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Hit-
dėl

tų Vokietijoje nevalia kalbėti.

DE GAULLE, karo herojus, sutiko ir Eisenhowerj kaip karo herojų.

koegzistencijai 
pakartoja savo

S10 WILLOUGHBY AVĖ.. 
BROOKLYN 21. N. Y.

net 
me-

DU HITLERI
NINKAI PADĖ
JĘ RUOŠTI 
ANTRĄ PASAU
LINI KARĄ

Tribune D. Lawrenee, buvo 
laisvė* rankos užgrobti Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir rytinę Len
kiją. *

Dar prieš nepuolimo paktą 
kelios dienos, 1939 rugpiūčio 
19, Hitleris ir Stalinas buvo pa
sirašę kredito sutartį, kuri 
1940 vasario 11 buvo papildy
ta prekybos sutartimi. Pagal tą 
sutartį Stalinas įsipareigojo per 
12 mėnesių duoti Hitleriui 
maisto ir karo reikmenų.

Kiek - savo sutartį Stalinas — 
vykdė; remdamas Hitlerį, pa
skelbė anglai karo pradžioje 
1941. Pagal jų davinius

Stalinas pristatė Hitleriui 1 
mil. tonų žibalo, tepalų ir lėk
tuvinio benzino, 500,000 tonų 
volframo, varioj cino ir gumos 
iš Japonijos. Vis tai buvo ka
rinė medžiaga.

Hitleris tik pradžioje punktu
aliai keitėsi medžiagom, paskui 
vis labiau delsė*“ To nepaisy
dama Maskva į pabaigą, 
uoliau'stiprino Hitlerį karo 
džiagom.

Apie šią Stalino pagalbą

Vilniaus radijas ir komunis
tinis laikraštis Tiesa sustiprino 
šauksmus apie lietuvių veikė
jus laisvame pasaulyje: jie esą 
Hitlerio bernai, Hitlerio talki
ninkai • ■ • Tie šauksmai sustip
rinti šiuo metu, kada rugsėjo 
1 suėjo antrojo pasaulinio ka
ro 20 metų sukaktis, šauksmai 
apie hitlerininkus atrodo skirti 

> a — i • « _ Iv** tam, Kad nukreiptų dėmesį nuo
rA1TA TAhAMA y IQ klausimo, kas buvo karo kurs- 

lXUvl d 1 UmUVIU tytojai, kas buvo tikrieji hitle
rininkai, kurie dar prieš karo 
pradžią talkino Hitleriui, stip
rino jo karo mašiną ir darė su
tartis būsimo karo grobių pa
sidalinti. Nužeriam tuos Vil
niaus radijo šauksmus į šalį ir 
praverčiam porą mažiau mini
mų faktų iš ano laiko, kada 
prasidėjo karas.

tautų
Chruščiovas pakartojo senus reikalavimus koegzistencijai4 
____ _______________ a---------- į------ ------- i-------------------- ----------

Nikita Chruščiovas, prieš at- 
' vykdamas į Ameriką, pakartojo 

savo sąlygas, kaip Amerika ga
li gerai sugyventi su Sovietais. 
Tos sąlygos yra Chruščiovo 
straipsnyje, kurį jam užsakė 
Amerikos žurnalas Foreign Af- 
faires (ir sumokėjo 150 dol.).

Chruščiovas jame pareiškia:
Mūsų laikais yra tik du ke

liai: taikinga koegzistencija ar 
visa niekinantis karas. Trečio 
pasirinkimo nėra.

Taikingai 
Chruščiovas
ankstesnius reikalavimus:

— Vakarai turi atsisakyti 
nuo minties apie "išlaisvinimo” 
ar "ritinimo atgal” politiką. 
(Čia iš naujo Chruščiovas pa
sisakė, kad Kongreso priimta

ta Pavergtų "^nrtų Savaitė esan
ti priešinga ^koegzistencijai ir 
pratęsia šaltąjį {karą).

—Vakarai tūli priimti Mask
vos siūlomą “tūsvojo vakarų 
Berlyno” sprendimą, o Vokie-

TYLA IR
GEDULAS

DE GAULLE REIKALAI SUNKIAU SUTARIAMI
Prežident. Ei$enhoweris pas

kutines savo kelionės dienas, 
rugsėjo 2-4, leidžia Paryžiuje, 
kur jis buvo sutiktas su dide
lėm iškilmėmkaip antrojo pa
saulinio karo herojus.

Paryžiuje susitarti Eisenhowe 
riui yra sunkiau nei Bonnoįe

Gaulle aiškiai nepasako, kaip 
jis numato Alžiro reikalus su
tvarkyti. Atrodo, jau atsisakė 
nuo papraščiausio įjungimo Į 
Prancūzijos teritoriją.

Nato de Gaulle nori lygių 
teisių su Anglija. Atominės e- 
nergijos srityje nori dviejų da- 

ir Londone, nes de Gaulle ne- lykų: jei Amerika nori bazių

nija. Į tai atsakė M. Higgins: 
anglam atominė bomba yra ge
ras daiktas, o prancūzam tai 
jau didybės manija.

Per porą dienų tie klausimai 
nebus išspręsti, bet jie ga
li būti dviejų prezidentų pasi
kalbėjimuose bent sušvelninti.

mato reikalo aktyviai dalyvau- Prancūzijoje atominėm bom- 
ti Neto Noks, jei Amerika ne- bom, tai tos'bombos turi būti

Amerikoje nuomonės 
Chruščiovo vis labiau nusisto
ta. Vyriausybės'pastangos, kad 
visuomenė priimtų Chruščiovą, 
anot Nixono, su gėlėm, ne
randa pritarimo, ypačiai tarp 
darbo žmonių. Stiprėja nuotai
kos sutikti Chruščiovą rimtai, 
bet tyliai, be incidentų, bet ir 
be valiavimų. Stiprėja ir su
gestijos dar labiau pažymėti 
išviršiniais ženklais gedulą.

Kongrese stiprėja taip pat 
nuomonė, kad Chruščiovas ja
me nekalbėtų. Menšikovas pra
nešė, kad Chruščiovo tokia 
kalba į programą neįtraukta.

KOMITETAS 
UŽ VISŲ TAUTŲ LAISVĘ 

RAGINA:
Komitetas, vardu Committee 

for Freedom for Ali Peoples 
paskelbė atsišaukimą į ameri
kiečius, kad Chruščiovo atvyki-

tijos sujungimas ateis per il
gesni laiką. . •

r— Turi būti atidaryti vartai 
tarp Rytų ir Vakarų prekybos 
santykiam.

Tuo koegzistencija nesibai
gia. Net ir priėmus tokias ko
egzistencijos sąlygas, eis toliau 
“ideologinė kova” tarp dviejų 
sistemų, kitaip sakant, komu
nistai neatsisako toliau nuo 
kovos pasauliui apvaldyti.

Chruščiovo raštas rodo, su 
kokiais “taikingais” norais at
vyksta jis Į Ameriką “tartis”.

Tik kelios dienos prieš Len
kijos užpuolimą, 1939 m. rug
pjūčio 24 Hitleris pasirašė su 
Stalinu nepuolimo paktą. To 
pakto pasirašymu Hitleris bu
vo užtikrintas, kad jo rankos 
yra laisvos karui ne tik prieš 
Lenkiją, bet ir prieš Vakarus, leriui dabartiniu metu net ry- 
To pakto pirmas realus laimė
jimas Maskvai, kaip pastebi H.

pimų klausimų. TU klausimų Amerika nesutiko, tai turėjo 
trys yra pagrindiniai. Amerikos^ lėktuvų bazes iškelti

Pirmiausias ir sunkiausias — iš Prancūzijos į Vokietiją ir 
Alžiro klausimas. Lig šiol A- Angliją. Tai nesustiprino Nato
merika bent nekenkė, o netie- pajėgumo.
slogiai padėjo Alžiro klausimu Taip pat de Gaulle nori, kad 
Jungtinėse Tautose — nuo bal- Amerika padėtų Prancūzijai pa
savimo susilaikė ir tokiu būdu sigaminti savas atomines bom-
Prancūzijai nepalankus sprendi- bas. Amerika sukasi įstatymu, 
mas nesurinko reikiamos dau- kuris draudžia išduoti atominės
gumos. Bet dabar tas klausi- energijos paslaptis. O ameri- 
mas atėjo vėl į Jungtines Tau- kiečių ir anglų spaudoje toki 
tas. De Gaulle nori Amerikos de Gaulle norai pavadinami 

. pagalbos. Blogiausia, kad ir de kartais de Gaulle didybės ma-

Karas ar koegzistencija su paaugliais?
New Yorke didžiausias suju- vykius aprašinėja su pasigar 

dimas dėl paauglių siautėjimo, džiavimu.
Per vieną savaitę nuo ję ran-v

dar ii^įitą^faktą^ 
1940 vokiečių emigrantas soc. 
dem. Hilferdingas, kaip ^rašo 
Staats - Zeitung..būdamas 
Švedijoje, kreipėsi į taiką my-^ 
linčius žmones, kad paremtų 
anglų ir prancūzų laimėjimą, 
pasisakydamas prieš sovietų ir 
nacių paktą. Tada Walter Ul- 
bricht, jau Maskvos agentas, 
1940 vasario 9 Die Welt laik
raštyje atsiliepė prieš Hilfer- 
dingo atsišaukimą: girdi, jei 
Hilferdingas ir buvę soc. dem. 
vadai savo karo propagandą 
nukreipia prieš sovietų - vokie
čių paktą, tai tik dėl to, kad 
anglų planas bus juo silpniau 
įvykdomas, juo labiau bus stip
resnis draugiškumas tarp sovie
tų ir vokiečių tautų ... O ths 
anglų planas buvo sumušti Hit
lerį ir greičiau baigti karą. 
Tam komunistai buvo priešin
gi. Apie tai nenori kalbėti, 
kaip lygiai nenori kalbėti, kad 

Maskvai apsimokėjo paremti 
Hitlerį, nes jo rėmimo dėka 
A4askva, anot Staats - Zeitung..., 
galėjo pavergti 22 milijonus 
lietuviu, latviy, estę, lenkę, ru
munų ir pasisavinti iš ję 175,

STALINAS IR
- -CHRUŠČIOVĄ* 

NUOTR. 1939

Senatoriai prieš:

Amerikos karo laivai se-

SEN THOMAS J. DODD

merikiečių sarftūrūmas ir jų 
pasisakymas ta proga už lais
vę sustiprins ir prezidento po
ziciją pasikalbėjimuose su 
Chruščiovu.

Komiteto priekyje yra trys 
senatoriai ir du kongresmanai: 
senatoriai — Styles Bridges, 
resp. iš N. H., Paul H. Doug
las, denv.iš Illinois, Thomas J. 
Dodd iš Conn.; kongresmanai

— John W. McCormack, demo-

Prezidento kelione sušildė bent žodžius

Jei nori rimtai kovoti su pa
ko* į»vo 4 ir 15 atsidūrė Ii- auglių nusikaltimais, tai pir

miausia turi sutvarkyti anuos_
kai visos valdžios vis ginčija- jaunimą kurstančius šaltinius.
si, kas reikia daryti, vėl nužu- Bet to nieko neišeis, nes tai —Komunistinė Kinija, spė-' 
dytas vienas, ir sužeisti trys, priklauso prie “Amerikos gyve- jama, netrukus paskelbs, kad 

jos- “savanoriai” gali vykti į

goninėse. šią savaitę tuo metu,

Prezidento Eisenhowerio at
silankymas Vokietijoje ir Ang
lijoje staiga pakeitė politinę 
atmosferą. Pasipylė šilti žo
džiai iš naujo apie taiką ir' su
gyvenimą.

. ... .... Tokiais žodžiais prašneko
krMąs, daugumo, lyd.ns, Wa|. ka„c|erio Adenauerio laiškas 
ter H. dudd, r«p. >š Mmn. atsakydamas j Chruščiovo gra- 

sinančią notą. Kalboje apie 
antrojo pasaulinio karo sukak
tį kancleris gražiai atsiliepė ir 
apie lenkus, kaip nekaltai pir
miausia nukentėjusius nuo ka
ro įvykių, kada hitlerinė Vo
kietija ir sovietai užpuolė jų 
žemes. Dabartinė Vokietija, sa-

kė Adenaueris, kitokia nei na
cinė, ir ateis diena, kada nau
joji Vokietija bus geras lenkų 
tautos kaimynas. ,

Chruščiovas buvo patenkin- .
tas Adenauerio atsakymu į jo Apie Maskvos bendrininkavi- 
notą. Chruščiovas taip pat iš- m.\nac,am nenori
vadino Eisenhowerį taikos pre- uzslmlnl' d^ar. Kai Aden- 
zidentu auens užsiminė, jog nekalta

Betgi Lenkijos min. pirm. 'enkų tau‘a buv0 užimta hi‘- 
Cyrankiewicz dar -nešusio" lennes Vokretijos ir Sovietų Są- 
toje atmosferoje ir kanclerio 
Adenauerio kalbą išvadino kro
kodilo ašarom, cinišku ir klas
tingu noru įvaryti kylį į gerus 
santykius tarp Lenkijos ir So
vietų. noru surengti naujas ka
ro avantiūras.

jungos, tai komunistinis min. 
pirm. Cyrankiewicz nieko kito 
negalėjo sugalvoti, kaip tik 
šaukti: cinikas, revanšininkas, 
karo avantiūrų rengėjas ...

Tikriesiem Maskvos hitleri
ninkam pridengti šaukia apie 
lietuvius hitlerininkus panašiai

Policijos vadas pažadėjo pa- mm0 stiliaus’ 
siųsfr į gaujų lankomas vietas 
1460 policininkų; burmistras 
Wagneris pažadėjo iš viso po
licininkų skaičių padidinti dau
giau kaip 1000. Gubern. Rocke- 
felleris sušaukė pasitarimą. Darbo atstovai ir veteranai ka Atlante pagausėjusius so- 
Journal American reikalauja, prieš Nixoną
kad “jaunimo valdybos globo- Angeles vicepr. Nixonas
jimo ir auklėjimo pastangos bū- rugpiūčio 31 ragino užsieniniu 
tų atidėtos į šalį, o juos sųtvar-

————-------------—• Laos kovoti su “imperialistais”.
Tokių “savanorių’ kom. Kini- 

IVixono legendą ja buvo pasiuntusi į Korėją 
600.000.

KAIP LAIMĖTI LONDONE ir lietuviški ulbrechtai ar cy- 
Londone min. pirm. Macmil- rankiewicziai .

lanas labiausiai spaudė prezi- ----------------------------------- -r-------- —
dentą Eisenhowerį. kad tuojau 
darytų viršūnių konferenciją.
Eisenhoweris galvojo, kad vir
šūnių konferencijai reikia bent 
šiokių tokių ženklų, kad žmo-

. nės nebūtų apvilti. Sutarė, kad 
viršūnių konferencijos klausi
mas išaiškės per Chruščiovo 
viešnagę Amerikoje.

Daugiau bus laimėjęs Mac-
millanas savo prestižui tarp 
rinkikų. Jis jau numato skelb
ti rinkimus, ši rudeni.

MIRĖ RAPHAEL LEMKIN

New Yorke mirė rugpiūčio 
28 dr. Raphael Lemkin, kilęs 
iš rytų Lenkijos, paskutiniu 
laiku dėstęs Newarko teisių fa
kultete.

Lemkinas buvo žinomas tuo, 
kad jo iniciatyva imta kovoti 
prieš genocidą ir* jis padėjo pa
ruošti genocido rezoliuciją, ku
ri buvo priimta 1946 Jungti
nėse Tautose. 1953 jis prašė

CHRUŠČIOVAS SU VISU 100 Jungtines Tautas, kad pasmert- 
* ... .tų Sovietų Sąjungą dėl geno-

Chruščiovas atvyks i Amen- cido V7kdym0 
ką su žmona, sūnum, dviem

. ... „ . . . ... pamatyti, bet tik pasirodyti, ne —Vengrijoje tarp diplomą- dukterim, žentu (lyg būtų pa- .honrfrarfar.
**^ Anglii* galvoja nutraukti bpt tik biiti kitnicnm^c * >• i .. Lemkinas artimai bendradar-.. , . .r .’ 6 J. .. išgirsti, oet uk oun Klausomas. eina gandaSt ka<j dar me. si rengęs azylio prašyti!) ir šim- «... Ai#„

diplomatinius santykius su jie atmetė Eisenhowerio siū* • o • * • • *• i j /'•i. biavo su Altu.. .. ................ \ . J*5 aimeie tisennuweno siu nes. Sovietai gali savo kanuo- tinę kitų palydovų. Chruščio- _———
kom. Kinija, jei pastaroji puls lymus aplankyti mažas viete- me atitraukti* esą iaiT na- vas nori sudarvti isnūdi kad ... „ . .
Indiją. Iš vakarinių trijų didžių- ’ les kur nėra minios ir nedali .. •’ . 5 . P. . ... P? New Yorke Centro ir Rytų

J i * w a -i*< **1. • 4 ,es’ Kur nera 0)1,1,08 ,r nesau kankamai stipri komunistine vyksta labiausiai su kultūros
jų va s y iu ng įja viena pasakyti propagandos. slaptoji policija. darbuotojais, ne su kariniais
ir pasiskubino pripažinti kom^ H SD€CXlistais Tan> nalvdovu bū-

PIi.no streiką* kelia su- —Paryžiuj, laukiama, kad
New Yorko gaujų esą 150 būti lobiau pavojinga, — kai- -------------------------------------------------- sirūpinimą ir darbo sekretoriui prezidentas de Gaulle gali at- .rIja. ne pasternakas?)

su -7,500 narių. Populiariausia bėjo Meany —Sovioty valdo- riau informuoti apie mus, negu Mitschell ir unijom. Preziden- leisti min. pirmininką Debrė.
dabar vadinasi Dracula vardu, vai turi neribotą priėjimą prie mūsų vadai apie tai, kas dedas tas Meany galvoja paskelbti Nepatenkintas jo pareiškimais — Aviacija pranešė, kad At- vakarą rugsėjo 20 d. Susirinki-
Tai rodo, iš kur gaujos semia- musę gyvenimo faktę. Jie tu- Kremliuje”. rinkliavą dienai po Meną centą dėl Alžiro ir dėl santykių su las raketoje rugpiūčio 24 buvu- mas prasidės 7:45 vai. vakare.

Meany atmete
vietinius povandeninius laivus. SEW* paul h. douglas

Po dešimties ar daugiau valan- -
du povandeniniai iškyla į vir- —Valstybės departamente 

karų veteranus paremti Eisen- *ų oro’_ir l.ada juos galima nu* pareigūnai vis labiau įsitikina, 
kyti būtų pavesta policijai; howerio pasikalbėjimus su fotoSrafuoti. kad Chruščiovas nori Ameriko-
kad teismai sustiprintų baus- Chruščiovu dėl “taikos ir tei- 
mes ir kad butų. įvestas drau-

_____________ — Prancūzijos prezidentas tik propagandos. Tuo vis la- 
singumo”. Bet ten dalyvavęs de Gaulle atmetęs patarėjų b*au įsakina ir prezidentas.

džiamasis laikas vakarais pa- darbo unijų federacijos prezi- siūlymus vykti i Maskva, jei A- Po pasitarimų dėl pro-
augliam rodytis gatvėse. dentas Meany pareiškė abejoji. merika ir Angliją neparems črarnos Pareigūnai priėjo išva- šen, styles bridges

FBI-'skelbia, kad paauglių mus* sr Chruščiovo vizitas Prancūzijos politikos. Kad Chruščiovas nori ne
nusikaltimai šiemet padidėjo 8 tarnauja taikai. Jis atmetė ir 
procentais. Pačiame Washingto- prezidento bei viceprezidento 
ne per pirmą pusmetį nusikal- aiškinimą, kad Sovietų vadai, 
iimq skaičius pakils net 15.3 Paiine geriau Ameriką, pakeis 
proc.; Per pusmetį buvo užpul- Kai Kurias savo klaidingas min
ti tik uniformuotų kariškių t>s.

"Jokia kita iliuzija negali Kiniją.

mus, ar Chruščiovo vizitas Prancūzijos politikos. Genocido konvencijos reikalu

Europos Kilmės Amerikiečių 
Konferencija ir taip pat Pa
vergtų Tautų Draugai šaukia 
masinį mitingą Carnegie Hali, 
(didžiojoj salėj) sekntadienio

si sau įkvėpimo karam — iŠ ri plačiausią ir efektyviausią • Prie Meany nuomonės pri- iš kiekvieno unijos nario. O vakarų sąjungininkais. Alžire si foto kamera iš 700 mylių Mitingui ruošti talkina ir A-
kino, ii televizijos, iš laikraš- šnipinėjimo tinklą visame pa- sidėjo ir veteranų vardu kai- tokių narių yra 17 mil. Suma Debrė viešą kalbą de Gaulle aukštumos nufotografavusi šeš- merikos Lietuvių Tarybos New
čių, kurie tuos kriminalinius į- šaulyje ... jie gal būt yra ge> bėjęs Mahan. turi eiti streiko reikalam . net nutraukęs. tadalį žemės* rutulio. Yorko skyrius. .

■■■
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natūralu

SKYRIAI

DARBININKAS

Thom formulė tokia: sauso

sekiojimus ir jų kankinimo me
todus. (Ar tai nebuvo lota ko
misija —Kersteno komisija? 
Red ). Bet tik 1956 lapkritis - 
gruodis su Vengrijos įvykiais 
atvėrė akis ir parodė, kokiu

straipsaiąį yra 
šviesa žžinfefem 
jūros tamsoje.

Newarfc, N. J.
Tai. MArkst 2-2177

aip švyturio teto nuomone, 
atsidūrusiem jo taikaus sugį

’ į? siį .

termometro skaičius plūs drėg
no termometro skaičius, padau
gintas iš 0.4 ir vėl plūs 15.

308 W. Fourth St 
Boston 27, Mase.

Tėl. ANtfrew 8-5040

132 Frukfin Avė.
Hartford, Conn.

Td. CHapel 6-4724

Sausas termometras čia reiš- 
temperatūros 

laipsnių kiekį; drėgnas termo
metras reiškia kiekį laipsnių, 
jei termometras bus apsuptas 
šlapiu muslinu ir mosuojamas 
ore, iki termometras visai nu
sistos; skaičiai 0.4 ir 15 reiškia 
matematikų išskaičiuotus koe
ficientus.

tereologus tą vardą pakeisti, laiką paversti
Ir dabar vartojamas “neutra- kaklaryšiai, rstifCRIFlnt ranko- 
lus” pranešimas: temperatūros vię, vėliavos iki pusiau stiebo, 
drėgmės indeksas ... varpę gaudesys.

no. Valstybei teko 66 proc. vi
so pieno. 100 ha tenka 9.2 landas pustrečio karto tiek, ki-
karvės. tur arti dviejų kartų tiek. I

900 Lfterary Rd. 
CtavMand 13, OtHe 
Tol. TOwsr 1-1481

Jei tokiu sudėjimu, padaugi
nimu ir pridėjimu bus gautas 
skaičius 70, tai jis reiškia, kad 
tik 10 procentų tos vietos gy
ventojų jausis nepatogiai, ne
smagiai; jei 75, tai bloga savi
jauta bus užpuolus 50 proc. 
žmonių; jei 80, tai visi blogai 
jausis; jei 85. tai bus pavojin
ga zona — ženklas, kad reikia 
mesti darbą ir gulti kur po me
džiu ar prie oro vėsintuvo.

land, Md. Jis penkerisT'metus 
tyrinėjo santykį tarp tempera
tūros, drėgmės ir žmogaus sa
vijautos .Pagaliau jis surado for
mulę, pagal kurią gali pasaky
ti, ar oras bus žmogaus savi
jautai palankus, žinant tempe
ratūros ir drėgmės kiekį.

Atidarą kasdien 9-6 yal., sekmadieniais 9-4 vai.
141 Second Avė., New York City, N. Y. Tel. GRamercy 5-7430

1959 m., rugsėjio 4 cL, nr. 59.
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laikui ir kad vėtiek taikaus $u-

nusijos razoliuciioįs, kad Vais-

daviniu,, vertu įdedamos rizi-

Komitetas gamtos grožio ap-

for building big f niūrės

Help Strengthen America s Peace Poicer

Buy U. S. Savings Bonds

NUOPELNAI TAIKAI: daug sy
kių už ją išgerta

tosto Vardžio straipsni Į Lais
vę toliau beskaitant, kyla ant-

ventojai su savo gazolino bu
teliais tegalėjo nužudyti tik 
8,000 komumstę ir susprogdin
ti 320 tanky.

"O tai buvo didelė Chruščio
vo pergalė. Reikia surasti bū
dą, — baigia autorius, — kaip 
Jungtinės Valstybės galėtu at
žymėti Chruščiovo narsumą ir 
jo nuopelnus pasaulio taikai".

gausiai suminėjęs iš dokumen
tų, autorius išvadas apie Chruš
čiovo pakvietimą daro su iro
nija: .

“Pasinaudodamas Ike buvusio 
draugo maršalo Žukovo patir
timi, vartodamas 4,000 • T-54 
tanky, ištisas eskadriles spraus- 
miniy lėktuvų ir bombonešię, 
raketę svaidytuvy, liepsnosvai
džius, šarvuotus džipus ir 140, 
000 kariuomenės su mongolu 
ordom, Chruščiovas buvo reika
lingas tik aštuoniy dieny nu
galėti neginkluotam Budapešto 
miestui.

“Tai buvo aštrios kautynės. 
Chruščiovo kariuomenė užmušė 
kažką panašaus į 40,000 veng-

vertintojas, straipsnyje “Buda
pešto mėsininkas’ primena 
1957 The Reader’s Digest at
siliepimą apie Chruščiovą: 
“Chruščiovas — žmogžudys 
Kremliuje”, kuriame Chruščio
vas parodytas kaip Stalino 
“batlaižys’ ir “jo nusikaltimų

Tfcr t'.S. GmvmmrM rfne, net ler th>’ tfdrerti'nng.
The TDefiaftmenr thmtikt. thetr fM;n<KK d.tnornvt, 

The Cmmrrf md

čiau prieš tokį vardą sukilo 
New Yorko biznieriai, kurie gy
vena iš turistų. Sakoma, kad 
per vasarą jų atvyksta apie 5 
milijonai. Jei jie išgirs per ra
diją. kad New Yorke yra “ne
smagumo indeksas”, tai jie ke
lionę atidės. Firmos prašė me- mę), gali

Ą - - ■ - — • .

peras. Juos visus treniravo Apie tai praneša politinio
Zigmas Navickas. švietimo vadovas A. Utkus ir

Pienininkystės skaičiai kiti Sovetskaja Litva.

nusikaltimų, kuriuos pats 
Chruščiovas susumavo 1956 
kalboje: 10 milijonę vergę la
geriuose, dešimtys tūkstančiy 
slaptosios policijos sušaudyty.

Kaip Ukrainos pirmasis se- išradingumu buvo kankinami 
kretorius, toliau tęsia jau Tė- žmonės. Tuos kankinimo būdus, 
vas Ginder, — Chruščiovas pat- • kuriem pritarė Chruščiovas, 
sai sunaikino šimtus tūkstančių 
skurdžių ūkininkų. Kai vokie
čiai užėmė Vinnitsa 1943, tik 
viename mieste rado 95 masi
nius kapus, kuriuose buvo apie 
10,000 lavonų, aprengtų, suriš
tom užpakaly rankom, su kul
kos skyle pakaušy.

Vargiai kas galėjo pamany
ti, kad išdidi mūšy respublika 
Amerika taip greitai sveikintu 
vaiduoklišką Kremliaus žudiką 
kaip savo garbingą svečią! 
' Bet Stalinas sykį pastebėjo, 
kad viehas žudikas yra trage
dija, o tūkstantis žudikų tėra 
jau statistika ... •

Tame pat laikraštyje skaity
tojų laiškuose nuomonės dar 
aštresnės ir įvairesnės.

—Tie, kurie nepritaria pasku 
tiniam tautinio Kfiotizmo reiš
kiniui (mėsininko Chruščiovo 
pakvietimas į mūšy šventą že- 

yiešėjimo

Duonos, grūdinio ir augali
nio kito maisto italas metam 
gauna 598 svarus, prancūzas

Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje pareiš
kė dėl visuomenės sujudimo 
prieš Chruščiovą: tegul, sako, 
ir Chruščiovas pamato, ką vi

ešuomenę galvoja dėl jo pakvie- 
; timo. Amerika laisvo žodžio 

kraštas.
Taip pasakė, o tačiaa vyriau

sybės žmonės susirūpino, kad 
visuomenė neįsisiūbuotų prieš 
Chruščiovą, nes tada rūstybės 
dalis krinta ir pačiai Amerikos 

7*". vyriausybei. Viceprez. Nizonas 
važinėja vienur ir kitur, kad 
atkalbėtų nuo aštresnių pasi
sakymų.

O tų aštresnių pasisakymų 
spaudoje netrūksta. Labiausiai 
katalikų spaudoje. Buvo Darbi
ninke informuota, kaip pasisa
kė Brooklyno laikraštis “The 
Tablet”. Pratęsiame tokius pa
sisakymus iš Huntington, Ind., 
savaitinio populiaraus bei įta
kingo laikraščio “Our Sunday 
Visitor”, kurio tiražas 900,000.

- Tėvas Tinder, populiariausias
- to lailaašem dienos įvykių laisvasis pasaulis budo labai ?xę irtotajiai sugriovė> 8.000 ną- 

pamažu, ir ligi 1946 Sovietam mę. Tuo tarpu Budapešto gy- 
Amerikos spauda buvo palanki.
Nepaląnkūs pranešimai būdavo 
nušvilpiami, ir jie niekada ne
patekdavo į spaudą. Tik 1954 
Kongreso komisija priešameri- 
kinei veiklai tirti davė daug 
medžiagos apie bolševizmo per-

SIUNTINIAT SIUNČIAMI { SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO- INC.

Baltijos valstybių užgrobimo Trečioj grupėj pirma vieta 
devynioliktas metines paminėjo teko Kazlų Rūdos rajonui. Ten 

į ir Maskvoje. Buvo ’ surengtas 100 ha teko 93.3 en pieno ir 
j mitingas, kurį atidarė Paleckio 
5 valdžios atstovas prie vyriaus- 
s sios tarybos Gabdankas. Kal- 
;; bėjo ir toki pat Estijos bei 
| Latvijos “atstovai’. Paskui bu- 
I vo Baltijos tautų dainos.

Lietuviai
virto čempi jonais Maskvoje
Maskvoje spartakiadoje šo

kimą nuo tramplino į vandenį 
laimėjo kaunietė mokinė Vida saugai sugalvojo pagražinti 
Ankudaitė. Kai ji po laimėjimo Puntuko apylinkes, kur yra 

r buvo pakviesta į estradą, prie garsusis akmuo, kur yra Bara- 
jos priėjo ir pasveikino kita nausko ir Vienuolio tėviškės, 
čempionė, Europos čempionė Komiteto rūpesčiu architektai 

) Aldona Kareckaitė. Ji įteikė paruošė projektą. Vykdant pro- 
Akudaitei aukso medalį kaip jektą, buvo išarti apie Puntu- 

I Sovietų Sąjungos VI spartakia- ką laukai, ir turėjo būti paso
dus čempionės ženklą. dintos gėlės. Tačiau vietoj gė-

Bemiukų spartakiados čem- lių atsirado bulvės ir buvo pa- 
ĮŪono vardą laimėjo Rimas Kas- dalytos išvietės.

Mariampolės rajonas. Per šių na 2500 kalorijų, prancūzas 
metų pirmą pusmetį iš 100 ha 2830, vokietis 2800, olandas
gavo 122 centnerius pieno. 2910, belgas 2980, o amerikie-
Skaičius 13 procentų didesnis tįg 3330.
kaip pernai. Tačiau iš atskiros 
karvės šiemet primelžė 87 kl. 
mažiau nei pernai. Vadinas, šie
met yra daugiau karvių. Po Ma- 473, belgas 444, vokietė 424, 
riampolės eina Joniškio rajo- olandas 391.
nas. Primelžė po 111.3 cn. iš Mėsos metam italas gauna 
100 ha. Pažymėtina, kad 80 42 svarus, prancūzas keturis 
proc. viso pieno paėmė valsty- kartus tiek, belgas ir vokietė 
bė, sakoma, pardavė valstybei, pustrečio karto tiek, olandas du 
100 ha tenka tik 10.7 karvės, kartus tiek.

Antroje grupėje pirmą vre- Pieno metam italas 52 kvor
tą laimėjo Klaipėdos rajonas, tas, kituose kraštuose keturis— 
Iš 100 ha padarė 113.1 cA pie- pusantro karto tiek.

Kada reikės mesti darbą ir.gulti
Oro pranešėjai dabar skel

bia temperatūrą, drėgmę, vėjų 
~ stiprumą, dangaus skaidrumą.

' Naujasė priedas yra pavadin-
- tas dar T. H. I. — tempera

tūros ir drėgmės indeksas.
To paskutinio pranešimo au

torius yra 61 metų mętereolo-

Partija ė valdžia paskelbė, ■ '
kurie rajonai geriausiai dirbo italas maitinasi skurdžiausiai 
pienininkystės srity. Kolchozus g valstybių, kurios su- 
ir sovchozus padalino į 4 gru- daro bendrą europinę rinką, 
peš. Pirmoje ūkinio pajėgumo menkiausias maitinimosi lygė 
grupėje geriausiai pasireėkė yra Italijoje. Dienai .italas gau-

Ketvirtoje grupėje pirmoje 
vietoje stovi Vilniaus rajonas. 
Jame 100 ha teko 79,5 cn pie
no ir 7.4 karvės.

Apskritai rasta, kdd sovcho- 
zuose pienininkystė geresnė 
nei kolchozuose.

Toliau autorius primena, kad

KAM R0IW LUAISV^IBUS, KAM TIK PROPAGANDA ’
kia rezoliucija vargiai bus pri
imta Jungtinėse Tautose, o jei 
ir priimta, tai tik nedidele bal
sų persvara ;aiškina, kad ji ga
li sukelti satelitinių kraštų ko
munistų pareiškimus, jog prieš 
juos agresija nepavartota ir tt.

Tai buvo ' išsisukinėjimo ar
gumentai. Autorius sako, kad 
"pagrindinė priežastis buvo ta, 
kad departamentas tebevedė 
sulaikymo politiką, kai tuo tar
pu Kerstenas siūlė aktyvesnę -- 
liniją ... Kita vertus, valstybės 
departamentas iš komiteto lau
kė'ne naujos politikos apybrai
žą, bet auklėjamosios — pro
pagandinės medžiagos".

Valstybės departamento pa
geidavimus komitetui buvo jau 
metais anksčiau suformulavęs 
generolas Walter B- Smith, Dul- 
les pasekretorius. Jisai Kerste- 
nui buvo rašęs, jog iš komi
teto laukiama, kad jis. padės 
administracijai paskelbdinti į- 
rodomąją medžiagą apie sovie
tų disrespektą mažųjų tautų su
verenumui, o taip pat, kad ko
mitetas patvirtins pavergtoms 
tautoms už geležinės uždangos, 
kad Amerika nepritaria jų oku
pacijai”.

Propagandos apie komunistų 
žiaurumus reikalavo ir Morton, 
o ne naujos politikos. Tai ro
dė, ir pati komiteto sudėtis.

Komitetas, sako autorius, ne
buvo sudarytas iš žmoniy, kon
troliuojančiu užsienio politikos 
formulavimą. "Atstovę Rūmę, 
t. y. politiniy partijy Atstovę 
Rūmuose vadai nelaukė iš ko
miteto naujos užsienię politi
kos formulavimo, bet greičiau 
siekė sudaryti forumą tautinėm 
grupėm patenkinti psichologiš
kai'.

“1955 m. nei Kongresas nei , 
Prezidentas nelaikė rytų Euro
pos išlaisvinimo degančiu už

ru’.
“Pasmerkdamas sovietų su- 

laikymo ir talkaus sugyvenimo 
politiką, komitetas tačiau nepri
tarė preventyvaus karo idėjai”.

Komitetas siūlė konkrečias 
tokias priemones:

— paskelbti, kad pavergtų

priešino ir visą pusantry mėty 
h darbą paliko be išvados?

Autorius informuoja, kad
, pirma komiteto paruošta rezo- kraštų komunistinės vyriausy- 

liucija buvo daugiausia pirmi-
| ninko Kersteno darbo vaisius. 

Joje buvo išeinama iš prie
laidos,

I- kad laikas dirba komunizmo 
naudai ir kad reikia imtis sku
bios programos, kuri sulėtintę 
tarptautinio komunizmo galy
bės augimą. Komiteto siūloma 
programa buvo pavadinta "lais
vinimo . politika".

Tos “laisvinimo politikos’ 
nurodomi toki svarbesni punk
tai:

—“Visų pirma, komitetas pa
sisakė už pavergtų kraštų iš
laisvinimą, teisingiau, už ak
tyvesnę JAV politiką prieš So
vietų Sąjungą. Pasisakydamas 
už išlaisvinimą, komitetas at
metė iki šiol JAV (ir respubli
kono Eisenhowerio) vedamą so
vietų sulaikymo (containment) 
politiką, o taip pat ir naujau
siąjį sulaikymo politikos deri- 
vatyvą, George Kennan ir ki
tų siūlomą taikaus sugyvenimo 
su sovietais idėją. Kitaip ta
riant, komitetas pasiūlė nepri
imti štatus quo 1954-jų metų 
Europoje, bet sovietus atstum
ti iki jų sunaikinimo. Sutikti 
su taikaus sugyvenimo politi
ka, komitetas sakė, reikštų ty
liai aprobuoti sovietų vergų 
stovyklas ir terorą. Komitetas 
duotų laiko taip išvystyti jų 
ekonomines, karines ir darbo

Tokia akcija, gerai pravesta, 
parodytų pavergtom tautom, 
kad mes nesam užmiršę mili
jonų nelaimingų vyrų, moterų, 
vaikų, kuriuos kankino, marino 
žudė bjaurioji “sistema”, vado
vaujama Chruščiovo, net jeigu 
mūsų ‘vadai’ rodosi esą trum- 
pošatmiptiesirinažos; išmin
ties. . .

—1938 F. D. R. (prezidentas 
Roosavęltas. Red.) būtę buvęs 
apšauktas naciu, jei jis būtu 
pakvietęs Hitlerį. Tai kodėl 
Ike yra šaukiamas herojum, ka
da jis pakvietė velnio armijos 
lyderį, kuris sakosi mus palai
dosiąs?

—Nedažnai atsitinka, . kad 
žmogus gauna pamatyti iš anks
to laimikį, kuris, jis tikisi, ne
trukus turės būti jo.’ Jis gali 
grįžti į matušką Rusįją su pa- 
naujintom pastangom paragint 
savo vergus,' kad greičiau lai
mėtų visą pasaulį.

To viso ^akivaizdoje Tėvas pajėgas, kad Sovietų pasaulis 
Ginder turi imtis darbo. Jo pasidarytų nenugalimas. Komi-

bės neatstovauja pavergtų tau
tų;

— įtikinti laėvas valstybes, 
kad jos atšauktų Maskvos kont
roliuojamų vyriausybių pripa
žinimą ė nutrauktų prekybinius 
ryšius;

— išlaikyti ė sudaryti imi
grantų antisovietinius karinius 
branduolius ė 100 mil. 1951 
paskirtos sumos tarptautinei 
saugumo pagalbai;

— paremti Amerikoje esan
čias imigrantų organizacijas, 
kurios dirba protėvių kraštam 
išvaduoti;

— pasiūlyti Jungtinėm Tau
tom, kad paskelbtų pagal tyri
mų duomems Sovietus agreso
rium.

’fMnmvo^Kefsteno surašyti 
rezoliucijos reikalavimai. Jo 
vietoj atėjęs Dodd sušvelnino 
ir tenkinosi trim dalykais:

— kad valstybės sekretorius 
įteiktų Jungtinių Tautų nariam 
komiteto raportus su jo siūlo- 
mom rezoliucijom;

— kad valstybės sekretorius 
surašytų rezoliuciją, skelbian
čią Sovietus pavergtų tautų a- 
gresorium;

— kad Amerikos atstovas tą 
rezoliuciją pasiūlytų Jungtinėm 
Tautom.

Nors iš Kersteno rezoliucijos 
tik tiek beliko, bet ir jos ne
praleido departamentas.

Kodėl? Dr. Vardys rašo, kad daviniu,t vertu įdedamos rizi- 
valstybės reikalų pasekretorius Rhš/ Tokiu''būdu buvo pakarto- 

- * • • • KonSreso reikalam Truston tas tradicinė JAV^ htfsfetaty-
kaip dūmų priėdaių laimėti Morton (dabar sehatdriūš ir mas, pagal kurį rytų Europos 

’ respublikonų partijos pirmi- reikalai nebuvo laikomi esmi-
ninkas) raštu užsienio komite- niais, “vitaliniaė’ ’JAV saugu- 
to pirmininkui aiškino, jog to- mui”.

Do-it-yourself Kit
It’s fun to make plans for the futurė—and it’s even 
more fun when those plans comc true.

That’s why so many boys and girls are buying U.S. 
Savings Stamps with their dimes and ųuarters. Bc- 
cause those Štampe soon grow into Savings Bonds— 
and Bonds mean money that can hdp you do the 
things you want

You can ūse it for eollege, or getting a start in the
Business world, or buying a new car. And at the šame 
time, your Štamo money is a lqpn to your country 
—for science and defense, and to protect America s
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Žmones su dviem sielom
Pašnekesys apie Vilnią Lietuvą, Lenkiją

teSO

Ei«anhowario ir Chruščiovo 
vizitus sutarus, kažin ar daug 
kam atėjo j mintį, kad tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos, išreiškia
mų lahai dainai tiktai santrum
pom (US ir SSSR), yra ne tik
tai didelis priešingumas, bet ir 
tam tikras artumas.

Didelės priešybės yra valy
mosi santvarkoje ir tarptauti
nėje politikoje, bet nemaža 
bendrumo materialistinėje gy
venimo sampratoje ir techniki-

Vintas besikeičiant
visa burna kartoti ir tikėti: 
mes pavysime, mes > aplenksi
me ...

Australijon iš Lenkijos atvy- Vilniaus katedra paversta menys bilieto prašo rusiškai 
kusi lietuvaitė papasakojo savo dailės muziejumi. Kryžiai ir Krautuvės Vilniuje atrodo 
Įspūdžius iš Vilniaus, Lietuvos šventųjų statulos nuimtos. Vi- gražiai .Nuėjau į vieną ir pa- 
ir Lenkijos. Papasakojo lietu- * duje kai kurie šventųjų pa- prašiau lietuviškai saldainių, 
vių katalikų Australijoje (Mel- 
bourne) leidžiamam savaitraš
čiui “Tėviškės Aidai*. Toji pa
sakotoja iš Lietuvos repatria- 
vo į Lenkiją 1957 metais, o 
iš tenai pasiekė Australiją, 
čia perspausdiname kai kurias 
jos pasakojimo būdingesnes vie-

Lenktyniuodamoa ir kepda
mos į medžiaginės gerovės bei 
jėgos viršūnes, US ir SSSR la
bai primena Mikalojaus K. 
Čiurlionio vieną paveikslą iš 
ciklo “Zodiako ženklai*.

Tas žymus mūsų dailininkas, 
atvaizdavęs simboliškai saulės 
metinį taką tarp 12 žvaigždy
nų, porą šviesių žvaigždžių su- 

nės pažangos siekimuose. Tais stato kaip brolius dvynus. Jie 
dviem ryškiais mūsų modernios stovi ant smailių kūginių vir- 
civilizacųos aspėktais remiasi ir 
US ir SSSR, abi didžiosios mū
sų laikų politinės galybės. Jos Užkopė skirtingais šlaitais ir
stovi.ant to paties materialinio atsiradę pačiam kalnagūbry, pa-
pagrindo ir dėlto viena bai- sijuto prarajos išskirti 
mingai dairosi | antrą. Nė vie
na nenori būti pirmoji nustum
ta nuo savo atramos. Baimė 
verčia artėti, kalbėti ir aiškin
tis. Gal pavyks susitarti dėl 
bendro kelio?

sią rankas, bet nesusisiekia.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Sovietų Sąjunga yra Ski
riamos neperkopiamos politinės 
prarajos. Liepto pravesti neį
manoma, nes jisai statomas iš 
medžiagos. Tai visi mato. Bet 
taip pat mato, kad yra trauka 
suartėti, kaip anų brolių dvynų.

Niekur Chruščiovas taip ne
siveržė, kaip Amerikon. Ir- jo
kiam krašte nėra buvę tokio 
stipraus veržimosi lankyti So- 

didėtio bendrumo. US ir SSSR vietų Sąjungą, kaip JAV poti
pi na į tą patį siekinį: padaryti tiku, biznierių ir kultūrininkų.
žmones laimingus žemiškos ge- Kitų kraštų keliauninkai bent 
rovės gausa.

Amerika tos medžiaginės ge
rovės jau apg^Hai turi, užtat nė- monių ir taip garsiai "nekalbėjo 
turi degančio reikalo girtis ki- aPie dviejų kraštų siektiną 
tiem, nes ir taip visiem aišku, MU~aixv ” *-
kad ji stovi ant aukštesnio 
medžiaginės kultūros laipto. 
Vis dėlto amerikiečiam malonu 
pasidžiaugti fr - - pasididžiuoti

KAIP VILNIUS ATRODO ...

Lietuvoje paskutinį kartą 
buvau 1957 m. liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais. Bu
vau nuvykusi Vilniaus kraštan 
aplankyti savo giminių. Teko 
buvoti ir Vilniuje. Pats Vilnius 
iš pirmo žvilgsnio atrodo šva
rus miestas. Mieste kursuoja 
autobusai. Tramvajų nėra. Gat
vių pavadinimai kai kur lietu
viški ir rusiški, o kai kur tik 
lietuviški. Kai kur pavadinimai 
yra skirtingi. Pvz., rusiškai už
rašyta Stalino prospektas, o ta 
pati gatvė lietuviškai vadinama 
Gedimino. Vokiečių gatvės vie
toje padaryta aikštė. Per karą 
sugriautų namų vietoje įruoš
tos aikštės ir gėlynai. Lukiškio 
aikštėje pasodinta daugybė gė
lių su Lenino paminklu vidu
ryje. Vilnius laikomas turistų 
miestu, čia atvažiuoja daug tu
ristų ir keliautojų iš įvairių so
vietų užimtų kraštų.

veikslai palubėje palikti, kaip Paklausė, ar aš kalbu rusiškai, : 
meno kūriniai. Buvę katedros 
požemiuose karstai išnešti į šv. tuvėje užklausiau lietuviškai, 
Petro ir Povilo bažnyčią. man irgi atsakė lietuviškai.

.... . ... „ Krautuvėse užrašai lietuvių ir j
rusų kalbomis. Pačioje Vilniaus I 
stotyje lietuviškai negalėjau su-J 
sikalbėti, bet tik rusiškai Ap-1 
skritai, miesto gatvėse daugiau 
girdėti rusų kalba. Toliau se-j 
ka lenkų ir lietuvių. Lietuvių 1 
skaičius Vilniuje padaugėja 
mokslo metu, kada suvažiuoja 
daug besimokančio lietuviško 
jaunimo. Vilniuje taip pat ma
tosi nemažai žydų. Žmonių nuo
taika tokia, kad vienas kito bi
josi ir nepasitiki. Vilniaus mies
te kursuojančių autobusų šo
feriai daugumoje rusai.

' Miesto gatvėse matosi nema
ža kariškių.

KAIP VILNIAUS KRAŠTAS 
GYVENA

Teko būti ir važinėti Vil
niaus krašte. Visame krašte 
kolchozai. Dažniausiai sujungti 
keli kaimai, šeimos tūri 30 arų 
žemės, kurioje gali pasisodinti 
daržovių ir bulvių. Leidžiama 
laikyti vieną karvę ir vieną 
kiaulę. Arklio ir vežimo laiky
ti neleidžiama. Kur pastatyti 
nauji trobesiai, tie atrodo ne
blogai. Tuo tarpu kaimuose sto
vintieji susenę ir sulindę į že-

Vilniuje viso veikia tik 8 
bažnyčios. Aušros Vartai tebė
ra, kaip buvę. Pamaldos vyks
ta. Aušros Vartų gatvelėje žmo
nės suklaupę meldžiasi kaip ir 
anksčiau. Bažnyčiose teko maty
ti daug besimeldžiančių žmo
nių.

KAIP VILNIUS KALBA

Tai gali paaiškinti mano pa
tirtas nuotykis. Ieškojau Cvir
kos gatvės. Priėjau prie kios
ko ir paklausiau minėtos gat
vės lietuviškai. Man atsakė ru
siškai. Vadinasi, suprato, bet 
atsakė rusiškai. Paėjusi toliau, 
vėl paklausiau dviejų praeinan
čių mergaičių, bet jau lenkiš
kai. Man atsakė lietuviškai. Pa
siteiravus sutiktos senutės lie
tuviškai, gavau lenkišką atsa

lk kymą. Priėjusi prie vieno skers
gatvio, pasiteiravau tenai sto
vintį milicininką lietuviškai, jis 
man rusiškai parodė čia pat 
esančią mano ieškomą gatvę. 
Eidama Cvirkos gatve galvo
jau, kokia gi kalba iš tikrųjų 
Vilniuje reikia kalbėti? ..

Teko pastebėti autobuse, kad 
lietuviškai tarpusavy kalbą as-

bet saldainių davė. Kitoje krau

mę. šeimai duotas 30 arų skly
pelis nebūtinai yra prie namų.
Kartais tas sklypelis yra kitur, retkarčiais .šiaip, krašte lenkų 

kariuomenė, tačiau joje.yra ne
mažai rusų karininkų lenkų u- 
niformose ir kalbančių lenkiš
kai. Rusų ir lenkų santykiuo
se jokio nuoširdumo nėra. Nė
ra reikalo kalbėti ir apie drau
giškumą.

Nors Lenkijoje yra daugiau 
laisvės, bet tiek Lietuvoje, tiek 
Lenkijoje viešai visi sako, kad 
yrą gerai.

Rusų kalbą Lenkijoje dės
toma mokyklose kaip antroji 
kalba. Ji privaloma išmokti. 
Man duotas užsienio pasas į- 
rašus turėjo trimis kalbomis: 
lenkiškai, rusiškai ir prancūziš
kai.”

Rusų Lenkijoje matyti labai 
mažai. Ir kariškių matyti tik

Keliai ir metodai, be abejo, 
yra skirtingi Jeigu nebūtų to 
skirtingumo, nebūtų nei (tam
pos. Tačiau skirtingi keliai dar 
nerodo, kad jie vestų ir į skir
tingą tikslą, čia taip pat yra

Teko aplankyti Trakus. Pilis 
ežero saloje tuo metu buvo 
restauruojama. Dirbo daug dar
bininkų. Kaip mieste, taip ir 
kaime žmonės turi, pasakyčiau, 
dvi sielas — vieną sau ir vie
ną viešąją. Tiek trumpai galė
čiau pasakyti apie žmonių nuo
taikas Lietuvoje.

LIETUVIAI LENKIJOJE

'■ Lenkijon galėjo išvažiuoti,, 
nes turėjo Lenkijospflietybę.“ 

“Gimusi ir augusi Vilniaus 
krašte turėjau Lenkijos piliety
bę, nors visur rašiausi, kad 
esu lietuvaitė. Dabartiniuose 
pasuose tautybė nežymima. 
Varšuvoje neturėjau jokių sun
kumų, nes Varšuvos lenkai nė- 
ra tokie aršūs, kaip būdavo Vil
niaus krašto lenkai. Lenkijoje 
nemažai lietuvių yra buvusiose 
Vokietijos žemėse. Tačiau lietu
viai yra išsiblaškę ir ryšių vie
ni su kitais neturi. Kiek geriau 
yra susiorganizavę 
lietuviai. Varšuvoje, 
tuvių draugija.

KAIP ATRODO 
LENKIJA?

Kolchozų Lenkijoje beveik dalyviai išsamiai išnagrinėjo šį 
nėra. Jeigu ir yra vadinami klausimą ir principiniai vien- 
kolchozai, tai daugiausia buvu- balsiai priėjo išvados, kad Los 
siuose dvaruose, kurie priklau
so valstybei. Kaimiečius anks
čiau buvo norėta suvaryti į 

vėliau to ban
dymo atsisakyta, nes valstiečiai 
pasipriešino. Dabar ūkininkau
jama privačiai. Apskritai, lais
vės Lenkijoje yra daugiau, ne
gu Lietuvoje. Bažnyčios Lenki
joje veikia laisvai. Žmonės jas 
lanko miniomis. Klausosi radi
jo iš Vakarų. Oficialiai nėra 
draudžiama klausyti, bet pa
prastai prie svetimo žmogaus 
vengiama. Transliacijos iš Va
karų labai trukdomos.

“broliškumą”. Viso to nebūtų, 
jei nebūtų bendro materialinio 
intereso. Gilus dvasinis plyšys 
tokiom staigmenom neužsilygi- 
na. Per prarają galvotrūkčiais 
nešokama.

didžiayimas (proudness) ypač 
ryškus namie.

Sovietų Sąjunga tos žemiškos
gerovės, kaip aukščiausio gė- tam tikras bendrumas. Kadan- 
rio, dar tik siekia įsiręžusi, tad gi abu jie turi materialistinį 
didžiai ir plačiai skardenas, pagrindą, tai nereikia būti op- 
kad tą palaimą beveik tari. No- timistn ir ..tikėti, kad kalnai sū
ri kitiem rodytis ne tiktai ly
gi, bet dar pranašesnė.' Sovie
tų Sąjungos gyventojai kurie 
neturi kuo namie pasigirti, yra 
verčiami kiekvienam žingsny ir

taip nesigarsino, taip radikaliai 
neskelbė savo pakitusių nuo-

siglaudins be dvasinės atmai
nos ir jėgos. Jie tegali vienas 
antrą užgriūti, nors ir būtų 
statomas vizitinis koegzistenci
jos tiltas.

Tragiškas yra tasai US ir 
SSSR priešingumas ir kartu

Varšuvos 
veikia lie-

DABAR

> Pranešimas Los Angeles 
lietuviu visuomenei

Lietuvių Bendruomenės L.A. 
apylinkės valdyba ir Lietuvių 
Tautinių Namų fondo laikinoji 
valdyba savo bendrame posė
dyje, įvykusiame rugpiūčio 16, 
apsvarstė lietuvių namų Los 
Angeles mieste įsigijimo reika
lingumą.

Abiejų organizacijų posėdžio

Angeles mieste būtina įsigyti 
tik vienus lietuvių namus, ir 
prie šio tikslo eiti tik bendro
mis jėgomis.

Susirinkimo dalyviai nutarė: 
kiekviena šalis atskirai šaukia 
savo pasižadėjimus pasirašiu
siųjų dalininkų susirinkimus 
atsiklausti jų nuomonės dėl 
šio reikalo ir, teigiamu atveju, 
eiti prie bendro namų įsigiji
mui organų sudarymo.

Lietuviu Bendruomenės L. A. 
Apyl. valdyba ir Liet. Taut. 
Namų fondo laikinoji valdyba

—Niekas nebegali būti atitaisoma. Aš net ąžuolų 
pasodinti negaliu. Savo tėvo net kūno iš Sibiro ne
parvežta. Atstatyti nieko nebegalima. Aš sakau, kad 
visa, kas per dvidešimt penkerius metus buvo vilkta 
į mano tėvo ūkį, yra mano. Mano ūkvedys Antanas 
man aiškino, kąd daugelis šeimų neturi to ar kito ir, 
žinoma, aš jiems duosiu, tačiau per ketvirtį šimtme
čio aš daugiau būčiau užgyvenęs, negu jie kad į mano 
ūkį privilko.

—Vaike, reikia padėti, -—sako klebonas .ramiai 
—kaip keista, aš Čia išbuvau toj parapijoj keturias
dešimt metų, kaip tas setas Antanas tavo tėvo ūky
je. Taip kartais žmogus palieka, kaip medis praėjus 
audrai Stovi vimas, nudraskytam šakom ir lapais, 
bet gyvas. Ir žiūri su graudumu į tuos, kurių nebė
ra. O, rodos, tik vakar dar buvo. 0 tie, kurie paliko, 
tiems reikia padėti, nes jie gyventi turi. •

—Klebone, kalbi kaip mano tėvas. Jis gražiausiai 
laikė kutoečtas, bet tie vistiek jį į Sibirą išvežė. Aš 
mokiaus agronomu ir sakiau, kad darysiu vistą, kad

keikiant Ir jeigu aš viską išdalinsiu, man .reikės ru
denį prašyt draugų, kad atsiųstų iš Amerikos pragy
venimui • '

—Mes visi esame nukentėjusi viena šeima, mes 
privalome vienas kitam padėti, —klebonas purto žilą 
galvą, klebonas norėtų pailsėti tačiau dabar pats 
sunkiausias laikas, nes reikia statyti, o ne vegetuoti.

Jie vėl tyli ir klauso kaip lauke muša monoto
niškas pavasario pulsas.

—Ne, asmeniškai mes nieko neišspręsime. Aš 
daviau šimtinę fondui kuris turės išspręsti ir įvyk
dyti žemės padalinimą, aš daviau ligoninėm po šim
tą ir šiai bažnytėlei duosiu, bet iš ko aš duoti be
galėsiu, jei aš visa, kas yra mano ūkyje, mėtysiu? 
Jie viską sugriovė, mano Elena ištekėjo. Aš ją Vyšnios 
Viršūnėle vadindavau.

—Taip, aš jos sutuoktuves palaiminau.
—Jei būtumėt nepalaiminę, aš ją dabar turė

čiau, —-skeptiškai sako Bruknys.
—Vfetiek Vainys būtų ją privertęs gyventi, kad 

ir be jungtuvių. Jis tuomet buvo ponas. Komiteto 
-pirmininkas •

—Bet dabar aš ją galėčiau turėti, jei ji nebūtų 
buvusi bažnyčioj sutuokta.

čirškia sode paukštės. Pietų metui daužosi var
pas, ir jis toks garsus, kad viskas nutyla. Jis dunda 
kaip griaustinis, jis gieda bosu, nostalgijos ir didybės 
mišinio sklidinu.

—Užmiršk apie tai kas buvo, —pasako klebo
nas, persižegnoja ir pusbalsiu kalba Angelas Dievo. 
Bruknys mąsto apie Dievą, amžinybę ir Vyšnios Vir
šūnėlę. Klebonui baigus melstis sako:

mano ūkia, žydėtų, kad jis kaip spindintis papuoša
lo puoštų UatRvą. Al kartais Hvyriu prašančius iš 
mm ūkto m įimto iuoduiu aneriu. intelifontiškai

—Jeigu viskas, kas buvo plėšiko padaryta, bloga, 
reikia skaityti kaip Muga, tai tada ir jungtavėu buvu 
prievarta.

—Gali būti ir taip. Yra Bažnyčios nuostatuose, 
kad prievarta įvykdytos jungtuvės galima panaikinti.

Bruknys jaučia kaip supasi langai “Taikos” bu- 
telys, mažas kambarys, tekia automobilis, svyruoja 
medžiai lange ir lekia metai ir girta praeitis. Bruknys 
prisimena, kad jis apie tai žinojo, bet tik nebuvo 
niekada pagalvojęs ir tas sužinojimo jausmas verčia 
augštyn kojom jį ir jo gyvenimą, štai viską galima 
susigrąžinti. Jis grįžo, ūkis grįžta, mergina gali grįžti. 
Dalis gyvenimo pareina atgal, namo, kaip pašautas 
šuo. Ir Bruknys sako:

—Ką reikėtų daryti, klebone?
—Nei komplikuota nei paprasta. Reikia parašyti 

į Vatikaną. Žinoma, pirmiausia, vaikę, reikia susitar
ti. Reikia liudininkų, tačiau tas viskas įmanoma ir 
teisinga. Geriau, kad dar pats Vainys paliudytų. 
Lengviau išsisprendžia. Elena buvo čia. Ir dar kada 
nors ateis. Zinai jos vyras kalėjime.

—Žinau. Aš jos dar nemačiau. Aš dar daug ko 
nemačiau. Net ir savo pusbrolio, kuris čia miestelį ir 
valsčių valdo. Kai atvykau čia, aš bijojau susitikti 
žmogų. Aš jų nepažįstu ir kiekvienas veidas liudija, 
kad aš čia esu labai seniai buvęs, esu kitus išdavęs, 
ir čia nebereikalingas. Ta&au norisi sužinoti, kaip jie 
visi gyveno. Ne iš laikraščio negyvo pranešimo, bet 
iš žmogaus širdies, kuris badavo, plėšė ar kankinosi. 
Ir apie ją norėčiau paklausti Galiu ir aš apie save 
.kitiems pasakyti, kad buvau negeras. Mieste sunku 
išlikti geram. Na, išgerkim “Taikos”.

Klebonas tyli Jie abu nusiurbia po lašą ir gal
voja. Supasi .medžių viršūnės, banguoja cigaro pikti 
dūmai Bruknys vėl taria klebonui:

—Bet ir Vainys tą Vyšnios Viršūnėlę mylėjo. 
Kas kaltas, kad jo įsitikinimai buvo kitokie. Jis Ele
ną turėjo teisės mylėti ir jos siekti.

—Bet priversti tekėti ne.

—Ačiū, klebone, už malonią priešpietę. Gyvenki
te, klebone, šimtą metų. Pasirodo, kad gyvenimas 
truputį geresnis, negu aš maniau. Norisi net pradėti 
gyventi.

Bruknys stovi, nusitvėręs durų rankenos ir nori 
pasakyti senatvėj, tačiau išsigąsta to žodžio ir pasa
ko:

—Gyventi ant akmenio. O čia juk ne akmenys, 
čia šiandien viskas yra kaip aukso skrynia vertinga. 
Laisvė brangiau ir. už auksą, nuvalkiotu sakiniu ap
tariant

Abu išeina į lauką ir stovi prie slenksčio, še
šėliuotam vėjui pučiant į veidus.

—Sudiev, Brukny, — klebonas ploja jam per 
petį, kaip tada, kai Bruknys stovėdavo šalia tėvo ma
žas gimnazistas būdamas, klausydamas didžiųjų. Abu 
dar susėda ant slenksčio, o žalia graudumą, ir paukš
čiai, ir pavasario vėjas, ir debesys pridengiantys sau
lę užlieja ilgesiu.

Valandėlę taip sėdi klebonas su Bruknių ir vėl 
jie iš naujo kalba apie tai kas buvo nukalbėta, vėl 
grįžtama į dabartį ir vėl maišosi dienos, pinigai, mo
terys ir mintys apie gyvenimo prasmę ir laimę.

Bruknys, ką bekalbėdamas, vis galvoja apie Ele
ną ir jam keista, kad po tiek dąug metų ji staiga 
atėjo taip konkreti. Po to, kai buvo daug artimesnių 
moterų už tą.jaunystės svajonę.

—Sudiev, klebone, —pamoja ranka eidamas per 
šventorių Bruknys. —aš dar turiu reikalų. Į bažnyčią 
irgi noriu užeiti. Po tiek daug metų. Pusbrolį turiu 
susitikti. Iš viso nėra paprasta vėl iš naujo gyventi 
toj vietoj, kur gyvenimas taip staiga nutrūko. Toks 
žmogus esi kaip persodinta alyva, žaliuoji augi bet 
sunku žydėti. •

(Bus daugiau)



DARBININKAS

Čia kalba radijo stotis WSAS!
Is studentų ateitininkų stovyklos

nw-

tininkų Federacijos vadas kal-

jau

š

š

s.s.

DUSIOS ežere Lazdijų - Simno apylinkėse.

NAUJAM KLEBONUI PERĖMUS PAREIGAS
WATERBURY, CONN.

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

THE

>

Cosm'os I’arcels Express Corporation
i

AL 4-5456-7

WM. POCUS, 
Reikalų Vedėjas

i 
t

STUDENTŲ ateitininkų 
vykia jau buvo įpusėjusi,

ir kas nemodernu bei kas yra 
žmoniška ir kas šėtoniška . ■
Federacijos gen. sekretorius 
kun. V. Dabušis dėstė Ateities 
leidimo rūpesčius ir džiaugs
mus. Stovyklautojai dar laukė

$9 2nd Avė. Kampan 2nd Street 
New York 3, N. Y.

JULIUS PAKNIS,
Pirmininkas

S. DASKER, 
Reikalų Vedėjo padėjėja

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

Ji pasistojus ant kalvos, nedi
delė, jauki. Mišių metu gies
mės ją visą pripildo: Praėjusį

• sekmadienį, rugpiūčio 30, buvo 
sklidina žmonių. Visi gėrėjosi

— negirdėtu giedojimu — buvo 
staigmena. Ir stovyklautojam

Palikę tvankią Nęw Yorko Austr., kur jis žvalgėsi jaunimo stud. K. Skrupskelio, dr. J. Gir- 
raudonam festivalyje. Apie jį niaus, Kęst. Kudžmos ir kitų 
įdomiai jis kalbėjo stovyklau
tojam. Dr. V. Vygantas nušvie
tė Pan Romana veiklą ir atei
tininkų reiškimąsi toje tarptau
tinėje katalikiškoje jaunimo

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. j 
Skambinti teL HYacint 7-4677

T959 m., rugsiiio 4 <L, nr. 59.

vanijos aukštumom Visą laiką 
mašiną vinguriavo įkalnėn pro 
miškus, tartum žalią tunelį, 
kurio spindžiuose žvilgėjo eže- 
rttiki pasiekėme ilgąvandens

iš kelio siaura provaža, teko
žiūrėti, kad kas nevažiuotų iš bėjo apie tai, kas yra modernu 
kito galo, nes dvi mašinos’su- 
sitiktų, kaip du ožiai ant liep
to. Mums, deja, tokios “pasau
linės problemos” neteko spręs
ti. Pasiekėme aikštelę prie eže- 

’ ro, neužkabindami nė smaiks-
• čios voveraitės, kuriai būtinai 

reikia striktelėti per kelią, jei
gu kas pravažiuoja.

Atvažiavome jau pavakarėje, 
kai studentų ateitininkų sto
vykloje baigėsi tos dienos pa
skaitos. Nuo kalnelio, kuris ky
la pušų paunksmėn ir veda į 
vasarnamį, pasipylė krykštau-

• jąs akademinis jaunimas. Te-
* kėjo paežerėn, kitan naman,

• kur grojo radijo muzika ir bu
vo ruošiamasi vakarienei, čia 
pat teniso ir tinklinio aikšte- 
lėse-judresnieji svaisčiojo ka- *^ 
muolius. Prieplaukos laiveliai 
tylutėliam ežere silsėjosi, tar
tum pavargę. Dienos metu jie 
buvo gerokai plukdyti. Dabar 
jau temo. Leidosi vėliavos, ly
dimos Lietuvos himno. Vėlia
vų pakėlimu diena prasideda

- ‘ ir baigiasi. Pradedama , ji atei
tininkų himnu, giesme apie “

* saulės spindulius, kai jie 
maudosi ežere.

paskaitų. Paskaitomis domisi, 
susikaupę jų išklauso, diskutuo
ja, paskui visą dieną vienu ar 
kitu klausimu šneka. Turi ir 
savo “Ad hoc komitetą* pasau
linėm problemom svarstyti... 
Vieną iš tokių pasaulinių “pro
blemų* teko girdėti bevynio- 
jant: “Literatūra ir cenzūra’. 
Visi žvalūs, judrūs, kupini są
mojaus, išradingi.

buvo staigmena. Mišias auko
jęs kunigas prabilo lietuviškai 
ir palinkėjo, sulaukus Lietuvai 
laisvės, grįžti su tokia pat re- . 
ligine nuotaiką savo šalin. Vie
tos klebonas kūn. James P. 
Mc Andrew, parodęs didelį nuo
širdumą ir paslaugumą mišiom 
buvo pakvietęs čia gimusį lie
tuvį kun. V. Pakutkį profeso
riaujantį Scrantono kolegijoje. 
Stovyklautojai jo nepažino, o 
supažindinti nebuvo kam...

Giesmių pagiedama vis nau
jų .Malonu buvo klausyti, kai 
stovyklautojai mokėsi kun. B.

Markai&o, S. J., lietuviškų mi
šių. “Dievo Avinėlį” giedant 
klausytume! neatsiklausydamas 
O Faustas Strolia moka jauni
mą įtraukti giesmėn ir dainom 
"Tai kelintą stovyklą šiemet 
mokai?” — paklausiau. “Gal 
penktą? Kaip dainuojantis žio
gas’

sto
kai 

čia atsiradome. Ji prasidėjo 
rugpjūčio 23, baigiasi rugsėjo 
6. Buvo jau visa eilė paskai- 
tų ir pramogų. Darhbiihkįąs, 
praėjusį kartą apie tai rašė. 
Mes užtikome dr_,V. Vygantą 
su žmona ir V. Valaitį, tik ne
seniai pargrįžusį iš Vienos,

RYTAIS virtinė mašinų siau
ru keliu nurieda į bažnytėlę.

■ ^■1
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DAINA pavakariais slysta 
ežeru ir atsimuša kitame kran
te. To ežero krantai ir prie jų 
sutūpę balti namukai tokias 
dainos dar nebuvo girdėję. 
“Nuostabiai gražiai tas jauni
mas dainuoja ir laikosi. Kas jis 
toks? Ir savo radijo stotį tu
ri. Please, ką reiškia WSAS?’ 
Taip prisistato “radijas iš pasto
gės’, tariant paties J. Pauliu- 
konio žodžiais. Studentai atei
tininkai jam didžiai dėkingi, 
kad savo atostogas jiem pasky
rė, atsivežęs daug į juostas į- 
rašytų dainų, muzikos, šokių. 
Ir paskaitas dar rekorduoia. Kai 
prisiminiau tuos, kuriem tik sa
vas poilsis terūpi, bet turėtų 
pareigą būti čia, susimąsčiau 
bežiūrėdamas į melsvas Penn- 
sylvanijos miškų tolumas. Šir
dyje sopamai dilgtelėjo.

' MAŠINAI buvo sunku, kai . 
grįžome atgalios, nes sunki bu
vo širdis, palikusi tokį mielą 

t ateitininkų^ akaderrrnų ^aunimą.
Suvažiavo per visą šimtinę. Tai 
gausiausia SAS stovykla, kokia 
kada buvo. Ir gal gražiausia, 
nuotaikingiausia. Norėjosi su
šukti “bravo“, jei tas žodis bū
tų lietuviškas .

Visu atgalios keliu dulkė lie
tus, pažemiui ritinėjosi miglos. 
Kai vėl pasiekėme Yorko 
daubą, kur degė įvairiausi ži
buriai tirštoje tvankoje, neiš
kenčiau neprabilęs: “Buvome 
Dievo gamtoje, dabar atsirado
me žmogaus sukurtoje’. Ar ne 
dėl to yra atsiradęs didelis 
miestinio žmogaus nerimas, 
kad jisai su Dievo gamta yra 
praradęs ryšį?

« Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbesniuosius punktus:
1. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis; *
3. dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

dendas išmokamas keturius kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamas paskolos (morgičiai) 

namams įsigyti;
6. Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra 

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

7. Plačiai veikia “CHRISTMAS CLUB” — vienintelė 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti.

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearney, N. J.
* — Tetet : WYman Į -000^-^

Brockton, Mass.
Kaip kas met, taip ir šiais 

metais rugsėjo mėnesį Brock- 
tone įvyksta Brockton Fair — 
prekybos ir pramonės paroda, 
kurioje įvyksta* ir lietuvių die
na prie Dariaus ir Girėno pa
minklo — lietuvių bakūžės, na
mo, kuriame vyksta lietuvių 
dirbinių, spaudos, lietuvių pro
greso ar genocido parodos su 
menine dalimi.

Šiais metais tokia paroda į- 
vyksta rugsėjo 13 - 20. Jos ati- Naujasis Waterburio šv. Juo- 
darymas įvyks rugsėjo 13, 3 zapo lietuvių parapijos klebo- 
val. p.p. Atidarymo metu kai- nas kun. Gradeckas praeitą sa- 
bės kun. J. Svagždys, Brockto- vaitę buvo sušaukęs vietos ka- 
no miesto tarybos narys lp. talikiškų organizacijų pirminin- 
Moncevižius ir k. Programą su- kų pasitarimą ateities planams, 
darys kalbos, Onos Ivaškienės Nupasakojęs 
iš Bostono tautinių šokėjų gru
pė su 40 šokėjų, Bostono lie
tuvių šv. Petro parapijos dūdų

— orkestras su 60 pūtėjų ir k.
Parodą sudarys lietuvių liau

dies meno dirbiniai, spauda,
, genocidas ir k. Lietuvos jauni- pasiūlymai, kurie buvo užpro- 

mas: ateitininkai, skautai ir vy- tokoluoti, ir po mėnesio bus 
Čiai tufės savo skyrius ir pa- pateikti diskutuoti visų orga-

• rodėles. nizacijų jau pilnų valdybų su-
šiais metais taip pat susi- sirinkime. Galutiniai planai bus 

rinks iš visų artimų ir tolimų pateikti visuotiniame parapijos 
miestų lietuviai pasimatyti su susirinkime. Susirinkime buvo 
pažįstamais, apžiūrėti parodą, paliesti, nors nedrąsiai, ir lie- 
pasidžiaugti lietuvių išdirbiniais tuvybės stiprinimo reikalai. At- 
ir kartu paliūdcti jos dabartį- rodo, kad sekančiuose susirin- 
mi. Taip pat kartu įsijungti į kūnuose šis reikalas bus gyviau 
bendrą lietuvių tautos protestą diskutuojamas.
prieš dabartinį jos okupantą Pasitarime dalyvavo gražus 
ir Chruščiovą, atvykstantį į šį būrys, viso apie dvidešimt pen- 
kraštą su alyvų? šakele, bet su ki asmenys, atstovaują visas 
mūsų tautiečių kaukolių rinki- kat. organizacijas, veikiančias 
niu ... parapijos ribose.

Visi atvykę šią dieną į paro- Tenka džiaugtis naujojo kle- 
dą .įsijunkime ir į kardinolo bono kun. E. Gradecko pastan- 
R. J. Cushingo protestą prieš gomis, kad tuoj pat bus pradė- 
ChruščiOvo įsileidimą į Ameri- ti mokyklų ir bažnyčios remon- 
ką ir demonstratyviai parody- to darbai, parapiečiams pade
kime visiems, kad lietuvių tau- dant, bus stengiamasi kaip ga- 
ta dar gyva ir sovietų okupan- lint greičiau išsimokėti skolas, 
to padarytos ar daromos jai Priešais mokyklą, naujojo kle- 
skriaudos niekuomet nepamirš, bono sumanymu, bus padary- ūžiantis į visiems pažįstama

P. K. ta lietuviška Vytis. “Tegu ir Southington’o pakalnę, prieš

Try lipi nė gegužinė, kurią kas 
metai rengia trys organizaci
jos, į kurias įeina šv. Juozapo 
Darbininkų S-gos kuopos, Mo
terų S-ga ir kat. Susivieniji
mas, praėjo jaukiai ir linksmai. 
Padaryta arti tūkstančio dol. 
dol. apyvartos .

dabartinę gana 
sunkią parapijos finansinę pa
dėtį, klebonas kvietė susirinku
sius pareikšti savo nuomones 
ir padaryti pasiūlymus, kad pa
rapijos finansinė būklė page
rėtų. Eilės asmenų buvo duota

svetimieji mato, kad čia yra 
lietuviška parapija ir mokyk
la” — pareiškė klebonas. Po 
pasitarimo naujosios parapijos 
šeimininkės dalyvius pavaišino 
nepaprastai skaniais užkan
džiais ir kava.

Vasaros sezono smagi užbai
gimo gegužinė įvyksta rugsėjo 
6 d., 2 vai. p.p. W. Zamblaus- 
ko restorano kieme ir svetai
nėje, Long Acre In, Wolkote. 
Zamblauskų vieta gegužinėms 
yra ideali, nes ji toliau nuo 
miesto, prie ežero. Didelis žo
le ir medžiais apaugęs kiemas, 
plati vieta automobiliams pasi
statyti. Restorano salė, kurioje 
vyks Šokiai, naujai pastatyta. 
Pritaikintos šviesos, pakraščiuo
se gražūs staliukai, o nauji par
ketai ir nenorint traukia pasi
šokti. Salė talpina apie penkis 
šimtus asmenų.

Nuo pat antros valandos 
gros apylinkės lietuviams gerai 
pažįstamas, o taip pat visų mė
giamas Manchesterio lietuvių - 
latvių orkestras. Turtingiausias 
bufetas šokėjus gaivins ir vė
sins.

Zamblauskų vietą, Long Ac
re In, nesunku surasti. Vyks
tant nuo Waterburio. reikia va
žiuoti link Meriden. Pravažiuo
ti lauko teatrą ir prieš pat lei-

pat didelę “Diamons Ginger 
Ale” reklamą, sukti kairėn; pa
važiavus ketvirti mylios, sukti 
vėl kairėn, ir čia pat bus Zam
blauskų Long Acrę In.

Rengėjai, Waterburio krikš
čionys demokratai, kviečia vie
tos ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti, ir tą dieną su 
savo artimaisiais ir pažįstamais 
smagiai praleisti jau rudenėjan
čioje gamtoje.

"Lietuvos Prisiminimu'' radi
jo programos vedėja A. Colney 
yra išvykusi sustiprinti sveika
tos. Ją tuo tarpu pavaduoja 

• Antanas Paliulis. Radijo pro
grama perduodama sekmadie
niais 10 vai. 15 min., iki 11 
vai. rytais iš radijo stoties WW 
CO banga 1240.

Elžbieta Mataliūnienė mirė 
rugpiūčio 28. Palaidota iš šv. 
Juozapo lietuvių parapijos baž
nyčios rugpiūčio 31 Kalvarijos 
kapinėse, šv. mišias aukojo 
klebonas kun. E. Gradeckas, 
kun. J. Bakšys ir kun. J Kin
ta; asistavo kun P. Sabulis ir 
kun. A. Karalis. Velionė pri
klausė šv Onos draugijai, tre
tininkų kongregacijai, LRK Su
sivienijimo skyriui, L. D. Są
jungos 5 kuopai, buvo visą lai
ką Darbininko skaitytoja, dide
lė vienuolynų ir misijų gerada
rė. Prieš mirtį prašė artimųjų, 
kad nepirktų. gėlių, o geriau 
užprašytų mišias. Ligoje daž
nai prisimindavo, kad Dievas 
leistų jai numirti penktadienį. 
Jos malda buvo išklausyta: mi
rė penktadienio popietyje.

Paliko liūdinčius: vyrą, tris 
sūnus, tris dukteris, marčias, 
žentus bei anūkus.

, LDS 5 kuopos valdyba liū
dinčius nuoširdžiai užjaučia.

P J.

CosmosParcels Express Corporation *
SUTAUPO JUMS PINIGUS *

Mūsų patarnavimo kaina tik
$5.00 iki $10.00 

Jokių kitų mokėjimų 
Licensed by Intourist

Pristatymas garantuotas 
Mandagus, Pareigingas Taupus 
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4.

Vž% a year
anticipated for the ųuarterly 

period beginning October 1, 1959, 
with the continuance of 

satisfactory earnings.
Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOW!

SAVIN GS BANK
Incorporated 1860 

Assets over $139,000.000

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 

Additional Banking Hours—Monday Eveningš 5 to 8 P.M.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEM8ER FEDERAL DEROSIT INSURANCE CORPORATION
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Vyčių seimas Detroite
Lietuvos vyčių 46 seimas savaitės proklamacijos, jo at

vykimas bus tik apsijuokimas, 
nes jis siekia ne taikos, o pa
saulio užvaldymo..

Taip pat buvo padaryti pra
nešimai apie vyčių išleistas 

pasveikino delegatus bei sve- knygeles (šv. Kazimieras ir Si
čius. » 

* Anksčiau, trečiadienį, buvo 
-miesto apžiūrėjimas ir-susipa

žinimo vakaras, ketvirtadienį 
sporto varžybos ir ekskursija 
laiveliu, penktadienį Įvyko mar
gumyno vakaras, kurio proga 
programą sudarė Detroito kuo
pą šilainė, vadovaujama Go- 
bienės, ir Chicagos kuopa. Prie 
šio vakaro rengimo daug prisi
dėjo Marie Zyren, Elena My
kolaitis, Barbara Siurbis, Vik- 
toria Cepelionis, Gerald Grahm, 
Rita Neverauskaitė ir kiti.

Per sportininkų pietus apie 
Lietuvą pakalbėjo buvęs Lietu
vos olimpijados dalyvis Edvar
das Martinaitis, programą vedė, 
ir svečius pristatė kun. Walter 
Stanevičius. Buvo pristatyti 
garsieji lietuviai sportininkai: 
Ed Katilinas, Antanas Kašėta, 
Vincas Banonis, Helen Shablis.

šeštadienį buvo madų paro- 
^ ^dą, .kuriai vadovąyp Anųą Mąe„

Uznis, vakare buvo šokiai. Per-_________ _____ r______
tos dienos posėdį seimo daly- rald Graham. Po pamaldų visi 
viai pasiuntė prezidentui Eisen- 
howeriui telegramą, liečiančią 
Chruščiovo atvykimą Į Wash- 
ingtoną. Telegramoje pareiš
kiama, kad po pavergtų tautų

Detroite prasidėjo rugpiūčio 21 
mišiomis, kurias šv. Antane? 
bažnyčioje aukojo dvasios va
das kun. Albertas Kontautas, 
pasakė pritaikytą pamokslą ir

luva — angliškai) ir kun. J. 
Jutkevičiaus rengiamą lietuvių 
kalbos vadovėlį. ....

Mokslo stipendiją gavo Anna 
Marie McMurrow iš Worceste- 
rie, Mass., lietuvaitė — airė. 
Garbės medalį gavo kun. dr. 
Ignas Boreišis, šv. Antano pa
rapijos klebonas Detroite. Vy
čių ketvirto laipsnio medalį ga
vo' Anna Maė Uznis, Robert 
Boris ir Jonas Ješblaitis.

Per iškilmingas mišias Die
vo Apvaizdos bažnyčioje rug
piūčio 23 Detroito arkivysku
pas John F. Dearden išgyrė Lie
tuvos vyčius už savo tradicijų 
laikymą. Vysk. V. Brizgys sa
vo pamoksle pasveikino vyčius 
ir paskatino toliau dirbti Die
vui ir tėvynei. Mišias aukojo 
kun. Mykolas Kundrotas su 
kun. A. Kontautu ir kun. J. 
Jutkevičium. Per mišias giedo
jo vyčiai, kuriems dirigavo kun.

. W Stanevičius, ir parapijos

vos laisvinimo byloje. Jis savo i 
kalbą baigė lietuviškai: “Kas ’ 
bus, kas nebus, Lietuva nepra- į 
žus”.

Tame pačiame viešbutyje i 
seimo metu vyko ir tautodai
lės paroda, kur buvo išstatytas 
gintaras, knygos, kryžiai, juos
tos.
- Naujon .valdybon išrinkti be
veik tie patys asmenys: TRilO 
A. Kontautas — dvasios va- j 
das, Juozas Sakevičius (Point j

(iŠFišŪRĮ

vicepirmininkė Elena Shields 
(Philadelphia) ir Larry Janonis 
(Bronx) ir Loretta Kassel (Chi
cago) —raštininkė, Winifred 
Skudris (S. Boston) finansų 
raštininkė, Rita Pinkus (Wor- 
cester) iždininkė, iždo globėjai 
— Florence Zaleskas. (S. Bos
ton) ir Antanas Dainius (Det
roit) — naujai rinktas.

Be minėtų kunigų seime dar 
dalyvavo: kun. Bronius Dagilis 
iš Detroit, kun. K. Simanavi
čius, kun. V. Kriščiūnevičius, 
kun. M. Daumantas, kun. A. 
Miciūnas (Chicago) ir kun Wal- 
fer Karaveckas (Pittsburgh).

u- UU1UU1JU5 KitaiS
ėfioras, ^af^dnat^^prifarė r’ ^ass-

Detroito seimas buvo sureng
tas 102 ir 79 kuopų prie šv. 
Antano ir Dievo Apvaizdos pa
rapijų. Garbės pirmininkais 
buvo kun. dr. I. Boreišis ir kun. 
M. Kundrotas. Seimo rengimo 
pirmininkas buvo Robert Boris. 

y Detroito kuopos nuoširdžiai 
dėkoja visiems — dvasiškijai, 
centro valdybai, profesiona
lams, biznieriams, delegatams, 
laikraščiams, radijo progra
moms ir visiems kitiems, pa- 
rėmusiems seimą.

Dainius

JOSEPH MARIE, kazimierietč, (viduryje) rugpiūčio 15 davė amžinuosius įžadus Chicagoje. Ji yra sesuo 
brolio Jurgio pranciškono, (kairėje) kuris dirba Darbininko spaustuvėje, šalia tėveliai Alena ir Bronislovas 
Petkevičiai iš Scranton, Pa. ir jų anūkė Barbora Petkevičiūtė iš Lorain, Ohio (k). r-i .

SĖKMINGI MOTERŲ S\JIINGOS SEIMį PRALEIDUS

— Darbininkas dėl Darbo 
šventės ir Marijos Gimimo die- 
nos (rugsėjo 8) kitą savaitę iš- M 
eis tiktai penktadienį.

— Bendruomenės suvažiavi- 
me Detroite rugsėjo 5-6 tiki
masi dalyvaus apie 10 senatorių 
ir kongresmanų. Pasižadėjo žo
dį tarti kongresmanai Martha 
W .Griffiths, August E. Johan- .-5- 
šen ir John D. Dingėti.

— Dr. Juozas Navickas iš 
Hartford, Conn., yra pakviestas 
profesoriauti į King kolegiją 
Wilkes • Barre, Pa. Jis yra bai
gęs Fordhamo universitetą ir . 
aukštąjį filosofijos institutą 
Belgijoje, Liuvene. Dr. J. Na
vickas yra ateitininkas. Rašo 
knygą apie doros ir istorijos 
vyksmo santykius.

— Aleksas Slanina Ontario 
žemės ūkio ir pramonės paro
doje, Kanadoje, už odos dirbi
nius gavo pirmąją vietą. Jisai 
jau 10 metų gydosi Toronto 
Queen Elizabeth ligoninėje. Ten 
ir išmoko rankdarbio.

— Apie Šiluvą anglišką lei- . 
dinėli (51r pusi.) išlei d o Lietu- 
vos vyčiai; parašė kun .Jonas 
Jutkevičius. Leidinėlyje pasako
jama Šiluvos istorija, Dievo 
Motinos apsireiškimas ir Jos 
garbinimas. Leidinėlis pavadin
tas vardu “Our Lady of Šilu
va”.

— Dr, Antanas Kučas, ku
ris profesoriauja Scrantono jė
zuitų kolegijoje, rašo monogra
fiją apie kun. A. Staniukyną, 
seserų kazimieriečių kongrega
cijos kūrėją.

— Agnietė Aškinienė liepos 
3 mirė Vila Zelinoje, Brazili
joje. Ji buvo sulaukusi 98 me
tų. Kilusi iš šiškinių km., 
Linkmenų par., Švenčionių ap. 
Atvykusi 1929, visą laiką gy
veno Sao Paulo. Buvo uoli ka
talikė, sąmoninga lietuvė.

iš Romos prel. VI. Tuląba ir Katalikiškosios akcijos reikalai 
šv. Trejybės parapijos vikaras- Atstovės prašė skyrius, kad 
kun. B. Benesevičius. dvasios vadų vadovybėje būtų

rengiamos “pre - Cana” ir “Ca- 
na’ konferencijos bei teologi
niai kursai ar studijų rateliai, 
kad savo veikla trauktų į Mo
terų Sąjungą jaunas merginas 
bei moteris ir taip ugdytų ap- 
švietos skyrių^ kad skyriai bei 
apskričiai išeitų į platesnę vi
suomenę sąskrydžiais bei spe
cialiomis programomis.

Atsižvelgiant į trūkumą pa
šaukimų, ryžtasi gyvinti Sąjun
gos veiklą bei visokeriopą įta
ką, kad prisidėtų prie jaunimo

Amerikos Lietuvių R. K. Mo
terų Sąjungos 28-sis seimas į- 
vyko šv. Trejybės parapijoj, 
Hartford, Conn., rugp. 17—20. 
Seiman suvažiavo delegatės iš 
aštuonių valstybių — Connec- 
tieut, Illinois, Indiana, Massa- 
chtisetts, Michigan, New Hemp- 
shire, New Jersey ir Pennsyl- 
vania. Seimas buvo, nepaprastai 
sėkmingas, pasižymėjo savo 
darbingumu ir nutarimų bei 
pasiryžimų svarbumu. Ypatin
gai girtinos rezoliucijos; jų tar
pe nutarimas palaikyti ryšius 
su Pasaulinio Katalikių Moterų 2^?^ ™ --- . .. TT .. o ‘ cago, UI.) ir Albina PoškieneOrganizacijų Unija (Moterų Są
junga yrą. vienintelė šiaurės 
Amerikos katalikių moterų or- 

vo keliones ir laišku išsiunti- ganizacija, jau kelinti metai 
Šiems metams mokykla gražiai nėjo savo parapiečiąms, išdali- veikianti minėtoje Unijoje) ir

seimo dalyviai ir svečiai nusi
fotografavo.

Baigiamajame bankete kalbė
jo prel. L. Tulaba ir prisimi
nė. kokias aukas turėjo sudėti 
Lietuvos jaunimas 1944-54 m. 
Jis linkėjo surasti Lietuvai jau
giau draugų iš kitų tautų tar
po.

Per banketą kun. J. Jutkevi- 
čius vyčių vardu įteikė Lietu
vos -yyčių medalį gubernatoriui..

DETROITAS

Trijy kraštu pirmininkai
Bendruomenės suvažiavime
Pirmajame JAV Lietuvių 

Bendruomenės visuotiniame su
važiavime, kuris Įvyks rugsėjo G. Mennen Williams, kaip dau- 
mėn 5 ir 6 dienomis Detroite, giausia pasidarbavusiam Lietu- ; 
Sheraton - Cadillac viešbutyje, 
dalyvaus net trijų krašto val

Seimo prezHiumas ir komisijos
Pirmoji seimo diena buvo 

pradėta iškilmingomis mišio- 
mis, kurias celebravo prel. V. 
Tulaba, pamokslą sakė prel. 
P. Juras. Po mišių susirinkta 
pusryčiams ir pirmoms sesi
joms. Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė pirm. Augusta šatkienė 
(Cicero, III.), vicepirm. Natali
ja Šatūnienė (Chicago, Dl.), se
kretorės Viktorija Leone (Chi-

dybų pirmininkai. Tai tolimo
sios Italijos Lietuvių Bendruo
menės pirm. kun. Vincas Min
cevičius. Kanados —Vytautas 
Meilus ir mūsų Amerikos —- 
Stasys Barzdukas. Kaip anks- . .. . ... . .... j . bos naujos seseles mokytojos,ciau buvo skelbta, — dalyvaus D n. _. . . v, Rugsėjo 9, trečiadieni, vaiku-ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-... T ciai mokslą pradės pamaldomis,menes pirmininkas Jonas Ma- . . . . , -- »,r kurias aukos prel. L. Mendelis.

Gubern. G. Mennen Williams t LaSi<>n“ri* “““ T 
ko rugpiučio 24-28 d.d. Mmnea- 
polis, Minn. iš Baltimorės da
lyvavo lietuvių posto vadas J. 
Mazeriavičius ir A. Kičas.

Kun. J. Petraitis, vienuolis 
telis gubernatorius, kuris Koz- marijonas, kuris per rugpiūčio 
lovo lankymosi metu šiame mėnesį patarnavo mūsų para- 
krašte jam priminė pavergtas pijoje, rugsėjo 2 atsisveikino 
tautas, jų tarpe ir Lietuvą ir ir išvyko į savo vienuolyną, 
drąsiai paklausė jo, kodėl ten 
neleidžiami laisvi rinkimai.

V. Kutkus

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokykla moks- - Prel. L .Mendelis aprašė sa

lo metus pradeda rugsėjo 9.

atremontuota. Taip pat yra ke- jo novenos dalyviams. Jis ap-
lankė Europos ir šv. žemės 
šventoves.

tulionis.

pas lietuvius
Tame pačiame Bendruome

nės suvažiavime dalyvaus ir 
Michigan gubernatorius G. Men- 

' nen Williams. Tai yra vienin-

Pakrikštytas Vinco ir Katri- 
nos Damarodų sūnus Vinco 
vardu rugpiūčio 30 šv. Alfon
so bažnyčioje. Damarodai gra- 

NAUJOS PLOKŠTELĖS žiai darbuojasi bažnytinėse or- 
• ganizacijose.

Vytautas Voiertas per lietu
vių melodijos valandėlės radi
jo programą kalbėjo apie šv. 
Alfonso parapijos mokyklą ir 
vaizdžiai nupasakojo jos veiklą.

Mirė. Vincas Ambrazas, se
nos kartos lietuvis ir ilgai gy
venęs Westport, Baltimorės 
priemiestyje, susirgo rugpiūčio 
22 ir pasimirė rugpiūčio 24. 
Velionis aktyviai dalyvavo įvai
riose lietuviškose organizacijo
se, prieš keletą metų vadovavo 
Lietuvių Atletų Klubui. Gedu
lingas mišias už jo sielą auko
jo penki kunigai šv. Alfonso 
bažnyčioje rugpiūčio 26. Palai
dotas New Cathedral kapinė
se. Liko nuliūdę sūnūs: Her-

^ls7Xaėų(wS «eresnio' auklė»mo 
X,”.) ^Magdalena Delio- ir(,remt,‘ “u*

. . T pasirenka dvasinio gyvenimomene (Worcester, Mass.) Į spau- f-
. »T a.< » d°s komisiją .išrinktos Dalestropiau įsijungti į National 

Council of Catholic Women 
veiklą.

Priešseiminis

Petrų Mačys - Mačins-

Pimosios stipendijos

Kun. K. Pugevičius, šv. Al- bertas, Eugenijus ir Robertas 
fonso vikaras, praleidęs atosto- įr sesu0 Sofija Mundravickie- 

i gas įvairiose Amerikos vietose, .
grįžo vėl į savo darbą.

Jonas Obelinis

■ menso ir Antaninos Kašėtų,
■ rugpiūčio 22 susituokė su Theo-

' dore J. Callahan. Moterystės
sakramento palaiminimą sutei-

— x A O kė šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje klebonas kun.

\ F. Norbutas. Mišių ir apeigų
metu giedojo Pranė Kamantaus-

r «t » m . kienė. Po bažnytinių apeigų
■ "T?* ’ • - t* Runeburg salėje įvyko vestu-
hews yra įdainavusi naujų H. ,7o - - .F ir Stereo triokšteliu albu™ vinis pokylis. Susirinkę svečiai 
« rJS jaukioje nuotaikoje buvo ska-su Hutoo eboru. Albume yra . . '
1« dainų HiaHo Beount Re- n,a‘ PavaiS,"tl ,r linksminosi. 
conhMCompany “Dai. "nkėdanii jauniesiems gražaus 
nos BLiotuvoo". Plokite-.es ga- ir laiming0 ^™yninio gyveni- 
Urna gauti paa J. Gintai, 495 m0'
Grand St., Brooktyn 11, N.Y.,
Darbininko

susipažinimo vakarėlis
Sekmadienio rugp. 16 vaka

re, sąjungietės ir svečiai susi
rinko pagerbti šv. Trejybės pa
rapijos kleboną ir Moterų Są
jungos didelį prietelį prel. J. 
Ambotą, 17-tos kuopos Įsteigė
ją ir jos dvasios vadą nuo 1915 
m. Muzikos dali puikiai atliko 
M. S. 5-tos kuopos choras, at
vykęs iš Worcesterio. Prelatui 
buvo įteikta gražiai apdekoruo- 
ta maldų vainikėlio kortelė su 
padėkos Įrašu. Prel. J. Ambo- 
tas šiemet atšventė 90 metų 
amžiaus sukaktį. Gimęs Lietu
voje, Vosyliškėjė, Kėdainių ap
skrityje, kunigu buvo įšventin
tas 1901. Hartforde klebonauja 
iki šiai dienai nuo 1912 m.

Murray (South Bend, Ind.); Ge
novaitė Kaneb ir Julė Mack — _ ,
abi iš Worcesterio. Rezoliucijų. ,^anket? metu ^Pendijos ko- 
ir sveikinimu komisiją sudarė m,?1)os. P*™1- Dale Murray pra- 
worcesterietės Genotaivė Ka- nese- kad "orcestenetė Man-

laimėtoja

neb, Julė Mack ir Leoną Car- 
berry; Dale Murray (South B., 
Ind.), prel. P. M. Juras ir kun. 
B. Benesevičius. Skundų komi- 
sijon įėjo Marijona Druktenie- 
nė ir Marijona Genienė —abi 
iš Cicero, III ir A. Spelienė iš 
Hartfordo. Sumanymų komisiją 
sudarė Marija Kasevičienė (Dėt 
roit, Mich.), Stefanija Kryger 
(Grand Rapids, Mich.) ir Uršu
lė Rasteinienė (Chicago, III.).

lyn Paltys laimėjo pirmą MS 
mokslo stipendiją $100. Stu
dentės motina yra 5-tos kuo
pos narė.

kas, buvęs Lietuvoje policijos 
vadu, mirė rugpiūčio 18 Tren- 
tori, N. J. Gyvendamas prieš 
tai Chicagoje, reiškėsi kaip ak
torius. Rašė prisiminimus iš 
Lietuvos, policijos veikimo, bet 
jų nespėjo baigti.

—Akademiku skautę studi-

Valdybos pranešimai
Posėdžiai pradėti centro val

dybos pranešimu. Pastebėta, 
kad Moterų Sąjungos darbai 
apėmė ne vien tik organizaci
ją, bet ir jungė į visuomenės 
veiklą .MS uoliai reiškėsi Al-

Pagerbimo vakarėlyje daly- to, Balfo, Kat. Federacijos veik- 
vavo Moterų Sąjungos Centro loję, sušelpė šv. Kazimiero ko- 
dvasios vadas prel. P. Juras, legiją Romoje ir saleziečius 

Italijoje.
Priešingos Chruščiovo vizitui

Naujos garbės narės
Seimas pakėlė- į garbės na

res: Kotryną Šukienę 53 kp. 
Linden, N. J., Petronėlę Medo- 
nienę 54 kp. Detroit, Mich., 
Uršulę Rasteinienę 75 kp. Chi
cago, III., ir Magdaleną Delio- 
nienę 5 kp. Worcester, Mass.

Nauja Centro Valdyba
Naujon Centro Valdybon iš

rinkta: pirm. Marija Kasevičie
nė (Detroit, Mich.), I vicepirm. 
Natalija šatūnienė (Chicago, III. 
II vicepirm. Marcelė Watkins

• (Worcester, Mass.), rašt. Vikto
rija Leone (Chicago, III.), ižd. 
Donna Kamm (Chicago, UI.), iž
do globėjos Marijona Drukte- 
nienė ir Marijona Genis — abi 
iš Cicero, III. “Moterų Dirvos " 

_ . redaktorė palikta dabartiniojiSeimo atstoves išreiškė ne- Me M M
pasitenkinimą Chruščiovo vm- direktorėmis iš-
,U7P !? " rinktos Charlotte Serwo, Conn.;
gedulo dreną. melsta už Rusi- Ona slahenė mjnois 
jos atsivertimą. Buvo pareikš- M Me ir N „
a gili užuojauta lietuviams, stephanie Krvger, Michigan. A- 
kenčiantiems komunistinę pne- Knltu|ienė. New York -

spaudą ir persekiojimą Lretu- Jereey jr Tamanaūsl(ie.
V°cG Ir 1 11~e— Penn. Ohio valstybės direk-

Savo posėdžiuose, apsvars- paskelbta \ėliau ,
skundų komisiją Įėjo Albina 
Poškienė (Chicago). Leoną Gar
beny (Worcester) ir Elzbieta 
Paurazienė (Detroit). Sumany
mų komisiją sudaro U. Ras
teinienė (Chicago). Augusta 
šatkienė (Cicero) ir M. Paukš
tienė (Chicago).

jų dienos bus rugsėjo 5-7 La
ke Geneva, Wisconsin. Regis
truotis pas Nijolę Galbogytę 
953 West 32 Place, Chicago, 
III.

—Kazimiero Lukošiaus, ki-
lusio iš Kvėdarnos, Lietuvos, 
ieško sesuo Paulina Palmin. 
Rašyti P. 0. Box 51 English 
Town, N. J.

GRANO OPENING
PLEASANTDALE NEEDLECRAFT 

SHOP
•159 Pl«-a.«ant Valiny Way. W. Orangrc1. N. J.

Eiglo Rock Avė.)
• Bottny Varos
• Needlepoints
• SUmped Linen*
• Novelty Art Needlework
• Buttons
• Monogramming
• $ewing Notions
• Blocking

.... EXPERT FREE INSTRUCTIONS
Hotir?: M a. m. ta 5 p. m.

Mondays to Ssturdays
Tel.: REdwood 1-5821 Free Parking

čiusios gresiančius pavojus jau
nos kartos tikėjimui ir dorai, 
pasižadėjo: 1) rūpintis, kad jau
nuoliai būtų aprūpinti tinkama 
literatūra — padoria spauda; 
2) aprėžti jaunuoliams laiką 
televizijos žiūrėjimui ir pratin
ti skaityti geras knygas. 3) pa
čiom motinom išlaikyti kuklu
mą rūbuose ir neleisti dukte
rims vaikščioti gatvėse netin
kamai apsivilkus. 4) namuose 
sudaryti religinę atmosferą. 5) 
palaikyti namų židinyje .gyvą 
lietuvių kalbą. 6) rūpintis, kad
jaunimas priklausytų nors vie- — Austrija svarsto projektą 
nai bažnytinei draugijai ir prą» Įbesti visuotinį valstybinį gydy 
tintųsi veikti. mą.

Buy Auto Insurance
Witheyt$mdeopen. 
Don'ttoyon price stone. 
You’re cheatmf yoursdf. 
Coosito everythinf. 
BestįUound barjain ... 
Hartford Auto Insurance. 
Compiete protection. 
Tėti you why. 
AshusSoon.

ALBERT F. PETERS 
orėtos:

1K-SJ QUKEN* BUVO. 
FORIST MILLS, N. Y.

Vlrgtote 3-1477

D. M.

— N«w York* rugpiūčio 30 
vėl užmušti du paaugliai. Tai 
gaujų tarpusavio kovos padari
niai.

Manau m»t a'i ukmotv cwm» f 
l».U I ‘4M* ’ ’

. ir «



PAlhTINGFARM & ACREAGE

IN CATHOLIC AREA IN
IDE AL FOR CATHQLIC INSTITUTION

STORES

INSURANCE

CONVALESC. BOARD

V. Palčiauskas

CAPE MAY COUNTY, N. J.
Year-round custom built Ranch, 2 
years old. Large lake frontage, near 
ocean. Asking $27,500 to settle 
estate. WHite Plains 9-2251.

TRUCK A AUTO INSURANCE 

12 PAYMENTS. FSI. 

ŠAME DAY 

R. MURLEY 

HY 9-2582

IN OUR LADY OF PERPETUAL 
HELP PARIŠK

IN NORTH LINDENHURST
Clean ranch tome 75x100. 3 bedrooms. 
garage. basemcnt. storais, screens. wall 
to vali carpet. $14.500 or take over 
mtge. with $2.000 cash; no closing fee.
TUrner 8-4712 moraings. can movė in 90 
days.

KOKIAS DOVANAS 
jūsų arimkųt Lietuvoje 
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižos gerbs, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!’

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos .

IN ST. PATRICK’S PARISH 
IN HUNTINGTON

4 bedroom ranch, 1% baths, dining

IN ST. JOSEPH’S PARIŠK IN 
GARDEN CITY.

Custom ranch, 3 bdr., 2 baths, den, 
eat-in kitchen; many extra features. 
Asking $31.000. Mušt sėli, moving 
Sept. 15. Owner. PI 6-5207.

6 room modern ranch — f ull cellar.
Mušt be seen. Sacrificing. Builder.

TW 5-2391 
or 

PO 7-8434.

RESŲRRECTION PARIŠK IN
RYE, N. Y.-*-Spectacular View. 

3-bedroom dream ranch on land- 
scapėd acre, 2 lakge private ter- 
races. Mušt be seen. $33.000. Ad- 
ditional soundvievr property avail- 
able. Near parochial school. Owner: 
WO 7-2804.

SUBURBAN FARMS, |NC.
Mūsų naujoji sodyba Maspetbe
58 - 40 • 57th St, Mąspeth, L. I.

į vakarus nuo Van’ Vyck Blvd. 
Borden ir kiti pieno produktai. Pri
imami užsakymai pristatyt j namus.

Pienas parduodamas ir vietoje.
GL 6-4691

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

PAINTINGS OF ALL 
OESCRIPTIONS 

MAQE./TO
Cleaninj—Restorinų—Gildfng 

JOHN HONENSTEINER 
į ' West Brookville 

Sullivan County, N. Y.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tet: AL 4-8319

- PAMĖGINKITE UŽEm PAS MUS IR BOSITE F 
X T PATENKINI f "

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

WALTON, N. Y. 5 kamb. įreng
tas namas su vonia, apšildomas. 

- -iL & C’^vanduo-;- 47 akr. ■žemėsr^ga- 
ražas. daržinė.- paukštidė ir ktADi- 
džiulis šaldytuvas, arti gero kelio, 

--6 mylios iki Walton. Prašo įO.OOO 
dpi.' Įmokėti 3.000 doL. vėliau mo
kama 50 dol. kas mėnesį iš 4^<%. 
Skambint tel. CL 3-9675 (NYC).

Ja th* heart of CatskiU Mts on pav. d 
roed (5 miles vest bf*Cairo) 6 rooms. 2 
baths. ėellar; ideal UyouL Excellent con- 
ditioa. Fūraish«d. Screeaed porch. oi! 
steam heat. w<x>dburaias firepl. eleetrie 
raage. dieirirasher. etc. Spectacular *a- 
tertaHs and brook oa property, 4% 
aeres. Inuned. poss. $25.000. 
2112 Broadvay. N. T. 23. Suite 517 | 
TR 3-8565 KI 8-1530

DAftBlHINKAS
U ė M J*

Australijos, pelnijo du pustaš- 
krn Australijai rungtynėse su - Amerikos L. R. K. Federa- 
Ji^oslavįja ir Norvegija, m ei jos kongresas šaukiamas. New 

Yorke lapkričio 27, 28 ir 29. 
Kongresui rengti komitetui pir
mininkauja Fed. dvasios vadas 
prel. J. Balkūnas. Smulki pro
grama bus paskelbta spaudoje 
kiek vėliau. Tuo tarpu Fede
racijos centro valdybą nori at- 
kreipti dėmesį į atstovų rinki
mą ir kandidatų siūlymą į bu
simąją centro valdybą.

Kongresai) siunčia atstovus: 
Federacijos apskritys kiek
viena po 5, skyriai — 3, kuo
pos — 1. Draugijos ar orga
nizacijos, turinčiois iki 50 .na
rių —1, turinčios daugiau kaip 
50 narių —2. Centrai orga
nizacijų nuo kiekvieno 1,000 
narių ar jų dalies, bet ne ma
žesnės kaip 100 — po 1 atsto
vą. Katalikiškų laikraščių redak. 
cijos —po 1. Atstovai tūri tu
rėti raštiškus įgaliojimus

je. Arlauskas žaidžia pirmoj 
lentoj Australijos komandoj. 
Jis baigė lygiomis su jugosla
vu Trojanovič ir norvegu Mad-

- JAV “National Chess Rat- 
hkgs”, rugp. 20 cL lietuvius ri
kiuoja šitaip: meisteris - P. 
Tautvaišas 2291, ekspertai: K. 
Jakštas 2148, G. Šveikauskas 
2118, Kazys Škėma 2098, V. 
Palčiauskas 2045, K. Jankaus
kas 2040, J. Vilkas, Jr. 2007.

' A klMsėj: S. Makutėnas, E. 
Staknys, K. Merkis, A. Gied
raitis, Algis Makaitis ir V. Kar- 
puška.

Bostono L. P. D-jos šachmati
ninkas, pagal naująjį National 
Chess Ratingą, stovi trečiuoju 
tarp Massachusetts valstijos 
žaidėjų:'!. Boris Siff 2216, 2. 
John Curdo 2142, 3. G. Švei
kauskas 2118; toliau J. O’Kee- 
fę 2115, D. Scheffer 2079 ir kt.

tono žaidėjas įkeltas"į Ameri
kos A klasės šachmatininkų 
tarpą. Jo “ratingas” 1818. A 
klasė pradeda nuo 1800-1999.

Naujos Anglijos šachmatų 
p-bės prasideda rūgs. 4 d. 7:30 
Bostono Touraine viešbuty. 
Dalyvaus abu Šveikauskai, Al-’ 
gis Makaitis ir Ged, Kuodis.-

Chicagos Neries žaibo turny
rą, rugp. 23 d. Baipšių viloj, 
Beverley Shores, Ind. laimėjo 
Kazys Jakštas su 7-2 tš., V. 
Palčiauskas 6^2, Povilas Taut- 
vaiša ir A. Zujus po 6 tš. Bu
vo 10 dalyvių, jų tarpe svečias 
Walter Gromacher.

V. Palčiauskas, Chicagos Ne
ries ekspertas, dalyvaudamas 
JAV jaunių p-bėse Omaha, 
Nebr. sukorė 6-3 taškų! Čia 
pateikiame mūsų skaitytojams

se p-bėse. Balti: Palčiauskas, 
juodi Cunningham.

1. c4 Žf6. 2. Žc3 c5. 3. g3 
g6. 4. Rg2 Rg7. 5. Žf3 0-0. 6. 
0-0 d6. 7. d4 Ža6. 8. h3 Rd7. 
9. e4? Vc8! (grąso laimėti pės
tininką h3 arba c4). 10. e5 
Že8. 11. d:c5 V:c5. 12. Ve2

SMALL DOWN PAYMENT 
on all types of 

AUTOMOBILE INSURANCE

A. ROSOLOFF
6891 Fulton SL, Brooklyn, N. Y. 
- t TR 5-2914

Low, Low Insurance Premium Rates
AUTOMOBILE — Home owners 

A & B—Plate Glass 15 off in ad-

nal liability—owners, landlords and 
tenants liability 20% off in advance.

EMPIRE MUTUAL INS. CO.
JOSEPH R. CORDARO. Ni 6-4242 

Monthly payments arranged.

d:e5. 13. Re3 Vc8. 14. Žd5 
Vd8. 15. Badl e6. 16. Žc3 Ve7. I 
17. Rg5 f6. 18. Ž:e5 Rc8! Bal
ti pasijunta įklampinę figūrą, 
vienok nepasimeta ir randa ge-
rą tęsinį. 19. Zd5! e:d5. 20. IĄ 
R:d5+ Re6. 21. Ž:s?6 h:g6. 22. hž
R:R+ Kh8. 23. Bd7 Vc5. 24. 
Re3 Ve5. 25. Vg4 Vh5. 26. Ve4 
Žec7. 27. Rg4 Vh7. 28. V:b7 
Bfb8. 29. Vc6 B:2. 30. Bfdl 
Vg8. 31. Rd4! B:a2. 32. B:g7! 
K:B. 33. V:f6+ Kh7. 34. Vh4 
matuoja.

Diagramoje padėtis po juodų 
18... Rc8!

W. Cunningham

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 

savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Iš viso 
5 gabalai, kiekvienas po 3! į jardo. Medžiagos atžymėtos 
“Made in England’ ir tas padidina jų vertę Lietuvoje, šio 
siutinio kaina tik $59.90.

2. Vietinės gamybos geros rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie- 

Įi nas po 6‘z-_> jardo, skirtingų spalvų. 19 % jardo medžiagų 
j; su priedais. Kaina taip pat tik $59.90.

Į šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus 
aukščiau paminėtus siuntinius be jokių primokėjilnų. Visi 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie šių standartinių siuntinių Jūs galite pridėti vaistų, 
arba bet kokį da’ktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto išlaidas.

, Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 
Už pačius vaistus mes skaitome urmo kainą.

Papildomų informacijų reika’u prašome reikalauti 
katalogu ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO. 
22 Chaoin Mace, Hartford, Conn. 
TM. ČHappl 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS
Vedėjas

1

na
šoma tuo ja sušaukti susiradi
mus ir nominuotus kandidatus 
pranešti Federacijos sekretoriui 
kun. A Juškai (1644 W. Wa- 
bansia, Chieago 22, UI). Pra
nešimų laukiama iki spalio 10,

nų prieš kongresą.
Be to, apskritys ir skyriai 

iš anksto pasiruošia savo veik
los pranešimam kongrese.

Ftdsraajo* sekretorius

TO PLACE,

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

GRENOBLE NURSING HOME 
(ta.)

, Aged Convalescent Invalida 
24 hour registered narse 

Nursing Care 
Reasoriable Rates

Pllgrim 3 7907 K. A

CHILDREN BOARDED

MOTHERLY LOVING CARE— 
EXCELLENT FOOD AND

CARE Ui CATHOLIC HOMB 
IN BROOKLYN

For children one to three years of 
age. Daily or weekly—at rešscmable 
price. Dt 8-0203.

CATHOLIC MOTHER 
W1LL BOARD 

INFANTS AND CHILDREN
BY THE WEEK 

REASONABLE PRICES 
Phcne: HAwthome (NJ.) 7-0246

EMPL ANGENCIES

YORKVILLE EMPLOYMENT
AGENCY » '

200 East 85th St. TR 9-4620 
big seleetion of jobs
MALĖ B FEMALE

Factory — Office — HousehoM

REAL ĖST ATE WANTED

IN FLATBUSM
Jeigu turite parduoti namus 

bet kurioje parapijoje 
mes jums patarnausime 

COLE, Wm. J.
1425 E. 54th SL, Brooklyn, n.Y.

CL 3-8312

WE BUY 1-2-3 FAMILY HOU8E8
— RAST ACTIOR — 

LEDESNA REAL ESTATE 
900 E. 1630 St. (Bx) N. Y. CHy

WY 1-0258

REAL ESTATE

RIVERHEAO—E. Suffrik Co. vfc.
Cnstoro-MIt bonr^i <m your lot. No 

uotrn ptrmrat. FiiMacine arraMtd.
or r-n Rtv*r«ltfe Homm, wwt 

Main R.. Rlvrrtiead. N. T.
PARK 7-339S OR P AUK 7-34*4

For ortftinn*) HU la cvupoa
and mali to tbove addrem.
F*MB ------ ----------------- ..... ..........

PHONE

4-
MA8PCTH - 1 Family Sriek Home*.

1». Mths. „lai*-r valia livlndlne 
ment. tTltra Mndara kltehee.

• bvllt-in nr«n <nrt ranr*-. 4$ ft. eoclomd 
yard. VerMInna Minda. ewfa,« tll* 

bath.
Tirt Mrsst A Wrd AaSm*

WO 4-MB

Mortp«e Rnnnclac. 
HYLAND RBALTY

FREE PARKING
PLaza $-8080

COTTONWOOD INN, Miilbreok, N. Y.
(Oriolą 7-8719). Graceful wiktte houne net in beautiful grounds. American 
totM| with steaks. etapą. Rock Conūsh game hen. L 12-2:30. $1.35-$2.15; 
D 5-8. Sun l>-8 $2.56-$450 A a 1* carte. Cūte bar t lounge. Guest accommod.

Watt«r K. Teta** TH E 1N N at RIDGEFIELD — Since 1947 
Dettcšous Continental dishes, deftly served. 
A superb seleetion of wines and liųuors

Ctaned Hondąys (Sunday Bruneb from 12 to 3) • Res.: iDlewood 8-8282

Continued on pegs 7

REAL STATE
a »

IM RESŲRRECTION PARIŠK IN
RYE, N. Y.—4 bedroom. 2 bath. 

BparlcHng 7-year young expanded 
randi on treed *4 acre. Entrance 
haJL fire-place. eat-in kitchen, full 
basemenL attached garage. Walk to 
exeeQent city school, train. Near 
beaches. Bus Service to parochial 
ąchools. $29,500. Call Owner TE 5-

SHIRLĖY - MASTIC - E. SUFFOLK
Užsakant naujus namus Ranches, 

Cape Code tipo šioje apylinkėje, pil
nai įrengtus ir apstatytus baldais 
pagal jūsų nurodytą, planą arba mū
sų kompanijos pasiūlytą, ant jūsų 
nuosavo arba mūšų parūpinto skly
po kaštuos nuo 7,650 iki 12,250 šol. 
su mažu pradiniu {mokėjimu 2-ėiai 
metų išsimokėtinai. ’ Atneškite savo 
planus

Montąuk Hway, I mylia už Shirley, 
Atlantic 1-8744, 9060

Smulkesnių Snių norintieji gauti, 
prašomi užpildyti žemaiu duotą at
karpą ir prisiųsti aukščiau paminė
tai kompanijai
Vardas . . ...............  ,.... .

. Telefonas :
(8817^30)

IN ST. JOSEPH'S PARIŠK IN
BERGEN COUNTY, New Milford, 
N. J. — $19,000, 4 bedroom frame; 
23 ft. living room with fireplace; 
large dining room, sunporch; Catho- 
lic and public grade and high schbols 
close by; 30 min. from New York 
City. Call COIfax 1-4920.

room, eat-in' kitchen, fireplace, 1 
extras, 75x150, walk to school, < 
churčh and,town. $22,000. HA 3-0292

IN ST. RAFAEL’8 PARIŠK IN

E. Meadow. $21,500. Ideal for Doctor 
3 bdr. ranch, paneled &. mirrored 
liv. rm„ birch finished basement, 
completely insulated, built-in TV 
Scott stereo hi-fi eųuipmt. 2 air 
cond^ washer, dryer, etc. Patio, 
landseaping. Low taxes, take over 
5%. 25-yr. mtg. IV 9-3869.

Brooklyn Conservatory of Music, 58 7th Avė., Brooklyn. MA 2-3300
Piano, Vpice and all allied subjects, including dancing and dramaties.

Oueėnsboro Branch:
Brooklyn Conservatory of Mtrile, 140-26 Franklin Avė., Flushing. IN1-8900 

(See Brooklyn and Queens Yellow Pages)

REPAIR8: RADIOS— Hl-Fl—TOASTERS— IRONS—BROILERS
And all hoesebold eiectrical appliancės at low pricės. Special consideration 
ęiven to Rejigious Institutlons.

,■ AMHERST APPŪANCE AND SUPPLY CO.
495 CENTRAL A VE., EAST ORANGE, N. J. ORange 3-7939

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

$7-09 JAMAICA AVĖ. \* WOODHAVEN 21, N 
TeL : vH-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

BANGA TELEVISION
9423 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų

Dideli atpiginimai Admiral bei

Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

TELEFONAS:

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RC A.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

118-125-131OBCHABD ST. — GB 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai. 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO 1KI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
"pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 

apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!
Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 

medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važidbti BMT Išlipant Essex Street, keltia elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

1158 East lersey Street
Telefonas: ELizabetii 4-1711

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

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GB M13»

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĮ V

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems* 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAHfO’«I8

SPAUDOS KIOSKAS
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa-

kalų vedėją K. Vaitaitj.
2M UNION AVENUE

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 M$DISON STREET 
BROOKLTN '27, N. T. 

(!Udcwwood)
' Tel. EVerneen 2-6440

BROOKLYN 1L N. Y.



SUDIE, mano mažute!

PesimtttAs
—Paskubu, Jonuk, ar ne

matai, kad jau lašnoja! —ra
gina motina vos bepasivelkan
tį sūnuką.

į —O kur aš turiu skubėti?
Priekyje taip pat lašnoja.

Pogal užsakymą
v. —Ar negalėčiau gauti keps

nį? — pasiteirauja pavėlavęs 
į valgyklą.

—Gaila, jau viskas atvėso, 
— paaiškina padavėjas.

' —Tai pržšau tada atvėsusį,
šaltą, baisiai esu išalkęs.

Padavėjas išeina ir labai il
gai negrįžta.

—Kur taip užtrukai? — klau
sia norįs valgyti.

—Nieko nepadarysi, pone. 
Pasirodo, šalto kepsnio jau ir
gi nebuvo, tai reikėjo iškepti 
ir atvėsinti.

Visiškai suprantama
Mokytojas: — Algi, aš tavo 

mokslu labai nepatenkintas.
Mokinys: —Nieko nuosta

baus, pone mokytojau. Dabar 
visi žmonės kažko nepatenkinti.

Gera reklama
Bonnos laikrašytje, Vokieti

joje, pasirodė toks skelbimas:
“Mūsų įmonėje, Plačiojoje gat
vėje (Breite Str.), trijų metų 
laikotarpyje penkis kartus įsi-

tė. Ar bereikia geresnio įrody
mo, kad pas mus vyriškos ei
lutės pačios geriausios?’

FUND RAISING
GOOD MONEY MAKER

Sėli vroolen remnant lengths ąt your next. 
church fair or bazaar to raiše money. 
We supply 1 to 3*4 yard lengths (54 to 
60 mehes vide) all perfect ąuality. and 
each marked at remnant prices. for you 
to šen. NO DEPOSIT IS REQUESTED. 
You return any unsold length and pay 
only for those sold. lesa your selling 

. commission. which is 25%. You vili make 
money because of the fine ąuality and 
variety of the vroolens. (tveeds; plaids 
and flannels) and because of the rem
nant price which make them most at
tractive to those vrho sew.

D. W. LEFFERTS & C O.

NEW YORK

Bowling balls drilled while you 
wait, your old bąli repaired. Bowl- 
ing shirts, bags, shoes, trophies.

revErsible GOLD NECKLACE 
$1.50

From the Cross to Our Holy Mother 
Our Lady of the Highvvay

$130 
CLARK DECOR

82 4th Avė. Brooklyn, N. Y.

darbininkas

TOWER LAKE INN — Roetya (Mayfair 1-7900)
8 Tower SL <» miles). Small and intimate apot wtth * blackboard meen feeturing 
Continental specialties. excelent lobster scampi flambe. roeat beef. dnck. D 6-1 am. 
a U carte entrees >2.75-16.00. Diek Styie Trio A pienirt Al Beiaer eatertain 9-2 am.

MARCHI'8 RESTAURANT 
251 East 31st Street 

New York City 
MU 4-9643

UNKJUE CUISINE OF NORTHERN IT ALY .

LA NORMANDIE RESTAURANT, Westport, Conn.

Open every day 11 A M. to 10 P. M. Dmera*; AAA. Claarwater 9-9020.

OLD RIVERTON INN, Rhrerton. Coon.
Built 1796 as an Old Stage Coach stop. Ftoe American food, popular 
dishes; Hobby Horse bar. For the hungry, thiraty and aleepy. Open every 
day since 1946. Amepc^n Exp. FRontier 9-8078 (Wimted).

PAUL DAUBE RESTAURANT “THE OUTCHMAN*
Catering to the Sportą’ World for over 33 years.

FAMOUS FOR STEAKS & CHOPS. WINES A LIQUORS
833 COURTLANDTZAVĖ, bet. 159th A 160th Sts. MOff Haven 9-8282

ALFRED’S VILLA, 3413 Pacific Avė., Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-7500). Romantic setting with Severai small, intimate rooms, 
Vęnetian-Florentine decor. Fine steaks, lobsters, and Italian specialties. 
D only 5-11, Sun. from 3, >4.5O->5.95 & a la carte, entrees >225 up.

CARRIAGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, Hamden, Conn. 
ATwater 8-9346

One of most glamorous restaurants in New England. French Provincial 
thru-out. Complete lunch >1.50->2. Dinners >2.50->5. Banquet faciiities. 
Closed Monday.

DONAGHY STEAK HOUSE, 5523 BROADWAY, AT W. 230th ST.
. UPPER NEW- YORK’&‘ FINĘST FOOD

—> charcoal BroHed Steaks —Cocktail Lounge
HAMMOND ORGAN NIGHTLY. AIR CONDITIONED, CATERING 

Klngsbridge 6-9571. Free parking for Patrons

DOLL HOUSE RESTAURANT 
2231 Grand Concourse, Bronx. N. Y. 

SERVING GERMAN AND AMERICAN FOOD 
IN A PLEASANT HOME-LIKĘ ATMOSPHERE

REASONABLE PRICES. FO 4-8927

BEACON RESTAURANT in Hotel Beacon
2130 Broadway, at 75 St EN 2-4230. — Mgt.: Joschy Gruenfeld.
Well known for the finest Viennese food & specialties. Breakfast, 

lunch, dinner. Daily. Expert catering — small, large parties.
Banguet rooms. Moderate prices. Air-conditioned.

CHINA GARDEN — Wbite Plalns
.Tel: WH 6-2220 — 55 Tarrytown Rd. (22 miles) A lovely, modem 

Chinese restaurant for excellent gourmet specialties. L 12-3, 
>l->2.70; D 3-9, >2.15-$4.80 & a la carte until 12, 

SaL until 2 a.m^ Sun. 12-12. Bar & lounge
INDIAN HEAD RESTAURANT

German-Annerica.n Cooking — Luncheon — Dinner — Cocktails 
Sauerbraten - Duck - Seafood - Steaks&Chops — Air Conditioned. 
Exit45 No. State Pkway on Jericho Tpke bet. Commack£Smtthtown 

Closed Wednesdays — Tel.: FOrest 8-9840

Dine in a Homeiike Atmosphere in the BLUE SWAN INN 
Afternoon Entertainment - G. Marvin, Organist - Cocktail Lounge - Every 
Weekend Dinner-Music by Arthur Prinz — Every Wednesday Polka-Dance 
- Friday and Saturday evenings Yodler and Tap-dance — For Reservations 
CalI: Dl 3-8906(7). 201 WEST PASSAIC ST, ROCHELLE PARK, N. J.

A Popular Meeting Place in the Heart <A the VVatchung Mountains 
SCHWAEBISCHE ALB — VVARRENVI LLE, N. J, TeM EUot 6-9746 

. Postoffice Bound Brook — Our Specialty: Sauerbraten. alao "Clam Bakes" 
For Refreshment. . . Dortmunder Aktlen Bler — Entertainment by Osie 
Walen and His Orchestra — Dance Every Saturday — Fred Kraemer, propr.

Excellent German Cuisine and First Class Liąuors

MARINERS INN Bayview Avė. A James St, Northport, L. I. 
Situated direetly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on the Sea — German Kitchen — Local and imported 
Bear, Wine & Liquor — Daily Fresh Lobster

Villiam Kari, Propr. Tel.; ANdrew 1-9756

ERICH and VILMA, propr. ------  TeL: EVergreen 6-1464
1542 Gatės Ave^ Ridgevvood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtle Avenue)

TACONIC BRAUHAUS — 15 Conr.merce Street,' Havvthorne, N. Y. 
Tel.: ROgers 9-9842. Near Taconic Parkway, Exit Hawthorne-Thornwood, 

1% mile north of Valhala. — Ann Heim & Robert Keli, propr.
Excelent German Cuisine - Wuerzburger Hofbraeu - Music & Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daily (exc. Wednesdays). Air-conditioned.

Tel.: ANdrew 5-2911

Main Street

Established 1935
RuofFs SMITHTOWN TAVERN

SMITHTOVVN, I— I.
>: SAUERBRATEN — STEAE 

Completely Air Conditioned

Route 25

STEUBEN HOUSE Restaurant
20 E. 22nd. Street — Tel.: GR 7-9346 — Maximilian Kuffner, proprietor 

WELL ESTABLISHED GERMAN CUISINE (Specialties) 
Hall> Suitable tor Banąuets, Weddings — 10 -100 Persona

Closed on Saturday and Sunday Air Conditioned

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LISETTE WAEHLE, propr. — Telephone: OXbow 7-5772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waehle

BIRO ANO BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) Ott Route 9 <62 mile*] 

4 mile* from G

8PINNING WHEEL INN Fully
At REDDING RIDGE, Conn. Exlt #45 on Merrit Parkwa 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTIl 
Service 12:00-8:00 Closed Mondays (fficcept Holldnys). Expn

, ' į ---------------r----------------------- -----------
5AYAT NOVA RESTAURANT — BĮ Charles SL, N.Y.C. 

in Armenian cuisine
At reasonable prices 

OR 5-7364

LAKE MINNEWASKA MOUNTAIN HOUSES — Lako Miniiewaska 
(New Fktts- Alpine 6-2171; Nev York, WA 5-5638) (88 nules). Delightful 

dtafas at thi» mountalB top resort. American food. 
I*. 12:30^^3^0; D. Sun. 12:30-2. >4. SaL steak D. >4.50.

RAIN*QW RESTAURANT, Albany Po«t Road, Ossining, N. TT 
Witoon 1-9721

THE WHITMAN, Route 110
Betveen No. State FKY. and Jericho TPKE, Huntington, L. L 

from $2175. Prtvate Banquet Faciiities up to 500 people.

BRIELLE YACHT CLUB, Brielle, N. J. .
(Castle 3-3800), Ocean A Green Avės. A wonderful placė right on the 
water and overlooking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees S 1.85-$3; D 5-12, Sun. 12-10, entrees >2.60->6150. Music, danc- 
ing from 8 p. m.

GRISVVOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine old inn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal broded steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees >1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees >2.25 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

MAMA LARICCIA’S FAMOUS EL DORADO RESTAURANT
131 West St., Danbury, Conn. (Hte. 6), 1 mile West of City Hali, Danbury. 
Known Coast to Coast for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ampie 
parking. Pioneer 3-637o.

BOMBAY fNDtA RESTAURANT ^ 
465 West 125th St, New York City

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC 
EAST INDIAN DISHES.

UN 4-9634

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside T re n ton)
Charming country atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dinner— 

A la Carte, reas. Seats 4U0. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303.

LOCKE LEDGE INN, Rt. 118, Yorktown Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine in a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, eocktails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners’, 
Amer. Exp. Hosts: Irwin Rose, C. F. McAhister.

MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 137 Waveriy Place, N. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices.

A Bit of "Down Mesdco Way” in New York City
CH 2-9814

STEAK PIT RESTAURANT
666 Sunrise Highway, Rockvilie Center, L. 1^ N. Y. R0 6-7200

Elegantly dėcorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$1.60-$3.25; D 5-12, Sun. from 12, >3.75-$5.50 and a la carte

LIBORIO RESTAURANT, BIEN VENIDO — ls “Welcome Amigo* 
Authentic CU BAN and SPANISH Food at lt* Best. Lunch, Dinner, Supper 
----------- .Cocktail Lounge. Entertainment nightly. Air Conditioned.-------------  

Gali Your Host “Blanco” for Reservations JUdson 2-6188 
------^jB84-8th AVĖ- (Between 52nd A 53rd Sts.) Cdumbus 5-9793

TACONIC BRAUHAUS, Commence Street, Hawthorne, N. J. RO 9-9842 
WONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 

eoccept Wednesdays — Fully Air-Conditioned. Music and Entertainment 
Week-Ends — Reasonable prices.

DORLON'S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy, Exit $9 
or Connecticut Turnpike Exit 16. Serving fine food for over a Century.

John O’SuIlivan, Mgr. Phone VO 6-1969. A rewarding objective for an hour’s motor 
drive from the George Washington or White-Stone Bridge. Shore Dinners — Steaks 
and Chops. Open for Luncheon. except Saturdays. Dinner till 10 p-m. Closed Tuesdays

COCKTAIL LOUNGE

GUY LOMBARDO'S EAST PO4NT HOUSE, Freeport, L-UN.Y. FR 8-5660
TUs is one Long Island’s best and most popular dining places. Owned 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Point House features elegant decor 
and top ijuality food. Seafood is a special, būt steaks, chops and all other 
kinds of dishes are superb too. Nightly entertainment. Dinners from >325 
to >5.75. Children’s dinner >2. A la carte >1.75 and up. Members Diner’s Club.

SNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrdce
This is a leišurely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, course, th® house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon til 9:30 pm. Member Diner’s Club.

- SAyVil let 4-0248 ■V.’' 1

MČLE'fe PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent Frenęh A Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incl. broiled scampL 
baked clams, chicken Romana. Lunch. noon to 3 p.m, $1.75-$2.50. Dinner 6 
to 11 pjn. and Sun. 1 p.m, >3.00->5.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By"
Now under new Management 

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 days. YUkon 4-9810.

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

HOTEL DIXIE, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER—$2.65 
Full dinner includes baked potato, tossed salad, roll and butter, dessert and 
coffee. 11 a.m. to 10 p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Hank Faller. No cover or ent. tax. Member Diners’ Club. Wl 7-6000.

TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian A American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’tll 12, entrees 
(incl. potatoAvegetable). $1.25->4.50. Children’s menue. Bar, lounge. Parties

OLD TIMBERS RESTAURANT, Annandale, N. J. CLinton 9493R
The Mino family serves fine Italian and American specialties at their 
attractive, rustic restaurant. L 12-2:30, $1.50->4 and a la carte; D 5-9:30, 
Sun. from 12, >2.90->5; a la carte after 9:30. Bar. Closed Mon.

RIO GRANDE RESTAURANT, 499 East 138th Street, New York City 
AUTHENTIS MEXICAN DISHES AND SPECIALTIES AT VERY 

REASONABLE PRICES.
A Little of “Down Mexico Way” in New York City

MO 9-9907.

Now Serving Lunch 12-3 - Dinner - After Theatre Snacks — Closed Mondays 
Serving Authentic Island Dishes & Drinks. Hors D’Oeuvfes aerved at the bar 
6th Avė. at 11th SL — GR 5-6130 — Where Hawaii Comes to The Village

Diecover New Enjoyment at The TIMBER TRAILS INN Route 37, Sherman, 
Conn. 12 mile* North of Broorstei A. Danbury. Top ąuality dining in a Ukeslde aettlng 
of rare natūrai be aut y. Interesting Clvil War fannhouoe. Reatauraat now uader 
personai managetnent ot Ida DuMidi. formerly of N.Y.C & Pavrling, N. Y. Luacheon 
from >1.50. Diuner from >2.75 and ala carte. For reaervations phone ELgin 4-6707.

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. BrooMyn 11, N. T.
TeL: EV 7-2089'

Sav. M. ir i. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
• UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LięiJOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILE, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES 9 RAMANAU^Ab
1113 Mt. Vernon Street

POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-118I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street

Worcester, Mase.
PL 4-1165

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus Betarto naujose patalpose, skausmo



| ŽINIOS

Conn., ' vyrų choras, kuriam

šeštadienį per J. Stuko radijo

FORDHJCmO universitetas, kur šią vasarą vyko lituanistikos kursai.

PRABĖGUSIOS DIENOS
sė-

<
; EVergreen 8-9794

Prieinamtausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

bu-
pa-

saw> mist jos tikslus.
Ryty ir Vidurio Europos kiL

Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą įvairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas:
Regina Paeis, Benedictine Sisters, • 
Waliace Rd., Bedford, N. H. Tel.: 
GReen|eaf 2-4739.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961 j 
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

nę į tą susirinkimą. Susirinki
mu. šūkis: 'Dabar mes atsako
me Chruščiovui'.

Ryty ir Vidurio Europos kil
mės amorikiočiy organizacija 
taip pat dalyvauja Freodom 
Housa masiniame mitinge rug
sėjo 10 d. 5:30 vai. vakare. 
Visuomenė kviečiama susirink
ti ties Freedom House, 20 W. 
40 St., New Yorke. Susirinki
mas vyks gatvėje. Kalbės žy
mūs amerikiečiai. Čia pasisa
kysime, ko mes norime iŠ

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškiausi baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

sėjo 13 gražiame Royai 
dens parke, 990 E. Hazehvood 
Avė., Rahway, N. X Radijo ta?

antros valandos, vedėjas Jokū
bas Stukas maloniai kviečia

ke rugsėjo 20 Franklin Sąuare, 
1132 Hempstead Trnpk., Frank-

1959 m., rugtėjio 4 d., nr. 59

lomas, kurio tikslas atsakyti rugsėjo 8 prasmę — Marijos 
gimimą ir tautos šventę.

Linksmavakarį ’ rengia LB 
New Yoršo pirmos apylinkės 
valdyba rugsėjo 12 d. Apreiš
kimo parapijos salėje. Progra
mos dalyvius sukviečia Leonar
das Žitkevičius, pačiam vaka
rui vadovaus V. Bražėnas, ži
nomas feljetonistas, vyr. Skau
tų S-gos laužavedys. Valdybai 
vakarą rengti talkina jaunimo 
organizacijos. Po linksmos pro
gramos bus šokiai ir veiks bu-. 
fetas, kuriam vadovaus J. Re- 
mėza.

gros Romo Butrimo 
Į pikniką iš Brooklyno bus 
žarna autobusu, kuris išeis 
jau po pietų nuo 
parapijos bažnyčios.

Brolis Jurgis PotksvUius,
F.M., praleidęs atostogas Chi- 
cagoje, grįžo prie savo darbo 
Darbininko spaustuvėje.

'#■

fe-:

s

tosaką, suskirstydamas ją į ke
turis istorinius klodus, nurody
damas kur ieškotinas jos gro
žis.

Lietuvos proistorę ir istori
ją iki Vytauto dėstė dr. Va- 
sys. Nuo Liubbno unijos iki 
Lietuvos'padalinimo studentus 
vedė prof. Sužiedėlis. Prof. 
Kučas atkūrė 19-to amžiaus Lie- 
tuvos istorija. Apie nepriklau
somos Lietuvos valstybės kūri
mąsi šiame amžiuje ir nepri
klausomybės laikotarpį kąlbėjo 
dr. A. Senn. Viena pamoka sa
vaitėje buvo skiriama studen
tų pranešimams iš istorijos jų 
pasirinkta tema.

Seselės vienuolės dar turėjo 
ir metodikos pamokas: lavino
si, tarėsi kaip geriau dėstyti 
Btuanistiką pradžios mokyklo
se. Joms pašnekesius pravedė 
V. čižiūnas, dr. šlepetytė, prof. 
Sužiedėlis ir p. Naujokaitis.

Tai šitaip vyko formalusis 
šios vasaros lituanistikos se
mestro mokslas. 0 kiek buvo 

tams pagaliau įkalti į galvą išmokta ir prasilavinta sėdint 
nors vieną kitą taisyklę. Stu- - - 
dentai, kad ir padejuodami,

K bSšogalieaų iro y*41?*5’ m°kėsi «ram^os sintaksės vos puoawK
komis buvo nupirkti ir pasiųs- ___ kalboje rašyme iėkštelės _

| Kennebunkportą maidintn- 
kę išvyka bus šeštadienį, rug
sėjo 5. Rytmetį 9 vai. vienuo
lyno koplyčioje bus mišios 
vykstančiųjų intencija. Išvyks
tama 9:30 nuo pranciškonų vie
nuolyno, 680 Bushvvick Avė. 
Keleiviai prašomi nesivėlinti. 
Dėl mažo skaičiaus važiuojan
čiųjų, autobusas nebus siunčia
mas į Elizabethą. Visais reika
lais skambinti Darbininko ad
ministracijai: GL 5-7281 arba 
į vienuolyną: GL 5-7068.

Kun. V. Dabušis rugsėjo 2 
išvyko į studentų ateitininkų 
stovyklą kapehono pareigom. 
Stovykla baigiasi rugsėjo 6 iš
kilmingu uždarymu.

S. IR E. KRAUNAICIŲ 
DRUSKONIE HALI.

terbury, Conn., — 5 dol.
Už aukas nuoširdžiai dėko-

DRUSKONIE HALU 
ANO E S, N. Y. 

Andes 2781

• Šokimo kontestai:
• IMaimėjbnai ir kitokios įvairenybės

kilmingoms - mišioms aukoti ir

Druskonie Hali

šešios lituanistikos vasaros 
semestro savaitės jau praeity
je. Peržvelkime dar kartą šios 
vasaros dienas, kurios buvo sau
lėtos ir lietingos, smagios ir 
darbingos. Liepos 6 d. dr. Va- 
sys, savo ir instituto vedėjo 
Tėvo Jaskevi&aus vardu, pa
sveikino šios vasaros lituanis
tus: 8 seseles vienuoles ir 16

. LEONĖS LUKOŠEVIČIENĖS 
LAIDOTUVĖS

A. a. Leonės Lukoševičienės 
mirtis sujaudino New Yorko 
lietuvišką visuomenę. Paliko 
skausmo sukrėstą vyrą dr. Hen- 
riką  ̂Lukoševičių ir labai daug 
jos liūdinčių draugų; prietelių studentų. Penki iš studentų 
ir pažįstamų. Jos švelnus, ma
lonus būdas, gražus sugyveni
mas su kaimynais, lankymas 
ligonių, vargan patekusių šelpi
mas, dalyvavimas visuose pa- 
trijotiniuose parengimuose, pla
tus ir nuoširdus bendravimas 
su žmonėmis, išgarsino a. a. 
Leonę, visi ją mėgo ir visi da
bar jos liūdi. Labai daug buvo 
užprašyta mišių už jos vėlę.

A. a. Leonė mylėjo Lietuvą, 
kad net prašė ją palaidoti lie
tuviškame tautiniame drabužy. 
Jos valia buvo išpildyta. Ap
reiškimo par. kunigai ir lietu
viai pranciškonai kasdien prie 
grabo kalbėjo rožančių.

Laidotuvių mišias aukojo kun 
Ą. Račkauskas, kun. J. Ceka-

Rucšia rudens šventę
Jėzaus Nukryžiuotojo seselės 

Brockton, Mass., rugsėjo 7, 
Darbo Dienos šventėje, ruošia 
Naujosios Anglijos lietuvių ru
dens šventę — pikniką, šven
tė pradedama mišiomis 11 vai. 
ryto. Jo metu pamokslą pasa
kys šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorius prel. L. Tu- 
laba. Po pamaldų — užkan
džiai, o nuo 2 vai iki 4 vai. 
po pietų šv. Petro 'parapijos 
CYO benas duos muzikos kon
certą. Vėliau bus šokiai, užkan- 
džiavimai, pasikalbėjimai ir tt. 
Šiam piknikui įvairių gėrybių 
ir dovanų stalus ruoš: Boston, 
Cambridge, Lawrence, Stough- 
ton, Waterbury ir Worcester. 
Visas surinktas pelnas eis se
selių koplyčios statybai. Iš 
Bostono specialūs autobusai į 
šį pikniką išvažiuos 9:30 vai. 
ryto nuo Liet. Piliečių Klubo. 
Kelionei bilietus galima gauti: 
Onos Ivaškienės baldų krautu
vėje, pas V. Brazauską ir N. 
Grabijolienę. Kelionė ten ir at
gal — 1.50 dol.

Šiluvos atlaidų pamaldos 
per televiziją

Rugsėjo 6 Marianapolyje 
"vyks^iluvos Marijos šventė
Maldos Diena. Tą dieną po vi
są pasaulį išblaškyti Uetuviai 
melsis į Mariją ir prašys Jos 
užtarimo kenčiančiai Lietuvai. 
Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčiai gavo sutikimą iš Bosto
no arkivyskupijos televizijos 
programos vedėjo kun. Flaher- 
ty, kad ta diena aukojamos mi
šios Šiluvos Marijos garbei ir 
pamoksi, apie Marijos apsireiš
kimus Šiluvoje būtų transliuo
jami per televiziją. Mišias lai
kys ir pamokslą pasakys kun. 
J .Jutkevičius. šios pamaldos 
bus transliuojamos per Bostono 
televizijos stotį Channel 7 rug
sėjo 6 d. nuo 9:15 iki 10 vai. 
ryto. Programos metu himnus 
sugiedos Aušros Vartų parapi
jos, Worcester, Mass., 116-sios 
vyčių kuopos choras.
Laisvės Varpas pakeitė laiką

Pradedant rugsėjo 6, Laisvės 
Varpo radijo programa bus per- 

VvrU uždaros duodama nauju laiku: 8 - 9 
vai. ryte. Laiko pakeitimas pa-

kurios gausybės šią vasarą 
mėmės.

Aišku, šių kursų nebūtų 
vę, jeigu jie nebūtų buvę
remti finansiškai. Didžiausias 
išlaidas (visiems už mokslą su
mokėjo) jau trečią vasarą iŠ 
eilės dr. J. Kazickas ir dr. K. 
Valiūnas; dr. Vydūno Vardo 
šalpos fondas skyrė dviem stu

dentam sitpendijas jjo 175 dol.;^, 
dvi Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės apybnkės — Detroi
to ir Philadelphijos — skyrė 
stipendijas po 50 dol.; dr. A 
Vasio pastangomis Philadelphi- 
joje surinkta dviem studentam 
150 dol.; iš Philadelphijos Lie
tuvių Banko per ponią ir poną 
Cheledinus —100 dol.; inž. V. 
Mošinskio — 10 dol.; prof. A.- 
Salio — 10 dol.;,dr. A Vasio 

10 dol; dr. Šmulkščio — 
10 dol.; prof. A. Jurskio — 5 
dol.; ponios Vainiūnienės — 5 
dol.

Seselėms aukojo: prel. J. Bal- 
kūnas, prel I. Valančiūnas, 
prel. P. Virmauskis, kun. kleb. 
J. Aleksiūnas, kun. A Ab- 
račinskas, kun kleb. Baltrušiū- 
nas, kun. kleb .B. Gauronskas, 

, ,v kun. kleb. M. Kemėžis ir kun.
tas Kroatuos si- klet) dr j Starkus 

taip įsigytų žinių ir supratimo 
Jeigu gramatika didebu įdo- kiekį? Jungė mus bendri moks- 

mumu ir nepasižymėjo, tai Be- lo dalykai, bendros pramogos, 
tuvių Bteratūros paskaitos bu- bendras betuvio studento tau

tinis sąmoningumas ir viltis, 
jog mūsų įgytos žinios įgalins 
ir mus padaryti savo įnašą i 
tą pačią hetuviškąją kultūrą, iŠ

jau trečios kartos Amerikos 
lietuviai. Susipažinę vieni su ki
tais, šiltai susidraugavę, stojo 
studentai į darbą.

Sunkiausias šio semestro dar
bas, tačiau, teko lietuvių kal
bos dėstytojams: S. Barzdukui, 
dr. A. Šlepetytei ir L. Dambriū- 
nui. Kasdieną jie aiškino gra
matikos ir sintaksės taisykles, 
taisė kirčius, o vakarais sėdėjo 
apsikrovę popierio lakštais — 
tai studentų namų darbai, ku
riuos reikėjo atsidėjus tikrinti. 
Ir nors varginami, šie moky
tojai neprarado nei savo malo
nių šypsenų, nei vilties studen-

popietėmis ant pievutės kartu 
su profesoriais, arba prie ka
vos puoduko, 'ar gaidžių ledų

• i - i * giedojo operos solistas V Bal- jaučiama oažanea.ti Baisogalos parapijai hturgi-- trušaitis. mai rūbai trims kunigams is- _ , _ ,, .• - - Po geduhngų pamaldų Ap- 
, . . • * . reiškimo par. bažnyčioje, a. a.vienos geradares aukota taure. T . , F .J’ .

Neseniai gautas klebono pade- buvo padėta į kapines. v0 grynas malonumas. Išeita 
kos laiškas. Praneša, kad per lydėjo virs 80 žmonių, nors lietuvių hteratūra pradedant 
šv. Antano atlaidus biržebo 14 19*tu amžiumi Pačios nau'
buvo aukojamos mišios, pasi
puošus naujais aukotais rūbais. 
Meldėsi už visus baisogaliečius 
klubo narius ir jų šeimas drau
ge su atlaidų dalyviais. “Džiau
gėmės, grožėjomės, nuoširdžiai 
dėkokite visiems savo šeimos

už 40 mylių. Keturi kunigai at- jausios mūsų kūrybos. s. Barž
ai0 velionę iki paskutinio dukas nagrinėjo budingus at- 
poilsio vietos. Kun. J. čekavi* skirtis mūsų literatūros kūri- 
čius pasakė graudų atsisveikini- nius: pasakėčias, Anykščių Ši
mo žodį. Aidėjo liūdnas Betų- ieų, noveles. Dr. Maciūnas la- 
viškas “Amžiną atilsi” ... išsamiai nušvietė 19-to am-

Dsėkis Viešpatyje; tiek išken- 
tėjusi, brangi velione. Mes at-

ELIZABETH, N. J.

Novena Švč. Dievo Motinos 
Šiluvoje garbei šv. Petro ir Po- 

žiaus literatūrą su spaudos vilo Betuvių parapijos bažny- 
nariams’ — rašo klebonas. draudimo laikotarpiu, kreipda- čioje pradedama rugsėjo 7 d.,

minsime maldoje, melsdami mas ypatingą dėmesį į Mairo
nį ir Kudirką. P. Naujokaitis 
pristatė žymiuosius poetus V. 
Mykolaitį - Putiną, F. Kiršą ir 
J. Baltrušaitį, šviežiai ir turi
ningai dr. K. Ostrauskas nagri
nėjo naująją Betuvių Bteratū- nos dienomis kiekvieną rytą 
rą, pradėdamas su BiBūnu ir bus aukojamos mišios Šiluvos 
baigdamas Nyka - Nibūnu. Bievo Motinos garbei prie spe-

Baisogalos parapijos fondui, ... r Viešpaties amžino gyvenimo,aukų atsiuntė: dr. Vladas Blo- r p ,
žė, Spencerville, Ohio, — 20 " ’ *
dol., Joana Sįuoksnaitienė, Wa- ------------------------------------------------

7:30 vai. vak. ir tęsis iki rug
sėjo 15. Novena biis lietuvių 
ir anglų kalbomis. Novena iš
kilmingai bps užbaigta rugsėjo 
15 d., 7:30 vai. vak. Iškilmėse 
dalyvaus arkivz Boland. Nove-

1- 
ir

>

rekolekcijos darytas dėl dviejų priežasčių: 
ligšiolinis laikas iš dalies su- 

Naujosios Anglijos Kunigų tapo su kitos betuvių radijo 
Vienybei ^pritarus, yra ruošia- programos laiku; antra, dėl lig- 

_ §į0Įjnj0 jajjj0 nusiskundė daug 
Laisvės Varpo programos rėmė
jų ir klausytojų.

mos pas Tėvus Marijonus, Ma- 
rianapolyje, Thompson, Conn., 
katalikams vyrams

UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos prasidės rugsė

jo 12, šeštadienį, 9 vai. ryto 
ir baigsis rugsėjo 13, sekma
dienį, popiet.

Maistas ir nakvynė kainuos 
apie 10 dolerių.

Į rekolekcijas yra kviečiami 
visi Naujosios AngBjos ir jos 
apylinkių lietuviai katalikai vy
rai.

Rekolekcijas ves Tėvas Venc-

CAMBRIDGE, MASS.

M.and 'Ž7” " 

Collision Works 
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių iš tiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS

Woodhaven, N. Y.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

Šalinskas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

TeL EVergreen 7-4335
Stepiien Aromiskis

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Graborius-Balsranootojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropohtan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Reikale Saukite: Tel. TW 8-8494

NOTA R Y PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir naktį 

Nauja modemiška koplyčia teš
menims dykai. Aptarnauja Ckn* 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mtauMomis kainomis. Kainos tos

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLICPalaidota
Iš Nekalto Prasidėjimo baž

nyčios rugpiūčio 12 palaidota 
Ieva Maskevičienė šv. Mykolo 
kapuose, Forest ’Hill, Boston, 
Mass.

Ona Mockaitienė palaidota 
rugpiūčio 21 irgi šv. Mykolo 
kapuose Boston, Mass.

Atostogų laikas jau užsibai
gė. Kun. S. Saulėnas atostoga
vo visą liepos mėnesį, o kun. 
J. Petrauskas visą rugpiūčio 
mėn.

Greit rengsimės parapijos 
auksiniam jubibejui, kuris pra
sidės gruodžio 9. Kardinolas 
Cushingas pažadėjo dalyvauti 
kitų metų gruodžio 9 d., kada 
bus tikroji sukaktis.

Vietinis

K. Bačauskas,

■-------------------- Pro{- A* Salys gau- cialaus neseniai įrengto alto- kus, S. J.
Išnuomojamas didelis gra- gom. Graži gamta, gera virtuvė sias žodžių darybos priemones riaus.

^puikus poilsis. Rąžyti ar skam- Hetuvių kalboje, padėjo susi- -------—
rasti amerikonizmams lietuviš
kų pakaitalų. Prof. J. Brazaitis 
suglaustai pristatė Betuvių tau-

šiemet Šv. Kazimiero parapi
jos antras ir paskutinis pikiu- rašyti kun. J. Žuromskiui, 50 
kas įvyks rugsėjo 13 d. grai- W Sixth St. Boston 27, Mass., 
kų parke prie III kebo va- arba P. Kaladė, 665 E. 7th St, 
žiuojant į Peperil. Pikniko pra- So Boston 27, Mass 
džia 2 vai p.p. Piknike, kaip .
visada, gros L Tamubonio va- linuomojamas 4 kambarių
dovaujama graži muzika, bus butas be apšildymo. Kaina 35 ADAM REALTY C O.
skanių valgių ir gėrimų. Para- dol. mėnesiui Adresas: 752 Mac o f f e r s
rajos kunigai maloniai kviečia Donough St., Brooklyn, N. Y. . . L„„L.
visus parapieaus ir šiaip sve- (BMT Broadway linija, Halsey and Insurance Service
čius gausiai piknike dalyvauti! St stotis) Skambinti tel.: VI 8- *

Ar*r*KAloAL*B, MUK A(jrr>o
& MANAGEMENT INSURANCE 

FIRE. CASUALTY, LIFE
AUTOMOBILE AND BUSNESS

žus kambarys su šiltu vandeniu 
1095 Halsey St., Brooklyn, N. 
Y. Teirautis telefonu GLenmore 
3-3080

NASHUA, N. H.

Piknikas

LIETUVOS ATSIMINIMŲ

rengiama* NEW JERSEY LIETUVIAMS, byks

Sekmadienį, 1959 m. Rugsėjo (September) 13 d.
gražiame ir erdviame ROYAL GARDENS PARKE IR SALĖJE

Pikniko pradžia 1:00 vai p.p. Šokiai nuo 4:00 vai p.p. iki 10-tos vai nakties 
Veiks gausus bufetas Įėjimas — 31.00

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

SAV. B. KUČINSKAS

Visus Maloniai KvfeSame!
' 35 So. 8th Street
* Brooklyn II, N. Y.

RADIJO PIKNIKAS

Programoje: • “Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė 
e Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Misa Lithuania, 

1958”

Joseph Garszva

Gražioje Tėvų Marijonų so
dyboje, žalių medžių prieglobs
tyje, rekolektantai galės pora 
dienų pailsėti ir dvasioje susi
kaupti.

Rekolekcijų reikalu prašome

J. B. S h alins-

Suteikiam garbingas laidotuves.

p. S. 3138.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

FOR FAST ACTION
AND PREFERRED ATTENTTON, 

"SEE ADAM FIRST"

ADAM REALTY C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskaa, Salesman

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas


