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Chruščiovo atvykimo išvakarėse. Prezidentas kardinolui už tai padėkojo

NESUTARIMAI

MES SIŪLYKIME JAM LENKTYNIAUTI ŽMOGAUS LAISVIŲ VYKDYME

Freedom House mitingas
Freedom House organizacija

kad į nusikaltimus šiokiu ar 
tokiu būdu įsivėlę 60,000 pa
auglių, tai 4 proc. viso New 
Yorko paauglių skaičiaus. Pa
taisos namuose yra 3,600.

Amerikos Lietuvių Taryba 
New Yorke ir Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV - pirmoji ape
liacinė grupė išleido bendrą 
kreipimąsi į New Yorko lietu
vius. Jame sakoma:

Visa mūsų politinė vadovy
bė — Amerikos Lietuvių Ta-

karas. Mes tikėjome — sakė ves ir jo žmones nuo begėdiš- 
kardinolas, —-kad karas baigė- kų užpuldinėjimų, kuriuos vyk
si mūsų brangiai apmokėta per
gale. Bet netrukus buvom nu
stebinti ir nuvilti, kai pama
tėm, jcg pergalė nereiškia nei 
taikos nei laisvės visom ją. my
linčiom tautom.

Prasidėjo šaltasis karas. Ir 
mūsų krašto jaunimas buvo 
pašauktas toliau ginti jo lais-

Valstybės sekretorius
Foster Dulles 1958 sausio 12 
spaudos konferencijoje buvo 
paklaustas, ko Chruščiovas ti-

Kardinolas Spellmanas, New tarnus tikroMoe (laisvės princi- 
Yorko arkivyskupas paskelbė, ' pus. 
kad arkivyskupijos bažnyčiose 
ir koplyčiose rugsėjo 14, pir
madieni, bus maldos valanda 
"už mūsų mylimą kraštą".

Ragino melstis kiekvieną ir 
individualiai, kad Viešpats su
stiprintų Amerikos vadus ir i- 
kvėptų kitų valstybių lyderius 
branginti sugyvenimą ir nekin-

tavimą dėl jo rengiamų vaišių eitą jų kontroliuojamuose pa- 
Chrųščiovui; savo nusistatymą 
jos pareikš dar pilnėtais ir mi
tingais.
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JAM TAI DIDELIS LAIMĖJIMAS
DULLES APIE EISENHOWE- 
RIO IR CHRUŠČIOVO SUSITI
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Rugsėjo 14 yfra Chruščiovo 
atvykimo išvakarės. Jo vardo 
neminėdamas, kardinolas krei
pė dėmesį į didelę dabartinę 
komunistų grėsmę, kurią paly
gino su Pearl Harbor išdavimo 
ir apgaulės dienia.

Priminė didelį apsigavimą, 
kurį paliko antrasis pasaulinis

UŽSIENINIŲ KARŲ VETERANŲ konvencijoje rugsėjo 3 velioniui buv. 
sekretoriui John Foster Outles buvo pripažintas aukso medalis, ir 
Cooper T. Holt, Chattannooga komandierius, kalbėjo: Chruščiovas 
nebūtų buvęs pakviestas, jei Oulles būtų buvęs gyvas (NYT).

Nikitos Chruščiovo pakvieti
mas įsiūbavo Amerikos visuo
menę kaip retai kuris įvykis. 
Įsiūbavo ne naujuosius ateivius 
iš Maskvos pavergtų kraštų, 
bet senuosius amerikiečius Jr 
jų galingas organizacijas. Ka
da pasisakė unijų federacija, 
karo veteranai, rytų ir vidurio 
Europos kilimo amerikiečiai ir 
pavergtų tautų draugai, kardi
nolai Spellmanas ir Cushingas 
su milijoniniais tikinčiųjų skai
čiais, — naujieji ateiviai yra 
jau tik lašas bangoje prieš 
Chruščiovą.

Bangą iš naujo įsiūbavo 
Chruščiovo pakartoti reikalą vi-' 
mai, kuriuos paskelbė Foreign 
Affaires, o taip pat Laos bei 
Indijos nauja agresija. Būdin
gesnius New Yorko atsiliepi
mus sutraukiame.

Vieni pasisakymai maždaug 
reiškia: Chruščiovas išblaškė 
pasikalbėjimų viltis ir dabar —

NIEKO NEBELAUKITE!
N. Y. Times vedamajame 

priminė, kad be pagrindo gi
riasi Chruščiovas Sovietų au
gimu, To augimo metodus pa
rodęs Stalino - Hitlerio karinis 
sąmokslas, dėl kurio kankiniais 
virto rytų Europos ir Azijos 
tautos. Jei Chruščiovas sako, 
jog tai buvęs tik praeities me
todas, tai jam atsako įvykiai 
Lenkijoje, rytų Vokietijoje, 
Vengrijoje, Tibete, Laos, Indi
joje —viskas tas pats. Laik
raščio išvada: Chruščiovas ne
gali tikėtis, jog Vakarai yra 
tiek naivūs, kad jo siūlymus 
priimty.

N. Y. H. Tribūne: diktato
riaus tonu derybos nieko gero 
neduos. Chruščiovo pareiški
mas — tai jo vizitinė kortelė, 
sumažinusi viltis tų, kurie lau
kė didesnių įvykių iš pasikeiti
mo vizitais.

— Amerikoje į kolegijas

W. J. Jorden (NYT): nei pre
zidentas nei jo aukštieji pata
rėjai nėra perdaug optimistai... 
Chruščiovo straipsnio paskelbi
mas nesumažino politikos ste
bėtojų pesimizmo,

W. Lippmann (NYHT), karš
čiausias kalbų šalininkas: 
Chruščiovo atsilankymas su
trauks dideles minias, nes yra 
nepaprasto smalsumo pamatyti 
jį ir pamatyti, ką jis mėgsta. 
Bet nereikia perdėti viso to 
reikšmės, nes kai viskas (iškil
mės) bus baigta, vėl ateis kon
krečių derybų sunkus ir šaltas 
darbas.

Ar tai reiškia, kad Chruščiovas mėgina sukti ratą atgal?
Sovietų Sąjunga rugsėjo 9 ' 

paskelbė raginimą Indijai ir 
kom. Kinijai sienų klausimą 
spręsti draugiškom derybom. 
Priminė, kad konfliktas tarp 
Indijos ir kom. Kinijos Ameri
koje išnaudojamas prieš Chruš
čiovo ir Eisenhovverio susitiki
mą,

Kom. Kinija tuojau paskelbė 
pasiuntusi Indijos min. pirmi
ninkui raštą, siūlydama tokias 
draugiškas derybas sienų reika
lu. Tačiau tame rašte taip pat 
išvadino Indiją provokatore, 
apkaltino, kad Indijos kariuo
menė užpuolusi kom. Kirši ją ir 
sukėlusi incidentus. Taip pat 
pamini, kad dabartinių sienų 
tarp^ Indijos ir Kinijos nepri

pažįsta, nes jo Sesančios Ang
lijos “agresoriaus” McMahono 
padaras.

Kinijos komunistai ragina, 
kad Indija atitrauktų savo ka
riuomenę iš teritorijų, į kurias 
Kinija reiškia savo pretenzijas 

— Ladakh, Bhutan, Sikkim. 
Tada eis “draugiškos derybos’.

Indija rengiasi Kinijos raštą 
atmesti.

Maskvos raginimas "draugiš
kai" spręsti sienų ginčą verti
namas kaip Maskvos apsižiūrė- 
jimas, kad pertempė stygą prieš . 
susitikimą su Eisenhoweriu. 
Chruščiovas nori sudaryti įspū
dį,, kad stygą atleidžia, nors iš 
tikrųjų ne — nes Kinija pre- • 
teorijas į Indijos teritoriją ir 
toliau tebereiškia.

I LAOS VYKSTA KOMISIJA
Komunistai, atleisdami gink

luotą spaudimą Indijoje, sutel
kė jėgas smūgiui Laos. Laos 
vyriausybė aliarmavo, kad pa
dėtis labai pavojinga ir prašė 
Jungtines Tautas pagalbos. 
Rugsėjo 7 Saugumo Taryboje 
tik vienas Sovietų atstovas pa
sisakė prieš JT komisijos siun
timą į Laos. Kiti 10 už. Nors 
Sovietai reiškė veto, bet Ame
rikos atstovas Cabot Lodge j r. 
sumaniai apėjo veto, ir buvo 
sudaryta komisija iš Japonijos, 
Italijos, Argentinos ir Tuniso 
atstovų. Komisija šios savaitės 
gale turi išvykti į Laos.

dė komunistiniai tironai prieš 
beginklius mažesnių, silpnesnių 
valstybių žmones.

šitas šaltasis karas nesibai
gė. Ir mes esam vieningai ir 
tvirtai pasiryžę saugoti Ameri
kos palikimą — laisves; esam 
susirūpinę pavergtom tautom, 
kurios savo pavergtus kraštus 
myli, kaip ir mes mylim savą
jį-

Ragino J^ąrdmglas tautiečius 
^neleisti; kad apati j a persvertų 
budrumą ar “appeasementas’ 
nugalėtų teisingumą.

Arkivyskupijoje yra 401 pa
rapija su 1.5 mil. tikinčiųjų.

kiši iš pasimatymo su prezi
dentu Eisenhoweriu. Dulles at
sakė:
— Didelis laimėjimas (Chruš

čiovui) būtų susitikimas, kuria
me galėtų laidyti tuščias fra
zes apie taiką: "Mes imame 
bendradarbiauti. Mes daromės 
draugais. Mes darome galą pa
saulio įtampai. Ir dėl to nėra 
toliau reikalingi kariniai pasi
rengimai. Nėra reikalingi "mo
kesčiai tarpusavio saugumo 
programai" ir panašiai.

— Jei jis to pasiektų, tai 
būtų didžiausias laimėjimas jo 
karjeroje ar apskritai bet keno 
karjeroje, kadangi ... tauta to
liau nebenorėtų pritarti kari
nėm programom, ūkinės pagal
bos programom, prievolėm, ku
rias uždeda sąjungos, reikalau
jančios derinti vienos valstybės 
politiką su kita — visi tie da
lykai rodytųs nereikalingi, ka
dangi taika jau paskelbta.

CHRUŠČIOVUI 
LANKANTIS 
NEW YORKE

Trečia grupė prieš Chruščio
vo argumentus iškelia jiem 
priešingus siūlymus, lyg per
inėdami iniciatyvą propagando
je ir kviesdami —

PALENKTYNIAUKIME!

N .Y* World Telegram pa
skelbė, kad Sam Rayburn, at
stovų rūmų pirmininkas, atsi
liepė dėl Chruščiovo susi
jaudinimo “pavergtų tautų sa
vaite”. Kaip atrodytų — sakė 
Chruščiovas — rezoliucija apie 
Texas, Arizonos ir Kaliforni
jos išlaisvinimą iš Amerikos 
vergijos... Rayburn į tai atsa
kė: mes padarysime Texa$, A- 
rizonoj ir Kalifornijoj plebisci-

Ką gali pasiūlyti?
Washingtone aiškinama, kad 

prez. Eisenhoweris galįs pasiū
lyti Chruščiovui pratęsti ato
minių bandymų draudimo lai
ką, kol eis derybos Ženevoje 
dėl kontrolės.

— Dalai Lama kreipėsi į 
Jungtines Tautas pagalbos Ti
betui prieš Kinijos komunistus. 
Nehru jį nuo to atkalbinėjo.

— Viceprezidentas Nixonas 
planuojamas siųsti į komunis
tinę Kiniją derėtis dėl ameri
kiečių belaisvių paleidimo.

— Chruščiovui buvo pasiū
lyta Amerikos televizijoje kal-

Iš Rytų ir Vidurio Europos 
Kilimo Amerikiečių Konferen
cijos praneša:

Rugsėjo 20, sekmadienį, 7:45 
vai. vakaro Carnegie Hali įvyks 
didžiulis mažųjų tautų mitin
gas atsakyti į Chruščiovo -me
lus. Kalbės pora senatorių, A- 
merikos Legiono vyriausias ko
mandierius. Rytų ir vidurio Eu
ropos kilimo amerikiečių vardu 
kalbės prel. J. Balkūnas. Pro
gramoje dalyvaus vengrų ir 
ukrainiečių chorai.

Tikimasi perpildyti salę ir 
gatves, todėl patariama ateiti 
anksčiau.

TARP INDŲ
Ar Kriebnę Menon eis laukan? bėti pusę valandos, o kitą pu-

Indijos min. pirm. Nehru atsakinėti į ——. 
niekada neturėjo tokios sun
kios padėties kaip dabar. Ją ap
sunkino ne tik kom. Kinijos 
puolimas, bet ir nesutarimai 
tarp apsaugos ministerio Kristi
na Menon ir štabo viršininko. 
Menon yra Maskvai palankus ir

■į

Prel. J. Balkūnas prašo 
lietuvius dalyvauti šventoje 

valandoje, kuri vyks kiekvieno
je bažnyčioje rugsėjo 14, pir
madieni. Prašo taip pat rugsė; 
jo 15, antradienį, 11 vai. ryto 
laikyti vienos minutės tylą.

Rugsėjo 17, ketvirtadienį, 6 
vai. vak. piketuos lietuviai stu
dentai ties Waldorf -Astoria 
viešbučiu. Piketo reikalais tar
tis su stud. L. Sabaliūnu, o mi
tingo reikalais su Alto atstovu 
A. Skėriu.

pirm. Nehru atsakinėti į klausimus. 
Chruščiovas atsakė mieliau 
kalbėsiąs valandą, o į klausi
mus neatsakinėsiąs.

— New Jersy nuo metų pra
džios iki dabar atšaukė leidi
mus vairuoti automobiliais 
5,118 asmenų dėl pergreito va
žiavimo.

— Lenkija nesirengia kvies
ti prezidento Eisenhowerio. 
Gomulka privengia, kad lenkai 
pareikš jam dar daugiau entu
ziazmo kaip viceprezidentui 
Nbconui. 

— Amerikos skola dabarti
niu metu siekia 290 milijardų. 
Jei skaičiuojama, kad dabar _  ___ _____  ______
gyventojų Amerika turi 176 ryba, Lietuvių Fronto Bičiu- 
milijonus, tai kiekvienas Ame
rikos gyventojas yra apkrautas 
skolos našta po 1,641.52.

— Amerikiečiai apskaitė, kad 
paroda Maskvoje buvo “pelnin
giausiai” investuotas kapita
las. Apie 90 procentų parodą 
lankiusių buvę patenkinti. Pa
rodą aplankė apie pustrečio 
milijono, sovietų parodą New 
Yorke daugiau kaip vienas mi
lijonas. Amerikai kiekvienas 
atsilankęs į parodą Maskvoje 
atsiėjęs po vieną dolerį. Tai 
esanti pati pigiausia propagan
da.

—Prezidente* Eisenhoweris 
pareiškė pasitenkinimą rengia
mom maldom už pasisekimą 
derybose su “bedievišku komu
nizmu”. Kardinolui Spellmanui ___________ ___ ____________

si Maskvoje pas Chruščiovą, prezidentas padėkojęs už ren- rengia mitingą ketvirtadienį 
strimgalviais puolėsi iš Mask- .................
vos namo. Tačiau apklausinė
jimas rodo visuomenės opini
ją persveriant 5 proc. kon
servatorių naudai. Ligšiolinia
me parlamente konservatoriai 
turėjo taip pat 65 atstovų per
svarą.

vergtuose kraštuose ...
U. S. News a. World Reperi 

redaktorius D. Lawrence pa
kartoja tokį pat pasiūlymą, o 
į Chruščiovo raginimą lenkty- Amerikai priešingas. Bet jis 
niuoti toliau ūkinės gamybos, yra Nehru draugas. Paskirtas 

apsaugos ministeriu, jis atsa
kingose vietose skyręs sau pa- 
tikimūs žmones. Aiškiną, kad 
jis nori ušitikrinti kariuome
nės palankumą sau, jei bus rei
kalas jam tapti ministeriu pir
mininku, nes Nehru sveikata 
silpstanti. Prieš Menon protes
tuodamas, štabo viršininkas at
sistatydino. Atsistatydino ir 
Menon iš ministeriu. Tai įvyko 
kaip tik tom dienom, kada In
dija turėjo siųsti kariuomenę 
prieš Kinijos komunistus, per
žengusius Indijos šieną. Nehru 
abudu paliko vietoje. Tačiau 
aiškinama, kad Menon turės 
pasitraukti iš krašto apsaugos 
ministeriu, kaip tik jis grįš iš 
Jungt. Tautų posėdžių.

ANGLIJA PASKELBĖ 
PARLAMENTO RINKIMUS
Anglijos vyriausybė apskaitė, 

kad po Eisenhowerio apsilan
kymo Anglijoje yra patogiau
sias metas skelbti naujo par
lamento rinkimus. Rinkimai pa
skelbti spalio 8. Darbiečių va
dai, kurie šiuo metu svečiavo-

srityje atsako nauju pasiūlymu 
— lenktyniuoti ir pilietinių 
laisvių bei tautų apsisprendimo 
srityje. Būtent: duodant asme
nim ir tautom tikėjimo laisvę, 
susirinkimų laisvę, informacijos 
laisvę, laisvę opozicinėm parti
jom veikti, laisvę nuo agresi
jos, laisvę kiekvienai tautai pa
sirinkti savą politinę ir socia
linę sistemą ...

Lyg norint nustelbti tuos ne
palankius atsiliepimus apie 
Chruščiovą, N. Y. Times imta 
spausdinti Maskvos simpatiko 
H. E. Salisbury straipsnių seri
ja, kurių raudonasis siūlas — 
Stalino laikais viskas buvo blo-

tą, jei Sovietai leis tokį plebis- gai, o dabar jau viskas gerai...

Kiti pasisakymai įspėja tuos, 
kurie nori rodyti Chruščiovui 
entuziazmą —

NEPERSISTENKITE!
- R. Drummond (NYHT) pa
sisako prieš argumentus Ųį, ku
rie įtikinėjo, kad Kongresas tu
ri pakviesti Chruščiovą kalbėti 
Drummond patikrino ir rado, 
kad tie argumentai klaidingi: 
nuo 1947 iki 1958 Amerikoje 
lankėsi 88 vyriausybių galvos, 
bet Kongrese kalbėti buvo pa
kviesti tik 34. Šiuo atveju au
torius siūlo: rezervuokime tai 
(kvietimą) tiem, kurie pasitiki 
vyriausybe, bet nesiūlykime jo 
tiem, kurie nori ją nuversti.

Samuel S. Stratton, New 
Yorko kongresmanas demokra
tas, rugsėjo 7 pasiūlė rezoliu
ciją, kad prezidentas atšauktų 
kvietimą, iki Chruščiovas su
stabdys agresiją Laos.

N. Y. Times paskelbė vete
ranų konferencijos Los Ange
les paraginimą savo nariam 
boikotuoti visus paruošimus 
Chruščiovui, prašyti valstybės 
departamentą, kad nebūtų leis
ta iškelti Sovietų vėliavą 
Chruščiovo vizito metu.

Tas pats laikraštis pranešė 
taip pat, kad New Yorko pen- 

šiais metais įstoja 800,000 stu- kiolika organizacijy pasiuntė _ . _ .
dentų. burmistrui Wagneriui apgailės* per Pacifiką Atlas raketą. Ji ir jų Afrikos Kongo.

Žmogus raketoje keliaus 1961 metais? .
Cape Canaveral, Fla., rugsė- buvo nuvairuota 4,300 mylių 

jo 9 buvo paleista raketa At- 
las su erdvės kapsule, vadina
ma Mercury projektas. Kapsu
lė parengta taip, kad joje ga
lėtų kada nors keliauti žmogus: 
9.5 pėdų ilgio, apačioje 6 pė
dų pločio, viršuje smaigalys tik 
20 colių.

ir nukrito netoli Havajų, nors 
jos pajėgumas skristi yra daug 
didesnis —gali apskristi ket
virtą dalį žemės rutulio. Jos 
greitis per valandą 16,000 my
lių.

Sakoma, kad tai pati galin
giausia lig šiol raketa.

Po 8 valandų nuo paleidimo
kapsulė buvo rasta už 2,000 — New Yorko policija nuo
mylių į rytų šiaurę nuo Antigua, rugsėjo pradžios suėmė daugiau 
bet per kelis šimtus mylių nuo . kaip 400 paauglių. Apskaito, 
taikinio. Laikoma, kad dabar ’t“J ‘ —
jau išspręstas klausimas, kaip 
paruošti kapsulę, kad ji, grįž
dama į žemės atmosferą, ne
sudegtų ir laimingai nusileistų.

Optimistai mano, kad pirmas 
žmogus galės keliauti, tokioje 
kapsulėje jau 1961 metais.

RAKETŲ PAŽANGA

liai, Lietuvos Nepriklausomy
bės Talka ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas — 
skatina mus netylėt, o reikalau
jant mūsų tėvynei laisvės, da
ryti viską, ką sąžinė liepia ir 
įstatymai leidžia.

Rugsėjo 17 dieną, ketvirta
dienį, 6 vai. vakaro prie Wal- 
dorf - Astoria viešbučio 50 $t. 
ir Park Avenue, Manhattan, į- 
vyks masinė demonstracija mū
sų aspiracijom pareikšti. Visi, 
kas tėvų kraštui padarytos 
skriaudos dar neužmiršom, rin
kimės su šeimomis ir pažįsta
mais ir vienu balsu sušukim 
— Laisvės Lietuvai!

giamas maldas telefonu.
— Buffalo, N. Y., gydytojai 

Graham, vyras su žmona, iš
mėgino sava surastus skiepus 
nuo vėžio. Rezultatai, tebeste
binu.'

rugsėjo 10 d. 5:30 vai. vak. 
priešais Freedom House, 20 
West 40th Street, priešais Pub
lic Library.

Dr. Belą Fabtan piketai
Dr. Belą Fabian iniciatyva 

rengiami piketai rugsėjo 13, 
penktadienį, prie Jungtinių 
Tautų, kur Chruščiovas kalbės. 
Valanda bus paskelbta.

(Kiti mitingai ir piketai žr.

— Chruičiova* po atsilanky
mo Amerikoje keliaus į kom. 
Kiniją.

—Chruščiovas atsiveža į —Goležinkeliečiy 11 unijy,
Ameriką visą šeimą. Washing- kuriose yra 800.000 narių, rug-

— Belgei treniruoja savo tone eina gandas, kad jis ne- piūčio 31 paskelbė, kad nuo 8 pusi ), 
karininkus prancūzų kariuome- pasitiki liekančiais namie ir ga- lapkričio 2 numato streiką, jei ----------
nėję, kuri kovoja Alžire. Bei- linčiais pasikėsinti paimti jo jiem nebus pakeltas atlygini- — Missiseippi valstybė liko 

Aviacija rugsėjo 9 paleido gai prisibijo, kad tas pats vyks šeimos narius įkaitais kovoje mas valandai 15 cn. Dabar jie Amerikoje vienintelė "sausa”, 
dėl valdžios. gauna 2.30. draudžianti alkoholį.
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5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
i

AMEMCAM HOME REALTY
BANGA TELEVISION

35 iki 40% nuolaidos 1959 metųmitetą, taip pat randame Insti- kitų .panašių įvykių’.

_ oro vėsintuvą (Air conditioner)
Kreiptis

pasiekė 
sustojo,

Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900

87-09 JAMA1CA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.
Td.: VI 7-4477

Dr. Vytauto Vardžio str. apie tute of Lithuanian Studies.
Kersteno komiteto veiklą (Į tas institutas tačiau vargu ar 
Laisvę Nr. 18-55) randam kon- egzistuoja. Jo titulu komitetui 
krečios medžiagos ir apie lietu- liudijo inž. Antanas Rudis Chi- 

'. vių rolę tam komitetui atsiras- eagoje”.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDĘ 
REIKALAIS KREIPKIS |

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

(Money Orders), Mutual Funds

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas .prieš jums siunčiant

tokius pietus, kad jie beveik vokiškos gamybos radio, Hi-Fi
ištisai liko lėkštėse. Per pie- *“*

DOVANŲ PAKETUS j ILS.S.R.

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių: s

a y ear

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

Vvith the continuance of 
satisfactory eamings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOlAf!

Tilt

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
VVAInut 5-3455

263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968

tus mes pirmą sykį išgirdom iš 
mamos, kad mūsų tėtė yra ide
alistas.

2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?

rytų

pasisakęs Our 'Siinday Visiton Vengrija, ryty Vakiatija, Esti- vagis, kaip tada, kai jį pagau-. 
vyskupas FultOn j. Sheen. Pa- ja, Latvija, Suomija Kereli į a, na su pavogtais daiktais, 
sisakęs su jam įprastu atviru- Lenkija, Liatova/Bulgarija, Ar- tynių vandenų nepžtėkl
mu, vaizdingumu ir principin- manija, ABsantja, orutiai įtoin 
gumu. dotija, Awrhaidfisn>i, Kirgizi-

Jei kaimynas kitoj ĮHisėj gat
vės, prie kurios jūs gyvenat, — 
rašę Sheen, — sąmoningai a- 
piplėšia kiekvieną namą jūsų 
pusėje, jūsų neliesdamas; jei 
jis žudo kai kuriuos tų namų

ja, Uzbekistanas, Kinija ir Irt.?

Du

kų, kurios pavergė Vengrijos 
laisvės kovotojus.

Tol, kol Sovietai įtraukia 
Jungtinas Valstybes į diskusi- J

' 1959 nu rugsėjio 11 «L nr. 60.

SbMknttNG GOOb cOmingi
IB&eased dhndeūd of

' jis išplėšia kambarių baldus ir 
. gabenasi juos į savo namus, o 
, tuo pačiu metu ima kaltinti 
jus, kad jūs esąs plėšikas, ir 

, vagis ir galvažudys... — ką 
“ jūs turit daryti?

Ar jūs tik sakysit, kad jūs 
nesat plėšikas, ar jūs rašysit 
laikraščiam, pareikšdami, kad 
nesat vagis? O jei jis tuos kal
tinimus svies jums teisme, ar 

' jūs tylėsit apie namų apiplėši- 
mą ir vaikų paėmimą į vergi-

Taigi kodėl taip yra, kad ka
da Jungtinės Valstybės ir Va
karę pasaulis yra kaltinami esą 

- tautę pavergėjai, norį pradėti 
■ atominį karą, ar esą imperia- 
, listai ir taikos priešai, mes tai 

tilt paneigiame Jungtinėse Tau-

tę kraitę išlaisvinimo proble
mos?

Užuot buvę defenzyvoj, ar
* neturėtume savas pastangas 

nukreipti ne tiek į nuolatines 
derybas su Sovietais, kiek į tę atėmimo iš ję rankę

viršūnię konffėrencijg. ir laisvo

IŠ LIETUVOS

ATOSTOGOS LIETUVOJE
tikrųjų dar ne viskas praras
ta ... Į kurortą nebūtina ke
liauti su keptuvais ir puodais. 
Pietus pavalgysite valgykloje, 
skalbinius atiduosite į skalbyk
lą, o panorėsite namie pavalgy
ti, išsinuomosite indus’.

Penktadienį tėtė pašaukė tak-

ihtdii>6tated 
Ašsets dVėr $139,000,000

Ėasterh Parkway Office: ‘ .
Š39 EASTERN PĄRKjVAY, At NOSTftAND AVĖ.

Additiohal Banking Hdur^—Monday Eveningš 5 to 8 P.M.

Brb£dWay Office:
135 PROADWAY, AT BĖDFORD AVĖNUĖ 

Additional Banking Hourš—-Monday Eveningš tinti! 7 P.M. 
MEMfcER FEDEŪAL. DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Sovetskaja Litva paskelbė 
feljetoną apie atostogas Palan
goje. Feljetonas paprastai su
tirština spalvas, bet palieka 
tikrojo gyvenimo vaizdžius 
griaučius. Feljetone rašoma: 

Vakare tėtė parėjo iš darbo 
susinervinęs. “Gali pamanyti, 
kad visi "iŠ“ galvos išsikraustė si ir mus palydėjo^ stoti. At

sisveikindamas patarė: “Kai nu
važiuosi, tiesiai eik į 
rių biurą. Ten jau tau 
rį nurodys’.

Kretingą traukinys 
anksti rytą. Kai tik 
keleiviai vienas per kitą puo
lėsi prie autobuso. Jokių kitų 
mašinų nebuvo (“ir nenuma
tyta’ kandžiai pastebėjo kaž
koks seniukas su šiaudine skry
bėle) . šiaip taip įsispraudėm 
ir mes į autobusą .Gerai, kad 
iki Palangos ne taip toli.

Vovka (brolis) pasiliko auto
busų stotyje pasaugoti daiktų, 
o mes nuėjome ieškoti kamba-

• rių biuro. Ilgas klausinėti ne- ,
ti bei veikti. ’’ s Kaip augo fautybię įtaka £omi- reikėjo^ Mflicininkas mamai pa- kinas pi^ė?: kad jam išprosin- raščių.

“Šiam komitetui įkurti di? ~ teto veiklos eigoje? 
tižiausios reikšmės turėjo Ame- “Paegzaminavus komiteto 
rikos Lietuvių Tarybos pastan- knygas ir dokumentus, pasiro-

Cosmoš Parcels Exprešs Corporation 
SUTAUPO JUMS PINIGUS 
Mūsų patarnavimo kaina tik 

$5.00 iki $10.00

SPAUDA

dėl tos Palangės’, pasakė tėtė. 
“Ar tu nori pasakyti, kad ne
gavai kelionraščio?” tyliai pa
klausė mama. Kai mama pra
deda tyliai kalbėti, gero nelauk, 
ir tėtė greitai susigriebė: “E

kamba- 
kamba-

sias vaistas jam nuo to pagy
dyti — pasiųsti ir jį su šeima 
į kurortą.

Pagaliau suradome išeitį: 
jautrus šeimininkas leido 
mums naudotis jo plyta už 5 
rublius dięg«d-_ Indų mama nu
sipirko krautuvėj, >o malkų da
vė šeimininkas, už atskirą mo
kestį. Be t . nutiko kita nelaimė: 
Vovka persžplėsė kelnes. Ma
ma jau būto tiek pavargusi 
nuo poilsio, kad tik atsiduso ir 
sykiu su Vovka nuėjo į “bui
tinio aptarnavimo” kombinatą. 
Ten jau laukė eilė. Jaunas vai-

tų kelnes, kitas norėjo, kad 
jam prisiūtų sagą, trečiam rei
kėjo patrumpinti rankogalius. 
Išėjo viršininkas ir pareiškė, 
kad vis tai labai sudėtingi dar
bai, jiem kainos nenustatytos, 
ir jis nieku negali padėti, nes 
jis neturi teisės nuskriausti 
kliento nė per kapeiką, o taip 
pat negali daryti skriaudos vals
tybei. Gerai, kad mama gavo 
kažkur medžiagos skiautelę ir 
pati sulopė Vovkai kelnes. .Bet 
kai kurie vyrai, nepastebimai 
kitiem, davė viršininkui pini
gus, ir jiem greitai viskas bu
vo padaryta. Be jokių kaino-

Licensed by Intourist 
Pristatymas garantuotas 

Mandagus, Pareigingas Taupus 
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4.

Cosnios Parcels Express Corporation 
39 2nd Avė. Kampas 2nd Street 

New York 3, N. Y.
AL 4-5456-7

sakė, kad .Palangoje -daug ko ‘ ’ ~~
yra — yra restoranas, yra spe- LAIŠKAI 
kuliantai, yra tiltas ant ma-

- gos. Su komitetu surišta veik- do* jog pirmosios komiteto dar- rill’ Yra uodegos prie kirpyk
la Tarybai kaštavo apie 43,000 bo fazės metu lietuviai, latviai los’ bet kambarių biuro tai nė-

. dolerių, taigi daugiau nei vie- ir estai komitetui turėjo maž-
nų metų Alto pajamos (gaila, daug vienodos įtakos, nors ko- Teko kreiptis į spekuliantą, 
nerandam žinių, kiek tai atsi- 

. ėjo latviam ar estam. Red.).
Kiek lietuviai turėjo įtakos pa

čiame komitete?
“Kerstenas klausė lietųyių 

tik, kada jis norėjo, bet, ne ka
da mums reikėjo, ir ALT jo 
įtaigoti ar 'kontroliuoti negalė
jo”, nes Kerstenas buvo Mil- 
waukee rinktas, o ten lietuvių 
yra nedaug, taigi jis nebuvo ir 
lietuvių balsais suinteresuotas.

Kaip kitos tautybės?
“Komitetui į talką atėjo, o 

kartu komitetui įtakos stengėsi 
daryti trylika Amerikos tautinių 
mažumų. Tos tautybės buvo 
atstovaujamos 30 didesnių gru- 
pių. Kai kurios iš jų buvo mi
lijoninės organizacijos, kaip

mitetas ir rinkosi labiau latvių Spekuliantas mums teko sim- 
liudininkus savo žymesniem patingas. Jis paglostė Vovkai 
viešiem posėdžiam. Antrosios 
komiteto darbo fazės metu 
lietuvių ir iš viso pabaltiečių 
įtaka nunyko. Komitetui dides
nės įtakos turėjo ukrainiečiai. 
Savo interesus ten pilnai apsau
gojo lenkai. Taip pat komite
to darbo rezultatai rodo, jog 
antrosios tyrinėjimų dalies me
tu slovakai turėjo komitetui 
daugiau įtakos negu čekai, 
vengrai labiau nei rumunai, gu
dai labiau nei lietuviai, nors 
mūsų ALT rūpesčiu ir pats ko
mitetas buvo įsteigtas”.
Kaip komiteto veikla net nu
krypo prieš Lietuvos interesus?

“Rytų Europos tautybės, tu- 
pvz. Lenkiškosios Amerikos rėdamos tarpusavio sąskaitų ir 
Kongresas (Polish American atskirų siekimų, stengėsi išnau- 
Congress), turįs apie 2 milijo- doti komitetą kitų tautybių 
nūs narių. Kitos turėjo narių seskaiteąyr iš komiteto išgau- 
tik apie pusmilijonį, kaip A- ti pripažinimą savo reikalams, 
merikos žydų B’nai B’rith, ta- Taip, pvz. gudai įpiršo komite- 
čiau savo įtaka jos žymiai vir- tui savo istorijos versiją, kuri 

visus Lietuvos kunigaikščius pa
vertė gudais, o pačią Lietuvos 
kunigaikštiją — Gudija (Krivi- 
ja). Specialia studija ALT stip
riai reagavo į šitokį komiteto 
elgesį, bet jau buvo per vėlu 
bet ką atitaisyti, o visų darbų P”® s*310 vietą (pasirodo, su- 
vadovas Kerstenas tokio atitai- m3°ūs žmonės eina į valgyklą

galvą, mamą pavadino madame 
ir ponia, pažadėjo paskolinti 
meškerę, paskui nuvedė mus 
apžiūrėti vilos. Anksčiau aš ne
žinojau, kas yra vila. Pasirodo 

-—tai tokis namiukas iš fane
ros, o jame yra vienas kam
barys su mažyčiu langeliu pa
lubėj, su dviem lovom, staliu
ku ir taburete. Pats šeiminin
kas čia negyvena, jis pereitais 
metais pasistatė mūrinius dvie
jų aukštų namus, bet labai to 
gailisi: “juk viloje gryniausias 
oras — tikras ozonas, o pas 
mane tikra tvanka” ... Neži
nau, kaip čia su ozonu, bet pe
lėm kvepėjo visą laiką, o ir 
skersvėjai per dieną vaikėsi... 
Paskui šeimininkas paėmė iš 
mamos už visą mėnesį pirmyn, 
ir mes nukeliavome prie jū-

Jūra! Mudu su Vovka vos iš 
galvos neissikraustėm, o ir ma
ma pasakė, kad dėl tokio vaiz
do galima pakentėti ir kai ku
riuos trūkumus. Bet mamai ] 
džiaugsmo užteko tik iki pie
tų. Nes, pirmiausia, mes porą 
valandų sugaišome, iki gavome i

šijo gausesniąsias organizacijas. 
Lietuviam komitete neatstovavo 
vien tik Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Su komitetu ryšius sten
gėsi palaikyti min. Sidzikausko 
vadovaujamas Lietuvos Laisvės 
Komitetas, o taip pat ir Vil
kas. Tarp lietuviškųjų organiza- _______________ _ ________
cijų, pasirodžiusių prieš ko- symo noro nė nerodė. Buvo ir vienuoliktą ryto, kol dar 

laisviau). Antra, mums davė

REIKALAVIMAI CHRUŠČIOVUI
Nėra abejonės, kad mūsų po- sius musę gimines (tėvus, vy- 

litikai Chruščiovo JAV lanky- rą, žmoną, vaikus) į JAV, su
mosi proga įteiks kam reikia jungti šeimas.
ar bent paskelbs spaudoje įvai- šitie reikalavimai, viena ar 
rių politinių raštų, memoran- kita forma, duos rezultatų ar 
dūmų. Viso to nereiktų, jei bus bent naudingi Amerikos pa- 
ChruščioVas įvykdytų tik vieną reigūnams, kurie su komunis- 
mūsų prašymą: grąžintų laisvę tais pradeda arčiau santykiauti. 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms Jei nebus rezultatų iš Chruščio- 
tautoms. vo, jam JAV lankantis, tada

Tačiau šio labai išgarsinto kiek perredagavus tuos pat pra- 
apsilankymo proga būtų pra- šymus pakartoti JAV Prezi- 
vartu mums, daugumai jau A- dentui prieš jam vykstant 
merikos piliečiams, kreiptis ne Maskvą. Tada reiktų rašyti: 
į svečią, bet į JAV pareigūnus 
ir šaukti žmoniškumo; reiktų 
skubiai rašyti prezidento paskir
tam specialiam Chruščiovo pa
lydovui:

His Excellency
Mr. Henry Cabot Lodge
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative to
the United Nations
2 Park Avenue
New York 16, N. Y.

prašymus (Air Mail, Special De- 
livery), kad Chruščiovo apsi
lankymo metu reikalautų

išleisti iš vergijos artimuo-

His Excellency
Mr. Dweight D. Eisenhower 
President of the United 
States
The White House
Washington, D. C.
Rašant tuos pareiškimus reik

tų duoti visas detales, vardus, 
adresus tų žmonių, kurių ne
bijoma išvardinti ir norima at
sikviesti į JAV. Nieko nekenks 
ir bendro pobūdžio prašymai, 
nes visad naudinga paremti do
kumentais Amerikos pareigū
nus, kurie eina į liūtų narvą 
derėtis.

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

šfokiadieniais — 9 • vai. ryto Ugi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

“Gana’, nusprendė mama. 
Tuojau išsinuomoju žibalinę, 
indus ir rytoj rytą perkuosi 
produktus, kad pati pasigamin
čiau pietus.

Po to, kai mama apėjo visą’ 
miestelį, ieškodama nesamo 
nuomos punkto, mes antru kar-

J. Garnys

TELEFONAS:

6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadway
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, U-L. 
FRontier 6-6399

1313 Addison Rd.
Superior Avė. 71 I 
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

GRant 1-3712

VVILLIAM J. DRAKE
Licensed Real Estete Brokeris

84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220 

(Forest Parkway Stotis)

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA

1. JEIGU JŪS NORITE PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MUS. Mes turime daugybe klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

2. JEIGU NORITE ISNUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime dldelj pasirinkimų vienos, dviejų ar trijų Seimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

!
i J
I v

tu patyrėme, kad tėtė yra ne
pataisomas idealistas, ir geriau-

DARB0 VALANDOS: Kaedien iki 7 vaL vak.
Pirmadieiiiaie iki 6 vaL vak.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
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Maskvoje dar gegužės mėn. 
įvyko ypatinga konferencija. 
Jai vadovavo ir platų praneši
mą padarė Chruščiovo žentas 

tuo šelepinas, Sovietų Sąjungos

Apie svečius ir nuožmogius
vo nežmoniškumu jie save iš
jungia E tos žmonių bendruo
menės, kuri tebesilaiko įgimtų
jų moralės dėsnių, šie yra žmo
nės, anie — nuožmogiai: žudi
kai, plėšikai, sukčiai, melagiai 
Jie gali būti privatūs žmonės 
ir gali sėdėti valdžioje.

Svočia* ar viešnia mūsų na
mam neša džiaugsmą. Tai mie
li, laukiami žmonės. Sulaukę 
jiem skiriame visą savo dėme
sį. Darbai sustoja it šventėje, 
nors ir nebūtų šventė. Kiekvie
na viešnagė turi šventišką nuo- 

' taiką. Tai jaučia ir svečias ir 
šeimininkas. Pirmasis dėl to 
stengiasi neužtrukti, kad šei
mininko nevaržytų; antrasis rū
pinasi neparodyti, kad yra var
žomas. Priima mandagiai ir pa
garbiai, išleidžia dėkodamas ir 
prašydamas nė kitą kartą jo 
namų neaplenkti

Namie svečią priimant ar ki- 
— tur viešint mus veikia du aks

tinai. Pirmasis verčia nepasiro
dyti nemandagiu, netauriu, ne
garbingu žmogumi. Antrasai 
liepia parodyti atidumo, supra
timo ir įvertinimo kitam asme
niui. Viena ir kita gali būti 
dengiama nenuoširdumu ir ne
tiesumu, bet tai priklauso nuo 
žmogaus ir tai greitai supran
tame. Tokie svečiai pageidau
jami. Vis dėlto ir nepageidau
jamo svečio ar viešnios neve- 
jam už durų, jei šeimininkai 
nenori pasirodyti grubūs.

Privatiniam* gyvenime nie
kas savo durų neveria “sve
čiui”, kuris beldžiasi su minti
mi tave laidoti Tai nebe sve
čias nei viešnia, o priešas. Čia 
jau nėra kalbos apie tai, kad 
namam neštų džiaugsmo, kad 
būtų laukiamas su šventiška 
nuotaika. Jei spėjama, prieš to
jaus “svečius” pasišaukiama 
policijos. Jie gali tik savo tar
pe “Svečiuotis”, kol policija jų 
neužtinka, kaip savo metu A- 
palachine. Bet nė savo tarpe 
nusikaltėliai nežino, kas yra pa
garba'kitam asmeniui. Nužmo
gėjimas nedaro draugais ne 
tik atskirų žmonių, bet ir vals
tybių.

Valstybių santykiuose gali 
pasitaikyti ir pasitaiko, kai į 
svečius kviečiami tikri nuožmo- 
giai, su kuriais niekas nenorė
tų sėstis už bendro stalo. Jei
gu gyventojų valios būtų atsi
klausta, tokie “svečiai’ kito

Grubumas prieštarauja žmo
niškumui kuriuo remiasi sve
čiavimosi papročiai Svečias yra krašto neišvystų. Jie yra nepa- 
vtių pirma žmogus ir kaip tok- geidaujami grubūs ir grasūs, 
sai turi teisę būti gerbiamas. Galima tai buvo gerai patirti 
šeimininkas pasirodo, koks ji- E elgsenos ir kalbos paries Ni
šai yra žmogus, kai svečią ger- kitos Chruščiovo, kai jisai sve- 
bia. Sugebėjimas skirti deramą čiu turėjo JAV viceprezidentą 
pagarbą ir dėmesį visiem sve- R. Nixoną. Per visą pasaulį
čiam apibūdina patį šeiminin- nuskambėjo trivialus jo pašne
ką. Sugebėjimas svečiuose tin- kesys “virtuvėje’. Dabar jis 
karnai ir oriai laikytis apibūdi- pakviestas Amerikoje kalbėti, 
na svečią, žmoniška elgsena Žmogiškoji savigarba neleidžia 
padeda išvengti nesusipratimų nuožmogio kalbos klausytis, jį 
ir kivirčų. Jie ypač nemalonūs sveikinti ar gerbti.
svečiuose.

Politikoj* kartais netenkama
Žmoniškos pagarbos, deja, nuovokos, kas yra svečias* ir 

užsitarnauja ne kiekvienas sve- kas priešas. Tai yra aiški nuo-
čias ar viešnia. E žmoniškumo smūkio žymė. Žmoniškumas 
kategorijos kai kurie iškrinta temdomas, taurūs svečiavfinosi 
dėl savo nežmoniškos elgsenos, papročiai laužomi, kraugerio

* Antruoju svarbiu dalyviu ir pra
nešėju buvo kompartijos sekre
torius Kiričenko, ukrainietis, 
Chruščiovo atkeltas į Maskvą. 
Dalyvavo taip .pat visų tariamų - 
respublikų saugumo komiteto 

' pirmininkai iš Lietuvos — Ka
zimieras Liaudis. Sovietinė gy
nybos ministerija buvo atsto
vaujama paties jos šefo Mali- 
novskio, vidaus reikalų minis
terija — ministerio Dudurovo. 
Dar buvo vyriausiojo sovietinio 
teismo ir prokuratūros atstovai 

Visa tai sako, kad konferen
cijoje buvo svarstomi krašto 
saugumo ir gynybos reikalai, 
susieti dar su teismais. Mask
vos Spauda labai šykščiai apie 
tą konferenciją rašė. Lietuvos 
spaudoje tebuvo vos užsiminta. 
Kodėl? Dėl to, kad tai buvo 
čekistę konferencija.

KAS YRA ČEKISTAS?
čeką (CK — Crezvyčainaja 

Kommissija; Ypatingoji Komi
sija) buvo įsteigta 1917 gruo
džio 29, praėjus apie dviem 
mėnesiam po bolševikų revo
liucijos ir paaiškėjus, kad ji 
žmonėse sutinka didelį pasi
priešinimą. Bolševikai išsilaiky
ti tegalėjo teroru, Leninas jo 
griebėsi, įsteigdamas komisiją 
(čeką) kovai su vadinamąja 
“kontrarevoliucija, spekuliacij a 
ir sabotažu”.

Viršininku buvo paskirtas 
Feliksąs Dzeržinskis, nuo Aš
menos kilęs bajoras. Pavardė 
lenkiškai buvę rašoma Dzier- 
žynski, o dvaras vadinosi Dzer- 
žinovo. Feliksas Dzeržinskis 
(1877 - 1926 )mokėsi Vilniuje, 
bet gimnazijos nebaigė, įsitrau
kęs į revoliucinę socialdemo
kratų veiklą (1895). Kaune 
(1897) leido lenkišką laikraštu
ką “RabOtnik Kowienski (Kau
no Darbininkas) ir platino kurs
tančius atsišaukimus tarp Til- 
manso fabriko darbininkų. Lie
tuviam (LDSP) nelinkstant dė
tis į krūvą su lenkais social
demokratais (PPS) Feliksas 
Dzeržinskis atsitraukė ir nuėjo 

■■ su lenkais, paskui su rusais.
Kaip pirmas čekos viršinin

kas, Feliksas Dzeržinskis buvo 
nepaprastai žiaurus. Savo užda
vinį jis taip aptarė: “Mano pa
reiga neturėti pasigailėjimo, 
kaip patikimam šuniui, kuriam 
skirta priešą draskyti”. Ir jisai 
taip draskė, kad istorijoje liko

Tai žmonės, kurie gali tik sa- ranka spaudžiama. Jeigu tai zmo^unu Pabaisa žmogėdra, 
vųjų tarpe svečiuotis ir vieni būtų tik liūdna, o ne tragiška, 
kitus gerbti, bet nėra verti bū- geriau būtų apie tai visai ne
ri svečiais padorių žmonių. Sa- rašyti.

to)
—Tegu Dievas tau nepagaili malonių, —taria kle

bonas ir žiūri kaip sunkiai truputį aptukęs ir sustin
gęs eina Vytas šventoriumi. Ir klebonui graudu pri
siminus, kad taip neseniai buvo Vytas toks šviesia
plaukis vaikas, kad ir pats klebonas neseniai buvo 
vaikas, kad gyvenimas taip skubiai pralėkė kovojant 
didelę kovą šitam mažam mieste. ■

Vytas praveria sunkias bažnyčios duris. Jos tyliai 
trinktelia uždaromos, spaudžiamos stiprių spyruoklių, 
kaip audros.

Bruknys pajunta vėsumos ir vaško žvakių kvapą. 
Jam vaidenasi buvę šioj bažnyčioj laidotuvės ir E 
jos Enešti parapiečial čia krikštyti, giedoję ir mirę.-

Bruknys atsisėda ir stebi raudoną šviesą. Taip, 
tai prieš daug^metų ji degė. Ramiai kartais sprag
telėdama, ji dega ir dabar. Amžinoji ugnis. O žmogus 
ne amžinas, žmogus degtukas, liepsna. Ir štai kovo
jam dėl savo garbės, o garbė tėra šešėlis. Ir kur tie 
skrendantys norai? Lauke dega dangaus garbės lem
pa — saulė, o čia Dievo mažytė ugnelė ir jų abiejų 
amžinumas priklauso nuo Dievo. Taip visa neseniai 
buvo. Ir kur jis begalėtų iš čia išeiti? Čia Migo vai

DARBININKAS

Didiesiem čekistam atvykstant i Ameriką

pavadino Eugen Lyons, buvo sakė: “Ir dėl to drįsote per- 
nesujaudinamas. “Jis nuskūda- traukti svarbų posėdį”. Apsisu- 
vo mirčiai tūkstančius taip šal- ko, trenkė durimis išeidamas, 
tai, kaip nukraudamas cigare- ST|GQ
tęs pelenus”. Savo pirmoje ku.
kalboje kaip čekos viršininkas . -f .
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ko, trenkė durimis išeidamas.

“MUMS STIGO ŠVINO4...
Maskvoj* Eugene Loyns, ku

ris 1928 - 1934 buvo “United 
Press” korespondentas, sutiko 
rusų žurnalistą, buvusį čekos 
karininką, siautėjusį Odesoje. 
Nerami sąžinė jį vis vertė pri
siminti savo kruvinus darinis ir 
pasakoti kitiem: “Mums trūko

pabrėžė: “Mums nėra reikalo 
žiūrėti teisybės. Mums reikia 
kovoti iki mirties. Aš įsakau: 
revoliucijos kardas turi padary- 
ti^aląkontrarevoliucijai”..

Sovietų enciklopedijoje čeką 
yra pavadinta “proletariato dik- švino. Aš tada išrykiuodavau 
tatūros nuogu kardu’. Eugene 
Lyons, kuris buvo komunizmo 
simpatikas ir gerai Rusiją pa
žino joje gyvendamas, pastebi: 
“Tas ištrauktas kardas jau nie
kada nebuvo įkištas į makštį”. 
Milijonai nuo jp žuvo ir tebe- 
žūna.

kalinius dešimtimis arba tuzi
nais ir taikiau viena kulka per
šauti visų širdis ... Et, tai bu
vo laikai!”

Anais laikais, 1918 metų va
sarą, liepos 6, Maskvoje įvyko 
sukilimas pačių raudonarmiečių 
ir čekistų. Dzeržinskis sukilėlių

buvo suimtas.’ Leninas atsilaikė 
su latvių grupe, vadovaujama 
Lacio. Sukilėliai buvo išgaudy
ti ir iššaudyti. Čeką dar labiau 
įsisiautėjo. Lacis kalbėjo:

“Mes turime sunaikinti bur
žuaziją kaip klasę. Prašau ne

KRYŽEtlS PRIE SĄRAŠO
Leninas, kuris peikė didžio

sios Prancūzijos revoliucijos 
giljotiną, nes ji. kapojo galvas 
tik atrinktiem ir aktyviem sa
vo priešam, kartą pasiteiravo 
Dzeržinskio, kiek jis turi sure
gistravęs įtariamųjų nepalanku- žiūrėti kaltės įrodymų ... Pir
mu bolševikam: “Mes turime su mas klausimas, kuris turi būti

KGBnisterija), nuo 1955 — 
(valstybinio saugumo komite
tas).

Vardo pakeitimas žvėries ne
pakeitė, kaip nuo kruvinojo 
Dzeržinskio neatsiliko jo įpėdi
niai: Jagoda, Ježovas, Berija, 
Serovas. Visų jų rankos kruvi
nos, nes mažuma nori išlaiky
ti savo valdžioje didelę daugu
mą Rusijos gyventojų ir pa
vergtųjų.- Jagoda- amerikiečiui _ 
žurnalistui W. Resvvickui yra 
pasakęs: “Mes esame mažuma 
dideliame krašte. Panaikinus 
GPU su mumis būtų baigta”.

Pakeitus GPU į NKVD, en
kavedistai pagarsėjo ’ teroru 
Baltijos valstybėse. Jie vykdė 
pirmuosius trėmimus (1941). Po 
karo ųaujais trėmimais, parti-

Liaudis, prisidengęs tuo slapy
vardžiu surusėjęs žydas, gimęs 
Lietuvoje. (Baisogaloje, bet nuo 
12 - 13 metų augęs ir gyvenęs 
Rusijoje ir Lietuvon atsiųstas 
tiktai 1944 . .

Kam reikalingi anie komite
tai, pasako minėta ypatinga 
konferencija Maskvoje.

ČEKISTAI TEBEVEIKIA

Konferencija, sveikindama 
kompartijos vadovybę, išdavė 
savo tikslus ir atidengė Chruš
čiovo melą, kad Sovietų Sąjun- 
goje čekistų laikai yra praėję, 
čekistų dvasią dar stiprinama. 
Sveikinime atvirai pasakyta:

“Sovietiniai čekistai įsisąmo
nino ... reikalą aukščiau iškel
ti revoliucinio budrumo vėlia
vą ... Mes gerai suprantame, 
kad baudžiamųjų funkcijų su
siaurinimas krašto viduje dar 
nereiškia, kad darbo turime ma
žiau. .. Mes ateityje ... steng
simės kilnių čekos tradicijų 
dvasioje įnešti į visą mūsų vei
kimą garsiausio bolševiko Fe
likso Dzeržinskio lenininius 
darbo metodus ir formas”.

Aiškiau nebuvo galima pasa
kyti, kad “nuogas čekos kar- 

, das į makštį nekišamas”. Dzer
žinskis garbinamas kaip “did
vyris’” — ' Žmonių “"žudikas?O 
kruvinas Sovietų Sąjungos bo
sas Chruščiovas, pats žudęs uk
rainiečius, su savo žentu če
kistu, kuris anai konferencijai 
pirmininkavo, priimami Ameri
koje.

“O laikai, o papročiai!” — 
turėtų sušukti pagonis Cicero
nas krikščioniškam pasaulyje, 
jeigu jam neužimtų žado, pa
kilus iš kapo. Ir ką pasakytų 
visi čekos nužudytieji, jei ga
lėtų prabilti?...

zanų šaudymais ir kankinimais, 
suiminėjimais, žmonių varymu 
į kolchozus pasireiškė emve- 
distai ir engebįstai. Dabar vi
są gyvenimą seka ir, Dzeržins
kio žodžiu “draskančių šunų” vėlins ir nepaskubės nė vienos 
pareigas eina milicija su kage- sekundės. Jo statyba rūpinasi 
bistais. - • -

Duodamas čekistam dabartį- mitetas. 
nį vardą (KGB), Chruščiovas

Statomas atominis laikrodis

Pradėtas statyti tobuliausias 
pasaulio atominis laikrodis, ku
ris per tūkstantį metų nepasi-

Amerikos tolimųjų erdvių ko-

laužyti ir pasyvų pasipriešini- suimtajam statomas, yra toks: ni vardą (KGB), Chruščiovas Vienas laikrodis bus įdėtas 
mą, nes tai dar pavojingesnis kuriai klasei priklauso, kokios taikėsi pasigirti, kad Sovietų į satelitą ir pasiųstas aplink že- 
priešas”. Dzeržinskis jam paro
dė 1500 žmonių sąrašą. Leni
nas atžymėjo mažu kryželiu. 
Kitą dieną visų jau nebuvo gy
vų.

Kartą teisingumo komisaras 
dr. I. Steinbergas, atsidūręs

kilmės, kokio išsilavinimo, ko- Sąjungoje kalinamųjų ir žudo- mę. Tuo norima patikrinti Ein- 
kios profesijos? Tai turi nū- mUJU, kaiP Stalino laikais, jau šteino reliatyvumo teorijos vie-
lemti suimtojo likimą’. nesą, - tai ir slaptos policijos na dalis. Einšteinas manė, kad

vvtDic ireiAiA vadha veikimo laikai praėję, ir toji laikrodis, pasiųstas į erdvę, tu- 
ZVERIS KEIČIA VARDĄ institucija nereikalinga. O vis retų eiti greičiau, nei kdd jis 

žmogžudybėm čeką taip pa- dėlto Prie ministerių tarybos būtų žemėje, šis greitis yra 
garsėjo, kad jau penktąjį kartą sudalytas specialus saugumo labai mažas — per 60 metų 

komitetas ir jo viršininku pa- laikrodis užskubintų 1 sekundę, 
skirtas Chruščiovo žentas šele-

paskui Amerikoje, skubiai iš- pakeistas jos vardas. Nuo 1932
šaukė Leniną iš posėdžio jam ji žinoma GPU vardu (valsty- 
skųsdamasis: “Drauge Leninai, binė policija), nuo 1934 — ______
jūsiškis Dzeržinskis šaudo šim- NKVD (vidaus reikalų komisą- Pat Pr’e kiekvienos tariamos tas su atominiu laikrodžiu že-

šis aplink žemės kamuolį 
pinas. Tokie komitetai yra taip skriejąs laikrodis bus suderin-

tus žmonių, nekaltų žmonių, ne- riatas), nuo 1946 — MVD (vi- respublikos ministerių tarybų, mėje. Mokslininkai galės suly-
legaliai, kaip jam papuolė’. Le- daus reikalų ministerija) ir Lietuvoje KGB viršininku nuo ginti jų tiksėjimus ir įnešti

‘demoniškas lenkas”, kaip jį ninas kreivai pasižiūrėjo ir at- MGB (valstybinio saugumo mi- 1955 kovo 1 yra Kazimieras reikiamas pataisas.

TEISYBĖS NEIEŠKOME!'
Feliksas Dzeržinskis, tasai

kystėje obelys ir meilė žydėjo, “čia viskas mano. 
Kur aš benešiu savo stiprius kaulus. Po ąžuolu tė
viškėj sėdėjom paskutinį kartą. Taip, atiduoti kolcho- 
zininkam galima viską, bet niekada negrįš vaikystė 
ir meilė, ir tėvas E Sibiro. Nukirto tie raudoni kiau
lės ą^iolus ir vyšnią tą, kuri žydėjo prieš dvidešimt 
penkerius metus. Ir žilvičius tuos. Ant jų Elena buvo 
Epjovusi daug dienų, o dabar tiek daug metų. Aš 
kvailas, bet juk galima sugrįžti į savo vaikystę po 
ketvirčio šimto metų ir neatrodyti kvailam. Ir mylėti 
norisi kiekvieną daiktą ir pėdą ir žmogų. Praeitis šau
kia balsu”.

Bruknys primerkia akis. JE atsimena kaip grįžo 
1944 m. E akademijos. Rytuose dundėjo patrankos. 
JE atsimena, kaip įbėgo, į salioną dviratį numetęs, 
o pro kitas duris įėjo Elena. Ji dainavo dainą apie 
šilainę, ir Bruknys jos paklausė:

—Kokią tu čia dainą dainuoji?
—žinai poeto Kossu, kuris gyvena Prancūzijoj, 

—sakė ji ir jie laikėsi už rankų, paskui jis uždėjo 
vieną ranką ant peties ir vėl tarė:

—Tu dainuoji kad brotis išėjo E namų. Koks 
brolE?

—Tu mano brotis, —sakė ji šypsodamasi ir žiū
rėjo mėlynom akim ir gundančiom.

—Kai tėvas tave įdukrino, aš tavo broliu tapau. 
Bet aš ne brotis. Aš nenoriu būti tavo brotis. Aš 
tavo bernas, žinai Vyšnios Viršūnėle?

Bruknys tada švelniai pyko. Jam toks keistas ta
da atrodė tas žodE, besikėsinąs į jo laimę.

—Kodėl aš viršūnėlė? —paklausė Elena.
—Todėl kad graži, žydinti ir sunkiai pasiekiama. 

Bet būsi tuoj pasiekiama, nors girdi kaip artėja bol
ševikai Tu būsi pasiekiama, bet aš ir toliau tave 
taip vadinsiu. ,

Augo uosiai siūbavo saulėgrąžų ploni vamzde
liai supdami mažytes galvas, mušėsi viršum patvo
rio žolė, skleidė žiedą pinavija ir jiems buvo vistiek, 
kokių problemų buvo kankinama žemė.

—Man niekas nebaisu, kai tu fla esi —tarė Ele
na po valandėlės.

—O man baisu visko dėl tavęs. Dabar pats mū
sų gyvenimas, o reikti bijoti. Aš baigiau mokslus ir 
sakiau padarysiu, kad visam mūsų kaimui būtų gera, 
—svajojo Bruknys ir valandėlę buvo tylu.

Ūžė lango kertėje širšinas, kovodamas su stiklu, 
už lango čirškėjo žvirbliai. Toli kažkas linksmai švil
pė-

—Tu vis svajoji, o aš, už tave keletą metų jau
nesnė, sakau, kad tai labai nerealu. Matai aš dau
giau praktiška, —pertraukė tylą Elena.

—O žinai aš kartais piktas, o kartati mėgstu 
poeziją, žiūrėk: Bangos krantą putodamos ardo, griū
na uolos ir tu jas girdi aš septynias raides tavo var
do, kaip žaizdas išnešiojau širdy, —laikė jos ranką 
Bruknys.

—Ne septynios, bet penkios, —ji purtė savo 
plaukus. •

—Skaityldm, —sakė rimtai Bruknys ir lankstė 
po vieną jos pirštus skanduodamas, E-l-e-n-u-t-ė. Vie
nas pirštas jos buvo aprištas ir jti švelniai paglostė 
aprišimą.

—Tu puikus, —neberado ji žodžio.
—Einam į lauką, —tarė Bruknys, —vtiko pasi

ilgau. O kurgi tėvas išvažiavo? Na, žinoma sugrįš. 
Einam pasėdėsim po ąžuolais. Paskui reiks išvažiuo
ti pas Matulį, žinai tą teisininką. JE grįžo E Kauno 
ir, galbūt, žino, kas reikia daryti frontui artėjant. 
Dviračiu nuvažiuosiu ir grįšiu. JE papasakos, kas 
pogrindžio pasaulyje nauja.

—Nenoriu, kad važiuotum, —piktai pasakė Elena.
—Į Dotnuvą Evažiuodavau keliams mėnesiams 

ir nieko. O čia tik penki kilometrai —nustebo Bruk
nys.

—Tavęs aš niekada nenoriu Eleisti, —kalbėjo 
Elena einant kiemu.

—Kartati reikia norėti, —pasakė Bruknys rim
tai.

—Ne, tu būsi čia. žiūrėk, mūsų gandras tuoj iš
skris. Žalmargė veršiuką atsivedė. Aš gi tau rašiau. 
LaEkai blogai eina. Tokį mažą, žalą veršiuką Kai 
aš grįžau E gimnazijos, tą pačią dieną. O ten po 
ąžuolu mūsų ūkvedžio Antano paprašiau, kad padary
tų suolą, —parodė ji aprištu pirštu.

. —Kas gi tam tavo pirštui, —prisiminė jti.

—Ogi pjaustydavau žilvityje po rievelę. Sakyda
vau, kad vienos dienos nėra. Čia vėl vienos dienos, 
ir vėL vienos, ir taip kasdieną. Ir žinau, kad kai jų 
bus dvidešimt penkios, tu sugrįši. Supranti, pjauni 
ir medžiui skauda. Ir man būdavo skaudu be tavęs 
kiekvieną dieną. Taip ir įsipjoviau (tirštą. Aš tave 
beturiu tik vieną. Mama gal ir tėvas nebegyvi.

—Nebūk liūdna. Mano motina jrgkmirus. Einam, 
Vyšnios Viršūnėle, pas tvenkinį. Pasėdėsim ant tavo 
suolo. Paskui turėsiu išvažiuoti keletiti valandų. Fron
tas artėja ir pats laikas ką nors daryti, —Bruknys 
žiūrėjo į rytus. Buvo šviesiai mėlyna, lyg padūmavę 
nuo žolės ir žemės alsavimo.

—O tu nežinai ką kalbi; aš visai nenoriu girdėti.
—O reikia kartati, Elenute. Tas eilėraštis seniai 

rašytas apie bangas. Bangos krantą putodamos ardo. 
Ir tu jas girdi Klausyk.
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LIETUVIŲ Bakuži Brocktone

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

RADIJO PIKNIKAS

iš šv. Alfonso par. bažnyčios 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Magdalena.

Norkūnę ir Žiurię šeimos šv. 
Kazimiero par. bažnyčios grote
liam Įrengti paaukojo 1,000

Šv. Antano parapijos piknikas
Rugsėjo 13, sekmadienį, Det

roito lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti Į pikniką, kuris 
įvyksta New Liberty Parke — 
Middlebelt and Bredow Rd., 
Sinkevičienės sode. Gros geras 
orkestras. Svečiai bus vaišina
mi geriausiais lietuviškais val
giais ir gėrimais. Gamtos prie
globsty atsigausime nuo savai
tės nuovargio ir rūpesčių. Pa
matysime savo gerus pažįsta
mus ir turėsime progos aptarti 
savo ir parapijos reikalus. Be 
to, jeigu mes patys neparem- 
sime savo parapijos ir bažny
čios, tai kas gi tuo pasirūpins?

Parapietis

Įdomus ir San Diege sena
miestis, būdingas senoviškais 
pastatais. Netoli esanti Paloma- 
ro observatorija turi did&ausį 
pasaulyje (200 colių) teleskopą, 
bet dėl laiko stokos nesusku
bome pamatyti.

Daugiau informaciją galite gauti iš LDS Centro Val
dybos finansų raštininkės Mrs. Nell Meškūnas, 91 Con- 
gress Avė., Waterbu^y, Conn.

Pikniko pradžia 1:00 vai. p.p. Šokiai nuo 4:00 vai. p.p. iki 10-tos vai. nakties 
Veiks gausus bufetas Įėjimas — $1.00

Antanas Žaliagiris, senos kar
tos lietuvis mirė savo namuose

maloniai kunigus priėmė ir gau
siai aukojo bažnyčios reika
lams, už ką klebonas ir vika
rai labai nuoširdžiai dėkingi.

Parapijos vakarienė ruošiama 
sekmadienį, spalio 4, parapijos 
salėje. Gerosios parapietės pa
ruoš skanių valgių, o J. Leke- 
vičiaus orkestras linksmins gra
žia muzika. Visiems bus gera 
proga susitikti pažįstamus ir 
pasikalbėti.

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos 
(LDS) seimas įvyks šeštadienį, rugsėjo-September 19, šv. 
Juozapo lietuvių parapojoj, Waterbury, Conn.

Lietuviams, gyvenantiems ry
tiniame Amerikos pakrašty, ku
rie galvoja keltis į saulėtus 
kraštus, bene geriausia vieta 
bus San Diego. Nėra vadinamo 
“smogo”, kaip Los Angeles, o 
įsikurti galima ne blogiau, ne
gu kitur. Darbus gauti nėra 
sunku, nes čia susikoncentra
vusi lėktuvų pramonė (Ryon 
Aeronautical Co ir kiti tos sri
ties fabrikai). Dar yra dideli 
laivų statybos ir remonto fab
rikai, žuvų perdirbimo ir kito
kio maisto pramonė. San Diė- 

(Nukelta į 6 psl.)

Marijos vaikę draugijos lė
šomis bažnyčioje pastatyta nau
ja sakykla.

Sv. Vardo vyru draugijos rū
pesčiu ir lėšomis išdažyta pa
rapijos salės ir klebonija.

Emil Brazaitis, gyvenęs' 59 
Miller St., mirė. Nuliūdę liko 
sūnus ir duktė.

— Fuksas, atominis šnipas 
sovietų naudai, kuris buvo pa
leistas iš Anglijos kalėjimo ir 
ištremtas į rytų Vokietiją, da
bar jau paskirtas, atsakingom 
atominio tyrinėjimo pareigom.

Seimas prasidės tos parapijos bažnyčioje, Congress 
Avė., 9 vai. ryto šv. mišiomis ir egzekvijom už mirusius 
LDS narius. Šv. mišias aukos preL Pr. Virmauskis. Po 
šv. mišių bus pusryčiai, o po pusryčių posėdžiai. Pietūs 
apie 12 vaL Po pietų posėdžiai prasidės 1:30 vai. Sei
mas užsibaigs LDS Centro Valdybos rinkimu, malda ir 
himnu. • . .

patalpose. Tą dieną įvyks mo
kinių registracija ir mokyklos 
iškyla į Clark Parką. Iškylą or
ganizuoja tėvų komitetas, kuris 
veltui vaišins pasiryžusius lie
tuvišką mokyklą lankyti vaiku
čius.

Numatomos ir mokslo metų 
pradžios pamaldos, bet dėl mū
sų parapijos klebono kun. dr. 
I. Boreišio figos jos gali ir ne- 
įvykti-

Šiais mokslo metais mokyk
lai vadovaus: I - IV skyr. — 
Pranas Zaranka ir V - VIII skyr. 
— Vincas Misiulis. Pilnas mo
kykloje dirbančių mokytojų są
statas bus paskelbtas vėliau.

L.B. Detroito apylinkės val
dyba nuoširdžiai kviečią ir ra
gina visus tėvas, turinčius mo
kyklinio amžiaus “vašūs, užre
gistruoti juos lietuviškoje šeš
tadieninėje mokykloje.

Adelė Gutauskienė, daug me
tų turėjusi savo įstaigą Cha- 
pel St., New Haven, Conn., 
mirė ir palaidota Baltimorėje,

Mergikė kreipiasi į storulę 
tetą: — Kada, tetulyte, tu pra
dėsi gimnastikos pamokas?

Teta: — O kas tau, vaikeli, 
šovė galvon? Aš niekada su 
gimnastika nieko bendro netu
rėjau!

Mergikė: — Tai mes taip sa
vų namų ir neturėsime. Tėtė 
sakė, jeigu tu suplonėtum, tai 
mes tuojau galėtume pirkti 
namą. Baisiai daug išeina tam

Visos Naujosios Anglijos lie
tuvių pasididžiavimu yra Lietu
vių bakūžė Brocktono kaimie- 
tinės mugės aikštėje. Ji pasta
tyta 1937 kaip paminklas Da- todėl, kad tai paminklas Da
riui ir Girėnui. Kiekvienais me- riui ir Girėnui. Ligi Sol dar 
tais toje bakūžėje įrengiama niekas nepardavė paminklo, 
lietuvių liaudies meno paroda, 
kurią aplanko šimtai tūkstan
čių amerikiečių, atvykstančių į 
žemės ūkio ir pramonės gami
nių parodą. Bakūže rūpinasi 
speciali taryba, sudaryta iš lie
tuvių organizacijų. Dabar į ta 
tarybą įeina 7 organizacijos.

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

K. Bunevičiūtė, 
ir kt.

Parapiečię taika
Šv. Kazimiero par. remonto 

išlaidoms sumažinti lietuvės ka
talikės moterys rengia vakarie
nę su pasilinksminimu. Vaka
rienė įvyks sekmadienį, rugsė
jo 13 d., 4 vai. p.p., 339 
Greene St., New Haven, Conn.

o f f e r s
A COMPLETE REAL ESTĄ TE 
AND INSURANCE SERVICE

dančiu į pietus. .Pasinaudojus 
Diege gyvenančių ateiti

ninkų sendraugių Graužinių 
^kvietimu, norėta aplankyti 
Tjuos pačius ir apžiūrėti prie 
"Pacifiko ir Meksikos išaugusį 
San-Diego miestą; Graužiniai, 

keletą metų atvykę iš 
-vieno rytinių valstybių mies- 
~to ir pabūgę apsistoti tiršto 
^Jūko kartais dengiamam Los 
„^Angeles mieste, siekė toliau į 

jpietus ir įsikūrė San Diege, 
nusipirkę čia gražius namus.

Bevažiuojant abiejose kelio 
pusėse baltavo šaulės nudegin
ta žolė. Tik vietomis matėsi 
taisyklingomis eilėmis susodin
tų cirtinų ir apelsinų medžių 
sodai ar pamidorų bei kitų 
daržovių plantacijos. Dar kitur 
žaliavo javai, drėkinami pui- 

Jkiai įrengtos irigacijos. Be to 
laistymo Kalifornijos slėniai 

^pavirstų tyrlaukiais. šiek tiek 
^’tofiau''matėsi-Tiukšti kalnai, 
—paskendę rytmečio rūkuose.

Privažiavus pajūrį, iš tolo at- 
\rodė lyg knibždąs skruzdėly

nas. Tai savaitgalio iškylauto- 
~jai. Vieni meškeriojo, kiti 
.jnaudėsi.

ZT Nors iš namų išvažiavome 
viena virtine, bet pakeliui kai 
kurie taip įsibėgėjo, kad pra
važiavo ir Balboa Avė., į kurią 
reikėjo išsukti iš 101 kefio. Dr. 

^Grigas Valančius, rodos, apsi
žiūrėjo tik atsidūręs prie Mek
sikos sienos. Daugumas atvy
kome laiku. Mišioms buvome 
Marijos Magdalenos bažnyčio- 

’ je. Naujai statyta bažnyčia gra
ži ir erdvi. Prie jos didelė 
aikštė pastatyti automobiliam.

Po pamaldų pasistiprinę ska- 
Diai paruoštais Graužinienės 

T užkandžiais, vadovaujami Grau
žu žinių sūnaus Valdo (stud. atei- 
' tininko), leidomės apžiūrėti

Kiekviena kuopa, užsimokėjusi LDS Centrai mokes
čius, gali siųsti į seimą atstovus’ kaip yra numatyta kons
titucijoje. Apskritai po du atstovus. Prašome perskai
tyti konstituciją nors prieš seimą.

Tėvę ir visuomenės žiniai
Detroito lituanistinė mokyk

la mokslo metus pradeda rug-
miesto. Pirmiausia aplankėme sėjo 12, šeštadienį, 9:30 vai.
naująjį katalikų universitetą šv. Antano parapinės mokyklos Apylinkės švietimo Vedėjas 
Alcala parke. Pastatai stilingi, 
erdvūs, pastatyti gražioje kal
voje, iš kur matosi puikūs vaiz
dai. Po to, nuvykome prie se- 

Kalifornijoje ispanų
misijos. Pastatai nors seni, bet 
ištikę gerai. Misija įkurta pran
ciškonų 1769. Steigėju buvo 
vienuolis tėvas Junipero Serra, 
kurio kanonizacijos byla 1950 
užvesta Romoje. Apžiūrėjom 
dar valstybinę kolegiją. Pasta
tai visai nauji, didingi, išsiri
kiavę 23Ž kv. akrų plote.

Toliau pasiekėme vieną iš 
didžiausių (1400 kv. akrų) ir 
gražiausių San Diego Balboa 
parkų, kuriame yra daug sub- 
tropikinių medžių bei augalų. 
Miesto gyventojai laisvalaikiu 
čia randa malonų poilsį. Siame

* parke yra muziejus ir meno ga
lerija. Apžiūrėjome šalia esan
tį zoologijos sodą, kuriame 
ypač gausu įvairių rūšių bež
džionių, meškų, gyvačių ir įvai
riaspalvių papūgų.

Brocktono mugės (Brockton 
Fair) administracija šiemet su
galvojo atpirkti tą bakūžę iš 
Sėtuvių ir naudoti kitiems tiks
lams. Už ją siūloma 1,200 dol., 
juokingai maža suma. Tačiau 
lietuvių bakūžės administracijo
je yra tokių, kurie sutiktų ba
kūžę parduoti. Dėl to reiškia
si didelis susirūpinimas vietos 
ir apylinkės lietuvių tarpe. Pa- 
ga) sutartį bakūžė galėtų būti 
likviduota tik tuo atveju, jei 
nebūtų Brockton Fair (žemės 
ūkio ir pramonės gaminių pa
rodos). Dabar jos tikru šeimi-

PASTABA: Prašymai aukų ar stipendijų pirmiau
sia turi būti paduoti prieš seimą LDS Labdarybės ir Sti
pendijų Komisijos pirmininkui kun. Jonui Vaitekūnui, 350 
Smith Street, Providence, R. I. arba LDS seime, kad jis 
galėtų susipažinti su prašymu.

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. U GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patamavimag

Ignas Medžiukas, Los Angelą* daugėjo virš 50 procentų. Da
bar yra 495,000.

Klimatas saulėtas, švelnus ir 
sveikas. Prie San Diego yra 13 
papludymių, kuriais galima nau
dotis beveik ištisus metus. Dėl 
to prie San Diego yra daug 
kurortų, kurie kas metai iš vi
sos Amerikos sutraukia daug 

Pirmasis baltasis žmogus at- turjstl>- feSanfių ramybte ir 
vykęs j San Diego įlanką 1539. P®"510- 
Tai buvo vienuolis tėvas Mar
kus. Trejiems metams praslin
kus, čia atvyko portugalas ty
rinėtojas Juan Rodriguez Cab- 
rillo, kūnam šiandien pajūry 
pastatytas didingas paminklas. 
Jis buvo tada ispanų tarnyboje. 
1834 įsisteigė San Diego kai
mas (pueblo), kuris 1840 turė
jo 150 gyventojų. 1846 San 
Diego perėjo iš Meksikos Jung
tinių Amerikos Valstybių ži
nion. Miestas pamažu plėtėsi. 
1890 buvo jau 16,000 gyvento
jų. Bet ypatingai sparčiai išau
go 1940-1950. Gyventojų pa-

FIRE, CASUALTY, LIFE 
AUTOMOBILE AND BUSNESS

FOR FAST ACTION

Antanas Dumša, ilgą laiką 
gyvenęs Baltimorės priemiesty
je Morrell Park, mirė savo na
muose rugsėjo 4. Po gedulingų 
pamaldų šv. Alfonso bažnyčio
je, palaidotas rugsėjo 8 Holy 
Redeemer kapinėse. Velionis 
uoliai dalyvavo daugelyje baž
nytinių ir visuomeninių orga
nizacijų. Liko liūdinti žmona 
Petronėlė, sūnūs: Juozas, An
tanas ir Albertas.

ATLAIDAI CHICAGOJE pradėti rugsėjo 7 d., 7:30 vai. Brooklyno pranciškonų vienuo
ju M. Ma.itbs Gimimo a- vak’’ ^kilmingais mišparais. At- lyno viršininkas. Sekmadienį, 

laidai truks iki rugsėjo 13. Kas- rugsėjo 13 d., 3 vai. p.p. at- 
rapifos bažnyčioje, Marąuette ^ien g ryto suma sut pa-^ Laidai^ užbaigiami iškilminga 
Parke, Chicagoje, Šiluvos švč. mokslu. Pamokslus sako tėvas procesija ir palaiminimu švč. 
Dievo Motinos garbei atlaidai Leonardas Andriekus, O. F. M., sakramentu. (B)

Programoje: '• "Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių šokių Grupė 
b Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 

1959” ■
ė Bendras visų svečių sudainavimas

Kun. J. Antbševskis, šv. Al
fonso lietuvių par. vikaras, po 
atostogų rūgs. 9 grįžo į savo 
pareigas. Dabar jau visi tos pa
rapijos kunigai baigė atostogas 
ir vėl uoliai įsijungė į parapi
jos organizacijų beį draugijų 
kultūrinį ir visuomeninį darbą.

Šv. Alfonso par. mokyk'< 
mokslo metus pradėjo nigs. 9. 
Vaikučiai dalyvavo mišiose 8 
vai. ryto. Mišias aukojo klebo
nas prel. U^Įendetis.

Maldos dfilna į Šiluvos Švč. 
Dievo Motiną šv. Alfonso lietu
vių bažnyčioje buvo rugsėjo 6. 
Klebonas prd. L. Mendelis au
kojo mišias prie išstatyto švč. 
Sakrainento ir pasakė pamoks
lą apie Lietuvą ir Marijos gar
binimą Šiluvoje.

Visų tautę diena įvyko sek
madienį, rugsėjo 6, Gwynn 
Oak parke, Baltimorės prie
miestyje. Tai jau devintoji 
tokia šventė, kurioje visų tau
tų grupės parodo savo tauti
nius šokius bei kitus kultūri
nius laimėjimus ir pavaišina 
skaniausiais tautiniais valgiais 
bei gėrimais. Lietuviai, kaip ir 
kitais metais, šiemet gražiai pa
sirodė. Rengimo komisijoje da
lyvavo darbštus jaunas lietuvis 
A. Juškevičius.

Rekolekcijos jaunimui, kuris 
lanko viešąsias mokyklas, ruo
šiamos rugsėjo 23-25. Visi ka
talikai tėvai tų vaikų, kurie 
lanko viešąsias mokyklas (pub- 

kurios ją statė, bet dabartinė tie high schools) prašomi pri- 
bakužėS/ taryba, į kuria įeina žiūrėti, kad jaunimas jiems 
septynios ęrganiz-arijns Raini- skirtomis rekolekcijomis pasi- 
žės pardavimas atmestinas vien naudotų.

Kalėdojimas —metinis šv.
Alfonso par. lankymas šiemet 
pradedamas rugsėjo 16. Perei
tais metais parapiečiai labai valgiui

Nukryžiuotojo Jėzaus seseliy 
pikniką Darbo šventėje, rugsė
jo 7, kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, stoughtoniečiai 
turėjo savo stalą. Vienuolynui 
paremti buvo nupliktas radijo 
aparatas, kurio pirkimui po 1 
dol. aukojo: E. Flabert, C. J. 
Harvey, Lehan, H. Lignaitienė, 
J. Tamulevičienė, J. Carabo- 
tzos, St. Kazenskis, Kl. Jurgu
tis, S. Masiskis, J. Šveikauskas, 
Lobo, Grigai, Skiendeliai; kiti 
po mažiau.

“Keptuvių žaidime' uoliai da
lyvavo: A. Raila, St. Railienė, 
Pr. Raila, J. Martinkus, A. Mar- 
tinkienė, 
Cenčiutė

Radijo aparatą laimėjo A. 
Pakalnienė, iš 333 Colombia St. 
Cambridge, Mass. Laimingąjį 
bilietą ištraukė penkiametis St. 
Kaziulis. Radijo laimėjimo ko
misiją sudarė adv. A. Jankaus
kas, sesuo M. Dolores, St. Rai
lienė ir kun. M. Vembrė.

Stoughtoniečiai vienuolyno 
reikalams paremti aukų per 
pikniką surinko 199,68 dol.

J. čenčiūtė rugsėjo 8 išvy
ko į gailestingųjų seserų mo
kyklą Bostone.

K. Bunevičiūtė nuo šių moks
lo : metų pradžios -pradeda stu
dijas Bostono kolegijoje.

Mik.

bLUbneito*
Man looked* ąvite M.
Went to hospital.
Got pakJ wftile otrt of wodt.
Got wefl.
HospPtal amfdoctor bitts 
also paid tor liitn.
How come? Mas Hartford 
Accidcnt - S;ckness Inct-.arfce 
YO’i Iną Call »s. 
albert f. peters
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uMnp n Hpyx6a!”
“Taika ir draugyste“!

NIKITA KHRUSHCHEV

Tokiu šūkiu Kremliaus bosas Chruš
čiovas atvyksta į Jungtines Valstybes.

Chruščiovui “Taika ir draugystė" 
reiškia visuotinį visų tautų, visų daiktų 
pavergimą bedieviškam komunistų są
mokslui, kurio jis yra dabartinis caras.

Naudodamasis savo veidmainišku 
šūkiu, jis žada pelningą prekybą biz
nieriui ir dangų ant žemės darbo žmo
gui.

Niekas kitas betgi taip gerai neiš
reiškė jo tikrosios minties ir tikslo, kaip 
pats Chruščiovas savo biauriu pasigy
rimu: “Mes jus palaidosime!"

Šis pakvietimas aplankyti Jungtines 
Valstybes papildomai duos Chruščiovo 
padėčiai stiprybės, kurios jis reikalin
gas rusų tautoje ir tarp žmonių tų kraš
tų, kurie svyruoja ant komunizmo ribos. 
Tai sukels taip pat nusivylimą tarp 
žmonių komunistų pavergtose valsty
bėse.

Jei mūsų valstybės vyrai ar biznio va
dai neįžvelgs, kad Chruščiovas yra vie
nas iš istorijos žiauriausių žudikų ir pik
čiausių melagių, tai jie kėsinsis Chruš
čiovo pavergtoms tautoms išplėšti jų 
tikėjimą, kad jų geriausios išlaisvinimo 
viltys eina iš Jungtinių Valstybių.

Mūsų tautiniam išlikimui yra būtina, 
kad mūsų tauta suprastų didžiausią 
skirtumą tarp to, ką Chruščiovas sako 
ir ką Chruščiovas daro.

Baisus žiaurumas, kaip komunistai pavergia, yra pažįstamas žmonėms 22 pavergtų valstybių, 
suminėtų žemiau. . If .. ., /jj.j.įjjjjįį

Tegul nebus jokių nuolaidų, jokio "appeasment o", jokio sandėrio su Chruščiovu. Nesileiskime 
deryboms į tokią padėtį, kurią Chruščiovas mum s ruošia — padėtį tapti didžiausia pavergta vals
tybe!

Šiuo metu prisiminkime tuos tūkstančius, kurie mirė, stengdamiesi apginti savo laisvę šiose 
Chruščiovo kontroliuojamose pavergtose valstybėse:

ALLEN-BRADLEY’ COMPANY’, Mihvaukee, Wisconsin, skatina jus tvirtai laikytis amerikie
tiškų laisvių. Tarp jų yra jūsų laisvė gyventi, jūsų laisvė garbinti Dievą, jūsų laisvė dirbti ir 
balsuoti pagal savo pasirinkimą, šitas laisves turime mes Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Bet 
šitos laisvės yra komunistų atimtos tose didelėse pasaulio srityse, kur komunistai yra užgrobę 
valdžią. Neleiskime, kad taip nutiktų čia!

LENKIJA TIBETAS ALBANIJA GRUZIJA

VENGRIJA ŠIAURĖS VIETNAMAS UŽURALIS UKRAINA

LATVIJA KONTINENTINĖ KINIJA KAZOKIJA ARMĖNIJA

ESTIJA ŠIAURĖS KORĖJA TURKESTANAS BULGARIJA

LIETUVA ČEKOSLOVAKIJA AZERBAIDŽANAS _ RUMUNIJA

RYTŲ VOKIETIJA GUDIJA

ALLEN-BRADLEY COMPANY gamina geros kokybės motorų tikrintuvus ir geros kokybės 
elektroninius reikmenis. Su šiuo viešu skelbimu ALLEN-BRADLEY’ COMPANY nemėgina nie
ko įpiršti, išskyrus tik svarbą pripažinti ir suprasti baisią grėsmę, kurią Kremliaus diriguojamas 
tarptautinis 
laisves.

komunizmas nukreipė prieš mūsų kraštą, mūsų tautą ir niūsŲ amerikinio gyvenimo

šio skelbimo iki 25 kopijų anglų kalba duodama nemokamai kiekvienam. Kas norėtų daugiau, moka 21; centų už kopiją. Mo
kykloms ir bažnyčioms — nemokamai — duodamas bet koks kiekis. Rašyti: ALLEN-BRADLEY COMPANY, Milwaukee, Wisconsin.

ALLEN-BRADLEY COMPANY duoda nuo pirmadienio iki penktadienio “Bob Siegrist and thc News” 6 v. v. (vidurio laiku) iš stoties WLS (890 radijo banga) Chicagojc.



DARBININKAS

*?£

TO PLACE,

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

CARS WANTED

(8817—30)
EMPL. ANGENCIES

SUPERIOR PJECE GOODS CORP.

HIGHEST CASH PRICE!
WO 4-2430 NE 9-9509

CHILDREN 8OARDED

TOP DOLLARS P AID

Phone GL 1-0385

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH
IN BROOKLYN

PAINTING

IN ST. THOMAS' PARISH IN GR 7-1130PAINTING AND DECORAT1NG

STORES

AUTO INSURANCE

TRUCK & AUTO INSURANCE

MURLEY
FARM & ACREAGE

REAL ESTATE WANTED
IN ST. RAFAEL'S PARISH IN

WE BUY 1-2-3 FAMILY HOUSES

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS

SALAMANDER

$ Bonus for Low Mileage 
DeWITT-PALMER, INC. 
IL 7-8000. Ext. 5 today

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnėslic and public grade and high schools 

close by; 30 min. from New York 
City. CaU COIfax 1-4920.

Lietuviu Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas New Yorke

gamina 
patogios

12 PAYMENTS. FSI.

IN RESURRECTION PARISH IN
RYK. N. Y.—Spectecnlar View. 

3-bedroom dream randi on land
scaped sere, 2 large private ter- 
races. Mušt be seen. $33.000. Ad- 
ditkmal soundview property avail- 
able. Near parochial school Owner: 
WO 7-2804.

IN OUR LADY OF CENACLE 
PARISH IN Jamaica, L. I, N. Y.

2 family brick — Garage. Near 
Catholic Church and prochial school. 
Reasonable priced. Mušt be seen.

Principais only. , 
OLympia 7-7543 -

IN RESURRECTION PARISH IN
RYK. N. Y.—4 bedroom, 2 bath. 

Sparkling 7-year young expanded 
randi on treed H acre. Entrance 
halL fire-plaee, eat-in kitchen, fuB 1 
basement, attached garage. W*lk to , 
exceUent dty school. trata. Near 
beaches. Bus senjice to parochial 
schools. $29.500. CaU Owner TE 5- 
1832.

CATHOLIC MOTHER 
WILL BOARD 

INFANTS AND CHILDREN

SHIRLEY - MASTIC - E. SUFFOLK 
Užsakant naujus namus Ranches. 

Cape Code tipo šioje apylinkėje, pil
nai įrengtus ir apstatytus baldais 
pagal jūsų nurodytų planų arba mū
sų kompanijos pasiūlytų, ant jūsų 
nuomavo arba mūsų parūpinto skly
po kaštuos nuo 7.650 iki 12,250 dol. 
su mažu pradiniu įmokėjimų 2-čiai 
metų išsimokėtinai. Atneškite savo 
planus

ACE BUILDERS

IN ANNUNCMTION PARISH
IN P ARAMUS, N. J.

4-bedrm ranch; large dining rm & 
kitch w/eating area, beamed ceilings 
in both; many extras; beautifully 
landscaped 100x 125; near Catholic 
Church and Parochial School & NY 
bus. $23,500. GI (bert 5-3391.

FLATBUSH (715 Cortelyou Rd.).
Fine residential area opposite new 

jr high school; laree house. 9 rms. 
3 bathrooms, double overhead-door 
garage; on large landscaped lot. 
40x100; suitable for professional man 
or laigė family. AP 7-6100.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Montauk Hwav, 1 mylia už Shirley,. 
Atlantic 1-8744. 9060 

Smulkesniu žinių norintieji gauti, 
prašomi užpildyti žemaiu duotų at
karpų ir prisiųsti aukščiau paminė
tai kompanijai.
Vardas ..................... ......c...
Adresas*
Telefonas .......... ................. ............ ......

PETER’S MOTEL
233 Flanders Road. Riverhead, L. I., N. Y. 
On way to Montauk Now Open for Guests 
Call or ivrite for. reservations PArk 7-4183

NEW YORK 2, N. Y.
Tel.: AL 4-8319

MOTHERLY LOVING CARE— 
EXCELLENT FOOD AND

CARE IN CATHOLIC HOME 
IN BROOKLYN

For čhildren one to three years of 
age. Daily or ifreekly—at reasonable 
price. Dl 6-0203.

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

WEST HEMPSTEAD
4 bedrooms; Englisb ’Tudor; large 
screened porch; frnished basement; 
li/j baths: $18.990. IVanhoe 9-8053 

Principais only.

IN ST. MARY OUEEN OF MEAVEN 
PARISH IN BROOKLYN, N. Y.

E. 55th St. & Glenvood Rd. 6 month 
n» w semi-det. 2 tam. brick duplex, 
t 4lį. Income $135. Ultra mod custom 
dec. 2 porches. s/s. jalousie doors. birch 
ca±>. dutch oren. tub enels. vanities. slid
inę closcts. vrrought iron front ęarden 
encl and railinęs. Meny estras. Sacrifice 
$32.000. Hl 4-3799.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Taięsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

Breoklyn Conservatory of Mušte, 58 7th Avė., Brooklyn. MA 2-3300
Piano, Voice and all aHied subjects. including dancing and dramatics.

Oueensboro Branch:
Brooklyn Conservatory of Mušte, 140-26 Franklin Ave^ Flushing. IN1-8900 

(See Brooklyn and Queens Yellow Pages)

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

--CAPE- MAY COUNTY, N. J.
Year-round custom built Ranch, 2 
years ojd- Large lake frontage. near 
ocean. Asking $27.500 to settle 
estete. WHite Plalns 9-2251. STEINWAY LODGE. We spedalize in Parties, Banųuets, Wedd<ngs 

SUNDAY DINNER 1- 8 P. M.
Sauerbratten — $3.00. Prirne Ribs of Beef — $3.00» 
LUNCH EVERY DAY and SUNDAY NOON 2 P. M.

18-34 Steinway SL. LONG ISLAND CITY, N. Y. Tel.: AS 8-9813

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN Tl, N. Y.

SAN DIEGO, CAL.
(Atkelta iš 4 psl)

dar tymus, kaip vandens 
sporto centras, jūrų uostas ir 
laivyno bazė.

Lietuviai San Diego pradėjo 
kurtis bene prieš 30 metų, šiuo 
metu jų čia yra apie. 200, Vei
kia vienintelė organizacija lie
tuvių klubas. Ateityje lietuvių“ 
organizacinis veikimas galėtų 
žymiai pagyvėti, o atvykus e- 
nergingam lietuviui kunigui, ga
lėtų būti kurioje nors bažny
čioje ir lietuviškos pamaldos. 
San Diego vyskupas yra labai 
tolerantiškas tautinėm grupėm, 

ApžiūrėdainrSan~ Diego," nė 
nepajutome, kai ėmė temti. 
Reikėjo skubėti, nes prieš akis 
buvo 130 mylių iki Los Ange
les. Atsisveikinę ir padėkoję 
Graužiniams už nuoširdumą ir 
vaišes, leidomės atgalios, pake
liui, prisimindami lietuviškas 
dainas.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Speci alios nuolaidos "kalėdinėms dovanoms*';

TOP PRICES FOR YOUR CAR
-- OR TRUC K --

ANY YEAR
W. F A L I K

1732 Jerome Avė., Bronx,. N.
TR 2-8985

335 EaM 8$th 8L, 
tarp 1 ir t Ava., 

NEW YORK jCltY 
TEL: EN 9-3045

PAINTING and DECORATING 
CONTRACTORS

477 59th St., Brooklyn 20, N. ’ 
Phone: HYacirrth 2-6034 

References gladly submitted

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda, nuo $9.50 už pilnų eilutę

WINDHAM, N. Y.
N<i>rthom Catakills — DUDE RANCH or 
CHILDREN-a CAMP >ite. 32 rooms. 8 
fireplacrs. Hot-Air bent. swimmiaę. fiab- 
insr. huntinę. ykiinę. 150 acres totai. 100 
aiTofc onen fields. out-buildinęa for 
n^creation. c-»mplet<4v fumisbed for 
ęiiosts. I*, mil.-s to villaęe. 2’į miles to 
church. over t mi>»» hichw->v frontasre. 
I.o— r- <i Sn NEW SKI DEVELOPMENT 
AREA. S30.000. 1 /3 <lown. Business. Re
sorts. Acreajre. Cot*sges.

JOHN GARRAGHAN — Broker
WINDHAM. N. Y.

Don’t Wait — Investigrate — Phone 153

SPECIAL CONSIDERATlONį GIVEN TO CATHOLIC INSTITUTIONS
FLOOR SERVICE. CLEANTNG. WAXING. POLISHING, 

WINDOW CLEANING 
OUALTTY WORK. REASONABLE

JACK HERBERT, SHore Road 5-5340

IN ST. JOSEPH'S PARISH IN
BERGEN COUNTY, New Miiford, 
N. J. — $19,000, 4 bedroom frame; 
23 ft. living room with fireplaėe;

Walter K. Tode*s THE INN at RIDGEFIELD — Since 1947 
DettckMis Continental dishes. deftly served. 
Ą superb aelection of ivines and. liąuors

Ctosed Mondays (Sunday Brunch from 12 to 3) • Res.: IDlewood 8-8282

IN CATHOLIC AREA IN 
BAYVILLE, L. L, N. Y.

6 room modern ranch — full cellar.
Mušt' be seen. Sacrificing. Builder.

TW 5-2391

FASKAS DfKOJA
New Yorko ir apylinkių vi

suomenei, kuri rado laiko ir 
reikalo parodyti mūsų krepši
nio rirfktinei savo pritarimą 
bei paramą jos žygiams Pietų 
Amerikoje.

‘ Visiems sveikinusiems rink
tinę banketo metu: vicekons. 
A. Simučiui, prel. J. Balkūnui, 
J. Šlepečiui, J. Tysliavai, V. 
Rasteniui. J. Audėnui, A. And
riuliui ir SLA sekretoriui- M 
Vinikui (sveikinusiam raštu); 
Voice of America vadovams — 
A. Petružiui iš Washingtono.

Krepšinio rinktinės vado
vams: V . Adamkavičiui, P. 
Petružiui ir V. Grybauskui bei 
krepšinio rinktinės dalyviams, 
kurie, neatsižvelgdami į dideli 
nuovargį, dalyvavo visose iškil
mėse.

New Yorko ir Worcesterio 
sporto klubams: Lietuvių S.K.. 

.Lietuvių Atletų Klubui ir‘Wor- 
cesterio_ “Vytis” S. K. vado
vams ir sportininkams — spor
tininkėms.

M. Kižytei, daug prisidėju
siai . prie krepšinio rinktinės 
priėmimo programos įvykdymo.

ĮLSĘ. pirmininku,A,JKyijąs: 
tai ir nariui A. Giedriui bei 
kitiems klubų nariams, prisidė- 
jusierps savo darbu prie krep
šininkų aptikimo.

Arūnams, Biružiams, Eridriu- 
kaičiams. Kiaunėms, Kligiams, 
Mileliams, J. Nakutavižiui, Oš- 
lapams. Ramanauskams, Remė- 
zams, Stoniams. Sirusams. U- 
lėnams ir Vilkutaižias, globo
jusiems krepšinio rinktinės da
lyvius. “Ateities’ administraci
jai, paaukojusiai apie 150 dol. 
vertės dovanų krepšininkams. 
X Tysliavai su žmona, suruo- 
šusiems krepšinio rinktinei šau
nų priėmimą Vienybės patalpo-

paintings of all 
DESCRIPTIONS 

MADE TO ORDER 
Cleaning—Restoring—Gilding 

JOHN HONENSTEINER 
West Brookvilte 

Sullivan County, N. Y.

GRENOBLE NURSING HOME
(Ite.)

Aqed Convalescent Invalida 
24 hour registered nurse 

Nursing Care 
. Reasonable Rates 

Pllgrim 3 7907 N. J.

— DIDŽIAŲSUS FA
Madingi Mvijimui batai ra Nepamalaomi vaiktlajimui 

aukštais kabliukais sportinųii batai ra ašiniai*
padai*

MASPETH—1 Family Brick Homes. 
baths, -pląster walls including 

"ti^ serhent.-garage. Ultra Modem klt- 
chen, bujlt-in oven & range, 43 ft. 
enclosed rear yard. Venetian Blinds. 
color tile bath.

71st Street A 53rd Avenue
Near all transit. shopping, churches, 
Parochial & Public Schools. 30 year 

Mortgage Ftaancing.
HYLAND REALTY

SUBURBAN FARMS, INC.
Mūsų naujoji sodyba Maspethe
58 - 40 - 57th St. Maspeth, L. I.

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

Pienas parduodamas ir vietoje.
GL 6-4691

YORKVILLE EMPLOYMENT 
AGENCY

200 East 85th St. TR 9-4620 
_ big selection of jobs

MALĖ & FEMALE
Factory — .Office .— Household

HAROLD LEVY 
AUTOMOBILE INSURANCE 

COVERAGE FOR
ANY OUALIFIED ORiVER OR CAR 

FTUK CASUAI.TY MARINE 
LIFE HEALTH ACCTDENT 

Tel. GEdney 6-7000 
Established 1922

ALL FORMS INSURANCE 
PLATĖS ANO INSURANCE SECUREO 

ŠAME DAY SERVICE
887 Fifth Avė. (Nr. 39th St.) Bklyn.

CHARLTON FURNITURE COMPANY
Bedrooms — Dinine Rooms — Living Rooms — Bedding

See Our Fumrture — Compare our Prtees 
Open Eves. till 9 P.M. except Wed., Sat

217-20 Northern Boulevard, Bayside Tel. FA 1-2600
WALT0N, N. Y. 5 kamb. įreng

tas namas su vonia, apšildomas. 
H & C vanduo; 47 akr. žemės, ga
ražai daržinė, paukštidė ir kt. Di
džiulis šaldytuvas, arti gero kelio, 
6 mylios iki Walton. Prašo 10.000 
dol. Įmokėti 3.000 dol.. vėliau mo
kama 50 dol. kas mėnesį iš 4«4%. 
Skambint tel. CL 3-9675 (NYC).

GRAND OPENING
PLEASANTDALE NEEDLECRAFT 

SHOP
459 Pleasant Valley Way. W. Orange. N. J, 

(Near Eagle Rock Avė.)
• Botany Yarna
O Needlepcints
• Stamped Linens
• Novelty Art Needlework
• Buttons
• Monogramming
• Sevving Notions
• Blocking

„ EXPERT FREE INSTRUCTIONS
Houte: 10 a.m. to 5 p. m. 

Mondays to Saturdays
Tel.: REdwood 1-582T : Free Paekin®

SMALL DOWN PAYMENT 
on all types of 

AUTOMOBILE INSURANCE

BY THE WEEK 
REASONABLE PRICES 

Phone: HAwthorne (NJ.) 7-0246

IN ST. JOSEPH'S PARISH IN
GARDEN CITY.,

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

E. Meadow. $21,500. Ideal for D*ctor 
3 bdr. ranch. paneled 4c mirrored 
liv. rm.. birch finished basement. 
completely insulated. built-in TV 
Scott stereo hi-fl - eųuipmL 2 air 
cond_ washer, dryer. etc. Patio, 
landscaping. Low taxe*. take over 

25-yr. mtg. IV 9-3869.

BARAS IR RESTORANAS
Lletoviškos gamybos pietūs, vakarienės tr užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'rTS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėm* i kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėju K, Vattaitį.

Dėkojame visiems, nuošir
diems sportininkų bižiulrams, 
vienokiu ar kitokiu būdu pri- 
sidėjusiems prie šiltesnio ir 
nuoširdesnio mūsų rinktinės 
sportininkų priėmimo.

New Yorko spaudai: “Vieny
bei’, išleidusiai net du nume
rius krepšininkų sutikimo ženk
le; “Darbininkui”, gražiai pami
nėjusiam šį didįjį mūsų spor
tininkų žygį.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
programos direktoriui J. Stu- 
kui, skyrusiam dovanai laiko 
krepšininkų išvykos garsini
mui.

A$ VAIKŲ BATU. GERIAUSIAI TINKANČIŲ VAIKŲ KOfOMS, PATVAROS, SVEIKI — 
DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FABRIKAS “ Aukšto* kokyM* šliurH gi Madingi sportiniai tartai ra 

su gumom šonuose M dvigubais odiniai* padais
Rudi Boxcalf Į- Rudi Beacslf

Kojų daktaras MILANO Kojų daktaras HERALD 

S1295 XAF51095
aukštos kokybės

RIVERHEAD—E. Suffolk Co. vte.
Custom-built hoBt«*s on your lot. No 

ūovn . paymont. Finansine, arraneed. 
Write or call Riverside Home*. West 
Main St. Riverhead. N. Y.

PARK 7-3395 OR PARK 7-3498 
For aditional Information fili in coupon 
and maii to above address.
NAME______1__ ............. ..........................
ADDRESS....................   L_.
PHONE _____ ______ ______________ _

A. ROSOLOFF 
689 FuHon St., Brooklyn, N.

TR 5-2914

— FAŠT ACTION — 

LEDESNA REAL ESTATE

58-02 Myrtlo Avė..
į RIDGEWO0D—
i BROOKLYN

Tel.: EV 1-3727

WBD WILLBR TKniNG NEW IOBK THB 8UMMER. 
WE HIGHLY RE00MMEND TpE F0LL0WING RES
TAURANTS FOR DELK10U8 FOODS • EXCELLENT 

ŠEBVitB - AND REASONABLE PRICES. < .... ----------------------- - -----------

IN OUR LADY OF SORROWS 
PARISH IN East Orange, N. J.

Ttncedo Paris. 27 So. Kingman Rd., 
2% story brick frame 4 bedrooms. 
2^ baths, near Sėtom Hali Campus. 
Asking $29,900. Call weekdays, Ml 
3-1000 ext 201.

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ųr ukrainiškai.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai eilutei arba 
^siaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6'Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta*

IN BALDWIN
atidaryta kasdien pietums ir vakarienei, šokiai ir programa 

HERBERT KRUEGER ORKESTRAS KIEKVIENĄ VAKARĄ 
BE PIRMADIENIO

6 SALAS VESTUVĖMS. BANKETAMS, DRAUGIJOMS 
GERAS PASIPARKINIMAS 

ATVĖSINTAS ORAS

Juodi Chevravv

K*jų daktaras LOTTE



Restaurants STOP... LOOK... READ1 
tteer, soup, crtap toased salad, 
sr tad dešsert ■■ ■

Ktenhlna. Ate AlwiWFnnfMfl 
sSKTfceArirtocrat of Seafood ta Omam

P. ViitMifci, Kanados meiste
ris, pasirodo, nedalyvavo šių 
metų Kanados šachmatų pir
menybėse, kurios pr. savaitę

ŠAVlt fc«VA RESTAURANT — 91 Charles SL. N.Y.C.

išrinktų šioms pirmenybėms

MARCH 1*8 RESTAURANT 
251 East 31st Street 

New York City 
MU 4-9843

UNIQUE CUISINE OF NORTHERN ITALY

kIN HOUSES — Lake Mtaneumska 
rk, WA 5-5638) (88 miles). Dehghtful 
top reaorL American food. 
L 12:30-2, $4. SaL steak D. $4-50.

turime, tačiau naujo Kanados 
čempiono titulas, greičiausia,
atiteko

LA NORMANDIE RESTAURANT, Westpost, Conn.
1 mile east of Westport Center. “Dedicated to fine food and drink. at 
moderate prices”. Homey atmosphere- Cockta|l»-lounge. Air conditioned.

REStAUftAM*; Aibany Post Road, Ossining, N. Y. 
Wilwn 1-8721

Dani«h-American Cuisine Smorgasbord Saturday and Sunday. Broiled 
lobster. lAindason — Cocktails — Dūaer. Pc^mlar Prices. Air-Ccmditioned.

skiut

Naujos Anglijos p-bes, įvy-

galį, Bostone, laimėjo Massa- 
. chusetts meisteris John Curdo

OLD RIVERTON INN, Riverton, Conn.
Built 1796 as an Old Stage Coach stop. Fine American food, popular 
dishes. Hobby Horse bar. For the hungiy, thirsty and sleepy. Open every 
day since 1946. American Exp. FRontier 9-8078 (Wtasted).

THE WHITMAN, Route 110
Betvreen No. State PKY. and Jericho TPKE., Huntlngton, L. L 

Sunday Dinner from $2.75. Private Banguet Fadlities up to 500 people.
____ Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

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

833 COURTLANDT AVĖ., beL 159th «. 160th Sts. M Off Haven 9-8282

man, D. Scheffer ir dr. Keil- 
son (visi iš Bostono) po 
tš. Ged. Šveikauskas, nežiūrint 
laimėjimo prieš dr. Keilsoną, 
baigė su Goldsteinu, dr. Piatz 
grupėje po tš. Buvo 46 da
lyviai. *

B kL, kurioj dalyvavo 26 
žaidėjai 1-2 v. pasidalino J. 
Halscy su J. Penner po 5^i- 
Ite tš., trečias — Gediminas 
Kuodis & ra Elfiot po 5 B. 
Kuodis buvo vienintelis, kuris 
įveikė naująjį klasės meisterį 
Halscy.

Pasaulio - kandidatų p-bes 
prasidėjo Jugoslavijoj rugsėjo 
7 d. Jose dalyvauja astuoni at
rinkti didmeistriai: Smyslov, 
Keres, Petrošiau, Tai (visi 
SSSR), GHgorič, JugsL, Bobby 
Fischer ir P. Benko, iš JAV, 
ir Olafson, Island.

Boston Sunday Globė rūgs. 
6 d. suminėjo Povilo Tautvai- 
šos atvykimą į Bostono lietu
vių šachmatų klubo dešimtme
čio minėjimą, lapkričio 8 d. įdė
ta Tautvaišos laimėta partija 
prieš Vokietijos rinktinės da
lyvį Niephaus, 1948 m., Kas-

BRIELLE YACHT CLUB, Brletle, N. J.
(Castle 3-3800). Oėean & Green Avės. A svonderful place right on the 
water and overlookmg the yaeht basta. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees $1.85-33; D 5-12, Sun. 12-10, entrees $2.60-36.50. Music, danc
ing from 8 p. m. .

INSURANCE

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.
JOSĘPH R. CORDARO. Nl 6-4242 

Monthly payments arranged.

DISPLAY

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

146-05 JAMAICA AVĖ.
JAMAICA, L. I. — JA 3-4120

ALFRED’S VII. LA, 3413 Pacific Ave^ Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-7500). Romantic setting with Severai small, intimate rooms, 
Venetian-Florentine decor.. Fine steaks, lobsters, and Italian specialties. 
D only 5-11, Sun. from 3, $4.50-35.95 & a la carte, entrees $2.25 up.

~ ; ■ GRISWOLD INN, Essex, Conn;
(South 7-8875)."Fine old ihn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal broUedi steaįcs & seafood. L12-2, a la carte entrees $1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees $225 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
THE LITTLE MEAT MARKET 

64-09 56th Road Maspeth, L.I. N.Y. , ,
Prieš V. J. Atsimainymo bažnyčia (k. 64th St.) 

Blokas nuo 8v. Kryžiaus bažnyčios 
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skardinėse po 75f už svarą. 
SALAMI dešros po 99f už svarą. KIAUŠINIAI “PULLETS” — 4 
tuzinai 99<. Raikytas gatavas KUMPIS $ vidurio gabalo — 95^. 

SPECIALIAI 
Švieži namų gamybos produktai: 

DEŠRELES DEŠROS
Kiekvieną trečiadieni 11 vai. iš Kiekvieną ketvirtadieni 10 vai. 

»■ ryto dar karštos vos tiktai paruoštos
__________ Pristatome j namus. — Tel. TWining 4-8087__________

REVERSIBLE GOLD NECKLACE 
$1.50

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

AUTOMOBILE SĖT with Key Chain 
$1-50

CLARK DECOR
82 4tfi Avė. Brooklyn, N. Y.

PHIL SIMMS ORCHESTRAS

The Trffany of. Music 
Specializing in Wedding Receptions, 
CotiHions, Proms and Deb. Parties

NEW YORK OFFICE 
250 West 43rd SL Tel. BE 2-5548

CARRIAGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, (iamden, Conn. 
ATvvater 8-9346

One of most glamorous restaurants ta New England. French Provincial 
thru-out. Complete lunch $1.50-$2. Dtaners $2.50-$5. Banguet facilities. 
Closed Monday.

DONAGHY STEAK HOUSE, 5523 BROADWAY, AT W. 230th ST. 
UPPER NEW YORK’S FINEST FOOD

Charcoal Broiled Steaks — Cocktail Lounge
HAMMOND ORGAN NIGHTLY. AIR COeJDHTONED, CATERING 

Klngsbridge 6-9571. Free parking for Patrons

MAMA LARICCIA'S FAM0US EL DORADO RESTAURANT 
131 West SL, Danbury, Conn. (Rte. 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 Ample 
parking. Pioneer 3-6375.

B0M8AY INDIA RESTAURANT
465 West 125th St, New Yąrk City

kr 4

RUO8LAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIlUNiaMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONI8

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

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

REASONABLE PRICES. FO 4-8927

BEACON RESTAURANT in Hotel Beacon
2130 Broadway, at 75 SL EN 2-4230. —» MgL: 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 — Wfrite Plalns
Tel: WH 6-2220 — 55 Tarrytown Rd. (22 miles) A lovely, modern 

Chinese restaurant for excellent gourmet specialties. L 12-3, 
$1-32.70; D 3-9, $2.15-34.80 & a la carte until 12, 

Sat. until 2 a.m., Sun. 12-12. Bar & lounge

INDIAN HEAD RESTAURANT
German-American Cooking — Luncheon — Dinner — Cocktails 
Sauerbraten - Duck - Seafood - Steaks&Chops — Air Conditioned. 
Exit 45 No. State Pkway on Jericho Tpke beL Commack&Smithtovvn 

Closed Wednesdays — Tel.: FOrest 8-9840

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

A Popular Meeting Place in the Heart of tbe Wgtęhung Mbūntains 
SCHWAEBISCHE ALB — WARRENViLUE, N. 3. 'Tel.; ELuOt 6^9246

Postoffice Bound Brook — Our Specialty: Sauerbraten, also “Clam Bakes 
For Refreshment... Dortmunder Aktien Bier — Entertainment by Osie 
Walen and His Orchestra — Dance Ev«y Saturday — Fred Kraemer, propr.

Excellent German Cuisine and First Clasa Lktuors

MARINERS INN Bayvievv Avė. A James SL, Northport, L. I.
Situated directiy on the Northport Bay

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

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

ERICH and VILMA, propr. ------- TeL; EVergreen 6-1464
1542 Gatės Avė, Ridgevvood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtie Avenue)

TACONIC BRAUHAUS — 15 Cotr.merce Street, Hawthorne, N. Y. 
Tel.: ROgers 9-9842. Near Taconic Parkvvay, Exit Hawthorne-Thornwood, 

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

Tel.: ANdrew 5-2911 Established 1935
RuofFs SMITHTOWN TAVERN 

SMITHTOVVN, I— I. 
e: SAUERBRATEN — STEAE 

Completely Air Conditioned
Main Street Route 25

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

WELL ESTABLISHED GERMAN CUISINE (Specialties) 
Hali Suitable for Banąuets, Weddings — 10 -100 Persona

Closed on Saturday an0 Sunday . Air Conditionea

EVERY SUNDAY AFTERNOON 4 O’CLOCK DANCE-TEA 
FRED BREITENBACH and. HIS ORCHESTRA

Terry deJon LORELEI—233 E. 86th SL (beL 2nd£3rd Avė.)
First Class German Cuisine---- Dance & Entertainment from 8:30 P. M.

D O N A G H Y STEAK HOUSE ----------- Broadway at 230th Street
CHARCOAL BROILER STEAKS "Our Spedalty” 

Catering to WEDDINGS and PARTIES
Free Parking for Patroną Klngabridge 6-9571

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LIŠETTE WAEHL£, ^^r. — Tetephone: OXbow 7-5772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waeble 
Our Specialty: SAUERBRATEN witb KNOEDEL 

Enjoy tbe Famous "FAIRY TALE FOREST’

K — BANOUETS 
Dance and Ente

.Y., RA 8-9154 
IG ROOMS

-JAGER HOUSE” RESTAURANT
QUALJTY KITCHEN — BALL and BANUUET HALLS 

Music by Franz Dietschmann on his ztther 
Lexington Avė. A 85th StreeL Tel. RH 4-3820

BOWDEN ŠOU ARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Maln St. a Bovrden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serviag delicioua cuisine. Estensive menue includes roast beef and 
steaks. lobeter thermidor. Long Islaad Bay Scallops. L 12-3. 93-93.50; D 6-10: Sun. 
from 1. 93.75-J5.50. Dancing 9-2 am to Lester Lanin's orchestra. No min. or cov. 

Etery Tuešday "Star Night,” celebrtties from John Drew Theatre.

BIRO AND BOTTLE RESTAURANT
i Ott Route 9 (52 miles). Lovely old Inu dating from 176L

EAST INDIAN DISHES. 
UN 4-9634

Republic 
Wine & Iiquor Store

322 ūnion Avė. Brooklyn 11, N. ¥.
■ Te*-: EK 7-2^89 .

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton)
Charming country atmosphere. Quality American Foods Dunch-Dinner— 

A la Carte, reas. Seats 400. 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, RL 118, Yorktovvn Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine in. a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, eoektails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners', 
Amer. Exp. Hosts: Irwin Rose, C. F. McAJlister.

MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 13> VVaverly Place, N. Y. City 
- 'Adtbentic Mexican Food at reasonable prices. 
A Bit of “Down Mexico Way” in New York City , 

CH 2-9814 '

STEAK PIT RESTAURANT
666 Sunrise Highvvay, Rockville Center, L. 1^ N. Y. RO 6-7200 

Elegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$1.60-33.25; D 5-12, Sun. from 12, $3.75-35.50 and a la carte

' Pianist evenings. Parties. Bar and lounge.

SNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrace
Tins is a leisUtely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, of course, the housė spedalty 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 noontil 9:30 p na. Member DineFs Clu8-

, %-į SAyvilln5frO&»^ ta .

Beautiful antfcuev. outdoor terrace. escellent American-Creole cdlsine L 12-2 93 A 
a la carte; P 4-8:30. Sun, i-8, 35-7.50. Cloaed Tueaday^.

. GRIPSHOLM RESTAURANT
324 Ettt 57th Street, N.Y. Open Ev<

FINEST SWEDI3H SMORGASBORD 
LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

Didelis pasirinkimas y 
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

31 Spring St., New Britam, Conn. TeL BA S-9T71

MELE^Š, f»AVILION. RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surroundęįd by woods. Specialties of the house incl. broiled scampi, 
baked clams, cMckėn Romana. Lunch. noon to 3 pan^ 3L75-32.50. Dinner 6 
to 11 pjn. and Sun. 1 p.m., $3.00-55.50. Pianist week nights and Sun. evea- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner's Club. ANdrevvs 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By”

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.

8PINNING WHEEL INN Fally Alr-Conditloned
At REDDING RIDGE, Conn. Extt #45 on Merrit Parkway. Drtve 8 miles 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTING — Gift Shop. 
Service 12:00-8:00 Cloaed Mondays (Except Holidays). Espren Credit Cards.

Park • Mountain Avės, Soutch Ptatae, N«w Jersey

vyno.

ROMAN FUNERAL CILU’EJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J BAMANAUSKAb

1113 Mt. Vernon' Street
TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.

(Murdock 7-0707) At the Five points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian & American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’til 12, entrees 
(incL potato&vegetable). $1.25-$4.50. Children’s menue. Bar, lounge. Parties

OLD TIMBERS RESTAURANT, Annandaie, N. J. CLinton 9493R
The Mino family serves fine Italian and American specialties at their 
attractive, rustic restaurant. L 12-2:30, 31.50-34 and a la carte; D 5-9:30, 
Sun. from 12, $2.90-35; a la carte after 9:30. Bar. Closed Mon.

RUSSIAN BEAR, 139 E. 56th St. (Cor. Lex.). EL 5-9080.
Nationally famed tor excellence of its Russian Cuisine and beauty of true gay at- 
mosphere of old Russia. Lonya Kalbatės and his Gypsy orchestra nightly. Beveriy
carte. Minimum $2 1 
Popular vtth Stage

RIO GRANDE RESTAURANT, 499 East 138tt*. Street, New York City 
AUTHETJTIS MEXICAN DISHES AND. SPECIALTIES AT VERT

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

M0 9-9907.

Now Serving Lunch 12-3 - Dinner - After Theatre Snacks — Closed Mondays 
Serving Autbentic Island DishesADririks. Hors D’Oeuvres served at the bar 
6th Avė; at 11th SL — GR 5-6130 — Where Hawaii Cmnes to The Village

LE BRITTANY DU SOIR New French Restaurant in New York 
Open from 5:00 until midnight — Closed Sundays 

BAR WINES — LIQU0RS o Gilbert Sdvėn^ant, propr.
800 Ninth Avenue (cor. 53rd St.) CO 5-4820

HALF-WAY HOUSE — Darien, Conn.
Dairai (Davies 4-7633) 2748 Post Rd. (35 mfles).

Seafood house nicely decorated with apanking-white woodwork. L. 12-2:30, 
$1.5O-$2; D. 5-10, Sun. 12-9, $4.50 & a la carte. Parties. Bar and lounge.

Discover New EnjOytaent at The TIMBER TRAILS INN Route 37, Sherman, 
Conn. 12 miles Nortt of Browoter A Dinbnry. Top guality dtatag ta a Įakeoide aettlng

from 91.50. Dinner from$2.75 and ala carte. For reservatlona pboneELgln 4-57VT.

New You Can Erųey RmI Southern Food at DON GEORGE’S. 298 West 4th St. NYC. 
Tbe only reefSurcm ta Greenw1ch Vlllsje serving gemitae Southern Food nectalUee 
such m Honimy Grits - Country Siurage - Collanu - Hot Bi«ruits - Fried Chicken 
Btack-Eyed Pe*s - Hu»h Puppines - Berbėoue Chicken and Riba - Home made aaeet

THE ARCH RESTAURANT Short H Ris, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Morris 
Tpke (17 mitra). Beautlfully deconrtri modern rrsrtaurant for ezcellent Continental 
cuisine: crabmeat šaute vlth irild rite. crepea a la Arth. L 12-3. a la carte entreee 
$1.50 up; D 5-11, Sun. from 2. entrees 93 up. Mušte 5-1:30 a m. Cocktail lounge.

T R I N C H I ’ 8 (Formeriy Vilta Betty’s)
Enjoy a compfete dinner with Floor Show in our cool. cooi ocean-front 
dining roonMCtooice of Shore Dinner. Italian-American cuisine or Spėriai 
Shore dinndt. Comptete prieš from $325 tš $490 for dinner and fhow

AXR CONDITIONED. FREE PARKING

OAMA8CU8 ^AROEN RESTAUAaHT * 
«Wbt.31«t Street

POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

TeL BA.9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimų.

EDWJUU> A ŽIGAS FtrtttftAL HOME

Open every dky from • P.M. until mMMgM
St, N«w York 18, N. Y. Clrcle 7-8281 10 3-8882

M: BA — 9-9336



HitMKAS

■ Mlltt OR. FR. M. BINTAKYS 
širdies smūgio ištikta* 

virtadienį, rugsėjo 3, mirėme^ 
dicinos daktaras Fredas M. Bin- 
takys. Velionis buvo gim. 1011 
balandžio 20. Prieš metas ve--

ŽINIOS

fi£w Yortaa, įvyks dUSuds m»- 
&iis mažyiv tautybių susirin
kimą*, kurto tikslas atsakyti 
Chruščiovo mslaim. Jb jau bus 
buvęs Amerikoj* 5 dienas, jau 
bus kalbėjęs Jungtinėms Tau
toms, bus jau pasisakęs apie 
savo misijos tikslus. • —
- Ryty ir Vidurio Europos kil
mes amerikiečiy organizacija 
su Pavergtu Tautu amerikieSy

susirinkimą rugsėjo lSd.,2. 
vaL », Manhattan Center 
(34th St ir 8 Avė.). Po susi
rinkime bus vieša protesto ei
sena SU plakatais iki Jungtinių 
Tautųrūmų. Lietuviai kviečia
mi susirinkime ir eisenoje gau
siai dalyvauti .

draugę sąjunga šaukia visuome
nę į tą susirinkimą. Susirinki
mo šūkis: "Dabar mes atsako
me Chruščiovui".

Ryty ir Vidurio Europos kil
mės amerikiečię organizacija 
taip pat dalyvauja Freedom 
House masiniame mitinge rug
sėjo 10 d. 5:30 vai. vakare. 
Visuomenė kviečiama susirink-

pasakys senatorius Kenedi B. 
Keating, buvęs kongresmanas 
O. Annstrong, Pietų Korėjos 
ambasadorius, o taip pat ma
noma, kad galės dalyvauti ir 
dr. Dooley, kuris labai daug 
aukojosi • Laos gyventojams, 
kaip gydytojas.

Stasy* Gudas, Lietuvoje bu
vęs mokesčių inspektorius bei 
departamento direktorius, nuo 
rugsėjo .1 paskirtas New Yor
ko valstybės Kings County mo
kesčių ir finansų departamento 
tarnautoju — tax exminor.

Drąsuti* Gudelis su Liuda 
Grigaite susituokia šeštadienį, 
rugsėjo 12, Apreiškimo par. 
bažnyčioje, Brooklyn, N. Y.

40 St., New Yorke. Susirinki
mas vyks gatvėje. Kalbės žy
mūs amerikiečiai, čia pasisa
kysime, ko mes norime iš-* 
Chruščiovo. -

įėjimas • nemokamas- ko - New Jersey apskričio su-
Angelų Karalienės par. cho- važiavimas šaukiamas spalio 11, 

ras, vadovaujamas Mykolo T .in- sekmadienį, Apreiškimo par. 
berskio, uoliai ruošiasi parapi- salėje, 2 vai. p.p. Pamaldos už 
jos vakarui, kuris įvyks spalio 
4 šv. Stanislovo par. salėje. 
Ruošiamasi išpildyti B. Jonušo 
kompanuotus maršus. Chorą 
palydės dūdų orkestras.

Šv. Vardo draugijos susirin
kimas šaukiamas Apreiškimo 
parap. sekmadienį, rugsėjo 13, 
po 8 vai. mišių. Prašome visi 
nariai dalyvauti 8 vai. mišio
se ir po to susirinkime

S. Rogers

patarė bent porą metų pasilsėk
ti, bet velionis dėl savo profeįjB 
sinio uolumo vėl pradėjo dirbĮ| 
ti ir antro priepuolio širdis ne»’W 
atlaikė. Gaila jauno uolaus ir s 
savo profesijai taip nuoširdžiai ( 
atsidavusio gydyto jo. Bet tokia bintakYIF
jau gyvenimo tikrovė, kad ne- • 
visuomet žmogaus valios pa
stangos pajėgia nugalėti fizi-

~ nius organizmo sutrikimus.
Liko žmona dr. Stasė Štan- 

kelytė-Bintakienė ir sūnus Ar
vydas. Pacientas

Angelę Karalienės parapijos 
metiniame koncerte, kuris ruo
šiamas spalio 4, šv. Stanislo
vo parap. salėje, šokiams gros 
Joe Thomo orkestras.

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo programa šį šeštadienį bus 
dviejų valandų, nuo 4 iki 6 vai. 
p.p. Bus paminėta 18 metų 
gyvavimo sukaktis. Giedos “Rū
tos’ ansamblis, L. Juodytė ir. 
L. Stukas. Kalbės E. Čekienė 
ir J. Audėnas. Taip pat bus pa- 
sikalbėjimas su žurnaliste ST

Rekolekcijos vyrams
Bostono ateitininkai sendrau

giai rugsėjo 12 ir .13 dienomis 
organizuoja uždaras rekolekci
jas vyrams. Rekolekcijos vyks 
Tėvų Marijonų vienuolyne, 
Thompson, Conn. Jas praves 
jėzuitas kun. J. Venckus. Vyks
tantieji tūri užsiregistruoti pas 
kun. J. Žuromskį ar pas dr. 
P. Kaladę.

Bostono inžinierių išvyka
Gausus 

būrys su 
rugpiūčio 
susirinko
plačiai išsidėsčiusioje lietuviš
koje J. Kapočiaus ir J. Vasi
liausko vasarvietėje. Puiki, sau
lėta diena pirmiausia nuviliojo 
iškylautojus prie Atlanto pa-

Bostono inžinierių 
šeimom ir draugais 
23 gražųjį rytmetį 
“Osterville Manor”

Sportas
(Atkelta iš 6 psl.)

Išrinkta LSK valdyba
Lietuvių Sporto Klubas rug

piūčio 29 išrinko valdybą 1959- 
60 metų sezonui: pirm. Kynas- 
tas, vicepirmininkai — Belec
kas ir Vaitaitis, sekr. — Re-
mėza, ižd. — Veršelis, ūkvedis jūrio ,kur jie gaivinosi saule, 
— Kidoiis, aikštės kasininkai

—Giedrys, Bielskus, Ridikas. 
Naujai valdybai linkime sėk
mės, ypač ieškant pirmajai e- 
kipai vadovo.

Nebus lengvi ateinantieji 
sporto metai. Penkių futbolo 
ekipų išlaikymas reikalauja tik
rai nemaža darbo bei pasiau-

oru ir šiltom Golfo srovės 
bangom. Po to visi sykiu pie
tavo erdviose vasarvietės pa
talpose. Norėjusieji galėjo pa
ragauti ir “šašlyko’ su raudo
nu vynu, reto net ir Ameriko
je. Virtuvei vadovavo J. Vasi
liauskas/buv. Kauno baletinin- 
kas. Vėliau inžinierių* atžaly- 

i ir e « l_ KT „į r- ' -a i. - kojinio Sunkumai prasideda nas gražią .meninę pro-,LK Motorų S-gos 29 kuopos Narkeliunaite, kun neseniai    .------
lankėsi Europoje.
....Ryšium su Chruščiovo atvy
kimu į J A V, First Anti-Com- 
munist International rugsėjo 
18, penktadienį, 8:30 vai. vak., 
McAlpin viešbutyje, kampas 
34th St -ir Broadway, Manhat
tan, N.Y., organizuoja eoetail 
party. čia kalbės visa eilė ži
nomų amerikiečių veikėjų, tarp 
jų dr., Bella V; Doodd, Chris- 
topher Enunet ir kt. Kviečiami 
taip pat visų exilų atstovai, ku
rie padarys pranešimus apie 
Chruščiovo “žygdarbius” jų 
kraštuose. Kviečiami visi daly-

Laisvės Varpo subatvakaris F 
bus rugsėjo 12, sekmadienį, 
Romuvos parke Brocktone. Pra
sidės tuoj popiet ir baigsis vi
durnaktį. Jame visą laiką bus 
perduodama lietuviškoji muzi
ka ir gražiosios mūsų dainos, 
atliekamos geriausių solistų ir', 
chorų. Veiks įvairus valgių ir 
gėrimų bufetas, šokiams gros 
geras orkestras. Tokius subat- 

. vakarius Laisvės Varpo radijo 
programa rengia kiekvienais « 
metais. Jie išsiskiria iš kitų ge- ; 
gužinių - piknikų ne tik tuo, i 
kad būna šeštadienį, bet taip j 
pat savo programa, linksma > 

- nuotaika ir gausiu dalyvavimu ; 
lietuvių iš tolimesnių apylin- : 
kių. Subatvakarių tikslas — su- i 
daryti progą pasilinksminti lie- ; 
tuviškoje nuotaikoje, o pelnu ; 
paremti visuomeninę ir kultu- : 
rinę radijo programą.

Krikštai
šv. Petro parapijos bažnyčio- 1 

je pakrikštyti šie kūdikiai:
Rugpiūčio 2 d. pakrikštytas ; 

Edvvin Prantis ir Jadvygos če- : 
kanauskaitės - Prantis sūnus ! 
Jono ir Petro vardais. Tėvai ! 
gyvena 26 Corbet St. Dorches- ; 
ter.

Rugpiūčio 22 d. pakrikštyta : 
John Flynn ir Mildred Sosnoski j 
-Flynn duktė Nancy ir Marijos - 
vardais Tėvai gyvena 45 Olney » 
St.,Dorchester.. • ■?  ~a

Rugpiūčio 23 d. pakrikštytas ► 
Rimanto Ivaškos ir Dalios Sku- ►

Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą įvairioms J 
ateities misijoms.' rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas:

Reginą Paeis, Benedlctine Sisters, 
Wailace Rd„ Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą pa
tarnaują visiem lietuviam

ONOS IVAŠKIENĖS

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

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.; AN 8-4618
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

EVergreen 8-9794^ _

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

gramą. Deklamavo jaunutė Al
dona Dabrilaitė, o Rūta Dačy- _______ _______ _____
tė meniškai paskaitė Anykščių dzinskaitės - Ivaškienės sūnus 
Šilelį. Darniai ir skambiai pa
dainavo duetus Giedrė bei Al
dona Malėnaitės ir Gražina 
Stašaitytė su Marija Barauskai
te; pastaroji yra čia’ gimusi tre
čios' kartos lietuvaitė iš Brock- 
ton, Mass. Tomas Daugirdas 
pagrojo akordeonu, o Riman
tas Budreika net dviem instru
mentais — triūba ir ęmuiku. 
Programai vadovavo A. Trei- 
nys. Programą savo žodžiu pra
dėjo ir užbaigė Bostono inž. 
s-gos pirmininkas arch. V. A- 
domavičius.

jau su pirmąja komanda, kuri 
šiais metais netenka Revento, . 
Finno, Budrecko ir Remėzos I. 
šių spragų užpildymas nėra 
lengvai išsprendžiamas. Įdomu, 
kaip susitvarkys šiais metais 
rezervinė, iki šiolei liūdnokai 
atrodžiusi. Neaišku, ar išsilai
kys dėl žaidikų trūkumo jau
nučių ekipa. Bet LSK per me
tų eŪę savo vadovų bei žeidi- 
kų ryžto dėka sugebėdavo iš
spręsti visus sunkumus paten
kinamai.

Deja, negalima buvo pasigir
ti plačiosios visuomenės dides
ne parama. Vis tie patys entu
ziastai matėsi rėmėjų eilėse. Na, 

.. , - svarstoma daug svarinu reika- 1 bet iš visuomeniškai paliegu-
mkopne a.a. dr. Bintatao HARTFORD, CONN. sios New Yorko lietuvių kolo- inžinierių ir jų šeimos narių Floridos aplankyti savo tėvų ir

"Lktuvo* Atsiminimu" radi * Ukr.intočiai, lenkai, vengrai, nijos nereiktų nė perdaug ko bendravimas gražioje, sveiko- senelių H. K. Plechavičių. Ta 
o^m^ dmras raoeticiias jo J^& brSŽ- latviai, i*toi ir kiti tikėtis. Tikėsimės bent, kad ir je gamtos aplinkoje. Jis davė proga aplankė ir kitus savo ar-
Opmvt« choras repetici as jc puouMn_ J. vaw orgam amerikiečiai kilę g vadovams ne. progos atitrukti nuo kasdieny- timuosius gimines bei pažįsta-

£ Z,aAX^’X<n£ “JT* JZToia pritruks praWi laik% 0
yu.cvių muuv ’ pneš Chruščiovo pakvietimą į
Umon Avė., Brooklyn 11, N.Y. Arlington St., Brooldyn 8, N. F r

Y., sekmadienį, rugsėjo 1'3 d., 
************************ 1:30 vai. p.p.; pakeliui autobu-

1 sas sustos prie lietuvių pilie- 
čių klubo, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Kelionė ten ir atgal 

f x : 2 doi.

.gyvas ir mirusias nares 11 vai. 
Apreiškimo bažnyčioje. Suva
žiavimo organizavimu rūpinasi 
29 kuopa. Atstovių pagerbimui 
ruošiama vakarienė toje pačio
je salėje. Vakarienės pradžia 
5 vai. p.p., įeinant aukojama 
2.50 dol.

susirinkimas šaukiamas rugsė
jo 16 d., 7 vai. vak. Apreiški
mo par. salėje. Visos narės ma-

_ _ . , .v. . , , . . loniai prašomos dalyvauti. Bus vauti. Įėjimas 3 - 5 dol.
R. F. A. Ignaičiai vietoj vai-

Dariaus ir Kęstučio vardais. 
Tėvai gyvena 16 Hinckley St., 
Dorchester.

Mirusieji
Po šv. Petro parapijos baž

nyčioje gedulingų pamaldų rug
piūčio 31 d. palaidotas Stanis
lovas Rupšis 71 m. Velionis' 
gyveno 16 Hubberston Rd., 
Dorchester. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeit'mas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas .
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

<

CAMBRIDGE, MASS.

Stella Plechavičiūtė Jonės su

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

Tai buvo puikus, draugiškas dukrele buvo atskridusios iš

mus.
priaugančiam jaunimui išban- Kun. Pr. Juškaitis ragina pa- 
dyti savo meninius gabumus, rapiečius registruoti savo vaiku- 

Futbolo rungtynės sekmadie- Dalyvavo gausus būrys svečių, čius į parapinę mokyklą. Sese- 
nį, rugsėjo 13 New Farmers Tarp jų buvo inž. Giedrikis su lės mokytojos kasdien yra pa- 
Oval aikštėje, žais trys vie- žmona iš New Jersey, dr. Ar- sirengusios priimti interesan- 
nuolikės: jauniai — 12:30 vai., manauskas su šeima iš Cleve- tus.

TOffi

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis

ČSPILT
MILK

Man’s tome robbed.
Heartbreaking.

- Crying over spilt milk
See us betore too late.
Hartford Burglary Insurance 
Youneedit NOW.

116-55 OUEENS BLVO. 
PO RĘST HILLS; N. Y. 

Vlrginia 3-1477

kstf«* icca?'; ■. • ,»rn cmmrt .

Ameriką. Tuo reikalu Hartfor
de jau įvyko du posėdžiai. Rug
sėjo 4 posėdyje, ukrainiečių pi
liečių klube, dalyvavo ir Hart
ford Courant bei Hartford Ti
mes dienraščių korespondentai, rezervinė —2 vai. p.p., pirmo- lando, Alf. Petrutis ir St. Ža- - Antano Kneižio vedamai ra- 
kurie savo laikraščiuose smuL ji komanda 3:30 vai. p.p. deikis iš Washingtono. A. N. dijo programai paremti ruošia

mas So. Bostone piliečių klube 
spalio 11 banketas. Banketo 
rengimo komitetui vadovauja 
dr. J. Kapočius.

Ieva Maskevičienė. ir Ona 
Mockaitienė mirė ir palaidotos 
iš Nekalto Švč. M. Marijos 
prasidėjimo bažnyčios.

B. Bptienė, gyvenusi Brigh- 
tone, palaidota iš šv. Antano 
parapijos bažnyčios.

kiai aprašė posėdžio nutarimus 
Išnuomojami 3 kambariai ir paskelbė protesto rezoliuci- 

339 Wilson Avė., tarp Landen jas. Rezoliucijoje JAV vyriąu- 
ir Grove St. Kreiptis j Mtrs. L. šybė prašoma nedaryti jokių su- 
Franckevič. sitarimų su Rusijos diktatoriu-

-------- mi. Susirinkę pavergtų tautų 
Išnuomojami 5 kambariai su atstovai išsirinko vykdomąjį ko- 

naujausiais įrengimais. Šviesa, mitetą: pirm. Stephen Boy- 
šilima, karštas vanduo. Apšil- chuck, sekret. — Robert Kut- 
doma dujomis. Kreiptis Mrs. S. tner ir komiteto nariais po vie- 
Skarulienė, 421 Suydam St., na iš lenkų, lietuvių, latvių ir 
Brooklyn, N. Y.--------------------- estų. Susirinkimas įgaliojo ko-

1 ■ mitetą organizuoti demonstraci-
Išnuomojami 5 šviuus kam- jas, protesto mitingus prieš 

bariai arti lietuvių parapijų sovietinį diktatorių ir Ukrai- 
bažnyčių. Geras susisiekimas su uos bei Vengrijos laisvės kovo- 
visa apylinke. Kambariai ap- tojų žudiką. Protesto mitinguo- 
šildomi atskirai gazu (gas ra- se numatyti kalbėtojais šen. 
diator). Namas ramus ir gerai Thomas J. Dodd ir gen. Wede- 
sutvarkytas. Ieškoma ramios meyer. Komitetas kviečia visus 
šeimos. Kreiptis: 48 Marcy Avė. uoliai dalyvauti organizuoja- 
Brooklyn 11, N. \ teL: ST2- muose mitinguose bei protesto 
9843. demonstracijose. V. M. K.

Gydytojui dr. Fredui Bintakiui minis,

žmoną, dantų gydytoją Stasę Bintakienę, sūnų Arvydą
ir gimines giliai užjaučia

R. F. A. Ignaičiai

MED FORD, MASS.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F UN E R A L HOME

ALĘ. BALTRCNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

SAUNOS VAKARAS
Rugsėjo 12, šeštadienį, Apreiškimo parapijos salėje,

PROGRAMOJE: “Linksmieji brofiaF*, išpildo scenos aktoriai, menininkai, rašytojai.

kojimas ir kt

Bufetas gausus užkandžiais ir girtinais
Šokiai, jautimai, dainos

Vakarą rengia LB New Yorko I-ji Apylinkės Valdyto- Pelną* skiriamas lituanistinio ug
dymo institucijoms. Maloniai kviečiami visi New Yorko ir apylinkių lietuviai.

Medicinos daktarui Fredui Bintaldui mirus, 
jo žmonai, dantų gydytojai, sūnui ir kitiems yelionies 

giminiėihs bei artimiesiems liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia

New Yorko Lietuvių Gydytoju Draugija

Phone: EV 4-2318

LAIKRODININKAS

Laikrodžiai
4®5 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

Brooktra 8, N. N.
Tai. APplezate 7-7083

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

Vilimas ir Emilija Sabai, jr., 
išskrido atostogų į Europą. Ke
lionėje aplankys aštuonias vals
tybes bei didžiuosius miestus. 
Iš Liurdo vyks į Romą ir per 
Paryžių spalio 4 grįš atgal į 
JAV.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmoro 5-7281

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPUAS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKTŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. V8STNTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
laidymo sistemos 
pilna* aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai
■ Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
•ežtadteniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STerfing »-«534 (po S vai. vsk.)

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

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

Laidotuvių Direktorius 

844)2 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statloa) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

FUNERAL HOME
197 Web*ter Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Pitamavima* dieną Ir naktį 

Nauja modernilka koplyčia 8ar- 
menim* dykai. Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonljaii že- 
miatiriomia kainomis. Kaino* tos 
pačio* ir | kitur mieatua.
Raikai* toukto: T*t TR BOUM


