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Europos pavergtų 
tautų pareiškimas

Amerikos povandeniniai laivai praplauti šiaurės aišgalį
Pirmas atvejis istorijoje. Didele strategine reikšmeNautilus, primasis atominės 

energijos varomas povandeni
nis laisvas, pirmas praplaukė po 
ledu šiaurės ašigali. Tai laiko- 
ma dideliu JĄV technikos lai- 

' mėjimu ir didele garbe. Tai 
nustelbia Sovietų pasigyrimą 
pirmuoju sputniku, iš kurio nė
ra tiek praktiškos naudos, kiek 
gali būti iš nuostabios Nautilus 
kelionės.

Laivas į kelionę išplaukė iš 
Havajų salų lipos 23. Laive bu
vo 116 vyrų Įgula; vairavo jū
ros kapt. JVilliam R. Anderso
nas. Iš 6000 mylių, kurias Nau
tilus turėjo nuplaukti, 1.830 
mylių buvo po ledu. Po ledu 
plaukė 4 dienas — nuo rugpjū
čio 1 iki rugpjūčio 5. Šiaurės a- 
šigaĘ praplaukėrugpiūčio 3 vi
durnaktį Ledinis stogas viršum 
laivo buvo stebimas per televi
ziją. Kap. William R. Ąnderse- 
nas pareiškęs kad “vaizdas bu
vęs nuostabus”. .Praplaukus le
do sluoksnį. Nautilus išniro į 
paviršių. Kapitonas W. R. An
dersonas spraųsminiu lėktuvu 
išskrido Į Washingtoną, kur bu
vo apdovanotas medaliu. Kartu 
atvežtas paštas su antspaudomis 
ant vokų: “USS Nautilus. North 
Pole, 11:15 P.M. Aug. 3, 1958".

Šiaurės polius apima apie 5, 
400,000 kv. mylių. Ledo plotai 
užima apie 2.000 kv. Ledo sto
rumas siekai iki 50 pėdų, van
dens gilumas — 13.400 pėdų.

Nautilus plaukė 400 pėdų .gilu
moje. Jo greitis — 16 mazgų.

Nautilus kelionė turi strategi
nės ir prekybinės reikšmės. Lai
vas gali slėptis po ledu be pa-

vojaus jį surasti ir sunaikinti. 
Jis gali pasiimti atomines rake
tas, kurios siekia iki 1500 my
lių. Kadangi prie šiaurės van
denyno Sovietų Rusija prieina

Adlai Stevensono
linkėjimai rusam

Adatai Stevensonas, tris sa
vaites keliavęs po Sovietų Rusi
ją, rugpjūčio 9 išvyko atgal Į 
JAV. Maskvoje jam buvo su-

rotus. plaukiant po ladu: dešinėje laivo kapitonas W. R. Anderson.

3,000 mylių krantu, tai ji pasi
daro labai atvira poledinio laivo 
puolimam. JAV tokių laivų tu
rinti ir statanti 22.

Prekybai yra ta reikšmė, kad 
atsiveria kelias iš Pacifiko Į At
lantą. Jis daug trumpesnis. Pa
vyzdžiui. iš Londono į Tokyo 
kelionė sutrumpėja per pusę, 
iš Seattle Į Oslo —visu treč
daliu.

Sausuma pirmasis šiaurės aši
gali pasiekė adm. Robert E. 
Peary 1909. Pirmas šiaurės aši
gali- perskrido adm. E. Byrd.

PRAPLAUKĖ IR ANTRAS 
LAIVAS

Antrasis JAV povandeninis 
laivas varomas atominės energi
jos, vardu “Skate”. perplaukė 
po ledu šiaurės ašigalį iš prie
šingos krypties. Liepos 30 jis 
išplaukė iš New London, Conn.. 
Atlanto pakraščio, ir rugpjūčio 
11 pro ašigali po ledu jau pra
lindo. Laivas pro Beringo 
siauri plaukia i Paciflką.

są-

Užsienio atsiliepimai
Vakaru Europoje žinias

Nautilus kelionę laikraščiai Įsi
dėjo pirmoje vetoje.

Švedijos spauda pabrėžia, kad 
JAV yra Sovietų Sąjungą pra
lenkusios bent vieneriais me
tais povandeninių atominių lai
vių statyme. Anglijos spauda 
pažymi, kad tai buvęs geriau
sias atsakymas i Sovietų sput- 
niką.

Vatikano atsiliepimas
ruoštos išleistuvės, kurias su
ruošė Juras Žukovas, pirminio-
kas Komiteto palaikyti kulti
niam santykiam su užsieniu. Bu
vo pasikeista kalbomis. Žuko
vas pasidžiaugė Stevensono pa
reiškimu. kad buvo atvykęs 
“pasidairyti ir pasiklausyti ”. 
“Tai labai geras dalykas” — 
pastebėjo Žukovas. Bet Stėven- 
sonas dar štai ką pasakė: “Aš 
Gkiu. jog ateis diena^ kada ga
lėsime laisvai pasikeisti minti
mis ir informacija”.

Vadinasi, to laisvumo šį kar
tą trūko. Bet ateis diena

Varšuvoje, kalbėdamas 
Lenkijos užsienių reikalų 
nisteriu Adomu Rapackui, 
venonas susidaręs Įspūdį,

EISENHOWERIS ATIDARĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDĮ
Prez. D. Eisenhoweris rugpiū- 

.čio 12. antradienį, po pietų at
vyko į New Yorką ir apsistojo 
Astoria-lValdorf viešbutyje. Prie 
viešbučio su ovacijomis ji pasi
tiko tūkstantinė minia. Prezi
dentas yra atvykęs pradėti 
Jungtinių Tautų visumos posė
džio ir pasakyti pusės--valandos 
kalbą, kuri laikoma tokios pat 
reikšmės, kaip jo kalba 1953 
gruodžio 8 apie atominės jėgos 
panaudojimą taikos tikslam.

laikraštį bespausdinant pre
zidentas dar tik buvo atvykęs i

apie

Rugpūčio 6. prieš susiren
kant posėdžio Saugumo Tary
bai. Pavergtųjų Europos Tautų 
Generalinis Komitetas pasiuntė 
laisvųjų valstybių — Saugumo 
Tarybos narių — delegatams 
tokią telegramą:

‘Saugumo Tarybai esant su
kviestai svarstyti pasiūlymo sku
biai sušaukti nepaprastą Jung
tinių Tautų visumos posėdi Pa
vergtos Europos Tautos prašo 
toje sesijoje svarstysimus klau
simus taip suformuluoti, kad 
būtų galima Viduriniųjų Rytų 
padėti diskutuoti rėmuose pla
tesnės ir daug reikšmingesnės 
tiesoginės bei netiesioginės 
agresijos, privedusios prie dau
gelio tautų nepriklausomybės ir 
laisvės praradimo.

Tikios diskusijos turi būtinai 
apimti Vidurio ir Rytų Europos 
pavergtųjų tautų problemą. Jos 
paryškins vieną pagrindinių ta 
tautinės įtampos priežasčių: So
vietų politinį, karinį ir ekono
minį rytinės ■ Europos ..dalies 
pavergimą, įvykdyta ar tai jėga, 
aneksuojant Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, ar tai jėga ir klasta, 
primetus Sovietams vergau
jančius režimus Albanijoj, Bul
garijoj, Čekoslovakijoj, Lenki
joj, Rumunijoj ir Vengrijoj.

Tos diskusijos taip pat pa
neigs melagingus Sovietų prem
jero teigimus, kad esą. komu
nistiniai režimai Rytų Europoje 
buvę Įvesti laisvu atitinkamų 
tautų pasirinkimu ir tokėl turi 
būti laikomi teisėtais. Tatai 
duos Jungtinėms Tautoms jau 
ir taip gerokai pavėluotą pro
gą svarstyti pasaulio, itaippos 
priežastis ir tuo būdu patarnau
ti taikos reikalui.

Sovietų kaltinimų svarstymas, 
kai Maskva nesiliauja tyčioju- 
si iš Jungtinių Tautų rezoliuci
jos dėl Vengrijos, kai nieko nė-

i Nukelta Į 2 psl.»

JACK THOMPSON, transporto 
unijas biznio agentas, areštuo
tas Fllnt, Mich.

Padengė jas mirė
Frank Kierdorf nuo apde- 

gimo mirė rugpiūėio 7. Prieš 
mirdamas priėmė katalikų tikė
jimą. bet palaidotas protestan
tų kunigo. Pora valandų prieš 
mirti' prisipažino ~~ padegęs 
Flint. Mich.. Lateille valyk'a. 
Gaisro metu pats užsidegė. Ieš
komas jo dėdė Herman Kier
dorf, kuris pasislėpė. Suimtas 
dar jų bendras Jack Thompson 
ir tardomas Hoffos brolis Mei
liam Hoffa. kuriam priklausė 
automobilis Cadillac. Tuo auto
mobiliu buvo važiuota valyklą 
padegti.

Šen. Sam J. Ervin, narys se
nato komisijos, kuri tardo 
James Hoffą. pareiškė, kad ši 
unija yra “valdoma kriminalis
tų ir gangsterių”. Senato komi
sijos patarėjas Robert F. Ken- 
nedy pasakė, kad bus imtasi 
“griežtų priemonių prieš šiuos 
gangsterius.”

James Hoffa, kuris dabar yra 
transporto unijos pirmininkas, 
gauna 50.000 dol. algos ir turi 
būstinę Washingone (5 milijonų 
vertės parbangiuose namuose^
anksčiau dirbo Detroite ir tu
rėjo ryšių su visais tais “pade
gėliais”

Ištesino Arthurą Millerį

Apeliacijos teismas nuėmė 
bausmę rašytojui A. Mflleriui. 
kuris buvo nuteistas 30 diemi 
arešto ir 500 dol pabauda už ne
atsakinėjimą Į klausimus Kon
greso komisijos, kai ji tardė 
dėl komunistinės - veiklos. Mil- 
leris buvo atsisakęs išvardinti 
savo draugus komunistus. Nu
baustas buvo 1957 gegužes 
mėn. Išteisinus, Milleris vis tiek 
pasakė, kad Kongreso komisi
jos nariai buvo “ekstremistai" 
(Įdomu būtų paklausti, ar jo 
draugai nebuvo ekstremistai?*

Milleris tebetvirtina. kad 
kom. partijai nepriklausė ir ne
priklauso. Yra vedęs išsiskyru
sią Hollyvvoodo artistė Marilyn 
Monroe. ■»

"L'Osservatore Romano', Va
tikano oficialus organas, ver
tindamas amerikiečių kelionę 
pro šiaurės ašigali, pastebi, jog 
“tai yra vienas iš didžiųjų žings
nių žmonijos kultūrinėje pa
žangoje”. T^ip pat pabrėžia, 
kad “atomo suskaldymas gali 
pasitarnauti daug reikšminges
niam reikalui, negu miestų nai
kinimas.”

buvo pasitiktas kaip svečias. Po
sėdžio salėn jį atlydėjo visumos 
susirinkimo pirmininkas—Nau
jos Zelandijos atstovas Lesliu 
Monroe. Po savo kalbos prez. D. 
Eisenhovveris su tokiu pat iš
kilmingumu bus išlydėtas ir 
prasidedančios diskusijos. Pir
muoju numatytas kalbėli Sovie
tų Sąjungos atstovas A. Gromy
ko.

JAV savo resoliucijoje siūly
siančios: Jungtinės Tautos laiko 
bent nedideles karines pajėgas 
Artimuose Rytuose, kad būtų 
garantuota nepriklausomybė 
mažom tautom; JAV karinės pa
jėgos atitraukiamos

KOMUNISTINĖ KINIJA saugotojų pareigas 
yra pradėjusi provokacinius Tautų kariniams _____ __

užpuldinėjimus Matsu ir Que- furį būti priimta plati programa

iš patrankų ir puolamos aviaci
jos. Karą provokuojantieji ko
munistų veiksmai prasidėjo po 
Chruščiovjp apsilankymo 
Mao-Tsetungą.

pas

MATIU SALĄ (1), Valdomą nacionalistu kinu. ap*»u<W raudo
nieji kinai it lėktuvų ir H laivų.

gero neduosiančios. Esą tegali 
būti “tuščios diskusijos”. La
bai abejojama, kad jis i Nct 
Yorką atvyktų, tačiau iš jo zig
zaginės politikos ir elgsenos ga
lima visko laukti. Atidaryda
mas Volgos upės elektrinę sto
ti rugpjūčio 10. vėl pagrasino, 
kad “Vakarų valstybes sunai
kinsiąs”, susidėjęs su kom. Ki
nija, jei tiktai jos “pradėsian
čios dar kokią agresiją’.

Lebanone riaušes

MACMILLANAS KIPRE

su 
mi- 
Ste-

Jungtiniu Tautu rūmus, kur jis
Lenijai daug priimtinesnė fi
nansinė parama iš Amerikos, 
negu Sov. Rusijos, nors Chruš
čiovas, būdamas Varšuvoje lie
pos 22, žadėjo paskolą ir grasė 
jos neimti iš amerikiečių. Nuo

perėmus 
Jungtinu 

daliniams;

jos neimti iš amerikiečių. Nuo moy salų, kurios priklauso tau- ūkinei Artimųjų Rvtu paramai; 
1957 liepos mėnesio Lenkija tinei Kinijai. Salos apšaudomos Jungtinės Tautos toje sritvje 
iš Amerikos gavo maisto ir ma
rinų už 200 milijonų dolerių; 
dalį sumokėjo savo pinigais 
(zlotais), o kita dalis Įskaityta 
i paskola.

ūkinei Artimųjų Rytų paramai;

turi stebėtojus, kurie tuojau 
praneša apie netiesioginės a- 
gresijos užmačias.

Sovietų Sąjunga turi paruo
šusi rezoliuciją, kuria reikaluja- 
ma tuojau atitraukti JAV ir 
Anglijos kariuomenę. Sovietų 
atstovas A. Gromyko uoliai ren
ka jai balsus iš anksto. Bet rei
kiamo balsų skaičiaus nesitiki 
gauti. Chruščiovas savo notoje 
Britanijai rugpiūčio 11 apkalti
no JAV ir Angliją, kad jos ne
norėjusios viršūnių konferenci
jos. o Jungtinės Tautos nieko

Lebanone nužudytas Achmed 
Hammound. sociainacionalistų 
partijos vadas, žymus politikas, 
rėmės prez. Chamoun vyriausy
bę. Neišaikinta, ar jis nužudy
tas politiniais tikslais. Jo šali
ninkai. kaltindami sukilėlius, 
rugpjūčio 11 jos puolė nužudy
mo vietoje, netoli Syrijos sie
nos. Nemažai sukilėlių užmuš- 

. ta.

Anglijos ministeris pirminio 
kas Macmillanas. vedęs 
rimus su graikais Atėnuose, 
rugpiūčio 11 užsuko i Kipro 
salą asmeniškai susipažinti su 
padėtimi. Jis lankėsi taip pat 
Turkijos sostinėje Ankaroje 
Neramumai Kipre labai kliu
do geriem santykiam su Traki
ja. kuri tvirčiausiai laikosi prieš 
Sovietų Sąjunga Artimųjų Ry
tų konflikte.

DR. ALBERTO LERAS CA- 
MARGO. Kolumbijos naujai iš
rinktas prezidentas.

ADV. K. MICHELSONAS

Portugalijos prezidentas ■- 
prisiekė

Lisbonoje rugpiūčio 9 prisie
kė naujai išrinktas preziden
tas — admirolas Americo D. 
Rodriųucz. Jis išrinktas liepos 
8 nusveriančia balsų dauguma. 
Jo kandidatūrą rėmė ministe- 
ris pirmininkas Antonio Sala- 
zar. kuris yra faktinis Portuga
lijos valdytojas jau ilgus metus.

Lenkų katalikai į represi jas atsako malda
Lenkijos kardinolas St. \Vys-

zynski kreipėsi i visus katali
kus, ragindamas melstis 12 sa
vaičių i Dievo Motiną. Tai turi 
būti lenkų tautos permaldavi-’ 
mo ir atsiteisimo visuotinis

gauliojama. koliojama ir graso
ma. Spauda kabinasi net prie 
kunigų pamokslų, kuriuose jie 
nurodo, kad civilinės vedybos 
katalikam nėra leistinos, jeigu 
jų nesutvarko bažnyčioje.

skambino redakcijai praneš
damas. kad jisai ir toliau tebe
praktikuoja. Darbininko nr. 
58. rugpiūčio 8, paskelbta žinia, 
kad jam "atimtos advokato tei
sės visam amžiui” neatatinka 
tikrenybei. Byla yra dar eigoje 
ir bus sprendžiama ateinanti 
mėnesi.

Prel. J. Balk tino ir prof. Smal-Sloclu 
laiškas valstybės sekretoriui Dulks

Ryšium su Amerikos Balso 
transliacijų reformomis Vidu
rio ir Rytų Europos. Amerikie
čių Federacijos prezidentasprel. 
J. Balkonas ir Amerikiečių Sam
būrio Išlaisvinti Sov. Sąjungos 
pavergtas nerusų tautas prezi
dentas prof. Smal—Stocki, rug
pjūčio 8 pasiuntė Valstybės sek-

rotoriui J.F Du Urs laišką pra
šydami akivaizdoj sovietinės 
propa ga ndos sui nt e nsy vinimo 
Dullcs asmeniškos intcrvcndjos 
VGA byloje, nes dabar užsimo
tas VOA transliacijų siaurinimas 
gresia labai sunkiomis pasekmė
mis Vakarų Rytų psicholigi- 
niam karui

aktas, nes komunistų spauda y- 
yra didžiai užgavusi Dievo Moti
nos garbę. Specialios maldos i- 
.sakytos visose baž.. koplyčiose 
ir vienuolynuose. Po kiekvienų 
mišių dar bus kalbama specia
li malda “Imperata pur re gra
vi” (Maldaujama didžiame da
lyke). Dešimtys tūkstančių ka
talikų melsis Jasr.a Gora. čens- 
tacliavojc. rugpjūčio 15. Mari
jos Dangun Ėmimo šventėje, 
ir. manoma, apie pusė milijono 
susirinks rugpiūčio 25..

Komunistų spauda Lenkijoje 
yra pradėjusi prieš katalikus 
labai aštrią'akciją. Nėra tos die
nos laikraščio, kad nebūtų kas 
nors katalikam prikišama, už-

MALDOS DIENA JAV

Prez. D. Eisenhoweris spalio
1 paskelbė visuotine maldos die
na Amerikoje. Ragina visus ti
kinčiuosius melstis, nes kada 
“agresyviai negiama Dievo Ap
vaizda. esame labai reikalingi 
Dieviškos išminties ir sustipri
nimo”.

PAGAVO VAIKĄ IS 3 AUKŠTO
Brooklyne pienininkas Rcn- 

jamin Kroczak rugpiūčio 11 
anksti iš ryto išgirdo šaukiant 
vaiką, kuris laikėsi pakibęs lan
ge. Perbėgęs gatvę suspėjo dar
2 metų vaiką pagauti Nei vie
nas nebuvo sužeistas.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI

Rugpiūčio 11 prie Sterling- 
ton. N.Y.. už 40 mylių nuo 
New Yorko susidūrė du trau
kiniai. Vienas ėjo iš Monroe. 
N.Y.. Hoboken; kitas iš Hobo- 
ken į Port Jervis. Užmušta 5 
žmonės, sužeista apie 40. Ne
laimė atsitiko dėl to. kad iš 
signalų bokšto buvo užmiršta 
duoti krypties ženklą. Bandy
mas traukinius sutabdyti per 
radija nepavyko

• A'vciearija išvijo komunis
tinės Čekoslovakijos atstovą 
Jaroslavą Antos; jis apkaltin
tas šnipinėjimu.



Mes nieko kito nenorim, kaip taikos
■Meris viešai kalba, kad vokiečiai nieko kito nenori, kaip tik taikos, bet taa pa

čio Mktt telkia kariuomenę, grąso Čekoslovakijai ir stato ris didasauus irfkAkrtiinus, ■ 
tautų negali patenkint i jokios prancūzo ir angly nuolaidos.

—— . i n ■■ ■ — i. Juodoji Europos valanda (3) " ■ 1 11

....Britanijos ministeris pirnri- 
nirikąs Nevilte Chamberlinas. 
gelbėdamas Europoje taiką. 
1938 rugsėjo 1S atsirado pas 
Hitlerį jo “erelio lizde’ — Ber- 
chtesgadeno kalnuose. Nuo vir
šukalnės matėsi nacių užimtą 
Austriją. į šiaurės rytus dunk
sojo nebeįžiūrima Čekoslovaki
jai. Savo mintyse Hitleris ją ma
tė taip pat prie Vokietijos pri
jungtą. Nė Chamberlinas tuo 
neabejojo. Jis vėliau rašė:

“Aš tuojau pamačiau, kad pa
dėtis buvo žymiai pavojingesnė, 
negu galvojau. Vokiečių kariuo
menė. tankai ir patrankos tik
tai laukė Hitlerio įsakymo. Rei
kėjo skubiai ką nors daryti. 
Prašiau Hitlerį susilaikyti, kol 
pasitarsiu su ministerių kabinė
tu”— ..__  ____ __________

Chamberlinas rugsėjo 16 grį
žo Londonan. Grįžo Hitlerio į- 
baugintas. kad pasidarytų jo pĮa 
nų vykdytojas. Rugsėjo 18 an
glai ir prancūzai Čekoslovaki
jai pasiūlė užleisti Sudetus be 
pasipriešinimo. Prezidentas Be
nesąs atsakė neigiamai. Tada 
Anglija ir Prancūzija mažąją 
Čekoslovakiją visai prispaudė 
prie sienos ir rugsėjo 21 Čeko
slovakija nusileido pareikšdama

"Verčiama aplinkybių ir An
glijos bei Prancūzijos vyriausy
bių spaudimo, su dideliu kartu
mu priima tu valstybių siūlymą, 
reikšdama skaudų apgailestavi
mą, kad nebuvo rasta reikalo 
nė atsiklausti mūsų nuomonės.'

"GERA ŽINIA" NEPATENKI
NA

Chamberlinas rugsėjo 22 an
trą kartą išskrido pas Hitlerį, 
šį kartą į Bad Godesberg prie 
Koelno. Atskrido su “gera ži
nia’ — Čekoslovakija pasiduo
da geruoju, vokiečiai gauna Su
detus.

Hitleris: "Man labai gaila. 
Chamberline. kad tai mūsų ne- 
bepatenkina".

Vertėjas Paul Schmidt vė
liau savo užrašuose pastebėjo: 
"Tie žodžiai Chamberliną taip 
smogė, kad visas jo veidas pa
raudonijo iš pykčio".

Hitleris toliau dėstė, kad Len
kija ir Vengrija taip pat turin
čios gauti savo dalį ir tai tuo
jau. be jokių derybų ir forma
lumų.

Hitleris, rodydamas pirštu į 
žemėlapį’: "šioji sritis privalo 
būti užleista rugsėjo 26. šioji 

—rugsėjo 28’
Chamberlinas: "Tai yra ulti

matumas".
Hendersonas, britu pasiunti

nys Berlyne: "Tai diktatas"!

HITLERIS PASIDARO MEILUS
Iššaukęs tokia reakciją. Hit

leris pamojo adjutantui atneš
ti rašteh. Vertėjas P. Schmidt 
išvertė:

"Benešąs per radiją paskelbė

nia reiškė, o Chamberlinas ir 
Hendersonas svečiuose pas Hit
lerį taip greitai nesusigaudė. Be- * 
riešas kvietė kariuomenę po 
ginklu, kad apsaugotų likusią 
Čekoslovakijos dajį ir išveng
tų provokacijos viduje.

Toji telegrama anglus dar la
biau įgąsdino. Dąbar Chamber- 
lino veidas pasidarė baltas kaip 
drobė. “Vadinasi, karas; vadi
nasi. visos pastangos veltui’.

Hitleris žaidė neveltui. Jis da
bar pasirodė meilus ir ‘sukal
bamas’’. Jis prikalbėjo anglus, 
kad jie pasiųstų Benešui me
morandumą—ultimatumą. Raš
tą nugabeno britų karinis ata
šė Berlyne — pulk. Mason Mac- 
farlanes. Jis turėjo pėsčias pra
eiti apsikasusius vokiečius ir 
čekus, čekai pasiruošę laukė 
susitarimo ir būtų gynėsi užpul
ti. o vokiečiai laukė Hitlerio į- 
sakymo pulti.

"MES ČEKŲ NENORIM"
Chamberlinui grižus į Londo

ną rugsėjo 24. po dviejų dienų 
Hitleris masiniame minios mi
tinge kalbėjo:

"Aš esu poną Chamberlinę 
užtikrinęs, kad vokiečių tauta 
nieko kito nenori, kaip tik tai
kos. Aš esu taip pat jį užtik
rinęs ir čia dar pakartoju: jei 
toje problema (Sudetų atskyri
mas nuo Čekoslovakijos. Red.) 
bus išpręsta, Vokietija neturės 
daugiau Europoje jokių terito
rinių problemų. Ir aš esu jį dar 
užtikrinęs, kad Čekoslovakijos 
valstybe esu visai nesuintere
suotas. Ir tai jam buvo aiškiai 
pasakyta. Nes nenorime jokių 
čekų"!

Kai po tos kalbos pas Hit
lerį užėjo Horace VVilson. pa- 

PRINCESE MARGARITA Kanadoj pirmą karta lanko Nova Sco-

no patarėjas, vesti derybas to- 
liaui tai jisai išgirdo visai ką 
kitą.

Hitleris: “čeką vyriausybė da 
bar turi tik dvi galimybes: ar
ba ji Sudetus užleidžia tuojau 
arba ji bus sutriuškinta”.

Horace pakildamas: “Prašau 
man atleisti, pone Reicho kan
cleri. jei tokiom aplinkybėm 
tamstai priminsiu Britanijos į- 
sipareigojimus. Prancūzijai išė
jus ginti Čekoslovakiją, kaip tie
sioginiai užpultos, ką yra paža
dėjusi. veiks ii- Britanijos pasi
žadėjimas būti Prancūzijos pu
sėje”.

Hitleris pašokdamas: “Jeigu 
Anglija ir Prancūzija nori ka
riauti. tegu puola. Man tai ne
turi reikšmės. Esu viskam pasi
ruošęs. Kitą savaitę visi mes 
jau būsime karo lauke’.

Paryžiuje gyventojam buvo 
išdalintos priešdujinės kaukės. 
Berlyne suspiegė sirenos prie
šlėktuvinės apsaugos pratimam. 
Londone Neville Chamberlinas 
sėdosi rašyti savo kalbos par
lamentui:

"Jei Čekoslovakija būtų už
pulta, Prancūzija yra pasiruo
šusi ją ginti, ir tada mums ne
liktų nieko kito"....

Argi nieko jau nelieka ka
rui išvengti?” — susimąstė 
Chamberlinas. ir jam prisiminė 
pokalbyje su Hitleriu užsimin
tas Mussolini. “Kaip jis ligi šiol 
apie tai nepagalvojo?.

• Kitame numeryje: Mussoli- 
nis paruošia Miuncheną).

• Prekybai su Sovietu Rusi
ja ir jos satelitais duodama 
daugiau laisvės/' Anglija ir 
JAV sutiko panaikinti draudi
mą 100 prekių, kurios ligi šiol 
buvo laikomos karine medžia-

DARBININKAS

New Yorkan į Jungtinių Tautų nepaprastą sesiją.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJA
Lux Christi ALRK Kunigų 

Vienybei leidžiamas žurnlas. 
tik po dviejų metų prisiminė A- 
merikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos 50 metų sukaktį. Bet 
kas rašoma, verta pasiskaityti 
ir tiem katalikam, kurių tas 
žurnalas nepasiekia. Jame rašo
ma:

“Katalikų Federacija yra pen
kiasdešimt metų senumo. Ame
rikos Lietuva yra d ar, virš tris
dešimt metų senesnė. Lietuviai 
pradėjo emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes labai var
gingais, laikais. Svetimas kraš
tas, nesuprantama kalba, pavo- 
vojingos ir sunkios darbo sąly
gos stabdė lietuvio jėgas prasi
mušti į geresnį gyvenimą. Pir
mieji pionieriai daugiausia buvo 
beraščiai ir juodo darbo žmo
nės. tačiau jie atsinešė prisiri
šimą prie savo tikėjimo ir sa
vos‘kalbos. Svetima jiems buvo 
bedievystė ir nutautėjimas. Ti- 
kėjimas ir tautiškumas. Dievo 
ir Tėvynės meilė buvo jiems 
sinonimai. Už tuos idealus jie 
Lietuvoje kentėjo, bet čia Ame
rikoje rado laisvę. Atvykus į šį 
kraštą, jų rūpestis buvo apsau
goti savo tikėjimą ir tautišku
mą.

Pionieriai pergyveno sunkias 
dienas, kai ėjo kova ne tik su 
kitataučiais, bet ir savaisiais. 
Įvairūs laisvamaniai ir šiaudini
ai katalikai trukdė ir sunkino 
darbą. Devynioliktajame šimt
metyje lietuviai sukūrė 35 pa
rapijas. kurių ligi šiol išliko 30.

SPAUDA - '

Dvidešimtajame šimtmetyje įsi
kuria devyniasdešimt keturios 
parapijos, kurių tik viena išny
ko.

Devynioliktajame šimtme- 
metyje įsikūręs (1886 m.) kata
likų sąjūdis, pasivadinęs “Susi
vienijimas visų Draugysčių Ka
talikiškų Lietuviškų Amerikoje,” 
bent tris kartus keitė pavadini
mą. Liberalams pasitraukus, 
1901 metais buvo paliktas var
das: “Susivienymas Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoje”. Nuo 
šių laikų kilusi tikinčiųjų reak
cija prieš bedievius, socialistus 
ir liberalus ugdė katalikiškosios 
akcijos būrius, kol pagaliau 
1906 metais sušauktas katalikų 
kongresas Vilkes Barre mieste 
sujungė visus į “Lietuvių Kata
likų Federaciją”.

Federacijoj gijnė ir Vyčiai, ir 
Moterų Sąjunga. Studentų Są
junga. Darbininkų Sąjunga ra
do užuomazgos Federacijoje. 
Prie Federacijos veiklos dėjo
si kiekviena religijos ar labda
ros draugija. Nuo 1931 m. ji 
yra ir NČWC narė, kaip teisė
ta Katalikų veiklos Amerikoje 
dalis, po vyskupų priežiūra. Iš 
tikro ji atstovauja lietuvius ka
talikus. Ji užsimojo jungti visas 
esamas katalikų organizacijas ir 
pavienius katalikus, steigti sky
rius. rūpintis švietimu, mokyk
lų. vienuolynų ir knygynų stei-

RAUDONOS IMPERIJOS KOLONIJOS
JAV Kongreso^ Darbuose 

(Congressional Record) yra į- 
trauktos Rjep M. A Feighan 
(OIbo-D.) pastabos apie imperia
listines raudonosios Rusijos ko
lonijos (Imperrial Red Rus- 
sis’s Colonies). Pastabos buvo 
padarytos 85 Kongreso antro
je sisijoje 1958 kovo 6, 24, ir 
26. Dabar yra išleistos atskiru 
leidiniu (27 p.) Apibudinami So
vietų Sąjungos pavergtieji kraš
tai, atskiros tautos, jų persekio
jimas ir naikinimas, rusifikaci
ja, Sovietų Sąjungos satelitai ir 
imperialistiniai ęiekimai. Kaip 
tasai vertingas leidinys atsirado 
ir kokia jo paskirtis, nusako
ma įvade.

Kai praėjusių metų pabaigo
je Sovietai paleido pirmąjį sa
vo sputniką, sukeldami JAV ne
rimą ir baimę raketinio karo, 
Georgetown jėzuitų universite

gimu, leisti, platinti katalikiškus 
laikraščius, remti knygų leidi
mą. gelbėti tėvų kraštui Lietu
vai. Tiesa, ne visus sujungė, ne 
visos parapijos dėjosi į bendrą 
veiklą, bet Federacija išvarė il
gą ir plačią vagą. Jos įtaka jau
čiama, ji padarė Bažnyčiai ir 
Tautai neįkainojamus darbus, 
kurių neįvykdžius būtų buvusi 
didelė spraga ir skriauda. Nebū
vi ir nėra kito organo, kurių bū
tų galėjęs ja pavaduoti! Po 50 
metų džiaugiamės jos dar
bais ir vaisiais ir šioj sukakty 
turime konstatuoti faktą, kad 
ir dabar nėra kitos organizaci
jos, kuri ją pavaduotų. Ištikro, 
ji yra mūsų katalikiškoji akci
ja. Ji reikalinga ir naudinga, 
kaip reikaling ir naudinga yra 
pati katalikiškoji akcija”.

Pavergtųjų Europos tautų pareiškimas
(Atkelta iš 1 psl.)

ra padaryta dėl JT Specialiosios 
Komisijos liepos 14 dienos Spe
cialiojo Raporto tolimesnės ei
gos. Pavergtųjų Europos Tautų 
manymu, tik sustiprintų ir taip 
jau plačiai pasklidusį įspūdį, 
kad Jungtinėse Tautose egzis
tuoja moralės ir teisės dvejopas 
mastas, kurio pasėkų neima
ma perdėti. Pasirašė: Vilis 
Masens (Latvia) pirminipkas: 
Vaši! Germenji (Albania); 
Dimifar Petkoff (Bulgaria); Pert 
Ženki (čekoslovakia); Jonannes 
Klesment (Estonia); Laszlo Bar-
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tas VVashingtone suorganizavo 
diskusijas, kurios siekė išaiš
kinti, kiek savo viduje yra pa
jėgus didžiausias JAV priešas 
— raudonoji Sovietų imperija. 
Diskusijos turėjo tikslą atkreip
ti dėmesį į tai, kad galutinėje 
kovoje lemiančiu veiksniu tega
li būti ne raketos, -o žmones ir 
tautos. Kokias tautas Sovietai 
laiko pavergęs, kokios tų tau
tų nuotaikos, koks vidinis So
vietų Sąjungos stiprumas?

Diskusijom vadovavo kun. 
Francis J. Heyden, ir S.J.. ir 
kun. Daniel W. Power, S.J. Pa
sisakyti buvo pakviesti Rusiją 
gerai pažįstantieji mokslininkai, 
profesoriai, karininkai, politi
kai, kongresmanai. įvairių pa
vergtųjų tautų atstovai.

Iš lietuvių diskusijos dalyva
vo Lietuvos atstovas Washing- 
tone J. Kajeckas ir Baltijos tau
tų pavergimo tyrinėjimam va
dovavęs Charles J. Kersten.
Apie Pabaltijo tautas dar kal
bėjo P. Lejins, Marylando uni
versiteto profesorius ir Ameri
kos Latvių Sąjungos pirminin
kas. Jis trumpai apibudino, 
kuo latviai, lietuviai ir estai 
skiriasi nuo slavų (rusų), kokią 
jie turėjo praeiti, nepriklasomas 
valstybes. J. Kajeckas nusakė 
Lietuvos valstybės pavergimą 
(1940), Sovietų terorą, rusifika
ciją. partizanų kovas.

Tikiu pat būdu buvo nušvies
ta padėtis kitų pavergtų tautų 
ir valstybių: Armėnijos, Aser- 
beidžano, Gruzijos, Gudijos, 
Ukrainos, Turkestano ir k.

Išvada daroma, kad visas ru
sų pavergtas tautas ir pačius 
rusus, priešingus bolševizmui, 
reikia daugiau palaikyti. Visi 
jie yra geriausi Amerikos 
draugai ir karo atveju busimieji 
talkininkai. Tam tikslu reikalin
ga 'gyvesnės propagandos arba 
tokio paties šaltojo karo”.

tok (Hungary); Vaclovas Sidzi
kauskas (Lithuania); Stefan Kor- 
bonski (Lenkija); ConstantinVis- 
cianu (Romania); Janusz Sles- 
ynski (Christian Democratic 
Union of Central Eastern Eu- 
rope); Wladyslau Michalak (In
ternational Cener of Free Trade 
Unionists ir Exile); Aleksanders 
Ozolins (International Peasant 
Union); Ferenc Durugy (Liberal 
Democratic Union of Central 
Eastern Europe); George Pet
koff (Socialist Union of Cen
tral Eastern Europe); Brutus 
Coste (Secretary General).

Trims tautinėms sukaktims — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 40 
metų, Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos gimimo 100 metų ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero gimimo 500 metų — atžymėti —
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Ar beverta tuščiai šnekėti?
Kivirčai, kurie ligi šiol dras

kė Jungtines Tautas, vis buvo 
sukeliami Sovietų Sąjungos. 
Daug kartų ji buvo pakaltinta, 
priimta nepalankių jai ir smer
kiančių rezoliucijų, bet laisvojo 
pasaulio tautos niekada nėjo 
taip toli, kad Sovietų Sąjungą 
įvarytų į kampą. Buvo smerkia
ma ir kartu pribijoma, kad tik
tai ji nepasitraukiu iš Jungti
nių Tautų.

Sovietai gerai žinojo tą nu
sistatymą, dar pagąsdindavo, ir 
dėl to nekreipė dėmesio, kad ir 
buvo smerkiami. Jie atkakliai ir 
planingai darė savo, o Jungti
nių Tautų žodžiai ir likdavo 
tiktai žodžiais. Jie niekada net 
nebuvo ultimatyvūs. Ar tas pats 
bus ir šį kartą, sušaukus specia
lų visumos posėdį?

aštriausios kovos, kokia tik ka
da buvo jų rėmuose.

Yra visai tikra, kad tiktai 
propagandiniam reikalui ir į- 
tempimui palaikyti Sovietų Są
junga pareikalavo visumos po
sėdžio, neatsisakydama minties 
susieiti viršūnėm.

DWIGHT D. EISENHOWER — 
generolas civilio uniformoje pa
brėžė mažųjų tautų moralinę 
JSjR-

— Amerikos ir Rusijos notas sugretinus ----------- —
Plačioji visuomene manu skaito didžiu asiuose amerikiečių laikraščiuose skelbia

mas valstybių notas. Pasitenkina informacija apie jų turinį spaudoje arba per rad ją. 
Tokias trumpas informacijas pateikia ir Darbininkas. Tiktai rugpiūčio 5 buvo pla
čiau atpasakota prez, D. Eisenhowerio nota Chruščiovui ir pabrėžta, kad Amerika gina 
mažųjų tautų alisvę. Ką į tai atsakė Chruščiovas savo rugpiūčio 6 raštu? Jo žodžiai 
apie mažąsias tautas verti dėmesio. Tikimės, kad pe bus kada nors panaudoti kaip So
vietų Sąjungos sau pasirašytas kaltinimas.

. . - ..

Viršūnių konferencijos Chruš
čiovas tebereikalauja. Iš to ga
lima manyti, kad jis nei nesiti
ki nei nėra pasiryžęs kokio tei
giamo sprendimo pasiekti per 
Jungtines Tautas. Jo prestyžui 
reikalinga asmeninio didžiųjų 
kontakto. Antra verus, stengia
masi palaikyti mintį, kad valsty
bių galvom susitikus, galima šio 
to gero pasiekti. Bet ar tai į- 
manoma?

Tokį kalausimą visai pagrįs- 
rai kelia Donald R. Wilson, bu
vęs Amerikos legionininkų va
das. Jis ima klausimą iš šaknų. 
Tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos esą tokie dideli skirtu
mai pažiūrose, principuose ir 
siekimuose, kad jokiu susitari
mu ar koegzistencija jų negali
ma išlyginti. Visi neramumai ir 
konfliktai kylą iš to, kad So
vietų Sąjunga siekė ir tebesie- 

»«••••• •• . . kia užvaldyti visą pasaulį. Jei-Netiesiogme agresija, kuri . . , 3 m... . . ~ o gu tuo tarpu nepuola ginklu,keliama priekaištu Sovietų Są- ? . ... ... * , . . .. X . u -j tai tik dėl to, kad dar nėra pajungsi. Maskvos nebaido, nes . . ’ .. „ . .. ■ . . . . .’ siruosus ir negali. Kai jau ga-jeigu nebuvo imtasi gneztes- , .. . . . v. - ,. j i • - - • les, nebekalbės ne viršumų kon-niu priemonių dėl tiesiogines ir , ... ■ r • m. - . .. ferencijoje nei Jungtinėse Tau-kruvinos agresijos Vengrijoje, tQse 
kas gali būti nutarta šiuo klau- ’ *
simu?

Visumos posėdis, pradėtas 
rugpiūčio 13, -'-kai kam nelai
mingą dieną, — gali būti iš 
tikrųjų netoks laimingas, kaip 
ligšioliniai, nes kaltininkų suo- 
lan šį kartą norima sodyti Jung
tinės Amerikos Valstybes ir 
Anglija. Sovietų Sąjunga nepra
leis nė vienos jotos, kad jas 
pakaltintų ir diskredituotų, nie
ko nesivaržydama ir nieko nesi- -

DIPLOMATINIŲ NOTŲ gyva 
kova truko apie tris savaites 
— nuo liepos 19 iki rugp. 6. 
Amerika ir Sovietų Sąjunga per 
tą laiką pasikeitė keturiomis no
tų serijomis. Iš jų būdingiau
sios yra paskutinės dvi Ei- 
senhowerio rugp. 1 ir Chruščio
vo rugp. 6 Eisenhowerio nota 
yra trumpa, aiški, konkreti; ji 
apima apie 150 laikraštinių ei
lučių, laikoma labai geros no
tos pavyzdžiu. Chruščiovo no
ta yra sukta, poleminė, ištęsta; 
ji yra apie 6 kartus ilgesnė. 
Abi sugretinus, pasitvirtina Ei- 
senhowerio pastebėjimas: “tarp 
mūsų skirtumai yra ....pagrin
diniai (basic)”.

KAIP NOTOS RAŠOMOS?
Po labai grubios Chruščiovo 

notos liepos 28, Eisenhoweris 
rado reikalo pastebėti, kad no
tas rašant laikomasi visų seniai 
priimtos diplomatinės formos: 
“slapta ar vieša, nota turi būti 
rimto turinio ir vengti užgau
liojimų”. *

Prarijęs tą pamoką, Chruščio
vas bando išsisukti pripažinda
mas, kad jo susirašinėjime bū
ta “nepaprastų notų” (unusual 
correspondence), nes Amerika ir 
Anglija nusigriebusios “nepap
rastų žingsnių” —invazijos.

anglų kariuomenę. Sovietų pa
siūlymas liep. 22 visų buvo at
mestas (tik Švedija susilaikė), o 
JAV siūlytą sprendimą A. So- 
bolievas vetavo. Tai buvo So
vietų 85 veto. Tie gausūs vėtai 
paralyžayo ir tebeparalyžuoja 
Saugumo Tarybą, o Chruščio
vas teigia, kad Amerika prive- 
dusi prie “visiško paralyžiaus”. 
Tai geras pavyzdys logikos, ku
ri pati sau paleidžia bumerangą.

Bet tikras jau kaltinimo ak
tas, surašytas Sovietų Sąjungai 
Chruščiovo notoje, kai kalbama 

______  apie mažąsias tautas. Tikrai ge- 
Tadlš karto suka į šoną, kai- rai> ^ad Eisenhoweris privertė 
bedamas visai kitu klausimu ir Chruščiovą tuo klasusimu pa
dedamasis esąs nekaltas. Tai ne- sisakyti. 
tiesiogihis prisipažinimas, kad 
pasielgė ne taip, kaip valsty
bės galvai tinka. Bet storžie
viškos galvos lengvai nepataiso
mos. Notoje toliau tebevarto
jami tokie išsireiškimai, kaip 
“lavonas” (Ciankaišekas), “chu
liganai” (bėgliai).

Dar aiškiau Eisenhoweris tai 
pasako, apibudindamas Sovietų 
siekimus ir politinę sistemą.

baimindama.

Tuo tarpu nutarimas atitrauk
ti Amerikos ir Anglijos kariuo
menę iš Lebanono bei Jordani
jos būtų aiškus vakariečių pra-

Iš tų skirtumu morime pa
brėžti Chruščiovo pasisakymą 
apie mažąsias tautas. Tačiau jo* 
paties ar io patarėjų logikai 
geriau pažinti, pravers du įva
diniai-klausimai apie pačias no
tas ir apie Saugumo Tarybą.

KAS PARALYŽUOJA 
SAUGUMO TARYBĄ?

Chruščiovas Saugumo Tary
bai prikiša, kad joje ‘'buvo su
kliudyta priimti sprendimą, ku
ris būtų normalizavęs padėti 
Artimuose ir Viduriniuose Ry
tuos”. Sprendimai buvo siūlo
mi du: JAV — pačiom Jung
tinėm Tautom imtis saugoti to 
krašto ramybe ir laisvę; Sovie
tų — atitraukti amerikiečių

STANP ?y?

ir

"Ar mes norime ar nenori
me, — pastebi Donald R. Wil- 
son, — mes jau esame kare su 
Sovietų Sąjunga, statomi prieš 

laimėjimas. Guodžiamas! tiktai dilemą, kaip senais laikais—mir
ti arba būti laisviem”. Čia ne
gali padėti nei baimė karo nei 
meilė taikos, nei tikėjimas su
sitarimu nei ieškojimas sugy
venimo, nes priešas toks, ku
riuo negali nė vienu žodžiu pa- 
sitekėti. Tiktai “drąsa, tikėji
mas ir nepalaužiamas pasiprieši
nimas bolševikų iššūkiui (chal- 
lenge) tegali mus išgelbėti”.

tuo, kad tokia rezoliucija nesu
rinktų reikiamų dviejų trečda
lių balsų. Bet nė Amerika su 
Anglija nesitiki rasti tiek ša
lininkų, kad pravestų savo re
zoliuciją Artimiesiem ir Vidu
riniam Rytam aptvarkyti. Gali
mas daiktas, bus ieškoma kom
promiso; bet iki prie to prieis, 
Jungtinėse Tautose laukiama

MORALINĖ AR,FIZINĖ JĖGA?
“Ar mažos tautos -turi būti 

ignoruojamos, — klausia Ei- 
senhoweris Chruščiovo. — Ar 
neturi būti atstovaujamos, kai 
daromi sprendimai, kurie jas 
betarpiškai liečia? Istorija mum 
teikia gausiai’ pavyzdžių, kad 
tautų pajėgumas pasitarnauti 
žmonijos pažangai nėra matuo
jamas skaičiumi divizijų, kurias 
gali išvesti į karo lauką. Jums 
turėtų būti žinoma, kaip ir man, 
kiek per paskutinius metus va
dinamos mažos tautos pateikė 
ypatingų pasiūlymų? didžiai 
reikšmingų mums visiems”.

Šis Eisenhovverio notos teks
tas aiškiai kalba apie moralinės, 
o ne fizinės jėgos reikšmę žmo
nijos pažangai. Chruščiovas vi
sai nutyli tą atžvilgį, o nusuka 
kiton pusėn ir taip postringuo- 
ja:

“Mažas kraštas neturi tų di
vizijų, apie kurias Jūs, Pone 
Prezidente, kalbate savo laiške. 
Mes turime skaitytis su realiom 
sąlygom ir galimybėm. Pasau-i-* 
nis karas gali būti pakurtas ne 
mažo krašto, bet didelės ga’v- 
bės, kuri turi daug divizijų, 
daug atominių ir vandenilio 
ginklų, kuri turi 
bombų ir kitų 
priemonių”.

Tiktai Sovietų

daug raketų, 
naikinamųjų

VENGRAI New Yorke piketuoja Sovietų delegacijų Jungtinėse 
Tautose. Chruščiovas savo notoje ražo: "Tai papirkti chuliganai”—

Sąjunga jau 
kelis kartus grasino atominiais 
ginklais ir raketomis. Paskuti
nį kartą kiepos 19. Churščiovas 
taip pat pasigyrė, kad vakarie
čius palaidosiąs. Tad jo nota pa
tvirtina Eisenhowerio primini
mu jog yra tautų, kurios re
mias tiktai fizine jėga — divizi
jom. Ir tai yra Sovietų Sąjunga.

SOVIETINĖ SISTEMA MUMS 
NEPRIIMTINA *

“Jūsų laiške pabrėžta prielai
da, —■ pastebi Eisenhoweris, 
—kad penkių didžiųjų galybių - 
sprendimai bus džiaugsmingai 
priimti visų kitų suinte
resuotųjų, atrodo, išreiškia jū
sų nusistatymą, kuris ateityje 
gali būti didžiai pavojingas ma
žom tautom -pasaulyje. To
kiam nusistatymui, kuris reiš
kia nesiskaitymą su mažųjų tau
tų siekimais, garbe ir saugumu, 
Jungtinės Valstybės visada prie
šinosi ir tebesipriešina. Iš tik
rųjų, jūs siūlote, kad mes su 
jumis susidėtame politikoje, ku
ri primena politinio vyravimo 
sistemą, jūsų primestą rytinei . „
Europai. Jungtinės Valstybės $ pakeistų . 
negali priimti tokios pažiūros”.

Tie Eisenhowerio aiškūs ir 
griežti žodžiai, ypačiai priminę 
pavergtas mažąsias tautas, 
Chruščiovui taip dūrė, kad ji
sai savo notojo paleido apiva
ras. Ir gerai, kad taip padarė, 
nes pats surašė Sovietų Sąjun
gai kaltinamąjį aktą.

SENA GIESMELĖ APIE LAIS
VĄ APSISPRENDIMĄ

“Jūsų pareiškimas, — rašo 
Chruščiovas, — kad Sovietų Są
junga yra primetųsi savo poli-

NIKITA S. CHRUŠČEV — ci
vilis maršalo uniformoje grasi
na didžiųjų tautų fizine jžga.

tini vyravimą rytinės Europos 
kraštam, mūsų iš tikrųjų nenu
stebino, nors tai neturi jokio 
pagrindo. Mes apie tai jau daug 
kartų esame girdėję iš Valsty
bės sekretoriaus Dulles. Tačiau 
dažnai kartojimas tokio tvirti
nimo dar nepadaro jo įtikinan
čiu. Rytų Europos tautos laisvai 
pasirinko dabartim savo gyve
nimo kelią ir neleis, kad kas

Trys dalykai čia verti dėme
sio: vienas, Sovietų Sąjungai la
bai nepatinka priminimas pa
vergtųjų kraštų; antra, kartoji
mą tiesos Chruščiovas laiko ne- 
įtkinančiu dalyku, o kartojima 
melo — įtikinančiu; trečia, 
Chruščiovas pats sau prieštarau
ja sakydamas, kad Sovietų pa
vergtos tautos laisvai pasirinko 
savo kelią, nes jisai už jas sako, 
kad “nelėis to kelio pakeisti”. 
O kokia jų pačių nuomonė, jei
gu jos laisvos?

(Nukelta j 5 pusi.)

MAŽOS TAUTOS atitveriamos spygliuota siena. Eisenhoweris sa
vo notoje ražo: “Norite, kad ir mes prisidėtume prie tokios poli
tinės sistemos”—

SLAPTASIS SODAS
> džiųjų prancūzų humanitarinių raudonu kaip obuolys veidu, 
» laisvamanių. Tik viena bė- prisikabinusį mėlyną kelraikš-
> da su jais: gailestingumą jie pa- čio kaspiną. Pamatė lady Gallo- 
» daro ir už teisingumą šaltesnį. way, laibą ir liekną, su elfišku
> Atvykęs Valentinas jau bu- veidu ir% variaspalviais plaukais
> vo apsivilkęs fraku su raudona ‘ ‘ ~

pumpure — elegantiška figūra 
jau žilstelėjusia tamsia barzda.

nį pasaulį nebuvo nė vieno. Jį Jis tiesiai nutraukė į savo kabi- 
supo aukšta, lygi, neperkopia- netą, išeinantį į sodą namų už- 
ma siena, prismaigyta tam tik- pakalyje. Sodinės kabineto du-

G.K. CHESTERTON

kusių savižudybių pulko kari- kiai nežinojo, ar p. Brayne-as ti į aukštą kaip vokiečio, o vei- 
ninkui, jis kartu atrodė padau- yra ateistas, mormonas, ar moks das buvo raudonas, nuožmus ir 
žiškas ir melancholiškas. Jis bu
vo kilęs iš airių bajorų ir savo 
jaunystėje pažino Gallowayus 
— ypač Margaritą Galloway. 
Prasiskolinęs jis iškeliavo iš 
savo gimtosios šalies ir dabar

Paryžiaus policijos viršinin
kas, Aristidas Valentinas, buvo 
pavėlavęs pietų, ir kai kurie iš 
jo pakviestų svečių buvo prieš rų geležinių spyglių. Gal tai ir rys buvo atdaros, ir jis, rūpes- 
jį atvykę. Tačiau juos nuramino nebuvo blogas sodasv mąstyti tingai užrakinęs savo dėžę jos 
jo ištikimasis tarnas Ivanas, se- žmogui, kurį keli šimtai nusikal- nuolatinėje vietoje, atsistojęs 
nis su randu ir beveik tokiu pat tėlių buvo prisiekę nudėti. valandėlę pastovėjo prie atda- 
pilku kaip jo ūsai veidu, kuris Kaip Ivanas aiškino svečiams, rų durų ir pažiūrėjo į sodą, 
amžinai sėdėdavo prie stalo šeimininkas buvo paskambinęs, Skudrus mėnulis rėžė skriejan- takių kilnojimo. Pamatė tėvą ni kitais domėtis, savo prakil- 
ginklais nukabinėtame prieš- kad užgaišiąs dar dešimt minu- čius audros lakatus ir lupatos, 
kambaryje. Valentino namai, čių. Mat, turėjusi būti įvykdy- 
galimas dalykas, buvo tokie pat ta mirties bausmė ar kas lygiai 
ypatingi ir garsūs, kaip ir pats biauraus, ir jis turėjęs viską pa
jų šeimininkas. Tai buvo senas rengti. Nors Valentinui tos pa- 
pastatas, apsuptas aukštomis reigos buvo iŠ .prigimties ne- 
sienomis ir aukštais, žemai ant malonios, tačiau jis visados jas 

kuo rūpestingiausiai atlikdavo. 
Be gailesčio gaudęs nusikaltė
lius, Valentinas būdavo labai 
Švelnus, kad juos prieidavo baus 
ti. Kadangi Valentino balsas dau 
giausia svėrė Prancūzijos — ir 
labai daug Europos — politniem 
metodams, jis savo didelę įta
ką tauriai panaudodavo baus-

Senos nulinkusiais jovarais; bet 
didžiausia jų architektūros keis
tenybė —ir policiniu atžvilgiu, 
gal, didžiausias privalumas — 
buvo šitoks: į namus buvo tik 
tas vienas išėjimas pro išeigines 

' duris, kurias sergėjo Ivanas ir 
šarvinė. Sodas buvo didelis ir 
puikus, ir iš namų į jį buvo 
daug išėjimų. Bet iš sodo į išori- mėms švelninti ir kalinių būviui

lakrikščionis; bet viena buvo aiš kerubiniškas. Po apatine lūpa 
ku, kad jis prisirengęs žerti pi- juodavo tamsus plaukų kuokšte- 
nigus į bet kokį intelektualinį lis, kuris teikė tam šiaip kūdi- 
indą, jei tik niekas to indo dar kiškam veidui teatralią ir net 
nėra bandęs. Vienas iš jo di- mefistofelišką išvaizdą. Tačiau 

susirinkusieji neilgai gavo gėrė
tis pagarsėjusiu amerikiečiu; jo 
pasivėlinimas buvo virtęs opia

ir jautriu, išdidžiu veidu. Pam- 
tė kunigaikštienę Mont St. Mi- 
chel, juodaakę, vašią, o su ja 
jos dvi dukteris, irgi juodaakes, 
vašias. Pamatė dr. Simoną, ti- tydamasis su uniforma, kardu kepotojo kantrybės. Jis gėrėjos namų vidaus santvarkos proble- 
pingą prancūzų mokslininką, su ir pentinias. Kada jis pasilenkė, Wlat Whitmanu. bet buvo nuo- ma. ir jį. padavusį ranką lady 
akiniais, smailia ruda barzdele

džiausių nikių buvo laukti A- 
demonstavo savo visišką išsilais- merikos Shakespeare’o, o tam 
vinimą iš britiško etiketo, švais- nikiui reikia didesnės kaip meš-

ambasadoriaus šeimai, lordas ir 
lady Galloway šaltai atsilenkė, o 
lady Margaita nusisuko į šalį.

Bet vis tiek, dėl kokių senų

ir kakta, išvagota tomis lygia
gretėmis raukšlėmis, kuriomis
nubaudžiamas pasipūtimas, nes
jos susidaro nuo nuolatinio an- priežasčių tie žmonės galėjo vie-

Browną, iš Cobhole, Essexe, su niam šeimininkui jie nebuvo
kuriuo buvo neseniai susipaži- ypatingai įdomūs. Bent jam nė
nęs Anglijoje. Pamatė —■' gal su vienas iš jų nebuvo didysis to
didesniu susidomėjimu, kaip ki- vakaro svečias. Valentinas, dėl
tus — aukštą uniformuotą vy- ypatingų priežaščių, laukė pa
liškį, kuris buvo paslinkęs Galio saulinio garso žmogaus, su ku-

džiausias savo gyvenimo prob- wayams, bet nesulaukė ypatin- riuo buvo susidraugavęs per kai
lemas. Bent iš tokios okulūškos gai nuoširdaus atsveikinimo ir kurias iš savo didelių sėklinių
nuotaikos, jei ji buvo, jis greit dabar artinos savo pagarbos šei- kelionių ir laimėjimų Jungtinė-
atsitekėjo, nes žinojo, kad pasi- mininkui pareikšti. Tai buvo se Valstybėse. Jis laukė Juliaus
vėlino ir kad jo svečiai jau pra
dėjo rinktis. įėjęs jis apsidairė 
po savo svetainę ir pamatė, kad 
bent jo svarbiausio svečio dar- 
neatvykta. Visus kitus to mažo 
pokylio kilus jis jau pamatė, — 
pamatė anglų ambasadorių lor-

ir į jį Valentinas užsižiūrėjb su 
nepaprastu tokio moksliško cha
rakterio žmonėms, kaip jis, 
grauduliu. Gal, tokie žmonės 
kažkaip psichiškai nujaučia di-

monėš. kad Lukas P. Tanneris, 
iš Paryžiaus, Ps., už Whitmaną 
yra kur kas “pažangesnis”. Jis 
mėgo viską, ką tarė esant “pa
žangu”. Jis laikė ir Valentiną 
pažangiu ir tuo darė jam dide
lę skriaudą.

Solidus Juliaus K. Brayne’o 
pasirodymas kambaryje buvo 
toks pat sprendžiamas, kaip pie
tų skambalo bamtelėjimas. Mul
timilijonierius turėjo tą didžią 
ypatybę; į kurią mažai kas iš 
mūsų gali pretenduoti, kad jo 
buvimas būdavęs toks pat didis, 
kaip jo nebuvimas. Tai buvo 
didelis, pilnas, kiek pastačius, 
tiek paritus vyras. Apsivilkęs jis 
buvo fraku, kurio paprastumo

Galloway, nieko nelaukiant, nu
skubino į valgomąjį.

Išskyrus vieną dalyką, Gallo- 
wayai buvo malonūs ir paprasti 
žmonės. Kol lady Margarita ne
ėmė už parankės to avantiūris
to O’Brieno, jos tėvas buvo vi
siškai patenkintas; ji to ir ne
padarė, Į valgomąjį padoriai Įė
jo su dr. Simonu. Tačiau senis 
lordas Galloway nerimavo ir bu
vo beveik nemandagus. Pietų 
metu jis buvo užtektinai diplo
matiškas. bet kada, rūkant ci
garas, trts jaunesni vyriškiai, 
daktaras Simonas, kunigas Brow 
nas ir tremtinis svetima unifor
ma, nenaudėlis O Brienas. išėjo 
pas ponias ar parūkyti oranže- 

nebuvo paįvairinęs nei laikro- rijoje, anglų diplomatas pasida-

pulkininkas O’Brienas, prancū- K. Brayne’o, to multimilijonie- 
zų svetimšalių legiono narys,— riaus, kurio kolosalios ir net 
laibas, kiek valiūkiškos išvaiz- tratinančios aukos mažoms sek- 
dos, švariai išsiskutęs, tamsia- toms buvo suteikusios tiek pra
plautas, mėlynakis vyras ir. kaip gos Amerikos ir Anglijos spau- . I V t
atrodė natūralu to garsaus lai- dai pigiai pasišaipyti ir iškilmin- džio grandinėle nei žiedu. Jo re t,krai nedipiomatiskas. 
mingų nepasisekimų ir parišę- gai papostringauti. Niekas aiš- plaukai buvo balti h* sušukuo- (bus daugiau).
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Lietuvių Radijo Valandos Programa

(i>

WHJI_ — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 

‘ vedėjui ANTANI71 F. KNEUIUI — Uthoanten Radio Hour. 59 Cot- 
tage St, Nonvood, Mas*. Skyriai: lathuanian Furniture Co. — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 495 E. Broadway. Sd. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449; SOuth Boston 8-4918 ar 
8-1949; Klridaud 7-8533.

LAISVES VARPAS

WKOX, 1190 kilocykles
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

BKOCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

, RADIO PROGRAMA
Lietuviu Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, ve'kia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dįeną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka“.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
Tek AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKUS

Vienu metu tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kilo nesusipratimas. 
Vieni kitus kaltino, kad koncen
truoja kariuomenę prie demar
kacijos linijos ir rengiasi pulti. 
Abi šalys kreipėsi į Tautų Są
jungą, viena kitą kaltindamos. 
Žinoma, abi tai paneigė, bet 
slapta abi kariuomenę telkė 
prie sienos.

Vieną žiemos dieną pulkinin
ko Gr. vedami buvo užsukę mū
sų kieman du Tautų Sąjungos 
atstovai. E jų buvo vienas ja- 

- . ponas. Varėnos sanatorijoje ra-.
do.ne karius, bet paprastus li
gonis, o buvusiuose geležinkelo 
stoties pastatuose, atplėšus už
kaltas. duris, juos pasitiko iš
gąsdinti apuokai.

Ir kodėl čia landžiojo Tautų 
Sąjungos atstovai?

Lenkai buvo įskundė, kad Va
rėnos sanatorijoje ir buvusioje 
geležinkelio stotyje e|anti mūsų 
kariuomenė. Jos gi ten nebuvo. 
Ji buvo sutraukta apie Daugus 
kaimuose, netoli demarkacijos 
linijos.

To konflikto metu subruzdo ir 
perlojiečiai. Ištraukė paslėptus 
ginklus ir granatas. Sukilo jau
ni ir seni, visa Perloja, ir norė
jo skinti lenkus.

kios skeveldros daugely vietų 
nubraižė odą, Joneliui gi be nu- 
braižymų didesnė skeveldra į- 
strigo į dešinės rankos raume
nis. Odos paviršiaus nubraižy- 
mai užgijo per porą savaičių, 
bet Jonelio ranka supūliavo.

Tėvas Ankštutis abu nuken
tėjusius vaikučius atveždavo

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

MARIJOS DANGUN ĖMIMAS.

ŽOLINE J

Ten, kur kvepia žolynai
les. Ak, buvo ir linksmų vaiz
dų iš to šventimo! Kokia mo
terėlė, norėdama, kad tikrai už
kristų švęsto vandens lašas, 
grūste grūdasi prie tako, kur eis 
kunigas su šlakstykle, arba, ne

kad bus šį vakarą vaidini- 
gegužinės, pasilinksmini- 
Bet dar tik bus. Dar yra

mas,
mai,
mai.
daug laiko vaikščioti mažam
miestelyje stoviniuoti prie tvo
rų, kalbėtis su pažįstamais.

Žolinės, Mergelės Marijos į 
Dangų Ėmimo šventė, šitame 
krašte beveik nežinoma. Žmo
nės skuba į savo dirbtuves, tau
po pinigą ir neturi laiko tai 
gražiai ir nuotaikingai šventei.
Čia tik bažnyčiose vyksta pa- galėdama prasimušti per pečių 
maldos, prisitaikant prie vietos tvorą, Ekelia savo puokštę kuo -Kai saulelė svirsteli vakarę

aukščiausiai. Tada tarp skare- pusėn.sąlygų-
Lietuvoje tai buvo didelė Uu- v,ei?>* Smirguliuo-

----------------- —1vv~ ĮlegyeHtė ja įvairiaspalvės gėlės —
Jįiu vasara buvo persisvėrusi Sra°eP žolynai, 

per vidurį. E laukų buvo nu
vežti rugiai. Tik vasarojus noko, 
laukdamas dalgių. Soduose kve
pėjo obuliai. O darželiuose — 
kas per gėlių žydėjimas, kas 
per įvairumas!

Prasideda suma.

gražiosios gėlių puokštės sė
dasi vežiman ir išvažiuoja na- __ _____
mo. Liekasi tik dviračiai, tik Prisimena man ir kiti

Yra tokia gėlė, kurią žemai
čiai tadina kailiuku. Pražįsta 
tik rugpjūtyje, per žolines. Gė
lytės ant aukštų stiebų, baltos, 
melsvos. Dieną jos niekuo ne-

’ (a

VAIKŲ KANTRYBĖ
Retai kada pasitaiko tokie 

kantrūs vaikai,, kaip šie du 
perlojiečiai. Joneliui reikėdavo 
nuimti prilipusius tvarsčius ar
ba pakeisti gilioje žaizdoje dre
ną. Tai labai skausminga pro
cedūra, bet nei jis nei sesuo 
niekada nesudėjavo, nepravirko.

Tuo metu sanatorijoje buvo 
vokiečių lauko komendatūra, 
ir vokiečiams ši vaikų kantry
bė buvo nuostabi. Kartą pats 
komendantas, senyvo armžiaus 
vienietis, atėjo pats pasižiūrėti 
perlojiečių vaikų. Ir jis didžiai 
buvo nustebęs ,šių vaikų ištver
me. Kareiviai,-kaip nukentėju
sius nuo karo, vaikus mylėjo, 
jiems duodavo saldainių, iš ve
žimo juos atnešdavo tiesiai į 
mano kambarį.

SENASIS INKASALA
Po kelių dienų, aprimus len-' 

kų-Iietuvių ginčams, .E Perlo
jos atvyko pas mane Inkasalų 
tėvulis, aukštas, išdžiūvęs, per 
80 metų senelis. Paklaustas, kas 
jį atvedė pas gydytoją, Inkasala 
išspaudė: *

— Ponuli, gramatika!
Taip jie vadino reumatą, E- 

movęs E batų, jE parodė Ekry- 
pusias, patinusias per kauliukus 
kojas. Liga ji vargino seniai. 
žolelėmE ją buvo apraminęs, 
bet konflikto metu ir jis stvė
rėsi šautuvo ir naktį sergėjo 
Merkio krantus. Buvo žiema, 
šaltelis spirgino, ir jo “gramati- skaptukus. Nuo šio ginklo nu- 
ka” paaštrėjo. Nebijojo ijs nei kentėdavo galvos oda. Kai atei- ( 
savo senatvės, nei savo ligos, na toks iš. grumtynių su “pra- 
bijojo jis tik lenkų. Todėl ir skusta” galva pas gydytoją, tai 

tikras irgi pasirodo perlojiečių tvirtu
mas. Sužeistasis, lyg būtų nar- 

perlo- kozo gavęs, gali jį kaip tik nori 
ir

PEŠTUKAI
Seniau Lietuvoje daug kur at

laidai ir prekymečiai neapsiei
davo be peštynių. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais tų mušty
nių sumažėjo, bet vis dar pasi
taikydavo.

Perlojiečiai, tie drąsuoliai, 
turėjo savo mušimosi būdą. 
Jie turėdavo peilius, apvyniotus 
oda. Jais sužeidimas buvo negi; 
lūs ir nepavojingas. Bet toks 
sužeistas turėdavo pasišalinti 
E “kovos lauko”,* E muštynių. 
Už tokias peštynes ir, teismas 
lengvai bausdavo.

Perlojiečiai dar vartodavo ir

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (tfholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS j LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St 
Telef. AL 4-8319

saugojo savo laisvę. Tai 
perlojietis!

jaunimas, kuris atlape turi rū
tų šakelę ar kurį kitą žiedą. 
Juos nusiveda dūdų balsai į 
linksmas vakaruškas ir namo 
parlydi tos gražios rugpjūčio 
naktys, pilnos sodo kvapo ir 
žiogų čirškėjimo.

Tada maldaknygėn įdeda rū-

ta-
jiečiai. kurių kantrybė 
tvermė neaprašoma.Ir kokia nuotaika apima 

da bažnyčią. Rodos, sustojo lai
kas, ir net vargonai prisnūdę 
vos vos girdEi. Ir jie, rodos, 
neskuba — nori kuo ilgiau pa
laikyti tą kvepiančią sekmadie
nio rimtį.

Pasibaigus pamaldom, var- telę, kuri sudžius ir Ebus iki 
kitų žolinių. Žiedelį prisegs prie 

____ _________ __  _o___ sienos, o didžiąsias puokštes su 
patraukia akies, bet vakare jos iįaj maidaknygės, rožančiai. Už nenuvystančiais šiaudiniais už-
taip gardžiai kvepia, kad nega- vartų — saldainiai ir elgetų kiša už kryžiaus. Ateis ruduo

"...... ~ armonikos. Ir pypia, ir klykia, ateis žiema, o gėlės žydės ir
ir skambina visais varpeliais, primins. visiems anas gražias
Kur nors groja orkestras, di- Žolinių šventes,
delis dūdų orkestras, skelbda-

pai šūkteli iš bokšto. Tada už
verda šventorius. Ten agnosė-

Ii praeiti pro darželį nesusto
jęs, nepasigėrėjęs, čia pro ša
kas pateka mėnulis. Pilnatis, 
žiogai medžiuose griežia. Kve
pia obuoliai, viskas kvepia.

Tokios didelės ir gražios nak
tys supo Žolines. Naktys, kada 
iš ežeriukų, pelkių ir upių pa
kyla pirmieji rūkai' Slenka jie 
pažemiu, ir visa atrodo kaip be
galinė jūra, iš kurios medžiai 
kiša kepurėtas galvas.

A.D.

GRANATA MIŠKE
Prasidėjus rusų vokiečių ka

rui ir rusams pasitraukus, dvi 
moterys su dviem vaikais išėjo 
grybauti į mEką. Tai buvo Ank- 
štučiai E Perlojos, Jonelis — 5 
metų, Onutė — 4 metų, jų ma
ma ir jų teta. Netoli buvusio 
rusų aerodromo Ankštutienė 
rado oro granatą ir pradėjo kni
binėti. Granata sprogo, ir abi 
moteris sudraskė. Vaikai gryba
vo už poros metrų nuo motinos, 
ir jie išliko gyvi. Onutei smul-

siųti, lopyti, o jE nesusirauks, 
nemirktelis, nepypteE. Atrodo, 
tokiam vyrui žaizdos siuvimas 
yra vienas malonumas.

Tokie buvo ano krašto žmo
nės: kantrūs, ištvermingi ir pa
mėgę savo laisvę.

PERLOJOS PIEVOS
Perlojos kaimui priklausė 

didžiulis plotas durpynų, balų, 
su begaliniais švendrynais, krū
mais, kur buvo pilna visokiau
sių paukščių. E tų balų savinin
kai neturėdavo jokios naudos.

(Nukelta į 5 pus.)

kytojųs bus stengiamai supa-

LIETUVĘ! SKAUTŲ KETVIRTOJI TAUTINĖ STOVYKLA dėtimi ir mūsų tautinėmE as-

ROMAS KEZYS

už savo automobilio apdraudą?
virs 21,000,000 automdbilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 

apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 (įneens Blvd. Forest H i Ils 75. N. Y.

Tel. VI. 3-1477
NAMŲ ADRESAS 

106-55 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Per Žolines daug kur atlaidai.
Jau iš vakaro išsirengia jau

nimas lr senimas. Nebėra tos 
skubos, nerimo, kuriuo užsi- 

i krečia visi pavasarį. Pamažėl iš
sitaiso kelionei ir išvažiuoja. 
Moterys prisiskina puokštė gėlių 
iš darželio, čia kvepiančios žy
dinčios gėlytės. Labiausiai šio
je puokštėje mėgstami šiaudi
niai. šiurkštūs jų žiedai, bet 
jie niekada nenuvysta. Iki žie
mos gilumos jie išsilaiko trobo
se.

Vyrai baidosi tokių didelių 
“kvietkų”, bet ir jie atlapan 
įsisega kokį žiedelį. Kas drįs 
pasirodyti be gėlės, kai tokia 
švente, kaip žolinės. Jaunimas 
Įsisega rūtų šakelę arba įsideda 
į maldaknygę taip, kad jos vie
nas galas matytųsi.

Išsipuošę, nešdamiesi puokš
tes. susirenka bažnyčion, kur 
pilna vainikų, smilkalų kvapo, 
čia prieš sumą pašventina gė-

pagarbti žuvusiems kovotojams 
ir gyviesiems veteranams. Va
karė bus didinga misterija, iš
kelianti svarbiuosius epizodus 
iš Lietuvos praeities ir pan.

Rugpjūčio 27 d. paskirta lie
tuvių tautinio atgimo istorijai. 
Bus pagerbti didieji Lietuvos 
vyrai, žadinę tautą didvyriš
kiems žygiams ir kovoms už

Kas dešimtį metų nuo Lietu
vos nepriklausomybs paskelbi
mo ir lietuviškos skautijos 
įsteigimo (1918) LSS reigia di
delio masto lietuvių skautų — 
skaučių suvažiavimus —tauti
nes stovyklas. Ir šiemet rengia
ma stovykla nori atžymėti šias 
dvi sukaktE ir parodyti savai 
tautai skautijos atliktus darbus 
per dešimtį metų.

1928 m. tautinė stovykla įvy
ko Aukštosios Panemunės šile. 
Dalyvavo 420 skautų ir skaučių. _ _ „
Antroji buvo 1938 m. PažaEly- kad skautų vadovybė sutelkė tuvižkasis Momentas, 
je ir A. Panemmėje. čia daly- geriausias pajėgas šią stovyklą 
vavo 3500 jaunuolių. Tarpe jų tinkamai suorganizuoti ir pra- dainų) turi 70 proc. liaudies ir 
buvo 12 tautų svečiai skautai. 
Trečioji buvo surengta Vokieti-' 
jos šiaurėje ir pietuose, čia stp- 
vyklavo apie 1500. Gi ketvirto
ji tautinė stovykla prasideda 
rugpiūčio 16 d. Australijos ken- 
tinento skautai turės savo sto-

. vyklą, o Amerikos — Kanados 
skautai stovy klaus Highland Sta
te Recreation Area, Milford, 
Mich.. apie 40 mylių nuo De
troito. Į šį stovyklą suvažiuos 
apie 1000 skautų —skaučių ir svarbiausia visos stovyklos pro- bus pavaizduota lietuvEkas liau- 
vadovų. gramos dalis, čia bus Ekilmės dies meno grožis. Gausius lan-

šiuo metu stovyklos paruošia
mieji darbai eina prie galo.

. Juos atlieka specialus skau- 
tinkų komitetas, kuram energin
gai pirmininkauja vyr. sktn. Pr. 
Karalius iš Clevelando. šioje 
stovykloje bus stengiamasi pa
brėžti tautinį skautybės charak
terio bruožą ir iškelti Etikimy- laEvę.
bės savo kraštui principą. Sto- Ne tik Šiose, bet ir visose ki- 
vyklos svarba tremtyje padidė- tose tautinės ^stovyklos dienose 
ja keliaropai .tad nenuostabu, ypatingai bus pabrėžiamas lie-

vesti. patriotinių dainų. Yra paruošta
Bendrojoj programoj bus ke- visa eilė didesnės apimties miš- 

letas dienų, paskirtų grynai tau- ko žaidimų, kurių turinys ir mo
liniams reikalams: rugp. 20 d. tyvai yra paimti E Lietuvos is- 
— Lietuvos jūros dieną; rugp. 
23d. — pasaulio lietuviu diena, 
čia bus stengiamasi supažindin
ti jaunimą su lietuvių bendruo
menės idėją, iškeliant tautinio 
solidarumo reikalą.

Rugpiūčio 24 d. — 40 m. 
jubiliejaus diena. Si diena bus

piracijomis. Stovyklos radijo 
duos rinktines lietuviškas dai
nas, muziką bei kitokią progra
mą. Tų pačių tikslų bus siekia- 
ir su stovyklos dienraščiu, kurį 
leis akademikai skautai.

-Išorinėmis dekoracijomis taip 
pat bus pabrėžiama, kad čia yra 
lietuvių .skautų stovykla.. Sto
vyklos ženklas — Geležinis Vil
kas.

LSB Užsienio Skyriui iki šiol 
pranešė, kad stovyk. kaip sve
čiai dalyvaus ukrainiečiai skau
tai ir skautės, vengrai, lenkai, 
rusai ir Irano'vyriausio skau-

Stovyk. dainų repertuaras 40 tininko pavaduotojas.
Amerikos ir Kanados lietu

viai yra kviečiami šią stovyklą 
gausiai aplankyti. Jei rengėjų 
viltys išsipildys, tai ši stovykla 
bus didžiausias bet kada buvęs 
lietuviško jaunimo susibūrimas * 
Amerikos kontinente.

Susipratusiai lietuvių visuo
menei belieka tik pareikšti pa
dėką skautų vadovams už tokį 
didį darbą, kurio pareikalauja 
stovyklos surengimaSt'Jįr palin
kėti geriausio pasisektai joje 
ir neišdildomų įspūdžių iš jos

torijos ar lietuviu tautosakos, 
pav. — lietuvių kova su kry- 
žuočiais. knygnešiai, partizanai 
ir kt.

Stovyklos pirmasis įstatas rei
kalauja: “Savo tarpe vartojame 
tik tėvų kalbą".

Bus surengtos parodėlės, kur

gramos dalis, čia bus iškilmės dies meno grožis. Gausius km- sugrįžus.
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Ši kelione mus labiausiai domino
Amerikos lietuvis už geležines uždangos

Lietuvių Dienos, leidžiamos 
Los Angeles, birželio nr. įsidėjo 
įdomų reportažą apie Vyrautą 
Kušleiką, smuikininką, kuris 
1957 m. lankėsi Lenkijoje. Iš to 
reportažo imane tik tai. kas pa
sakojimą apie nuotaikas už ge
ležinės sienos, juoba, kad ten 
sutiko ir lietvių. *

Kartu norime priminti mūsų 
skaitytojams, kad Lietvių Die
nos” kas mėnesį spausdina į- 
domių reportažų • apie lietuvių 
gyvenimą visuose laisvuose kraš 
tuose, gausiai iliustruoja “Lie
tuvių Dienas” redaguoja Ber
nardas Brazdžionis, leidžia A. 
Skirtus. Metinė prenumerata 6 
dol., adresas: 9204 So. Broad-

tuvių kalbos mokėjimas išliko 
toks, kiek aš buvau išmokęs 
iš tėvų. Paprastam pasikalbėji
mui jo pakanka, be *ne rašy
mui.

Šiuos kelinės įspūdžius ra 
šant man pagelbėjo LD bendra
darbis, o mano geras bičiulis, 
žurnalistas V. Braziulis. Jam už 
tai ačiū.

Tris Rytų ii* kelis Vakarų Eu
ropos kraštus turėjau laimės 
aplankyti 1957 metų vasarą. Per 
Atlantą skridau kaip Clevelan- 
do Simfonijos Orkesto bendra
darbių šeimos marys ir dėlto 
mano “judėjimo laisvė’ buvo 
kelionės paskirties suvaržyta. ..

nos. Kritikų įvertinimai taip pat 
buvo entuziastingi; tik vokie
čių ir austrų kritikai pastebėjo, 
kad mūsų orkestro atlikti Lud- 
vigo van Bethoveno kūriniai bu
vę per lėti, lengvesniu ameri
kiniu, stilium. Europiečiai muzi
kai ir publika entuziastingai 
domėjosi ne tik mūsų koncer
tais. bet ir jų atlikėjais — diri
gentu ir atskirais muzikai. Tai 
vis reiškiniai, kurie rodo euro
piečių pagarbą kultūrinėms 
vertybėmis. Tačiau perdidelis 
senos dvasios kultūros kultas 
tup ir tam tikrų neigiamybių 
ir jaučiami atsilikimo ir nuo
vargio ženklai.

Į IŠ VISUR |

way, Los Angeles 3, Calif.
Vytautas Kušleika, Čiagimis, 

kilęs iš Bridgewaterio. Mass. 
netoli Bostono, šviesių lietuvių 
— Jono ir Onos Kušleikų — 
sūnus. Muzikos mokėsi Bosto
ne ir kitur. Dabar groja Cleve- 
lando simfoniniam orkestre. Va
saromis jis daug keliauja, gro
damas su kitais orkestrais. Yra 
aplankęs Karibų jūrą iki Brazi
lijos; Kolumbijos ir Venezuelos 
lankė Vakarų Indiją 1957 su 
Clevelando simfonijos orkes
tru atliko kelionę į Vakarų ir 
Rytų Europos kraštus. 1928 m. 
lankės Lietuvoje.

Gimiau šeimoje, kurios na
mų kalba buvo ir tebėra lietu
vių kalba. Mano tėvai. Jonas ir 
Ona Kušleikai. į Šiaurės Ame
riką atvyko prieš 50 metų, te
bekalba gražia lietuvių kalba, 
ir mane vaikystėje išmokė kal
bėti savo gimtąja kalba. Vėliau, 
mokantis amerikinėse pradžios, 
vidurinėje mokykloje ir univer
sitetuose, su sistematingu lietu
vių kalbos mokslu man nebete
ko susidurti, taigi ir mano lie-

Vyt. Kušleika

J a poną s...
(Atkelta iš 4 psl.)

Nepriklausomybės laikais vy
riausybė buvo užsimojusi nu- 
saustinti tokias nenaudojamas 
balas ir padaryti jas dirbamos 
žemės plotais. Ir perlojiečiai, 
agronomų paraginti, sugundyti 
vyriausybės parama, sumanė 
nusaustinti savo balynus ir pa
daryti pievas, kurių jiems trū
ko. Padėjus vyriausybei ir pa
tiems stojus į darbą, buvo iš
kasti gilūs grioviai ir balų van
duo nuleistas. Taip didieji ba- 
lynai pasidarė sausi. Įtręšus ir 
pasėjus pašarinių žolių, suža
liavo naujosios pievos ir davė 
daug šieno. Du kartus buvo šie
naujama. ir pašaro net tik už
tekdavo savo galvijams, bet dar 
atlikdavo jo pardavimui. Jei 
anksčiau perlojietų savo balas 
būtų pardavęs už keliasdešimt 
litų, tai dabar žemės vertė la
bai ir labai pakilo.

Visai 30-ties koncertų gastro- 
kei mums buvo skirta 50 die
nų. šią kelionę atlikome lėk
tuvais ir greitaisiais traukiniais 
sustodami numatytuose mies
tuose vienai dienai; tik Madride 
ir Varšuvoje išbuvome po tris 
dienas, nes turėjome po tris 
koncertus. Mūsų lankomų kraš
tų pažinimas buvo paviršutiniš
kas; turistiniams malonumams 
tegalėjome skirti tik nuo kon
certų ir pailsio atliekamas va-. 
landas.

Tokios “maratoninio bėgi
mo” kelionės įspūdžiai gal bus 
įdomūs tik tuo, kad į viską 
žiūrėjau per “amerikoniškus a- 
kinius’ ir viską matavau “ame
rikonišku mastu”, mėgindamas 
susidaryti savo pažiūrą apie Eu
ropos kultūrinį veidą, kuriuo 
europiečiai taip didžiuojasi ir 
kuriuo jie išsiskiria iš kitų že
mynų tarpo....

Baimė prie geležinės uždangos

Iš Vienos mūsų kelionė pa
krypo į Rytų Europą, už Geleži
nės Uždangos. Ši kelionė mus 
daugiausia domino, net jaudino. 
Mus traukė savo akimis pama
tyti komunistinius tikriau sa
kant. komunistų okupuotus 
kraštus, apie kuriuos taip daug' 
kalbama ir rašoma.

Mūsų dėmesį ir savisaugos Dėkojame 
jausmo budrumą dilgino drau
gų įspėjimai, nurodą, kaip mes 
turime lakytis ir elgtis būdami 
už Geležinės Uždangos. Dėl 
tų įspėjimų keli mūsų kelionės 
draugai “iškrito” dar besiruo
šiant skristi per Atlantą: jų vie
ton teko tiek par muzikantų 
“skolintis” iš Chicagos Simfo
nijos orkestro. Dar keli iškrito 
artėjant prie Geležinės Uždan
gos. pasukę atgailios per Vokie
tiją į Amsterdamą, paskutinę 
mūsų koncerto vietą. Prisipa
žįstu. nemažiau, negu kiti ma
no bendradarbiai, jaudinausi ir 
aš. Mano bičiuliai, susrinkę į iš
leistuves. kelionės išvakarėse pa 
kartotinai įspėjo būti apdairiam, 
ypač Lenkijoje, arti Lietuvos 
sienų.

Kaltos pirštų nuospaudos

Mūsų nuotaikų įtampa dar 
daugiau pakilo, kai atvykę į Eu
ropą. patryrėme. kad čekoslo- 
slovakijos komunistinė valdžia 
atšaukė leidimą orkestrui kon
certuoti Prahoje. Atšaukimo 
motyvas: kad JAV vald. ir čeko- 
slovakų sportininkų, vykstančių 
į Šiaurės Ameriką, pareikalavu
si pirštų nuospaudų. .. Tai dau
giau pikta priekabė, o joks ar- 
gumetas. nes amerikiečių įstai
gos pirštų nuospaudų procedū
ra ne viefi cekoslovakų sporti
ninkams išgalvota!

Mūsų kelionė Lenki
ją buvo pasirinkta trumpiausia 
kryptimi — per Čekoslovakiją.

Amerikietis apie Europą

Amerikiečio žvilgsniu Vakarų 
Europa be galo turtinga savo 
dvasinės kultūros lobiais, su
krautais ištisais amžiais. Iš kar
to pajunti didelę europiečio 
meilę %ei pagarbą meno verty
bėms. Tai mes'patyrėme savo xTa kryptis buvo pasirinkta pla- 
koncertų metu: visi mūsų kon
certai praėjo su tokia gausybe 
publikos ir su tokiu nuoširdžiu 
entuziazmu, kokio mes savam 
krašte dar nesame patyrę. Nuo ko rinktis kito kelio, nors visi 
audringu plojimų drebėjo šie- ženklai bylojo, kad tame kraš-

nuojant visą mūsų koncertų 
“turnė". į kurią buvo* įtraukta 

' ir Cekoslovakų Praga. Atšaukus 
koncerto leidimą, nebeliko lai-

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERĮ PADĖKA
Liepos 27 įvyko Lietuvių su

siartinimo šventė M. Nekalto 
Prasidėjimo seserų sodyboje, 
Putliam. Conn. šį, šventė yra 
ypatinga tuo, kad ji buvo skir
ta paminėti Šiluvos Marijos ap
sireiškimo jubilėjų ir stovyklos 
15 metų sukaktį.

Jums. brangus 
lietuviai, kad taip gausiai joje 
dalyvavote. Tegul Šiluvos Mari
ja gausiai Jus visus laimina. Ji 
tikrai džiaugėsi, matydama to
kį gražų būrį Jos žemės vaikų, 
suklaupusių šv. Mišių metu. Tai 
buvo tikrai retas pamaldumo 
vaizdas, tarytum naujoje Šiluva.
Ypatinga padėka priklauso Jo 

Ekscelencijai • vysk. Bernardui 
Flanagan. prelatams K. Vasiui 
ir P.M. Jurui, kapelionui kun. 
St. Ylai, klebonams kun. P. 
Norbutui, kun J. Vaitekūnui, 
Tėvų Pranciškonų provincijolui 
Tėvui Viktorui Gidžiūnui. Mari- 
anapolio Tėvių Marijonų virši
ninkui Tėv. J. Dambrauskui ir 
visiems gerbiamiems dvasiš
kiams.

Dėkojame vadovams bei vado
vėms. suorganizavusiems mal
dininkų grupes, kurių buvo net 
šeši autobusai ir kitos mažes
nės grupės. Džiugu buvo ma

PUTNAM, CONN.

tyti. kaip lietuviai stengėsi pel
nyti šv. Tėvo suteiktus atlai
dus. Ištisą dieną koplyčia buvo 
pilna maldininkų.

Ačiū jums mergaitės stovyk
lautojos. kuros prisidėjote prie 
šventė iškilmių.. Jūs mūsų sve
čius nuvedėtė i Šiluvos laukus, 
kur prieš 350 metų apsireiškė 
Dievo Motina. Jūs taip pat per- 
kėlėte žiūrovus i Anykščių ši
lelį. kuriame Antanas Baranaus
kas prieš šimtą metų vaikščio
jo. Ir jūsų ši stovykla buvo ju- 
bilėjinė — lotoji. Teskamba 
visur ir visada jūsų graži lietu
viška daina.

Ačiū mums, mielos mokyto
jos. Jūs Įdėjote tiek daug šir
dies. paruošdamos mergaites ir

ne tik išmokindamos. bet ir 
surkurdamos vaizdelius ir dai
nas.

O ypatingą ačiū tariame vai
šių stalų rengėjoms, automobi
lių aikštės tvarkytojams, prie 

. vartų dirbusiems įvairių pramo
gų bei loterijų organizatoriams 

—ėms. Ačiū mūsų Rėmėjų 
Centro valdybai, skyrių valdy
boms bei nariams už didi pa
siaukojimą.

Dėkojame visiems už para
mą. ypač, kurie atsiminė pa
lengvinti mums koplyčios sko
lų naštą. Gerasis Dievas Jums 
gausiai atlygins, o mes Jus vi
sada prisiminsime savo maldo
se.

Visuomet maldoje su Jumis.
Nek. Pr. Švč. M. Marijos se

serų vardu
.Motina M. Aloyza

Mažosios tautos didžiųjų kovoje'
(Atkelta iš 3 psl.i

KAS TREMPIA MAŽAS
TAUTAS?

• Kun. Jotims Klimas, Sha- 
mokin. Pa., klebonas rugpiūčio 
9, bažnyčios zakristijoje staiga 
mirė širdies liga. Buvo gimęs 
1892 m. Lauksenio kaime, Ka
zitiškio parapijoje. Zarasų aps. 
Į Ameriką atvyko 18 metų am
žiaus, iškviestas brolio. Kuni- 
gu įšventintas Chicagoje. Km Į 
laiką vikaravo Mahanoy City 
pas dabartinį kan. J. Končių. 
Paskutinius 10 metų buvo Shu- 
mokin. Pa., klebonu. Palaido
tas Chicagoje.

Kun. J. Klimas buvo ilgame
tis Darbininko skaityto jas.

I

• Juozas Manelis ir Nijole 
Lipčiūtė susituokia rugpiūčio 
30 Chicagoje.
• Ada Karvelytė - Dubaus- 

kienė su savo vyru ir .šeima iš 
Kolumbijos persikelia gyventi į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Kolumbijoje praleido 10 metų. 
Ada Karvelytė - Dubauskienė 
yra Ateities uoli bendradarbė.
• Vokietijos PL Krašto ta

ryba posėdžiavo liepos 26-27 
d.d. Hiutenfelde. Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Išklau
syta pranešimų, apsvarstyti 
svarbiausi bendruomenės ir 
Vasario 16 gimnazijos reika
lai, Įsteigta švietimo komisija, 
išrinkti organai, priimta rezo
liucijos. Naujon valdybon iš
rinkti: kun. J. Aviža, perrinkti 
Simonaitis. Dranga. Sutkus ir 
Stankaitis.
• Arch. J. Mulokas sudarė 

planus indėnų misijų pasta
tams Montanos valstybėj.'. 
Bus statoma bažnyčia, vienuo
lynas. mokykla.

• Irena Glionertienė išrinkta 
atstovauti Austrijos lietuvius 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime New Yorke. J? pla
čiai veikia tarp Austrijos lie
tuvių. į Ameriką atvyksta 
rugpjūčio mėn. Po seimo vėl 
tuoj grįžta atgal.

"Daugeliu atvejų.
Chruščiovas Eisenhotveriui. — 
jūs pareiškėte. kad remiate ma
žąsias tautas. Jeigu taip, tai tu
rite praktikoje- pripažinti tau
tom teisę laisvai apsispręsti ir 
kurti toki valstybini režimą, ku
ri atsako jų interesam. Nei vie
na valstybė, jeigu ji tikrai ro-

te mes būsime nepageidaujami 
svečiai. Mūsų nujautimas netru
kus pasitvirtino: trakiniui vos 
persiritus per Vokietijos — Ce- do susirūpinimą mažųjų tautų 
koslovakijos sieną, prasidėjo 
griežtas mūsų dokumentų ir 
daiktų tikrinimas. Tikrintojai 
landžiojo net po traukinio apa
čią. lyg ten būtų paslėpta visa 
kotrarevoliucinė armija. ..

Nesti ketini dalykai 
Čekoslovakijoje

Tuo mūsų pirmoji pažintis su 
komunistiniais pareigūnais pap
rastu dokumentų bei daiktų tik
rinimu nesibaigė. Mūsų akyse 
dėjosi kultūringame pasauly ne
įtikėtini dalykai.

(Bus daugiau)

nepriklausomybe ir saugumu, 
negali pasisavinti teisės kištis i 
to krašto vidaus reikalus".

Gerai pasakyta savo paties 
kailiui išdyžti. Visi žino, ką da
ro Amerika ir ką ligi šiol yra 
padariusi su mažom tautom So
vietų Sąjunga, pradedant Bal
tijos valstybėm ir paskui seku- 
siotn visom kitom. Geresnio kal
tinamojo akto dar niękas nėra 
pats sau pasirašęs.

PARODO PATS SAVE 
IMPERIALISTĄ

"Mes negalime užmerkti akių. 
— moko Chruščiovas Eisenho-

werį marksizmo. — kad gyvena
me didžių revoliucinių pasikei
timų eroje, tokiais laikais, ka
da pagrindinai keičias sociali-

— rašo -*nė -santvarka, šis naujas kelias.
pirmiausiai prasidėjęs Sovietų 
Sąjungoje. įgyja vis didėjanti 
galingą įbėgi. Nauja santvarka 
jau išplito Kinijoje, rytų ir 
šiaurės Korėjoje, šiaurės Viet
name. Tuo pačiu laiku daug Azi
jos ir Afrikos tautų, kurios bu
vo kruvinai imperialistinių vals
tybių slegiamos, pasiekė nepri
klausomybės. kovodamos su sa
vais ir svetimaisiais pavergė
jais. Daug kitų tautų visame 
pasaulyje kovoja dėl savo tauti
nio išsilaisvinimo ir abejonė, 
kad svetimi jom kolonistų dur
klai nepajėgs to sulaikyti".

KAIP

Tikrai. išsilaisvinimo iš rau
donųjų imperialistų ir kolonis
tų niekas nesulaikys, kai tau
tos sukils prieš Chruščiovo durk 
lūs.' kuriais jis laikosi valdžio-. 
je savo krašte ir kruvinai sle
gia kitus kraštus.

SS,

Kas mėgsta Atlanto audrin
gas bangas, bet nemėgsta ilgų 
varginančių kelionių, vasaroti 
vyksta į Asbury Park, N. J., į 
P. tanki (tanansko/ vasar
namį.

Išnuomojami kambariai se
zonui, savaitei bei savaitga
liams. Vasarotojų patogumui 
kiekvienam aukšte yra virtu
vė. šaldytuvas ir reikalingi in
dai. apmokamas mokestis už 
maudymąsi.

Tiesioginis susisiekimas aū- 
tobunais ir traukiniais su 
New York. Newark ir Phila- 
delphia.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis:

P LANYS
515 Fourth Avt
(cor. Emory StJ.

Asbury Park. N. J.
Tel. PRospect 4-6034

Metine Lietuvių Svente-Piknikas
Darb° djenosDšve,,tėje- RugSčjo-September 1 d. 

BROCKTONO VIENUOLYNO SODYBOJE, 261 Thatcher St.
Pakviestas atsilankyti ir lietuviams pakalbėti i Po pietų I vai. šokiai, žaidimai, dainos.

ŠEN. JOHN F. KENNEDY 5 isi Naujosios Anglijos lietuviai kvieeianii atsilankvli j šį Iradi-
Miiias auk<». Prcl. PranciŠliUS M. Juras II vai. < inj meliiij |>iknik<i ii- paremti m m i is li< liiv;iit<>.

Visi rcmijŲ skyriai turės savo stalus. Bus užkandžiu, gėri m y. lai- | Maloniai kvievia
įnėjimy. (iros orkestras — ('.osmopolitan Band. | Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Rėmėjai
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O KO KO?
BALTIMORĖS ŽINIOS

Galėjo išsikalbėti. ..
New Yorko prieš pora savai

čių mitingavo Jehovos liudinin
kai. Minios nardinosi i vande
ni “krikštui”. Jų dvasios vadas 
Nathan Knorr kalbėjo: “Mes 
nežinome dienos ar valandos, 
bet mes žinome, kad artėja 
pasaulio galas”.

Chicagos “Naujienos” dėl to 
J oho vos liudininkų sąjūdžio pa
stebi: “Už tokias ‘priešvalstybi- 
bines' kalbas jie buvo persekio
jami Hitlerio Vokietijoje, juos 
persekioja šiandien komunistų 
šalys. Bet laisvoj Amerikoj jie 
galėjo išsikalbėti prieš politi
kierius, žemiškąją valdžią iki 
sočiai, ir nieko neatsitiko”.

Bostone savo metu buvo lie
tuvybės liudininkų kongresas, 
taip pat laisvoje Amerikoje. 
Bet tik kai kas galėjo sočiai iš
sikalbėti, o kurie bandė kalbėti 
prieš politikierius ir jų žemiš
kąją valdžią, kažkas atsitiko, ko 
Naujienos nė antras mėnuo ne
gali pamiršti. Ne visuose mies
tuose ir susibuvimuose yra lais
va Vaisioji Amerika!

Būkite kultūringi, kaip....
Sandaroje (rug. 1) dar kartą 

prisiminti “bendruomininkai”, 
kurie Amerikos lietuvių kongre
se Bostone trukšmavę, sudary
dami gal tik kokius 10 proc. 
dalyvių. “Apie 90 nuoš. atstovų 
buvo rimti, atsakomingi žmo
nės”. Dėl tų neatsakomingųjų 
ir “atsitiko su kongreso pirmi
ninku. kuris, negalėjęs pakęsti 
to viso cirko, pasitraukė nuo 
scenos”. Sandara pataria: “vy
rukai turėtų pradėti mokytis 
kaip padoriai ir kultūringai elg
tis viešose sueigose”.

Ta pamoka, manome, pir- 
miusia pasinaudos pats Sanda
ros redaktorius, ir antrą kartą 
viešoje sueigoje elgsis jau pa
mpliai: nebegrąsys paleisti kė
de į ‘.‘bendruomininką”. Thi jau 
būtų pažanga ir galėtų save į- 
skaityt į 90 nuoš. rimtų ir atsa- 
komingų žmonių.

šv. Vardo draugijos ,vYra* Cezaris Surdokas
kAitu su arkyvyskupijos tos sveiksta po sunkios operaci- 

draugijos nariais trečiadienį, jos, kuri buvo padaryta šv. Ag- 
rugpiūčio 13 Memorial Stadium nietės ligoninėje. Jis aktyviai 
Baltimoroje žiūri rungtynes reiškiasi lietuviškose organiza- 
tarp Baltimorės Orioles ir Bos
ton Red Sox.

Atostogos
šiomis dienomis šv. Alfonso 

parapijos kun. J. Antosze\vski 
ir kun K. Pugevičius praleidžia 
savo atostogas. Klebonas prel. 
L. Mendelis, praleidęs atosto
gas Europoje ir aplankęs įvai
riai šventoves, laimingai grįžo 
ątgal prie savo daųbo. Klebonas 
patenkintas kelionės įspūdžiais 
ir jais pasidalins su savo pau
piečiais. Kun. A. Dranginis a- 
tostogavo visą liepos mėnesį 
New Jersey pajūryje su savo 
broliais ir giminėmis.

Pijus Jurgelaitis,
visų gerai žinomas šv. Alfon

so bažnyčios zakristijonas, rug
pjūčio 15 švenčia savo gimta
dienį. šiuo metu jis negaloja. 
Sveikindami jį su gimtadieniu, 
linkime geros sveikatos.

šv. Alfonso bažnyčioje
darbininkai dirbo prieangyje 

per visą liepos mėnesį. Jie iš
ėmė senas bažnyčios duris ir į- 
dėjo naujas, šios durys stikli
nės. Dabar bažnyčios prieangis 
daug šviesesnis ir daug dides
nis. Labai maža Baltimorės 
bažnyčių turi tokias grynos stik
lo duris.

W\v X\Y-X<V • • -xw> v^s«. BtSfSi

FLINT, MICH^ valykla, kurtą padegė Frank Kierdorf.

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
Visą LIEPOS rnėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelė ? firmos

S. BECKENSTEIN, Inc„
118-125-139 OBCHARD ST. GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiSkai, lenkiškai ir ukra niškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPAČI0 RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negru už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritintų ir atlaikas paCičm prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

cijose. Linkime jam geros svei
katos.

Seserys kazimierietės, 
kurios ilgus metus pasišven

tusiai dirba mūsų mokykloje, 
auklėdamos vaikučius, kreipiasi 
į tuos tėvusŲ. kurie žada leisti 
savo vaikus pirmą kartą į šv. 
Alfonso parapijos mokyklą, 
kad kiio anksčiau juos užregis
truotų.

Amerikos legiono
lietuvių posto 154 padėjėjos 

turėjo savo pikniką rugpiūčio 3 
Kičiaus ūkyje. Šios lietuvių ka
rių veteranų žmonos, dukros 
ir seserys gražiai pavaišino sve
čius. Nors oras buvo nekoks, 
bet dalyviai laiką praleido links
moje nuotaikoje.

Mirė
Magdė Anzulienė, ilgus metus 

negalojusi, mirė rugpiūčio 1 d. 
savo namuose, Erdam gatvėje. 
Po gedulingų pamaldų Shrine 
bažnyčių turi tokias gryno stik- 
of the Little Flower bažnyčioje 
rugpiūčio 4 palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Paliko liūdin
tį vyrą Juozą.

Juozas Remeikis žuvo eismo 
nelaimėje liepos 31. Einant per 
gatvę jį užgavo mašinos. Iš šv. 
Alfonso bažnyčios su trejom 
mišiom palaidotas rugpiūčio 4 
Holy Redeemer kapinėse. Pali
ko liūdinčią žmoną ir dukras— 
Patriciją ir Adelę ir sūnų Ro
bertą.

Edvardas Mikušauskas — Mi- 
kush staiga mirė savo namuose, 
James gatvėje, liepos 31. Ge
dulingos pamaldos buvo atlai- 

. krioš šv. Jeronimo bažnyčioje
> rugpiūčio 5 d. Palaidotas Mea- 

dow Ridge Memorial Park ka
pinėse. Nuliūdime paliko žmo
ną Marę ir dukrą Lorraine.

Ona Raguckienė, belankyda
ma savo dukrą Tower City, stai-

> ga mirė rugpiūčio 2. Velionė gy
veno Baltimorės priemiestyj,

> vadinamame Curtis Bay. Po ge
dulingų pamaldų šv. Alfonso 
bažnyčioje rugpiūčio 6 buvo pa-

'r

įsibrovėlis šaukėsi policijos

4

NEW YORK 2.DELANCEY STREET,

medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir 
kostiumams gausite pas

GLOBĖ PARCEI
SERVICE, INC.

716 Wainut Street, 
Philadelphia 6, Pa.

WAlnut 5-3455

Piknike gros “Merrymakerių” 
orkestras, kuriam vadovauja 
Kazys Gloudenis. Rengėjai yra VAN’S GARAGE

209 N. Ogden Avenue
Chicago, III. HA 1-3284

pick-up and Deliver. Hand- 
VVashing a..d pelishing •— open 
every day and Sundays.

MEDŽIAGOS į LIETUVĄ

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street EHzabeth, N. I.
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

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

SIUNTINIAMS j IJetiivą bei j l’SSR vilnonių, šilkinių bei 
vaikų
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BOKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

1991 Broadway 
NEW YORK 23, N. Y. 

Telephone; LYceum 5-0900
390 West Broadway 

SO. BOSTON 27. MASS. 
Telept\pne: ANdrew 8-8764

263 Market Street 
NEWARK 2, N. J. 

Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue 

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontler 6-6399
6446 Mlchigan Avenue 

DETROIT 10, MICHIGAN 
Tel.: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road

WATERBURY, CONN.

t.

Be kelnių per sieną
Augustas Starke, vokietis iš 

Dresdeno. nuvyko į vakarų Ber
lyną apsipirkti. Gavo ten. ko 
norėjo ir ko negalėjo gauti ry
tinėje komunistų zonoje. Bet 
kaip daiktus pravežti per sieną, 
ypač naują kostiumą, už kuri 
muitininkai būtų daug nuplėšę? 
Žmogus nusivilko senus rūbus, 
išmetė pro langą ir vilkosi nau
jais. Bet krautuvė per neapsi
žiūrėjimą užmiršo jam suvynio
ti kelnių.

Ir taip jis sutiko muitininkus.

TERRYVILLE, CONN.
Vedybinio gyveninio sukaktis

Mr. ir Mrs Benjaminas Mar
tinas. gyveną 7 Joseph St., Ter- 
ryville, Conn.. švenčia savo ve
dybinio gy venimo 45 metų su
kaktį. Padėkos mišios buvo at
laikytos rugpiūčio 9 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos-bažnyčio
je.
»Abu jie yra kilę iš Lietuvos, 

į Ameriką atvyko 1910 m., su
situokė 1913 m. rugpiūčio 12 d. 
Sutuokė Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje kun. Sheehan.

Nuo 1910 jis dirba Eatle 
Lock Co. kaip užraktų dirbėjas. 
Ir dabar tebedirba tame pačia
me kambaryje, nr. L5. Jis yra 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau-

Rengiasi trilypiniam piknikui.

L.D.S., Moterų Sąjunga ir Ka
talikų Susivienijimas rengia 
Wateri>ury rugpiūčio 24 didžiu
lį pikniką. Piknikas rengia
mas visų tų trijų organizaci
jų apskritčių. Rengimo komisi
jos pirm, yra Petras Jakubaus
kas, sekr. Marija Bakutienė. Ko
misijai priklauso visa eilė ak
tyviųjų organizacijų veikėjų, 
kaip Mracelė Digiminienė, Mag
dalena Karinauskienė, Janina 
Gluodenienė, Vincas Urbonas, 
Elzbieta Vyturienė, Viktoras Vy
turys, Ona šmotienė ir Anta
nas Petrauskas,. Komisija tu
rėjo tris posėdžius. Paskutinysis 
buvo rugpiūčio 5.

pasiruošę puikiai aptarnauti vi
sus svečius, kurių jau laukiam 
iš viso Connecticuto ir iš kitų 
valstybių, kaip New Yorko, 
Massachusetts, Rhode Island ir 
iš toliau. Kviečiami svečiai iš 
plačiausių apylinių atvykti ir 

susitikti senuosius šių garbin
gų organizacijų veikėjus, savus 
pažįstamus, ir maloniai praleis
ti laiką.

Piknikas vyks Belleview Gro- 
ve Parke, nuo Waterburio mies
to centro į žiemius, važiuojant 
North Main gatve ‘iki Lake 
Wood, o čia tuojau po dešinė 
yra jau ir pikniko vieta, vi
sai prie kelio.

A. Petrauskas

Houstone, Texas, Leroy Cram 
20 metų jaunuolis, įsibrovę į 
restoną ir pakislėpė. Kai visi 
išeis, tikėjosi šio to rasti, gal 
ir pinigų. Nieko gero neapti
kęs, pasijuto, kad jis yra pa
kliuvęs kaip į kalėjimą. Visi išė-

laidota šv. Kryžiaus kapinėse, jimai buvo kietai uždaryti ir už 
Liko liūdinčios dukros Ona ir rakinti, langai su geležinais vir

bais. Surado telfoną ir prisišau- 
Jonas Obelinis kė policiją, kad jį išvaduotų.

gijos pirmininkas, šiose parei- Patricija ir visa eilė anūkų, 
gose yra paskutiniuosius 15 m.

Iki praeitų metų gyveno 17 
Pearl St., praeitais metais nusi
pirko naują namą. 7 Joseph St.

Minint jų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, po pamaldų bažnyčioje, 
12 vai. namuose buvo pietūs, 
kuriuose dalyvavo artimiausi 
giminės ir draugai.

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti*
nitis į Lietuvę, arba į kitus kraštus

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems, nats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
visu rūsiu siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi, receptai yrn išni’domi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabl. £3.00 — Streptomycin 50 1 crr. $4-60 — Cor-
tizone 20 tah. $.75 Mcficorten 100 tabl, $5.00 — Serpasil
109 tabl. $1.35.

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasirin
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svarų tauku $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
sąrašo.

3. ĮVAIRU’ RUSTU MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džią vos parduodamos urmo kainomis^ Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00, 4 vietinės me- . 
džiatros kostiumams su priedais $50.00. I šias kainas įeina visos 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių. kuriuos mes tuojau Išsiųsime.

4. Piniginės perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakvti siuvamas mašinas, 

akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik- į 
tns, kuriu Jūs pageidaujate.

6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par
duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
$2.50. Šiuos daiktus mes galime’ prisiųsti Jums paštu Ir Jūs 
galite sugrąžinti, Jeigli nebūsite pilnai patenkinti.

Vfs< mūsų siunėiami siuntiniai yra apdrausti ir ių nrista- 
in- 
lic-

Ūmas pilnai g? rantuotas. Prašom? rašyti dėl smulkesnių 
formaciių. kurias mis su mielu noru suteiksime. Rašykite 
tuvlškai ir Jūs Rausite nuoširdų lietuviška atsakymų.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 CHMTN PLACE. HARTFORD, CONN. 
Te’rf. CHapel 6-4773.

Antanas Ustjanauskas 
Direktorių*

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 54160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. t

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. J

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams ui rėmimą mūsų firmos >r jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Nevvarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų

Antroji išvyka
Vienintelis Škotijos lietuvių 

katalikų laikraštis “Išeivių Drau
gas”, kuris dėl lėšų stokos teį
stengia savo skaitytojus aplan
kyti tik vieną kartą per dvi sa
vaites, dabar pergyvena di
džiausius finansinius sunkumus. 
Lėšų sutelkimui kiekvieną me
tą suruošiama bendras išvažia
vimas kur nors į pajūrį. Visas 
gautas pelnas paskiriamas to 
laikraščio leidimui.

Liepos 22 tokia išvyka pada
ryta į Salcoats miestelį, rytinia
me Škotijos pakraštyje, 86 my
lių pločio Ayrshire jūros įlanko
je. Išvažiavimui buvo užsakyta 
7 autobusai; vienas Glasgowo 
miestui, o kiti šeši — visos La- 
narkshire lietuviams. Visi auto
busai važi vo p ii. Dauguma 
tų iškylai 'oiti l iv» Škotijoje 
gimęs ir a.i^ęs jaunimas. Senų- 

« jų lietuvių eilės dabar tya taip 
į labai išretėjusios, kad jie tesu-
< daro nedidelį p'occn'a. Dauge-
< lis senųjų lietuvių norėtų daly- 
j vauti panašiose išvažiavimuose. 
J tačiau dėl sveikatos turi likti 
į namie.

Salcoats miestelis yra nedi
delis, bet gana švarus. Daugu
ma škotų ištisos apylinkės mies
telį laiko geriausia vasarojimo 
vieta. Gražus pajūris, bet dar 
gražesni jo maudymosi paplūdy- 
miai. pilni patogiausių sėdinių 
vasarotojams. Yra graži vieta ir 
jaunimui maudytis, tvenkinys, 
kur moterys gali pasivažinėti"" 
laiveliais. Vaikams yra trauki
nys, vežamas Diesel moterų, ir 
daugybė kitų patogumų. Tačiau 
norint visais patogumais pasi
naudoti, reikia turėti pinigų.

Ir mūsų , vienos dienos vasar
otojai. vieton atvykę, tuoj pra
dėjo skirstytis pajūriais, čia 
daugkas susitiko senus savo 
draugus i rpažįstamus. čia val
gė, girkšnojo ir šnekučiavo. Už
kandę senesnieji ėjo mažon šv. 
Brigitos bažnytėlėn pasimelsti.

Oras palygint buvo neblogas, 
nors vidurdienį dviem atvejais 
truputį ir palijo. Tik vėjas vi
są dieną buvo didelis ir gana 
šaltas. Diena prabėgo labai 
greit, ir 8 vai. vakare mes jau 
turėjome važiuoti namo.

J. Butkevičius

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apeinančios įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pasiun- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite j bet kurį mūsų 
skyiių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kepi ją ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

Cor. Superibr Avė. A E. 71at St. 
CLEVELAND 3, OHIO 

Telephone: UTah 1-0807
683 Hudson Avenue 
ROCHESTER, N. Y.

Telephone: BAker 5-5923
Reikalaukite telefonu arba raštu 

mūsų paskutinę informacijų 
knygutę.

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir. remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCYJNC

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y”.
Tel. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEWARK,N.4. TeL Mltchel 2-2452

Mūsų s k v r i a i :
J

11601 Jos Campau Av. 121 S. Vermont St. 
OETROIT 12, MICH. LOS ANGELES, CAL. 
TOwnsend 8-0298

78 Second Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540 >
Atidaryta kasdien ir

651 Albany Avenue 
HARTFORD, CONN. 
CHapel 7-5164

DUnkirk 5-6550

1241 Ashland Avė. 
CHICAGO 23, ILL. 
HUmbold 6-2818

832 N. 7th Street 
Philadelphia 23, Pa. 
WAIntlt 3-1747

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
IJETUVIŠKAI.

NORINTIEJI GAUTI

GRAŽIŲ LIETI AIŠKŲ KNYGŲ,
didelėm raidėm atspausdintų

angliškų St. Joseph’s Sunday ir Daily Missals. 
puikių kristalinių ir jubiliejinių

SU IJl’RDOVANDENIU KRYŽEIJUOSE ROŽANČIŲ

ir Įvairiausių kitos rūšies

<1 e v o c i j o n ai y.

tesikreipia Į

(kamp. Essex St., už Wi!liamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244 <
Parduodamos virtines bei Importuotos medžiagos

Atsin<»Sklt ŠĮ skelbimą, kurs bus tinkam*! įvertintas 
ATDARA KASDIEN;

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet.

SEKMADIENIAIS VISA DIENĄ

Darbininko” administraciją
910 Winoughby Avė., Brooklyn 21. N Y.

itarp Broadvvay ir Bushwick k
Telefonas: GL 2-6916



1953 m., rugpjūčio 13 nr. 59 DARBININKAS

NORWOOD, MASS.

Dzūko paskutinis žodis*
Darbininko rugpiūčio 1 die

nos nr. P..J nori dar kažkokio 
pasiteisinimo iš Dzūko. Nesijau
čiu nieko blogo P. J. padaręs, 
tai neturiu nei ko teisintis. Be 
to, niekada P.J. nieku nekalti
nau. Priešingai, aš esu kaltina
mas, kad pakliudžiau darbuotis 
P.J.kai kuriose organ. Bet 
jokių įrodymų tam nėra. Esą 
Džūkas kažką kalbėjęs su P J., 
ir turėtų pats žinoti, ką kalbė
jo. Girdėję ir garbingi asmenys 
tą pokalbį, bet jų vardų nemi
ni, nes čia ne teismas. Aš teis
mo ir nereikalauju, bet vis dėl
to norėčiau žinoti, ką esu blogo 
prie tų asmenų kalbėjęs. Jeigu 
tie brangūs asmenys ras mane 
kaltą, kaltę prisiimsiu, ir bus 
viskas baigta. To nepadarius, 
laikysiu, kad toji kaltė ne man 
krinta.

P.J. dar rašo, kad nėra būti
no reikalo priklausyti tam tik
rom organizacijom. Galima ir 
kitose pasidarbuoti Dievo ir Tė
vynės labui. Labai teisingai pa
sakyta. Vis dėlto gera būtų ži
noti, kokiom organizacijom P.J. 
priklauso ir veikia. Man težino
ma, kad vietinėm katalikiškom 
organizacijom nepriklauso ir 
nieko neveikia.

Toliau P.J. rašo, kad Dzūkas 
duoda gražių siūlymų organiza
cinei veiklai, bet pats nesisten
gia įgyvendinti broliškos mei
lės vietinėje kolonijoje. Aš ne- 
sididžiuojų ir niekam nesigiriu 
savo broliškumu, tik noriu pas
tebėti, kad per 45 metus gy
vendamas Norwoode, nesijau
čiu niekam blogo padaręs ir 
nieko nebijau sutikti. Kam ko
kia pagalba buvo reikalinga, 
visada pagelbėdavau darbu ir 
auka. Tad negaliu suprasti, ko
kios dar broliškos meilės iš ma
nęs reikėtų. Taip pat niekam 
kelio nepastoju ką gera daryti, 
taigi nei P J.

P. J. dar rašo, jog pilnai su
tinka su redakcijos pastaba, 
kad geriau būtų aiškintis as
meniškai, tik esą gaila, kad ne-

KAIP SENAIS LAIKAIS beisbolo žaidėjai susirinko Yankee sta- 
dijone New Ycrke. Kairėje Joe DiMaggio pasirašo autografv. De
šinėje Ty Cobbi buvęs garsus žaidėjas, dabar pakelia tik lazdą.

Veda K. MERKIS

JAV “Open” p-bėse, Roches- 
ter, Minn., dalyvauja 139 žai
dėjai iš 25 valstybių, be to Ca- 
nados ir Cubos dalyviai. Pir
menybės prasidėjo rugpjūčio 4 
<L ir truks iki rugp. 16 d. Da
lyvauja žymieji meisteriai: 
Bisguier, L. Evans, broliai 
Byrne, latvis Edvar Mednis, 
Collins, Steinmeyer, C. Henin 
(Chicaga), O.Popovych (Masą, 
meisteris), Szedlaczek (Cleve- 
land), Theodorovich (Toron
to), S. Popel (Detroitas) ir kt.

P. Vaitonis 1936 m. Muen- 
cheno olimpiadoje nuostabiam 
varijante, kurį jis jau vartojo 
anksčiau Lietuvoj, įveikė Thor- 
waldsoną iš Islandijos. Partija 
įkelta į Schach Olympia 1936 
rinktinių partijų knygą, “Olym- 
pische Blitzsiege” ir kitas. 
Prieš metus mūsų skyriuje mi
nėjome, kad šiuo varijantų su
sidomėjo estas Esmo Ridala iš 
Suomijos, prašydamas Vaito
nio informacijos spaudos tiks
lams. Toji partija vyko šitaip 
(Vaitonis lošė juodais):

l.d4 Žf6 2.c4 c5 3.d5 b5I?

Rd6 10. Žf3 R:f3 ll.V:f3 Žbd7 
12.e:d4 0-0! Vaitonis aukoja 
dar vieną pėstininką už pilną 
išsivystymą! 13.d:c5 R:c5 14. 
Vdl Ve7-Į- 15.Re2 Žde5 16.0-0 
Bad8 17.Vb3 Žeg4 18.R:g4 Ž: 
g4 19.Rd2 Ve2 2O.Vf3 V:fl!! 
2LK:fl Ž:h24- 22Ke2 Ž:f3 
23.K:f3 Bfe8 24.Rc3 Bd3+ ir 
balti pasiduoda, nes karalius 
patenka į mirties laukus.

Dabar, mieli skaitytojai, pa
lyginkite šitą partiją su Vaito
nio naujai panaudotu tuo pa
čiu varijantų 1958 m. Ontario 
pirmenybėse prieš D. Kulyk 
(Kulyk su vengru Fusteriu da
linosi antrą vietą p-bėse). Vai
tonis įveikė Kulyk ir visus ki
tus savo oponentus, laimėda
mas pirmenybes pasekme 8-0!

Balti — D. Kulyk, juodi — 
P. Vaitonis.

l.d4 Žf6 2.c4 c5 345 b5 4.c: 
b5 e6 5.Žc3 e:d5 6jžf:d5 Rb7! 
(varijanto mintis: už laikinai 
paaukotą pėstininką b5, grei
čiau išvesti figūras). 7.Rg5 R: 
Žd5 8.R:f6 V:f6 9.V:d5 V:b2 
(Juodieji įgauna persvaros. Po 
geriausio baltų jų ėjimo lO.Bdl 
Vb4+ ir jei ll.Vd2 c4!) 10.Ve 
4+ Re7 ll.Bbl V:a2 12.Bdl 
Va5+ 13.Bd2 d5! 14.V:d5 0-0

Liet Gen. konsulato ieškomi asmenys
Amforowicz, Nikodem, iŠ Jony- 
džių k., Skiemonių vai., Utenos

Andriukaitis, Vaclovas
Andziulevičiūtė, Marė, Prano 

d., iš Žaliosios k., Liubavo v., 
Marijampolės ap.
Apanavičius, Ciprijonąs 
Bauža, Jonas, Antano sūnus 
Bernatavičius,^ Vaclovas, Kle
menso sūnus.
Bilbokas, sūnus ir duktė Juozo 
Bilboko, kilusio .iš Žaliosios k., 
Liubavo vai., Marijampolės ap. 
Bučys, Jonas, Stanislovo 
g. 1917 m., Klemiškės

Polikarpo sūnūs, iš Kretingos 
Kardokienė-Pakutkaitė, Agota, 
vyras Kardokas, Antanas 
Kasauskas, Nikodemas 
Kazakienė-Lukienė-Dijokaitė, E- 
lena, gyvenusi Čikagoje 
Kazlauskas, Kostas ir žmona So-

Medelis, Juozas, Pijaus sūnus 
Mesišauskaitė-Vjlčinskienė, Juli-

Sun.

Medzviega, Antanas, Juozo sūn., 
gyveno Mechanicville, N.Y.
Miliauskas, Juozas, Stasio sūnus 
Navickas, Alfonsas, Vinco ir 
Kristinos sūn.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APptegate 7-0349

NUOLAIDA:PARDUODAMA su
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders)
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Klaipėdos krašte 
Butkus, Stasys, gyvenąs 
goję 
Capaitienė-Sandaraitė, Petronė
lė
Derenčius, Albinas
Didžiakienė-Antanaitytė, Marijo
na, ir sesuo Dudienė, Marcelė, 
Bernardo dukt., iš Joniškėlio 
vai., Biržų ap.
Dijokas, Aleksandras
Dudienė-Antanaitytė, Marcelė ir 
sesuo Didžiakienė.
Bernardo dukt., iš 
vai., Biržų apskr. 
Gibavičius, Antanas, 
kų k., Andriejavo vai., Suvalkų 
ap.
Girnius, Jonas ir Mykolas, Jur
gio sūnūs, kilę iš Švenčionių 
apskr., Vilniaus krašto, išvykę 
Į Braziliją 
Jurevičienė, Leonora
Jurgutis, Polikarpas ir Stasys,

PADĖKA

Čika-

Marijona,
Joniškėlio

iš Kociol-

Paplauskienė, Monika, Antano 
duktė
Polikaitis, Petras ir žmona Ma
rija
Šalna, Juozas, Mykolo sūnus, iš 
Grybėnų km.
Sandaraitė-Capaitienė, Petronė
lė
Sangavičius, Mykolas 
šetkauskas, Česlovas, iš Miklau- 
sių km., Sangrūdos valsč.
Sinkevičius, Antanas ir jo šei- 
ma, gyvenę Bostone 
šiupšinskas, Jonas, Jono sūn., 
iš Žiupos vienk., Stakliškių vai., 
Alytaus ap.
Skarupskas, Anupras, Klemen
sas ir Stasys, Stasio ir Barboros 
sūnūs, iš Mašiškio vienk., Šė
tos vai.

Smailys, Petras ir Simas
Snitka, Jurgis -
Stonys, Jonas, Jurgio sūnus, gy
venąs Toronto, Ont.
Surdokas, Česlovas, iš Mokiau
sių km., Sangrūdos valsč.
Tarasevičius, Petras
Tjuskienė-PaŠkevičiutė, Elena 
Vijūnas, Vladas, Simono sūnus, 
gyveno Detroit, Midi.
Vilčinskienė-Medišauskaitė, Ju-

Lietuvių radijos korporacijos 
metinis didysis piknikas įvyko 
rugpiūčio 3 Romuvo parke, 
Brocktone. Piknikas turėjo di
delį pasisekimą, dėka gausiai
atsilankiusios publikos ir mūsų Uja 
talininkų bei rėmėjų. Vindašienė, Ona, ir sūnus Vin-
-T v. .v- . . dašius, VytautasNuoširdžiai dėkojame varžybų % J

dalyviam, teisėjam ir ypač au- Ieškomieji arba apie juos ŽL 
kujusiem dovanas: Mrs. Emili- nantieji maloniai prašomi atsi
jai Rupliūtei McCormack ir jos liepti:

Simat(> r 4c:b5 66 5ŽC3 e:d5 6Ž:d5 15Va2 V**4 16e3 Rf6 17Kdl ney General?sem^blta F.^Ken-
tie^nkl^turTtu Mti ’ ° ?'ŽC3 d° d4! 9 Žbl QdOmi Jei nedy’ TeriTs’s Specialty Shop,
tie ženklai turėtų būti. ------------------------------------------ 18B:d7 19B:B B;B+ Davig Mimnery SulUvan

baltų karalius atsidurtų mato Store, 
grėsmėj) 18.Žf3 Žb6 19.Rd3 
Ža5? (Čia greitesnį išlošimą 
siūlė Rc3 ir jei 2O.Bc2 Bfd8) 
2O.Vc2 Zc3+ 21.Kel h6 22.Kfl 
Ž:b5 23.g3 Ža3 24.Vcl Bab8 
25.Kg2 Rb2 26.B:b2 V:B 27.V: 
c5 Bfd8 28.žd4 Vb7-f- 29.e4 
Vd7 3O.V:a3 V:d4 31.Bdl 
Bdc8 32.Ve7 ir juodi po kelių 
ėjimų laimi su atnaujintu 
raliaus puolimu.

Diagramoj padėtis po 
Zd7!

Kadangi P.J. nepriklauso jo
kiai katalikiškai organizacijai, 
ir aš negaliu ten jam pakliu- 
dyti, tai, man matos, nėra ko 
daugiau ir ginčytis. Tik noriu 
pasakyti ką jau esu sakęs: du
rys atviros, parašom eiti ir 
ir veikti, jei yra noro.

Ginčą aš tuo ir baigiu.
Dzūkas

DETROIT, MICH.

Mašinimis važiuojantiems į 
PLB Seimas New Yorke

PLB seimas jau čia pat. Vi
si detroftiečiai, važiuojantieji į 
šį seimą savo mašinomis ir ga
lintieji paimti bent vieną ke
leivį, prašomi registruotis pas 
Vytautą Kutkų, telefonas TA 
5-3846. Registruotis kviečiami
ir visi tie, kurie norėtų su ki- «ewarK u, m. j.
tais mašinomis važiuoti. Benzi- 
no išlaidoms dalinai padengti gyti bilėtus į didįjį koncertą 
kiekvienas keleivis mašinos Carnegie salėje, kamerinės mu-

NEWARK, N. J.

Mirė Aleksandras Simonavi- 
čius — Simon ir liepos 22 po 
gedulingų pamaldų iš Švč. Tre
jybės bažnyčios palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse North Arling- 
ton. Nuliūdime paliko žmona 
Josephina, trys sūnus ir viena 
duktė.

Likusieji nuoširdžiai dėkoja 
kun. J. Pakalniškiui ir kun P. 
Totoraičiui už atlaikytas mišias, 
tap pat visiems laidotuvių daly
viams, kurie atjautė šeimos liūd
ną valandą. Dėkoja tiems, kurie 
užprašė šv. Mišias, ir už gėles.

užuojautą.
Josephine Simon, 

267 Adams St.

sąvininkui turės sumokėti apie zikos koncertą, linksmavakarį,
15 dolerių. Visi užsiregistravu- bankietą ir k. PLB seimas įvyks J“,
šieji gaus PLB seimo progra- rugpiūčio 28-31.
mas: be to, galės iš anksto įsi- x V. Kutkus

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3’4% metams 

reguliaraus ir 1*4% extra)

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

SAVINGSBANK
2 PATOGIOS JSTAIGOS:

135 Br»»a<lway prie Bedford Avenue 
539 Eastcm Parkuray prie Nostrand Avė. 
Member Federal Insurance Corporation

P. Vaitonis

H

D. Kulyk

ka-

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

ryrui adv. Edw. J. McCormack, _ , x _ .....
demokratų kandidatui į Attor- c®"sul®‘® General Lrthtmn..

Nuoširdus ačiū pikniko ne
nuilstamiems darbininkam, ku
rie aukodamiesi daug dirbo, lie
tuviškiem laikraščiam bei radi
jo valandėlei, garsinusiem mū
sų pikniką.

Už visų talką ir paramą di
džiai dėkingi.

St. ir V. Minkai

Sena ir nauja

Senų pažiūrų berniokas: — 
Sutik už manęs tekėti, tai mu
du ranka rankon eisime per vi
są gyvenimą.

Naujų laikų mergiotė: — Ką 
reiškia eisime? Ar tu niekada 
nemanai turėti automobilio?

CARL HOPPL’S

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Gripsholm Restaurant
Ine.

324 EAST 57th STREET 

NEW YORK 22, N. Y. 
Finest Swedisti Smorgasbord

Air Cooled PL 9-6260

For Summer Fun and Sun...

HOTEL GRENVILLE
One of Bay Head’s oldest established 
hotels vrith bathing direetly from 
your room. Excellcnt home-cooked 
foods and homey atmosphere for all 
the family. Spacious dining room 
serving the public 3 meals dafly. 
Walk to catholic church. Under
Owncr- Management Notei GrenvMe

Phone TW 2-9883
345 Main Avenue, Bay Head, N. J. 

Private and proteeted beacheu

ne a r Merrick Rd., Valley Stream, L. I. 
Tel. VA 5-6035

all sočiai Functions 
service for 1000 persons 

no party too small
Luncheon & Dinners 

Daily From $3.25 
Sunday Dinners 

from Noon to 9 P.M.

no damai nuo rūsio iki stogo
g Alum, apvadai 
X Alum, durys

Alum, langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai

Stogo dengimas 
Stogo langai 
Stucco darbai 
Šaligatviai 
Saldymas

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.
Maloniai patarnauja lietuviams, naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Republic 
Wine & Liųtior Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tžmų, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas
937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš-
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federaliniy ir vals-
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy-
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance -

87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

SMdB&miate — 9 v»L ryto Bgi 9 v*L vale,
sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.

WiTER GARDEN TAVERN, Ine. j

Tnsuliacija 
Izoliacija 
K įtarimas 
laiptai 
langai
Mūrijimas šildymas
Namo apmušimai Takai
N i ta v imas Turėklai
Pagražinimas 
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai

Atsarginiai laiptai 
? Atspara vandeniui 
ę Atspara vėjui 
** Cemento darbai 
X Celotejc lubos 

RILEY BROS.:; 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga 
Garažas 
Grindys 
Jakinenijimas

Teiraukitės nemokamo darbų iverttaimo! 
Dirba įgudę darbininkai

NcrrBcalaujame įmokė^mų • IjeNgvos išsimokejimo

Atspara vandeniui

STiltvvell 4-5875 ('■emento darbai 
Olotex lubos

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Veikia daugiau kaip 75 metus 
Tikrojo Barre, Vt. granito

PAMINKLAI c
Visom katalikų kapinėm

48th St. ir Laurel Hill Blvd. $
52nd St Ir Ūueens Blvd. $

Prie įėjimo j Calvary Cemetery

Tvoros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai 
Valymas garu

Pastogės Verandos
Perkeitimai Virtuvės
Plytelių darbai Vonios
Prakasimai Venec. užuolaidos
Prieangiai žibalo krosnis
Priestatai

Baras, sale vestuvėms,
pareiigimams, susinu*

kiniams, etc.

WOOOSIDE 77, N. V.
Skyriui: prie Haven Cemetery var-

BROOKLYN 27, N. Y. | 

TeL EV 2-9586 (Prie Forert Avė. stoties) Ridgewood
1883 MADISON ST.



Darbininko metinis piknikas 
bus šį sekmadienį Lindene,

1

7

išvyko

MODERNIŠKA KOPLYČIA

SJ.

galima 
geriau 

saugoti

t
I

Vaikščiokite atsargiai ir 
tvarkingai, jei nenorite mokėti

1 
t

21. Visos kuopos prašomos iš 
anksto išrinkti ir prisiųsti savo 
atstovus. Kviečiami ir atskiri 
nariai, ypačiai iš tų vetovių, 
kur nėra kuopų.

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

Parduodami labai pigiai ke
turių kambarių baldai. Kreiptis 
vakarais: 307 So 3rd St., 5th 
Floor, Apt. 19. Brooklyn 11,

Kun. V. Dabušis
išvyko atostogų į ALRK jau

nimo stovyklą, kur šiuo metu toriją paversti jai pritariančių 
yra at-kų sendraugių poilsio sa- “choru”, ypač visiems patiko 
vaite. kartoti priegiesmį (refreną) “rai

Išnuomojamas 7 kambarių bu
tas su gydytojo ofisu Grand St. 
ir Union Avė. kampas. Kreiptis: 
Misiūnas, 502 Grand St., tel. 
EV 4-8934

N. Anglijos LDS apskričio 
suvažiavimas šaukimas šv.

——————
EVergreen 8-9770

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

ŽINIOS

t-

New Yorke nuo rugpiūčio 8 
įvestos pabaudos peštiem. Bus 
baudžiami dviem doleriais tie 
pėstieji (jaywalkers), kurie ne
silaikys eismo taisyklių: eis pro 
raudonas šviesas arba ženklus 
“Don’t Walk”, eis skersai gat
vę kur papuolė, o ne prie jų 
susikirtimo; eis įstryžai nuo 
vieno gatvės kampo į kitą; ne
klausys policininkų nurodymo 
ženklo. Pabaudos bus 
sumokėti paštu, bet’ 
vengti tų pabaudų ir 
savo gyvybę.

Dr. M. Slapšys, 
NCWC tarnautojas, 

trijų savaičių atostogų į Ameri
kos pietų vakarus.

•
J. Ginkus,

praleidęs atostogas Cape Cod, 
Audronės viloje, sugrįžo vėl į 
savo saldainių krautuvę ir da- 

Lietuvos pašto ženklų paroda, bar uoliai platina bilietus PLB 
-kaip praneša N.Y. Liet. Filat. seimo koncertui ir banketui.

draugijos sekretorius V-W. Alo- 
nes, atšaukiama. Parodą buvo 
numatyta surengti PLB seimo 
metu.

Liet, vyčiai 
įrašė Į juostą vaidinimėli 

apie šv. Kazimiera. Vaidinimėlis 
tęsiasi 12 minučių ir bus per
duotas per radiją Philadelphi- 
joje Lietuvos vyčių seimo me
tu. Vaidinimėlį režisavo ir tvar
kė Juozas Boley—Bolevičius.

Laisvės parke, 340 Mitchel Avė. 
Kviečiami kuo gausiau atsilan
kyti New Jersey lietuviai. Bus 
įvairiy pramogę, šokiai nuo 5 
iki 9 v.v. Veiks didelis* spaudos 
kioskas. - ----- I—

Laimutė Graužinienė,
Lietuvos Įgalioto Ministerio 

Pietų Amerikai žmona su duk
ra Mildute, studijuojančia ar
chitektūrą Montevideo univer
sitete, atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes aplankyti gi
minių. E Chicagos ji atvyksta 
į New Yorką, kur dalyvaus Pa
saulio Liet. Bendruomenės sei
me. Apsistos pas dr. Henriką 
Lukaševičių.

Kun. J. Švagždys,
Brocktono vienuolyno sese

rų kapelionas, rugpiūčio 11 vyk
damas atostogų pas savo sese
rį į Elizabetą, buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne ir ap
lankė Darbininko redakciją. Jis 
yra buvęs ilgametis .LDS pir
mininkas ir rūpinęsis Darbinin
ko leidimu. Jo pasitikti iš Eliza- 
betho buvo atvykusi sesuo V. 
Budreckienė su dukra Veroni
ka. kurios taip pat apžiūrėjo 
Darbininko spaustuvę bei ap
lankė redakciją.

Petras J. Montvila
buvo išvykęs į Cape Cod, 

Mass.. kur savaitę praleido ato- 
stagaudamas Audronės viloje.

Lituanus žurnalo
naujas numeris baigiamas pa

ruošti spaudai. Bus išleistas 
prieš PLB seimą.

LIETUVIŲ PAVYZDINE PAMOKA 
BOSTONO KOLEGIJOJE

rai, rita tai”: Visi tik ir laukė 
ženklo, kad Įsijungtų į dainą.

Savo pamokoje sesuo Elzbie- 
to atskeidė lietuvių tautos ly
riškumą, susimąstymą, melan- 
choliškumą, susijusį su tautos 
charakteriu ir praeitimi, turė
jusią ir tebeturinčią skau
džių ' ir sunkių išgyvenimų.

Pamoka visiem labai patiko. 
Prof. Pierre D. Lambert, Ph. 
D., sesers Elzbietos pavyzdinę 
pamoką įvertino aukščiausiu 
laipsniu. Seserys uršulietės pa
prašė, kad joms padėtų panašią 
folklorinę pamokų, pravesti 
Maine valstybėje organizuoja
mam festivalyje, kur dalyvaus 
įvairių akademijų mergaitės.

Sesuo Elzbieta yra Ameriko
je gimusi lietuvaitė. Lietuvių 
kalbą gerai moka žodžiu ir raš
tu.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
šiom dienom neteko sesers 
Barboros Ričiūtės, kuri ilgokai 
ir sunkiai sirgo. Mirė rugpiūčio 
6., palaidota vienuolyno Kapi
nėse Brocktone rugpiūčio 8. 
Gedulingas pamaldas laikė kun. 
A. Ežerskis, lietuvių šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas Wil- 
kes—Barre, Pa.; jam asistavo 
Brocktono vienuolyno kapelio
nas kun. J. Švagždys ir kun. 
Vytautas žemaitis iš Scarnton, 
Pa. Velionė buvo 48 metų, kilu
si Chester, Pa. Vienuolyne iš
buvo 27 metus. Daugiausia rū
pinosi senelių slaugymu.

Atitaisymas. Praėjusiame 
Darbininko nr., rašant apie ju
biliejines iškilmes Brocktono 
vienuolyne rugpiūčio 2, buvo 
parašyta, kad 25 metų sukaktį 
minėjo ir sesuo Margarita. Tu
rėjo būti sesuo Magdalena, nOr 
vicijančių prefekte.

Bostono kolegijoje magist
rės laipsnį įsigijo sesuo Elzbie
ta Žemaitytė. Ji priklauso Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų kon
gregacijai. Prieš porą mėnesių 
buvo' išrinkta į kongregacijos ta
rybą Brocktone generalės mo
tinos padėjėja. Vienuolė yra 
nuo 1935 m. Per tą laiką yra 
dirbusi lietuvių parapijų moky
klose Pennsylvanijoje ir N. An
glijoje. Kilusi iš Scranton, Pa., 
kur tebegyvena jos tėveliai; 
brolis yra kunigas — Vytautas 
Žemaitis, Scranton, Pa.’

Bostono kelogijoje pedagogi
nius mokslus baigė magistrės 
laipsniu. Tam mokslo laipsniui 
gauti, be kitų egzaminų, reikė
jo pravesti pavyzdinė pamoka 
iš kurios nors svetimos kalbos. 
Sesuo Elzbieta pamokai pasi
rinko lietuvių kalbą. Prieš vi
są gausią auditoriją Graduate 
School pravedė pamoką tema 
“Lietuvių tautos dvasia liaudies 
dainose.” Parinko lengvą teks
tą ir kelias liaudies dainas, 
kaip “Saulutė tekėjė”, “Kampe 
tupi”, “Tykiai, tykiai”, “Nusi
leido saulutė” ir k. Būdama pa
ti ir muzikė, įstengė visą audi-

NELAIMĖ MIGLOJE
•Newport, R.I., rugpiūčio 

dėl miglos susidūrė du trans
portiniai laivai (tankeriai). Lai
vas “Gulfoil” buvo tuščias ir iš 
Providence plaukė į Port Ar- 
thur, Tex.; antrasis “Grabam” 
iš Nevvarko į Providence vežė 
650,000 galionų žibalo. Laivam 
susidūrus, žibalas užsidegė. 
Siaubingams gaisre žuvo 15 įgu
los narių ir 36 sužeisti.

Brocktonan į setery rėmė j y 
pikniką,

kuris bus Darbo dienos šven
tėje — Labor Day, rugsėjo 1, 
pirmadienį, autobusai išvažiuos 
nuo Lietuvių Piliečių klubo 9 
vaL ryto.

Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės seimo metu New Yorke 
įvykstančiy banketo ir koncer
to bilietus galima gauti Bosto
ne:

1. Lietuvių Enciklopedijos lei
dykloje 265 C St., So. Boston, 
27, Mass. Tel. AN 8-7730

2. Onos Ivaškienės — baldų 
parduotuvėje 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Tel. AN 
84618

3. B. Kalvaičio ir V. Stelmo
ko Real Estate įstaigoje 389 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. Tel. AN 8-6030
4. Pas visus Lietuvių Bendruo

menės Bostono Apygardos ir 
Apylinkės Valdybų narius.

BARASEV1CIUS ir SCNIS 
F U N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. •

JOSEPH BARACEVTČIUS
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

FUN ERA L HOME
197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NuTARY PUBLIC

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

PROTESTO PLAKATAS, iškabintas prie Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
būstinės New Yorke.

Išnuomojamas gražus kamba
rys su baldais ir atskiru įėjimu 
vienam asmeniui- Galima nau
dotis virtuve. Kaina prieinama. 
493 Pine St., Brooklyn 8, N.Y. 
Kreiptis į J. Stanat. Stotis — 
Euclid Avė. '

William J. Drake 
Dragūnas

Šv. Petro parapijos CYO benas 
vyksta į Chicagą dalyvauti 

Amerikos legionininkų suvažia
vime. Kelionei lėšas telkia Da
riaus postas. Tam reikalui rug
piūčio 21-23 rengiamas karna
valas.

LAWRENCE, MASS.

Prel. Pr. Juras rugpiūčio 3
Al. Juozoko privačioje vasarvie
tėje suruošė iškylą bažnyčios 
tarnams ir kolektoriams bei 
jų šeimoms. Tokios iškylos bū
va kasmet.

Palangos parke prie ežero 
rugpiūčio 17 Įvyks metinis pa
rapijos piknikas. Bus įdomi pro
grama, gausūs užkandžiai. Visi __ __ __
lietuviai kviečiami kuo gausiau peįro parapijos salėje rugsėjo 
atsilankyti ir paremti parapiją.

Prel. Pr. Virmauską, ryšium 
jo pakėlimu į prelatus, prisimi
nė Lawrence dienraštis “The 
Evening Tribūne”. Prel. Pr. 
Virmauskis Lawrence buvo kle
bonu 13 metų.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Bostono skautai ir sakutės
į tautinę stovyklą išvyksta 

rugpiūčio 15, žolinėje, 7 vai. 
vak-nuo Tautinės Sąjungos na
mų. Važiuoja specialiu autobu
su 18 skaučių ir 10 sakautų. Į 
Bostoną grįžta rugpiūčio 31. 
Tautinės stovyklos adresas: 
Highland State Recreation Aria. 
Lithuanian Scout Camp, Mil- 
ford, Mich. Tel. MUtual 4-8161.

laikas vasarojimui, o
S. ir M. LŪŠIŲ VASARVIETE

tinkamiausia poilsio vieta.
Erdvūs ir gražūs kambariai, arti geriausi paplūdy- 

miai, vešlių medžių apsupta sodyba, pušynai, žalumynai...
Sveikas, gerai paruoštas maistas. Šeimininkai malo

niai kviečia atsilankyti visus.
Adresas: Mrs. M. Lūšys, Colonial Inn, Beach St., 
Monunient Beach, Cape Cod, Mass.

Telef. BUzzards Bay 3251.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS) 
FUNEEALHOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Josegh Garszva

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parirvray Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgisia 7-4499

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
bus rugpiūčio-August 17

LINDEN,N. J. Laisves Parke-Liberty Park
j PROGRAMOJE:

i dainos, žaidimai, šokiai, grojant Edrc Andrcws orkestrui 
| Bus spaudos kioskas su naujaisiais leidiniais, 
| dėvocijonalais, maldaknygėmis 
s ■ ,
| Pradžia 2 vai. p. p^ šokiai nuo 5 iki 9 v. v

is
Įėjimo auka 90 et

New Jersey lietuviai kviečia į svečius iš New Torko 
bei Brooklyno!

i Autobusas iš Brooklyno. išeina 1:30 vai. p.p. nuo f 
| pranciškonų vienuolyno, 680 Bushwick Avė ir 910 | 
| Willoughby Avė. kampas. Prie Apreiškimo parapi* | 
“ jos sustoja 2 vai. p.p. *

sus atsilankyti fa piknike! i


