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gis bus invazija, priklausys 
nuo Amerikos, nes vienas For- 
mozos jėgos yra per silpnos 
atsispirti komunistam.

Kinijos komunistai atnaujino agresiją
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FORMOSA į

VALST. SEKR. DULLES: 
{tampa padidėjo tol. rytuose.

ĮTAMPA TARP RYTŲ IR VĄKARŲ PEREITĄ SAVAITĘ LAIKOMA ATSLŪGUS VIDURI
NIUOSE RYTUOSE IR ŽENEVOJE, DERYBOSE DĖL ATOMINIŲ BANDYMŲ SUS^BDYMO. A- 
MERIKA PASIRYŽO METAM BANDYMUS SUSTABDYTI; ĖMĖSI TAIP PAT INK3ATYVOS AT- 
NAUJINTI DIPLOMATŲ DERYBAS DĖL VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS. BET TUf PAT METU 
ĮTAMPA SUSTIPRĖJO TOLIMUOSE RYTUOSE DĖL KINIJOS KOMUNISTŲ TIESIOGINĖS A- 
GRESUOS PRIEŠ FORMOZĄ. TIK DĖL ŠIOS AGRESIJOS NIEKAS JUNGTINĖJE TAUTOSE 
TRIUKŠMO NEKELIA.

t

Valst. sekr. Dulles rugpjū
čio 23 pareiškė, kad padėtis 
kiek pagerėjusi viduriniuose 
rytuose, bet poblogėjusi toli
muose. Amer. didelio susirūpi
nimo kelia pranešimas, kad rug
pjūčio 23 Kinijos komunistai 
paleido į Quemoy salą per 50. 
000 patrankos šūvių. Tai di
džiausias lig šiol komunistų 
bombardavimas pakraščio sa
lom. kurios priklauso naciona
linei Kinijai
Ar komunistę bombardavimas 

reiškia artėjančią jų invaziją 
į Ouemoy ir Matsu salas, o pas
kui ir j Formozą ar tai yra šan
tažas Amerikai, kad ji privers
tų nacionalinę Kiniją nusileisti 
komunistam?

Dulles įspėjo, kad “invazi
jos pastangos būtų grėsmė tai
kai šioje srityje”, bet tas bom
bardavimas nebūtinai turįs reik
šti ateinančią invaziją.

Kinija jau seniai priešais 
Formozą paruošė aerodromus.

Kas agresorius — 
Gromyko tyli
Sovietų ministeris Gromyko 

rugpiūčio 22 pasisakė korespon
dentam esąs patenkintas Jung
tinių Tautų sprendimu, nes 
sprendimas atleidęs įtampą, ki- paskutiniu laiku atitraukė ka
lusią “dėl Amerikos ir Angli- riuomenę į čia iš Korėjos. Tad 
jos agresijos Libane bei Jorda- ji pasiruošė žygiui. Ar tas žy-

ARKANSAS G U B. FAUBUS 
gina savo “nepriklausomybę" 
nuo "Eisenhowerio.

KAIP AMERIKA GALI 
LAIKYTIS?

1955 Amerika įsipareigojo 
ginti Formozą ir Peskadorų sa
las. Tačiau niekįp oficialiai ne- 
paisakyta apie Ojaemoy ir Matsu 
salas, kurios yip prie Kinijos 
krantų ir per 300 mylių nuo 
Formozos. Tačiajį Jungt. Valsty
bės padėjo nacionalinei Kini
jos parengti sutvirtinimus to
se salose. Ir 1955 komunistai 
dar nedrįso imtis invazijos į tas 
salas, nes nebuvo aišku, ar A- 
merika nepalaikys tai peržen
gimu per “karo briauną”

Dabar Kinija jaučiasi 
drąsesnė

dėl trijų priežasčių: jos 
riuomėnė daug stipresnė 
1955; Amerikos septintas 
vynas, kurio globoje yra For- 
moza. yra silpnesnis nei 1955; 
Amerikos kapituliacija viduri
niuose rytuose Kinijos komunis
tus drąsina, kad Amerika ka
ro dėl salų nesiims,, o greičiau 
paragins Formozą nusileisti.

KOMUNISTA1 MĖGINO 
INVAZIJĄ

šeštadienį komunistų arti
lerija bombardavo Quemoy ir 
Mažąją Quemoy salas. Sekma
dienį puolė lėktuvai bombom. 
Nacionalinės Kinijos kareivių 
žuvo 200, civilinių gyventojų 

. žuvo ar sužeista 30. Amerikos 
karinės delegacijos buveinė ap
griauta, bet personals liko vi
si gyvi.

Nacionalinėsi Kinijos sargy
biniai laivai išsklaidė Kinijos 
komunistų valti, kuriom mėgino 
išsikelti komunistą į vieną iš 
Ouemoy salų — Tungting.

Amerikos 7 laivynui įsakyta 
laikytis aliarmo tvarkos.

ka- 
nei 
lai-

> Glausis po
Nasserio sparnu

Saudi Arabijos princas, ka
raliaus brolis. Faisal keturias 
dienas tarėsi su Nasseriu Kai
re. Faisal yra vakariečių prie
šas. ir arabų vienybės Nasserio 
globoje šalininkas. Amerikos 
firmos susirūpinę, kad Ameri
kai ištikimiausias arabii kraš
tas sukasi į Nasserį ir Saudi 
Arabijos naftos reikalais jau 
reiks laukti Nasserio malo
nės.

JUNGT. TAUTOS - GERA PRIEDANGA 
VAKARU NEGALIAI IR IŠDAVIMUI

riką ir Angliją. Amerikiečiai 
diplomatai sakosi patenkinti, 
kad praėjusi įtampa. Kitaip pa
žiūri Laikraštininkas Joseph 
Alsop (NYHT).

Alsop vertina, kad
tos dvi savaitės kalbų Jungt. 

Tautose parodžiusios Amerikos 
politikos visišką pralaimėjimą 
viduriniuose rytuose.

Nors prezidentas paskaitė, 
sako, savo programą tvirtu bal
su ir jam paplojo, bet ji esan
ti bereikšmė, nes ji neišgelbės 
nei Jordaniios nei Libano. Ji ne- 

 

apsąugoja Saudi Arabijos nuo 

 

pasidąyimo Nasseriu i — o t i 

 

jau dabąr vyksta. Ji neatgaus 

 

Irako. Ji\nėra jokia apsauga 
Kuwait ar dtom valstybėlėm 
prie Persijos įlankos. Jungtiniu 
Tautų pabalsavimas Amerikos 
pralaimėjimo —sako Alsop — 
nei didina nei mažina, nes jis 
yra bereikšmis Sovietu Sąjun
gai. Jungt. Tautų nutarimų ji 
nepaiso, kaip tai parodė Ven- - 
grijos Likimas. Jungt. Tautos 
taip jau nesulaikys nė vienam 
momentui Nasserio. Jungt. Tau
tų nutarimai yra bereikšmiai ir 
tokiom valstybėm kaip Indija 
— o tai rodo Kašmiro įvykiai.

Jungt. Tautų nutarimai yra 
bereikšmiai dėl to, kad nėra 
kas juos įvykdo. O antra ir 
dėl to. kad Jungt. Tautose jau 
virto viešu ir pripažintu faktu 
dviguba tarptautinė moralė.

Tokios dvigubos tarptautinės 
moralė pavyzdys yra gen. sekr. 
Hammarskjoldas ir kiti 
kaip jis.

Hammarskjoldas įr kiti 
jis lankstėsi, sako Alsop,
sukinėjo, kad tik nereiktų nie
ko daryti dėl skerdynių Buda
pešte. Bet Hammarskjoldas ir 
kiti toki kaip jis stengėsi pri
mesti Jungtinėm Valstybėm 
viešą pažeminimą dėl išsikėli- 
mo į Libaną, nors tai buvo 
padaryta be kraujo ir turint ofi
cialų pakvietimą.. Alsop pripa
žįsta, kad didelėm pastangom 

*C. Lodge pasisekė nustumti ša
lin šitą pažeminimą. Ir tai jau 
šis tas esą laimėta.

į Jungtinių Tautų rezoliuciją 
Alsop žiūri kaip į

Po Jungt. Tautų nepapras
tos sesijos svarstoma, kas lai
mėjo ir kas pralaimėjo. Stebė
tojai regi, kad Amerika vidu
riniuose rytuose jau nusisuka 
nuo savo sąjungininkų ir suka 
į Nasserį. Jungtinės Tautos beje 
ges ir dviveidės. Tolimesnis vi
durinių rytų likimas priklausy
siąs jau nuo Nasserio.

Jungt. Tautose arabų siūly
mas dėl Amerikos ir Anglijos 
kariuomenės atitraukimo iš Li
bano ir Jordanijos rugpiūčio 
21 buvo priimtas 80 prieš O. 
Tuo pasisakė esąs patenkintas 
Anglijos min. Lloydas. nes 
Jungt. Tautos rado sprendimą. 
Labai patenkintas Gromyko, 
nes. anot NYT. Vakarai, vado- 
vadovaujami Amerikos.. norėjo, 
kad JT pasmerktų netiesiogine 
agresiją (Egipto), o rezoliucijo
je Nasseris išvengė pasmerkimo; 
rezoliucija nukrypo prieš Ame-

nijoje”.
“Ar jūs manote, kad kariuo

menės pasiuntimas į kitą vals
tybę, tos valstybės teisėtai vy
riausybei prašant yra Jungt. Izraelis vertina, kad jam pa-

KAS KALTAS, KAD KORUPOĮA UNIJOSE NESUSTABDYTA
Amerikos vidaus politikoje joje yra įtakingas automobilių tinio komiteto pirmininkas Al-

Tautu ehartos laužvmas?’ klau- i“*™™ «»• mc,u unijos prezidentas Reuther. Ta- enr ėmėsi aiškmti: esą Hoffa
sė korespondentai Tautu sprendimo dėl Amerikos U™-™ korupaja unųose da; yiens korespondentas pn- nieko nekontrohuojąs respubh-

“Yra laužymas, jei tai susi- ir Anįlijos kariuomenės atitrau- ir atmetimas įstatymo, kunuo mine, kad respubUkonų partųo- tonų partijoje, to ne^bm pa-
kerta su to krašto vidaus rei- kimo. Arabų spaudoje taip pat buvo 9a,,ma tą korupciją su- 
kalais”, atsakė Gromyko, steng- sustiprėjo balsai, kad susivieni- varžyta; enhus juodęip ir 

je arabai ginčą su Izraeliui spre- b’l‘VI» ben<,ros mokyklos Lrtt- 
le Rock ir kitur.

IZRAELIUI PAVOJUS 
PADIDĖJO

SATELITAS EXPLORER V 
buvo didžiausias — 37.5 svaro, 
bet neiškilo.

toki

kaip 
išsi-

AMERIKA

damasis tą klausimą nusukti Į
šalį. Bet korespondentų klausi- šią ne derybų keliu, 
mai buvo dar nejaukesni, kai 
jie ėmė teirautis, kodėl buvo 
pasiųsta į Vengriją Sovietų ka
riuomenė ir lig šiol neatitrau
kiama. Gromyko aiškino, kad 
Sovietų kariuomenė ten laiko-

je yra taip pat vienos unijos sakyti apie Reutherį demokra- 
prezidentas — sunkvežimių šo
ferių unijos prezidentas Hoffa. 
tas pats, kurio korupciją da
bar tiria senato komisija. Tau-

ma dėl agresijos prieš Vengri-

kas tas agresorius 
prieš Vengriją, Gromyko suko
si ir atsisakė jo vardą suminė
ti (būtų tekę sakyti: Maskva. 
Red.).

džiamas,

Kuo skundžiasi Pakistanas
Pakistanas, Bagdado pakto 

narys, pasiskundė Amerikai, 
kad jos pagalba Pakistanui per 
brangiai kaštuoja. Nuo 1952 Pa
kistanas gavo iš Amerikos 370 
mil. dol. pagalbos. Bet Pakis
tanas turi prisiimti ir 158 A- 
merikos technikus tai pagal
bai tvarkyti, ir kiekvienas tech
nikas atseina po 25.000 dol. 
metam.

tų partijoje; Hdffa negalįs jam 
įsakyti, ką jis turįs daryti, o 
Reutheris galis tai demokratų 
partijoje.

SUSTABDYS
ATOMINIUS

— Jordanijos karalius Hussei- 
nas įsakė paleisti iš kalėjimo 
12 kalinių, kurie buvo kaltina
mi sąmokslu prieš karalių. Pa
leidimas turi reikšti, kad Jor-. 
danija suka nauju keliu —- su

Senatas buvo vieningai pri
ėmęs darbo įstatymą, pareng
tą dem. šen. Kennedy. Atsto
vų Rūmai pereitą pirmadienį 
198 prieš 190 jį atmetė. Pre
zidentas pareiškė dėl to didelį 
nusivylimą. Tada respublikonai 
ir demokratai vieni kitiem ėmė 
versti kaltę dėl atmetimo.

Šen. Kennedy pakaltino res
publikonus, kad jie įstatymą sa
botavę —trys jų ketvirtadaliai 
nebalsavę. Darbo sekr. Mit- 
chell kaltę nukreipė į Atstovų 
Rūmų pirmininką dem. Ray-

3 pi 6 pagalbą burn. kam jis nedavė to įstaty-
• mo projekto komisijai, o tiesiai

Amerikos katalikų karo ve- pakišes rtmam
teranų sugavimas Washing- Abeji jaučia kad atmetimas 
tone pasisakė už paramą uzsie- išėjo vėl i nauda korupcijos ka- 
mo kraštam, kurie nesipneši- raliui [Ioffaj '

BANDYMUS

priedangą atsakomybei nuo 
savęs nustumti, kada didžiosios

artėjimo su Nasseriu.
— Amerikos prezidento popu
liarumas padidėjo iki 58 proc., 
kai jis pasiuntė kariuomenę į 
Libaną. Liepos mėn. jis tesiekė 
52 proc.

beremti savo draugų, bet nori 
išlaikyti gražu veidą savo drau
gus išmesdamos vilkam.

Ir Alsop tvirtina; iš tiknrjų 
Jungtinės Valstybės jau: pasi
traukė nuo šaunaus jauno kara
liaus Husseino. Ir čia pat Al
sop priduria: ar atsimenam — 
kada mes pasiuntėme 6 laivy
ną, prezidentas pareiškė, kad

Jungtinėse Tautose ir Žene
voje tą patį pereitą ketvirtadie
nį buvo po didelį įvykį. Jungt. 
Tautose buvo priimta arabų re
zoliucija dėl Amerikos ir An
glijos kariuomenės atitraukimo 
iš Libano ir Jordanijos; Žene
voje Amerikos atstovas James 
Fisk spaudė ranką Sovietų ats
tovui Eugenijui Fedorovui. Že- Jordanijos nepriklausomybė yr 
nevoj pasisekė susitarti Rytų 
ir Vakarų ekspertam dėl būdų 
atominiam bandymam kontro
liuoti.

Ženevos susitarimą pratęs- 
dama. Amerikos vyriausybė Jungtinės Jautos, 
padarė naują žingsnį — prezi
dentas Eiscnhoueris penktadie
nį paskelbė, kad

. „ .............................................................................................................................................................................Amerika esanti pasiryžtai sus
na tiem Jungtinių Valstybių.........................................................................................................................................................................................tabdyti savo atominius bandy-
ir moralės principam, kuriuos HOFFA ĖMĖSI INICIATYVOS lailBllS Šaukiasi D32alboS - mus "eneriem metam, jeigu
mes remiam”. Pasisakė prieš Sunkvežimų šoferių unijos it* * . Sovietų Sąjunga taip pat tokių
prekybą su Sovietais ir jų sa- prezidentas Hoffa pasiskelbė su- Arkansas gubernatorius Fau- bernatorius mokyklas uždaty- bandymų nesiims ir jeigu ji

Katalikai veteranai

..

NORVEGIJA priėmė I svečius Amerikos atominį “Skate 
nija atsisakė įsileisti — sakėsi, biją atomo, nors tas “atomas' 
tikrųjų vadinasi USSR.

esminis reikalas Amerikai? Jei
gu tolūs išdavimas, su ironija 
mano Alsop. yra neišvengiamas, 
geriau atsakomybę už jį per
leisti tokiam parlamentui kaip

jungi Tautų nutarimo vai
siai jau reiškiasi. Dar Hammar- 
skjoldas nenuvyko į Jordaniją 
ir dar Anglija oficialiai nepa
spaudė Jordanijos, to nė ne
laukdamas.

Husseinas kreipėsi j Saudi

telitais. Ragino vyriausybę kiek- daręs komisiją, kuri patikrintų bus šiam antradieniui sušau- 
viena proga pasisakyti prieš So- senato komisijos kaltinimus uni- fcė Arkansas parlamentą. Nori 
vietų priespaudą Vengrijoje, pa- jai. Tos komisijos darbas galis gauti daugiau įgaliojimų, kad 
vartoti veto, jei reikės, norint trukti keleris metus. Pažymėti- ~ ' ■ -
sukliudyti kom. Kinijos prie- na. kad komisijos nariam mo- be juodukų, 
mimą į Jungt. Tautas. Pas- kės dienai po 250 dol. 
verkė televizijos programas 
tarp 9 ir 10 valandos, kuriose

— Kongresas baigė sesiją reklamuojami žudymai ir nusi- 
rugpiūčio 24. Paskutiniame po- kaitimai.
sėdy priėmė užsienių pagalbos Suvažiavime buvo 2.300 ve-

— Armija rugpiūčio 24 pa
leido naują raketą Jupiterį su 
satelitu “Explorer V”. Raketa 
gerai pakilo iki 200 mylių, o 
paskui dingo. Satelitas apie že
mę nepasirodė.

išlaikytų Little Rock mokyklą

Byla teisme eina savo keliu. 
Hoffa respublikonų partijoje Federalinio teisėjo sprendimą.

kad integracija turi būti pus» 
trečių metų atidėta, apeliacinis 

jai paskirta Mrs. Clare Williams teismas panaikino. Apeliacinio 
11 spaudos atstovam pakartotinai teismo sprendimas gali būti per

maXid npi * kalbėjo kaip demokratų parti- mėnesi laiko skundžiamas w-
650 milijonų mažiau, nei vv- _ ... ..... . .. _______________________ -
riausybė prašė. Kongresas su- Manja Ashton.
sirinks jau sausio 7. pianiste, ifekambino be per- p,nsįja buvusiom prezidentam

Respublikonų tautinio komi
teto pirmininko padėjėja nau-

siąs. sutiks derėtis dėl atominių ban
dymų kontrolės tais būdais, ku
rie buvo numatyti Ženevoje.

Amerika ir Anglija siūlo to
kias derybas pradėti New Yor-

— Vokietijoje Jenos univer
sitetas švenčia 300 metų . su
kaktį. Vyskta daug- svečių iš 
vakarų. O tuo tarpu to unfver- ko spalio 31. 
siteto rektorius Haemcl piabęį- Amerikai nebuvo lengva at- 
go į vakarų Berlyną — dega- sakyti nuo bandymų. Pentago- 
lis pakelti spaudimo, kad uni- nas įr atornjnės energijos ko- 
versitetas virstų komunistine mjsjja tam buvo priešingi sau- 
propaganda.

traukos 133 valandas. Tai esąs
— Amerika, Anglija, Pran- rekordas. Kongresas nustatė pensijas 

buvusiom prezidentam po 25, 
— Syrijos šiaurėje prie Lata- 000 dol. motam ir dar po 50. 

kijos uosto atrastas iš po že- 000 jų raštinės reikalam. Pro- 
mių 3000 metų senumo mies- zidentų našlėm — po 10.000 
tas. Rasta ir egiptiškų ierogli- dol. motam. Dabartiniu metu 

—New Orleane ėmė smar- fų. Tai buvęs prekybos miestas, 
kiai plėstis astmos atakos. Nuo tarpininkas tarp Egipto ir se
to yra mirusių. novinių graikų bei Roosevelto nšlės

c ūži j a rugpjūčio 22 kreipėsi j 
Sovietų Sąjungą, kad atnaujin
tų diplomatų pasitarimus dėl 
viršūnių konferencijos.

riausiajam teismui. Taigi per 
tą mėnesį apeliacinio teismo 
sprendimas nevykdomas. Moks
las turėsiąs prasidėti mokyk
loje be juodukų.

Georgia gubernatorius pagra
sino. kad jeigu pas juos bus

— Amerikoje bedarbių skai
čius krinta jau penkios savai
tės. Bet 80 proc. tebėra jų dau- tais, 
giau kaip pernai.

Už 1 dolerį mirtis, o už 1 
milijoną?

gurno sumetimais. Baltieji Rū
mai ir valstybės departamen
tas buvo už politiniais argumen-

Arabiją, kad tarpininkautų 
tarp jo ir Nasserio.

Husseinas, Saudi Arabijos ka-' 
ralius, Libanas ir kiti mato, jog 
ir Amerika siunčia ginklus Ira
kui. kuris yra pronasseriškas.

Ar tuo bus Nasseriui ir per . 
jį Maskvai įsiteikta ir jie pa
klausys Jungt Tautų nutari
mo?

Ne tik Alsop, bet ir N.Y Ti
mes vedamajame sakoma:

tokiom pensijom galės naudotis atsiųsta kariuomenė juodukam 
Hooveris, Trumanas ir WI1$ono įvesti j mokyklą, tai ji rasianti

mokyklos tuščias sienas gu-

pirmos reakcijos iš Maskvos 
ir Kaire rodė, kad agresinės 
jėgos šioje srityje ne tik varo 
toliau savo svbvorsinę kampa
niją, bet numato ją net aujtip- 

Kur mirties bausmė jau rinti amerikiečiam ir anglam 
pasitraukus

Tada, įspėja laikraštis, Ame
rikai tektų vėl imta individua
linės ir kolektyvinės apsaugos 
priemonių, kurias buvo savo 
kalboje rezervavęs sau prezi-

panaikinta
.Jungtinėse Valstybėse mir-Alabamoje teismo prisieku

sieji. visi baltieji, pripažino ties bausmė yra panaikinta 7 
negrą Jinuny Wilson kaltą, kad valstybėse: North Dakota. Mic- 
jis atėmęs iŠ baltosios moters higan. Minnesota. Rhode įsi and. 
1.95 dol. \Vi1son pasmerktas į WisConsin. Maine, Delawarc. 
elektros kėdę Rengiasi panaikinti Oregoną*. dentas



RAŠO ALMUSiŠ LIETUVOS

Aš tai nenorių, bet jie mane prašo

Naujosios Rumšiškės. Se-

Naujosios Rumšiškės
Pravienos kolchozo kaimy-

aiškina mano kilimą, mano sek
sualinius palinkimus ir mano 
šeimos gyvenimą”.

Šauldmas į šventąjį karą už islamą, kurį norį sunaikinti netikėliai amerikiečiai ir an
glai... Tokia propaganda Nasseris apgaudinėja arabus. O amerikiečiams jis dedasi avinė
lis. Ką su tekiu apgaviku? Geriausia su juo varyti biznį — samprotauja amerikiečiai.

kolegos departa- 
skaitę jo prane- 
išavadą: su Nas- 

bendradarbiauti
ūkinėje srityje, arba jį perleis
ti Sovietam.

VAIZDAS LIBANO SOSTINĖJE
Libano sostinėje Beirute iš 

nuošalios kavinės liejasi į gat
vę radijo kalba, kuri eina iš 
Syrijos sostinės Damasko. Ją 
Newsweek šiaip peruoda:

“Kas yra modernieji netikė
liai. kurie nori sugriauti isla
mą? Tai amerikiečiai ir anglai, 
kurie išsikėlė Libane ir Jorda
nijoje.

“Jūs — ištikimieji, jūs — 
išrinktoji rasė.... Tegul Dievas 
duodą jum pergalę ir niekas jū
sų negalį sunaikinti.

Mes maldavome pergalės, ir 
žiūrėkite, kas įvyko. Jie buvo 
valkiojami gatvėm, kaip nusti
pę šunes...

“Nasseris yra mūsų didysis 
vadas. .. Jei Vakarai nori susi
prasti su mumis, jie turi išeiti 
iš Alžyro.... grąžinti mus į mū
sų namus Palestinoje ..

“O jei ne? O. tada, musulmo
nai? Mes susidraugavome su 
Sovietų Sąjunga, nes ji nenori 
uždėti mum ant kojų pančių.

“Mfe> esame leisti vienam di
džiam tikslui: Jihad (šventajam 
karui). Araba mes laimėsime.... 
arba mes būsime kankiniai 
Dangus yra atlyginimą? kanki 
niam”.

Atvaizdavęs dangaus linksni} - 
bes. tarp kurių kiekvenc kan
kinio laukia ir jauna mergaitė, 
pamokslininkas kalbėjo toliau:

“O Viešpatie, perkirsk impe
rialistus per pus savo kardu 
Allacho pergalė arti’“

Choras atsiliepia: “O Viešpa 
tie duok islamui pergalę”.

Kažkur už kavinės atokiau 
trinktelėjo sprogusi bomba....

"Kaip aš galėjau apie tai ži
noti jeigu pats Nuri (Irako mi- 
nisteris pirmininkas), nežinojo 
kad jo karinis padėjėjas sąmoks
le yra jau eilė metų?"

Kai Murphy priminė, kad su
kilėliai iškėlė Nasserio vėliavą, 
tai Nasseris vėl gynėsi: “Jie 
yra karštakošiai, vartodami ma
no vardą. Aš niekad nesutikau 
savo gy venime el-Kassem. Kaip 
jūs galit laukti, kad aš prisi- 
imčiau atsakomybę už darbus, 
apie kuriuos aš net nežinojau”.

Į klausimą, ar Nasseris pri
tartų Irako federacijai su Jungt. 
Arabų- Valstybe. Nasseris toliau 

’ aiškino:
"Aš tai nenoriu to, bet kad 

jie mane prašo, kaip aš tad 
>7“ galiu atsisakyti"

Kai Murphy priėjo prie so- 
i vietinio pavojaus. Nasseris at

kirto:
"Aš suprantu sovietinį pavo

jų, jei aš pats pasidaryčiau pri- 
l klausomas nuo Sovietų. Bet jūs 
i nuleidžiate tylom, kad mums 

yra kitas pavojus — Izraelis. 
Ir aš jum dar pasakysiu — jūs 
turėtumėt kiek pasimokyti iš 
rusų, kaip elgtis su mažais kraš
tais. Rusai duoda ūkinės pagal
bos be jokių sąlygų. Būtų jums 
sveika, jei imtumei iš jų pa
vyzdį."

Nasseris spyrėsi, kad jis esąs 
neutralus. Kai Murphy suabe
jojo. ar Kairo radijo kurstymas 
reiškia neutralumą. Nasseris at
siliepė: “Tai pagaliau geriau 
negu amerikiečių, anglų ir pran
cūzų slaptieji siųstuvai, kurie

Pasikalbėjimas davęs Murphy 
maža paguodos. Jis susidaręs 
Įspūdi, kad Nasseris nenurims, 
iki savo įtakoje turės visus ara
bus. Murphy 
mente, kurie 
Šimus, -priėję 
šeriu reikia

LĖKTUVAMS (džetams) padarytas atominis variklis ir išsiųstas 
j Šveicariją, kur rengiama paroda “Atomas — taikai”.

SEIMAS, KONGRESAS. CHAMAS IR NUOSMUKIS
SPAUDASpauda gausiai teberašo lie

tuvių bendruomenės seimo rei
kalais. Tyli tik Naujienos ir gas, 
Sandara.

T. Žiburiuose rugpiūčio 21 
J. Matulionis labiausiai pabrė
žia. kad seimas turi dekiiaruo- 

. ti lietuvių pasiryžimą kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir sudary
ti bendruomenės centrinius or
ganus. Tai pagrindiniai daly
kai. Koncertai, parodos ir kt. 
tai tik priedai.

Dirva rugpiūčio 21 primena.
* kad organizuojant seimą, pa
ryta klaidų. Primena klaidas 
Kanados atstovus renkant, mė
ginant menininkus sujungti. 
Tačiau klaidos bus nustelbtos 
paties kongreso fakto, kuris bia™ais spaudoj nevieningumo 
yra didelis įvykis. Iš kongreso 
laikraštis laukia — "pagrindi
nai išstudijuoti viso pasaulio 
lietuvių didesnės jungties sąly-

jautriau {žvelgti iietuvy- 
naikinimo priežastis, dra- 
užsimoti tėvynės laisvini-siau 

mo darbui".
N. Lietuvoje rugpiūčio 20 

J. Kardelis palygina dabartini 
seimą su pasaulio lietuvių kon
gresu Kaune. Dabartiniu metu 
esąs didesnis plyšys tarp lietu
vių imigrantinių kartų, kaip 
tai parodęs šiemet Alto kon
gresas Bostone. Pageidauja, kad 
seimas būtų atsargus ir jautrus 
ir mokėtų tą plyšį užlyginti, 
rasti kelią į pasaulio lietuvių 
vienybę.

Primena taip pat. kaip skel-

pastabų dėl Alto veiklos, kad 
ji ateityje būtų našesnė, ir jo 
mintys Kongreso dalyviuose ra
do visuotinio pritarimo, žino
ma, išskyrus Grigaičio trijulę”. 
Laikraštis pastebi, kad Naujie
nos ir prof. Vitkaus titulą ra
šo kabutėse, taigi neigiama 
prasme. Vitkus profesoriaus ti
tulą yra gavęs nepriklausomoje 
Lietuvoj, yrabuvęs Žemės Ūkio 
Akademijos sekretorius ir 
rektorius, taigi eina savaime 
išvada: prof. Vitkaus titulo nie
kinimas yra nepriklausomos Lie
tuvos mokslo Įstaigų niekini
mas.

PUSE YRA ARONSONŲ IR AKULOVŲ
Tiesoje skaitytojas P. Dzika- 

ras užsipuolė tokius rusiškus 
pavadinimus kaip “Rasžyrmas- nystėje auga naujas miestelis 
lobyt”, “Komundorstroj’ ir pan.
Sakosi norėjęs surasti telefonų - nosios Rumšiškės, kaip žinia, 
knygoje “Vyriausios mėsos ir ..........................
žuvies produktų prekybos val
dybos” numerį. Tokio vardo 
niekur knygoje nesuradęs. Ta
da informacinė ji pamokiusi, 
kad jis turis ieškoti pavadini
mo “Glavmiasorybtorg”. Dzika- 
ras ir moko valdančiuosius, 
kad lietuvių kalbai toki žodžiai 
svetimi; kad lietuvių kalba 
jiem prideda bent galūnes. Esą 
keista, rašo Dzikaras toliau, kad 
pusė abonentų knygoje pavar
džių esą visokį Aronson, Aku- 
lov ir tt. Dzikaras ir reikalam 
ja, kad būtų susitvarkyta su 
tokiu lietuvių kalbos niekini
mu.

Tokį strapsnį praleido laik
raščio redaktorius Henrikas Zi
manas, buvęs Kauno žydų gim
nazijos lietuvių kalbos mokyto
jas.

Garbinkite rusus....
Tiesoj rugpiūčio 3 vedama

jame išvedžioja, kad nesą svar
bu, ar Rusijoje carizmas ar 
socializmas — svarbu, kad lie
tuvių tauta iš visos širdies tar
tų: “Amžiams su rusų tauta, 
amžiams su visomis broliško
mis tarybinėmis tautomis, am
žiams kartu!” Esą tebūnie pra
keikti tie “pikčiausi lietuvių 
tautos priešai — buržuaziniai 
nacionalistai, kurie siekia at
plėšti lietuvių tautą nuo rusų 
tautos...”

N^i, dūii, Skurdžiai moka daugiau negu turčiai 
islamo gynėju ir 400 milijonų; Rinkimam artėjant abi par- trukusį pranešimą. Jis kalbėjo: 
islamo išpažintojų n©r> įtikinti, tijos — demokratų ir ręspub- “Jūsų laikraščiai, leidžiami 
kad Amerika kėsinasi į jų ti- kikonų — stengiasi visuome- kitom kalbom, taip pat radio 
kėjimą. nei parodyti savo nuopelnus ir televizijos programos, palai-

O amerikiečiam iis kitaip kai- ir būsimus darbus. Tam tikslui ko gyvas gražias tradicijas tų
ba..

turės atsirasti “Kauno jūros” 
dugne.

Sniečkus apie ūkį
Chruščiovo permainos žemės 

ūkyje Lietuvos valdovam sukė
lė nemaža rūpesčio. Partijos 
plenumai eina po plenumo. Pas
kutiniajame, paskelbtame rug
piūčio 2, sekretorius A. Snieč
kus džiaugiasi pasiektais vai
siais, bet čia pat aimanuoja. 
Esą bendras derlius šiemet esąs 
prastas; gyvulininkystė neauga. 
Produktų savikaina, nesant šei
mininkų, o visiems tik valstybe 
samdiniam, esanti neįsivaizduo
jamai didelė. Darbo našumas 
mažas. Darbo organizacija pras
ta. Mechanizacija' neapvaldyta. 
Menkai 
vikaina 
dėl to, 
kaujam 
grioviai apaugę krūmais. Trūk
sta trąšų. Sniečkus klausė: ko
dėl nesmulkinami kolchozai ten, 
kur nepajėgiama susitvrakyti su 
dideliais? Gudai ir toliau pralen
kia lietuvius savo gamyba.

Esą per metus buvo numa
tyta padidinti karvių skaičių 
45,000, o per pusmetį tepadi- 
dinta vos 17,000. Sniečkus rei
kalavo Įstatymo, kad i skerdyk
las būtų priimami tik gerai nu
penėti gyvuliai, ne dvasnos.

Agr. Vazalinskas, Sniečkaus 
žemės ūkio ministeris, dar jį 
papildė. Girdi, iš kur gi gausi 
pieno, jei Dūkšto rajone kar
vės ganomos pūdyme?

Apie Ulmo bylą
Tiesa, atrodo, tik iš užsienio 

lietuvių spaudos patyrė apie

su pašarais, kurių sa- 
taip pat didelė. 0 tai 
kad prastai šeiminin- 
— laukai dirvonuoja.

ŽYGIUOJA JAU IR CHAMAS
Naujienos rugpiūčio 22 spau

dos apžvalgoje jau visai nebe- 
sivaldo. švaistydamosios tokiais 
žodžiais, kaip melas, šmeižtas, 
begėdiškumas, chamizmas.... To
kie “stiprūs” žodžiai dar nero
do stiprių argumentų, o yra pa
vojingi tuo. kad gali prilipti 
pačiam laikraščiui, Kam gi pri
reikė Naujienoms taip rūgotis? 
Gi dėlto, kad Darbininko rug
piūčio 19 numery, atremiant ciais’ 
neteisingus Naujienų priekaiš-------------------- -:— pasisako, jog už to laiko žudy
tus. prof. B. Vitkui, buvo nu--------------------------------------- - iot.. nes atsakinSi ne “lietuviaiaradarbiavimo rjsius su tuietu* hitlerininkai”

reiškiniais nudojasi komunisti
nis “Tėvynės balsas”.

APIE PROF. B. VITKAUS 
NIEKINIMĄ

Dirvoje per du nr. Kęstutis 
Kriaunys rašo dėl Alto seimo 
Bostone, kuriame kilusią kritiką 
labiausiai išpūtė, sudramatino ir 
kritikuojančius ėmė niekinti 
Naujienos. Labiausiai prpf. B. 
Vitkų. Dėl pastarojo Dirva ra
šo:

“KriUkos žodžio Grigaičio gi
Naujienos bijo labiau, kaip vėl- *
nias rožančiaus. Neturiu aš čia 
jokio reikalo ginti prof. B. Vit
kaus, nes nesu nė jo draugas, 
nė pažįstamas. Girdėjau Lietu
vių kongrese profesoriaus žo-dį. 
Žodis buvo gal kiek karštokas, 
bet kupinas pozityvios kritikos, 
nuoširdus ir siekiąs Alto veiklą 
įstatyti i geresnį kelią, kuriuo 
pasuktų gausiau lietuvių visuo
menės ir kuriuo einant galėtų 
būti pasiektas didesnis darbo 
vaisius.

“Prof. B. Vitkus padarė gra
žią kritišką analizę visų kongre
so metu jo dalyvių pareikštų

....ir raudonarmiečius
Rusų armijos politrukas Lie

tuvoje Šaliapinas prieš kurį lai
ką skundėsi, kad lietuviškoji 
spauda neturinti “ryšio” su 
raudonąja armija. Paskutiniu
laiku Tiesoj ir kitoj spaudoj Ulme vykstančią Lietuvos gy- 
pasirodė gausu užsakytų apy- vent6jų žudymo bylą. Liepos 
braižų apie rusų armijos karių 26 persispausdino iš Tribūna 
didvyriškumą kovojant “su na- Uodu” korespondenciją iš Ul- 

lįetuvių žemėje. mo- Ten atsargiai pirmu kartu

bet vokiečiai.
va. su kultūrininkais. su liau- Rugpiūfio g jau paskelM 
“*m ' korespondento iš Berlyno V.

Vilnis rugpiūčio 14 eina dar Butkaus reportažą, kuriame kal- 
toliau, siūlydamas! su bendra- ba apie lietuvius liudininkus 
darbiavimu čia. Apie tą bendra- Ulmo teisme. Jų pavardėm ne- 
darbiavimą prabilo, kai paskaitė mini. Tik sako: “Liudininkų 
Vienybės atsiliepimą apie ko- tarpe nemaža tokių, kurie oku- 
munistų atgabentą ir Laisvės pacijos metais patys bendra- 

’patalpose rodytą filmą “Tiltą”. 
Tas Vienybės pagyrimas filmui 
komunistų laikraščiui patiko, ir 
rašo: “Tai labai geras atsineši- 
mas. Reikia jį sveikinti’.

kreipiamasi ir i spaudą. Ame
rikoje leidžiamą neanglų kalba. 
Rugpiūčio 21 New Yorko ne- 
angliškų laikraščių redaktoriai 
ir leidėjai buvo pakviesti i gu- 
bem. Averell Harriman rezi
denciją 81 gatvėje. Nemažam 
būriui žurnalistų pats guberna
torius padarė apie pusvalandi

kraštų, iš kurių yra atvykę jū
sų skaitytojai: jie taip pat pa
deda supažindinti su Amerikos 
gyvenimu ir tradicijomis. Pa
žymėtina. kad apie vienas ket
virtadalis neanglų kalba leidžia
mų laikraščių JAV išeina New 
Yorko valstybėje. Be to. apie 
du trečdaliai milijono amerikie
čių Imigravo išį Puerto Rico. Be
galiniam skaičiui tų ateivių šei
mų jų tautiniai laikraščiai yra 
ne tiktai informaejos šaltinis, 
bet ir draugas bei gynėjas’.

Užsiminęs apie neanglų kal
ba leidžiamus laikraščius, kaip 
jų skaitytojų interesų gynėjus, 
guvern. Averell Harriman toliau 
jau sugestijonavo. ką jie turė
tų ginti iš demokratų partijos skylių, kurios butų savininkams 

partijos leidžia nuomininkus skriausti.
bei jo paties, kaip gubernato- Pasidaro tai. kad skurdžių šei- 
riaus. padaryta gero New Yor- mos už buto plotą moka dau- 
ko miestui ir valstybei. giau negu prabangiose Park

kad buvo stengtasi /
Ne\v Yorko mieste ir valstybė- si ginti senesnio amžiaus žmo- 
je lengvinti ūkinio atoslūgio nes. kurių nenoriama priimti i 
naštą bedarbiam ir mažai už- darbą. Švietimui skiriamos lė- 
dirbantiem. Nedarbo pašalpos šos padidintos iki 286 mil. ar- 
iš 36 dol. i savaitę pakeltos iki ba 77 proc.. dąugiau nebuvo 

nežinojęs apie Irako sąmokslą gubern. averell harriman 45 jr įš 26 savaičių prailgin- prieš 4 metus. Paremiamos ne-
tos iki 36. Kovota už išlaiky- (Nukelta Į 7 psl.)

VAIZDAS EGIPTO SOSTINĖJE
Amerikos valstybės sekreto

riaus pavaduotojas Robert Mur
phy, vadinamas ugniagesiu vi
duriniuose rytuose, panoro pa
simatyti su Nasseriu. Rugpiū
čio 6, lydimas Amerikos atsto
vo Egipte Hare. Įžengė i Nasse
rio rūmus. Nasseris pirmas il
ga prakalba stengėsi pasiteisin
ti, kodėl visą parą atidėliojo 
pasimatymą su Murphy. Baigęs, 
žiūrėjo Į vieną ir kitą, laukda 
mas. ką jie pasakys. Murphy 
nieko nesakė. Tada
traukė tylą, kad ką nors paša 
kytų: “Toki dalykai, kaip, šis 
kartais pasitaiko”. Ir vėl tyla 
Pagaliau Murphy tyla sulaužė 
paklausdamas, ar Nasseris ne 
norėtų patirti apie jo 
viduriniuose
ne?” — atsakė Nasseris

Murphy pradėjo pasakoti. Kai 
jis priėjo prie Irako. Nasseris 
staiga j j pertraukė, tukinėda
mas. esą jis absoliučiai niek.)

riau prisiminė, ką kongrese kal
bėjo. negu “išsiblaškęs Naujie- 

. nu redaktorius Lietuvos himno 
metu’. Naujienos prikiša Dar
bininkui. kad jisai “vėl kartoja 
nešvankų Dirvos reporterio pra
simanymą" apie dr. P. Grigai
čio cigaretės žiebimą. Deja. Dar
bininkui kartoto to dalyko to. 
iš Dinos nereikėjo. Darbi
ninko reporteris galėjo tai pa
žymėti pačiame pirmajame A- 
merikos lietuvių kongreso ap
rašyme (liepos 2), bet to neda
rė. nors jis pats ir kiti prie 
stalų salėje sėdėjusieji matė ir 
trūkčiojo pečiais dėl to. kas 
buvo atsitikę. Darbininkui kok
tu buvo tai rašyti — rašyti apie 
seno žmogaus išsiblaškymą. 
Bet Naujienoms nebekoktu. ne- 
begėdiška . ir nechamiška kon
greso nesklandumus nešti Į 
spaudą ir kitus melaginti. Kai 

Avė. apartamentose. Stengiama- Naujienos tuo keliu pasinešė.
nėra į.o stebėtis kad sukilo 
spaudoje ir audra. Bet ji Altui 
tikrai nėra naudinga ir kelia 
klausimą, ar chamo žodžiais bc- 
sišvaistąs Naujienų redaktorius 
begali toliau būti ir Alto sek
retorius?

mą būtų kontrolės. Įstatyme esą

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą?

Virš 21.000.000 au: -moLilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaiipyniui, genesnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliu atlyginimo.

ALBERT F. PETERS
APbRAITPOS SPECIALISTĄ.*

116*55 Q<wrn* Blvd. KorrM llills 75, N

N A.XV’ ADRESAS
IH6-55 H5th Slrret Ozone Puri* 17, N. Y.

Persekiotojas mirė, auka tebcsislapsto

darbiavo su hitlerininkais ir 
dabar, bijodami liaudie satpildo. 
nesiryžta grįžti Į Tarybų Lietu
vą. Tačiau jie ir nesugeba pa
dėti savo buvusiom bendratn”.

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti*
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus J

• < ■
Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimic- < 

siems, pats geriausias h* pigiausias būdas yra siunčiant į 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą. <

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. < 
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. « 
Rimiion 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 V 1 gr. $4.60 — Cor- 4 
tizone 20 tab. $.75 Meticorten 100 tabl. $5.00 Serpasll 1 
100 tabl. $1.35. 4

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį paslrln- <
kūną įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — « 
20 svarų tauku $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių J 
sąrašo. <

3. JVAIKIL' RŪSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės mc- J
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi- < 
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies anglis- J 
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 vietinės mc- « 
džiagos kostiumams su priedais $50.00. J šias kainas įeina visos < 
Išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa- < 
vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime. _ <

4 Pinigines perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės. J
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas. j

VAIDENAS REVIZIONIZMAS . { 
» 

Naujienos rugpiūčio 20 jau » 
polemizuoja su Clevelando Al- » 

Maskvos “Pravda’ rugpiūčio vežta į Rusiją. Rugpiūčio 12 to pirmininku J. Daugėla, ku- »
17 paskelbė, kad miręs Jakov ji iššoko pro langą Į gatvę. Ji ris esą siūlęs reformuoti Altą »
Lonrakin. paskutiniu laiku bu- smarkiai susižeidė, bet buvo nu- ir įvesti i jį naujų grupių, per- »
ves k«m. Kinijoje atstovybės gabenta i ligonine, ne atgal Į tvarkyti jante propagandą. Nau- > ilkordcMlwi (oto tB!; tračios ir bet kokios kitus daik-
patarėjas Jo vardas tenka konsulatą. Sovietai reikalavo jienos jo siūlymus palygino su J tns knri„ jfls pageidaujate 
minėti kaip Kaino, kaip grobi- ją grąžinti. I’o aštrių žodžių sovietiniu revizionizmu ir įspė- » 6 stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par
ko. žudiko, nors ir prisidengti- prezidentas Trtmianas pareika- jo. kad revizijos galimos tik » duodame už $4.00. Skustuvas $2.50, Plaukams kirpti mašinėlė
šio atstovo vardo. lavo. kad ląimakinaa būtų iš -.susitarimo pagrindu". Į pEn»tS«ri"’ *

I.omakinas buvo Sovietų gcn. Amerikos atšauktas. Rugpiucio 
konsulas Neiv Yorke 1948. Jo 28 jis išvyko 
žinioje buvo tada mokytoja 
Oksana Kasenkina. Tais me
tais rugpjūtyje Kasenkina pa
bėgo ir apsigyveno ūkyje pas 
Aleksandrą Tolstoj. buvusią ru
su kunigaikštyte. Izimaklnas

Kasenkina prieš metus rug
piūčio 23. gavo Amerikos pilie
tybę Pilietybės primti ji at
vyko i teismą, lydima keturių 
<’1A ir dviejų slaptosios tarny
bos pareigūnų. Iš teismo vėl

APIE NUOSMUKĮ KOMUNISTŲ J
LUPOM

Laisvė rugpiūčio 8 pasigavo * 
60 asmenų pasirašytą parciški- J 
mą dėl kultūrinio nuosmukio * 
ir ji nori išnaudoti koegzistrn- J 
rijos ir “kultūrinio bendtadar- J 
hiavimo" propagandai. Esą ko- J 
lias iš4o nuosmukio tesąs vic- J 

latą. Knscnkina flirčio būti iš- moji vieta tebėra nežinoma nas Tai kelias užmegsti hvn-

ten ją surado ir nigpiūčio 7 pa
grobė. Parsigabeno ją i konsu- buvo išlydėta, ir jos gyvena

Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių in
formacijų. kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie
tuviškai ir Jūs sausite nuoširdų lietuviška atsakymų

AMERICAN * FOREKiN BOOK CO.
CHAP1N PLACE. HARTFORD. CONN.

Telef. Cllapri 6-4773.
' Antanas I st janauskas 

IMrektoriiLs



Kamerinio koncerto proga
IZIDORIUS VASYLIŪNASLietuvių Pasaulio Bendruo

menės Seimo Organizacinis Ko
mitetas ryžosi surengti -kame
rinės lietuvių muzikos koncer
tą, kurio programai atlikti yra 
pakviesti instrumentalistai — 
smuikininkas, violončielistas ir 
pianistas. Prof J. Žilevičiaus, 
Organizacinio Komiteto muzi
kos reikalams atstovo, esu pa
prašytas suteikti platesnių ži
nių apie kamerinę muziką ir 
apie atliekamus dalykus.

šiam Koncertui pasirinkta 
dvi smuiko sonatos — Kazio 
Viktoro Banaičio ir Juozo Gruo
džio, — violončelės sonata Ka* 
žio Viktoro Banaičio ir keletas 
miniatūrp fortepijonui solo — 
Mikalojaus Konstantinio Čiur- 
lionies keturis prilindus, Juliaus 
Gaidelio "Po lietaus", Verpė
ja' ir "Lietuvišką šokį', Bro
niaus Budriūno "Nemunas lau
žia ledus" (iš fortepijono sona
tos "Mano tėvynė) ir Vlado Ja- 
kubėno "Pasaka" ir "Šokis iš 
baleto "Vaivos juosta"

Suprantama, šiąja programa 
lietuvių kamerinė literatūra nė
ra išsemta. Dar lieka puiki Ju
liaus Gaidelio smuiko sonata, 
didelė Stasio Ušpolevičiaus smui
ko sonata, žavus Kazio Vitoro 
Banaičio trio klarnetui, smuikui 
ir arfai, virš dvidešimts stygi
nių kvartetų (po vieną: Juozas 
Naujalis, Juozas Žilevičius, Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis, 
Juozas Gruodis, Vladas Jakubė- 
nas, Antanas Račiūnas, Jonas 
Nabažas, Antanas Budriūnas, 
Stasys Ušpolevičius, Jurgis Gai
žauskas, du — Jeronimas Ka
činskas, po keturis — Julius piūčio 14 baigė 6 savaičių dar- liai". 
Gaidelis, Vytautas Bacevičius,- bą lituanistiniai kursai. Darbas 
Gražina Bacevičiūtė), kvartetai nebuvo lengvas — po 4 valan- 
kurie sudaro didelį ir įvairų mū-

ypatingai reikia daug laiko su- 
sigrojimui. Chicagos lietuvių 
kolonija buvo toji laimingoji,. 
kuri turėjo jau stygini kvarte
tą vedamą Alfonso Paukščio. 
Paskutiniu metu tačiau jau nie
ko apie tą kvartetą*, negirdėti. 
Gal aukščiau išvardintas lietu
vių kvartetų, sąrašas prikels tą 
kvartetą, tolimesniam darbui, 
kad, susigroję ir išvystę savo 
jėgas, galėtų imtis dirvonų ar
ti ir lietuviškų kvartetų, lau
kuose.

Seimo kamerinio koncerto 
programa parinkta iš to, kas 
lengviausiai prieinama. Kadan
gi sonatos reikalauja tik dvie
jų dalykų, tai ir susigrojimo 
sąlygos yra lyg geresnės. Prak
tiškai betgi ir čia turima sun
kių problemų.

Violončelistas Mykolas Sau
lius net visam mėnesiui turėjo 
vykti iš Denver, Cdorado, pas 
pianistą Andrių Kuprevičių į 
Cleveland, Ohio, kad galėtų tin
kamai susigroti.

Svajonė, kad ir smuikininkas 
galėtų pagroti sonatas su tuo 
pačiu pianistu, su kuriuo jis tas 
sonatas grojo Lietuvoje, liko 
neįvygdyta taip pat dėl nuoto* 
lių. Laimei smuikininkas jau 
užaugino sūnų, pajėgianti su
daryti neblogą tėvui partnerį.

Programos veikalai yra 
ne pirmą kartą atliekami, 
sos trys sonatos buvo įvairių 
muzikų grotos Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje. Tie, ku
rie jas girdėjo, turės puikią 
proga nuodugniau įsigilinti, 
nes kamerinį veikalą gerai pa
žintu ir išjausti neužtenka vie
ną kartą išgirsti reikia bent 
penketą kartų jį sąmoningai iš
klausyti.

Kamerinis veikalas būdingas 
visų pirma savo sudėtingumu, 
ilgumu, ir gilumu. Kiekviena so 
nata — tai nelyginant dviejų 
trijų dalių romanas, kur plačiai 
aprąšomi ir veikėjai ir jų gy
venimas bei aplinka. Taigi ir 
sonatoje gilesne muzikos kalba 
plačiai pavaizduojam“ žmonių 
nauotaikos.

Kiekviena sonata — tai at
skiras pasaulis, atskiras romą 
nas. Jei reiktų suglaustai atpa
sakoti to “romano” turinį, jis 
būtų maždaug toks:

Juozo Gruodžio sonatoje pa
vaizduojamas Lietuvos gyveni
mas. Saulėti laukai pilni noks
tančių javų, pievos kvepia žy
dinčiomis gėlėmis, čiulba paukš
čiai. Jauna lietuviška siela ver
žiasi gyveniman neišpasakytu 
entuzijazmu. Veržlumas, jėga, 
drąsa, džiaugsmas, saulėtumas 
užpildo veikalą nuo pradžios 
ligi galo. Visos keturios sona
tos dalys jungiasi į organišką

jau 
Vi-

vienetą. Jos jungiasi savo lietu- • Į 
. višku turiniu, savo vienalyčiu

stiliumi. I
Kazio Viktoro Banaičio smui- I 

ko' sonatos turinys pagrįsitas 
liūdnumu. Ir čia foną sudaro 
lietuviškųjų laukų, peizažas. Bet 
tame fone vyksta buitinė drama 

—mirtis yra gyvenomo vieš
pats ir skina savo aukas neatsi
žvelgdami, ar to kas nori, ar ne. 
Todėl čia duag dramatiškų 
ritmų. Laimingos kūdykystės 
lopšinė čia ataidi liūdnu prisi
minimu. Ją nustelbia laidotuvi
nių varpų gaudesys. Finalinė
je dalyje sarkastiniai šokio rit-'i 
mai yra ne kas kita, kaip mū
sų kiekvieno gyvenimo šokis, | 
kurį šokame prieš savo norą, j 
Gyvenimas kaip stichija, ap
spręstas determinizmu, yra šio 
veikalo vedamoji nuotaika.

Rašyta 1933-34 metais Lietu
voje po kompozitoriaus moti
nos mirties, ši sonata yra lyg 
šiurpi pranašystė mūsų tautos 
likimo. Juk šiandieną visa tau
ta išgyvena' šį determinizmo 
šokį bejėgė pasipriešinti ar ką 
nors pakeisti. . —

Kitoks vaizdas atsiskleidžia 
anksčiau rašytoje Kazio Viktoro 
Banaičio violončelės . sonatoje. 
Jos pavadinimas sonata rapso- 
dica savaime jau stimuluoja tau 
tinį turinį. Jos atskirų dalių 
pavadinimai yra —pirmoji da
lis “Baladė”, antroji “Prie eže
rėlio (Lietuvoje)”, trečioji “Al- 
legro capriccioso (ii modo rus- 
tico)”* ką reiškia “linksmai kai
mišku būdu”.

Šis kamerinės lietuvių muzi
kos koncertas įvyks š. m. rug
piūčio mėn. 28 d. ketvirtadienį.

; 7:30 vai. New Yorko Riverside
; muzėjaus rūmuose, 323 West’ rapijų, kad jos pagelbėtų sesę- 

103 Street, kampas North River-
į side Drive, New York, N.Y.

ŽIRGAS (glazūrinė tapyba) — dail. Aleksandros Kašubiengs kūrinys.

NEW YORKO KONGRESAS KLAUSOSI IR ŽIŪRI
Kadaise buvo garsus filmas 

“Kongresas šoka”. Filme vaiz
davo Vieną, karališkas pilis 
kongresą ir jo linksmybes. Ir- 
dabar, rugpjūčio 28-31, NewYor 
ke vyksta pasaulio lietuvių kon
gresas — seimas. Jis susirenka 
ne pasilinksminimams, bet dar
bui. Prie paties seimo glaudžia
si ir kitos didelės kultūrinės

vaites atsiėjo per 200 dol. kiek
vienam.

Kažin, ar Saulaitis būtų ga
lėjęs dalyvauti, jei skautai ne
būtų jam paskyrę 200 dol. stu- 
pendijos. Dr. A. Vasys pasako
jo, institutas kreipėsi Į 150 pa-

AR KITAIS METAIS ATVYKSI Į FORDHAMO?
Fordhamo universitete rug- ri pasirinktu kelju eiti nuosek-

Vadinas, jei pasiryžai būti 
_ lietuviu, tai reikia ir išmokti,

das kasdien paskaitų, paskui kas lietuviui dera....
sų kamerinės muzikos turtą, knygų skaityba, rašiniai. Visa 
Dar turime Gražinos Bacevičių- tai spaudė prakaitą ne mažiau- 

kaip drėgnas šios vasaros oras. 
O dar ir nervus dilgino keli 
oficialūs patikrinimai —egza
minai.

Koki rezultatai —tespren
džia jau patys lankytojai ir 
dėstytojai. Korespondentui šiuo 
tarpu terūpi, su kokiais nusis- 
tymais klausytojai atvyko ir 
su kokiais išvyksta.

“Kas tamsta paskatino, su
gundė dalyvauti šiuose kursuo
se?” buvo paklaustas studentas 
Antanas Saulaitis, kurio tėvai 
gyvena Waterbury, o jis pats 
mokosi chemijos Fairfielde.

"Norėjau geriau išmokti gim
tąją kalbą. Galėsiu čia įgytas 
žinias pritaikyti ir jaunimo or
ganizacijose" (jis yra uolus 
skautas).

“Sužinojau apie kursus iš viau tai įvykdyti tokiem stu- 
laikraščių” — kalbėjo iš De- dentam kaip Barzdukaitė, ku

ri jau Vokietijoje buvo baigusi 
keturiais klases lietuviškoje 
gimnazijoje, arba Škėmaitė, ku
ri buvo baigus Vokietijos bent 
pradžios mokykloje keturis sky-

tės styginį kvintetą, Juliaus Gai
delio kvintetą pučamiesiems, 
Jeronimo Kačinsko trio, septe
tą, nonetą. Neseniai užsireko
mendavo viešumoje jaunas kom 
pozitorius Darius Lapinskas su 
trio obojui, violai ir arfai.

Visai lietuvių kamerinei li
teratūrai išgroti reikėtų jau 
dviejų savaičių festivalio.

Deja, dėl nepalankių sąlygų 
daugumas tų veikalų nėra su
laukę nė pirmojo atlikimo. Ypa
tingai sunku sudaryti sąlygas 
styginiam kvartetui, kur reikia 
keturių pajėgių instrumentalis
tų, mylinčių šią sritį ir gyvenan
čių vienoje vietoje netoli viens 
kito. Nes kamerinei muzikai 
bendra, o styginiam, kvartetui

Ar jis atvyktų kitais metais, 
jei sąlygos būtų tokios pat? 
“Taip, būtinai.”

“Aš tai neatvyksiu’ —stai
ga pasako Ulėnaitė iš Brookly- 
no ir pati paaiškina; “nes kitą 
vasarą turėsiu dirbti”.

“Norėjau pagilinti lietuvių 
kalbos mokėjimą kalbėjo ir 
Aušra Barzdukaitė iš Clęvelan- 
do, “dėl to ir atvykau”. Ar ji 
nebuvus tėvų įkalbinėjama vyk
ti? Ne. “Kai pasakiau, kad 
vykstu, namie net nustebo”.

Kitokį atsakymai seselių — 
jas paskyrė vyresnybės, ir jos 
atvyko. Tačiau vienų ir kitų 
atsakymai rodė aiškų apsispren
dimą išmokti arba, kaip Barz
dukaitė sakė, pagilinti lietuvių 
kalbos mokėjimą; rodė pasiry
žimą tą apsisprendimą vykdy
ti nuoširdžiom pastangom. Leng-

Atsiųsta paminėti
Juozas švaistas — TRYS ŽO

DŽIAI arba gyvenimo magija, . 
išleido pats autorius, 176 psl., 
kaina 2 dol,

Antanas Rūkas — SUŽALO
TIEJI, romanas, išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone, 24 
psl., kaina 1 dol.

KNYGŲ LENTYNA, leidži 
Lietuvių Bibliografijos Tarnj 
ba. Sis numeris išleistas dai 
Už praeitus metus, nes leid 
mui stigo lėšų. Tikimasi, ka 
Kultūros Fondas ras galimum 
reguliarįai remti Knygos Lent] 
nos leidimą, ir taip su laiku bu 
pasivyta visa bibliografija ii 
šių dienų.

LŪX CHRISTI. š.m. 2 nr., le 
džia ALRK Kunigų Vienybė, n 
daguoja ir administruoja kur 
Titas Narbutas. Numeryje pi 
žymėtini straipsniai: kun. di 
A. Juška —Kelios mintys di 
šv. Kazimiero šventumo; kur 
dr. Bernardinas, OFM — Tren 
tinių pastoracijos reikalu; pre 
J. Balkūno ir kun. dr. J. Mal 
nio pamokslai, recenzuojame
knygos, surinkta plati kronika 
iš. kunigu ir katalikų gyvenimo.

troito atvykęs stud. Iljesevičius
—ten jis studijuoja matema

tiką ir žada būti mokytojas.
"Į kursus atvykti mane pa

traukė asmenininis motyvas — 
jei nutarei kuo būti, tai ir tu- rius. Daug didesnių pastangų

programos: kamerinės, dainų— 
muzikos koncertai, dailės ir kny
gos parodos. Taigi, seimas ne
tik svarstys svarbius bendruo
menės klausimus, bet ir klausy
sis bei žiūrės. LB pirmoje eilė
je rūpi lietuviškosios kultūros 
reikalai, ir seimą laikytų nepa
sisekusiu, jei nebūtų dėmesio 
savai kūrybai.

Kamerinės muzikos koncer
tas, kur išpildomų lietuvių kom
pozitorių kūriniai, bus pačią pir
mąją seimo diena, rugpiūčio 
28.

Knygos paroda atidaroma 
seimo pirmąją dieną, rugpiū
čio 28, tame pačiame Statler 
viešbutyje, kur posėdžiaus ir 
seimas. Parodai pasirinkta tik 
1944-1958 metų laikotarpis, ka
da kūrėsi ir plėtėsi” LB organi
zacija. Per tuos 14 metų išleis
ta nemaža knygų, kurių, deja, 
visų parodos patalpos neleid
žia parodyti. Atrinkti tik akiai 
gražesni leidiniai, nes tikimasi, 
kad parodą aplankys ir kita
taučiai, Į kuriuos kalbės ne tiek

Paroda tęsis mio rugpiūčio 
28 iki rugsėjo 23.

Dainos — muzikos koncertas 
vyks Carnegie Hali rugpūčio 
31, 2 v. p.p. Dalyvauja Čiurlio
nio, Dainavos ansambliai, Pir
myn ir Varpo chorai; simfoni
nis orkestras, sudarytas iš Sym- 
phony of the Air instruments- 
listų. Programą sudaro ištisai 
lietuvių kompozitorių kūrinai. 
Pirmoje dalyje sutelkti ilgesni 
veikalai, kuriuos išpildo choras, 
solistai ir orkestras, antroje da
lyje — trumpesnės solistų dai
nos, palydimos choro ir orkes
tro.

Pirmą kartą Carnegie salėje 
dalyvaus toks didelis jungtinis 
lietuvių choras, solistai, orkes
tras. Taip pat iškilmingumo su
teiks ir vargonai; gros Jonas 
Žukas.

Dainos muzikos koncertas yra 
susilaukęs daugiausia dėmesio. 
Salė talpina tik 2760, bilietų 
platinimas jau eina prie galo. 
Ir reikia tikėtis, kad didelė dalis 
nebegalės patekti į salę, nes 

................... bus išparduotos visos vietos, 
knygos turinys, kiek išleidimo Y č atvyksta iš artimųjų 
estetika.

Prisimenant, kad dabarinėje 
okupuotoje Lietuvoje visa lite
ratūra ir spauda yra palenkta 
koministinių idėjų skleidimui, 
kad ten ražytojai neturi kūrybi
nės laisvės, ši paroda bus gai
vus vėjas ir pavaizduos lietu
vių kūrybingumą bei įvairumą 
visose srityse.

Prie parodos taip pat atski
rai iškabinamos ir svarbesnės * 
knygų iliustracijos.

Dailės paroda bus Riverside 
muzėjuje. Joje pirmą kartą da
lyvauja lietuviai dailininkai iš muose. 131 E. 70 St.. rengia iš
viso pasaulio: iŠ Prancūzijos. 
•P. Afrikos. Australijos. Kanados 
ir daugiausia iš JAV. Viso iš
statomi 103 kūriniai įvairiausių 
krypčių ir Įvairiausių žanrų. Pa
rodą globoja pats Riverside mu- 
zėjus ir rūpinasi jos propagan
da. Išleidžiamas ir gražus iliu
struotas katalogas, kuris bus iš-, 
siuntinėtas visiems Amcr. mu- 
zėjams. galerijoms, meno ko
lekcionieriams. meno mokyk
loms. Katalogas turės ir lietu
vių meno bibiliografiją.

lėm pragyvenimą kursų metu. 
Iš tų visų parapijų buvo gauta 
viso 80 dolerių.

Kaip kitais metais?
Rusų instituto

Tėvas Jaskevičius. kuris 
metai yra tose pareigose 
rio žinioje yra rengiami 
tuanistiniai kursai jau 
metai, sako, kad universiteto 
vadovybė yra palanki pradė- 

. tam darbui. Tačiau ji žiūri, kad piamos pažangos . , . . . .. 1 ■ -r, kursai visiem butu Ivgiai
Kalbos išmokti padeda skai- paskjrstyU. Sakysim, šiemet kai 

tyba ir kalbos praktika. . kurie kursai negalėjo įvykti. 
Ar daug tenka paskaityti? nes vietos trūko.

Bendras atsakymas: tenka, bet 
nėdaug.

Suminėjus, ką šiemet per
skaitė, škėmaitė nuoširdžiai kal
bėjo, kad skaityti verčia tėve
lis, pats rašytojas. Sesuo Vale
rija sakėsi, kad paskaityti ten
ka lietuviškų laikraščių ir kar- 

' tais knygų, kurias ji randa vie
nuolijos bibliotekoje.

Seselėm su lietuvių kalba .ten
ka daugiau susiburti mokyklo
se. Seselė Aurelija, Celestina, 
Kristina, Andrėja ir kt. pasako
jo, kaip jos dirba mokyklose, 
kur yra ir nelietuvių vaikų. 
Philadelphijoje seselė Kristina 
mokykloje turi daugiau kaip 
200 vaikų, tarp jų lietuvių tik 
18. Su pastaraisiais ji dirba 
dviem grupėm.
Atsirado ir nelietuvių, kurie iš 
pradžių susidomėjo saldainiais, 
paskui jau pačia kalba ir pas
kui jau pasivadino lietuviškais 
vardais — Algirdais, Kęstučiais 
Vytautais ir kt.

Kai kuriose mokyklose lietu
vių kalba dėstoma visiem mo
kiniam kaip viena iš svetimų
jų kalbų. Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselės tokiom pamokom duo
da gražios medžiagos sumaniai 
leidžiamame laikraštėlyje, var
du “Švyturys”.

Fordhamo kursam lankyti rei
kėjo ne tik geros valios, bet 
ir pinigo. Už studentų mokslą 
sumokėjo dr. J. Kazicko ir dr. 
K. Valiūno firma. Vieno stu
dento mokslas atsiėjo — pasa
kojo dr. A. Vasys. šių kursų ' 
faktinis vadovas. — apie 110 i, 
dol. Tačiau reikėjo dar ir pra- l, 
gyventi. “Turėjau kambarį pas 
dvi Bronxo tokias pilietes; jom i 
mokėjau už kambarį po 10 dol. | 
savaitei”, pasakojo Barzdukai- , 
lė. Ir kiti maždaug po 8-10. t

Kambarys, maistas ir kiti 1 
būtini niekai per tas šešias sa- 1

reikalavo padėtis seselių, kurios 
yra čia gimusios ir kurios lie
tuvių kalbą vartoti turi mažiau 
progų. Jos parodė šiuose kur
suose didelio darbo, užsispyri
mo ir laimėjo dėl to apčhio-

direktorius 
jau 7 
ir ku- 
šie li- 
dveji

miestų.
Menininkai dar turės savo su

sirinkimus. Vienas bendras me-

FOROHAM UNIVERSITETAS kur tią vasarą buvo Lituanisti
kos kursai.

Kitų metų kursų ateitis pri
klauso nuo studentų — kiek 
jų bus. Pats universitetas ne
gali nei jų ieškoti, nei jų ap
rūpinti. Tai turi ateiti iš kitų 
veiksnių.

■ Lituanistinės programos vyk
dytojas dr. A. Vasys žiūri op
timistiškai — pinigai studentų 
mokslui apmokėti jau yra. Lie
ka rūpintis studentų išlaikymu 
New Yorke. Tai. jo manymu, 
turėtų daugiau paramos susi
laukti iš new yorkiečių. O dėl 
programos —“kai darbas baig
tas. visada manau, kad buvo 

i galima daugiau duoti ir dau- 
I giau išreikalauti”. Būtų galima 

daugiau duoti, jei būtų įmano- 
i ma turėti daugiau lektorių ir 

sudaryti daugiau grupių. Jau 
i yra projektas kitiem metam i- 
, traukti į lektorius naujų žmo- 

iš Amerikos ir iš Europos.
~ (F.D.)

nininkų pobūvis bus rugpiū
čio 30. šeštadienį baltų namuo
se. Pirmoji dalis skiriama li
teratūrai. kur savos kūrybos 
skaitys svečiai rašytojai. Antroj 
daly bus diskusijos apie meni
ninko santykius su visuomene.

A.D.

Lietuvių Menininkų Sąjunga 
Amerikoje New Yorke. rugsėjo 
1 d., 10 vai. Baltų Laisvės Na-

kilmingą Sąjungos susirinkimą. 
Taip pat kviečia atsilankyti ir 
svečius. Bus dr. Aldonos šlepc- 
tytės ir Izidor. Vasyliūno pas
kaitos. pirmininko Algirdo Ka- 
čanauskos žodis, reikalų vedėjo 
Kazio Vasiliausko pranešimas. 
Po susirinkimo 2:30 v. p.p. ben
dri pietūs Arlingtono svetainė
je. Brooklyne. Sąjunga yra ap
jungusi visų rūšių 
PLB Seimo proga 
game susirinkime 
svečių iš kitur.

menininkus. 
jų iškilmin- 
dalyvaus ir

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ. LIETUVĄ. BALTGUOIJĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 West I4th Street, New York 11, N. Y. TcL CHelsca 3-2583

MCSŲ SKYRIAI *

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23. Pa 
Tel. VVĄInut 5-8878

116 East 7th St 
New. York City 
Tcl. YU 2-0380

332 Fillmorc Avė.
Buffalo 6, N. Y. 

Tcl. MOhawk 2674

308 W. Fourth St. 
Boston 27, MaSS.

Tcl. ANdrew 8-5040

132 Franklm Avė. 
Hartford. Conn. 

Tel. CH.ipel 6-4724

900 Liferary Kd 
Clcvcland 13, Ohio 
Tcl. TOwcr 1-1481

11339 Jos. Campau 
Oetroit ' J, Mich. 

Tel. T0wnscnd 9-3980

Norėdamas siusti siuntinį giminėms ar draugams, kreipkis į patyrusią, mandagią ir efektingą musą 
įstaigą virAminėtuose mie tu«»sc. kuri Jum.; mahmiai duos reikalingo informacijų

Mūsų didelė .ir patik.ma firma yra jau patenkumsi tuksianėius klijentų
HMV, garantuoja, kad kiekvienas siuntines bus įteiktas.
Bus iSsiun«'iam.*s 18 valandą laikcfaipyje. '
Pasieks savo paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje: oro pastų 7-12 dienų

Jūsų siuntinys juos gali dar pasiekti iki PICTIES LAIKOTARPIO
M ūsų įstaigoje rasite didį pasirinkimą pirmos rūš'es maisto dalykų, kaip sviesto, arbatos, kavos 

taukų, ryžių, kumpio ir 1.1. Taip pat medžiagų: vilnonių, sintetinio Šilko, visokios odes, nosi
nukę. avalinių, laikrodžių ir kit. pigiausiomis kainomis. t

Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose

Į



PER 20 VALSTYBIŲ (2) IGNAS MEDŽIUKAS

Draugus ir pažįstamus belankant
IŠ VISUR

Pravažiavus ilgą kelią nuo draugo Motiejaus Mockapetrio 
Ramiojo vandenyno ligi Atlan- namus Bostono priemiestyje- 
to ir pasiekus, didįjį New Yor- Tik dėka kun. V. Dabušio ge- 
ką, kryptis iš vakarų Į rytus te- ros orientacijos susiradome 
ko pakeisti ir pasukti šiaurėn 
Atlanto pakraščiu — Į Bostoną, 
kur iš visos Amerikos atstovai 
rinkusi į lietuvių kongresą bir
želio 27-28.

Per giedrą ir audrą
Bostonan vežė kun. V.Dabu- 

šis savo automobiliu. Važiavo
me penkiese, nes prie mūsų 
dar prisidėjo ponia Makauskie
nė su dukrele, studente iš 
St. Joseph College prie Cin- 
cinnati. ir Darbininko red. S. 
Sužiedėlis. Už New Yorko ke
lias vedė per žaliuojančius 
Connecticut ir Massachusetts 
valstybių miškelius. Retkarčiais 
pakelėse matėsi prasikišusių 
uolų skeveldros; pro jas bu
vo prakirstas kelias. Kun. V. 
Dabušis savo oldsmobili leido

_ aukščiausiu leistinu greičiu, .tad 
tikėjomės Bostoną pasiekti ga
na anksti. Oras visą laiką bu
vo nepaprastai gražus, ligi pa
ties Hartfordo, stambiausio A- 
merikoje apdraudos bendrovių 
miesto. Auksiniai jo namų bokš
tai švytėjo iš tolo. Bet čia atsi
tiko tai. kad Naujoje Anglijoje 
jau priežodžių virtę: “palauk 
valandėlę, ir oras pasikeis”. Ne 
Į gerą jis mums pasikeitė: pa
kilo stiprus vėjas, pradėjo 
smarkiai lyti. Automobilis vos 
begalėjo pajudėti, o kiti jau 
“ganėsi” pakelėse. Mūsų bendra 
keleivis S. Sužiedėlis užėjusi 
aptemimą blaivino linksmais pa
sakojimais. Visus ypač smagiai 
nuteikė pasakojimas apie an
geliukus, kurie tokios audros 
metus gerią “Coca-Cola’.

i
Bostono miegamajame

Audrai praėjus, pakelyje 
Brockton, Mass., matėme ke
lias susidūrusias mašinas. Dar 
pavažavavus pasirodė, kad čia

BRITŲ jachta Newport, R. I-. 
rengiasi regatai, kuri bus rug-

paskendęs nedidelis miestelis, 
vadinamas “The Bedroom oį 
Boston” — Bostono miegamuo
ju. Tai Brocktonas, už kokių 
20 mylių nuo didžiojo Bostono. 
Bostone, sako, daug brockto- 
niečių dirba, o Brocktone gy
vena ir miega.

Teko atsisveikinti su malo
niom bendrakeleivėm — ponia 
Makauskiene su dukrele, kurios 
čia paliko pas gimines. Trum
pai dar sustoję Sužiedėliu šei
moje. pačiam pavakary tryse 
patraukėme į Bostoną.

Trys dienos Bostone
Bostone nėra jau taip leng

va susirasti norimą adresą, nes 
to didelio miesto gatvės yra 
raizgios—neina tokiom tiesiom 
linijom, kaip Los Angeles
Chicagoje. Buvo jau ir vėlus 
laikas, arti vidurnakčio, kai į- 
sinorėjau surasti savo klasės sėjo 20.

New Yorke pakliuvau Į pa
čius karščius, kurie čia esant 
didelei drėgmei, yna tikrai ne
malonūs. Viešėjau Stasiukynų 
šeimoje; jie man pažįstami iš 
jaunystės dienų. Vaclovas Sta
siukynas, buvęs mokesčių in
spektorius, šiuo metu cukraus 
rafinerijoj turi gerai apmoka
mą darbą. Jų 'vyresnioji duktė, 
baigusi kolegiją “ir ištekėjusį 
už jūrų Įeit. Alksninio, gyvena 
Key West, Floridoj. Pas Stasiu
kynus susitikau savo mokslo 
draugą A Mardosą, šiuo metu 

kos inžineriją. Dukrele — pa- dirbantį vienoje didelėje Inves- 
žengusi baleto mene, mano bū
ti baleto instruktore; šiuo me-~ 
tu kolegojoj gilina “Liberal 
arts”.

Bostonas, 800 tūkstančių gy- 
ventojų miestas, kadaise buvo 
garsus tekstilės pramone. Vė
liau pasireiškė Įvairių mašinų 
ir jų dalių gamyboje ir yra žy
mus kaip finanasų ir bankų 
centras; Paskutiniuoju laiku pa
garsėjo, kaip mokslo, medici
nos ir tyrinėjimų centras.

Pas New Yorko lietuvius
Pabuvęs trejetą dienų Bosto

ne. atsisveikinęs savo meilus 
prietelius Mbckapetrius, leidau
si atgal į New Yorką. Prava
žiuodamas Hartfordo ir New 
Haveno miestus esančius Conn. 
valstybėje, prisiminiau, kad čia 
yra senos, bet veiklios, nors 
ir nelabai gausios lietuvių ko
lonijos. Įvažiavus Į New Yorką. 
niūrų įspūdį padarė vaizdas vie
nos jo dalies, vadinamos Har- 
lem. Jo gyventojai, daugumoje 
negrai ar portorikiečiai. mai
šėsi gatvėse, kaip skruzdėlyne. 
Nemažai matėsi nugėrusiu ir 
šlitinėjančių šaligatvais. Buvo 
sekmadienio popietis. Kadaise 
esu skaitęs spaudoje, kad toje 
New York dalyje daugiausia 
vyksta įvairių nusikaltimų.

gatvę ir namus.
Mockepetrių šeima nemažai 

buvo nustebinta mano netikė
tu atsilankymu. Motiejaus, bu
vusio Lietuvos kariuomenės ka
pitono, nebuvau matęs jau 10 
metų. Mockapetriai gražiai Įsi
kūrę Dorchester, Mass., geroje 
vietoje, turi 3 aukštų pavyzdin
gai užlaikomus namus. Sūnus 
baigia šiais metais aeronauti- 

tigation Co. detektyvo darbą 
Jis papaskojo daug Įdomių per
gyvenimų iš savo profesijos 
darbo Ir savo automobiliu ma- 
.ne visur vežiojo. <

Buvau maloniai priimtas Ba
rauskų šeimoje. Jie turi nese
niai nusipirkę Woodhaven, N.Y. 
ne toli Foresto parko, didelius 
gražius namus. Kazimieras Ba
rauskas buvo pašto viršininkas, 
o ponia — mokytoja. Ju vyres
nioji dukrelė yra ištekėjusi už 
jauno gabaus inžinieriaus A. 
Sabalio.

Buvojau dr. A. Grigaičio šei
moje. Dr. A. Grigaitis, buvęs 
Varėnos sanatorijos direktorius, 
šiuo metu dirba St. Katerinos 
ligoninėj. Prieš 24 metus bu
vau jo pacijientas. Tik naujai 
emigravęs į Amerika, su juo 
dirbau tam pačiam geležies iš
dirbinių fabrike Maspeth, Long 
Island. Dr. A. Grigaitis, be sa
vo tiesioginio nelengvo ir at; 
sakingo darbo ligoninėj, dar 
suspėja bendradarbiauti lietu
viškuose laikraščiuose (ir, “Dar
bininke*). rašinėdamas medici
nos ir kitais klausimais. Gri
gaičių sūnus, jaunas inžinie
rius, turi gerai apmokamą val
dišką darbą.

Svečiavusi pas savo gimines 
Cesaičius (dėdė ir teta), kurie 
jau senyvo amžiaus, vaišingi, 
malonūs., daug padėję man at-

Mūsų atsisveikinimas buvo 
jaudinantis. Kaganų ir Stende- 
rienės šeimos mane palydėjo į 
aerodromą. Susijaudinęs Kaga- 
nas atminimui norėjo ką nors 
man padovanoti, bet išvertęs 
visas savo kišenes ten nieko ne
rado. Tada jis išsiėmė kuklią, 
jau gerokai panešiotą savo pi
niginę su įspaustu Vilniaus pi
lies bokštu ir lietuvišku užrašu 
VILNIUS, išėmęs pinigus ir do
kumentus. atidavė man. saky
damas:

— Tegu ta kukli dovanėlė 
Jums primena mūsų gražų 
draugiškumą ir Jūsų tėvų gim- 

’ to krašto sostinę Vilnių”.
Tai mane labai giliai sujaudi

no. Ir aš norėjau jam ką nors 
vertingesnio padovanoti, bet 
kaip ir jis. savo kišenėse nieko 
geresnio nesuradau. Greitosio
mis užčiuopiau savo Clevelan- 
do “American Lithuanian Citi
zen Club’ nario kortelės virše
lius su minėtu užrašu ir juos 

. įteikiau Kaganui. Mano menka 
, dovanėlė jį sujaudino iki ašarų.

“Jūs man padovanojote labai 
~~~ ~ vertingą dovaną, su kuria aš

vykti i Ameriką, o ir atvykus galėsiu pasididžiuoti prieš len- 
pagelbėjo atsistoti ant kojų. ^us *r parodyti, kad turiu drau- 
Mačiausi su jų sūnum Juozu. & smuikininką Vytautą Kušlei- 
karo veteranu. Buvau susitikęs ką. ^ūyį iš garsiojo Clevelan- 
su Cesaičių žentu V. Daltuva. 
kuris turi Myrtle Avė, ne toli 
Broadway. rūkalų prekybą ir 
neseniai pirkęs gražius namus. 
Uždirbąs neblogai, tik ilgos 
darbo valandos. (Grįžęs į Los 
Angeles, gavau telegramą, kad 
mano geroji teta staiga mirė).

Aplankiau kun. L. Jankų. 
Balfo reikalų vedėją, kurs dėl 
meilės artimui ryžosi palikti Ka
liforniją, kad tik galėtų pasi
tarnauti varge esantiems tautie
čiams. Jis parodė daugybę laiš
kų. kasdieną gaunamų, daugin
si iš Suvalkų apylinkės lietu
vių. Iš laiškų matyti, kad lietu
vybės dvąsia juose tebėra gy
va. Kun. L. Jankus nepaprastai 
susirūpinęs lietuvių šalpa, ypač 
esančių už geležinės uždangos, 

(bus daugiau)

NANCY McELROY, gynybos sekretoriaus duktė. Washingtone 

paskelbta regatos karalienė.

MAN PADOVANOJOTE LABAI VERTINGI DOVANI
giamų. Netrūksta ir gražių krau 
tuvių, bet jos tuščios arba apy
tuštės. Žmonių išvaizda varga
na — apskurę, išvargę. įbaugin
ti. prislėgtos nuotaikos. Rytų 
berlyniečių išorė išvaizda labai 
panaši Į čekoslovakų gyvento
jų. žymiai blogesnė negu lenkų.

Teatras be kėdžių

Apžiūrėjome monumentalų 
Raudonosios Armijos pergalės 
paminklą. Paminklas, tiesa, di
delis. bet nei meniniu, nei ar
chitektūriniu atžvilgiu neimpo
nuojantis. Matėme ir vieną nau
jai pastatytą teatrą, kuris pa
lydovų pasakojimu išstovėjęs 
kelis metus nenaudojamas. Mat. 
teatro planuotojai, suplanavę 
teatrą, pamiršę į planą įtrauk
ti kėdes, dėlto tekę laukti se
kančio penkmečio plano. į ku
rį jau buvusios įtrauktos kėdės, 
ir teatras galėjęs pradėti veikti.

Rytų Berlynas mums paliko 
nykų įspūdį. Sunki raudonųjų 
letena slegia miestą ir jo gy
ventojus. Persekiojimų į bau
ginti žmonės nerodo didesnių 
pastangų greičiau prisikelti iš 
karo griuvėsių. Apleisdamas tą 
merdinčią Berlyno dalį, vienas 
mano bičiulių padarė aiškų “nu-

AMERIKOS LIETUVIU UŽ 
GELEŽINĖS SIENOS (4)

apelsiną ir jį norėjo įduoti pa- 
sipaįniojusiam lenkiukui. Len
kiukas padėkojo, bet nepriėmė, 
sakydamas: “Tai labai brangus 
dalykas; aš jo negaliu priimti. 
Juk tokiam brangiam daiktui 
nupirkti jums reikia daug dirb
ti*’ — ir apelsino neėmė.

Tik kai mano draugas jam 
paaiškino, kad Amerikoje už 
vienos valandos darbo atlygini
mą galima ne vieną, bet kelias
dešimt tokių “brangumynų” nu
pirkti, tik tada vaikas apelsiną 
paėmė, nors ir ne visai tikėda
mas tokia amerikono "propa
ganda".

Raudonam Berlyne

Į “Raudonąjį Berlyną" nuva
žiavome specialiais autobusais 
Vokiečių palydovai mus perspė
jo nekalbinti ir nefotografuoti 
sutiktų rusų raudonarmiečių. 
Nefotografuoti ir jokių pastatų. 
Už fotografiją galima turėti ne
malonumų. iki suėmimo ar kul
kos į pakaušį. .. Tokie esą Rau
donojo Berlyno karinės val
džios potvarkiai, ir mes jiems 
turį paklusti. Išvengti šiai pa
gundai geriausia aparatus pa
likti šiapus komunistinės sienos.

Rimtai priėmę visus įspėji
mus. į raudonąjį Berlyną vyko
me drąsiai. Be to. kartą “anoj 
pusėj" buvę, turėjome jau šiokį 
tokį patyrimą. Mūsų nustebimui, 
abi Berlyną skiriančias ribas 
pravažiavome be jokių trukdy
mų ir be dokumentų patikrini
mo. Kodėl mus taip lengvai pra
leido raudonieji, man dar ir da
bar tebėra neaišku....

Nors Berlynas vientisas mies
tas ir vienodai karo audros nu
niokotas. bet jau iš pirmo žvilg
snio pastebimas nemažas skir
tumas tarp Vakarų ir Rytų Ber
lyno dalių. Rytuose žymiai di
desni buvusio karo pėdsakai ir 
daug mažesni atstatymo darbai. 
Ir Rytų Berlyne yra nemaža di-

do Simfonijos Orkestro!"
Apelsiną^ kaip auksas

Jausmingai atsisveikino ir ma
no bendrakeleiviai amerikiečiai 
su lenkais muzikais ir naujais 
pažįstamais. Vienas mūsų mu
zikantas savo draugui lenkui pa
dovanojo triubą. Mes. smuiki
ninkai. savo bičiuliams lenkams 
smuikininkams atidavėme . vi
sas turėtas atsargines stygas. 
Vienas padovanojo apsiaustą, ki
ti atliekamus savo baltinius. Vi
si bendrai sumėtėme apie $20. 
kuriuos Įteikėme vienam len
kui muzikantui, kad jis nupirk
tų savo vaikams batukus....

Atsisveikinimo metu Įvyko i- 
domus, drauge ir jaudinantis, 
nuotykis. Vienas mūsų muzikan 
tas. ieškodamas savo kišenėse 
dovanotinų “suvenirų". surado džiulių pastatų, užbaigtų ir bai- vės

Šiluvos atlaidai
Marianapolyje, lietuvių mari

jonų gražioje sodyboje, rugsė
jo 7 bus minimas Marijos apsi
reiškimas Šiluvoje — 350 metų 
sukaktis. Iš ryto 11 vai. Mišias 
aukos Nonvicho vysk; Bernard 
J. Flanagan. pamokslą sakys 
prel. Pr. Juras. Po pietų 3 vai. 
bus procesija su švenč. Sakra
mento adoracija, o 5 vai. — me
ninė programa Marijos garbei. 
Programoje dalyvauja sol. St. 
Daugėlienė, dr. J. Aistis, kun. 
St. Yla. VVaterburio lietuvių pa
rapijos choras. Pamaldų metu 
giedos Worcesterio šv. Kazimie
ro parapijos choras. Pirmajam 
diriguoja muz. A. Aleksis. an
trajam sol. Ip. Nauragis. Ruo
šias dalyvauti būriai maldinin
kų iš viso rytinio Atlanto pa
kraščio. Tai primins garsiuosius 
Lietuvoje Šiluvos atlaidus.

sikaltimą": prie Raudonosios 
Armijos pergalės paminklo nu
fotografavo mane, i kažką už
sispoksojusį. Net su raudonar
miečiais užpakalyje, kurie, no
rėdami paslėpti veidus, nusisu
ko į paminklo pusę....

Atgal į Ameriką
Kelionės atgal metu turėjau 

laiko pergalvoti, ką mačiau ir 
girdėjau Europoje. Mėginau da
rytis savo išvadas. Kokios tos 
mano išvados? Ogi štai kokios. 
Europa dūsta nuo kultūrinių 
vertybių pertekliaus, ten jau 
pastebimos "senėjimo" ir nuo
vargio žymės. Ryškiai pastebi
mi ir socialiniai nelygumai.

Kuo š. Amerika skiriasi nuo 
Europos? Jaunatvišku gaju
mu ir gyvenimiškų vertybių per
teklium. Per dideliu savo gero- 

pranašuma garbinimu.

• Darbininkas kitą savaitę 
dėl Darbo šventės (Labor Dayi 
išeis vieną kartą — trečiadienį, 
rugsėjo 3:

• Philadelphijoje rugsėjo 13 
ruošiamas lietūvių ir latvių stu
dentų bendras pobūvis East 
End Club patalpos; pradžia 7:30 
vai. vak. Programoje numaty
tas koncertas ir šokiai. Pobūvio 
tikslas užmegsti ir palaikyti 
draugiškus ryšius su latviais. 
Lietuvių Studentų Sąjungos sky
rių Philadelphijoje alstovauja 
ir Įeina į pobūvio ruošos komi
tetą Živilė Puzinaitė ir Algis 
Lukas. Maloniai kviečiami daly
vauti lietuviai studentai iš Phi- 
ladelphijos ir jos apylinkių.

• Pax Romana studentų kon
ferencijoje. Įvykusioje Bavarijo
je. Eichstaette. rugpiūčio mėn.. 
ateitininkus studentus iš Ameri
kos atstovavo V. Skrupskelytė ir 
E. Marijošiūtė. iš Europos — 
kun. V. Memenąs ir A. Medu- 
šauskas.

• Vokietijos ateitininkų sen
draugių suvažiavimas Įvyko rug
piūčio 15 Muenchene. Marijos 
metų proga dr. A. Maceina skai
tė paskaitą “Marija ir Zachari
jas — dviejų sandorų susirinki
mas". Prel. L. Tulaba nagrinėjo 
ateitininkų uždavinius tremtyje. 
Po konferencijos buvo draugiš
kas pobūvis.

• Prof. K. Pakštas, dalyva
vęs mokslinėje ekspedicijoje 
Hondūre, yra jau grįžęs Į A- 
meriką. Jis ten tyrinėjo lietu
vių įsikurdinimo sąlygas ir rado 
palankaus pritarimo. Pasikalbė
jimas su profesorium tuo reika
lu tilps sekančiame Darbininko 
numeryje.

• Kun. A. Kontautas, Lietu
vos vyčių dvasios vadas, parašė 
angliškai knygelę apie šv. Ka
zimierą, kurį vyčiai yra pasirin
kę savo dangiškuoji globėju. 
Angliškos literatūros apie šv. 
Kazimierą visai nėra, išskyrus 
trumpas ir nevisai teisingas ži
nias enciklopedijose.
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I UŽSIPRENUMERUOKI! 1 
| KULTŪROS ŽURNALĄ Į
AIDUS

Į AIDAI". MĖNESINIS 48 Į 
Į PUSL. DIDELIO FORMA- = 
Į TO ŽURNALAS. EINA l 
I JAU TRYLIKTUS Į 
i METUS. \
I GAIVINDAMI
| IR UGDYDAMI

MŪSŲ KULTŪRINĘ į 
GYVENIMĄ Į

Į Prenumerata: | 
VISUR 6 DOL

METAMS
Į ADRESAS
I 680 BUSHWICK AVĖ. 1 
| BROOKLYN 21, N. Y. j

Metine Lietuvių Svente-Piknikas
Darbo dienos šventėje- RUgSejo - SepteUlber 1 d.Labor Day

BROCKTONO VIENUOLYNO SODYBOJE, 261 Thatcher St
Pak virstąs atsilankyti ir lietuviams pakalbėti

ŠEN. JOHN F. KENNEDY
Mišias aukos Prel. Pranciškus M. Juras

Po pietų I ai. šokiai, žaidimai, dainos

Viši rė mė j ų, skyriai turės savo stalus. Bus užkandžių. gėrimų, lai-
ulėj imu. Gros orkestrai

Maloniai kniečia
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Rėmėjai

j



BALFO SEIMAS
Visiems Balfo skyriams

Liepos 29 Newarke įvyko 
Balfo seimo rengimo komiteto 
ir centro valdybos bendras po
sėdis. Balfo centrą atstovavo 
kan. dr. Končius ir reikalų ve
dėjas kun. L. Jankus. Posėdy 
paliesta visa eilė klausimų, lie- 

' Čiančių būsimą IX-tą Balfo sei
mą. Iš principinių susitarimų 
pažymėtina:

1 šių metų Balfo seimas nusi
statyta pravesti daugiau našaus 
darbo, negu demonstraciniu 
principu. Be to. juntant nuotai
kos skyriuose, bus stengamasi 
kuo daugiau dėmesio kreipti 
į jų pageidavimus ir remti jų 
konkrečius siūlymus.

2. Konstatuotas ir persvar
stytas organizacijos atstovavimo 
silpnėjimas. Nors tai būdinga 
visoms šių dienų lietuviškoms 
organizacijoms, tačiau šiam 
reiškiniui sustabdyti ryžtamasi 
surasti būdų. Seimo metu lau
kiama talkos, konkrečių siūly
mų, konstruktyvios kritikos ir 
gyvo dalyvavimo diskusijose. 
Todėl svarbu gausus atstovų da
lyvavimas.

3. Pasidžiaugti Chicagos Bal
fo apskrities valdybos pastango
mis dėl šalpos darbo pagyvini
mo. Laukiama, kad visi sky
riai, skyrių valdybos bei pas
kiri veikėjai siųstų savo siūly
mus. Einame petys petin rink
dami šalpai aukas, paduokim 
vieni kitiems rankas ir organi
zaciniame to darbo tobulinime! 
Visi siūlymai bei projektai lau
kiami prieš seimo pradžią, kad 
juos būtų galima sugrupuoti ir 
darbotvarkėje, laiko paskirti.

4. Posėdžio dalyviai buvo 
vieningos nuomonės, kad orga
nizacijos nuostatai reikalingi 
peržiūrėjimo ir papildymo. Dau
giau pasisakymų išgirdus, šis 
klausimas seimui numatoma pa
teikti referato formoje. Be to, 
bus pranešimas dėl vieningesnio 
aukų rinkimo darbo koncen
truojantis į birželio mėnesį, ku
riame 1941 Ųetuva buvo palies
ta pirmuoju genocido smūgiu.

ŠEN. JORGE RODRiGUEZ, sūnus 
dabartinio Chilės prezidento, nori bū
ti pats išrinktas prezidentu rugsėjo 4

Noovood, Mass,
Mirė ilgametis "Darbininko" 

skaitytojas. Po ilgos sunkios li
gos rugpjūčio^ 15 d. mirė Simo
nas Razulevičius, sulaukęs 69 
metų amžiaus. Velionis buvo ki
lęs iš Kudonių kaimo, Žiežmarių 
valsčiaus. Į šį krašta atvyko 19 
10 metais ir daugiausia gyveno 
Nonvoode. Liūdesyje paliko 
žmoną Oną, tris dukteris — Al
doną. Albiną ir Eleną su šei
momis. broli Domininką su žmo
na ir brolį Praną su šeima, gy
venantį Lietuvoje.

Velionis buvo sugrįžęs į Lie
tuvą 1932 m., kur gyveno dve
jus metus ir vėl grįžo. Velionis 
buvo ramaus būdo ir geros šir
dies. Daug padėjo naujakuriams 
ir, kiek ištekliai leido, šelptė 
vargtančius Lietuvoje. Su velio
niu atsisveikinti atvyko didelis 
skaičius giminių ir draugų. Po 
trijų gedulingų mišių velionio 
palaikai buvo palydėti į Nor- 
vvoodo Hiland Kapines.

AR GALIMA APSIEITI BE UODŲ IR ŠIRŠINŲ?
Pone Redaktoriau, prašyčiau 

praėjusio numerio mano straips
ni “Apie uodų žalą ir naudą po
litikoje*’ papildyti staiga su- 
švitusiom naujom mintim. Tai
gi ...

Kitą naktį, saugodamasis uo
dų ir juos gainiodamas, visai 
nemiegojau. Turėjau gražaus 
laiko išmąstyti viską ir apie vis
ką.. čia atradau dar vieną minti, 
kuriai negali būti konkurenci
jos. Genijai negimsta kasdien. 
Jei gimęs piemeniu tampa pa
sauliniu politiku, tai kodėl aš 
negaliu būti genijum bent išra
dingumo srityje. Ką aš išradau, 
paklausite. Ogi štai ką:

(HUMORAS)

tik sugriauti ramų ir patogų gy
venimą, kai po karo reikės mai
tinti milžinišką Rusiją ir sateli
tus. čia tai ne DP lagerius iš
laikyti! Tad už parsivežtąišMas- 
vos premiją didelio papeikimo 
iš JAV visuomenės nesitikiu, 
bet man labai rūpi naujų atei
vių reakcija.

Visi bėgę nuo bolševizmo (ir 
aš pats, be a*bėjonės) sutiks ma
ne, geriausiu atveju, su kačių 
orkestru ir supuvusiais kiauši
niais. Nedraugiškai šaukdami, 
jie kolios mane, vadindami ‘*su- 
sidėjeliu su Maskvos banditais'*.

Mes negalime gyventi be uodu jįe pj-įmins Červenės miš- 
ir širšinų"

Taip, negalime gyventi. Tai 
patvirtina aiškių aiškiausias fak
tas, kad Amerika neapseina be 
bolševikinių širšinų: juos pati 
pasikviečia, arba jie atvyksta ir 
nekviečiami. Atsigabena su sa
vim dar kirbinę tropinių uodų 
iš Egipto. Ar ne įrodymas, kad 
mes negalime be jų nė vienos 
dienos pabūti? Jie mums rei
kalingi kaip druska ir duona. 
Tai mano genialus tiesos kon
statavimas — tiesiog atominio 
amžiaus: išradimas.

Aišku, už tai negausiu premi
jos iš konservatyvaus Nobelio 
fondo, bet galiu gauti iš pažan
gios Maskvos didžiųjų fondų, 
kurio neabejotinai yra tam, kad 
tinkamai apdovanotų pasižy
mėjusius propagandininkus ir 
jų širšinės politikos rėmėjus.

Tiesa, aš negaliu tikėtis tokio 
entuziastiško savųjų sutikimo, 
kurio susilaukė pianistas Van 
Cliburn, grįžęs iš Maskvos su 
premija. Senieji amerikiečiai 
gal toleruos mane, kaip akėtvir
balį draugiškų santykiu su so
vietais grandinėje. Kas gi nori 
kariauti Amerikoje turėdamas 
Čia gerą gyvenimą? Karas gali

5. Neužmirškite, kad nuo 25 
narių ar jų dalies gali būti vie
nas atstovas. Atstovą galima
rinkti, gali valdyba skir-
ti arba deleguoti. Galite ir įga
lioti ką nors iš artimesnės sei
mui vietovės kad jūsų skyrių 
atstovautų, jei jums finansiš
kai neįmanoma savo žmogų at
siųsti.

Tikime, kad skyrių valdybos 
talkins Balfo seimą regiant 
siųs atstovus ir padės seimą pra
vesti.

Seimo Rengimo Komitetas

kus, kur bolševikai klastingai ir 
žvėriškai sušaudė daugybę lie
tuvių, o pasislėpusius miške 
gaudė šunimis. Jie primins man 
Katyną, kur bolševikai sugul
dė i vieną kapą 12.000 lenkų- 
karių, pabėgusių nuo Hitlerio 
ir galėjusių kartu su rusais ka
riauti prieš vokiečius. Surišus 
jiems rankas, jie buvo sušaudy
ti į pakaušį už tai, kad 1920 
metais tie kariai gynė savo ne
priklausomybę nuo raudonosios 
armijos, mėginusios atgauti ca
ro imperijos teritoriją.

Tas priekaištas dėl Katyno 
žmogžudystės ypatingai paku
tens mano sąžinę, nes žuvusių 
karių tarpe buvo mano mokyto
jas užsieny — patologijos pro
fesorius majoras dr. Kalitinski, 
balzamavęs kilusia iš Lietuvos 
maršalo Pilsudskio kūną.

Aš tiesiai virpu galvodamas 
apie inirušusius ukrainiečius. 
Man pavažiuojant kadaliaku 5th 
Avė, jie iškeltais kumščiais pri
mins man 3.000.000 tautiečių, 
žuvusių nuo bado sukelto tam, 
kad žmones suvarytų į kolho- 
zus (Nuodingas uodas Chruščio
vas irgi prisidėjo, būdamas de
šine ranka Kaganovičiaus, vado
vavusio tai bado akcijai).

Šviežiai Įpykę vengrai, kurių 
aš labiausiai bijau, keiks mane 
pasiučiausiai, primindami pra
lietą kraują jų patriotų: Nagy, 
generolo Maleterio ir tūkstan
čių kitų vengrų, žuvusių negai
lestingai nuo mano busimųjų 
geradarių.

Žinoma, aš busiu tikamai ap
saugotas nuo riaušių, gavęs ke
letą tūkstančių policijos agentų 
prie aerodromo ir išilgai trium- 
falinės kelionės. Vis dėlto aš 

grata, Sovietų, a- 
ir Washingtonas 

vengs nesklandumų santykiuose
PABĖGO 
niškos grumtynės su bulium.

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 —

Rugpiūčio 31 (sekmadienį prieš "Labor Day") 2 vai. p.p.

su Sovietais, gavęs Maskvos ko- 
liojantį laišką dėl mano saugu
mo. .r '

Be to, mane ramina ta aplin
kybė, kad kapitalistai nekreips į 
mano triumfą jokio dėmesio, bū* 
darni užimti biržoje, o vadina
moji liaudis bus su mantini. Aš 
jau turiu tam garantijas. Pavyz
džiui, viena Long Island ponia, 
mažų paukščių užtarėja liepos 
15 skundėsi laiške “N. Y. He- 
rald Tribūne”, karštai protes
tuodama dėl negailestingo in- 
sektų, atseit uodų naikinimo 
purškiant medžius kažkokiais 
nuodais, vadinamais “insect kil- 
ler”. Dėl to purkštimo Hunting- 
tono apylinkėje išnyko mažų 
paukščių veislė, kuri gyveno iš 
uodų, rydama juos gerais lai
kais. štai ta sveikai galvojanti 
ir taiką mylinti liaudis palaikys 
ir parems mane, mažą paukštį, 
kuris turi progos gerai pagy
venti iš širšinų ir uodų malonės.

Dabar pone Redaktoriau, su
praskite, kad nepasinaudoti 
su tuo būtų neprotinga, kai , 
gera proga. Ar Tamsta manai, , 
kad Van Clibum gavo pre- ( 
miją tik dėl savo virtuoziško 
skambinimo? Aišku, jis gavo ją 
dėl susidarusios pasaulio kon
junktūros, kuri verčia bolševi
kus sukelti bangą šiltų jausmą 
plačioje amerikiečių visuomenė
je savo naudai. Jis galėtų pav., 1 
skambinti dešimts kartų ge- 1 
riau, bet negautų iš jų nė ar- 1 
būzo, jei nė ta konjunktūra, I 
aukštu politiniu žargonu kai- I 
bant. Zirzėdami aplink Van Cli- i 
burn, bolševikų širšinai liuliuo- i 
ja amerikiečių visuomenę. i

Tai matai, Pone, aš irgi noriu 1 
pasinaudoti šia proga, atseit, 1 
konjunktūra. 1

Deja, turiu atvirai prisipažin- , 
ti, kad mano entuziazmą numu
ša kiek prigimtas abejojimas, 
ar aš neprasilenkiau kiek su va- J t 
dinama politine bolševikų linija k 
savo rašiny. Bijau, kad toks ka- 
bliukas gali būti lemiamas visai i« 
mano propagandininko kerjėrai. i | 
Jei, neduok Dieve, kabliukas <> 
atsiras, tai Maskvos širšinai su- 
pyks ir zirzėdami, ko gero, gali <’ 
įlįsti į vieną ausį ir išlįsti per B 
kitą. Jie turi tam tikslui dar !! 
caro laikais išrastą nagana (tuo- (> 
met nevartotą bausmėms). Da- o 
bar jis Maskvoje labai plačiai 6 
naudojamas, užuot tėviško pla- '» 
kimo per užpakalį su caro kazo
kų nagaika.

(P.S. Nei šio nei anksčiau 
buvusio mano pasisakymo neva
lia niekam persispaudinti be 
mano leidimo, o ypač draudžia
ma plegijuoti sovietinėje spau
doje).

Dr. P. Legeckis

Carnegie Hali, 154 W. 57th Street, New Yorke, įvyksta

DALYVAUJA: Čiurlionio ir Dainavos Ansamblių, Pirmyn ir Varpo chorų Jungtinis 
choras; solistai: S. Baranauskas, A. Brazis6 J. Krištolaitytė, A. Stempužienė, 
J. Žukas (vargonais); Simfoninis orkestras. Progra no j: B. Budriūno, V. Jaku- 
bėno, J. Karnavičiaus, kun. B. Markaičio, S.J., S. Sinkaus, J. Žilevičiaus veikalai.

Bilietai nuo $5.75 ložėse ir parteryje iki $1.— balkone.
PO KONCERTO, rugpjūčio 31 d., 7 vai. vak., Stattler viešbutyje, 7th Avė., 32 & 33 St., 

New Yorke, įvyksta PLB Seimo

PABAIGTUVIŲ BANKETAS
meniu su vynu po banketo — šokiai bilietas $10.—

Koncerto ir banketo bilietų galima gauti:
Brookhnr: Piliečių fclube, 280 Union Avė.; Atletų Klube, 1332 Halsey St.; J. Ginkaus krautuvėje. 495 Grand St..; 

pas kun. V. 1 labus; ar P. Jurky ("Darbininkas”), 916 VViiloughby Avė.; I. Bunaitytę, 192 Ar'ingtnn Avė.

IVoodiiavcn, N. Y.: J. Andriušis Havcn Realty. Waterbiiry, Conn.: P. Vileišis, Allerton Rd..
8709 Jamaica Avė.; Mžddlebury, Conn.;

tVorcrster, Mas*.: A. Gražulis. 46’t Providence St.;
Flushing 55. N. Y.: V. Vaitiekūnas. 137-16 N. Hempstead 

Tpke., TNdepenrence 3-1652;
Maspeth, N. Y.: V'. J. Atsimainymo parapijoj. 64-14 

56lh Rd., DA. 6-2236.

l’.itrrson, N. J.: A. Rugys. 212 I„awrcnce PI.;
Keamy, N. J.: K. Barzdukas. 273 Chcstnut Si.;
Neįtark.' N. J.: Mrs. Trečiokiene, 84 Van Ncr-s PI.;
Hartford, Conn.: W. M Chase. 275 Farmington Avė.;
Eiizabeth, N.-L: K. Bartys, 218 Franklin St.;

MINĖSIME ŠILUVOS 
SUKAKTĮ

Brooklyno keturios lie
tuviu parapijos bendrai mi
nės Švč, Marijos Apsireiš
kimo Šiluvoje 350 metę su
kakti.

Rugsėjo 7 <L 4 vai. p.p. 
lietuviai maldin'nkai vyks i 
Uurdo Apsireiškimo baž
nyčią Abrrdeen Street ir 
Broadway, Brooklyne. Vi
sos pama’dos bus lietuviš
kai: rožančius Šiluvos ir 
I Jurdo maldos ir giesmei, 
pamok.1- los, procesija, palai
minimas Šič. Sakramentu.

šiemet sukanka ir 100 
metę, kai švč, Marija apsi
reiškė Laurde, Tad ir lietu
viu maldininką susibūri
mas prisimins kartu ir šią 
sukaktj.

VHi maldininkai galės 
gauti %-isnotinins atlaidus 
Bus gauti atlaidai ir Šilu
vos minėjimui, kaip Ir per
nai. v

Visi lietuviai raginami 
rugsėjo 7 dalyvauti tose 
sukaktuvinėse pamaldose. 
Da’yvans visi Brooklyno 
lietuviai kunigai.

MRS. JON GALLAGHER, ?(T Dyfcemanš,~*NL Y^7 gimė 19 vaikas.

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

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

; S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 OBCHABD ST., GR 5-4525

i COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra'niškai 

I KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS
I ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
, Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius
, LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE,

UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!
Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam

I Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 
į " Vilnones medžiagas įš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 

kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

I
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti | Lietuvą gausite:

I. C I G M A N, IN C.
161 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tetek GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai, j 

Atdara šiokiadieniais, šęštad. bei sekmad
i

lamstu rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ii kvarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos tr rayoninės medžiagos parduodamos
• iwholesale) kainomis.

K and K FABRICS

griežta; urmo

1158 East Jersey Street, Eiizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI. VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę



2.50$2.50

Kreiptis —
2.00

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

2.00 87-99 JAMAICA AVĖ.,

TEL. VI 7-4477

3.00

2.002.00

KABARETAS
MUZIKA

| Baras, sale vestuvėms,

2.00
4.50

parke, Ridge- 
bus paskelbtas

2.00
3.00

2.00
1.00

vakaras seimo 
pat šeštadienį,

1.00
1.75
2.50
4.00

1.00
1.10
1.50

1.00
3.00

Gubem. Averell Harriman 
1952 ir 1956 buvo įstatytas de
mokratų į prezidentus, bet už-

HARRIMANN...
(Atkelta iš 2 psl.)

PAUL GLADD, 11 m. {jungtas 
beisbolo mažųjų lygą, atvyko 
žaisti į Ameriką.

2.00
5.00

. 2.00

DRAMA
Žvakidė. Darbininko premijuota drama,

A. Škėma ........... ............................—..........

Kiek gauna bankų prezidentai
Amerikos bankų apie pusė

3.00
2.00
1.20

2.20
1.00
2.00

kurie turi mažiau kaip vieną 
mil. dol., savo prezidentam mo-

1.00
2.00

NUOŠ.IRDI PADĖKA 
T

Darbininko piknikas rugpiū- J. Bundonienei, Andy’s Meat 
čio 17 Linden, N.J., praėjo jau- Market. 
kioje nuotaikoje. Susilaukėme

1.50
2.00

6.00 Missa in honorem Imm. Cordis .  1.50
j Uetnviška muzika, C. Sasnauskas. 133 p. 3.50

Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom .... ....... 1.00

MALDAKNYGES
Sveika Marija kun. SL Yla............ ............
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa .......      ...

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
. balt

VAIKU LITERATORA
Vaikų knygelė, vy»k. M. Valančius, 155 p. 1.80
Pasakos. Haufas, 93 p......................... .
Baltasis vilkas, K. Binkis. 36 p. .....
įkapės pasaka. V. Pietaris, 96 p. ----
Po rajjanos kirviu, J. Jankus. 101 p.

Ypačiai norime padėkoti pik- 
ka tik 4764 dol. metam. Bankai niką parėmusiem savo darbu: 
su 20-25 mil. indėliu, moka 20, 
145 dol.

Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p. .... 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys

BELETRISTIKA
Smilgaičių akvarėlė. Draugo premijom

PRANEŠIMAS

Q SPORTAS
Arūnas —N«w Yorko jaunię 

teniso meisteris
Praėjusią savaitę pasibaigė 

New Yorko teniso turnyras, ku
ris kekvienais metais rengia
mas dienr. “Daily Mirror” ir 
miesto parkų departamento. Šio 
turnyro jaunių • grupėje į baig
mę pateko Goldmannas iš Bro- 
oklyno ir mūsiškis Saulius A- 
rūnas iš Queens. Baigmės var
žybos praėjusį antradienį bu
vo Central parke. Saulius Arū
nas stojo rungtis, vos tik išli
pęs iš traukinio. Jis keliavo vi
są naktį iš Ohio, kur rungėsi 
visos Amerikos jaunių pirme
nybėse. Ten jisai priėjo iki pu-

Margos žinios
Morkos ir grožis

Vaikai mėgsta žalias morkas 
pagraužti. Dabar pastebima, kad 
morkos naudingos ir grožio bei 
sveikatos ieškotojom. Stiklas 
žalių morkų sunkos kas rytas 
per tris savaites duoda naują 
blizgėjimą odai ir plaukam. Y- 
pačiai, jeigu prie svaro morkų 
sunkos dar pridedama pusė cit
rinos, apelsinas, pusė stiklo ju- 
gurto ir šaukštas medaus.

Blogos žinios apie kojas
Londone pasėdžiavę ortope

dai pripažino, kad moterų ko
jos didėja. Netrukus batai 36, 
37, 38 nr. būsią retenybė. Per 
paskutinius dešimt metų skai
čius moterų, kuriom reikalingi 
batai 41 nr., padvigubėjo.

Kongresas ir reklamos
Kongrese kilo riekalavimai 

pažaboti dantų pastos ir vaistų 
nuo sopulio reklamas, kaip jau 
buvo sutvarkyta cigarečių rek
lama. Kongreso nariai reikalau
ja. kad vyriausybė iš firmų pap
rašytų moksliško Įrodymo, kiek 
jų dantų pašto ir vaistų nuo 
sopulio reklamos yra teisingos.

Per 1957 12 dantų pastos fir
mų tik reklamai išleido 25 mil. 
dol.

siaubaigmės, o New Yorke lai
mėjo ir baigmę rezultatu 6:1, 
7:5, aiškiai parodydamas savo 
persvarą.

Pirmame sete aštriais pada
vimo, smūgiais bei gerai apgal
votu žaidimu Saulius aiškiai 
triumfavo. Antrame sete jau 
atsiliepė jo kelionės nuovar
gis*. Padavimai nebuvo tokie a 
taiklūs bei aštrūs, ir Goldmanas 
vedė 5:3. Vis dėlto Saulius A- 
rūnas nepasidavė. Pasitempęs 
laimėjo ir antrą setą 7:5 rezul
tatu. Tuo būdu tapo New Yor
ko 1958 metų jaunių meisteriu 
laimėdamas “Daily Mirror” 
skirtąją dovaną.

Abu priešininkai, žiūrint iš ša
lies, vienas antro kiek pribijo
jo. Tačiau Arūnas parodė, kad 
jis gali ir sugeba kovoti dėl kiek
vieno sviedinio ir rinkti taš
kus. Netaip dar seniai jis žai
dė silpniau.

“Daily Mirror’, savo skilty
se skyręs nemažai dėmesio jau
nam laimėtojui, pažymėjo ir 
tai, kad jis yra lietuvis.

Futbolas
Naujas futbolo sezonas (1958

— 1959 metų) pradedamas 
rugsėjo 21. LSK vadovybė, at
sidūrusi prieš sunkų uždavinį 
sudaryti komandą pirmenybių 
sezonui, numatė pravesti eilę 
bandomųjų draugiškųjų žaidy
nių. Rugsėjo 7 matysime mū- 
ŠJŠkius žaidžiant su Greek — 
Americans SC., o rugsėjo 14
— su Giuliana EC. abejos rung
tynės bus Newal Farmers Ovai.
Bendruomenės seimo metu taip 

pat numatytos futbolo rungty
nės. Norėta. New Yorke turėti 
Rytų ’ Apygardos lietuvių rink
tinę, bet vargu tai pavyks. Dėl 
to priešininku pakviestas Wa- 
terburio Gintaras. Rungtynės 
bus šeštadienį, rugpiūčio 30, 
New Farmers Ovai 5 vai. p.p. 
Įdomu, kaip New Yorkui sek
sis? Apygardinių pirmenybių 
metu, kaip žinome, New Yorkas

vos išspaudė 2:1. Waterburio 
Gintaras visą kėlinį vedė 1:0 
ir New Yorkui buvo įvaręs ne
mažai baimės. Kaip bus dabar?

Sportar seimo metu
Futbolo rungtynės įeina į 

Bendruomenės seimo programą 
šeštadienį, rugpiūčio 30. Bus 
taip pat ir krepšinis. New Yor- 
ko LSK moterų ekipa susitiks 
su Worcesterio Vytėmis. Dar 
neaišku, kas bus priešininku 
LAK vyrų krepšinio komandai. 
Sunkiausią uždavinį turės New 
Yorko jauniai krepšininkai, ku
rie rungsis su Worcesterio Vy
timi. Visos rungtynės bus Gro- 
ver Cleveland 
woode. Laikas 
penktadienį.

Sportininkų 
metu bus taip
rugsėjo 30, Grand Paradise sa
lėse. Pradžia 8 vai vak.

Ateletas

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Ausvicas, Aleksandras
Balionis, Petras, dirbęs miš

kuose Regan, Ontario
Bakšys, Jonas, Stasio sūnus
Buginienė - Narmantaitė, Ka

zimiera, iš Kūlupėnų k., Karte
nos vi., Kretingos ap., vyras 
Buginis, Juozas

Gerulis, Nikodemas, Vinco 
sūnus

Grušas, Juozas, Prano sūnus, 
kil. iš Stačiūnų vai., Šiaulių ap.

Janulevičius, Anicetas, Sil
vestro sūnus

Jesevičius, Antanas, Kazimie
ro sūnus, iš Gedgaudžių km., 
Salantų parap,

Jurevičius, Antanas
Juškevičius, Jonas, Jono sū

nus, ir Juškevičienė, Bronislova, 
Stasio d.

Katauskas, Juozas, iš Vaičiu
liškių km., Punsko vai.

Kreivėnas, . Jonas, gyvenęs 
Kanadoje, vėliau persikėlęs A- 
merikon

Kunigonytė - Bartniekienė, 
Marija, Motiejaus d., gim. Sas
navos valsč.

Lingis, Juozas, Juozo sūnus, 
gimęs Pažeriu valsč.

Litvinienė, Irena
Mikalauskienė - Narmantaitė, 

Magdalena, iš Kūlupėnų km.. 
Kartenos v., Kretingos ap., vy
ras Mikalauskas, Adomas

Navickas, Mykolas, ir žmona 
Jadvyga bei vaikai

Norkus, Vaclovas, Prano sū
nus, gimęs Laivių km., Salantų 
v., Kretingos ap.

Pauluskas, Jonas ir Barbora 
(gal Paulauskas?) <

Peteris, Petras, Petro sūnus
Požerauskienė, Aleksandra, 

Stasio d.
Razmus, Bessie, gyveno Chi- 

cago, m.,517 W. 64 St.

Rimkevičius, Jonas, Prano 
sūnus, g. Skirsnemunėje, gyve
nęs Ankalnės km., Veliuonos 
vai., vokiečių saugumo suimtas 
1944 m. birželyje

Rogalskis, Vaclovas
Sasnickas, Juozas
šepkauskas, Vincas, Vinco 

sūnus
Sevrimavičienė, Ksavera, vy

ras Vladislovas
Šimanauskienė - Mažierienė, 

Petronėlė
šimkevičiutė, Elzbieta, Juozo 

duktė, gimusi Biliūniškių km.
škikaitė, Marcelė, Kazimiero 

duktė, iš Žibartų km., Šeduvos 
vai., gyveno Argentinoje

Slivinskas, Petras ir Stasys, 
iš Vaiškunių km., Bukonių par.

Stankūnas, Stasys, iš Veliuo
nos m., Kauno ap., buvo Ham
burge, Vokietijoje

Svetikas, Henrikas 
Vaškelienė Jie va
Vytas, Juozas, Jono sūnus, 

gim. Deltuvos vai., Ukmergės 
apskr.
Žigas, Vytautas

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consuiate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BANGA TELEVISION
S428 FULTON STREET 
'BROOKLYN 8, N. Y.

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

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, attekamas

* prityrusio techniko, pripažinto BOA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

TALARSKI
F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, C0NN.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Lietuvių Siuvėjų 54to sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio — August 27, 
5:30 vai. vakare, Unijos patal- 

Nuoširdžiai dėkojame ir vi-, pose, 11-27 Anon Place, Brook- 
prezidentų vidutiniškai metam gražaus.būrio mūsų laikraščio šiem atsilankiusiem. lyn, N.Y. Nariai prašomi gau- 
gauna'lūOOo'dol algos. Bankai skaitytojų , rėmėjų ir prietelių, Jūsų visų nuoširdi talka mum šiai dalyvauti. Bus svarbių pra- 

už ką tariame nuoširdų ačiū. palengvina didžius Darbininko nešimų, 
leidimo rūpesčius. Ačių!

Darbininko Administracija

anglų kalbos pamokos mokyk
lose; keturgubai padidintos sti
pendijos kolegijų mokslui. Rū
pinamasi, kad būtų įsileista dau
giau imigrantu iš rytinių ir pie
tinių Europos kraštų; dabar imi
gracijos Įstatymas juos nuskriau
džia. Europoje dar kenčia apie 
160,000 bėglių, kurių išsilavini
mas ir patyrimas būtų labai 
naudingas šiam kraštui. Pažy-

Aitutienei, Plungienei, Saba
liauskienei, jaunavedžiam Juo
zui ir Angelei Prapuolianiam, 
Dobrovolskui, Rogers, Urbo
nui, Stukuiy sr., Šukienei, P. 
Urbonavičienei.

Nuoširdus taip pat ačių au
kojusiems piknikui dovanų: Ur
bonavičienei, E. Kašėtienei, Ga- 
gienei, Packienei, Benutauskie- 
nei, E. Bem iš Brooklyno, Di
lienei iš E. Orange, N.J., Bal
čiūnui iš Hillside, N.J., visiem 
Lindeno aukotojams: A. Aitu
tienei, B. Sebeckienei, A. Py- 
lipaitienei. A. Deveikiui. R. Jur-

mėjo. kad visiem tiem reika- šienui. E. Petikovienei, Z. Pre- 
lam ginti tekę grumtis su res- bj§ausycneiw o. Tutulienei, P. 
publikom partija. _ . _ .___r Sabaliauskienei, A Dambraus

kienei, V. Pluiigienei, B. Budre-
vičienei, V. Strazdienei, B.

leido pirmenybę Adlai E. Ste- Ašmontienei, S. Strazdienei, E. 
vensonui. Ramanauskienei, K. Šukienei,

VELTUI PASTANGOS. Melo detektorium nurtta nustatyti, ar 
Herman Kicrdorf, sudegusio Frank Klenforfo dtd8»#FMnt, Mlcb^ 
dalyvavo valyklos padegime. Mašina nieko nepadėjo, diedulis gi
nasi. kaip Ir vM teamsterlų bosai.

FUKNITURE CO.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ 
KRAUTUVĖ 

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠKIENE

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL EV 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

S*®*

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas

Kipras Sakalauskas 
Skyriaus Sekretorius

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mase.

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

naujomis, dažymas ir poliravimas

BROOKLYN 11 N. Y

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
• < ' GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Mėnuo vadinamas medaus, NeK Mazalaitė, 
220 p__________________ 1------- ----------- -

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M. 
Vaitkus, 207 psl. ................................ .....

Kur bakūžė srmanota, A. Vaičiulaitis .... 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p.------
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis 

Andriušis, 240 p....................... ................
Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė - -----------
Gabija, metraštis ......  :________
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p._____
Susitikimas, J. Gailius. 155 p. _________
Don Kamiliaus 'pasaulis, 324 p. ...----------
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. -------------
Sieki už sielą, D. Pilla, 304 p.__________
Algimantas, V. Pietaris. 267 p.----------------
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac 
Pabučiavimas, J. Grušas .......

POEZIJA
Kristaliniam karste, J. Aistis _________  2.00
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 1.50 
šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.--------- 1.50
Etapai (jrišta), J. Kėkštas, 141 p. —......
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p.-------------
Atviros marius. L. Andriekus, 136 p. ...:------
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai, 

A. Gustaitis. 144 p...................................
Daiktai ir nuorūkos. L. Žitkevičius... .......
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė--- - --------

Perkant - parduodant namus, ar iš-
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinių ir vats-

Atlaidų šaltinis _____________ __________
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus, 

413 p____________________________ ....

RELIGIJA IR’FILOSOFIJ A
Naujasis Testamentas ___ _______ _______
Saulės giesmė. A. Maceina, 454 p. ---------
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 

264 p........... ...................................... ...........
Pranašystes apie pasaulio galą, prel. P.

Juras, 111 p..................... .................... .......
Džiaukis 
šventas"

1.00 
yvenimu. O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
itanas Paduvietis, Nello Vian,

145 p........ .....,..................... ............................
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis .......
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis,

139 p................................................................
Laisvė ir būtis, J. Girnius, 151 p. ...............
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius. 246 p...................................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė. Marijos poezijos

antologija. A. Tyruolis ........... ........ ..........
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna .......
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas. 260 psl. ...........................

3.00 
2.20 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.60 
1.50

tybiniŲ taksy (Income Tax) užpildy 
Ii, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders)

WOODHAVEN 21, N. Y.

Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vaL valu,

sekmadieniais — 1 vai p.p. Bgi 5 vaL vak.

Gims tautos genijus, L. J. Volcekauskas,
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA. 80 p...........................................  1.50

Kovose dėk Lietuvos, n d.. SL Raštikis .... 7.00 žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p------ --------- 1.50
Kryžiuočiai I, II ir III t.. H. Sienkevičius—po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas 
Lietuvos archyvas f bolševizmo metai).
• 436 p................................ ............................
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

Vac. Biržiška. 100 p. ........     1.00
Smulkioji tautosaka, patarlės, priežodžiai.

posakiai, J. Mingirdas, 182 p. 3.00, įrišta 3.50’
2.00 
5.00

romanas. P. Jurkus ........................
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p.'

5.00
150

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willovghby Avė..

r
i WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

parengimams, susirin
kimams, etc.

188S MAIBSON 8T.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcwood

BROOKLYN 27, N. Y


