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Kun. P. Virmauskis
prelatas

Laikraštį bespausdinant, iš 
Bostono gautas telefoninis pra
nešimas, kad Bostono arkivysk. 
Richard J. Cushing pakėlė į pre
latus kun. Pranciškų Virmaus- 
kį. Jam suteiktas Right Reve- 
rend Msgr. titulas.

Naujasis lietuvių prelatas yra 
So. Bostono šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas. Šioje para
pijoje klebonauja nuo 1929 ge
gužės 15. Preiš tai buvo klebo
nu šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoje Lawrence, Mass. Yra 
kilęs iš Žemaitijos, Luokės. 
Mokslus išėjo ir kunigu 1916 
birželio 2 įšventintas Ameriko
je — Bostono kardinolo 0,Con- 
nellio. Dabar eina 74 metus.

Prel. Pr. Virmauskis nuo pat 
Darbininko pradžios rėmė ir te
beremia šį laikraštį, daug skir
damas jam dėmesio. Darbinin
ko redakcija ir administracija 
nuoširdžiai sveikiną naująjį pre
latą linki sveikatos ir sėkmės.

(Kitame numeryje bus plates
nio biografija).

AMINTORE FANFANI, Itali
jos ministeris pirmininkas, at
vykęs j Ameriką, kalba Atsto
vų Rūmuose Washingtone. Už
pakalyje — Atstovų Rūmų pir
mininkas Sam Rayburn.

Inž. Antanas Rudis
j JAV7 Kongresą

Chicagoje trečiosios rinkimės 
apygardos balsuotojai įprašė 
inž. Ant. Rudį kandidatuoti i 
JAV Atstovų Rumus. Praeitą pa. 
vasarį buvo daroma pastangų 
pirminiuose rinkimuose praves- 
jo kandidatūrą“ demokratų par-~ 
tijos sąraše, bet nepavyko. Da
bar nusispręsta pravesti nepri
klausomai nuo abiejų partijų. 
Tam tikslui reikia surinkti 10 
tūkstančių parašų, bet tų pilie
čių. kurie pavasarį pirminiuose 
rinkimuose nebalsavo. Reikės 
taip pat ir nemažai išlaidų. Ta
čiau inž. A. Rudžio kandidatū
ros rėmėjai tikisi savo tikslą 
pasiekti. Komiteto adresas; 
Committee for Anthony J. Ru
dis. 10316 So. Throop St.. Chi- 
cago 43. III.

• Priešlėktuvinės raketos 
Nike-Hercules sėkmingai iš
bandytos Meksikos įlankoje. 
Bandymuose jos pasiekė lėktu
vus už 50 mylių 30,000 pėdų 
aukštyje ir juos sunaikino.
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Didieji susitinka New Yorke
Chruščiovo pastangos pasiek

ti viršūnių konferencijos be 
Saugumo Tarybos laikomos ne
pavykusios. Praėjusio pirmadie
nio (liepos 28) Maskvos nota, 
paskelbta pirma per radiją ir 
tik paskui Įteikta, parodė Chruš
čiovo susierzinimą, kad jam 
nepavyko nė konferencijos lai
ko paskubinti. Įžūlūs notos to
nas, nepagrįsti kaltinimai JAV 
ir siūlymas konferenciją šaukti 
kur nor Europoje arba Mask
voje buvo suprasta kaip Cliruš- 
čiovo atsisakymas vykti i Sau
gumo Tarybos posėdį New Yor
ke. Norėta Įnešti taip pat nesu
tarimą tarp Anglijos -- Ameri
kos ir Prancūzijos, kuri tebesi
laiko nuomonės, kad konferen
cijai geresnė aplinka būtų Eu
ropoje.

Kai Chruščiovo manievras ne
pavyko ir buvo pajustas net 
tam tikras palengvėjimas, kad 
Sovietai nuo konferencijos New 
Yorke traukiasi, Maskvos “Prav- 
da” jau kitą dieną (liep. 29) šo-

Rugpiūčio 10-15

ITALIJA SUTARIA SU AMERIKA
Italijos ministeris pirminin

kas Amintore Fanfani po trijų 
dienų vizito JAV liepos 31 iš
skrido atgal į Romą. Jis turėjo 
pasitarimus su prez. D. Eisen- 
hovveriu, valstybės sekr. Dulles,

MAŽOJI UOLA DAROSI

Orval E. Faubus dem.

Little Rock, Arkansas vals 
tybėje, vėl patraukė visų dėme
sį tuo, kad Arkansas guberna
torius
kuris priešinosi, kad juodie
ji mokiniai mokytųsi kartu su 
baltaisiais, pirminiuose rinki
muose nurungė- kitus kandida
tus, surinkęs 70 proc. balsų. 
Galutiniai rinkimai rudenį, sa
koma, jau nebeturi reikšmės, 
nes aiškiai bus išrinktas ir dar 
trečiam termui.

Balsavimas rodo ne tiktai 
Arkansas žmonių nusistatymą 
už segregaciją, išskyrimą juodų 
ir baltų, bet ir įneša demokra
tų sluoksniuose nerimo, kad 
partija gali suskilti. Demokra
tam labai nemalonus nedemok
ratiškas pietiečių nusistatymas.

smerkiamas brutalus įsilauži
mas į vienuolyną. Komunistinė 
cenzūra apie Įvykius nelendo 
skelbti, kol žinios pasklido už
sieniuose. Dabar jau viešai rašo-

Ženklai naujo katalikų persekiojimo 
komun. Lenkijoj. Kardinolo protestas 
čenstachavoje, Marijos šven

tovėje Lenkijoje, liepos 21 pasi
rodė didelis policijos būrys su 
sunkvežimiais prie vienuolyno, 
esančio kalne (Jasna Gora). Po
licijos komendantas pareiškė. • m a. Aštriai puolami Lenkijos 
kad jie čia atsirado Įsakymu iš 
Varšuvos. Netrukus susirinko 
minia žmonių, apsupo policiją 
ir neleido Į vienuolyną. Vienuo
lyno vartai buvo sunkvežimių 
išlaužti. Policija įsiveržė į vidų 
ir pagrindinę kratą darė name, 
kuriame kitados sustodavo Len
kijos karaliai ir Lietuvos didie
ji kunigaikščiai lankę Censta- 
chavos šventovę. Krata truko 
7 valandas. Policija persikrovė 
sunkvežimi Įvairių dokumentų, 
knygų, rašomųjų mašinėlių. A- 
reštuotas vienas kanauninkas ir 
keliolika kunigų bei pasauliečių 

Atvykęs į Censtachavą kar
dinolas St. Vyszynskis. Lenki
jos primas, pareiškęs, kad apie 
kratą vienuolyne nebuvęs pa
informuotas. Varšuvos vyriausy
bei pareikštas protestas. Cens- 
tachavos vysk. Z. Golinskis iš
leido ganytojišką laišką, perskai 
tytą visose bažnyčiose. Laiške

katalikų vyskupai ir kunigai.

Vatikano spauda pažymi, kad 
po pusantrų metų taikos Go- 
mulkos vyriausybė sulaužė sa
vo susitarimą su katalikais ir 
vėl išėjo i nelemtą kovą prieš 
Katalikų Bažnyčią Lenkijoje.

• Pagrindas tai kratai yra tas, 
kad vienuolyne buvo Lenkijos 
religinio instituto būstinė. In
stitutas Įkurtas kardinolo St. 
Wyszynskio katalikiškajai akci
jai, bet jau prieš kelias savai
tes Lenkijos kom. spauda 
pradėjo pulti, kad po juo den
giasi* pogrindinis politinis dar
bas. Pažymėtina, kad nuo praė
jusio metų spalio mėn. vėl pir
mą kartą prašnekta apie “pa
žangiuosius katalikus”, kurie 
bendradarbiauja su komunisti
ne vyriausybe. Tai rodytų, kad 
vėl sukama į katalikų persekio
jimo akciją

L e b a n o ai e
ir Jordanijoje

ko" padėti taisyti. JAV vėl bu
vo apšauktos kaltininkėm, kad 
Chruščiovo minti iškreipiančios 
Jis tebepasiryžęs į Nevv Yorką 
vykti.

Amerikos ir .Anglijos atsaky
mo laukiama šiom dienom. JAV 
tebesilaiko savo nusistatymo, 
kad pasitarimai tegali būti Sau
gumo Tarybos rėmose. Anglija 
šalia to posėdžio norėtų dar at
skiro pasitarimo. \Vashingtono 
politiniai sluoksniai pramato tik 
tai tokią galimybę;

• Saugumo Tarybos 11 narių 
susirenka eiliniam posėdžiui pa-

. gal Jungtinių Tautų nustatytas 
taisykles;

• Saugumo Taryba pati nu
stato laiką, vietą ir darbotvar
kę ir kvečia valstybių galvas da
lyvauti;

• JAV siūlysiančios kviesti 
artimųjų Rylų ir Egipto atsto
vus, bet ne Indija, kurios So
vietai nori, bet kuri tiesioginiai 
Įvykių nėra užkabinta;,

• diskusijas pradeda Sovietų 
Sąjunga, kuri JAV ir Angliją 
kaltina agresija Lebanone ir 
Jordanijoje; kitos šalys atsiker
ta;

• JAV yra pasiryžusius nu
šviesti tikrąsias Sovietų Sąjun
gos agresijas pasaulyje ir jos 
sudaromus pavojus taikai;

• valstybių galvos pertraukų

JAV numato laiką rugpiūčio 
10-15, Angliją siūlo posėdį pra
dėti rugpiūčio 11.

Sovietai to posėdžio nelabai 
nori dėl to. kad reikia nusilenk
ti JAV nusistatymui, pripažinti 
Saugumo Tarybos vaidmenį pa
saulinius konfliktus sprendžiant, 
laikytis Jungtinių Taut. chartos, 
kuria daugeliu atvejų pažeidė. 
Bet propagandos tikslai Sovie
tam nepalieka laisvo pasirin
kimo. o progos nenori iš ran
kų išleisti.

(Žiūr. 3 pusi.)

Sami Solh, ministeris pirmi
ninkas, vos išvengė mirties, kai 
jam pravažiuojant Beiruto gat
ve, sukilėliai joje susporogdino 
bombų prikrautą •automobili. 
Užmušti 8 žmonės, tarp jų ir 5 
metų mergaitė.

Gen. Fuad Chehab, kariuome
nės viršininką#. liepos 30 išrink
tas nauju prezidentu, kuris pri
imtinas ir sukilėliam, bet šie sta
to sąlygą, kad tuojau pasitrauk
tų amerikiečiai.

Amerikos kariuomenė neketi
nama atitraukti anksčiau, negu 
bus pasiekta aprimimo: jos vie
toje turėtų ateiti Jungtinių Tau
tu kariniai daliniai.

Deportavo 7253
Per 12 mėnesių nuo 1957 

birželio 30 iš JAV deoportuoti 
7253 asmenys arba 34 proc. 
daugiau negu metus prieš tai. 
Tarp deportuotų yra 5. apkal
tinti subversyvine akcija, 185 
— už slaptą prekybą narkoti
kais ir 590 kitų kriminalistų. Li
kusieji yra nelegaliai per sieną 
praėjusieji, daugiausiai iš Mek
sikos.

PENSIJA BUVUSIEMS 
PREZIDENTAMS

Atstovų Rūmai nutarė buvu
siom prezidentam, kurių gyvi 
tebėra Trumanas ir Hooveris. 
mokėti 25,000 dol. metinės pen
sijos. Buvusių prez. našlės' 
gautų 10.000 dolerių Į metus. 
Įstatymą dar turi patvirtinti Se
natas.

GEN. FUAD CHEHAB, Liba
no armijos štabo viršininkas 
(viršuje), apsisprendė statyti 
savo kandidatūrą Į prezidėn- 
tus. Sami Solh (apačioje), da
bartinis premjeras, kurį buvo 
kėsintas! nužudyti.

BAGDADO PAKTAS BE BAGDADO

Pentagonu, kalbėjo Senate ir 
Atstovų Rūmuose. Savo atsi
sveikinimo žodyje pareiškė, kad 
Italija paremia JAV politiką ar
timuose Rytuose. Komunikatas 
skelbia, kad pasitarimai buvo 
nuoširdūs ir susitarta visais 
klausimais.

Italija kelia-klafteimą? \ad hr- ^ositiktų^rivačiam pasi- 
timųjų Rytų saugumu daugiau 
rūpintųsi Nato ir kad arabų 
kraštam ūkinę paramą teiktų 
Europa. Tokios minties yra ir 
vakarų Vokietija. Italija , taip 
pat norėtų būti pakviesta i vir
šūnių pasitarimus Nevv Yorke.

kalbėjimam. bet tai nebūtų tik
rą viršūnių konferencija, kokios 
Sovietai nori; tokiai konferenci
jai sušaukti reikėtų vėl pradėti 
nuo ambasadorių pasitarimų 
Maskvoje; jie nutrūko.

Saugumo Tarybos posėdžiui

FRANCOIS DUVALIER, Haiti 
prezidentas, sakosi numalšinęs 
sukilimą.

Londone šios -savaitės pra
džioje Įvyko Bagdado pakto 
valstybių konferencija. Dalyva
vo Anglija. Turkija? Persija ir 
Pakistanas. JAV kaip stebėto
jas atstovavo valstybės sekr. 
Dulles. Jis pažadėjo Bagdado 
pakto valstybėm teikti Ameri
kos pagalbą, nors ir grėstų ka
ras su Sovietų Rusija. Tai laiko
ma svarbiu pareiškimu. Konfe
rencijoje Anglija ir JAV paža
dėjo sulaikyti ginklų siuntimą 
artimiem Rytam, išskyrus pakto 
valstybes. Anglai Irakui ginklus 
jau sulaikė. Kadangi Irako ka
riuomenė buvo britų mokyta ir 
ginkluota, tai Irakui nėra leng
va taip greitai ginklų rūšį pa
keisti. JAV aprūpindavo lėktu
vais. Bet nepaisant to draudi-

mo. nutarta Irako naują vyriau
sybę pripažinti. Irakui greičiau
siai bus sulaikyta ir JAV žadė
ta paskola 12.5 mil. sumai. Tur- 

’kijai pažadėta paskolinti 200* 
mil. dolerių. Pusę duos JAV ir 
pusę Europa.

Bagdado pakto iniciatorius bu 
vo Irako ministeris pirm .Nuri 
as Said, sukilėlių nužudytas. 
Konferencijo Irako atstovas ne
dalyvavo . Irakas jau pasirašė 
pagalbos ir gynybos sutarty su 
Egiptu.

Lėšos krašto gynybai
Senatas priėmė nutarimą, ku

rio krašto gynybos reikalam ski
riama 40 bilijonų dolerių. Tai 
didžiausia suma taikos metu. 
Prez. D. Eisenhovverio buvo pra
šyta vienu bilijonu daugiau.

DARBO ĮSTATYMAS NUDELSTAS

Vokiečių naujas transatlantinis 
laivas

Vakarų Vokietijos pats di
džiausias ir naujausias keleivi
nis laivas "Hanseatic” liepos 
28 savo pirmoje kelionėje pa
siekė New Yorko uostą. Laivas 
yra per 30.000 tonų, ketvirtasis

Artimyjy Ryty kri
ze ii* Sovietu pa

vergtos tautos

Darbo įstatymas, kuriuo rū
pinosi pati vyrausybė ir kuris i 
Senatą buvo įneštas senatorių 
Kennedy ir įves ir vadinamas 
jų vardu, paliko nesvarstytas. 
Senatui besiskirstant atostogų. 
Tuo Įstatymu buvo "norėta kaip 
galima greičiau apsisaugoti nuo 
savivaliavimo unijos, apdrausti 
jose darbininkų sudedamus pi
nigus ir k.

Darbo sekretorius James P.
Mitchell kaltina, kad Įstatymą turėti nedraugų. Bus proga vie- 
sąmoningai nudelsę demokratai, niem kitus kaltinti, kad darbi- 
Sen. John F. Kennedy, demo- ninku reikalais nesirūpina.

be-
to-

su-

kratas, kuris rėmė tą įstatymą, 
kaltina pramoninkus, veikusius 
Kongreso narius. Kaip ten 
būtų, unijų vadovybėm ir 
liau palieka laisvos rankos 
šokiem nusikaltimam, net ir
sitarimui su darbdaviais prieš 
darbininkus. Rinkimai taip pat 
daug kur falsifikuojamk

Įstatymas greičiausiai užkliu
vo dėl to. kad prieš rudens rin- 
kumus nė viena partija nenori

Senuoles I* 
pO.000 liko

POTVYNIS ARGENTINOJE. Gaisrininkai ev* 
Boca apskrities Buenos Aires. Potvyny žuvo P* 
be pastoges. /

HAITI SALOJE
liepos 29 būrys sukilėlių kė

sinosi nuversti dabartinu prez. 
Fr. Davalier ir gražinti i val
džią buvusi prez. Paul Magloi- » savo didumu pasaulyje. Didesni 
re. kuris gyvena Nevv Yorke. 
Sukilimas tuojau užgniaužtas. 
Žuvo 6 vietiniai ir vienas ame
rikietis Arthur Payne iš Flori
dos.

yra Queen Elizabeth — 83,500 
tonų Queen Mary — 81.000 ir 
United States —53.009. “Han- 
seatic” plaukios tarp Hamburgo 
ir New Yorko.

Austrai derybse su rusais Maskvoje 
savo pačių turtą gavo kaip dovaną

Maskvoje lankėsi Austrijos de 
legacija su kancleriu Julium 
Raabu. Prabuvo savaitę Susitar
ta. kad rusai ligi 50 proc. su
mažina 1955 metais užkrautą 
kontribuciją — ligi 1960 metų 
Sovietų Sąjungai duoti 10 mi
lijonų tonų žibalo kaip “atlygi
nimą už karo nuostolius”. (Ka
žin kiek susidarytų tų nuosto
liu pačiai Austrijai iš 10 metų

okupacijos ir turto

delegaciją Maskvos 
išleido pats Nikita

KAS YRA ŽYDAS?
Izraelio valstybėje kilo toks 

klausimas. Talmudo besilaikan- 
tiem rabinam tas klausimas 
yra aiškus: tik žydės vaikas ga
li būti žydas, nors jo tėvas bū
tų ir nežydas. Izraelio vyriausy
bė išsprendė kitaip: kas jis be
būtų. jei pareiškia esąs žydas 
ir nesilaiko kito tikėjimo, yra 
žydas; taip pat bet kokios tau
tybės tėvai gali užrašyti savo 
vaiką žydu. Dėl to sprendimo 
du ministeriai atsitatvdino pro
testuodami. o tautinė religinė 
žydų partija pareiškė: “Galima 
atsitraukti nuo Sinajaus kalno, 
bet ne nuo Sinajaus rtatymų”. 
Tačiau parlamente Ren-Guriano 
vyriausybė atsilaikė ir gavo pa
sitikėjimą. surinkusi 60 prieš 
41. Tie 60 balsų yra už tai. kad 
žydų tauta didėtų ne vien tik 
gimimu iš žydės

sovietinės 
grobimų?

Austrų 
aerodrome
Chruščiovas, demonstruodamas 
savo “draugiškumą”. Draugiš
kiem santykiam su Sov. Sąjunga 
palaikyti Vienoje dar bus įsteig
ta austrų —rusų susiartinimo 
kultūrinė draugija (Lietuvoje 
prieš karą tokio pobūdžio drau
gija buvo Sovietų atstovo Pozd- 
niakovo globojama ir iš tos drau 
gijos narių pasitelkti ministe
riai Paleckio vyriausybei 1940 
m.).'

PALECKIS BRAZILIJOJE
Brazilijoje, Rio de Janeiro. 

liepos pabaigoje buvo tarptau
tinė parlamentarų konferencija. 
Ji bigėsi rugpiūčio 1. Toje kon
ferencijoje dalyvavo ir Justas 
Paleckis rusų delgacijos sąstate. 
Lietuvių pastangos su juo susi- 
seikti buvo tuščios.

(Tai visai suprantama. Justas 
Paleckis su lietuvių tauta nu
traukė ryšius dar 1940. kai bol
ševikų buvo paskirtas Lietuvos 
“prezidentu". Jo parašas buvo 
padėtas po įsakymu išvežti į Si
birą mases lietuvių 1940 birže
lio dienom. Kaip jis gali laisvam 
lietuviui pažiūrėti į akis ir ką 
gali pasakyti?)

1956 Vengrijos-sukilimo pa
dariniai galimas daiktas būtų 
buvę kiek kitokie, jei nelaimin
gu būdu tas sukilimas nebūtų 
sutapęs su Sueso kanalo krize, 
kuri tuo metu patraukė ir pa
saulio viešąją opiniją ir tarp
tautinės politikos- vertybių gra
dacijos eilė, kad laisvės kovoto
jų kraujas turi- subordinuotis 
naftos reikalams.

Atrodo, kad Kremliaus pla
ningas imperializmas ir nese
niai įvykdytas buv. Vengrijos 
premjero Imre Nagy ir buv. 
krašto apsaugos ministerio gen. 
Pal Maleter bei visos eilės ki
tų Vengrijos sukilimo vadovų 
žudynes taip patvarkė, kad jų 
pasibaisėtinas įspūdis sutaptų 
su Artimųjų Rylų krize, su Ira
ko karaliaus ir jo artimųjų žu
dynėmis ir pastarųjų įspūdžių 
poveikyje nubluktų.

Tačiau ir šioje padėtyje PJT 
nenuleidžia rankų. PJT Ben
drųjų Reikalų Komitetas tele
gramomis bombarduoja prezi
dentą Eisenhovverį. min. pirmi
ninką Macmillaną, Jungtinių 
Tautų pilnaties pirmininką L. 
Munro ir Jungtinių Tautų Gen. 
Sekretorių Hammerskjoldą, kad 
jie. ir Artimųjų Rytų proble
mas narpliodami, neišleistų iš 
akių Centro ir Rytų Europos 
problemų, nes tos abejos proble 
mos yra vieno ir to paties pla- . 
ningo sovietinio imperializmo 
rezultatas. Veltui bus pastan
gos likviduoti pasekmes, kol bus 
užsimerkiama prieš jų priežastį. 
PJT pritaria JV žygiams dėl 
Art Rytų, vertindamos juos 
kaip realią laisvojo pasaulio 
kontrakciją prieš sovietinį im
perializmą.



Senatorių ir gubernatorių rinkiniai

mus.

LAISVES VARPAS

APDRAUDOS SPECIALISTAS

Dideliam apdraados sutaupy nari, geresnei savo 
apsaugai ir greHestoam patarnavimai, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

praeina. Vis dėlto respubliko
nam teks daugiau rūpintis, ne
gu demokratam, kad patrauktų 
rinkikus.

pusę.
Įdomiai supina Nixono likimą 

su fisenhoweriu. Kai 1952 Nix-

kad negera rūpintis tikiaį gyvu
lių produktingumu, • nesirūpi
nant jų sveikatingumu. Girdi, > 
kį kįol Tarybų Rusijoje tebuvo 
rūpinamasi išspausti iš produk- 
tingo gyvulio tiek, kiek tik į-

Taisys kalbos trūkumus
Vilniaus universitetas įsiveda 

logopedijos mokslo šaką, skiria
mą kalbos trūkumam taisyti. 
Bus dėstoma Vilniaus Pedagogi
kos Institute.

jei pasitrauksi, paliks įtari
mas visam tavo gyvenimui; jei 
pasitrauksi, Ifce taip pat pralai-

WHft ______________ , ____
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite k* 
nori pasveikinti ar praneM. tai aameoMkal Mukite ar stusktte 
vorijjrf ĄWMWC1 F. Įn—MITI — Ufctekn Mfo Hra^SO CM>

Lietuviam gerai žinomas ir 
už Lietuvos išlaisvinimą pasisa
kąs šen. Williani R. Knowland 
(R) kandidatuoja i Kalifornijos 
gubernatorius.

varyti savo poRtyvią tięijų 
kaip aš dariau 1956. — Ir Ri
damas prie komunistų klausi
mo. jis vėl pasisako netilus, 
kad būtų tiksJtTtga leisti jiem 
pasirinkti kovos lauką.

"Jei jūs visada ašuto dęfęnzy- 
vęįę» jūs visad* galę galo pra-

Alsop ir samprotąųja. kad 
tikras yra dalykas. jog

Nncęnui praritontauįant A- 
mprikas užsianiy politika gal 
būtų not avaetiuriBca, bot ji 
būtų aktyvi.

Brolis Josepb Alsop anksčiau 
rašė, kad vienintelis žmogus, 
kuris išvestų Ameriką iš dabar
tines padėties laimingai, galįs 
būti Nixoųas.

smulkesnis bus veikalo planas, 
kuo daugiau bus pakviesta jo 
vykdytojų, tuo bus giliau išstu
dijuotas, išryškintas, šio darbo 
vienas žmogus neįstengs pada
ryti. Jį gali padaryti tik gausus

murzinas, pagąlvodame gavę 
laiškus iš Lietuvos? Paskui, ži- 
nomą. atklijąvimo technika to-

MŪSU KARTOS PAMINKLAS 
ŠV. KAZIMIERUI

Musę Pastogė, Australijoje 
(Sydnėjuje) leidžiamas lietuvių 
savąitrąštis birželio 16 nu
meryje (tik šiom dienom pasie
kusiam JAV dedą A. Šimkaus 
laišką redakcijai, kuriame ra
šoma:

» Baltuosius Rūmus. Šiems se
natoriams teks rinkikams aiš
kinti, ką jie gero padarė per 
tuos šešerius metus: kitaip pra
laimės.

mių veik nepastebima, bet laiš
kų cenzūravimo faktą, deja, iš
duoda kįtos klaidos....

“š. m. balandžio mėn. ga
vome laišką iš . Lietuvos. Pir
miausiai žiūrime į voką, kas ra
šo? Pasirodo, laiškas iš mūsų 
ūkyje tarnavusios merginos — 
tai matome iš. siuntėjos pavar
dės ir adreso. Bet voką atplė- motyvų, V. Liulevičius siūlo:

Esu Įsitikinęs, kad kiekviena 
karta turi pareigos savu laiku 
Įnešti istorijai savo davinį. Mū
sų karta turi ir gali pastatyti tokių komunistinę sistema 
šv. Kazimierui paminklą — iš- biurokratija.
leisti apie jį didelį (kelių tomų)

Lapkričio mėn. bus renkami 
33 gubernatoriai ir 34 senato
riai. Iš 33 guvernatorių 11 pa
sitraukia ir jų vietoje turi atei
ti nauji: kiti gali būti perrink
ti. Penki gubernatoriai pasitrau
kia dėl to, kad kandidatuoją į 
senatorius: George Leader (D- 
Pa) Goodvin Knight (R-Ca). Ha- 
rold Handley (R-Ind.l, Edmond 
S. Muskie (D-Me.. lenkiškos kil.) 
ir Emest McFarland (D-Ariz.).

• Geo. Claire Lra Cbeu- 
uault, praėjusio kafo metu va
dovavęs amerikiečių “Skrajo- 
jantiem tigram” (FTying Ti- 
gers), mirė liepos 27. Jam pri
skiriamas nuopelnas, kad su 
savo aviacijavisai apvalė Ki- 
nAjoa padange* ^japonų 
lėktuvų. Bet kiek tai turi nau
dos, jei Kinija, paskiri praras
ta bolševikam? :

Respublikonų 15 senatorių 
buvo išrinkti 1952 metais kartu 
su prez, Eisenhouerio atėjimu

116-55 garam Rhd. 
Tel VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
106-55 95th Starai Ome Bark 17, K. Y.

VYT.JRAZELIS
gyv. 422 Menahaa SL, Ridgewood, Broeklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYaętaf 74677

ną savo tautos šventąjį, da
bar ir jo netekome. Perskai
čius pagrindinę tos knygos da
lį (apie kanonizacijos bylą) sun
kų-įspūdį paliko ir man”.

čia tenka pažymėti, kad tas 
įspūdis gali susidaryti iš to, 
jog prof. Z. Ivinskis per daug 
dėmesio kreipė į kanonizacijos 
formalinę pusę, tačiau jos ne- 
panęigė. žodžių dėl šių ir kitų

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Ir Nixonas po apsisvarstymo 
žmonos išvadom pritarė.

1956 Eisenhoweris patarė Nix- 
onui neiti į viceprezidento rin
kimus. Girdi, istorija rodo, kad 
nė vienas viceprezidentas neiš
ėjo Į prezidentus, savo pirmata- 
kui tebesant gyvam; NixonuL 
EŠsenhourerio manymu, trūksta 
administracinio patyrimo, ge
riau tegul jis einąs į apsaugos 
sekretorius....

Senatoriai bus renkami 34. 
Iš jų 6 pasitraukia ir turi būti 
nauji Respublikonam teks ko
voti dėl 21. demokratam — dėl 
13. iš kurių O yra pietuose ir 
laikomi “saugus” (vadinasi, vėl

(iąr R^ižmir- 
pęr “22 bur- 

žuaaitto valdymo metus” Lietu
voje tofcta tynuėjima nebūta, 
M norądo reikalo pridėti, kad 
tai ir to “mok&Umo ty- 
rijtejtoao” ir tad gyvuliai buvo 
sveikesni, geriSU užlaikomi na- 
šeriami tąį daugiau duod^o ir 
ilgiau ištikdavo- Negalima gi 
karvės melžti, kai jau stimpa. 
Tos liesos”, matytį, nežinota 
tiktai Tarybų Kurijoje, ir gerai,l 
kad Lietuvos moksliukai iai to- 
kiųs “mokslinius išradimus” pa
teikia.

jei prezidentas sutinkąs, tai jis 
vis dėlto būsiąs kandidatas į 
viceprezidentus. Tai savaran
kiško veikimo ženklas.

Alsop tvirtina, kad
spaudos žmonos įau laiko ti

kru dalyku, jog Nixonas bus no
minuotas,

bent dabartiniu metu jis tu
ri dąugiausia šalininkų. Tai pa
tvirtina ir demokratai. Jie ke
lia tik kitus du klausimus, ar 
jis bus išrinktas ir paskui, ko
kis jis bus prezidentas.

Tarp tų žymių, kurios žmo
nes baido nuo Nixono, esą tai, 
kad jis turįs per maža šilumos 
kitiem žmonėrrf. per šaltaas, per 
maža visuomeninnių santlykių 
(tai. ko labai daug rodo Eisen- 
howeris). •

Baido kai ką ir Nixono kon-' 
šervatyvi prigimtis. Tai lyg 
Tafto papėdininkas. Tačiau -Al
sop tvirtina, kad Nixonas yra 
praktikos žmogus ir jis moka iš
sinerti iš savo konservatyvumo 
ten, kua gyvenimo reikalai dik
tuoja. Jis esą išmokęs nesu
stingti konservatyvume, išmo
kęs būti judrus įr dinamiškas.

Kokius rūpesčius Nixonas 
imtų prie širdies, rodo jo pa
ties pareisimai skelbiami tame 
pat “Post”.

Iš namu, sakos Nuconas iš
sinešiau stipry eiHpio žmogaus 
reikalų pajautimą — žinau, bo šus, kyla neaiškumai: laiške ra

dome fotografijų, darytų vestu
vių proga, bet žmonių veidai 
nepažįstami. Pradžioje pagalvo
jame, kad gal tos merginos gi
minės. bet pradėję laišką/skai
tyti. jau iš pirmų žodžių, supra- veikalą. Tuęųnę tem jiąrbui už
temę, kad teBkas ne mums ra- tenkamai j&ŠfočŠ&tių žmonių, 
sytas. Jį rašo tūla Olė savo bro- Prieinami beveik visi ir visomis 
liui Konstantinui. Pavardžių laiš kalbomis šaltiniai Reikia Jubi- 
ke nėra, tad nežinome ir kam liejiniam komitetui imtis inicia- 
šis laiškas yra skirtas, nežino- tyvos, kviesti komisiją, kuri 
me kas yra tas Konstantinas ir smulkiai sudarys- planą. Kuo trūko transformatoriaus, 
kur jis gyvena. - \ ' r—”----- ~~ *■------- ’ -»----------

“šitoks apsirikimas rodo, kad ] 
laiškų tikrintojau, atidaręs pluoš ’ 
tą vokų, nebepataikė laiško į- < 
dėti į tą patį voką, iš kurio bu- 
vo išėmęs-— taip tūlaųf Kon- i 
stantinui skirtas laiškas buvo kolektyvas' 
Įkištas į mums adresuotą voką, 
o mūsų laiškas velnžin kur nu
keliavo....”

biro vergų • stovyklų ledo gaba- (Gerai, kad mėsos gaunama 
lą, tai tikrai šaldytų ir be trans- perkama iš spekuliantų. Taip 

Sumanymas nepeiktinas. Ga- formatoriaus. Red.). * gautų pati skerdykla?).
lėtų būti mokslinių studijų rin
kinys apie šv. Kazimierą, Vis 
bus ko naujo pasakyti ir pa
tikslintu Bet, mums rodos, jei 
jau tiek- vėlavome, tai\ir to
liau vėluorime. nes neteko gir
dėti nė apie Jubiliejinį komite
tą, kuris būtų ėmęsis iniciaty
vos, jei jau ne knygai pažadin
ti, tai bent šv. Kazimiero mi
nėjimui organizuoti ir plačiau 
lietuvių kolonijose pravesti. Mi
nėjimų iniciatyva buvo daugiau 
privatinė ir riririrų parapijų bei

ono draugai respublikonai jau
patarinėjo jam kapituliuoti. South Dakotos buv. J6e 'Foss 
Nixono žmona Pat patarinėjo <R) kandidatuoja Į Atstovų Rū- 
priešingai:: , mus. Penki gubernatoriai ne

tenka teisių būti perrinkti. Iš 
renkamųjų gubernatorių res
publikonų dabar buvo 13 demo
kratu — 20.

Stew- 
Sątiirday E- 

sako, esąs 
gaitciaiiciai skaitoma žurnalas 

Alsop tiąine žurna
le

VKepreridaMą Nixoną, 
Pirma Ubai rūpestingai surin
ku ŪąvUųys B jo jaunystės 
drangų sauipraiavimai

U spaudoje. 
Atete Atoąp Mtistoį* 

būtiną prazi<ten-

Reikalauja gražesnę sukneFiy

Lietuvės moterys vis labiau 
spaudžia gerinti ir gražinti dra
bužių kokybę. Paskelbus laiš
ką, “Tiesoj” atsiliepė dvi ’įstą^- 
gos, sumesdamos kaltę viena ki
tai Prekybos ministerija kalti
ne pramonę, kad ji ne įsisavi
na visų modelių, o pramoninin
kai kaltina prekybos darbuoto
jus, kad jie blogai užsako. Net 
“Tiesa” pasipiktino ir pavadino

“Žiųoma. ųęra nąųjieną, kad 
sovtetąi ląįškus tikrina. .. Susi
rašinėjimą pradėjome maždaug 
prięš dešimtį mętų, gyvenda
mi Vokietijoje.... Iš kur atsiras
davo antrieji klijai, ir dar taip 

kios yra darbo žmonię proble-. plačiai užtepti, kad net vokas 
mos, kas yra jiem medicininė 
pagalba, švietimo įstaigos. A

Į komunizmo pavojų namie
žiūriu kaip į dalį bendros už- bulėjo, aųtrųjųJ$jų tepimo žy 

■r—-• .............. . .... .. ■ • ‘

>je”, kad prof. VI La- į soriMinų gytiNdmo Mdą. Dėl

Lazdijų, “Artojo”. PĖ> 
mintoteis. . kolūkyje sugedo 
sunkvežimis. Jį pristatė taisy
ti Kauno autoremonto gamyk
lai. Žadėjo pataisyti per mėnesį. 
Po trijį mėnesių kolūkis gavo 
6097 nib. sąskaitą su lydraš
čiu: “Atvažuokite pasiimti po 
3 dienų. Turėkite pinigus ir 
naują radijatorių”.... Juodoje 
rinkoje įsigytą radijatorių .to
ji gamykla pasiėmė ir pasiūlė 
atvykti ^po savaitės. Atsiimant 
dabar iaį reikėję atsivežti stab- 
džhis,fėtsaiginiuš gugįiįis, star
terį Atvažiavus, patarė tas 
dalis patiem sjisidėti ir išsineš
dinti su senų, blogai prišvei- 
cuotų, atseit “suremontuotu” 
radijatorium.

Televizijos stqtis Kitipėdoje 
" K. Černiauskas, Klaipėdos 

architektas, “Tiesoje” džiaugia
si, kad Klaipėda vis gražėja ir 
laukia televizijos stoties, kurios 
bokštas, 18Ū metrų aukščio, bus 
pastatytas Givuliųpsę. (Klaipė- 
diečiąi betgi negalės savo apara 
tais pasiekti Švedijos ar Vokie
tijos TV dėl skirtingos priėmi
mo” sistemos.).

NUopas, sako turi daug prie
šų ir draugų Kaip draugų taip 
ir priešų nepertikinsi. nes pasi
sakymas už Nixoną ir prieš 
Nixoną yra jau vienų ir antrų 
tikėjimas. Tačiau vicepreziden
to Nixono veikloje buvo du lai
kotarpiai Antrame Nixonas pa
sirodo kitokis nei pimame. An
troje Nixono viceprezidentavi- 
mo dalyje, sako Alsop. daugelis 
spaudos žmonių hfixno buvo tei
namai paveikti. Pats Alsop, ku
ris buvo kitokios nuomonės, e- 
sąs persiorientavęs ir dabar va
dina NSxoną nepaprastu žmo
gum. “brilijantiniu”. Plačioje 
visuomenėje jį ypačiai išpopu
liarino jo laikysena pietų Ame
rikoje prieš komunistus.

Taigi NhMpęs laimi visuome
nę daugiau, nei jos buvo savo 
pusėje anksčiau turėjęs.

Alsop randa, kad Nixonas 
moka teisingai ir giliai išanali
zuoti ir teisingai Įvertinti 
politinius Įvykius. Jis esą tin
kamai ir laiku įvertino sovieti
nio sputniko reikšmę tuo metu, 
kai kiti dar tik šaipėsi. Jis visu 
rimtumu pažiūrėjo į prasidėju
sią ūkinę depresiją. Jis teisin
giau. už kitus įvetrino ir savo 
asmeninę padėti 1952, kai rin
kimuose demokratai išėjo prieš 
jį su kal&iimų renkant visuo
meninius pinigus (18.000 d oi.). 
1\io meta jam palankus “H. 
Tribūne” patarė jam trauktis 
iš rinkimų. Tą pat patarinėjo 
buv. gub. Dewey. Bet Nixonas 
viską įvertinęs ir stojęs į kovą, 
h- visuomenę laimėjęs Į savo

Drauge liepos 26 istorikas Vin
cas Liulevičius kelia mintį pa
statyti šv. Kazimierui mūsų Rar- 
tos paminklą — išleisti stam
bų kolektyvinį veikalą. Mintį ke 
lia dėl to, kad skaitydamas apie 
šv- Kazimierą ligi šiol parašy
tus veikalus ir straipsnius, ran
da juose nesutarimo, priešta
ravimo ir netikslumų įvairiais 
klausimais: koĮąą didelė būva orgąffltocyiĮ- Tąs p^$ ir su ra- 

Paskutiniai įvykiai vidurį- Kazimiąro tėvo šęįmų kū- žymų Jęi kąs vįępąs imsis, tai 
niuose Rytuose,' kur prez. Ei- * "" *...................* “4 • —
senhoweris pasiuntė marinus, 
respublikonų vardą visuome
nėje kiek pataisė. Darbų atoslū
gis (recession) buvo respubliko
nus taip pat gerokai pribloškęs.

(12 ar 13), kada šv. Ęazimierąs ją, platesnę ir išsamesnę laidų 
pradėtas motyti (6. ar 9 metų), ----- ---------------------------------------
kada pirmą kąrtą atvyko j Lie- . VūM.ffioh

Dabar ir tas atoslūgis pamažu tuvą. kięk kartų ją lanke, kur S v
buvo palaidotos, ktek kartų jo Rytu Bęrl|nę ir Rathenow 
karstas kilnotas, kaip su jorka- bolševikinė ntitioja suėmę ke- 
nonizacijos procesu? a tiiris jėzuitus kunigus. Buvo iš-

“Kai pasirodė dr. Z .Ivinskio krėsti ir jų butai Spuntieji lai- 
knyga šv. R^uniefas, kažin ku- kė žmonėm pamatas ir vedė 
riame žtųvdė skaičiau nuris- rekolikrijąs* Suėjimo priežas- 
kundimą, kad turėjmne tik vie- tis nopnikrfbta.

AR JOS NEPERMOKATE 
už savo autoittobilio apdraudę?

Virš 21,000.000 au omobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

(Kad visur yra mikčių, tai tiesa, 
bet taip pat tiesa, kad dėl to 
kalbos trūkumo pataisymo ne
pagerės kiti kalbos trūkumai: 

-kalbėti tai, kas komunistų par-. 
tijos įsakoma, o ne kas galvo
jama). x

B. Liguckas rašo “Tiesoje” 
tokia tiesą: Vilniuje nusipirkęs 
šaldytuvą “Saratov”, bet jis ne- Druskininkų kurorto sanato- 
veikęs;' vadinasi, nešaldęs. O rijos mėsą ir kitus produktua 
nevrikęs dėl to, kad jo viduje veža iš Kauno ir iš Vilnius. Me

tams . tai atsieina 50,000 rub- 
L . 4ių» Druskininkuose yra sker-tai buvo papeikti Vilniaus pre- dyHai Mtl

kybos viršininkai A Kazakevi- skerdykla, bet ji neveikia Mėsa 
čius ir V. Matukevįčius. (Ge- perkama iš spiekuliantų. Taip 
riau būtų atvežti į Vilnių iš Si- rašo “Tiesoje” Ig. Andriūnas.
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Kadangi JAV yra labiausiai 
išstatytos kovai su bolševizmu, 
tai kovai daug kartų yra užsi
angažavusios ir prigtaudusios 
mases nukentėjusių nuo komu
nizmo, tai" Chruščiovui atsisto
ti šioje žemėje kaip “draugui 
te svečiui” yra-didelis daiktas. 
Sovietų Sąjungoje, jos sateli
tuose bei kituose kraštuose ko-

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ na
mų New Yorfce

na nukasė savo daržą ir su
nešė | rūsį daržoves. Jakulis bu
vo patenkintas, kad baigė dar
bą ir, kad į maišą negalėjęs tal
pinti daugiau penketo burokų, 
nes if tuos vos galėdavęs pa
kelti. O pagaliau tų burokų pri-

viltį, kad ji tebestovi už pa
vergtųjų išlaisvinimą tai atim
ti didelį ginklą iš JAV. Atviram 
laiške “N YHerald Tribūne” 
(liep. 29) M. Sevastopoulo 
(Glen Cove, L.I.) teisingai paste
bi, kad “mažai dar įsisąmoni
nama, jog šiandien propagan
da yra stipresnė už atominę 
bombą”. Chruščiovas visą lai
ką siekė tą savo propagandinę 
bombą susprogdinti pačioje A-

Kiekvienas darugiškas santy
kiavimas su nusikaltėliu priden
gia jo nusikaltimą. Nusikaltėlį 
ir jo rėmėjus tai dar padrąsi
na, o kovotojus apmaudžia ir 
nuvilia. Chruščiovas tai gerai 
žino ir to siekia.

bokšto (dhąpte -prapliupo kaa- 
terinto varpo dBML

Jakulis šoko B bta griebė
si drabužių, piritai storiai į 
zakristiją o UebOMS jau apd-

dūrė, kad "už didelį darbą 
didutis kepsnys”.

Kol Jakulis sūrį sušveitė, tai patsai pamatyti, kad too nata 
ir visai sutemo o po takto lakta* švitėju ir tame pačiame 
darbo viliote viliojo ir lova, aftortaje kabojęs paveikslas, k»- 
Nors Jakuliui vis dar Širdį ta- riame .te, aš buvau nupieštas. tau priklauso!” 
tono burokų ir bplvių krūvų Taip, sukinėjfaiasfe n Špyga k^ Jotams vos spėjo ant skalbi-

ŠAIPOS IŠ SAVęS AR Iš CHUŠ- 
ČIOVO

lienė ušpūtė tempą, tai Jakulis 
aiškiai matė, kad lanke buvo 
taip tamsu,'kad nors pirštu į 
akį durk: sunku buvo įžiūrėti 
net lango rėmai

Begulėdamas Jakulis junta, 
kad kažkas į jį žiūri, stačiai 
spokso. Tas spoksojimas z jam 
kelia nerimą. Jakulis praplėšia 
akis ir mato: tamsoje prieš 
jį stovi kažin kur nudyla žmo
gysta, ar šiaip koks padaras, 
bet neabejotinai aišku —kažin 
kur matytas. Pagaliau padaras 
nusišypso ir ramiai sako:

šniokšt, šniukšt ir akimirkoje 
visa suuodė. Klebonas nosį per
suko, visas užraudo ir, netver
damas pykčiu, baisiai suriko:

—Smirdžiau’Lauk iš bažny
čios! .

Visi klausytojai dabar sužvin
go kaip staininiai eržilai, o An
drius pažeminęs toną dar pri
dūrė:

— Jakulis galvą nuleidęs iš
sinešdino, o klebonas dar* tą pa

tus. Geriau sekėsi rytuose, rie
kiant net Indiją ir Kiniją; pras- ti, lankant kita 
čiau — vakaruose. Vis dėlto besiskverbiant 
Anglijoje buvo ir vienas te an
tras: Titas pirmas spaude ran
ką karalienei Elzbietai, pasini 
— Chruščiovas su Bulgąninu. 
Po to abiem parūpo vizitas A- 
merikon. fr fia Titas turėjęs 

Chruščiovas svaidosi notomis praskinti kelią. Gavęs kvietimą, 
ir užgauliais kaltinimais Ameri- ruošėsi atvykti 1957 pavasarį, 
kai, kad nei ji taikos norinti 
nei ji galinti saugumo7 svečiam 
patikrinti- Chruščiovas gerai fi
no, kad Amerikoje bus daugiau 
saugojamas, negu savo vergų

Ar mes jau su išskėstom ran
kom skubame pasvailpnti žmo- 
g?, kuris mus niekina, žmog?, 
kuris kursto artimuose Rytuose 
sukilėlius, siunčia ginklus Nas- 
soriui ir remia jo grasinimus?....

"Kurie žmoniškumo principai 
sulaiko mus nuo griežto elgimo
si su žmogžudžiu, kuris šian
dien yra pats didžiausiąs taikos 
pasaulyje priešas? Kokie "dip
lomatinio mandagumo" princi
pai reikalauja tyleli, kai tasai 
žmogus, kuris graso "mus pa
laidoti", vyksta į musę šalį ta
riamai derėtis dėT migloto susi
tarimo, kuris riet nebūty jo pa
ties pagerbtas, jei ir būt? pasi
rašytas?....

munistai didžiuotųsi keldami 
galvas, o “žmpnės Sovietų kolo
nijose.— lenkai, _vengrai, rytų menkoje, 
vokiečiai, rumunai, čekai, bul
garai, lietuviai, estai, latviai 

—nusimintų matydami, kaip 
amerikiečiai viešai deras su 
žmogumi, kurs laiko anuos su
spaudęs .savo išplėstoje impe
rijoje” (USN ir WR, rugp. 1). 

Atimti pasitikėjimą Amerika ir

~ Jakuliui ėmte tfrpti griva. Jfe 

dabar juu nieko nebemato —— 
-t- 9---------------------------------------------*-

są "Sitų tobtų tau pakris vi- 
sam gyvenimui” —- vėl suskam
bėjo jo ausyse tik «■ Jautai gir-

•

žinimas, kad jo prilos valia te 
įsakymu buvo įvykdytas siautu
sius minios gėdingas aktas"?

Rašydamas tai dar prieš pas- Kas tuo dar galėtų abejoti?

Amorijos visuomenei suju- čiovas būt New Yorke, kad ji- 
dus, kad Nikita Chruščiovas ga- tai žinot?, jog Amerikoje žudk 
Ii pasirodyti šiame žemyne, tie
siausias te griežčiausias žodis 
apie tai pasakytas D. Lavvrence 
jo parašytam įžanginiam šios 
savaitės “U.S. News and World 
Report”.

"Ar mos jau netikome per
spektyvos? <— klausia D. Law- 
rence. — Ar aries jau atloidna- 
me te užmirštame mkalty žmo
ni? žudynes Sibire? Ar mes jau 
atimamo viltį išsilmvmti tau
tom rytinėje Europoje Ir ar
timuose Rytuose?....

"Kur yra tradiciniai idealai 
laisvę mylinči? tautp — brit?,. 
prancūzę ir amorildoči?? Ar 
mes dar tiem idealam tikime? imperijoje, kur jam pačiarų ga

li būti pritaikyti “valymai”. Vis 
dėlto verta pacituoti, ką dėl to 
saugumo rašo “The New York 
Times” (liepos 29), Chruščio
vui užsiminus, kad Maskvoje 
viršūnėm susitikti būtų saugiau.

"Kaip premjeras Chruščiovas 
gali garantuoti Maskvoje bet 
kam saugumą, — klausia laikraš 
tis, —jeigu jisai negalėjo tame 
mieste užtikrinti saugumo Ame
rikos ambasadai, kurią tik nese
niai buvo puolusi minia? O gal 
toji garantija, apio kurią vaka
rykščiame laite užsimena, yra

Titas te Chruščiovas sodai 
jau buvę parineš^/upketiMiti 

kai negerbiami. Tebūnie plaka- ' pasaulį. lankė vienag antrą kol 
tuose parašyta: "Sveikas, žmog- ap&ipyko; keliavo į HUs kraš- 
žudyT. ''~~a

Tepriima D. Lavvrence mūsų 
nuoširdžią padėką už atvirą, tie
sų te teisingą žodį. Jis liks is
torijoje kaip šviesus plakatas, 
liudijąs taurus amerikiečio nuo 
monę, kas buvo per žmogus 
Chruščiovas. '

juokėsi, buvo putonkžnti, ašakas 
tikrove te nesirūpino. Tariau 
■himne buvo atoku, kad Jake
lis į zakristijomis ntakada Ra

šytojai, rodosi, tik dabar suvo
kė visą įvykių situaciją te, saky
tum, rište atrišo savo pianriuo- 
se uilveaną orą ir atieMo iki 
tai taip pat aklinai užčiauptas

tau atsilyginti”. pirkelės slenkstį, į prie švento-
. Jakulį išpylė šaltas prakaitas riaus į žemę įmintus akmenis, 

Jis visiškai aiškiai atsiminė aną subildėti Ramintos mažažemių 
senąją bažnyčią, jos. didįjį ai- taku te tuojau^ąu anuo padaru 

tokia tamsa, torių, kurio kairėje pusėje ka- * atsidūrė Beržinių dvaro taukuo
tojo Kristaus gundymo paveiks- se netolies anos vienišos kriau
tes, kuriame buvo nupieštas te šriės. Nelabasis staiga sustojo, 
šis pats padaras, pro kurį Ja- mostelėjo į žemę pirštu te nu-r 
kulis praeidamas tikrai visadh švitusdu veidu tarė:
laikydavo kBentaje špygą. O ‘Visas šis katilas — tavo! 
šfe padaras, apaugęs arklio vifc Tų lobią tau pakaks visam gy- 
nontis, MSfai liežuviu, jį buvo ypnhnui Tai už tavo rnikštą 
lyg ufiraręs. Jakulis strypinė- per dvylika metų man pagar- 
damas prie altoriaus negriūavo bą. Pastimk!”
nuo jo atitraukti akių te Btrauk- Jatulis tik išplėtė akis o ano 
U S Hšeniąus susukta špyga kai, padaro Kaip ir nebūta — lyg 
riosios. Ibs padaras kasdien jį pate oru pavirto, lyg staiga j 
stebino savo ilgu raudonu Be- lėmę prasmego. Dabar Jaku- 
žnviu, kol vieną * sekmadienio fis stovi vienui vienas laukuose, 
naktį sudegė ana bažnytėlė, o aplinkui klaiki tamsą ir kur- 
kartu te tasai paveiksiąs. Dabar fiuasta tyla. Bet akys įsibedė į 
Jekidfe vėl,visa tai pergyveno .žemę — Jakefis negaH jų ati- 
S DMjo ir kartu juto, kaip ant traukti- ’žr staiga mato: katfias 
pakaušio buvo atsistoję p" 
kaL O netaberii tik ijįuoA 

teritintas te pagaliau draugB-. gautoji dovaną, 
ka ouuipa jasnų os aeroe* 
nmkos riešo ir sako:

Kanadoje yra nedidelis mies
telis Owen Sound, Ontario pro
vincijoje, apie 100 mylių į šiau
rės vakarus nuo Toronto. To 
miestelio prekybos komisija lie
pos 28 pasiuntė į Maskvą tele
gramą Chruščiovui, kad jisai 
pas juos atvyktų.

Jei tai nėra kokia komunisti
nė komisija, tai kyla klausimas, 
iš’ko ji pasišaipo: iš savęs ar iš 
Chruščiovo? Tik vienas dalykas 
yra tikras: tai pirkliai. O kai 
kam prekyba atrodo tinkama ir 
su žmogžudžiais, kad tik būtų 
daugiau pinigo. Judas visada 
gauna sidabrinius grašius už 
kraują. Bet gauna te.procentus: 
virvę pasikarti.

— Tai ko toksai smirdžhis 
dy Undo į mkristiją? — yri- 
tešravo Žemo boto savininkas.

Visų įtemptas laukimas da
bar atslūgo, atsivėrė tisj ausys. 
Andrius pasitaisė saro kaklary
šį, dar kartą apžvelgė pasiren
gusius klausyti te ramiu balsu 
pradėjo:

— Jakulį jūs visi gerai pa- vertė pilną rūsį, kad beve^c ne- “Tai ko stebiesi? Ar manęs 
žįstate te gerai žinote, kad jis liko vietos te bulvėms, kurių nepaėsti? O aš paimtai gerai 
labiau negu bet kas iš mūsų daugumą nusprendė pilti į kap- žinau te visada mielai prtahne- 
mėgsta pinigėlį. UŽ centą jis čius. , . nu. Tik pagalvot! Jok ta dvyli-
kasdien varytų naują utėlę į žmona, matydama Jakuti ka metų man puBtiat tarnavai. 
Kauną Taip pat gani žinote, dieną plušant ir kartu besietitaa- Ar hafnyHnje, prori^unas prė 
kad jis parapijoje labiau negu giant tuo pačiu burokų bei bul- mane te net priklaupdamas prie 
bet kas iš mūsų ir prietaringas, vių derBund, vakare ištraukė iŠ riterių nriritydavri kSesfaje 
Be to, turbūt visi gerai prisi- krosnies iščteškėjusį sūrį ir pri- tPTgoe? Ar immai, kad tai ne
menate, kad pereitas trečiadie- dūrė, kad “už didėlį darbą buvo manęs pagerbimas? Juk 
nis buvo gražus ir hitas. dldrite kepenys”. atidfiri žvelgdamas griijri te

Atsimenam, atsimenam, 
Andriuli, pereitas treSadienis 
buvo tikrai gražus Ir šiltas, — 
pakartojo eilė balsą būryje, tuo 
pačiu. patrirtindami Andriaus 
pareiškimą ir kartu dar godžiau 
įririurMami į Andriaus veidą vo, 1 __  _ __ __ _ „ _

Visą U dieną Jakulis su fano- mes įstengė į lovą Kri MM- be. Dritar ii ritMa <4*40 Brite kŽMripto, MriMttT|

I S? lųRrSĮIf/
sprogtų, Chruščiovui reikia ne
be efiinio Saugumo Tarybos po^ 
sėdžio, o tik jos tribūnos, kaip 
paprastam demagogui- M siūlė 
kviesti atstovus kraštų, kurie 
Saugumo Tarybai nepriklauso, 
kalbėti tiktai apie anglų te brb 
tų pasitraukimą M Lebanono ir 
Jordanijos (savaime aišku, irpa- 
smerkti), nieko nebalsuoti. 
Ankstyvesni balsavimai, kaip ži
noma, bolševikų buvo vetuoti, 
nes jiem nepriimtini; jie liko 
vieni.

Skubus, neparuoštas, mitin
ginis susitikimas Chruščiovui 
buvo reikalingas kaip deginys 
jo propagandai, kurt visai ne 
taikiam sprendimui Jrnvo skir
ta. Prez. Eisenhovveris ją at
metė: jeigu tai Saugumo Tary
bos posėdis, tai privalu laiky
tis ir jos taisyklių. O tos taisyk
lės Chruščiovą padaro tikdavo 
delegacijos galva, lygią galvom 
mažų kraštų, kurios Saugumo 
Taryboje dalyvauja. Chruščio
vas liepos 28 savo nota bandė 
išsisukti tokiom sąlygom į New 
\orką vykti, bet pamatęs, kad 
nieko tuo neįgąsdino, o tik galį 
visai netekti savo propagandai 
progos, vėl sutinkąs į New Yor- 
ką vykti.

BRITAI SIŪLO TROJOS ARKLĮ
Trojos arkliu vadiname kie

no nors siūlomą palaimą kuri 
virsta nelaime. Buvo nėlaimin- 
gas britų įsiūlytas reikalas, kad 
iš viso leistasi į kalbas su Chruš 
čiovu dėl viršūnių konferenci
jos, kai jisai pagrasė jėga. Kai 
dabar vėl pagrasino, kad New 
Yorkas jam nevisai priimtinas 
dėl Saugumo Tarybos posėdžio, 
ir čia britai šokosi ieškoti’kom
promiso. Macmillanas parlamen
te pareiškė, kad gali būti gali
mybė susitikti ir už’TSaugumo 
Tarybos posėdžio. Ar te šiuo at
veju britai palenks prez. D. Ei- 
senhowerį nusileisti, paiškės 
šiom dienom.

bet Amerikos visuomenė taip 
sukilo, kad Titas turėjo pareiš- 
ti: “nuotaikos JAV rodo, ksri 
mano vizitui laikas dar nėra 
pribrendęs”. Tada savo vizitui 
laiką brandino Chruščiovas.

CHRUŠČIOVAS SIŪLĖSI 
' KELETĄ KARTŲ

Vos tik nuvertęs Malenkovą 
Chruščiovas jau prasitardavo 
apie savo viešnagę Baltuose Rū
muose. Po vienos tokios užuo
minos 1956 pavasarį, prez. D. 
Eisenhovveris spaudos konfe
rencijoje pareiškė: “Aš nema
tau tam rimto pagrindo”. Bet 
Nikita neatlyžo. “New York 
Times” korespondentas 1957 
gegužės *10 iš Maskvos rašė: 
Chruščiovas sakos, labai norė
tų atvykti į JAV. Žavisi prez. 
Eisenhoweriu te esąs tikras, kad 
pasitarimai būtų sėkmingi abiem 
pasauliam”. Kai negavo jokio 
atsakymo, tai būdamas Suomi
joje 1957 birželio 13 “Associa-

neturi: nė kastuvo dirvonui 
prakasti, nė maišelio ar bent 
kišemaus auksui pūti, nė pa
galiau kokio akmens ar šakelės 
vietai atžymėti. Aplink plynas 
laukas ir tamsa Jakuliui ding
telėjo mintis — bė^ti prie 
kriaušelės, nusilaužti kękią ša
ką te atsinešus įsmeigti. Bet tuo
jau pat kilo te abejonės. Atsk 
1 judins šaką ar galima bus at
sekti šią vietą? Ir Jakūbui stai
ga tvoskė į galvą mintis —- vie- čią dieną zakristijono darbui 
na vieninttiė išeitis: jfe mikliai pašaukė Singždinį.
atvertė sagos vietoje įsegtą krf- — Tai va jums te visa įvykio 
nių brūkliuką toptelėjo ant ka* istorijai! — ramiai užslendė visą 
tOą dengiančio dirvono ir vie- savo postringę Andriuk O kiau
rai ypu atžymėjo ią vietą savos 
natūros ženklu.

Dinte! difrdan! — staiga

CHRUŠČIOVUI KELIONIŲ 
.. TBELAI \
Kas NBctai knietėjų te knie- 

kraštas, o ypač 
r* Ameriką?

Chrušfiovas pasinešė išpieš
ti į visą pasaulį “bolševiko žmo
niškumą te meSuiną”. Stalinas 
tą “meilumą” rodė vaišinda
mas Kremliuje, kilnodamas ir 
bučtandanfas vaikus namie, 
spausdamas darbininkui ranką. 
Chrufiovas tai panoro daryti 
už namų. Ženevoje rodėsi mi
niai atvirame automobilyje. Ju
goslavijoje lankė fabrike dar-) 
bininkus. Indijoje, prasiraitęs 
rankoves, su ūkininkais piovė 
rugius. Visur ovacijos, gėlės.... 
Tai bent valdovai —paprastų 
žmonių .draugai!

Tiktai Anglijoje to drau^š- 
kumo pristigo. Iš minios pakilo 
suspausti kumščiai, kaip tai da
ro bolševikai kitiem. Pačiam 
bolševikui Chruščiovai tokia 
bolševikinio stiliaus demons
tracija nepatiko. Jis įdūkęs Bir- 
mingham kalbėjo: “Mačiau prieš 
mus iškeltus kumščius.... Nieką-. 
da negrūmokite rusui kumšti
mi!” — pagrasė. Kai savo kal
boje dar užgavo darbiečius, 
tai visą “meilumą” prakišo. Va
karuose nenusisekė taip pasi
garsinti, kaip rytuose.

Anglosaksi^Etori pasaulyje į- 
spūdžrai pagerinti reikėjo A- 
merikos. Tam pasitarnavo JAV 
televizija, parodydama Chruš
čiovą amerikiečiam. Šaipėsi ir 
kalbėjo, ir buvb labai paten
kintas. Jokio nemalonumo, kad 
pasirodys kumštis. Bet kiek 
kumščių bepakiltų, vis dėlto ge
riau pasirodyti pačiam Ameri
koje. peiliai ar nemeiliai būtų 
sutiktas — tikslo pasiektų to 
paties.

DRAUGUS SUSTIPRINTI, 
PRIEŠUS PRIBLOKŠTI

NUSIGRIEBIA UŽ BRITŲ 
PASIŪLYMO

Kilus artimųjų Rytų nerimui 
ir Chruščiovui pagrasius van
denilio bombom ir raketom 
jei nebus tuojau sušaukta vir
šūnių konferencija, britų mi- 
nisteris pirm .Macmillanas pa
siūlė viršūnėm susitikti New 
Yorke, Jungtinių Tautų rėmuo
se- Prez. D. Eisenhovveris pri
tarė.' Chruščiovas skubos keliu 
atsiliepė (liep. 23) ir pasiūlė 
tuojau susirinkti (liep. 28). Jis 
palaikė tai geriausia proga iš
sprogdinti savo propagandos 
bombą Chruščiovas siekia:

1. pasirodyti pasauliui taikos 
apaštalu ir gynėju arabų kraš
tų nuo1 ‘vakariečių imperialis
tų agresijos’; Jungtinių Tautų 
Saugumoje Tarybos posėdyje 
turėjo dalyvauti' dar Indijos 
Nehru ir Egipto Nasseris;

2. pasiekti Vakarų pripažini
mo Sovietam teisės spręsti vi
durinių ir artimųjų Rytų prob
lemas;

3. sukelti nepasitenkinimą ir 
drumstumą visame antikomu
nistiniam fronte, pažeminant 
JAV te Britanijos prestyžą;

4. užimponuoti viso pasaulio 
komunistam ir~jų simpatikam 
Sovietų Sąjungos politikos sėk
mingumu ir jėga;
55. pasinaudoti New Yorke, 

Jungtinėse Tautose, didfiausiom 
propagandai galimybėm — te
levizijos k radijo transliacijom;

6. įgyvendinti savo trijų me
tų siekimą atvykti Amerikon, 
nors ir per Jungtines Tautas.

rįs dėl savo asmens saugumo koje žmonės be įsakymo reaguo- Negavo to kvietimo nė mar-
sudaryti JAV vyriausybei sun- ja. Laikraščiai apskaito, kad žalas Žukovas, kurį Chruščio- 
kumų, D. Lavvrence toliau pa- apie ketvirtis milijono New Yor- norėjo suvesti su prez. Ei- 

ke gyvenančių žmonių, susiju- senhovveriu, pažinusiu Žukovą 
šių su pavergtais kraštais, nebe- g fciro laikų. Tada Nikita Chruš 

privalome užtikrinti asmenį aų rimtų namie, Chruščiovui čia ' ėiovas, pamojęs į visokią savi* 
Chruščiovo saugumą, bet taip pasirodžius. Nerimtų ir Įfiti. Vi- garbą pasiprašė atvykti į “vir
pa! privalome kasdien kurtinti si eitų, ahot-D. Lawrence, su ge 5^^ konferenciją”. Prez. D. 
jo autis jo žmogžudybi? ir ti- dulo vėliavom ir karstais bady- E5senhoweris šių metų kovo 5 
ramjos faktais. ti žmogžudžiui akių. informavo spaudos atstovus:

"Tegul diena iš dienos New Kas daugiau bepalieka, kai ‘Esu gavęs Sovietų pranešimą 
Yorfco ntiasto gatvėms para- užmirštamos nekaltų žmonių iš kurio aišku, kad norima at
duota pavergt?ję taut? pėtrio* žudynės Sibire te ruošiamasi vykti* į šį kraštą jeigu čia bū- 
t? giminaičiai su. nuleistom ve- sėsti už bendro stalo su žmog- tų sukviesta vtešūnių konferen- 
liavom ant karst?, kol Chruš- žudžhi net šiame krašte? cįja”. Bet prieš kdis mėnesiu!?

PARUOŠTAS DEGINYS 
PRIGESINTAS

Aniem visieių tikslam pasiek
ti, kad propagandinė bomba



NAUJI RADARO IŠRADIMAI

Lietuvię Bindruaunža. arimui dvasią ir ka
Icomitsto no * ir SvhtN^pomo

ridamas į šalmą sukviesti kuo komunistMs vergHos 
daugiau žmonię, sutelkti dau
giau pajėgę, luotuvię Kunigę 
Vienybės kunigams išsiuntinė
jo šio turinio laiškų.

Rugpiūčio 28-31 New Yorke 
suvažiuos lietuviai į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą. 
Posėdžiai vyks Statlerio viešbu-

* tyje. Su seimu vyks ir kiti kul
tūriniai parengimai, kurie iš
aiškinami kvieslyje.

KODĖL ŠIS SEIMAS 
ŠAUKIAMAS?

Manyčiau, kad PLB seimo, 
" arba Lithuanian World • Con- 

gress, tikslas galėtų būti maž
daug taip aptartas:

1. Sustiprinti įvairiuose lais
vojo pasaulio kraštuose gyve- 
nančię lietuvię tarpusavio ben
dravimą ir kultūrinį bendradar
biavimą:

2. apžvelgti laisvojo pasaulio 
lietuvię literatūros, meno, mu
zikos, mokslo ir kitos kūrybos 
pasiekimus ir įnašą į žmonijos 
kultūriną pažangą;

ir rūpi, kad mūsų žmonės B- taus” ir 
liktų sąmoningi lietuvy bė- nifta , 
tų vieningi su savo ištaigomis, 
parapijomis, organizacijomis, 
šiš seimas stiprins tautinę sa-

LIET. VYČIŲ 45 SEIMAS
Lietuvos vyčiai šiemet ren

gia. 45 seimą Philadelphijoje. 
Seimas vyksta rugpiūčio 20-24.

Trečiadienį, rugpiūčio 20, bus 
kelionė po Philadelphiją, penk
tadienį pamaldos šv. Kazimie
ro bažnyčioje, seimo posėdžiai 
prieš pietus ir po pietų, iškyla, 
laužas ir maudymasis; šeštadie
nį; pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje, seimo posėdžiai, 
bendri pusryčiai, vakare — sei
mo balius; sekmadienį: iškil
mingos pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje, baigiamieji seimo

bę. Jis nieko nešalins iš lietuviš
ko gyvenimo, bet įneš naujos 
dvasios ir įkvėpimo liet vei
klai Nemanau, kad parapija ne
sidžiaugtų lietuvių pasiryžimu 
išlikti lietuviais, palaikyti savo 
bažnyčias bei organizacijas ir 
jas stiprinti. Mūsų kunigų parei
ga išlaikyti parapijas ilgiems 
laikams lietuviškas. Ieškokime 
dabar kelių lietuvių parapijų 
gyvenimui prailginti. To pasil
sime tik kontakte su lietuvy
bės išlaikymo akcija.

KODĖL ŠIS PLB SEIMAS 
DABAR ŠAUKIAMAS

• Seimui šaukti progą davė ke
turios reikšmingos sukaktys:

1. Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 40 
metę sukaktis:,

2. šv. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, 500 metę gimimo su
kaktis

3. šv. M. Marijos apsireiš- 
kimo Šiluvoje 350 metę sukak
tis ir

4. Lietuvos himno autoriaus 
Vinco Kudirkos 100 metę gimi
mo sukaktis.

nyks iš mūsų gyvenimo. Būti
na išlaikyti savas tradicijas, pa
pročius ir šventas. Kaip tai ai* 
liksime, jei žątinsimėp nuo lie
tuvybės išlaikymo akcijos? Mū
sų veikloje lietuvybė turėtų bū
ti namiškė, ne viešnia.

Tad prašau Gerinamus Kon- 
fratrus į talką: priimti seimo 
atstovus, dalyvauti posėdžiuose

mo ruošiamas parodas, dalyvau
ti koncerte ir bankete ir kartu 
su kitų kraštų lietuviais tarti 
vieningą žodį savo tautos liki
mo klausimu.

Būčiau, labai dėkingas kiek
vienam kunigui už talką bilietų 
platinime, už paraginimą para- 
piečius dalyvauti seime, ypač 
masiniame mitinge Statlerio 
viešbutyje rugpjūčio 30 d. 3 v. 
p.p. ir pamaldose šv. Patriko 
katedroje, rugpiūčia 31 d. 10:30 
v. ryto. Kviečiami ir Geri). Kon- 
fratrai atvykti į šv. Patriko ka
tedros pamaldas' paminėti reli
ginės sukakties. K

Dėkodamas už visokią paslau
gą liekuosi

, Jūsų Kristuje
Msgr. Jonas Balkonas,

*lg ou VYRAI tavo HkHę balionu ir pasieks 82^00 pMf aukitj, 
ore Hbuvo 34 valmda*. Tai laivyno komand. Malcolm ftoes (de
šinėje) ir^tratnand. Lee Lewi«, prie* pakildami j orą, gerią kavą, 
i* savo skridime jie persiunta TV nuotraukas. z

mą, Amerika pasistatė naują 
radaro liniją Grenlandijoje tr 
Atartuose. Tokių linijų Ameri- 

; • ka daug kur prasivedė. Įdomu 
čia* lai, kad naujoje linijoje pa
naudoti radarų patobulinimai.
Radarų antenos yra didesnės 

- už futbolo aištę, turi visokiau
sius įrengimus, jų sekimo tai- 

' kas siekia iki 3,500 mylių. Jos 
pagaus sovietų ne tik lėktuvus 
bet ir raketas ir praneš apie pa
vojų. Kartu radaro antenos tar
naus ir savų raketų šaudymui 
bei tyrinėjimui.

Atartuose pastatyta radaro 
sistema lengvai susisiekia su 
Trinidados salos radaro stotim, 
šis ryšys leidžia sekti Amerikos

banketas su svečiais.
Tie, kurie atvyks ankščiau ir 

norės drauge apžiūrėti Philadel
phiją, užsiregistruoja pas seimo 
sekretorę: Miss Theresa Macey, 
221 Greenwich St, Philadelphia 
47, Penna.

Kun. St. Raila, rašydamas 
apie būsimą seimą “Vytyje”, nu
rodo, kad vyčiai turi plėsti sa
vo veiklą, visuomenei plačiau 
išaiškinti savo tikslus, pritrauk
ti daugiau narių ir juos pareng
ti tinkamam veikimui, pareng
ti daugiau vadų, eiti į jaunimą. 
Vyčiams reikia turėti savo ats
tovą L.K. Federacijos taryboje. 
Vyčių dvasios vadas galėtų įei
ti ir į Kunigų Vienybės Centro 
valdybą. Su naujais kūrybinais 
planais reikia pasirengti 50 me
tų sukakčiai

fniTOTO pirVVHmnKOS

MOKSLININKAS studijuoja plastikin] unmljaus krCtato modelį.

NORVOOD, MASS.
Paaiškinimas Dzūkui

Darbininko liepos 25 nr. Dzū
kas dar kartą bando pasiteisin
ti, o mane pakaltinti. Aiškumo 
dėliai noriu pastebėti, kad Dzū- 
jui atsakymą parašiau ne save 
teisindamas, bet tik dalelę' tik
rovės atidengdamas. Be to, ma
no buvo rašyta, kad . Dzūkas 
“turėtų žinoti, kas P. J. pakliu
dė darbuotis kai kuriose organi
zacijose”. Tai reiškia, kad ne 
visose. Nebuvo taip pat pasa
kyta, kad iš choro turėjau iš
stoti dėl Dzūko. Tad prie ko 
čia dabar tas choras, kuriame 
nė Dzūkas nedalyvauja?

Nenorėdamas į šią polemiką 
velti kitų garbingų asmenų, ku
rie yra girdėję mano su Dzūku 
pokalbius, jų vardų viešai ne- 

/ minėjau ir neminėsiu, nes tai 
ne teismas. Pats Dzūkas gerai 
žino, ką jis kalbėjo, nors sako
si, kad jis nesijaučiąs kam nors 
kliudęs. Bet jeigli jisai kai kam 
pakliudo veikti vienose organi-

žarijose, tai dar nereiškia, kad 
kitose negalima pasidarbuoti 
Dievo ir tėvynės labui.

Dzūkas duoda gražių pasiūly
mų dėl organizacinės veiklos, 
tad būtų labai malonu, kad jis 
su broliška meile tai stengtųsi 
įgyvendinti savo kolonijoje, o 
ne polemika laikraštyje.

Pilnai sutinku su šio laikraš
čio redakcijos pastaba? kad ge-

Į šiaurės ašigalį

Marinų cepelinas, 343 pėdų 
, ilgio, liepos 30 iš Lakehurst, 

N.J., pakilo ilgai kelionei. Jis 
skrenda į šiaurės ašigalį. Pra
skrido Hudsono upė ir turėjo 
pirmą kartą nusileisti Kanadoje, 
bet dėl blogo oro gavo sustoti 
Akron, Ohio. Jo įgula sudaro 
14 vyrų. Taip pat yra grupelė 
mokslininkų, kurie vyksta ty
rinėti šiaurės ryšium su geofi
ziniais metais. Tai pirmasis ma
rinų cepelinas, išskridęs į šiau
rės ašigalį. Šiaurėje jis nusileis 
ant vienos mažos ledo salos, 
kur yra. meterologijos stotis.

tik, gaila, kad nesimato jokių 
ženklų, jog tai norėtų Dzūkas.

PJ.

Amerika turi savo kariuome
nės bazes ir Turkijoje. Tos ba
zės tai ir radaro aparatus, o 
su jais iš Turkijos gali sekti 
sovietų raketų skraidymus. Yra 
padaryti nauji išradimai ir bus 
galima net iš Amerikos sekti, 
kaip sovietai savo žemėje šau
do raktas.

3.4 bilijone doterię kaliam

■ Federalinė valdžia paskyrė
* 3.4 biliono dolerių keliams. Di

džiausia sumą gauna Kaliforni-
. jos valstybė — 302 milionus.
* Už jos eina Ohio valstybė, ga- 

vusi 198 milionų doL New Yor-
į ko valstybei teko 180 milionų.

Mažiausia suma paskirta Dela-. 
ware valstybei, tik 12 ir pusė

PADĖKA
L.B. New Jersey apygardos 

valdyba reiškia viešą padėką vi
siems, prisidėjusiems prie Lie
tuvių dienos parengimo:

1. šeštadieninių mokyklų mo
kytojams: A Arminui, K. Barz- 
dukui, J. Stankūnaitei, Danguo
lei ir Gailutei.Vaičiūnaitėms — 
už pastangas ir įdėtą darbą mo
kinius paruošiant šventės pro
gramai išpildyti.

6. Darbščioms ponioms, ku
rios pasirūpino svečių pavaiši
nimu: Dilienei — vyriausiai Šei-

Bartienei, Skripkienei, Gaubie- 
nei ir Bany.

7, ūkio reikmenų ir bendrų 
reikalų tvarkytojui Vaičiūnui.

riekta pagerinti visus- Amerikos 
krito ir pravesti naują jų tink
lą. Kartu naujieji keliai turi ir 
karinės reikšmės, jie tarnaus 
Amerikos gynybai ir didžiųjų 
raketų pervežimui
šuny* Now Yorko valstybėje

New Yorko valstybės žemės 
ūkio departamentąs praneša, 
kad Šiemet New Yorko valsty
bėje yra 17,000 šunų daugiau 
nei pernai šiemet šunų skai
čius visoje valstybėje siekia 
824,444. Daugiausia jų pačiame 
New Yorko mieste.

Nassau apskrityje šunų yra 
89,225, Erie apskrityje — 69, 
077, Suffrik — 59,224; West- 
chester 49,290, Monroe — 40, 
710, Onondaga — 32,360, Broo- 
me — 23,133, Niagara — 22, 
823, Oneida 22,273, Orange — 
21,301, Chautauzua — 18,744, 
Duchess — 18,455, Albany — 
17,901. . .

Mėnulio žemėlapis

Jau skelbiama, kad greit skirs 
į mėnulį. Ten nukeliavus, rei
kės ir žemėlapių. Tokį mėnu
lio žemėlapį (“mėnulapį”) liepos 
27 išleido Chicagoje McNally 
and Co. leidykla. Jis paremtas 
nuotraukoms, ir sudaro mėnu
lio vaizdą, matomą iš žemės.

Išbuvo oro 34 valandas

North Dakotoje liepos 27 nu
sileido balionas su dviem vy
rais, kurie atliko ilgiausią ke
lionę | stratosferą, išbūdami 
ore 34 ir pusė valandos. Abu 
vyrai skridimo baliono spieda- 
listai, pakilę iš Crosby, Minn., 
per dieną pasiekė 82,000 pėdų 
aukštį. Pakilę vakare, naktį jie . 
pergyveno gražią audrą. Po jų 
kojomis tirštuose debesyse žai
bavo visą naktį ir tai sudarė 
vieną iš gražiausių reginių , kurį 
jie bet kada matė.

Išsilaikę 34 valandas, jie pa
gerino iki šiol pasiektą rekor-

kontrolie- dviem valandom .Kelionės 
......... riams ir programos pranešė- tikslas buvo ištirti pačio balio- 
2. Elizabetho skautams ir jų jams: A .Kurapkaitei, Budrec- no *r j° S011*^05 veikimą.

'kui, Strimaičiui, Klimui ir Bilė- 
nui. . . '

9. Visiems tiems, kurie dir
bo prie bufeto: šipailai, Rama
nauskui, Šarkeniui, Kvietkaus- 
kui, Kaspariūnui, Kalyčiui.

10. Laikraščiams: Darbinin
kui, Vienybei ir J. Stukui už 
Lietuvių dienos garsinimą.

11. Visai lietuvių Visuomenei 
bei L.B. apylinkėm už gausų 
dalyvavimą ir parodytą pritari
mą Lietuvių dienai

L.B. N*w J*r*ey apygarda

vadovams už taip plačios prog
ramos rūpestiną išpildymą ir 
parengimą.

3. Rūtos radijo direktoriui 
J. Stukui už tautinių šokių pra- 
vedimą ir šokėjų grupei už gra
žius šokius.

4. Panelei I. Stankūnaitėj iš 
Lindeno už solo sudainuotas 
dainas ir muzikui J. Stankūnui 
už akomponavimą.

5. Poniai Skripkienei ir pane
lei Skripkutei už pagaminimą 
tautinių ženklelių, kuriais Lietu
vių dienos svečiai buvo atžymė
ti.

Nėra pavojaus

Prieš por^ savaičių vienas ja
ponų laivas Ramiajame vande- - 
nyne buvo patekęs į atominių 
dulkių lietų, kuris susidarė iš 
Amerikos kariuomenės bandy
mų. Buvo pavojaus, kad radio- 
aktyvinės medžiagos galėjo pa
veikti ir susirgdinti laivo įgulą. 
Amerikos kariuomenės gydyto
jai ir kiti specialistai tuoj pa
tikrino laivą su Geigerio apar
tais ir nerado jokio radiakty- 
vumo. Tap pat ir laivo įgula 
išliko visai sveika.

/

Nbw J«nwy lietuviai kviečia į svečius iš Nevr Yorko 
bei Brooklyno!

Autobusas iš Brooklyno išeina 1:30 vai p.p. nuo 
pranciškonų vtonuelyno» 680 Bushvrick Avė ir 910 
Willou^iby Avė. kampas. Prie Apreiškimo parapi
jos sustoja Z vai. p.p.

DARBININKO METINIS PIKNIKAS

I PROGRAMOJE:

šokiai nuo 5 iki 9 v.ft
Įėjimo auka 90 et.

bus rugpiūčio-August 17
LINDEN, N. J. Laisvės Parke-Liberty Park
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LIETUVIŲ 
seimas New Yorke

Rugpūčio 28-31 New Yorke 
bus reti įvykiai. Tuo metu įvyks 
pirmasis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas, į kurį atsto
vai suvažiuos ne tik iš JAV, 
Kanados, bet ir Anglijos, Aus
tralijos, Argentinos, Brazilijos, 
Prancūzijos, Italijos, Kolumbi
jos, Veųezuelos. Vokietijos ir 
kitų kraštų. Jie aptars laisva
me pasaulyje esančių lietuvių 
padėtį, pareikš manifestacijas 
ir dekleracijas pavergtai tėvy
nei.

Tai pirmas toks didelis sei
mas Amerikos lietuviu istori
joje.

Jau prieš porą metų pradė
ta seimui stropiai ruoštis. Nevv 
Yorke sudarytas didelis seimui 
rengti komitetas, atskiros ko
misijos. Komitetui pirmininkau
ja prel. J. Balkūnas, sekreto
riauja Vyt. Vaitekūnas. Komi
tetas, bendradarbiaudamas su 
JAV bei Kanados LB krašto 
valdyboms, jau baigia visus 
seimo paruošiamuosius darbus. 
Užsakytos visos salės, pasireng
ta koncertams, parodoms ir 1.1.

Šalia seimo bus ir lietuviš
kos kultūros manifestacija. Bus 
surengta lietuviu dailininku re
prezentacinė paroda, kameri
nės muzikos ir didžiulis dainų 
bei solistų koncertas, spaudos 
paroda, sporto šventė.

Liepos 26 pas prel. J. Balko
ną įvyko organizacinio komite
to bendras posėdis, kuriame dar 
specialiai atvyko JAV LB Tary
bos prezidiumas — J. Šlepetys, 
A. Devenienė. .J Kapočius; 
Centro Valdybos pirmininkas 
— St. Barzdukas. Visos komisi
jos padarė pranešimus apie sa
vo darbus ir peržvelgtė seimo 
eigą.

Organizacinis komitetas sei
mo išvakarėse, rugpjūčio 27, de
legatams rengia priėmimą. Pa
čiam seimui jis pateiks tik pro
vizorinę programą. Tikslią dien- 
tvarkę priims pats seimas.

Rugpiūčio 28, 10 vai. Statlerio 
viešbutyje prasideda seimas, 
išsrenka pirmininkus, sekreto
rius ir kitas komisijas ir prade
da savo posėdžius. Visų kraštų 
atstovai padarys pranešimus 
apie lietuvių gyvenimą. Tų pra
nešimų santradka bus perduo
ta paskutiniame iškilmingame 
posėdyje.

Tą pačią dieną atidaroma 
Statlerio viešbutyje spaudos pa
roda.

Riveršide muziejuje 3 v. p.p. 
atidaroma dailės paroda. Vaka
re 7 v. tame pačiame muzieju
je vyksta kamerinės muzikos 
koncertas. Programą išpildo: 
pianistas A. Kuprevičius, vio- 
lenčelistas J. Saulius, smuikinin 
kas Iz. Vasiliūnas, akompanuo
ja V. Vasiliūnas.

Rugpjūčio 29 skiriama seimo 
posėdžiams, kurie vyksta Stat
lerio viešbutyje. /

Rugpjūčio 30 iškilmingas sei-- 
ino posėdis 3 v. p.p. Bus pri
imtos rezoliucijos ir pareikštos 
kitos manifestacijos.

Vakare sportininkai rengia 
pasilinksminimą.

Rugpiūčio 31 bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvią šv. Patri
ko katedroje. Pamaldas laiko 
vysk. V. Padolskis. Pamokslui 
apie šv. Kazimierą norima pa
kviesti amerikiečių vyskupą.

Didysis koncertas įvyks 2 v. 
p.p. Carnegie salėje. Programo
je dalyvauja: Čiurlionio ansamb
lis. vad. Alf. Mikulskio, Daina
vos ansamblis, vad. Step. So- 

■ deikos. Pirmyn choras, vad. K.
Steponavičiaus. Varpo choras, 
vad. St. Gailevičiaus; solistai: 
Juzė Krištolaitytė. Aldona Stem- 
pužienė, Stasys Baranauskas. 
Algirdas Brazis, vargonais groja 
Jonas Žukas. Diriguoja Alf. Mi
kulskis ir K. Steponavičius.

Tą patį vakarą Statlerio vieš
butyje yra banketas, kuriame 
dalyvaus Lietuvos atstovas 
Washingtone, senatoriai, kon
gresmenai ir aukštieji pareigū
nai.

Jau atspausdinti bilietai kon
certui ir banketui ir platinami 
Į visas lietuvių kolonijas Ame-

Kiekvienam lietuviui turi rū
pėti kultūrinis gyvenimas, jo 
problemos, o ypačiai kultūrinio 
lygio kėlimas. Todėl sveikinti
nos tų 60 įvairių kultūrinio gy
venimo sričių atstovų pastangos 
atkreipti savo ir visuomenės 
dėmesį į kultūrinio gyvenimo 
negeroves. Tačiam tam gražiam 
tikslui pasirinktoji priemonė, 
mūsų manymu, nėra vykusi. 
Jei tai būtų 60 garbingų ir ži
nomų kultūrininkų deklaracija 
— mes. pasipriešindami kultū
riniam nuosmukiui, pasižadame 
ir įsipareigojame. .. — tada bū
tų buvę galima tik pasidžiaug
ti. Juk paprastai kiekvienas at
gimimas. atsinaujinimas prasi
deda nup būrelio iniciatorių, 
kurie meta šūkį, duoda gaires 
ir kviečia visus geros valios 
žmones prie jų prisidėti.

Tuo tarpu atsišaukimo "Pasi
priešinkime kultūriniam nuos
mukiui" autoriai ir po juo pa
sirašiusieji pasirinko kitą kelią: 
gana aštriai pakritikuoti ( atro
do tuos, kurių parašų po atsi
šaukimu nėra), apšaukti kitus 
(neišvardinant kuriuos) kultū
ros smukdytojais, kūrybiniais 
impotentais, diletantais, netgi 
piktais kenkėjais, grafomanais, 
teplomanais. vartojančiais įžū
lią autoreklamą ir pan. Atsišau
kimą pasirašiusieji pasirinko 
lengviausią (nes neįpareigojan
tis), bet ir slidžiausią kelią. Ki
tus kritikuoti yra labai lengva, 
daug sunkiau konkrečiai ir po
zityviai reikštis bei išvengti to. 
kas kritikuojama kituose.
Reikia turėti labai gryną sąžinę
Kolektyvinis pasisakymas pro

pagandiniu požiūriu yra visada 
daugiau imponuojantis. Tačiau, 
kai kolektyvas deda parašą po 
neigiančiu, kitus kritikuojančiu 
pareiškimu, yra pavojaus, kad 
gali kolektyve atsirasti asme
nų, kurie daugiau tiktų į kriti
kuojamų negu kritikuojančių 
eiles. Sunku patikėti, kad 60 
nuveiktieji ar veikiamieji dar
bai ir atsiektieji laimėjimai lie
tuviškai kultūrai būtų jau tokie 
dideli ir žymūs, kad visi kiti 
būtų atleisti nuo patriotinės pa
reigos imtis kūrybinių uždavi
nių kad ir menkesnėmis jėgo
mis. Lygiai sunku patikėti kai 
kurių atsišaukimą pasirašiusių 
nuoširdumu, kai jie pasisako 
prieš veržimąsi į viešumą, kad 
ten varytų įžūlią autoreklamą.

rikoje išsiųsti didžiuliai p.aka- 
tai ir seimo kvieslys su bendra 
seimo ir parengimo programa.

Visi raginami ir prašomi kuo 
anksčiau įsigyti bilietus f didįjį 
koncertą ir rezervuotis sau vie
tą banketui.

DARBININKAS

TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ stovykla Pažaislio miške 1938. Nuotr. V, Augustino
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Dėl pasipriešinimo kultūriniam nuosmukiui
Laiškas iš Romos

kai tuo tarpu faktai rodo, jog 
ne vienas visai nesikratė pigios 
reklamos, o dargi kaikas pasi
davė ir autoreklamos pagundai. ’ 
Mesti akmenį į kitus reikia tu
rėti labai gryną ^sąžinę ir ne
būti neikad padarius to. kuo 
kaltinami kiti.
Ar šalia 60 jau nėra aukštos 

kultūros žmonių?
Jeigu ir atatinkamą mokslą 

išėjęs žmogus bando sau pasi
rašyti išeitojo mokslo pažymė
jimą ar diplomą, tai tokio do
kumento niekas nepripažįsta ir 
jo turėtoją nelaiko rimtu moks
lininku. Literatūros ir meno 60 
atstovų savuoju pareiškimu 
patys sau išsirašė literatūros bei 
meno aukšto lygio specialistu 
( ne mėgėjų) diplomą ir. pasi
savinę kitų teisėjų rolę, pastatė 
save virš kitų, apšaukdami juos 
kūrybiniais impotentais, besi
dangstančiais apeliavimu i pat
riotinius jausmus, nuduodan- 
čiais pietizmą lietuviškiems siu
žetams ir pan.

Kultūros sąvoka yra labai pla 
ti ir sunkiai apibrėžiama. Gau
nasi įspūdis, kad 60 žymių ir 
žinomų asmenų patys save įkėlė 
į tikruosius kultūrininkus, o vi
sus kitus paliko už kultūrininkų 
ribos ir ėmėsi juos peikti bei 
mokyti. Įdomu, kokiais kriteri
jais jie sau suteikė vardą tikrų 
kultūrininkų, turinčių teisę kal
bėti lietuvių kultūras vardu ir 
peikti bei smerkti kitus? .Ar ša
lia 60 jau nėra aukštos kultūros 
žmonių? Save pasiskelbti kultū
rininku be priekaišto ir dėmės 
ne visada yra aukštos kultūros 
pažymys, o dažniausia jos. stoka.
Norėta pasisakyti tik prieš tam 

tikrą spaudą
Neabejotinai šalia 60 yra visa 

eilė lietuviškai kultūrai nusi
pelniusiu žmonių. Bet jų vardų 
nebuvimas po atsišaukimu lei
džia spėlioti, kad patsai atsi
šaukimas yra vieno ar kelių as
menų pastangos savo asmeniš
ką nuomonę paremti kitų para
šais ir tąip jai priduoti daugiau 
svorio. Ypatingai keistai atro
do. kad po aštriu spaudos kal
tinimu padėjo savo parašus laik
raščių redakcijų nariai (dr. J. 
Girnius. A. Nyka Miliūnas. Al. 
Baronas) ir uolūs jų bendra
darbiai. Spėtume, kad tai bu
tų autokritika. Bet to iš atsi
šaukimo turinio nematyti, tai
gi peršasi išvada, kad čia norė
ta pasisakyti tik prieš tam tik
rą spaudą. O jau užuominos 
apie tėviškės laukų gubas stip
riai atsiduoda asmeniškumu. Ar 

čia tikrai išvengta "priešui" į
gelti, kas atsišaukime taip 
smerkiama?

Žmogaus kultūrinis pajėgu
mas atestuojamas ne diplomais, 
titulais, o tik darbais. Lauktini 
tad ne skambūs pareiškimai, o 
tik konkretūs darbai, kurie 
daugiau kultūros lygiui pakelti 
padarys, negu šauksmas prieš 
piktus kenkėjus ir kult, smuk- 
dytojus. Juk ir laikraščiai yra 
tokie, kokie bendradarbiai. Jei 
60 kolektyvas įsijungs į spaudos 
bendradarbių eiles (kur jie vi
sada yra pageidaujami), tada 
jų atsišaukimas bus pasiekęs 
savo tikslą. Per 60 kultūrinin
kų veikalus ir straipsnius nesi
matys tų. kurie yra tik diletan
tai.
Ar nebus tai pasitarnavimas 
tiem, kuriem nenorėjom tarnau
ti?

Atsišaukimą pasirašiusių pasi
rinktas apibendrinimo kelias 
yra taip pat ir pavojingas. Nie
kas negali užginčyti, kad tiek 
kultūrinio gyvenimo baruose, 
tiek spaudoje pasirodo kultū
rą smukdančių reiškinių. Geriau 
šia būtų prieš juos, konkrečius 
faktus, pasisakyti, kovoti, nuro
dant kur ir kas bloga. Bet kai 
imama kalbėti bendrybėmis, ta
da jau trūksta objektyvumo ir 
bešališkume. Dėl spaudoje pasi
taikiusio vieno kito neigiamo 
reiškinio negalima bendrai tvir
tinti. kad kultūrinės kūrybos 
sritis yra jau nusmukdyta į pri
mityvų bejėgiškumą, kad li
teratūroje ir mene reiškiasi 
vien tik diletantai ir pikti ken
kėjai. kad grafomanai ir tepolo- 
manai. sumaišę visa vienan ka
tilam padarė tik reklarpos mu
gę ir dėl to kultūrinis gyveni
mas yra atsidūręs pavojuje. O 
spauda kalta, kam atidariusi ke
lią diletantams veržtis į viešu
mą ir joje varyti savo įžūlią au
toreklamą.

Šitokia mūsų kultūrinio gy
venimo charakteristika yra ne
teisinga. nes be vieno kito nei
giamo reiškinio galima pastebė
ti ir teigiamų. Salia rimtų, ver
tingu raštu ir kūrinių visada 
buvo, yra ir bus menkesniu. Bet 
jei tarp kviečių atsiranda viena 
kita šiukšlė, tas dar nerodo, kad 
kviečių nėra, kad visa yra vien 
šiukšlės. Šitoks savojo kultūri
nio gyvenimo atestavimas ir to
kio jo apibendrinta charakteris
tika gali pasitarnauti ne kultū
ros lygiui pakelti, o tik suteik
ti medžiagos tiems, kurie ts tik; 
rujų nori, kad tasai lygis nus

muktų. ir kurie visa, kas ne jų 
sukuriama, iš anksto apšaukia 
menkysta.

Bereikalingi apsispiaudymai 
jau davė pakankamai medžiagos 
Lietuvos okupantams pasidžiaug 
ti tremties lietuvių menkėjimu, 
nepajėgumu, merdėjimu. Ar 
ir šis atsišaukimas nebus tos 
rūšies pasitarnavimas tiems, 
kuriems nenorėjome tarnauti, 
nė vergauti?

Vaižganto deimančiukai
Kun. J. Tumas — Vaižgan

tas savo gyvenimo laikotarpy
je pats stipriai besireiškęs lite
ratūroje ir bendrai kultūrinia
me gyvenime (dėl to turėjęs 
teisės pasisakyti prieš "kenkė
jus"). neieškojo vien neigiamy
bių. o kiekvienoje pasirodžiusio
je kad ir nedidelės vertės kny
gelėje ar straipsnyje rasdavo 
"Deimenčiukų". Jam buvo mie
la visa, kas sava, lietuviška. Jis 
teigiamai vertino kiekvieną nau
jai atgimusios Lietuvos kultū
ros darbininkų pastangą. Dėl 
to šiandien Vaižganto niekas 
nesmerkia, nes jis tai darė iš 
meilės, o ne iš pataikavimo 
“menkystoms".

Pasilenkimas su taikiniu
Jei. kaip atsišaukime sako

ma. “nepriklausomojo gyveni
mo metais laisvoje tėvynėje bu
vo sparčiai pažengta įvairiose 
kultūrinės kūrybos srityse ir 
pasiekta rimto lygio", o dabar 
“šis lygis šiandien yra atsidū
ręs (atsišaukimą pasirašiusių 
nuomone) didelėje grėsmėje vėl 
būti nusmukdytas i primityvų 
bejėgiškumą, tai vyksta ne 
dėl to. kad atsiranda menkai 
rašančių ar piešiančių, o grei
čiau dėl to. kad gyvename la
bai nepalankiose ir nenormalio
se sąlygose, kuriose daugelis 
tų. kurie galėtų rodytis kultūri
nėje srityje, iš jos yra išsijun
gę ir nuėję asmeniškų interesų 
keliais (tokiems tai tikrai 
reiktų atsišaukimo), žūdami lie
tuvių tautų ir jos kultūrų.

(Nukelta į 6 psL)

Tautine skautu 
stovykla

Šiais metais lapkričio 1 suei
na 40 metų nuo to laiko, kada 
pirmoji lietuvių skautų skiltis 
turėjo pirmą viešą sueigą Vil
niuje, Vytauto Didžiojo gimna
zijoje.

Lietuviai skautai ir skautės 
švęsdami šią sukakti ir sekda
mi savo tradicijas, ruošia tauti
nę stovyklą. Tai bus ketvirtoji 
skautų tautinė stovykla (I — 
1928, U — 1938. III — 1948). 
šį kartą’ skautai suvažiuos sto
vyklauti tik iš JAV, Kanados 
ir Venecuelos. Stovykla vyksta 
netoli Detroito, Highland Re- 
creation Area, Pontiac, Mich. 
nuo rugpiūčio 15 iki 30 d.d. 
Jubiliejinės Iškilmės bus šešta
dieni ir sekmadienį — rugpiū
čio 23 ir 24.

Studentu Ateitinin
ku S-gds žinios

SAS vasaros stovykla įvyks 
ALRKF stovyklavietėje, prie 
Manchester Mich. Stovykla tesis 
dvi savaites — nuo rugpiūčio 
24 iki rugsėjo 7.

Stovyklos mokestis abi sa
vaites stovyklausiantiems: stu
dentams $39, abiturientams $30 
Trumpesni laiką stovyklausian
tiems: po $4 už dieną, jei ma
žiau negu 7 d.; po $3.50 dieną, 
jei virš 7 dienų.

į stovyklą vykstantieji re
gistruojasi iš ankšto savo drau
govės valdyboje mokėdami' $5 
registracijos mokestį. Užsiregis
truoti reikia prieš rugpiučio 10. 
Draugovių valdybos iki rugpiū
čio 15 užsiregistravusių sąrašą 
ir mokestį persiunčia SAS iž
dininkui F. Palubinskui. 6838 
So. Campbell Avė.. Chicago 29. 
III. Pagal metinio suvažiavimo 
nutarimą iki minėtos dienos ne
užsiregistravusieji moka. svečio 
mokestį.

Stovykloje dalyvauja studen
tai ir šiais metais gimnazijas 
baigusieji. Pereitų metų suva
žiavimas nutarė, kad stovyklą 
bus uždara: neateitininkai sve
čiai dalyvauja tik su raštiniais 
kvietimais, kurie gaunami vie
tos draugovės valdyboj. •

Stovykla tęsis dvi savaites. 
Mokestis mažesnis nei pereitų 
metų. Programa įvairi ir išsa
mi. ruošiama nuo vasario mė
nesio.

Abiturientai
Draugovės valdyba turi už- 

megsti ryšį su baigusiais šiais 
metais gimnaziją supažindinti 
juos su ateitininkų vęįkla. kvie
čiant i susirinkumus. iškylas. 
Ypatingą dėmesį atkreipti į 
gimnazijas baigiančius mokslei
vius ateitftiinkus — jie visi kuo 
greičiau turi būti įtrakti į drau- 
vės gyvenimą.

Nei vienas abiturientas netu
ri nutraukti mokslo: prašėme 
atkreipti dėmėsi į paskolas iš 
Ateitininkų Šalpos Fondo. Sti
pendijų reikalais informacijas 
pateiks SAS reikalų ved. J. 
ŠtuopLs. 3237 South Lituanica 
Avė.. Chicago 8. III.

Norima, kad kuo daugiau abi
turientų dalyvautų vasaros sto
vykloje, nes tai geriausias bū
das pajusti SAS pulsą. Tam 
tikslui abiturientams stovykla
vimo mokestis atpigintas: sto
vyklaujantieji dvi savaites mo
ka $30: stovyklaujantiems 
trumpesnį laiką atpiginimo nė
ra. Abiturientai, kaip ir visi 
stovyklautojai, iki rugpiučio 10 
užsiregistruoja draugovės val
dyboje* sumokėdami $5 reg. 
mokestį (atvažiavę į stovyklą 
primoka) $25.

Visiems abiturientams bus 
išsiuntinėti vasariniai “Gaudea- 
mus" numeriai, todėl iki liepos 
mėn. 15 draugavių valdybos 
prisiunčia visu vietovių abitu
rientu sąraša (visų, -ne vien tik 
MAS priklausančiųjų), o sąrašo 
nuorašą nusiunčia SAS Spau
dos ir Informacijos Skyriaus ve
dėjui D. Staniškiui, 12620 Cor- 
nado Avė.. (’leveland 8, Orio.

SAS Valdyba

• Dvi Lietuvos vėliavos bus 
iškeltos Liurde rugsėjo 14—17 
d.d., kada vyks tarptautinis 
Marijos kongresas. Kongrese 
dalyvaus apie 80 tautų. Lietu
vių sekcijai vadovaus vysk. V. 
Padolskis, sekretorium bus 
kun. P. Dauknys. Kongrese 
lietuvių dalyvaus apie 300. Iš 
Anglijos bus 82, beveik tiek 
pat iš Prancūzijos, iš Vokieti
jos, kiek mažiau iš Italijos. 
Belgijos ir kitų kraštų. Iš To- 
rino lietuviškos gimnazijos at
vyksta 50 berniukų su balto
mis uniformomis.

IŠ VISUR
• Darbininko metinis pikni

kas bus šiemet rugpiūčio 17 
Lindene, Laisvės parke, kur 
paprastai vykdavo Darbininko 
parengimai. Kviečiami visi Nevv 
Jersey apylinkės lietuviai į 
pikniką, kur linksniai praleisi
te laiką ir paremsite mūsų laik
raštį.

• Žemaičiai Kunigai renka 
aukas Klaipėdoj statomai baž
nyčiai. Tam reikalui yra suda
rytas komitetas, kuriam pir
mininkauja kun. V. Martinkus 
(350 Smith St., Providence 8. 
R. I.),. sekretoriumi yra kun. 
A. Račkauskas, kasininku kun. 
J. Pragulbickas.

• Į pasaulio lietuvių seimų 
atvyksta šie chorai: iš Chica- 
gos Dainavos ansamblis ir Pir
myn choras, iš Toronto Var
po choras ir >iš Cleve.ando — 
Čiurlionio ansamblis. Chorai 
koncertuoja rugpiūčio 31 gai
šioje Cęrnegie salėje. Jų dai
nas palydi simfoninis orkest
ras (Simphony of the Air), 
vargonais groja Jonas Žukas. 
Taip pat dalyvauja ir solistai: 
Juzė Krištolaitytė. Aldona 
Stempužienė, Stasys Bara
nauskas ir Algirdas Brazis.

• Vladas Nivinskas, 70 me
tų, buvęs Lietuvos kariuome
nės atsargos majoras, mirė Ar
gentinoje birželio 23. Buvo ki
lęs iš Kėdainių apskrities; iš
ėjęs iš kariuomenės^ tarnavo 
pasienio sargyboje, buvo ruo
žo viršininku.

• Muz. Bronius Jonušas 
vyks į Vokietiją, kur Stuttgar- 
te įgros į plokšteles lietuviškus 
maršus. Plokštelės jau dabar 
platinamos prenumeratos bū
du.

• Sydnėjaus skautai lietu
viai šoko televizijoje specialio
je programoje pabėgėliams 
remti.

• Melbourne šalia lituanis
tinių kursų susidarė jaunesnių
jų grupė, kuri mielai mokęsi 
lietuvių kalbos. Jaunesnei gru
pei trūksta tinkamo mokytojo, 
iki šiol su ja dirba studentai.

• Susiartinimo šventė, ren
giama JAV ir Kanados lietu
vių studentų, numatoma spalio
3. 4 ir 5 d.d. Montrealyje.

• Dr. V. Pavilanio vedamas 
mirko-biologijos institutas Ka
nadoje jau nuo pavasario labai 
sėkmingai gamina skiepus nuo 
vaikų paralyžiaus. Institutas 
tiek pagamina skiepų, kad 
pradeda juos ir eksportuoti. 
Beždžiones skiepams gaminti 
gabenasi iš. Indi jos.

• Kun. Jonas Bulaitis, Ang
lijos lietuvis, Romoje baigęs 
mokslus ir ten įšventintas į 
kunigus, pirmąsias mišias at
laikė Londono lietuvių bažny
čioje liepos 20 d. Londono lie
tuvių kolonija jam surengė 
gražias primicijų vaišes.

• Lietuvių sodyboje Angli
joje kuriama lietuviška biblio
teka. Per vasarą čia atostogau
ja nemaža lietuvių.

V a r 2 o n i n

d ė m e s i u i
Išleista II laida

y Kalėdų Balsai
JĮ 30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. ŠAI’CICNAS

i;

!

bKaina $1.00. 36 pusi.

Gaunama:

DARBININKAS,
910 Willoughby Avenue, 

Brooklyn 21, X. Y.
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Strolis, Mr. ir Mrs. A Janks. 
Susirinkimas baigtas malda ir 
vyčių himnu.

liams. Vasarotojų patogumui 
kiekvienam aukšte yra virtu* 
ve, šaldytuvas ir reikalingi in
dai, apmokamas mokestis už 
maudymąsi.

Hipnotizmas j pagalbų
Detroite Helen Stedman, 48 

metų moteris, negalėjo naudo
tis keltuvu. Nuo jo' tiesiog a* 
palpdavo. Hipnologinės sąjun
gos pirmininkas Rogers ją pa
gydė hipnozės keliu. Po 12 me
tų ji dabar gali naudotis keltuvu 
visai be kliūčių.

898 Wert Broedsray 
S®. Borto* 27. Mam. 
Tel.: ANdrew 8-8784

983 Hrtfoo* Am. 
BMbtuttr, N. Y. y 
TeL: BAker 54323

Avantiūristų niekad netrūksta
Paryžiaus 35 metų Maurice 

Tondu sugalvojo nustebinti pa
saulį nauju dalyku — jis tre
niruojasi Senos upėje dideliam 
žygiui: perplaukti Atlantą sa
vom jėgom. Jis stumsiąs prieš 
save tik guminę valtį, į kurią 
lipsiąš iš vandens pasilsėti po 
8 valandų per dieną plaukimo. 
Jis tikisi padarysiąs kelionę iki 
New Yorko per du-tris mėne
sius. To kelio yra 2.700 mylių.

4192 Archer Avenue 
Chicago 32, IB.
Tel.: FRontier 6-6399

TERRY SPITTL.ER, 2 metų, 
prarijo užuolaidų kablį. Ii Ueaf 
River, HL, buvo nugabenta į 
Chicagą greitai operacijai.

reaco Valhikonfc, Šaukimas, 
BostoBO Baškauskai, Mastomai. 
O tokiu nnlm darbininkų, kai 
Rrocktono Moterų Sąjungos 15 
kuopa ar B. Bartkevičius čia 
visa eilė. Eina loteitjos, dova
nos, kitos pramogos. Visur dūz
gia kaip avily: bučiuojasi gimi
nės, sveikinasi pa^igarsiimdami 
pažįstami, tėvai gėrisi saule 
nudegusiomis vasarotojomis — 
dukrelėmis. Lyg Žemaitė bū
tų atvežus žemaitiškus atlaidus!

Telefonas'' akliam ir kurtiem
Chicagojetelefonų kompani

ja pritaisė telefono aparatą 
kurčiam ir aklam. Telefone toj 
vietoj, kur yra membrana, yra 
pritaikyta tokia virpanti'plokš
tuma, kurios bangas galima 
pirštais apčiupoti. Ji virpa pagal 
Morzės abėcėlę. Norėdamas kal
bėti, aklasis ir kurčiasis duoda 
ženklus* taip pat Morzės abėcėle 
ir tokiu būdu gali susiekti su 
pasauliu.

Gražiai suaugusių liepų take- 
kiu (tokios jos skurdžios buvo 
prieš keletą metų!) vysk. B. 
Flanagan, prelatai P.. Juras ir 
K. Vasys, kunigai Bagdanavi- 
čius, Dambrauskas, Kontautas, 
Norbutas ir vietiniai, su 120 
stovyklautojų, seselėmis ir mi
nia svečių, lanko Fatimos Mari
jos kalnelį lietuviškąjį kryžių, 
kartoja pasiaukojimo aktą.

Paskui vaišinasi, kaip kas iš
mano: pietauja vienuolyno rūsy
je, užkandžiauja po palapinė
mis ar kloja patėsalą žolėje ir 
valgo atsivežtus pietus. Sukaitę

Roma, 1958 m. liepos 24 d. 
. Kun. Dr. J. Vaišnore, MIC 

Dr. Zenonas Mnokfo

bia, kviečia K. Mockus, J. Gied
raitis, kun. V. Martiniais.

Po pietų 4 vaL seka mergai- 
/čių stovyklos meno ir sporto 
programa. Svečiai sėdi ant že
mės, suolų ir tvorų, gėrisi K. 
Marijošienės, sės. M. Bernar- 
dos’ ir N. Stadalninkaitės (ji 
parašiusi ir muziką poros dai
nų) parengta programa.

Pirmoje daly vyresnės stoyyk 
lautojos taut drabužiais, mažiu
kės baltai mėlynomis unifor
momis eina plastiškų eitynių, 
šoka, dainuoja, inscenizuoja 
“Gandrą* ir purienas”, “Kiškio 
lūpą’ Malonus šių metų paįvai
rinimas — lenktynės su svirti
niais (laimi žibutės ir Marijos 
būrelis lygiomis), šaunios kvad
rato kovos tarp Ramunių ir Vai
dilučių; laimi Vaidilutės, bet 
puikios ir Ramunės, sportiškai 
šūkteldamos choru: “Mes lai
mėsim kitąmet!”.

Nesiduokit špgaufinėjanri 
netikrų gandų!

Siųsdami 
DOVANU ŠUNIMIS 

į Sovietą Rusijos

1313 Addfeon Rd.
Cor. Superfor Avė. A E. 71st St.
Clevetand 3, OMo
Tel.: UTah 1-6807

Vis tai žinoma, tačiau nuo 
to rūkvmas nemąžta.

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
ir Mtų

Musiji skyriai:
1991 Broadway 
New> York 23, N. Y. 
Tel.: LYcetnn 5-0960

Kas yra tikrieji lietuviškos 
kultūros kenkėjai?

Su pagrindu nusiskundžiama 
ir padejuojama, kad pasaulė 
žiūriniai ir politiniai įsitikini
mai bei skirtumai suskaldė lie
tuvių* visuomenę ir sunku ją 
sulipdyti bendram Lietuvos lais
vinimo darbui. Da šiol bent kul
tūros srityje (išskyrus dailinin
kų pasipešiojimus) atrodė, kad, 
reikalui esant, mokama dar ben
dras darbas dirbti pagal kiek
vieno išgales. Tenka nuogąstau
ti, kad 60 atsišaukimas nebus

Bežaisdama Mariukė įsigei
džia. kad motina būtinai už-

SERVICE, INC. 
716 W ALNUT ST^ 

PHILADELFHIA 6, PA.
WAInut 5-3455 -

verginančių kelionių, vasaroti 
vyksta j Asbury Park, N. | 
P. Lanto (Lanamko; vasar
namį.

Išnuomojami kambariai se-

—O kam? — toji klausia.
— Tėtukas sakė, kad mes 

daug linksmiau gyventume, jei
gu visai užmerktum akis.

. Tiesiogini susisiekimas au 
tobunais ir traukiniais su 
New York, Newark ir Phila-

kelias, kuris veda į vieningą 
kultūrinį darbą. Tuo keliu pa- 
sinešus tikriausia nebus pasi
tarnauta lietuviškos kultūros 
lygio pakėlimui. Reikėtų išveng
ti skaldymosi — rūšiavimo į tik
ruosius kultūrininkus ir kultū
ros kenkėjus, hes šiam skirtu
mui mastas yrą labai netikras. 
Tikrieji lietuviškos kultūros 
kenkėjai yra ne čia, tremtyje, 
bet ten, Lietuvoje, kur žaloja
ma ne tik lietuviška, bet ir iš
viso bent kokia kultūra. Trem
tyje visi, kas kaip pajėgia, su
geba ir išmano lygiai gali įneš
ti savo, tegul ir ne pačią ge
riausią, dalį į bendrąjį lietuviš
kos kultūros lobyną. Esamose 
sąlygose dirbančiųjų niekad ne
bus perdaug.

Visa tai, kas čia išdėstyta, 
nėra vien čia pasirašiusiųjų 
nuomonė, bet ir visos eilės ki
tų, kurie pozityviai reiškiasi 
mokslo, kultūros, auklėjimo ir 
kitose lietuviškojo gyvenimo sri
tyse. ir kurie skatino šias mintis 
viešai pareikšti.

liepos 22 šv. Jurgio salėje. Bu
vo aptarti svarbūs organizaci
niai ir labdaros reikalai.

J. Štokas paskaitė komunika
tą apie vyčių organizuojamą 
stipendiją, J. Boley, buvęs vy
čių pirmininkas, pranešė, kad 
rudenį bus organizuojamos lie
tuvių kalbos klasės:

F, Vaškas, Lietuvos reikalų 
pirm.
ta jo srityje, ir prašė narius 
taip pat uoliai sekti amerikie
čių spaudą ir gyvai per laiš
kus, per spaudą reaguoti Lie
tuvos reikalais.

Buvo išrinkti delegatai į Phi- 
ladelphijos seimą: Newarko 29 
kuopą atstovaus: Frank Vaskas, 
Mrs. Anna Pocius, Vera Lauk
žemis, Stella Andrews, Charles 
Sipaila, Stanley Pocius, Char
les Strolis, antrininkai: Julia

serys, atsidėjusies Dievo, arti
mo ir savo tautos tarnybai, mo
kėjo užkariauti žmonių Antis. 
Ypač jbs patraukė meUteSų 
stovyklų rengimu. Stovyklos vi
sada gerai orgainzuotos, turi 
gerą progaramą, lietuviškos 
nuotaikos, mergaitėms įdomins 
Tad mergaitės nekantriai tau
kia kitų metų , kada vėl galės 
atvykti; tėvai patenkinti, kad 
dukterys gali pabūti motinikėj 
seselių globoj per vasaros karš
čius gryname ore, pasimokyti 
lietuviškų dalykų, pasportuoti.

Kad ir neaiškus atrodė liepos 
27 rytas, bet žmonių prigužėjo 
apie 3000. Sodyboje po audro
tos nakties dar drėgni medžiai, 
šviežio žalumo veja, rainus ry
tas. Susirinkusiųjų pakili, mal
dinga nuotaika. Pamaldos tanke 
vienuolyno prieangyje, šv. Mi
šias aukoja ir pamokslą sako 
seselėms ir lietuviams daug pa 
tankumo rodąs Nonricho vysk. 
B. Flanagan. Pamoksle akcen
tuoja didelį seselių religinį ir 
auklėjimo darbą, pabrėžia pa
skutinės popiežiaus enciklikos 
mintis — maldą UŽ kenčiančias 
priespaudą /tautas ir lietuvių 
tautą.

Sveikinimo žodyje vienuoly
no kapelionas kun. St. Yla Ši
luvos apsireiškimo jubiliejaus 
proga gyvai atskleidžia sunkiuo
sius Lietuvos 16-17 a. sąvartos 
laikus: krašto visokeriopus sun
kumus: karu% marą ir protes
tantizmo užplūdimą. Kai tautos 
brneda Į ereziją, Marija aplan
ko Lietuvos žmones, jauniausi 
Europos krikščionys grįžta į ka
talikybę, joje išlieka, nors ap-| 
link beveik visos tautos lieka 
atkritusios nuo Katalikų Bažny
čios. Lietuva pasidaro švento
ji Lietuva, Marijos žemė. Kry
žių Lietuva. -

Klausytojai pratęsia savo 
dvasioje šias mintis į dabartį, 
giliai krūtinėje suspurda 
džiaugsmas ir viltis. .. “Todėl 
nesibijosime, kad ir žemė dre-

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

M u s ¥
litai JesCampanAv. 121 E. Vermcnt Et. 
DETJKHT ta MICH. LOE ANGELES, CA U

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS! LIETUVĄ

200 Orchard St. Naw Yorfc 2, N. Y.
Kampas Houston St
Telef. AL 4-8319

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

t CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GB 5-6166
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Statistika, kurtos niekas 
neklauso

-Londone septintame kongre
se draugijos kovai su vėžiu A- 
merikos sveikatos institutas pro 
nešė tokias statistikos išvadas: 
tarp rūkančių mirusių skaičius 
proporcingai 10 kartų didesnis 
negu nerūkančių: Tarp rūkan
čių 40 cigarečių per dieną pro
porcingai daug didesnis nei rū
kančių 10 cigarečių; mirtingu
mas nuo širdies smūgio tarp 
reguliariai rūkančių 63 procen
tais didesnis nei tarp nerūkan-

kreipti*:
P LANYS

515 Fourtb Avė
(cor. Kmory St.),

Aabury Park, N. J.
TeL PBoopeet 4-6084

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja it stiprio* radijo stoties WLOA. 1550 kilocydes 

~ KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 
Jei norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

S. Bedtenatdno kmutuv^e kalbama nisttkai, lenkiškai ir ukra'nifikai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS 

tESTADIENLUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Piagttnginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSUOJE!

Pasiųsk jidn vihiones atlaikas suknelžm, eilūtSm, apsiaustam. 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuves 
Atsineildte žj skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas -»

per oficialiai autorizuotą 
įstaigą siųskit liepos, rug- 
piūčio, rugsėjo mėnesiais, 

ar bile kita laika 
Oficialiai pripažintos" fir
mos priims jūsų siuntinius 

bet kūrino laiku 
Smulkesnių informacijų 

reikalu teiraukis pas

VAN'S GARAGE 
209 N. Ogden Avenue 

Chicago, IK. HA 1-3284

We pick-up and DeHver, Hand- 
Washing a_d polishing — open 
every day and Sundays.

Del pasipriešinimo
(Atkelta-iš 5 psl.)

Jei mes gerbiame gydytojus, 
inžinierius, teisininkus, moky
tojus, kunigus, kurie šalia sa
vo tiesioginio pašaukimo tautos 
atgimįmo kelti stojo į kultūri
ninkų eiles ir dalį gyvenimo pa
aukojo lietviškai literatūrai puo
selėti, tai lygiai turėtume pa
gerbti ir pasidžiaugti tais, kurie 
virtę paprastais fabrikų darbi
ninkais, randa taiko dar paimti 
plunksną į rankas ir užpildyti 
eiles, iš kurių ne vienas diplo
muotas pasitraukė.

Mūsų manymu kultūrinis nuo 
smūkis gresia lietuviškai kultū- 
ra| ne dėl to, kad kas dar ra
šo, bet dėl to, kad daugelis jau 
nerašo, arba rašo tik kitus nie
kindamas ir puldamas, rašan
čiuosius iškoneveikdamas pik
tais kenkėjais ir grafomanais. 
Jau dabar skundžiamasi, kad 
yra daug tokių, kurie neskaito 
lietuviškos knygos. Jei tokiu 
tempu eis ir toliau tremtinių 
nutautėjimas, tai greitai nebus 
nė kas rašo. Tad esamose sąly
gose kalbėti apie kultūros ken
kėjus, tuo vardu vadinant ra
šančiuosius. yra prasilenkimas 
su taikiniu, to vardo nusipelno 
tie, kurie iš lietuviškos kultūros 
jau išsijungė, nors galėjo jai 
savo duoklę atiduoti.

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JCS NESATE PATENKINTI

Antro> daly Baranausko ^ _ .
Nekalto ~ ■ Jl . >■"" a^kiBn SUelto” aiHrtao 1M. Vto ubpoš inta. Bparduodami <b<mi Mekui importuotų

sidėjmo «tam>ni>e. Nanjoatos aH. tiM.ri. ototą sakaktiea piwntn*jtmari
Angliju tiek anieji, tiek nao- • Mergaitedatonoja“Ctohigies-
jteji totorė latol mietai laif ■»*". M* "Andėjėlę“, padė
kosi į Sų Šventę. Mainote se- *> pats,poetas A. Jaro-

nauska$ jyg vaikščiotų po “Kal
nus kelmuotus, pakabės nupli
kusias” Sės. M. Bernarda diri
guoja skambias dainas: “Tris 
dienas” “Vyšnios žydi”, “Pasė
jau dobilą”. *

Trečioj daly Šiluvos Marijos 
pasirodymo inscenizavimas.. Pro 
džtoj - pieAienys kepa bųįves, 
mrto jas auĮkštyn dėl karščio ne
nuturėdami'rankose, šoka Ože
lį, Mikitą, ūkauja. Paskui pasi
rodo Marija, ir Šiluvos giesme

Tamsta, rasi didey pasirinktinų vilnonių medžiagų vyrų koet Ulmanis 
h kvarkams, moterų eUutčins, suknelėms bei švarkams.

Maišyto* Ir rayoninšs medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(whole8ale) kainomis.

Londone vienas žmogiūkštis 
nuėjo pas daktarą ir pasiskun
dė, kad jam pilvas ėmė skau
dėti. Peršvietus buvo skubiai pa
daryta operacija. Iš skilvio iš
imta gera sauja auksinių pini
gėlių. Atsibudęš po narkozo, 
žmogus tuojau pasiteiravo, kur 
yra padėtos jo “santaupos”, ku
rias jis taip budriai saugojo. Pa
sirodė, policija auksą konfiska
vo pasiremdama įstatymu, kad 
“auksas buvo neteisėtai išim
tas iš apyvartos”. Policija, žino
ma, neteisi, nes auksiniai pi
nigėliai pilve turėjo labai gerą 
“apyvartą”.

dainuoja savo maršo dainą 
“Liepos žydi”, dėkoja stovyklos 
vadovybei ir mokytojams ir ei
na nuleisti lietuviškos vMiavos. 
Paskui jaunimas šoka “Raudon
dvaryje”, toliau eina loterijos, 
gausiai valgoma, pramogauja
ma.

Kasmet auga stovykla. Auga 
jos darbai ir rūpesčiai. Kiek ga
lėdamos seselės stengiasi ats
verti mergaičių atsivežamus iŠ 
miestų svetimus papročius, mo
ko lituanistikos, dainų, meno 
dalykų, f veiko sporto, atgrės- 
damos nuo akrobatikos ir “par- 
dytinių” (tap dance). Tyliai 
dirba vienuolynas. Bet jo dar
bus visi matome, gėrimės, ver
tiname. šalia spaudos, organi
zacijų, lituanistikos mokyklų, 
jų darbas daugiausia padeda 
jaunimui įaugti į savo tautą.

V.K.

PRIE CITY SAVINOS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKĄJIO 

Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilnų eihitf

1538 BEDFOBD AVENUE, BBOOKLYN, N. Y.
M INgertal 74ML INpnol 7-7272

Atid*ryte laaaien tr seknadtenlai* ano S tfa R o MRadtaotal*
MAIUūn^ NEWAEK, N. J. TeL MIteM 2-2452

Me* takojome savo klijentam* už rėmimų mūsų firmos ir Jų 
patogumui me* skelbiame sekančius pagerinimu*:

1) Mūsų įstaiga Newarke bu* atldara Ir sekmadieniai* nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Me* iš*tan3anM kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai Msiunčlami tuoj pat.
4) M«* padarome prekių pasirinkimų mfeų maisto Ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remianti* mūsų klijentų parei
kalavimais.
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VOCATIOHS

RILEY BROS

IM 
•M Plevo- 
V. Vakau-

e4+ 18. V:e4 V:d7 19.Vgi 
Bae8+ 2O.Re3 Kgf8 (Baltieji 
ir vėl galėjo su Žh6+ laimėti 
valdovę) 21.(MM) c5 22. Rf4 
Zac8 23. Bdel Bed8 24.Bh3 b5 
25.Bg3 ą526JBge3, ir juodi pa
sidavė, nes 27.Ž:d6! sunku at
remti. Diagramoje padėtis po 
14...Bfe8.

kori bus-vartojama kasdien visą gy
venimą. Stąinless Steel sunkūs meda
liai pagaminti virimo indai sveiką 
vartoti, lengva valyti, patogūs virti, 
kepti ir daržoves be vandens pasteri
zuoti.

Sulankstytų automobilių dalių ižtiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

fta ęsato namuose ąr kur keliaujate, vtaoųet ręflpbĄkita 
MSefefcaa Vena Skris. Ate sūris Jau per Ogus metas gaminamas 
Jom ir ĮųgoSnes Antstatai ir jų šeimos, Fountatn, Iflcb.

RSKAIAUKITB TEK MK3BTCAN FARM SODO

K. Merkis yra pakviestas 
USCF fondo talkon, parinkti 
aukų lietuvių tarpe. Prisidėju
sių pavardės buš paskelbtos 
ChessLife.

Naujės Anglijos šachmatų 
pirmenybės' šiemet įvyks Bos
tone, Touraine viešbuty, rug
pjūčio 29 — rugsėjo 1. Varžy
bos bus A ir B klasėse. Per-

DIRECTOR OF VOCATIONS 
OUR’LAOY OR ROąARY PRtORY 
101 Boynton Lene, Rene, Nev.

to Kace,/ 
YOUR AD 

caMcelor change 
CALL LO 3-7291

3 TO 11 SHIFT - 
11 TO 7 SHIFT

40 HOUR WEEK ' 7 
PERIODIC INCREMENTS - 

Personai policies also include Sodai 
Security up to 3 weeks vacation, 
12 dayą siek kąve, 7 annual paid 
hohdays, Bluę Croęs—Blue Shield, 
health and acciflent Insurance.

Beginning Salary:
3 to 11/574; U to 7, 572. 
Paid Overtime.

Čall or write Director of Nursing, 
St. Clare’s Hospital, .Schenectady, 
N. Y. HX 3-6601.

taatų teorijos žinovas pateikia 
šioje knygoje daugiau pusšim
čio kruopščiai iaanalizdotų 
partijų iš 1957 m. Tarybų Lie
tuvos pirmenybių. Pirmenybė
se dalyvavo žinomi meistrai 
V. Mikėnas, L Vistaneckis, R. 
Chohnovas, Uralo meisteris G. 
Ilivickis ir keliolika jaunų 
Šachmątinipkų: J. Zelinskas, 
M. Ostrauskas, V- Baršauskas, 
A Uogelę ir kiti. *

Mikėno-Lakiūno ispaniška

Veda K. Mestis
P. Vaitonis laimėjo šių me

tų Ontario p-bes triuškinančia 
pasekme 8-0! Frank Anderson, 
buv. .Kanados meisteris mums
rašo: “Paid was in care fonn 
achieving a 100% score!”

Laimėtojai išsirikiavo ši
taip: P. Vaitonis 8-0, G. Fus- 
ter ir D. Kulyk po 6-2, H. 
Herbst, K. Frantzep, ]£ Gazso, 
R. Griaųdo, W. Wąlz ir T. 
Steen po 5-3. . ' <

USCF- Amerikos šachmatų 
federacija prašo paremti JAV 
komandos pasiuntimą į pasau
lio pirmenybes, Vokietijoje. 
Reikės. $5,000.— šachmatų bi
čiuliai prašomi paremti šį rei
kalą dolerio, kito auka. Siųs
kite Kario Merkio vardu, 431 
E. 7th St., So. Boston 27, 
Mass.

Taisoma Televizija, Radijau Hi-Fi 
Bartas garantuotas, atMĖąmas 
prttpnb teeimiko, pr^ažtato EGA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki T vai vak. 
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

Garantuoti dviejų kartų gyvenimui.
Skelbiami Amerikos daktarų draugijos publikacijose. 

Rekomenduojami tėvų magazino vartotojų patarnavimo biure. 
Pagirti Amerikos industrinių inžinierių draugijos. 

Parduodami per rekomendacijas. Krautuvėse neparduodami. 
Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar angliškai: 

D. PETRAITIS, c/o STAUM-ESSCRAFT CO, 
P. O. Box 61, Roefindale 31, Mass.

Yine & Uquor Store 
B&UntanAve. Brookiya 11, N. Y. 

Tet EV 7-2989
SAV. M. IB J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimus įvairių vynų, .deg
tinių, konjakų, midų Šventėms bei 

kitoms progoms

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybiniu taksę (Income Tax) užpildy-

Banųuets, wedding receptions 
all sodai Functkms 

■.service for 1000 persona 
no party tod smąll

W#a-Jos wrs ir tarėjo nuš- 
leisti justas, 44-63, vistiek, 
stipriai pasirodė prieš Rusijos 

-sportininkes, kurios yra laiko
mos geriausiomis pasaulyje.

Rusai dar kartą įrodė, kad 
nevieri . tarptautinėje politikoje, 
nesilaiko sutsriSy. Vos žaidy
nėms . pasibaigus, jie pasiskel
bė laimėję surinkę 172 prieš 
170 .taškų. Tuo sulaužyta raš
tiška sutartis, pagal kurią mo
terų ir vyrų žaidynės turėjo’bū- 
ti laikomos atskiromis. Ameri
kiečiai prieš sprendimą protes
tavo, bet šeimininkai, kaip jau 
senai jie įpratę daryti, "suvė
lavo" prtataą. Be to rusai nau
dojo ne standartinę taškų sis
temą,' duodami 5 taškus pirma
jai vietai ir 3, 2, 1 sekančioms 
trims vietoms. Vartojant pasau
linę 5, 3, 1 taškų sistemą, ame
rikiečiai, sodėjus-vyrų ir mote
rų resultatus, būtų laimėję 138 

» —137. Kaip ir visada, rusai, 
norėdami net ir sportą panau
doti propagandai, rezultatus pa
keitė savo naudai

Žvelgiant laimėtojų sąrašan, 
krenta į akį moterų ieties me
timo laimėtojos pavardė —Bi- 
ruta Zalagaitito. Amerikiečių 
laikraščiuose dedama jos nuo
trauką su raidėmis ant krūti
nės “SSSR“. Nėra jokios abe
jonės, kad tai lietuvaitė Birutė

mond Weinstein.
šachmatų knyga. V. Mikė

nas, šachmatų pirmenybės, 
Vilnius, 1958, 108 psl, Valsty- 

'pačiu geriausiu visam pašau- binės leidyklos leidinys.
yje". Vladas Mikėnas, gilus šach-Į

» RENTS SHORE HOMK
• Mile kog privete Sea. Beach
• Salt vuer Pool 
g AsHMMpeta ęarfc
HURRAY—A FEW CHOICE 

VACANCTES UĘFT!
Directions: Roui 35 to C3iffwood 
Beach, N. X aad turn to Beach, OR 
take Asbury Parit Bus fran 
hound Terminai, 242 W. 3401 St^ 
N. Y., and gęt o£f at CBffwood 
Beach. Rentai Office at the Beach. 
Phone MAtawan 1-0750 «r writo for 
free folder “Ę”.

partija iš 1957 m. pirmenyiūų. 
Mikęnęs joje dukart ‘ aukoja 
žirgą ir laimi. Mikėnas lošė 
baftais.

I.e4 ę5 2£f3 2c6 3.Rb5 a6 
4.Ra4 d6 5.c3 Rd7 644 Z&K 
7Jhd2 2g6 AŽfl Re7 9JSe3 
0-0 10.d5! Za7 {geriau buvo 
Žb8) LLR:d7 V:d7 12J14! c6 
13h5 Žh8 14J&^ Be8 (geriau 
laivo Bd8) 15.2f3:e5! (jei da
bar d:e5 Vg4! su dvigubais 
grasinimais V:g7 matas arba 
Žh6+, laimima1 valdovė) 15... 
Vc7 16.Vg4 Rf6 17.Ze5-d7! 
(naujas grasinimas!) 17...B:

Nors pagal rusų skaičiavimą 
Amerika dūeno. taškais pralai
mėjo žaidynes, bet dešimtkovė- 
je amerikonas R«fer Johnson, 
pastatė naują pasaulio rekor
dą, surinkdamas 8,302 taškus 
per dviejų dienų rungtynes. Iki 
šiol rekordą laikė rusas Kuz- 1 031 j°® tnrv° Hartforde; lai- 
necovas - 8,013. Jis šiose mėjo meisteris O. Popovych iš 
rungtynėse tesurinko tik 7,897 Bostono.
taškus. Paskelbus Johnsono lai- , mėgėjų p-bes (Amate- 
mėjimą, orkestras užgrojo A- m-y laimėjo i*. Erich W Mer- 
merikos himną. Tuo tarpu, sto- chand Rochester N. Y. 
vėtomu po didele raudona JAy 
žvaigžde. M susilaukė griaus- 17.metfaJ^kl,įietis 
mingų plojimų iš. 50,000 jo 
garbei sustojusios minios. Ru
sų sporto vadovas pavadino 
Johnsono nąiaprastą laimėjimą

» MAPLE TVENUS, ' HARTFORD, CONN.
Malonui patarnauja lietuviams naujai iruottoae patalpose 

prieinama kaina ,

TėL OEapel 6-1377

the'famUy. Spadous dtning xpoR 
aervtag tha pubiic 3 amais 4afly. 
Walk to cattobc churtii tiėdor 
Ownw- Managemmit Hotal Graoviile

Phona TW 2-9883 ’ '
345 Main Avenue, Bay H«aA H- J- 

Private and protectod beaįdiea

324 BASI $7Mi SĮRĮ3ET
NEW YORK 2% N. Y. 
Finest tovtoM Smoreasbord 
Lunchetm—Cocktails—Pirmer 

Air Cooled FL 9-5260



-į

.Undene, Laisvės parice, (Li
berty Park) 340 MSteben Avė. 
Pilmįknvimas prasideda 2 ▼. 
pą>. šokiai nuo 5 iki 9 v.v. Gro
ja Eddie Andrews orkestras, 
Piknike bus, ir lietviMtos spau
dos kioskąs. Autobusas iš Brodi 
lyno išeis nuo pranciškonų vie
nuolyno 1:30 v. p.p. apie 2 vaL 
vaL sustos prie Apreiškimo pa
rapijos.

■ vm uoliu

Liepos 29 Nevarke, liet pa
rapijos klebonijoje, įvyko po
sėdis šiemet rengiamo Balfo sei
mo reikalams aptarti. Pirminin
kavo rengimo komiteto pirmi
ninkas Iz. Jatulis, dalyvavo Bal- 
fo. {urmininkas kan. J. K<mčius; 
Balfo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus, kun. P. Totoraitis ir k. 
Visi pasakė, kad seimas būtų ne 
demonstracinio pobūdžio, bet 
darbo Bplfo veiklai plečiantis, 
atsiranda vis daugiau reikalų a- 
pie kuriuos negalima spaudoje 
rašyti, šie konfidencialūs Balfo 
reikalai ir bus įtraukti į seimo 
dienotvarkę.

-Brooklyno muztojuju
sekmadienio koncertuose, 2 

v. p.p., koncertuoja: rugpiūčio 
3: pianistas Robert Schick, rug
piūčio 10 statoma opera “La 
Traviata”, rugpiūčio 17 — pia
nistas Burton Rabinovvitz.

Japonų grafikos paroda atida
roma rugpiūčio 4 ir tęsis iki 
spalio 5 d. Išstatomi 18 am
žiaus grafikos darbai

Kazimieras Baltrušaitis, 
pranciškonų vienuolyno rėmė 

jas ir geradaris, šiuo metu gy
venąs pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkporte, Me., - šiomis 
dienmnis atšventė 80 metų su
kakti. Jis ym kilęs nuo Jurbar
ko ir yra poeto Jurgio Baltrušai
čio giminė.

Šiais Liurdo sukakties -me 
tais ne visi gali nuvykti į tik
rąjį Liurdą Prancūzijoje ir gau
ti atlaidus. Tie patys jubflėji- 
niai atlaidai yra suteikti ir Ken- 
nebunkporto Liurdo grotai.

Organizuojamos maldinin
kų kelionės ir iš Brooklyno bei 
Lindeno 

Liepos 23 mirė Morta Česai- 
tienė, palaidota iš Aprieškimo 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse, 

rugsėjo pirmaisiais Paliko vyrą, dvi dukras ir ta- 
mėnesio sekmadieniais. Vyks- nų. Laidotuvėse dalyvavo ir gk 
tama autobusais. Kelionė, valgis minaitis kun. J. Buikis iš Gk 

rardville, Pa.’ir nakvynė 15-18 doL Visais šių 
kelionių reikalais kreiptis į 
Darbininko administraciją.

Ieško buto
Tik ką iš Vokietijos atvykusi 

šeima su vienu dvejų metų vai
kučiu ieško Kast New York ar 
Richmand Hill rajonuose buto. 
Skambinti: J. Gečas, MI 7-2068.

Island įvyko New Yorko jauni
mo oigantaadjų surengta išty
la — piknikas. Nors diena bu
vo niūri, beveik visą popietį 
grėsė lietas, iškylautojų nuotai
ka buvo visai priešinga — links- 

IŠ viso suvažiavo virš pusan
tro šimto svečių, senų ir jaunų. 
Atvyko net jaunimo iš Philadel- 
phijos. Didelė lietaus galimy
bė, be abejo^ sulaikė nemažai 
žmonių namuose.

Suvažiavę visi pirmiausiai su
sėdo prie sustatytų po medžiais 
staliukų pasisotinti- Vėliau dau
gumas jaunimo išvažinėjo į ar
timą ežerą ir pajūrį pasimaudy
ti. Pavakaryje dangus visai pra
siblaivė, ir net teko išvysti ke
letą saulutės spindulių. Kur lie
timai sueina, ten tuoj atsiran- Linden, NJ.: M. Klimas, 221 
da ir sporto entuziastų. Ne ki- Jefferson Avė.;

Jersey City, N J.: L. Šimkus, 
205, 13th St.

Philadeiphija, Pa: A. Impule- 
vičius, 304 Cross St;

Hartford, Conn.; W. M. Chase 
275 Farmington Avė;

Watorbury, Conn: Dr. P. Vi
leišis Alderton Rd., Middle- 
bury, Conn.

vo įvairios lenktynės, bet vis 
dėl to įdomiausios buvo futbolo 
rungtynės tarp jaunimo ir “se-

Vakarop, jaunimas susirinko 
gražion salėn pasišokti, o vyres
nieji yis tebesėdėjo prie staliu
kų šnekučiuodamiesi, dainuoda
mi ir besigėrėdami gražiu vaka
ru. Bet atėjo laikas ir šiai links
mai dienai pasibaigti. Miškui be
skęstant gaivinančiame artimos 
jtate rūke, išjudėjome namų 

Požeminių traukinių, 
subway, mokesčius planuoja 

pakelti iš 15 centų iki 20 ar 25 
et Taip norima sudaryti fondas 
2 Avė. požeminiui traukiniui 
statyti, ši statyba atsieitų apie 

rin . 800 milijonus doL Naujos kai-
. . .. - nos planuojamos įvesti nuo sau-Dr. Antanui n* Akvilmai Mus- k . šio ar vasario men.teikiams liepos 18 gimė sūnus, 

Rimantas —■ Jonas. Šiuo meta 
dr. A. Musteikis gyvena Buffa- 
lo, N.Y., kur vienoje kolegijoje 
dėsto visuomeninius mokslus.

Andrius Kaiiy* mirė liepos 
22, palaidotas liepos 26 iš Auš
ros Vartų parapijos šy. Jono 
kapinėse. * Laidotuvės buvo iš
kilmingos, ^alyvavo 5 kunigai 
Nuliūdime liko žmona ir duktė 
Stella ir du anūkai Tikusieji 
dėkoja už patarnavimą, užprašy
tas šv. Mišias ir pareikštą už
uojautą.

Grand St, Brooklyn
11, N.YM- j. Rinkaus krautuvė- 
je, 495 Grand St, Brtokiyn 11, totai mfatatotoc ir rnįįttoiim, iri-
NLY.;p*! V. Jooušfaitę-Les- 1 *»*».**»
kaitienę,924IfofisonSt,Brook — ■■ ■
lyn, 21, N.Y.;; pas V. K^są, PRANEŠIMAS DAILININKAMS Kiek geli New Yerke demen-" J°1,ek?^ rūgpiūfių

Priinenamą kad lietuvių dai- ~ J “ '
lės parodai, rengiamai PL. Ben- 
draomenės sehno proga New 
Yorke, Riverside muziejuje, dar
bai prisiunčiami rugpiūčio 4, 5, 
6 id. ir priimami rugpiūčio 4 
vakare 7-9 v. šiuo adresu: 259 
North 5 SL, A^ieškimo parapi
jos salė (Chiirch of the Annun- 
dation), Brooklyn 11, N.Y.

Jury komisijai prisiunčiami 
tapybos, skulptūros ir grafikos 
darbai (nedaugiau kaip penki), 
gali būti įvairių meno krypčių 
ir stilių; laiškas su informacijo
mis ir 5 doL mokesčių siunčia
mas: A. KaŠuba, 104-06 217 St, 
Jamaica 29, N.Y.

Libane žuvo murinės iŠ 
. Brooklyno

Welter Richercteon, 18 metų, 
žuvo Libanonef Jo tėvai gyvena 
Brookįyne 513 53rd. St Prieš 
kelias dienas tėvai buvo ^avę 
laiftą, kad jis. labai norįs grįž
ti namo,- esąs pasiilgęs mamos 
gerų pyragaičių. Žuvo jis vi- 

• sai netikėtai. Netoli jų pozicijos 
vienas marinas lipo per tvorą, 
ir užsikabino jo automatinis 
šautuvas, šautuvas iššovė, ir 
kulka, perlindusi tvorą, pataikė 
į netoli stovėjusio Walter 
Richardson gŽHą. 

'.f . - -
Tėv. Petras Seniūnes,

Darbininko administratorius, 
išvyko atostogų į Kennebunk- 
portą.

121 Westchester Avė., White 
Plains, N. Y.; pas A. Maceiką 
102-29; 86th Avė., Richmond 
Hill 18, N.Y.; pas kun. J. Pa
ransevičių, 32 Domink St, Man- 
hatten, N.Y.; Piliečių klubo spau 
dos kioske, Union Avė. ir Stagg 
St kampas, Brooklyn 11, N.Y.; 
Republic Liąuor Store, 322 U- 
nion Avė., Brooklyn 11, N.Y.;

Newark, N J.: Mrs. Trečiokie
nė, 84 Van Nesš PI;

Patorson, NJ.: A. Rugys, 212 
Lawrence PL;

E. Orange, NJ.: V. Dilis, 543 
So. Clinton St, Tel.: Mlchel 
2-2976 ar ORange 2-1107;

CARNEGIE H1LL

US. News and Worid Report 
rugpiūčio 1 numeryje apskai
čiuoja, kiek gali būti New Yor- 
ke demonstrnatų, kai čia at
važiuos Chruščiovas: lenkų 179, 
879, vengrų 51,968, ’čekoslova- 
kų 30,130, rumunų 29,409, lie
tuvių 13,599* latvių 7,220, estų 
3,575, albanų 1,700, bulgarų l,s 
385. Prie jų reikia pridėti 314, parapijos bažnyčioje aukos šv. 
63 rusų, ukrainiečių ir kitų Mišias, sakys pamok., klausys 
tautų, įjungtų į Sovietų Sąjun- latvių išpažnčių ir parapijos sa
gą anksčiau Viso susidarys arti lAje priims kitindeną latvį ir 
milijono.

Chruščiovą saugotų New Yor
ko miesto policija ir federalinė 
policija. Ir kiek jos reikės su
telkti, jei tokia demonstrantų 
minia ušplūs visas gatves? Mi
nimas laikraštis, iš kurio paim
ti galimi dtaiohstrantų sakaičiai 
ir neabejoja, kad bus cįemons- 
tradjos. Pavergtos tautos jau 
turi savo tradicijas ir demons
travimo praktiką prieš sovietus.

Tūkstančiai žiedų
iš visos Amerikos suvežta 

septintą gladijolų parodą, kuri 
vyksta Long Island Roosevelt 
Field. Paroda truks tik penkta- dukteris, 
dienį ir šeštadienį.

Metropolitan .muziejus
išstatė labai brangų ir retą 

stalą iš 16 amžiaus. Iš marmuro, 
su brangiųjų metalų inkrustaci
jomis, 13 pėdų ilgio, 6 pėdų 
pločio ir sveria 10,000 svarų.

feiFatimoj nurėdytomis inten
cijomis. Siekiant, kad šiose pa- 
m aktore ką daugiau tikinčiųjų 

'dalyvautų, pamaldų laikas pa
keičiamas. Nuo dabar jos Ims 
8 .vai. ryta.

Tretininkų vizitacija
Liepos 31 šv. Petro parapijos 

bažnyčioje prasidėjo trijų die
nų rekolekcijos tretininkams 
Rekotikdjas veda pranciškonas 
Tėv.'Ambrojejus Prakapas. Re-

3 d. 2:30 vaL p.p. Po pamaldų 
parapijos salėje po bažnyčia į- 
vyks tretininkų kanoniška vizi
tacija.

Atvyksta vysk. J. Rancans
Rugpjūčio 14 d. į Bostoną at

vyksta Rygos vyskupas Juozapas 
Rancans, kuris čia pasiliks 'ke
letą dienų ir aplankys Bostone 
gyvenančius latvius. šv. Petro 

lietuvį, kurie tik to norės.
Rengiasi vyčig Seiman. ■ 

Rugpiūčio 21-24 Philadelphijo- 
je įvyksta Lietuvių vyčių seimas. 
Į šį seimą rugpjūčio 19 iš Bos
tono išvyksta kun. A. Kontau- 
tas, kun. J. Zuromskis, kun. A. 
Jurgelaitis ir būrys So. Bostono 
vyčių.

Stephen Aromirids 
(ARMAKAUSKA8) 

Grali oriui Bslsiastajn

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro bažny

čioje pamaldų palaidoti:
Zenonas Winchus (liepos 23) 

61 m. Velionis gyveno 21 Rosse- 
lerin Rd., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną ir tris

TeL STagg 2-0MS
Manhew P. Ballas 

(BIELIAUSKAS)
FUNEBAL HOM1

LDS NAUJOSIOS ANGLUOS 
APSKRIČIO

suvažiavimai ^ įvyks rugsėjo 
21 So. Bostone, Mass., šv. Pet
ro lietuvių parapijos patalpose 
prie 5 St Pradžia pirmą va
landą.

Kiekviena kuopa prašoma 
atsiųsti savo atstovus.* Kviečia
mos ir tos kuopos, kurios se
niai dalyvavo arta na&ada ne
dalyvavo. Taip-pat prašomi da
lyvauti ir atskiri asmenys iš 
tų kuopų, kurios nustojo vei
kusios.

Šis suvažiavimas yra svar
bus, nes išspręs daugel reika
lų, stiprins organizacinį veiki
mą, prisidės prie katalikiškos 
spaudos palaikymo. Juo daly
vių bus daugiau, juo suvažiavi
mas bus sėkmingesnis. Atvyk
dami atsivežkite ir gerų suma
nymų.
LDS Naujosios Anglijos Ap
skričio Valdyba:
Dvasios ,vadas kun. Pr. Vir- 
mauski^ pirmininkas Vladas 
Paulauskai raštininkas Tomas 
Vorsiackas

J. B. Shalins 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorių# 
84-02 JAMA1CA AVI. 

(prie Forat Ftokuagr Stotim)
WMhuveu, K. T.

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS
TeteToms JAnmie* 6-7272

Išnuomojamas kambarys
vyresnio amžiaus žmogui Elm 

hurst, N. Y. (arti Queens Blvd.). 
Kreiptis į Darbininko adminis
traciją.

(3% reguliaraus ir dztra)

SK AIčIUOĮAN AS 
METU KETVneiAiS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbai—Nelauki

t Ptmatta vftMGOi-.
135 BroaMy prie Bedfard Avanse / 
Jtoetora JRiurtciray prie Ntetatodjriu.

.’


