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Viduriniuose rytuose negiędreja

y/n;

— Armijos satelito “Explof- 
er" IV vienas radijo siųstuvas 
jau nutilo. Antras dar veikia.

Ką tai reiškia, nepasakė, nors 
pažymėjo, kad Amerika derėtis 
dėl Matsu ir Quemoy negalinti, 
nes tai kitai draugingai vyriau
sybei priklausanti nuosavybė.

(Šitaip galvojant galima ir 
priešinga išvada. Būtent: jei at-

— Jordanijos karalius prie
šingas. kad Anglijos kariuome
nė pasitrauktų.

ir dar laimėti vieną vietą iš de
mokratų. Demokratai tokių per
renkamų vietų turi tik 7. Po 
Maine rinkimų respublikonam 
padėtis pablogėjo ne tik propa-
gandiškai; dabar jie turi atlaiky
ti savo dar 20 renkamų vietų 
ir jau atkovoti iš demokratų 
dvi vietas.

Kai Trumanas apsisprendė gin
ti, teko sumokėti 137.000 ame
rikiečių gyvybių.

džiai sumuštt Nuo 1911 Maine 
buvo respublikonų tvirtovė be 
pertraukos. Laimėjimas dabar 
didele persvara — 170.626: 
109,954.

600.000 mažiau nei liepos mėn. 
bet vis tiek 2 mil. daugiau nei 
pernai rugpjūtyje. Daugiausia 
bedarbių buvo birželyje — 5. 
437.300.

weris ir Dulles Įmanevravę A- 
meriką i sutarti su Formoza.

Arabai nori ko kito — ne taikos

reikšmės Formozos apsaugai 
Kitaip tariant, galima tas salas

Štaten Island rugsėjo 2 bu
vo nužudytas gydytojas Nimer 
ir jo žmona. Buvo paskelbta, 
kad nužudė juos kaukėtas už-

— Jei derybose kom. Kinija 
atsisakys vartoti jogą, tai bus atiduoti komunistam.

giau Amerikos kontroliuojama, 
maža Formoza, negu Sovietų 
kurstoma didžiule komunistine 
Kinija).

rengėsi smaugti. Dabar policija 
jau paskelbė, kad visą tą isto
riją išgalvojęs tas- 8 metų sū-

Arabų Lyga atsisakė parem- arabai dabar nori vaidinti

Komunistų grasinimas auga
Laiko eigoje komunistų grasi

nimas auga. Anglijos užsienių

DIDYSIS NUSIKALTĖLIS — 
SŪNUS

D. Lawrence (NYHT) • pasi
sako prieš tuos, kurie reikalau
ja, kad Amerikos vyriausybė

IŠMESTI DRAUGI VILKAM?
PRIEŠ AMERIKOS VIEŠĄJĄ OPINIJĄ KLAUSIMAS: KAS 
DARYTI DEL FORMOZOS? RIZIKUOTI KARU, AR AUKOTI 
SAVO SĄJUNGININKĄ, SAVO GARBĘ, IR VISĄ LIGŠIOLI
NE TOLIMŲJŲ RYTŲ POLITIKĄ. KARO RIZIKOS BMBfR 
KURSTOMA. VIEŠOSIOS OPINIJOS IR DAR LABIAU NAU
JAIS MASKVOS IR KINIJOS KOMlTVISTU GRASINIMAIS, 

VERČIA IR VYRIAUSYBĘ SUKTI į ANTRA KEUA.

Maroke. Jo vyriausybę naciona
listai spaudžia, kad svetima ka
riuomenė išsikraustytų.

peiliu pats papjovęs miegančius 
tėvus. Paskui peilį nuplovęs ir 
padėjęs į savo vietą. Vaikas ti
riamas psichiškai Gal ir tas

AR ADAMS

a

XLIIINR~66

Baltieji Rūmai rugsėjo 10 pa
neigė žinią, kad prezidento a- 
sistentas Sherman Adams pasi
traukia.

Tačiau respublikonų lyderiai 
pakartotinai pareiškė, kad jie 
spaus Adams kuo greičiau at
leisti. Tai daroma dėl preziden
to ir krašto gerovės, o svar
biausia /pagerinti atmosferą rin
kimam.

Dabar Adams yra išvykęs 
žvejoti. Apie save jis nieko ne
pareiškė. Nėra žinios, ar jis po 
žvejojimo grįš.

Darbo sutartys tarp Fordo, 
General Motors ir Chrysler kor
poracijų ir unijų baigėsi gegu
žės mėn. Lig šiol ėjo derybos 
dėl naujų sutarčių. Susitarti ne
pavyko. Unijos paskelbė, kad 
nuo rugsėjo 17 jos pasiryžę pra
dėti streiką, jei nebus susitar
ta. Streikuos 102.000 darbinin
kų.

Viena streiko savaitė Forde 
atsieis 3 mil. dol., General Mo
tors 8 mil.

Unijos reikalauja pakelti at
lyginimą specialistam, pakelti 
atlyginimą visiem darbininkam 
už didesni produktyvumą, pa
gerinti pensijas ir nedarbo mo
kėjimus. Lig šiol valandinis už
darbis vidutiniškai 2.51 dol.
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Ar respublikonai stovi prieš pralaimėjimą?
Demokratai verčia kaltę vyriausybes politikai, respublikonai ožiu daro Adams

Formozos likimą Amerikos 
spaudoje beveik nustelbė įvy
kiai Maine-valstybėje. Rugsėjo 
8 Maine išrinko į senatą guber
natorių Ed. S. Muskie demokra
tą, vietoj buvusio senatoriaus 
F.G. Payne, respublikono.

Amerikos parlamentiniame 
gyvenime tai didelis Įvykis, ku
ris rodo, kuria linkme eina rin
kimai į senatą ir atstovų rūmus. 
Demokratai džiūgauja, kad šis 
laimėjimas pakels jų kovos nuo
taiką. Prezidentas Eisenhoweris 
ir respublikonų komiteto pir
mininkas Alcorn pripažino, kad 

respublikonai labai skau-

KAS NULĖMĖ PASISUKiMA 
UŽ DEMOKRATĄ

Daugiausia priskiriama asme
niniam gubernatoriaus Muskie 
populiarumui. Jis dabar 44 me
tų, lenkų imigranto sūnus, ka
talikas. Jis buvo pirmasis ka
talikas, išrinktas į Maine guber
natorius. D. Lavvrence (NYHT) 
sako, kad katalikų parama jam 
dabar buvusi labai reikšminga.

M/klNE valstybėje senatorius išrinktas Buvęs gubem. Edm. S- 
Muskie, o gubernatorium — Clinton A. Clauson (su akiniais) .< Abu 
demokratai.

f
Taip pat jį rėmė ir unijos.

Iš kitos pusės primenama, 
kad jis nebuvo ėmęs dovanų iš 
Bostono multimilijonieriaus 
Goldfine. O tuo buvo pagarsė
jęs jo konkurentas senatorius 
Payne kaip ir Sherman Adams. 
Po rinkimų respublikonų tarpe 
sustiprėjo vėl reikalavimas, kad 
prezidentas Eisenhoweris atleis
tų Goldine apdovanotąjį Adams. 
Ir tai galį nutikti per kelias die
nas.

Muskie savo rinkiminėje pro
pagandoje nemurzino savo 
konkurento jokiais priekaištais.

RINKIMAI PROPAGANDOJ IR 
KINUOS KLAUSIMAS

NeurYorko kongresmanas K. 
B. Keating, respublikonas, da
bar kandidatas Į senatą, rugsė
jo 9 atakavo savo konkurentą 

• Frank S. Kogan už reikalavimą 
pripažinti komunistinę Kiniją. 
Esą šis demokratų kandidatas 
nepripažinimo politiką vadino 
“nearealistinė”. Tuo tarpu Kea- 
tingas tvirtai pasisakė, kad jis 
ir toliau kovos prieš raudonos 
Kinijos pripažinimą, prieš jos 
priėminją į Jungtines Tautas ir 
prieš prekybą su kom. Kinija.

KAS TURI DAUGIAU VILČIŲ 
LAIMĖTI KONGRESą?

Geresnėje padėty lig šiol bu
vo demokratai. Kad respubliko
nai laimėtų senato rinkimus, jie 
turėtų atlaikyti turėtas, bet 
dabar perrenkamas 21 vietas

Milijonieriai ko
munistų agentai
Meksika po kilusių neramu

mų paskelbė, kad turi įrodymų, 
neramumų autoriai buvo komu
nistai. Daugumas užsieniečiai 
komunistų agentai bei juos fi
nansuoją milijonieriai. Apie 40 
komunistų vyriausybė išsiunčia 
Į jų kilimo kraštus. Tarp' jų 
yra ir turtingų amerikiečių.

— Islandijos nesusipratimai 
su anglais dėl Islandijos pa
skelbtų 12 mylių teritorinių 
vandenų aštrėja. Anglai apver
tė Islandijos vieną ginkluotą 
valtį, laimė — niekas nenusken 
do. Islandija pasiūlė ginčą per
duoti Jungt. Tautom.

i
— Armijos sekretorius W. 

M. Brucker pareiškė, grįžęs iš 
Formozos. kad nacionalinės Ki
nijos kariuomenė atlaikys ko
munistų puolimus Quemoy.

DENTAS DAR NENUSPRENDĖ, AR GINTI SALAS

sisakoma jėgos, tai komunisti
nei Kinijai nėra jokio pavojaus 
iš nacionalinės Kinijos, ir tos 
salos nebus jokis invazijos prie
tiltis. O pasitikėti, kad jėgos

— Saugumo Taryboje klausi- nevartos, tur būt galima dau- 
mas nebuvo keliamas, nes kom.
Kinija tai laiko savo vidaus da
lyku ir jau 1955 buvo atsisa
kius tuo reikalu Saugumo Ta
ryboje kalbėtis.

KOKIA IŠEITIS DERYBOSE?
Ko valst. sekr. Dulles nepa

sakė, mėgina paaiškinti N.Y. 
Times vedamajame. Kaip viena 
derybų galimybė nurodoma to
kia. Esą pagrindinis būtų daly
kas sutarti nevartoti jėgos. Jei 

. — Aimrika nėra načionali- jėgos nevartos kom. Kinija, tai 
nės Kinijos nei raginus nei drą- Amerika galėtų kontroliuoti, 
sinus stiprintis Ouemoy ir Mat- jos nevartotų ir nacionalinė Ki
tu, nija — pagrasindama neduoti

— Jeigu komunistinės Kini- karinės medžiagos. Bet jeigu 
™ n.-.. ««- jo» 9«nWai šaus j Amerikos lai- nebus vartojama jėga, tai ir

tybaT išleEta" pusė rnilijardo, W tai pagal aplinkybes gali Ouemoy bei Matsu netenka

— Amerikos kariuomenės 
antras dalinys bus atitrauktas 
E Libano ateinantį pirmadienį. 
Liks dar 8,000. Kada visa ka
riuomenė pasitrauks, valst. sek
retorius Dulles aiškino, dar ne
žinia.

—• Pentagono kai kurie aukš
tieji pareigūnai mano, kad Kini
jos komunistai nori išprovokuo
ti Ameriką pavartoti taktinius 
atominius ginklus. Tada komu
nistai turėtų pagrindą išreika
lauti tokių ginklų E Sovietų.

— Amerika yra susirūpinu
si likimu savo bazių, kurių sta-

Valst. sekr. J.F. Dulles rug
sėjo 9 spaudos konferencijoje 
buvo labiausiai klausinėjamas 
dėl raudonosios Kinijos ir For
mozos. Korespondentai spyrė 
konkrečiais klausimais: ar A- 
merika gins Quemoy ir Matsu 
salas, kodėl ligšiol Amerika sa
vo nusistatymo nepaskelbė, ko
dėl neatiduoda klausimo į Sau
gumo Tarybą ir tt. E Dulles 
labai atsargių ir daugelio labai 
miglotų atsakymų aiškėjo tiek:

—Ar pakraščio salas ginti, 
sprendžia prezidentas. To spren 
dimo jis nepaskelbė, nes dar 
nėra jo padaręs. Tai priklausys 
nuo aplinkybių, kurios kiekvie
ną dieną gali būti naujos.

"konstruktyvus elementas", iš
— Respublikonai paskelbė, kurio bus padarytos "išvados", 

kad rinkimų fondui rinks pini
gus eidami nuo durų prie du
rų. Tikisi aplankyti 16 mil. žmo
nių ir surinkti E kiekvieno po 
dolerį. Tas vajus pradedamas 
nuo rugsėjo 14 ir truks iki y Libano atstovą užsienių rei- “neutraliuosius”. 
Eisenhoweno gimimo dienos kalų ministerį Malikąįartimiau- 
spalio 14. Demokratai vajų pra- sios jungtinių Tautų sesijos pir- 
deda rugsėjo 26. mininkūs. Reikalavo kito Liba

no kandidato. Kai Libanas ki
tą siūlyti atsisakė. Arabų Ly- — Alžiro paaštrėjo vėl kau- 
ga sutarė paremti Sudano už- tynės tarp prancūzų kariuome- 
sienių reikalų ministerį. M.A 
Mahgoub. Tačiau Libanas pasi
sakė, kad savo atstovą Maliką 
pristatysiąs j kondidatus.

Malikas buvo labai žinomas

Mažins tarnautojų skaičių
Prez. D. E3senhoweris įsakė 

valdžios Įstaigom sumažinti tar
nautojų skaičių 2 procentais 
šių metų biudžetą vykdant. lie
pos mėn. tarnautojų buvo 2, 
361.432. Tektų tada atleisti ar
ti 50,000 tarnautojų, kad nerei
kėtų prašyti Kongresą papildo
mų kreditų. Vakarų politikos šalininkas, o

nės ir sukilėlių. Sukilėliai nori 
kautynėm paveikti gyventojus, 
kad nedalyvautų konstitucijos 
referendume.

—Amerikos du spraūsminiai 
bombonešiai rugsėjo 9. atlikda
mi pratimus, susidūrė. Žuvo 13.

SV. PATRIKO katedroje PLB seimo metu iškilmingos pamaldos 
rugpjūčio 31, sekmadieni. Mišias aukojo J. E. vysk. V. Padotskis 
(d.), prežidavo kard. Pr. Speilman (k.), asistavo kun. S. Lauri
naitis ir kun. K. Baldys (aukštai iš k.).

atstovus

Kuria linkme plėtojasi toliau 
Formozos klausimas?

Amerikos viešoji opinija tuo 
klausimu yra suskilus ir toliau 
skaldoma. Prieš vyriausybės lig
šiolinę liniją labiausiai pasisa
kė W. Lippmannas (NYHT). 
pirmiausia siūlydamas neginti 
Ouemoy ir Matsu.

Jų esą neverta ginti. Jos For
mozos saugumui nereikalingos. 
Formozai jokio pavojaus ir ne
są. Kinijos komunistai neturi 
laivyno, kuris reikalingas bū
tų Formozos invazijai. Tokios 
invazijos Mao Tsetungas ir 
Chruščiovas ir nerengtą. Tai chi Kaishekas. 
kas. kad jie grasino islaisvin- Pats u pmannas peštai 
U roraoz. Bet jie nesakę, kad
laisvinsi, invazijos pnemo- j

nem * r

Reikia derėtis Kinija, o ir Amerikos garbe
Joseph Alsop (NYHT) nurodė, tektų laidoti, kadangi Eisenhoi 

kad pakraščio salų gynimas ga- ** z~ - --- **
Ii sukelti karą. O karo reikia 
vengti, nes karui jėgos nesan
čios lygios. Komunistai turį 1. 
800 sovietinių sprausminių lėk
tuvų ir milžinišką armiją. Ame
rikos 7 laivyno jėgos esančios 
silpnos. Tik persveria atomi- vieša* pasisakytų, kokis jos nu- 
niais taktiniais ginklais. Tačiau 
juos pavartoti būtų nepopulia
ru. Išeitis — derėtis.

kins nei Mao Tsetungo. Chiang 
Kaishekui tai reikštų simboliui 
atsisakymą kada nors giįžti į 
Kiniją. Praktiškai reikštų tai 
Chiang Kaisheko valdžios griu
vimą.

Neutralizuoti Formoza?
Lippmannas aiškina, kad A- 

merikos ir pasaulio interesam 
labiausiai tiktų — Formozą iš
skirti iš Kinijos, neutralizuoti, 
padaryti autonomišką, pačių gy
ventojų sudarytos vaĮdžios val
domą, gal Jungtinių Tautų prie
žiūroje. Joje galėtų gauti egzi- 
linio gyvenimo

sistatymas dėl pakraščio salų — 
ar ji gins ar ne. Tai būtų pa- 
sitamavimas priešui atskleisti 
savo planus. Kadangi dėl to 
neaiškumo labiausiai vyriausy
bę puolė buv. valst. sekr. Ache- 
sonas, tai Lavvrence ir prime
na, kiek' žalos padarė 1950 A- 
chesono ankstyvas išsiplepėji- 
mas. Tada jis pareiškė viešai, 
kad Korėjos Amerika negins.

Angly nuolai
dos Kiprui

Kipro gubernatoriaus pasita- , . _ . . «
rime Londone su vyriausybė su- ^ns ^iang Kaisheko. Nepaten- 
tarta nauja 7 metų politika Kip 
rui. Kviečiamas grįžti į Kiprą 
arkivyskupas Makarios. Tikisi, 
kad jo buvimas paveiks teroris
tus savo veiklą pristabdyti. To
liau — bus atskirtos graikų ir 
turkų bendruomenės. Jos sky
rium išsirinks savo 
prie gubernatoriaus valdžios.

Markarios pareiškė, kad jis_ 
pasiryžęs grįžti, kai tik anglai 
jam leis.

Ką derybos reiškia
Derėtis siūlė ir valst. sekr. 

Dulles. Jo neaiškius žodžius, 
į kur tos derybos turi vesti, jau 
kitą dieną aiškina vėl W. Lipp- 
mann. Jis sako, kad Dulles de
rybų esminė formulė — pasi- __  ______  _______ ___ __r
žadėti nevartoti jėgos. Už tokį nes ji esanti už “Amerikos saū- 
komunistų pasižadėjimą gali bū gUmo ribų” Tuo padrąsinti ko- 
ti atsisakyta nuo Queinoy ir munistai ir puolė pietų Korėją. 
Matsu.

Lippmannas aiškina, kad tai 
nerealus siūlymas Jis nepaten-

— Amerikoj bedarbių rugpiū-
I4'699 00?. Tai 1“ iškalų “mtaisterij? gavus:'di’jv 

plomatų pranešimą iš Kinijos, 
kad komunistai rengiasi invazi
jai i pakraščio salas. Jie norį 
parodyti Japonijai, Korėjai ir 
pietų Azijai, kad Amerika ne
gali ištesėti savo pažadų. In
vazija būsianti pirmiau, o tik 
paskiau derybos Varšuvoje.

Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Hammarskjold tebesilanko vi
duriniuose rytuose. Liš šioli- 
liniai jo pasikalbėjimai su Nas- 
seriu nedavė nieko konrotaus. 
kas leistų atitraukti Amerikos ir 
Anglijos kariuomenės iš Liba
no ir Jordanijos.

Irako naujas režimas tebe-

Amorikos kompromisas?
Vidaus suskilimo įtakoje vy

riausybės pareiškimai anksčiau 
buvo tvirtesni ir griežtesni, 

kos informacijos biuras dalino Dulles paskutiniame pareiški
me jie buvo migloti ir kalbėjo 
apie kompromisus, nuolaidas

Vieną iŠ lokių nuolaidų pra
nešė Dana Adams Schmidt

pinigus buvusios vyriausybės pa 
reigūnam. kad organizuotų sa
botažo prieš Syriją ir Egiptą.

—Vokietija vėl pareikalavo 
rugsėjo 9. kad būtų svarstomas 
Vokietijos sujungimo klausi-, 
mas. Anglai norėtų ji svarsty
ti viršūnių konferencijoje. Bet

įNYT). Esą Amerika pasiryžusi 
siūlyti demilitarizuoti Ir neut
ralizuoti pakraščio salas

. _ Padėtį nuo kompromitacijos
kursto gyventojus prieš Ame- anksčiau Sovietai jį buvo atme- gali išgelbėti vėl nebent perOAG MAMMAMkjOLD.

Jungtinių Tautę gen. ųekrrto
Hu» prie jt rOmę n«w verke riką. aiškindamas. jog Amen- te. dideli komunistų apetitai.



'po Kapsuko kepure
Neseoiai iš Lietuvos atvyko į Vakarus mąrį- 
jampolietis, kuris uEltos Informacijoms^ su- 

|eike <|aug duomenų apie gyvenimą Lietuvoje 
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MAffllAMTOLĖ DAR 
NEATGAVO NARMALAUS 

VAIZDO
Miesto centras po praėjusio 

karo sugriovimų dar neatgavo 
normalų vaizdą. Griuvėsių valy
mas vyko visą fflę metų, dau
giausia talkos būdu, z Pirmasis 
žymesnis namas buvo pastaty
tas Vytauto gatvėje tik 1951. 
Viešom lėšom iki šiol pastaty
ti šie pastatai: Vytauto gatvėje 
3 dviejų aukštų po aštuonis bu-

gyvi karo pėdsakai. Gerokai pa- me ir kai kuriose kitose įstai- 
lijus, miestas plaukia purve.

Pagrindinė gątvė ir miesto postus. Rusai vadovauja, pavyz- 
sodas- nukabinėti įvairiais komu- \ '
nistiniais šūkiais, politinėm ka- kįnofikacijos skyriui, mašinų 
rikatūrom ir portretais.
PRIVAČIU NAMŲ STATYBA 
GALIMA — TIK NE VISIEM

gose, užimdami vadovaujančius

džiūt grūdų paruošų kontorai.

— traktorių dirbtuvei, paštui, 
transporto kontorai, naftos ba
zei, valstybiniam bankui. Be to. 
rusų atsakingose pareigose yra 

Privačių namų statyba kai įr rajono vykdomajame komi- 
kur gan gyva, žmonės stengiasi tete, partijoje, miesto ligoninė- 
surilipdyti sau šiokią tokią pas- je. Jie, kaip taisyklė, turi ge

rus valdiškus butus, kurių nuo
mos kai kur žymiai žemesnės

SKRAIDANTI radaro stotis Otis, Mass. Jai aptarnauti reikia mažiausiai 88 vyrų, bet gali paimti 
107.

Margos žinios
Tabletės nuo rocKoalctyvinip 

spinduliu

Ženevoje, tarptautinėje kon- 
fenrencijoje atominei energijai 
panaudoti taikos reikalam Frei- 
burgo profesorius Langden- 
dorff pranešė, kad vokiečių ir 
šveicarų mokslininkai rengia 
tabletes, kurios apsaugos nuo 
radioaktyvinių spindulių veiki
mo.

Pagrindinis elementas tose 
tabletėse bus seronoinas. kurį 
gamina žmogaus kūnas. Jo vei
kimas jau išmėgintas su pelėm. 
Pelės buvo veikiamos stipriais 
spinduliais tris mėnesius. Ki- * 
tom sąlygom jos būtų negyvos. 
Bet seronoino dėka jos tebėra 
gyvos ir po pusės metų. Tik 
jos nebegali daugintis,__ __ toge. Privačių namų statyba

tūr^amaL teatro da?- ^ta dažniausiai šalutinėse---------------- -----------------------
gatvėse. Tarpučiuose, Degučiuo- uį privačiu būtų nuomas Tie- 
se ir prie geležinkelio linijos. 
Gražus naujų privačių namų 
kvartalas yra išdygęs Petro Ar
mino gatvėje prie Miesto sodo. 
Sklypai statybai skiriami pagal 
prašymus per komunalinio ūkio 
valdybą veltui. Nors kai kam 
pavyksta gauti paskolą, tačiau 
darbininkui ar tarnautojui, ne
prieinančiam prie jokių mate
rialinių vertybių, statybą yra 
neįmanoma arba nepaprastai 
sunki: Organizacijų, kurios par
davinėtų privaliem asmenim 
statybines medžiagas, iš viso nė
ra. Visa reikia pasirūpinti “neo- 
ficialiniais” keliais, o tai gali ne 
kiekvienas. Jei darbininko vi- 
vidutinis m ėnesinis uždarbis 
600 rublių, tai mūrinio namo, 
susidedančio iš trijų kambarių, 
virtuvės, sandėliuko, vonios ir 
tvarto, statyba 100,000 rublių. 
Tad aišku, kad tokie ar pana
šūs namai darbininkui arba ei
liniam tarnautojui yra tik sva
jonė.
MARIJAMPOLĖ LIETUVIŠKES
NĖ UŽ KAI KURIUOS KITUS 

MIESTUS 

eilė gatvių ir aikšflu pavadini' oficialill duomenų apie mies- 
to gyventojų skaičių nėra pas- 

. . . . . kelbta. Spėjama, kad dabar Ma-
• ln a er* rijampolėje gvvena daugiau kaip ir dabar tebėra trėmime, kalė-

machovstao gatve, PetroArmi- Gyventojai dau- jimuose. Buvęs miesto burmis- . t
no — Izabelės Laukaitytės (ko- gumas lietuviai _ jei fras išbuvo Rusijoje vojanetai su komunizmu to- dvasinio bolšerikinimo eiga ir Toks kitų laisvinimo veiks-
muniste kūną likvidavo parti- neskaitytj kareįvinėse esančius daugiau 10 metu ir grižes mi- ^Oje Plotr?eJe ;teks kovotį kar' ryžtis ją vy kdyti laisvame pa- nių apibūdinimas yra ženklas,
zanai). Basanavičiaus aikšte — daliniu' nedaug. Yra pagrindo rė pavasari. Rusijoje mirė bu- tu ’f, pries ate,vlll socialdemo- šauly yra dėmesio verti dalykai, kaip norima išlaikyti . savoji mas lygiom su Lietuvos lais-
Karolio Požėlos aikštė. Kauno tvirtinti kad njsai Mariiamno- halteris Pileckis, krautuvininkas kratiskus marksistus ’. išeivijos bendradarbiavimą kul- marksistinė “šutvė", atsinešta vinimu.
gatve - Zigmo Anganecio gat- Jėje sudaro vos 3-5 proc. visu
,ve, usros — 1 aja ovs 0, - gyventojų. Rusai dirba daugiau- vo ir pogrindyje.
ITT T, G'T'V.T U - S saugume, milicijoje, kalėji- 
Vytauto Montvilos. Partizanų— ______ 2______ ______

buotojų, gyvenamasis namas. 
Praėjusiais metais pradėta viež- 
bučio statyba, šiais metais keli 
gyvenamieji namai ir 400 vietų 
kino teatras “Gintaras”. Bažny- 

■ čios ir Vytauto, gatvių sankry
žoje pastatyta, universalinė par
duotuvė ir gyvenamasis namas, 
kurio apatiniame aukšte Įreng
tas “gastronomas”. Bažnyčios 
gatvėje jau baigti vieni dviejų 
aukštų namai, o antrieji, baigia
mi. Prie 'Basanavičiaus aikštės 
pradėta pašto rūmų statyba. Ple 
čiamas ir kalėjimas. Prie sta
diono pradėta trijų pastatų sta
tyba, kurią vykdo kaliniai (kri
minaliniai). Autobusų stočiai. 
Kauno gatvėje, pristatytas an
tras aukštas, o Rygiškių Jono 
gimnazijai trečias. Statybos dar
bų kokybė dažnai būna žemiau 
vidutinės. Darbai normuoti, at
lyginimai priklauso nuo kieky
bės. todėl kiekvienas stengiasi 
pasiekti didesnį normų procen
tą. Be to, ir statybinės medžia
gos ne pergeriausios kokybės.
NAUJI — PAKEISTI — GAT

VIŲ PAVADINIMAI.

mų. Štai keletas pakeitimų:

tuviai su rusais mažai bendrau
ja. išėmus tuos, kurie savo dar
bu nuo jų priklauso: Norėdama 
pagerinti santykius tarp lietu
vių ir rusų, partija kiekvienais 
metais gruodžio 5 d. (konstitu
cijos minėjimo dieną) ruošia va
dinamą “draugystės vakarą” 
moksleiviam su kariuomene su
artinti. Tačiau tokie ir panašūs 
žygiai neduoda norimų vaisių.

Žydų Marijampolėje dabar tik 
kelios šeimos ir jie gyvenime 
visai nepastebimi. Bolševikai 
jais, matyti, mažai rūpinasi, nes 
kareivinių šaudykloje, kur pa
gal žmonių pasakojimą vokie
čių okupacijos metais buvo su
šaudyta ir užkasta apie 7000 žy
dų. nėra net jokio atminimo 
ženklo. Kareiviai ten ir šiandien 
rausia apkasus, vykdo šaudymo 
pratimus. Dažnai ten galima 
matyti besiganančias ožkas ir 
karves. Tuo tarpu sušaudytiem 
komunistam visur pastatyti pa
minklai.

Iš kitų tautybių minėtinas 
vienas korėjietis, dirbąs audimo 
fabrikėlyje “Šešupė” pamainos 
meisteriu — ir keletas gruzinų, 
mongolų, lenkų.

Daug marijampoliečių buvo

dalinius, nedaug. Yra pagrindo rė pavasarį. Rusijoje mirė bu- 
tvirtinti, kad rusai Marijampo- halteris Pileckis, krautuvininkas 

žu-

SOCIALISTAI IŠEIVIJOS BENDRUOMENĖJE
Polemiko kilo tarp V. Kvies- 

kos Dirvoje (rugpjūčio 28) ir V. 
Bgd. Drauge (rugsėjo 8). Tos 
polemikos pagrindinis klausi
mas: ar išeivijos dabartinėje 
veikloje yra galimas bendradar
biavimas su socialistais mark
sistais?

DIRVOJE ATSAKYMAS: 
GREIČIAU NE

V. Kvieska Dirvoje bendradar
biavimo veikloje skyrė du mo
mentus: politinį ir kultūrinį. Po
litinis bendradarbiavimas yra 
Lietuvos laisvinimo sritis. Tas 
bendradarbiavimas buvo gali
mas ir. "kol laisvinimo darbai 
apsirubėžiavo veiksmais, siek
iančiais gauti užsienio reikalus 
tvarkančių pareigūnų palanku
mą, tol koalicijos su socialde- 
mokratiškais marksistais tikslin 
gumas nebuvo aktualus".

Bet dabar ateina, pasak au
toriaus. kitas uždavinys

— "ruošti ateivius pasiprie
šinti prieš Lietuvos okupanto 
kultūrinės prigimties puolimus; 
antra, stoti Į gretas kovoje prieš 
materialistinę filosofiją"...

Tą filosofiją ir ja grįstas kul
tūrines vertybes okupantas ga
bena į išeiviją. Autorius mano, 
kad išeivių bendruomenei, ko-

SPAUDA

Valgom perdaug

Cnicagoje Amerikos chemi
kų draugijos suvažiavime dr. 
King aiškino, kad pusė žmo
nių perdaug valgo Europoje, 
Australijoje, Amerikoje. Ame
rikoje .labiausiai žmonės ken
čia nuo perdidelio svorio. Vi
sas Amerikos gyventojų ketvir
tadalis yra persunkus.

Kova su apsinuodijimu

Danijoje buvo pasaulinės gy
dytojų sąjungos konferencija. 
Joje danai pranešė, kad jiem 
pasisekė sumažinti mirtingumą 
apsinuodijusių nuo 25 proc. iki 
2. Jų metodas — paveikti ap
sinuodijusio fiziologines funk
cijas. Ligoniui duoda kraujo 
transfuzijas, koncentruotą se
rumą. kraujo plazmą.

Danijoje apskritai .didžiausias 
____ procentas yri savižudžių. Iš 

mą Užtenka prisiminti socialis- 4339 apsinuodijusią pacientų, 
tų marksistų Darbo nr. 2 pa
sakojimą dėl tų. kurie daly
vauja laisvinimo darbe. Ten at
sivežtinės organizacinės formos 
vadinamos “beverčiais paliki-

tūrinėje srityje svarstant. O to
kių tendencijų Draugas buvo

Taip žiūrėdamas iš praktinės įžiūrėjęs ir aliarmavęs, kada 
pusės, autorius betgi neišleidžia^ demokratinio darbo talka pa- 
is akių ir gyvo fakto, kad patys 
kai kurie socialistai marksistai 
savo laikysena bendruomenės 
atžvilgiu sutvirtina aktualumą 
klausimo, ar su jais įmanomas 
bendradarbiavimas kultūrinėje 
srityje.
PAPILDOMAI IŠ PRAKTINĖS 

PUSĖS
Tokių faktų, kurie klausimo 

aktualumą patvirtintų, autorius 
išeivijos gyvenime būtų galėjęs 
rasti, be abejo, dar daugiau ir 
dar ryškenių. Gausesnis faktų 
prisiminimas leistų galimai tei
singiau spręsti, kas labiau pa
talkina komunizmo ideologi
jai: ar tas “kultūrininkas”, ku
ris rodo savo jautrumą “ko
munistų paskleistai literatūrinei 
vertybei”, ar tas kitas, kuris 
socialistų marksistų laikraštyje 
piktinasi “netolerantiškumu’-’, 
kad bendruomenės seimas ren- mais”? “šutvėm”, “i 
gia pamaldas; kuiįs tyčiojasi iš burbulynu”; jos skelbiasi norin- 40 proc. vyrų dėl meilės ar
Šv. Kazimiero, siūlydamas at- čios ‘laisvinti’ Lietuvą ir ‘iš- šeimyninio konflikto; tik 16
leisti ji iš globėjo pareigų, ka- laisvinę’ tvarkyti pagal savo pro- proc. dėl socialinio skurdo ar
dangi jas einąs netinkamai. .. gramą, o iš tikrųjų norinčios ūkinių sunkumų.

Žavėtis Lietuvoje vykdoma ^k “išlaikyti šutvės tęstinumą .
dar iš senosios Rusijos, ir kaip 
tasai “bevertis palikimas" stato-

skelbė 1955 savo “manifestą’"," 
kuriame žadėjosi kovoti prieš 
“klero primestą dvasinę vergi
ją”, prieš religiją kaip “šėton
išką nusikaltimą” žmogui nuo
dyti “organizuotai”. Ten pat 
buvo reiškiamas pasitenkinimas, 
kad dabartinėje Lietuvoje nai
kinama žmonių dvasioje religi

ja. Tada Draugas teisingai pas
tebėjo, jog tokių pažiūrų skel
bimu tarnaujama okupacijai, o 
ne Lietuvos laisvinimui.

Tos marksistų skelbiamos i- 
deologijos šviesoje lietuviai so
cialistai marksistai savaip pa
žiūri ir į pirmąjį bendro darbo 
pagrindą — Į Lietuvos laisvini-

kurie buvo gydomi 1942-56 lai
kotarpyje. 94 proc. buvo savi
žudžių. Iš jų 72 proc. ėmė nuo
dingus vaistus, 11 proc. apsi
nuodijo smalkėm. Savižudybės 

‘imigraciniu priežastis — 50 proc. moterų ir

Tarybinių partizanų. Vasario 16 
—Gegužes 1. Bažnyčios—rLais- 
vėš gatve.

Be to, eilė gatvių turi dar 
šiuos pavadinimus: Kapsuko — 
Mickevičiaus. Greifenberge- 
rio. Pionierių ir kt. Kaip žino
ma. pati Marijampolė pavadin
ta Kapsuko vardu.

Šaligatvių grindinys mažai kur 
atnaujintas. Tik prie naujai sta
tomų namų pratiesiami nauji 
šaligatviai. O kitur matyti dar

išeivijos bendradarbiavimą kul- marksistinė “šutvė'
Bet kova galinti būti blokuo

ta. sutabdyta. nes lėšas kovai 
renka Altas, o soc. demokratai 
“turi kontrolės priemones, kad 
tos lėšos nebūtų panaudotos 
kovai prieš materialistinę filo
sofiją ir jos pritaikymą”.

DRAUGO ATSAKYMAS: 
AIŠKIAI TAIP

Vedamajame V. Bgd. Drauge 
vadina V. Kvieskos galvojimą 
teoriniu. Praktikoje gi — sam
protauja autorius —

'kai mes žiūrime į lietuvių 
marksistų socialistų veiklą per 
paskutinius keliolika metų tiek 
ankstesniųjų, tiek vėlesniųjų 
ateivių tarpe, mes su dideliu 
pasitenkinimu turime pastebė
ti, kad. jie ne tik nesolidarizuo
ja su Lietuvos okupantais, bet 
suartinai dirba Lietuvos laisvi
nimo darbą".

Šiuo klausimu Kvieskos ir 
Bgd. mintys nedaug kuo ir 
skyrės. Kitaip su antruoju klau
simu — kada reikia priešintis 
bolševikų ideologijai, metamai 
į išeivius.

Bgd. pripažįsta, kad “ . ..sun
kiau klausimas stovi, kai mes 
su soc. marksistais susitinka- 

nama nauja bazilika. Jo veido ifie idėjinėje rityje. čia mes 
negalėjai rasti jokiose nuotrau
kose. Kai kino kronikų ir tele
vizijų žibintai blykčiojo, vysku
pas Theas tuo metu jau buvo giamai atsako i klausimą: ar

Pautienius ir kiti. Ne mažai

(bus daugiau)

Stebuklingojo Miesto Kunigaikštis
STRENGTHEN

DIENOS VEIDAI

Išvyko į Europą prelatas Pr. buklų Miesto šeimininką Liurdo 
Juras. Jis susitiks Liurde su E- vyskupą Theas. 
u ropos lietuviais katalikais, ku
rie ten turės ir savo suvažiavi
mą. Mūsū žvilgsnis su jais — 
ir ten nukrypsta į vieną iš die
nos veidų, pati didžiausią Ste-

flMERICAS PEACE POVE

rlelp stop senselrss killing. Drive safely.
Insist on striet lav’enforcement.
Support your loca.1 Safety Council.
Vlliere traflir laws are slrictiy enfon-ed, 
deatlts go down.

Dvidešimt jau metų jis čia 
valdo. Gyventojų čia tik 15.000. 
bet šiemet laukiama, kad mal
dininkų atsilankys 20 milijonų.

Tai puiki vieta išmanantiem 
apie pelną. Kiek čia galėtum 

. parduoti atminimo daiktelių. 
Bet jų pelno nepermaldaujamas 
priešas — vyskupas Theas. -Jis 
neleido pelnytis iš žmonių mal
dingumo. Turėjo dingti iš apy
vartos statulėlės Marijos su gu
miniu indeliu vandeniui iš ste
buklingos grotos ar Bernadetos 
statutes. kurios paguldytos iš
taria žodį “.Jėzus“.

Dingo ir pats vyskupas iš di
delių iškilmių, trukusių kelias 
dienas, kai buvo šiemet šventi-

nevengtam jiems pasakyti, kur 
ir kodėl mes nuo jų skiriamės 
ir sū jais kovojame". Bet nei- Our youngsters are leaming thc A BC’s of peace for the future: How to get along 

with earh other. How to give and take. How to rcspect each other s rights as indi- ’

PiMi*h'rf ur an cffort U> <• in iri t h
Th' \'ltinruilS^friy Cnunril arui Thr J/fvrrTuuiįĮ Cnunr-i l ■ .

apsiavęs ilgais guminiais batais, “bendruomenė, kovodama su 
pasikėlęs sutaną ir brido per komunizmu, neturės kovoti kar- 
purvą prižiūrėdamas, kad c- 
Icktros kabelis būtų tvarkingi 
nutiestas į naują baziliką.

Ta jo bazilika atrodo keista 
savo paprastumu. Ji pogrindžio 
pavidalo, be suolų sėsti. be jo
kiu puošmenų ir prabangos. 
Tik visas dėmesys susitelkęs i 
aukos vietą — altorių.

Nemėgsta nei prabangos nei 
puošmenų liurdo vyskupas. 
Jis gyvena keturių kambarių

tu ir su lietuviškais marksis
tais?" Autoriaus supratimu, 
“lietuviškas socialistinis mark
sizmas šiandien" nesąs toks, 
“kad per jį komunistai galėtų 
kultūriškai stiprinti savo Įtaką 
mūsų visuomenėje". Tokia įta
ka esą pavojingesni kiti -

"tie perdaug liberaliai ar per
daug tautrikai nusiteik? kultū
rininkai, kurie yra labai jau
trūs vienai kitai komunistų pa
skleistai literatūrinei vertybei".

vidinis. I
Būt right no\v it s our job to kecp thc peace in a troubled world. And penoe. 

costs inoncy. Money for strcngtli to kecp the peace. Money for scicncc and eduea-1 
tion to bei p make peace lasting. Money saved by individuals. /

Yoiir Savings Bonds. ,ts a direct investment in your country make you a 
l’artner in strengthening Amėrica's Peace Pouer.

The Bonds you buy will cam money for you. Būt thc most iniporuant thing 
IIm'v cam is peace. , ■ ~

Think it over. Are you huying .is many Bonds as you might?

Peace Costs Money

BUY U.S.SAVINGS BONOS(Nukelta j 4 ps|)NEW$PAPER AD MAT NO. $-202-8 150 LINES
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Kodėl demokratai Maine laimėjo?
Maine valstybėje stipriai ap

griuvo respublikoniška tvirtovė, 
kai rugsėjo 8 iš 5 rinktųjų as
menų demokratai laimėjo net 
4: gubernatorių, senatorių ir 2 
kongresmanus. Respublikonų 
partijos pirmininkas Meade Al- 
corn pareiškė, kad “jie yra 
stipriai sumušti”. Kas čia atsi
tiko?

★
Ed. S. Muskie, lenkų kilmės 

katalikas, išbuvęs Maine vals
tybės gubernatorium ketverius 
metus, o dabar išrinktas į sena
torius. dar 1954 metais sudavė 
smūgį tradicijai, kad Maine gu
bernatorius vis būtų renkamas 
respublikonas. Taip buvo iš ei
lės 20 metų. Edmundas S. Mus
kie buvo pirmas katalikas ir 
antrasis demokratas gubernato
rius visoje Maine valstybės pra
eityje. Ir dabar, jam iš guberna
torių pasitraukiant į jo vietą a- 
teina irgi demokratas—Clinton 
A. Clauson, vertęsis ligi šiol 
chiropraktika. žmonės juokau
ja, kad Maine valstybė “gydo
ma nuo galvos” ir sudaroma 
nauja tradicija — turėti guber
natorių demokratą.'

★
Demokratų partija šiemet dar 

laimėjo Maine vieną senatorių. 
Senatorium išrinktas tas pats 
Ed. S. Muskie vietoje respubli
kono Frederick G. Payne. An
trąją senatoriaus vietą ligi 1961 
metų dar tebelaiko respubliko
nė Margaret Chase Smith. Prieš 
porą metų ji pagarsėjo tuo, kad 
reikalavo Maine išleisti gyvulių 
globos įstatymą, kuris skirtų 
mirties bausmę už gyvulių kan
kinimą. Tačiau neteko girdėti, 
kad ji būtų pareikalavusi, saky
sime. Jungtinėse Tautose tokio 
pat įstatymo už žmonių kanki
nimą anapus geležinės sienos.

Pralaimėjimas vienos vietos 
Senate respublikonam yra dar
gi skaudesnis už gubernatoriaus 
postą, kadangi ir Atstovų Rū
muose iš Maine telieka vienas 
respublikonas. Ligi šiol respub
likonai turėjo dar du savo kon
gresmanus iš trijų, o 1955-me
tais — visus tris ir du senato

v

RABINDRANATH TAGORE

(2)
Ar Dievas man buvo davęs 

tą natūralų palinkimą į religi
ją, ar dėl kokios kitos priežas
ties: kiekviena rytą, kada tik 
pamatydavau Kešarlalą patekė
jusios saulės šviesoj besėdintį 
ant baltų mėlynosios Jamunos 
krantų pakopų ir tyliai besimel
džiantį, mano širdis pabusda
vo iš miego ir prisipildydavo 
pietizmo, šviesi, daili, nekalto 
kuklaus Kešarlalo figūra at
rodė man it gryna aukos lieps
na. ir mahometonės mergaitės 
siela maldaudama lenkėsi prieš 
bramano garbę.

Aš turėjau vieną vergę in
dę. Ji kasdien prisiartindavo nu
sižeminusi prie jauno karo va
do ir nuimdavo dulkes nuo jo 
kojų. Nors tai many ir kėlė 
džiaugsmo, tačiau aš negalėjau 
atsikratyti pavydo. Religinėse 
šventėse tokia vergė dažnai neš
davo bramanams valgių ir dova
nų. Aš pati duodavau jai pini

rius arba 100 procentų savo 
žmonių Kongrese. Dabar tas 
procentas nukrito iki 40, kai 
respublikonas Robert Hale, bu
vęs atstovu 16 metų, nurung
tas demokrato James C. Oli- 
ver. Respublikonam teliko kon- 
gresmanas Clifford G. Maclnti- 
re, perrinktas.

Respublikonai pralaimėjo 
Maine dėl pašlijusio žmonėse 
pasitikėjimo jų partija ir dėl 
padidėjusio demokratų akty
vumo rankioti žmonių balsus.

Nepasitikėjimą respublikonais 
paskutiniu laiku padidino 
bostoniškio pramonininko Gold- 
fine kyšiai, vadinami “dovano
mis”. Tokias dovanas Baltuose 
Rūmuose ėmė prezidento pava
duotojas Sherman Adams, o 
Kongrese — šen. Frederick G. 
Payne. Šis dėl to ir prakišo 
prieš Muskie, kuris laikomas tie
siu ir sąžiningu žmogumi. Jisai 
nė savo priešrinkiminėse kalbo
se nieko širukščiai nepuolė: ne
sivertė demagogija ir nejuodi
no savo- priešininkų, kaip yra 
“įprasta” rinkimų metu.

Rinkimam buvo pavartota tak
tika, kuri daug daugiau lėmė, 
negu peikimas respublikonų 
partijos ar priekaištavimas dėl 
Goldfine kyšių. Demokratam pa
sitarnavo unijos., ypač jūreivių 
ir laivų statytojų. Maine lankė
si pats jų pirmininkas John 
Grogan, kuris kartu yra ir Ho- 
boken, N.J., miesto galva. Jis 
užsuko tokią rinkiminę propa
gandą, kad ji visus pasiekė laiš
kais, telefonais, atsišaukimais 
ir automobiliais. Balsuoti buvo 
vežami žmonės iš tolimesnių vie
tų ir ligos patalų. Kur toji pro
paganda nesiekė, pavyzdžiui, 
nuošaliame kaime, ten nusvėrė 
respublikonai.

Unijos išėjo Maine tiesiog 
į politinę propagandą. Jei
gu ir visame krašte jos grieb
tųsi tokių pat metodų, pasidary
tų jau nebe laisvos unijos, bet 
susijusios su viena pasirinkta 
partija.

gų tam reikalui, ir kartą tariau:
—Ar tu nepakviesi ir Ke

šarlalo?
Ji persigandusi atsakė:

—Kaip aš galėčiau tai iš
drįsti! Kešarlalas Thakuras ne
valgo su kitais ir neima jokių 
dovanų.
Taigi, aš negalėjau Kešarlalui 

parodyti savo palankumo nei 
per tarpininkus nei betarpiškai, 
ir dėl to mano širdies ilgesys 
darėsi tik didesnis.

Vienas mano protėvių buvo 
prievarta paėmęs vieno brama
no dukterį ir ją vedęs. Sėdė
dama savo vienišame kampe, 
aš jausdavau savy tekant jos 
kraujo šventą srovę ir jausda- 
vaus laiminga, prisimindama, 
kad mane su Kešarlalu riša 
kraujo giminystė.

Iš savo indusės tarnaitės aš 
pažinojau esmę ir papročius in
dų religijos, žinojau visus pa
sakojimus apie nuostabius die
vų darbus, visas puikiąsias is-

Didieji amerikiečiai lankė Chruščiovą
Amerikos didelė mada — 

lankytis Maskvoje ir pasikalbė
ti bent per vertėją su Krem
liaus bosais. Dvejopų amerikie
čių ten sutiksi. Vieniem būdin
gas gali būti Adlai Stevensono 
atsilankymas, kitiem — multi- 
milįonieriaus Eatono.

CHRUŠČIOVAS AIŠKINO 
STEVENSONUI

Pasimatyme su Adlai Steven- 
sonu Chruščiovui rūpėjo klau
simas, kaip pagerinti santy
kius tarp Sovietų ir Amerikos. 
Stevensonas paaiškino:- nesikiš
ti į kitų kraštų reikalus, gyven
ti ir leisti kitiem gyventi. Chruš 
čiovas tam iškilmingai pritarė. 
Bet kada Stevensonas priminė 
Vengriją ir Jugoslaviją kaip so
vietinio kišimosi flagrantiškus 
pavyzdžius, tai Chruščiovas 
šiurkščiai atsakė:

tai mūsų komunistinio pasau
lio vidaus reikalas, ir Amerikai 
nėra ko juo rūpintis. Kas da
rosi nekomunistiniame pasauly 
— paaiškino Chruščiovas — 
yra sovietų Sąjungos teisėtas 
reikalas' tuo rūpintis.

Stevensonas kalbėjo Chruš
čiovui, kaip elgėsi Amerika: 
Amerika po karo tikėjosi ir to
liau bendradarbiauti su Sov.. 
Amerika visiškai nusiginklavo; 
Amerika atomines paslaptis pa
siūlė žmonijos tarnybai; Ame
rika davė nepriklausomybę Fi
lipinam. Bet Amerika susilaukė 
nusivylimo, nes kitaip sovietai 
elgėsi — Sovietų spaudimas 
Graikijai ir Turkijai, pervers- 
mas Čekoslovakijoje, Vokieti
jos padalinimas, rytų Europos 
pavergimas nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. Korėjos karas, Egip
to apginklavimas....

Stevensonas aiąkino. kad A- 
merika siekia tik apsaugoti sa
vo ir kitų kraštų neliečiamybę

"Pone pirmininke, — darė iš
vadą Stevensonas, —tarp mūšų 
galėtų nebūti konfliktų, Mes 
kiekvienas turim pakankamai 
teritorijos ir resursų "

Chruščiovas sakėsi skaitęs 
Stevensono kalbas. Pagyrė, kad 
jose esą gerų dalykų. Linkėjo, 
kad santykiai būtų pagerinti. 
Nurodė, kokiu būdu:

“Pasaulis eina neišvengiamai 
į komunizmą. — aiškino Chruš
čiovas. — Jūs turite suprasti, 
ponas Stevensonai, kad gyvena
me epochoje, kurioje viena sis
tema užleidžia vietą kitai sis
temai. Kai jūs įsivedėte respub
likinę sistemą aštuonioliktame 
šimtmety, ji nepatiko anglam. 
Dabar taip pat eina procesas, 
kuriame tautos nori gyventi 
naujoje socialinėje sistemoje, ir 
būtina, kad kiekvienas susipras
tų ir susitaikytų su tuo faktu.

"Procesas turėtų plisti be į-

trijas iš Ramajanos ir Mahab- 
haratos iki pat smulkmenų; 
klausant jos pasakojimų, prieš 
mano dvasios akis pasikeldavo 
nuostabiausios indų pasaulio vi
zijos. Vaizdas po vaizdo slink
davo pro šalį. Aš girdėdavau 
trimitų garsus, mačiau paauk
suotus šventyklų bokštus, kvė
pavau maloniuoju smilkalų kva
pu, stebėjaus negirdėta jėgų ga
lybe, aukšta didybe bramanų, 
margu žaidimu dievų, priėmusių 
žmogaus pavidalą žemėje. Visa 
tai virto man visai tolimu, vi
sai senu, visai netikru burtų pa
sauliu. Mano dvasia panešėjo 
į mažą, paklydusį paukštelį kurs 
skraido prietemoj rūmų griu
vėsiuose, ieškodamas savo lizdo.

Tuo laiku prasidėjo sepojie- 
čių sukilimas prieš anglus. Su
kilimo bangos ėmė pasiekti ir 
mūsų mažutės pilies pylimus.

Kešarlalas kalbėjo: “Dabar 
mes išvysime iš savo švento
sios žemės gyvulių mėsos valgy
tojus, ir tada likimas nulems, 
kam viešpatauti Industane: in
duizmui ar muzulmonizmui.”

Mano tėvas buvo atsargus 
žmogus. Nors jis ir nekaip at
siliepdavo apie anglus, tačiau 
dabar pasakė: “Jie turi bega
linę jėgą, indai negali su jais

Nikita mokė, kad vienybė tarp Maskvos ir VVashingtono 
bus tada, kai Washingtonas nesipriešins komunizmui ir jį 
įsives į Ameriką. Kapitalizmo atstovas mokė, kad amerikie
čių tauta laukia komunizmo boso į svečius.

sikišimo. Jei bus priimtas ši
tas principas (nesikišimo), tai 
atsiras tarptautinis klimatas, ir 
mes jį sveikinsime. Bet jūs vai
dinate žandaro rolę vėl viduri
niuose rytuose.”

Tuos Chruščiovo žodžius atpa
sakodamas, Stevensonas paste
bi, kad jie ‘gali būti mažai su
prantami amerikiečiam. Ameri
kiečiai pripratę prie kitokio gal 
vojimo, ir komunistinis galvo
jimas sunkiai jiem suvirškina
mas. O Chruščiovas, rodos, ko
munistinį galvojimą labai aiš
kiai išdėstė. Būtent:

— Kas darosi Maskvos užim
tuose kraštuose, jau yra Mask
vos vidaus dalykas; juo rūpin
tis Amerika neturi teisės;

MAGNETAI, KURIE TRAUKIA EGIPTĄ IR RUSIJĄ
Libanui aprimstant, reiškia

ma baimės, kad naujas Libanas 
gali kilti prie Persijos jūros ka
ralystėje, kuri yra tarp Irako ir 
Saudi Arabijos, o vadinasi Ku- 
wait.

Kuwait turi tik 200,000 ara
bų, bet savo plote turi penktą 
dalį visų pasaulyje žinomų naf
tos rezervų ir savo gamyba sto
vi trečioje vietoj pasauly. 
Naftos gamyba Kuwait kasmet 
duoda po 640 mil. dol. pajamų. 
Jas pasidalina amerikiečių, ang
lų firmos bei Kuvvait šachas 
Abdullah ai Sabah. šachas tu
ri kasdien po vieną milijoną 
dol. pajamų.

Kuwait nafta daugiausia ei
na į vakarus. Anglija gauna jos 
52 proc.. o iš Irako Anglija ima 
tik 13 proc., iš Persijos 11 proc. 
Suprantama, kad ir šacho pi
nigai daugiausia guli Anglijos 
bankuose ir eina Anglijos apy
vartoje.

Į tuos pinigus yra nukreiptos 
Egipto Nasserio akys. Tai pini
gas dešimt kartų didesnis už 
tą, kurį duoda S«eso kanalas. 
Trejų metų Kuwait pajamų už
tektų, kad Nasseris galėtų pa
statyti Aswan užtvanką, kuri 
Nasseriui duotų nemažiau gar
bės kaip piramidės faronam. 
Reiktų tik, kad tie Kuwait pi
nigai tekėtų per Egipto bankus, 
ne per Londono.

Bet šachas ai Sabah atsar
gus. Jis jau 65 metų. Jis žino, 
kad savo pinigus jis lengviau 
atgaus iš Londono, negu iš Kai
ro, kai jam reikės pačiam. 0 
šachui pinigai reikalingi. Ne to- 

prasidėti. Aš negaliu, atsida
vęs beprotiškoms viltims, žais
ti savo pilimi, — aš nekariau
siu prieš anglų įgulą”.

Tas prekybiškas mano tėvo 
atsargumas tuo laiku, kai in- 
diečių ir mahometonų širdys 
degė kova už laisvę, sukėlė 
mumyse pasipiktinimą. Kešar
lalas, ginkluotas ir visos kariuo
menės prieky, atsistojo prieš tė
vą ir pareiškė: “Jei tamsta prie 
mūsų neprisidėsi, tai, aš, kaip 
tik prasidės karas, visų pirmą 
Suimsiu tamstą ir užimsiu tam- 
tos pilį”.

—Būk be baimės, — atsakė 
jam mano tėvas. — Aš liksiu 
jūsų pusėje.

— Mums reikia pinigų iš iž
do. — pasakė Kešarlalas.

Bet mano tėvas vis dar nie
ko nadavė.

— Aš duosiu tada, kai jau 
bus reikalinga, —tarė jis.

Aš nusiėmiau visus savo pa
puošalus, nuo galvos deimantų 
iki pat batukų sagų, surišau vis- 
ką į ryšulį ir padaviau indusei 
tarnaitei, kad ji slapta nuneš
tų Kešarlalui. Jis priėmė tai! 
Per mano nupuoštą kūną ..per
bėgo džiaugsmo šiurpulys!

Keršalalas liepė nušviesti su 
rūdijusius šautuvus ir išgaląsti

— Kas darosi kraštuose, Mas
kvos dar neužimtuose, tuo Mask 
va turi teisę rūpintis ir į tai kiš
tis;

—Kadangi visos tautos eina 
į komunizmą, tai Maskva turi 
teisę tą procesą pagreitinti, pa
remti, bet Amerika neturi tei
sės jo pristabdyti ar sukliudyti.

Praktinė išvada iš tokio so
vietinio galvojimo:

koegzistencija bus tada, kai 
Amerika nekliudys mums plės
ti komunizmo kituose kraštuo
se, taigi ir pačioje Amerikoje, 
iki pačioje Amerikoje komunis
tinė sistema pakeis kapitalistinę 
sistemą.

Stevensonas suprato Chruš
čiovą. Taip bent atrodo iš jo

Jeigu Nasseris turėtu savo 
rankose Kuwaitnaftos pajamas, 
tai per trejis metus apmokėtų 
Aswam statybą • O jeigu Mas- 
va turėtų savo žinioje Negyvo
sios jūros lobius...

kiem reikalam kaip Saudi Ara
bijos karaliui, kuris leidžia sa
vo milijonus haremui ir savo 
rūmam ar dovanom. Kuvvait ša
chas turi idėją padaryti savo 
karalystę rojum. Sostinėje per 
5 metus jis pastatė 51 naują 
mokyklą, daugel ligoninių. Jis 
išleido 299 mil. dol. sūriam van
deniui virsti j gėlų. Nors jam 
vienas vandens galonas atsiėjo 
brangiau kaip gazolino galonas, 
bet ten gyventojui vanduo vis 
tiek yra dar pigesnis nei New 
Yorko gyventojui.

Nasserio agentam nėra leng
va aliarmuoti prieš Angliją, ku
rios protektorate yra Kuvvait. 
Kaip šauksi: “anglai, namo!’, 
jei pačiame Kuwait krašte vi
sai nėra Anglijos kareivių.

Tačiau Nasserio agitatoriai 
moka pakalbėti apie arabų vie
nybę ir brolybe, nors už tų 
gražių šūkių ir yra noras pašil
ti tuos broliško Kuwait pelnus.

Perleisti į Nasserio kontrolę 
šitą Kuwait — ne, tai jau per- 
didelis reikalavimas iš anglų, 
ir jie yra rimtai susirūpinę, kaip 
reikės sutikti Nasserio paruoš
tą perversmą šiame krašte.

Kitokis magnetas yra Izrae
lio žemėje. Jis traukte traukia 
Sovietų dėmesį, lygiai kaip trau
kė ir Izraelio valstybės kūrėjus.

senuš kreivuosius kardus, ir bu
vo vispusiškai paruošęs — tik 
štai vieną dieną staiga atjojo 
vienas aglų valdžios pasiuntinys 
su būriu raudonšvarkių ir įjojo 
tiesiai mano tėvo kiemą.

Mano tėvas slapta išpasakojo 
jam visa apie sukilimą.

Kešarlalas savo kariuomenę 
laikė tokioj drausmėj, kad kiek
vienas karys buvo pasiruošęs 
mirti su kardu rankoje.

Mano išdavikiško tėvo namai 
virto man pačiu pragaru. Iš pyk 
čio, iš skausmo, iš gėdos ir ne
apykantos man vos neplyšo krū
tinė. Bet nė viena ašara neiš
riedėjo man iš akių. Aš apsi
vilkau savo brolio drabužiais ir 
nepastebėta išslinkau iš savo 
tėvo rūmų.

Kai po to kiek prasiskleidė 
dulkių ir dūmų debesys ir nu
tilo kareivių riksmas bei šūvių 
garsai —vakaro ore užviešpa
tavo mirties tyla. Besileidžianti 
saulė nudažė kruvinai Jamunos 
vandenį, o vakaro dangų švie
siai nušvietė mėnulio šviesa.

Plačiame mūšio lauke prieš 
akis atsistojo žiaurus mirties 
vaizdas. Kitu metu mano šir
dis būtų iš gailesčio visai nusil
pusi, bet dabar aš lyg kokia 
lunatikė vaikščiojau šen ir ten: 

pareiškimo spaudai. Jis supra
to ir, kur Chruščiovo pagrin
dinė klaida. Stevensonas ją nu
rodo — tai smurtas, prievarta:

"Jis neteisus. Rytų Europos 
mažieji kraštai ne patys pasirin
ko komunizmą. Jis buvo primes
tas raudonosios armijos karo 
pabaigoje. Komunizmas atėjo į 
Europą tik prievartos keliu bei 
konspiracija...."

EATONAS AIŠKINO 
CHRUŠČIOVUI

Rugsėjo 1 Maskvos vyriausy
bės oficialus svečias Cyrus Ea
ton buvo priimtas Nikitos Chruš. 
čiovo. Chruščiovas specialiai per 
traukė atostogas ir sugrįžo į 
Maskvą pasimatyti su Eaton.

Pasimatymas keistas — pro
letariato atstovas susitiko su 
multimiliniorium. su Amerikos 
geležinkelių, anglies kasyklų, 
plieno fabrikų savininku iš Cle- 
velando.
Savo pareiškime spaudai, apie 

ką Eatonas kalbėjosi su Chruš-

Jį suminėjo “Canadian Intelli- 
gence Service” 1956 —

tai Negyvosios jūros minera
liniai turtai: potašo, magnezi- 
jos, sodos, kalcijaus chloridai 
bei magnezijos bromidai. Jų 
toki nėišemiami kiekiai kaip 
niekur kitur pasaulyje. 1925 jie 
buvo vertinami tokiu dolerių 
skaičium: 1,000,000,000,000. O 
dabar dvigubai trigubai dau
giau.

Ir žydų leidinys iš Los Ange
les “B’nai B’rith Messenger” 
1958 rašė, kad Izraelio steigėjai 
norėjo turėti kontrolę šitiem 
3-5 trilijonų dol. turtam.

Tas pats šaltinis sumini dar 
įdomesnę šito turto patrauklią 
ypatybę —

esą dr. Alexander Zacharin, 
Leningrado technologijos in
stituto šefas, yra išradėjas to 
paslaptingo kuro, kuris išnešė 
į erdves sputniką.
Dabar tas pats Zacharinas dir

bąs su ekstraktu iš magnezijos, 
imtos iš Negyvosios jūros. Esą 
jau prieš 20 metų jis užpaten
tavęs. kaip iš magnezijos pasi
gaminti didelės sporgstamosios 
jėgos kurą. Jis ir toliau dirba 
toje pat srityje.

šveicarų ‘Wochen - Zeitung” 
pratęsia tos rūšės žinias dar 
aiškiau ir atviriau: esą Mask
vos didžiulį susidomėjimą vi
duriniais rytais kelia ne tik da
bartinė nafta, bet ir ateities 
žaliava — magnezijos klodai 
Negyvojojoj jūroj. O ji yra Iz
raelio kontrolėje.

M.

aš ieškojau Kešarlalo. Kur ki
tur dėmesį kreipti — man at
rodė neištikimybė.

Po ilgo ieškojimo staiga pa
mačiau aiškioje vidurnakčio mė
nulio šviesoje, po vienu duon
medžiu ant Jamunos kranto, ne
toli mūšio lauko, kažką gulint. 
Tai buvo Kešarlalas, kuris gulė
jo šalia savo ištikimo tarno Deo 
ki Nandario lavono. Galima bu
vo spėti, kad arba ponas savo 
mirtinai sužeistąjį tarną, arba 
tarnas savo merdintį poną bus 
atnešęs iš kovos lauko į tą nuo
šalesnę vietą ir po to pats nusi
leidęs į mirties ramybę.

Pirmiausia nuraminiau savo 
širdy ilgai nešiotą troškimą pa
rodyti Kešarlalui savo pagar
bos jausmus. Aš kritau prie jo 
kojų, paleidau savo ligi kelių 
siekiamas kasas ir ėmiau Šluos
tyti savo plaukais dulkes nuo jo 
kojų. Po to pridėjau savo karštą 
kaktą prie jo šaltų lotosinių ko
jų. ir. jas bučiuojant, pasipylė 
man iš akių nesulaikoma ašarų 
srovė.

Tada Kešarlalas pasijudino ir 
skausmingai sudejavo. Kai aš 
persigandus atitraukiau savo lū
pas nuo jo kojų ir pasikėliau, 
jis, dar neatmerkdamas akių.

ADLAI E. STEVENSON

čiovu, jis labiau pasakoja ne 
apie Chruščiovą, o ką jis Chruš
čiovui pasakė — multimilionie- 
rius “proletarui”. Jis kalbėjo 
už nusiginklavimą:

"Mes kapitalistai, nesame lai
mingi, kad 50 milijardų išeina 
reikalam ginklų, kurie, jei bus 
pavartoti, sunaikins visą mūsų 
turtą".

Tai jau kapitalisto idealas — 
išlaikyti esamą padėtį. — sta
tus quo, kad tik nenukentėtų jo 
sukauptas turtas. O jis bus iš
laikytas, jei tik nebus nesusi
pratimo su Sovietais. Ir to su
sipratimo siekdamas, Eatonas 
nori įtikinti Chruščiovą, kad ka
pitalistai nenori karo, kad jie 
mielai paremia nusiginklavimą. 
Kad tuo įsitikintų pats

Chruščiovas, tegul jis atvyk
sta į Ameriką. Eatonas manąs, 
kad šis kraštas mielai Chruščio
vą pakviestų. Jis esąs tikras, 
kad amerikiečių tauta mielai no
rėtų Chruščiovą pamatyti ir pa
rodyti jam, "ką mes turime ir 
ką mes norime išsaugoti".

Chruščiovas tokiai idėjai pri
tarė....

Eatono tipo milionieriai no
ri “išsaugoti”, ką jie turi, ir 
nuolankauja Chruščiovui. Jis 
mielas jiem svečias. Tai kas. kad 
jis žudymo organizatorius! Kas 
ta Vengrija ir tie kiti pavergti! 
Tegul žudikų vadą Amerika mie 
lai priima ir parodo, ką ji tu
ri ir ką nori išsaugoti....

Nenuostabu, kad taip galvo
ja tas kapitalizmo atstovas. Juk 
Eatonas jau 74 metų! O bėgan
čių metų neišsaugosi status quo 
padėty. Gali likti turtai ne su
griauti; bet metai nugriaus pa
tį savininką nuo tų turtų. Nu
griaus kaip vieną iš tų, kurie 
norėjo būti amerikiečių visuo
menei netikrais pranašais.

M.

ištarė užkimusiu balsu: “Van
dens!”

Greitai nubėgau į upę, pasė
miau savo drabužiu vandens ir 
stengiaus įlašinti į Kešarlalo ne
sučiauptas lūpas. Jis buvo ga
vęs baisų smūgi į kaktą, nuo 
kurio buvo sužalota jo kairio
ji akis. Aš atplėšiau diržą nuo 
savo drėgno drabužio ir apri
šau jo žaizdą.

Po to, kai aš daug kartų bu
vau į upę nubėgus ir drėkinau 
jo akį ir kaktą, jis palengva at
gavo sąmonę. Aš tada jo paklau
siau: “Gal dar atnešti vandens?

— Kas tu esi? — paklausė 
jis.

Aš. kitaip negalėdama, turė
jau pasakyti: (

— Aš esu tamstai ištikimai 
atsidavusi vergė. Aš esu kuni
gaikščio Golamo Kadcro Kha- 
no duktė.

.Aš pamaniau, jog niekas iš 
manęs neatims tos laimės, kad 
Kešarlalas nors prieš savo mir
tį galėjo patirti apie mane ir 
mano gilią pagarbą jam.

Vos tik išgirdęs, kas aš esu, 
Kešarlalas pašoko kaip šėlstan
tis liūtas ir suriko.

(bus daugiau)



Nes nenorime emigruoti iš savo tautos
Lietuvių Enciklopedijos re

dakciniam kolektyvui buvo į- 
teikta JAV LB Kultūros premi
ja, 1000 dolerių, iškilmingame 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- 

' nės seimo posėdyje rugpiūčio 
30 New Yorke. Premiją įteikė 

' to fondo pirmininkas J. Kreivė
nas, Lietukų Enciklopedijos 
vardu ją priėmė dr. J. Girnius. 
Padėkojęs fondo jury komisi
jai už premijos skyrimą ir Ohio 
Lietuvių GydytojųDraugijai, su
dėjusiai tą tūkstantį dolerių, 
toliau dr. J. Girnius kalbėjo a- 
pie Lietuvių Enciklopedijos lei
dimo drąsų žingsnį ir jo reikšmę 
tremtyje. Čia duodame tos kal
bos būdingesnes vietas.

“Nebeturint savo valstybės 
globos, vėl sąlygos yra tokios, 
kad viską turime sukurti bei 
išlaikyti savo pačių rankomis 
ir savo pačių aukomis. Daug 
darbų laukia paramos ... Daug 
darbų šaukiasi atžymimi, ši kul
tūros premija yra pirmoji, bet 
tikiu, ne paskutinioji.... Iš anks
to mintyje džiaugiuosi visais 
būsimais šios premijos laurea-

Dr. J. Girniaus žodis
f ‘ "i

apie Lietuviu Enciklopediją

“Lietuvių Enciklopedijos lei
dimas — tai protestas prieš li
kimą, ištikusį tautą ir mus. Li
kimas vėl mūsų kraštui nulė
mė vergiją, o mus verčia emi
grantais darytis. Bet mes ne
norime emigruoti iš savo tau
tos, nepaisant to, kad likimas 
mus išsvaidė po viso pasaulio 
pasviečius.... LE žygyje slypi lie
tuviškoji valia likti savo tauto
je ir joje ieškoti savo egzisten
cijos įprasminimo. Išleisdami sa
vo kalba enciklopediją,x po visą 
pasaulį išsklaidytieji lietuviai 
norime paliudyti mūsų tautos 
kultūrinį lygį ir draugė atlikti 
tai, ko nebegali 'mūsų paverg
tieji broliai. Laisvės metais vi
sose srityse buvome pradėję 
lietuviškuosius žingsnius. Pa- 
vargtoy tėvyney juos tram
do prievarta. Ne tik žmonės 
prievartaujami. Prievartaujama 
ir tiesa.' Protestuodami prieš 
šią prievartą, norime savo en
ciklopedijoje objektyviai sutelk-

visąti visą lietuviškąją būtį, 
savo istoriją (ne tik falsifikuo
tą socialinių santykių iškarpą), 
visus savo žmone^ (tokius, £0- 
kie jie buvo, o ne kokiais juos 
okupantas perkūną). Okupanti- 
nė prievarta savo ideologijos 
varddn ne tik lietuviškąją bū
tį falsifikuoja, ji prievartauja 
ir visą mąstymą, ir pačias to-*

kias visuotines sąvokas, kaip 
laisvė ir tiesa, taika ir teisingu
mas, žmoniškumas, ištikimybė 
ir t.t. Nepasitenkinant paprasta, 
vergija, siekama užnuodyti pa
čia pavergtųjų dvasią, iš pa
čių sielos gelmių juos paverg
ti. Bet kaip tik viso to aki
vaizdoje LE įgauna gilesnę pras
mę, negu šiaip enciklopedijai 
tenka. LE yra lituanistinė en
ciklopedija ne viena savo da
limi, o pačia visuma, pačiu sa
vo laisvu lietuviškuoju žvilgiu. 
Net ir tie dalykai, kurie betar-

“Enciklopediją leidžia J. Ka
počius.!..Leidėjo besąlyginis at
sidėjimas savo užsimojimui yra 
ta paslaptis,, kuri enciklopedi
jos mintį pavertė tikrove... 
Pasirodė, kad drąsi mintis pa
traukė tuos, kurie tiki darbu, 
ne žodžiais.... Galime džiaugtis, 
kad ištesime leidėjo mums pa
vestą redaktorių uždavinį: nor
maliose sąlygose kauniškė en
ciklopedija per 15 metų priėjo 
ligi I raidės, o šiose sąlygose per 
5 metus jau esame įsinėrę į L 
raidę, peržengę pusiaukelę. Bet 
čia ne patys redaktoriai di
džiuojamės, o tik dėkingai mi
nime visus tuos šimtus bendra
darbių, kurie su pasiaukojan
čiu uolumu dirba enciklopedi
jai tuo tempu, kuris vienintelis 
leidžia darbą ištesėti. Tik ben
dradarbių dėka LE normaliai 
eina tomas po tomo, ir eina ne
menkesnio J^gio, kaip savo lai- kad šventė būtų kuo sekminges- 
ku Lietuvoje pradėtoji ir antro- n®- Laukiama gausaus maldi- 
sios bolševikinės okupacijos nu- ninku skaičiaus.

Elizabeth, N. J
Šiluvos Švč. M Marijos atlaidai 

pradėti pereitą sekmadienį ir 
tęsis visą oktavą. Pirmadienį, 
rugsėjo 8, švč. M. Marijos gi
mimo šventėje, kun. K. žvirb
lis, O. P., atlaikė pirmas šv. 
Mišias prie naujo Švč. Marijos 
garbei įrengto altoriaus. Prie 
šio altoriaus kasdien 7 vai. ry
ta būna šv. Mišios, o 7:30 vai. 
vak. rožančius. Pamaldos labai 
gausiai tikinčiųjų lankomos. 
Daug atvyksta ir iš kitų para
pijų. Ateinantį sekmadienį, už
baigiant atlaidų oktavą 7:30 
vai. vakare bus iškilmingi miš
parai ir procesija su žvakėmis 
ir giesmėmis. Klebonas kun. M. 
Kemėžis labai uoliai rūpinasi,

trauktoji enciklopedija”....

PAREMKIME UTUANUS ŽURNALĄ
Akademinis jaunimas, jung- pažindinti juos su lietuvių tau- 

damasis į Lietuvos laisvinimo tos dvasinėms vertybėmis, Lie- 
talką, jau kelinti metai leidžia tuvos istorija, pabrėžiant nuola

tinį lietuvių tautos laisvės troš
kimą savarankiškai gyventi ir 
tvarkytis.

Žurnalas yra redaguojamas 
giesniems asmenims, tikslu su- ir finansuojams pačių studentų, 

susibūrusių į Lietuvių Studentų 
Sąjungą. Išeina 4 kartus per 
metus, 5000 tiražu ir yra siun
tinėjamas veltui universitetų 
bibliotekoms, aukštųjų moky
klų profesoriams ir įtakinges
niems politikams bei kultūri
ninkams.

Tokios apimties darbui vyk-

anglų kalba Lituanus žurnalą. 
Jis yra skiriamas angliškai kal
bantiems visuomenininkams, 
politikams ir šiaip jau įtakin-

J.Ž.

įį

| Švenč. Marijos Šiluvės altorię. Elizabeth, New Jersey

piškai neturi lituanistinės reikš
mės, jos įgyja pačiu tuo, kad 
jie yra integruojami į lietuvių 
kalbą, kad visa Žinija yra pada
roma mūsų kalbos ir mūsų tau
tos turtu. Laikome LE kultū
rinės propagandos ginklu, liu
dijančiu mūsų tautos kultūrinį 
lygį ir jos teisę į laisvę. Laiko
me LE veiksniu ir mūsų kovo
je už gyvos lietuviškos dvasios 
išlaikymą išeivijoje, mūsų vai
kuose. Jaunajai kartai LE yra 
priemonė išlaikyti gilesniam ry
šiui su tėvų tauta: pažinti ją ir 
jos kalba save išreikšti. Niekas 
neturi teisės kalbėti apie lietu
vių kalboje stokojimą sąvokų 
tai ar kitai sričiai. Mūsų kalba 
jau yra pakelta į kultūrinę kal
bą, kuria galima viską išsakyti. 
LE betarpiškai tai liudija”....

“Kultūra, jei nori gyva likti, 
negali pasilikti tik liaudiniame 
lygyje. Tas pats ir su lietuviš
kąja kultūra. Kiekvienam joje 
turi būti rasta vietos jo talen
tams išskleisti. Džiadgiuosi, kad, 
skiriant premiją enciklopedijai, 
buvo pasisakyta, jog lietuvybės 
kovoje intelektualai yra verti
nami. Vertinti intelektualus — 
tai vertinti tiesą ir tikėti senuo
ju pažadu: tiesa išlaisvins! Tie
sa vedame savo laisvės kovą, 
ir todėl šį savo padėkos žodį 
už LE suteiktąją kultūros pre
miją baigiu himno žodžiais: ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi!”

DOM»C>aOOGaC<

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

mi- 
šei- 
šei- 
rei-

1.00. 4 vietinės me- 
kainas Įeina visos

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 CHAPIN PLACE. HARTFORD, CONN.

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai didelį pasiim
kim?. įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svarų taukų S27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių

t

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
parduodama sekmadieniais
whil — 1430 kiiocycles — Medford, Mas*.

Ki*kvi«-na sekma<h*»nj nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti a> pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite

taše St.. Norwood. Mm*. Skyriai: Lithuaaian Furniture C*. —
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOeth Boston 8-4419 ar 
8-1949; Klrldand 7-8533.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- 

<| gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
| Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- 
1 uos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

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

STEPONAS 'SUNKUSI f

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

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

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 9 1 gr. S4.60 — Cor- 
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil 
100 tabl. $1.35.

Darbo fronte
Atoslūgis (recession) darbe 

1957-1958 metais buvo tiesio
giniai palietęs 12 su puse 
lijono šeimų: visai nedirbo 
mos galva arba vienas iš 
mos narių, kurio uždarbio
kėjo šeimai išlaikyti. Dar 4 mi-st 
lijonai šeimų buvo paliesti žy-t 
miai sumažėjusio uždarbio. Dar- > 
bo atoslūgis dar nėra visai pra- t 
ėjęs. į
Streikų liepos mėn. buvo 525; ► 

nedirbo 240.000 darbininkų, ku- ► 
rie prarado apie pusantro mi- ► 
lijono darbo valandų; pinigais > 
tai atsiėjo apie tris milijonus į 
dolerių. Tatai laikoma dar ge- , 
ru daiktu, nes tik 1944 metais, 
esant karui, tebuvo taip ma
žai streikuojama, kaip šiemet.

Rinkimam artėjant. 27 valsty
bės ir Aliaska skelbia, kad dar- 
badaviai turi pareigą leisti dar
bininkam išeiti iš darbo bal
suoti. ir už tai turi būti moka
ma.

Telefono bendrovėm įsive
dant automatus, vis daugiau 
moterų ir mergaičių toje srity
je netenka darbo. Pav., šiemet 
per 6 pirmuosius mėnesius apie 
milijonas žmonių įsivedė į sa
vo butus telefonus, bet tuo pa
čiu laiku buvo atleista 22.000 te
lefonisčių.

Darbininko šypsenai
Albany, N.Y.. teisėjas spren

dė bylą mergaitės, kuri išėjo 
iš darbo dėl vedybų, bet norė
jo gauti nedarbo kompensaci
ją. Mergaitė bylą laimėjo, nes į 
teisėjo buvo toks sprendimas: 
“Mūsų manymu, vedybos turi 
būti laikomos kaip liga, dėl ku
rios sutrunka darbas ne dėl 
darbininko kaltės”.

Washingtone 1889 metais bu
vo įsteigtas darbo reikalam ko
mitetas. kurio pirmas potvar
kis lietė vedybas ir divorsus...

3. ĮVAIRIU RŪSIU MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba pa 
džiagos kostiumams su priedais $50.
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime.
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus, kurių Jūs pageidaujate.

4. Piniginės perlaidos Siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas.
6. Stiklams piauti rėžtukus su tikru deimantu mes par

duodame už $4.00. Skustuvas. $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
$2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs 
galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti.

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 gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

MALONIAI PRAŠOMA

Didžioji Camegie Public Lib- 
rary Pittsburghe renka įvairių 
tautų tipiškas Nursery Rhymes. 
Sv. Pranciškaus seserys yra-pra- 
šomos pateikti lietuviškų rhy
mes. Eilutės vėliau bus atspaus
dintos knygos fomfoje, anglų <jyti yra reikalinga apie 5000 
kalba. Reikalinga tokių posakė- dolerių į metus. Akademikai ti- 
lių, kurios lengvai gali būti ver- ^a<j §jo taip kilnaus darbo 

parėmimui susilauks lietuviškosčiamos į svetimą kalbą, ir lie
ka nepažeistos, lietuviškos.

Labai gražiai prašome lietu
vių motinėlių, mokytojų, ir pa
ties jaunimo surašyti du. tris, 
daugiau, ar bent vieną mažiems 
vaikams tinkamą eilutę (nurse
ry rhyme), kurias atsimena iš 
LIETUVOS. Mes pasistengsime 
jas tinkamai išversti į anglų 
kalbą, ir perduosim minėtai į- 
staigai. ši medžiaga turėtų bū
ti prisiųsta rugsėjo mėn.

Motina M. Aloyza, o.s.f.
St. Francis Convont

- Stebuklingojo Miesto Kunigaikštis
(Atkeltas iš 2 pus.l) 

namely ant kalno. Svečių kam
bary net stalas nieku neužties- 
tas. Kai paskambina lankytojai, 
jis pats juos įleidžia ir į vidų. 
Būna ir taip, kad lankytojas 
taria: “Laba diena, klebone, ar 
galėčiau pamatyti ekscelenci
ją?”....

Vienas kardinolas aplankė 
vyskupą amerikonišku automo
biliu .Jam patiko vyskupo gy-

visuomenės paramos. venimas. “Jūsų namelis labai
Šių metų piniginiam vajui jaukus. Norėčiau ir aš turėti 

pravesti Clevelande yra suda- tokį kur nors netoliese savo re- 
rytas centrinis komitetas, kuris zidencijos”.
rugsėjo mėnesį yra paskelbęs 
piniginio vajaus mėnesiu Litu
anus žurnalui remti.

Tikimasi, kad visuomenė šį liauja dviračiu. Sunku jį atskir- 
mėnesį atkreips rūpestinga dė- ti nu.° kitų kunigų, nes ant su- 
mesį į studentijos šauksmą ir f .................... _

Vyskupas Theas betgi neturi 
savo kitokios rezidencijos. Ne
turi jis nė automobilio. Jis ke-

___ ■ ' _  ~ t tanos jis kasdieniniame gyveni- 
kiek plačiau pravers savo ki- me nederi jokių violetų. Kas 
šenes. Surinkti pinigai bus ati- ji pažįsta iš veido, gali kartais 
duoti pačiai Lietuvai, nes Litu- pamatyti įsimaišius į maldinin- 
anus eina lietuvio ir Lietuvos kų minią ir keliaujant su gies- 

Grove and McRobert* Roacte interesams ginti.

fesijų, amžiaus. Visi atvykę už
miršta, kas jie yra, ir pasiduo
da prisiimtai drausmei ir parei
gai — nešti ligonius. Prancūzų 
generolai, Laffont ir d’Harcourt, 
Kanados generolas Loblecourt. 
ministeriai Coste-Floret ir 
Christiaens ir daugel kitų pasi
ima čia odinius diržus ir klauso 
įsakomi tos dienos tvarkdario 
angliakasio ar policijos vachmi
stro.

Vieni jų čia kasjnet atvyksta 
keliom dienom, kiti pabūva ir 
ilgiau. Italas Ganoras iš Sicili
jos, kuris 1938 čia atgavo regė
jimą, atvyksta kasmet ir po iš
tisą mėnesį tarnauja kitiem. Ir 
pats vyskupas Theas. kada yra 
laisvas nuo kitų darbų, ima ant 
savo pečių anuos odinius diržus 
ir neša negalinčius eiti.

Tokis yra tas Liurdo vysku
pas namie. Tačiau kitur jis mo
ka ir reprezentuotis. Kai. 1949

Tėlef. CTtapel 6-4773.
Antanas Vstjanauskas 

Direktorius

Pittsburgh 34, Pa. D. M.

r
| Norite geros—meniškos fotografijos
| portreto, šeimos, vaikų, įvairių* progų,

me į grotą.
Vyskupas Theas labai sugriež

tino stebuklingai pagijusių ti- 
*** krinimą. Jis taip pat įvedė nau- 

| ją mažai kam pažįstamą kaip ir 
| broliją, kurios nariai turi vieną 
* pareigą — patarnauti į Liurdą 

atvykusiem ligoniam, atnešti(-----— y ----------- r s - ai. v j nuoicuii ilgumam. ai livrui

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan. ! juos | grotą. Nuo to laiko, kai 
| už 8 km. pastatytas aerodro- 
| 'irhs, kuriame gali nusileisti ir 
4 didieii lėktuvai, kasdien tenka

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 
Jums geromis sąlygomis padarys

ž

£

u m a « r i t s 1 didieji lėktuvai, kasdien tenkaVii. MAŽELIS | gabenti į grotą iki 1,000 ligo-
gyv. 422 Memhan St, RMgevrood, Brooktya, N. Y. .. t nių.

Skambinti teL HYactat 7-4677 | Savanorių nešėjų yra 5,000.
Tarp jų yra visokių luomų, pro-

Anglai ieško geresnės ab'^cėlės
Dramaturgas Bernard Shaw 

paliko testamentu pinigo tam. 
kuris suras patogiausią — pap
rasčiausią ir logišką abėcėlę, 

jis atsilankė Amerikoje, buvo Tokiam skirta 500 svarų. Lig 
visur priimtas kaip kunigaikš- šiol atsirado jau 80 projektų, 
tis. Prezidentas Trumanas iš- Vienas apskaitė, kad naujos 
laikė jį Baltuosiuose Rūmuose abėcėlės priėmimais sutaupytų 
visą dieną.

r’yčiŲ Radijo Programa į;

kasdien popierio, laiko, rašalo 
M. ir darbo už 10 mil. svarų.

Lietuvos
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1590 kilocyclea 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU
Jei norite Sieję radijo programoje skelbtu, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF UTHUANIA WL0A
BRADDOCK, PA.
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Italų spauda rase stambiomis antraštėmis
■ . • ' • *■

IŠ VISUR
Prudoncija Bičkienė, lyrinis 

dramatinis sopranas, prieš ke
letą mėnesių buvo išvykusi Į 
Italiją, Milaną, kartu su kitais 
septynis^ Amerikos solistais. 
Į tų laimingųjų skaičių ji pateko 
laimėdama . “American Aufii- 
tions” stipendiją. Dėl stipendi
jų varžėsi apie 1000 kanidatų, 
bet buvo išrinkti tiktai aštuo- 
ni: 4 vyrai ir 4 moterys. Jų 
tarpe buvo ir mūsų solistė iš 
Chicagos.
’ Grįždama iš Italijos, ji New 
Yorke dar rado posėdžiaujant 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą, Į kurį atvyko tiesiai 
iš aerodromo. Seime buvo en
tuziastiškai sutikta ir pasvei
kinta. Ta proga ji sutiko atsa
kyti į keletą klausimų.

— Kuriam tikslui anoji ame
rikiečiu draugija siuntė Jus 
Italijon tobulintis dainavimo 
mene?

Italijos dainavimo mokyklą 
yra laikoma aukščiausio meni
nio ' lygio, tai savo lamėtojus 
dainininkus siuntė pasiruošti 
pas geriausius italų profeso
rius ir grįžus Čia dirbti ameri
kiečių operoj.

— Pas kokius profesorius te
ko gilinti dainavimo studijas?

Daugiausia pas prof Benve- 
nuti, maestro Cervi Caroli. ma
estro Ruff ir Confalonieri.

— Kokiose rolėse per tą lai
ką vaidinote?

Man teko pagrindinė rolė o- 
peroje “Tosca”, kuriai daugiau
sia ir skyriau dėmesio.

— Kaip atsiliepė italu spau
da ir kritikai?

Solistė parodė daugelio laik
raščių iškarpas, kurias čia pat 
iš italų kalbos išvertė vienas iš 
Romos atvykęs PLB Seimo at
stovas. Apie solistę rašė Lob- 
Corriere, Lombardo, Milano

apie solistę Pr.'Bičkienę

stengsis .įstatyti į atatinkamo 
meninio lygio operas.

— Kada ir kas paskatino 
pradėti dainavimo studijas?

Talentą pirmas pastebėjo An
tanas Marijošius Radviliškio

mane

SOL. PR. BIČKIENĖ

čiuosius vandenis, tuo džiaugia- I 
si ne tik jie vieni, bet kiekvie- j 
nas lietuvis, nes jie atstovau- j 

chore jau nuo 12 metų. Prote. * ,aut* Pladiam Pasa* j 
sinį pasiruošimą pradėti paska
tino komp. muz. Budriūnas Vil
niuje. Ten ir įstojai į konserva
toriją. Toliau dainavimo studi
jas tęsiau Miunchene, Vokiėti- 

į joje. Atvykusi į JAV, gilinau 
pas žymius profesorius Chica- 
goje ir Cincinnati, Ohio.

— Kada pradėjot dalyvauti 
koncertuose?

Jau Vokietijoj bestudijuojant
važinėdavau po lietuvių koloni
jas ir dažnai atlikdavau parti
jas vokiečių koncertuose. Pir
mas didesnis laimėjimas buvo 
1957 Indianoje, kur nuolat at
likdavau operoje partijas ir po 
to sekė šis paskutinis.

Malonu, kad Italijos laikraš
čiai, solistės talentą aprašyda
mi visur pažymi lietuvaitės kil
mę. i--“- ... .

Baigiant pasikalbėjimą. Pru- 
dencija pareiškė dėkingumą sa
vo vyrui Vytautui Bičkui, ku
ris jos talentą vertina ir šių 
laimėjimų siekiant mielai re
mia.

Kai mūsų menininkai, kultū
rininkai, negailėdami savo kie
to darbo, kantrybės ir lėšų, po 
didelių pastangų išplaukia į pla-

VARGONININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Iš kitų pranešimų paaiškėjo, 

kad prof. J. Žilevičius ruošia 
Amerikos lietuvių vargoninkų 
ir muzikų Istoriją. Jo žinioje 
esąs lietuviškos muzikos archy
vas būsiąs neužilgo perkeltas į 
Chicagą. Yra ruošiamas lietu
viškų dainų dainorėlis su gai
domis; būsiąs išleistas “Muzikos 
Žinių” priedu.

Nusiskųsta, kad į parapijinius 
chorus maža ateina jaunimo. 
Tai problema, kurios vieni var
gonininkai nepajėgs išspręsti. 
Tarptautiniuose vargonininkų ir 

“Visi trvs amerikiečiu balsai klausė 45 nariai, bažnytinės mu. bažnytinės muzikos atstovu kon-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės metu, rugsėjo 30, gra
žiai atremontuotoj Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, po
sėdžiavo lietuviai vargonininkai 
bei muzikai. Suvažiavimas buvo 
pradėta šv. Mišiomis. kurias 
aukojo kun. J. Pakalniškis ir 
pasakė tai progai pamokslą.

dienraštis, LTtalia. La Note ir Seime dalyvavo apie 30 lietu- 
k. Visų aprašymai pabrėžti ry- vargonininkų bei muzikų, 
škiom ir stambiom antraštėm. Dalis ALRKV Sąjungos narių 
Viena iš ju skelbė: “Amerikie.- seime dalyvauti negalėjo dėl 
čių Tosca — aukso balsai” Ki- pareigų parapijose. Vargoinin- 
tame aprašyme pastebėta, kad M Sąjungai iki šio seimo pri-

New Haven, Conn.
Šv. Kazimiero parap. jaunimas

šią vasarą daug ekskursavo. 
Ekskursijose aplankė Rye Beach 
N.Y., Ocean Beach, R.L.. ber
niukai stovyklavo Camp .Ed- 
dererest pušyne. Orange, Conn. 
Iškylas ir keliones globojo ir 
prižiūrėjo Tėvų Taryba ir kun. 
J. Riktoraitis.

Lietuvių bendrovė
rugsėjo 14. 1 vai. p.p. ren

gia savo patalpose. 245 No. 
Front St., bendrovės 35 metų 
jubiliejinį banketą su šokiais. 
Visi lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

Organizacija rūpinosi lietu
vių švietimo lietuvybės išlaiky
mo ir kitais kultūriniais reika
lais. Joje dalyvavo daugelis ir 
kitų draugijų nariai ir visi ją 
rėmė. Per savo veiklos 35 me
tus buvo suruošta daug vaidini
mų, koncertų ir kt.

Tikimasi, kad sukaktuvinis 
bandėtas bus sėkmingas ir su
silauks daug svečių. Ruošiama 
įvairi ir linkma programa, 
šokius įėjimas laisvas.

Mirė Ona Godelienė — 
Krelavičiutė

gyvenusi 13 Lincoln St.
Branford, Conn. Palaidota rug
sėjo 5 d. iš šv. Marijos bažny
čios šv. Agnietės kapuose. Pa
liko vyrą Tadą, brolį Aleksą, 
seseris: Adelę Vitkuvienę, Sta
sę Tamulienę, Mariją Tamulevi- tuvos statyba: mokyklos, nauji 
čienę ir Eleną Paulauskienę; Kauno pastatai, paminklai. Po 
dukteris: Oną Efienę ir Eleną stiklu buvo padėta lietuviškų 
Kašelionienę bei sūnų Antaną, raižinių, gintaru, knygų, nepri- 
T.0. Godelionių šeima buvo vie- klausomos Lietuvos pinigų ir 
na gausiausių Branfordo lietu- pašto ženklų. Bendras įspūdis 
vių tarpe. ~

Ona Žakas,

LIETUVIŲ bakuži Brookton. Mass.

— Amerikos lietuvių kongre
se Bostone Altui suaukota iš ri
šo $9,435.50. kaip skelbia Alto 
sekretoriatas, tačiau į- tą sumą 
įeina ir New Yorko Alto Vasa
rio 16 surinkti $1.700.

—Min. Ed. Turauskas, J. 
Medušauskas ir V. Skrupskely- 
tė atstovavo ateitininkus Pax 
Roinana kongrese Vienoj. Kon
greso dalyvius priėmė Austrijos 
kancleris Raab.

— Vyrų choras televizijoje. 
Rugsėjo 14, sekmadienį, 9 vai. 
15 min. rytą šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos choras iš 
La\vrence. Mass. giedos Bostone 
mišias, transiliuojamas televi
zijos stoties Chanel 7. Bus iš
pildyta; “O Jesu Christe" (Ja- 
chet van Berchen. XVI a. t 
“Cantate Domino" (Giovanni 
Croce. 1560-1609). “Benedictus" 
(Charles Gounod) ir “Tėve mu
sų” (J. Gruodžio). Chorą paruo
šė ir diriguoja Iz. Vasyliūnas. 
vargohais groja jo sūnus Vyte
nis.

Paskutinieji metai lietuvių bakūžei?
Brocktone kasmęt suruošia- 

ma žemės ūkio ir pramonės 
paroda. Ji trunka visą savaitę: 
šiemet — nuo rugsėjo 7 iki 14. 
Bet iš tikrųjų tos savaitės “ker
mošiaus” paroda nebūtų galima 
nė vadinti. Erdvioje ir gražioje 
aikštėje (Fair Graundj dau
giausiai sukosi vosokios karuse
lės šūkavo cirkininkai. viliojo 
į savo būdas įvairūs lošimai. 
Tik viename pastate kudaka
vo vištos, netoliese subliauda
vo pora avelių. Iš pramonės dir
binių nieko nebuvo, išskyrus 
dalinamus lapelius, kur geriau 
ir pigiau ką pirkti.

Lietuvius toji Brocktono mu
gė tik tuo patraukia, kad prie 
pat vartų stovi lietuviška ba
kūžė. statyta dar 1937 m. Ir 
rugsėjo 7. sekmadienį, lietuvių 
čia susirinko nemažai iš paties 
Brocktono, Bostono ir apylin
kių. Pačioje bakūžėje spal
votomis nuotraukomis buvo at
vaizduota nepriklausomos Lie-

ji jungiama su šv. Kazimiero 
500 metų gimimo minėjimu. 
Pelnas skiriamas padengti kle
bonijos statymo skolom.

Parapijos pradinė mokykla 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
3. Mokytojauja Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys, šiemet dalis 
mokyklą baigusiųjų jau galėjo 
mokslą toliau tęsti katalikiško
je aukštesnėje mokykloje.

Kardinolo Spellmano vardo 
aukštesnioji mokykla šiemet 
pradėjo darbą su pirma klase; 
turi 300 mokinių. Mokyklos su 
vienuolynu pastatymas atsiėjo 
apie 3 mil. dolerių. Statyta’ Bos
tono arikivysk. Richard J. Cus- 
hingo pastangom.

Pagerbė mirusią narę
Moterų Sąjungos 15 kuopos 

uoli narė Ona Pareigienė mirė 
rugsėjo 2; palaidota iš šv. Kazi
miero bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse rugsėjo 4. Mišias auko
jo ir į kapines palydėjo kun. 
A. Abračinskas. Kuopos narės 
laidotuvėse dalyvavo organizuo
tai su savo vėliava. Kapinėse 
atsiveikinimo žodį tarė. Z. Ma- 
tautienė. Velionė Ona Pareigie
nė buvo kilusi iš Vabalninku 

geras.- Gretimi airių, prancūzų atblokšta į Ameriką paskutinio 
ir italų panašūs namukai atro- 

. __ ,, . . dė visai tušti ir nykūs.gyvenusi 75 Montowese Avė.

Į

— M. Kižytė, Alto Informa
cijos Biuro direktorė, ir dr. N. 
Bražėnaitė, vyksta Į Milwaukee. 
Wisc.. kur rugsėjo 13 dalyvaus 
vestuvėse. Išteka vienturtė 
Charles ir Edith Kerstenų duk
tė Marija.. Charles Kerstenas. 
būdamas JAV kongrese, kaip 
žinoma, vadovavo komitetui, ku
ris tyrinėjo, kaip Sovietų Są
junga užgrobė Lietuvą bei ki
tas Pabaltijo valstybes ir kaip 
vykdė krašte terorą.

— Juozo Barkausko sūnus 
Pranas iš Kapčiamiesčio, Lietu
vos. ieškomas Petro Barkausko 
sūnaus Petro, kuris anksčiau 
gyveno New Yorke. o dabar, 
rodos. Shenandoah. Pa. Rašyti 
Matulioniam 65-22 56th Road. 
Maspeth 78. N.Y.

karo. tesulaukusi apie 50 me
tų. Nuliūdime paliko vyrą Ka- 

puikūs. o ypatingai P. Bičkie- ^^os atstovai Šiame seime į gresuose gausiai dalyvaują ir North Haven, palaidota penkta- Dariaus ir Girėno 25 metų ZĮ* dukterĮ studentę Danutę ir 
nės- smulkmeniškai muzikaliai s^ungQ įsirašė dar penki nauji dvasininkai, neišskiriant kardi- dieni, rugsėjo 5 d., iš šv. Kaži- skridimo sukakčiai buvo skir- siinū 
paruošti”. Dar vienas laikraštis nariai, 
pabrėžė, kad P. Bičkienė turi Nepaslaptis, kad vargoninin- 
nepaprastai gražu baisa. kų darbas yra labai svarbus pa-

— Kokie Jūsų tolimesni pla- rapijos gyvenime. Pirmieji lie
tuviškos muzikos pionieriai šia-

■ American Opera Auditions. me krašte ir buvo lietuviškų pa- 
suteikusi mums 8-iems stipendi- rapijų vargonininkai. Apie tai 
jas, rūpinsis globoti dar visus savo žodyje užsiminė sąjungos 
metus, nevaržydama asmeniš- pirmininkas J. Kudirka, sumi- 
kų įsipareigojimų kitur. Be to. nedarnas šioje srityje dirbusių 
—--------------------------------------- pavardes; Aleksis. Šiaučiūnas,

___________ • čižauskas. Olšauskas. Visminas 
ir kt.

Pranešimą padarė ir “Mu
zikos žinių” redaktorius J. 
Kreivėnas, žurnalas turi apie

_. , T . nnn 800 prenumeratorių. Reikia pri-R.0 de Janiero yra apie 300. ka(J „MuzHtos žinios.,
Kazys Ambrazevičius kandi- su “Lietuvių muzikų vardyno” 

datuoja į Sao Paulo valstijos priedu yra didelis įnašas į ben- 
senatą. Jis anksčiau buvo Sao drąjį lietuvių kultūros; lobyną. 
Paulo valstybės kelių inspekto- Visi svarbesni ALRKVS seimo 
rius. dabar jau išėjęs į pensi- pranešimai bus atspausti “MŽ” 

artimiausiam numeryje.

nai?

metus, nevaržydama asmeniš-

BRAZILIJOJE
Kun. Z. Ignatavičius, Rio de

Janeiro lietuvių kapelionų, yra 
gavęs koplyčią, kur lietuviams 
laikomos pamaldos. Lietuvių

SPECIALUS PRANEŠIMAS

dvasininkai, neišskiriant kardi
nolų ir vyskupų, šiame lietuvių miero parapijos bažnyčios šv. 
vargonininkų seime pasigesta Lauryno kapinėse. Paliko vyrą 
dvasininkų bei jų dėmesio šiam Jurgi ir tris dukteris: Eleną 
rimtam reikalui. Steinmacher, Agnės V. Žakas ir

Sąjungai pirmininkauti ir to- Boris Barbash. brolį Edvardą 
liau pavesta Just. Kudirkai. Kelnar ir du anūkus. Velionė 
Chicagoje. buvo ALRK Moterų Sąjungos

ir šv. Onos draugijos uoli narė.K.S.

BALTIMORES ŽINIOS

tas lietuviškas popietis, kuri su- Pobūvis Moterų Sąjungos na- 
rengė Brocktono Lietuvių Tary- rėm buvo suruoštas pirmininkės 
ba (Altas). Minėjimą pravedė k. Keblinskienės jos pačios bu- 
P. Burba. Kalbėjo V. Zinkevi
čius. K. Jurgeliūnas ir Ip. Mon
kevičius. Onos Ivaškienės vado
vaujamas jaunimas ir mažos 
mergytės pašoko aikštėje tau
tinius šokius. Po to visi suėjo 
į palapinę užkąsti ir pašneku
čiuoti.

—Pijus Bielskis, su žmona 
ir dviem sūnum išskridęs iš 
Argentinos į JAV š.m. gegužės 
9. prašomas atsiliepti. Jo žmo
na turinti Chicagoje brolį kuni
gą. Prašoma rašyti: V. Dudek. 
Sagastumi Chico Lancha. Galo- 
fre C.S. Fernando. Argentina.

te rugsėjo 6. Dalyvavo ir para
pijos kleb. prel. Pr. Strakaus- 
kas. Paskaitą skaitė iš Lwren- 
ce atvykusi viešnia E. Vasyliū- 
nienė.

(E.G.)

— Marija Ramaifauskienė, 
duktė Povilo, gimusi 1874 Rad
viliškyje. Lietuvoje, ieškoma A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus. į 
kurį kreipėsi Pranas Jonuška. 
Ieškomoji 1940 gyvenusi West 
Hazleton. Pa., paskui nusikėlu- 
si į Bloomgburg. Pa., ir iš ten 
—į Brooklyn. N.Y., kur gyve

nusi su dukterimi Margaret 
Farrell. Suamerikoninta jos pa
vardė galėtų būti Ramaną arba 
Romona. Kas turėtų kokių ži
nių. prašomas rašyti: The Ame
rican National Red Cross, Home 
Service Department. 1 Red Cros 
PI.. Brooklyn. N.Y.. Tel. MAin 
4-6000. Ext. 11 nuo 9 iki 5 vai. 
prim. —penkt.

— Jonas Cesna,
gy venąs Chicagoje. vietoje gė
lių a. a. Vinco Apynio kapui pa
aukojo po 5 dolerius Lituanus 
žurnalui ir Punsko lietuviam pa 
remti.

Nashua. N. HPLB seime, lendorius 1959 metams bei
New Yorke. iš Baltimorės da- plotkeles kūčioms.

lyvavo šie asmens: kun. K. Pu- 
gevičius, šv. Alfonso parapijos 
vikaras, K. Bradūnas, K. Paže- 
menas ir-kiti senosios ir naujo
sios kartos lietuviai. Visi par- lietuvių- širdis ir sąmones, todėl 
sivežė geriausius įspūdžius, y- tą ypač ga^siai žmonės 
pač iš didžiojo koncerto Came- dalyvavo šv. Mišiose, kurias at- 
gie Hali. našavo prel. L. Mendelis už
Parapijos draugijos ir organi- Lietuvą ir persekiojamus lietu

vius. Parapijos vaikučiai gra
žiai giedojo, o klebonas pasakė 
šventei pritaikintą gražų pe
rnoksią.

Kun. J. Anto$zewskis,
veiklus šv. Alfonso parapijos 

vikaras, po atostogų grįžo ge
rai pasilsėjęs ir įsijungė į pa
rapijos pastoracinį darbą su 
nauja energija. Kun. Juozas y- 
pač daug dėmesio skiria vei
klai su parapijos jaunimu ir 
naudoja įvairius būdus bei prie
mones kuo daugiau jų it raukti 
į organizacinį veikimą.

zacijos
po vasaros atostogų pradeda 

’ * g savo veiklą, švento Vardo drau- 
% gija, sodalietės tretininkai, al- 
> toriaus ir rožančiaus draugijos 
$ bei jaunimo organizacijos kvie-į Mūsų klijentų patogumui Pittsburgho apylinkėje ati- $ _ - .

t darėme OFICIALIĄ agentūrą sekančiu adresu: t Čia visus parap.jieaus ^jung-

316 — 3rd Avenue, 
PITTSBURGII 22, PA. 
Telefonas GRant 1-3712

ti 
ti

Švč. M. Marijos gimimo šventė 
buvo iškilmingai švenčiama 

sekmadienį, rugsėjo 7 d. Šilu
vos atlaidai yra giliai Įaugę Į

Lietuviškos bakūžės likimas 
toliau darosi neaiškus, kaip ir 
airių, italų ir prancūzų namu
kų. Visi jie statyti ant žemės, 
kuri priklauso Massachusetts 
žemės ūkio draugijai, kuri tas 
mūges ruošia. Sakoma, kad toji 
draugija toliau mananti gražią
ją aikšte perleisti kažkokiam 
“pelningesniam bizniui" — šu
nų ar arklių lentynėm. Matyti, 
rimtesnės parodos surengti jau 
nebeįstengia ir žmonių nepa
traukia.

Iškeltas kun. Pov. J. Vaičiūnas
Ilgą laiką dirbęs šv. Patricko 

airių parapijoje, rugsėjo 5 pa
skirtas į St. Keiren’s taip pat 
airišką parapiją. Nors kun. P. 
J. Vaičiūnas turėjo daug darbo 
su svetimtaučiais parapijiečiais 
bet jis suradb laiko ir gražiai 
dirbo su lietuviais. Vietinis laik
raštis “Nashua Telegraph" la
bai plačiai aprašė kun. P.J, 
Vaičiūno veiklą Nashua tikin
čiųjų tarpe, iškėlė jo didelius 
gabumus dirbti organizacinį dar-1 
bą. Jis buvo Nashuos gaisrinin
kų kapelionu, vadovavo visos 
vyskupijos tremtinių šalpos rei
kalams.

Kun. P.J. Vaičiūnas yra gi
męs Manchestery. N.H., susi
pratusių lietuvių šeimoje. Jo 
tėveliai daugeliui šeimų padė
jo atvykti i šį kraštą ir čia įsi
kurti.

Mylimo kunigo atmintis liks 
ilgai širdyse Nashuos lietuvių, 
kurie yra giliai dėkingi už visą 
jo rūpestį ir darbą lietuvių tar
pi'

Parapijos piknikas
šv. Kazimiero parapijos pas

kutinis piknikas įvyks rugsėjo 
14 d. graikų parke prie 3 kelio, 
važiuojant iš Nashuos pietų 
link

Parapijos kunigai maloniai 
taip pat nustatė savo veiklo'š • kviečia visus" parapieėius nepa

tingėti į šį paskutini pikniką 
atsilankyti ir tuo paremti pa

Parapijoje atlaidai ir vakarienė
Šv. Kazimiero parapijoje 40 

valandų atlaidai bus rugsėjo 19 
-21. Po jų ruošiama metinė pa
rapijos vakarienė — spalio 10:

gros Evclyn Višinskaitė. o taip 
pat programoje dalyvaus ir šeš
tadieninės mokyklos vaikučiai. 
Bus ir vaidinimas "Vainikai" 
— iš klubo veiklos istorijos, 
šokiams gros Jono Lekevičiaus 

Bilietu kaina trvs 
♦ w •

į ji| eiles ir aktyviai dalyvau- 
kituose parapijos darbuose.

Parapijos jaunimas
- kviečiamas ateiti i parapijos 

2 Daugiau nebėra reikalo pristatyti jūsų siuntinius mū- į|> mokyklos patalpas kiekvieną
2 sų pagrindinėms įstaigoms Philadelphijoje. Pittsburgho ir„- <?> penktadienio vakarą. 8 vai. Kas
X apylinkės gyventojai gali tiesiog iš čia siųsti į Ukrainą ir | penktadieni ruošiami jaunimo
? kitas Sovietų Rusijos šalis tiesiog jier firmą * subuvimai su programa. Po a- t t
I OFICIALIAI AUTORIZUOTI INTOURISTO MASKVOJ ? tostogų pirmas toks jaunimo Lietuvių Moterų Piliečių Klubo j** Už juos pilietės ir pa-
4 e r vakaras ruošiamas rugsėjo 19 sukaktis ... . J J. .. ...
| Pasinaudokite mūsų 25 metų praktiką siųsdami savo j d.. 8 vai. vak. Tai geriausia pro- Baltimorės LMP Klubas nig- >US ,ma U1 5',nal
Ž cnfirmiTIYC f VICiKG CAV nTIGnAG&AHC « ga jaunimui gražiai praleisti lai- sėjo 27 d. švenčia savo veiklos Pa,,so’ 1
• 2>1UN 1UV1U91 VloAo oU • | -r susjpaįjntj su uitais jau- 35 m. sukaktį. Šio klubo šūkis Amer. Lietuvių 154 posto ko-

“ č^';. "Amerikos pilietybė, lietuvybė madieris A. Kičas
*r labdarybė”. Per savo veiklos grįžęs iš lęgijonierių seimo 

•wna$ 35 metus nemaža pastangų pa- i'hicagoje. rugsėjo 10 d posto
šiais metais pradedamas rug- dėjo šiems gražiems tikslams susirinkime pasidalino įspu- 

sėjo 17 d. Parapijiečiai, kurie siekti. Klubo narės maloniai tižiais iš lęgijonierių seimo, o 
yra vasaros metu pakeitę savo kviečia visus lietuvius daly vau- f 
adresus, prašomi pranešti kle- ti jų ruošiamam bankete Lie- planą ateinantiems metams, 
bonijos rastinei, kad visus kuni- tuvių Svetainės didžiojoj salėj. Lęgijonierių seime dar daly vi
geliai galėtų aplankyti ir pa- Programoje dainuos sol. Klein, vo J. Stefura, J Mazerav irius rapijos numatytą sesučių namo

| šventinti namus, pasikalbėti m- Andreikas, jam akompanuos ir kt 
5 pimais klausimais, išdalinti ka- IJlija Rakerskienė. akordeonu

Apmuituojama, pilnai apdraudžiama, prityrę jmtar
nautojai. Greitas pasiuntimas. Prisiunčiamas gavusio 
siuntinį kvitas.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,
346 — Srd Avenue, 
PfTTSBl’RGH 22, PA. 
Telefonas GRant 1-3712

K 
t.

sukaktis J.V.

nuoliais-ėni.

Jonas Obelinis
statybos fondą

—

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

BALDŲ 
KRAITI\Ė

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

ONA IVA.ŠKIENE 
IJTHl ANTAN

H RNTTl’RE ( O.

36G WrM Brtni<inaj.
So Boston 27. Mas*.

Off. Telph. AN JLM5I8
Bes. AN 8-5961



Kodėl nusiginkluoti 
nenaudinga?

Vokietijoje kancleriui K. Ade
naueriui dažnai prisiunčiami 
prašymai, kad nedideliame mies
telyje būtų įsteigtos kareivinės. 
Tų miestuku gyventojai nuro
do. kad jiem kariuomenė esan
ti labai reikalinga; viena, mies
telyje padidėja prekyba; antra, 
iš tos prekybos lengviau sumo
kėti mokesčius; ir trečia, atsi
randa daugiau vedybų ir vaikų.

Muzika pagal svori
Anglijoje vienas laikraštis, 

rašydamas apie BBC radijo sto
ties muzikinę programą, paste
bėjo, kad ji esanti labai svari 
(vadinasi gera ir žymi), nes 
stotis turinti pusę milijono plok
štelių, kurių krūva sverianti net 
135 tonas.

Socialistinis "krikštas"
Ryty Vokietijoje, valdomoje 

bolševikų, įsakyta naujagimius 
registruojant turėti ir “kriškta- 
tėvius”. kurie pasižada rūpin
tis. kad “vaikelis augtų išmin
timi darbininkų klasėje, taikoje 
laisvėje ir socializme”.

Atsikeršiįo
Romoje vienam piliečiui bu

vo pavogtas automobilis. Kol 
policija vagies ieškojo, automo
bilio savininkas per paštą ga
vo vieną siuntą po kitos. Vie
noje siuntoje buvo ratai, kito
je — ašys, dar kitoje — sėdy
nės ir tt. Savininkas paštui tu
rėjo sumokėti apie 60 dol, kol 
gavo visas dalis ir galėjo vėl 
automobilį susidėti. Galiausiai 
atėjo raštelis: “Neatsisakyk pa
keleivio pavėžinti, kai pats pa
togiai sėdi už automobilio ra
to”.

AUKSO MINTYS
Prancūzijos buvęs min. pir

mininkas Mendes France: Kas 
Prancūzijoje išgeria mažiau 
kaip litrą vyno, tas laikomas 
abstinentu.
Anglijos buvęs min. pirminin- 

VVinston Churchill; Geras poli
tikas turi sugebėti išpranašauti, 
kas atsitiks rytoj, po savaitės, 
po metų. — o paskui jis turi 
mokieti išaiškinti kodėl tarp 
neatsitiko.

Prancūzijos rašytojas Andre 
Siegfried: Ugi 1914 buvo siste
ma, kurios šiandien jau nėra: 
pagerbti prisiimtus įsipareigo
jimus.

Anglijos rašytojas W. Somer- 
set-Maugham: Amerikietė mote
ris laukia iš savo vyro tokio 
pat tobulumo kaip anglų mote
ris iš savo tarno.

Prancūzijos režisierius Sacha 
Guitry: Moterys labiau mėgsta 
tyliuosius vyrus, nes jos klai
dingai mano, kad tylieji moka 
ne tik tylėti, bet ir klausyti.

Margaret Biddle: Keistas 
daiktas yra toji civilizacija... 
Kai žiedas įvertas Į nosį. sako, 
kad tai laukiniai papročiai. Kai
du žiedai įverti į ausis, sako, 
kad tai civilizacija.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETU RUSIJĄ — 
UKRAINĄ, LIETUVĄ BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

PnsinMiKlok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.. INC
135 W. UUi St New York 11, N. Y. TeL Cllrlsra 3-2583 MŪSŲ SKYRIAI:

U

•

6 East 7th St. 
Mew York City 
rel. Y U 2-0380

332 Filhnore Avė. 
Buffalo 6. N. V. 

TeL MObawk 2674

,W W. Fourth St. 
Boston 27, Mas*.

Tel. ANdrew 8-5040

132 FrankHn Avė. 
Hartford, Conn, 

Tel. CHapel 6-4724

IMKI Uteran* Rd. 
Clcveland 13. Ohio

11339 Jos. Campau 
Detroit 12. Mlch.

632 W. Girard Avė. 
Phlladelphla 23, Pa.

Tcl. TOwer 1-1451 ’ Tel. TOwmend 9-3980 Tel. WAInut 5-8878

Nose.urr. 4s .-uų tl siuntini Riminėms ar draugams, kreipkis j patyrusią. rn.in.Ug a ir efektiniu musu 
rs’A.ga vi flminčttiose mir.-taoae. kuri Jun;s maloniai duo; reik:»Engų informacijų Mūmj didelė ir 
pat Rima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kli entų. 100'V garantuoja, kad kiekvienas siuntinys 
bu,-: Jtel’ttaBus i*siunčinmu 48 vai. laikotarpyje.

Pasieks svo paskyrimą 6-7 savąteių laikotarpyje; oro paittu 7-12 dienų
is’aiga’e rasite 4td) pa Irinktnm pirmo* rū.4 es muisto dalykiĮ. kaip sviesto, arbatos, kav*os. 

taukų, ryžių kumpio ir 11. Taip pat medž.agų: vilnonių, sintetinio ftiikn. visokios nV <*.’ odos, nosi- 
' nukų. avalinių. Is krolžit; ir KM. pigiausiomis kainomis.

Atminkite, kad m'> apšriafistsl vUuom siuntinių retkalimae

Lengviau kovot, kai nesi užmirštas
I Neseniai baigėsi didingas PL 
Bendruomenės Seimas, įvykęs 
New. Yorke. Ten dalyvavome ir 
mes — kankiniai dėl lietuvy-

Nuvykom į New Yorką dva
sios keliais, vilties sparnais nus- 
kridom.. Mus. priėmė Šiltai, apie 
mus šen ten užsiminė.' Toli mes 
esame: Sibire, Lietuvoj, Lenkijoj 
Bet per Balfo aktivistus ir kai 
kuriuos rinktus atstovus mes 
kalbėjome seime, jį sveikinome.

Visi Amerikos lietuviai
Daugelis iš mūsų turi gimi

nių pažįstamų turtingesnėse 
laisvėj šalyse, ypač laimingi 
yra tie. kurių artimieji yra JAV 
Daug didesnė mūsų kankinių 
dalis nieko neturi, tik vargais 
negalais gavome adresą: Ponas 
Baltas, 105 Grand St.. Brooklyn 
N.Y.. USA. Nežinojome, ir dau
gelis dar iki šiol nežinome, kas 
toks tas Ponas Baltas? Tik Nar- 
keliūnaitė Punske senutei pasa
kė: “Močiute, ponas Baltas yra

Cleveland, Ohio
■, Balfo rinkliava

Pereitą savaitę susirinko tri
jų Balfo skyr. pirmininkai ir 
Balfo dir. S. Laniauskas (Cleve- 
kande) posėdžio pas V. Amšėjų 
55 Balfo skyr. pirmininką.

Aptarė piniginės .rinkliavos 
ir kitus Balfo skyrių reikalus. 
Nutarė rinkliavą pradėti spalio 
j d. ir tęsti visą mėnesį.

Rinkliava pavesta tvarkyti K 
Gaižučiui, 68 Balfo skyr. pirmi
ninkui, gyv. Clevelande, Maud 
953 Telef’ HE 1-8722.

Alto gegužinė
Rugsėjo 14 (sekmadienį) A- 

merikos Lietuvių Tarybos Cle- 
velando skyrius rengia draugiš
ką iškylą gegužinę gražioje 
“Gwinn Estate” sodyboje, 125- 
18 Lake Shore Blvd., Brate- 
nahl. kur šia vasarą puikiai pa
sirodė Čiurlionio ansamblis su 
koncertu ir lituanistinės moky
klos tautinių šokit? grandinėlė.

Bus pagaminta skanių užkan
džių ir gaivinančių gėrimų. Mu
zikos garsų lydimi smagiai pra
leisite laiką gražioje gamtoje, 
pašoksite, pasiklausysite dainų 
ir kt. Savo apsilankymu parem- 
site Altą ir baigsite šios va
saros iškylų sezoną. Pradžia 2 
vai.

Visus moloniai kviečia Alto 
skyriaus valdyba.

(GO.)

Jeigu įstatymą teisingai
pritaikytų....

Ryty Berlyne komunistai drau
džia klausytis kitų kraštų ra
dijo. Draudimas atremtas į į- 
statymą: “nusikalsta valstybės 
išdavimu tas, kas palaiko kokį 
ryšį su diktatūra ir militariz- 
mu”. Pagal tą įstatymą pirmiau- ___i_______t____
šiai reikėtų prausti klausytis njmą Artimiesiems buvo prasi- 
Maskvos radijo. tarusi, kad norėtų dar bent kiek

Geras patarimas pagyventi, kad ir jauniausias
Hamburge, Vokietijoje, ame- supus užaugęs galėtų ją atsi- 

rikiečių pavyzdžiu viešose vie
tose pastatyti automatai, kurie 
“buria laimę” arba “teikia ge
rus patarimus”. Dažniausiai vy
rai “teiraujasi”, ką jie turi žmo
nom pasakyti, kai netaiku grįž- zaretho k ve iją R hesteryje. kasieji šluostė graudžiai ašaras,
ta namo. Automatas atsako: 
“Teisybę”.

Balsas iš anapus, surašytas iš 
gausių laiškų, gaunamų Balfo 

Centre 

risi Amerikos lietuviai”. Nevi
si tai-girdėjo, bet- vis tiek tam 
Ponui Baltui rašome ir savo 
viltis į jį dedame.

' Ačiū giminėms.
Taip, ačiū Jums visiems, ku

rie mūsų neužmirštate. Džiugu 
girdėti, kad klabinate Jungt. 
Tautas, kad varstote Baltųjų 
Rūmų duris, visais būdais sku
bate, kur reikia iškelt mūsų 
laisvės troškimą. Tačiau šiuo 
momentu mums taip pat svar
biau nemirti iš bado, aptvarsty
ti žaizdas ir išlikti gyviems iki 
laisvės ryto.

Dėkojame giminėms ir drau
gams, bet dar didesnis ačiū 
visiems nepažįstamiems, kurių 
tūkstančiai siunčia Nežinomam 
Lietuvos Kankiniui pagalbą. Ki
ti tai daro tiesioginiai, kiti per 
Baltą. Mums visiem, kad .tik 
gautume, kad tik matytume ir 
jaustume, jog nesam pamiršti.

Bendruomenės skyriuose ir 
vadovybėje esame sudėję daug 
vilčių. Juk jei skatinate dirbt 
dėl lietuvybės, neužmirškit dir
busiųjų ir nukentėjusiųjų

Reikia išlaikyti lietuvybę
Skatinkite, raginkite, judinki

te, kad lietuvis išliktų tuo, kuo 
jis yra gimęs. Bet, o broliai 
lietuviai, neužmirškite, kad mes 
esame tos lietuvybės aukos, ske
letai, luoši ir palaužti. Tik dėl 
laisvės troškimo, dėl tikėjimo 
į Dievą, esame viską praradę, 
sveikatos netekę- ir niekur, o 
niekur neįsikūrę. Stumdo mus 
po šaltus kraštus, iš vienos ver
gijos į kitą, iš kalėjimo į kalė
jimą, kol dažnai svečia šalis 
priglaudžia plikus mūsų kaulus.

Taigi, neužmirškite mūsų, kol į

ROCHESTER, N. Y.
Mirė Eleonora Janaitienė — kaip gera sportininkė, buvo net 

išrinkta atlečių klubo pirmi- 
Rugpiūčio 22 nelauktai štai- ninke. Ji buvo tikrai lietuvis-

Mockevičiūte

ga mirė Eleonora Janaitienė, ko būdo: linksma vaišinga ir už- 
sulaukusi vos 32 metų. Nuliū jaučianti artimą. Su vargšais da- 
dime paliko vyrą Viktorą, sū
nų Robertą-Joną, 10 m., dukte
rį Mariją —8m.. sūnų Kazimie
rą Dominiką 2 ir pusės m.;
taip pat savo tėvus — Kazimie
rą ir Anelę Mockevičius ir ke
turis brolius — Bernardą ir- 
Praną, bei kunigus Kazimierą 
ir Dominiką Mockevičius, o 
taip pat iš vyro ir savo pusės 
daug artimų giminių.

Velionė jau 8 metai sirgulia
vo, bet visados su didele ener
gija ir viltimi planavo ateities 
gyvenimą. Po sunkių operacijų, 
kurių turėjo net keletą, juo
kaudavo savo šeimos tarpe, kad 
palengvintų namiškių susirūpi-

Imdavosi paskutiniu kąsniu. 
Tokiu būdu buvo įsigijusi daug 
draugų.

Laidotuvės buvo labai liūd
nos, nes laidojama buvo jauna 
motina, kurios ranka paliktiem 
mažiems našlaičiams būtų taip 
reikalinga ir miela. Nors buvo 
antradienis, tačiau bažnyčia bu
vo pripildyta giminių draugų ir 
pažįstamų. Gedulingas mišias 
aukojo vyriausias velionės bro
lis Kazimieras — kunigas asit. 
šv. Jono bažnyčioje Riverhead, 
L.L Jam asistavo diakonu an
tras velionės brolis Dominikas 
— kunigas aist. šv. šeimos baž
nyčioje Rochestery. Subdiakonu 
buvo parapijos klebonas—kun. 
Pr. Valiukevičius. Kartu buvo 
aukojamos šv. Mišios ir prie 
šoninių altorių. Pamaldose da-

minti. Deja, šis jos noras Auk- jyvavo daug kunigų ir seselių 
ščiausiojo nebuvo išklausytas. —vienuolių iš kitų Rochesterio

Velionė buvo baigusi šv. Jur- bažnyčių — tai kunigų brolių 
gio lietuvių mokyklą ir Naza- Mockevičių pažįstami bei drau- 
retho akademiją ir iankė Na- gai. Daugeliu atvejų susirin-

Būdama : ’cr„-er.Ijo.i.- dalyvavo 
mergaičių chore ir pasižymėjo

dar esame gyvi, kol mūsų bal
są galite išgirsti.

Reikia dirbti dėl lietuvybės 
visur ir visada, bet mes mano
me, kad reikia ir dirbusiems 
bei nukentėjusiems dėl jos pa
dėti, nenurašyti jų, nepavesti 
tik baltininkų žiniai, nės jų ne
daug, jie pervargę, nebeįsten
gia. O mūsų kančia didelė ir 
skausmai begaliniai.

Sveikiname su ašarom
Kadaise pirmo derliaus grū

dą mūsų tėvai veždavo į špitolę 
ubagyną. šiandien mums nepa
lyginamai sunkiau negu aniems 
sėdėjusiems prie bažnyčios du- jom ir žuvom dėl Tėvynės ir 
rų- mirėm,

Buvo gelbstimi ir padegėliai, mėt. 
bet jiems po gaisro -dar likda
vo nudege pamatai, žemės skly
pelis.

Mums nieko neliko. Raudo
nasis gaisras baisesnis už baltą 
liepsnelę. Jūs žinote: sublizgo

SPRAUSMINIS automobilis Firebird III, pagamintas General Mo
tor bendrovės. Galima jį bus matyti tik po metų — 1959 $palio 16 
New Yorko parodoje. Dabar dar bandomas.

nesulaikomai — riedančias per 
veidus. Po pamaldų nepapras
tai didelė mašinų procesija nu
lydėjo mirusiąją į amžino poil
se vietą, kur paskutinį palai- 
nimą suteikė mirusios broliai 
kunigai.

Taip ir vėl atsirado naujas 
kapas, priglaudęs vieną narį iš 
mūsų lietuvių kolonijos.

Tegul suteikia Visagalis miru- 
siajai amžiną ramybę!

S.

SKAITYK VARPELI. |<lo*nv% 
naudingos, iliustruotas, mana- 
tini* religinis žurnalas. M» 
tems iJc $2.00. Rašyk: 

Franciscan Fathars

durtuvai, nuskambėjo sūriai, 
šūviai, klupo vyrai kloniuose, 
o mus išvarė iš namų takeliais 
ir keliais. Grįžti nevalia, nes ten 
jau 'svetimi žmonės, svetimi 
veidai.

Sveikiname Jus iš visos šir
dies. Ašaromis rašome J ums 
laiškus per Balfo Centrą, šim-' 
tus, tūkstančius gražiausių at
sidūsėjimų siunčiame.

Jūs. Vyriausioji Bendruome
nės Vadovybe, sunkiuose lietu
vybės išlaikymo darbuose ne
palikite mūsų vienų, nepalikite 
tik saujelei entuųiastų. Judinki
te, skatinkite visus, kad mums 
padėtų būtiniausiais dalykais. 
Užmerkdami akis Amžinybei, 
nesiskųsime, kad veltui kovo-

kad jūs laisvi gyvenfu-

dirbti, kovoti dėl Tėvy-

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

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 2 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine, *
118-125-13# ORCHARD ST„ GR 5-4525 

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukraniškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR LŽKARPAČIO RUSIJOJE:

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

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom alsam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

Gera
nės. bet lengva kentėti tik ta
da, kai žinai, jog nesi užmirš
tas, kad yra širdžių ir vilčių 
vienybė: mūsų brangioji Tėvy
nė Lietuva.

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC
IBI Orchard Street • L_________ _____

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

INC.
New York 2. N. Y.

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

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

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

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

Atsilankykite į bet kurį mūsni 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją ap- 
draudos poliso nuorašą nuo DURV 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

v
•i

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ! i
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams ♦ 

h švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei kvarkams. i 
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo Į 

lwho lesale) kainomis. 1

K and K FABBICS !

1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J. į
PRIE CITY SAVINGS BANK TeL EL 4 -1711 |

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO į 
Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilute ’ 

_____________________________________________ _ _____________f

r..................     '
► SIUNTINIAMS į Lietuvą bei | l’SSR vilnonių, šilkinių bei < 
» medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų <

> 111 DELANCEY STREET,
>
£ (k am p. Essex St., už Williamsburgho tilto) TeL OR 4-0244

NEW YORK 2, N. Y.

Parduodamos vietinės bei importuotos medžiagos
Atsineškit šį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas 

ATDARA KASDIEN:
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet:
SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC

716 Walnut Street, 
Philaddphia 6, Pa.

tVAlnut 5-3455

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

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei 

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS ( LIETUVĄ

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

1991 Broadway 
NEW YORK 23. N. Y. 

Telepbone; LYceum 5-0900
390 West Broadway 

SO. BOSTON 27, M A SS. 
Telepbone: ANdrew 8-8764

263 Marke* Street 
NEWARK 2. N. J. 

TeL: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue 

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

OETROIT 10. MICMIGAN 
TeL: TAsbmoo 5-7560

WEISS & KATZ, INC
181 ORCHARD ST.. X.Y.C.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

1313 Adtfison Road
Cor. Superior Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3. OHIO 
Telepbone: UTah 1-0007 

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER. N. Y.

Telepbone: BAker 5-5923 
348 — 3rd Avenue 

PITT8BURGH 22, PA. 
Telepbone: GRant 1-3712 

Reikalaukite telefonu arba nUttu 
mūsų paakutiną informacijų 

knygute

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius į užsieni.

Mes padidinome savo pata'pas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!



SPORTAS
Greek Americent SC(LSK 2:1

(kl)
Rugsėjo 7 LSK su saVo trim 

futbolo ekipom draugiškose 
. rungtynėse kovojo prieš grai

kus. Rungtynes ruošė -graikai. 
Jų pelnas, kaip vėliau paaiškė
jo, buvo skirtas Kipro salos ko
votojam.

Saulėta diena sutraukė apie 
500 žiūrovų, beveik išimtinai 
graikų. Prieš rungtynes tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
graikės mūsiškiam įteikė po 
puokštę gėlių, o taip pat ir do
vaną. Rungtynės buvo pusėti
no lygio. Mūsiškiai galėjo ir ne
pralaimėti.

LSK žaidė tokio sąstato: 0‘- 
Brien (Saveikis); Ramanauskas, 
Mileris.; Krušinskas, Daukša 
(Vaitkevičius), Starolis; Butri
mas, Budreckas, Remėza, Kli- 
večka, Didžbalis (Dubauskas). 
LSK kiek stokojo ištvermės. 
Mileris, Daukša ir tik vieną kė
linį žaidęs -Vaitkevičius rodė 

~ kondicijos trūkumus. Iš Budrec- 
ko ir Klivečkos, žaidžiusių tą 
dieną jau antrąsias ragtynes, 
daug ko ir negalima buvo no
rėti. Krušinskas buvo geras tiek 
saugo, tiek ir pusdešinio pozi
cijoje.

Pirmame kėlinyje vartinin
kui O’Brienui įsimetus aukštą 
kamuli į vartus, Dubauskas iš
lygino, pasinaudodamas susigrū
dimu prie vartų. Antram kėli
niui besibaigiant, vartininkas 
Saveikis neatlaikė aštraus ko- 
muolio smūgio kamuolį palei
do iš rankų, o priešininkas į- 
kirto' į vartus. Rungtynės pasi- 
bigia 2:1 graikų naudai.

Jauniai priešžaismyje įveikė 
graikus 4:3 rezultatu.

Rezervinė taip pat pasirodė 
neblogai, nes gana stipriai grai
kų rezervinei prakišo tik 0:1. 
Veteranų Saldaičio ir Stepona
vičiaus vadovaujama komanda 
pasirodė šį kartą pilno sąstato. 
Vartuose debiutavęs Reventas 
nustebino nevieną savo suge
bėjimais. Tik dėl jo graikai pa
siekė vos vieno įvarčio.

LENGVA kirpti, kai lieka tik 
vienas plaukas. Nuotrauka iš 
kirpėjų unijos suvažiavimo ln- 
dianapolyje.

laetuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

Barčas, F^r, Juliaus sūnūs 
Bernotaitė, Veronika, iš So-

Aleksienė, Ieva, 
Wilkes-Barre, Pa.

Alutis, Pranas, Domo sūnus, 
su žmona

Andruskevičienė, Magdalena, 
Vinco duktė, ir jos dukterys 
Marija ir Ona

gyveno

Autumn 1958 
JtaryfcnoU Fathera’ BAbtGA television

Veda K. Merkis
Kanados Open p-bėse, Win- 

nipeg, Manitoba, Povilas / Vai
tonis turėjo puikią pradžią. Po 
trijų ratų pirmavo pereitų 
Open p-bių nugalėtojas Larry 
Evans, P. Vaitonis'ir A. Ya- 
nofsky, visi turėjo po 3-0 taš
kų, bet kai mūsų Vaitonis ket
virtame rate įveikė didžiausi 
varžovą, JAV didmeisterį Lar
ry Evans ir, pridėjęs tašką se
kančiam rate, pirmenybes jis 
įpusėjo pirmuoju su 5-0 taškų! 
šeštame rate netikėtai pralai
mėjo dr. Macsasy, turėdamas 
geresnę partiją. Įvykis gerokai 
sukrėtė Povilą, septintame ra
te gavo naują minusą nuo C. 
Brasket (Minneapolis) ir aš
tuntame baigė lygiomis su Ya- 
nofskiu. Po astuonių ratų Vai
tonis buvo trečiuoju su 514-2% 
taškų, tiek pat taškų turėjo 
Yanofskis ir kitas lietuvis iš 
.Montrealio — Ignas Žalis.

LSK. žais su Kollsman SC Kazys Jakštas iš Chicagos 
Rugsėjo 14 LSK abi seniorų baigė antruoju Kansas City, 

vienuolikės, prieš pirmenybių Missouri, “Open” p-bėse, ku- 
sezonui prasidedant, susitinka riose buvo 37 žaidėjai. 1 vietą 
su Kollsman SC. Rungtynės bus laimėjo O. Ulvesad iš Seattle, 
Grand Stadium (prie LAK). Re- Wash., su 6-1 taškų, seka Ka- 
zervinės pradeda 2 vai., o pir
mosios — 4 vai. p.p.

Turnyras Worcesteryje
Rugsėjo 13 ir 14 Worcester 

Mass., įvyksta krepšinio ir tink
linio turnyras. Worcesterio 
“Vytis” beveik kas metai Mai
ronio parke rengia tokius tur
nyrus. Varžybos numatytos vy
rų, jaunių ir moterų. Iki šio 
turnyrai susilaukdavo didelio 
dėmesio Bostono, 
New Yorko ir k. 
vakare numatytas 
vakaras — šokiai.

Pernai vyrų krepšinio nugalė- 
, tojais išėjo Brooklyno LAK, į- 

veikęs Worcesterio karo vete
ranus. Ir šį kartą atletai numa
to siųsti geriausią savo sąsta
tą: čilčių, Bačanską I, Daukšą, 
Davį, Kurylą, Vyšnių, Tulabą, 
Kunkų, Keskoni, Švelni ir An
tanaitį, Įdomus bus iš Water- 
burio Gintaro perėjusių švelnio

(DL) po 5% taškų, toliau 
Sweig, dr. Bergel, Kraus ir 
McLellan po 5-2 tš.

Čia puiki Jakšto pasekmė!
New England p-bės Bostone 

sutraukė 60 dalyvių (A kl. — 
45 ir B kl. — 15). P-bes lai
mėjo antrukart meisteris, uk
rainietis, Oręst Popovych, da
bar studijuojąs MTT, sukorė 
7-0 taškų. Shelby Lyman bai
gė antruoju su 6-1 taškų. 
Goldstein, Noderer, O-Keefe, 
Calhamer po 5 tš., dr. Platz ir 
J. Bolton po 4%. Kazys Merkis 
ir Gediminas Šveikauskas bai
gė grupėje po 4 taškus, draug 
su Mass. meisteriais John Cur- 
do, dr. Keilson ir kitais.

B klasės varžybose itin sėk
mingai sukovojo Albertas Ged- 
raitis, dabar Naugatuck, Con- 
nnęcticut, anksčiau žaidęs So. 
Bostono lietuvių B komandoje. 
Jis sukorė 6-1 taškų. Mūsų 
jaunieji Gediminas Kuodis 14 
metų ir Algis Makaitis 13 me
tų, padarė garbingą vidurį, su
rinkę po 3%-3% taškų.

Užbaigtuvių bankete draug 
su N. Anglijos dovanomis bu
vo įteikta So. Bostono lietuvių 
pil. draugijos pereinamoji do
vana Bostono pirmenybių lai
mėtojams: J. Curdo ir Gold- 
steinui. Tose pirmenybėse Ka
zys Merkis ir Shelby Lyman 
dalinosi trečią vietą, o Gedi
minas Kuodis buvo B klasės 
nugalėtojas.

Jugoslavijoje, Tarpzoninėse 
p-bėse pirmauja M. Tai su 12% 
-5^t taškų, Petrosian 11%, Gli- 
gorič ii/Bronšteinas, Olafson 
po 10%, Mątanovič, Fischer, 
Szabo po 10 tš. 15-metis Fi- 
scheris sulošė lygiomis su vi
sais keturiais Sovietų didmeis- 
teriais, taigi nė vienas iš jų 
neįveikė Brooklyno jaunuolio. 
Labai prastai einasi Kanados 
Gezą Fusteriui, jis turi tik 2 
taškus (iš 18).

zys Jakštas ir J. V. Ragan

Bliudžhis, Juozas, iš seniau 
gyvena JAV-se, gal Worcester, 
Mass.

Butkus, Juozas, gimęs Me
džiuose. Laukuvos v., ir jo duk
tė Jozefina Butkutė

- Čėpla, Antanas
Cesna, Vytautas, gyvenęs 

Montrealy, Kanadoje
Ignotas, Stasys, Jokimo sū-

Jankutė, Jadvyga, gyvenusi 
Šiauliuose

Juraitis, Jonas, Pijaus sūnus, 
gimęs Virbalio m., Vilkaviškio 
apsto*.

Kalkauskas, Antanas, gyve
nęs Kingston, Pa.

Kanišauskienė, Elena, ir sū- - 
nūs Aleksandars, iš Bražiškių 
k., Kruopių Vai., Šiaulių ap.

Karvelienė - Viseckaitė. Ma
rytė Apolonija, ir brolis Visec- 
kas, Mataušas, Vinco vaikai

Kazokas (Kossak), Eduardas 
ir Liudvikas, Roberto sūnūs, 
gimę Tauragės apskr., Trakiš
kės km., ir jų sesuo Laurinskie- 
nė - Kazokaitė Augustė

Krikščiūnienė - Tamulevičiū
tė, Ona, ir jos sesuo Kūšleikie- 
nė, Jadvyga, Mykolo dukterys, 
iš Kėdainių ap.

Laurinskienė - Kazokaitė, Au
gustė ir jos broliai Eduardas ir 
Liudvikas Kazokai (Kossak), 
Roberto vaikai, gimę Tauragės 
valsč. Trakiškės km.

Marcinkus, Adolfas, iš Žaga
rės, ir jo seserys Ona ir Zuzana 
Marčinkutės

Matulevičiūtė, Elena, Edmun
do duktė (ištekėjusi bene Sul- 
livan?), lankėsi Lietuvoje, Zara
suose

Milčiunas, Adolfas
Morkevidus, Jonas ir Myko

las, iš Vilkalovkos k., Panave- 
žio ap.

Paukštytė - Stebulienė, Vale-' 
riją, gimusi Čikagoje

CAEL HOPPL’S

Hartfordo, 
šeštadienio 
sportininkų

ir Antanaičio debiutas LAK vie
nete.

Su Katarsku atsisveikinant
Pereitą savaitę visi rytų apy

gardos klubai gavo pranešimą, 
kad Waterburio Gintaro pirmi
ninkas Zezonas Katarskas iš 
pirm, pareigų pasitraukiąs. 
Waterburio Gintaras, kaip žino
me, buvo mūsų apygardos vie
nas iš stipriausių. Katarskas ei
lę metų vadovavo Gintarui ir 
sugebėjo ji padaryti stip
riu ir rimtu vienetu. Esame tik
ri, kad jo įdėtas darbas nenueis 
veltui. * o naujam pirmininkui 
Mauručiu! linkime sėkmės.
Zenonas Katarskis išvyksta į 
VVisconsin, tęsti studijų. Visa 
mūsų sporto šeima linki jam 
geriausios kloties.

Atlota

AR JUS NEPERMOKATE •
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaupynraL geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
• 4-

Kreipkitės :

ALBERT F. FETEBS 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Quecns Bhd. Forest Kilis 73, N. Y.

Tel. VL 3-1477
NAMŲ ADRESAS

106-OO »3th Street Ozone P*rk 17, N. Y.

LOURDES C0MTENNIAL 
Fattap. Rome, W«žern Europa 

ži ___ $749
— Departuros —

Jai /or jrf ilhufarated folder.
Your Travel Agent or 

THE GUILD OF CATHOLIC 
TRAVEL TRANSMARINE

TOURS

OXford 5-4460

Paulavičius, Aleksas, Alekso 
sūn., gyveno Duąuesne, Pa., kil. 
iš Pajūrėlio k., Kvėdarnos v. 
Tauragės ap.

Pauparis, Mateušas
Paužuolytė, Silva-Ksavera, 

gim. Rusijoje, teisininkė
Poškaitytė, Elena, iš Dievoga- 

los L, Zapyškio vai.
Šalčius, Antanas, Kazio sū

nus, kil. iš Naravų km., Prienų 
vai.

Šarka, Tadaušas
Šarkis, Pranas, gyvenęs 

Spring Valley, Dl.
Sebestinienė - žiurinskaitė, 

Marijona, kil. iš Paserninkų k., 
Seirijų valsč., jos vyras Juozas 
Švęstinas ir jų vaikai Algirdas 
ir Alfonsas

Senkevičius, Antanas, gyve
nęs Čikagoje

Trumpinskienė, Elena
Tverijonienė - šarkaitė, Gra

silda
Urbonavičius, Valerijonas, 

Stanislovo sūn., iš Anieliškės 
vienk., Šiaulėnų vai., Šiaulių 
apsk.

Virbalis, Petras, iš Bertašiū- 
nų kaimo

Viseckas, Mataušas, ir sesuo 
Karvelienė, Marytė Apolonija, 
Vinco vaikai

Žilytė, Monika, Antano duk
tė, iš Kretingos apskr.-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania

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

Valley Štream Part lim 
OPPOSTTE STATE P ARK 

near Merrick Rd., Valley Stream, L. I.
Tel. VA 5-6035

all sočiai Functkuis 
Service for 1000 persons 

no party too small

Daily From $3.25 
Sunday Dinners 

from Ncon to 9 P.M.

- ... 1■ -------------- -

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. SL Yla ........  $2.50
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas,

raud. 2.00 
de luxe 4.50 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa ____________ __ ____ _____ _______  1.00

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auka. 1.75 
balt 2.50 

-Atlaidų šaltinis ------------ .-.---------- ------------------ 4.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus, 

413 p. ___ _______________________ i__ 2.00

RELIGIJA IR FILOSOFIJA S
Naujasis Testamentas ____ i........................ .. 2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 j>. ............ 5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. 2.00 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca,

264 p....................................*._____________ _ 2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, prel. P.

Juras, 111 p.......... ........—......................  1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis. Nello Vian,

145 p...............................  1.... 1.00
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis ......_ 3.00
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis,

139 p. ........-.........................-..............  1.50
laisvė ir būtis, J. Girnius, 151 p. ...........  2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p........ ........................— 2.00
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 3.00 
Aušros žvaigždė, Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis —..............   2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ........... 1.00
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas, 260 psL ---------------- ------- 2.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos. U d., St Raštikis .... 7.00
Kryžiuočiai I, n ir m t.. H. Senkevičius—po 3 50 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas 6.00 
Lietuvos archyvas (bolševizmo njetai).

436 p------------------------.--------- ------.....----.......... 1.50
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

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

posakiai, J. ‘Mingirctas, 132 p. 3.00, Įrišta 3.50 
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p...... 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys 5.00

BELETRISTIKA
Smilgaičių akvarėlė. Draugo premijos 

romanas. P. Jurkus —.......  5.00
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p. .... 1.50 

- --------------------------------------------------------------------------------------

Mėnuo vadinamas medaus, NeK Mazalaitė, 
220 p. __________________________ ____ 2.50

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl.........................................  3.00 .

Kur bakūžė samanota. A. Vaičiulaitis__2.00
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p........... 1.20
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

Andriušis, 240 p. _______ _____ ________  3.00
Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 2.20 
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė ....... ' 1.00
Gabija, metraštis __........... -............  6.00
Raudoni batukai, J. Savickis. 134 p............... 1.50
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. __________ 1.50
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ______ ... 3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 1.80 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p.________ 2.00
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p. ___________ 2.00
Algimantas. V. Pietaris, 267 p. v..._______ 2.00
Gyvačių lizdas. Fr. Mauriac -------------------- 2.60
Pabučiavimas, J. Grušas________________  150

POEZIJA
Kristaliniam karste, J. Aistis  ---------- 2.00
Konradas Valenrodas. A. Mickevičius, 97 p. 1.50 
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.______1.50
Etapai (Įrišta), J. Kėkštas, 141 p. .._____ 3.00
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p. ..... ........... 1.00
Atviros marios, L Andriekus, 136 p.______ 2.00
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai,

A. Gustaitis, 144 p.......... ........... : 2.20
Daiktai ir nuorūkos, I.. Žitkevičius ..........- 1.00
Karaliai Ir šventieji, E. Tumienė — .. 2.00

DRAMA
Žvakidė, Darbininko premijuota drama, 

A. Škėma _ ___..___________ ...____ __  2.00
Gims tautos genijus. I* J. Voicekauskas, 

žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.-------------- 1.50

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis..................  1.50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p. 3.50
Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom ____ 1.00

VAIKŲ LITERATORA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančius, 155 p. 1.80
Pasakos, Haufas. 93 p. .....................   1.25
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. ..............  1.00
Trapės pasaka, V. Pietaris. 96 p. -------------- 1.10
Po raganos kirviu, J. Jankus, 101 p. —.. 1.50

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Wiltoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y-

3423 FUETON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APpiegate 74348

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

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atsekamas
prityrusio techniko, pripažinto EGA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vat vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

TALARSKI
F UNEEAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

MalonUi patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose
......prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R epublię 
Wine & Liqiior Store

822 Union Are. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savin in Ima

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 1L N. Y.

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVK, WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL VI 7-44TT

ŠMdBAeaiab — 9 vaL ryt® Bgi 9 vaL valu, 
aetaadferiab — 1 vai. pjl figi 5 vaL vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, sale vestuvėms, 
parengimams, susirin-

BROOKLYN 27, N. Y.1883 MAM9ONST.
Tek EV 2-9688 (Prie Fore* Avė. stoties) RMgewood



ŽINIOS

S

&

.4

rugsaju ra b* *
ii ... ■ „n ■ r-,

f
t. Kelionei į Kennebunkportą, Me..

rugsėjo 13 užsakytas didelis 
\ 50 vietų autobusas, kuris turi 

vėdintuvą. Vietos jau beveik vi
sos užimtos. Prieš išvažiuojant 
6:30 v. ryto pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje, 680 Bushwick 
Avė., bus maldininkų intencija 
atlaikytos mišios. Po mišių trum
pam sustos prie Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios, kur paims 
kitus keliautojus. Su maldinin
kais kartu vyksta ir Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM.

Jei kuriems nebūtų vietos 
pirmai kelionei, primename, 
kad spalio 4 eis kitas autobusas 
iš New Jersey. Į jį galės pri
sijungti ir iš New Yorko. Spalio 
mėnuo Kennebunkporte ypa
tingai gražus, nes tuo metu pra
deda ruduoti visi medžiai.

Bilietai autobusu platinami 
Darbininko administracijoje 910 
Willoughby Avė. TeL G L 2-6916, 
vakarais GL 5-7068; pas Mrs. 
Kašetienė, Mrs. Urbonavičienė, 
Phyllis Strolia ir kit. vietose.

New Jersey apylinkėse: 
Mrs. A Aitutis, 19 W. 19th St., 
Linden, N,J? TeL HU £-9213 
Mrs. M. Kohanski, 215 No. 4th 
St., Harrison, N. J., Tel. HU 5- 
6797.
Miss M. Nakrosis, 91 Warwick 

. St., ANewark, N.J.
Mrs. B. Bamet, 139 Ripley PI., 

- Elizabeth, N. J.
Mrs. M. šaulys 420 12th Avė. 
Paterson, N. J., Tel. LA 5-9526; 
vakare SH 2-9042.

Stepo Zobarsko
redaguota lietuviškų pasakų 

rinktinė, ir paruošta angliškai 
jau išėjo iš spaudos. Praeitą sa
vaitę knyga jau išsiuntinėta pre
numeratoriams. Iliustracijas 
piešė dail. Ada Korsakaitė.

šv. Vardo draugija
ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 14, švenčia savo metinę šven
tę. šv. Mišios 8 vaL Visi nariai 
eis bendrai šv. Komunijos. Po 
pamaldų susirinkimas parapijos 
salėje ir bendri pusryčiai. Tai 
pirmasis po vasaros atostogų 
susirinkimas. Visi nariai prašo
mi dalyvauti. Atskirų pakvieti
mų nebus siunčiama.

Muz. Vladas Baltrušaitis
Apreiškimo parapijos vargo

nininkas, šiose pareigose yra 
nuo balandžio mėn., po vasa
ros atostogų pradėjo uoliai dirb 
ti su parapijos choru; ruošia 
naują bažnytinės muzikos ir pa
saulietiškų dainų repertuarą. 
Repeticijos vyksta penktadie
niais 8 v.v. ir sekmadieniais 
tuojau po sumos. Brooklyno 
jaunimas maloniai prašomas 
chore dalyvauti. Visų balsų dai
nininkai labai laukiami ir pri
imami kiekvieną repeticiją.

Liet. Katal. Motery Sąjungos 
29 kuopos

pirmas poatostoginis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 17, 7 vai. vak. Apreiški
mo par. salėje. Visos narės yra 
prašomos būtinai susirinkime 
dalyvauti. Bus svarstomas me- ■ 
tinis veiklos planas ir kiti svar
būs reikalai. Be to, reikia iš
rinkti atstoves į ALRK Moterų 
Sąjungas New Yorko New Jer- 
sey apskr. seimelį, kuris šaukia
mas spalio 12, Angelų Karalie
nės par. salėje.

Bom. Klinga
grįžo iš atostogų, kurių dalį 

praleido Chicagoje ir dalyvavo 
legionininkų seiiųp.

PREZ. D. EISENHOWERIS padeda lipti iš lėktuvo savo dukraitei 
Barborai. Jie atostogauja Newport, R. I.

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpiūčio 24 Cambridge lie

tuvių N.P. bažnyčioje A.E. Dau
kantų dukrelė Danutė susituo
kė' su V. Lembertu. Moterystės 
ryšiu surišo jaunosios giminai
tis kun. A. Janiūnas, šaunus 
vestuvių bankietas, dalyvaujant 
400 asmenų ir vadovajant poe-, 
tui S. Santvarai buvo So. Bos-

tono lietuvių piliečių klube. 
Jaunavedžiai, praleidę vestuvi
nes atostogas Kuboje ir Florida 
Keys, sugrįžo ir apsigyveno pas 
A. E. Daukantus, Dorchester, 
Mass.

Dvi auto nelaimės
Bostoniškių skautų 4 berniu

kai ir dvi metgaitės skubėjo 
automobiliu į skautų stovykla 
prie Detroito. Apie 20 mylių 
nuo Bostono jų automobilis nu
slydo nuo kelio ir net tris kart 
apsivertė. Policijai vos pavyko 
iš automobilio laužo ištraukti jo 
vairuotoją Algį Adomaitį, jo se
sutę Daną, kurios stipriai gal
va sužeista, Mildą Gedmintaitę, 
Herkulą Strolią, Raimundą Viz
girdą ir Laimį Venckų. Polici
ja savo automobiliu visus at
vežė į Bostono ligoninę.

Kitas skautų automobilis 
apie 200 mylių nuo Bostono 
taip pat nusivertė į griovį, šio 
automobilio vairuotojas Ged. 
Juozapaitis ir Tamošiūnas leng
vai sužeisti. Sunkiau į nugarą 
sužeistas Romas Venckus. Visi 
taip pat atgabenti į Bostono li
goninę gydytis.

Lietuviu Šv. Petro parapija
Bostone yra didžiausia para

pija visoje Bostono arkivysku
pijoje.

Didžiulė -statyba Bostone
Šiemet visame Bostone ir pla

čiose jo .apylinkėse vykdoma di
džiulė statyba. Daugelis fabrikų 
yra išsikėlę; vieni toliau, kiti 
arčiau. Liko tik jūūrūs fabrikų 
pastatai. Jų vietoje daromi nau
ji projektai ir dideliu tempu 
vykdomi

Uosto išsikišimę
į miesto centrą pro cukraus ir 

Gilette skutamųjų peiliukų fab
rikus viena atšaka jau baigia
ma užpilti.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai .ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

To ptace your advertise- 
ments and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Nevrspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

IJTHUANIAN 
FIRMTLKE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston Tt, Mass.

Of f. Tdph. AN 8-4618
Re& Tdph. CO 5-2546

Šv. Petro parapijos' orkestras, 
dalyvavęs legionininkų suva

žiavime ' Chicagoje, laimingai 
sugrįžo į namus. Orkestras dar 
norėjo dalyvauti “Draugo” pik
nike, bet dėl perilgai užsitęsu- 
sios suvažiavimo programos ne
spėjo.

Bostono arkivyskupijoje 
katalikų skaičius padidėjo 456, 

023. Tai didžiausias katalikų 
prie auglis iš visų JAV vyskupi
jų. Katalikų skaičiumi didžiau
sia yra Chicagos arkivyskupija. 
Po to eina Bostono, ir trečioje 
vietoje New Yorko arkivyskupi
ja.

Alfonsas Margaitis__
sunkiai susirgo ir paguldytas 

Bostono ligoninėje. Jo vientur
tis sūnus Gediminas lanko litu
anistinę mokyklą ir labai nuo
širdžiai rūpinasi tėvo sveikatą, 
kasdien lanko Jį ligoninėje.

Bendruomenės gegužinė
Rugsėjo 21 Brocktone, Ro

muvos parke, rengiamas links
mas Lietuvių Bendruomenės 
piknikas — gegužinė. Progra
moje dalyvauja O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė, Bostono 
lietuviai sportininkai ir skau
tai. Bus skanių užkandžių ir 
visokių gėrimų. Tikimasi, kad 
bus ir daug dalyvių.

Nėra laikraščįę.
Bostono krautuvėse ir laikraš

čių platinimo kioskose ne visi

BAEASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNĖRAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

Rugsėjo 7 N.P. bažnyčioje 
susituokė J.F. Teberų dukrelė 
Sienutė su V. Kale (Kalisniku) 
iš Brocktono. Vestuvių bąnkie- 
tas įvyko Cambridge lietuvių 
klube, 163 Hanvard St. Jauna
vedžiai išvyko porai savaičių į 
Kanadą.

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia iet- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis karnomis. Kainos ta 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR S-6434

SVEČIAS IŠ BRAZILIJOS
Kun. Pijus Ragažinskas, Sao 

Paulo lietuvių parapijos — Vila 
Zelina — klebonas, dalyvavęs 
PLB seime, kaip Brazilijos lei- 
tuvių atstovas, šios savaitės pa
baigoje išplaukė atgal į Brazi
liją. Atsisveikinti buvo užsukęs 
į Darbininko redakciją.

Kun. dr. J. Bičiūnas
rugsėjo 9 anglų laivu “Caro- 

nia” atvyko trims mėnesiams 
į JAV. Kun. T. Narbuto pasitik
tas ir palydėtas, aplankė Dar
bininko redakciją ir laikinai su
stojo pas Tėvus Pranciškonus.

Kun. J. Bičiūnas beveik vi
są tremties laiką gyveno Ro
moje ir tęsė studijas. Įsigijo

L.D.S. NAUJOS ANGLUOS 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas šaukiamas rug
sėjo 21 šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje So. Boston, Mass. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo atstovus. Laukiame 
atstovų ir iš tų vietų, kur kuo
pos dėl kurių nors priežasčių 
jau nebesudaro valdybos, bet 
yra paskirų narių. Kas tik pri
klauso LDS, maloniai kviečia-

tracijos turėtų pasirūpinti už- 
megsti ryšius su visais platin
tojais, tam dabar yra pats lai
kas, nes ir 1959 metai čia pat.

Laiškas iš Sibiro.
Viena bostoniečių šeima gavo 

iš Sibiro laišką, kurio autorė 
yra jauna lietuvaitė. Ji laiške' 
aprašo sunkią savo tremtinių 
tėvų dalią ir nykiuosius Sibiro 
vaizdus. Laišką baigia griau-

Rugsėjo 7 šv. Juozapo bažny
čioje (Medford, Mass.) A.S. Ged
rimų sūnus Richardas, susituo
kė su p-le B. Benvenuto. Ves
tuvių bankietas įvyko Dorches
ter Plaza salėje. R. Gedrimas 
tarnauja Stratford, Conn., prie 
Ainvays operation. Jaunavedžiai 
išvyko atostogų į Bermudų.

tangomis ši mokykla buvo į-

LK Motery S-gos 24 kuopos

25 Stamforde,spalio

paroda

Pirmininkas VI. Paulauskas,

WANTED

Wantod Housekeeper cook to

::

Telefonas: VTrginia 3-3544

vyksta į Chicagą aplankyti savo 
artimųjų. Jo brolis Pranas dir
ba ‘‘Draugo” spaustuvėje, o bro
lis Juozas yra amerikininėje fir-

madienj, rugsėjo 15 d., 8 vaL 
vak. Angelų Karalienės parap. 
salėje. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Nuoširdžiai dėkingi:
T. T. Pranciškonai 
Darbininko leidėjai

LDS N. Anglijos Apskričio Val
dyba:
Dvasios vadas preL Pr. Vir-

Dailės
Riverside muziejuje,

mas atvykti ir suvažiavime da
lyvauti. Laukiami taip pat sve-

tais po dešinia.
Mirė Stanislovas Povilaitis
Gauta žinia, kad neseniai Lie

tuvoje, Gražiškių parap., mirė 
St. Povilaitis, brolis Agotos Po- 
dresienės (Kunigelienės ir Šven-
toraitienės dėdė). Pranešame gi- Teaneck, N. J. Call:
minėms ir pažįstamiems. TE 7-2005

Elžb. Kašetienė,

; Darbininkui 
paremti aukojo

$5.00 — F. Cheponis, Eliza-
beth, N. J.

$4.00 — V. Daugėla, Keamy,
. _ N.J.; J. Pronckus, W. Medford,

Apreiškimo parapijos amžino Mass.; A Wishner, E. Cleve- tris doktoratus: kanonų teisės, 
rožančiaus draugijos pirminiu- ohio 
organizuoja laimėjimų vakarą, $3 ,0 _ j Vaicekauskienė, 
kurio pelnas bus paskirtas pa- Brooklyn N Y 
rapijos vargonų remonto fon- $300 L_ j į Baltus. Rego 
dui. Visos parapijos draugijos park, N y. w Jurgelis, Cleve- 
prašomos šias jos pastangas pa- iąn(j ohio; G. Stančaitis, Brook- 
remti savo gausiu atsilankymu. jyn N y

$2.00 — B. Dominauskas, C.
susirinkimas šaukiamas pir- Morris, P. Narvydas, Brooklyn,

N. Y.; B. Gelusevičius, Worces- moję buhalteriu.

teologijos ir bažnytinių orienta
linių mokslų. Šių metų liepos seserys Mūsų parapijos 
mėnesį paskirtas šv. Juozapo p j Juškaičio pas-
bažnyčios rektoriumi Romos tengomis a mokykla buvo j.

1926 “• k pavyzdingai 
"" veikia ligi šiol.

Liet. Amerikos piliečiu klubui 
reikalingas darbininkas už 

baro — “Bartenderis”. Kreip
tis telefonu: EV 4-9672. Adre
sas: 280 Union Avė., Brooklyn 
11, N.Y.

Mirė
Jeronimas Puidokas, 41 m. 

amžiaus, palaidotas rugsėjo 9 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse. 
Paliko žmoną, sūnų ir dvi duk-

ter, Mass., H. Josuvait, S. Le- 
veckis, Richmond Hill, N. Y.; 
A. Pocius, Newark, N. J.

$1.50 —- J. Lukošius, A. Žel
vys, Brooklyn, N. Y.

$1.00 — J. Židanavičius, 
Brooklyn, N. Y.; K. Razmantas, 
Richmond Hill, N. Y.; K. Šal- 
kys, A. Stupinkevičienė, Kear- 
ny, N. J.; P. Pecenkis, Eliza- 
beth, N. J.; A Stankus, Fair- 
lawn, N. J.; P. Kaspariūnas, 
Rahway, N. J.; J. Pechulis, So. 
Boston, Mass.; M. Yancovitz, 
Melrose, Mass.; M. Yancis, Ro-

Moterų vienybės
susirinkimas šaukiamas an

tradieni, rugsėjo 16, 8 v.v. pir
mininkės Domkienės rezidenci
joje, 86-04 94 St., Woodhaven, 
N.Y.

Rugsėjo 7 Cambridge lietuvių
N.P. parapijos mokykla pradė- troškimas grįžti kuo grei- 
jo 32-sius metas. Mokykla iš | iŠ jos niekur ne-
ET »eišvaHuotL Si mergaitė iš Ue- rtpi
kimų. Mokyklai vadovauja ir kartu su tėveliais buvo iš- £ - j - k. 
mokytojauja Nukryžiuoto Jė- veikla ir darbmmkų klausimaL

T®“3’ turel° vos pusę me- Suvažiavime bus svarstomi 
R- LDS organizaciniai reikalai, mū-

Aldona Adamkevičtonė, sų veiklos pagyvinimas, LDS 
Darinnihko skaitytoj a t iTžmn- sustiprinimas, o taip pat kata- 

kėdama prenumeratą už 1959 likiškos spaudos, mūsų organo 
metus, prisipažino, kad jau aš- Darbininko ir katalikiškos ak- 
tuntf metai esanti Darbininko cijos reikalai. Prašome apie tai 
skaitytoja ir jį labai mėgsta, pagalvoti iš anksto ir atvykti 
Beje, Adomkavičių vienturtė su naudingais sumanymais ir 
duktė neseniai ištekėjo už in- patarimais.
žinerijos studento J. Grinkevi- „ .Suvažiavimo pasisekimas pri- 
čiaus. klauso nuo gausesnio visų da-

■ i1 1 ' 11 lyvavimo ir paramos.
Tad. rugsėjo 21, sekmadienį,

1 vai. po pietų visi renkamės 
į šv. Petro parapijos šalę So. 
Bostone!

Iš Australijos atvyko V.E. 
Dausos ir, laikinai apsistojo pas 
C. Daukantus. E. Daušienė yra 
Aleksandros Daukantienės sesu
tė. Linkime laimingos' ateities 
naujoje šalyje.

Rugsėjo 21 Brocktone Natio
nal Parke įvyksta linksma ge- 

Jonas Utenas guŽnė, kurią rengia Cambridge
susituokia su Nijole Stadal- lietuvių klubas. Autobusai i^e^ 

ninkaite 
Conn.

vyksta
103 St. ir Riverside Drive kam
pas. Atidarą kasdien nuo 1 iki 

chester, N. Y.; M. Cibas, Great 5 v. šeštadieniais ir sekmadie- 
terB Neck, N, Y.

Adomas Balčiūnas, 75 metų
amžiaus, palaidotas rugsėjo 10 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

BUTAS NUOMAI

Naujai atremontuotas 3 kam
barių bu^s pirmame aukšte 
City Point, netoli “L” gatvės 
maudynių ir lietuviškos koply
čios.

Yra naujas baltas gazo virtu
vinis pečius (virti ir šildyti), 
balta sinka, vonia, dušas, karš
tas vanduo, ąžuolinės grindys 
ir kiti patogumai.

niais nuo 2 iki 6 v.v. The New Nwomai P®1*1 kambariai Teirautis: 597 E. 7th St., So. _ _____________
York Times sekmadienio lai- vonia su apšMymu ir karštu Boston, Mass., nuo 5 vaL p.p. prajoju skambinti 
doje meno skyriuje trumpai vandeniu. 741 McDonough St, Šeštadieniais ir sekmadieniais GLomnoen 2 - 6916 
apibudino parodą ir įsidėjo dail. Brooklyn 33, N. Y. Vienais laip- dieną.
A. Elskaus paveikslą.

nuo klubo 12 vai. Norintieji 
važiuoti autobusu, vietas gali
te užsisakyti klube arba A. Dau
kanto krautuvėje. Gegužinėje 
šokiams gros linksmas šurilos 
orkestras.

BROOKLYN, N. Y.

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų VedSjas

660Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3'4% metams
(3% reguliaraus ir 1*4% extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

M.VJNCSBANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

135 Broedway prie Bcdford Arenus 
539 Eaatern Parkw»y prie Noetrsnd Are.

GRABO RIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
BrooHya, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. T.

Alum, apvadai Insuliacija . Stogo dengimas
Atam. durys Izoliacija Stogo langai
Alum, langai K įtarimas Stocco darbai
Antlangės laiptai šaligatviai
Apnraialai Langai šaldymas
Atnaujinimai Mkrijimaa šildymas
Ataantfaiei laiptai Nsino ApmušiiiMii Takai
Atspara vandeniui Nitavimas Turėklai
Atspara vijul Pagražinimas Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Celotex lubos PaMpžs Vamzdžiai
Dsiymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės
Gaisro apsauga Plytdip darbai Vonios
Garažas Preke simsl Venec. užuolaidos
Grindys Prieangiai Žibalo krosnis
Įakmenijimaa Priestatai

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

Laidotuvių Direktorius
84-92 JAMA1CA AVĖ.

miesto wjrM; veikla ventiliacija
TrL lT»Wa 7-4499

Nefetalnja

Williani J. Drake* 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS


