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Nixonas, išskridęs Maskvon 
praėjusį trečiadienį, liepos 22, 
tebevieši Sovietų Sąjungoje. 
RugpiūČio 2, sekmadienį, iš
skris Lenkijon, kur pakviestas 
4 dienų vizitui, šis vizitas anks
čiau nebuvo numatytas. Nixo- 
nas norėjo grįžti per Sibirą ir 
Aliaską, bet Maskva nesutiko 
jam rodyti viso Sibiro — ver
gų žemyno. Nesutiko taip pat 
leisti po Rusiją skraidyti a- 
merikiečių lėktuvu. Chruščio
vas tą draudimą atšaukė’ lie
pos 26, sekmadieni, bet Nixo- 
nas pareiškė, kad tai per vėlu. 
Leningradan išskrido rusiškuo
ju lėktuvu Tu-104.

SUTIKIMAS ŠALTAS IR 
KANDUS

Maskvos aerodrome Nixonui 
,jiebuvo_ suruošta,,.masinių 

monstracijų 'išreikšti ‘liaudies 
džiaugsmui”, kaip tai daroma, 
su kitais svečiais. Tuo pačiu 
metu Chruščiovas kalbėjo mi
tinge prie Maskvos, grįžęs iš 
Lenkijos. Jis puolė JAV už pa
skelbimą Pavergtųjų Tautų sa
vaitės ir tyčiojosi, kad yra “at
vykęs baimės purtomos kapita
listinės Amerikos atstovas ne
žinia ko”. Vėliau kalbėdamasis 
su Nixonu Chruščiovas keletą 
kartų rodė į žmones, klausda
mas: “ar tai vergai?” Nixonas 
vieną kartą turėjo pastebėti, 
kad kalbama ne apie vergus 
(slaves), b apie pavergtuosius 
(captives). Chruščiovas tuo bū
du plačiai išgarsino pavergtųjų 
savaitę, kuri jam skaudžiai dū-
rė širdin. Jo rūstumo nurodo- 1.,n8um0 yra Irimas. Chrus- 
mos dar kitos priežastys: Va- ?ovas atsake-‘As esu taikos 
karu užsispyrimas dėl Berlyno, cempųonas Čia jsitrepe vtce- 
šaltas Chruščiovo priėmimas admirolas H. Rickover: “Ame- 
Lenkijoje ir sukliuręs vizitas nk0;e mes tunme l78 "" !a'’ 
Skandinavijoje. ' kos cempijonų . Chruščiovas:

“O mes turime 208 milijonus'. xonas paganau atkirto: As )u- 
DISKUSIJOS VIRTUVĖJE Rickover: “Tai sudėkime juos niis žaviuosi: jau aštuntą kar- 
Amerikiečių parodą atida- krūvon .... tą sustojate dėl propagandos”

rant, liepos 24. penktadienį. 
Nixonas pasakė gerai paruošta, 
nuosaikią ir taikią kąlbą. Bet 
jo draugiškas mostas Chruščio
vo buvo ąpsuktas į šiurkštų ir 
stačiokišką pokalbį. Amerikie
čių parodos virtuvėje Chruščio
vas paleido savo burną, gir
damasis Sovietų Saiungos pa
žanga. gerove ir taikingumu, o 
puldamas JAV Nixonas ramiai 
ir nuosaikiai atsikirtinėjo. Po
kalbis Amerikoje buvo perduo
tas per televiziją ištisai. Rusijo-

Pokalbiai su Chruščiovu

NIXONAS ir Chruščiovas ginčijasi parodos virtuvėje.

linkėjimą mielai priima, bet tai 
reiškia, kad nėra ko diskusijų 
skubinti -— pakaks laiko. Nixo- 
nas: ‘Vadinasi, jūs manote, kad 
būsite valdžioje ir po 99 metų 
— jokių rinkimų?’. Nixonas 
dar priminė, kad nuolątinis pa
brėžimas Sovietų Sąjungos ga-

SOVIETŲ drabužiai Walfach’s krautuvė* vitrinoje NewVor>e.

Geriant Į Chruščiovo sveika
tą ir linkint jam 100 metų gy-

NiX0NAS fRIVERTĖ
Lenmgradan Hyvykus (liepos 

27), Nixoną su junona ir juos 
lydėjusius dr. Miltoną Eisen- 
hovverį. prezidento broli, ir vi- 
ceadmirolą Hymaną Rickoverį 
aerodrome pasitiko nemaža mi
nia; būriai supo ir miestą lan
kant. Buvo aprėdytas ir stato
mas ledlaužis Leninas” su ato
miniu reaktoriam. Reaktorių 
apžiūrėti viceadinirolui H. Ri- 
ckoveriųi buvo leista tiktai Ni- 
xonui griežtai pareikalavus ly
gybės. Kai JAV lankėsi Kozlo- 
vas. jam buvo parodytas ato
minis prekybinis laivas Sava-

nah”. Apžiūrėjęs rusiškąjį re
aktorių, viceadmirolas pareiškė, 
kad jis dar nebaigtas bandyti ir 
nieku nėra pranašesnis už a- 
merikiėčių.

Raketų bazės niekam iša- 
merikiečių nebus rodoma, nes 
Kozlovas atsisakė vykti į Cape 
Canaveral, kai jam siūlė, kad 
nereikėtų už tai atsiteisti. (Ar
ba rusai tokios bazės nenori ro
dyti arba neturi ko rodyti, o 
apie Cape Canaveral iš kitų šal
tinių žino, kas jiem reikia). AMLRIKIEcIŲ parodos Maskvoje pagrindinis pavilionas.

PALIK MANE VIENA. JEIGU NORI MATYTI TRAKTORIŲ

PROPAGANDA VOLGOJE .

Volgos kanalu važinėjant Ni- 
xonas ir Chruščiovas kalbėjosi 
apie šešias valandas, bet drau
ge su kitais palydovais ir žpio- 
nom. Nixonas vėliau referavo 
prez. D. Eisenhoweriui, kad pa
sikalbėjimas “buvo ramus, bet 
nieko apčiuopiamo nedave”. 
Laivas vis sustodavo prie 
kranto, prie žmonių. Chruščio
vui rodant: “tai pavergtieji;

LIETUVOJE MIRĖ 
K. ŠAKENIS 

Konstantinas Šakenis, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos švie
timo ministeris. mirė Lietuvoje 
liepos 7f-3is buyo gimęs 18J81 
lapkričio 27 Velėniškiuose, Bir
žų apskr.; aukštuosius mokslus 
ėjęs Rusi j o j. e Paruošė pirmuo
sius fizikos vadovėlius aukštes
nėm mokyklom, išvertė A. 
Mickevičiaus “Poną Tada’, pa
rašė Vabalninko istoriją, ben
dradarbiavo periodinėje spau
doje. Buvo švietimo ministe- 
riu, valstybės kontrolierium, 
tautininkų seimo pirmininku 
Jam esant švietimo ministeriu 
(1930 — Vytauto Didžiojo me
tais) buvo uždrausta veikti moks
leiviam ateitininkam. 'Boise vi- 

' ikai buvo velionį suėijtę ir pra
laikę Sibire 15 met^

AmerikiečiŲ paroda Maskvo
je atidaryta liepos 24. Ji truks 
šešias savaites. Nežinia, ar tiek 
pat laiko truks daugelyje Mask
vos vietų surengti žmonėm 
kermošiai su visokiais žaidi
mais, kad žmones sulaikytų nuo 
parodos. Be to. bilietų parda
vinėjimas yra kompartijos kon
trolėje. Vis dėlto pirmąją die
ną aplankė arti 65.0007 Mano
ma. kad parodą aplankys arti 
3-4 milijonų.

KOKS PUIKAS ŠALDYTUVAS!
Paroda vaizduoja ne tiek JA 

technikos pažangą (įvairias ma
šinas). kiek kasdieniška ameri
kiečio buitį: kaip amerikietis 
gyvena, .vilki, valgo, dirba, il
sisi, kokius patogumus turi ir 
k. Lankytojam tai daro įspūdį. 
Vienas vyras pasigedo trakto
riaus, tai žmona jam sako: “Pa
lik mane vieną, aš noriu pa
matyti batus’. Kitas sušunka:

O koks puikus šaldytuvas!”.

Dar kitas klausia :“Ar tas stik
linis puodas ant ugnies nesprog 
sta?’. Pasipila ir tokie klausi
mi “Tai jūsų satelitai visi to
kie maži?. “Kodėl tokios že
mos namo lubos?”. (Zemlianko- 
je. be abejo dar žemesnės). 
“Kodėl./pas ju§ streikuoja;- jei? 
taip ge’rai gyvena?” “Kam rei-- 
kalinga ta mašina balsam skai
čiuoti?” (Sovietų Sąjungoje ji 
tikrai nereikalinga).

CENZŪRA IR VAGYSTĖS
Prieš atidarant parodą buvo 

pareikalauta pašalinti per 100 
knygų, daugiausia rusų kalba. 
Tarp jų ir knyga apie Sibirą 
1822. (Ar bijo; kad žmonės ne
sužinotų. jog Sibire caro lai
kais nebuvo tiek katorgų?). A- 
pie pusantro tūkstančio išsta
tytų knygų (viso išdėliota 8000) 
lankytojai nukniaukė. Pavogtas

šv. Raštas rusę kalba. Dingo 
keli foto aparatai, daug žaislų, 
batų, kitų daiktų. Amerikiečiai 
susirūpinę ne ta vagyste, bet 
naujų eksponatų atgabenimu.

PO DVIEJŲ DIENŲ 
SUTRŪKINĖJO. GRINDYS

Didžiajame pavilijone, kur 
grindys dėtos rusų inžinierių, 
neatlaikė -60,000 žmonių ^patr-^ 
dimo ir greitai susįdėvėjo. Su
sidarė dulkių kamuoliai, kurie 
apkloja eksponatus ir gadina 
precizines mašinas. Parodos di
rektorius Harold McClellan ne
susikalba su rusais dėl pagal
bos. Rūpinamasi; gauti medžia
gos iš Amerikos grindim sudėti.

Nixonas Sibire

KAIP VILKI MANEKEN
IR KAIP DĖVI IVANAS

je — išcenzūruotas.

SIMTAS METŲ BE RINKIMŲ

Sovietu parodos lankytojas, 
žiūrėdamas į manekenus, kurie 
buvo apvilkti sovietinės gamy
bos drabužiais, paklausė:

“Ar tokius drabužius žmogus 
gali pas jus nusipirkti?’

“Suprantama, gali".
Bet čia vienas komunistinio 

tikėjimo priešas, rusas, greitais 
judesiais ištraukė iš kišeniaus 
laišką ir išvyniojo fotografiją:

“Štai, kaip apsirengę Rusijo
je. Pats gavau laišką”.

“Tai taip kaime; mieste vi-
venti, šis pastebėjo, kad tokį sai kitaip”, mėgino aiškinti

mergina. Bet ir pati sumišo, 
pastebėjus, kad lankytojo akys 
matuoja ją pačią nuo galvos iki 
kojų: ir jos pačios drabužėlis 
gan skurdus, kojos Įraudusios, 
be kojinių. New Yorko akiai tai 
nedidelis patrauklumas.

Taip, tas drabužis, kuris yra 
ant skolintų New Yorke mane
kenų. nėra eilinis Sovietų Są
jungos gyventojo drabužis. Kaip 
eilinis sovietų pilietis Ivanas 
nešioja, visai netikėtai parodė 
kita privatinė “paroda”. Tai 
Penktojoj Arenu NValIach’s dra
bužių parduotuvė.

matote, kokie jie laimingi’. Ni-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ seimo delegacija VVashingtone atsako Į spaudos atstovų klausimus. Iš k. i d.: 
Kovago (Vengrija), S. Korbonski (Lenkija), Vac. Sidzikauskas (Lietuva) ir B. Coste (Rumunija).

Nixonas liepos 28, antradienį, 
iš Leningrado buvo nuskridęs 
Į Novosibirską, kuris ligi šiol 
buvo laikomas uždaru miestu 
ir nelei 
yra per l
augo ant tremtinių kaulų. Jo 
apylinkės tebgyvena nemažai 
ištremtų lietuvių.

DULLES ALĖJA BERLYNE

PAVERGT, tautų delegacija LANKĖSI wasiiingtone
Maskvą. Wallach’s parduotuvė 
Įprašė parvežti tikrų kostiumų 
iš Maskvos. Tuos parvežtus kos
tiumus parduotuvė išstatė savo 
vitrinoje.-

Stebėtojam parduotuvė paaiš
kina. , kad vienas kostiumas 
Maskvoje kaštavo 1410 rublių. 
Skaičiuojant turistam duoda
mais 10 rublių už vieną dol.. 
išeitų kostiumas 141 dol. New 
Yorke tokis kostiumas gauną- t upasta^’atsTaįti savo vals-

Valstybės sekretoriaus parei
gas einąs Douglas Dillon liepos 
21 priėmė Pavergtųjų Tautų sei 
mo delegacija, kurią sudarė: 
Stefar. Korbonski (Lenkija). Jo- 
sef Kėvage (Vengrija), Vaclo
vas Sidzikauskas (Lietuva) ir 
gen. sekr. Brutus Coste (Ru
munija). Vyriausybės vardu 
Douglas Dillen pareiškė, kad 

rėmė ir rems pavergtųjų tau

mas už 60 dok-Apsiaustas pu
siau karinės formos kaštavo 
Maskvoje 111.30. dol.. čia jis 
vertas 59 dol. Sintetinis kakla
ryšis kaštavo 2.80 dol.. čia jis 
vertas 0.50 dol.
■ Lankytojas ir kalbas: jei mė
nesiui ga;i 
tai beveik 
dirbti, kad 
pirktum...

(nukelta į 3 pusi.)

uždirbti 800 rublių, 
du mėnesius turi 
vieną kostiumą nu-

tu pastangas atstatyti savo vals- 
ve ir nepripažins dabartinio 
status quo Europoje.

Delegacija padėkojo JAV vy
riausybei už palankų nusistaty
mą pavergtųjų valstybių atžvil
giu ir prašė perduoti prez. D. 
Eisenhovvreiui didžiausią padė
ką už jo prokalmaciją, paskel
busią Pavergtųjų Tautų savaitę. 
Delegacija tai pat pateikė savo 
samprotavimus dėl politinės ak-

cijos. kuri turėtų vesti į pro
klamacijoj pareikštų principų 
Įgyvendinimą. Delegacija taip 
pat turėjo pasikalbėjimą su 
spauda.

Liepos 22 d. 10 vai. ryto Ar- 
lingtono kapinėse visu devynių 
sovietų pavergtųjų valstybių at
stovai padėjo vainiką ant a.a. 
Valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles kapo. Vainiką de 
dant, grojo kariškas trimitas ir 
pagarbiai nuslenkė devynių val
stybių. jų tarpe ir Lietuvos, 
vėliavos. Iškilmės buvo filmuo
jamos. Popiet senatoriaus Paul 
Douglas įstaigoje- vyko iškil-
mingas aktas. Kalbas pasakė
senatoriai Douglas ir Javits. delegaciją priėmė AFL-CK) uni- 
Jiem buvo įteiktas iškilmingas jos pirmininkas George Mcany 
padėkos adresas. Kalbėjo dar
PET pirmininkas Korbonski. organizacijų proklamaciją ry- 
Centro ir Rytų Europos kilmės šium su Pavergtųjų Europos 
amerikiečių sambūrio vardu Ha- Tautų savaite.

nusileido. “Ovacijos’

am

Berlyne liepos 26, sekmadie
nį, viena gatvė Tiergarteno ra
jone pavadinta “Dulles alėja. 
Iš žnevos buvo atskridęs val
stybės sekr. Herteris. Jis pa
reiškė. kad vakarų Berlynas bu
vo ir bus ginamas.

Masiškai žudomi
Tibeto gyventojai
ženvoje posėdžiavo tarptau

tinė teisininkų komisija. Ji 
šVarstė pranešimus, gautus iš 
Tibeto, užimto Kinijos komu
nistų. Ligi šiol nužudyta jau 
daugiau kaip 65,000 gyventojų. 
Komisija kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad imtųsi priemonių 
prieš žvėrišką komunistų ge
nocidą. Komisija atstovauja 
30.000 viso pasaulio jurisatm: 
teisėjam, advokatam, profeso
riam.
CASTRO OŽIAVOSI 10 DIENU

Kubos diktatorius Fidel Cas- 
tro. liepos 17 pa'šalinęs prezi
dentą Ūrrutia ir paskyręs sa
vo klusnų tarną Dorticos Tor- 
rado, pats vaidino atsisįatydi-

ličin ir Pavergtųjų Europos 
Valstybių Bičiulių Amerikiečių 
Draugijos—pirminiu j* s Chris- 
tcfer Emmet. Ta proga senato
rius Douglas atsakė į sovietų nusį premjerą, kad “liaudis’ 
priekaištus dėl Kongreso žygio, maldautų grįžti. Buvo suorga- 
skelbiant Pavergtųjų Tautų sa- nizuotos masinės gyventojų ei- 
vaite. Pasakytos kalbos bus į- senos į Havaną. Jų “prašymui’ 
rašydintos į Congressional Re- Castro 
cords. j " '

Iškilmingas padėkos adresas Castro laiko savo revolicinio 
(scroll) buvo taip pat įteiktas judėjimo švente.
Atstovų Rūmų daugumos lyde
riui John McCormack. . ................... „

Abiejuose aktuose dalyvavo P’hečių turto. Cast-
ir Alto Informacijos Centro di- ro galvoja vėl atvykti į Ameri- 
rektorė M. Kižytė. ką ir prašyti.... paskolos. Jo

Liepos 23 Pavergtųjų Tautų reformos sugriovė cukraus pla- 
tacija.s. iš kurių daugiausia bu
vo pajamų, ir sulaikė turistus. 
Vieni tik amrikiečiai turistai

sukelto^ liepos 26. Tą dieną

Nusavinęs Kuboje 300 mili-

Jis įteikė Amerikos darbininkų

Kuboj per mtus išleisdavo 
67 mil. doL



pornografijos

bu-

Telef.: WYman 1-0001
4. Krikščionybės reiškimasis

sa-

AUS TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST.
DRUSKININKŲ mineralinės gydyklos.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

DRUSKININKŲ KURORTAS Telefonas: VIrginia 6-6825

W(MM>HAVEN 21, N.Y.87-09 JAMAICA AVĖ.
Td.: VI 7-4477mas.

P. Savickas.
(WHW KNSVBANCB)

H W«rt !»th St RM*. 40 W«ll Street

ADAM STANKŪNAS

Norėdami daugiau Informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų

Įstatymais labiau naudojasi 
piktadariai nusikaltimam pada-

< 
*

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3. N.Y. 

ORegon 4-1540
1241 N. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, ILL.
HUmbott 8-2818

11601 Jos. Campau Avė., 
DETROIT 12. MICH.

TOwnsend 8-0298

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF. 

ŲUnkirk 5-6550

WM. POCUS, 
Reikalų Vedėjas

651 Albany Avenue, 
HARTFORD, CONN. 

CHapel 7-5164

UNITED ACCUMULATIVE FTO SNABES 
a diversified, managed mutual fuod with inrestments 
m over 100 American corporations.

ar lietuviui darbininkui bei tar- —Amerikoje viena firma su-
nautojui tai prieinama. Mat, iš galvojo pasipinigauti iš perukų, 
esamo toje knygutėje miestelio Išsiuntinėjo reklamas, kad 
plano matoma, kad dauguma jokiš vyras nešąs pilnai 
gatvių turi rusiškus vardus:

--------------------—> m y ■ i 
šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi. 9 vai vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

JULIUS PAKNIS,
Pirmininkas

S. DASKER, 
Reikalų Vedėjo padėjėja

.Vyriaiisias aštuonŲ.^ Pasijunta bejėgiai ir valdžios
F* teisėjai?balandyje svarstė: ar pareigūnai. Jiem' tada belieka 

valstybė turi teisę uždrausti šaukti tik į visuomenę pagal-

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine.

obligation, fili in and RETUKN TH!S ADVEKTISEMENT

WADDELL & REED, INC.
Principal Undnvritera

<
<
<
< .
<

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

(Money Orders), Mutual Funds

RICHMOND HILL 19, N. Y. . | ’

4 
• n

<

REPRESENTATIVE'S
NAME:
ADDRESS:
CITY:

offer you investment units in mukiples of $2,500 with 
investments as Iow as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balaoce of tbe Invescment Program 
in the event tbe Planbolder does not live to complete

LICENSED BY U.S.S.R.
Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272 I

Brennan, jr. Tom C. Clark, John M. Harlan, Charles E. Whittacker. Teisme reiikiasi du sparnai. Vienam 
atstovauja labiausiai pirm Warren, kuris gina individo teisės priei visuomenę ir valstybę, kitam Frank
furter, kuris labiau pabriežia visuomenės ir valstybės interesą

Valdžia šaukiasi piliečių pagalbos

DARBININKAS

tojais, ir kitom organizacijom

bei pnstaldifia medžiaga paštui, 
o iš kitos pusės, kad rengtų 
‘‘švarios literatūros savaites”.

O gal kokis teismas išaiš
kins, kad ir tokia kova yra prie
šinga laisvei, kuria turi naudo
tis ir pornografija?

• Vyriausias teisinas apgynė filniy neliečiamybę nuo valstybės, 
bet kas gina vaiky neliečiamybę nuo jiem kišamos spekuliantę

Ryšium su v-yr. teismo spren
dimu dėl “Ponios Chatterley 
mylimojo” . ,

senate atsirado projektas pa
pildyti konstituciją.

Papildymo iniciatorius yra 
šen. James O. Eastland (dem., 
Mississippi), senato teisių ko
misijos pirmininkas. Jį parėmė 
Kefauver, Talmadge, Thur- 
mond, Johnston.

Eastlandąs mano, kad 
atskiros, valstybės turi turė

ti teisę nustatyti moralumo 
' klausimą, atsižvelgdamos į vie

tines sąlygas.
i Jis kreipėsi taip pat į baž

nyčias, kad jos paremtų pil-
1 dymo reikalą. Brooklyno ‘The 

Tablet” ėmė spausdinti skaity
tojų laiškus, kurie aštriai pa
sisako prieš vyriausiojo teismo

1 aiškinimus. Teismo argumenta
is vimą, kad konstitucijos pirma-'

l Niekų taip stipriai nesiskun
džia kaip trūkumu prekių gy
ventojų reikalam ir huolati- taip menkai atlyginami, jog ytž 
niais trukumais mditinimo privėtsti toklii būdu koihbihūd- 
srityje. Valdžios vyresnysis koh ti ir pasididihii uždarbį iš Ša

lies.
Ką pasakė Lietuvoje Bonoskis

Tiesos redakcijoje buvo pa
sikalbėjimas birželio 13 su A- 
merikos komunistu rašytoju P. 
Bonoskiu. Pradėjo žurnalistų 
pirmininkas J. Karosas.

Tiesos atstovas Raguotis: 
Kas daros Amerikos darbinin
kų judėjime? Bonoskis aiškino, 
kad _ Amerikos “pažangiosios? 
jėgos’, vadinas, komunistai per 
gyveno sunkius laikus. Dau
giausia žalos pridaręs revizio- 
nizmas. Eiliniam amerikiečiui 
didelio įspūdžio darą sovietų

tūra siuntinėti paštu. Bet yra 
kitas 'įstatymas, kuris drąUdaa

. _ _ paštui tikrinti pirmos klasės sis papildymas garantuoja lais- 
rodymą filmo, kuris gali nei- bos. Tokis balsas šiom dienom laiškus. Nors paštas gali žino- 
giamai veikti viešąją moralę? buvo paskelbtas vyriausio paš-

Toks klausimas kilo dėHfiP ......................... ~
mo “Ponios Chatterley myli
masis’, pagaminto pagal D.E.
Lawrence romaną. New Yorkas 
tą filmą buvo uždraudęs, nes 
jis “rodė svetimoteriavimą kaip 

,, teisingą ir pageidaujamą tam 
tikriem žmonėm tam tikrom 
aplinkybėm’. Panašiai kaip 
New Yorkas filmus cenzūruoja 
dar Kansas, Maryland, Virginia

Vyriausias teismas New Yor- 
ko sprendimą atmetė. Jis pasi
sakė, kad valstybė negali būti

tų viršininko Arthur E. Sum- 
merfield (The Tablet).

Jis kalbėjo apie nepadorios 
literatūros platinimą per paštą.

Esą šiemet apie 700,000 arba 
1,060,000 vaikų bus gundomi 
per paštą pirkti nepadorius pa
veiksliukus ir literatūrą. Ši 
juoda spekuliacija siekia per 
metus laimėti pusę milijardo 
dolerių.

Yra Įstatymas, kuris draudžia 
nepadorią, pornografinę. litefa- 

cenzorium. Sprendimo moty-

vę skelbti ir ginti svetimoteria- 
ti. kad laiške yra pomografi- vimą, vienas “The Tablet” skai- 
nė draudžiama literatūra, bet 
jis negali pasinaudoti pirmuoju 
įstatymu ir siuntinį sulaikyti. 
Jis turi jį įteikti adresatui. Dėl 
to Summerfieldas ir kreipėsi į 
tėvus, kad jie padėtų kovoti su 
pornografija.

Paštas gali bylą dėl pornogra
fijos siuntimo kelti tik tada, 
kai tėvai kreipiasi į paštą su 
atsiųsta medžiaga ir pašto 
ku, kuriame toji medžiaga 
vo.

tytojas taip vertina:
vyriausiojo teismo aiškini

mas, kad moralinę korupciją 
legaliai rerųja pirmasis papildy
mas, yra žmogiškosios prigim
ties ir istorijos Įžeidimas. Tai 
yra gryna nesąmonė, vis tiek, 
ar ji būtų teisme, ar mokyklo
je, ar viešoje auditorijoje pa
sakyta. M.

trolierius V. Milevskii (dėme
sio vertos ir pavardės!) tarp 
eilės kitų pavyzdžių pasakoja 
apie valgyklą Nr. 22 Vilniuje. 
Sako, gegužės 21 jis patikrinęs 
ir radęs, kad nebuvo valgyklo
je 9 patiekalų, nors meniu jie 
buvo įrašyti. Grietinė buvo duo
dama jau 4 dienų senumo. Sai
tų užkandžių kiekis visai skur
dus. Valgyklos vedėjas Greis- 
man. " — £ — ~ -

Valgykloje nr. T maitinami 
“Lelijos” fabriko ir drabužių 
prekybos darbininkai. Ten pa
tikrinė barščių sudėtį. Maistin
gumas mažČšriis, nei turėtų bū
ti. Šilti patiekalai,^kai juos at
neša iki stalo, netenka savo 
skonio. Valgyklos vedėjas drau
gas Lev visai nesirūpina mais
to paįvairinimu.

Valgykloje nr. 18 buvo iš vi
so tik du patiekalai.

Valgyklos nr. 71 virėja A. 
Abazova maistui vartojo suma
žintas porcijaš šviesto, grieti- 
riėš, ihėsoš. Valgyklos nr. 17 
virėja Littinenko kotletam di
dino duonos porcijas.

Kontrolierius aiškina, kad 
* kaltininkai Vis nebaūdžiami,<ar- 

ba daugių daugiausia perkelia
mi į kitas vietas. Kontrolierius 
tuo piktinasi ir nurodinėja, kad 
taip skriaudžiaihi klientai. Ta
čiau jiš nutyli, kdd tie Visi kal
tininkai kitaip ir negali daryti, 
nes to reikalauja sistema. Jie

mokslininkų laimėjimai.
S. Mockiivlenė iš Valstiečių 

laikraščio klausė, kaip vertina
mas Amerikoje faktas, kad ra
šytojas G. Fastas pasitraukė 
nuo komunistų. Bonoskis aiš
kino,* kad “reakcijos jėgos’ 
nelabai vertina Fastą, nes ži
no, už kiek jį galima pirkti. 0 
komunistai jo nekenčia kaip 
išdaviko.

Tas pasikalbėjimas rodo, ko
ki klausimai domina komunis
tus Lietuvoje. 0 Bonoskio at
sakymai rodo, kaip jis menkai 
pristato komunistus, kurie rė
mėsi perkamais žmonėnr Jie ' 
pasidarė negeri, kai juos “nu
pirko” kiti. Jeigu Fastas per
kamas, tai kodėl Bonoskis ne
gali būti tokis pat?

vuose sakoma, kad tokią,, cen
zūra nesuderinama su konsti
tucijos garantuojama laisve:

— konstitucija "globoja gy
nimą pažiūros, kad svetimote
riavimas kartais gali būti ge
ras, nemažiau kaip gynimą so
cializmo ar viengungiu apdėji- 
mo mokesčiais'.

Atsiliepdamas ne dėl paties 
sprendimo, bet dėl motyvavi
mo, D. Lawrence (USN. aWR) 

” palygina: ,
“Kai kuriose valstybėse bibli

nis įsakymas “Nesvetimote
riauk’ ’ yra įtrauktas į įsta
tymus. ir svetimoteriavimas lai
komas nusikaltimu.

"Ar vyriausias teismas mano, 
kad dabar teisėtas yra skelbi
mas ir mokymas vykdyti nusi
kaltimą ir kad tai globoja kon
stitucijos laisvo žodžio kliauzu- 
lė?"

Ar žinai, kad
—Prezidentas Eisenhoweris 

nėra masoųas. Taip paskelbė 
spauda liepos 4 dedant kerti
nį akmenį Kapitelio priestatui. 
Prezidentas atliko ceremonijas, 
pasakę kalbą ir nuėjo į savo 
automobilį, nelaukdamas toliau 
masonų ceremonijų prie to ker
tinio akmenio.

Vokietijos naujasis prezi
dentas dr. Heinrich Lūebke yra

STUDIJŲ SAVAITĖ 
VOKIETIJOJE

Šiais metais Europos Lietu
vių Fronto Bičiuliai ir Vakarų 
Vokietijos Ateitininkų Sendrau
gių Valdyba, bendrai ruošia 
Studijų Savaitę rugpiūčio 23— 
<10 Koenigsteine tema Krikš
čionis žmogus komunizmo aki
vaizdoje. Bendroji tema bus su
skirstyta į atskiras paskaitas:

1. Bažnyčia ir kultūra,
2. Krikščionybės socialinis 

pajėgumas,
3. Laisvė krikščionybėje ir 

komunizme,

■ Šen. J. McCarthy, nors 
miręs, savo priešų tebėra puo- . 
lamas. Apie jį specialiai parašė 
knygą, kurią palankiai sutiko 
liberalų laikraščiai Times, H. 
Tribūne. Q'katalikų The Tablet 
skelbia pareiškimus, kad auto
rius iškraipė' ne tik faktus apie 
mirusį senatorių, bet Įžeidė vi
sus katalikus airius. Knygos au
torius Richard H. Rovere bu
vęs kitados Stalino — Hitlerio 
pakto garbintojas.

komunistiniame režime,
5. Kiek tremtiniai atliko 

vo uždavinį per 15 metų,
6. Lietuvos vaidmuo Bažny

čios susivienijime.
Numatyta dar eilė kitų pra

nešimų bei kultūrinių promogų. 
Paskaitas ir pranešimus skaitys 
ateitininkai sendraugiai, LF bi
čiuliai ir kviestiniai svečiai.

Savaitėje dalyvauti kviečiami 
įvairių pažiūrų žmonės. Susido
mėjimas didelis. Jau yra užsi
rašiusių virš 60 dalyvių iš dan- 
gelio Europos valstybių. (MM)

Teko matyti okupuotoj Lie- 
- . - tuvoj 1956 metais išleistą kny-

pridengti, negu padorūs su smuikiu Druskininku 
kurorto ir jo apylinkių aprašy
mu. Knygutė gausiai ilustruo- 
ta gražiais gamtos vaizdais. Ap- Maskvos, Gorkio, Stalino, Dzer- 
rašymose apie įsteigtas sana- žinskio. Kirovo, Ckalovo, Kali- 
torijas, purvo vonias, minera- nino. o kita mažesnė pusė g-vių 
linius šaltinius ir t.t. daugiausia turi tokius pavadinimus, kaip 
nuopelnų skiriama komunisti- Melnikaitės, Komjaunimo, Ko- 
nei santvarkai. Nors rašoma, lūkiu ir t.t. Jau vien tie vardai 
kad pasinaudoti kurortb gali pasako, kam kurortas skiria-

piliečiai savo laisvėm apginti. 
Įstatymus labiau piktadariai pa
žįsta. o jei ne patys, tai jų pi
nigas sugeba išaiškinti įstaty
mus taip, kad jiem būtų pato
giau.

— Plieno bendrovės, prieš 
kurias dabar streikuojama, per 
šių metų pusmetį turėjo 255 
mil. pelno. Tai laikoma rekor- kiekvienas darbininkas bei tar

nautojas, bet labai abejotina,

apsirengęs, jei jis neturi 
plaukų. Esą jau 250,000 ame
rikiečių nešioja svetimus plau
kus, bet galėtų jais pasinaudoti 
15 milijonų.

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue
I NEWARK, N. J. — 312-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Green 9-6992 < 
> • Per mūši; firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami < 
I vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti J 
• įvairiausiu prekių e Siuntinių pristatymas garantuojamas 100';.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeėtad. ir sekmad. Auo 9 iki 4 vai. vak. 
MŪSŲ SKYRIAI

832 North 7th Street 
PHILAOELPHIA 23. PA. 

VVAInut 3-1747

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

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

vių kalbomis;
3. 3|4 dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

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

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

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND L0AN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

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

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti.

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearney, N. J.

Kreiptis:

HAVENREALTY
Joseph Andrusis Insurance



PĘIlIgls

DARBININKAS

Kelios pastabos biudžetinius Balfo metus užbaigų

GEGUŽĖS procesija Punske.

Aukos

SALEZIEČIŲ vasaros stovykla Italijoje.
Individuali šalpa

KAIP VILKI MANEKENAS IR KAIP DĖVI IVANAS

sirinktinas VASARIOS 16 gimnazijos pastatai Vokietijoje.

pan. yra 
kurį turi 
tarnauto-

2. Apginklavimo, kurį varto
ja sovietiniai lėktuvai nušauti 
neginkluotam Amerikos* trans
porto lėktuvui.

3. Raudonosios armijos tan
kų ir artilerijos, kurią vartojo 
1956 rudenį nešdami sovietinę 
kultūrą Vengrijai,
4. Galerijos sutarčių, kurias so
vietai pasirašė ir paskui sulau

kia prašyti Balfo skyrių valdy
bas: susimildami nepavarkite!

netrukus visai pralenksime, at- žvilgiu nėra tokia ryžtinga. Tuo

komunistinės tvarkos kelias, pa- prėskine sriuba.

* KUN. L JANKUS 
Balfo ReRtalp .Vadėje*

nės už geležinės sienos nėra

Dabartiniu metu Balfas turi 
labai sunkų uždavinį: gelbėti 
lietuvį ten, kur jis bebūtų. Tą 
lietuvį galime pasiekti tik siun
tiniais, kurių 1958-59 metais 
buvo pasiųsta arti 4,000 į toli
mus ir tolimiausius pasaulio už
kampius. Čia neįskaitomas 
maisto ir rūbų paskirstymas 
Vokietijoj likusiems, kurie gy
vena išsisklaidę mažomis gru
pėmis po visą Vakarų Vokieti
jos kraštą. Supirkimas, pakavi-

priminti, kad vaistus siųstų tik 
pagal receptus. 19u receptais 
bus daug sutaupoma ir bus iš
vengta nelaimės, nes dauguma 
patentuotų vaistų yra labai pa
vojingi.

Balfo NirifoNnhl metai ne
sutampa su kalendoriniais me
tais. Jie prasideda liepos 1 ir 
baigiasi birželio 30. .

Balfo seimas
1958-59 metų Balfo veikloje 

buvo vienas iš sėkmingiausių, 
įvykęs 1958 lapkričio 28-29 Ne- 
wark, N J. Seimas įnešė kiek 
naujovių, stipriai pakėlė Balfo 
rėmėjų entuziazmą. Be to, sei
mas buvo gausus atstovais (99) 
ir aukomis šalpai (virš 20,000 
dolerių).

Balfas turi keliasdešimt vei
kiančių. skyrių, tris apskritis ir 
per 1,600 aktyvių narių.

5. Pavyzdžių, kaip sovietai 
šnipinėja, vykdo sabotažą ir 
terorą tose valstybėse, su ku
riom turi diplomatinius santy
kius,

6. Galerijos tų amerikiečių, 
kurie nusipelnė Kremliaus dė
kingumo,

7. Rinkinio šūkių, kurie,

Čia glūdi skirtumas tarp lais
vo ir pavergto žmogaus. Tad 
Chruščiovo žodžiai; laikytini nė 
tiktai patyčiom. Jie išsprūdo iš 
diktatoriaus galvojimo, kad 
žmogui pakanka laisvės, jeigu 
jis gali pasirinkti ėdalo rūšį. 
Idėjas gi turįs priimti tokias, 
kokias nustato valdžia^ Dėlto 
ir amerikiečių parodoje buvo 
prisikabinta ne prie ko kito, 
o prie knygų, sulaužant susita
rimą, kad jokios cenzūros ne
bus. Knyga pasirodė pavojin
gesnė už moderniškąją virtuvę, 
nes virtuvė tegali gaminti keps
nius ir sriubas, o ne idėjas.

muose, galutinį žodį tariant pa
čiai Centro Valdybai. Jei yra 
neaiškumų, reikia rašyti ne į 
spaudą, bet į Balfo Centrą, — 
105 Grand St, Brooklyn 11, 
N.Y. Kritikuoti lengva, patari
mus . duoti irgi nesunku. Ta
čiau geriausia ir būtiniausia 
yra konkreti parama visų lietu
vių — visiems vargan pateku
siems broliams lietuviams. Rei
kia vėl šaukti, žadinti duosnią 
lietuvio.' širdį, kad 1959-60 me
tams duotų Balfo šalpos dar
bams dolerį, penkinę. Vėl rei-

Vi$v reikalas
Organizacijos taip pat turėtų 

neužmiršti, kad Balfas yra ben
dra* vtsę reikalas ir jo dar
bams skirti ne vien žodinį dė
mesį, rezoliuciją, bet ir konkre
čią paramą. Liūdna, kai paskai
tai garsius suvažiavimus, kur 
vien valgis kaštavęs virš $10.00 
asmeniui, kur buvo diskutuoja
mas Balfas (ir dažnai baramas), 
bet niekas su kepure neparin
ko skatiko, šalpai. Prakalbomis, 
dalykų nepatobūhnsi, nenušvie
si. Geriau uždegt kad ir mažą 
žvakutę, negu barti tamsą.

ir papmos
'Per 12 mėnesiu Balfas tūrė

jo virš 100,000 dol. pajamų pi
nigais ir daugiau kaip 200,000 
dol. gėrybėmis, daugiausia rū
bais ir JAV valdžios dovanotu 
maistu. Iš šalies per tuos me
tų negauta jokios stambesnės 
aukos pinigais. Patys lietuviai, 
aukodami Balfui, dažnai nuro
dydavo ir kaip tas aukas sunau
doti: pvz., perduoti mokykloms 
(per $23,000.99), pasiųsti siun
tinius vaistų ar net išmokėti 
grynais pinigais.

Mokyklą šalpa.
Vasario 16 gimnazijai atsi

dūrus bėdoje,- buvo duota ex- 
tra $1,000.00; be to, per CARE 
organizacija gauta fizikos — 
chemijos kabinetams įrengi-

Lięoniai, vaikai
fiovas, pastebėjęs, kad jis dau- Tad .r 1958 metų Kalėdoms Vokie-

troje buvo padalinta 4,000.00

mas, adresavimas ir 
labai didelis darbas, 
atlikti tik keli Balfo 
jai Ypatingom siuntom Balfas 
išleido per $30,000.00, o su į- 
dėta medžiaga ši suma pašoka 
iki $80,000.00.

n- Y4 
Hatfycar ---------
Fcrai*B ___ —

ledų eglutės, suteikta vaikams 
dovarė’ės bei nutarta duoti po 
5 ar 10 DM Vokietijoj esan- 

sigręžę mandagiai sveikinsime tarpa tokie faktai, kaip Sv. Raš- tiems ligoniams tol, kol Balfo 
sąlygos leis.

Vaistų siuntos
Per 12 mėnesių vienaip ar 

kitaip buvo stengiamasi tarpi
ninkauti ir pasiųsta per 2.000 
individualinių vaistų siuntinukų 
kuru arti 500 buvo apmokėta

Varpas nemąžta
-Visas aukas dš^iriant mais

tą ir dalį rūbų) surinko ar pa
tys suaukojo Balfo rėmėjai Jų 
eilės retėja — pavargsta, iš
miršta, tačiau vargas, kaip juo
das slibinas, užnikęs m ŪSU tau
tiečius, nei pavargsta, nei nu
miršta. Jis šakoja ir lapoja, 
kaip piktžolė prie kiemo vartų, 
Reikia vis naujų mūsų jėgų ir 
aukų tam vargui sumažinti.

Apyskaitos atviros
Visų detalių Balfo šalpos dar

be neįmanoma išskaičiuoti. Ta
čiau Balfo apyskaitose jokių pa
slapčių nėra. Apyskaitos suda
rytos ir išsiuntinėtos visiems 
direktoriams, spaudai, radijui 
ir visiems skyriams. Balfo Cen
tre galima gauti ir visas deta
les,, Todėl -bendram šalpos dar-, 
bui nepadeda tie, kurie plati
na netikslias žinias, meta įta
rinėjimus ar skleidžia šešėlius. 
Jei kyla nuomonių skirtumų, 
jie lyginami organizacijos rė-

parodoje priėjo prie moder- njnta, nei kuo kitu pakeista, kol ma. 
nio amerikiečiu virtuvės. Chruš diktatūra sužlunga.

gelio dalykų amerikiečiam pa- utftra kol neslgriebiama
vydi, čia pat pabrėžė šaipyda- luoto konflikto, visa svori turi DM tremlles vaikučiams, ypač

- ---■ - ' vargo mokyklom; suruošta Ka-

Balfo lėšomis; už likusius atsily
gino prašytojai, dažnai ta proga 
aukodami ir Baltui, nes įsttiki- 
no, kad Balfas daug dolerių 
sutaupo siuntėjui Balfui pavy
ko gauti maksimalines nuolai
das JAV ir Vokietijoj vaistus 
superkant. Muitais gavėjai 
nesiskundė. Siuntiniai visi, mū
sų žiniomis, nuėjo. Iš2,000siun 
tinių tik 5 nepasiekė adresato.

Vaistų prašytojams ir užsaky
tojams reiktų pakartotinai vėl

Tuo būdu buvo užsimintas patenkinti tiktai pipirine ar 
alksta 

amerikiečiam, ne tiek duonos, kiek tiesos.

savo nuomonės piliečiam ne
primeta: yra laisvas pasirinki
mas gyvenimo būdo ir idėjų.

Chruščiovas į tai atsakė, kad 
ir Sovietų Sąjungoje yra “pa
sirinkimo laisvė“. “Mikojanas, 
antai, mėgsta pipirinę sriubą, 
o aš — prėskienę, bet abu val
gome prie to paties stalo’. To
kiu nevykusiu plepalu Chruš
čiovas norėjo paversti juokom 
Nixono tvirtinimą, kad laisvė 
reiškiasi idėjų laisvu pasirinki
mu, o ne sriubos lėkšte.

ir mojuosime. Jei norėsite, ga- vogimai iš amerikiečių pa
losite pasekti: parodysime ke- rodos, aiškiai pasako, kad žmo-

Maskvos direktyvom, vartoja
mi visuos kraštuose neapykan
tai prieš Ameriką sukelti, _

8. Būrių, kurie skirti Ame
rikos kapitalistam šaudyti.

9. Pavyzdinės vergų darbo 
stovyklos su spygliuotom vie
lom, utėlėm ir komisarais,

(Atkelta iš 1 psl.)

Ko pasigedo sovietu parodoje?

“American Legion’ laikraš
tis parašė, ko trūksta “bolševi
kų kermošiui”, kad bolševiki
nio gyvenimo vaizdas būtų pil
nas ir teisingas:

1. Demonstravimo, kaip bol
ševikai išgauna iš politinių ka
linių prisipažinimus.

10. Pavyzdinės kilnojamosios 
viršūnių konferencijos su geru 
maistu, vodka, Krymo vynais, 
tankais ir propagandos malū
nu,

11. Fotografijų, kurios vaiz
duotų Sovietų Sąjungos vietas, 
neleidžiamas turistam lankyti,

12. Herojiškai pagamintos 
Cyrus K. Eaton statulos,

13. Rekorderiu su juostelėm, 
kuriose yra įrašyti Chruščiovo 
grasinimai mus palaidoti.

Jei to parodoje nėra, tai gai
la išmesti vieną dolerį, sako 
laikraštis.

Vergam tėra laisvėpasirinkti ėdalą
Diktatoriam vienas iš sun- Nizonas pastebėjo, kad Ameri- 

kiausių dalykų yra žmones pa- ka turi savo kelią. Vyriausybė 
sotinti. Medžiaginės gėrybės, 
kurios yra būtinai reikalingos, 
kad žmonės neišmirtų badu, 
sumažėja dėl perversmo, prie
spaudos ir ginklavimosi iki 
dantų. Bet joks ginklas negalė
tų diktatopaus išlaikyti soste, 
jei žmonės būtų mirtinai alka
nai. Jie reikią aprūpinti bent 
pusbadžio kąsniu ,ir dar taip, 
kad jaustų, jog diktatūrinė val
džia yra geresnė duonos teikė
ja, negu kuri kita. Dar senieji 
romėnų cezariai tai žinojo, į- 
siteikdami miniom duona ir 
pramogom. Minia jautėsi pa
tenkinta, kaip šuva, gavęs iš 
šeimininko 'nugraužtą: kaulą ir 
pasišiaušęs kąsti kiekvieną, kas 
tik artėtų prie šeimininko tro
bos, nors ir būtų pririštas ant 
grandinės.

Diktatoriai tokiu būdu siekia 
surakinti pavergtuosius, kad jie 
būtų klusnūs įr tikėtų, jog nie
kur kitur negali' būti geriau. 
Dėl to taip dažnai, iki įkyrumo, 
girdime kalbant Sovietų Rusi
jos diktatorius, kad komunisti
nė santvarka geriausiai visus 
aprūpinanti ir kad dieną iš die
nos bus vis geriau ir geriau.... 
Sovietų Sąjungą netrukus ap
lenksianti ir Amerika, kuri vi
siem gerai žinoma, kaip tikros 
gerovės kraštas.

Minties laisvės Sovietų Są
junga labiausiai bijo. Tai yra 
bendras visų diktatūrų pažy
mys, bet kartu ir-jų silpnybė, mai. Saleziečių gimnazijai Ita- 

... >ii kadangi nėra kįtų priemonių lijoj paskirta speciali $500.00
mUicvas tą klausimą pa- laisvei užgžniauti, kaip Balfo auka bei tarpininkauta

liete savo l^ame pokalbyje prievarta Jį pasidaro pa- gauti iš NCWC maisto bei ru
su Nixonu, kai jiedu Mas os ^yj. negaiį būtį nej sušvel- bų ir specialią piniginę para-

M. N.

Vasaros atostogose

veiktų. Palikusi su juo viena, Tačiau Andrius suabe- tų pasimokyti truputį daugiau —Taip, Andrius minėjo. Jis rankos glostė mano kaktą. Pra
jaučiau, kaip mintys virpėjo jojo, ar jo draugas vyktų į kai- negu tik sausos matematikos.... dar sakė būsiąs daktaras, tai vėrusi akis pamačiau, kad ir
Jūpose, bet negalėjau nė žo- mą. Norėjo dar aiškinti kodėl, Mane užliejo piktumas. Pa- aš jam pašnibždėjau ausin, kas jo kaktoje buvo mėlynė. Nu-
džio ištarti. Ir jisai tylėjo. Ma- bet Nida pasiskubino su savo kilau ir bėgte nukūliau į tvar- atsitinka uždraustus vaisius raš styrau ir vėl užsimerkiau
ne tai kankino, ir aš sprukda- žodžiu: . tą. Stripiai įtraukiau kvepian- kant .. .Andrius, pasirodo, vie- __ Atleisk man Andriau!
vau į šalį. Neaiškumas baigė — Suprantama. Kaime pur- čio šieno ir arklių kvapo. Kas nerių metų su manim. Bet ar Mane buvo kvailas’ širsmas a-
visai užkrimsti, kol atėjo lemia- vas, prakaitas ir gyvulinis kva- ir ką besakytų, jis man buvo tau neatrodo, kad kiek vyrės- pėmęs,  atsiprašinėjau. 
mas sekmadienis. pas. Koks išauklėtas miesto mielesnis už Nidos kvepalus, nis?.... Kas tau, Monika? Tu to-

(3.) juokavo ir kantriai atsakinėjo ♦ žmogus galėtų tai pakelti? Aš Širmis muistė galvą ir mane kia pageltusi ir drebi? —. Suprantu, tu buvai pa-
ANDRIUS atrodė, visai su- į kvailus jos klausimus. O gal SEKMADIENĮ po pamaldų, manau, kad ir mums laikas.... bakšnojo minkštom savo lūpom — Matyti, sušalau po ežerą 1051,81 spygliuotų kašta- 

brendęs vyras. Išmintingos jie buvo labai gudrūs, tiktai aš pasivažinėję ežeru, grįžome na- Aš nusigriebiau obels šakos Prašėsi išvedamas iš gardo, plaukiojant, bet turiu dar vie- . P° širmis mane
akys, daili laikysena, švelnus nesupratau? Bet man sopamai mo ir susėdome po obelim, ir taip stipriai truktelėjau, kad Balnodama aš jam kalbėjai/: ną reikalą gretimame kaime, penktų. Kodęl. Aš maniau,
ir mandagus. Stebėjausi, ką iš vėrė širdį, kad net močiutė tai Tėtukas praeidamas priminė, trokštelėjo ir vos nenukrito — širmeli, būk geras ir nu- Pasakyk močiutei, kad išvažia- mane my“-—
jo padarė teta Viktorija, jo pastebėjo klausdama: " kad dar nepajodinėtas širmis, ant galvos. Andrius šoktelėjęs trenk Andrių taip, kad jis ne- vau dviračiu. — O aš maniau, kad Nida
motina. Jei nebūtų sakiusi, kad — Monika, kas tau yra? Tu Jis buvo jodinėjamas kasdien prilaikė: pasikeltų Dviratį išsitraukiau iš pale- tau patinka. Aš keršijau ir pati
dėl gražių miesto moterų An- sergi? Naktį taip sunkiai dūsa- bent valandą. Dažniausiai ko- — Striprią ranką turi, Mo- Išvedusi padaviau Andriui pės. Keliai drebėjo ir linko, nenorėjau gyventi. Aš — ne
drius manęs nepaisys, turėčiau vai. riausi aš pati ir laksčiau pa-. nika, — nusijuokė. —Bet ką Nė žodžio netardamas, vikriai Vos begalėjau spausti, papėdes, miesto graži mergaitė,
ją gerbti. Bet ką ji daugiau —Gal Nida? — truktelėjau miškės keliais. Paskutinėm die- tėtis sakytų pamatęs, kokiu bū- užšoko ir pasileido miško lin- Riedėjau tuo pačiu keliu, ku- — Monika, tu vienui viena 
besakytų, Andrius man patiko, pečiais. —Tu apsirinki, močiut, nom jodinėjo Andrius. Nidos, du raškome obuolius. kui. Nida jį sekė akimis, pa- riūo Andrius nujojo. Pamiškė- tokia, o Nidų yra pilna mieste.

Nuostabu, kad pataikė įtikti Aš labai ramiai miegu. širmis nemėgo, ir ji pati bijojo — Ir dar nenunokusius, — ėmusi mane už parankės ir je taip įsismaginau, kad lėkte tiktai tave myliu
ir mano močiutei. Klausė kaip O man buvo labai prasta, arčiau prieiti. pridūrė Nida. man kalbėdama: lėkiau pro medžius, galvodama, . .s. y
mažas vaikas, ėjo ir dirbo, kur Niekada nesijaučiau tokia vie- — Gaila, kad čia nėra ma- — O, nieko! — papurčiau —Monika, tu tokia keista kad į vieną turiu atsitrenkti— stipriai paspaudžiau An-

, tik buvo siunčiamas, lyg ne iš niša, visų apleista. Kaip norė- no draugo, aistringo jojiko, — galvą. — Mano tėtukas labai šiandieną. Atleisk už žodį. Gal ir baigta. .. driaus ranką ir patraukiau į
‘ miesto atvykęs. Močiutė man čiau dabar turėti motiną! Tė- pratarė Andrius. — Jisai lėktų geras. Manęs niekada nebara, užgavau? Mudu tik pajuokavo- —Monika, užsimuši! —pa- 8ave- Užsimerkus laukiau, kai 

buvo sakiusi, kad mieste jau- tis sakė, kad ji mane mažą la- per laukus Nidą pasigriebęs. —Nė užgintų vaisių redrau- me. Sakyk, tu gerai pažįsti An- sigirdo Andriaus balsas. — Mo- J° kvėpavimas artėjo prie ma-
nimas neklusnus ir sugedęs, bai mylėjusi. Ir kam jai reikėjo — Kažin, ar leisčiausi apka- džia? ....— Šelmiškai veptelėjo drių? Kas jo tėvas? nika!.... no. skruostų. Tada išplėčiau
Dėl to ji taip {ūktai akimis var- mirti taip anksti? trinama? — pažiūrėjo reikšmin- Nida. Andrius ištiesė ranką ir — Jo tėvas miręs. Dviratis mano rankose sus- stal8a alos. pašokau ir paša-
stė mano draugę Nidą, kurią Apie Andrių galvojau kiek- gai į Andrių. savo delnu užspaudė jos burną. — O motina? vyravo, ir aš apsiverčiau ant kiau:
užsispyrusiai vadino Marija, viename žingsnyje. Buvau kaž- Man dūrė po krūtine, bet Nida striktelėjo, nusigriebusi Aš tylėjau, nes man viduje kelio. Akyse pasidarė tamsu, — Tai grįškime namo.
Andrius buvo kitoks. Ir jo var- kur skaičiusi, kad mintys yra laikiausi ramiai ir dar sumo- Andrių už skverno. Prisišlieda- virė. tamsu* Ausyse spingė. Aš vos Andrius paėmė už pavadžio
das močiutei patiko. jėga, kad jos apsiveja it gran- jau pasiūlyti: ma kažką jam kuždėjo. Abu —Na, nepyk, nepyk! Negali begirdėjau šnabždant: širmį, atrišęs nuo beržo.

Labiausiai savo akis buvo dine ir pritraukia tai, apie ką — žinai ką, Andriau, rašyk šaipėsi nė žodžio ištraukti. —Monika, ar smarkiai susi- o aš pakėliau dviratį už ranke-
įsmeigusi į Andrių mano drau- galvojama. Bet mano mintys tam savo draugui, kad atvyktų — Ko jūs vaipotės? —pa- — Jo motina yra labai pro* mušei? nų. Vienas greta kito vedėmės
gė. Sekiojo ii paskos kaip vaps- buvo silpnos, kaip voratinklis, pas mus paatostogauti. Keturie- klausiau. tinga moteris.* Kartais pas mus Balsas buvo toks švelnus, smėlėtu keliu. Man rodėsi, kad
va, Andrius nusikratė Nidos, Nepastebėjau, kad Andrių jos se bus dar linksmiau. —Žinai, Monika, tau reikė- atsilanko. kaip tvarstis žaizdai Andriaus tasai kelias vedė tiesiai į rojų ...

-I
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Berniukų stovykla 
atostogų krašte

Kennebunkport, Me., — lie
tuvių pranciškonų vienuolynas 
—yra tolokai nuo didesniųjų 
lietuviškų kolonijų.
O vis dėlto vasaros 
karščiai iš didmiesčių tvankos, 
triukšmo, kamšos, fabrikų, kas
met atveja daugybę paaugusių
jų ir jaunimo į vėsų Maino ato
stogų kraštą. E visur jie su
plaukia, kad atsigaivintų dva
sia ir kūnu.

Svečiai. įvažiavę pro akme
nimis vartus, pamato senoviš
ko stiliaus didingus pastatus ir 
plačiai išsitiesusias pievas. Jos 
irėmuotos žydinčių laurų ir am
žinai žaliuojančių krūmų, kurie 
toliau susilieja su ošiančiomis 
ir kvepiančiomis pušimis bei 
baltais lietuviškais berželiais. 
Anglų stiliuje apsodintas par
kas, išdabintas lietuviško Liur- 
do ir Kryžiaus Kelių, kurių pa
sižiūrėti atvažiuoja tūkstančiai 
kitataučių. Labai žaviai atrodo 
nakties tamsoje, kai suspindi 
spalvoti žiburiai. O vienuolyno 
viduje kiekvienas gali pasi
džiaugti lietuvių menininkų vit
ražų ir skulptūrų kūriniais ir 
taip pat lietuvių ir kitataučių 
tapyba bei keramika gretima
me knygyne.

Tas žavus gamtos kampelis 
yra prie pat Atlanto, nuo ku
rio vakarais dvelkia gaivinanti 
vėsuma. Balta smėlio pakrantė 
ir pušynai lietuvio širdžiai pri
mena Palangą. Paplūdimy kar
tu su žuvėdromis girdisi jau
nųjų ir vyresniųjų krykštavi
mas. Jie kartu nardo po lūž
tančias Atlanto bangas ir išsi
tiesia poilsiui, iki saulė iš mel
svo dangaus nudažo iki rudų in- 
dijonų. Tad nieko nuostabaus, 
kad atostogautojam Kennebunk

lo kambarius, tvarkosi. Atlieka- BERNIUKŲ stovykloje atvangos 
metu.

portas niekada nebuvo ir nėra 
pertoli.

Berniukai, kurie čia atosto
gauja nuo liepos pradžios, taip 
pat yra suvažiavę iš Įvairių to
limų vietų. Jie čia smagiai pra
leidžia vasaros dienas tarp mo
kymosi ir žaidimo, kad sveika
me kūne būtų ir sveika siela.

Stovykloje berniukai moko
mi mandagumo, drausmingumo 
ir savitvardos. Dešimčiai ber
niukų iš jų pačių yra išrink
tas kapitonas, o penkiem — 
kapitono padėjėjas. Berniukai 
patys patarnauja prie stalų, va

rnos ir “demokratinės savival
dos’ pratybos.

Skiriama daug dėmesio lietu
vių kalbai, mokoma Lietuvos 
istorijos ir geografijos, supa
žindinama su Tėvų žeme ir lie
tuvių tauta, jos kultūra ir pap
ročiais, kad visa tai geriau pa
žintų, pamiltų ir ryžtųsi savo 
tautai aukotis.

Jaunystėje taip pat svarbu 
įsisavinti gerus įpročius, grū
dinti savo valią, stiprinti tikė
jimą. Tam skiriamos auklėjimo 
pamokos ir religinė praktika.

Kongreso rezoliuci

Vakarinių laužų metu prati
nama pasireikšti savo kūryba. 
Savaitinės ekskursijos siekia su
pažindinti su gražiomis Kenne- 
bunkporto apylinkėmis ir gam
ta.

Šių metų berniukų stovyklai 
vadovauja T. Kęstutis M. But
kus, OFM. padedamas dviejų 
pranciškonų klierikų —- Mykolo 
Grėbliūno ir Kazimiero Vens- 
lovo ir dviejų studentų ateiti
ninkų — Gedimino Naujokai
čio ir Rimo Gedeikos.

K.M.B.

savaitę skelbiant ;
Maskva tebekoliojasi, kad 

Kongresas ir Prezidentas pas
kelbė pavergtom tautom prisi
minti savaitę. Toji savaitė Chruš
čiovui, matyti, dūrė labai skau
džiai, jei sovietinis radijas ir 
spauda rėkavo net dvi dieni, o 
pats Chruščiovas nesusilaikė ne- 
sispjaudęs tuo metu, kai JAV 
viceprezidentas Nixonas atvyko 
Maskvon kaip svečias.

Iš to niršimo vienas dalykas 
išėjo geras: pasaulis daug pla
čiau sužinojo apie JAV nusis
tatymą pavergtųjų tautų atžvil
giu. Maskva pati išgarsino, ne
galėdama susivaldyti dėl to, ka 
ir Kongreso ir Prezidento žo
džiai labai aiškūs ir bolševikam 
skaudūs. Štai Kongreso rezo
liucijos tekstas, vienbalsiai pri
imtas liepos 17:

—TURĖDAMI prieš akis, 
KAD JAV didingumas labiau

siai eina iš to, kad demokrati
nis kelias jas įgalina pasiekti 
savo žmonių darnios valstybi
nės vienybės, nepaisant jų di
džiai skirtingų rasinių, religinių 
ir etninių pradmenų;

KAD šis skirtingų elementų 
darnus junginys mūsų laisvoje 
bendruomenėje išugdė JV žmo
nėse nuoširdų 
tautų siekimų 
tiją; įsąmonino 

(Nukelta

« >1

DUOTI PILNĄ POILSI 
turi 60 kambarių su visais 
Dėl smulkesnių informacijų 

adresu:

Mūsų šūkis — VASAROTOJUI 
ši vasarvietė naujai atremontuota, 
poilsiui reikalingais įrengimais. — 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo

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

OSTERVILLE MANOR, Ine., VASARVIETĖ, 
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti.

supratimą visų 
ir jiems simpa- 
JV žmonėse vi- 
į 5 pusi.)

HARTFORD, CONN.

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD - OSTERVILLE, MASS., kurorte prie 

atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų pavėsyje, gra
žioje lietuviškoje vasarvietės viloje

“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Tel. GA 8-2748

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
• šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas vos 5 min. 

pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas

Atidaryta iki rugsėjo pabaigos
Lietuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti.

Iš anksto kreiptis:

Vilią AUDRONĖ JANSONAS, 87 East Bay Rd. Os+erville 
Cape Cod, Mass.

Seniausias brolis vienuolis
Sopulingosios Dievo Motinos 

bažnyčioje liepos 2 buvo retos 
iškilmės. Tą dieną buvo pagerb
tas La Salette vienuolyno bro
lis Antanas Pauliukaitis jo 50 
metų vienuoliško gyvenimo su
kakties proga. Brolis Antanas 
yra 78 metų amžiaus ir šiuo 
metu guli šv. Pranciškaus ligo
ninėje. Visą savo vienuolio gy
venimą buvo zakristininku. Su
kaktuvių dieną parapijos klebo
nas kun. Thomas F. McGuirk. 
M.S., aukojo iškilmingas padė
kos mišias Brolio Antano inten
cija. Pamaldose ir pietuose da
lyvavo apie 90 vienuolyno pro
vincijos kunigų ir brolių, arkiv. 
Henry J. O'Brien, vysk. J.F. 
Hackett. prel. Wm. J. Collins, 
PA., VG, ir vienuolyno pro
vincijolas kun Wm. J. Grane, 
M.S.

Sekmadienį, liepos 5. iš ligo
ninės atvyko brolis Antanas į 
La Salette seminariją, buvo pa
gerbtas iškilmingu aktu, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 
1000 žmonių.

Brolis Antanas gimęs Lietu
voje. Savo tėvų žemę paliko

jaunas ir išvyko į Angliją. Iš 
Anglijos atvyko į JAV ir zak- 
rastijonavo Shenandoah, Pa.
Po kelių metų paliko angliaka
sių kraštą ir persikėlė į Naują
ją Anglija. į šv. Juozapo parapi-

Dr. Antanas Maceina. DI
DŽIOJI PADĖJĖJA. Šv. Merge
lės Marijos būties ir veiklos ap
mąstymas. Išleista prel. Pr. Ju
ro lėšomis. Spaudė Immaculata 
Press Putnam, Conn., 1958, 
234 pusi. Kaina 3 dol. Aplan
ką piešė J. Pilipauskas.

Tautos Praeitis. Istorijos ir 
gretimųjų sričių neperiodinis 
žurnalas. Tomas I. Knyga I. Re
daktorius Č. Grincevičius. Iš
leista Lietuvių Istorijos Drau
gijos lėšomis Chicagoje, 1959. 
Kaina 3 dol. 164 pusi.

Lux Christi. Nr 2 (31). 1959 
birželio
Kunigų Vienybė, 
kun. T.

mėn. Leidžia ARLK 
Redaguoja 

Narbutas.

£ Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VE1TAI nuoširdžiai 

£ kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod
k' ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują 
\ “MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap- 
ė gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge- 
‘v riausias sąlygas poilsiui.
£ • GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
C • GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
£ • STROPUS PATARNAVIMAS
0 • NEAUKŠTOS KAINOS
$ • VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI

• TENISO - GOLFO AIKŠTĖS
į, • ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO

VANDENYS
« ARTI teatrai ir k. vakarinės pramogos

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. Seimininkai maloniai laukia svečių.

Kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, % "Meška", Monument Beach, Beach St. 
Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
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Br. ANTANAS M.S.

ją Waterbury, Conn., taip pat ! 
zakrastijor.o pareigoms. Lanky- < 
darni šią bažnyčią tėvai Laša- ; 
liečiai, pastebėjo zakrastijono ; 
pamaldumą ir pasiūlė stoti į : 
vienuolyną. Po novicijato bro- j 
lis Antanas buvo paskirtas So- • 
pūlingosios Dievo Motinos baž- • 
nyčios zakrastijonu ir čia iš- ! 
tarnavo visą laiką. “Aš išbu- ■! 
vau 51 metus zakrastijonu. ne ,<• 
50’ —šypsodamasis sako bal- Įj!v 
tagalvis senelis brolis' Antanas,
“ir per visus 51 metus, aš kiek- f 
vieną rytą atidarydavau bažny- | 
čios duris 5 vai., kad žmonės f 
eidami į darbą turėtų progos | 
užeiti ir pagarbinti Kristų Švč. | 
Sakramente, o uždarydavau 9 | 
vai. vak.. kad kiekvienas, kas f 
tik nori ir turi laiko, galėtų pa- f 
sakyti labanakt Išganytojui“, j
Brolis Antanas dar tikisi sustip
rėti ir grįžti į savo pamėgtą 
darbą.

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

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

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelį pasirinkimą, vienos, dviejų ar trijų šeimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS Į
gyv. 422 Menahan St., Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

KENNEBUNKPORT, MAINE
Rugpiūčio - August 9, 1959

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKĄ
PROGRAMOJE:

11 vai. — ŠV. MIŠIOS LIURDO GROTOJE. PO MIŠIŲ — 
IŠKILMINGAS LIETUVIŠKAME STILIUJE PA
STATYTOS KRYŽIAUS KELIŲ ŠVENTOVĖS 
PAŠVENTINIMAS.

12 vai. — PIETŪS.

MENINĖJE
PROGRAMOJE:

4 vai. — ŠEŠIŲ TAUTŲ — LIETUVIŲ. AIRIŲ. LENKŲ. 
UKRAINIEČIŲ. ŠKOTŲ IR ŠVEDŲ — TAUTI
NIAI ŠOKIAI IR DAINOS. VADOVAUJANT 
ONAI IVAŠKIENEI. BOSTON. MASS.

VISI LIETINIAI KVIEČIAMI Į GRAŽŲJĮ MAINE!



DARBININKAS

T. JURGIS GAIUUŠ1S, GRI
ŽO ĮPROVINCIOLO PAREIGAS

Pranciškonų provincijolas T.
Viktoras Gidžiūnas Ordino cen
trinės vadovybės pakviestas Ro
mon dirbti Istorinių studijų 
srityje. Jo vieton pranciškonų 
provincijolu trimečiui užbaigti 
paskirtas Tev. Jurgis Gailiušis, 
tas pareigas jau ėjęs šešerius 
metus. Po paskyrimo tarybos 

g posėdis įvyko Kennebunkporto 
s vienuolyne liepos 23 d.

IS VISUR

Kongreso 
rezoliuęija • 
(Atkelta iš 4 psl.) 

so pasaulio tautų bei valstybių 
natūralią tarpusavinę priklau
somybę;

KAD komunistinio imperia
lizmo pavergimai žymios pa
saulio gyventojų dalies paver
čia patyčiom valstybių taikaus 
sambūvio idėją ir pažeidžia 
JAV susipratimo su kitomis tau
tomis natūralius ryšius;
. KAD nuo 1918 Rusijos ko
munistų imperialistinė ir agre-

MIRĖ ŽYMUS MOKSLININKAS 
— VIENUOLIS

"“'Mni^/Itafijbj^ Au
gustinas Gemelli, pranciškonas, 
sulaukęs 81 metų. Jis buvo ka
talikų universiteto Milane stei
gėjas ir jo rektorius, taip pat 
Pontifikdlinės Mokslų Akade
mijos pirmininkas, pasižymėjęs 
savo tyrinėjimais gamtos mok
sluose, medicinoje ir ypač eks
perimentinėj psichologijoj. Bu
vo gimęs Milane (1878), maso
no šeimoje, auklėtas ateistinė
je dvasioje, medicinos moks
lus baigęs dar pasauliečiu. Stu
dentu būdamas .rašė antireligi
nius straipsnius ir veikliai reiš
kėsi kovoje su Bažnyčia. Atsi
vertimas įvyko, paveikus jo 
mokslo draugui dr. Liudvikui

VADOVĖLIAI MOKYKLOM- 
APIE KOMUNIZMĄ

Bostono kardinolas Rkhard 
J. Cushing susitarė su Louis 
Budenz, buvusiu komunistinio 
dienraščio “Daify Worker” re
daktorių, paruošti apie komu
nizmą vadovėlius aukštesnėm 
mokyklom ir kolegijom. Jauni
mas turįs būti gerai supažin
dintas su komunizmu, kaip 
“tarptautine konspiracija’ ir 
blogiu, “kokiu yra laikoma nuo
dėmė”. ‘Visi, kas tiki Dievą,-----
pareiškė kardinolas, —katali
kai, protestantai ir žydai turi 
jungtis į bendrą kovą su ta 
moraline piktybe”. Prieš kokį 
mėnesį kardinolas apie komu- * 
nizmą kalbėjo per radiją; bu
vo piktai užsipultas Maskvos. 
Tai rodo, kaip bolševikam ne
patinka objektyvus jų darbų ir 
siekimų nušvietimas besimokan 
čiam jaunimui.

Vyresn. moksleivių

VENECUELOS lietuviai pamaldose Caracase.

KUN. ANTANO PERKUMO DVIGUBA SUKAKTIS

imperiją, gresiančią JAV ir vi
sų laisvųjų pasaulio tautų sau
gumui;

KAD komunistinės Rusijos 
imperialistinė politika tiesiogi
ne ar netiesiogine agresija pa
vergė Lenkijos, Vengrijos, Lie
tuvos, Ukrainos, Čekoslovaki
jos, Latvijos, Estijos, Gudijos, 
Rumunijos, R. Vokietijos, Bul
garijos, Kinijos žemyno, Armė
nijos, Azerbeidžano, Gruzijos, 
š. Korėjos, Albanijos, Idel-Ura- 
lo, Tibeto, Kazochijos, Turkes
tano, Š. Vietnamo ir kt. vals
tybinę nepriklausomybę;

KAD šios komunistinėje im
perijoje skandinamos valstybės

datų Į palaimintus (mirė 1930). 
Gemelli įstojo į pranciškonų 
vienuolyną prieš savo tėvo ma
sono valią; kunigu buvo įšven
tintas 1908. Vėliau dirbo visoje 
eilėje Europos universitetų, ga
vęs dar du daktaratus. Nuo 
1921 vadovavo Milano katalikų 
universitetui, kurį jis įsteigė ir 
išpopuliarino savo mokslo dar
bais. Pas jį mokėsi ir lietuviai.

la Dainavoje
Dainavoj, Jaunimo Stovyklo

je prie -Detroito, liepos 27 pra
sidėjo vyresniųjų moksleivių a- 
teitininkų stovykla. Viso stovy
klauja 151; berniukų 64, mer
gaičių — 87.

Berniukai sukirstyti į 8 būre
lius mergaitės — į 11. Nesutel- 
pant visiems patalpose, prie 
berniukų stovyklos, pastatytos 
2 patapinės, prie mergaičių — 
viena.

Stovyklai vadovauja Juozas 
Polikaitis, jo padėjėjas — Eli-

(Nukelta į 6 psL)

VENEZUELOJE jau septinti 
metai darbuojasi kun. Antanas 
Prkumas, vienuolis salezietis.

- Jis yra Venezuelos lietuvių ka
pelionas — Pontifikalinės lie
tuvių misijos direktorius, ir 
kartu eina vicerektoriaus parei
gas saleziečių seminarijoje Ca
racase.

Gimęs Lietuvoje. Darbėnuo
se, 1909 metais, šiemet mini

*50 metų' amžiaus sukakti iir 3(L: visų pažiūrų žmonėmis. Jonas 
metų kaip yra vienuoliu. Dide- Kukauza iškėlė kun. A. Peku- 
lę dalį savo gyvenimo (apie 20 mo misijonierišką dvasią. Tele- 
metų) praleido Kinijoje, Hong-\ gramomis sveikino Hš Romos 
Konge (britų kolonijoje) kaip vysk. V. Padolskis ir iš New

sugiedodamas Lietuvos himną.
Po pamaldų seminarijos sa

lėje Įvyko pagerbimo aktas. 
Žmonių buvo iš visų kolonijų, 
o tautinius šokius pašoko ma
žiausios kolonijos (Barųuisimo) 
lietuvių jaunimas. Venezuelos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Jurgis Bieliūnas apibu
dino jubiliatą kaip darbštų pa- 
trijotą, sugebantį sugyventi su

ŽINIOS IŠ LOS ANGELES. CALIF.

KUN. A. PERKUMUI (d.) įteikia šv. Tėvo sveikinimą kun. 
E. Cicarelli.'

stovyklas. kurios skiepija mei
lę lietuvybei jaunimo tarpe. 
Lyg koks modernus knygnešys, 
visą laiką nepailstamai platina 
lietuvišką spaudą, dažnai turė
damas materialinių nuostolių. 
Lanko sekmadieniais visas (ir 
pačias tolimiausias už 1,000 
klm.) lietuvių kolonijas, nebo- 
dams nė savo silpnos sveika
tos. Yra įsteigęs Pontifikalinę 
lietuvių tremtinių misija, ku
riai' vadavauja su dideliu pasi
sekimu. Veikliai dirba Vene
zuelos lietuvių bendruomenėje.

Venezuelos lietuviai, minėda
mi šias dvi taip reikšmingas su
kaktis jubiliato gyvenime, džiau 
giasi savo tarpe turėdami to
kį kilnių idealų ir energijos ku
piną kapelioną, nuoširdžiai ji 
sveikina linkėdami sveikatos, 
neišsemiamo gaivalingumo ir 
ilgo amžiaus ko Aukščiausias 
savo pavyzdingam tarnui tik
rai nepagailės. N.N.

—Vincas Matikiūnas, veik- 
lūs ateitininkas, buvęs Draugo 
linotipininkas, mirė liepos 22 '
šv. Antano ligoninėje Chicago- 
je. Buvo gimęs’ 1913 Vištyčio 
km., Vilkaviškio apskr. Bebaig
damas Kaune gimnaziją, 1941 
veikė pogrindyje ir sukilime 
prieš bolševikus neteko kojos. 
Vokietijoje studijavo ekono----- -
miją. Atvykęs Amerikon, pra
džioje dirbo Immaculata Press 
spaustuvėje Putname, o pas
kui — Draugo spaustuvėje Chi- 
cagoje. Buvo nevedęs, uoliai 
rėmė atetininkus savo darbu ir 
aukomis. Aukų taip pat skyrė 
lietuviškiem vienuolynam ir 
Lietuvos laisvinimo darbui.

—Honduran norima pasiųsti 
trijų asmenų specialistų dele
gacija, kuri konkrečiai ištirtų, 
ar būtų galima įsikurti ir kiek 
tai kainuotų pirmajai grupei. 
Tam tikslui prašoma lietuvių vi
suomenės dėmesio ir paramos. 
Kas įmokės bent 5 dol., bus 
laikomas nariu draugijos, kuri 
rūpinasi tą kurdinamąsi parem
ti. Draugijos laikinu pirminin
ku yra prof. K. Pakštas, sek
retorių P. Mažeika. Susidariuss 
įęnt 200^ narių, bus renkamą..

- centro vaidyba. Pararną galima ’ 
siųsti laikinos centros valdybos 
izd. M. Stapšiui, 2200 32nd PI., 
S.E. Washington 20, D.C.

—Paminklui pastatyti Vy
tautui Gyliui, mirusiam Lietu
vos generaliniam konsului Ka
nadoje (mirė birželio 14), To
ronte yra susidaręs komitetas, 
kuris kreipiasi į lietuvių visuo
menę prašydamas aukų. Aukas 
siųsti ‘V. Gylys Memorial Fund 
(Credit Union Ltd, 1129 Dun- 
das St., W. Toronto 3, Ontario). 
Komiteto pirmininku yra Vy
tautas Meilus, vicepirmininku _ 
kun. Petras Ažubalis, iždininku 
Aleksas Kiršonas, sekretorium 
Emilija Jurkevičienė ir vajaus 
pirmininku Augustinas Kuolas. 
Į komitetą įeina dar gausus 
skaičius narių įvairių organi
zacijų.

— Dr. V. Čepui, išvykusiam 
į pasaulinę skautų stovyklą, ga
lima rašyti tokiu adresu: Lit- 
huanian Delegation, World 
Scout Jamboree. Los Banos, 
Lagūna, Philippines.

Akademikų skauty 
išvyka į Watertown

Nors jau keli metai praėjo; 
kai rytinio pakraščio akademi
kų skautų vienetai yra gražiai 
išvystę savo veiklą, bet tik pa
skutiniu metu jie pradėjo ieš
koti visam pakraščiui bendrų 
veiklos formų. Gražus tokio 
bendravimo pavyzdys buvo lie
pos 18 kada Akademinio Skau
tų Sąjūdžio New Yorko, Hart
fordo — Waterburio ir Bostono 
skyriai suorgainzavo kultūrinę 
išvyką Devenių ūkyje, Water- 
town, Conn.

Karšta saulutė išviliojo iš į-, 
kaitusių miestų į vėsų Devenių 
ūkį virš šimtinės akademikų 
skautų ir jų bičiulių. Kai kurie, 
atvykę nuo ankstyvo vidudie
nio, jau mirko gaiviame basei
no vandenyje. Išlindus iš van
dens, buvo malonu paspardyti 
futbolą arba pamėtyti kamuolį 
pro tinklą.

Po užkandžių atvyko lietuviš-

Į Los Angeles atsikelia gy- Ateitininkę sendraugiu susi- 
iš JAV kurios vra žmogiškosios venti lietuvių. Čia rinkimas įvyko liepos 12 poėtolaisvės’tvirtove^ laukia^adovv sustoia’ iš Australijos, ’ Bernardo Brazdžionio rezidenci-

l ^2 N- Zelandijos, P. Amerikos. At- joje. Inglewood, CalH. Pirminin 
bes savo islaisvinunui ir nepn- ... r, ’ . J ® . . ’ , . . __
klausomybei pasiekti ir savo vyksta lr is Chicagos, Hondos kavo J. Tmmis, sekretonavo M. 
krikdomų, žydų, mahometonų, lr ,‘^“r . n. ,B?n.at,cneJ I diskos'jas Pasau-
budistų ar kitokios rehgij^ . ‘■T*'’’"* ?""* naujas nume- leznira. ideologiją politika 
laisvei, taip pat kitoms asmens ns )a“ ■sslu"t'"etas vadą Padare prof dr. P. V.
laisvėms atstatyti- ' jams’ Numer>Je rašo: Pulk- K- Raulinaitis. šv. Kazimiero para-

v.tn ..Z Škirpą, L. Dambriūnas, E. Kie- pijos lietuviškoms teisėms ap-
biu^ tautuos 1X£ uenė- ’• Me“’ J P™P-

J - j. Tininis ir kiti. įdėta per 50 Šimą padarė LRK Federacijos
lietuviško gyvenimo nuotraukų, pirmininkas V. Kazlauskas, ku

ris yra šio komiteto pirminin
kas. Paaiškėjo, kad nežiūrint
parapijos statuso pakeitimo (iš ties apie 100 našlaičių, nors
tautinės į teritorinę), daromi to-

__ _ _ Ūmesni žygiai atgauti lietuviš-
hZ Pakriesti šie kongreso at-. kos parapijos teises. Susirinki- 
stovų rūmų nariai: Gordon L 
McDonough, Donald- L Jackson 
Craig Hosmer, H. Allen Smith, 
Edgar W. Hiestand, Joe Holt 
ir Glenard P. Lipscomb. Pro
gramai parengti sudarytas spe
cialus komitetas.

Respublikonai spalio 17 Stat-
ler viešbutyje rengia didžiulį _ __ ______

nepriklausomybę, — vakSrą. kuriame dalyvaus apie leivių vadybos. Į skyrių įstojo čių. Mišių metu, kurias aukojo , . . ,' ‘ , a1 . ‘ T..rPAb ' visiein<;
VISA tai turėdami prieš a- 1000 respubUkonų partijos va- nauja narė p. Motiejūnienė, ne- pats jubiliatas, giedojo semina- . ’ . į J t ./ no nioAiašakiu medžiu fil R

kis, JAV Senatas ir Atstovu dų ir darbuotojų. Meninėje pro- seniai atvykusi iš AustraUjos. rijos choras (80 kUeriku). Cho- £ra Pasir>TZ?s d11™1 su lietuvis- P P' įain vie
Rūmai, susirinkę į Kongresą; gramoje dalyvaus Br. Budriūno rį lietuvius nustebino ‘ gražiai ku0JU Jaunimu’ kad są- Kezys ji pnstate. Jis. kaip vie-

vadoMaujamas “Dainos” okte
tas ir solistė Helen Swaggart.
Parengimo pirmininku yra L
VaUukas.

ir nepriklausomybės yra gy
vybinės reikšmės JAV valsty
biniam saugumui, ir turi būti Lietuviu respublikonę viene

tai spalio 4 d., 2 v. p.p. Stat-tvirtai palaikomas gyvas;
KAD šių pavergtųjų valsty- ler viešbutyje rengia pagerbimą

bių didžiosios daugumos žmo- tu- kongresmanų. kurie parodė 
nių laisvės ir nepriklausomy- daugiau dėmesio lietuvių reika- 
bės troškimas sudarė didelį 
baubą karo atvejui ir tuo būdu 
didelę viltį taisingai ir patva-

KAD dėl to dera mums tin
kamomis oficialiomis priemo
nėmis šioms tautoms aiškiai 
iškelti tą istorinį faktą, kad 
JV tauta yra dalininkė jų sie
kimų atstatyti savo laisvę ir

mas įgaliojo valdybos pirminin
ką. L Medžiuką veikti komite
te ateitininkų sendraugių var
du, kol bus atgautas lietuviškos 
parapijos statusas.

Rudenį numatoma surengti 
bendra ateitininkų šventė, ku
rios programą drauge nustatys 
sendraugių, studentų ir moks-

misijonierius. Čia jį užklupo Yorko gen. konsulas J. Budrys, 
karas — japonų invaziją, ku- Šv. Tėvo apaštališkąjį laišką 
rios metu išbelbėjo nuo mir- — palaiminimą perskaitė se

minarijos rektorius kun. E. Ci- 
carelli. Pagerbimo aktui vado
vavo St. Jankauskas.

Pietų metu dalyvavo apie 120 
asmenų. Čia saleziečių semina
rijos klierikai padarė dar vie
ną staigmeną: sukaktuvininkui 
įteikė jų pačių kruopščiai su
darytą lietuviškąjį giesmynė- 
lį. Dūdų orkestras sugrojo ke
letą linksmų maršų ir Lietu
vos himną. Jubiliatas karštu ir, 
nuoširdžiu žodžiu dėkojo vi
siem už jo prisiminimą. Pareis- kosios skautijos įkūrėjas Pet-

pats buvo sunkiai sužeistas. Iš
vykęs iš Kinijos, savo jėgas ir 
patyrimą dabar aukoja misijos 
darbui tarp Venezuelos lietu
vių ir kitataučių. Yra įgijęs vi
sų didelę pagarbą savo tiesu
mu, . uolumu ir rūpestingumu.

Dvigubos sukakties proga į- 
vyko iškilmingas pagerbimas 
birželio 14 saleziečių seminari
joje Caracase. Pagerbime gau
siai dalyvavo lietuvių ir sve-

—Kun. H. Dilkrath, Atten- 
hauseno klebonas VoKietijoje, 
geras lietuvių bičiulis, jo vardo 
dieną buvo pagerbtas, nuvykus 
Memmingeno lietuvių bendruo
menės pirmininkui J. Petrai
čiui ir ‘Darnos” chorui, kuris 
giedojo pamaldų metų ir iškil
mingam pobūvį, diriguojant 
muz. M. Budriūnui. Pobūvyje 
dalyvavo daug apylinkės gyven
tojų — vokiečių, kurie žavėjo
si lietuviškom dainom.

Mielos Lietuvaitės,

nutarė:
ĮGALIOTI ir prasyti Prezi

dentą, kad išleistų atsišaukimą, 
skiriantį 1959 liepos trečią sa
vaitę Pavergtųjų Tautų Savai
te ir kviečiantį JV žmones šią

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
. . • . . . - . Jaunimo dieną ruošia Phila- vajiečiai. Pradžia 12 vai.

• t - a - ■a ^P1' delphijos bendruomenės apy- Nuoširdžiai kviečiami jauni
naši Lietuvių Bendruomenes a- J -linkė rugpiūčio 2 Čepo sode, ir seni. Važiuojant per Walt 

Belmawr N.J.

moningas, patriotiškas, kilnios ras iš Dariaus —Girėno skridi
mo organizatorių. įdomiai nu
pasakojo aplinkybes ir sunku
mus, kuriuos teko pergyventi, 
organizuojant šių didvyrių skri- 

(nukelta į 6 p.)

dvasios ir tvirto tikėjimo; ne
tikėjimas vedąs į nutautimą ir 
komunizmą.

Kun. A. Perkumas kasmet 
ruošia berniukams 3-4 savaičių

■ kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur- 

J giją bei pasiruošimą įvairioms 
i ateities misijoms, rašykit arba 
[ aplankykit lietuvaites benedikti- 
> nes jų gražiame ūkyje. Adresas:

Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
VVallace Rd.. Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

savaitę atžymėti deramomis a- pylinkė. kuriai vadovauja J. Ą- 
peigomis bei veikla; f

ĮGALIOTI ir prašyti Prezi- tas specialus statybos komite-
dentą. kad panašų atsišaukimą tas. Atrodo, kad prie Bendruo-

* išleistų kasmet, kol visos pa- menės planų jungsis ir Lietu-
vergtosios tautos pasaulyje hus vių Tautinės Sąjungosskyrius, Baltimorės ir pMa^phijos Mrėje pusėje yra' Čepo - Jį
pasiekusios laisvę ir neprikišu- kuris planuoja taip pat statytis bus įteikta ctapHeuėch farma. U
somyDę- sal^ ,r namus- < • •> moji dovana — graži taurė, ku- Balfo gegužinė — piknikas > >

rią padovanojo Baltimorės ben- įvyks rugpiūčio 23 Čepo sode £ |
druomenė. Be to, veiks turtin- Belmawr, N.J. » J

i -- - j lūžima"! Bendruomene Vhitman tiltą, vykti 42 keliu f?žuolaitis. Netrukus bus sudary- . .. . „ .. . . „ , . . » >
įuukuuo. . vu «« j siekia sutelkti jaunimą paben- iki Belmavvr miestelio, pnva- I >
foc engiame ctarvhnc knmito. * _ r _ _ _ 5 f <

drauti, arčiau susipažinti, pasi- žiavus West Browning Rd., pa- * ;
linksminti, pasportuoti. Bus o- sukti dešinėn ir važiuoti iki £ ■
rinio žaidimo varžybos tarp Creek St.: pervažiavus tiltą, { >

Sekmadienį, rugpiūčio
visi keliai veda j metinį

salę ir namus. (C.C.)

KUR ATOSTOGAUTI? gas bufetas, šokiams gros ha- K.e.:

August 2
LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO ir "RŪTOS'

Rengiamą Didžiojo New Yorko Lietuviams

Naujai atremontuota 
lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Ave. > 
kampas, Asbury Park, New Jersey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas. 
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia, at
mosfera. šokiams groja džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotd 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Aslrary Park, New Jersey.

IAMAICA POUSH NATIONAL HALL & PARK
108-11 Šutphin Boutevard, Jamaica, L I. N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI NEW 
YORKE REIŠKIA GILIĄ UŽUOJAUTĄ LIETUVOS 
KONSULUI ANICETUI SIMUČIUI DfiL BROLIO

Alfonso Simučio
MIRTIES ARGENTINOJE.

RIMŲ VALDYBA

Gražus parkas, erdvi salė, patogus privažiavimas Veiks skanus gėrimų ir užkan.ižių bufetas

| Programoje
• “Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių šokių Grupė
• Karališkos šeimos rinkimai
• Polkutės ir tango šokimo kontestai
• Lietuviškos sutartinės

PIKNIKO PRADŽIA 1 vai. p p. ŠOKI AI nuo 5 vai p p. iki 10 vai.
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT

Įėjimas tik $1.00. Kiekvienas svečias <1ar prideda 5, N Y miesto pramogų taksam^
Nuoširdžiai Jus Kviečiame! — JOKŪBAS J. ŠTUKAS.Direkt.



DARBIHiMKAS

B V y rėsn. moksleivių
ateitininkę

|j ’ la Dainavoje
• (Atkelta iš 5 psl.) 

% ‘ gi jus Sužiedėlis, dvasios vadas 
| ; — kun. V. Rimšelis, MIC. Ber- 

niukams vadovaują — Algis 
| Bublys, mergaitėms—Dalia Mi- 
į' . kaitė, meno vadovas — Faus- 
pj > tas Strolia, jo padėjėja Jūra 
'■ ■ Gailiušytė, sporto vadovė Mari- 
k ’ ja Meškauskaitė, kuri kartu at-

• stovauja ir MAS CV. Stovyk- 
į los sekretorė Regina Zigaitytė.

Liepos 2T vakaras buvo-skirs
tąs lietuvių tautosakai. Vakarą 

‘ pravedė muz. Faustas Strolia.
• Liepos 28 buvo gabumų (Talen

tų) pasireiškimo vakaras. Liepos
' 29 numatytas bendras laužas su
• įvairia nuotaikinga programa. 

Liepos 30 bus dailaus skaitymo
.’ ir deklamacijos varžybos. Liepos 

31, penktadienį, religinis susi-
• kaupimas.

Rugpjūčio 1 ir 2. šeštadienis 
ir sekmadienis, skirti ateitinin- 

; kų 50 metų jubiliejaus metam 
pradėti. Tą savaitgalį laukiama 
gausiai svečių — sendraugių 
ir studentų. Detroito kuopa iš- 

’ pildys specialų montažą. Ateiti-
_• ninku Federacijos Tarybos pir-

mjninkas dr. Adolfas Damušis
• tars žodį.
• Stovykla užtruks dvi savaites.

VocĮa K. Merkis,

Romanas Arlauskas, Australi
ją Vengrija rungtynėse (m pa
saulio koresp pirmenybių baig
mėje), baigė lygiomis su veng
ru Balogh, pirmoji lentoj, skel
bia ICCF organas, liepos m. 
laidoj. Arlauskas dar dalyvau
ja individualinėse pasaulio p- 
bėse: pusbaigminiam rate jis 
sužaidė lygiomis su Watzl, skel-. 
bia tas pat organas.

G. Šveikauskas paskelbtas

Šveikauskas mini*

RYTINIO PAKRAŠČIO akademikų skautų vadavai posėdžiauja Oevenių ūkyje Watertown Conn. Iš k. j 
d. R. Kezys R. Arūnaitė V. Pileilfca B. U lenai te G. Vildžius O Alytaitė V. Ramanauskas A. Kudirka. B. 
Banaity te, L. Bajorinas. D. Taraškevičiūtė. K. čampe. Nuotr. V.. Alksninio.

NUPTIAL

MASS 

BOOKLETS

kokias dovanas j
jūsų artimieji Lietuvoje <
laiko pąaom geriausiom ir brangiausiom? į

> Nėra abejonės, kad atraiža^ geros, j
importuotos, vilnonės medžiagos!!! į

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
sezoninį išpardavimu

trijose krautuvėse f Irmos ’

118-125-13® ORCHABDST. — GB 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C. i

S. Beckensteino krautuvėse kalbama <
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai. <

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
ISSKYRUS ŠESTADIENIUS. NUO I KYTO IKf 8130 VAKARO ;

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

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom. antdnrim baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant E s s e x Street, keltis elevatorium { viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

nyro, New Yorke. Apie tai ra
šo Šachmatų federacijos orga
nas Chess Life, liepos 20 d. 
Gediminas 
mas, kaip jaunuolis su dide-
liu talentu. Paminėta, kad švęi- 
kauskas baigė antruoju Naujos ; 
Anglijos mėgėjų turnyre. ;

Viktoras Palčiauskas, Cicero, , 
III., kuris dalyvavo JAV jaunių j 
pirmenybėse, Omaha, Nebr., Į 
pasirodo dabar dalyvauja ten ; 
pat JAV atvirose pirmenybėse. ; 
N.Y. Times, liepos 25 d. žymi ; 
jo laimėjimą trečiam rate prieš ; 
N. Aronson, Chicaga.

Didmeisteriai Bisguier ir ; 
Banko, abu iš N. Yorko, pir
mauja JAV pirmenybėse, Oma- 

: hojT "Viso 13^4? dalyviai;
Vengras Benko nesenai lai

mėjo N. Yorko ir vėliau Vaka
rų p-bes, Milwaukee.

Bostono skautai: Briedžių ir 
Sakalų skiltys sužaidė tarpusa
vy šachmatų rungtynes. Baigė
si po 2 V2 — 2l/ž. Briedžių skil
čiai J. Venskus D. Jančauskas 
pelnijo po 1 tš., V. Adoma
vičius y2- Sakalų — Algis Lap- 
šys ir š. Gavelis po 1 tš., V. 
Tamošaitis Teisėjo pareiga 
atliko Petras Kontautas, lietu
vių komandos žaidėjas.

S 
MtstnesKiie Sf SKeioimą, Kuris ous ypatingai jvcrunuia

VILNONE MEDŽIAGA
Yra geriausia dovana, kurie Jūs galite siųsti savo gimininis 

£ Lietuvon ir j kitas SSSR dalis. *■
Mes turime didžiausį pasirinkimu puikiausiu vietinių ir im- 

0 perluotų medžiagų, pačiomis pigiausiomis kainomis.
® Išmėginkite, aplankykite mūsų krautuvę ir mes esame tikri, 
® kad Jūs būsite patenkinti. j
tžj Krautuvė atidaryta 9-7 vai., uždaryta šeštadieniais, atidaryta 

sekmadieniais.
įį Mes kalbame vokiškai ir rusiškai.
| M O D E R N W0 O L E N S

TT7 OrčharB Sfrėei jKartpas Delancey ~SE) T
1 New York 2. N. Y. . TeL: GR 3-6780

Akadeniiki<Tskaiitij išvyka į Watertown
Laužą vedė fil. R. Kezys. Jam 
talkininkavo ir programą išpil
dė V. Alksninis, K. čampė, Ba
jorinas. A. Alksninis. L. Bra
žėnaitė ir G. Penikas. Be gau
sių skautiškų ir liaudies dainų

. ____ ____ _gerai.pųskambėjo-ir>^kram^
' Laisvalaikio metu įvykd vado
vų pasitarimai, pirmininkaujant 
fil. R. Keziui. Nutarta rudeniop 
surengti ASS rytinio pakraščio 
studijų dienas New Yorke. gi 
Kalėdų atostogų metu suorgani
zuoti žiemos stovyklą kalnuo
se ir ten pat sutikti Naujuosius 
Metus.

Sktn. fil. V. Pileika pravedė 
diskusijas busimosios šio rajo
no skautų stovyklos reikalu. 
Stovykla įvyks rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 7 Cape God — Camp 
Child. Manomet, Mass.

P. Devenienė pavakan užkū
rė laužą ir tarė trumpą įžangos 
žodelį, kviesdama akademikus 
būti dažnesniais jos svečiais.

(Atkelta iš 5 ps! v.
per Atlantą 1933. Bet 

Dariaus ir Girėno pasiry- 
ir kitų entuziastų ryžto.

dimą
dėka
žimo
mūsų didvyriai nugalėjo At
lantą. Prelegentas skatino sek-

’• ju-pavyzdžiu.-
bambulis, filisterių daina ir ki
tos. 'Su malda “Ateina naktis” 
laužas baigėsi.

Sugrįžus prie pastato, vėl 
skambėjo lietuviškos dainos, o 
Devenienė laukė grįžtančių 
su katilu juodos kavos. Įsisiū-

bavę nuo dainų perėjom į tan
go melodijas. Akordeonu gerai 
taktą mušė R. Butrimas ir R. 
Kezys, gi vėliau jį darbą per
ėmė lengva plokštelių muzika.

Už taip puikiai suorganizuo
tą išvyką padėka tenka Water- 
burio akademikams skautams, 
attikusiems visus ^techniškus 
darbus, b ypač Vyties korpora
cijos pirm .fil. A. Kudirkai. Vi
sų iškylautojų padėka priklau
so ponams Deveniams už lei
dimą pasinaudoti jų puikiu dva
ru ir globa.

J.M.

for your 
guests 

Imprinted with name of 
bride and groom. date and church 
Blue in (100 > ........................ 10 00
Gold or Silver ink (100) .... 12.00
WALSH-CONLEY Dept. ’L* 

38 No. Franklin St^ 
Hempstead, L. I. IVanhoe 6-1717

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

SPECIAL FOR MONTH OF JULY — $7.00 
OIL BURNER .CONTRACT AT A L O W $10 

No obligation te have yoųr bumer checked.
CaU : DI 5-9880

Stephen B rėdės J r

EXTERMINATING CONTRACTORS — WINDOW CJLEANINCį 
FLOOR WAXING — COMPLETE JANITORIAL SERVICE' 

Churches - Schools - Hospitals - Industrial
309 Frelinghuysen Avė., Nwk. 12, N.J. — Frank Bosco, J a totoriai Engineer 

Night: RE 1-0831

RELIGIOUS NOT1CE
Office: Bl 3-3360

AJ) V O K A T A S
37 Sheridan Avė.

Brookiyii 8, N. N.
Tel APplegate 7-7083

GERIAUSIA
LIETUVISKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

ELEK1 ROS MOTORŲ
TAISYMAS

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• E-bE^TR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
Šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki S v.v.. 
šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesniu užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

SUOMI HOVI HOTEL 
Now Open for the Summer Season

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

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE Q U A D RI C EŽERO 
su valstybinių paplūdimiu ir
parku, norintiems poilsio ii 
ramumos, tinkamiausia vieta

vasarojimui .
Maistas ir kambarys asmeniui

35 doL savaitei.

J. PAKNYS.
Box 126 Thompson, Conn.

Telefonas:
Putnam, VAlnut 3-2836

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

f Su tiks’u padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį Įj 
savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant

1 didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už- 
s tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa- 
| siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

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

2. Vietinės gamybos geros rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su 'psiėdais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie
nas po 6’u jardo, skirtingų spalvų. 19'į jardo medžiagų 
su priedais. Kaina taip pat tik $59.90.

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

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

Papi'domų informacijų reika'u prašome reikalauti 
katalogu ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO. 
22 Chanin Place, Hartford, Conn. 
Telef. CHapel 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS
Vedėjas

SUOMI HOVI HOTEL, Ndan’s Point, Lake Hopatcong, Nevv Jersey
Phone: HOpatcong 8-0244

WANT TO MAKE MONEY?
You can malte ■•Yfe«< '2S0%'profit 
for yourcelf or your church group 
by Just showing my beautiful 
Cructfėx on a 18 inch Chain in 
gleaming gold finish made of a 
new miracte ELOXAL. guaranteed 
non-tarnishable. Gift boxed. Send 
for z:
Ssample. ROMAINE. I 
OAKLYN 6. New Jersey.

details or send $1.00 for

ST. CHRISTOPHER’S SHRINE
GRANT CITY, S. I,

ANNUAL BLESSING OF ČARŠ

Sunday, July 26 to Augusi 2
Time of Blessings:

Sunday Irom 2 P.M.
Weekdays from 3 P.M.

SHRINE LOCATED ON MIDLAND AVĖ.

Bet. Hylan Blvd. and Richmond Rd.

SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
THE LITTLE MEAT MARKET 

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

Blokas nuo šv. Kryžiaus bažnyčios
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skardinėse po 75c už srvarą. 
SALAMI dešros po 99c už svarą. KIAUŠINIAI "PULLETS” — 4 
tuzinai 99c. Raikytas gatavas KUMPIS vidurio gabalo — 95c.

SPECIALIAI
Švieži namų gamybos produktai: 

DEŠRELĖS
Kiekviena treti.* Jieni 11 vai. iš Kiekvieną ketvirtadienį 10 vat. 

vos tiktai paruoštosryto dar karštos
P-ist.- orr ■ i namus. — TeL TWining 4^8087

3'/i% metams

SKAieįUOIAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Netenki

INGS BANK'
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

139 Broa<tway prie Bedford Avenue 
939 Eaatern Parkw«y prie Nostrand Avė

SUMMER RESORTS

THE LETCHVVORTH
Directly on the Ocean

Spring Lake Beach Dept. "L” N. J. 
Mpdified American Plan — Private 
Beach — Homelike Atmosphere — 
Attractive Rates. Walking Distance 

to two Catholic Churches.
Glbson 9-5327 — 9-9700

A. McCaffrey - R. 4. W. Schreck

UNCLE TOM’S MOTEL
Montauk, N. Y. — Tel. MO 8-2952 
Friendly resw>rt motei located on Fort 
Pond likę, rooms & effi. maid Service, 
free TV and boat.«. fishing on premises. 
shuff board. grillx&tablej on our lawnx. 
500' to xurf bathing. walk to church & 
Stores. Brochure on reąuest. G. & A. 
Accardi. Turn left at Tydo! Gas Station.

STAMPS WANTED

Vatican Stamps Wanted 
Uced Štampe and Accumulationa 

and Mint (Unuced) 
ELMONT STAMP COMPANY 

61 W. 35 SL N.Y. — LO 3-4321 
Stamps Will Be Held Intact Pending 

Settlement (Member A.S.D.A.)

LOOK
Buy Auto Insurance 
Witti eyesuride open. 
Don't buy on price alone. 
You’re cheating yourself. 
Cor.sider everything. 
8est ai! around bargain ... 
Hartford Auto Insurance, 
Complete protectkM.
TeH you why. 

us Scon.

ALBERT F. PETERS 
Office:

118-55 OUEENS BLVO. 
FOREST HILL$, N. Y.

Office:

Vlrginia 3-1477

r-. Z. ■ <

Cosmos Parcels Express Corporation i
SUTAUPO JUMS PINIGUS * <
Mūsų patarnavimo kaina tik <

$5.00 iki $10.00 4
Jokių kitų mokėjimų 4
Licensed by Intourist • <

Pristatymas garantuotas į
Mandagus, Pareigingas Taupus į
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 4

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4. <
Cosmos Parcels Express Corporation .1

39 2nd Avė. Kampas 2nd Street 1
New York 3, N. Y.

AL 4-5456-7

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis baisomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 44319

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

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

(♦holesaie) kainomis.

K & K FABRICS
115® Kast jeney Street,

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams pradeda nuo $9.50 už piltų eilutę

*40 i

BANGA TELEVISION
3423 FITLTON STREET

Sav. V. ZELENIS '
TELEFONAS:

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 Fedder® 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL nk.



BALDU KRAUTUVE

Radijo programos
RADIJO VALANDA

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(Skelb.)

LIETUVOS ATSIMINIMAI Tel. STagg 2-5043

Mallhew P. Baltas

šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
EVergreen 8-9770

PIKNIKAS Josepli Carszva

NICK DZVANOB KAPELA
iki 10 vai.

Visus kviečiame dalyauti

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

Tel. EVergreen 7-4335
Stepheh Aroniiskii

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė iš Pietų Amerikos grįž
ta rugpiūčio 13 lėktuvų linija 
‘Varig”. New Yorko tarptauti- 
name aerodrome (Idlevvild) nu
sileistų 3 vai. popiet. Gera bū
tų, kad atsirastų galinčių ir no
rinčių pasitikti. Penktadienį, 
rugpiūčio 14, Faskas rengia pri
ėmimo banketą. Staliukus po 
4 ir 8 vietas galima užsisaky
ti pas sekretorių Algirdą Ruz
gą telefonu HY 9-7209. šešta- 
fįįenį, rugpiūčio 15, parodomo
sios rungtynės tarp rinktinės

kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai, {vai
riausios. lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

duktė
Tėvai

Juozas Grabau -Grabauskas, 
Real Estate Broker, sunkiai ser
ga; jo įstaiga 227 Bedford Avė. 
Brooklyn, N.Y., šiuo tarpu ne
veikia.

Pirmas metinis automobilių 
palaiminimas

Mano .vyrui PRANUI JANKUI staiga mirus, visiems 
mane šioje skaudžioje valandoje užjautusiems pažįsta
miems, giminėms bei prieteliams, aplankiusiems velionį 
koplyčioje ir palydėjusiems į kapus, pareiškusiems 
užuojautą nuoširdžiai dėkoju.

bus šv. Kristoforo šventyklo
je Grant City, Staten Island, 
N.Y. tarp liepos 26 ir rugpiūčio 
2. Visiems automobilių savinin
kams, kurie turės palaimintus 
automobilius, bus duodami spe
cialūs medalionai, kuriuos

įvyta šį šeštadienį ir sekma
dienį! Pamaldų tvarka: šešta? 
dien| 7:30v.v. — mišparai, pa
mokslas, palaiminimas; sekma
dienį ta pačia tvarka kaip ir 
kiekvieną šventadienį, vakare 
7:30 ▼. — mišparai, pamokslas, 
palaiminimas.

įvyko liepos 18 d., 1 vai. p.p. 
Robert Treat viešbutyje, Ne- 
wark, NJ. Posėdį malda pra
dėjo Vyčių Centro Valdybos 
pirm. J.A. Sakevičiųs. Buvo per
skaitytas ir priimtas pereito 
CV posėdžio įvykusio Bostone 
balandžio 25 protokolas.

šio posėdžio programoje bu
vo svarstoma vyčių seimo, į- 
vykstančio Detroite, programa. 
Antruoju dienotvarkės klausi
mu buvo nutarta organizuoti ke
lionę | eucharistinį kongresą, 
kuris įvyks 1960 metais liepos 
— rugpiūčio mėn. Muenchene, 
Vokietijoje. Bus vykstama iŠ 
Bostono arba New Yorko lie
pos 23 ir grįš rugpiūčio 21. 
Maldininkų kelionę organizuo
ja ir vadovaus Vyčių Centro 
dvasios vadas kun. A. Kontau- 
tas. Kelionės detalės bus pas
kelbtos metiniame seime De- 
troitė.

Posėdyje dalyvavo Centro 
Valdybos pirm. JA. Sakevičiųs, 
nariai: L. Kassti, iš Chicagos,

Kun. Juocas Girdis, naujai 
paskirtas šv. Vincento parapi
jos klebonas Pittsbuighe, Pa.f 
su parapėečiais Albertu ir jo 
žmona Viksvais — Wick ir H. 
Navicku lankėsi Brooklyne ir 
įsigijo A. Galdiko paveiksią. 
Gi p.p. Viksvai ta proga užsi
sakė Darbininką ir prandško-

ko lietuvių visuomenė, vienu ar 
kitu būdu prisidėdama prie 
krepšininkų sutikimo ir pager
bimo. Jie atliko didelį lietuvių 
tautai pasitarnavimą, išgarsin
dami Lietuvos vardą.

Prašoma tolimesnes informa
cijas sekti spaudoje ir iš radi
jo valandėlių. (Faskas)

vedį. Antanas F. Kniežys 
WHII?—1430~ kili Medford.
Mass. <’■
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

televiziją, radiją, patefoną 
(rengia Hi-Fi

ir LAK 6 vai. vak., o 9 vai. 
priešžaismyje — tarp LSK ir 
Worcesterio “Vyties” moterų. 
Vakare 9 vai. Cypress Kilis 
Manor salėse bus vaišės ir šo
kiai.

Ligi šiol mūsų krepšininkai 
penkerias rungtynes laimėjo ir 
tik vienerias pralaimėjo. Ko
lumbijoje buvo labai nuošir
džiai sutikti ir išgirti. Daug dė
mesio skyrė radijas, televizja 
ir spauda.

Faskas prašo, kad nemažes
ni dėmesį parodytų New Yor-

Mfb. Frank Jankus 
182-52 Wexford Terrace 

Jamaica 32, N. Y.

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

231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

‘Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hevrs^ra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn 11. N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews. 256 Union Avė.. Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius . 
ir Balsamuotojas 
Camhridge, Mass.
NU^ARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TW 8-S4M

pasukofo $100. Už auką pran
ciškonai nuoširdžiai dėkoja. H. 
Navickas ilgą laiką dirbo prie 
Lietuvių Žinių, kurios kadaise 
ėio Pittsburge ir 1951 susijun
gė su Darbininku.

Lietuvių krepšinio rinktinė, 
gastroliavusi Pietų Amerikoje, 
atskrenda į New Yorką rugpiū
čio 13 Atskris lėktuvų linija 
“Varig į tarptautinį aerodro
mą 3 vai. p.p. (skridimas 852). 
Parodomos rungtynės su LAK 
bus Arch. MaŪoy aukštesnės 
mokyklos salėje, kuri talpina 
800 žiūrovo. Salė gauta malo 
niu orei. J. Balkuna tarpinin
kavimu. Salė yra 83-53 Man- 
tan St., Jamaica, LL, pasiekia- 
rpa traukiniais, išlipant Van 
Vyck stotyje. Rungtynėsįvyks 
rugpiūčio 15, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Valanda prieš tai bus mo
terų krepšinio rungtynės. Dau
giau informacijų yra šiame pus
lapyje spaudinamam Fasko 
pranešime.

L. Vyčių Centro Valdybos UI., R. Pinkus, J. Sipas, J. Cin
kus, J Sakaitis, visi iš Wor- 
cester, Mass., L. Janonis — N. 
Y., A. Jauks ir Fr. Vaškas iš 
Newark, N.J., A Skalna — 
Kearny, NJ., ir buvęs vyčių 
pirm. J. Boley, iš New Yorko.

Posėdyje buvo pareikšta už
uojauta Centro Valdybos vice- 
pinnin .H. Shields dėl jos tėve
lio mirties. Kitas posėdis bus 
Detroite rugpiūčio 21. Posėdį 
baigė malda CV pirm. J.A. Sa- 
kevičius 4 vai. p.p.

Mirusieji.
Po gedulingų pamaldų iš šv. 

Petro parapijos bažnyčio palai
doti:

Marijona Jakubauskienė (lie
pos 28 d.) 82 metų amžiaus. Ve 
lionė gyveno 72 Sawyer Avė., 
Dorcbester, Mass. Nuliūdime pa 
liko sūnų ir dukterį. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Eleonora Ivaškevičienė (lie
pos 29 d.) 75 metų amžiaus. 
Velionė gyveno 72 Harvard St. 
Dorchester, Mass. Nuliūdime 
paliko penkis sūnus ir dvi duk
teris. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Privažiavimas labai geras Jamaicos linija iki Sutphin 
Blvd., iš čia bosu iki 108 Avė. arba pėsčiom 10 min. 
Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 

6 vaL linksmoji

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME 
108-11 SUTPHIN BLVD., JAMAICA, N. Y.

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Viščinis

WK0X — 1190 kil. Farming- 
h am, Mass.
Sekmadienį nuo 2 iki 3 popiet.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass. ...
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

Pranciškonų metinei šventei 
Kennebunkporjte rugpiūčio 9, 
bilietų autobusais keliauti gali
mi gauti Bostone Lithuanian 
Furniture Co, 366 W. Broad- 
way, ir prie bažnyčios iš Bra
zausko ir Grabijo ierės.

Sėkmingas festivalis
Liepos 26 East Boston Sta- 

dium įvyko Šv. Petro parapijos 
suruoštas muzikos festivalis. 
Festivalyje dalyvavo 16 geriau
sių Bostono arkivyskupijos 
CYO benų, Drum Corps ir Drill 
Teams grupių. Žiūrovų atsilan- 
-kė virš 4,000. . ... .....

Rėmėjų susirinkimas
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 

vienuolyno rėmėjų Bostono sky
riaus susirinkimas įvyksta lie
pos 29 d. 8 vai. vak. šv. Pet
ro parapijos salėje. Susirinki
me bus tariamasi apie prisidė
jimą prie pikniko surengimo ir 
surenkama metinis nario mo
kestis.

Rekolekcijos tretininkams
Šv. Petro parapijos tretinin- 

. kų metinės rekolekcijos ir vizi
tacija prasidės liepos 31 d. 7:30 
vai. vak. Rekolekcijas ir vizita
cija praves pranciškonai.

Mišioms patarnautojų išvyka
Šv. Petro parapijos mišioms 

patarnautojų vienos dienos iš
vyka rengiama rugpiūčio 12. 
Dabartiniu laiku patarnautojų 
būrelis išaugo iki 54 narių. Visi 
specialiu autobusu vyks į nau
jai įrengtą paplūdymį — Horse 
Neck Beaeh, Cape Cod.

MA susirinkimas
Rugpiūčio 7 d. 7:30 vai. vak. 

šv. Petro parapijos bažnyčioje 
įvyksta šv. Valandos pamaldos. 
Po pamaldų bažnytinėje salėje 
įvyks Maldos Apaštalavimo drau 
gijos susirinkimas.

Krikštai
Liepos 26 d. šv. Petro para- 

, pijos bažnyčioje buvo pakrikš
tyta John Martin ir Florencijos 
Jablonskiūtės — Martin

• Janice ir Onos vardais, 
gyvena 9 Vinton St.

kiekvieno automobilio, švento
vė yra Midland Avė., tarp Hy- 
lan Blvd. ir Richmond Rd..

B ARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. TekįWY 1-8390

----------------------------------- -— Reiškiama klebonui kun.
Woodhavene skubiai parduo- “agnu! I^zėnui- 

Po .r jonui Mykolaičiui,

EVergreen 8-97SM

M. and Z. 
Collision Works 
JI 1 JUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automoM'hi da
lių išt esinimas pakei ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN II. N. Y

tė — Kairiai iš Brooklyno per
sikėlė gyventi į New Jersey. Jų 
dabartinis adresas: 2041 Pėrt- 
land Avė., Scotch Plains, NJ.

Helen Ridi, ilgametė Dar
bininko skaitytoja, praleidžia 
atostogas Atlantic City. Tain 
oat ii vyks į Kaliforniją ir rue- 
piūčio mėn. aplankys Floridą.
Vylias korporacijos New Yor

ko skyriaus įvykusioje sueigo
je liepos 24 kun. L. Jankus 
pravedė pasikalbėjimų forma 
diskusijas įvairiais katalikų re
ligiją liečiančiais klausimais.

6v. Jurgio parapijos šv. Mo
nikos draugijos piknikas bus 
rugpiūčio 16 National Home, 
Jamaica, 108-11 Sutphin Blvd.

Kun. V. Dabušis, Darbininko 
redakcijos narys, išvyko dviem 
savaitėm atostogų, kurias pra
leis Jaunimo Stovykloje I gyvenimo ateitį. Irena Bana;tyo6 ir Antanas Ivaška susi
Detroito^-"—1 * . tuoki Kepos*2S d. Noutr. V.Mažetio.

Quick help always available 
from Hartford Insurance Agent 
Phone middle of night 
We’ll get up.
Gladto.
Thaf s our job.
Naturally.
We’re a Hartford Agency!

ALBERT F. PETERS

Office:
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

(ARMAKAUSKAS)
, Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N.Y. už padovano
tas vertingas knygas, kuros pa- 

ištaisytas rūsys. Kama prieina- pildė mūsų vienuolynų lietu- 
ma visiems. Pirkėjas gaus visą viškio skyriaus bibliotekas, 
namą tuščią. Skambinti savi- Dėkingi,
ninkams: MI 2-0101. T. T. Pranciškonai

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

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
Woodhaven, N. Y. 

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

Tel. Vlrginia 7-4499

damas namas, kampinis mūri
nis, su 2 garažais, 11 kambarių,

M. P. B A LL A S—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

William J. Drake 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220

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

ONOS IVASKIENCS

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOMF

ved. Jokūbas Stukas
WEVD — 1330 kil.. New York,

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

J. L. GIEDRAITIS, 
163? Broad Street 
Hartford. Coni>^ 

Sąžiningas patarnavimai


