
5 .

PASIEKĖ, KO TAIP SIEKE

TREČIADIENIS' 10 CENTU
WILU0UGHBV AVĖ.. 

BROOKLYN EI. N. Y.

Chruščiovas j Ameriką
XLfV NR. 51

PRADĖJO SAVO 
JUBILEJINIUS 

METUS

šantažas dėl Beri yno privertė Eisenhowerį nusileisti, bet vilčių 
nedaug, kad Eisenhoweris su Chruščiovu susitartų

Ateitininkų organizacinės 
veiklos penkiasdešimtieji jubi- 
lėjiniai metai buvo pradėti 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
vasaros stovykloje sekmadienį, 
rugpiūčio 2. Jubilėjiniai metai 
bus iškilmingai baigti ateitinin
kų kongresu Chicagoje 1960 
rugsėjo 2-3.•

- Iškilmingą posėdį pradėjo 
stovyklos komendantas Eligijus 
Sužiedėlis ir pakvietė vadovau
ti MAS c. valdybos pirmininką 
V. Kleizą. Sugiedojus ateitinin
kų himną pirmininkas perskai
tė Federacijos vado S. Sužie- 
dėlio^Biškąr kuriame buvo pa
brėžta, kad federacijos pagrin
das yra moksleiviai ir todėl 
svarbu, kad jubilėjiniai metai 
pradedami moksleivių stovyk- 
je.

Metų atidarymo kalbą pasa
kė Federacijos tarybos pirmi
ninkas. dr. A. Darnusis, ryškin
damas jubilėjinio kongreso šū
kį: ištikimybė Kristui, ištikimy
bė Lietuvai.

Prez. Eisenhoweris rugpiūčio 
3 paskubom sušauktoje spaudos 
konferencijoje paskelbė:

— Sovietų m i n. pirm. Nikita 
Chruščiovas yra pakviestas Į 
Ameriką ir pakvietimą priėmė. 
Prez. Eisenhoweris darys jam 
revizitą vėlyvą rudenį.

— Prieš atvykstant Chruš
čiovui prezidentas Eisenhowe- 
ris vyks į Paryžių tartis su de 
Gaulle, Macmillanu ir Adenau- 
eriu.

— Chruščiovo atvykimas ne
reiškia viršūnių konferencijos, 
kuri įvyks gal kiek vėliau.

Viceprez. Nixonas Varšuvoje 
pasakė ir dieną, kada Chruš
čiovas atvyks 
sėjo 15.

Tuo pačiu 
Chruščiovo ir
sikeitimą vizitais buvo paskelb
ta ir Maskvos radijo.

į Ameriką—rug-

metu žinia apie 
EisenJjpwerio pa-

KONGRESAS PRITARIA, BET...
**"TAI JUODŽIAUSIADIENA AMERIKOS ISTORIJOJE"

Kongrese dauguma respubli
konu ir demokratų Chruščiovo 
pakvietimą priėmė palankiai. 
Palankiai pasisakydamas, sena
to politinės komisijos pirminin
kas Fulbright betgi Įspėjo ne
dėti per daug vilčių, kad Ei- 
senhowerio ir Chruščiovo susi
tikime bus išspręsti visi Ame
rikos ir Sovietų klausimai.

Tačiau Kongrese yra ir prie
šingų Chruščiovo kvietimui. 
Daugumos lyderis Atstovų Rū
muose J. W. McCormack, Mass. 
dem. (katalikas) pasakė: prezi-

kraštuose bus palaužti, ir pasi
priešinimo jėga komunizmui 
mūsų valstybėje bus susilpnin
ta.

Nepritarė taip pat šen. H. E. 
Capehart, Ind. resp., Walter H. 
Judd, Minn. resp., šen. Styles 
Bridges, respublikonų politinės 
komisijos pirmininkas.

AR NEW YORKO MIESTO 
GALVA SU GALVA?

New Yorko burmistras Wag- 
neris rugpiūčio 3 paskelbė, kad 
jis bendradarbiaus su valstybės 
departamentu ir priims Chruš
čiovą oficialiai, “nepaisydamas, 
kokios mes bebūtume pažiūros 
į valdymo sistemą Sovietų Ru-

' Toliau kalbėjo federacijos 
valdybos narys dr. V. Vygan
tas, kongresui rengti komiteto 
narys dr. J. Danilevičius, atei
tininkų sendraugių valdybos dentas padarė kteidą, iĮ (Chruš- 
naiys kun. V. Bagdanavičius. čiovą) pakviesdamas.

Posėdis baigtas pariskatinimu Šen. Thomas J. Dodd, Conn., 
dirbti per metus, kad kongre- dem.: Chruščiovą kviesti tai sijoje”.
sas pasisektų, ir Lietuvos him- "tautinė gėda"; tai "juodžiausia Spauda pastebi, kad kitaip 

diena Amerikos istorijoje", nes elgėsi, kai atvyko valstybės de-nu.
Jūra Gailiušytė milijonai žmonių neutraliuose partamento pakviestas Saudi

NIXONAS
Vyčių seimas

Arabijos karalius — jis atsisakė 
priimti, nes tame krašte esąs

AR ROCKEFELLERIS?

Gub. Rockefelleris pasiskel
bė, kad jis būsiąs kandidatas 
Į prezidentus, jei viešoji nuo
monė bus jam palanki. Tai pa- I 
aiškėsią rudenį.

Gallupo institutas parodė, jog 
Nixono garsas po šios kelionės ! 
sustiprėjo. Liepoje už Nizoną 
buvo 44 proc..už Stevensoną 
56. Dabar už Nixoną 51, už 
Stevensoną 49. Rockefellerį 
Nizonas šiuo tarpu toli pralen
kia.

— Apeliacinis teismas liepos 
30* nusprendė dviem balsais 
prieš vieną, kad komunistų par
tija turi registruotis. Byla ėjo 
9 metus. Komunistai vėl ape
liuos į vyriausią teismą.

DETROITO VYČIAI rengia seimą rugA 20-23. Ii kaires Robert 
Boris, seimo vadas (102 kuopos), Lillian Stapan raitininki (79 
kuopos), kun. dr. Ignas F. Boreiils, iv. Antano parapijos klebo
nas, ir kun. Mykolas J. Kundrotas, Dievo Apvaizdos parapijos.
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Katra pusė daugiau laimi iš 
Chruščiovo ir Eisenhowerio pa- 

• sikeitimo vizitais.?
1.

Chruščiovas pernai nuo pat 
metų pradžios siūlės susitikti su 
Eisenhoweriu, jei ne su visom 
viršūnėm.

Vakarai sakė: ne, tegul pirma 
ministeriai susitaria, tada jau 
viršūnės galės susitikti, kad 
pritartų.

Rezultatas: ministerių konfe
rencija Ženevoje buvo taip 
tvarkoma, kad ji nieko nesuta
rė, ir pats Eisenhovveris pa
siūlė susitikti su Chruščiovu. To 
Chruščiovas ir norėjo jau prieš 
metus.

Kongresmanas Walter H. 
Judd, Minr. resp., labiausiai 
sielojosi, kad Chruščiovas lai
mėjo prezidento kvietimą, nors 
jis “atsisakė padaryti bet ko
kią nuolaidą Ženevoje ar kur 
kitur kaip geros valios ženklą’.

Nenusileido Chruščiovas, tai 
nusileidžia Eisenhovveris.

vedamieji bei kongresmanai, iš 
Maskvos grįžę gubernatoriai kar 
tojo tokius motyvus Chruščio
vui pakviesti: Chruščiovas esą 
neteisingai suprantąs Ameriką; 
tegul jis pataisys savo nuomo
nes apie Ameriką pamatyda- • 
mas Ąmerikos ūkinį ir karinį 
pajėgumą, pamatydamas Ame
rikos gyventojų vieningą pasi
sakymą už prezidento politiką. 
“Tegul prezidentas Eisenhowe- 
ris turės proga pasakyti jam į 
akis, kad Jungtinės Valstybes 
neišduos ir neapleįs savo jsą- . 
jungininkų ar laisvės’ (N. Y. 
Times)...

Vadinas, pasikviesim Chruš
čiovą ir praplausim jam sme
genis, kaip jis mums praplovė 
Maskvoje...

Naivu būtų tikėti, kad Chruš
čiovas nėra informuotas' apie 
Ameriką, jos jėgą, jos nusista
tymus.

Naivūs būtų tie devyni grįžę 
iš Maskvos gubernatoriai ir ki
ti, jei jie tikėtų tuo, ką jie sa
ko apie Chruščiovo paveikimą 
Amerikoje. Bet greičiausia jie 
visi taip kalba, kad patikėtų 
balsuotojų masė, kurioje naivių 
yra didelis procentas. Reikia 
masę parengti tokiam staigiam 
lūžiui, nuo kurio kratėsi vyriau
sybė ilgą laiką.
A~ iš' tikrųjų labiau patiki

mas J. Alsop pasakymas, kad - 
Eisenhoweris nusileido Chruš
čiovo grasinamas dėl Berlyno.
3.

Didžioji spauda masėje ren
gia opiniją palankią Chruščio
vui. N. Y. Times susitikimui 
pritarė, nors ir nelaukia, kad 
jis padarytų stebuklus. N.Y.H. 
Tribūne susitikimo idėją pava
dino puikia. Ir W. Lippmann 
Nixonui priskyrė nuopelnus, 
kad išjudino santykius tarp 
Maskvos 
gatvio.

Tačiau 
tung ...

KARDINOLAS RICHAR
CUSHING

owens iflask

KARDINOLO PROTESTAS

Bostono kardinolas Cushingas 
dar prieš paskelbimą apie 
Chruščiovo kvietimą paskelbė 
protestą:

"Dėl milijonų žmonių Rusi
joje ir kraštuose. kuriuose 
Chruščiovas su savo šalininkais 
laiko nelaisvėje ir vergijoje ir 
kuriems neleidžiama patiems už 
save kalbėti; atminti kankiniam 
Lenkijoje, Vengrijoje, Rytų Vo
kietijoje ir kituose kraštuose, 
kuriuos nukankino Maskva...; 
garbei mūsų amerikiečių jau
nuolių, užmuštų Korėjoje, nu
šautų lėktuvuose ir kenčiančių 
komunistų kalėjimuose, aš.< pa
keliu savo balsą prieš pasiūlytą 
kvietimą aplankyti mūsų kraštą 
ir šaukiuosi kitus, kurie yra 
vienminčiai, padaryti taip pat".

2.
Kodėl Eisenhovveris Chruš

čiovą pakvietė?
Viceprezidentas Maskvoje, 

paskiau prezidentas ir spaudos

Didysis Amerikos rūpestis

NLYONAS

PABAIGĖ
Viceprezidentas Nixonas ke

lionę po Rusiją ir Lenkiją bai
gė rugpiūčio 4. Garsą apie jo 
kelionę po Lenkiją nustelbė 
prezidento pasiskubintas pa
skelbti Chruščiovo. atsilanky
mas. O jeigu porą dienų* būtų 
buvę palaukta su tuo skelbimu, 

' pasaulio spaudoje būtų iškilę, 
kaip Nixonas nustelbė Lenki- 
joje Chruščiovo atsilankymą.

Journal American vedamaja
me dar prieš Chruščiovo pa
kvietimo paskelbimą pasisakė, 

i kad pavergtiesiem kraštam tu
rėtų būti duotos garantijos, kad 
jų reikalas nėra išduodamas.

Šen. Javits, pritardamas kvie
timui, aiškino, kad pavergtosios 
tautos vis tiek'turi būti vienas 
iš svarbiausių Amerikos politi
kos rūpesčių.

Lenkijos Gomulkos valdžia 
neskelbė, kuriuo metu atvyks 
Nixonas. Gyventojai apie tai 
patyrė iš Amerikos Balso. Jų 
prisirinko tiek pat kaip Chruš
čiovui atvykus. Tik Chruščiovo 

I sutikti buvo gabenami darbi
ninkai iš fabrikų autobusais, o 

Į prie Nixono gyventojai veržėsi 
patys su gėlėm, šauksmais, a- 
šarom. Spauda pasidarė išvadą, 
kad pavergtosios tautos vis dar 
deda viltis Į Ameriką ir kad 
Lenkijos gyventojų valia yra 
visai kitokia nei Gomulkos vy
riausybės.

Nixonas aplankė bažnyčią, 
aplankė getho. Tačiau būdinga, 
kad kardinolo Wyszinskio ne
galėjo aplankyti. Jam pranešė, 
kad kardinolas tik prieš 24 va
landas išvykęs atostogų. Turė
jo išvykti.

Amerikos vyriausybės pirmas 
rūpestis — kaip apsaugoti 
Chruščiovą nuo pabėgėlių iš So
vietų pavergtų tautų demonstra 
cijų.

Prezid. Eisenhovveris spaudos 
konferencijoje pareiškė: mes 
tai galime sukontroliuoti. Kaip 
— nepasakė. Kozlovo apsilan
kymo metu New Yorke buvo 
sutelkta jam saugoti 500 polici
ninkų, bet demonstracijų vis 
tiek buvo.

Ir N. Y. Times Įspėjo veda
majame: . nors pavergtų tautų 
nariai jaustųsi kažin kaip kar- D A CIT ITTINTIT TC
čiai jo (Chruščiovo) atžvilgiu, * AoJyL I IlilUo pabaisavtmes jį (Chruščiovo pa-

Lietuvi,. di^riminKij, t^ia kvirtim,) atrtu^. koki, 
tai kaip Mikoiano apsilankymo T toliau sveikas amerikietis, jei nebūtų
metu. Tuo tarpu tas pats N. Y. diplomatinių manevrų privers-
Times, pažymėdamas, kad Russ Pernai nuo rugpiūčio buvo tas, nusileistų iki to, kad savo 
koje Slovo esąs Įtakingiausias likviduotos Amerikos Balso svetingumu pagerbtų ir apdo- 
rusų emigrantų laikraštis, pra- transliacijos iš Europos, iš vanotų žmogų, kuris lemiamai

LIKVID AVO

toliau

ir Amerikos iš akli-

vokiškasis Staats-Zei- 
sako:
manome, kad tautos

KOMUNISTAI MĖGINO LAUŽTIS Į VAKARUS PRO VIEN)
Vienoje rugpiūčio 4 baigėsi gė liaudies koncertus ir ati- zas komunistas Jean Garesas 

jaunimo kongresas, trukęs 10 traukė publiką nuo komunistų nepripažino antikomunistinės 
dienų. Kongresu buvo rengia- pramogų. grupės. Kai Robeson aiškino,
mas komunistų. Komunistai aiš- (N. Y. Times Sulzburger su- kad Amerika greitai gali virsti 
kiną, kad jis pavyko. Antike* abejojo, ar spaudos sutarimas fašistine, kad jis tik Maskvoje 
munistai sako, kad komunis- boikotuoti komunistų kongresą pasijutęs laisvas asmuo, anti- 
tam nepasisekė prasiveržti su suderinamas su spaudos uždavi- komunistam nedavė atsakyti, 
propaganda į laisvąjį pasaulį, niu informuoti. Bet jis užmir- Eisenoje antikomunistus su pJa-

Tokius jaunimo kongresus 
komunistai rengia kas dveji 
metai. Lig šiol jie buvo rengia-

šo suabejoti, ar su tokiu uždą- katais “Atsiminkim Vengriją’, 
vinių suderinamas N. Y. Times “Atsiminkim Tibetą” komunis- 
atsisakymas • informuoti pvz. tai mušė ir spardė. Policija juos 

mi komunistų valdomuose kraš- apie Pavergtų Europos Tautų turėjo gabenti j ligoninę. Rug
iuose — Prahoje 1947, Buda- seimo darinis, o ir Kongreso piūčio 4 amerikiečiai antiko-
pešte 1949, rytų Berlyne 1951, rezoliucijai apie “Pavergtų Tau- munistai, kurių buvo jau 350, 
Bukarešte 1953, Varšuvoje tų savaitę” teskyrė keliolika pareiškė protestą prieš kongre- 
1955, Maskvoje 1957. Šiemet eilučių; jei Chruščiovas nebūtų so vadovybės smurtą užčiaupti 
jie pirmusyk mėgino užimti po- tos savaitės išreklamavęs, Ame- lūpas. O Austrijos kataliką or- 
ziciją laisvajame pasaulyje Vie- rikos spaudoje ji būtų dingusi), ganizacija viešame pareiškime

dėl to atsiliepė: “Mes iš anks
to jus įspėjome, kad taip bus’.

— Ministerių konferencija 
Ženevoje, trukusi 10 savaičių, 
baigta. Vos vos susitarė po ke
lių valandų derybų dėl bendro 
komunikato. Apie konferencija

noje. Amerikos delegacija Vienoje
Komunistų viltis labiausiai buvo gausi —400. Bet ji su- 

pakirto Vienos spauda. Dešimt skilo iš karto. Didesnė joje bu- 
laikraščių susitarė visai nieko vo antikomunistų grupė, vado- 
nerašyti apie kongresą ir tai vaujama Chicagos advokato 
paaiškino savo skaitytojam. Buckley, mažesnė komunistų, 
Austrijos katalikų jaunimo or- vadovaujama New Yorko Robe- 
ganizacija išplėtojo informaciją son. Tačiau kongreso rengimo buvo ir užmiršta, paskelbus 
prieš komunistų darbus, suren- komiteto pirmininkas prancū- Chruščiovo kvietimą į Amerika.

nešė, kad tas laikraštis paragi
no siųsti protestus prieš Chruš
čiovo priėmimą.

Bet pavergtųjų klausimas iš
kyla ne tik ta prasme, kaip juos 
nutildyti Amerikoje. D. I^avvren 
ce (NYHT) primena, kad sovie
tinė propaganda Sovietuose ir 
jos pavergtuose kraštuose steng 
sis sudaryti įspūdi, kąd Jung
tinės Valstybės nebėra toliau 
komunizmo priešas ir kad visi 
nepatenkintieji rytų. Europoje 
turėtų nutraukti savo kovą.

PAVERGTŲJŲ 
BYLA TURI BŪTI

ANT STALO
PADĖKA MICHIGANO GU

BERNATORIUI
IŠ LIETUVOS

Kuo rusai skundžiasi Lietuvoje

J. Zaslavskij, matyt, rusas 
atvyko Į Palangą vasaroti. Jam 
nepatiko, ir Sovetskaja Litva 
skundžiasi:

—Palangoje kasmet poilsiau
ja ir gydosi ligi keturias dešimt 
tūkstančių darbo žmonių. Dau
gelis čia atvykstančių gyvena 
privačiuose namuose, o maiti
nasi miesto valgyklose. Bet. 
skundžiasi, nėra dietinės val
gyklos. Vienintelėje Palangoje 
pieninėje tik rytais galima 
gauti kefiro. Abi Palangos val
gyklos uždarytos remontui. 
Tiesa, sako. atidaryta 
Jūra, bet joje labai ankšta ir 
kainos didelės, o patiekalų pa
sirinkimas ribotas.

Knygoje “Palanga”, kurią iš
leido Lietuvos mokslinės ir po- netoidžis rytų ir centro Euro- 
litinės literatūros leidykla, re
klamuojama parduotuvė, kuri 
išnuomojanti kėdes, lovas ir kt. 
Pasirodo, kad ta parduotuvė 
kažkodėl uždaryta.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo pirmininkas S. Korbons- 
ki ir gen. sekretorius B. Coste 
atlankė Michigano valstybės gu
bernatorių G. Mennen avini
ams ir jam padėkojo už ener
gingą pavergtųjų tautų reikalų 
gynimą. Gubernatorius Wil 
liams, kaip žinia, kalbėdama
sis su Sovietų Sąjungos vice
premjeru Kozlovu, kai tas lan
kėsi Detroite, drąsiai* kėlė Eu
ropos pavergtųjų tautų laisvės 
bylą ir reikalavo, kad joms bū
tų leista laisvų rinkimų keliu 
pasisakyti, kokios politinės san
tvarkos jos pageidauja.

PET delegacija Įteikė guber
natoriui pavergtųjų kraštų vė
liavas, Įstatytas Į tam tikrą po
diumą. Gubernatorius VVilliams, 
dėkodamas už dovaną, pareiš
kė: "Kadangi Sovietų Sąjunga

pos tautom laisvai pasisakyti, 
kokio* santvarkos jos nori, jų 
laisvės byla turėtų pasilikti ant 
visų politinių konferencijų sta
lo, ligi jo* bus išlaisvinto*".

Miuncheno. Tada lietuvių, lat- prisidėjo prie to, kad laisvos 
vių ir estų ‘tarnybos labiausiai Baltijos, vidurio ir rytų Euro- 
nukentėjo, nes transliacijas su- pos tautos būtų paverstos sovie- 
telkiant Į Washingtoną kitom tinėm kolonijom, nustumtos į 
tautybėm buvo palikta tiek pat dvasinį ir ūkinį skurdą ir pri
laiko, o pabaltiečių tarnybom' verstos būti sovietinės Rusijos 
laikas buvo sumažintas perpus ūkio bernais?!" .........
— vietoj vienos valandos pa- O D. Lawrence, U. S. News 
likta tik po pusvalandį. a. W .Report redaktorius, ve-

Skriauda pabaltiečiam buvo 
juo didesnė, kad jiem nelei
džiama naudotis “Laisvosios 
Europos’ ir “Išlaisvinimo” siųs
tuvais, kuriais naudojasi kitos 
tautybės.

Likviduojant transliacijas iš 
Miuncheno, pernai buvo Miun
chene dar sudarytas Munich 
Program Center — pagelbinė 
tarnyba Amerikos Balso trans
liacijom iš Washingtono. Pa
baltiečių buvo palikta ten po 
vieną tarnautoją, šiais metais 
padaryta nauja MPC "reorga
nizacija'. Nukentėjo labiausiai 
ir vėl lietuviai, latviai, estai. 
Lenkų, bulgarų, rusų, vengrų 
ir čekų palikta po vieną tarnau
toją, o lietuvių, latvių ir estų 
atleista ir po paskutinį.

Tai padaryta tuo pačiu metu, 
kada buvo paskelbta ir “Pa
vergtų Tautų Savaitė”.

damąjį baigia:
Taip, jei caras Nikita nori 

atvykti, Jungtinių Valstybių vy
riausybė tegali pasakyti: "svei
ki' 'oficialiu tonu, bet Amerikos
tauta rezervuoja sau teisę pa
sakyti, kad jokis tironas ar 
žmogžudys negali būti sveikina
mas laisvoje Amerikoje'.

KAS TOJE EKSKURSIJOJE į
LIETUVĄ

Vilniaus radijas pranešė, kad 
liepos 26 į Vilnių atvyko eks
kursija iš Amerikos.

Tai Amerikos lietuvių komu
nistinių ar komunistam palan
kių organizacijų surengta eks
kursija, kurioje dalyvauja 22 
žmonės, parinkti iš įvairių A- 
merikos miestų. Komunistinė 
spauda mini jų pavardes: K. 
Petrikienė iš Brooklyno, dr. A. 
Margelis iš Chicagos, dr. J. Sta- 
nislovaitis iš VVaterbury. R. 
Mizara iš New Yorko. M. Stens- 
ler iš Livingstono, S. Jakubka 
iš Chicagos. J. Mažukna iš Pitts- 
burgho, J. Krasnickas iš Cle- 

—Armija ir marinai paga- velando, J. Gasiūnas iš Rich- 
mino raketas, kurios gali nu
šauti lėktuvus. Raketos 20 sva
rų. 4 pėdų ilgio, panašios kaip 
bazokos, kuriom šaudo prieš 
tankus.

— General Motors finansuos 
tyrimą, ar automobilių išmeta
mos dujos nėra vėžio ligos prie
žastis.

— Vanozueloj rugp. 4 de
monstracijose prieš valdžią 4 terio, A. LipČius iš Eddystone, 
nušauti, 50 sužeista.

— Laisvosios Europos tauti
nių komitetų paskelbtos refor
mos vykdymas šiuo tarpu yra 
sustabdytas.

mond Hiil. A. Juškevičienė iš 
Woodhaveno. D. Matusevičius 
iš New Yorko. K. Stanislovai- 
tienė iš Waterbury. R: Merkis- 
iš Philadelphijos. A. Metelionis 
iš Petersburgo. Fla.. S. Penkaus . 
kas iš Lawrence. J. Smalens- 
kas iš Baltimorės. P. Jasilionie- 
nė iš Binghamtono. J. Šmitienė 
iŠ Philadelphijos. A. Grigas iš 
Chicagos. D. Jasius iš VVorces-

N. Dočkienė iŠ Chicagos.
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Afrikos
DARBO VALANDOS

AMERICAN HOME REMTY

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-68Ū5

WOODHAVEN 21, N. Y.

Taupyk

STEEL

Salė vestuvėms, ir kito- 
Hums pramogoms. Be to, 
duodami polaMotavinial 
ptelės, Pirmos rūšies lie- 
tuvKkaa maistas prielBa-

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

..

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

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

Amorikiočiai vis daugiau ima 
pastebėti, kokiais šūkiais ir bū
dais komunistai organizuoja sa
vo naudai opiniją, kuria kul- 
turbolševizmo sąjūdį, kad vie
ną dieną Amerika būtų prino
kinta nukristi į Maskvos štefb-

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

PLIENO BOSAI: plieno unijos vadas David McDonald ir 
plieno bendrovės pirmininkas Roger M.. Blough.

defiės pteftfią jai
psrinkti pctffeteŠN fcaainkų, 
kfcrių dongam W » procen
tų yra arba kbttitihfetid arba 
jiem artimi.

Tą laikraščio inifcftMrciją ten
ka užbaigti pėštebėj&ntt, kad 
eilė rašytojų trankias huto ko
munizmo.

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

(Forest Parkway Stotis)

tokratų, bet ne iš kilmės, kaip 
seniau, o iš pinigo. Tuos mū
sų laikų -didikus aristokratus 
(oligarchus) sudaro bendrovių 
ir unijų viršūnėlės, gaunančios 
pasakiškus atlyginimus. Bend
rovių menedžeriai apdovanoja 
mi, kai apcijos (stakai) kyla; 
unijų visokie pareigūnai apdo
vanojami, kai darbininkam at
lyginimas kyla. Bet akcijas tu
rinčių JAV tėra 10 milijonų 
žmonių, o 168 mil. jų neturi. 
Unijų darbininkai taip pat su
daro nežymią dalį gyventojų. 
Yra ūkininkų, pensininkų, tar
nautojų, ir didelė masė kitų.

Straipsnio autorius nurodo 
pavardėm, kaip bendrovės ir 
unijos ranka rankon eina. Iš
vardina tokias poras: Roger

Amerikos ūkinis gyvenimas 
spaudžiamas replių, kurias su
daro iš vienos pusės didžiosios 
bendrovės? b iš antros/g-rdi- 
tižiosios unijos. Abį išaugo au
gant pramonei. Bendrovių ran
kose atsidžrė kapitalo ir fabri
kų koncentracija, unijos sutel
kė darbininkus. Vieni be kitų 
negalėtų nieko padaryti, ir dėl 

to, nori ar nenori, tenka ben
dradarbiauti, nors mes vis dar 
galvojame, kad darbdaviai ir 
darbininkai tarp savęs kovoja. 
Taip buvo kiek anksčiau — ne 
dabar. Kas dabar yra, ne kiek
vienas supranta, nes klausimas 
gan painus ir nuo viešumos sle
piamas.

Šviesos kiek įneša Bernąrd 
D. Nossiter, kuris “Harpers’ 
žurnale (July? 1959) rašo apie 
slaptąją aferą, kurioje dalyvau
ja didžiosios korporacijos ir di
džiosios unijos (The Hidden Af- 
fair Between Big Business and 
Big Labor) .Straipsnis yra pa
remtas autentiškais faktais.

Didžiųjų bendrovių ir unijų 
tylus bendradarbiavimas klėsti 
nuo karo pabaigos. Jis kaltas 
dėl kainų kilimo, nedarbo ir lė
tos ekonominės pažangos. Kiti 
kraštai per tą laiką, palyginus 
su JAV, ūkinėje gerovėje yra 
žymiai daugiau padarę (pav., 
vakarų Vokietija). Bendrovės ir 
unijos slaptai susitaria kainas 
kelti. To siekiama streikais, ku
rie sąmoningai iššaukiami. Ky
lant kainoms, kyla akcijos 
(stock), o tuo yra suinteresuo
ti ne tiktai akcijų turėtojai, bet 
ir bendrovių aukštieji valdyto
jai; jiem ateina grynas pinigas 
be darbo. Dabartinę ūkinę JAV 
tvarką B. D. Nossiter vadina 
ogopoline, tai reiškia — valdo
ma iškilusio luomo, naujų aris-

Carl Sendburg (viršuje) ir 
Edward Stefchen (apačioje), vie
nas poetas, o antras fotografas, 
abu peržengę 80 metų ir svai
niai (Sandburgas yra vedęs 
Steicheno seserį), gerai žinomi 
Amerikos visuomenėje kultūri
ninkai, iškeliaudami Maskvon, 
didžiai išgyrė sovietinę parodą 
New Yorke ir bolševikų kultū
rinę pažangą. Paroda buvusi 
‘stebuklinga’, o kultūra — 
“nuostabi.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progą, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Blough, JAV plieno bendrovės 
pirmininkas* ir David McDo
nald — plienininkų unijos pir
mininkas; Jack L.Smead, pir- 
mininkaš susisiekimo bendro
vės, ir James R. Hoffa —pir
mininkas vadinamųjų ‘timste- 
rių”. Tiktai Frederic Donner, 
General Motos pirminink., ma
žiau draugaująs su Walteriu 
Reutheriu. Dauguma bendrovių 
patenkintos unijų bosais.

Tokia tvarka žlugdo privati
nę iniciatyvą, sulaiko laisvas 
varžybas pramonėje, nustelbia 
mažesniąsias bendroves. Kokia 
ateitis? Galimas daiktas, kils 
kada naujas socialinis judėji
mas, nukreiptas prieš diktato
rius unijose ir prieš diktato
rius bendrovėse.

nėję ideologinėje veikloje, ir 
dėl to jį reikia sujungti su par
tijos kova politinėje bei ūkinė
je srityje.

“Turime eiti pirmyn su šū
kiais taikos, laisvės, socialisti
nio humanizmo”. — __

Jis skatino kurti romanus, 
pjeses, dainas partijos dvasia, 
pagal socialistinio realizmo dės
nius, nesitenkinant tik pasyviu 
priklausymu partijai ar jai sim
patizuojant:

“Romanistas, kuris kovoja 
žodžiu, bet ne plunksna, artis
tas, kuris kovai duoda savo 
vardą, bet no teptuką, kovoja 
tik viena ranka, o kita padeda 
priešui".

Toliau nurodė ir šūkius bei 
vardus, kuriais reikia apšauk
ti priešus ir kaip su jais kovo-

N0RI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS f

CmerikieBai praregi savo kulturfeolšovizmą, jo taktiką veikti per pf^BečiaMkAMftinkus 
bei rašytojus ir demtfiruojs kulturbolšęvikų šūkius opinijoje.

MNGA tėlevision
Blv. V. ŠEUBHlS

Mtt Fl&l&N ŠteBET
BROOKLYN 8, N.Y

PER MENA IR KULTŪRą
Amerikos komunistų lyderis 

William Z. Foster 1946 “New 
Masses” nurodinėjo:

‘‘‘Turi būti aiškiai suprasta, 
kad menas yra ginklas klasių 
kovoje.... Kylančios revoliuci
nės klasės instinktyviai suvo
kia svarbą meno, kaip socialinio 
ginklo....’

Ta pačia kryptimi nurodinė
jo ir kitas lyderis V.J. Jerome, 
nuteistas kalėti už pasikėsini
mą nuversti Amerikos valdžią. 
Jis kalbėjo savo išrinktiesiem:

“Kultūrinis aktyvumas yra 
esminė fazė partijos generali-

siekia — a) kontroliuoti artis
tus, b) infiltruoti ir kontroliuo
ti muzėjus ir c) pateikti vyriau
sybei planą meno reikalais. * 

Laikraštis mini, kad Ameri
kos artistu kongresas dabar,

WILLIAM J. DRAKE 
Licensed Real Estate Brokeris

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27. N. T. 
(Ridgevood) 

Tel EVergreen 2-6440

— rengti protestus prieš 
“fašistinius juoduosius sąra
šus’, “hitlerizmą”, prieš “cen
zūrą”, ir tie visi protestai turi 
virsti bendių frontų, už “kul
tūrinę, laisvę”.;.. 4

Taigi kas komunistam nepa
tinka, turi būti apšauktas fašis
tu, hitlerininku, norinčiu įves
ti cenzūrą, laisvės priešu, bet 
tik nė komunizmo priešu.

KIEK TŲ 
KULTŪRBOLSEVIKŲ?

Laikraštis informuoja, kad 
vyriausybės sąrašuose yra “A- 
merican Artists Congress’ ir 
League of Americans Writers” 
kaip suorganizuotos komunistų 
ir esančios jų kontrolėje. Tų 
rašytojų lygos leidinys “Call’ 
taip. informavo apie savo pasi- 
sisekimą tarp Amerikos rašyto
jų ir menininkų:

“Kapitalistinė sistema prieš 
mūsų akis trupa greitai; prieš 
dešimt metų tik sauja rašytojų 
buvo pakankamai pažangūs ir 
drąsūs stoti už proletariato re
voliuciją; šiandien šimtai poe
tų, romanistų, dramaturgų ir 
mažųjų pasakojimu rašytojų 
pripažįsta reikalingumą duoti 
pagalbos, kad būtų paskubinta 
sugriauti kapitalizmą ir sukur
ti darbininkų valdžią”.

Amerikos artistų kongresas, 
kaip yra pažymėta rekorduose,

SAVINGSBANK 
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

135 Broedsray prie Bedford Avenue 
539 Eaatem Parkway prie Nostrand Avė.

Member Fcderal Insurance Corporation

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel HYfacint 7-4677

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. 
Tel.: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

The Tablte metė žvilgsnį į 
netolimą praeitį, kurioje komu
nistų vadų žodžiai, tarti prieš 
dvi tris dešimtis metų, dabar 
vykdomi Amerikoje.

UŽMIGDYTI BURŽUAZIJĄ
Maskvoje Lenino vardo poli

tinės mokyklos dėstytojas Ma- 
nuilskis 1930 mokė:

"Keras dėl pirmavimo tarp 
komunizmo ir kapitalizmo ne
išvengiamas. Šiandien, žinoma, 
mos dar nesame pajėgūs pulti. 
Mums laikas ateis po 20-30 me
tų. Kad laimėtume, reikalinga 
staigmena. Buržuaziją reikia 
tam tikslui užmigdyti.

“Mes turime pradėti nuo di- 
džiausio taikės skelbimo Ka
pitalistiniai kraštai, apkvaišę ir 
susmukę, leisis bendradarbiau
ti savo pačių sunaikinimui. Jie 
griebsis bet kokios progos bū
ti draugais. Kai tik jų budru
mas bus dingęs, mes juos su
triuškinsime savo kumštini”

TEGUL VEIKIA MŪSŲ 
DRAUGAI

Kitas Maskvos politinės mo
kyklos dėstytojas, kurį cituoja 
The Tablet, yra G. Dimitrovas. 
Jis tais pat metais mokė kon
krečiau, kaip reikia tą buržua
ziją užmigdyti:

"Sovietu galiai augant, visur 
bus didesnis nusisukimas nuo 
komunistų partijos. Dėj to mes 
turime imtis pasitraukimo tech
nikos. Niekad nesirodyti prie
kyje: tegul veikia mūsų drau
gai. Turime visada atsiminti, 
kad vienas mums prijaučiantis 
yra vertesnis už tuziną kovojan
čių komunistų.

“Universiteto profesorius, ku 
ris, nebūdamas partijos narys, 
dirba Sovietų Sąjungos intere
sam, yra vertas daugiau kaip 
100 vyrų su partijos bilietais. 
Rašytojas su geru vardu ar at
sargos generolas yra verti dau
giau kaip 500 skurdžių, kurie 
nežino nieko geresnio kaip tik 
duotis policijos mušamiem.

“Kiekvienas turi savo vertę. 
Rašytojas, nebūdamas partijos 
narys, bet gindamas Sovietų 
Sąjungą; unijos lyderis, kuris 
yra už mūsų eilių, bet gina tarp
tautinę Sovietų politiką, yra 
vertesnis nei 1000 partijos na-

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

®
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Randonoji pnta prie Baltijos

.Į-—---- KM ■ -• USaloeyJo —-------------------------
‘Orinį tmrfcp RpCAKClNft KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUZIKDSUIS

Priminė Baltijos valstybes
vas visa tai pats gerai žino, tai 
rodymas Nizonui Sovietų Są
jungos piliečių, klausiant ar tai 
vergai, yra “pigios propagandos 
pokštas”.

Now York Times, vienas iš 
didžiųjų ir įtakingųjų JAV 
dienraščių ,kurio specialios lai
dos pasiekia platų pasaulį ir 
yra skaitomos kitų kraštų už
sienio ministerijose, kad patirtų 
JAV visuomenės ir vyriausybės 
nusistatymą, liepos 28 savo ve
damąjį paskyrė atkirsti Chruš
čiovo melui, kad Sov. Sąjun
goje nesą pavergtųjų. Dienraš
tis rašo:

Kodėl Chruščiovas nevyko Skandinavijon?
tardamas :“Kam keliauti, jeigu j 
svečiui spjaudoma veidan, i 
Tuos pačius žodžius neseniai j 
pakartojo Chruščiovas, kadangi i 
ir jisai kartoja ekspansiją ir 
Driesnauda. <3CARAS KAPINIŲ TYLOJE ||

Caras Nikalojus H, bolševikų 1 
nužudytas (1918), buvovieninte J 
lis, kuris lankė Švediją, švedų 
nuotaikos ir jam nebuvo p*J 
lankios. Prieš atvykstant įvyko1 
masinės demonstracijos. Žmo
nės buvo nuteikti sutikti carą | 
tyla. Jis lankėsi tartum kapi- į

"Chruščiovą turėjo labai į- 
skaudinti mūsų krašte paskelb
toji Pavergtųjų Tautų savaitė, 
jeigu jisai taip ryškiai parodė

maudas suprantamas. Savo už
sienio politika jau seniai jisai 
riekia, kaip ir Stalinas, — lai
kydami tai pirmuoju savo tiks
lu, — priversti Vakarus, kad 
jie pripažintų legalumą ir pas
tovumą teritorijų, užkariautų 
komunistų, kas taip radikaliai 
pakeitė pasaulį per paskutinius 
du dešimtmečius. Bet Paverg
tųjų Tautų savaitė, kuri taip 
pat lieką pastovi, liudija, kad 
tos jo (Chruščiovo) pastangos 
yra nepavykusios. Toliau laik
raštis nurodo, ką Churščiovas 
siūlo užmiršti, kai jis sako, kad 
Sovietų Sąjungoje “pavergtųjų 
nėra.

Vandsnys tebestabdo užpuo
likus,\ nors tokį Atlantą gali
ma perskristi per kelias valan
das. Vis dėlto reikia skristi ar 
plaukti: pėsčias nepereisi nei- 
tanku neprašliauši net tokios 
Baltijos jūros, nors tarp Lietu
vos ir Švedijos mažai toliau, 
kaip tarp New Yorko ir Wash- 
ingtono. Sovietai nusigrūdo 
sausuma kelis kartus, giliau į 
pietų ir vidurio Europą, bet su
stojo ties Baltijos krantais. 
Vandenys užrėžia ribas, kurios 
išlieka žymiai pastovesnės ne
gu sausumos. Tačiau pamariuo
se verda kovos, nes visi nori 
laisvai prieiti prie vandenų. 
Tad krauju nulaistytos ir Bal
tijos marių pakrantės.

VYRAI 16 UŽU MARIŲ
Skandinavijos vikingai buvo 

pirmieji, plaukinėję ir puldinė
ję visu Baltijos pamariu. Seno
se lietuvių dainose jie Užsime
nami kaip ‘vyrai iš už marių. 
Suomiai vikingus vadino irkli- 
ninkai s— “ruotsi. E čia var
das rusų, kurie vikingus arba 
variagus kvietėsi savo kunigaik
ščiais. Ir pats Maskvos vardas 
esąs suomiškos kilmės; reiš
kiąs “batą,marimalynę. Bet 
kol Lietuva buvo stipri, masko
liai kojos nekėlė prie Baltijos 
marių. Pirmas bandė prasiverž
ti caras Jonas Žiaurusis 1558- 
1582 Livonijos karu, bet buvo 
atblokštas lietuvių ir švedų, 
nors pastarieji pelėsi ir tarp 
savęs.
"PLAUKIOJIMAS" SAUSUMA

Ltetuva ir Lenkija XVI ir

Baltijos krantą nuo Narvos iki 
Rygos. Tolimesnės jų pastan
gos plėstis ir smugdyti beky
lančią Maskvą pasibaigė Karo
lio XH pralaimėjimu šiaurės ka
re 1701-1721. Petras Didysis į- 
sikūrė prie Nevps krantų, pa
sistatydinęs Petrapilį, o Kotry
na II, likvidavusi Lietuvos ir 
Lenkijos “respubliką, susi
kraustė Baltijos krantan nuo 
Petrapilio iki Palangos (1795) 
švedam nebuvo tai malonu, bet 
jie į karo žygius daugiau nesi
leido. Ramiai sėdėjo savam Bal
tijos krante, pykdami tik dėl to, nėse. 
kad rusai prislėgė Suomiją 
(1809), ilgai buvusią švedų įta
koje. Čia rusai galėjo sausuma 
švedų kieman sueiti, bet to ne
darė.

"Komunistai kartais patys 
pripažįsta, kad Sovietų Sąjun
goje žmonės nėra laisvi. Pavyz
džiui, “Pravada dar 1956 lie
pos 6 rašė:

“Kiek tai liečia mūsų kraštą, 
tai komunistų partija buvo, yra 
ir bus vienintelė aukščiausia 
minties valdovė, reiškėją idėjų 
ir siekimų; ji — vadovė ir or
ganizatorė žmontųvisą laiką, — 
kol bus kovojama už komuniz- “ 
mą’. /•

Laikraštis dėl to klausia: “Ar 
žmonės yra laisvi, jeigu jie, a- 
not Pravdos, turi kęsti viešpa
tavimą jų minčiai? Jeigu žmo
nės būtų laisvi, jie galėtų gal
voti kaip nori, skaityti ką nori, 
klausyti bet kurio radijo pra
nešimų, rinkti valdžią, keliauti 
be leidimo į užsienius, kur nori. 
Bet jie neturi tų laisvo žmo- XVII amž. buvo pakilusios vy- 
gaus teisių. Jei Chruščiovas rauti Baltijos jūroje, neturėda

mos net reikiamo laivyno: Pu
siau švediška Vazų giminė, sė-

taip nori mus įtikinti, kad tie
žmonės (Sovietų Sąjungoje) yra
laisvi, kodėl jis nesiima aritin- dėjusi Lietuvos ir Lenkijos sos- 
kamo žingsnio? Kodėl nepake- tuose,
lia geležinės uždangos’ Kodėl siekdama įsitvirtinti dar Upsa

loje ir Maskvoje. Bet dideli no
rai apkėsti keturis sostus pasi-

neleidžia laisvo žmonių judėji
mo iš vieno krašto į kitą? Ko-

‘plaukiojo” susuma,

DU GALAI — ABU AKLI
Rusijai pakako, kad ji Balti

jos jūra galėjo išplaukti į At
lantą, turėdama laisvus uostus, 
tarp Klaipėdos ir Petrapilio. 
Kad Ša kentė pavergtos Pabal
tijo tautos, niekam nerūpėjo, 
nors tai sudarė grėsmę Švedi
jai. Ji daugiau buvo susirūpi
nusi, kad Rusija nesiplėstų ki- 
tu galu, sakysime, pro Juodąją 
jūrą. Abi tos jūros — Baltijos 
ir Juodoji — turi aklus išėji
mus: Baltija gali būti uždaryta 
Skandinavijos ir Vakarų Euro
pos, O Juodoji — Turkijos. 
Caras Nikalojus I (1825-1855) 
užsimojo pirmiausia prasilauž
ti pro Bosforo sąsiaurį ir Tur
kiją. Žinoma, Krymo karą (1854 
-56) prakišo, nesulaukęs nė pa
baigos, kai Turkiją užsistojo 
Prancūzija ir Anglija. Nikalojus 
I nusižudė persišaldymas iki 
sąmonės netekimo. Bet prieš 
tą karą rūpinosi Švedijos neu
tralumu ir draugiškumu. Taip 
iškilo vizitas švedijon. Tačiau 
švedų visuomenės pasipiktini
mas buvo toks didelis caro eks
pansija ir priespauda, kad Ni-

Visa tai buvo prisiminta šio- ] 
mis dienomis, kai Chruščiovas 
atšaukė savo vizitą, numatytą 
šiais metais rugpiūčio 9. Ma- ■ 
žai kas žinojo, kad jo vizitas 
būtų pataikęs į caro apsilanky
mo 50 metų “sukaktį. Bet vi
zitas buvo atšauktas, Chruščio
vui apkaltinus spaudą: ‘ji varo 
antisovietinę politiką. Švedijos 
kai kurie laikraščiai atsakė: 
‘Tai *sena mūsų politika, tokia 
pat, kaip 1909 belaukiant caro 
Mikalojaus H. Demonstracijos 
įvyko dvi dienas prieš jam at
vykstant, o atvykus — kurti 
tyla. — -ę . - r

KRUVINŲ PIRŠTŲ 
NUOSPAUDOS

Chruščiovas dar 1955 buvo. 
gavęs kvietimą atvykti Skandi- 
navijon. Tais metais įvyko vir
šūnių konferencija, paskleidu
si “koegzistencijos dvasią. 
Chruščiovas kvietimą įsidėjo ki
šenėn, ,o 1956 lankė Angliją, 
pavasarį. Rudenį kvietimas jau 
netiko: buvo suteptas vengrų 
krauju. Reikėjo palaukti, kol 
nubluks kruvinų pirštų nuo
spaudos. Žmonių atmintis trum
pa ir užmarši: kvietimas buvo 
atnaujintas, sutarta, kad ap
lankys ' Švediją, Norvegiją, Da
niją ir grįždamas bus Suomijo
je. Bet per tuos ketverius me-

KOPENHAGOS uosto undini i* Anderseno pasakų.

IŠ LIETUVOS

Kokis menas Lietuvoje turi būti
Dailininkas Augustinas Sa- vę. Jam pasakę, kad užsaky- 

vickas neseniai apgailestavo, mas perduotas į Kauną “Inka- 
kad dail. K. Jonynas atsitraukė 
nuo realistinio meno ir pasinė
rė į “abstraktinį’,’ kuris sveti
mas Sovietų Sąjungai. Dabar 
Sovetskaja Litva rašo apie pa-

dijo transliacijų? Kodėl savęs 
neišstato laisviem rinkimam,

"Estija, Latvija ir Lietuva bu
vo nepriklausomos valstybės

"Vergijos esama įvairių rū
šių, — baigia savo įžanginį 
Nėw York Times. — Bet iš. vi

jos revoliucija 1956 yra tisai 
neseni įvykiai, kad Chruščio
vas < negalėtų prisiminti. jog 
Berlyne ir, Budapešte prireikė 
sovietinių tankų ir durklų pa- 
Vergtiesie m išlaikyti. . Laik
raštis primena Lenkiją, kuri bu 
v© pasiruošta pulti 1956,. Ru
muniją; Cekbstovakiją. “Visoje sų jų pavergimas minties di- 
rytinčje Europoje karine jėga džios tautos yra pats baisiau- 
yra įvest totalitarinė komunis- sias. Ir tai yra Sovietų Sąjungos 
tų valdžia. Kadangi Chruščio- žmonių vergystė’.

visą dvidešimtį metų, kol' Rau* kurie duoda laisve organizuotai 
donoji armija jas- okupavo ir opęricljsi? Kodėl amerikiečiu 
pravedė surežisuotus (farcical) p|j^to$e Maskvoje neleidžiama 
“rinkimus”, kurie jas įjungė į paįūiįuffti laisve išstatyti bet- 
Sorietų Sąjungą Rytų Volaeti- ^^^kųygaSr kada tai buvo 

jos sukilimas 1953. ir Vengri- j^sta : sovietinei parodai New 
Yorke?. Tokių klausimų galė
tų būti be galo.

ro” kombinatui. Kai tik batai 
bus atėję, jį pakviesią. Bolša
kov pasakoja toliau, kad ba
landyje atėjęs jam pranešimas, 
pasirašytas draugo Skeberdžio, 

ties to Savicko parodą Vilnių^- Inkaro rkombmato direktoriMts: 
je. Labai ją giria. Vadina di- ~ 
dėlių talentu autorių.

Kokis tas giriamas Augusti
no Savicko menas? Laikraštis 
nurodo jo paveikslų temas: “V. 
Kapsukas Mickevičius ir P. 
Eidukevičius pagrindinėje 
spaustuvėje 1918”. Sako, kad 
tai pradžia kovos už sovietinę 
Lietuvą. Toliau kitas paveikslas 
jau iš 1957-58 laikotarpio, var
du “1926 metų gruodžio 27 
rytas”; šiame paveiksle rodo
mi keturi komunarai, vedami 
sušaudyti. Didžiausiu meninin
ko laimėjimu laiko triptiką, 
vardu “Revoliucinis Vilnius”/' -;1’ '
Paveikslo vidury darbininkai 1 Kiriuehin pasakoja, kad jis 
neša raudonas vėliavas- kairėj nor«)° ^Vne nusiPirkti aPį“- 
pusėj streikas, ir agitatorius su is’ūtom rankovėm. Bet 
sako kalbą, dešinėj pusėj kom- J®*** parfuotu’^e jis negavęs 
jaunuoliai kariauja su “baltai- Tada 1 madM “į10“*
Šiais” lenkais. pasiteirauti, ar negalima užsisa-

kyti. Sužinojo, kad galima, bet 
Batę ieškojo Vilniuje ir Kaune užsakymų tiek daug, kad reikės

* i i ,v. . , , ilgai laukti.A. Bolšakov skundžiasi, kad ° 
bėda yra Sovietuose didelio ū- 
gio žmonėm. Jo draugas kelis 
mėnesius vaikščiojęs Vilniuje į Vilniuje įvyko “taikos gyni- 
‘univermagą’ (universalinę krau mo komiteto” posėdis. “Tėvy- 
tuvę), norėdamas gauti apsiaus- nės Balsas” įsidėjo nuotrauką, 
tą 54 nr. Tas pats ir su ba- kurioje matyti vysk. P. Maželis, 
tais. Net užsakyti neįmanoma 
didesnio ūgio vyrui batų. Kovo 
pradžioje pats Bolšakov kreipė
si į Vilniaus ‘univermagą”, no
rėdamas užsisakyti bauts 47 nr. 
Užsakymas buvo priimtas. Bet 
laikas ėjo, o batų nebuvo. Ta
da jis vėl užsukęs į parduotu- namas.

“Pranešame, kad jūsų užsaky
mo negalime atlikti, nes netu
rime tokių kurpalių”.... Tada 
Bolšakov nuėjęs į modelinių 
batų dirbtuvę, Vilniuje Požė
los gatvėje; ji yra “Bato” žinio
je. Bet ir čia atsakė tą patį: ne
turime tokių kurpalių.

Bolšakov pranešimą baigia 
sujaudintu pamokslu:

‘Nejaugi problema yra paga
minti didelius kurpalius? Juk 
respublika turi specialų kurpa
lių fabriką”.

Kaune teikėja apsiausto

Tik užsieniui

vysk. J. Steponavičius, kan. J. 
Meidus ir kan. J. Stankevičius. 
Bet tokios pat nuotraukos dar 
neteko pastebėti Lietuvoje lei
džiamuose laikraščiuose. “Tė
vynės Balsas” skiriamas tik 
užsieniui. Lietuvoje jis negau-

Ignas Malinąs

liuku tėvo. Bet vis niekas ne- mo šiluma užliejo visą krūtinę, kas nemoka juo smuikuoti. Ne- šti ir trukdė valgį. Tačiau ne- Ir po šių žodžių mudu iš kar- 
sirodė. Pagaliau prasidėjo sam- Dabar nežinojau ne ką daryti, delsdamas greit smukau į pir- valgyti irgi nedrįsau, nes gale- to tampame seni pažįstami, bi- 

kią, kad pirmas galėčiau pra- jo mama pradėti klausinėti, ko- čiuliai.brėškos. Pagautas nerimo išbė- nė ką kalbėti. kią, kad pirmas galėčiau pra- jo mama pradėti klausinėti, ko- čiuliai.
gau į patį kelio vidurį ir ties Pažvelgiau į tėvą ir akys ne- nešti dar niekam negirdėtą nau- dėl nevalgau. — O kas tave išmokė smui-
’senąja Žvaliauskų sodyba paži- tyčiomis susitiko. Tėvas lengvai jieną. Pagaliau, pasinaudodamas pro- kuoti?
nau žilį su bėrąja, o vežime, nusišypsojo, o aš iškaitau ir -*-Iš Žvaliausko ganyklų ei- ga, kad pavalgė vyresnioji se- —Dėdė parodė, o paskui mo-
aišku, turėjo sėdėti tėvas su visiškai panardinau peiliuką na smuko garsas. šuo, greit pakilau nuo stalo ir kiausi pats.

.... ......................................... išslinkau į virtuvę. Iš čia nė- Tasai “mokiausi pats” man bu
liau į kiemą, o iš ten pro tvar- vo ir kelias ir palaima. Man 

Aš buvau tikras, kad galėčiau Tačiau ji turi iš šonų tik po vežimas sustojo prie namų du- siu ir visada nešiosiu tik su pradėjo šakyti, kad anas vakar tą tiesiai pasileidau į žvaliaus- buvo nuo jų ir šilta ir džiau- 
blykstelėjo galvojo šį parsivežęs iš Rumbonių pa- ko ganyklų pusę, kur čiulbėjo gu, ir šviesiau akyse. Aš žiūrė- 

rapijos, iš kažkurio ten kaimo. Muzikėlės smuikas. Už kelių jau į jį išpūstomis akimis.

MANO SMUIKO ISTORIJA
kaimynu, ir kišeniuje gulėti saujoj, o ranką —kišeniuje. — Tai Žvaliausko Muzikėlė!

Man buvo aštuoneri metai. Įima taip pat puikiai dūduoti, peiliukas. Dar ilga minutė ir “Dabar aš jo niekur nepadė- —trumpai atvertė mama, ir

padaryti visM, kad tik ture- vieną skylutę, todėl su ja ne- rų. savimi’
čiau peiliuką. Tiesa, trumpam galima išdūduoti nė visos dai- Iš vežimo tėvas išlipo pirmas mintis.
laikui aš pasiimu iš indaujos nos, nė šokio. Mano dūdelė tu- ir, nieko nelaukdamas, panėrė Tą vakarą miego nenorėjau, Be to, Žvaliauskas sakąs, kad minučių prabėgau dėdės Ger- —Tai kaip tu išmokai?
stalčiaus aną* duoninį. Bet jis retų penkias skylutes ir su ja dešinę į kelnių kišenių. Paskui bet mamos paragintas nuėjau, šis nors dar mažas, bet jau da- veraistį, o už to dar varsnos,
niekada nebūna tikrai aštrus, galima būtų išpusti visokias ranka išniro ir prieš mano a-~ Atsigulęs klaidžiojau mintimis bar aiškiai geriau smuikuojąs ir kairėje kelelio pusėje Žva- vau ir išmokau.
Be to, su juo negalima tinka- melodijas.

—Nugi smuikavau, smuika-

kis sumirgėjo juodos kriaune- po įvairius pašalius, po alksny- už visus senius. Jis jiems vi- liausko ganyklos. Jau aiškiai 
mai ir drožti, nes perdidelis. Žinoma, tas peiliukas turėtų lės ir žibanti gelažtėlė. Tai bu- nėlį, susitikinėjau su kaimynų sieros nušluostysiąs nosis. Tas matau, kaip ėdrinėja karvės, o

— Jau taip, kaip dėdė?
=__  _ _ . _ _ . _ _ . — Dabar aš jau geriau už

Antra vertus, man niekas ir būti smailas, kad jo galu gali- vo toks peiliukas, kokio aš ir vaikais ir visur turėjau savo Muzikėlė galįs smuikuoti visa, prie kviečių pusės stovi Muzi- dėdę. Jis, sako, jau nelinksta
nrieidžia šio nešiotis po kiemą, ma būtų visas tas skyleles iš- tikėjausi Nuo išsvajotojo jis peiliuką. Pagaliau visur pabu- ką tik nori: ir visokius šokius kėlė ir tirlena kažkokį šokį, jo pirštai.
ar neštis į alksnynėlį. Sako, gręžti. Nė su vinim, nė su buku skyrėsi dar viena prašmatny- vojęs užmigau. ir dainas. Žvaliauskas giriasi, Jau būdamas gana arti, nusto- “Kodėl jo pirštai nelinksta,
dar gali pamesti, ar su juo kur peiliu tokių skylučių nepadary- be. Kriaunelių gale buvo pri- Rytojaus rytą pabudau jau kad šis su savo smuiku moka ju bėgti ir einu prie jo rainiu jeigu jie yra”? — pagalvojau, 
parpulti ir persidurti šoną. sL segta metalinė kilpelė, kad pri- vėlokai. Nieko nelaukdamas išvedžioti tokių dainų, kūnų ne* žingsniu. Dabar Muzikėlė ma* bet klausti jau nedrįsau.

Ot, * kad aš gaučiau iš kur Dienos slinko. Antradienį liuką galima būtų prisirišti, čiupau ant kėdės atramos ka- mokanti padainuoti nė viena ne pamato, nustoja smuikuoti — O tu, ri* turi smuiką? — 
lenktinuką. Tada jį išsigaląs- prieš Sekminės tėvas su kaimy- Trtimpai sakant; ir dailus, ir bančias kelnes ir panardinau merga. ir taip pat ima žiūrėti į mane, paklausė manęs Muzikėlė,
čiau, kaip tėvelis savo skustu- nu sėdo į ratus ir išvažiavo į stiprus, ir patogus. ranką į jų kišenių. Ne, nesap- —Kažin, ar jo smuikas sa- Paskutinieji mano žingsniai — Ne.... aš darysiu, — neju-‘
vą. O su tokiu peiliu tai tikrai Balbieriškį. Aš buvau tikras, Dabar man parūpo tik vie- nuta. Peliukas tikrai ten teb- vas? — pasiteiravo, tėvas. skirti Muzikėlės ūgiui ir visai čiomis atsakiau.
viską galima drožti- Pirmiausia kad tėvas jau tikrai parvažiuos nas dalykas — ar jis bus aš- gulįs. — Sako, savas ir tikras, — jo išvaizdai matuoti. AŠ įsitiki-
aš išsidrožfiau iš gluosnio to- su peliuku, nes apie tą peiliu- trus? Kaip tikras žinovas, su- Ilgiau nelaukdamas šokau iš pridūrė mama. nu, kad jis tokio pat ūgio, kaip
kią dūdelę, kokios neturi kai- ką buvo daug kartų kalbėta ir čiupau gelažtėlę, ir patemptas lovos, puoliau į klumpaites ir Ir šis nuostabus vaikas at- ir aš. Ir su šitokiais samprotavi
me ne vienas vaikas. Ji būtų jau buvo neabejojama, kad šį peiliukas straktelėjo. Per kūną džiaugsmo kilnojamas nėriau į siradęs mūsų kaimynystėje, ir mais pridzūnbinu prie pat Mu-
už visas dūdeles ilgesnė, jos kartą tas peiliukas tikrai par- nusliuogė dar viena virpanti kiemą Gegužės rytas buvo, sau- dabar smuikuos visokias dai- zikėlės. Sustoju ir aš. Dabar a-
vamzdelyje būtų išgręžta daug . važiuosiąs. džiaugsmo banga. Dabar ištie- lėtas ir šiltas. Nuo Žvaliausko nas ir šokius. budu stovime ir vienas kitą
skylučių jiF'su ja gstima būtų Diena buvo ilga, o vakaras siau kairės rankos nykštį, ir, pusės vėjelis atpūtė ligi mano Aš, nedelsdamas turiu jį tuo- žvalgome.
dūduoti, kaip su tikrąja fleita, itin pratįso. Daug kartu teko kaip daro visi vyrai, paskutau ausų smuiko melodijas. Nuste- jau pat pamatyti,” — tariąu sau —Ar tavo? — paklausiu ro-
Daiig gražiau negu su Pelynų bėgti į kelią pažiūrėti, ar ne- juo nagą Ašmeds prie nago bau. Nugi, iš kur visa tai? Juk vienas ir tuojau sėdau pusry- dydamas pirštu į jo smuiką.
Jono antele. Tiesa, su šia ga- matyti parvažiuojančio su pei- lipte lipo. Negirdėta džiaugs* niekas čia neturi smuiko ir nie- čių. Bulviniai blynai buvo kar- —Mano. Dėdė dovanojo!

— Kaip tu padarysi?

Aš tyliai nėriau ranką į kel
nių kišenių ir iš ten iškėliau 
peiliuką. Tai mano bendrakal
bį nustebino. Jis įsmeigė į tą , 
mano peiliuką akis. O aš takšt, 
atlenkiau gelažtėlę ir paskutau 
kairės rankos nykščio nagą.

(Bus daugiau)
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RAUDONOJI PUTA PRIE BALTUOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

tus atsirado vienas ypatingas 
reikalas: apstatyti raketomis 
Baltijos krantus, ypač tarp Ka
raliaučiaus ir TaUinno, bet ne
leisti, kad tokios pat raketos at
sirastų kitoje Baltijos jūrps pu
sėje —Skandinavijoje.

NEI VIZITO, NEI DERYBŲ
"Balti ja turi būti laisva nuo

ir turinčią atominius ginklus, 
nuo jų atsisako? Jeigu ne — 
jokių derybų.

Taip tos “derybos ir pasi
baigė Chruščiovo vizito atšau
kimu. Paaiškėjo, kad savo tiks
lo nepasieks, nėlikvidavęs ka
rinių bazių okupuotam Baltijos 
pamary.

NIKITA IR NIKE
... . .. ... .. Jungtinė® Amerikos Valsty-

kalbėjo liepos pabaigoje pristatė
Ctaraovas, ruošdamas Skan- Norvegijal pirmąsias ..Ntke ra- 

ketas. Uostas buvo stipriai sau
gomas karinės sargybos. Jos 
gali būti su atominėm galvelėm 
Dėl to yra nerami galva Niki
tos, kuris norėtų vienas šeimi
ninkauti Baltijos 
ryti ją savo atominių ginklų 
ežeru. SS.

dinavijon. — Turi būti užtver
ta visiem karo laivam ir rake
tų bazėm, taikos jūra, saugo
janti Baltijos tautas, įskaitant 
ir Rusiją. Noriu atvykti tartis 
ir susitarti, o ne šiaip sau ke
liauti tik dėl malonumo. Bet 
tuo tarpu nei malonumo nei 
derybų. Kas atsitiko?

Nieko nedėta spauda, kuri, 
anot Chruščiovo (geriau, anot 
Nikalojaus I), “spjaudo svečiui 
j veidą. Chruščiovas ir Bulga- 
ninas to nepaisė Anglijoje 1956 
pavasarį. Ten spauda taip pat 
netylėjo. Skandinavijoje nety
lėjo nė vyriausybių galvos. Nor
vegijos ministeris pirmininkas 
pareiškė: “gali būti tik vizitas— 
ne derybos. Danijos vyriausy
bė paskelbė, kad ji “jokių de
rybų nenumato. Švedijos mi
nisteris pirmininkas kalbėjo: 
"Baltija yra atvira visiem lai
vam ir visais laikais. Jei dabar 
kalbama, kad ji turi būti lais
va nuo atominių ginklių, ar tai 
reiškia, kad Rusija, vienintelė 
iš valstybių, siekiančių Baltiją

CbkkĄsAWHi
Onjckhdpahraysanjjabfe

DARBININKAS

PER LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS I ARISTOKRATUS
Prašnek amerikiečiams nepa- 

‘ žįstama arba laužyta anglų kal- 
i ba, ir dažnai išgirsi kandžią 
į pastabą: Polish people. Tai 

dar nebūtinai reiškia tiktai tau- , 
Į tybės konstatavimą. Lietuviškai 
; tariant, amerikiečiai tuo posa- 
, kiu išlieja visą savo tūlą ant 

imigrantų. Nėra ta tulžis per
daug karti. Tai mišinys visai 
pateisinamų ir suprantamų 
žmogaus jausmų: truputis pa
vydo ir truputis neapykantos 
tam svetimšaliui, kuris, nežinia 
iš kur atsibaladojęs, jaučiasi 
esąs lygus pilietis kaip ir čia- 
gimis amerikonas.

Beveik kiekvienas imigrantas 
išsikelia į Amerikos krantus 
be pinigų ir be kalbos. Tokių

I sunkių aplinkybių verčiamas, 
j jis imasi prasčiausio darbo ir 

kuriasi pigiausiuose kvartaluo
se. Jo kalba darbovietėje kurį 
laiką vyksta tik ženklais. Tokiu 
būdu ir susidaro amerikonui 
įspūdis, kad jis yra pranašes
nis, gudresnis ir protingesnis * 
už tą svetimšalį, kurį jis ne tik 
gali, bet ir turi vedžioti už no-

I sies.
Į Metai slenka. Darbštus ir 
Į taupus imigrantas prasigyvena.

Kalbos sunkumus pralaužia ir 
darbo išmoksta, o jo vaikai net 

Į į profesionalus ir baltakalnie- 
rius išeina. Nenuostabu, kad 

! amerikiečius kartais paima
* šventas pavydas ir jie išlie- 
i ja savo tulži, pavadindami sve- 
I timšalius Polish people. O

tas maždaug reiškia: “O jūs vis-
• tiek kvailesni ir žemesni kaip 

mes. Jūs net anglų kalbos ne
išmokstate. Ir niekados neiš
moksite laisvai kalbėti. Kad 
jūs čia gerai gyvenate, tai tu
rite amžinai būti dėkingi Ame
rikai. Namie jūs būtumėte 
silikę skurdžiai ...

Tegul būva ir taip. Bet 
dėl už visų tautų ir' visų lai
kų imigrantus turi nukentėti 
lenkai? Nei lenkai buvo patys 
pirmieji imigrantai, nei gau
siausi. Senųjų italų tarpe anal
fabetų, tur būt, daugiau kaip 
lenkų tarpe. Ogi prancūzai, at
bėgę į Ameriką per didžiąją 
prancūzų revoliuciją, ar daug 
gudresni buvo už lenkus ?Bet 
italą lydėjo ir lydi Romos, Ve-

NINA GAILldNIENE

nerijos, Milano didingi vardai. 
Prancūzui buvo daug atleista 
vien už tai, kad garsusis Pary
žius yra jo krašto miestas. Gi 
vargšas lenkas atvyko į Ameri
ką be jokios aureolės. Minėk 
neminėjęs Varšuvą ar Krokuvą, 
o eilinis amerikietis, prosze 
panie, net nežino, ar tokio 
miesto ieškoti Afrikoje ar Eu
ropoje. Be to, kalba negirdėta, 
pavardės neištariamos nei pa
rašomas. O ir patys žmonės 
dažnai nebe priekaištų. Susidė
jus viskam į krūvą, taip ir pri
gijo anglų kalboje lenko var
das, kuriuo galima išsikeikti 
ant svetimšalių imigrantų.

O kaip su lietuviais imigran
tais?

Lietuviai yra lenkę aristokratai
Pasakiau vienam amerikie

čiui savo pavardę ir jis teisin
gai atspėjo tautybę. Apsidžiau-

giau protingą žmogų radusi i 
Deja, pirmas jo klausimas buvo, 1 
ar aš moku lenkų kalbą. Kodėl j 
aš turėčiau ją mokėti,, kai tarp j 
lietuvių ir lenkų kalbų nėra | 
jokio panašumo? Pavyzdžiais į- I 
tikinau savo, švedą, kad tos kai- I 
bos skirtingos. Jis nenustebo. 1 
Europos kalbas į grupes'su- I 
skirsčiau giminystės atžvilgiu, I 
kad tik jis patikėtų, jog mes I 
nieko bendra neturime su sla- | 
vais. Kai pabaigiau savo paaiš- I 
kinimus, mano svečias pasakė: | 
“O vis dėlto daugelis amerikie- 
čių galvoja, kad lietuviai ir _ 
lenkai yra vienos tautos žmo
nės. Tiktai lietuviai yra lenkų 
aristokratai ...

Kad taip Garliavos šlechte- 
lės ir Krekenavos bajorai iš
girstų. Jie gal ir šiandien dar 
lenkiškai tebekalba: vieni, kad 
įrodytų savo aristokratišką kil
mę, o kiti, kad apgintų savo 
bajorystę. O čia toje Ameriko
je viskas upside down verčia-

BERNIUKAI vasarų* stovykloje Kennebunkporte, Me.

si. Jeigu nori būti lenkų aris
tokratu, tai įrodyk, kad esi 
gryniausias lietuvis ...

Lietuviška organizacija 
saliūnas?

Prieš keliasdešimt metų lie
tuvio vardas Amerikoje nebu
vo žinomas. Vienas . apsukrus 
lietuvis sakėsi net suomiu pa-

ar

sivadinęs, kad gautų geresnį 
darbą, kurio nebūtų gavęs, bū
damas lenkas.

Senųjų lietuvių ir senųjų 
lenkų imigrantų padėtis buvo 
visiškai vienoda. Ir vieni ir ki
ti atvyko iš pavergto krašto, 
amerikiečiams nežinomo ir ne
pažįstamo. Ir vieni ir kiti be-

(nukelta į 5 p.)
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GYVA JAUNYSTĖ SPYGLIO PAKRANTĖSE
Kas dalyvavo trečioje jauni

mo stovyklos šventėje liepos 
26r grįžo namo kupinas malo
naus džiaugsmo ir prisiminimų, 
džiaugsmo, kad mysų neseniai 
įkurtoje stovyklavietėje sklei
džiasi gražūs lietuvybės žiedai.

Liepsnelės
šeštadienį nuvykęs pa- 
kad trečioji mergaičių

Jau 
jutau, 
stovykla, kuriai vadovavo sese
lė Paulė, pilna gražios lietuviš
kos nuotaikos. Kai stovyklos 
atšlaitėse mergaičių 
ruošėsi rytdienos 
maras, salės kertėje, kur stovi 
lietuviškų knygų spintos, ant 
stalo pastebėjau rotatorium 
spausdintą leidinėlį Liepsne
les. Per dvi savaites išėjo 2 
numeriai, pirmas 14 puslapių, 
antras — 24. Redaktorė — In
grida Stasaitė, redakcinė komi
sija: Tėv. J. Raibužis, S. J., ir 
F. Strolia. Spaudai paruošė: F. 
Strolia, M. Meškauskaitė, E 
Plečkaitytė ir Dž. Augius. ’ I- 
liustracijos: V. Smagrauskaitės 
ir A. Bubilo. Pirmame puslapy

būreliai 
pasirody-

DAINAVA, MICH. Talkininkai ir svečiai

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Kazimiero parapijos šv. 

Vardo draugija savo pikniką 
turėjo rugpiūčio 1 kun. A. Gra- 
decko vasarvietėje, Clinton, 
Conn.

Antanas Žemaitis, leitenan 
tas, paskirtas į Bethanu, Conn. 
priemiestį policijos viršininku.

Mirusieji .Rozalija Bružaitie- 
nė, 72 m., iš Hamden, Conn., 
mirė, palikdama keturis sūnus, 
dvi dukras ir dvi seseris Lie
tuvoje. Ji buvo evangelikų liu- 

'teronų tikėjimo.
Juzė Žurkiutė-Dykumienė, iš 

Rose Hill Road, Branford, 
Conn., palaidota iš šv. Marijos 
bažnyčios. Paliko dvi dukras ir 
tėvus.

Glen Stetzeris, 35 metų, pa
laidotas iš šv. Kazimiero bažny
čios. Paliko žmoną Antaniną 
Aimutytę, du sūnus ir dukterį.

STOUGHTON, MASS.
Liepos 25 susituokė Adelė 

Kučinskaitė, 24 m., duktė Jono 
ir Marijos, gyv. 738 Washing- 
ton St, Stoughton, Mass., su 
William Coe, 26 m., gyvenan
čiu 66 Sumner St Jungtuvių 
apeigas atliko vietos klebonas 
Fr: W. W. Gunn, o kun. M. 
Vembrė' atlaikė mišias, per ku
rias jaunieji ir pirmieji palydai 
ėjo komunijos. Vaišės įvyko 
jaunojo pusėje. Prieš devyne
rius metus Adelė buvo lietuvių 
šeštadieninės mokyklos moki
nė.

Staiga mirė, Liepos 25 apie 
7:30 v.v. staiga nugriuvo Lie
tuvių Namų lankytoja viešnia 
Edna Jablonskienė, 89 metų, 
gyv. 23 Columbus Avė. Iškvies
tas gydytojas nustatė širdies

KUNIGŲ PAKEITIMAI
Kun. Juozas J. Valantiojus, 

ilgus metus klebonavęs šv. 
Juozapo parapijoje Waterbury, 
Conn., dėl nesveikatos pasitrau
kė iš klebono pareigų.

Kun. Adolfas Gradodcas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas
New Haven, Conn., perkeltas Conn.

stovyklos vadė seselė Pau^ 
te, kapelionas —kun. J. Rai
bužis, lietuvių k. mokytoja — 
I. Stasaitė, dainų mokyt. — 
Faustas Strolia, tautinių šokių 
mokyt — seselė Paulė, darbe
lių mokyt. — seselės Arkadija 
ir Michaelė bei V. Smagraus- 
kaitė, gailestingoji sesuo* —se
selė Michaelė, sporto vadovė — 
M. Meškauskaitė.

Vėliavą nuleidžiant
šeštadienį teko stebėti ir 

paskutinį vėliavos nuleidimą, 
prieš kurį buvo įteiktos dova
nėlės pavyzdingiausiai stovyk
lautojai D. Bajorūnaitei, ir dau
giausia taškų (489) surinkusiam 
“Ramunių” būreliui. (Stovyk
loje buvo 9 būreliai, viso 73 
mergaitės). Drausmingos ir ryž
tingos mergaitės tvirtai sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus 
ir netrukus išsiskirstė poilsiui.

Besimeldžiant
Mergaitės buvo didysis sto- ; 

vykios papuošalas ir džiaugs- : 
mas. Kai žaliajam slėny, kur ;

aukojama mišių auka, pra ; 
gydo jų choras, sunku buvo ti- ; 
keti, kad štai per dvi savaites : 
jos išmoko naujas kun. B. Mar- ; 
kaičio sukurtas lietuviškas mi- ; 
šias jauniesiems. Tuo pačiu ki- ; 
lo širdy padėka visiems moky- ; 
tojams. Po komunijos, kurią 
priėmė visos stovyklautojos ir 
nemažas būrys svečių, buvo su
giedota “šventas Dieve’. Gie
dojo visi žmonės iš stovyklau
tojų paruoštų ir išdalintų teks
tų. Giedojimo mokė Faustas 
Strolia.

Prie Rambyno
Po dvi išsirikiavusios ir se

selės Paulės vedamos, su dai
na stovyklos vieškeliu atžygia
vo visos 80 mergaičių Ramby
no papėdėn, kur laukė apie 
800 lietuvių, iš visokių miestų 

valstijų suvažiavusių. Į Sta- 
saitei pristačius stovyklos va
dovybę, o seniūnei S. Buivydai- 
tei tarus padėkos žodi sese
lėms, mokytojams ir tėveliams, 
buvo išpildyta dainų, dailaus 
žodžio ir tautinių šokių pynė. 
Ją paruošė seselė Paulė, F. 
Strolia ir L Stasaitė. “Op, op,

Stovyklos šventės rengimo 
komisijai vadovavo -L.Hęįnįnr 
gas, jam padėjo Pr. Polferaftis; 
A. Ambrasienė, M. Bukauskie
nė, A. Kasputis ir daug kitų. 
Jie visi atliko gražiai automo
bilių sustatymo, virtuvės, gėri
mų pardavimo, loterijos -orga
nizavimo darbus. ■* Visa tai 
praturtino šventę ir stovyklos 
kasą. Nors šventėje dalyvavo 
perpus mažiau žmonių, negu 
prieš 2 metus, tačiau ji buvo 
gyva ir įvairi ne tik savo pro
grama, bet ir dalyviais.

P. Natas

GERIAUSIA
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasarojimui ~
Maistas ir kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei.

J. PAKNYS, 
Box 126 Thompson, Conn. 

Telefonas: 
Putnam, VAlnut 3-2836

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietes savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtų Cape Cod
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turžs naują 
“MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTĖS
• ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia svečių.
Kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, c/o "Meška", Monumenf Beach, Beach St.
Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251

KUR ATOSTOGAUTI?
Naujai atremontuota 

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

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

TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — FR 6-9619klebonu į šv. Juozapo parapiją 
Waterbury, Conn.

Kun. Juozas J. Matutis, ilgą 
laiką vikaravęs šv. Andriejaus 
parapijoje New Britain, Conn., 
paskirtas klebonu į šv. Kaži- kas ten Nemunėli” dainon įrė- 
miero parapiją New Raven, minta ir gražiai supinta dainos: 

“Kai aš grėbiau”, “Siuntė ma
ne motinėlė”, “Ar aš ne vyš- 

r nelė”, “Aš atsikėliau ankstų 
rytelį’, “Saulutė nusileido'’, “Iš
ėjo mergelė”; šokiai — “Au
dėjėlė”, “Zuikutis”, “Tipu ta- 
pu”, “Gyvataras”, “Suktinis” ir 

i “žilvitis’. Visoms dainoms ir 
šokiams akordeonu grojo F.
Strolia; beveik visiems šokiams 
buvo ir dainuojama. Mat, šoko 
dvi grupės. Vienos tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, kitos 
stovyklinėj uniformoj. Vienom 
šokant, kitos dainavo. Tiek ; 
dainos, tiek šokiai buvo atlik- ; 
ti nuoširdžiai ir darniai. P’.o- ; 
jom. ir valio šaukėm, ir linkė* 
jom, kad vėl kitą vasarą čia

GALIMYBES BIZNIUI
Firma turinti leidimą priimti ir per- ■ 

siųsti dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitas ; 
SSSR dalis čia sumokant muite 
asmenų, kurie galėtų firmos vard

ieško 
siun

tinius priimti, asmenų, kurie turi visuome
nės pasitikėjimą ir populiarumą ir ga
lėtų vadovauti tos firmos skyriams.

Tokie asmenys, suteikdami apie save 
informacijas, turi rašyti Box 111, šio laik-

Mhrif

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Ęmory St).

Qa Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotas virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waveriy PL, Elizabeth, N.J.

TeL: EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park, N.J.

TeL: PR 4-6034

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš atlprioo radijo ototieš WLOA. 1590 kllocycloo

KIKKVIKNą »EKMADIENJ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU 
M norfto Mojo radijo programoje skelbta, kreipkitte adresu

KN1GHTS OF UTHVANU WU>A
BRADDOCK, PA. ’

— ■■I——
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Artimųjų atsikvietimas iš Lietuvos

DARBINIMKAS

IŠ VISUR
Neseniai gavau šalpos orga

nizacijos centro aplinkraštį, ku
riame nurodomi žygiai ir bū
tini dokumentai vengrų šei
mom sujungti. Visa eilė popie
rių, ir glėbiai dokumentų reikia 
sudaryti, kad galėtumei ką nors 
iš Vengrijos atsikviesti į JAV. 
Ta procedūra buvo aptarta pa
gal nurodymus Jungt. Tautų 
aukštojo komisaro pabėgėlių 
reikalams, kuris tuo tikslu lan
kėsi Vengrijoj.

Paskatintas šio rašto, užklau
siau tą komisarą, ar jis netaiki; 
ninkauja ir lietuviams, besirū
pinantiems atsikviesti iš ana
pus šeimos narius. Atsakyta: 
ne! Patariama kreiptis į Raudo
nąjį kryžių.

Kokie žingsniai atliekami, no
rint atsivežti artimą giminaitį 
iš už geležinės uždangos? žino
me, kad du dalykai būtini:

1. Įvažiavimo į JAV leidi
mas, vadinamas viza. Jį duoda 
Amerikos konsulatas, pristačius 

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Pone Redaktoriau, ĮJTUĄNUS žurnalo reikalams, 

s* • - - /-.i dėdamas įvairius straipsnius,č Pereitais 1958 metais Cleve- .... * .. TV- .- žinutes ir pranešimus. Uz visą 
patirtą talką dėkojame ir kar
tu prašome, kad naujajam cen
triniam komitetui Chicagoje pa
dėtumėte šių metų vajų vesti.

Malonėkite paskelbti DARBI
NINKE pridedamą apyskaitinį* 
1958 metų vajaus pranešimą, 
jis Jūsų skaitytojams bus įdo
mus. Kartu pridedami LITUA- 
NUS žurnalo 1958 metų rėmė
jų sąrašai ir DARBININKUI 
skirtas padėkos diplomas.

Su pagarba 
VYTAUTAS KAMANTAS.

Buvęs 
Lituanus Žurnalui Remti Kornit.

Pirmininkas

lande veikė centrinis LITUA- 
NUS Žurnalui Remti Komitetas, 
kuris organizavo ir vykdė pi
niginį vajų šiam Lietuvių Stu
dentų Sąjungos leidžiamam ang 
lų kalba žurnalui paremti. Va
jaus metu teko patirti didelę 
įvairių organizacijų ir paskirų 
asmenų paramą, pasireiškusią 
nuoširdžiu pritarimu ir gausio
mis aukomis. Vajus pavyko La
bai gerai, ir už tai padėka ten
ka visiems rėmėjams, talkinin
kam ir spaudai, garsinusiai šį 
vajų.

Didelė padėka priklauso DAR 
BININKUI ir jo kolektyvui, ku
ris labai daug dėmesio skyrė

Kun. U Jankus, Brooklyn, N.Y. čiamasis tuh atvykti (lenkų, 
; ;. ■■■——■—— rusų ir k.), ir prašančiojo įtei

kiamas atitinkamai vyriausybei 
per esančią Amerikoje amba-reikiamus dokumentus: afidavi- 

tą, giminystės įrodymo doku
mentą ir kelionpinigių garan
tijas. Tie leidimai numeruoti 
ir lietuvių kvota labai maža.

2. Išvažiavimo iš SSSR leidi
mas. Jį Sovietų Sąjungoje duo
da neva vietos policijos orga
nai, suprantama, pagal Mask
vos valią. Ir čia visas reikalas 
dažniausia sukliūna: neišlei
džia ir tiek.

Lenkai ir rusai reikalauja dar 
įrodyti, kad jų pilietis, atvykęs 
į JAV, nebadaus. Toks pragy
venimo garantijos dokumentas 
sudaromas Amerikoje, kurį tu
ri paliudyti vietos (State) val
stybės sekretorius ir patvirtin
ti federalinės valdžios vyriau
sieji organai (Secretary of State 
of USA), pridėdamas didįjį A- 
merikos antspaudą. Šis doku
mentas oficialiai išverčiamas į 
kalbą to krašto, iš kurio kvie-

Tai formalinė reikalo pusė.
Praktiškai ji neveikia. Atli

kus formalumus, sudarius de
šimtis dokumentų, atvykti ne
siseka. ir tiek. Amerika duotų 
visas galimas legvatas ir vizas, 
deja, sovietai ar lenkai neiš
leidžia. Tą. neišleidimą jie vi
saip teisina. Tik įtakingiems 
asmenims ((pp. Rooseveltienei, 
Stevensonui ir pan.) pakartoti
nai tarpininkaujant, pavyko vie
nam, kitam atvykti. Bet tai 
buvo išimtys

Viename organizacijų atsto
vų suvažiavime aukščiausi JAV 
pareigūnai aiškino, kad norint 
ką iš SSSR atsikviesti, reikia 
turėti: * a. gerą advokatą, b. 
daug pinigų, c. karštai melstis 
į Dievą ir d. užtikti aukščiausį 
sovietų pareigūną girtą.

Norinčiųjų atsikviesti gimi
nes iš Lietuvos yra labai daug. 
Jie negaili jokių, lėšų, bet, deja, 
reikalai nejuda iš vietos metų 
metais; Tuo tarpu pagalbon 
skuba įvairūs advokatai, tarpi
ninkai ir išreikalauja daug pi
nigo, o rezultatų nėra. Reikėtų 
būti’ labai atsargiems kreipian
tis į tuos tarpininkus.

Yra dar pavojus, kad galima 
pakenkti kviečiamojo asmens 
laisvei, bet apie tai jau buvo 
rašyta. Nereiktų čia ir perdėti 
bei atskirų atsitikimų apibend
rinti.

Mes žinome daugelį atvejų, 
kur dokumentacija seniai pra- 
ta, bet kviečiamieji nei kiek ne
nukentėjo, nors po kelis kar
tūs lahkėsi Amerikos ambasa
doje Maskvoje. Yra daug dau
giau nekentėjusių — išnaudo- 
ų lietuvių Amerikoje, kurie už- 
redė bylas. Jie išleido labai kalbėtojai, kiti artistai, treti 
iaug pinigų “tarpininkams”, o dainininkai ir t.t. 
;avo artimųjų nesulaukė.

Mišrios vedybos paprastai 
Suprantama, Balfo orgamza- laikomos lietuvybės kapais. Bet 

, j _4. r Julia Mack, ilgametė Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjun
gos pirmininkė, Mrs. Genovaitė 
Kaneb, tos pačios organizacijos 
žymi veikėja, yra tautiškai ne 
tik pačios gyvos, bet tos gyvy
bės ir energijos įkvepia dauge
liui čia gimusių ir atvažiavusių 
lietuvaičių. Adv. Mončiūnas 
kartą juokais išsireiškė: “Kaip 
aš galėjau užsimiršti esąs lietu
vis, kad aš nuo mažens negir- _ , -
dėjau namuose apie ką kitą* lygomis gali pramokti lietuvių 
kalbant, kaip apie Moterų Są
jungos ir šv. Jono Draugijos 
reikalus’.

:ija stengiasi padėti ir informa- 
:ijas rankioja, bet jokių spe- 
lialių privilegijų neturi ir daug 
>adėt negali. Daugumoje atve- 
ų panašios bylos vedamos ir 
testines visai privačiai, nes jos 
abai komplikuotos ir geriau, 
ei į jas nesimaišo jokia šal- 
jos organizacija.

Galima vieną dalyką pabrėž- 
inai patarti. Kai atsikvietimui 
iokumentacija pilnai parengta 
r įteikta kam reikia, kai yra 
IAV konsulo pažadas duoti vi
są kviečiamajam, tada visu už- 
jispyru atitinkamai užatakuo- 
ti Amerikos įžymius asmenis, 
pykstančius į SSSR, pvz. sena
torius. kongremanus, vicepre
zidentą, kad . iš sovietų išgautų 
pažadą prašomą asmenį išleis
ti. Jiems reiktų duoti visus da
rinius, dokumentų nuorašus, fo 
tografijas. Prašymuose iškelti 
žmogiškąjį, ne politinį senti
mentą, pvz. vyras laukia žmo
nos, tėvai vaikų ar vaikai nori 
atsikviesti tėvus.

LIETUVIŲ susiartinimo šventė Putname liepos 2S. Nuotrauka B. Keroelienės.

PER LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS Į ARISTOKRATUS
(Atkelta iš 4 psl.) 

moksliai. Abeji tos pačios reli
gijos. Kaipgi eilinis amerikie
tis galėjo juos atskirti? Taip ir 
buvo laikomi visi lenkais per 
eilę metų. Kad per tą laiką A- 
merikos lietuviai sugebėjo iš
siskirti, kaip atskira tautinė 
grupė ir iškilti amerikiečių a- 
kyse į aristokratus, tai jiems 
tenka didelė, didelė garbė.

- Kas rašys AmerikosvJietuvių __ 
istoriją, gal ras daug faktorių,1 
kurie padėjo lietuviams išsi
skirti iš imigrantų masės, kaip 
garbingai tautinei grupei. Bet 
lietuviška organizacija, ' man 
rodos, bus vienas iš svarbiau
sių faktorių.

Laikui praleisti ir su pažįs
tamais susitikti mūsų tautiečiai 
turėjo dvi vietas: tai saliūną ar
ba lietuvišką organizaciją. Ką 
jie pasirinko, nereikia aiškinti. 
Radome daugybę lietuviškų or
ganizacijų. Dėl jų skaičiaus 
šiandien murmame; kritikuo
jame jų beprasmiškumą ir ne
naudingumą. Visai užmiršome, 
kad jos buvo mūsų senųjų lie
tuvių mokykta. Toje mokyklo
je išaugo visokie įgimti talen
tai: vieni pasirodė esą puikūs

Bet organizacijs yra nelygu 
organizacijai ir šviesa — švie-

Kai apsišvietė, tai keliais į

Susitiko Hartforde dvi seno
sios kartos lietuvės. Įsikalbėjo. 
Lietuvą prisiminė. O kaip ne
prisiminsi didžiuosius atlaidus 
savoj parapijoj? ...

tas bažnyčias ar 
ar toks. O stacijas 

keliaklupščiais ... 
žmonių tamsumas

nusišnekėjo viena. kant Moterų Są-gos 28-tąjį sei
mą, kuris vyks Hartforde šių 
metų rugpiūčio mėn. 17-20. Vi
sos organizacijos, išskyrus tas, 
kurios semiasi “šviesą’ iš Mask
vos, yra nusipelniusios lietu
viškajai kolonijai Amerikoje. 
Bet ypatingi nuopelnai tenka 
Moterų Są-gai,.

Mirtis negailestingai retina 
sąjungiečių eiles Hartforde, o 
naujos ateivės nesiskubina už
imtų jų eilių. Ar nevertėtų 
bent seimo proga pagerbti tą 
kilnią organizaciją savo atsilan
kymu į pamaldas, seimo sesi
jas ar bent bankietą. Kviečia
mi visi — moterys ir vyrai.

Atsiminkime, kad esame tai 
sąjungai daug skolingi už tą 
aristokratų vardą, kuriuo nau
dojamės nuo atvykimo dienos.

“Taigi, kaip prisimenu, bėg
davome į 
šioks oras 
eidavome 
Tai, sakau, 
buvo... —

“Matai, kai buvai tamsi, tai 
keliaklupščiais vaikščiojai po 
bažnyčią, o kai apsišvietei, tai 
eini keliais į Maskvą — at
kirto antroji.

Ir dvi Lietuvos žaliųjų laukų 
išaugintos dukros ' išsiskyrė. 
Viena nuėjo į bažnyčią, o ant
roji į Sūnų-Dukterų Klubą 
toliau “šviestis’ — Laisvės 
skaityti.

Pagerbkime Lietuvių R. Kata
likių Motery Sąjungą

Kas būtų buvę, jeigu visi se- 
■ nosios kartos lietuviai Ameriko

je būtų panašiai. apsišvietę, 
kaip toji moterėlė? Aišku, jie 
būtų atkreipę amerikiečių dė
mesį, bet ne kaip augštos mo-

NORWOOD, MASS.
Pavergtųjų Ta uty Savaitė butas ne kartą kreipėsi šioje., 
Liepos 26 mūsų kolonijoje bažnyčioje per pamokslus į be

buvo paminėta Pavergtųjų Tau- tuvius, ypač iškilmingomis lie
tų savaitė. Š. Jurgio lietuvių tuvių tautai šventėmis, kvies- 
parapijos kleb. kun. F. Norbų- damas juos į lietuviams skiria- 
tas aukojo Šv. Mišias už pa- mas pamaldas, ypač sekmadie- 
vergtas tautas. Pamoksle jaut- niais, 9 vai. rytą. Jis tėviš- 
riais žodžias kreipėsi į lietu- kai paaiškina ir pabara, kad 
vius, paryškindamas šios savai- parapijos lietuviai nesinaudoja 
tės paskelbimo reikšmę komu- skirtomis lietuviams pamaldo- 
nizmo pavergtoms tautoms, jų mis, kada bažnyčioje yra gir- 
tarpe ir lietuvių. Jis skatino su
sikaupti ir pasimelsti už paverg
tuosius.

Ta pačia proga priminė, ir 
tai jau nebepirmą kartą, kad 
parapijoje yra seselių vadovau
jama vaikams vašarinė mokyk
la, kurioje vaikai lengvomis są-

— savo tėvų gimtosios kalbos. 
Apgailestavo, kad lietuviai tė
vai nepakankamai Įvertina šią 
mokyklą ir vaikų mažai atsilan
ko. Mokykloj esą 40 vaikų- iš 
jų didesnė pusė svetimtaučiai, 
kurie už mokyklos naudojimą
si moka po 5 dol. Lietuvių vai
kams mokykla veltui. Parapi
joj yra žinoma, kiek tukio am- 

Tą pačią dieną po pamaldų 
parapijos salėje susirinko Nor- 
woodo lietuvių organizacijų val
dybos bendram posėdžiui. Pasi
dalino mintimis dėl pavergtųjų 
savaitės ir parašė JAV prezi
dentui ir kitiems šios valsty- 

žiaus lietuvių vaikų yra, bet bės augštiems pareigūnams pa
štą mokyklą lanko tik dalelė. dėkos laiškus už taip atvirą, 

Šios dienos ir ypatingos sa- stiprų pavergtųjų tautų atjau- 
vaitės proga tenka prisiminti timą.
ir priminti, kad kun. F. Nor-

ralės ir sveikos kultūros žmo
nės, ne kaip dvasios aristokra
tai, o kaip Amerikos laisvei ir 
kultūrai kenkiančios padugnės.

Tokios mintys iškyla, sutin- 

dimas lietuviškas žodis. Kokio 
likimo susilauks ši parapija ir 
jos bažnyčia, jei vaikai nesi
naudos lietuviška mokykla ir 
tėvai nelankys jiems skirtų pa
maldų. Dėl to ir kova dėl lie
tuvių tautos egzistencijos silp
nėja. Kartą jis su atsidūsimu sa 
vo raginimą užbaigė: “Jei jūs 
nepaklausysite mano kvietimo, 
tai pareikštos čia mano mintys 
ir žodžiai niekais nueis’.

—Kun. Vincas Mincevičius, 
iš Romos, atvykęs aplankyti 
JAV ir paviešėti, pastoviau su
stojo Worcester, Mass., pas sa
vo kelionės sponsorius ir jo glo
bėjus. — Jurgį ir Marcelę Wat- 
kins ir jų dukterį G. Kaneb. 
Laiškus galima rašyti adresu: 
Re v. V. Mincevičius, c.o. Mr. 
George Watkins, 110 Barnard 
Rd., Worcester 5, Mass.

— ALRK Moterų Sąjungos 
metinis seimas šiemt šaukiamas 
Hartford, Conn., šv. Trejybės 
aukštesnėje mokykloje rugpiū
čio 17-20.

— Prof. Kazys Pakštas ir 
Janina Markevičiūtė - Narutavi
čienė (Narūne) priėmė mote
rystės sakramentą š. m. rugpiū
čio 1 d. šv. Mykolo bažnyčio
je Miami, Florida. Jų moterys
tę palaimino ir šv. Mišias už 
jaunavedžius atlaikė kun. dr. 
Jurgis Razutis.

— Adv. V. T. Kvetkus, jr., 
baigęs aukštuosius mokslus, fe
deralinės valdžios paskirtas tar
nybai į Vokietiją. ,

. — Wasagoj e, Ką nadoje lie
tuvių pranciškonų Wšarviėtejė; 
užsibaigė ateitininkų mokslei
vių vasaros stovykla, .kurioje 
dalyvavo 73 jaunuoliai. Vasar
vietė dabar turi didžiules pa
talpas su barakais berniukam 
ir mergaitėm, erdvia virtuve ir 
kitais patogumais. Stovyklą ap
lankė daug svečių iš įvairių vie- , 
tų. Lankėsi taip pat iš Chica- 
gos Ateitininkų Sendraugių Są
jungos pirm. Kazys Kleiva. Sto
vyklai vadovavo B. Sakalas, A. 
Andukavičius ir S. Sakalauskie
nė; dvasios vadu buvo T. Ra- 
faelis šakalys, OFM.

— Šv. Kazimiero spalvotą 
paveikslą, pieštą Carlo Dolci, 
'Romoje išleido kun. V. Mince- 
čius, gavęs muziejaus “Galeria 
Pitti” Florencijoje leidimą. Pa
veikslas yra 10 x8inčų didumo.

- Tėviškės Žiburiai liepos
30 išleido 500 numeri. Laikraš
tis išeina kartą į savaitę. Yra 
leidžiamas Toronte Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos. Redaguoja dr. Adol
fas Šapoka.

Hartford, conn.
Liepos 25 susituokė Juozas 

Rimša su Alvira šešleriūte šv. 
Trejybės bažnyčioje. Sutuokė 
prel. J. Ambotas.

Iš šv. Trejybės bažnyčios pa
laidotas Juozas Krajauskas, il
gametis šv. Jono draugystės 
darbuotojas.

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

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

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

Rugpiūčio - August 9, 1959

PROGRAMOJE:

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

12 vai. — PIETŪS.

MENINfiJE
PROGRAMOJE:

4 vai. — ŠEŠIŲ TAUTŲ — LIETUVIŲ, AIRIŲ, LENKŲ. 
UKRAINIEČIŲ. ŠKOTŲ IR ŠVEDŲ — TA UTĮ - 

' NIAI ŠOKIAI IR DAINOS, VADOVAUJANT 
ONAI IVAŠKIENEI, BOSTON. MASS.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI | GRAŽŲJĮ MAINE!

“ŽS- ■'
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THg F<?LLDWING CONTRAC- 
TGRS HAVK HCLFED TO

CONGRATULAT7ONS AND 
BEST WISUES FOE

PABALTIEČIŲ LENGV. 
ATLETIKOS VARŽYBOS

Liepos 25-26 Chicagoje buvo š 
pravestos 1959 metų Pabaitie- . 
čių lengv. atletikos pirmsny- 
b&, kurių jau buvo trečiosios 
iš eilės. 1957 tokios pirmeny- | 
bės įvyko Clevelande, o per- s 
nai Chicagoje. t 1

šių metų pirmenybės maža 
skyrėsi nuo anksčiau buvusiųjų. 
Dalyvių skaičiumi jos irgi ne
pasižymėjo, o taip pat estų ir 
šį kartą nepavyko privilioti. Jų 
negausi kolonija Chicagoje bei 
artimuose miestuose yra nepa
jėgi ką nors rimtesnio suorga
nizuoti, o iš tolimesnių mies
tu dėl organizacinio nepajėgu
mo, jie negali savo sportininkų 
atsiust. Todėl ir šį kartą čia 
rungėsi tik tradiciniai prieši
ninkai — lietuviai ir latviai.

ŠĮ kartą moterų grupėje lie
tuvaitės parodė tvirtą pranašu
mą, nors keliose rungtyse ir 
vyravo latvės. 80 metrų kliūti
niame bėgime lietuviai net ne
turėjo nė vienos atstovės, ką 
mes matėme ir praėjusiais me
tais. Nejaugi ir ateityje nebus 
galima išstatyti bent vieną ar 
kelias musiškes'šioje jungtyje; 
nes kitose jų buvo gana gra
žus būrys —Xkai kur net 4-5).

Pirmenybėse f lietuvių rinkti
nė buvo sudaryta išimtinai iš 
Chicagos ir Clevelando sporti
ninkų ir kelių mažesniųjų vie
tovių atstovų. Anksčiau dar 
matydavome 4 vieną kitą sporti
ninką iš Toronto, Detroito ir 
kitur. Gaila, jog toks New Yor- 
kas. kuris skaitomas antrąja sa
vo dydžiu lietuvių kolonija, ne
galėjo sukombinuoti nė vieno 
atstovo.

Ir žiūrovų žaidynėse buvo ne
daug. žinoma, čia reikėtų kal
tinti karštoka orą ir daugeli 
viliojanti paplūdymį. Todėl ki
tais metais labai reikėtų pa-

Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtoš 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 
Mathevvs, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, 
Siunčiant 
kiekiais Į 
nuolaida.

N.Y. Kaina 4.98 dol. 
užsakymus didesniais 
krautuves, duodama

SUMMER RESORTS

Ll. AND DE- OUTSTANDING
J AV junta p-bas laimėjo 
obin Ault. 17 metų,* iš Cęan- 
►rd, N.J. surinkęs su Gilbert 
amirez, San Francisko, po 7-2

Htašku: pr. metų jaunių meiste- 
gi ris Weinstein. N. Y. liko tre- 
F fiuoju su Arthur Wang, Calif,

JAV atviras p-bes, Omaha, 
Nebr., rikiuoja laimėtojus to
kioj eilėj: A. Bisgpiier 10-2, P. 
Benko ir Weinstein po 914, H. 
Berliner. E. Hearst. Schwerin, 
Ste;nmeyer, Ulvested, C. Braš
kei ir C. Henin po 8^4 tš. Buvo 
134 dalyviai

Viktoras Palčiauskas, jaunas 
ekspertas iš Cicero, IR. dalyva
vo JAV jaunių ir atvirose pir
menybėse. Abiejose pasirodė 
gerai, itin atvirose, kuriose jam 
pavyko įveikti Gilbert Ramire- 
zą iš San Francisko. Pastarasis 
JAV aiunių pirmenybėse dali
nosi 1-2 viet. Pagal N.Y.Times 
paskelbtus duomenis, Viktoras 
Palčiauskas atvirose p-bėse 3 
rate įveikė Arosnson. Chicago, 
5-tam-lygios su W. Carr, Oma
ha, 6-tam-pralaimėta T. Edel- 
baum, Conn., 7-tam-įveiktas J. 
Al’e. Mo.. 8-tam-lygios su Alex- 
ander, S. Diego, 9 ir 10 dvi per
galės prieš Ramarez ir G. John
son, 12-tam-^ygios .su I^haifb 
Rivera iš Rio Piedras.

•THE LETCHVVORTH
Dirvctkv on tho. Ocean

Spring Lake Beach Oept. “L” N. J. 
Modified American Plan — Private 
Beach — Homelike Atmosphere —: 
Attractive Rates. Walking Distance 

to two Cath^hc Churchcs.
Glbson 9-5327 — 9-9700

A. McCaffrey - R.\& W. Schreck

UNCLE TOM’S MOTEL
Montauk, N. Y. — Tel. MO 8-2952 
Friendly resort motei located on Fort 
Pond I.ake_ rooms & efff. maid Service, 
free TV and boa t s. fishing on premisos, 
shuff board. grills.&tables on our lawns. 
500’ to št:rf bathffig. walk to church & 
Stores. Broehure on repuest. G. & A. 
Accardi. Tūrn left at Tydol Gas Station.

WHY PAY 
TV/ICE THE PRICE?

galvoti apie ankstesnę pirme- $2^®
nybių datą.

Pirmenybių komandiniu lai
mėtoju išėjo lietuviai, surinkę 
132 taškus; latviai surinko 121. 
Bet iu vyrai prašoko mūsiškius
(81:77).

Krepšinio rinktinė New Yorke

' $425
Per pęrson daily 
Two in » r<v>m 

EUDGET SPECIAL: 
Runnins Water 

LVXURY ROOMS 
Private Bath & Radio 

Elevator---- TV — Game Room
Sun D-ck — 100 Outside Rooms 

x . . . Free Parkingi Free Surf Bathing!
ta. aulams telephone in every room

■ On n«.nev vnn save at Commodore you
can visit Steel Pier. enioy Ocean Cruise. H a i
Rolling Chair Ri<ie and eat steak. not ““*• 

harrtbnrser.

Chess Revievv. lieposur. tal
pina Golden Knights nugalėto
jo Igno Žalio laimėtą partiją 
prieš F. Valvo, kuriai komen
tarus paruošė meisteris J. W. 
Collins, N Y.

Latvių Šacha Pasaule liepęs 
Jaidoi paskyrė visą puslapį at
žymėti Povilo Tautvaišos per
galę Chicagos miesto pirmeny
bėse. Pernykštis nugalėtojas 
latvis Janis Tums baigė tre
čiuoju. :

Dr. Alg. Nasvytis, pakvies
tas i š. A. latvių pirmenybes, 
tu p-biu vadovu. Jos įvyks rug
sėjo 5-7 Clevelande. -t

j- ■ ---- ------

E L E CT R ICW O R K

WHiFFEN ELECTRIC CO„ Ine.
WhRe Ptatoa, N.V. 
84 Martino Avenue 
Whtte Plain< 9-3100

:*• ArthurK. Lund E3e<r. Contractor 
ląstallations < Maintenance 

iBdustriai-Commerelai-Residentlal
5701 — 7th Avė., Brooklyn 20, N.Y.

HY 2-9125 *

H. W. FEMALE

OOMESTICS WANTED
Good Jobo waiting - Good Pay - All 
Convenįences - Mušt speak Englisb 

and have reeent references 
Cumberiand Agency 
345 Cumberiand St.

NE 8-6129

ORGANIST and CHURCH CHOIR 
DIRECTRESS

Experienced — Highest References 
Available Anytime 
Good Qualifications 

MARY KEEGAN RICE 
TEmphton 8-3311

NURSES REG. GRANO CENTRAL 
AREA

andPERSONALPOLICIES 
GRANO CENTRAL HOSPITAL 

321 E. 42nd Str — QX 7-9200

STORES

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE 

Geriausia kiauliena ir kita mėsa, 
parduodama urmu ir smulkiais 

kiekiais
1927 Washington Avenue 

Bronx 57, N. Y. 
TRemont 8-8193

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

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

Pienas parduodamas ir vietoje.
GL 6-4691

GOOD WISHES

340 W. 66th ST. 
WE 6-4464

Sincere Compliments . 
and

Good Luck

ST. FRANCIS

DE PAULA CHURCH

7822 Dgbson Avė.
TR 4-1310

Our Best Regards

ANNUNCIATA

CHURCH

11135 S. Avenue G

BAyport 1-1040

Our Dėėpest Respėčts

to

a fine Nevvspaper

ST. CLARA

RECTORY

6427 Woodlawn Avė.

DOrchester 3-6500

X
May thę years

Boston S. Globė, rugp. 2 d. 
įdėjo Kazio Merkio partiją su 
naujuoju mėgėju čempionu 
Russel Chauvenet. Merkis su
Chauvenet susitiko 1957-1958 
Chess Review koresp. turnyre. 
Rezultatas: l12-V2 Merkio nau-

GARAGES
ahead bring even

KOKIAS DOVANAS
iu$ų arHąiieii Metuvoje
laiko p«£om geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kdd atraižas geros,
* importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELĮ 
SEZONINĮ IŠPARDAVIMU 

trijose krautuvėse firmos

118-125-13S ORCHARD ST. — GR 5-4525 -
Cor. DELANCY, N.Y.C, 

S. Becken'teino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir uRrainiškai.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,' 
16SKYRUS IE6TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 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, antdurim. baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant E s se x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukinių D-6 Avenue iki D ei a n c e y Street.
Ateineikite šį skelbimu, kuris bus ypatingai įvertintas

VILNONE MEDŽIAGA
Yra geriausia dovana, kurių Jūs gaišto siųsti savo giminėms 

Lietuvon ir į kitas SSSR dalis.
Mes turime didžiausj pasirinkimų puikiausių vietinių ir im

portuotų medžiagų, pačiomis pigiausiomis kainomis.
Išmėginkite, aplankykite mūsų krautuvę ir mes esame tikri, 

kad Jūs būsite patenkinti.
Krautuvė atidaryta 9-7 vai., uždaryta šeštadieniais, atidaryta 

sekmadieniais.
Mes kalbame vokiškai ir rusižkai.

■ Q>LEf S. _
117 Orcbard Street (Kampas Delancey St.)

; New York 2. N. Y. Tel: 3-6780

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

$5.00 iki $10.00 
Jokių kitų mokėjimų 
Licensed by Intourist 

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

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

39 2nd Avė. Kampas 2nd Street 
New York 8, N. Y.

AL 4-5456-7

Kote! COMMODORE
Rugpjūčio 15, šeštadieni. Į- 715 Pacific cityChar,es P,‘' 

vykstančios rungtynės tarp mū- kpo^%^Efor'enter^rise’67<x>
sų krepšinio rinktinės ir Brook- o n- m. -„„d

lyno Lietuvių Atletų Klubo. iFre’rckior’B^hurre
skaitytinos vienu iš svarbesnių --------------------------------------------
sporto Įvykių New Yorko lietu- __
vių sporto gyvenime. Kiekvie
nam. atrodo, bus idomu pama- PAINT. 4 PAPER HANGING 
tyti krepšinio rinktinę, taip 
sėkmingai Pietų Amerikoje gas- m a x beckerman 
traliavusia. Atletu Klubo, žai- PAINTEįG£>' 
dziancio pilname sąstate. new- 3417 CORLEAR AVe. 
yorkiečiai taip pat dar nėra ki 3-3584
matę. Atletai paprastai geriau
sias rungtvnes 'šužaisdavo sve
tur. Neaiškus kol kas LAK są
statas. nors pasirinkimą turi 
gerą. Broliai Bačanskai. Vvš- 
nius, Kuryla. Dovydaitis. Ka
džius, Sirusas. Daukša, Tulaba. 
Lepikas. Gintautas. Neverovs- 
kis ir Marozas — sudaro tikrai 
sjjprų vienetą, su kuriuo rink
tinei gali būti nemaža vargo. 
Galutinis LAK sąstatas paaiš
kės vėliau. j

Mūsų rinktinės išvyka — tai 
išdava glaudaus bendradarbia
vimo Chikagos organizacinio

(Nukelti, f 8 psl.)

Naujosios Angli jos p-bes bus 
Bostone, rugsėjo 4-7, Touraine 
viešbuty. Iš lietuvių dalyvaus: 
Gediminas ir Leopoldas Švei
kauskai. K. Merkis. Ged. Kuo
dis ir Algis Makaitis.

FAIRWAY GARAGES
Garage Specialisto 

All Types - Block A Brick Atties 
DormersBa^emgats 

Reasonabje Prieeg.
1141 Henųpstead Tfk. 

Franklm Sguare, L.l. N.Y.
; FL 4-0111

greater success

ST. AGNĖS

CHURCH

2648 W. Pershing Rd.

Mornings till 12 and after 4 P.M.

STAMPS WANTED

Vatican Stamps Wanted
U«ed Štampe and Accumufation*. L 

and Mint (Unused)
ELMONT STAMP COMPANY >

61 W. 35 St. N.Y. — LO 3-4321 > 
Stamps Wiil Be Held Intact Pending ► 

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

RELIGIOUS GOODS

DISPLAY

ALL TYRE

RELIGIOUS NOTICE

WANT TO MAKE MONEY?
You can make over 250% profit 
for yourse<f or your church grnup 
by just showing my beautifirt 
Crucifix on a 18 inch ehain in 
gleaming gold finish made of a 
new miracle ELOXAL. guaranteed 
non-tarnishable. Gift boxed. Send 
for details or send $1.00 for 
Ssampte. ROMAI NE. Box 34, 
OAKLYN 6. New Jersey.

NEW AND USED SAFES 
Vaults feoujrht.' Soid and R<-paired 

Safo inforior® mad* to speciflcations • 
Ali kinds of . FIreproof eųuipnvent for

Inxrtt’rt1ons. Tndu.-trv. Reridence 
MAFFĖY’S KEY SHOP 

1172 E. Grand SL, Elizabeth, N.J. 
EL 2-1902 * (ėst. 1910)

Made to Order 
With Your Fabrtcs

CHAIR 310.00 — SOFA $19.00
Welting and Zippers Supplied

EVergreen 7-6922

REIKALINGOS DARBININKES
RŪŠIUOTI VILNAI — MALONI DARBO APLINKA 

VĖSINAMOS DARBO PATALPOS — GERAS ATLYGINIMAS 
PASTOVUS DARBAS — PATOGUS SUSISIEKIMAS

VISOM PRIEMONĖM — KREIPTIS:
J. EISENBERG, Ine., 174 Hudson St. (netoli Canal St.) 

N. Y. City — CA 6-0071

CLEAN UH1MNEY Savęs .Money 
CHIMNEYJ-BO^ ER CLEANED BY HIGH PRESSURE VACUUM

SPECM FOR MONTH OF JULY — 97M 
On. BT-RNER CONTRACT AT A LOW $10 

No obligation to have your bumer ehecked.
CaU: DI 5-9889

Blshop 7-5356

May your efforts 

be blessed and

your good work 

continue

ST. ANSELM

CHURCH

6045 S. Michigan Avė.

NOrmal 7-2510 

Chicago

REAL ESTATE

3763 W. PIPPEN

ELEK1ROS MOTORŲ
TAISYMAS

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORI M
• nTTT.KHJ SIURBLIAI
• EI.EKTR, ViBSINTTTVAT
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir safiūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeFadieniai.4 — visą dieną.

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

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIE&EMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, mąiŠytos, spalvi 
'VilnoMB skaros ir

paruošiant pakibtus j EuropąSpecialus patarna1

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI , ' .

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 0ECHARD STREET NEW YORK^ N. Y.

Te!.: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVA*
' Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kOBtiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

: K&KFABR1CS

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kaine* vyrų drabužiams prasideda nue W-50 už pilną eilutę

NUPTIAL 

MASS 

BOOKLETS

for your 
guests

Imp.-inted with name of 
bride and groom, date and church 
Blue in (100> ..............  10.00
Gold or Silvėr ink (100) .... 12.00 
WALSH-CONLEY Dppt. T 

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

•avimos.

FXTERMINATING COffTRACTORS — WINOOW CLEANINC 
FLOOR W*XINC — C0MPL6TE JANITORIAL SERVICE 

Charches • Schoota - HospKals • Indestrial
309 Frelinghuy»«n Avė., Nwk. 12. N.J. — Fr»nk Boaco. Janitorial Engin««r 

Office: Bl 3-33«O SHght: RE 1-CB31

SUOMI HOVI HOTEL

All Sports — Good Food — Fflw Accomodations — 1 
Rates —- Scandtaavian Dancing on Saturdays

SUOMI HOVI HOTEL, Nolan’s Point, Laka Hapatcang, New Jersey 
- Phone: HOpateong 8-0244

DĖMESIO VISOM KATALIKŲ ORGANIZACIJOM
J»icu Jnmn TelkslhiKi knrfo nors baldai bažnyčiai, mokyklai, b^ndra- 

bitč'tm. rtmvklnni klubam. onraniz3Cijy-drauxljt> bOatin^m. m<-<< slalome
■ puriausi patarnavime:

1. Tiaaioglnf avaitlnejima tu dirbtuvėmis
2. Visu* pagrindinlue kairu, apskaičiavimus
3. Nemokama paUlps apstatymg
4. ParOpInlmg ar autvarkymg pukši*
M» s taip pa« calim* dld. sniaia ar matunlaia kiekiais pristatyti baldus 

m».ramleM«'ma. eyvenamfom kambariam. v»I<oma>m. vtrtuv-,. ištaigų Ir 
- a__am a______________________ S- lAueaeu iaa kitau PMlVaM^uat*

Smulk ‘imtų informacijų kjanati rnfttv arba fottla:
THE WINSTON AGENCY, Bate* ftepreBantetives

(3 Blks North of 75th St.) 
Open Sunday 1 to 5 

2 Bedroofti Brick 
Fully expandable attic 

m car garage. side drive 
Oil heaL Air conditioner 

Wall to wall carpet 
Living room and hall 

Electric range and dryer 
Many more extras

Owner being transferred 
’ to another State

Priced To Sėli

FRANK REALTY
c all

Ml 3-2144

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C.. GR 7-1139

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinfas j užsien).

Mes padidinome nvo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Pratome užriti ir pastflūrėti!



S**R*M**AR*MM*ta**

imas
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North

ROnkonkoma 9-3020 or 9-6274.N. J.

ROOMb board

BA 7-5955

EXCURSIONS

IN ST. THOMA5’ PARISH

RADIO & T.V.
IVanhoe 1-0755

GRACIOUS HOME

REAL ĖST ATE WANTED

PL 4-1165

IN ST. JOSEPH’S PARIŠKIN FLATBUSH

PLeasant 4-3865

SAYAT NOVA RESTAURANT — 91 Charles St, N.Y.C.

THE ARCH RESTAURANT Staft Hffl*, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Merrte

®L50 up: D 5-11. San. from 2, entreee $3 up. Mu»ic 5-1:30 a.m. Cocktall lounge.

LUCIEN and ANNE-MAME

kalų wd*J® K. Valtaių.

bar — wines —

OOOOGOOOOOOCOO

and high schools, shopping center.
317,500. Ru*0c Road BuHder, Ino.

ExceDent retirement home. bunga- 
low, 4 rooms, bath, basement. Good 
condition; % aere, near R. R. and 
Stores. 38,000. Midland 3-9834 or 
3-9876.

At reasonable prices 
OR 5-7364

1439 Flatbush Avė. 
GE 4-8581

ar parduosime jūsų nuosavybę. 
Už patarnavimų apmokama grynais. 

Patarnavimas asmeniškas

IN CATHOLIC AREA OF 
WYANDANCH

penmnal masa<ciwmt <rf Ida DuMtdi. formerly nt N.T.C 4 P»w1li»<. N. T. Luncheon 
from 31.80. Dinner from $2.75 and ala carte. For rreervatkmn phone EL*in 4-5707.

IN ST. GREGORY’S PARISH IN 
BEULEROSE — English Tndor, 1% 
baths, 3 bėdtooms, finished base
ment, 1 blockį from parochial school, 
322,000. Fleldstone 7-4609.

menL few bioeks from Queen of the 
Mo*t Holy Rosary School, immedb- 
ate posseesfon, perfect condition, 
ncriflcing for 396,500. FR 9-6619.

.775 Nostrand Ave^ Brooklyn, N. Y. 
SL 6-2900

LAKE MINNEWABKA MOUNTAIN HOUSES — Lake Mirmewa«ka 
(New Paitz- Alpine 6-2171; Nevr York. WA 5-5638) (88 mile*). Delightful 

.......... noadtain; top reaorL Amertcan food. 
i:30-8, Sun. 12:30-2. 34 S*L *te*k D. $4.50.

4 bedrooms, ''stucco house, 2 car 
garage,- near SL Thomas Church 

and School. Asking $25,000.
' S i • •• ’ -

4 bedrooms, custorn nnch, 2 fufl 
baths, 34’ living room, dining room, 
eat-in kitehen. corner lot, tree*. 
Many extras. $21,900. CH 9-2819.

wu*Oi asoįuhui 
i*®^!*^***•******,**l

HALF-WAY HOUSE ~ Darien, Conn.
Dairefn (Davies 4-7633 ) 2748 Post Rd. (35 mile*).

Sefcfbod house mėe$y decorated with spunking-white vnjodwork. L. 12-2:30, 
S1.5M2; D. 5-10, Sun. 12-9. $4.50 4 a la carte. Parties. Bar and k>unge.

Now Yov Om Enjoy Real Sovthern Food M DON GEORGE'S, 298 We«t 4th St. NYG 
The only restsumnt in Greeinrich Village serving genuine Southern Food specialties 
voch «s Honimy Grits - Country Ssusage - CoUnrds - Hot Bisguits - Fried Chicken 
Black-^red Peas - Hush Pupptnes - Barbenu* Chicken and Riba - Home made Street 
Potstoe and Apple Pie — At very reaaanably rates. 24 hour Service. — CH 3-9988.

IN OUEEN OF MOST HOLY RO- 
SARY PARISH in FREEPORT — 
Northwe«L Cokmial, 7 room®, in-

IN ST. KILIAN’S PARISH 
IN FARMINGDALE W.

LARCHMONT VIG, NEW ROCHELLE 
Convenient to lona College & ParochiaI 
Schools. Modem tudor, 33 foot livg. nn.. 
large family room master bdrm. 2 baths. 
din. nn.. bkfst. nook. laundry on Ist 
floor; 4 bedrooms. 2 baths. 2nd flr; full 
attic. 'K/yr carpeting and čustom drap- 
eriea. appliances optional; sacrifice 
$39.500. princ. orfy; New Rochelle 6-1278

Jeigu turite parduoti namu* 
bet kurioje parapijoje 

me* Jufn* patarnausime 
COLE, Wm. J.

1425 E. 54th SLį Brooklyn, N.Y.

1431 FtatiNBh Ave^ GE 4-5464 
Stereo - Stereophonic pakeitimai 
19,95 doL ir daugiau. Pataisome vi
sokių rūšių aparatus —■ joks darbas

T0WER LAKE INN — Rotfyn (Mayfafr 1-7980)
8 Tover SL (27 mile*). 9mall and tntlmate »pot vith * blackboard menu featnrtng 
Continental specialties. ezcelent lobster scamiH flambe. roast beef. duck. D 5-2 am. 
a I* carte entree* M.75-36 00. Diek 8tyle Trio 8 ptantst AI Reiser entertain 9-2 am.

LEONE’S RESTAURANT Pnrt Washlngton, L. I.
(7-6161) 115 Main SL (18 miles). The šame fabufous, enormou* mesi* served

TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five potnta (10 miles). A family place for ex- 
ceDent Italian & American food. A la carte menu 12-10, Sat ’til 12, entrees 
(tacl. potatoAvegetable). $1J5-$4^O. Chfldren’s-menue. Bar, lounge. Parties

L. 12:!

ftlteevėr New Čtajoynrant at The TIMBER TRAILS INN Houte 37, Sherman,

TAISOME
RADIO • TV • HI-FI PHONO

Tel: WKM226

$1-$2.?G;

CHINA GARDEN — WMte Plain®
> 55 Tarvytaun* Rd. (22 mile*) A lovely, modem 
nt for eĖoeBent gounnet spectaitira. L 12-3, 
3-ft $X1544AO & a la parte until 12, 

tB 2 a-m, Sun? 12-12. Bar A iounge -

INDIAN HEAD RESTAURANT
jan Cooking — Luncheon — Oinner — Cocktall* 

Sauerbraten - Duck. - Seafood . SteakaAChop* — Air Conditioned.

------- SCANDlA MANOR -------  Swodtah Food Fit For A Champ! 
RESTAURANT - COCKTAU. LOUNGE - SMORGASB<MtD

1066 Teaneck Rd. at Route 4 Teaneck, New Jersey
Entrance off South Bound Ramp

Din* in a Homelllce Atmoaptoer* In the BL.UE $WAN INN
,._oon Entertainment - G. Marvin. Organist - Cocktall Lounge - Every 

Weekead Dinner-Muaic by Arthur Prinz — Every Wedneaday Polka-Dance 
- Friday and Saturday evening* Yodler and Tap-dance — For Reaervatioaa 
Call: Dl 3-8806(7). 201 WEST PASSAIC ST., ROCHELLE PARK, N. J.

A Popular Meeting Place in the Haart of the Watohung Mountains 
SCHVVAEBISCHE ALB — WARRENV1LLE, N. J. Tai.: EUot 6-9746 

Postoffice Bound Brook — Our Specialty: Sauesbraten. also CUm Bakes" 
For Refreshment. .. Dortmunder Aktien Bier — Kntertainment by Osie 
Walen and His Orchestra — Dance Every Saturday — Fred Kraemer. propr. 

£xcellent German Cuisine and First Class Uguora

MARINERS INN Bayview Avė. A James SL, Northport, L. I. 
Situatad direetly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on the Sea — German Kitehen — Local and inaported 
Bear. Wine & Lūųuor — Daily Fresh Lobster

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

TeL: EVergreen 6-1464 
yn, N. Y. (at Myrtie Avenue)

įjTACONię BRAUHAUS — IS Commeroe -Street, Haatthome, N. Y-- 
Tel.: ROgers 9-9842. Near Taconic Parkway, ~Exit'Hawthorne-Thornwo«d,

VA mile north of Valhala. — Ann Heun A Robert Keil. propr. 
Excelent Germkn Cuisine - Wuerzburger Hofbraeu - Music A Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daiiy (exc. Wednesdays). Air-conditioned.

Eatabliahed 1935

Route 25

TeL: ANdrew 5-2911
RuofF* SMITHTOWN TAVERN

Maih Street SMITHTOWN, l_ |. --------------
SsceUent Cuisine: SAUERBKATEN — STEAKS — SEAFOODS 

t Completely Air Conditioned

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

WELL BŠTABUSHED GERMAN CUISINE (Specialties) 
Hall Suitable for Banųuets, Weddings — 10 -100 Persons

CIoeed on Saturday and Sunday Air Conditioned

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

Terry deJon LO R E LE I — 233 E 86th St. (bet. 2ndA3rd Avė.)
First Class German Cuisine — Dance & Entertainment from 8:30 P.M.

Air conditioned

DONAGHY STEAK HOUSE ----------- Brtadway at 230th Street
CHARCOAL BROILER STEAKS "Our Specialty" 

Catering to WEDDINGS and PARTIES
Frea Parking for Patrone Klngsbridge 6-9571

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LISETTE WAEMLE, propr. — Tetephone: OXbow 7-5772 

FlaStZ |CM*e Gerta** Cu*ta>e supervised by Mra. ,Waehle 
' Dūr SpeClalty': SAUERBKATEN wfth KNOEDKL 

K*)o|Pth£;taėmou» ‘FAIRY TALE FORKST ’

Y., RA 8-9164 
G ROOMS

THE BEACON 
Cocktall Lounge - Dining - Catering For Ali Sočiai Functions

Our Kitehen is Open. 7 Days. Your Hosts: GEO NAGLE - JOE 
EARLEY - ED GALVIN — Fourth Avė. & 94th SL — SH 5-9829 
Beit Pkway to Fort Hamilton Exit; BMT — 4th Avenue to 95th SL

G R IRS H O L. M RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y.

FINEST SWEDISH SMORGASBORD 
LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

BELDEN POINT - CITY ISLAND - BRONX — Phone C! 8-1952 
SHORE & ROAST BEEF DINNERS — LUNCHEON - -DINNER - COCKTAILS 

“ r-— — Room — Sound-View Dining Terrace
:n every DAT

“J AG E R HOUSE” RESTAURANT
QUAUTY KTTCHEN

Td. RH 4-3820

u

■MV

Įįįįft ViSl 1 - i•> i iT i i T"

y«Vfe^y^»>gv.-T>i

(8-9878) 810 Miller Avė. (27 miles). Excellent seafood plūs a few German 
speciatties. and a wonderful view of the Bay. L 12-2:30, 31.60-32.75; D 12- 
10:30, 33-34.50 & a la carte. Seafood platters. Bar & loutige. Cloeed Mon.

BOWDEN SGUARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Main St. & Bowden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serving delicious cuisine. Extenjrive menue includes roast beef Md 
steaks. lobater tbermidor. Ix>ng Island Bay Scallops. L 12-3. $3-$3.50; D 6-10; Sun. 
from 1. $3.75-85.50. Dancing 9-2 am to Lester Lanin'a orchestra. No min. or cm.

Every Tuesday “Star Night.” celebrities from Jobu Drew Theatre.

BIRD AND BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) Off Route 9 (52 miles). Lovely old Ina dating from 1761 

4 mile* from Graymour
Beautiful antinu**, outdoor terrace. eacellent American-Creole cuisine L 12-2 $3 t 

la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8. $5-7.50. CIoeed Tueedays.

MONTICELLO (2065) Route 17
Tou'n get both American and Chinese cookery at this popular Catskill spot 

Plenty of seafood and charcoal broiled steaks. Lunch 12-3. $1.75 up. Dinner 4-8:30;
— from 1. $3.85 up; a la carte after 8:30. Organ music at Digner.

SAXON ARMS RESTAURANT

TeL SAyville 4-2694 
On Great South Bay

WdlfEang Dedner, Prop.
• Oakdale, L.1, N. Y.

BUST E L O* S Jumbo Size Cocktail*
57 Gr**nwich Avė. (Cor. P*rry, near 11tb SL). — Kitehen open 11 AM to 3 AM.
Spėriai: PAELLA LA VAUENCIA. 5 Course Dinner $1.65 and up. — Airconditiooed. 

Broiled Jumbo Shrimp*. IGtchen Open 11 AM. to 8 AM. — OR 5-9686 
SUNDAY DINNER served from 1 P.M. to 3 AM.

>gįi»

«H T-43M

. ČONVALESC. BftARD

SWAN HARBOR
Oak Ridge, N. J.

NURSE WJLL BOARD AND CARE 
FOR AMBULATORY FCEJCS, ALL 
AGES — BEAUTIFUL LODGE, 

LOVELY LAKE SWANANNOS
Reasonably. Oxbow 7-4576

GRENOBLE NURSING HOME 
(lfc-> 

Aged Convalescent Invalide 
24 hour registered nurse 

Nurting Care 
Reasonable Rate* 

Ptlgrim 3 7907

ELDERLY, PENSIONERS 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

LARGE GROUNDS
■- .^.^5^... *ervice

HOME FOR RET1RED FOLKS 
$80-3100 month. 

with Board 
Catholic Ownership 

CApital 2-8122 
N. J.

■: •• tkfrTm

h>j»6v»w

IN ST. JAMES THE APOSTLE 
PARISH, in LAKE CARMEL . y

4 H ledus, ekpansfcm attiė, garage, 
120x106. Yėar ‘foūnd. Schodis, tthop- 

ptag, ehnreh. 39,500. 8P B-4O4O.
.-e «

Hi SAINT JOSEPH’S PARISH. in 
LAKE RONKONKOMA — Custorn 
built homes; residential section;

NEAR PARCHESTER & BLESSED 
SACRAMENT SCHOOL IN BRONX 
NEW 2 FAMILY BRICK HOME

: Only 1 Left
Orig. 327,900, at only 325,900.

One fane žeme
Gleason A Thieriot Avės., TY 2-9200

IN ST. DOMINIC’S PARISH 
in OYSTER BAY

4 bedrooms, . complete laundry, 
modem kitehen. 

near SL Dominic’s 
grade and high school 

Asking $29,000 
OYSfter Bay 6-0789

t block tS1- 

porch, e—

20’8.
Mtat be ioM ti y Dis- 

tinetive BARGAIN for the young 
Executive — špacious 8 room Col- 
onial 75’x 160*; seduded grounds, 
playroom, porches, extras, LOW 
TAXE& Owner. PE 8-0091.

AWARDW1NNER
OPENING 4th SECTION

IN SUBURBAN THROGGS NECK 
St. Francis de Chantel Parish. ' 
6 Rm*., 3 Bdrma, 2 Bath* 

Finished walk-in basement with «xtra 
lavatory and stall shower. Garage, Hot- 
point dishwa*her, eozy recipe desk. In- 
direct lightining, Bermuda* sliding patio 
doors, rear patio, walt*oven hood & Fan. 
Snack bar, planters. Air Conditioning 
outlet*. TV and phone jacks.

31/XX) on Oualified Buyers
MODELS: 217 & 231 REVERE AME- 

DIRECT1ONS: East Tremont Avenue to 
Harding Avenue. Right one block to 
Reverė Avė. & modHs. Open Iii 8 p.m. 

TROMBELLO A RICCI — Kl 7^077

VALLEY STREAM NORTH 
Forced sale of 9-year-old, 3-bedrm., 
center hall, brick and cedar shingle 
Colonfal. BeeutifuUy landseaped . 60 
by 100 coroer plot. Attached garage. 
Patio, 1% baths. Plaster waūs most 
exquisitely decorated. Immaculate 
condition. 326,500. Owner CO 2-4598

nulT UbHT
BAaiYTlNIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

REUGIOUS ČANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON 
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooklyn 11. N. Y. Resid. lUinois 8-7118

Wine & Iaquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089
Sav. ML ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

31 Spring SL, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

SPECIALIOS EKSKURSIJOS 
Via Deluxe Motor Coach 

GRAYMOOR 
KIEKVIENĄ SEKMADIENI 

$36° 
(Plūs taksai) 
Į ABU GALU

Išvyksta tarp 8.45 ir 9.15 prieš piet.
Port Authority Terminai 

Elghth Ąv^A 41ML St, N. Y. C. 
WINDOW 17 
BR 9.1000

In Catholic Area of MANHASSET 
Lovely Old English house at 
44 Old Ox Road, in the desirable 
North Strathmore. Walking distance 
to Catholic grammar&Hlgh Schools 
— 3 bedrooms, 1% baths, finished 
basement Aiigust occupancy, asking 
331,500. MAnftąsset 7-1784.

IN ST. HUGHES PARISH

IN HUNTINGTON (Greenlawn) 
3 BEDROOM SPUT, 1% BATHS 

WALL to WALL CARPETING 
GARAGE — % ACRE

HAmilton 7-8529

IN ST. VVILLIAM’S PARISH 
IN SEAFORD

Vic. Wantagh, 7-year ranch; 3 bed
rooms, 2 baths, finished playroom, 
trees, extras galore. Walk to RR & 
shops. Sacrifices at $17,990. Owner 
SU 1-9505.

IN SACRED HEART PARISH
IN ISLAND PK

1-family, aH brick custorn built, 8Į4 
rooms, 1*4 baths. Can be converted 
to 2 fam. att. garage. Tmmediate 
occupancy. Asking 25,000 — Mušt 
be seeh. GE 1-5517..

WaRer K. Tode’s THE INN at RIDGEFIELD — Since 1947 
Delicious Continental dishe*, deftly served. 
A superb aelectikm of wine* and bquor*

Closed Monday* (Sunday Brandi from 12 to 3) • RM.: IDIesvood B4!K

Fufly Alr-CoudHlotedSPINNING WHEEL INN 
At REGDING RIOGE, Conn. ExH „ _____ r
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOtf IN COUNTRY SETIT^G — Gffi 
Service 19:00-8:00 Ctooed Mondays (Ebccept Holidays). Bkprea* Ctedit

Park A Mountain Avė*. Scotcft Plain*, New Jersey — FA 2-7729

Open every day from 6 P-M. unūl midnight 
St, N«w York 19, N. Y. CI rele 7 K31

Now Serving Lunch 12-3 - Dtaner - After Theatre Snack* — CIoeed Mooday* 
S«vtng AuthenUc biand DMe* 4fc Brink*. Hot* D’O^vfm aerved at tha Nr 

ve. lt iltb St. — GR 5-6130 — Where Hasvatt Come* to The Vflhge

WE BUY 1 • 2 - 3 - 4 - 6 and 8 
FAMILY HOMES A AP ART M E NT 
HOUSES IN BROOKLYN — ALL 
CASH — IMMEDIATE ACTION — 

NO WAITING FOR BUYERS. 
PLAZA FUNDING CORP.

IN CATHOLIC COMMUNITY 
In MILLBROOK, N. Y. Route 82 
Large Country home near village 
13 rooms, 3 baths, 2-car garage, 

reasonably 
ORiole 7-3330 (NY)

a family house. Added gas heaL 
terrace, basement, double garage. 
Centraūy toc*ted. Bellaire, Quėeis.

SPruce 6-4381 or HO 4-6088.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
R AVS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERT8 BLVD. RICHMOND HILL, N. t

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street Phfladetoiiis 23, P$l

POplar 5-4110

MUŠT RAIŠE CASH
Finger Lakęs area. nr. .Watkins Glen. 
Sacr. ąuick sale on liberal terma fol. 
(1> 3-rm. fum. alum, trailer. heat, elec., 
well. etc.. 4 nice aeres. garden. 2 gd.
am. buildings: $2.400. $900 dwn. Movė 
right in. (2) Gd. 6-rm. house. lakeview, 
ei.. well. heat. plumb.; $54 tax. ins. 
$4.500. sėli $3.200. 1/3 dwn; (3) 10 lake- 
view aeres. 3-rm. dwelL. ei., vrell. pump. 
orchard. gar.; $2.700. $900 dwn.: (4) 70 
aeres. hi.. % clear. excel. timber. Spec- 
ulation or subdiv.: $3.800. 1/3 dwn.; (5) 
30 lakeview aeres. large bara. 90% clear. 
pert, airstrip. ei.. well; $2.100. $800 dwn; 
(6) 48 aeres. hi.. magnif. view. gd. rd., 
ei. avail.. timber for 20 hunting lodgesf 
$2.900. $950 down. Only those with re- 
ouired cash and genuine interest need 
apply. MUŠT BE SOLD IN AUGUST.

Ovvner, HAmilton 7-7626 (1— I.

IDEAL FOR RETREAT HOUSE 
RETIREMENT PARADISE — Year 
round home. Centered on Park-like 
six aeres overlooking NYC Reser- 
voir. Air. water, view superb. Con- 
venient to Catholic churches, store, 
Central High School. Low taxes. Ex- 
press bus NYC nearby. BA 7-8758 
before 4 p.m.

In SL Agnės Parish, in Rockville 
Centre — Sacrifice, leaving town, 3 
bedroom, center hall, large living 
room with f/p, formai dining room,, 
eat-in kitehen, dishwasher & double 
oven, powder room, finished base
ment, beautiful bathroom plūs stall 
shower, fine residential area; 326,- 
500, caH RO 6-2075, after Sunday.

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH 
In MASSAPEQUA Biltmore Shores 
2 blocks private beach, new 9 room 
split leveL Sundeck over 2 car ga
rage, 4 bedrooms, 2% baths, beauti
ful lower leve! family room with 
extra kitehen. 324,000. Owner 
PYramld 8-2719.

IN CATHOLIC AREA
IN MALVERNE, 2 NEW BEAUTI
FUL 6 ROOM RANCH HOUSES,

$24,000. 
240 FRANKLIN AVĖ. 

For Information Call Builder 
LY 9-6147

Netoli katant® bažnyCto* Levittown 
4 inieg. aptverta Levitt Cape Patio, 
alum, padengta, langų Meteliai, ap
saugota nuo vttrų. Gražia gamto
vaizdis, didelis sklypas, arti krau
tuve*. $13.300. Kreipti* j savininkų 
PE 5-3383.

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA.9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Proridence Street

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

Pheasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

Balis tokiam®, rictaHma IT kitokiom® pramogoms prieina*



DARBIIHHKA* 1959 m., rugpiūčio 5 <L, nr. 52

y njgpiMiD 9 <L, National Home,
188-11 Sutphin Blvd., Jamako* 
je. Bokštelių muzika nuo 2 v., •1 Darbininko imtinis piknikas orkestras nuo 6 v., veiks bufe- 

šiemet ruošiamas sekmadienį, tos.
rugpiūčio 30, Mlewild Park — direktorių suvažiavi-
MAX__  sode, prie Internatio- mas bus rugpiūčio 8, šeštadie-
nal aerodromo, Rockaway Blvd. Di Balto centre. Posėdžiai pra- 
ir 248th St, Queens, L.I. Vyk-, sideda 10 vai. ryto.
Stąntiems į pikniką organinio- Ignas Potrikonis, sūnus Ka
lamas autobusas ir jau galima zio, ieško savo dėdės, jo sūnaus 
įsigyti bilietus. Kaina už keito-'~ E. Petriconas (Ig. PetrikonioK ir 
nę autobusu ir įėjimą į pikniką jo sūnaus Viktoro, gyvenusio
2 doL šokiai bus gražioj salėj New Yorke. Rašyti adresu: O- 

belijos km., Miroslavo paštas, 
Alytaus rajonas.

Darbininko atkarpoje greitu 
laiku pasirodys Aloyzo Barono 
romanas “Vieniši medžiai’.

V. Stašinskas, konsulas, atos
togų išvyko į Maino valstybę.

Tėv. L. Andrickus, Brookly- 
no pranciškonų viršininkas, pra
leidęs atostogas Kennebunkpor- 
te, Maine, grįžo į savo pareigas.

Juozas Pupius, iš Chicagos,

gros geras orkestras.

. Kun. V. Mincevičius, atvykęs 
iš Romos, lydimas prel. J. Bal
kono, liepos 29 lankėsi Darbi
ninko redakcijoje ir pranciško
nų vienuolyne.

Adv. J. Šlepetys/- LB Tary
bos pirmininkas, persikėlė į 
naują butą? 3528 90 Street, 
Jackson Heights 72, N.Y.

* Anelei ir Juozui Prapuola- .„i-m, gyvenantiems HobXT »uvo atvykę į New York, ir 

N. X. liepos 31 gimė dvynukai, “I®la“kę Darbininko redakci- 
kuriems duoti vardai: Laimutė- >0,e A“tsč«>'* « “vo tėveliais 
Marija ir Kazimieras-Gediminas »vf.no Brooklyne. šiuo metu 

studijuoja ir tarnauja kanuo-
LifSanus^žumalo naujam nu- menėje.^.

menui jau baigiama telkti me
džiagą ir greit bus atiduota 
spaustuvei.

naujas uostas
ŽINIOS

Išnuomojami 5 šviesūs kam
bariai arti prie lietuvių parapi
jų bažnyčių. Geras susisiekimas 
su visa apylinke. Namas ramus, 
taip pat ieškoma ramios šeimos. 
Kreiptis 48 Marcy Avė., Brook
lyn 11, N. Y., Tel. ST 2-9843.

Ieškomas butas iš 3 kamba
rių, šildomas arba ir nešildomas 
Cypress Hill rajone. Skambin
ti Darbininko administracijai 
telefonu GL 5-7281. ___

A. A. Viktorija Janušonianė, 
ilgametė Darbininko skaitytoja, 
palaidota rugpiūčio 3 iš Apreiš
kimo bažnyčios. Nuliūdusios li
ko dvi dukterys: Valerija Simo- 
nelli ir Viktorija- Mali. Valeri
ja Mėli, gyvenanti Lakewood, 
N. Y., ir toliau užsisakė Dar
bininką, kurį labai mėgo jos 
velionė motina.
Atmaus galerijoje Great Ne- 
cke, N~Y., per rugpiūčio mėn. 
vyksta kolektyvinė paroda, ku
rioje dalyvauja: Cowan, Jony
nas, Mori, Shepherd, Viesulas.

Vytautas Augustinas išvyko 
atostogų į Maino valstybę.

Dt. K. Valiūnas, Neries pre
kybos bendrovės direktorius, su

Besiplečiant laivininkystei, ir 
didžiajame New Yorko uoste 
darosi ankšta. Dabartinės kran
tinės ęudsono upėje nesuspė
ja aptarnauti visų laivų. Moder
nieji laikai reikalauja ir naujų 
uostų įrengimų, kad būtų kuo 
patogiau ir kuo lengviau iškrau
ti prekes bei keleivius. Taip 
New Yorko miesto laivyno ir 
aviacijos skyrius sudarė planus 
naujam uostui pastatyti.

Seniau, dar burinių laivyMai- 
kais, ^Tėw Yorko uostas buvo 
prie Battery parko. Naujame 
plane vėl grįžtama prie šio pir
minio uosto. Jis bus statomas 
nuo Battery iki Brooklyno til
to. Taip New Yorko uosto kran
tinės bus prailgintos trim ket
virčiais mylios.

Pakrantėje prie East River 
bus pastatytas naujas kelias, 
iškrovimo sandėliai, prieplau
kos. Statyba moderni su daug 
erdvės, su gražiais pastatais. 
Bus pastatytos ir dvi specialios 
prieplaukos — viena bananams, 
o kita laikraštiniam popieriui. 
New Yorko laikraščiai sunaudo
ja gana daug popieriaus, kurio
pristatymas iki šiol buvo gana Kun. Jonas Zuromskis rug- 

Hnuomojamas 4 kambarių 831,0 ^e“na atostogauja Cape sunkus. Dabar specialioje prie- piūčio 7 išvyka dviejų savaičių 
butas su šildymu ir karštu van- Co<^’ Mass. ■ * = --
deniu — tik 2 asmenim, Wood- 
haveno rajone. Teirautis po 
6 vai. vakaro telefonu MI 2- 
4117.

Tėvų pranciškonų ruošiaman 
piknikan rugpiūčio 9 Kenne- 
bunkport, Maine, specialūs au
tobusai iš Bostono išvyks 7:30 
vai. ryto nuo Liet. Piliečių Klu
bo. Kelionei bilietus galima 
gauti O. Ivaškienės baldų krau
tuvėje ir pas V. Brazauską ir 
N. Grabijolienę.

N. Anglijos Kunigų Vieny-

mauskis rugpiūčio 11 šaukia 
provincijos kunigų susirinkimą 
Mašidlauskų viloje Whittemores 
Point, Cape Cod. Susirinkimas 
pradedamas 2 vai. popiet vai
šėmis ir prel. L. Tulabos pager
bimu, kuris šiais metais šven
čia 25 m. kunigystės jūbilėjų. 
šia proga Mašidlauskai padėkos 
preL L. Tulabai už* Romoje 
palaiminimą Moterystės Sakra
mento jų dukrelės majorės Ag
nės su kapitonu J. Kennedy.

kun. Al. Kontautas liepos 31 
grįžo iš St. Petersburg, Fla. kur 
švenč. Širdies parapijoje pava
davo kun. Lineliam

Atlanto rajono lietuvių skau
tų ir skaučių stovyklavimui ra
jono vadeivos Algio Banevi
čiaus rūpesčiu gauta amerikie
čių skautų stovyklavietė Harri- 
son Child, Manomet, Mass. Lie
tuvių stovyklavimas prasidės 
rugpiūčio 30.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas bus rugpjūčio 
7 d. po 7:30 vai. vak. pamaldų.

Jonas Narkus nuo rugpiūčio 
1 persikėlė vargoninkauti j šv. 
Pranciškaus parapiją Lav/rence 
Mass. Dabartiniu laiku šv. Pet
ro parapijoje vargonininko pa
reigas atlieka sesele Imelda. 
Nuo rugsėjo 1 vargonininko pa- 
reigom sugrįsta kofnp. Jeroni
mas Kačinskas.

Advokatė Zuzana Šalnienė, 
Lietuvos garbės konsulo adv. . 
A. šalnos žmona, buvo pagerb
ta specialiomis vaišėmis Lenox 
viešbutyje liepos 22 ryšium su 
jos pasitraukimu iš valdiškų pa
reigų (iš Board of Review of 
the Massachusetts Division of 
Employment Security). Bendra
darbiai atsisveikindami įteikė 
jai rankinį laikrodėlį, papuoštą 
deimantais. Po atostogų ji ver
sis advokatūros praktika drauge 
su savo vyru.

CAMBRIDGE, MASS.

Kun. S. Saulėnas su liepos 
mėnesiu baigė savo atostogas, 
kurias praleido Bostono apylin
kėse.

Kun, Juozas Patrauskas rug- 
i piūčio mėnesį išvyksta atosto- 
\ gų. Jis žada dalį savo poilsio 
p praleisti Chicagoje pas gimines. 
įv Linkime, jam gerai pailsėti, nes 

per visą pavasarį ir vasarą sun
kiai dirbo remontuodamas pa
rapijos pastatus.

Pakrikštytas. Steponas San- 
tackas, sūnus Jono ir Loretos 
(Rowan).* Kūmais buvo Juozas 
Abbot ir Janice Gruskin.

I " Jonas Gailevičius (Gillisj lie
pos 27 palaidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo Bažnyčios šv. My
kolo kapuose, Forest Hills, 
Mass.

Prieinamiauaiomis kainomis su 
labai gerom ISsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietų pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVASKIENBS

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

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

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

____ Res.; AN 8-5961________

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

Vietinis

Radijo programos
RADIJO VALANDA

ved. Antanas F. Kneižys
WHIL — 1430 kil. Medford,
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
JULIUS MALDUTIS

' Sulankstytų automobilių da-

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Viščinis

WK0X — 1190 kil Farming- 
ham, Mass.
^Sekmadienįįnuo<2 iki 3 popiet;-

RADIJO PROGRAMA

; ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA

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

naujomis, dažymas ir poli
ravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

. televiziją,^radĮiją, patefoną 
įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
■ 273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

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

S p o r t aš r 
(Atkelta iš 6 psl.) 

komiteto, šią mintį iškėlusio ir

LIETUVOS ATSIMINIMAI 

ved. Jokūbas Stukas

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220 ..

AtA

WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Woodhavene skubiai parduo
damas namas, kampinis mūri
nis, su 2 garažais, 11 kambarių, 
ištaisytas rūsys. Kaina prieina
ma visiems. Pirkėjas gaus visą

Elzbietai 
Lešinskienei

mirus Lietuvoje, jos brolį 
prel. Pranciškų Jurą ir jos 
sūnų prof. Alfonsą Lešinską 
nuoširdžiausiai užjaučiame

namą tuščią. Skambinti savi
ninkams: MI 2-0101.

LAWRENCE, MASS.
LIETUVIAI

APREIŠKIMO PARAPIJOS
METINIS

PIKNIKAS
Sekmadienj, 1959, Rugpiūčio-Aug. 9 d.

IAMAICA POUSH MATOMAI HOME
108-11 SUTPHIN BLVD, JAMAKA. N. T.

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

NICK DZVAMOB KAPELA
iki 10 V»L

Veiks baras ir bus

Visus kviečiame daly auti!

AprettHno parapijos kunigai

IKI PASIMATYMO PIKNIKE!

plaukoje iš laivo galės tiesiai kariuomenės manevrams į J. „ . .
krauti i sunkvežimius ir gaben- Camp Drum, N.Y. Jis tarnauja ĮSyvendmusiosuFastasu-
ti Į didžiųjų laikraščių spaustu- National Guard divizijoje majo- te tarioteS ADAM R E ALT Y C O.

galėjome susilaukti kai kurių o f f e r sves. ro laipsnyje.
Pirmoje prieplaukoje prie 

Battery parko bus įrengtas ae
rodromas helikopteriams. Jais East New Yorke su atskiru ap- 
daugiausia naudosis prekybi
ninkai, kurie į New Yorką at
skrenda lėktuvais. IŠ didžiųjų 
aerodromų helikopteriais jie 
greit pasieks Manhattano salą 
ir Wall St. prekybines įstaigas.

. . , . . . sunkumu. Nepamirštinas ir A complete real estate
Išnuomoiami 6 kambariai - sutvarkymas su lietuviš- and Insurance Service 

, “ į . . .... REAL ESTATE, SALES
kais pasais keliavusių zaidikų. APpRAISAbS( mortgages 

Rungtynės įvyksta naujoje & Management Insurance 
geidaujama suaugusiųjų šeima arkiVyskupo Mulloy vardo m O- FIRE, CASUALTY, LIFE 
Kreipus j Mrs. M Kaukasas, kykloje 6* vai. vak. Prieš tai Automobile and busness 
453 Essex St., Brooklyn 8, N.Y. pnešžaismvjė matvsime žai- fast action
telefonas AP 7-9864. džiant mot'erų krepšininkes.

Kadangi penktadienį įvyks
tančio banketo vietų skaičius ADAMREALTY C O. 

pažanga New Yorko laiviniu- laikyti valgyklai Lietuvių Ame- labai ribotas, patartina iš anks- 
rikos piliečių Klube, 280 Union to susirišti su Algirdu Ruzgu 

~ •' ----- - t h Y9-7209, šiuos reikalus tvar-
naudotis patalpa, indais ir vir- kančių, šeštadienį po rungty-

. tuve. Dėl sąlygų ir smulkesnių nių įvykstančiame vakare Cyp- Adam Stankūnas, Reaitor 
informacijų kreiptis telefonu ress Manor, tuo tarpu, vietų Vytautas Kvietkauskas, Saiesman 
EV 4-9672 . skaičius neribotas. Atletą^ 

šildymu ir šiltu vandeniu. Pa-

AND PREFERRED ATTENTION,
"SEK ADAM FIRST”

Naujasis uostas bus didelė Ieškomas asmuo arba šeima

kystėjė. Jis atsieis apie 40 mi- rikos piliečių Klube, 280 Union 
lijonų dolerių. Statybos darbai Avė., Brooklyn, N. Y. Duodama 
prasidės šių metų rudenį ar ki- ‘ ~~
tų metų ankstų pavasarį.

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

EL4-I570

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

Broeldyn 8, N. N. 
tai. APptegate 7-7083

Rhenem you're siek, 
go to bed and doe't uorry. 
Rhtte you're heatthy, 
askusabout Hartford 
AccidentSckness Insurance. 
Then you W0NT hm to worry 
about medical biUs! 
PleasecailiissooR.

ALBERT F. PETERS 
Office: 

118-85 0UEEN8 BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y. 

Virpinta 3-1477

Office:

! MUUB NCMR ut BUMUI CMNR

SUTIKIME MOŠŲ KREPŠININKUS — GRĮŽUSIUS l§ PIETŲ AMERIKOS KELIONĖS

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS 
NEW YORKE

maloniai kviečia New Yorko lietuvių plačiąją visuomenę atsilankyti į rengiamą

BANKETĄ RUNGTYNES
PROGRAMOJE:

PASILINKSMINIMĄ
1. Sutikimas krepšininkų rugpiūčio 13 d. 3.00 v.p.p. Idlewild aerodrome. $ 

Skridimas Nr. 852, Varlę lėktuvų linija, International Arrival Building. £
2. Pagerbimo banketas rugpiūčio mėn. _ 14 d. 8.00 vai. vak. FESTIVAL $ 

New York City. Po banketo $
šokiai iki vėlumos. Banketo kaina $5.00 asmeniui. Kelrodis: BMT § 
Broadway traukiniu iki 23 ar 28 St., IRT Lexington iki 23 St. $

3. Krepšinio rungtynės rugpiūčio mėn. 15 d. 5.00 v.v.; žaidžia moterys

salėje, 40 E. 26th St. Manhattan.

LSK New York prieš LSK “Vytis”, Woreester..6.00 v.v. šiaurės Ame- X 
rikos lietuvių krepšinio rinktinė prieš Lietuvių Atletų Klubą. Rung- 
tynęs vyksta Archbishop MOLLOY High School (83-53 Manton St., & 
Jamaica). Pasiekiama traukiniu: IND E, F iki Van Vyck stoties; ma- ė 
šinoms iki Queens Blvd. ir Van Wyck Blvd. susikirtimo kampo. S 
Įėjimas — $1.50. 5

4. Pasilinksminimas rugpiūčio mėn. 15 d. 8.00 v. v. C Y PRESS MANOR § 
salėse — kampas Myrtle Avė. ir Cypress Avė. Ridgewood-Brooklyn. .
Įėjimas — $2.00. Kelrodis: BMT Canarsie traukiniu iki Myrtle Avė. v 
stoties, iš ten paeiti 2 bloku. X

Banketui staliukai 4 ir 8 asmenims užsakomi pas A. Ruzgą, tel. HY 9-7209

KVIEČIAME VISUS IR VISUR DALYVAUTI
aoptoooaoe^eeooooi t

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
GiaboiiBO-RiilnninBotojaR 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Mallhew P. Baltas

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooktyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Beduoni Avė. 
Brooklys, N. Y.

J. B. S h alins- 
§ a Ii n s k a s

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

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

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

TeL Virgiui* 74499

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Bataunuoto jas 
Cauibridge^ Maso. 
NOTARY PUBLIC

- Patarnavimas Steną ,r "s**!
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
DNdge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikalo (sukRo. TeL TW 8-84M


