
ATOMINIS KARAS AR NUOLA

Berlynas yra padalytas ir Vo
kietija padalyta. Kai dabar su-

Amerikoje kalbantieji už griežtą politiką nėra pasiry
žę — kariauti; kalbantieji už derybas yra pasiryžę — 
nuolaidom; dėl to Maskva rodo tiek pasitikėjimo savimi
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Sovietai stiprina terorą, Amerika keičią Kinijos pozicijas
Maskvos ir Washingtono san

tykiai tempiasi dėl Berlyno ir 
atominių bandymų. Aštrėja žo
džiai ir veiksmai. Tačiau jų 
tikslas ne karą pradėti ar karui 
reikalingas nuotaikas paruošti, 
bet palaužti priešininko valią 
ir priversti jį derėtis palankes
nėmis sąlygomis.

Ar Vakarai skubės į nuolaidas — aiskės konferencijoje, bet 
jau dabar aišku, kad karo paniką Sovietai šukele namie.

ATOMAI prie Nova ja Zem- 
lia.

AKCIJA IŠ MASKVOS:
Rugsėjo 9 atmetė preziden

to Kennedy ir min. pirm. Mac- 
millano siūlymą sustabdyti ato
minius bandymus ore. Bandy
mai būsią sustabdyti, atsakė 
Chruščiovas, kai Vakarai su
tiks su rytų Vokietijos taikos 
sutartimi ir visuotiniu nusigink
lavimu.

Sovietai, dvi dienas posėdžia
vę Varšuvoje su satelitais, rug
sėjo 9 paskelbė sustiprinsią 
riuomenę rytų Vokietijoje 
prie Vokietijos sienos.

(Jau prieš savaitę buvo 
nios, kad Sovietų kariuomenė 
gabenama per Lenkiją ir Če
koslovakiją prie Vokietijos sie
nos. Jos skaičius būsiąs padi
dintas iki 800,000, iki šiol bu
vo čia 4QO,000).

Rugsėjo’ 10 Sovietai susprog
dino dvi naujas atomines bom
bas ore. Šiuo tarpu Nova j a 
Zemlia srityje, Antarktikoje.

ka-
ir

AKCIJA IŠ WASHINGTONO:
Prezidentas Kennedy rugsė

jo 7 prašė Kongresą sutikimo 
— ir jį gavo — apmokyti 
Prancūzijos kariuomenę Vokie
tijos teritorijoje, kaip vartoti 
atominius ginklus.

Rugsėjo 9 paskelbė, kad 
Amerika siunčia į Vokietiją 
40,000 kariuomenės. Kada — 
nepaskelbė.

BERLYNE:
Rytų Vokietijos Ulbrichtas 

rugsėjo 9 vėl pareiškė, kad 
oro susisiekimą su vakarų Ber
lynu turi kontroliuoti rytų Vo
kietija. Pradėjo švyturiais truk
dyti lakūnam nusileisti naktį 
Tempelhof aerodrome.

Rytų Berlyno sienos sargy
binių nuo rugpiūčio 13. kada 
buvo suvaržytas susisiekimas 
tarp rytų ir vakarų Berlyno, 
perbėgo į vakarus 150 milici 
ninku.

Konfliktai — dienos reiški
nys. Apsaugos departamentas 
nubaudė du aukštuosius armi
jos karminius, kad rugsėjo 7 
sutiko dalyvauti ir leido 55 ka
rius televizijos korespondento 
Jack Paar suorganizuotoje ap
žvalginės fiinos gamyboje prie 
rytų — vakarų Berlyno sienos. 
Kongrese kilo triukšmas, kad 
armija naudojama privačiam 
bizniui ir provokuojami kon-

fliktai, kada padėtis yra tokia 
rimta.

Kalias į laisvę
Rytų Berlyne 12 žmonių vir

ve pro langą nusileido į vaka
rų Berlyną. Rugsėjo 8 22 me
tų vyras sunkvežimiu pralaužė 
“cemento uždangą“ ir vielų 
tvorą ir atsidūrė vakaruose.

tonas. Washingtonas joje nori 
išvengti karo, Maskva nori sa
vo įtaką išplėsti naujai teri
torijai. Amerikos spaudą erzi
na Maskvos noras tokioje kon
ferencijoje diktuoti. Protestuo
damas prieš diktavimo norus, 
N. Y. Times vedamajame pasi
sakė už derybas, kuriose būtų 
nuolaidos iš abiejų pusių.

Ar nuolaidos galimos?
W. Lippmann (NYKT) aiški- 

no, kad .nuolaidas Amerika jau 
padarė: ji priėmė faktą, kad

KINUOS SENOSIOS POZICIJOS NESITIKI APGINTI
NYT pranešimu, Washingto- 

no politiniuose sluoksniuose 
baiminamasi, kad Amerika gali 
pralaimėti, mėgindama Jungti
nėse Tautose šiemet išlaikyti 
nacionalinę Kiniją ir sulaikyti 
nuo priėmimo į J. Tautas ko
munistinę Kiniją. Buvusio Ame
rikos atstovo H.‘ Caboi Lodge 
taktika atidėlioti klausimą ki
tiem metam gelbėjo 10 metų, 
tačiau šiemet ji negelbes. Ir 
Amerikos vyriausybė jos nesi
ims. Jau pernai Amerikos siū
lymas buvo priimtas tik 8 bal
sų persvara (42:34. 22 susilai
kius). Šiemet Amerika nes-pr-e- 
šins. kad klausimas būtų svars
tomas, tačiau po diskusijų bu>

siūloma klausimą perduoti ko
misijai ar pripažinti, kad klau
simas yra tiek svarbus, jog 
jam reikalingi du trečdaliai bal
sų.

Tačiau vyriausybė dar nesiū
lys dviejų Kinijų sistemos. Vi
suomenė, anot N.Y. Times, “vi
daus sumetimais“ esanti dar ,-no pasitarime.

neparuošta tokiam pralaimėji
mui (senatas vieningai patvir
tino pasisakymą prieš kom. Ki
nijos pripažinimą).

Pierre Huss- (J. A.) sumini, 
kad tokis sprendimas buvo, pri
eitas prezidento, valstybės sek
retoriaus ir atstovo Stevenso-

NEUTRALIEJI IR J.A.V. PINIGAI
Hearstas per visą savo spau- 1 1

dą aiškiausiai ir griežčiausiai I 
pasisakė dėl vadinamų neutra- I 
liųjų po Belgrado konferenci- I 
jos. Amerikos pinigai, rašė jis, I 
turi būti duodami tiem neutra- I 
liem, kurie neutralūs yra. Bet I 
tik ne Jugoslavijos Titui, Gba- 
nos Nktumah. Guinejos Toure. I

Titas yia gavęs 2.2 milijar- ] 
dus. tarp jų 693 milijonus ka
rinės paiamos (o kalba prieš 
militarizmą!). Ghana gavo nuo 
1956 6.6 milijonus.

Hearstas siūlo užsieninėje 
pagalboje pirmenybę skirti lo
tynų Amerikos kraštam. Tik dėl 
Brazilijos dabar siūlo nesisku
binti. Pirma reikia pažiūrėti, 
ar daugiau oportunistas negu 
komunistas Goulart nemėgins 
atgaut valdžios, ar naujas mi
nisteris pirmininkas laikysis 
sveikos ūkinės politikos, kad 
Amerikos pinigas nedarytų tur
tingo dar turtingesnio, o varg
šo dar vargingesnio.

Esama ir kitokių balsų dėl - virsti Šaltojo karo įrankiais”, 
atsilikusių valstybių. Drum- Belgrado konferencija paro- 
mond (NYKT) pasisako už susi- dė priešingai: tų valstybių re- mas, jog Amerika, nenori ka- 
pratimą tarp Vakarų ir naujų

SUKARNO, Indonezijos prezidentas, 
drauge su Mali prezidentu rugsė
jo 12 atvyko pas prez Kennedy pra
nešti apie Belgrado nutarimus.

jas pamėgintų suprasti, auto
rius aiškina:

“Naujos valstybės nieko ki
to taip labai nenori, kaip tik 
išlaikyti savo nepriklausomybę. 
Jos nieko taip nenori, kaip ne-

Nuo hurikano pasitraukė 300,000

Atstovų - ‘■Minų pirmininku 
laikinai, kol sirguliuoja ir pa
reigų- eiti negali Rayburn, iš
rinktas demokratų lyderis John 
W. McCormack. Jis yra Kon
grese jau nuo 1928. Jei Ray
burn negrįš į pareigas, McCor
mack gali būti išrinktas ir 
nuolatiniu pirmininku. Tačiau, 
yra stipri jam opozicijos gru
pė, kuri nenori, kad būtų ka
talikas ar kad būtų iš rytinės 
Amerikos.

sisiekimas tarp'rytų ir vakarų 
Berlyno uždarytas, Berlynas 
nustoja savo reikšmės kaip Va
karų langas. Tokiu būdu Lipp
mann įtikinėja, kad tas miestas 
jau nėra tokis svarbus, kad dėl 
jo būtų vertas didelis konflik- 
tas. Padarius anas nuolaidas 
galima leistis-ir toliau. Tik rei
kia turėti drąsos žmonėm apie 
tai pasakyti.

Kur dar galima nusileisti?
James Reston (NYT) sako, 

kad projektų esą daug dery
bom dėl Berlyno. Ir jie visi 
yra pasiekę prezidento ausis. 
Labiausiai Washingtone palai
komas Berlyno (rytų ir vaka
rų drauge) internacionalizavi- 
mas J. Tautų priežiūroje. Šio 
projekto autoriai tikina, kad 
pažadas Berlyno gyventojam 
juos ginti bus ištesėtas tuo, 
kad susisiekimas jiem su va
karais bus garantuotas.

Kas silpnina Amerikos ir 

stiprina Maskvos pozicijas? 
Tas pats autorius stebisi, kad 

Amerikos spaudoje Chruščiovo 
pareiškimai susilaukė didžiau
sio dėmesio, didesnio nei prezi
dento Kennedy (Tas pats NYT 
per tris puslapius skelbė Sulz- 
bergerio pasikalbėjimą su 
Chruščiovu rugsėjo 8, nors ja
me nieko naujo nebuvo, tik 
kartojami seni Chruščiovo rei
kalavimai). Tokis ypatingas dė
mesys Chruščiovui jaudinąs ir 
Washingtono sluoksnius. O pa
reiškimai tokių amerikiečių 
kaip senatoriaus Mike Mansfiel- 
do ar Walter Lippmanno, ku
ris siūlo kompromisus Berly
ne klausimu, pasak autoriaus, 
Maskvoje priimami kaip įrody

žimo atstovai svarstė ne savo riauti ir dėl to galima ją spaus- 
valstybių buvusių kolonijų. Ra- valstybių reikalus, bet norėjo 
gindamas, kad vakariečiai ir būti Maskvos įrankiais.

VATIKANAS 
IR PROTESTANTAI

Vatikanas priėmė “pasaulio 
bažnyčių tarybos” kvietimą da
lyvauti jų kongrese New Delhi, 
Indijoje, lapkričio 18 — gruo
džio 6. Kongresas bus skinas 
šūkiui — už krikščionių vie
nybę. Dalyvaus 5 Vatikano at
stovai kaip stebėtojai. Pasau
lio bažnyčių taryba buvo suor
ganizuota Frankfurte 1948. Jo
je dalyvauja apie 150 prote: 
tantų religinių grupių.

BAIGTAS 34 MĖNESIŲ 
TUŠČIAS DARBAS

HURIKANAS CARLA užpyfa Galveston Texas vandeniu.Ženevoje rūgs. 9 trijų vals
tybių delegacijos atominių ban
dymų derybom baigė savo 
scdžius. Per 34 mėnesius 
padarė 340 posėdžių. ku> ių 
zuliatas tas, kad Amerika
gaišo savo atominėje pažango
je trejis metus.

ti, kad priimtų Chruščiovo 
neišmintingus reikalavimus. — 
Autorius tikina, kad, jei Mask
va taip galvoja, tai ji klysta.

Ar Amerika tikrai pasiryžus 
kariauti?
Įdomiai atsako G. Sokdsky 

(Journal American).
Yra daug reikalaujančių iš 

vyriausybės griežtos politikos. 
Aš pats kaip pilietis — sako 
autorius — esu griežtos užsie
nių politikos šalininkas ir iš 
44 metų patirties esu įsitikinęs, 
kad nėra kito kelio Sovietų im
perijos augimui sustabdyti, kaip 
tik karas ar gerai paremta bei 
finansuota revoliucija. Tačiau 
atrodo, kad didžioji dalis žmo
nių nesutiks su karo priemo
ne. Jie nori taikos. Kai kurie 
nori taikos bet kuria kaina. Kai 
kuriem geriau būti raudoniem 
nei negyviem. Kai kurie, kaip 
aš, tiki, kad nėra kito kelio, 
bet esu tikras, kad mes esame 
mažuma. Prezidentas Kennedy 
ir valstybės sekretorius -Rusk, 
nors jie raginami laikytis griež
tos politikos, jie yra įsitikinę, 
kad Amerikos viešoji opinija 
nėra paruošta karštajam ka
rui. Visi yra prieš Sovietų Ru
siją, bet maža tokių, kurie pa
siryžę ką nors padaryti.

Visas reikalas — sako auto
rius — dabar ne laikytis griež
tos politikos, bet išsiaiškinti,

POLITIKAI NUGALĖJO GENEROLUS?
Brazilijoje Goulart rugsėjo 7 

prisiekė prezidento pareigom. 
Kitą dieną buvo pristatytas 
parlamentui ministeris pirmi
ninkas Tancredo Neves, kuris 
Quadros vyriausybėje buvo tei
singumo ministeris. Jis taip pat 
buvo didelis šalininkas prezi
dento Vargo, kuris nusišovė, 
kai apsaugos ministeris jam pa
reiškė, kad kariuomenei jo po
litika nepageidaujama. Neves , 
konflikte tarp kariuomenės ir 
Goulart aiškiai laikė Goulart 
pusę. Nauja vyriausybė pareiš
kė, kad ji tęs Quadros užsie
nių politiką. Aviacijos ir lai
vyno vadai atsistatydino, pa
ragindami savo buvusius valdi
nius budėti ir toliau demokra
tijos sargyboje.

Spaudoje didelio optimizmo 
dėl naujos sistemos ir naujų 
žmonių Brazilijoje nereiškiama. 
Baiminamasi, kad parlamenti
nis režimas krašte be tvirtos 
demokratinės pačių piliečių

drausmės greičiau gali prieiti 
prie anarchijos nei Prancūzi
ja. Vyriausybė gal kiek atsar
giau megs santykius su sovie
tiniais režimais nei Quadros. 
Pats prezidentas Goulart, pa
sak Hearsto, esąs mažiau ko
munistas, daugiau oportunistas. 
Jis savo laiku reiškęs simpatijų 
Argentinos Peronui.

KARO PANIKA
Namie ją ramina, 
užsieniuose kursto

ti. Galveston saloje 1900 žuvo 
6,000.

Carla yra vienas iš stipriau
sių hurikanų šiame šimtmetyje.

LENKIJOJE KARO PANIKA

Karo panika plečias Lenki
joje. Pradėjo gyventojai suda
rinėti maisto atsargas, ir krau
tuvės ištuštėjo. Komunistų 
partijos bosas Gomulka rugpiū
čio 10 mėgino raminti gyven
tojus. užtikrindamas, kad iki 
gruodžio karo nebūsią, o kaltę

Texas ir Liuisianos srity 
rugsėjo 10 siautė hurikanas, 
vardu Carla. Vėjai iki 150 my
lių greičio supūtė bangas iki 
15 pėdų aukščio, kurios persi
rito per krantus ir pylimus, 

.. užliedamos kelius ir laukus pa-
Kuba rugsėjo 9 sušaudė p^. 200 mylių. Labiau- Napalis aiškina, kad kalnas yra

5 balandžio invazijos dalyvius, siai pavojuje Galveston sa- jo teritorijoje ir jam priklau- dėl karo panikos vertė ... Va- 
kitus 9 nuteisė po 30 metų. ja fcUIj0S didžioji dalis po van- so teisė leisti kam į kalną kop- karam.

__ Sovietai šantažavo Persi- deniu. Gyventojai evakuoti ir ti. Kinija siūlo “dviejų valdy- MĖGINO

NUŽUDYTI

po- 
jos 
re-
su-

— Napeiis ir kom. Kinija 
ginčijasi dėl Everesto kalno.

AFRIKA, BALTIEJI IR 
AMERIKOS POLITIKA

pa-

ją, kad ji pasitrauktų iš CEN- iš daugelio pakraščio miestų, mą”.
TO sąjungos. Grasino sunai- Apie 300.000 žmonių su gyvu- — Sovfety Sąjungoj* pernai 
kinimu. liais pasitraukė į aukštesnes lankėsi 12,000 Amerikos turistų

________vietas. Laiku buvo paskelbtas— Katango* provincijoje su- „ . . .. . . r . ..
. . j -• - aliarmas ir laiku imta evakuoti,valgė du baltuosius, kaip rašo x ...... * .* . r tai lig šiol žmonių aukų ne-anglų snauda.

pranešta iš tų vietų, kur ankš-
— PopiežiusJonas XXIIIrug- ^-au jr, tūkstančiai būda

vo aukų. Pvt. Cameron sritysėjo 10 kreipėsi į pasaulio ly
derius, neminėdamas nei var-

Vandenį galima išvalyti nuo 
atomų
Armija išaiškino, kad sura- 

dioaktyvintą vandenį galima iš
valyti. Iš 1500 galonų vandens

Valstybės departamento 
reigūnai praktikai rodo susirū
pinimo valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo G. Mennen Wil- 
liams veikla Afrikoje. Jo para
ma, kad Afrikos naujos valsty
bės imtųsi tuojau pat tvarkytis 
be baltųjų žmonių, galinti būti 
pavojinga, nes per staigi Ne
galima iš po nakties atsiradu
siom valstybėm taikyti tuojau 
amerikinę demokratiją.

dais nei valstybėm, kad sun- Prie5 4 metus ž“™ 590 žmo- . radioaktyvinės dalys 
kumus Šalintų derybom. nių — dabar iš ten visi iškel- imtos 97 procentais.

Prezidentą de Gaulle rugsė
jo 8 vakare, grįžtantį automo
biliu namo, 150 mylių nuo Pa
ryžiaus, mėgino nužudyti pa
mesta ant kelio bomba. Auto
mobilis perriedėjo per bombos 
degantį dagtį, bet bomba ne
sprogo. Suimti du generolai,
kaltinami organizavę atentatą vas su 83 keleiviais, kurie skri- 
dėl prezidento Aižiro politikos. do į New Yorką. Visi žuvo.

— Airijoj* rugsėjo 10 nu
krito Prezident Airlines lėktų-

Maskvos teroro kampanija 
pasirodė dviašmenė. Atominiai 
bandymai, kariuomenės stipri
nimas, darbo valandų didini
mas, kalbos apie “vakarų im
perialistų grasinimus karu” su
kėlė Sovietuose karo paniką. 
Apie ją sovietinė spauda buvo 
pranešus iš Estijos ir Lenki
jos. Gyventojai puolėsi suda
rinėti maisto atsargas. Reikia

i manyti, kad kitose vietose pa
našiai yra. Šiai panikai apramin
ti ir Chruščiovas pradėjo kal
bėti masėm, kad karo nebus, 
kad Vakarai linkę 
reikalavimus.

Toks Chruščiovo 
Sovietų žmonėm. O 
Vakaram jis skiria grasinimus 
karu — atskiras valstybes įspė
ja, kad jos trauktųsi nuo Ame
rikos. nes jos bus sunaikintos. 
Stengėsi net sudaryti įspūdį, 
kad karo konflikte Amerika 
pasiliks viena, Anglija, Pran
cūzija, Vokietija, Italija nesu
tiks kariauti, nes jos esančios 
“Chruščiovo įkaitai” — jos pir
mos Imtų sunaikintos, 
tų karas.

priimti jo

raminimas 
tuo tarpu

jei kil-

ar amerikiečiai yra pasiryžę ei
ti į atominį karą. Jei nesame 
pasirengę ir pasiryžę, mes gali
me būti 1. arba izoliuoti, 2. ar
ba nugalėti. 3. arba nusilpnin
ti iki dėmesio nevertos padė
ties. Vieną iš tų išeičių turi
me pasirinkti. Ir pasirinkti ne
atidėliodami, nes priešas neati- 
dėlioja. Jei mes praleisim tylom 
Chruščiovo atominius bandy
mus, Chruščiovas žengs toliau, 
kaip tai darė Stalinas, prileis- 
damas, kad mes narsūs kalbo
se, bet ne darbuose.



illl doįima* Amerflt 
-8b pur kraštus, 
tirti Kongresas.

Kvi* eina piliečių pinigai?
■ ''s • J /“ • ‘
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. Bth Street

EVergreen 7-2155

TeL GR 7 -1130

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

, MAŽELIS
422 Menbhan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y< 

TeL HYecMt 7-4677

ar kitų nebaltųjų, nors jų šei
mų skaičius tesudaro tik dešim
tą dalį visų šeimų Amerikoje 
skaičiaus.

. Brooklyn 11, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C.

KAUNO miesto gatvė. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maigytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
žaiikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa-

Socialinė* p*^*"^"* šiemet 
minėtini metai — prieš 25 me
tus, prezidento Roosevelto lai
kais, pradėjo veikti socialinis 
draudimas (Sodai Security), se
natvės draudimas (Old Age 
and Survivors Insurance), ne
darbo kompensacija. Tai buvo 
tokia pažangi naujovė Ameri
kos socialiniame gyvenime, kad 
prez. Rooseveltas manė, jog vi
sos kitos socialinės paramos 

j priemonės nebebus reikalingos.
Po 25 metų veiklos, deja, 

nė kiek nesumažėjo dar ir ki
tų socialinės šalpos priemonių 
reikalas. Priešingai, jos padi
dėjo. Milžiniškos sumos plau
kia iš visų čia suminėtų socia
linės paramos šaltinių. Tai ro
do skaičiai:

prieš 25 metus socialinio 
draudimo išlaidy nebuvo; da
bar jos siekia metam 13 mili- 
jardy;

prieš 25 metus nedarbo kom
pensacijos nebuvo, dabar jo 
sumos siekia metam 2.7 mili
jardų;

prieš 25 metus pašalpų bu
vo išmokama 3 milijardai, da- 

į bar 5 milijardai. —
Viso dabar susidaro sociali-

.m "-r- i. . .r,-

ADC taisykles pašalpa šoka
ma' motinai už kiekvieną vai
ką iki 18 metų, jei neturi tė
vo ar jei tėvas neturi darbo.

Tokios taisykles gudrius žmo
nes paragino pasirūpinti, kad 
vaikai tėvo ‘'neturėtų". —

New Jersey buvo susekta 
viena motina, kuri turi 14 vai
kų iš 10 tėvų. Ji per 18 me
tų gavo pašalpos 61,000 dol. 
Kitoje šeimoje toje pat vals
tybėje buvo 23 vaikai, 15 iš 
jų nelegalūs; už juos motina 
gauna mėn. apie 1,000 dol. New 
Yorke viena motina turi 11 
nelegalių vaikų ir gauna pašal
pos mėnesiui 460. Išaiškėjo, kad 
ji gyvena kaip nuomininkė bu
te, kurio savininkas yra jos 
dviejų vaikų tėvas. Nuomą 
moka pašalpos įstaiga tam, ku
ris turi gerą darbą ir yra pri
sirašęs sau tris vaikus, kad su
mažėtų jo pajamų mokestis.

Žurnalo apžvalgininkas pri
ėjo išvadą, kad tokia tvarka 
skatina nelegalių vaikų arba 
betėvių vaikų skaičiaus augimą. 
Tą augimą rodo skaičiai:

1940 Amerikoje nelegaliai 
gimusių buvo 3.8 proc.;

1950 nelegaliai gimusių bu
vo 4,-;

1959 tokių nelegalių buvo 
5,2.

Iš šešių šelpiamų vaikų vie
nas yra "nelegalus".

Betėvių vaikų augimą rado 
skaičiai:

1941 jų buvo 304,000, 1951 
— 827,000, 1960—1,449,000.

Tėvas “fįingsta”, kad moti
na gautų pašalpą.

Per 20 metų pašalpą gaunan
čių vaikų skaičius padidėjo 5 
kartus.

Pažymėtina, kad ADC vaikų 
pašalpa besinaudojančių skai
čiuje

Socialinės paramos kitose 
programose reiškiasi tas pats 
piktnaudojimas. Pvz. valstybė 
duoda paramos maisto produk
tais. Valstybės gynėjo tikrini
mas Texas rado pilietį, kuris 
atvykdavo atsiimti maisto pro
duktų šaldomu automobiliu. 
Kiek piktnaudojimo yra nedar
bo kompensacijom, kada žmo
gus, tai ėdamas gerai atlygina
mą darbą, ima nedarbo kom
pensaciją, pirma pasirūpinęs, 
kad nebūtų įrašomas į algų la
pus.

Šitas piktnaudojimas išpučia 
socialinės globos išlaidas, virs- 

i ta mokesčių mokėtojui vis di
dėjančia našta.

Piktnaudojimas tiek išaugo, 
kad virto viešu skandalų.

IŠ LIETUVOS

nių išlaidų 20.7 milijardai me
tam, beveik puse to, kas ski
riama krašto apsaugai. Kat. Bažnyčia už geležines uždangos

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

GAILAUJA, KAD AMERIKOJE
NĖRA SPAUDOS LAISVĖS

Sovetską ja Litva puolėsi iro- ruda. Tai ir visa “spalvų ga- 
dinėti, kad Amerikoje nesą ma”, baigia direktorius.

Džiaugiamasi socialine pa
žanga. Tačiau sakoma, kad ji 
dar nepakankama, ii preziden
tai Kenocdy ją nori paspartin
ti bei išplėsti. Tačiau tuo pa
čiu metu nepaslaptis. kad

socialinė globa Ameiikcje

Vokiečių jėzuitų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Stimmen 
der Zeit” š. nų rugpiūąo mėn.

rašė, kad šiuo metu Sov. Są
jungoj apytikriai yra pustrečio 
milijono katalikų, kurių daugu-

spaudos laisvės. Girdi, toks Pra
nas Mockapetris, “progresyvus . 
dailininkas, atsiuntęs savo 
broliui iškarpą iš komunistinės 
Laisvės. Joje rašoma, kad žur
nalo “Sociologia” redaktorius 
Amerikoje iškėlęs teisme bylą 
pašto viršininkui už laikraščių 
sulaikymą; kad 1956 Amerikos 
paštas sunaikinęs 7 milijonus 
spaudos siuntinių; iš jų tik 
Chicagos paštas 400,000. Lietu
vos bolševikinis laikraštis pa
kartojo Amerikos komunistinės 
Laisvės žodžius: “Ar tai ne ge
ležinė uždanga? Ar tai norma-

Vietos iniciatyva aplenkia 
ministerijas
Radviliškio sovchozai kasmet 

gauna pagal biudžetą per pusę 
mil. rublių ūkio mašinom, in
ventoriui, transportui. Tačiau 
neturi patalpų jom laikyti ir 
taisyti. Tam reikalui lėšų ne
gauna. nors daug sykių kreipė
si į sovchozų ministeriją. Per
nai. eidamas prieš taisykles, 
vienas sovchozas pasistatė dirb
tuves ir garažą savom lėšom. 
K ii sovchozai daro panašiai, 
apeidami ministeriją.

yra labai piktnaudojama.
Žurnalas U. S.-Nėwsa. World 

Reperi surinko medžiagos iš 
visos Amerikos, kaip ta socia
line parama yra piktnaudoja
ma. Piktnaudojama tiek, kad 
kyla kaltinimas, jog socialine 
globa virto šeimų persiskyrimo 
ir nelegalių vaikų daugėjimo 
priežastimi.

Labiausiai piktnaudojami 
fondai iš vadinamosios vaikų 
pagalbos programos (Aid to 
Depehdant Children). Pagal

lu, kad spaudiniai eina dūmais 
per pašto kaminus?”.

Laikraštis nutylėjo, kad pre
zidentas Kennedy panaikino 
draudimą gabenti į Ameriką vi
są bolševikinę propagandą, bet 
Sovietai vis tiek neįsileidžia Va
karų laisvos spaudos leidinių.

Tačiau gerai, kad sovietinis 
laikraštis pakartojo žinią, jog 
Amerikoje galima kelti triukš
mą dėl naikinamų bolševikinių 
laikraščių. Ją skaitydamas Lie
tuvoje, gal būt pagalvos:

— Matai, ten galima triukš
mauti dėl naikinamų laikraščių, 
o pamėginkim mes patriukš
mauti dėl Sovietuose naikina
mų žmonių ... Ten redakto
rius gali skųsti teismui valdžią, 
o pamėginkim mes taip padary
ti sovietiniame režime ...

Kauno avalynės fabrike
Kauno avalynės fabriko, var-

SPAUDA

Sumanymai ir krr
Dirvoje rugp. 21 J. Meškui- 

tis ragino bendruomenes, kad 
jos vietose bendriem reikalam 
aptarti imtųsi iniciatyvos kvies
ti visų vietos organizacijų val
dybas. Toki bendri pasitarimai 
darbą darytų planingesni ir vi- 
suotinesni. — Rugp. 25 Z. V. 
Rekašius siūlė iš tautinių šven
čių sąrašo išimti rugsėjo 8 — 
nes tai netekimo, praradimo 
šventė, o šalia Vasario 16 siū
lo Įtraukti į tautines šventes 
kultūrinio laimėjimo dieną -— 
spaudos atgavimą.

Pasigenda konsulato
T. žiburiai rugp. 17 vedama

jame pasigenda Kanadoje Lie
tuvos konsulato. “Iš pačių tebe-

ika be sumanymų 
veikiančių Lietuvos diplomatų 
teko girdėti, kad Kanada su
tinka priimti kitą asmenį a. a. 
min. V. Gylio teisėmis. Tą lyg 
patvirtina faktas, kad Latvijos 
ir Estijos konsulatai tebevei
kia, kaip veikė.”. Laikraštis 
baiminasi, ar visas reikalas ne- 
kliūvąs už negalėjimo susitarti 
dėl asmens.

Sąrašai ir FBI

Laisvė, maskvinė, rugsėjo 1 
paskelbė ištrauką iš T. žiburių 
bendradarbio Al. Gimanto, ku
ris skelbė, kad “komunistais 
ar jų simpatikais apšaukiamų
jų sąrašas jau ilgėja. Nesimato 
pavardžių iškritimo, nebent tik

ŠILUVOS bažnyčia. Čia rugsėjo 8 turėjo vykti atlaidai, bet komu
nistų valdžia užstatė kelius ir neleido žmonėm keliauti.

tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta nud didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Matfytoa ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis,

K & K FABRICS
1158 East jersey Street Elizabeth, N. }.

Telefonas: ELtabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI*. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drišūžiami prasideda nuo 89-50 už pilną eilutą -

J • <
[ DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. <
Į M&sų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones | J
► viso* Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, <
' sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- J

ktte/akambtaktte daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą < 
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos <

du Keturių komunarų, gami- . 
nius aprašinėja to fabriko di- 
rektorius G. Šileris. Rašo, kad 
jo fabrikas gamina sportinius 
batus pagal valdžios patvirtin- .
tą 1955 standartą. Dabar ga- -
miname batus, kaip ir prieš 3*85 
šešeris metus to pties pase
nusio fasono. Respublikos pre- «
kybos rūmai mažai domisi — 
skundžiasi direktorius — nau
jais gražiais fasonais. Prekybą 
vykdančios įstaigos atsiunčia $ 
užsakymus tik vienos spalvos, 
nors laikraščiuose dažnai pa- . 
sigendama įvairių spalvų pasi
rinkimo. Užsakymų 80 proc. 
esą vis juoda spalva, 20 proc.

sąrašas papildomas naujais var
dais ... Kas žino, rasi tos vi
sos pavardės jau praneštos FBI 
ar panašiom institucijom”. E 
tokio T. Žiburių pranešimo 
Laisvė pasidarė išvadą: “Mato
te, kokiais niekšais yra pavirtę 
šimutiniai ir grigaitiniai veiks
niai. Jau tokių purvinų prie- 
monų kaip vedimas ‘slapto są
rašo’ ar skundimas valdžiai jie 
griebiasi”.

Iš maskvinio laikraščio žo
džių matyti, kaip prie T. Žibu
rių paskelbto kaltinimo, kurį 
tas laikraštis paliko neadresuo
tą, Laisvė prirašė -adresą — 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Su
baręs progą Amerikos lietuvių 
Tarybai pakaltinti, lietuviško 
laikraščio bendradarbis gal pa
sisakys, kas iš tikrųjų tą są
rašą sudarė; ką laikraštis įta
ria galėjus kreiptis su skundu 
i FBI, kokių turi tokiam įtari
mui įrodymų, jei viešai apie tai 
skelbia. Kol to nėra padaryta, 
kiekvienas turi teisę savo spė
liojimus reikšti T. žiburių ben
dradarbio parafrazuotais žo
džiais: kas žino, rasi tas vi
sas pavardes sąraše sugalvojo 
ir jas FBI pranešti galėjo pats

T. žiburių bendradarbis AL Gi- 
mantas. !
ma gyvena Lietuvoje (1940 — » 
2 mil.) ir Latvijoje (1940 — ! 
apie pusė mSijooo). Be to, dar t 
yra 5 katalikų parapijos Mask- ! 
voje, Leningrade, Kijeve, Ode- * 
soje ir Tifiise, neskaitant de- ► 
pūtuotųjų Sflare. Maderas ra- * 
dįjas 1900 bti—Hio mėo. ne- į 
nam klausėjui iš Kanados tei- ► 
gė, kad Sovietų Sąjungoje vi- * 
so buvo 1.270 katalikų kunigų. > 
Tasso agentūra skelbė, kad ► 
1960 Kalėdas Lietuvoje šventė * 
661 bažnyčia (prieš karą buvo * 
per 900). [

•
Okupavus Pabaltijo valsty- ! 

bes Bažnyčios padėtis buvusi J 
labai sunki. Kauno arkivysku- t 
pas ir 3 kiti vyskupai atsidūrė I 
Vakaruose, 4 vyskupai bu- ! 
vo rasų deportuoti. Tik dviem ! 
buvo leista likti savo vyskupi- ! 
jose (vysk. A Karosui ir vysk. » 
K. Paltarokui). 1955 režimas » 
leido konsekruoti du naujus • 
vyskupus. Nuo 1956 galėjo ; 
grįžti pora deportuotų vysku- ; 
pų ir daug kunigų. Bažnyčia ► 
sunkiai ūkiškai vertėsi, bet bu- ; 
vo tikinčiųjų uoliai remiama. ; 
Nuo 1958 ypatingai paaštrėjo ! 
bedieviškoji propaganda.

<S W. 4SMr. New ¥«k N. Y. • TeL CIrde 5-7711

Žnd AvenueNEW YORK 3, N. Y.

TeL: MU 4-4819

TeL: AL 4-5454
Tel.: OI 8-8808

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

• CHICAGO 8, IIL, 3212 So. Hašatead Street, — Td. WA 5-273
• SAN FRANGISCO, CaU 2078 Sutter Strnet — TeL: Fl 8-1571

Td.: HU 1-2758 
Tel.: SW 8-2888 
TeL: TO 7-1575

COSKOS TRAVEL BUREAU, Ine.

kant kftar. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-

• PHILAOELPMIA 83, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Cmmu S JšM» Strert — Tel.: PLaza 8-8708
• ORAND RAP1DS, MIoK, 408 BrtSge SL, N. Y. ~ GLA2258
• PASSAtC. N. J, 178 Market Street — Tel.: GR 2-4387 

Tel.: VI 1-5355
CM 9-4245 

L — AN 1-2994

• DETROIT, Mietv, 7900 MteMgan Avenue

Td.: Ll 2-1787 
Td.: VI 8-3330
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GEN. MIHAILOVICH, Jugoslavijos sukilėlių vadas, sėdi kalėjime. Vėliau 
jj Tito nuteisė ir sušaudė.

MINKAI

Ar politines ligos pagydomos?
Po Belgrado konferencijos atsilikusieji pamokė pažangius
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PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metam --------------- $S-00

Kolonializmas ir imperializ
mas yra oiganiškai suaugę Sia
mo dvynai. Jeigu jie išskiria
mi operacijos, tai abudu mirš-
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Imperijos istorijoje pasikei
čia, bet neišnyksta, žmogaus 
geismas valdyti kitą žmogų yra 
per stiprus, kad būtų lengvai 
apgalėtas. Technikos, pažanga 
ir modernūs ginklai tik paska
tina savo geismą plėsti į vi
są pasaulį.

Rusija šiandien yra tas kraš
tas, kuris visomis priemonėmis 
siekia pasaulinės imperijos. 
Komunizmas yra tik atrama, 
idėja, už kurios rikiuojasi ru
siškas imperializmas.

Kiekvienas imperializmas re
miasi kuria nors tauta ir idė
ja. Praeityje turkiškas impe
rializmas, atsirėmęs islamu, la
bai gyvai primena dabartinį ru
sišką, paremtą bolševizmu. Net 
jaunojo mėnulii ženklas, kuris 
savo metu gąsdino krikščioniš
kąją Europą, panašus į pjautu
vą. Totorių gi valdymas Rusi
joje paliko to krašto žmonėse 
neišdilusių nenuosaikumo ir 
žiaurumo polinkių. Jokia tauta 
negalėjo tikti bolševizmui ge
riau už rusų.

Šiandien ruso kumštis graso 
visam pasauliui, o batas trypia 
pavergtųjų galvas. Nėra atsi
tiktina, kad Nikita Chruščiovas 
pernai Jungtinėse Tautose mo
javo ir stalą daužė batu. Ba
tas buvo ir liko imperializmo 
simbolis. Chruščiovas įdūko dėl
to, kad jam priminė tiesą — 
naująjį kolonializmą.

Miršta ir imperijos be kolo
nijų. Imperijai išsilaikyti ir 
augti reikia svetimų žemių. Gro- 
.buoniškumas yra imperijų išvi
dinė vara, kuri verčia vergti 
vis naujas žemes. Valdymas ko-

žūti.
Varlė, kuri pasakėčioje pūtė

si prieš jautį ir sprogo, yra fi
zinė imperijos galia. Ji neatlai
ko prieš žmogaus dvasią, galin
gesnę už fizinę jėgą. Pasiprie
šinimas ateina iš pavergtųjų 
laisvės siekimo ir neapykantos. 
Dėl to imperijos sprogsta iš 
vidaus, jeigu nesugriaunamos 
iš šalies.

Tautos, išsilaisvinusios iš 
priespaudos, savo egoizmo kar
tais pakreipiamos kurti naują 
imperializmą. Tokią evoliuciją, 
pavyzdžiui, išgyveno Europą, 
kada atskiros tautos, išsivada
vusios iš monarchinio režimo, 
nusisuko į diktatūrinį. Ryškiau
siais pavyzdžiais yra rusiškas 
bolševizmas, itališkas fašizmas 
ir vokiškas nacizmas. Visi jie 
išspirti iš tautinio egoizmo.

Praėjusiame kare žlugus fa
šizmui ir hitlerizmui, ėmė pūs
tis bolševikinis imperializmas. 
Šiandien apie 120 milijonų ru
sų valdo apie 100 mil. nerusų, 
įskaitant ukrainiečius ir gudus. 
Satelitines valstybės sudaro dar 
apie 100 mil. Toks yra naujas 
rusiškas kolonializmas, kurį 
Chruščiovas gina batu ir ato
miniais sproginiais.

Pasaulyje prieš praėjusį ka
rą (1939) iš dviejų su viršum 
bilijonų žmonių buvo laisvų 
apie vienas bilijonas, vakarie
čių kolonijose — 815 mil., Ru
sijos komunistinėje imperijoje 
17G mil. šiandien iš 2 su pu
se bilijonų laisvų iš seniau žmo
nių yra 700 mil.. laisvę atgavu
sių apie 830 mil., vakariečių 
kolonijose apie 70 mil.. o Rusi
jos ir Kinijos komunistinės im
perijos apžiojo apie 965 mil.

Ši statistika, tikimės, bus iš
kelta Jungtinių Tautų sesijoje, 
kuriai Sovietų Rusija įdavė

lonijų pasidaro neišvengiamas, lazdą prieš save — panaikinti 
nors tai pagaliau priartina pra- kolonializmą!

Amerikoje į Belgrado konfe
renciją pradžioje buvo žiūrima 
su optimizmu: Sovietų smurtas 
Berlyne, naujai jų sprogdinami 
atomai sukels neutraliųjų pasi
piktinimą, atidarys akis. Bel
grado konferencija šį optimiz
mą sugriovė ir atidarė akis 
daugeliui amerikiečių. Būtent:

1. Atominius sprogdinimus 
daugelis konferencijoje apėjo 
tylom. Juos apgailestavo Nehru 
ir Nasseris. Bet tik apgailesta
vo. O praktinę išvadą padarė 
tokią, kokios norėjo Maskva: 
pasisakė už viršūnių konferen
ciją taikai išlaikyti.

2. Amerikoje paramos užsie
niui šalininkai tikėjo: reikia 
remti atsilikusius kraštus; kai 
jie ūkiškai pakils, atšoks nuo 
komunizmo ir Maskvos; reikia 
remti dėl to ir tuos kraštus, 
kuriuos komunistai valdo — 
Jugoslaviją, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir tt Konferencija su
stiprino argumentą tų, kurie 
yra prieš komunistų rėmimą.

Amerikos spauda labiausiai su
jaudinta dėl Tito, kuris dau
giausia gavo iš Amerikos, o 
konferencijoje nuėjo su Mask
vos linija, net žodžiu nepri
mindamas, kad iš Amerikos ga
vo jau 2 milijardus.

Ypatingas smūgis tai turėjo 
būti Amerikos atstovui Jugo
slavijoje Kennanui, kuris laiko-

mas sovietinių reikalų spėria- nigus iš Amerikos ir dar dau
giau prašo, bet giesmę traukia 
pagal Maskvos dirigavimą. 
Chruščiovo atomų demonstra
vimas Belgrade susirinkusių at
silikusių lyderių sprandus dar 
žemiau nulenkė, kaip anų bur
liokų, traukiančių krovinius 
Volgos upe.

Nei Sovietų naujas smurtas 
Berlyne, nei Sovietų atomai 
atsilikusių režimų atstovų ne
pagydė nuo iliuzijų. Kažin ar 
pagydys tuos amerikiečius, ku
rie turi iliuzijas dėl atsilikusių 
išgydymo nuo komunizmo, dėl 
tikėjimo “pasaulio viešąja opi- . , 
nija”, dėl propagandinių laimė
jimų toje opinijoje? Spaudoje 
rodosi nusivylimo balsai dėl tos 
propagandos ir opinijos. “Kur 
ta didžioji propagandos ‘perga
lė’, kurią mes laimėjom?” — 
sušunka apžvalgininkas A. 
Krock (NYT). O M. Higgins 
(NYHTl piiurnė vieno europie
čio vertinimą: “Dar penkios to
kios •petgalef, ir amerikiečiai 
turės kariauti prie Cape Cod”.

listu ir dėl to buvo paskirtas 
į Jugoslaviją Titui paveikti.

Paramos komunistam šalinin
kai gal dabar praregės, kad 
Amerikos pinigai nueina ne tę 
atsilikusių kraštų gyventojam, 
bet tik juos valdantiem komu
nistiniam režimam, o tie reži
mai pinigus suvartoja kitų kraš
tų komunistam remti: Amerika 
duoda Titui, o jis Gizengai, 
Čekoslovakija Kubai ir Afrikai 
ginklus gabena.

3. Belgrado konferencija bu
vo mėginimas dvejopiem meto
dam tarp atsilikusių lyderių. 
Amerika ėjo į juos su Įtikinė
jimu ir pinigais, Maskva su 
grasinimu, su teroru. Atomi
niai sprogdinimai Belgrado kon
ferencijos išvakarėse buvo 
Chruščiovo teroras, šantažas, 
kaip pavadino prezidentas. Tų 
dvejopų metodų rezultatas bu
vo tas, kad atsilikusieji įro
dė, jog juos labiau įtikina te
roras, kad atsilikusieji ima pi-

Klausimą, kokiu būdu Jugo
slavijos priekyje atsirado Ti
to, atsako kelios datos ir keli 
faktai:

1941 balandyje Jugoslavija 
buvo vokiečių kariuomenės

TITO sutinka Nasserį Belgrade neutraliųjų konferencijoje.

okupuota, karalius Petras pasi
traukė, jo karo ministeris gen. 
Draza Michailovič liko kalnuo
se organizuoti partizanų ir to
liau priešintis. Už partizanų vei
kimą vokiečiai sušaudė rinkti
nius Belgrado 400 - 500 žmo
nių. Michailovičius, taupydamas 
žmones, padarė kompromisą su 
vokiečiais — tam tikrose sri
tyse jų kariuomenės neliesti.

Kita partizanų grupė buvo 
vadovaujama Tito - Broz, ko
munisto, atsiųsto iš Maskvos. 
Jis turėjo uždavinį kuo daugiau 
kenkti vokiečiam, tuo pačiu 
likviduoti Jugoslavijoje “buržu
aziją”, kad paskiau lengviau 
būtų Jugoslavijoje įvesti nau
ją režimą — komunistinį.

Michailovičius komunistų pa
vojų matė didesnį nei vokie
čių. Jis aštriai kovojo su Titu. 
Anglai, kurie rėmė ir vieną ir 

< antrą pusę, turėjo prie abiejų 
savo karinius atstovus, mėgino 
sutaikyti Tito ir Michailovičių. 
Michailovičius matė, kad su ko
munistu čia negalimas kompro
misas. Tada Churchillis pasirin
ko Titą, kuris jam rodės bus 
naudingesnis kovai su vokie-

čiais. Churchillis 1943 kreipėsi 
į karalių Petrą, kad Michailo
vičius būtų atleistas iš karo 
ministerių. Savo atstovus iš 
Michailovičiaus štabo anglai at
šaukė ir visą karinę paramą 
nutraukė, visą paramos svorį 
perkeldami į Titą. Prie Chur- 
chillio sprendimo prisidėjo ir 
Rooseveltas.

1945 vasario 11 susirinko 
Jaltoje Churchillis, Rooseveltas 
ir Stalinas. Jie sutarė pripa
žinti būsimą Jugoslavijos vy
riausybę, vadovaujamą Tito. Ta 
vyriausybė buvo paskelbta tais 
metais kovo 6.

1946 gen. Michailovičius, ku
ris tebesipriešino Tito komu
nistiniam partizanam, išdavimo 
keliu buvo sugautas ir tų me
tų liepos 15 nuteistas sušau
dyti kaip “išdavikas” ir “karo 
nusikaltėlis”.

1944 pabaigoje Michailovi
čius suorganizavo susitikimą su 
vokiečių kariuomenės atstovais 
Jugoslavijoje. Susitikime daly- ..... .. ; .. n « r, 1948 birželio 26 kummter-vavo ir Amerikos pulk. McDo- .. ..

n v i • - • f-. i nas išmėtė Titą ir jo komu-well. Vokiečiai sutiko kapitu- . . . .. r....... .j nistus. Tada jis dėjosi esąs ne-liuoti: visa kariuomene pasiduo- . . .. . .
.. e u - ■ n - • m • utralus, ir ji eme remti Ame-ti Serbijoje ir Bosnijoje. Tai .. ’ r . , .... į... - .. nka: sudavė jam daugiau kaippatyręs, Tito is naujo puolė o .... .. , , & r
vokiečius ir kapituliaciją su- ________________
kliudė, nes su ta kapituliacija
būtų Įsigalėjusi Jugoslavijoje — Kongresas rugpjūčio 31 
Vakaru ir Maichailovičiaus įta- pakartojo 395:0 balsais nusi- 
ka. O tai nebuvo pakeliui Mask- statymą prieš kom. Kinijos pri- 
vos agentui. pažinimą. Tai jau 20 kartas ta

siūbavusi Širdis taip staiga ne
nurimsta. Mano troškimai mane 
kankina. O aš tiktai -— kaip 
kanarėlė narvelyje ...

AUKLĖ: žmogus negali daug 
aprėpti ir daug žinoti. Ir tu 
nežinai, kur tavo laimė.

VALYLĖ: Taip, aukle, Blo
giausia, kad niekas to nežino. 
Niekas nežino, kur jo laimė, iš

(3) jas. Dar palauk. Į medžioklę kurio krašto ji ateina. Ak, var-

GIRMANTAS

LAKMAKBU
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

pamatau, kad jie visi raudoni. 
O vienas iš jų labai didelis. 
Ir tas didysis, rodos, leidžia
si tiesiai ant manęs. Aš noriu 
bėgti, bet mano kojos neklau
so manęs. Užsiglaudžiau už 
medžio, apsikabinau jį ir lai
kaus. O tas paukštis, rodos, 
vistiek pamatė mane ir artinas 
prie manęs. Tuo sykiu nusilei
do iš padangių kitas paukštis,

negalėtum pasakyti, kaip nu
kreipti nelaimę?

ŽYNYS: Jau pasakiau.
AUKLĖ: Bet karalaitė nesu

tinka. Ar nėra kito būdo?
ŽYNYS: Nežinau.

VALYLĖ: Tesie dievų valia.
Dėkui, žyny.

ŽYNYS: Tesie dievų valia.
(Nusilenkia ir išeina).

VALYLĖ: Geroji mano auk- ir karą vyrai tegu joja, jie te- 
le, kai svajoji — miela, bet gu šokina eiklius žirgus ir mo
kai susisvajoji ir nepasieki ...

AUKLĖ: Nevisada nepasieki.
Yra svajonių ir pasiekiamų.

Daug tokių, kurios išsipildo.
Tik laiko reikia, viskam taiko, 
brangioji karalaite ...

VALYLĖ: O tas laikas kar
tais toks ilgas!

AUKLĖ: žinau, jauna širdis 
nekantri. O kantrybė — dide
lė mokytoja.

VALYLĖ: Taip, žinau. Bet . . ...
kartais nė žinojimas nepade- ^aisu pnešų. O kai . tun jis 
da ... Kaip gaila kad nepa- tok* sąjungininką, bū- tavęs taip taukiau! 
ėmė manęs tėvas į medžioklę! aĮmąjį savo žentą, tavo sužadė- 
Kaip žaibas skraidyčiau paskui tini. lantaną, tavo tevas 
žvėris, po girias, po tankynes, ramiai ^a11 medžioti.
kur lokiai mauroia. kur Dikti •. —>—» -j-j- —____ __ - — •—
vilkai staugia ... Arba kiltų le. Mano tėvas jau seniai nepa- ramybės. Išaiškink, prašau.

111 sitikėdamas žvilgčioja į žiaurų jynyS: Dievams padedant, 
Kraurijos valdovą Lakmakbu. mėginsiu. Sakykis, karalaite. 
Gali kilti audra.ir • • •« VALYLĖ: Rodos, buvau so-AUKLĖ: Kai kils, ir vėl nu- . . J , ....
♦ii » u.-u -t*, -♦•i.-i. de- Staiga pamačiau šešėlius tils. O tu buk rami. Pasitikėk . . .b_ ........................................... ant žemes, lyg nuo debesų. Pasavo tėvu ir jo sąjungininku. ■»:- • . •_! J -J sižiunu į viršų — didžiausias

VALYLĖ: Dėkoju, aukle, už būrys paukščių. Jie viri, rodos, 
paguodos žodžius. Tačiau įsi- leidžias, leidžias žemyn, ir aš

gina šveitrius kardus.
VALYLĖ: Ne, aukle. Gaila 

man, kad gimiau mergaitė. Aš 
taip norėčiau vyriškos galios!

AUKLĖ: Tu ir savo moteriš
ka galia stipri.

VALYLĖ: Ne, aukle. Aš no
rėčiau tokios galios, kad nuo 
mano rankos visi priešai dre
bėtų.

AUKLĖ: Kur tie tavo prie- _ ____
šai, karalaite? Tavo tėvui ne- ralaitei):~Sveika”karataite.

gas man! Ir žynys taip ilgai baltas kaip puta, ir puolė rau- 
neateina! ... Kažin ką jis man donąjį. Juodu susikibo, nukrito
pasakys! Taip liūdna man, taip 
skaudi mano širdis! Gal mano 
tėvui kas blogo atsitiko? ...

AUKLĖ: Būk rami, karalai
te. Tavo tėvą visą laiką laimė 
lydėjo.

(Ateina žynys).

2 scena

ant žemės ir pradėjo grumtis 
ties manim. Aš sušukau ir pa
budau.

(Valandėlę tylu).

3 scena

karas ... Paimčiau patik
liausią žirgą, patį aštriausią 
kardą ir išblaškyčiau visus 
priešus, kurie tyko mano že
mės, mano žmonių, gimtųjų so
dybų ...

AUKLĖ: Brangioji karalaite, 
audri tavo širdis, karštas krau-

labai džiaugsiuosi tavim. Bet ta
vo auka man perdidelė Aš pa
ti nešiu savo dali. (Auklė ir ki
tos mei gailės labai, susijaudi
nusios*. Aš nežinau, iš kur 
ateis nelaimė. Sapnas rodė kad 
iš dangaus. Kas gali išvengti 
dangaus lėmimo? Gal taip rei
kia. O ši valanda, tikėkimės, 
dar nepaskutinė ... Eik, mer
gaite. į savo pulkelį. Jūs man
padainuokite. Arba pašokite. 
Pavasaris toks gražus. Pasidžiau 
kitę. Ir mane padžiuginkite... 
Pašaukite muzikantus.

(Dvi mergaitės išbėga).

4 scena

Mergaitės gyvai šnibždasi 
tarp savęs.

VALYLĖ: Sakiau, senele ... 
Vargas mergaitei, kad ir galin
go karaliaus dukteriai!

AUKLĖ: Dar nenusimink, gaičię. 
brangioji karalaite. Ir žynys 
nėra su dievais pirštais sudū- 
ręs. Jo žodis — dar neviskas.

VALYTĖ: Jis aiškiai ir tvir
tai kalbėjo.

ŽYNYS: Tuojau pastatyk įsa- arme (priartina prie 
vo vietą kitą, o pati slepkis. mlaifės, atsiklaupia ir nusilen-

VALYLE: O tai kitai ar ne- Ha, paskui sako)* Brangioji ka- VALYLĖ (glostydama auklę).
ŽYNYS: Atėjau. Kam būsiu atsitiks nelaimės? K """

reikalingas?
, ... VALYLĖ: Sapnavau keistą

VALYLĖ: Nevisai taip, auk- sapną, žyny. Jis neduoda man

VALYLĖ: Pagaliau — žynys. 
ŽYNYS (nusilenkdamas ka-

VALYLĖ: Sveikas, žyny- Aš

Auklė žiūri džiaugiasi.
Sia'ga už medžių siap .yjj- 

Hr £į- p3:’tG3S £ ilk'UOti VVl?'. 
E'kano nei auklė ją
nepamato.

ŽYNYS: Baltasis paukštis— 
tavo laimė, karalaite; raudona
sis — nelaimė ir kraujas.

VALYLĖ: O, varge!
ŽYNYS: Bet tu gali išvengti 

nelaimės.
VALYLĖ: Kaip, mielas žyny?

Tos pačios be dviejų mer-

AUKLĖ: Grakštus mergaičių 
šokis išblaškys tavo liūdesį. O 
paskui mes eisim į rūmus ir 
užsidarysim. Vakare sugrįš ka
ralius. O tada kokia nelaimė 
išdrįstų selinti į tavo rūmus, 
jei ji ne dievų siųsta!

ralaite! Dievuliai leido, kad aš mano brangioji paguoda.
2YNYS: Ta nelaimė neišven- tokio pat ūgio, kaip tu, ir iš Kaip aš tau dėkinga! - 

gtama. gymio taip pat maža mažumėiį (Sugrįžta dvi mergaitės ir dar
VALYLĖ: Ne, ne! Dėkui, žy- panaši. Aptaisyk mane savo dra- tr?s mergaitės muzikantės su 

ny. Man lemta — man tesie. berilais ir palik savo vietoj, o fleitomis ir arfa>-
ŽYNYS: Tavo valia, karatai- pati slėpkis.

te. Aš pasakiau. VALYLĖ (pakeldama mergai
tę): K visos širdies dėkoju, 
tau, mano geroji. Tačiau tokios 
aukos negaliu priimti. Jei die
vai skyrė man nelaimę, tesie 
ji man pačiai. O tu grįžk į sa
vo vietą, kilnioji mergaite. Aš

VALYLĖ: Ar ilgai dar truks, 
kol ateis nelaimė?

ŽYNYS: Valandos suskaity
tos, karalaite.

VALYLĖ: O, dievai'
AUKLĖ: Mielas žyny, ar tu

5 scena

mergaitės ir trys su fleitomis.
Mergaitės su fleitomis ir ar

fa muzikuoja, o kitos šoka.
Valylė valandėlę gėrisi šokiu, 

o paskui ir pati išeina į tarpą 
mergaičių.

6 scena

Tos pačios ir Terzskas su 
savo kar>ąis
. Te: ?k? u -3vo k?-. ? s ;*i j 

Sūf ;Čkėj? ’! iŠ J? jo ■ ps 
nr.jio įuo- Sūv’ip? mj/ kanJ? 
r ;ckt ? M£'2>*;ė. sjklink?.

l-.umpji pa-d?'iP-. 
tuojau išsk'ua Valytę jr jua ją 
už rauke?.’

AUKLE: O, dievai! Raudonie
ji paukščiai! (Puola prie Valy- 
lės jos užstoti).

VALYLĖ: šalin, svetimšali! 
Ko tau čia reikia?

TERZAKAS: Tavęs, meilioji 
princese.

(Valylė su panieka pasižiūri 
į jį ir glaudžia prie savęs su
sirūpinusią auklę).

TERZAKAS: Eik su manim, 
princese — amžinai būsi lai
minga. Aš tave pristatysiu to
kiam vyrui, kokio dar nėra bu
vę visoje žemėje.

VALYLĖ (pasibjaurėdama): 
Niekšas! . . Numanau, iš kur 
ir kas tu. Jūs negarbingi! (Guo
džia auklę).

TERZAKAS (galvos mostelė
jimu pasišaukia du kareivius): 
Paimsim.

(Kareiviai ima Valylę).

(Bus daugiau)



Naujoje mūsų poezijoje Vy* 
tautas Mažorais užima svariną 
vietą savo minčių originalumu,

poezija

tumu prasiveria gyvenimui, pa
jaučia jo sunkumą ir atsako
mybę. jo kančią ir liūdesį. To
liau ema Metų sonetai”, ku
rių autorius nespėjo pilnai baig
ti. Pradėjęs nuo rudens, amži- - 
nai sustojo vasaros pradžioje. 
‘ Mc.ų sonetuose” sutinkame tą 
pati poeto begalini liūdesį, ku
ri originaliais patraukliais vaiz
dai kontrastuoja su gamta, 
duodamas simbolinės prasmės. 
Vtbau jo sonetuose idėja nu
smelkia formą.

Toliau sudėta visi kiti jo ei
lėraščiai. rašyti gimnazijoje, 
skelbti spaudoje, net pramogi
niai, kuriuos mėgo skaityti 
draugam, dienoraštinės eiliuo
tos pastabos, kurios, žinoma, 
kaip įr pramoginio sąmojaus 
eiit’La=čiai jam pačiam tvarkant 
u. k >- kov- a nebūtų patekę.

F.i> .l na žod' parašė Alfon
sas - Ni’ ~nas, nušviesda- 
m o pu. i.O' savumus ir jo 

k. kai per stipriai 
i.mias piieš ano meto

“Žemės” antologijoje. Tačiau 
tai nebuvo riša, nebuvo pilnos 
Mačernio poezijos.

Kazys Braziūnas ėmėsi su
rinkti visą jo poeziją ir sure
daguoti. Per keletą metų jam 
pasisekė surankioti beveik vi
sus Mačernio eilėraščius ir su
daryti gražią stambią knygą, 
kuri pasirodė “Poezijos” var
du. Prie knygas puošimo pri
sidėjo dail. Paulius Augius, ki
lęs iš to paties žemaičių kam
pelio, taip pat miręs. Dėl tech
nikinių spaustuvės kliūčių, kny
gos išleidimas užsitęsė ilgai. 
Dailininkas jau nebematė sa
vo atspaustų iliustracijų.

Pirmon vieton Įdėta pats 
stambiausias ir originaliausias

VYTAUTAS MAČERNIS

Šeselis
Kai sėdžiu vienas vakarop ties ežeru, 
Perdien suspėjęs ir pavargt ir nusivilti, 
Ir sau stebiu, kaip vėjas netoli mažom bangom 
Skalauja gelsvi kranto smiltį,

Aš nieko nemąstau, tik šiaip sau tyliai 
Niūniuoju kažkada išmoktą dainą__
Aplinkui visiškai ramu. Girdėtis vieškeliu 
Kažkas iš kaimo grįždamas pareina.

dalis 
bū- 
vie-

te įnirtoje apMMtojr, dalis 
draugų nusirašyta. Gyvas bū
damas, nebuvo išleidęs nė vie
no rinkinio, nebuvo paskelbtos

Tik nuotrašuose jo eilių ' pa- 
sklido nemažai studentijos tar-

vietą savo
savo laiko kalba. Jis prasiveržė
taip staiga, kaip kibirkštis mes- nei jo “Vizijos”.

tamsiom pasitraukimo dienom 
— 1944, eidamas tik 24 metus.

Pradėjęs reikštis paskutinėse 
gimnazijos klasėse, vėliau stu
dijuodamas Kaune ir Vilniuje, 
gyvendamas namie, šaroelės 
kaime prie Žemaičių Kalvari
jos, jis per keletą kūrybos me
tų paliko apie pusantro šimto 
eilėraščių. Dalis jų buvo skelb-

Jo kūryba susirūpino į 
karus pasitraukę draugai 
tautas Saulius išleido pirmąją 

jau mūrus, jo eilėraščiai ėmė “Vizijų” laidą, kuri turėjo di- 
plačiau sklisti. Okupuotoje Lie- delį pasisekimą Įvairioje lais- 
tuvoje dėl idealistinės krikščo- vojo pasaulio spaudoje, ypač 
niškos pasaulėžiūros jis nepri- “Aiduose”, Mačernis buvo pri
imtinas. Ištrenktas iš viešumos. simintas bent kelis kartus. Į Vytauto Mačernio kūrinys —

Čiurlionis vokieeiy 
laikrašty

Ryšium su M. K. Čiurlionio 
parodėle New Yorko bibliote
koje. vienas žymiausių Bavari
jos laikiaščių “Sueddeutsche 
Zeitung" rugpiučio 10 išspaus
dino dviejų skilčių straipsnį 
apie M. K. Čiurlionį — “Ab
straktinės tapybos prosenelis”, 
šiltai charakterizuojama Čiur
lionio kūryba, palaikoma A. 
Rannito mintis, kad Čiurlionis 
galėjęs Įkvėpti abstraktinės ta
pybos pradininką rusą Kadins- 
kį, kuriam mūsų tautiečio ta
pyba buvo pažįstama. Straips
nį parašė vokiečių laikraščio 
bendradarbis New Yorke, iš 
Estijos kilęs vokietis Robert 
von Berg, kuris pažįsta A. Ran- 
nitą. Gyvendamas Muenchene, j 
R. von Berg bendradarbiavo 
su pabaltiečiais ir daug prisi
dėjo prie pabaltiečių knygų sky
riaus suorganizavimo Frankfur-

va-
Vy- ir žingsniai vis kaskart artėja

Pro ežerą prabėgančiu keliu baltuoju ...
Paskui matau, kaip kažkieno tamsus šešėlis 
Viršum vandens bangom tolyn siūbuoja.

ILIUSTRACIJA ii V. Mačernio “Poezijos” knygos. Dailininkas — P. Augius.

ŽIRGINĖLIAI -BIR PCKELEVIČlŪTtS PLOKŠTELE
Veikli ta Birutė Pūkelevi- 

čiūiė. Jos iniciatyva ir triūsu 
pasiiodė neužmirštamos plokš
telės — Baltaragio malūnas, 
Milžino paunksmėj. Neseniai Į 
pasaulį iškeliavo ir trečioji —
Žirginėliai. Išleido Darna.

to knygų parodoje 1957 (ELI) Si trečioji plokštelė skiriama

vaikams. Pirmoje dalyje randa
me: Balio Sruogos — Zuikio 
Putkio byla, Kosto Kublinsko 
Pasaka apie katinėlį ir gaidelį, 
Birulės Pūkelevičiūtės — Dar
žovių gegužiriė. Antroje daly
je: Aloyzo Barono — Du ka
čiukai, Birutės Pūkelevičiūtės 
— Skraidantis paršiukas, Salo-

Skaito dramos aktoriai: Biru
tė Pūkelevičiūtė, Viltis Vaičiū
naitė, Leonas Barauskas, Vac
lovas Kerbelis, Vincas Skaisgi
ris ir Kazys Veselka. Audifo- 
ninis tekstas ir režisūra Biru
tės Pūkelevičiūtės. Muzika ir 
garsų efektai Zigmo Lapino. 
Viršelis Kazio Veselkos. Talki-

pc
L •i P Augiaus kūriniai at- 

i am Įpia>tu stiliumi ir 
k;;:u, sintim. Gaila, kad jie at- 

iucia spaiva. Grafikos 
datbai geriau atrodo juodi. Tai 
gailina įsitikinu ir knygos ap
lanke.

Knyga išleido “Į Laisvę Fon
das" dr. A. Šmulkščio lėšomis. 
Yra 238 pusi., kaina 4.95 dol.

Pasirinkti dalykai eiliuoti, 
išpildyti su visais garsų efek
tais. dainėmis. Įpinta ir muzi
kos. Klausytojas čia girdi kiš
kius. meškas, lapes, katinėlius, 
gaidžius, šokančias daržoves, 
kriuksinčius paršiukus. Gale 
melancholiškais tonais nuskam
ba Eglės pasaka.

Dinaminiai momentai, plati 
vaizduotė (pvz. daržovių gegu
žinė) labiausiai pagauna jauną 
klausytoją. Sis klausytojas jau 
yra Įpratęs žiūrėti televizijos 
“kartūnus”, klausytis radiją. Ir 
visa tai girdi anglų kalba. Bet 
štai iš patefono prabyla lietu
viškai, ta pačia kalba, kuria

A. GIEDRIAUS "LUKŠIŲJAI
mėjos Neries — Eglė žalčių na dar ir vaikai: Daina, Jolan- kalba tėvai ir vaikai. Vaikams 
karalienė (santrauka). ta, Algis, Andrius ir Linas. (Nukelta į 5 psl.)

J. NARŪNĖ

Kad ir ne šiandieną “Luk- A. Giedriaus kalba 
Malonu

graži ir 
skaityti, 

kai kiekvienas sakinys rodo 
kalbos grynumą.

Aprašydamas kaimą ir jo 
gyventojus, autorius Įterpia j 
savo apysakas gyvus liaudies 
dvasios ir stiliaus epizodus. 
Tačiau A. Giedrius liek? origi
nalus. Jis nieko nesiskolina, nei 
pasisavina iš tautosakos. Jie 
piešia savo gimtojo kaimo vaiz
dus ir žmones taip, kaip juos 
atsimena. Jeigu tie vaizdai 
daug bendro turi su mūsų tau
tosaka. tai patodo Giedriaus 
surinktų faktų tikrumą ir tei
singumą.

Visai kas kita, kai A. Gied-
stos, laume., didvyriai, kipšai 
ir k lokiu, būtybes.

Lūki uju bė.ujai 1— tai kai
mo ūkininkai ir jų samdiniai, 
ktegum s jaunimas, drovios 
mergaitės ir jaunuoliai. Jų dia
logai gyvi, ii’kinantys, tartum, pasakos, liaudies pasakų rin- 
čia pąt kalbėtųsi. kmys, tik jo suredaguotas.

šių jai ’ išteisti. bet manyčiau taisyklinga.
ptavctlu jaunimui ptįminti, kad 
tok<a knyga yia.

"Vieno kaimo praeities at
garsiai" — taip apibudino au
telius Lukšiujua. Tai jo palies 
kaimo, kui jis gimė ir augo, 
ais mic.mai. Dailiai išleido Lie
tuvių Knvgos Klubas C’hicago- 
je su aa;!. A. Kiivieko ryškio
ji) s iliustiacijomis.

Seš’ aiškiu sero Lukšių gy
ventoje. dėdės Juozo Blažio 
lupom s isieikšii pa.akojunai 
— Lukšių ka mo vaizdai, senų
jų la kų piįsimto mai. Tai ne 
tik ano mete varge dienų iš- 
g*ven ma . be; n viliojančios 
fantai jos. į kuria* įsipina dva

rius teikia mums liaudies pa
sakas. Jis jas taip ir pavadina: 
“Tėvų pasakos”, ‘Tėvelių pa
sakos”, visai neslėpdamas, kad 
tai surinktos mūsų lietuviškos -

LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA
Lietuvių Dienų leidykla Los goję, Pasaulio lietuvių tautinė Kai perskaitai pilnus pane- 

Angeles, Calif., išleido Algirdo Olimpiją Europos krepšinio girikos tekstus, jau darosi kok- 
Gustaičio paruoštą albumą “Lie- Olimpija.
tuva — Europos nugalėtoja”. Perskleidus knygą, nejučio-
Didelio formato, su 80 ilius- nūs tenka nusišypsoti iš ne-

Visko čia

po* L, F. BMWI* Ir ateitininkų studijų savaite.

Knyga remiasi to paties var- rasi: akmens amžiaus tškase- 
do filmu, kuris jau buvo ro- nas, rūmus, ir pilis, Žalgirio 
dytas įvairiose lietuvių koloni- kautynes, okupacijas, studen- 
jose. Filmo tikslas buvo pri- tus, dailės kūrinius, apibluku- 
statyti Lietuvos krepšininkus, sius tautinės Olimpijos vaizdus.

Aš pagalvoju: mano štai gyvenimas
Praeina lyg šešėlis__
Ir vėl ramiai stebiu, kaip irsta plaunamas 
Purus pakrančių smėlis.

Šarnelė, 1942. VII. 5 :
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Kultūrine kronika
— Prof. A. Maceina Euro

pos L. Fronto bičiulių ir atei
tininkų stovykloje, kuri vyko 
Gautinge rugpjūčio 6 - 13, skai
tė paskaitą — Kultūra ir krikš
čionybė, išryškindamas santykį 
tarp kultūros ir krikščionybės. 
Kultūra tarnauja religijai, kaip 
istorinio reiškimosi priemonė. 
Gali būti kultūra be religijos, 
bet negali būti religijos be kul
tūros. Tobula religija reikalau
ja ir tobulos kultūros. Religi
ja Aiekad negali pralenkti kul
tūros išsivystymo. Kultūra, kaip 
istorinė reiškimosi forma, vi
sada eina prieky, nes ji turi 
paruošti viešpačiui kelią. Vidi
nis kultūros ir religijos ryšys 
įpareigoja krikščionį būti kuo 
energingesnių kultūros kūrėju. 
Krikščionys turi stovėti pirmo
sios kultūrinės kūrybos eilė
se, nes kultūrinis religijos atsi- > r>liuksusinis žurnalas Revue His- likimas padaro negalimą Evan- . . . . ,. .

... ... t i-oi- tonoue de lAnnee šių metųgelijos skleidimą pasaulyje. Ski- ? ■ o« i,. J - xT ... anntrame numeryje, 3-25 psl.,urną tarp Bažnyčios ir naujojo , , . .. TJ.... patalpino pulk. J. Chabamer iš- pasaulio bus galima pergalėti r __f., . , , • „ x i samų strarosrų “Tannenberg tik tada, kai Bažnyčia vėl pra- t z**. ». • ■,. .. -xxx - 1410”. Pulk. J. Chabamer jaudės vadovauti aukščiausioms . ... ... ne pirmą kartą tame žurnalekultūros sritims. x T. 2. x- x •• «>rašo Lietuvą liečiančiais klau-

Yorke. Tame pačiame numery
je Įdėtos ir santraukos praneši
mų, darytų Akademijos posė
džiuose 1959 gegužės 23; dr< 
S. A. Bačkio “Milosz, precur- 
seur de l’idee Europeenne” ir 
jauno prancūzų poeto Jacųues 
Buge “La presence de la Lithu- 
anie dans l’oeuvre de Milosz”.

— Apie Pabaltijo valstybių 
aukštąsias mokyklas apžvalginį 
straipsnį paskelbė Klaus Mey- 
er “Zeitschrift fuer Ostfor- 
schung”, trimėnesiniame žur
nale. Šiuo metu tokių mokyk
lų esą: Estijoje — 6, Latvi
joje — 9, Lietuvoje — 11. 
Straipsnio autorius vienoje iš
našoje dėkoja prof. A Macei
nai ir inž. P. Zundei už suteik
tas žinias.

Prancūzę kariuomenės

— Dr. J. Grinius toje pačio- Simais, 
je Europos L. Fronto bičiulių 
ir ateitininkų stovykloje skai
tė paskaitą apie antisovietinę 
rezistenciją lietuvių literatūro
je. Apibūdinęs Daumanto (J. 
Lukšos) autentiškų įvykių kny
gą “Partizanai už geležinės už
dangos”, prelegentas tvirtino, 
kad šis veikalas turėjęs nema
ža įtakos lietuvių rašytojam. 
Nuo 1950, nuo “Partizanų už 
geležinės uždangos” pasirody
mo”, rezistencinėm temom yra 
sukurti du romanai ir dvi dra
mos; romanai -— Alės Rūtos 
“Broliai” ir Vyt. Alanto “Tarp 
dviejų gyvenimų”; dramos — 
dr. J. Griniaus “Žiurkių kame- | 
ra” ir A. Landsbergio “Penki | 
stulpai turgaus aikštėje”.

— Egzilę akademija kasmet 
leidžia savo biuletenį. Neseniai Ą

—Lietuviškos Knygos klu
bas Chicajgoje greitu laiku iš- 
leidžia prel. M. Krupavičiaus 
stambų veikalą (apie 700 pusi.), 
kuriame nagrinėjamas kunigo 
vaidmuo tautoje. Baigiami pa
ruošiamieji darbai išleisti lie
tuvių prozos aųjologiją. Šiais 
metais dar numatoma išleisti 
Nelės Mazalaitės romanas, Kot
rynos Grigaitytės novelių rin
kinys, kun. dr. J. Prunskio re- 
liginių straipsnių rinkinys. 
Knygos klubą dabar tvarko 
kun. Pr. Garšva.

pasirodžiusiame “International 
Free Academy of Sciences and 
Letters Bulletin” (No. 4, Juin 
1960) prancūzų kalba pažymėta, 
kad Akademijos Taryboje lie
tuviam atstovauja J. Baltrušai
tis. Lietuvių narių yra 20, lat- .^1 
vių 4, estų 7. Nariais yra šie i
lietuviai: S. A. Bačkis, J. Balt- |
rušaitis, J. Balys, M. Biržiška, į 
A. Darnusis, J. Gravrogkas, Z. J 
Ivinskis, Pr. Juzaitis, J. Kamins- W 
kas, S. Kolupaila, M. Krikščiū
nas. S. Lozoraitis, A. Maceina, 
V. Maciūnas, K. Pakštas (mi-

WAIGŽI)f 
)IRŠ1H 
ilRlOŠ /;

tu. Kam šis savęs aukštinimas 
ir pūtimasis?

Knygos išdėstymas — api
pavidalinimas — nuobodus. Vi- A. Sa^s’ V. Sidzikauskas,

Pr. Skardžius ir J. Vėbra. Aka-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

si vaizdai vieno dydžio, išdės
tyti be jokio patrauklumo. Taip demijos skyrius veikia ir New 
ir kyla klausimas, kam tokią 
knygą leisti? Tiesiog gaila ge-

Europos krepšinio Visa suversta, it koks laužas.
pirmenybes. Bet prie temos Svarbiausias tikslas — krap- (Algirdas Gustaith, LIETU- cow, by Barbara Armonas as 
prieita iš toli, pradedant nuo šinio rungtynės — pavaizduo- 
seniausių laikų, nuo akmens tas labai blankiai. Nuotraukos 
amžiaus. parinktos blogos ir neryškios.

Filmo tekstą pridėdamas į- kai tuo tarpu krepšinio rungty-

ŽVAIGŽDĖ

Vaizduoja aenosdos Lietuvos 
gyvenini* Mindaugo talkai*.
I<MUki kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.

• Knyg* ffleMo DARBININKAS.

VA — EUROPOS NUGALĖTO- told to A L Nasvytis. Išleido 
J. B. Lippincott Company Phį- 
ladelphia and Nev York, 222 
pusi., kaina 3.95 dol. Aplankas 
David Lunn. šios knygos san
trauka buvo atspausta Life žur-

i

JA. 80 iliustracijų, išleido ir 
spausdino Lietuvių Dienų lei
dykla Los ' Angeles, Viršelisvairių iliustracijų, autorius per- nių vaizdų yra išlikę labai ge- 

vedė j šią knygą ir suskirstė rų pas profesionalus fotogra- Pr°E Adomo Varno. 37 psL 
j tris dalis; lietuvi amžių ei- fus. Kaina 2,50 dol.). K. nale.

•10 Willovghby Awmi», 
Broeklyn 21, N. Y.



Vyčiai lietuvių darželyje
Iš Lietuvos vyčių seimo Clevelande rugpiūčio 23-27

ChMMŠMMlaS, vienas iš didžių- galbos lietuvių bažnyčioje, o 
jų Amerikos miestų prie Eri- 
jos ežero, šiemet buvo pasi- 

\ rinktas Lietuvos vyčių seimui.
Vyčiai kasmet susirenka vis ki
toje vietoje. Per 48 savo seimus 
yra apkeliavę visas didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoje, 
pirmieji pasiekę ir Los Ange
les. Jeigu ten vaiski saulė šil
dė, jeigu Philadelphijoje jie 
telkdavosi apie Laisvės varpą, 
skelbusį Amerikos nepriklau
somybę, tai Clevelande buvo 
susirinkę Lietuvių darželyje.

Tai reikia suprasti dvejopai. 
Yra Clevelande, sakytumei, ne
didelis “Karo muzėjaus sode
lis”, kokį nepriklausoma Lie
tuva įrengė Kaune, o bolševi
kai išniekino. Ir yra gausi lie
tuviškoji kolonija - tikras 
“Lietuviškas darželis” su dviem 
lietuvių parapijom, gausa lie
tuviškų organizacijų, puošniai 
leidžiamu “Dirvos' laikraščiu, 
Čiurlionio ansambliu ir ligi 
šiol buvusia Lietuvių Bendruo
menės “sostine '.

Kas Clevelando nežino? Bet 
mažai kas iš šalies Clevelandą 
geriau pažino už Lietuvos vy
čius. kuue per kelias dienas 
(rugpiūčio 23 - 27) išsiliejo į 
visą miestą.

SEIMAS PRASIDEDA 
TREČIADIENĮ ...

Kone visi lietuviškųjų orga
nizacijų seimai pradedami šeš
tadieni ir baigiami sekmadie
nį. Labai retai pt-asideda penk
tadienį iš vakato. Be to. glau
džiamasi piie Liepus 4 Darbo 
dienos šventes. Padėkos die
nos, kad būtų daugiau laiko iš 
toliau atvykti ir paivykti. Ne
turi sukliūti darbas.

Lietuvos vyčiai išsiskiria. Jie 
turi savąją tradiciją — seimus 
pradėti trečiadieni ir nepaisyti 
“ilgojo savaitgalio”. Pasidaro 
savuosius savaitgalius, pride
rindami prie seimų atostogas.

Antra, vyčių seimai praside-

iš ten nuėjo ir aplankė Lietu
vių darželį, šeštadienio, rugp. 
26, pamaldos buvo/ šv. Jo
no katedroje. Pamaldos gedu
lingos — už mirusius organiza
cijos narius. Iškilmingos pa
maldos rugpiūčio 27, sekmadie
ni, buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 
Mišias aukojo prel. J. Balkū- 
nas. asistavo b. vyčių dvas. va
das kun. A. Kontautas ir kleb. 
kun J. Jutkevičius, Lietuvos 
reikalų komisijos garbės pirmi
ninkas. Pamokslą pasakė sve
čias iš Romoą^— prel. L. Tu- 
laba, atvykęs į Lietuvių Kata
likų Akademijos suvažiavimą.

PRIE STALŲ IR KALBŲ 
Posėdžių metu vyčiai neiš

krinka pietauti būreliais arba 
pavieniui. Tam jie turi pusry
čius, vakarienes arba kitą lais
vą laiką, kada viešbutyje ar kur 
kitur susitinka draugus. Pietūs 
būna bendri, jie įeina į pro
gramą. Penktadienį pietų metu 
kalbėjo Juozapas Prokopas, da
lyvavęs lietuvių sporto Olimpi
joje Kaune 1938, parsivežęs

ROBERTAS BORIS, Lietuvos vy
čių pirmininkas.

suartėja, susidaro jauki nuotai
ka. Seimai užbaigiami žymiai 
našesniais posėdžiais ir drau-

dėti, kad j nuo Amerikos toji 9 
žala būtų nukreipta. ||
VYČIŲ "BALTIEJI ROMAI" € 

Posėdžių metu išdiskutavus Į! 
įvairius kalusimus, o ypač ar- 3 
tėjančio 50 metų vyčių jubilė- W 
jaus ir istorijos leidimo, buvo || 
išrinkta nauja vadovybė: dva- ; | 
šios vadas kun. J. Stanevi- & 
čius, šv. Antano lietuvių para
pijos Detroite klebonas, pirm. 
Robertas Boris (taip pat iš Dėt- į 
roito). 1 vicepirm. Elena Shields 
(Phila.) JI vicepirm. V. Grigas | 
(Worcester), ižd. 
(Chicago), sekr. U. Jankauskas | 
(Clevelandas), fin. sekr. Rita 
Pinkus (Worcester), iždo globė
jai — E. Laurin (Chicago) ir S. ; 
Vaitkus (Dayton). Išrinktos taip 1 
pat įvairios komisijos. Suvažia
vimui vadovavo L. Janonis, A. 
Jankauskas ir J. Stukas.
PO 35 METŲ ... MEDALIS 

Banketo metu, sekmadienį, 
rugpiūčio 27, vyčiai turėjo re-

• tą svetį — prof. dr. Juozą 
Eretą iš Šveicarijos. Lietuvoje 
jis buvo ilgametis lietuvių ka
talikų jaunimo “Pavasario są
jungos vadas, iškėlęs ta orga
nizaciją į masinį sąjūdį. Lankė 
Amerikoje vyčius 1926, daly
vavo jų seime Chicagoje, buvo 
deklaruota vyčių ir pavasari
ninkų vienybė. Prof. J. Eretą 
pristatė jį globojęs inž. A. Ru
dis, atvežęs į seimą drauge su 
prel. L. Tulaba. Prof. J. Ere
tas pasidžiaugė vyčių ištver
mingumu ir ryžtu išlaikyti lie
tuvybę. Inž. A. Rudis angliškai 
ir lietuviškai priminė prof. J. 
Ereto nuopelnus lietuvių tau
tai. Vyčiai jam įteikė šių metų 
medalį. Bankete dalyvavo apie kad tai puikiai pasisektų, kaip 
300 vyčių ir jų svečių. ir šis 48 seimas. S.

Al. Kassel

PROF. DR. J. ERETAS

EISIM BROLELIAI NAMO .
Penktadienio vakare, rugpiū

čio 25, vyčiai išklausė labai ge
ro koncerto, kurio programą 
išpildė Čiurlionio ansamblio 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Mikulskio, ir solistai — Aldo
na Stempužienė ir Vaclovas Ve- 
rikaitis iš Toronto. Choras ir 
solistai buvo labai šiltai sutik
ti. Po daines “Eisim, broliukai 
namo” visi sustoję kelias mi
nutes plojo, nenorėdami skirs
tytis. O reikėjo. Sekmadienį 
posėdžiam užsibaigus, visi skirs
tėsi, pasiryžę dar uoliau dirbti, 
o ypač gerai pasiruošti 50 me
tų sukakties jubilėjui. Linkime,

BendnMMMM* Vaidyba Knygų lentynoje pats naujau- 
4 Pasibaigus vasaros sezonui, sas leidinys — P. Naujokaičio 

vietos bendruomenės skyriaus 
£ valdyba jau du kartus posėdžia
is vo, planuodama ateinančios žie

mos veiklą, šiemet valdybą su
daro: pirm. dr. P. Vileišis, vi- 
cepinn. M. Kiemaitis, sekr. G. 
Valiulienė, ižd. A. Paliulis, kult, 
reikalų ir švietimo vadovas V. 
Vaitkus, nariai — M. Pesienė, 
E. Melninkas, E. Bazėnas ir A 
Kušlys.

Dail. Pautioniaus paroda
Rūgėjo 16 - 17 bendruome- 

I ūės valdybos rūpesčiu, kun. 
| klebonui E. Gradeckui mielai 
L duodant patalpas, šv. Juozapo 
Į parapijos didžiojoje salėje bus 
Į1 dail. Pautieniaus meno kūrinių 
Į paroda. Tokia paroda Water- 
Į būrio apylinkėje yra retenybė, 
I tad tikimasi sulaukti daug lan- 
į kytojų. Paroda atidaroma rugsė 
I jo 16 d. 4 vai. popiet. Įėjimas 
I nemokamas. Lankoma šeštadie- 
I nį nuo 4 iki 9 vai. popiet ir 

sekmadienį, rugsėjo 17, nuo 9 
vai. ryto iki 8 vaL vak.

Rudens pasilinksminimas

romanas “Įlūžę tiltai”.

Lituanistinė mokykla 
šeštadieninė mokykla moks

lo metus pradėjo rugsėjo 9, 9 
vai ryte šv. Juozapo parapijos 
senojoje mokykloje, šiais me
tais mokykloje dirbs Ona Sau- 
laitienė ir Ona Antanaitienė. 
O. Saulaitienė yra mokytojavu
si reguliarioje šv. Juozapo par. 
mokykloje ir yra užsitarnavusi 
pavyzdingos mokytojos vardą. 
Jos darbas lituanistikos mokyk
loje sukėlė susidomėjimą čia 
gimusių tėvų, kurie nori išmo
kyti savo vaikus lietuvių kal
bos. Vaikai, nors ir nekalbą lie
tuviškai, pareiškia norą moky-

Festivalis ir koncertas
Waterburio tautybių pirma

sis meno festivalis įvyko pas
kutinėmis rugpiūčio dienomis. 
Lietuviams atstovavo šv. Juoza
po par. choras, vadovaujamas 
komp. A. Aleksio. Dabar jis 
ruošia chorą metiniam parapi
jos koncertui lapkričio mėn.

Rudens linksmybės pradeda- Komp. A. Aleksis įvairiomis 
mos koncertu bei šokių vakaru lietuviškojo gyvenimo aktuali- 
spalio 7, šeštadienį, 7 v. v. šv. 
Juozapo parapijos didžiojoje sa
lėje. Programą išpildys vyrų ok
tetas iš New Yorko, vadovau
jamas komp. A Mrozinsko. Po 
programos bus šokiai, grojant 
keturių asmenų orkestrui iš 
Derby, Conn.

"Spaudos" knygynas
“Spaudos” knygyne, 10 John 

St., gaunamos visos naujausios 
lietuviškos knygos ir plokšte
lės. Didelio susidomėjimo yra 
susilaukęs Montrealio dramos 
teatro inscenizuotų pasakų rin
kinys vaikam “Žirginėliai”.

jomis dažnai kalba “Lietuvos 
prisiminimų” radijo programo
se. L.R.K. Susivienijimo deiman 
tinio minėjimo programoje rug
sėjo 3 choras išpildė meninę 
programą. G. K.

giškesnėje dvasioje.
Ir dar vienas skirtingas bruo

žas: Lietuvos vyčiai savo sei
mam nesigaili asmeninių išlai
dų, neskaičiuoja kiekvienos 
darbe praleistos dienos, leidžia 
sau pagyventi viešbutyje, atsi
kvėpti, pasižmonėti. Kiti tas 
išlaidas suriša su savo atosto
gom, varinėjimu šen ir ten. Vy
čiai — paskiria seimam.

IŠVYKOS, SPORTAS IR ...
VESTUVĖS ...

Seimas rugpiūčio 23. trečia
dienį, prasidėjo gamtoje. Jau 
pagyvenę ir jauni vyčiai, apie 
pora šimtinių, išvyko į Sandus- 
kio vasarvietų prie Cievelan- 
do. kur maudėsi, žaidė, išdai
gas krėtė, kol lietus iškrėtė sa
vo pokštą — įkaitusius apipylė 
vėsiu švirkštu. Nuotaika ne
dingo, nes saulė ir vėl pasirodė.

Ketvirtadienio ryte, rugpiū
čio 24, vyčiai pasirodė jau ki
toje vietoje — Willoughby,
Ohio. Iš ryto buvo žaidynes 
golfo klube, o po pietų kėg- 
liuota “Ambassaaor Lar.es”. Šią 
sporto šaką vyčiai ypatingai 
mėgsta. Yra pravedamos varžy
bos atskirose kuopose ir ra
jonuose.

3 auksinius ir 2 sidabrinius 
medalius. Pasakojo nuotaikin
gus savo įspūdžius, priminda
mas mielą nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. Pietų metu iš 
jo rankų priėmė dovanas vy
čiai. laimėję golfo ir kėglių 
rungtynes.

ššeštadienio pietų metu kel- 
bejo ptof. dr. M. Pap, kuris 
isioriją ir politinius mokslus 
dėslo John Carollo un-te Cle
velande. Politika dabar yra 
karšta, tai ir profesorius kalbė
jo degančiai. Apie Sovietų Ru
sijos siekimą užvaldyti visą pa
sauli pastebėjo, kad “tokie pa
prastai nusisuka galvas, bet
pridaro kitiem žalos”. Įspėjo bu- ramą. Aukos per Balfą lietu- Iš vieno klausymo vaikas jų

DVI KLAIDINGOS NUOMONĖS APIE BALFĄ
1. Balfas šelpia tik Vakarų vių, kur jie bebūtų, švietimui 

Vokietijoje esančius tremtinius yra “tax deduetible”. Tuo rem- 
— klaida. - damasis Balfas neseniai išmo-

Balfas buvo įsteigtas šelpti kėjo JAV Lietuvių Bendruome- 
Lietuvą ir lietuvius, išsklydu- 
sius iš tėvynės dėl karo veiks
mų į tremtį.

Lietuvių už geležinės uždan
gos ryškesnis šelpimas buvo 
pradėtas tik Stalinui mirus. 
Tremtinius Vokietijoj legaliai 
ir tiesiogiai * Balfas pradėjo 
šelpti irgi gana vėlai, nes pra
džioje to daryti neleido okupa
cinės pajėgos ir tarptautinės 
organizacijos. Balfo dešimtam 
seime vienbalsiai patvirtintas 
Balfo tikslas: “Visų lietuvių 
visiems lietuviams”.

BaHo lėšos yra "tax dedueti- 
bla" — klaida.

1947 Balfo seimas pakeitė 
Įstatus, Įrašydamas į 2 para
grafą švietimo institucijų pa-

timo institucijas paremti ir gau
ti atleidimą nuo mokesčių, gali 
tam tikslui aukoti per Baltą 
ir gauti mokesčių atleidimo

nės Centro Valdybai dr. V. privilegijas.
Tereijono auką 1,000 dolerių. u jM)kul
Kas uzmteresuotas paremti li- 
tuvybės išlaikymą JAV, švie- Balto Reikalų Vedėjas

ŽIRGINĖLIAI—NAUJA PLOKŠTELE
(Atkelta iš 4 psl.) 

tai yra pats didžiausias įspūdis 
ir džiaugsmas. Jie susėdę klau
sosi kiekvieno žodžio.

Plokštelės dikcija gera, kal
ba žodinga, sklandi. Tai pasi
tarnaus ir kalbos praturtini
mui. padės ir ją išmokti, nes 
nuolat besiklausant, vaikai 
plokštelės tekstą pasisavins 
mintinai.

Medžiagos sutelkta gana 
daug, net šeši atskiri dalykai.

'ATLAIDŲ KELIONĖ

tytę 6. m. birželio 25,
penktadienį, vyčiai pradėjo pą- 
maldomis naujoje Marijos Pa

kias vestuves gali kiekvienas 
suruošti, nors ir vedęs, jei tik 
turi gerą balsą ir miklias ko
jas. Buvo pavaizduotos lietu
viškos vestuvės, davusios pro
gos pasigėrėti
vų papročiais Lietuvių salės 
scenoje Clevelande.

Kearny. N. J.
Lietuvių Katalikų Bendruo- 

męnės Centras jau baigė savo 
pastatus perdirbti ir patobulin
ti. Darbai buvo pradėti anks
tyvąjį pavasarį, bet dėl įvairių 
priežasčių ir kliūčių užsitęsė 

. ligi šiol. Rugsėjo 17, sekmadie
nį, bus iškilmingas viešas pa
statų atidarymas, dalyvaujant 
miesto galvai J. Healy ir ki
tiem valdžios bei organizacijų 
atstovam. Atidarymas įvyks 1 
vai. popiet. Viešas apžiūrėjimas 
tęsis ligi 4 vai. vak.

Vietiniai ir apylinrių lietu-

— Lituanus redakcijoje pas
kutiniu metu įvyko eilė pasi
keitimų. Alina Staknienė,, kele
tą metų labai sėkmingai vado
vavusi žurnalo redakciniam dar
bui, iš vyr. redaktorės pareigų 
pasitraukė. Pareigas perėmė re
dakcijos veteranas Kęstutis Cer- 
keliūnas, kuris suredagavo š. 
m. antrąjį numerį, skirtą dail. 
M. K. Čiurlioniui prisiminti. 
Talkininkavo A. Rannitas. šiam 
numeriui pasirodžius, redakcija 
keliama į Chicagą, kur jai va
dovaus jaunimo tarpe plačiai 
žinomas Adomas Mickevičius, 
buvęs akademikų skautų žur
nalo “Mūsų Vytis” redaktorius.

— Dr. Domas Jasaitis, ku
ris dirba džiovininkų sanatori
joje Tampa, Fla., praėjusią sa
vaitę dalyvavo' tarptautinėje 
džiovos gydytojų konferencijo
je Toronte, Kanadoje, kur bu
vo pasiųstas sayo ligoninės.

— Sesuo M. Antanina — 
Daiva Nauragytė laimėjo pirmą
ją premiją poezijos konkurse, 
kuriame dalyvavo JAV kolegi
jų ir universitetų studentai. 
Premijuotas eilėraštis “Vyrai 
ant aukštos uolos” (Men on a 
High Rock). Autorė yra duktė 
Lietuvos operos solisto Ip. Nau- 
ragio, gyv. Worcester, Mass. 
Įstojusi į pranciškonių kongre
gaciją, studijuoja Emanuelio 
kolegijoje Bostone. Ankstau 
bendradarbiavo “Ąteityje”.

— Tėvas Kazimieras Žvirb
lis, O.P., pernai profesoriavęs 
ir kapelionavęs naujoje maris- 
tų brolių kolegijoje, Poughkeep 
šie, N. Y., nuo š. m. rugpiūčio 
14 domininkonų provincijolo 
paskirtas kapelionu domininko- 
nių vienuolių Elkins Park, Pa. 
Taip pat skiriamas dėstyti teo
logiją bei filosofiją naujokėms. 
Jo naujas adresas: Rev. Casi- 
mir Žvirblis, O. P., Dominican 

* Retreat House, Ashbourne Rd.
and Juniper Avė., Elkins Park 
17, Pa.

viai kviečiami atsilankyti ir pa
sižiūrėt, ką Kearny lietuviai
katalkai yra nuveikę, ko jie 
siekia ir, bendrai, kaip jie 
tvarkosi. Būsite pavaišinti ir 
supažindinti su visa mūsų pa
statų aplinka, Įrengimais, ve
dama prekyba ir k. Įėjimas ne
mokamas. Laukiame atsilankant

Kviečia
J. Belza, Lietuvių Katalikų 

Bendruomenės Centro pirmi
ninkas, ir P. /elevas, Pastatų 
atidarymo komisijos pirminin
kas

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Kunigų Vienybės pirminin
kas prel. Pr. Juras praneša, 
kad ALR Kat. Federacijos kon
greso išvakaiėse. spalio 20,

neapima. Plokštelė taip sudary
ta, kad pirmą dalį išklausius, 
reikia vaikus guldyti.

Geriausiai nuskamba pačios 
Birutės Pūkelevičiūtės sueiliuo
ti dalykai: daržovių gegužinė, 
skraidantis paršiukas. Abu da
lykėliai vaizdingi ir patrauk
lūs. Sunkiausiai vaikams su
prantama Eglės pasaka. Ji taip 
sutraukta, kad nebėra ištisinio 
grožio. Atrodo, kad režisierei 
rūpėjo tą pasaką įtraukti todėl, 
kad ji viena surista su Lietu
va. Mažieji vaikai dar jos ne
supras, bet prie jos grįš vėliau. 
Tada prasivers ir Eglės grožis. 103^65 dol’, A' Kindurys, Ci-

Klausytojai gal pasiges Vy
ties Nemunėlio kūrybos, jo 
Meškiuko rudnosiuko.

Plokštelė rekomenduotina vi
siem lietuviškiem namam. Ji pa
darys džiaugsmo mažiem ir su
augusiom. Kaina 5 dol. Gauna
ma ir Darbininko administra
cijoje. PJ.

AUKOS ALTUI

Alto Centras rugpiūčio mėn. 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
gavo aukų 1155.65 dol. L. B. 
Philadelphijos apylinkė prisiun
tė per L. B. Centro Valdybą 
Vasario 16 minėjime surinktus

cero, Al.. 20 dol., prel. F. Bart
kus, Dalias, Tex., 20 dol., Al
to Ratine skyrius per dr. A. 
Palaitį 80 dol.

Aukas Lietuvos laisvinimo 
darbui paremti prašoma siųs
ti adresu: Lithuanian Ameri
can Council, III., 1739 South 
Halsted Street, Chicago 81 m.

Jaunimo dramos konkursas
— Jaunimo dramos kankur- turi derintis su išeivijos teat- 

so terminas baigiasi spalio 1. rų materialiniu pajėgumu. Už 
Konkursą paskelbė PLB Vai- geriausias dramas skiriamos dvi 
dyba. Dramos taikomos pra- premijos: pirmoji 1,000 dol.. 
džios arba aukštesniųjų mokyk- (mecenatas JAV Lietuvių Ben
ių amžiaus jaunimui, žanrą ir drnomenė), antroji 500 dol. 
temą pasirenka patys dramų (mecenatas Kanados Lietuvių 
autoriai. Dramos sceninis lai- Bendruomenė). Tas pats auto- 
kas — nuo pusantros iki dvie
jų valandų. Pastatymo išlaidos

— Dr. Kazys Naričiui, bai
gęs medicinos mokslus Vokieti
joje ir praleidęs atostogas Lon
done, Anglijoje, atvyko j JAV 
ir kuriasi Chicagoje.

nūs gali gauti abi premijas. 
Rankraščius siųsti šhio adresu: 
PLB Valdybos sekr. Kęstutis 
Grigaitis, 622 Davenport Rd.. 
Toronto, Ont., Canada. Kon
kursas jau buvo paskelbtas se
nokai, bet iki šiol dar nežino
ma jury komisija.

penktadieni Detroit. Mich., Le- 
land viešbutyje šaukiama kata
likiškos spaudos konferencija. 
Kente: encija prasidės 7 vai. 
vak. Įžanginį pianešimą pada
rys kun. V. Rimšelis. MIC, 
Draugo dienraščio moderato
rius. Kviečiami visi JAV ir Ka
nados lie'luvių katalikų laik
raščių bei žurnalų redaktoriai, 
o jeigu gali atvykti — ir ad
ministratoriai. Bus apžvelgia
ma dabartinė kat. spaudos pa
dėtis, jos platinimas ir bend
ras nusistatymas principiniais 
klausimais.

- RADIJO VALANDĖLĖS 

llTHUANlAN MELODIES
DETROIT — WJLB

1400 banga
Šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

.TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD WP0P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. P e t k a i t i s 
ev i.incoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL
860 banga 

Sefttadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SU Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8E1MOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; Įeit. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviiko. vaka- 
ruikos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park. III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.
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tįf OJfiO KO?

Telefonas redakcijoje dažnai 
skamba. Skardenas: visokie 
žmonės su visokiais reikalais, 
pasiteiravimais, paslaugų prašy
mais. pamokslais^ patarimais, ži
niomis. Tai įprasta. Bet kar
tais būna ir neįprastinių po
kalbių.

Aną dieną telefono ragelyje 
pasigirdo balsas:

— Jūs šioki ir anoki ...
Na, manau, būsim pro šalį 

nurašę, nesuminėję kokios pa
vardės.

— Iš tikrųjų, — atsiliepiu, 
— visko pasitaiko. Kas nutiko?

— Tai va, jūs prakeikti de
mokratų priešai, jūs amžinai 
kritikuojat mūsų valdžią, de
mokratų ’part’ją. Atsisakau ...

— Ar partijos? — įsiterpiau 
nutraukdamas.

-— Ne, jūsų laikraščio! — 
užgriaudė.

— Tai naujiena! Įrašysime: 
demokratas atsisako spaudos!

— Ne! Aš sakiau, kad jūs 
pajuodę varnai! Norit šmeiž
ti demokratus. Nerašykit, ne
skelbki! nieko. Išbraukit mano 

- pavardę. Noriu ramiai gyventi. 
’ — Ir jaustis, kad esi galin-
• gas?

— O ko man nesijausti! Tū
rių draugų Washingtone. Buvau 
inauguracijoje!

— Ačiū! Prašymas bus iš
pildytas.

Už poros minučių vėl suzir
zė telefonas.

— Čia tikriausiai bus respub
likonas? — pagalvojau.

Nepataikiau. Vėl demokratas. 
Tos pačios partijos, kaip ir 

, anas. Ir taip pradėjo:
— Vyručiai, esate didžiai 

šlovinai, geriausi demokratai!
Jūsų laikraštis geriausias! Iki 
šiol pas kaimyną pasiskolinda
vau, dabar prašau įrašyti mane 
į skaitytojų eiles. Tiesiai pasa- 

. kius, nemėgstu muilinimo, tuš-

AR ATIDUOSIME ŠV. ANTANO LIETUVIŲ PARAPIJĄ
Iš trijų Detroite esančių lie- . ■ DETRO1T, MICH. -

tuviškų parapijų šv. Antano pa- 
rapija yra lietuviškiausia. Ir I J

nuopelnas Į
ku- 

rio mirties dviejų metų sukak- 
ti šį mėnesį prisimename. Jis 
įkūrė parapiją, statė bažnyčią 
ir parapinę mokyklą ne kam i;* W
kitam, c broliam lietuviam, kad W

svetimam krašte atsidūrę, 
sava kalba išgirstų Dievo žodį, 
kad nenutoltų nuo tikėjimo, 
kad nepamirštų ir savo gimto
jo krašto. Prieš 30 su viršum 
metų kūrėsi lietuviai apie sa
vo bažnyčią, kurios sienosna 
daug prakaito ir aukos sudėjo, 
po kurios stogu ir lietuviška 
giesmė skambėjo ir lietuviškos 
organizaojos rinkosi, kurios 
moky kloję lietuvaitės sese’ės 
ir lietuviu kalbos pamokas tu
rėjo, kol patys tėvai ar vai
kai nuo to neatsisakė ...

Kai jaunesnioji karta pradė
jo “šviežesnio” oro ieškoti ir 
keltis į kitus rajonus, parapi
ja mažėjo, tačiau pokačio lie
tuvių banga šv. Antano bažny
čią vėl pripildė. Ir ne vien dėl
to. kad kun. J. Boreišis, o ypač 
pas jį prisiglaudęs kun. J. Kluo- ; 
nius labai daug kam padėjo i 
ir garantijas ir darbą susirasti, ' 
bet ypač dėlto, kad naujieji 
ateiviai šioje parapijoje rado ■ 
didesnį jų padėties supratimą, ' 
rado užuojautos ir paguodos 
per pamokslus, ir pamaldos bu
vo tokios kaip Lietuvoje. Me
nu, kaip gražiai susirinkdavo 
jaunimas 1951 - 52 metais į 
gegužines pamaldas ar choro 
repeticijas. Beje, tada buvo net 
du bažnytiniai chorai: vienas 
Lietuvos vyčių (jis giedojo ir 
per sumą), antras — tremtinių, 
vad. “šnypiškių choras”, kuris 
giedojo lietuviškai per dešimti
nes mišias. Nelaimė, kad vyčiai 
susipyko su vargonininku^ ir 
neatsirado žmogaus, sugeban
čio išlyginti nesusipratimus.

‘ Čių pagyrų. Jūs atvirom akim
žiūrit i gyvenimą ir rašot tiesą.

— Čia vienas kaip tik išsi
gando tiesos. — įsiterpiu.

— Tai turėjo būti tik res
publikonas ... Žinai, respubli
konai linkę į patogumus. Mes. 
demokratai — priešingai. Mes 
priimame kritiką. Ji skatina 
darbui. Užrašyk mano pavardę. 
Siųsk laikraštį!

— Ačiū, prašymas bus išpil
dytas.

Padėjęs rageli susimąsčiau: 
“Ir redaguok, žmogau, laikraš
tį. kad visiem žmcnėm įtiktum. 
Gal geriau ta’p sau ramiai gy
venti, bet jaustis galingai".

Žv. BePastogis

Geriausiai
apie 1961 metų įvykius nu

simanysi, jeigu D A R B I - 
N I N K Ą skaitysi.

KUN. IGN. BOREIŠIS, buv. šv. Antano parapijos klebonas, 
gimęs Lietuvoje 1887 XII 25, miręs Detroite 1959 IX 11.

aukoja centus, ir tai labai re
tai.

Naujasis klebonas kun.
Stankevičius per pora metų

J. 
pa-

rapijos sąrašus ir parapiečių 
dosnumą gražiai patobulino, ta
čiau tikiu, kad jam pradeda 
nusibosti priminimai, jog iš 700

LITUANIST. MOKYKLA DETROITE
Detroito šeštadieninė litua

nistinė pradžios mokykla rug
sėjo 9 mišiomis šv. Antano baž
nyčioje pradėjo mokslo metus. 
Po pamaldų buvo mokinių re
gistracija. Kitais šeštadieniais 
pamokos I — IV skyriam pra
sideda 9:30 vai.,‘baigiasi 1 vai. 
5 min., o V, VI ir VIII skyriam 
pamokas pradeda 12:25 min. ir 
baigia 4 vai. Pamokos bus šv. 
Antano parapijos mokyklos pa
talpose.

šeštadieninę mokyklą Detroi
te išlaiko Lietuvių Bendruome
nė. Tėvų sudedamų mokesčių 

Ak, tu nelaimiu mūsų lietu- neužtenka. Pa/ praėjusiais me- 
tais L. B. Detroito apyl. valdy-

šiandien bažnytiniam chore gie
da beveik vieni naujieji ateiviai.

— Lietuvos vyčiu 79 kuopos 
kegliavimo sezonas prasidėjo 
rugsėjo 8 modernioje salėje 
Holiday Bowl.

— ALRK Federacijos kon
gresas įvyks spalią 21 - 22 
Detroite Leland viešbutyje. Ka
talikiškos organizacijos ragina
mos iš anksto paskirti savo 
delegatus. Jie užsiregistruoja 
pas ALRKF Centro Valdybos 
sekretorių kur. V. Dabušį, 910 
Willoughby Avė., Brooklvn 21, 
N. Y.

su virš vokelių sekmadienį te- 
surenka 300 - 400, Daugelis, 
atrodo, sutiko, kad nauja 
bonija reikalinga, tačiau, 
ji pastatyta, nemažai dar 
tokių, kurie nei nepradėjo 
tybos fondui aukoti.

Kai kas savo šykštumą teisi
na tokiais motyvais: kam au
koti šiai parapijai, jei po kiek v 
laiko ji atiteks meksikonams, L 
kaip graži šv. Jurgio bažnyčia Jį 
atiteko juodukams, (šv. Jurgio 
bažnyčios vietoj vyskupija lie- 
tuviams pastatė kitą Dievo Ap- ‘i 
vaizdos bažnyčią naujesniame 
rajone, tik, deja, toj parapijoj 
dabar lietuviai kažin ar besu- * 
daro daugumą). i

Meksikiečių pavojų skelbia j į 
nemaža jų kolonija kaimyąys- ; į 

tėję. Tcs kolonijos slinkimas ] 
Į anksčiau buvusias lietuviškas ' 
gatves sudaro faktą, kad šv. ! 
Antano parapinėj mokykloj be
veik pusė mokinių yra meksi
kiečiai. Rašančiam gi atrodo, 
kad jei Detroitas taip statysis, 
kaip statėsi šį dešimtmetį, tai 
po 10, 15 metų čia nebus nei 
lietuviškos nei meksikiečių ko
lonijos. gal net pati šv. Antano 
bažnyčia bus nuversta, tačiau 
mūsų parapija yra tautinė, ne 
teritorinė, parapiečiai po visą 
miestą yra ir bus išsimėtę. Tos 
parapijos likimas ir stiprybė 
yra jos parapiečių susiprati
me, susiorganizavime ir lietu
viškos parapijos rėmime. Persi
kelti 
binti 
čiau 
zuoti 
tas parapijas surinkti vėl Į vie
ną krūvą reikalaus ir darbo, 
ir laiko, ir sugebėjimo. Reikia 
jau dabar tuo susirūpinti, nes 
tik aktyviais parapijos nariais 
būdami, turėsime teisės ir pa
reigos kalbeli apie jos lietu
viškumą. apie jos mokyklas, 
apie tai. kas gera ir kas reikė
tų patobulinti. P. Natas

kle- 
kai 
yra 
sta-

Į 
1

j.

» Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, j;
* apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- , 
? sokerįopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų i 
? blankai užpildomi. . ;

ALBERT F. PETERS - Petrauskas !

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET

į kitą rajoną Dievo gar- 
r.iekada nebus sunku, ta- f 
neorganizuotus suorgani- ► 
ar išsimėčiusius po ki- ►

r

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVt 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We. take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, . N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

viskas parapinis veikimas ture- 
jo ir daugiau. Naujai atvyko ba išlaikymui pridėjo
J J J . 1300 d01

Mokyklos vedėju šiais metais 
yra dr. V. Misiulis; jis mokys 
ir ketvirtą skyrių. Pirmą sky
rių jau treti metai mokys se
selė Kristina, antrą — A. Pa- 
ge, trečią — A. Misiūnas, penk
tą — J. Pečiūrienė, šeštą — 
D. Kaupienė, septinto sfyriaus 
šiemet nebus, aštuntą — P. Za- 
ranka. Tikybą dėstys kun. K. 
Simanavičius, dainas jaunie
siem — S. Sližys, tautinius šo
kius — A. Page. N.

buvom per skubūs kitus smerk
ti, save pateisinti. Smerkėme, 
kad trečios ar ketvirtos kartos 
čia gimęs lietuvis silpnai lietu
viškai kalba, o dabar girdim, 
kaip tremtinių vaikai su tėvais 
angliškai šneka. “Jūs", “mes”, 
dar ir dabar pasigirsta pokal
biuose senųjų ir naujųjų atei
vių tarpe. Naujai atvykę labai 
greitai prisitaikė prie amerikie
tiško gyvenimo, tačiau parapi
ją dar ir dabar daug kas laiko 
tokia, lyg ji būtų Lietuvoje, 
kur klebonas turėjo 20 karvių, 
60 ar daugiau hektarų žemės, 
kur nereikėjo parapinės mokyk
los išlaikyti, kur ten valdžia už 
tikybos dėstymą kunigams pri
mokėjo. Taigi, yra dar ir da
bar tokių, kurie nesirašo prie 
parapijos, jai neaukoja arba

— Detroito universitete rug
pjūčio 28 — rugsėjo 1 įvyko 
“Freedom School” paroda. Lie
tuvių parodos reikalus tvaike 
Pabaltijo komiteto lietuvių pir-

— Alytaus komanda laimė
jo JAV beisbolo mėgėjų kla
sės varžybas, kuriose dalyvavo 
11 komandų. Nepralaimėjo nė 
vienų. Komandą globoja Rose 
ir Pete Podolski, kurie turi 
Alytaus vardu barą.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

46 East 26tb Street, New York City, N. Y.

į

R. V.

KUN. J. V. STANEVIČIUS, tv. Antano parapijos dabar
tinis klebonas, Lietuvos vyčių dvasios vadas.

mininkas VI. Staškevičius. r
TeL MU 8-2928

GERI PIETOS IR VAKARIEN® — JAUKUS BARAS

Mielu IdekvieMa bus futlktae

Saieje sali tilpti 200 imenly 
UETUVTŲ SUSIRINKIMAMS SALO NEMOKAMAI

— Eugenija Molienė, parda- * 
vusi savo namą, išsikėlė gyven- Į 
ti į 265 Ruppert, Rout 1, Union ! 
Lake, Michigan. . !

— Elena Patocki Lietuvos 
vyčių stovykloje buvo meno 
vadovė. Stovyklavo daugiausia 
iš Detroito vyčių jaunimas. Dai
nų mokė Faustas Strolia.

Perplauko kanalą
Ispanė 37 metų Tresseras » 

rugsėjo 5 perplaukė Anglijos » 
kanalą iš Anglijos Į Prancūziją | 
per 16 vaL 35 min. Indė 21 > 
metų Ray perplaukė per 19 » 
valandų.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE -Insurance

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldu ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Tncome Tax 
užnHdvmas Mutual Funds — Pinigai investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaicn Ave„ Woo<ihaven 21. N. Y. Tel. VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co,

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ATKERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6,86-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

— DOVANĄ
RAY’S LięUOR STORE

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos*išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po l'-j— 2 mėnesių

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMCND HILU N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

» Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
[ atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

— Dainavos stovyklos glo- » 
bos komitetas Clevelande spalio » 
7 koncertui yra pakvietęs iš- » 
raiškos šokėją Janiną Kvietytę J 
iš Toronto ir aktorių Vitaflį 2u- ;

KRAUTUVES ATVIROS KASDTGN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium } viršų, 

arba TND traukiniu D-6 Avenue iki D e I a n c e y Street.
Atainežktte *j •kelblmę, kuris bus ypatingai (vertintas

Salt veetuvEm*. Ir kito
kiom* pramogom*. Be to. 
duodami polaldotuviniai 
pietūs. Pirmos rūties lle- 
tuviikas maistas prieina
momis kainomis.



Kad būtu linksmiau...
Tėti: “Atsimink, sūneli, kad 

gerai atliekamas darbas nėra 
reikalingas kartoti”. Sūnus: 
“Tetuk, ar tu niekada gerai 
nevalei sniego nuo šaligatvio?”.

Milda: “Ar tu; Vakare, dėl 
to dėvi trumpą megstuką, kad 
atrodytum žemesnė?”. Vakarė: 
“Ne, kad berniukų žvilgsnis į 
manę būtų aukštesnis”.

Motina: “Kaip ten nutiko, 
dukrele, kad stiklas pradūrė 

. padangą?”. Duktė: “Aš perva- 
žiavau pieno butelį”. “Ar jo 

• nematei?”. “Mačiau, bet norė
jau pamatyti ir berniuką, kuris 

. pietų metu užkandžiavo prie 
gazolino stoties’.

Senate nusikirpdino plaukus 
pagal naujausią madą: su iš
kirptais gabalais kaktoje, pa- 
ausėse, pakaušyje. Dukrytė ir 
sako: “Tu, močiute, dabar ne- 
beatrodai sena”. Senelė: “O 
kaip aš atrodau?”. “Kaip senas

KARŠTOMIS dienomis Kennebunkporte, M e., pajūryj*.

s- / ‘

Bakaitienė - Lazdauskaitė, Le
vosė, ir jos seserys Dirsienė, 
Liudvika, ir Jonaitienė, Julijo
na, Izidoriaus lazdausko duk
terys, kilusios nuo Jurbarko.

Barauskienė, Juzefą, jos se
suo Jankauskienė, Salomėja, ir 
brolis Bumblauskis, gyveno Chi-
cagoje

Bumblauskis, ir jo seserys 
Juzefą, ir Jan

kauskienė, Salomėja, gyvenę

Pušų

Ame 
m.

AR YRA PAVOJINGA GERTI, KAI KARSTA?
Duktė pasisako motinai, kad 

Jonis ją tikrai myli. Motina: 
“Jonis? Jis yia tavo pusbrolis, 
toks artimas gimine . Bet jis. 
mama, į mane žiūri, kaip sve
timas”.

Tėvas pareina po darbo, bet 
keturių metų Gilė nekreipia dė
mesio. Motina moko: “Žiūrėk, 
Gilele, tėvas visą dieną sunkiai 
dirba, kad parneštų namo pi
nigų, o tu nė nepabučiuoji”. 
Gilė prišoka, apsikabina, pabu
čiuoja ir sako: “Geras tėtukas. 
O kur pinigai?”.

Vyras po vienerių metų ve
dybų: “Alina, tu tokia išlaidi. 
Tu myli tik mano pinigus, ne 
mane”. Alina: “Tai netiesa. Ką 
aš myliu, to tvirtai laikausi, o 
ko nemėgstu, leidžiu iš rankų”.

60 pro- 
Vandens 
Vanduo 
reikalin-

še 
vande-

Bet negalima pro inkstus arba 
odą varyti viso baseino. Jeigu 
kas supila į save stiklinę van
dens ir tuojau išprakaituoja, 
tai jau prastai. Organizmas van
dens nereikalingas. Reikia ko 
kito — vėsumos.

Oda prakaituoja, kad vėsin- 
tųsi. Ji turi išlaikyti mūsų pa
stovią temperatūrą. Vanduo . 
sunkias paviršiun ir vėsina. Kai i 
oda ištepama visokiais tepalais, < 
kad nenudegtų, ji sunkiau kvė- L. 
puoja ir prakaituoja. Negalima 
ant savęs krauti visos vaistinės.

Gerti galima ir reikia, bet 
gurkšniais ir nešaltai. Viena 
ledinio alaus stiklinė vienu ypu 1

Grįžtant vėl vėsiom dienom, 
pavojus vandens persigerti da
rosi mažesnis, bet sustiprėja 
noras “pasišildyti’ 
kelio. Deja, nuo 
mėlynos lūpos ir 
das, o kišenė —

” iš stikliu- 
jo pasidaro 
išpurtęs vei- 
kiaura.

V. Lašas

/Dirsienė - T aidai įskaite, Liud
vika ir jos seserys Bakaitie- 
nė, Levosė, ir Jonaitienė, Ju
lijona, Izidoriaus Lazdausko 
dukterys, kilusios nuo Jrbar- 
ko.

Gedvilas, Juozas ir jo sesuo 
Olgą. Mykolo vaikai, gimę A- 
meukoje. Tėvas gyveno 
km. Skaudvilės vai.

Gugas. Jonas, atvykęs 
n ko o ap .e 1913 - 1914

Jankauskiene Salomėja, jos 
sesuo Barauskienė, Juzefą, ir 
brolis Bumblauskis, gy veno Chi- 
cagoje.

Jonaitienė - Lazdauskaitė, Ju
lijona ir jos seserys Bakaitie- 
nė, Levosė ir Dirsienė, Liudvi
ka, Izidoriaus Lazdausko duk
terys, kilusios nuo Jurbarko.

Matusevičius, Antanas, gi
męs Amerikoje, kurį laiką gy-

i o
JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 

IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS

veno Lietuvoje ir lankė Lazdi
jų gimnaziją. 4

Pukys, Juozas, Prano sūnus, 
gyveno Worcesteryje.

Redikas, Alfonsas, pasitraukė 
iš Lietuvos 1944 m.

Sedlickas, Pranas
Tinčikas, Viktoras, pasitrau

kė iš Lietuvos 1944 m.

Valužis, Leonas, ir žmona 
Domicėlė, iš Virbalų km., Skuo
do vai. ^'2'

Ieškomieji arba apie juos‘ži
nantieji maloniai prašomi pra
nešti:
—Consulat* General of Lithu- 
anie, 41 Weet 82nd St., New 
York 24, N. Y.

ILGO GROIIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

$3.50 
. 5.00 

1.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5jOO 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.50

15J» 
ino 
6.00 

12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 
Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. Stukas; 2 plokitelės 
Lietuviikos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mitraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 tokių muzikos ......
Lietuviški maršai. Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriot. marių 
L«e? darnu ir operų rinkimai. J. Karvelis. 10 plokttehų po 
Ai<ce Stepneos lie;. kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
A. Stephens. lt rptu šalies. 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 
čiur ion o a.nsam. Mes padainuosim, 16 liet, damų (st. $7.50) 
Milž-no pauri-me. B Sruogos. Montrealio liet, dramos te

atro vaidimmas. 3 plokštelių albumas . ......
Kam g' liūdėti. V. Stankus tango ir valsas ................. .........
Ar pameni... V. Stankus. 10 tekių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokitelės) .............
Lietuvių Šokių rinkines. A. Sabaniauskas ................. ........... ......
Tautm ų tokių rinkinys <14 šokių) ........... ...... ...............................
žirginė' ai. Montrealio liet, d. a mos vaikams pasaka ..... ......
Lithuaman, 2-speed record course ........................................... .

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiUoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.
oioTo:o:oio:o:cro ■ .0:0:0:0:0:0:0:0:0:010.'

Žmogus yra daugiau vande
ningas, negu mes galvojame. 
Jeigu žmogų suspaustam kaip 
citriną, tai iš jo beliktų 40 
procentų sausumo, o 
centų būtų skysčio, 
yra net ir kauluose, 
žmonėm yra tiek pat
gas, kaip ir maistas. Net dau
giau. Ilgiau galima patverti ne
valgius, negu negerus. Bet tai 
nėra pagrindas maitintis van
denine sriuba. Vandens gauna
me su kiekvienu kąsniu ir^su 
kiekvienu atsikvėpimu.

Bet ko perdaug, tai - 
lauk! Mūsų organizmas
nio perteklių visokiais būdais 
išskiria. Didelis kiekis apsun- išgerta perkaitus, gali užmušti & 
kiną širdį, organizmo apytaką 
ir smegenis. Kartais sakoma, 
kad to ar kito žmogaus sme
genys “pavandeniję”. Bet tai 
nereiškia, kad jie per “šlapi”. 
Gali būti visai normalūs, bet 
“šlapiai” arba kvailai dirba.

Kvaila būtų karštomis die
nomis negerti, bet nesveika ir

Tai jėga 1.750 000 kartų di- persigerti. Pasitaiko, ligonių, 
desnė nei ta. kuri buvo numes- kurių suserga “sausa liga”:

Tavo galvai skirta 10 tonę 
dinamito
Amerikos sandėliuose esą 

sukis u ta aiomines sptogstamo- 
. sios jėgos 35, kilomegatonos.

žmogų, o susirgdo gana daž- x 
nai. Vaikai suserga rydami le- x 
dus. Mes valgome, kad norma- X 
lioje temperatūroje mūsų mais- X 
tas degtų, ir čia pat iš skilvio $ 
darome šaldytuvą. Valgykite $ 
ledus pamažu, kad burnoje ge- S 
rokai aptirptų, arba visai ne- X 
valgykite. X

Gerkite su saiku, Ypač alko- S 
holį. Organizmas vandenį iš-
skiria, jeigu jo perdaug, o dėl 

ta Nagasaki mieste. Kiekvienam stengiasi kuo mažiau gerti ir alkoholio ima kvailioti: galva 
žemes miulio gyventojui išeina tuo būdu inkstam prikrauja ak- 
po 10 tonų dinamito. menų. Vanduo inkstus plauja.

PO VASAROS atostogų grįžta namo...

pasidaro sunki, kojos šleivos, £ 
liežuvis palaidas, delną niežti g 
duoti kam antausį ... “Stipru- 4 
sis vandenėlis” organizmui ma- 1 
žiausiai reikalingas, bet kai prie v 
jo pripranta, tai kaip kiaulė į £ 
bulves: baidyk nebaidyk — vis $ 
grįžta. $

Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek—išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRI, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik jtetį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolamos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko _
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

Liquor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2989

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

GRANE i
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

B, R. PIETKIEVVICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tek LAiayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

'C

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., I960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
9 v. r. iki 8 p.p.VAI AklftAC PIRMAD. ir KETVIRTAI)VALAhUUjZ ANTRAD. ir PENKTAD.

SEšTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

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

TeL TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

TeL Longwood 6-262.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

Ar žinai, kad...
21 atsilikėlis gavo 5 mili

jardus
Iš tų valstybių, kurios buvo 

atstovaujamos Belgrado konfe
rencijoje, 21 valstybė, laikoma 
atsilikus, gavo nuo 1946 iš A- 
merikos 5 milijardus dol.: Af
ganistanas 127 milijonus, Cam- 
bodia 235, Burma 96,4, Ceilo- 
nas 50,3, Kuba 51,6, Etiopija
103.9, Ghana 3.1, Guineja 2.2, 
Indija 1,588, Indonezija 373, Ira 
kas 65, Libanas 75.8, Marokas
11.9, Nepalis 20.1, Saudi Ara
bija 46.6, ’ Somalija 6.2, Suda
nas 32.9, Tunisas 82.3, J. Ara
bų Respublika 163, Yemen 5.2, 
Jugoslavija 2.060 milijonų.

1

♦is
Vienoje iš sovietinių šaltinių 

patirta, kad satelito, kuriuo 
skridęs Titovas, autorius, bu-

tis, karo metu buvęs vyr. in
žinierius Junkers bombonešių 
fabrike.

liai, kodų ekspertai Mitcbell ir 
Martin, ir Maskvoje nesijaučia 
gerai. Jie esą prasigėrę. Kai at-

ginę prieiti prie jo ir įsipirš
ti į Afriką, bet rusai neprileidę.

PETĘR LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenne, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.

GEORGE GALŪNAS 
Caniff, Detroit, Mich.

STANLEY METRICK
W. 47th Street, Chicago, Ui.

JOHN SHURNA 
Soį Albany, Chicago, III.

ALLAN STEWART 
4316 No. Broad St, Philadelphia, Pa.

Tel. Hyde Park 3-3975 . JOHN ORMAN AGENCY
1400

1804

5418

7OUR BEST INVESTMENT TODAY

S REAL ĖST ATE. — Call

AMERKAM HOME REALTY

Licensed Real Estate Broker

84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. Hlckory 1-5220
(Jamaica Line, Forest Parkway stn.)

WILLIAM J. DRAKE

TeL TO 8-7062
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y

Tel. Yards

Tel. Grovehill

7-8393

6-7783

TeL Glazstone 5-1310

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu V ir grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY
84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.

□ Noriu pirkti namus
□ Noriu parduoti savo nuosavybę
□ Noriu nebrangios apdraudos

Pavatdė...... ...................................... ..................

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt VerodU St Fiuladel]

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — ,

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą j
Edward A. Žigas FUNERAL HOME I

540 East Street, New Britais, Gobk •
TeL: BA 9-2242 — 9-9836

Aptarnauja NEW BRITAIN. WATERBURY ir HARTFORD, Conn

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermrtage Avenue — Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avė. — Tel. LA 3-0440 - 9852 
Ambulance patarnavimas dieną ir naktį



DARBININKAS

84-14 Jamaica Avė.

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Woodhaven 21, N.Y.
Tel: HIckory 1*5220

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

41 — 40 74th st.

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

MWW)
NAUJIENOS,

Tėv. Petras Baniūnas, Dar
bininko administratorius, rug
sėjo 16 vyksta į LDS suvažia
vimą So. Bostone, kur padarys 
pranešimą apie LDS organą 
Darbininką.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas praeitą sekmadienį, 
rugsėjo 10, Royal Gardens Par
ke Rahway, N. J., sutraukė la
bai daug publikos, 
vienas iš didžiausių 
piknikų. Autobusai 
Brooklyno, Brbnxo, 
Patersoiio.

Elementorius "Ė", paruoštas 
Igno Malėno, šiomis dienomis1- 
baigiamas spausdinti saleziečių 
spaustuvėje Italijoje ir bus iš
siuntinėjamas visoms šeštadie
ninėms bei lituanistinėms mo
kykloms. Elementorių leidžia 
Ateities leidykla Neries ben
drovės savininkų dr. J. Kazic
ko ir dr- K. Valiūno lėšomis 
bendrovės dešimtmečio sukak
ties proga.

Leo Vasil, Tėvynės laikraš
čio redaktorius, apie 64 metų, 

. mirė rugsėjo 7 Queens Gene
ral ligoninėje. Į Ameriką atvy
ko turėdamas apie 14 metų. 
SLA susivienijime dirbo apie 
40 metų; paskutinius 13 metų 
buvo redaktorium. Palaidotas 
rugsėjo 11.

Marija Šumskienė, gyvenusi 
Great Neck, L. L, mirė rugsėjo 
9. Laidoti išvežama į Austriją, 
kur yra palaidotas jos vyras, 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas.

Kun. J. Pakalniškis, Apreiš
kimo parapijos vikaras, rugsė
jo 9 grįžo iš atostogų jas pra
leidęs Shirley. L. L; be to, bu
vo nuvykęs į Lietuvos vyčių 
seimą Clevelande.

Maspetho pagelbinės moterų 
draugijos narės yra kviečiamos 
susirinkti rugsėjo 13, 8 v. v. 
klubo patalpose, Grand Avė.

išbuvęs Amerikoje apie 6 mė
nesius, rugsėjo 15 iš New Yor- 
ko išvyksta į Argentiną, kur 
jis dirba lietuvių parapijoje.

Lituanus naujas numeris šio
mis dienomis jau išsiuntinėja
mas. Antrasis š. m. numeris 
yra skirtas mūsų garsaus dail. 
M. K. Čiurlionio 50 metų mir
ties sukakčiai paminėti. Spaus
dinami beveik išimtinai sve
timtaučių rašiniai. Tai gyvai ro
do M. K. Čiurlionio visuotinį 
kūrybiškumo pripažinimą. Nu
merio vyr. redaktorium yra KTai buvo

šių metų J. čerkeliūnas, talkininkavo A.
buvo iš

Bayonnės,
Rannitas.

Apreiški- 
Prašomos 
dalyvauti, 
rengiama 
1 vai. po-

Jonas Jasaitis, iš Chicagos, 
naujai išrinktas Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybos 
pirmininkas, svečiavosi pran
ciškonų vienuolyne ir apžiūrė
jo Darbininko redakciją bei 
spaustuvę.

Motery Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas bus rugsėjo 20 
(ne rugsėjo 15, kaip buvo skelb
ta anksčiau Darbininke), tre
čiadienį, 7 vai. vak. 
mo parapijos salėje, 
visos narės būtinai 
Kuopos vakarienė 
spalio 1, sekmadienį,
piet. Bilietus — tikėtus jau ga
lima gauti pas kuopos nares.

Motery Vienybės susirinki
mas įvyksta rugsėjo 19, antra
dienį, 8 v. v. Arūnų namuose, 
86-04 94 St., Woodhaven, Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Valdyba perrinkta ateinantiem 
metam: pirm. H. Kulber, vice- 
pirm. M. Shalins, sekr. E. An
družis, ižd. A. Petrash, fin. sėk. 
J. Bredes, priėmimų reikalam 
T. Klimas.

Ateitininky Sendraugių Są
jungos New Yorko skyrius spa
lio 8, sekmadienį, organizuoja 
viešą prof. J. Ereto paskaitą 
Apreiškimo parapijos salėje.

Algimantas ir Vilma Preke-
riai persikėlė į naujus namus. Bostono, trečioj — Chicagos, 
Jų adresas 179-11 149 Avė., ketvirtoj — Philadelphijos, ir 
Jamaica 34, N. Y. penktoj — Kalifornija. Visi ki-

♦V. ANTANO pranciikonų gimnazijos mokiniai su vadovybe. Viduryje gimnazijos rektorius — provincijolas Tėv. J. Gailiuiis.

Šv. Antano pranciškonų gimnazija pradėjo mokslo metus
Atostogautojams iškrikus iš 

pranciškonų sodybos Kenne- 
bunkporto, Me., Darbo dienos 
šventėje į ją prigūžėjo daug 
jaunų veidų. Tai šv. Antano 
pranciškonų gimnazijos nauji 
ir seni mokiniai. Vieni atvyko 
dar tik pradėti, kiti — tęsti 
mokslo. Jų šiemet susidarė 
gražus būrys — per 60. Iš to
limesnių vietovių dar keliolika 
turi atvykti.

Reikia pasidžiaugti, kad ši 
mokslo įstaiga, esanti neparan
kiam JAV užkampy, į save at
kreipia vis didėjantį viso Ame
rikos žemyno lietuvių dėmesį. 
Šiais metais gimnaziją lanko 
didžiausia dalis “namiškių” — 
iš JAV. Užsieniui atstovauja 
būrelis iš Kanados ir Kolumbi
jos. - - 4

Skaičiumi pirmoj vietoj eina 
New Yorko apylinkė, antroj—

18 JAV LIET. BENDRUOMENĖS Tarybos postdžty. Kalba dr. A. Nuvyti* (d.), kairėje — dr. J. Songai
la — LB centro valdybos atstovas. Liet gen. konsulas J. Budry*. Nuotr. V. Maželio

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAMEM
A. Nainy pirkimo - pardavimo ir apdraudos
B. Kelionių ir pakiety persiuntimo
C. Advokato

1. čia Tamstos rasite didelį pasirinkimą namų, sklypų, apartamentų ir

2. čia Tamstos galėsite pasiųsti į Lietuvą ir kt kraštus netik nuosavų 
daiktų pakietus, bet ir prieinamiausiomis kainomis pasirinkti aukš
čiausios rūšies angliškų ir kitokių medžiagų.

3. Čia Tamstos gausite iš žymaus advokato teisinius patarimus ir palan- 
kiaumomis sąlygomis Jūsų bylų vedimus.

A. PETERS (Petrauskas) — PARK HILL REALTY — VI3-1477 
DR. A. ZARSKUS — Baltic Parcel Service - Travel Bureau — VI6-3330 
Advokatai GREY & GREY — Law Offices — VI6-7040 

84-17 JAMAICA AVENUE, W00DHAVEN 21, N. Y.
(Prie pat Jamaica traukinio mutoflmo vietos — Forest Parkway)

WILLIAM*J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Stephen B rėdės, Jr

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

ti gana mišriai išsimėto mies- Trumpai su tvarka ir drausme moH 
tais ir valstybėmis.

Itin džiugus reiškinys, kad 
šiais metais naujai įstojusieji į 
visas klases yra veik visi nau
jųjų ateivių vąįkai. Tai yra lyg 
vilčių išsipildymas, lyg paska
tas gimnazijos kūrėjams, kad 
darbas įvertinamas. Iš kitos pu
sės gimnazijos vadovybei suda
rė skausmo ir liūdesio, kai ne
galėjo priimti visų norinčių į- 
stoti dėl bendrabučio patalpų 
ankštumo. Pirmoji klasė naujo
kais užversta ligi paskutinės 
vietos. Norint nenorint, bend
rabučio patalpas ateity reikės 
plėsti ir ..., suprantama, jau čių gimnazijos, 
tiesiama ranka į geraširdžius 
gimnazijos rėmėjus.

Gimnazija oficialiai mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 5 mišio- 
mis ir Veni Creator. Mišias au
kojo direktorius T. Gabrielius 
Balirušait«=. OEM. Po mišių kilmės policininkas, 26 metų, deracijos Naujosios Anglijos 
gimrazijo;e mokimai buvo su- pasižymėjo eidamas savo tarny- apskrities metinis suvažiavimas 
pažind'ni su nr.oky oj3>- Rek
torius ir p ovin.'(oias T. Jur
gi.- Gailu- - OEM pateki
no mck:le v»u- p ><;aie mokv- 
iejus -r b?nd .-''.učio vadovyo?.

irumpai bu ivaikd u uidUMiie s v »
supažindino direktorius Tėv.
Gabrielius Baltrušaitis.

Gimnazijos vadovybę ir mo
komąjį personalą sudaro rekto
rius - provincijolas T. Jurgis 
Gailiušis, direktorius T. Gabrie
lius Baltrušaitis, dvasios vadas 
T. Bernardinas Grauslys, moky
tojai: kun. V. Bitinas, T. Gabrie
lius Baltrušaitis, T. Jonas Dy- 
burys, T. Bernardinas Graus
lys, T. Juvenalis Liauba, T. 
Ambrozijus Prakapas, T. Euge
nijus Jurgutis ir specialiem da
lykam dėstyti paimti du moky
tojai iš kaimyninės amerikie-

Bendrabučio drausme ir prie
žiūra rūpinasi direktorius T. 
Gabrielius, T. Eugenijus ir Bro
lis Povilas Gaidys. M.S.

Lietuviu motinę klubas rug
sėjo 17 - 24 Tautinės Sąjun
gos namuose (484 E. 4th St.) 
rengia dail. Jadvygos Dobkevi- 
čiūtės - Paukštienės dailės kū
rinių parodą. Paroda atidaro
ma rugsėjo 17 d. 2 vai. popiet. 
Darbo dienomis paroda bus at
dara 6 — 9 vai. vak. Bostono 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
parodą aplankyti ir gausiai da
lyvauti parodos atidaryme.

Komp. Juliaus Gaidelio va- 
dovaujamas choras rugsėjo 23 
vyksta į Clevelandą, kur Dir
vos laikraščio koncerte išpil
dys meninę programą.^

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

William Abromaitis, lietuvių
SVARBUS PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Fe-

(ARMAKAU8KAS)

bos pareigas ir sugaudamas du 
narkotikų vartotojus. New Yor- 
ko laikraščiai paminėjo W. Ab
romaiti ir Įdėjo jo nuotrauką.

Elena Sirged:enė mirė rug
sėjo 3. paiaičjt.^ iuį t o 7 •$ 
Apreiškimo parapijos taznyč'j^ 
šv. Karolio kapinėse. Buvb ki
lusi iš Kėdainių apylinkės, į A- 
meriką atvyko po antrojo pa
saulinio karo iš Vokietijos 
Paskutiniu metu ilgai sirgo. Nu
liūdime paliko vyrą Jurgį ir ki
tas gimines.

Veronika Norvaišaitė, 70 me
tų, mirė rugpjūčio 29, palaido
ta rugsėjo 2 iš Apreiškimo pa- 
rap. bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Velionė buvo daugelio 
lietuviškų organizacijų veikėja, 
Organizavusi tautininkų klubą. 
Čia paliko dvi seseris, viena 
jų Norvydienė, dvi seseris ir 
brolį Lietuvoje.

Stasys Vaikavičius, Darbinin
ko skaitytojas, paguldytas Wi- 
ckersham ligoninėn New Yor
ke, 58 St, dr. V. Kanaukos 
priežiūroje.

PARDUODAMA daktaro ra* 
zidencije su kabinetu — ofisu 
ir kitais įrengimais; ilgametė 
industrinė ir bendra praktika; 
Brooklyno Williamsburgo — 
Greenpoint sekcijoje. Teirautis 
telefonu EV 8-8707.

Hnuomuojamas butas 5 gra
žių kambarių East New Yorke 
prie gero susisiekimo. Butas su 
visais patogumais. Pageidauja
ma senesnio amžiaus nuominin
kų. Skambinti HY 8-5607.

Išnuomuojami 5 gražūs kam
bariai. Nuoma neaukšta. Pagei
daujama suaugusių šeimos 
Skamibinti HY 1-5389.

Apskrities valdyba

H. W. FEMALE

W. ABROMAITIS

Naujai Darbininką užsisakė:

bus sekmadienį, rugsėjo 24, 
1:30 vai. popiet šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje. Maloniai 
kviečiami dvasiškiai, Federaci
jos skyriai, katalikiškos drau
gijos. Suvažiavimas yra svarbus 
prieš Federacijos kongresą, ku
ris įvyks spalio 21-22 Detroit, 
Mich.

General Housekeeper
Mature Woman for Ranch home 
in Hillsdale. N. J. No Expe- 
rience necessary. Exceptional 
opportunity for right person, 
Insurance, Sočiai Security. Call 
NOrth 4-4910 collect.

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

M.

N. Y.
Mass., 
Mass.,

Paškevičius, Flushšng, 
V. Baliūnas, Brooklyn. 
P. Bliumas, So. Boston, 
J. Jonaitis, So. Boston, 
J. Semaška, New Hyde 
L.I., N. Y., J. Kailis, 
Pa.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
Jokūbas J. Stukas 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

F U N E R A L HOME
M. P. BALDAS — Directoriuo
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joscph Garszva
GRAB0RIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDF0RD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-62 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Fulnray Statlon)

Phila.,
Pranas ir Kazimiera Pusku- 

nigiai, gyvenantieji College 
Point, L. I., ilgamečiai Darbi
ninko skaitytojai, atsilankę į 
Darbininko administraciją, įsigi
jo daug lietuviškų knygų ir pa
aukojo 25 dol. spaudos darbams

Irena Lubus iš Brooklyn, N. 
Y., Darbininko skaitytoja, lai
mėjusi Darbininko piknike 125 
dol., iš jų 25 dol. paskyrė 
spaudos darbams.

Dėkojame už aukas, sveiki
name naujus skaitytojus.

Naujiems skaitytojams iki š. 
m. pabaigos prenumerata kai
nuoja 2 dil., vieneriems me
tams 5 dol., šiems ir 1962 me
tams — 7 dol.

Darbininko

RaStinė: 1264 White Street 
HilIeMe, New Jersey 
Tel. WAverly 6-3325 

BOSTONO#LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
ved. Jonas J. Roman**, sr.

WHIL — 1430 kfl. Medford,

Sekmadien. nuo 11 Dd 12 vid.

LAISVES VARPAS 
ved. P. ViSSnis

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kUodklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

RADIJO PROGRAMA
ved. S*ep. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kUocydes 

Sekmad. nuo 1:00 iki 1:30 v.pp.

Suteiktam garbinga* taidetavee 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel VBrgtab 7-4499

VAITKUS
FCNEBAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ,r rakt|
Nauja moderniika koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.

Reikale tavklte: TeL TR 6-6434


