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ITAMPATARP 
MASKVOS IR 

AMERIKOS
Šaltojo karo nuotaikas šios 

dienos sustiprino. Amerikiečių 
lankymasis Sovietuose ir sovie
tų Amerikoje nuotaikų neatlei

Ar Mikojenae ar Kozlovas rado senhowerio pasiūlymus. Bus su- 
daugiau pasisekimo Amerikos sitarta ....Tokias viltis garsino 

Amerikos spauda prieš atvyk
stant Kozlovui.

Tikėjo tuo net valstybės de
partamente. Per priėmimą Koz
lovui Washingtone Herteris pa
siūlė Kozlovui; gal jis . norįs 
privačiai pasikalbėti; gal jis 
turįs ką perduoti prezidentui....

Tai buvo nayvios viltys ir 
nayvi taktika. Kai taip laukia, 
tai priešininkas turi parody
ti priešingai — kad jis nieko 
neatveža. Ir Kozlovo pareiški
mas, kad jis nieko naujo netu
ri pasakyti, baigė tas nayvias 
viltis. Spauda atsitiesė ir pasi
rodė kritiška. D. Lawrence ver
tina: amerikiečię spauda savo 
darbą atliko gėriau nei Miko- 
jano lankymosi laikais.

į MELĄ ATSAKĖ TIESA

Spauda atkreipė dėmesį, kaip 
Kozlovas nuo spaudos gelbėjo- 
si ęenzūra. Jis sutiko dalyvau
ti televizijoje, bet klausimai iš 
anksto turėjo būti pateikti, ir 
jis su Menšikoyu juos cenzūra
vo: iš daugiau kaip 20 palikė 
tik 9.

-Atsakydamas į tuos klausi
mus, melavo, kaip visi sovietą 
propagandistai. Bet spauda į jo 
melus atsakė taip pat kietai. 
N.Y. Times vedamajame karto
jo Kozlovo pareiškimus ir da
vė savo atsakymus.

Kozlovas: Sovietų liaudies 
valia yra šventas įstatymas So
vietų vyriausybei. N.Y. Tinus: 
Sovietų vyriausybe“ yra auto
kratinė. Sovietų liaudies valia 
yra nežinoma.

Kozlovas: Mes kuriame nau
ją visuomenę ir tikime, kad tai 
bus teisingiausia santvarka pa
saulyje. N.Y. Times: Rusijoje 
nėra kitos teisingumo normos 
kaip tik ta, kurią pasako pus
tuzinis žmonių.

Kozlovas: Mes nesirengiame 
, primesti šios santvarkos nie-

Wehneno sahnmkai reikalą- -----------------------------------------------------------------------------------------------kam. Hy TimM. j.
yo sudrausti Mommeno knti- . Baltija. vertybėm. Va,
ką. Paskutinis pranešimas skel- Amerikos spaudoj Sovietu ignoravo jo buvimą. Jis du kar- gri:aj Adelei daliai ryty Vo- 
bė, kad partijos komitete Mom- mKjjnm^duotojo Kodo- tu ateakė valstybė. <tep.rt- kbH1^ Sr

yo atMtankym,y nustelbė kokom mentui, kad rmpriim., ne. «tal 9ywntej„. Ir taip
dienom Angluos karalienes nėra viešajam reikalui naudi n- smūgis po smūgio...

opinijoje?

PRADŽIOJE NAYVIOS 
VILTYS,.

Kozlovas atveš Chruščiovo 
pasiūlymus. Nixonas nuveš Ei-

di ATSVARA PRIEŠ BENDRADARBAVIMO 
i<iVtE?V IR AMERIKOS PROPAGANDĄ

jų laisvės siekimų. Amerikoje 
pavergtų tautų savaitė turi at
sverti ir kultūrinio bendradar
biavimo su Sovietais propagan-

tarė paraginti prezidentą Ei- 
senhowerį, kad liepos trečią 
savaitę paskelbtu pavergtę tau
tę savaite. Ji turėtu būti kas
met, iki laisvė bus grąžinta vi
som pavergtom tautom.

Senato priimtas nutarimas 
dabar eis i Atstovų Rūmus.

Iniciatyvos tam nutarimui ė- 
mėsi Illinois senatorius Paul H. 
Douglas ir- New Yorko senato 
rius Jacob K. Javits. Jis buvo 
taip pat remiamas kitų šešio-

likos senatorių, f
Pavergtų tautų savaitė Ame

rikoje turi panašios prasmės 
kaip Jungtinių Tautų priimtas 
nutarimas šiuos metus laikyti 
Pabėgėlių metais.

Prieš valstybių smurtą, dėl 
kurio milijonai pabėgėlių atsi
rado, nukreipiamas dėmesys į 
tų pabėgėlių būvio pagerinimą. 
Prieš Sovietų Sąjungos agresi-

ją, dėl kurios tiek daug tautų 
neteko laisvės, nukreipiamas 
dėmesys į-pavergtas tautas ir

Chruščiovo pareiškimus bu
vęs gub. Harrimanas parvežė 
labai karingus: Vakarai turi iš
sikraustyti iš Berlyno.

Grasino, kad Sovietę karinės 
jėgos persveria Amerikos jėgas.
' (Harrimanas aiškino ameri

kiečiam, kad Chruščiovas gra
sinimą galįs įvykdyti, ir karas 
galimas, nes Chruščiovas visai 
nepažįstąs Amerikos ir jos jė
gos neįvertinąs. Harrima- f s 
siūlė sudaryti galimybes Chruš
čiovui pamatyti Ameriką, taigi 
ir viršūnių konferenciją).

Kozlovas, priešingai, nieko 
naujo nepasakė, bet stengėsi 
rinkti švelnesnius žodžius, kad 
Įpirštų koegzistenciją, o

labiausiai Kalifornijos ir De
troito milijonieriam piršo iš
plėsti prekybą tarp Amerikos 
ir komunistinio pasaulio.

Piršo taip pat susitarti Ame
rikai su Sovietais, nepaisant 
kitų kraštų.

AMERIKOS VYRIAUSYBĖ 
SOVIETINIUS GRASINIMUS IR

GUNDYMUS ATMETĖ

Valstybės departamentas lie
pos 4 pareiškė Kongresui, kad

nenumato iš esmės praplėsti 
prekybos su sovietiniais kraš
tais. Išto praplėtimo Amerikai __
būtę daugiau žalos negu n*“- Berlyno savo ultimatumą. pradėjo liepos 6 savo viduje pa- . . , ,
dos. Prekybos išplėtimas gali Ligšiolinius diplomatinius su- sitarimus dėl santykių su -So- meri palaikė darf^uiML .
būti svarstomas tik ryšium su sirašinėjimus dėl atlyginimo už vietais. Tartis paskatino du dą- . Wehneris buvęs komunistas, r-.., * . .. „ .. .

.santykię tarp Amerikos ir So- sovietų nušautą Amerikos lėk- lykai. Vienas, viešosios opini- buvęs Maskvos agentas, švedų M k T* Jyvenfo’ KAS IŠVEDĖ KOZLOVĄ Iš
vi^ę ^ge^jimu. tuvą prie Japonijos 1954 Ame- jos tyrimas parodė, kad sočia- teismo baustas už šnipinėjimą, ‘ fnh’ea** J1 V*"™ .ka? ta* bT° ~ ,SVCDĖ KOZLOVA «

Nors,tai buvo tik departa- rika baigė ir bylą perdavė listai neteko pritarimo. Anks- pas socialdemokratus vis tiek ® „ M»kojano priėmimu. Tada Koz-
mento atsakymas į šen. Fui- Haagos teismui. Amerika rei- čiau jiem pritarė opinijos 41 d nasitikėiimo ir ėmė iiem f°s domesys buvo nu- lovą sutiko ir pneme Edisono

l ..s Adenauerio oolitikai 46 0 PasniKeJ,mo ir eme Jiem kreiptas į ją. Policija skaičiuo- kompanijos primininkas W.L.Aoenaueno politikai 4b ima anci. o x----- pasimatyt. vaRJė sayo temperamento Tai
pat gubernatorius Williams. senate, kada šen. Capehart pa

klausė: kodėl sovietai nepasi
traukia iš kraštų, kuriuos jie 
okupavo po karo.... Tai negar
bingas klausimas, — _ atšovė

Karalienės garsas nustelbė Kozlovą

ŠEN. PAUL H. DOUGLAS 
Pavergtų tautų savaitės suma
nytojas

AR VĖL ATSINAUJINS KARAS PRIE FORMOZOS?
NACIONALINĖ KINIJA 

NUŠOVĖ 5 KOMUNISTU 
LĖKTUVUS

Nacionalinės Kinijos lėktu
vai liepos 5 susidūrė su komu* 
nistų lėktuvais į pietus nuo 
Matsu salos. Dešimties minu
čių kovoje komunistai neteko 
5 lėktuvir iš 12.

Komunistai žinią paneigė, 
bet pripažino, kad jų vienas 
lėktuvas dingo, nukritęs į jūrą. 
Komunistai mėgino aiškinti, 
kad nacionalinės Kinijos lėktu
vai buvo užpuolę Kinijos teri
toriją. Komunistų radijas lie-

pos 7 taip pat kaltino Ameri
ką. kad jos laivai Įsibrovę į 
Fuken provincijos vandenis'

Lėktuvų kovą nacionalinė 
Kinija laiko atnaujinamo karo 
prieš Formozą pradžia. Jau ank
sčiau nacionaiinės Kinijos žval
gyba buvo pranešusi, kad per 
8 mėnesius komunistai paruo
šė priešais Formozą 40 karinių 
bazių. Jose yra sutelkta per 
2,400 lėktuvų, kurių daugumas 
yra sprausminiai. Pakraštyje 
•sutelkta apie 1 mil. kariuome
nės. Komunistai jau birželio

26 nutarę atnaujinti puolimus. 
Ję labizusiai laukiama rugpiū- 
tyje.

Amerikoje nemano, kad ko
munistai imsis invazijos. Neo
ficialios žyąįos iš valstybės de
partamento pareiškė, ~ kad A- 
merikos politika nėra pasikei
tusi, nors nėra nei DuHes nei 
Robertsono, kurie vadovavo A- 
merikos strategijai tolimuose 
rytuose. Tačiau viena aišku — 
dėmesys vėl nukreipiamas į 
Forttiozos pusę.

je valstybės sekretorius Herte- 
ris numato tiesiai paklausti 
Gromyko, ar jis atsiima dėl

Kodėl Vokietijos socialistai 
praranda pasitikėjimą

Vokietijos socialdemokratai

DIDYBĖ AR SYPSNYS? Karalienė Elzbieta ir 
princas Pilypas išpopuliarėjo ne karališka ja didy 
be, kiek savo natūraliu paprastumu ir šypsniu.

PUSIAUSVYROS

bright paklausimą, kuri jis bu- kalauja nuostolius atlyginti — proc. 
vo davęs dar vasario mėn., bet viso 756,604.
tas atsakymas aiškiai buvo skir- Tie visi ženklai rodo, kad
tas Chruščiovui ir Kozlovui. Amerika pasiryžo Į MasMvos

Liepos 13 atnaujinamoje mi- spaudimą atsakyti pasipriešini- 
nisterių konferencijoje ženevo- mu.

proc. Dabar socialistam prita- vadovauti- » ima ’P* P. kad 2 mil. žmonių galėjo
rimas nukrito iki 32 proc A- Sūrėti, ar jis neveda į Maskvą, ją pamatyti. Entuziazmas buvo 
denauerio pakilo iki 52 proc. Tai ne vienos Vokietijos so-J Artnuro pasirodymas Chicago- 

je, kai jis grįžo iš rytų fronto.
Po priėmimo Anglijos kara

lienei visai kitoks priėmimas 
jau trečiadienį čia atvykusiam 
Chruščiovo pavaduotojui Kozlo
vui. Jis čia sutinkamas su juo
dom vėliavom.

Marguerite Higgins sako, kad 
Kozlovas tik vieną sykį nesu-

Pritarimas dingo dėl partijos cialistų nelaimė, 
politikos su Sovietais. Tą poli
tiką suformulavo politinės ko
misijos pirmininkas Herbert 
Wehner. Jis yra partijoje kai- 
riojo sparno lyderis. Jo politi- 
ka pasisakė prieš Vokietijos ap- 
girklavimą be jokių garantijų Kh
Vokietijos nepriklausomybei. EF

Prieš Wehnerio politiką pa
sisakė socialdemokratų dešiny- 
si sparnas, kuriam vadovauja **“
dr. Kari Mommer. Jis «mėsi $
viešai kritikuoti partijos politi- 
ką. Labiausiai kritikavo sočiai- 
demokratų spaudos atstovus. 
kurie nuvykę pas .Chruščiovą 
vadinosi su juo “draugais’ ir 
tylėto, kai Chruščiovas niekino ai

Detroite jis buvo. liepos 6-7. 
Detroito burmistras Mirieni at
sisakė Kozlovą oficialiai sutik
ti ir priimti. Burmistras visai

vokiečių socialdemokratą Ber- draugas iš kairės.- Her-
lyno burmistrą Brardtą.

—plieno unijos pra
nešė viceprezidentui Nixonui, 
kad 500,000 plieno darbininkų 
streiką pradės ateinantį antra
dieni, jei vyriausybė neprikal
bins kompanijų susitarti.

Sovietų kariuomenė iš Čeko
slovakijos pasiųsta valyti nuo 
partizanų ukrainiečių Ukrainos 
ir Slovakijos kalnus.

Čekoslovakijos vyriausybė į- 
spėjo svetimus diplomatus ne
keliauti į rytinę Slovakiją, kuri
susisiekia su Karpatų Ukraina. __ Savaitgaly liepos 4-5 žu-

Ukrainos sovietinė spauda vo viso 513; tarp jų šiemet la- 
rašė apie penkis suimtus “ban- bai didelis skaičius nuskendu- 
ditus’, kurie buvo nuteisti mir- siu —178; keliuose žuvo tik 
ti. 276, o buvo numatyta iki 350.

PRIE* MINISTERIŲ ŽAIDYNES ŽENEVOJE. Anglijo min. pirm Mac- 
millanas mėgsta kriketo laidynes, kur reikia stipriai apsaugoti kojas .. .. Tautom nėr
nuo smūgių. Gal jis taip atvyks ir j Zonev«, nes ten liepęs 13 atnau- JUngunese i autose per 
jintuose pasitarimuose bu Maskva laukiama naujų Gromyko apsispardymų. 25 mylias nUO New YorkO.

Buvo laukiama, kad numaty
ta demonstracija ir piketai prieš 
Kozlovą gali išvirsti eisena 
burmistą su padėkos jam 
reiškimu. Kozlovas, — tai klausimas, ku

ris neturėtų būti atsakomas, 
nes tai ne jūsų reikalas....

Higgins prileidžia, kad pana
šiose aplinkybėse Maskvoje ga
li būti paklaustas Nrionas: ką 
sovietinis blokas galėtų pada
ryti, kad įtikintų Ameriką ati
traukti savo kariuomenę iš o- 
kupuoto Berlyno. Tegul Kozlo
vo pavyzdžiu Nixonas atsakys: 
tai negarbingas klausimas, tai 
klausimas, kuris neturi būti at
sakytas, nes kas darosi vakarų 
Berlyne, tai ne jūsų reikalas.

Tokis atsakymas, sako Hig
gins, būtų sensacija, Vakaran 

LOUis c. MiRiANi, nemaloni sensacija. Tai būtu
burmistrai, susi I a u k č daugybės . *
sveikinimu, kad nepriėir.j Koz- priskirta NlX0nUl pne didžiau- 
iovo. šių nuodėmių atsisakymo 

diskutuoti. O tačiau, — tęsia
MASKVOS ŠUNES SUGRĮŽO Sa™ min£

1 vakarę Berlyno klausimą d
Maskva paskelbė, kad liepos diskusiją yra dvidešimt karty 

2 ji paleido raketoje 2 šunis daugiau pagrindo nagu ryty 
ir 1 triušį į antorę erdvę. Gy- Europos klausimą, nes Sov. ry- 
vulėliai laimingai grįžo į žemę, tę Europai primetė savo valia 
Vienas šuo jau trečią tokią ke- smurtu, laužydama Jaltos ir ki- 
lionę laimingai atliko. Bet Mask tokius susitarimus, o vakarų 
va neskelbia, nei iš kur raketa Berlyno padėtis yra sutarta ir

IZRAELIS BE BEN GURION buvo paleista, nei kaip aukštai pačię sovietę pasirašyta, 
ji buvo pakilusi.

DRAUGAS Iš. DEŠINĖS 
Kari Mommer.

..... _ _ .i uu.v uanuuoL Amerikos opinija, yra atsipei-
- Izrat1*° P,rm' 9U* kėjus po Mikojanui reikšto en-

non, 73 metų, liepos 5 pasi- eu--:am bMu « žūva turiazmo. Kozlovas negalės gir-
traukė iš vyriausybės. Prieš jį Skr««<N 80,000 pWy, o žuvo

sukilo dvi jo koalicijos parti- . . eina su juo. tik vvriausvbė prie-
jos, nepatenkintos, kam vyriau- Amerikos erdves tyrinėtojas §jnasj 
sybė sudarė sutartį su Vokieti- Lee Lewis laimingai buvo pa- .. ...
ja pagaminti jai granatų. Tos kilęs balionu iki 80.000 pėdų.
granatos jau pagamintos ir Bet liepos 6 dieną jis žuvo sa- — Kongreso demokratų ly- 
Vokietijai perduotos. Partijos vo oro gondoloje, kuri tebuvo deris John McCormack liepos

kad Amerikos visuomenė

jos-k^Tdtolomltem S” M

«as sankcija kaip Vengrija ,one' ’»Wbės. departamente, 
Amerikos diplomatam Buda- P38 atskirus senatorius ir kon- 
pešte — Vengrijos dinloma- gresmanus ir kalbėjosi su lie- tik dabar sukėlė triukšmą. Kas tik 3 pėdų aukštyje nuo že- 6 pasišakė manąs, kad Mask-
tai gali judėti tik per 25 my- tuviškais veiksniais. bus naujas pirmininkas, dar mės — jam ant pečių krito voje Kozlovą laukia nemalonu-
lias nuo Washingtono, o esan- neaišku. Ben Gurion partija gondolos geležinė 50 svarų kar- mai už tai. kad Nizonas ir Her-

— Chruščiove* liepos 14 lan- Mapai pasiūlė palaukti iki nat- tis. ir sukniubo mokslininkas . teris jį mokė istorijos apie A-
kysis Lenkijoje. < jo parlamento rinkimų. F vietoje be sąmonės. merikos dovanas Rusijai 1921.
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Žiburiai ir apsitemdymas

Laisvė yra didelė dovana 
žmogui. Ją įvertina tas, kuris 
buvo jos netekęs.

Spaudos laisvė tiesiog svaigi
na tą, kuris turėjo gyventi to- 
talistiniame krašte, o paskui pa
teko į demokratinį.

Laisvė betgi turi ir antrą 
pusę. Duodama teisę, skiria ir 
pareigą. Spaudos laisvė, 'leis
dama pareikšti savo mintis vie
šai, įpareigoja prisiimti atsako
mybę, kad tų minčių pareiški
mu nebūtų pakenkta bendra
jam reikalui. Tai sunki parei
ga, nes ji verčia labai ir la
bai apsvarstyti, ar išleistas žo
dis nepadarys skriaudos kitiem 
žmonėm, visuomenei, tautai.

Kas šitokios atsakomybės 
nejaučia, yra panašus į aną 
moterėlę, kuri gyvena malonu
mu bėgti nuo kaimyno pas kai
myną. kad išgirstų naujieną ir 
ją kitur pasakytų. Yra žmonių 
ir intelektualų tarpe, kurie ei
na nuo vienų pas kitus su 
klausimu, ar girdėjai tą ir tą, 
Ir labai nuliūsta, jeigu jau gir
dėjai ir jo naujiena nebėra 
naujiena. Jie nebejaučia savy
je jokios kontrolės reikalo, ar 
tai įdomu, ar nekenkia ir ar 
nevirsta tik apkalba.

Tiem, kurie nejaučia atsako
mybės už laisve naudojimąsi 
spaudoje, yra visa eilė įstaty
mų. Bet jokis įstatymas nega
li atstoti paties žmogaus pajau
timo, ar jo laisvė pasisakyti 
nekenkia kitiem, ar jo atsako
mybės pajutimas yra tiek pat 
tvirtas kaip ir jo vartojama 
spaudos žodžio laisvė.

Žiburiais nužertas nakties 
mėtį miestas, kai yra taikos 
laikai, kai jokis priešas negre
sia. Kitaip yra karo metu. Mies
tas .aptemdomas, kad žiburiai 
nevirstų taikiniais priešo smū
giam.

Taikos dvasia gyvena ame
rikiečių spauda. Kartais net 
stebina, kaip atvirai nušviečia 
jų spauda dalykus, kuriais, ro
dos. tikriausiai priešas galėtų 
pasinaudoti. Jie tikrai yra įsi

; KAROLĖ PAŽĖRAITĖ !

į PASLAPTINGOJI SVOČIA | 
j DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA
S Veikia: šeimininkas ir jo draugai Jonas ir Motiejus, visi apie j; 

40-50 m.: šeimininkė Ona, rimta moteris, apie 45 m.: ij| 
našlė Uršulė, besi kraipanti kokietė, apie 40 m.: jos t 
duktė Nastė 20 metų, ir spaudos platintojas.

----- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 2»j

(6)
Našlė (nusijuokia): Kad su

mauros mano liūtas ... Na, na, 
gerai, gerai, skrisim kiekviena 
pas savąjį. Uošvės nelabai pa
geidaujamos ...

Ona (prieina prie našlės ir 
ją apkabina): Kokia staigi per
maina ... Kaip malonu ... Nie
kad nemaniau, kad jūs tokia 
karšta lietuvė. Atleiskit, ponia 
Uršule, už mano klaidingą lig
šiolinę jūsų atžvilgiu nuomonę. 
Sveikinu, brangi ponia, sveiki
nu!

(Kiti pritaria, kiekvienas ko
kį žodį įterpdamas).

Nailė: Galit sveikinti, galit, 
nieks nedraudžia. Jūs dar ne
pažįstat manęs, kaimynėliai. 
Jūs dar nežinot, kas toji links
moji našlė. Ponas Jonai, jūs 
rodos, priklausot Mūsų Lietu
vos štabui? Tuoj, tuoj, mano 
balandėliai, pamat/sit su kuo
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tikinę, kad yra taikos laikai, ir 
net priešą galima specialiai 
pasikviesti ir paslaptis jam pa
rodyti.

Lietuviai negali jaustis esą 
tokios taikos laikuose. Pats 
priešas jiem primena, kad tarp 
lietuvio ir okupanto yra karo 
metas, puolimo ir apsigynimo 
atmosfera. Priešas pakartotinai 
atakuoja mūsų veikėjus, ata
kuoja organizacijas. Neseniai 
mūsų spaudoje buvo pra
šoma aukų. Kad prašymas la
biau veiktų, prašytojai apelia
vo į jautrius kovos sentimen
tus, primindami, jog ta auka 
prisidės prie tokio ir tokio 
priešo susilpninimo, sustiprins 
su juo kovojančius. Tokis bal
sas spaudoje sukėlė įtarimo ki
tame krašte, ir rezultatas — 
tardymai, kratos tiem, kuriem 
buvo norėta padėti.

Karo padėtis reikalaute rei
kalauja ne viską pasakyti, ne 
visus žiburius sudegti. Apsi
temdymas dar labai reikalin
gas, nors ir kaip jis nemalo
nus. Jo reikalą nesunkiai su
pras tie, kurie jaučiasi ir šiose 
laisvės ir gerovės sąlygose ka
ro metu su priešu padėtyje.

★

Laisvu žodžiu dabar nau
dodamiesi, atsakomybę turim 
jausti pakontroliuoti save bent 
klausimu:

ar neužmiršome, kad yra 
žmonių, kurie anoj ’ pusėj lais
vės neturi ir kurie dėl to ga
li būti suinteresuoti pasilikti 
aptemdyti, kad nevirstų be 
reikalo taikiniu;

ar negalime išsiversti čionai 
be tokių svarstymų ir tokių 
liudijimų apie čia esančius 
žmones ir reiškinius, kurie bus 
įrankis priešo rankose. įrankis 
ne prieš mus. bet prieš ten e- 
sančių žmonių tikėjimą ir vil
tį-

Jei ir negalima bus išveng
ti visko, kas gali būti priešo 
panaudota, tai bent prisimini
mas ir pagalvojimas apie tai. 
gali sumažinti taikinių skaičių. 
O ir tai jau būtų laimėjimas.

reikalą turit. Taip pigiai tos nu
sisekusios piršlybos nepraeis. 
Tikrai, tikrai. Juk toji paslap
tingoji svočia, supiršusi mudvi 
su puikiais vyrais, turi gauti 
nuo jaunamarčių gerą dovaną, 
ar ne? (ištraukia iš rankinuko 
banko knygelę ir kažką rašo). 
Štai! (paduodama Jonui čekį) 
prašau įteikti “Mūsų Lietuvai”, 
tai paslaptingai mūsų svočiai.

Jonas (parodo kiekvienam 
čekį, visi visokiais būdais reiš
kia pagarbų nustebimą).

Visi (vyrai ir moterys susi
kabina rankomis ir dainuoja): 
Šiandien skelbiam jum visiem 
linksmą nutikimą:

Mūsų Lietuvą tikrai jau 
Uršulė ima.
Tu Lietuva, tu mano.
tu brangi tėvyne.
Tu Lietuva, tu mano, 
šalele gimtine.

PREZ. D. EISENHOVVERIS

"Kai bus rašoma mūsų am
žiaus istorija, tai joje patys 
tamsiausi ir tragiškiausi pusla
piai bylos apie bėglius ... Mes 
nesame išsprendė bėglių pro
blemos nė po 14 metų, pasi
baigus antrajam Didžiajam ka
rui, nors tai galėtume lengvai 
padaryti, jeigu vyriausybė ir 
atskiri asmens vykdytų idealus, 
kuriais remiasi mūsų civiliza
cija, būtent, pagarba žmogui 
bei jo teisėm ir meile artimui... 
Busimieji istorikai tiktai tada 
galės pripažinti, kad pasaulio 
sąžnė yra pabudusi 1959-1960, 
bėglių metais* jeigu tie metai 
atliks savo misiją: išgelbės nuo 
pražūties šimtus tūkstančių 
žmonių ir tuo būdu nutrins 
mūsų amžiaus gėdingąją dėmę"

Šiuos karčius, 'bet gilios tie
sos žodžius parašė Odd Nanse
nas, pirmininkas Švedijos ko
miteto bėglių metam. Jis yra 
sūnus garsaus poliarinių sričių 
tyrinėtojo ir labdario Fr. Nan
seno, kurio vardas sijasi su va
dinamuoju “Nanseno pasu-. To
kie pasai po pirmojo Didžiojo 
karo buvo duodami bėgliam, 
kurių svetur nebuvo norima į-

laimėjimas, kuris 
stovės prieš akis

pirm.
džiu.
dinti
vena

ir geri žmonės
su šešėliais, ku-

lieka

visada
pavyz-

Nebijokit, mergužėlės, 
te veidai nebala.
Kai atominis lėktuvas 
r.eš į žemės galą.

HONG KONGE susirūpinęs bėglys tėvas su maža.s valkai p.-ie socia!i.;3s 
apsaugos įstaigos durų.

Neužmirškit išvažiuojant 
išrašyti spaudą,
Tai žinosit. kas lietuviui 
čia labiausiai skauda.

ar kitų pasviečių ... (Užbaiga) LIETUVIAI bėgliai 1944. Nuotrauka V. Augustino

Mūsų Lietuva keliaus 
į Britų Hondūrą. 
O taipogi Adelaidėn 
keleliu kengūrų. 
Tu Lietuva .. .

Ir Kanadoje ją skaito 
mūs gražus gėlynas, 
Mūsų Lietuvą krimsnoja 
naujas atžalynas.

Mūsų Lietuva pasiekia 
visą Šamo žemę. 
Vokietijoje.be jos 
būt dangus aptemęs.

Anglų lordai per monoklį 
ją tikrai apžiūri, 
Kai pamato lietuvaičių 
šokant gražų būrį.

Išgarsės visam pasauly 
mūs Vila Zelina.
Pasityčioti iš mūsų 
te nieks nemėgina.

Jūs vyručiai, nesisukit 
apie braziliukę.
Nes mergaitėms lietuvaitėms 
užgaunat širdukę.

Kurkit, gūžtas, mergužėlės, 
tiktai su tautiečiu.
Ar Zelinos, ar Retiro.

BĖGLIŲ METAI 
1959 VII 1-1960 VIII

pilietinti. Pirmiausia jie buvo 
duodami rusam, pabėgusiem po 
bolševikų revoliucijos (1917), o 
paskui ir kitiem. Taigi, bėglių, 
problema prasideda su bolše
vizmu. Bolševizmas daugiausiai 
išvijo žmonių iš savo gimtųjų 
namų ir bolševizmas nė šian
dien neleidžia tos problemos 
tinkamai išspręsti. Tačiau O.- 
Nansenas pirmiausia priekaiš
tu duria ne bolševizmui, o lais
vų žmonių sąžinei, kuri savo 
nejautrumą apmoka "šimtais 
tūkstančių žmonių gyvybe ir 
laime".

Kas norima šiuo reikalu ge
ro padaryti, skelbiant bėglių 
metus? Ką reiškia tie metai?

Satelitai erdvėje ir bėgliai be 
erdvės

Viso pasaulio mokslininkų jė
gos. kaip žinome, buvo patelk
tos geriau ištirti žemės pavir
šiui ir visatai. Tai buvo vadi
namieji geofiziniai metai, ati
tikę mūsų laikų technikos pa
žangai. kuri pastūmėta pirmyn 
satelitų šaudymu i begalinę 
erdvę. Bet ką reiškia toji pa
žanga. jeigu žmoniškumas yra 
be pažangos, jeigu naujas erd
ves užkariaujant, jos pristinga 
žemėje nelaimingiem, išvytiem 
iš gimtųjų namų bei žemės ir 
neturintiem kur prisiglausti? 
Bėglių tamsi problema užtem
do pačius šviesiausius technikos 
laimėjimus. Tai mūsų amžiaus 
gėdingoji dėmė, anot Nanseno.

Tai dėmei nutrinti britų ini
ciatyva Jungtinėse Tautose bu
vo iškeltas pasiūlymas skelbti

Našlė (išeina priekin ir krei
pias į publiką): Ponas “Mūsų 
Lietuves” redaktoriau, ir ponas 
administratoriaus Atsižvelgda 
ma į jūsų malonų pasitarnavi- 
mą mūsų šeimai ir į apgailė
tiną materialinę jūsų laikraščio 
padėtį, pranešu, kad “Mūsų 
Lietuvą’ užprenumeruoju sau 
su vyru Baltrum ir savo duk
teriai Nastei su žentu Jonu li
gi ... 1999 metų.
Visi (be Nastės) ploja, šaukda
mi “tegyvuoja ponia Uršulė”) 
Našlė: Jus gi. gerbiamieji žiū
rovai ir mano brangūs kaimy
nėliai. kurie taip mėgstat links
mas komedijas lyg ašarų, no
riu apdovanoti ypatinga dova-, 
na. Skiriu 50 tūkstančių pre
miją rašytojui, kuris parašys 
linksmiausią komediją. .. O da* 
bar. dukrele, mudvi tikrai iš
važiuojam. Kviečiu jus visus į 
Britų Hondūrą.

bėglių metus ir tais metais rū
pintis padėti milijonam nelai
mingųjų. Projektas buvo pri
imtas 31 valstybės, prieš pasi
sakius Sovietų Sąjungai ir jos 
satelitam. Šiandien tai akcijai 
pritaria ir ją vykdo jau daugiau 
kaip 40 nekomunistinių valsty
bių. Atskirose valstybėse yra 
sudaryti bėglių metam komite
tai. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bėglių metus paskelbė 
prez. D. Eisenho\veris gegužės 
19 .Yra sudarytas atitinkamas 
komitetas vardu "U. S, Com- 
mittee on Refugees'. Jį sudaro 
labdaringos organizacijos, uni
jos ir atskiri asmens. Jo nariu 
yra ir Baltas. Labai dideli ak
tyvumą rodo JAV katalikų 
vyskupų labdaringoji organiza-

Vieneri metai ir šešiolika

Bėglių metai Amerikoje pra
dėti dviem aktais: Baltųjų Rū
mų gegužės pabaigoje sukvies
ta VVashingtone konferencija, 
kurioje dalyvavo vicepreziden
tas R. Nixonas ir kur buvo ap
tarta bėglių metų akcija, ir ofi
cialiu bėglių metų atidarymu 
New Yorke liepos 1. Tame ati
daryme. kuriuo rūpinosi NCWC 
dalyvavo atstovai 38 labdarin
gų draugijų (voluntary agen- 
cies). vyriausybės ir spaudos. 
Kalbėjo šen. Hubert II. Humph- 
rey, Msgr. Edvvard E. S\vans- 
trom, NCWC direktorius, pro
testantų kun. Francis B. Say- 
re. Washingtono katedros de
kanas ir bėglių metam JAV 
komiteto pirmininkas; pirmi
ninkavo Moses A. Leavitt. žy
dų labdaros pirmininkas. Gau
ti sveikinimai ir paskatinimai 
iš Vokietijos kanclerio K. A- 
denauerio. Jungtinių Tautų gen 
sekr. Dag Hammarskjoldo, buv. 
prez. Harry S. Trumano. Aus
trijos kanclerio Juliaus Raabo. 
Korėjos prez. Syngman Rhee. 
Vietnamo prez. Ngo Diem. Šve
dijos komiteto pirm. Odd Nan
seno ir kt. Tame iškilmingame 
atidaryme kartu prisiminta, kad 
NCWC bėglių problemomis rū
pinasi jau 16 metų. NCWC 

vysk. Kari J. Alter to
šie metai "turėtų pabu- 
sąžinę žmonių, kurie ay- 
laisvėje", kad suprastų

BĖGIMAS iš Tibeto prasidėjo po šio apsilankymo. Viduryje — kom. Ki
nijos delegacijos pirm, maršai Chen-Li, dešinėje — Dalai Lama, kuris 
tuojau pabėgo, o paskui dar 13,000 tibetiečiiu.

sunkią bėglių dalią ir ryžtųsi 
jiem padėti.

Ištiesta ranka ir liežuvių 
smūgiai

JAV yra daugiausia bėgliam 
padėjusios ir tebepadeda. Pa
deda vyriausybė ir visuomenė. 
Vyriausybės lėšom buvo išlai
komos tokios gerai žinomos 
bėgliam organizacijos. kaip 
UNRRA ir IRO. o dabar visu 
trečdaliu duodamų lėšų remia
ma tarptautinė bėgliam remti 
organizacija IC'EM. Tai para
mai išleista per milijardą do
lerių; pačioje Amerikoje pri
imta šimtai tūkstančių bėglių 
ir tremtinių. Tam reikalui prez. 
H. Trumano laikais buvo pri
imtas “Displaced Person Act 

1948’. Amerikos visuomenė pa
lankiai ji priėmė ir labai pa
dėjo bėglius kurdinti. Vokieti
jos kancleris K. Adenaueris sa
vo sveikinime, bėglių metus ati
darant. nurodė, kad labdarin
gos JAV draugijos padėjo A- 
merikoje įsikurti pusei milijo
no bėglių; "tai didelis žmoniš
kumo 
mums 
džiu'.

Bet 
žmonėmis 
riuos dar patamsina pikta pro
paganda prieš bėglius. Komu
nistų skelbiama, kad jie tiktai 
dėl to paliko savo ramus, kad 
“buvo nusikaltėliai” . . . Atsi
randa ir šiaip nesusipratimų

(Nukelta i 5 pus.)

Vokietijoje.be
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GROŽIO

Paul vnivaralteto premijas.

ryžitre pažino 
dzinavičių, kurs 
pybos, pamilo 
mokslą sukūrė

sa žurnalą redaguoja Izabelė
Matusevičiūtė, administruoja

Delaware Avė., Toronto,

tė savo ožkutei susiuvo ausį ir 
pasidarė kaimiečiam neoficiali

tifentūra, neverta dėmesio. Ge
rai yn pąnąkęs prancūzas La- 
cortee: “Tedera skaityti vien 
didžiųjų rašytojų šedevrus; ki
tiems dalykams mes neturime 
laiko’. Bei ypač “neturime lai
ko” skaityti idėjinę ir religinę 
literatūrą—Kas to nedaro, pa
lieka sudėvėtuose katekizmo rū
buose.

Vasarą yra daugiau progos 
skaityti negu žiemą Išnaudoki
me atostogų laiką ne vien svei
katai sustiprinti, bet ir savo 
dvasiai patūrtinti. S. ž. PAVASARINE “MOTERIS

KANADOS Liet. Kat. Moterių D-jos iv. Jono Krikštytojo parapijos sky- 
riausvaldyba 1958 įr 1959 m. Toronte. Iš kairės: Ona Kuniutienė, J._Kak- 
neviėienė, E. Girėnienė, pirm. O. Jonaitienė ir Ant. Burdulienė.

Knygos ir laikraščiai mūsų 
amžiuje plūsta tikru, tvanu. O* 
kada yra kurio daikto per gau
su, imame jo nebevertinti. Per- 
skteidžiame naujai išleistąją 
knygą ar žurnalą pažiūrime 
turinio, vaizdų ir užskleidžiame. 
‘Skaityba” baigta. Ją .papildo-* 
me radijo žiniom, televizija ir 
kino filmų paveikslais. Tuo bū- 

nuostabiai didėja analfabe
tizmas “tvaninės spaudos am
žiuje”. Tuo tarpu niekas skai
tybos atsverti negali. Viena ge
ra knyga yra daug vertesnė, ne
gu dešimtis pačių geriausių fil
mų. Jos veikia mūsų vaizduo
tę, bet labai retai sukelia gi
lesnes mintis ir priverčia pa
galvoti, susimąstyti. Filmai ir

MOTERIS, lietuvių moterų 
žurnalas, leidžiamas Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos, pavasariniam šių metų 
ketvirčiui (balandžio - birželio) 
apvilktas gelsvai žalsvu rūbu, 
tikrai malonu paimti į rankas 
dėl dailaus spaudos darbo ir 
trauklu skaityti dėl brandaus 
turinio. Nors yra skirtas “Chi-

tos dailios blondinės jautrią 
širdį, darbą ir keliones po visą 
pasaulį — Graikiją Turkiją, Iz- 

Amerikoje, bet ir visame pa- raelį, Japoniją Filipinus, Bra-

tišką straipsnį, nupasakodamas lyne, iš kur 1937 pabėgo nuo 
nacių į New Yorką čia gilino 
savo studijas ir pradėjo prak
tiką. Ji specializavosi estetinėm 
operacijom nuo to laiko, kai

Gegužės 12 Lietuvoje, Kau
ne, staiga mirė Marija Žmui- 
dzinavičienė-Putvinskytė. Prieš 
kelias dienas buvo tik ką grį
žusi su savo vyru, žinomu dai
lininku, iš Kaukazo, kur pralei
do atostogas, o jos vyras piešė 
gamtos vaizdus.“ Velionė jautė
si gerai, nesirgo, nors jau bu
vo peržengusi aštuntą dešimtį. 
Staigi mirtis, —matomai, ..įvyko 
nuo širdies smūgio. Ji paliko 
nusiminusius vyrą, dukrą, tris 
anūkus ir kitus artimuosius.

A. a. Marija Žmuidzinavi- 
čienė ėjo mokslus Varšuvoje ir 
Paryžiuje, kur baigė dantų gy
dytojos mokslą Sorbonos uni
versitete. Bestudijuodama Pa-

Antaną Žmui- 
ten mokėsi tą
jį ir baigus 

su juo šeimą.

Ona Stankienė, buvusi 53 
kuopos pirmininkė, mirė. Ame
rikoje išgyveno 53 metus. Pa
liko vyrą Praną, tris dukteris, 
3 sūnus, 10 anūkų ir 2 pro- 
anūkus. Ž.R.

greitai neišbėga, jei į virdulio
dugną įdėsi procelėninę lėkš- Mažai kam žinoma yra taip
telę. pat žmona Aleksandro Flemin-

GENIA SAKIN, chirurgė, gi
musi ir augusi Lietuvoje, savo 
estetinėmis operacijomis ir gai
lestinga širdimi žinoma ne vien

JOANA MAŽEIKAITĖ, antros kar
tos lietuvaitė, veikli vytė, studentė 
ir pianistė. Lituanistikos Instituto 
Fordhame kursante, gyv. Ozone 
^ark, n.y. paskutiniame “Vyties” kienė duoda naujų receptų val- 
numeryje parašė išsamų straipsnj gomajam Stalui. Visas turinys 
apie Lietuvą ir komunizmą. ° J

komunijos ir po mišių turėjo N. J.
bendras pusryčius. A. Krutulienė kuopą atsto

vaus sąjungiečių šeime Hart
forde, Conn.

S. Zupkienė išvyko į Virginia 
pas savo vyrą, kuris ten prieš 
keletą mėnesių yra išvykęs 
biznio reikalais.

J. Stanionienė, kelias savai
tes sunkiai sirgusi, sveiksta.
Muz. M. Čižauskienė apie mė

nesį laiko sunkiai sirgo influ- 
enza, bet dabar jau tiek su
stiprėjo, kad galėjo dalyvauti 
kun. P. Totoraičio 25 metų ku
nigystės sukaktuvių iškilmėse.

Kuopos pirm. K. Šukienė ir 
A. T Vaškienė atstovavo kuopą 

. . - - - • New York - New Jersey ap-
tautos stiprumui. Pabijota visk- das paplis po pasaulį su nau- šaulyje. Praėjusiais metais žur- ziliją, Europą ir k. Pradžios ir skričio suvažiavime.
kos anarchijos. Tačiau kolcbo- jn vaistu. nalas “Coronet” (balandžio aukštesnius mokslus ji baigė
zinė sistemą stoka butą -prie- ___• ■ mėn.) paskyrė jai ištisą šimpa- Lietuvoje, o medicinos — Ber-
vartos darbai šeimas tebeskal
do arba stato į labai sunkią 
padėtį. Rusė moteris tebevargs
ta ir kantriai neša savo dalią.

Pradžioje Zmuidzinavičiai gyve
no Vilniuje, kur velionė vertė
si dantų gydytojos praktika. Po 
pirmo pasaulinio karo persikė
lė į Kauną, kur velionė gyve
no su vyru ir šeima nepriklau
somybės laikais ir vėliau iki 
mirties.

Kaip dantų * gydytoja Marija 
Žmuidzinavičienė pasižymėjo 
nepaprastu kruopštumu ir rū
pestingumu, atlikdavo savo'dar
bą taip tobulai, kad įgijo sa
vo pacientų ypatingą pasitikė
jimą. Ji buvo tyli ir kukli, bet 
visada besišypsanti ir nuoširdi. 
Ji buvo neatskiriama savo vy
ro Antano žmona ir draugė, 
jo paveikslų mėgėja ir meno 
gerbėja. Savo dukrai ji buvo 
mylinti ir suprantanti motina. 
Ji buvo gerbiama ir mylima 
ne tik savo artimųjų, bet ir 
visų, kas turėjo progos'’ arčiau 
ją pažinti.

Artimųjų palydėta a. a. Ma
rija Žmuidzinavičienė atsigulė 
į amžino poilsio vietą Petra
šiūnų kapinėse lieknų pušelių 
prieglobstyje. ' P. E.

Moteris susirgasi kaltina sa
ve, vyras — kitus.

Vyras, pametęs skėtį, eina 
ieškoti į pamestųjų daiktų biu
rą; moteris skuba pirkti naują 
skėtį. - —- . •.

Moteris, pasinaudodama iš- 
išpardavimu, perką daiktą ku
rio, nelaiko būtinu, bet pigiu; 
vyras, aplenkęs išpardavimą, 
perką tą patį daiktą kaip bū
tiną, bet dvigubai brangiau.

Vyras vedybose dažnai ne
randa to, ko tikėjosi; moteris 
rarda tai, ko ji nesitikėjo.

Moteris, valdanti mašiną, re
čiau ją išsuka iš kelio, negu 
prisiglaudusi prie ■ vyro.

cagos, didžiausios pasaulyje lie
tuvių kolonijos, labai šakotai 
ir gausiai moterų veiklai at
žymėti”, bet tai žymu tiktai iš 
redakcijos pastabos ir. išvardin
tų bendradarbių — moterų 
chicagiečių. Turinys yra pakan
kamai visuotinis. Jame rašo 
vysk. V.. Padolskis apie Fati- 
mos Marijos kultą (Lietuva da
lyvaus pergalės triumfe), V. 
Sruogienė “Morta, Lietuvos ka
ralienė”, Sofija Butkevičienė 
“Motina ir duktė brendimo am
žiuje’, dr. E. Armanienė “An
tanina Gustaitytė - šalčhrvie? 
nė” (mirusi Lietuvoje), J. 
Paukštienė “Žvilgsnis į moder
nųjį meną’, O. Krikščiūnienė 
“Dr. Vanda Tumėnienė” (bio
grafijos metmens). Dailiosios 
literatūros ir poezijos duoda S. 
Tamarienė, D. Mickutė - Mit
kienė, Ada Karvelytė - Dubaus- 
kienė, Gabriela Mistrai (vertė 
Em. Pasalantė). Labai jautriai 
apibudinama Sibiro maldakny
gė (Pr_ G.), supažindinama su 
seserim kazimierietėm, Chica- 
gęs moterim veikėjom, moterų 
visuomenine veikla JAV ir Ka
nadoje, madom. Br. Pabedins-

Nurvngė savo motiną
Anglijoje, Lutono mieste, 

17 metų mokinė laimėjo tortų 
kepimo varžybas, nurungusi 29 dar Lietuvoje būdama mergai-

Verta dar pažymėti, kad ir 
antroji porevoliucinė moterų 
karta tebėra išlaikiusi tikėjimą.

Moteris, išėjusi pasivaikščio
ti po miestą, dairosi į krautu
vių langus; vyras žvalgosi į 
mergaites.

Vyras, vairuojąs mašiną, lai
komas įgudusiu automobilistu; 
moteris — susisiekimo trukdy-

CONSUELA CRESPI, Romos ar
tistė laikoma geriausiai besipuoian- 
čia moterimi pasaulyje.

palenktas po šūkiu “Tiesai ir 
meilei’. Su tikra meile ir tie-

Bostone yra “Ilgųjų nosių 
klubas”, kiniam priklauso 27 

Jeigu ji galėtų nežmoniškos įvairaus amžiaus moterys, 
valdymo sistemos nusikratyti, Klubo tikslas padėti savo na- 
nelauktų nė vienos dienos.

vaizdai yra pramogai, skaityba 
— darbui, dvasiniam darbui, 
be kurio žmogaus dvasia sau
sėja. Kaip be maisto nyksta 
žmogaus kūnas, taip be idėjų 
suskursta jo dvasia. Skaityba 
turtina dvasią, aštrina protą, di
dina žinias, praplečia naujus 
horizontus. Neskaitąs ne tiktai 
besilavina, bet intelektualinėje 
srityje žengia atgalios.

Lengvi romanai dar paskaito
mi, kaip žaismas, kutenąs jaus
mus. Bet dažniausiai tai yra

LK Motery Sąjungos 53 kuo- grįžusios A. Krutulienės, auto- Bronė Pabėdinskienė. Adresas: 
pos narės Motinos dieną šv. busu ir mašinomis buvo nuvy- 46 
Teresės bažnyčioje ėjo bendrai kusios į pamarį Point Pleasant, Ont., Kanada.

Rusijoje niekas taip skau- gos. šiandieną jau primiršta- 
džiai neišgyvena bolševikinio mos baisus moterų, ypač vadi-

“veterinorė”. Ji sakosi, nega- |
linti žiūrėti į sužalotą gyvulį, K

ypač žmogų: “reikia atstaty- 
gamtos grožį'. Kai praėjusio T*

karo metu pradėjo grįžti suža- ; jį-
loti Amerikos kariai, ji savano-
re stojo JAV armijon, pasiekė /’jl
majorės laipsnio 1943-1948 ■
daugiausiai dirbo vakarų Berly-

Paskui daug dirbo Graiki- *
ir kituose kraštuose padė- 5

dama 
tai neimdama. Dvejais atvejais JT*' "JI \
buvo grįžusi New Yorkan ir vėl B
palikusi savo puikų kabinetą Ir *

praktiką Penktoje
buvo “pačia nesą-

(The
Unsetfish Woman A- 

merica). Jos motina ir sesuo žu- 
vo Lietuvoje vokiečių nacių o- 
tapicijos metu, o brofa Japo- 4YtK*JT*u,lr,.ŽS" rSy;..,"*"** yl,,lw'** r * ’ -r auklėtinei Gfiicagafe. M tasoralui mlų darbut tu gtttu tratom gavo Do
tujoje per oro ataką. Paul univoraitato promijaa.

wwilanWa dviejų pesket^cų am j 
ŽiatlS. Ji nugn, wwifcfeei įf j 
{Mačiai veikė Worcestezyje tie- < 
tuvių visuomenėje, redagavo ir j 
admhtistoavo “Amerikos lietu-j 
,vį”, dirbę socialinėje aųpsaugo-l 
je; yra balusi teisės mokshisl 
Massachusetts universitete. Da-I 
bar yra plačiai žinoma lietuvių“ 
ir amerikiečių visuomenėje Chi4 
cagoje. Amerikiečiai ją vadinai 
lietuvių “Pirmąją moterimi”] 
(First Lady) ir tai atžymėjoi 
Chicagos ‘Advertising Women| 
Club’, išrinkęs žymiąja moteri-| 
mi pirmoje vietoje- Ji suruošė! 
tris plataus masto lietuvių die-| 
nas ir kasmet gražiai papuošia! 
lietuvišką kalėdinę eglutę Chi-| 
eagos pramonės muziejuje. Tai- 
simpatiška ir savo veikla labai- 
vešli lietuviškoji eglė Amerikos 
žemėje.

Gegužės 31 sąjungiečių cho
ras tavo nuvykęs į Bayonne, 
N. J., kur Maldos Apaštalavi
mo draugijos ruoštoje vakarie
nėje išpildė programą. Chorui 
vadovauja muz. čižauskienė. 
Choras buvo maloniai priimtas 
ir skaniai pavaišintas.

Birželio 23 kuopos narės, va
dovaujamos pirmininkės K. Šu
kienės ir neseniai iš Floridos

Virtuvėje
šeimininkė kalba

—Ir šviežius tortus galima 
gražiai pjaustyti, jeigu po kiek
vieno pjovimo peilį pavilgysi 
į karštą vandenį.
— Palik virdulį su žalių bul
vių lupynom kelias dienas, ir 
bus lengva pašalinti priaugu
sias ant virdulio sienų kalkes. Moterys gana dažnai lieka go, penicilino išradėjo (1925),

—Sūris gražiau duodasi pjau- savo garsių vyrų šešėlyje, ati- anglų mokslininko, mirusio 
namas, jeigu prieš tai peilį pa- duodamos jiem saVo meilę, au- 1955. Už savo išradimą jis ga- 
šildysi. ką į- triūsą. Vyrai pagarsi, žmo- vo Nobelio premiją (1945), bet

Pienas verdamas taip nos jjeka nežinomos tai’ ^4 gavo žmonija, besigydan
ti penicilinu, jokiomis premijo
mis neapskaičiuojama.

Daug kas prisimena išradė
ją, bet mažai kas žino, kad 
jam daug talkino jo žmona La
dy Fleming, bakteriologe, kuri 
po vyro mirtieš tęsia jo darbą 
toliau, ieškodama naujų vaistų.

teroro, kaip moterys. Nuo pat namųjų “baltųjų” išniekinimas. Ji dirba kasdien po 10 valan- 
revoliucijos pradžios (1917) jos Skatinti laisvi papročiai ir leng- <ių prie Londono esančioje li
vrą patekusios po jungu, kurį vai išskiriamos vedybos mote- goninėje (St. Mary’s Hospital).
velka ligi šios dienos. Pirmai- ris dar labiau pažemino. Da- Labai kukli, nekalbi, savo dar-
siais revoliucijos metais daųgu- bar vedybų pastovumo daugiau bais nesigirianti. Pasako tik 
ma jų neteko savo vyrų, tėvų paisoma, bet ne dėl to, kad bū- tiek, kad jos velionis vyras ne-
ir sūnų, neteko namų ir apsau- tų gerbiami žmogiškos pri- buvo užbaigęs naujų savo tyri-
_______________________ gimties doriniai įstatymai, bet nėjimų, kuriuos ji tęsia.

kad tai atsiliepė prieaugliui ir Rasi, vieną dieną ir jos var-

rėm atlikti nosies sutrumpini- varžoves, tarp kurių buvo 
jos pačios motina.Skelbiama moterų ir vyrų ly- mo estetinę operaciją, 

gybė yra taip pat fikcija. Toji 
“lygybė’ reiškiasi tuo, kad mo
terys lygiai su vyrais pajungia- .7
mos sunkiem žemės ūkio, sta- 
tybos, kelių ir kanalų tiesimo, 
fabrikų darbui. Tiesa, daug mo- " jS-'
terų yra valdininkių, profesio- [ Y
salių, inžmierių, daktarių, mo- į Z
kytojų. Jų prireikė ne dėl “ly- 
gybės’, bet dėl vyrų stokos. Į\ "7 
Dabar vyrai moteris iŠ profe- 7■■ 
Mnio darbo vis labiau išstumia.
Jau kuris laikas aukštąjį moks- 
lą joms darosi sunkiau pasiek
ti, nes reikia nemažų lėšų, o 
stipendijom aprūpinamos tik 1
“partinės merginos”. \
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TELEFONAS:

- Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų -

AUS TELEVISION SERVICEI N C.,

Sav.AL. J- MISIŪNAS
(Nukelta į 8 psl.)

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

Telefonas: VIrginia 6-68J5

Švelnys — LSK Gintaras, Wa-
KOKIAS DOVANAS

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO Detroit,
Mich.

FASK-tas
Call: DI 5-9880

pati geriausią sūrį. A. R. LeMIEUX BOYS CAMP
545 PLEASANT ST., ROUTE 56, LEICESTER, MASS

Ideal Camp for Boys 8-15
Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis: ■

TeL TW 4-MU

VTCTOR ABECUNAS Registrar: 545 Pleasant St, Leicester, Mass.
351 Park Street, New Britain, Conn.

RESTAURANT
Woman to sort svveather waste24 Pmspect Street, Hyde Park, Mass. 3-3975

GEORGE GALONAS
TeL T. O.I4«« Canlff. Detroit, Mich. 8-7*62

STANLEY METRICR
Atsineškite it skelbimą, kuris bus ypatingai jvšrtllltaoTeL Yards 7-8393

TeL GrovebiH 6-7783

K and K FĄBBICS
DINNER 1158 East Jersey StreetOpen Every Day

Telefonas: ELizabeth 4-1711
GARAGES

i;

i?

Franklin Sąuare. ui. N.Y.
FL 4-0111

H. W. FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS

PATENKINTI
Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

įo^oĮo’o^o”

'ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKJ » VAU VAKARO
Musu kainos vOru drabužiam* prasideda nuo U0 už MŪ*ą eilute

aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RC A.

F«r»sonable Pricrs 
1141 Hempsteat* Tok.

uotų 
tfuŽuolai-

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Šorio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulis ir jų šeimos, Fountaln, Mich.

SUOMI HOVI HOTEL
Now Open for the Summer Season

Ali Sports — Good Food — Fine Accomodations — Reasonable 
Rates— Scandinavian Dancing on Saturdays

SUOMI HOVI HOTEL, Molans Point, Lake Hopatcong, New Jersey
Phone: HOpatcong 8-0244

SPECIAL FOR MONTH OF JULY — $7.00 
OEL BURNER CONTRACT AT A LOW $10 

No obligation to have your bumer checked.

MICHIGAN FARM CHEESE D AIRY, IMI. I 
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOUNTArif, MICH.

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

vilnonės skaros ir šalikai

18H W. 47th SL, Chicago, DL 

JOHN SHVRNA

Joseph Audrusis Insurance 
87-09 JAMAICA A V ĖL, WOODHAVEN 21. N. Y

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vale,

terbury, Conn., D. Grakauskas, 
—LSK Vytis, Worcester, Mass.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

.101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.* • 
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

gr?psholm 
— RESTAURANT —

200 Orchard Street, New York 2, N. Y.
TeL: AL 4-8319

------- SCANDIA MANOR------- Svvedish Food Fit For A Champ!
RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE - SMORGASBORD 

1086 Teaneck Rd. at Route 4 ' Teaneck, New Jersey
TEeneck 7-9810 Entrance off South Bound Ramp

material. Experiefrice not necessary.

J. EISENBERG, INC. 

173 Hudson St. 
New York City

{ PETER LISAUSKAS 
69-15 53 r d Avenae, Maspeth, N. Y.

CLEAN CHIMNEY Savęs Money
CHIMNEY &BOILER CLEANED BY HIGH PRESSURE VACUUM

37 aeres of land including- private stocked pond — New Englands 
finest swimming pool — Baseball — Basketball — Archery — 
Boating — Season June 28 to Aug. 23 — Rate $21.00 per Week. 
President: Rev. Moise R. Ledoux

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimul Jū«ų skonto jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumė^'^rendęj|&. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Š&L kurf^ paliko

...... ... ............................. . .....................

SIUNTINIAMS | LlEtųVĖ!
Tamsta ra* didei) pasirinkimą vilnonių medžiagą vyrą BoKhOnaaM 

h švarkams, moterų eilutėms, auknriėms bei IvarkMM.
Maišyn* ir rayomnės medžiagos parduodamo* grtettai urmo

■ whnlesaie> kainomis.

Tel. B A 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N Denisau Street, Baltimore, Md. TeL LM8gW88iI 6-2C22 

MEČISLOVAS KAVALlAtSĖAŠ

THE BEACON
COCKTAn. LOUNGE - DINING
CATERING FOR ĄLL SOCIAL 

FUNCTIONS
Our Kitch«n is Open 7 Days 

Your Hosts:
Geo Nagle - Joe Earlėy - Ed Galvin
Fourth Avė. & 94th St. • SH 5-9829 «
Beit Pkvvy to Fort Hamilton Ex:t; J 

BMT — 41 h Avenue to 95th St. į

324 Ea-t 57th Street. N. Y. 
Finest Swedish 

SMORCASBORD 
LUNCHEON — COCKTAILS

Kur praleistu atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAl nuoširdžiai 5 

kviečia atvykti Į saulėtą Cape Cod ; - X
Ir apsistoti ją pųointa e uitoje, kuri šią vasarą turis naują \
“MEŠKOS** vardą. Vešlių medžią, žalumynų ir vaisių - sodo ap- N
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jąukumą ' ir sudaro ge- T 
riausias sąlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
o GERAS IR ŠVEIKAS MAISTAS
o STROPUS PATARNAVIMAS
o NEAUKŠTOS KAINOJ
• VANDENS SPORTO (RENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTES
o ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS 

Sezotfas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia sveėių.

S. M. LŪŠYS, % “Meška", Monument Beach, Beadi Si. $ 
$ Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay. Piaza 9-3251

DARBO VALANDOS:

.IETUVIV krepšinio rinktinė, išvykusi j P. Ameriką. H k. į d. R. Valaitis, A. švelnys, R. Dirvenis, A. Varnas 
A. Šimkus, A. Radvillas, J. Skaisgiris, O. Grabauskas, K. Germanas ir W. Kamarauskas.

OSTERVILLE MANOR, Ine.. VASARVIETE.
kurioje Jūs praleisite atostogas,..būsite^patenkinti.

- Mūsg šūkis“— VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POILSI 
ši vasarvietė naujai atremontuota, turi 60 kambarių su visais 
poilsiui reikalingais įrengimais. — Dėl smulkesnių informacijų 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo adresu:

OSTERVILLE MANOR 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
Tel.: GArdcn 8-6991

MICHIGAN FARM SŪRIS 
Fonntain, Michigan

5418 Su. Albany, Chicago, HL 

ALLAN STEWART
4310 No. Broud St, Phila, Pa. Fri. Glazstone 5-1310

Sudaryta krepšinio komanda į 
Piety Ameriką

Siaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas birželio 27-28 d. Cika- 

^ .goje pravedė kontrolines krep- 
1 šinio rungtynes ir nustatė re- 
| prezentacinę lietuvių krepšinio 
| rinktinę, kuri liepos 8 išvyks- 
f ta gastrolėms Į Pietų Ameriką. 
| FASK-tas sudarė komisiją—Ž. 
f Puzinauskas, F. Kraučūnas, M. 

Ruzgys ir rinktinės vadovas — 
-M treneris V. Grybauskas, kuri iŠ 

I 16 krepšininkų kandidatų pa- 
| rinko 10 geriausių krepšininkų 
| rinktinę, kurią FASK-tas tvirti- 
I na ir skalbia jos sudėtį: K. 
I Germanas, V. Kamarauskas, R. 

Dirvonis^ A, Radvilas — visi 
iš ASK Lituanica, Čikaga; R. 
Valaitis, A. Varnas, Alb. Shim- 
kus — iš LSK Neris Chicago; A

Pirmoji lietuvių sporto šventė 
Kalifornijoj

Neseniai Įsikūręs Kaliforni
jos lietuvių sporto klubas ‘Ban 
ga” liepos 11 organizuoja^pir- 
mąją lietuvių sporto šventę. 

! Griffit p&rko aikštėje nuo 7:30 
iki 10:30 vdl. bus lauko teniso 
finalas. Iškilmingas šventės a- 
tidarymas bus Park View 
Play Ground 5:30 vai. po pie
tų. Programoje: sportininkų pa
radas, iškilmių atidarymas, 
sveikinimai. Po to bus kitos 
sportinės varžybos; mergaičių 
tinklinis, vyrų krepšinis, vyrų 
stalo teniso finalinės varžybos.

Visi lietuviai su šelptomis ir 
svečiais maloniai kviečiami 
šventėje dalyvauti.

Klubo valdyba sudaro: pirm. 
Stepas Makarevičius, sekret. 
Birutė Reivydaitė, iždin. Rim. 
Dabšys, narys Egidijus Radve- 
nis. Sport.

AT 0 ST0 G 0 S |l
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.Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE! PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

KENNEBUNKPORT, 
MAINE

Kasmet tūkstančiai amerikieč ų vyksta į 
pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kur s yra •] 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
. Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi
savo vasarvietę,

NAUJĄJĄ PALANGĄ
H į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu

vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas
H nemažas lietuvių skaičius atvykstant va

saroti
MAISTAS LIETUVIŠKAS - KAINOS PRIEINAMOS
Vasarotojai priimami nuo birželio 21 d. iki rugsėjo 8 d.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATMERS, Keunebuiikport, Maiše 

(Nuo birželio 25—Tel. WOrth 7*2771)Tel. WOrth 7-2011

DARBININKAS

»■ w * 1 < 1e J r J

BANGA TELEVISION
8423 FUI .TON STREET
BROOKLYN 8, N. Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

ŽAIDYNES CLEVELANDE

Pereitą savaitgalį Clevelande 
įvykusiose žaidynėse (JAV ir 
Kanados lengvaatlečiai, tenisi
ninkai, futbolininkai) futbolo 
varžybos praėjo netvarkos ženk 
le: žaidikai ir teisėjai ligi 
paskutinės minutinės nežinojo 
kokioje aikštėje bus žaidynės; 
vartai buvo be tinklų. Tai jau 
nebe pirmas atvejis Clevelan
de. Faskas turėtų Į tai atkreip
ti savo dėmesį.

Futbolo rniesterio vardą už
sitarnautai apgynė Chicagos Li
tuanica, beigmėje Įveikusi Chi-

cagos Bridgeporto vienuolikę 
(4:1). Jau pirmojo rato rung
tynės parodė gerą kovą, kai 
Lituanica Įveikė Toronto VytĮ 
(3:2). Netekę vartininko Kulio, 
torontiškiai labiausiai jo pasi
gedo. Antrose rungtynėse New 
Yorko LSK, būdamas žymiai 
pajėgesnis, netikėtai prakišo 
Bridgeportui (0:2). Kas iš to, 
kad New Yorko futbolininkai 
savo gražiu žaidimu nusipelnė 
žiūrovų simpatijos? Jie buvo į 
nepasiruošę žaidynėm. Tai aiš- 1 
ku iš to, kad po pralaimėjimų, l,

(non-profit camp)

eros.
geriausiom ir

Nėra abejonės, kad atic 
importuotos, vilnonės m<

DAR

trijose krautuvėse firmoj į -.f. [

S. BECKENSTEIN, |tt< 
118-125-130 OBCHABD ST. j A®* 

COR. DELANCEY, N. Y. jį
S Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IRSEKMADUĖNI 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 9

. _ Pradžiuginkite savo gimi; 
pasiųsdami tikros vilnonės m_____
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, .b

x Tik • neseniai gauta dideli kiekiai .
medžiagų: šiįko, nailono, satino, aksomo, 

; dom, antdurim, baldam aptraukti, užvaikai

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

tetikai 1 
RUS

FA!RWAY GARAGES J 
♦ 

Caraą* Soeriali^s 
Ali Typ'-s - Block & Brink Atties

Dormers - Ba*erren*r j

Į VIUVONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS

AIRLINE CATERING FIRMAI

40 darbo valandų sav.
Duodamos uniformos 

Dirbama reštadien ir sekmadien. 
Geros darbo sąlygos 

Kreiptis j
KAY KNTPERS
5414 Archer Avė.

POrtsmouth 7-7087

Naudoti šoninį įėjimą



vaitės iš Porto Alegre. Laisvai

fe vykią — ALRKF jaunimo stb- 
’ vyklavietėje Dainava — iš Rytų 

fe "Apygardos moksleiviai ateiti- 
ininkąj vyks autobusu iš New 
Yorko liepos 25 d., 1 vaL p.p. 
nuo Darbininko redakcijos 916 
W21oughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. ■, Užsiregistruoti reikia sa
vo kuopoje ir skubiai pranešti 
ekskursijos vadovui stud. E. 
Sužiedėliui adresu: 68 Glen- 
dale St, Brockton, Mass. Žinios 
reikalingos gauti iki liepos 15.

Yorku.Nevg Yocfcąn Elena

kai), ispaniftai, angliškai ir lie
tuviškai, tik kai kada paieško 
“užmiršto žodžio”. Jos tėvai ir 
sesuo gyvena Sao Paulo.

dytoja, nuo* liepos 4 iki 13 a- 
tostogaus. 'Pacientus vėl pra-

T.T. Benediktas Bagdonas ir dės priimti liepos 13.
Pranciškus Giedgaudas, O.FJA Anicetas Simutis, vicekonsu

las, išvyksta dviem savaitėm a- 
tostogų nuo liepos 10.

VYČIŲ PIKNIKAS
Lietuvos vyčių New Vorko— 

New Jersey apskrities pikniko 
komiteto posėdis įvyko birželio 
29, lietuvių katalikų bendruo
menės salėje Kearny, N.J. Pik
niko komitetas svarstė busimo
jo vyčių pikniko reikalus. Me
tinis piknikas įvyks liepos 19 
Šv. Mykolo parapijos aikštėje,

nuolyno išvyko dviem savai
tėms vasarinio poilsio.

Angelų Karalienės parapijos 
piknike sekmadienį liepos 12 
National Home, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, L.L, Lietuvių 
Katalikų Darbininkų Klubas tu
rės savo stalą.

Dr. H. Montvilienė tarnybos 
reikalais lankėsi Washingtone 
ir Philadelphijoje. Ta proga ap
lankė ir savo pažįstamus bei 15.E.„23rd St., Bayonne, NU.

Pradžia 2 vai. p.p. šokiams gros 
garsus Frank Gutowski orkest
ras (A.b.)

“ ? f '
D. Budreckis, Lindeno lietu

vių laidotuvių biuro direkto
rius išrinktas Union ir Essex 
rajonų laidotuvių draugijos pir
mininku. SPORTAS

(Atkelta iš 6 psL) 
lyg treniruotės, visai gerai 
kovojo prieš Torontą (4:1).

Mūsų jaunučiai krito prieš 
žymiai geresnius Chicagos Li- 
tuanicos jaunius (1:5). Garbės 
įvartį įkirto jaunutis Trampa.

Teniso žaidynės mums buvo 
šviesesnės. Saulius Arūnas, kad 
ir su patraukta koja, laimėjo 
seniorų ir juniorų grupėse pir-

su-

mėnesi atostogas Cape

ri ano birželio 19

Berlyną ir iš” ten siunčia

toliams sveikinimus."

pifičio 15, šeštadieni.

JONAS JUODIS 
kuris turi savo apdraudimo

Brooklyn S, N.Y., ir parūpi 
bei sutvarko įvairias apdraudas 
iki 10 ’ir 20 proė. pigiau, yra 
pasiekiamas telefonu APple 
*»te 7-3631, o ne AP 7-6313, 
kaip buvo anksčiau Darbininke 
skelbta. Prašome tai gerai įsi 
dėmėti.’

IŠVYKOS 
PIKNIKAS

DARBININKO metinh pik
nikas šimet bus naujoje vie
toje—Rockaway Blvd. ir 248 
Street (Queens), prie Inter
national Airport. Piknikas 
įvyks rugpjūčio 30, sekma
dienį. Į pikniką bus galima 
nuvykti specialiais autobu
sais.

IŠVYKA I PUTNAM, 
CONN^

Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyną ir Marijos šven
tovę, organizuojama autobu
sais liepos 26, per šv. Oną.
___ _ KELIONE | 2 — -

KENNEBUNKPORT, 
lietuvių pranciškonų sodybą 
ir lietuvių dieną, autobusais 
bus rugpiūčio 8-9. Dalyvau
sime Kryžiaus Kelių koply
čios pašventinime.

Visais reikalais kreiptis: 
Darbininko Administracija 

GLenmore 5-7281 
910 Willoughby Avė., 

Brooklyn 21, N. Y.

Prielnamlausiomls kainomis su 
labai gerom i&imokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVAŠKIENBS

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

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

Elizabeth, N. J.
Pirmąją šv. komuniją šį pa

vasarį priėmė 37 .parapijos vai
kai. Juos paruošė parapijos 
mokyklos mokytojos pranciš- 
kietės.

Tragiškųjų birželio ' dienų 
minėjimas buvo pravestas la
bai įspūdingai. Buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos — suma 
už žuvusius ir kenčiančius bei 
ištremtuosius tautiečius. Kun. 
J. Pragulbickas pasakė progai 
pritaikintą pamokslą. Po sumos 
buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Po to, gro
jant gedulingą maršą, visi pro
cesijoje nuėjo prie kryžiaus 
bažnyčios sodelyje. Klebonas 
kun. M. Kemėšis čia atlaikė ge
dulingas pamaldas už mirusius 
bei žuvusius už tėvynės laisvę. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo minėjimo programa Pa
skaitą skaitė LLK narys J. Au
dėnas. Susirinkimą pradėjo 
Balfo skyriaus prim. prof. J. 
Žilevičius, o tolimesnį susirin
kimui vadovavimą perdavė LB 
apylinkės pirm. J. Juškai: Baž
nyčioje ir kitose šventės pro-

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių 2-me aukšte be šilu
mos. Nuoma 35 dol. 752 Mac 
Donough St., Brooklyn. (BMT 
linija Halsey St. elevatoriaus 
stotis). Telefonas HY 14104.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytą automobilių da
lių ištiesinimas, pakeit'ma? 
naujomis, dažymas ir poli 

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

ANGELĖ VIšTARTAITĖ ir Vytautas Zasčiurinskas susituokė liepos 5 
Apreiškimo parapijos bažnytioje.

Išnuomuojami trys kambariai 
su virtuve, vonia, apšildomi, su 
karštu ir šaltu vandeniu, gra
žiame rajone — 69-53 Grand 
Avė., Maspeth'78, N. Y. Pigi 
kaina.

televizlją, radiją, patefoną 
{rengia Hi-Fi

Sovietų parodoje...
(atkelta iš 2 p.) 

to tik, kaip sovietiniai vadai 
nori nustebinti pasaulį savo 
technika ir didumu. Atgabeno 
didžiausią keleivinį lėktuvą; au
tomobilius, anot amerikiečių 
pastebėjimo, padarė padidintas 
vakarų Europos automobilių ko 
pijąs. Vis dar tik didesnio mas- mąstąs vietas. Vyrų grupės baig 
to. Bet amerikietis parodos mėn pateko tas pats Arūnas 
lankytojas ieško, kiek sovietuo- (Jfew Yorkas) ir Rautinšas (To
se žmogus yra aprūpintas gy- ronto Vytis). Baigmėje Arūnas 
venimo reikmenim ir patogu- nuginklavo Rautinšą (6:3; 7:5) 
mais. O tai yra paskutinėje ir laimėjo Amerikos lietuvių

teniso meisterio vardą. auinkta 40 dol.
Daugelis tai ir įrašo knygo- Daugiau — kitą kartą.

je, išeidami iš parodos.

ŽINIOS__Jj t

Krikštai
Birželio 28 šv. Petro bažny

čioje pakrikštyti:
Edvardo Jablonskio ir Rožės 

Valinskaitės-Jablonskienės duk
tė Janet Down vardais. Tėvai 
gyVena 1 Saynard Avė., Dor- 
chester, Mass.

Jono Grinkaus ir Nijolės A- 
damkevičiūtės - Grinkienės dūk 
tė Dainos ir Marijos vardais.
Tėvai gyvena 1322 Columbia So. 5th St. (treti laiptai po de-

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas gražioje apylinkėje, ne
toli parko, prie Jamaica gele
žinkelio linijos. Kreiptis pas sa
vininką 112 Jerome St., Brook
lyn 7, N. Y. MI 7-2658.

BARZDUKAS ir ZUBRIS

273 Chestnut Street, 
Keamy, N. J. Tel. WY 1-8390

174 NuUey Avenue
Nutley, N. J. ' Tel. NU 2-1880

vietoje.

SUDIEV, TĖVELI!
Birželio 25, 1959 m. pasimirė mūsų mylimas tėvelis Juozas 

Ambraziejus. Nuo tada iki dabartinio laiko šeimai dar yra įtei
kiami jvairūs užuojautos pareiškimai.

Sekmadienį, birželio 28, prie velionio karsto buvo atsisveiki
nimo kalbos, per kurias A. Simutis. A. Novickis, J. Audėnas ir 
P. Wasel priminė

Bostono skautų -“Žalgirio” 
tuntas liepos 11 d. 7 vai. vak. 
Tautinės Sąjungos namuose 
rengia išleistuves vyr. skaut. 
V. Čepui, kuris vyksta repre
zentuoti Lietuvės Skautų Bro
liją tarptautinėje džiamborė 
Philipinuose,: bėi tarptautinėje 

_ __ _  _______ __ _____ ~ vadų konferencijoje Indijoje.
dalyse dalydavo daug. Išleistuvių programoje dr V. r a dek a ADAM R E ALT Y C O.

žmonių. Ta proga Balfui aukų CeP° pašnekesys apie Philipi- Neatsargiam vairuotojui ma-
nų džiamborę, Jfilmas iš praė- ne sužeidus, daugelis laiškais 011 € r s

r .. .. .. .. jusios džiimborės Anglijoje, ka- pareiškė man užuojautą ir lin- a complete real estate
Parapijos piknikas, ruoštas _ f Jj XT - and Insurance Service

Atlotas, parapijos sodelyje, sutraukė vute s0^iai- Skautai kviečia kejimus greit pasveikti. Nega- REal estate, sales 
riaud Ąmnnin Tiri vplaii« vata- visus sav° Pietelius. Pelnas ledamas kiekvienam atskiru appraisals, mortgages

laišku padėkoti, nuoširdžiai dė- & Management Insurance 
kojų visiems, nelaimės atvejyje fire. casualty, life

■ x . n ... . manA nririminiiriArnę AUTOMOBILE AND BUSNESSišnamuoiami 3 dideli kamba- mane pnsiminusiems.
riai. Kreiptis Mr. J. Jonaitis, 
152 Bradford St., Brooklyn 7,

:ą veikią, 
iv. Mišių 

užsakoms, atsilankymu j koplyčią, palydėjimu velionio i amžiną 
poilsio vieta, ir tiems, kurie kitaip prisidėdami parėmė mus skausmo 
valandoj, nuoširdžiai tariame ačiū.

Gerb. Kun. B. Kruzui, atlaikiusiam iv. Mišias ir pamaldas, 
šeima pasilieka dėkinga. Taipogi norime išreikšti padėką laidotuvių 
direktoriui S. Aromiskiui, kuris taip rūpestingai pravedė mūsų 
tėvelio paskutines apeigas. ; . •

Daktarui V. Kanaukai, kurio rūpesčiu velionio paskutinės 
dienos buvo nemaža palengvintos, našlė Emilija ir dukros Birutė, 
Albina ir Genovaitė reiškia gilią padėką.

Tegul amžina atilsis būna Tau, mylimas mūsų Tėveli, Ir lai 
amžina šviesa Tau tešviečia. NULIŪDUSĮ ŠEIMA

daug žmonių. Iki vėlaus vaka- _ . - , . , , .
ro paupiečiai dainavo Įfetuviž- ^kyamas dzambores fortui. 
Kas dainas, šoko ir linksmino- 
si Piknikas pelno davė 1.105 
dol

Kaminskų šeimoje birželio 
21 buvo džiaugsmo diena. Jų 
sūnuš Edvardas šiais metais 
Yale universitete gavo medici- < 
nos daktaro laipsnį, o duktė < 
Evelina Illinois universitete, < 
Urbanoj, baigė germanistikos < 
studijas ir gavo bakalauro laip- < 
snį. Būrelis giminių ir artimų
jų dalyvavo šioje šeimos šven
tėje ir dalinosi tėvų džiaugs
mu. Kaminskų šeima prieš 10 
metų atvyko į JAV ir apsigy
veno Elizabethe.

GERIAUSIAI PAILSBSI
ELEKTROS MOTORŲ 

TAISYMAS
TIK 80 MYLIŲ NUO NEW YORKO — 200 AKRŲ — DIDELIS

! MAUDYMOSI BASEINAS ARTI EŽERO — PASIRINKIMAS 

f ATSKIRŲ BUTŲ IR KAMBARIŲ — PRIEINAMOS KAINOS.

Pilna informacija: KEARNEY, N. J. WY 1-3054
WOODRIDGE, N. Y.

BSALAMANDERH
DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FAĮHMKAS

IŠPARDAVIMAS
Moteriški —17.95 Vyriški — $9.95

. anksčiau iki $16.95

335 Ea«t 86th Str.

NEW YORK CITY 

Tel.: EN 9-3045

56-02 Myrtto Avenue 

RIDGEWOOD 
BROOKLYN

TuL: EV 1-3727

JULIUS KUMPIKAS
119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• VANDENS POMPOS

• ELEKTR. VĖSINTUVAI

Mėsinių Ir aallūnų 
šaldymo •totemo*

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STerlIng 3-4634 (po • vai. vak.)

Stephen Bredenjr
,ADVOKATAS

Išnuomuojamas kambarys su 
baldais ir visais patogumais vie
nam ar dviem asmenim. Gali
ma naudotis ir virtuve. 414

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Rd., So. Boston, Mass. šine), Brooklyn, N. Y.

PADĖKA

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS);
Graborins-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

FOR FAST ACTION
Jūsų AND PREFERRED ATTENTION,

Juozas Kapočius,
LE Leidėjas ADAM r e A L T Y C O.

“SEE ADAM FIRST”

HOME SERVICE BEER CORP.
PRIEŠ VYKSTANT ŽVEJOTI AR PIKNIKAUH NEPAMIRŠKITE

1120 E. JERSEY ST. 
Elizabeth, N. J.

EL.4-I570

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770ČIA YRA GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŠALČIAUSIAS 
ALUS VISAME MIESTE

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauškas, Salesman

PASKAMBINTI GL 6-7801

Joseph Carszva
GRABORIUS

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
71-sis metinis

BALSAMUOTOJAS

231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn. N. Y.

įvyksta

J. B. S h a I i n s 
§ a I i n s k a s 

Laidotuvių Direktorius 
M-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Stattoo) 
Woodhsven, N. Y.

LIEPOS-JULY 12, 1959
NATIONAL HOME 108-11 Satphin BlvcL. Jamaica, L L

(ten, kur ir pereitais metais buvo)

Aštuntą valandą proga laimėti

1959 M. FORDĄ

Gros puikus "Club 10" orkestras

Gera proga susitikti pažįstamus ir su jais praleisti
laiką parko medžių pavėsyje. Parkas atidaromas 12 vai.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Td. Vlrginia 7-4499

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUT4RY FUSLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tca 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale šaukite- Tel. TW 9-6434


