės taip ir baigė
si 6:2 mūsų naudai. '

šiuo laimėjimu Lietuvių At
letų Klubas užsitikrino teisę 
žaisti pirmoje lygoje (Premier 
Division), iš kurios prieš kele
tą metų buvo iškritęs, šioje ly
goje rasime visą eilę pereita 
anetų mūsų klasėse žaidžiusių 
komandų: Bavarian SC, GAAC, 
Kolpkvg SC, Stamford, Conn, 
West NY. NJ, White Plains N. 
Y. ir Yonkers NY.

- Kazimiera Puskunigieuė, 
gyv. College Pomt, N. Y. m- 
rė rugsėjo 16; palaidota 
iš Apreiškimo bažnyčios 
Brooklyne šv. Jono kapinė
se. Priklausė Apreiškimo pa
rapijos daugeliui draugijų. 
&fco 3fošai pšrapietė ir TT. 
Prana&onų rė&ėja.

Dėkoja už mišias, gėles ir 
dalyvavimą laidotuvėse gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, draugijų pirminin
kėms ir narėms už sūkaBėji- 
mą rožančiaus bei užuojau
tą liūdesio valandoje. Para
pijos. kunigams už gedulin
ga ’paftfldas, vargonininkui 
už gražų giedojimą, Garšvos 
inįinjiriM ištaigai už^pąftati- 
dį pddniarimą, Beteėkims 
UZ PUVINIUS pm*KWBRS pip 
tus.

Lietuvių Atletų Siuto futbo
lo pirmoji kosnapda išnaudo
jo netikėtai pasitaikiusią pro? 
gą pakilti iš antros lygos j pir
mąją. . Budrecko ’7vadovaųįamF 
vyrai, pažiūrėję į reikalą rini
tai, trečiadienį pravedė sustipk 
rintą treniruotę, o ? še$todięn|, 
rungtynės su čėkoslovakais Tyfr' 
tingai ir laimėjo net 6:2 (2?1), 
LAK žaidė tokios sudėties: Jan
kauskas; Malinauskas, Vaitkevi
čius; TYasnpas, Remeza II. 
Daukša; Gennaro, Vainius, 
Mas so, Mangaitis, Budreckas 
fBileris). Rungtynių pasekmė 
tikrai.gera. . ......

Priešininkas nebuvo taip jau 
silpnas, o atskiri jo žaidikai 
net geresni už mūsiškius. LAK 
išgelbėjo vėl defenzyvi taktika, 
čekostovakai nesugebėjo prasi
mušti pro mūsų tirštą gynkną. 
Puolikai šį kartą žaidė nedels
dami, greitai ir apgalvotai.

Pirmo kėlinio pradžioje du 
■kartus nepavyksta Geimarui ir 
Masso. Gennaro kamuolys “ at
šoko nuo viipsto, bet atbėgęs 
Budreckas skėlė 1:0. Sekė gę- 
ras Vainiaus padavimas, ir Mar
gaites lengvai įmušė 2:0. Mūsų 
gynkno nesusipratimas ba^ė 

kėlinį 2:1.
Antram kėiinyj tas pats. Lie

tuviai ginasi, bet kai staiga 
prasiveržia daros pavojmgi. Ak
tyvaus Gennaro padavimą, če- 
kostovakų gyndeas nukreipė j 
savo vartus (3:1). Toliau sekė 
pats gražiausias rungtyūų į- 
vartis. Budreckas .dideliu' grei
čiu prašvilpė pusę aikštės k ge
rai paspyrė Massui, kuris šal
takraujiškai nuginklavo čekų 
vartminką, ir jau 4:1. Vėl če
kų vartininkas nesusi^aibė, ir 
tolimas Daukšos šūvis atsirado

Manhattam reikalinga ntote- 
ris švarai palaikyti kartą savai
tėje privačiame apartamente. 
Skambinti vakarais L£ 4-4749.

Sekmadienį futbolas
Šį sekmadienį mūsų futboli

ninkai pradeda 196445 metų 
■futbolo pirmenybių sezoną. Mū
siškiai ir . šiais metais žaidžia 
Bushvvicko aikštėje prie. Atletų 
Klubo, Ridgevoode. Pirmuoju 
■priešininku yra White' Plains 
vienuolikė. Iš jų pernai namie 
laimėta 3:0, oWhite Plains sve
čiuose prakišta J:2. .

Rezervinės fradeda. 12:45, 
pirmosios komandos* 2:30 vaL 
Rungtynės aikštė-

444"beths,Mru‘tot,W8ter best, ga- 
stonnA aereem, utna Thi* 

Ho^s. to St. Benedict’a j^rochial 
schooL Čonveaient to sboĮ^ring and 
ptJMfc scboolsL Aridng 322,500. Ex- 
cefimt bay. Kast see to appreciate.

.4 i *' ■ i ■ i i' n y

dUTŠtANOI NG ’ PLAS 
SLIP COVERS

VYTAUrks EELgCKAS 
Savtninkaa

Brome, N-Y- Throgga Neck, St. Be- 
nedict's parišk. Original owner TA 
3-4874, 7 rooms, 5 years okį 1 fb- 
miljr i-btick. ątja<d*e^ -t 3. bedrooms, 
sunkai room, dining room.

•AY. 332 FiNmoft Avenue ... 
HU—*• 2S2 W. €N(S00 Avmus

39 - 2M Avenue __—

vilM Avenus_______ Bl 3-17#
OMMB Ava_________ LO 2-14#
ft fetet--------------------- MM 4-4513
tttorou—___________ GR
80 W. Gtrard Ava. — PO 5-03#
7 Ltereaa Street____HU 1-27M

MMK) St<N: Y.e. Tai. GR 7-1130
'MEMENU IR MAŽMENŲ PREKYBA 
^abELtlyPASIRINKIMAS AUDINIŲ —y
Įį'ir motetų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Ę$žai atagliMros ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
eūdim iemos Jbtdnos siunčiant audinius į užsienį 

padidinome savo patalpas? kad galėtume geriau 
BSMtttti Idljpntfims Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Siuskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

V. Matulaitis

KUR BBGA SESUPS 
pritaikinti taip, kad mokinys 
pats galėtų idtti daugiau dar
bo, susipažindamas su Lietuva.

Leidinys atspausefintas labai 
gerame popieriuje ir iUuatnio-

Didttojo Boatooc šachmatų p-bės 
įvyks spafto 9-12 iį Praeitose p- 
bėse pasižymėjo mūsQ Gediminas 
Šveikauskas (1951 Bostono čempio
nas). Jis sudorojo žymiausiąjį yar- 
žovą John Curdo it 5 ratus ėjo pir
muoju. šeštam rate ^s netikėtai 
klupo prieš Wasbingtono ekspertų 
Edmund Nash, Įgalindajnas meistrų 
J. Curdo laimėti pirna^ją vietų: G. 
gjreikausluus puatiikiji jatsiUkGs bai
gė antruęju. Jota ęurdo, .ūž tris
kart laimėtas Bostono p-bes (1958,

1961, 1963) gavo visiškam nuosavy
bėn Lietuvių pereinamųjų dovanų 
kurių 1957 m. įsteigė So. Bostono 
lietuvių piliečių draugija. Dabar 
LPD yra pasirengusi paskirti naujų 
pereinamųjų dovanų, kuri, kaip ir 
pirmoji, atitek* šadMuUildidnA Isd- 
mėjusiam Bostono p-bes tris kartus.'

Jonas žaly*, Nepr. Lietuvoj, rašy
damas apie JAV p-bes, įvykusias 
Bostone (jose Balys su meistru The- 
o<k»e*&čhi buvo geriausi iš visų Ka
nados dalyvių), atžymi mūsų jau
nuolius. Algis Makaitis gali džiaug
tis, sutriuSkinęs senų Mootrealio 
vilkų dr. J. Rauch. Leonavičiui šis 
turnyrus, davė gerų pamokų ateičiai. 
Didelis procentas jaunuolių, dalyva
vusių p-bėse, pradedant 13-mečta 
Sal Matera ir 14-mečiu W. Brawne, 
baigiant Meyeriu, Ault ir Dunne, 
.tarp jų fte^šant-mūsų Algjį MsAai-

Seštadienį Mbolminky ’ * žada ėdesių tams išvyko, iš Lietuvos 1912
vato1*® - *k?ž2ži?iS>^^^^»atininkai • gyvenęs Brooklyne.

Ši- šeštadienį Lietusių Atletą . pažaisti*
Kube futbolo šėtono prbdikss P”Š°,n
vakaras. Mūsų futbolininkai su . pajėgumu šachmatuose yra, 
savo rėmėjais sezono pradžia kviečiamas jungtis į šias šachmati- 

tipkte. Bet čia uždelsė išbėgti ,gafi dtoigtis. Pmnoji ‘ “ “*
Jankauskas, ir priešas mums į- komanda pakilo viena klase 

to romą tarfa lai-.
myn iššoko abu Amigai - Mas- mėjo § Amerikos lietuvių fut- 
so, Gennaro — ir pastarasis, pirmenybes. Komandos žai-' 
per visas rungtynes lydimas atikai bus šį vikarą atžysėėti.

NsJuro metu grosi Steolio ka
pela. Numatomos pravesti šokių 
varžybos. 'Pradžia 8 vai vak.

Cosmos Partek Eipress Corp.
Paskubins Uu<1n|   ir giminėms į bet kurių SSSR dali 

UMMĮBd by V/O Vneshposiltorg 
kUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
kVGJAS NIEKO NEMOKA -------

.progos — pirkite tuojau pati įnetas matu jmpkėjimų mėnesyje mo- 
kfahaiUk 310.00. Tuoj pat sudaroma

• • 4 ? ; 4 , i « • « -'
Three Land Offices: 729 Jericho Tunmflce, Route 25, three mfles past 
Smithtovm. and 2950 Jeriebo TurnpUce, Route 25, one mBe east oC 
the Smithtown By-pass, and 376 Jericho Turapike (Route 25),_Sel- 
den. Hurry out — OCflce opea eray day induifing Sundays, Over 
fifty yeare in the land buatttess. ___

Užsisakyti:

MATULAITIS 
47 Radford Avė. 
Toronto 3, Om.

CK 3-2583 
____ _ _..................................................Ll 2-1767 

SO, iBaro 337 Weat Broadway -—c TeL 2884068 
Ift — w IftMroi Avonue.............— VI 1-5355
1Mb BNeh. — 83831 Brtdųe SU N.W. GL 8-2258 

N.V. — 370 VMM Arese__ _ E¥ 4-4952
----------  U* 5-8808

CK 9-8248 
• CKICAGO M, -J 3212 So. HaMtad Strttt L“™” WA 5-2737 

--------------------------------304 UNrary M_________TO 1-1838 
90 FrankHn Av, Tel. 233 8030,248 0215 
11333 Aa Campau_______TO 7-1573
702 SpringflcM Avė.---------- ES 2-4833
— 21 Flfth Avenue ..........— Rl 30443

GR 3-2781 
AN 1-2984

SEABOARO SECUR1TY 
*• SERVICE

UniforaMd Guard A Patrol Service 
For Industrial, Commerdal 

and Institutlons

Mr. Jį. Lipoickui 90?36 76tK 
St, WeodhavęB, N Y. 11421.

ninku pratybas, vėl vedamas Kazio 
Merkio. Itin kiricči įimtitt jaunimas

JAV cMnfeisttžt Larry Evans ei- 
na pfannoeju-Iinn»nna t*rpt. turny
re. Po Evans turėjo ŠM?
tfc, tmnmn-CR.Vok/)-O,--Smyslov 
(Sov-^ 854 tš. .

čiicagįžkio. Vlado Karpuškos par
tija su meistru Werber, žaista iii-, 
chigano p-bėsą. Weriier — battiejL

Le4e5 2.2f3Žc6- 3.Rb5 2ge7 4. 
0-0 a6 5. Ra4d6 6.d4e:d4 7. Ž:d4b5 
8.2:c6Žc6 9.Rb3Rb7 10.2c3Re7 
11. VK50-0 12.f4RfB 13.f52d4 14. 
Re3Z:b3 15.a:ŽR:c3 16. b:c3R:e4 
17. Bf4 Ve7 18.Bb4R.f5 19. BelVe5 
20. Rd2Vd5 21. VdlRg« 22. VclVf5 
ir juodieji priėmė meistro pasiūlytų

■i iki


