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sirinkimuose priimti rezoliuci-

Rezoliucija buvo priimta rug
pjūčio 20 A.F.L. - C.I.O. vykdo-

šiuos miestus:

komu* 
vakaru

kalbėtis su Chruščiovu privačiai

Ida, kad A.F.L. - C.I.O. turėtų 
dalyvauti pagerbimo šiai galvai 
svetimos vyriausybės, kuri gau
siai yartoja priverčiamojo dar
bo stovyklas ir' kuri įsakė 
žudyti tūkstančius vengru, 
vojančiu dėl savo tautinės 
priklausomybės ir laisvės.

sutikti
Chruš-

tarpe 
indivi-

Be to, kaip laisvas profesi
nių unijų sąjūdis, A.F.L. - C.I. 
O. nėra Įpareigotas sutikti su 
bet kuria mūsų vyriausybės vi
daus ar •užsienio politika.

Pavyzdžiui, Amerikos darbo 
sąjūdis visada tvirtai priešinos,

MIUNCHENO KELIU NEITI 
NEBUS LENGVA

Prezidentas pareiškė, kad pa
sikalbėjimai su Chruščiovu ga
li sumažinti įtampą, sušvelnin
ti šaltąjį karą. Amerikos ir 
Europos visuomenėje kilo ne
rimas, ar tas šaltojo karo švel
ninimas nereikš naujų nuolai
dų Maskvai .N. Y. Times pa
siskubino raminti, kad prezi-

Kaip laikosi Amerikos visuomenė
dvieju tu vyru, Eisenhowerio 
ir Chruščiovo paveikslai drauge 
bus didelė propaganda Sovie
tu Sąjungai. Laikraštis taip pat

nutarė siūlyti kandidatu Į vice
prezidentus Wagnerį.

čiovu pritaria. Tačiau nurodo 
taip pat nuogąstavimą, kad ne
išvengiamai bus pakirsta mo
ralė pavergtuose kraštuose,'jei 
būtų išduotos jų išsivadavimo 
viltys, susitaikius Amerikos vy
riausybei su esama padėtim. 
Tuo labiausiai susirūpinę Ame
rikos gyventojai, kilę iš paverg
tu kraštu.

pataria lietuviu visuomenei:
1. Prieš atvykstant Į Jung

tines Valstybes Rusijos dikta
toriuj Nikitai Chruščiovui ir 
taip pat jo lankymosi metu, 
šaukti masinius mitingus ir

O GAL MIUNCHENO KELIAS 
YRA TEISINGAS?

Prezidentas, valstybės sekre
toriaus pavaduotojas kalbėjo, 
kad susitikime su Chruščiovu 
nori tik sušvelninti šaltąjį ka-

mbsios tarybos 3253 balsais. Tai 
George Meany didžiulis laimė
jimas prieš Reutherį. Tačiau ir 
Meany ir Reutheris pareiškė, 
kad juodu yra vieningi “nusi
statyme prieš komunizmo ne
moralumą, prieš sovietinės dik
tatūros brutalų žmogaus lais
vių ir demokratinių teisių pa
neigimą.” Tik Reutheris sakėsi, 
kad jis noris susitikti su Chruš
čiovu, kad jam į akis galėtų 
pasakyti ką galvoja apie jo re
žimą Amerikos darbo žmonės.

UŽEIGOS JIEM NEBUVO Cm yra keturi jugT-i.iv.v; i 
metų. Bc’asko Svark,-.. 31. M Ima. 29. ir ios vyra< Ivo 
yra automobilių mechanikai. Jie visi pabėgo nuo Jugos: 
mo. Nuo kovo 7 jie įsėdo Prancūzi|cs uoste i Danijo' 
praleido s mėnesius, nes apie tuzinas valstybių, i kui 
atsisakė juos priimti. Reikė 10 skubėti, nes moteris b; 
pereita savaitę Austrija sutiko juos . įsUersti. ir jie rS

SPRAUSMINIS LĖKTUVAS, kuriuo prezidentas Eiscnhovveris trečia 
dienį iškeliauja j Europą.

pažintų Franko diktatūrą. Bet 
mūsų vyriausybė pripažino ir 
net davė ūkinę pagalbą šiai dik
tatūrai. Tokia vyriausybės veik
la nereiškia, kad A.F.L - C.I. 
O. turėtų sveikinti Franko, net 
jei mūsų vyriausybė jį pakvies
tų atlankyti Jungtines Valsty
bes.

Tokis pat prezidento pakvie
timas ponui Chruščiovui nereiš-

1. pasitarimuose su Chruš- <**&<» arba specialiai Šiam rei- 
čiovu nepraeiti pro Sovietų pa
vergtų tautų klausimą tylom;

2. nedaryti susitarimų su So
vietais, paliekant dabartinį tau-

mą I.C.F.T.U. (International 
Confederation of’ Frėe Trade 
Unions) politikai prieš pasikei
timą delegacijom su vadina
mom profesinėm' sąjungom ko
munistiniuose ar kituose tota- 
listiniuose kraštuose.

A.F.L. - C.I.O. yra laisvų pro
fesinių unijų organizacija Nė
ra Sovietuose partnerio, su ku
riuo mes, A.F.L. - C.I.O., galė
tume keistis. Kremliaus dikta
tūra griežtai draudžia Sovietų 
darbininkam organizuotis į 
laisvas profesines sąjungas. Va
dinamos profesinės sąjungos S. 
S.S.R. yra ne kas .kitas kaip ko
munistinės diktatūros agentai.

Taigi negali būti klausimo, 
kad A.F.L. - C.I.O. duotų pri
pažinimą galvai vyriausybės, ku 
ri neleidžia savo darbo žmonėm 
turėti bet kokias laisvas profe
sines organizacijas. Amerikos 
darbo žmonės niekad nedaly
vaus pagerbime, skirtame gal
vai vyriausybės, kuri siekia su
naikinti žmogaus visokią lais-

A ■ . v. . v ir Anglijos. Pirmieji du mano,
AUga skaiClUS prieš Maskva dėl Berlyno tik 

blefuoja, o antrieji du, kad tai

KOMITETAS PRIEŠ 
VIRŠŪNIŲ PINKLES

— Vokietijoje didelis susini 
piiiiinas tarp politiku dėl PrajT 
cu/i jos prezidento de < 
gili. kurie sprogdina X

Imigracijos ir natūralizacijos 
įstaiga New Yorke išsiuntinėjo 
163,000 laiškų Amerikoje gyve
nantiem nepaliečiam su primi
nimu, kad jie turi teisę gauti 
pilietybę. Jei nori, gali užpil
dyti pridėtus laiške popierius.

Tokių galinčių gauti piliety
bę Amerikoje yra 3 mil. Tai 
būtų didelis svoris rinkimuose.

N. Y. Times cituoja iš Phi- 
1 adei phi jos laikraščio Jono A. 
Stikioriaus pareiškimą: "Naivu 
yra manyti ,kad pasikalbėjimas 
au prezidentu Eisenhoweriu ma
sinį galvažudį kaip Chiuščiovas 
išmokytų Dievo baimės". Esą

— Balt. Rūmuose 
lt.ngotl ( hrt 
ii\tu trukti)

GEORGE MEANY. Su juo prieš WALTER REUTHER. Su juo 
Chruščiovo priėmimą 21. Chruščiovo priėmimą 2.

N. Y. Herald Tribūne visa- 7---------------------------------- :-------------------------

Pasisakė prieš demonstraci
jas gatvėse. Vadino jas netvar
kingom ir aiškino, kad jos ne
darys įspūdžio pačiam Chruščio
vui, nes jis moka demonstraci
jas organizuoti efektingiau.

Amerikos organizuotoje 
suomenėje maža tikėjimo, kad rimtas pavojus. 
Chruščiovo atvykimas sušvel- Dėl rytų Europos taip pat 
nintų šaltąjį karą. Tačiau daug nėra ko kalbėti. Nėra abejonės, 
susirūpinimo, kad Amerikos vy- mano Lippmannas, kad susi- 
riausybė slysta nuo ligšiolinių tikti su Chruščiovu Eisenhowe-
principų. N.Y. Times sako, kad riui netektų, jeigu rimtai bū
dė! to Chruščiovo klausimas 
virto labai kontraversiniu da
lyku. Prieš Chruščiovo priėmi
mą pasisakė ne tik didžioji dar
bo unijų federacija, bet ir A- 
merikos Legionas, taip pat 
tarptautinė krikščiovniškų baž
nyčių taryba, Amerikos baptis
tų konvencija.

jas ir siųsti jas prezidentui Ei- 
senhoweriui, valstybės sekreto
riui Herteriui, savo senatoriam 
bei kongresmanam, ir vietinei 
spaudai.

3. Iniciatyvos šioje veikloje 
turėtų imtis ALT skyriai ir 
draugijų sąryšiai, o kur tokių 
nėra, — paskirų draugijų val

iavo elgesiu su pavergtom tau
tom parodys, kad jis nėra jų 
laisvės priešas.

Tam reikalui Freedom House 
siūlo savo paramą, globą ir

W. Lippmann (NYHT )nė ne
sistengia aiškinti, kad preziden
tas neis į nuolaidas. Priešin
gai, jis aiškina, kad tai, ką siū
lo Maskva, esanti tik nuosekli 
išvada iš realių faktų. Būtent: 

—Faktas, kad šaltasis karas 
eina tarp Amerikos ir Sovietų. 
Prancūzija ir Vokietija nėra jo
kia karinė jėga. Gerai, kad Ei- 
senhoweris neturėjo konferen
cijos su vakarų viršūnėm. Tai 

rą ir visai nesirengia nei vaka- mini, kad Philadeiphijos lietu- palieka jam laisvas rankas šū
viai nešios j’*odus kaklaryšius sitarti dviem didiesiem, kaip 
kaip tylaus protesto prieš siūlo Chruščiovas. Ypačiai, kad 
Chruščiovą ženklą. Prancūzijos ir Vokietijos pa-

žiūros nesutaria su Amerikos

me puslapyje paskelbtas prezi
dentui Eisenhoweriui laiškas ko
miteto, kuris vadinasi “Com- 
mittee Against Summit Entang- 
lements” su 63 vadovybės žmo- ragiru |ietuviv viwomenę: 
nių parašais. Rezoliucija prašo dėtis prie protesto mitingų 
prezidentą paveikti, kad Chruš- jr piketų kartu su kitų tauty- 
čiovas ir prezidentas atidėtų organizacijom; mitinguose 
savo keliones, iki Chruščiovas priimti rezoliucijas prezidentui, 

valstybės sekretoriui, vietos gu
bernatoriam, senatoriam ir kon
gresmanam. Rezoliucijose ska
tinti:

LIETUVOS VYČIŲ 
KONGRESAS

tų galvojama kurstyti ir rem
ti rytų Europos pasipriešini
mą. Jei kadaise tai ir buvo mū
sų politika, tai seniai jos atsi
sakyta. .. Įtampai palengvėjus 
tarp Rusijos ir Amerikos, su- 
švėlnėsianti įtampa ir rytų Eu
ropoje, ir laisvė ten labiau su- 
klestėsianti taikai sustiprėjus...

Dėl Chruščiovo priėmimo A- 
merikos unijų federacija (A.F.
L. - C.L0.) paskelbė tokį pa
reiškimą:

... Ne AFL - CIO vykdo
mosios tarybos reikalas pritar
ti ar nepritarti mūsų preziden
to kvietimui kitos vyriausybės 
galvai. Dėl to mes nieko ne
turime pareikšti, ar prezidento 
kvietimas yra išmintingas. Tuo 
pačiu metu betgi mes turime 
pažvelgti į padėtį realistiškai.

Sovietinis režimo* tebėra to
talinė diktatūra. Jis siekia a- 
grasi jos ir pasaulio pavergimo. 
Jis sugriovė visas demokratines 
teises ir laisves savame krašte. 
Jis siekia dabar pasikasti ir su
griauti teises bei laisves, kurias 

'mes, amerikiečiai, branginant
savame krašte.

Nėra nė jokio ženklo, kad 
Kremliaus valdovai pakeitė sa
vo režimo siekimą ar bent bū
tų sulėtinę veržimąsi nukovoti 
pasaulį ir jį perdirbti pagal so
vietinės tiranijos pavyzdį.

Buvo pranešta, kad vicepre
zidentas Nixonas vizito metu 
Sovietuose žadėjęs paraginti A- 
merikos darbo žmones aktyviai 
įsijungti Į mainų programą su 
vadinamom Sovietų Sąjungos 
profesinėm sąjungom ...

Tokioje padėtyje vykdomoji 
taryba patvirtina savo 1959 va
sario pareiškimą prieš pasikei
timą delegacijom su diktatūri
niais kraštais. Mes taip pat pa- , , . 
kartojame savo visišką pritari- Apriko? vyriausybe pn-

dentas Miuncheno .keliu neis, 
nes nuolaidos neveda į taiką*. 
Iš kitos pusės laikraštis rodė, 
kad ir Maskva nesirengia į nuo
laidas. Chruščiovas kaip siekė, 
taip ir tebesiekia

—pasidalyti pasaulį tarp A- 
mprikos ir Sovietų;

—susitarti, kad pasidalinto 
pasaulio ribos būtų dabartinis 
status, pridedant prie 
nistinio pasaulio dar 
Berlyną.

Toliau jau būtų tik 
nės išvados: Amerika-, atsisaky
tų nuo bazių, Amerika duotų 
prekybos kreditus Maskvai ir

FREEDOM HOUSE 
nurodė, ką kiekvienas amerikie
tis turėtų daryti.

Freedom House yra organi
zacija, kuri veikia nuo 1941 ir 
skirta kovai prieš bet kokį to- 
talizmą. Ji paskelbė N.Y.Times 
ir N .Y. H. Tribūne atsišauki
mą, kuriame įspėja amerikie
čius, jog Chruščiovas atvyksta 
užliūliuoti Amerikos žmonių. 
Ragina:

Amerikiečiai turi 
Chruščiovą tyla; prieš 
čiovo propagandą savo 
amerikiečiai kiekvienas 
dualiai ir kolektyviai turi pa
skleisti tikrą informaciją apie, 
komunizmą ir Chruščiovą:

(a) rengti diskusijas namuo
se, klubuose, bažnyčiose, kur 
tik susirenka žmonių;

(b) prašyti vietos laikraščius, 
radijo, televizijos stotis, kad in
formuotų apie tikruosius Chruš
čiovo siekimus;

(c) paskatinti leidyklas ir 
skaityklas, kad paskleistų bro
šiūras, kurios supažindintų a- 
merikiečius su komunizmo są
mokslu;

(d) siųsti rezoliucijas ir laiš
kus valstybės prezidentui.

FREEDOM HOUSE SIŪLO:
Freedom House vadovybė 

paskelbė N. Y. Times savo pa
sisakymą dėl demonstracijų 
prieš Chruščiovą.

.. t. j ... .. . tų pavergimo status quo; tai tu-
rO?.e> ri tyg“1 liesti visus pavergtus
mes nu*t*’į* į«pūdįirvilt»s, Europos kraštus, būtinai iskai- 
k,U™. tant.Baltijos valstybes;
SSšė’SSnta’j Boley 3 Reikalauti kelti Sovietų
ir setotori™MaS Grikis r«!’n kraš.tųa Blaij‘vinim?' 

kaip būtiną sąlygą pastoviai ir
— Kubos buvęs diktatorius teisingai taikai. 

iŠ Domininkonų Respublikos iš-
vyko į Portugalijos salų Madei- KOM|TETAs
rą. Jo šeima tebegyvena Hon
doje.

kalui sudaryti komitetai; patar
tina, kad protesto pareiškimus 
bei reikalavimus laiškais siųs
tų Į VVashingtoną ir skelbtų 
vietinėje spaudoje ne tik or
ganizacijos. bet ir paskiri ais- 
menys.

4. Tartis ir kooperuoti, kur 
įmanoma, su kitų tautybių at
sakingom grupėm dėl demons
tracijų. bet vengti viso to. kas 
ardytų viešąją tvarką arba pra
silenktų su šios šalies Įstaty
mais;

5. Smerkiant grobuonišką 
Rusijos valdovų politiką, ragin
ti JAV prezidentą pasakyti So
vietų Sąjungos premjerui, kad 
teisinga ir pastovi taika ateis 
Į Europą tiktai tada, kai Rusi
ja pasitrauks i savo natūralias 
prieškarines sienas ir gražins 
suverenines teises Lietuvai bei 
kitom Pabaltijo valstybėm — 
Latvijai ir Estijai

Detroite rugpiūčio 22 pasiun
tė prezidentui Eisenhoweriui 
telegramą dėl Chruščiovo. Nu-

Prezidentas Eisenhoweris rug 
Sėjo 26 lankosi Bonnoję. E ten. 
vyks rugp. 27 į Londoną ir rug
sėjo 2 Į Paryžių. Rugsėjo 4 
prezidentas baigs pasitarimus 
su sąjungininkais.

Prezidentas,.vyksta ten, kad 
išblaškytų įtarimus, jog jis no
ri su Chruščiovu dviese susi
tarti dėl pasaulio politikos. Pre
zidentas nori suderinti visų ke
turių sąjungininkų politiką. Vi
sur jis numatomas priimti ka
rališkai. Tačiau N. Y. Times 
neslepia, kad kancleris Adenau- 
eris neturi tiek pasitikėjimo Ei- 
senhoweriu ir Herteriu pasita
rimam su Chruščiovu, kaip jis 
turėjęs Dulles. Pasitarimai su 
Chruščiovu, sako N. Y. Times, 
gresia santykių pašlijimu tarp 
sąjungininkų. Labai susirūpinus 
Bonna ir LondMns dėl galimo 
Prancūzijos iškritimo iš sąjun- H* BeVfyno hėi~pa vergtųjų tau- 
g0S tų išduoti. N. Y. Times paste-

A .Stevensonas, parvykęs iš bi, Amerikoje daugelis pre- 
Europos, pareiškė taip pat, kad ridento susitikimui su Chruš- 
užsieniuose prezidento ir Chruš
čiovo susitikimas laikomas di
deliu laimėjimu Chruščiovui. 
Stevensonas pats esąs nuste
bintas, kaip Eisenhoweris stai
ga atsisakė politikos, kurią taip 
rėmė valst. sekr. Dulles. Ste
vensonas. pasisakydamas už pa
sikalbėjimus su Chruščiovu, Į- 
spėja betgi: "Nelaukime tuojau 
vaisių iš tų susitikimų". .Tarp
tautinė įtampa-cmažėsianti ir 
didėsianti, kaip tai diktuos Ru
sijos politika.

Kad egzilų pasisakymas prieš 
Chruščiovą būtų tvarkingas ir 
efektingas, Freedom House siū
lo rengti viešus mitingus įvai
riuose miestuose.

Chruščiovas jau pasirinko ke
lionės maršrutą. Jis aplankys 

Washingtoną, 
New Yorką, Los Angeles, San 
Francisco, Dės Moines, Ames, 
Iowa, Pittsburghą, Washingto- 
ną. Spaudoje buvo pastebėta, 
kad 1956 lankydamasis Anglijo
je. Chruščiovas suprojektuotą 
maršrutą pakeitė. Tačiau Ame
rikai suprojektuotame maršru
te Chruščiovas atsisakė lanky
tis karinio ginklavimo vietose. 
Atsisakė taip pat nuo didžiųjų 
Chicagos. Detroito. Clevelando 
miestų. Gal Mikojano ir Koz- 
lovo priėminas ten jį atbaidė. Varšuvoje rugsėjo 1 bus tarp.

Iowa gub. Herschef C. Love- parlamentarų unijos konferen- 
less pareiškė taip pat esąs prie- cija. Vokiečių numatytoje dele- 
šingas. kad Chruščiovas lanky- gacijoje buvo 4 parlamentarai, 
tusi jn valstybėje — gali bū- kilę iš sričių, kurios dabar pri 
ii incidentų su imigrantais. jungtos prie Lenkijos ar Čeko- 

slovakijos Lenkai pareiškė pro

Margusrite Higgins (NYHT), 
mano, kad politinis žaidimas 
jau įsibėgėjęs Chruščiovo nau
dai. Jis laimėjo kvietimą iš Ei- 
senhowerio be jokių sąlygų. Tai 
gi, pirko “ši tą už nieką’.

Sovietai žino, samprotauja 
toliau Higgins, kad vienintelė 
priežastis, kodėl Chruščiovas 
pakviestas, yra Vakarų baimė 
dėl Berlyno. Dėl to Eisenhowe- 
riui nebus lengva įtikinti Chruš- 
ęioya, jog „yięna 
būtinai turi vesti į kitą nuolai
dą, ir jog Amerika, nors - ir 
kaip turtinga, ne visada gali 
duoti “šį tą už nieką”.

— Prezidentas paskyrė unijų 
federacijos prezidentą Meany 
Amerikos delgacijos nariu į ar
timiausią Jungt. Tautų sesiją. 
Amerikos delegacijos nuolatinį draugijų susirinkimus protestui 
pirmininką Cabot Lodge jr. prieš Sovietų Rusijos imperia- 
paskyrė palydovu Chruščiovui lizmą ;
po Ameriką. 2. Tnbse mitinguose bei su-

-.iii Mal 1956
I i»ndon.i hnvo >u>t.<bd\ti Trtil 
dv iiiai Anglijo'- ri'C iki Ven: 
rijos .sukilimo
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Sovietų lupose yra inidaty-
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Amerikos darbo žmonių atsakymas
Amerika — didelių staigme

nų šalis. Ar gali būti didesnė 
„ staigmena kaip ta, kad Ameri

kos milijonieriai pirmieji nusi
lenkė prieš komunizmą. Mili
jonieriai, o ne darbo žmonės, 
į kuriuos komunistai šaukiasi 
kituose kraštuose.

su sovietinių respublikų lyde
riais, atsakydami vicepreziden
tui, kuris sulygino Amerikos u- 
nijas su sovietinėm profesinėm 
sąjungom. Rezoliucija sako:

"AFL > CIO yra laisvy umįp 
organizacija. Sovietuose nėra 
tokio partnerio, su kuriuo mes, 
AFL • CIO, galėtume keistis 
delegacijom. Kremliaus diktato
riai griežtai draudžia Sovietu 
darbininkam organizuotis į lais
vas unijas. Sovietu vadinamos 
profesinės sąjungos yra ne kas 
kitas, kaip tik komunistinės 
diktatūros agentai".

Darbo žmonės atsakė* ir vy-

Kapitalisto! pirmieji ėmė 
spausti vyriausybę, kad baigtų 
šaltąjį karą ir plėtotų prekybą 
su komunistiniais kraštais.

Nusilenkimas prieš komu
nizmą ir prekyba su juo žadė
jo kapitalistai!) didelį pelną.

Vaįdžios žnMDės taip pat ė- , / . >
mė lankstytis prieš komunizmo riausybei, kuri norėjo, kad u- 
šulus. --i—

Prieš išleidžiant į Maskvą vi
ceprezidentą, buvo ten nuvykę 
devyni gubernatoriai. Parvykę 
spaudė vyriausybę kuo daugiau 
“fratemizuotis’ su Maskva. Ir 
patys davė pavyzdį: guberna
torių konferencija nutarė pa
kviesti sovietinių “respublikų” 
lyderius.

Parvykęs viceprezidentas pra
sitarė du dalykus: tegul bus 
Chruščiovas sutiktas su gėlėm; 
tegul keičiasi delegacijom Ame
rikos darbo unijos su Sovietų 
profesinėm sąjungom.

Tai turi būti daroma bolše
vikam prijaukinti.

*
Darbo žmonię Amerikoje di

džiausia organizacija — unijų 
federacija AFL * CIO atsiliepė nizmas ir Chruščiovas susilaukė naikinama. 
| anuos raginimus. Atsiliepė re- iŠ darbo žmonių?
zoliucija, kuri rodo visai kitokį Darbo žmonės atsisakė nuo 
darbo žmonių galvojimą nei trumparegiško noro bizniauti su 
milijonierių ir valdžios. Darbo bolševiku. Jiem aišku, kad su 

k' ~ i*. obuoliaudamas neteksi 
iĮelio.
$£ įmonės atsisakė nuo 

Įblitikavimo, kad bol- 
is galima prijaukinti. 
Įmonių politika tiesi 

ir atvira: nenorim broliautis su 
tuo, Kūris palaidojo ar pavergė 
milijonus; kuris pažadėjo ir a-, 
merikiečnis palaidoti; kuris ir 
nerodo jokių ženklų, kad nuo 
Uranijos būtų linkęs atsisakyti.

Tokis atsakymas, laisvų dar
bo žmonių atsakymas, ir Mask
vai turi būti didžiausia staig
mena.

nijų federacija pasikviestų 
Chruščiovą kalbėti tariamai 

, jam prijaukinti. Rezoliucija sa
ko:

"Kaip laisvas unijų sąjūdis, 
AFL - CIO nėra įpareigotas su
tikti su savo vyriausybės bet 
kuria vidaus ar užsienio poli
tika ... Pono prezidento pa
kvietimas ponui Chruščiovui ne
reiškia, kad AFL - CIO turėtų 
dalyvauti pagerbime galvos sve
timos vyriausybės, kuri plačiai 
vartoja priverčiamojo darbo sto
vyklas ir kuri įsakė žudyti 
tūkstančius vengrų, kovoj ančių 
už savo tautinę nepriklausomy
bę ir laisvę".

džiausio pasipriešinimo komu-
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Chruščiovo nauja strategija treciam kare

SOVIETŲ armijos pastininkai parade Maskvoje

rankose yra taip pat iniciatyva 
trečiajam pasaulio karui pa
ruošti.

Apie Sovietų karo planus 
naujų informacijų pateikia 
Anglijos specialistas sovieti
niam reikalam J. N. Mackin- 
tosh, kuris karo metu buvo ry
šininkas tarp anglų ir sovietų. 
Savo samprotavimus jis remia 
prasitarūnais specialioje sovie
tų karo spaudoje, taip pat Va
karų karinės žvalgybos davi
niais.

Sovietų karinė strategija pa
sikeitė po Stalino mirties,

—mano Mackintbsh. Stalinas 
galvojo, kad trečiasis karas tu
ri laikytis tos pačios strategi
jos kaip ir antrasis, kuris da
vė Sovietam pergalę. Sovietų 
kariuomenė, Stalino samprota
vimu, turi pirmoje karo fazė
je pasitraukti į Rusijos gilumą 
ir ten įleistas priešo jėgas a- 
linti. ’ Antroje fazėje Sovietai, 
išlaikę savo karines jėgas svei
kas ir ūkinį gyvenimą nesunai
kintą, pradės priešą spausi 
masine ofenzyva. T

Kariniai strategai po Stalino 
daug svarstę karo klausimą. Jie 
radę, kad Stalino planas nesąs 
realus, atsižvelgiant į naujuo
sius ginklus, kurie gali pasiekti vadinas, turėtų būti Sovietų 
ir. Rusijos gilumą. Nuo 1955 laimėtas. 
Sovietuose subrendo kita ir 
nauja strategija. Jos bruožai 
esą toki:

— Nauji strategai netiki, kad 
atominiai ginklai nulemtų karo 
laimėjimą. Jie pridarys daug 
nuostolių, bet lemiamas žings
nis karui laimėti priklausys 
konvencionalinei kariuomenei, 
ypačiai tankui.

— Atsižvelgiant į raketas, 
kurios lengvai gali pasiekti Ru
sijos gilumą, būtų nesaugu So
vietų kariuomenę atitraukti Į 
Rusiją. Ji ten galėtų būti su-

— Nato bazės, kurias reikia 
pirmoje karo fazėje sunaikinti, 
pagal sovietinius strategus, ga
li būti arba vakaru Europa ar
ba artimieji rytai.

Sovietai kombinuoja, kad Va
karai nerizikuos mesti vandene 
lio bombų į tūkstantmečius 
Paryžių ar Romą, nors jie bū
tų jau sovietų kariuomenės už
imti.

Pirmas rundas trečiam kare,

—Antras rundas tu rėty pri
versti Amerikos kariuomenę 
kautis jau Amerikos teritorijo-

ję. Tai reiškia sovietinę inva
ziją į Amerikos kontinentą.

Karinis sovietinis tikslas čia 
bus pasiektas tada, kai Jungti
nės Valstybės atsidurs Sovietų 
karinėje valdžioje.

. — Tarp svarstymų, kuriuo 
keliu įmanoma invazija į Ame
riką, strategų diskutuojami 
dvejopi. Vienas — pro tolimuo
sius rytus, pro Aleutų salas ar 
vakarinę Kanadą. Kitas —iš 
Afrikos pro pietų Amerikos 
valstybes Jungtines Valstybes 
pasiektų iš kito šono.

—Tokis globalinis karas, ku
riame turėtų nori nenori įsi
jungti į vieną ar kitą pusę ir

neutralieji, truktų ilgiau nei 
antrasis. Nuo pirmo rundo iki 
antro galėtų praeiti 5-10 metę.

— Kaip ir kada tas karas 
gali prasidėti? Nemanoma for
maliai, kad jį pradės- Amerika
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ar Sovietai. Galima šiais laikais 
taip sukombinuoti, kad karo 
pradžioje siūlai būtų sukišti į 
vandenį. Nebūtų aišku, kas pra
dėjo. įsivaizduokim, sako Mack- 
intosh, kad Sovietų karinė 
žvalgyba įsitikina neabejojamai, 
jog visos Amerikos bazės apie 
Sovietus yra aliarmuotos, ato
minės bombos yra išdalintos — 
Nato valstybių bazėm ir su
montuotos prie raketų. Tokio
je padėtyje Sovietai norės už
bėgti už akię ir pirmieji mė
gins sunaikinti bazes.

Sovietai sakys, kad jie nori 
užgesinti gaisrą. Bet tam rei
kalui jie pradės naują pasauli
nį karą. Bet ir tada sakys, kad 
jie kariauja dėl taikos.

Toki samprotavimai apie bū
simą trečią karą nereiškia, kad 
viskas taip eis, kaip čia kom
binuojama. Tai greičiau tik so
vietinis samprotavimas, skirtas 
sau padrąsinti į naujas avan
tiūras, naujus agresinius reika
lavimus.

žmonių^ idealai, pro kuriuos ji 
Žiuri ir į komunizmą bei Chruš
čiovą, kiti nei kapitalistų ir val
džios žmonių. £

Prieš kapitalistų <iterinaifĮą 
pelną darbo žmonės įelia žmo
gaus laisvės idealą. Rezoliucija 
atsako netiesiogiai kapitalistam:

ri siekia sutikinti žmoriiŲ

Darbo žmonės atsakė guber
natoriam, kurie sulygino Ame
rikos valstybių gubernatorius

— Sulig karo pradžia nauji 
strategai reikalauja sovietines 
divizijas mesti į vakarus Nato 
bazėm sunaikinti. Tų divizijų da 
bar rytų Vokietijoje 20, Lenki
joje dusyk tiek, Vengrijoje ke
turissyk. Satelitų kariuomenė 
karo atveju būtų tik vidaus 
reikalui — režimui išlaikyti. Ji 
nepatikima. Gal labiausiai pa
tikima Bulgarijos kariuomenė. 
Satelitų kariuomenei neduoda
mi ir atominiai ginklai. Jei Al
banijoje yra (o gal dar ir nė
ra?) atominės bazės, tai jos tik
riausiai tik rusų kariuomenės 
rankose.

AMERIKOS ateities karys su radijo siųstuvu ir apsaugos 
priemonėmis priež radioaktyvumą.

Lietuviai jaunimo festivalyje Vienoje
Šiemet pirmą kartą Maskva vo lietuvius surasti didžiulėje 

suorganizavo jaunimo festivalį 
šiapus gel. uždangos — Vieno
je, Austrijoje. Prasidėjęs liepos 
26, truko dešimtį dienų. Daly
vių skaičius buvo žymiai ma
žesnis, negu prieš dvejus me
tus Maskvoje. Pasisekimas taip 
pat buvo menkas dėl dviejų 
priežasčių: viena, labai jau ryš
kiai buvo saugojami ir “globo
jami” jaunuoliai atgabenti iš 
už geležinės sienos; antra, Aust
rijos spąuda ir Vienos miesto 
gyventojai tą komunistinę de
monstraciją ignoravo, laikėsi 
nuošaliai. Visur prasikišo at- 
purtanti komunistų kontrolė, o 
taip pat brutalus elgimasis su 
laisvojo pasaulio jaunimu, ko- 
liojimas ir net apspardymas, 
kaip atsitiko su kai kuriais a- 
merikieaais. kurie nesileido ko- j vaidintojal M bĮika 
mumstų diriguojami. nesusimaišytų. Vis dėlto, vai-

Festivalyje buvo atvežta jau- dinimui pasibaigus ,kai kuriem 
nimo iš pavergtos Lietuvos, lietuviam iš publikos pavyko 
Apie tai “Eltos Informacijos” bent porą žodžių pasikeisti su 
(rugpiūčio 15) taip rašo:

“J festivalį atvažiavo žymiai 
mažiau lietuvių, negu buvo 
anksčiau numatyta. Komunisti
nių vadų visa buvo suorgani
zuota taip, kad lietuviai ir ki
ti pabaltiečiai kiek galint neiš
siskirtų iš bendros “Sovietų 
Sąjungos jaunimo* masės. 
Bendroje programoje jie nė ne
buvo atskirai išvardinti. Užsie- 
hio lietuviams, norėjusiems 
Vienoje susitikti su savo tau- noti lietuvių ir svetimtautčių 
tiečiais iš Lietuvos, sunku bu- dovanėlėmis”.

dalyvių masėje. Užkabinus 
tuos, kurie tarp savęs kalbėjo 
lietuviškai, ne visi noriai kal
bėjosi — bijojo savo “sargų”. 
Tokia jau sovietinė tvarka, kad 
atskirai vienų neleidžia laisvai 
vaikščioti — vis turi būti ke
letas, o didesnes grupes lydi 
“globėjai”, žymesnieji festiva
lio dalyviai lietuviai .kurie bu
vo apgyvendinti viešbutyje, taip 
pat nesijautė laisvi.

Lietuvių studentų sekstetas 
ryškiau pasirodė rugpiūčio 3 
Stadthallėje. čia lietuviai vai
dino, grojo, dainavo. Bet bū
dinga, kad ir čia artistai buvo 
'geležine užtvara' atskirti nuo 
publikos, kad tik su ja nesusi
tiktų. Prie užtvaros stovėjo 
austrai - komunistai ir sergė

ansamblio vienu, kitu dalyviu 
ir perduoti jiem sužsienio lie
tuvių sveikinimus už gražų iii 
sėkmingą lietuvių pasirodymą? 
kitų tautų tarpe. Ansamblio su-* 
dėtyje buvo išgarsėjęs savo me
niškais gabumais tenoras Virg. 
Noreika. Iš lietuvių sportinin
kų, dalyvavusių Vienos varžy
bose, buvo ir Birutė Zalagaity-' 
tė, kuri laimėjo bronzos meda
lį. Lietuvių pasirodymas paliko 
gerą įspūdį. Jie buvo apdova-

parodysiu, kaip reikia ūkininkauti, kad ir toj nu- 
plyšusioj žemėj.

Bruknys apsidairo tėvo buvusiam salione. Seni 
baldai. Ne jų. Iš kitur atnešti. Ant sienų trys ketur
kampės juodumos, lyg dėmės plaučiuose, čia kabėjo 
kažkokie bolševikiniai stabai Vidurinėj dėmėj mažas 
kryžius. Matyt, ūkvedys pakabino.

—Brukniui truputį keista. Visos Dalios ir Nijo
lės jam atrodė turi būti tik po dvidešimt metų am
žiaus. Bruknys pažiūriu Dalios rankas, ir jos atrodo 
jam, kaip Duererio rėžinys. Jos seni drabužiai garuo
ja senatve, viltimi ir kažkokiom džiūstančiom žolėm.

—Gerai,, Dalia, tu paliksi čia. Jei norėsi, galėsi 
išeiti.

Vytas Brukays atsikelia. Pro langą liejas rytas. 
Šviesa ir lengvas rūkas. Kieme kažkoks triukšmas. 
Taip, šis tas dirbama. Matyt, žmonės supranta, kad 
koks bebus šeimininkas, vistiek reikės sėti. Jie ma
tuoja savo buvusias, žemes. Jie keikiasi laukuose ir 
jieSko buvusių kapfią. Jie bando užsėti tuos lauko ga
balus, kurie kaSuda jiems priklausė. Dalį padargų jie 
išvežiojo ir išslapsto. Kiti neturėjo kur nešti, nes tro
bos ligi paskutinio rąsto nugriautos. Tačiau visi sto
vi kaip prieš gaisrą, nors yra įsakymas laukti, kol 
viskas susitvarkys, kol viskas bus sutvarkyta, atsiskai
tyta ir Išlyginta, žmogus nori gyventi po dvidešimt 
penkerių metų U^mo. Jis dabar Msvaš, jis nori 
duonos ir turto. Jis nori atgauti visa, ką prarado. 
Net ir laiką.

—Nieko jie negaus, nieko, — pasako. Bruknys 
sau ir žiūri kuržiom akim pro langą. Toli dunkso 
miško juosta. Ji tavo daug arHau. Per ketvirtį Šimt
mečio toli galima nueiti. — Nieko jie negaus, čia 
mano žemė, gyvuliai ir visa, kas per dvidešimt pen
kerius metus buvo sunešta. Aš tikrasis 4ia šeiminin
kas ir mana doleriai bėi išmintis nustebins visus. Aš

Bruknys prausiasi. Prausykla erdvi, nedažyta ir 
purvina. Bernai plovė žemėtus batus. Laša vanduo iš 
kranų. Kažkada jie taisyti. Bruknys jaučia gaivinantį 
šaltį. Teka gyslomis -beržo ršula ir podirvio šaltinių 
vanduo.

Senyva moteris ar mergina atneša rankšluostį:
—Nusišluostyk, čia pas mus nieko nebėra. Viską 

pas mus čia išnešiojo ir išslapstė. Aš tai niekur nei
siu. Kur aš begaliu eiti. Man jau penkiasdešimt metų. 
Aš čia jau dvidešimt metų dirbu.

—Iš kur tu? —klausia Bruknys nereikšmingai 
ir be didelio smalsumo.

—Iš Dumbliūnų, —sako moteris, — iš ten mane 
atkėlė. Mano broliai žuvo, laukai priklauso kitam kol
chozui. Aš tave pažįstu. Tu mokeis su mano broliu 
Antanu..

Bruknys įtempia smegenis.
—Taip. Atsimenu, —galvoja ir bijo klausti, kur 

Antanas. Paskui mintyse taria: —tiesa, juk sakė.
—-Aš palikau senmergė. Kas mane galėjo imti. 

Aš buvau turtinga ir nemokyta.
Ji stovi ramiai ir tiesiai. Kaip lango rėmai, ku

rie kryžiuojasi ant purvinų prausyklos grindų. Už rė
mų stovi beržas. Sukraipytas laiko. Neužgija jo žaiz
dos. Jį kanldna rytmečio paukščių riksmas. Beržui spro
ginėja širdis, lapai ir oda.

-—Kuo tu vardu? — paklausė, mesdamas jai rank
šluostį.

—Dalia, —atsako ši.

—Tss, — ji pridėjo pirštus prie savo melsvų 
lūpų, — jie visi čia dabar klauso. Saugokis. Juk ta
vęs čia niekas nelaukė. Niekas nenorėjo, kad tu grįž
tum.

Nuo grindų dingsta lango rėmas. Vėjas užveja 
pilką skarą ant saulės. Beržas grąžo reumatines ran
kas. Paukščių giesmė skelia jo failią galvą. į gležnus 
lapelius krenta šilti lašai. Netoli stovįs senyvas vyras 
traukiasi į pečius, o lapai augštyn ant sukraipytų ber
žo pirštų.

—Čia visi viską girdi, —pakartojo Dalia.
—Gerai, — sako Bruknys, ir negali žinoti, kas ge

rai Jis vėl eina į buvusį tėvo salioną.
'Lauke nupylė retas lietus. Saulė jį garina ir vėl 

jis kyla į ten, iš kur nukrito. Bruknys galvoja, kad 
skrisdamos raketos į kitas planetas neišnešė iš žemės 
nuosavybės troškulio ir egoizmo. Pro langą jis mato 
upės vagą ir užtvanką, iš kurios sruvena elektra. To
liau stovi didžiulis klojimas. Prie jo sumesti įvairūs 
padargai. Tik Bruknio mašina stovi ties langais jau
na ir žvilganti kaip varnėno sparnas.

Bruknys išeina į kiemą. Pučia vėjas. Apydrėgnis, 
pavasarinis ir graudus. Nuo baisaus, nesimetriško 
pastato, kur laikomi pašarai, eina pavargęs senis. Jis 
jau pirma matė jį pro langą. Rodos, su kiekvienu 
žingsniu senis linksta į žemę. Taip jos linguoja. Jo 
švarkas ilgas ir platus. Bruknį paima juokas, ir jis 
verčia iš anglų kalbos keiksmažodį: Prakeikimas, kur 
jis tokį ir gavo.

Auliniai batai išbristi ir susiraukšlėję. Senos ar
monikos paveikslas. Bruknys pagaliau kažką atsimena. 
Tai buvęs jų ūkvedys. Vėliau kolchoze kentėjęs už 
visus kompartijų nepasisekimus. Jis čia ūkininkavo 
tiek daug metų. Ir Brukniui linksma dėl to. Kodėl 
jo vakar nesutiko? Ne, jis nieko nenorėjo matyti. 
Ūkvedys dirbo kaip sau. Tėvas jam būtų davęs kokį 
sklypą. Viskas tačiau nuėjo velniop. O dabar vėl nau
jas gyvenimas. Komuna griuvo ir kyla žmogus. Bruk
nys laukia, kol ūkvedys priartėja. Kai prieina, jie 
sveikina^ nuoširdžiai. Bruknys spaudžia kietas rankas 
ir žiūri į baltus vešlius ūkvedžio antakius.

, —Sugrįžau, Antanai. Tu vėl čia būsi. Man tavęs 
labiau reikia, nei mano tėvui reikėjo. Tu čia būsi 
gaspadorius. Tau ir kitiems dvidešimt penkerius me
tus kitaip sakė, tačiau dabar viskas apsivertė. Tavo 
rankose viskas. Mano doleriai stiprūs. Pamatysi. Vie
ni žmonės išeis, kitus mes Svysim. Tegu kariasi, kas 
mum. čia mano tėvo ūkis ir sodyba.

Senis šypsos. Per rečiuotą veidą bėga ašara. 
Kvaila senam verkti. Artėja vaikiškumo riba, grįži
mas atgal į amžinybę. Senį graudina visa, kas taip 
greit nuplaukė. Kaip rūkas, kaip mėšlavežio daina, 
kaip ratų dundėjimas šaltoj mėnesienoj. Užpustė lai
kas kaip želmenį, dabar nutirpo ir staiga pasirodė 
visa ne taip. Senis spaudžia abiem plaštakom Bruk
nio ranką:

—Džiaugiuosi, kad sugrįžai. Dabar leisi man čia 
numirti, —rieda giedriejančiu veidu ašaros, lyg sau
lei šviečiant lytų lietus.

—Prakeikimas, tu dabar turėsi atstatyti Šį ūkį. 
Einam. Dalia kepa kiaušinienę. Dar aš tau vestuves
iškelsiu. Yes. Amerikoj veda visi. Graboriui iš nagų 
išbėga ir veda. Atomiškai taip.

(Bus daugiau)
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kūrybai, gali nesunkiai gauti

Amerikos

Lietuviškę eksponatu buvo

skirstyti į tris perijodus.

istorijoj

užpildytas pavilijonas.

negalime gerai ir tvar-

programas 
plačiosios

ros atšoko ir pradėjo raitytis.
Perėjus lietuvišką skyrių, su-

JėZUS sutinka savo Motiną, — Kryžiaus Kelių IV stotis. Kennebunkporte 
pastatytom Stacijom paveikslus-reljefus sukūrė skulptorius V. Kaiuba.

kimą.
Visa tai gerai. Gerai, kad tvarkytas skoningai, tai ir dė-

Tokios mūsų nuomonės, reiš
kiamos labai drąsiai, matyt, 
labai užgauna Žteovą nes pruf. 
Vytautas Marijo&us paaukojo 
vieno gražaus sekmadienio po
pietę supažindinti Hartfordo 

> sendraugius ir studentus ateiti-

DAILININKAS GELBSTI RAŠYTOJI

tojasi: visose jos iliustruotose 
knygose randame tą pačią nuo
taiką, tuos pačius vaikus ir žvė
ris.

(Stasys Džiugas — Neklau
žados, eiliuota pasaka, iliustra- 

Posmai nevaizdingi, sunkūs, vo VI. Stančikaitė, 25 psl.. kie- 
be poetinio polėkio, tad vaikų ti viršeliai, išleido saleziečiai

sižavėdavo muzika, o damos — nai (Pvz., Meškiukas Rudnosiu- jie ir nepatraukia. Autoriui rei* Italijoje. Kaina nepažymėta). K vienuolyne.

menininkas mėnesiais ir metais 
ieško tinkamos formos išreikš
ti kuriai minčiai ar idėjai. O 
šarlatanas kyšteli savo špygą į 
išminkyto molio gabalą ir, sa
vo “kūrinį’ pavadinęs “Skaus
mas”, laukia, kada kritika jį
pripažins moderniojo meno ta-1 
lentingu atstovu. Ką kritika sa
kys, profesorius visai nesirūpi
na, nes toks “kūrinys” jam 
nėra joks skausmas, o tik šar-

kaip daina.
Muzikos menas suklestėjo Trečiasis periodas, prasidė- j

dreams untold’. Ten jis para- Taigi, jam yra pažįstama tiek 
šė “Fire Side Talės’ ’ir “New “contemporary” muzika, apie

Visi pavilijonai stengėsi kuo 
tvarkingiau ir skoningiau sa
vo eksponatus išdėstyti. Jiems 
talkininkavo dailininkai, paga
mindami projektus. Pavilijonai

Kas iš mūsų neprisimena__
gražiosios pasakos apie pupą, 
kuria senelis ir senelė buvo į- 
lipę į dangų. Pupos, kuri siek
tų dangų, niekam daugiau jau 
nepasiseka išauginti. Bet meno 
medis su savo pagrindinėmis 
šakomis — muzika^ literatūra, 
plastika ir. skulptūra — tebe
tarnauja ir šiandien (jeigu me
nininkas jo nesuvulgarina) žmo
gaus sielai pakelti arčiau dan
gaus.

Kuri iš tų keturių šakų yra 
pati svarbiausia, tegul meni
ninkai tarp savęs ginčijasi. Gal 
tik juokais galima paminėti, 
kad muzikos menas yra žino
mas ir danguje. Juk ir Kris
taus gimimą JJetlėjuje angelai 
pranešė piemenims, giedoda
mi ir pūsdami trimitus.

O jeigu muzikos meno isto
rikai užsispirtų įrodinėti, kad 
Ieva jau rojuje dainavo, tai ir
gi būtų nelengva nuneigti. Ji 
tam turėjo visas sąlygas: gyve
nimą be rūpesčių, meilę, lai
mę ir gerus mokytojus — 
paukščius, gyvulius ir žvėris. 
Jeigu ir nėra rimto pagrindo 
tvirtinti, kad Ieva, sėdėdama 
rojaus' sodų pavėsiuose, švel
niu sopranu dainavo mylimam 
Adomui, tai bent galima pri
leisti, kad pirmieji žmonės kar
tais mėgino pamėgdžioti savo 
plunksnuočių ir keturkojų drau
gų balsus. Laimingas žmogus 
išsigalvoja visko.

Skirtingos muzikos sąlygos 
Europoje ir JAV

Nors sakoma, kad skausmą . .
Kartu su valstybine sąmone 

pabudo tautinė savigarba. Wil-

Btoovas jis yra neabejotinas, 
nes apie dešimtį metų profe
soriauja Hartfordo Muzikos Mo
kykloje (dabar Hartfordo Uni- 

NMA ____shtoėJtatetoae 8O..ato^ ūbj» ku- verstięto dalis) ir diriguoja tos latano špygos nuospauda.
.. — . ’ . _ ' liauto* passtate “house of mokyklos simfoninį orkestrą. Su tokiu pat~~atlaidumū pro-

fesorius pataria žiūrėti į šian
dieninę muziką. Skonio reika
las: “kam patinka mamytė, o 
kam dukrytė”, juokiasi profe
sorius. Taigi, jeigu rock-and- 
roll muzika kam nors yra ne- 
muzika, kodėl nenueiti, ir ne-: 
pasiklausyti simfoninių koncer
tų, kuriuos rengia muzikos mo
kyklos. Profesoriaus nuomone, 
jų lygis yra toks aukštas, kad 
pilnai kompensuoja operas.

Kurį kraštą bepaimtum, mu
zika buto ir LetJėra tik muzi
kaliųjų žmonių reikalas. Ku
riems tos ypatingos Dievo do
vanos daugiau teko, tie sten
giasi pasiekti toje srityje teo
retinio išsilavinimo ir pasida
ryti profesionalais. Mažiau ap
dovanotieji vienu ar kitu bū
du praktikuoja muziką kaip mu 
zikos. mėgėjai, be teoretinio pa
siruošimo.

Visai skirtinga tuo atžvilgiu 
yra Amerika, čia universitetai 
ir kolegijos turi “Music Appre- 
ciation” kursą, kurį gali imti 
bet kokį dalyką studijuojąs stu
dentas ir gauti kreditus. Tuo 
būdu muzika čia padaroma vie
nu iš bendrojo išsilavinimo da
lykų, kaip pvz. literatūra, psi-. 
chologija, kalbos ir t.t. Jis yra 
dalis “Airiericah way of life”.

Buvo laikai, kada romantiš
koji Viena suposi ir lingavo 
valsuose. Buvo laikai, kada gar
sieji muzikai ir nemirtingieji 
kompozitoriai spietėsi meile ir 
amžinu pavasariu dvelkiančia
me Paryžiuje.

Gal būt, ir šiandien Viena x .... ........................... . gatvėse ir pne jejimo.

Eagtand JdySs’. - kurios kūrėjus rato muzikos ūs- 
Ta vila iki šių dienų yra torįja, tiek “tomporary’ muzi- 

daugtiim muzikų svajonių vie- ka, kuri retai Ogiau, kaip ke
ta. Ifusikas, pąjuięs įkvėpimą lis mėnesius skamba Broadway 

teatruose.
Ttoms, kurie linkę tvirtinti, 

kad Amerika neturi savų ope
rų, profesorius nurodė Gian - 
Carlo Menotti. Nors jis yra i- 
migrantas, gimęs Milane, bet 
nuo 1928 m. gyvena JAV ir ra
šo amerikiečiams operas. Žino
miausios yra: “Amelia Goes To 
The Bali” ir “The Island Godd’. 
Jos dar nenukonkuravo tų 
tarptautinėmis virtusių operų, 
kaip Carmen, Faustas, Butter- 
fly ar Rigoletto, bet vistiek jos 
yra savos ir dėmesio vertos.

_______ _ ___ __________ ______ Toliau, gerbiamieji, atsargiau 
miršę, "kad tie inicialai' reiškia "^su džiazo kritika. Prof. Marijo- 

' sius džiazo atsiradimą pavadi^; 
no vienu iš žymiausių įvykių 
muzikos istorijoje. Džiazo mo
tyvus naudojo savo kūryboje 
net tokie nemirtingieji kompo
zitoriai kaip Igor Stravinsky.

Profesorius nemaišė su pur
vais net rock-and-roll, nes nie
kė neatsiranda be priežasties. 
Kai Amerikos kompozitoriai 
prancūzų mokyklose pasidarė 
tokie akli formos vergai, kad 
prarado turinį ir originalumą, 
jų padangių muzika pasidarė 
plačiajai Amerikos masei nesu
prantama ir nepageidaujama. 
Atsirado, tarsi, erdvė pripildy
ta tylos. Ir kai Elvis Presley 
brūkštelėjo , per gitaros stygas 
garsiau kaip kiti ir, treptelėjęs 
koja, suriko iš visos gerklės,' labiau mėgsta valsus kaip rock- minius, rankų darbus, audinius,
jo halsas kartojas ir kartojos and-roll. O nesenstantis 70 me- Atidarant lietuviškąjį skyrių, jj. ^įa būtume turėję tikrai 
aidu toje tyloje, kol visiškai Maurice Chevalier tebėra kalbėjo J. Rajeckas; jo kalba ^aug ko parodyti.

gyvas Simbolis--- ------ --------

mingasis gauna pusei metų vi
siškai veltui visą išlaikymą ir 
koncertinį pianiną, kad jo pa
galba galėtų muzikos garsais 
išpasakoti savuosius “dreamss 
untold”. Kur rasi geresnes są
lygas kūrybai ?
Kritikuojame patys nežinodami

Pati didžiausia imigrantų in
vazija užplūdo JAV po antro
jo pasaulinio karo. Jai priklau
some ir mes, dviem raidėmis 
pažymėtieji, kolkas dar muzi-

muziku . .\ Tada pastarajam 
reikėjo nešdintis iš dvaro, 
net ir iš savo krašto. Tokiems 
pabėgėliams' šio krašto įstaty
mas garantavo asmens saugu
mą, bet nedavė jokios globos 
jų talentui Muzikai JAV nera
do nei karaliaus dvaro, nei a- 
ristokratijos, nei įtakingų pre
latų, kurie domėtųsi jų kūri
niais. Jie turėjo susirasti audi
toriją ir prie jos skonio lygio 
prisitaikinti. Štai dėlko atsira
do šiame krašte tos minstrel 
show, nes tos rūšies 
geriausiai suprato 
masės.

Šio laikotarpio
kompozitoriai savo kūrinius tai
kė taip pat plačiosioms ma
sėms. Lowell Mason rašė hym- 
nus^ o Stephen Collins Foster _ ko$ .istorijoje.j nepaminėti. Už- 
komponavo dainoms meliodi- - - - - - - - - - -----
jas tokia lengva forma, kad jos 
virto liaudies dainomis.

Pirmasis JAV kompozitorius 
ir pianistas, pelnęs pasaulinį 
garsą, yra Anglijos žydo sūnus 
Louis Moreau Gottshalk. Nors 
jis gimė Amerikoje’, bet muzi
kos istorija nelabai noriai jį 
laiko amerikonu, nes jis dides
nę dalį savo gyvenimo pralei
do užsienyje — Europoje ir 
Pietų Amerikoje. Vistiek jis 
laikomas pirmuoju “matinee 
idol’, dėl kurio tais laikais al
po moterys ne mažiau, kaip šių 
dienų jaunos mergaitės alsptą 
dėl Elvis Presley.

Dievo palaimintieji, (be Dievo 
palaimos būtume atsidūrę Si
bire! (tarėmės esą dangaus pa
šauktieji ’ viską kritikuoti. Šio 
krašto muzikos menui ypatin
gai teko aštri kritika.

Matę Lietuvoje kelias ope
ras ir nusimaną matematikoje, 
tuojau sumėtėme, kad mes tu
rėjome daugiau operų, kaip šis 
kraštas, katf čia opera prieina
ma tik turtingiesiems (atseit, 
Lietuvoje operas lankė ir be
turčiai. ..), kad čia nėra pado
resnės muzikos, kaip džiazas ir 
rock-and-roll ir Lt.

Chicagosta^itautinęparod^prisiininus 
ėjimo dominavo stilizuotas lie
tuviškas kryžius.

Nors ir buvo tiek daug su
telkta, vis dėlto lietuviškasis pa
vilijonas atrodė skurdus, at
mestinai sutvarkytas ir nepa
trauklus.

Paroda buvo skirta daugiau
sia pramonei pavaizduoti. Tai 
kitos, net ir didelės ir turtin
gos valstybės, čia susivežė net 
menkiausius gaminius (pvz.,

Chicagoįe, Navy J’ier patal
pose, liepos pradžioje, buvo su
rengta tarptautinė pramonės 
paroda. Apie ją buvo jau ra
šyta praėjusiame Darbininko 
numeryje, bet dėl tos parodos 
populiarum.o (dalyvavo labai 
daug publikos ne tik iš Ame
rikos, bet ir kitų kraštų) deda
me čia dar vieno lankytojo at
siliepimą (Red).

Chicagos parodoje tarp dau
gelio pasaulio tautų iš Pabaltijo krepšelius į turgų eiti ar uogom 
krašto Lietuva buvo vienintelė, rinkti). Šito reikėjo laikytis ir 
Mūsų trispalvė matėsi Chicagos lietuviškam skyriui ir pavaiz

duoti lietuvių pramonę —ga-
ir vargą galima muzikoje ar 
dainoje išlieti, bet istorija ri> , .
do .kad vargas nėra muzikos >“» Henr>- Fr>: sukomponavo 
ir dainos draugas. Sugeltą šir- PirmW tautln? 0P®r« Le®110- 
dį ašaros greičiau palengvina ra ’ ® George F. Bristow para* 

šė antrąją.

Europoje. Jo globėjai buvo ka- jęs 1860 m., tęsiasi ir dabar, 
ralių, didikų dvarai ir aukšto- šio laikotarpio JAV muzikai, 
ji dvasiškija. Muzikos menas išėję prancūziškąją mokyklą, 
pasidarė Europoje aristokrati- visą savo dėmesį sukoncentra- 
jos privilegija. Vargo žmogus vo Į muzikos techniką. William 
užmiršo dainą ir muzikos in-
strumentą.

Amerikoje muzikos menas 
tokių globėjų neturėjo. Jis yra, 
palyginti, dar jaunas, kaip ir 
pati šio krašto valstybė. Nežiū
rint to, jis turi savo istoriją, 
kurią istorikai jau spėjo su-

Mason pasidarė labai garsus 
pianino mokytojas. Edward ! '>
MacDowell svajojo apie muzi- _z
kos fakultetus universitetuose. Z-'
MacDowell ar tik nebus pats 9 
žymiausias iš visų. Jis buvo ro- ™ 
mantikas ir gamtos poetas. Ra- _ S
šė sonatas ir operas. Apie jį 

įsiklausęs Į
Trys periodai JAV muziko, ka,lbį ■'mokėj° Pa®auti "--------

miško, laukų ir vandenynų
Pirmasis periodas apima lai- dvasią'- kenncbunkport, me, pmn-

kotarpi nuo pirmųjų piligrimų Kad galėtų klausytis vejų, žiaus Kelių kOpĮytė|į. Architektas 
įsikūrimo Plymouthe iki 1800 MacDowell įsigijo New Hemp- — j, Muiokas. 
m. Savų kompozitorių dar ne- ~ 
turi. Tiesa, muzikos istorija

užpildė erdvę.
Šiandien tas paauglių kojų 

trypimas ir brūžavimas į grin
dis nėra malonus ausiai, bet jis 
gali turėti didelės reikšmės 
ateičiai. Kas žino, ar didieji 
JAV kompozitoriai, įsiklausę į 
tą triukšmą, nenusileis iš pa
dangių ant savo žemės, trypia
mos amerikiečių kojų. Užuot 

į ieškoję tobulos formos, jie, pra
dės ieškoti turinio. Ir ne bet 
kokio, o savito, amerikoniško; 

į artimo šio krašto žmogaus šir- 
į džiai. 0 medžiagos ir motyvų 

labai daug. Tegul tik kas paju- 
i dina negrų, o ypatingai indėnų 
1 folklorą.

O be to, anot prof. Marijo- 
šiaus, kiekvienoje meno šako
je atsiranda šarlatanų. Tikras

amžinos jau- buvo pacituota Chicagos didžių- 
nystės ir nesibaigiančio pava- jų dienraščių. Tie patys laik- ’ 
sario Paryžiuje. Deja, viskas raščiai,- vertindami įvairių tau- 
veltui. Viso pasaulio muzikos tų pavilijonus, jų eksponatus ir 
centras jau yra New Yorkas. susitvarkymą, prisiminė ir Lie-

tuvos vardą ir pažymėjo: lie- gavo savo nuotaiką ir stilių. ;
tuviškasis skyrius pademonstra- Havajų pavilijonas turėjo išsta- 
vo pavergtos tautos laisvės t r oš- ^as ma^įau eksponatų

nei lietuviai, tačiau jis buvo su-

Stepas Zobarskas jau atida
vė spaudai lietuvių novelių 
rinktinę angliškai. Knygos di
desnė dalis jau surinkta. Lei
džia ta pati Gerald J. Rickard 
leidykla, kuri išleido ir St. Zo- 
barsko suredaguotas lietuvių 
liaudies pasakas. Kad knyga bū
tų atspausta, pradžiai reikia 
prenumeratorių. Iki šiol dar ne
surinktas reikiamas kiekis, bet 
St. Zobarskas tikisi, kad iki 
rudens atsiras prenumeratorių 
daugiau. Jo redaguotą lietuvių 
liaudies pasakų antra laida išė
jo padidinta, pridėta daugiau 
pasakų ir Ados Korsakaitės 
pieštų iliustracijų. Keturios i- 
liustracijos — spalvotos.

jie buvo tik mėgėjai, o ne pro- prieš pat vasarą Jaunimo kas). Tad šitoks eiliavimas pa- ketų atsisakyti eiliavimo, dau- Vytauto Mačernio, mirusio 
fesionalai. Hopkinson, asmenį- Biblioteka Italijoje išleido Sta- reikalauja nemaža darbo ir į- giau kondensuotis į prozą, ieš- prieš 15 metų, minėjimą ren
ius George Washingtono drau- Džiugo eiliuotą pasaką — gudinto. kant kuo didesnio vaizdingumo, gta studentai ateitininkai savo
gas ir Nepriklausomybės De- Neklaužados. Iliustravo — VI. Gi St Džiugas kaip tik ne- Knygelė būtų labai nupeikta vasaros stovykloje rugpjūčio 
klaracijos signataras, buvo y- stančikaitė. turi šio įgudimo. Tai jo pir- ir net nepastebėta, jeigu nebū- 28.
patingai talentingas žmogus. Knygelė skirta vaikams, ku- jnas bandymas eiliuoti. Jis n- tų atėjusi dailininkė gelbėti au

tiems autorius jau yra parašęs nesugebėjo išlaikyti pasakos ly- tariaus. Toji dailininkė VI. Stan- 
dvi knygas —Kiškučio vardi- gi meniškoje aukštumoje. Skur- čikaitė, seniai užsirekomenda- 
nės (1^53), Keturi valdovai džios vaizdavimo formos ir pa- vusi kaip talentinga vaikų kny- 
(1955). Abi knygos parašytos ti feilėdara skurdi. Pavyzdžiui, gų iliustratorė. Visi šios kny- 
proza ir abi iliustruotos dail. kad ir pirmas posmelis, kuris gos paveikslai spalvoti, su nuo- . 
V. Stančikaitės. Knygutės rado turi traukte pritraukti jauną taika, šie paveikslai ir pritrau- 
atgarsio ir buvo palankiai įver- skaitytoją, koks nesklandus: kia jauna skaitytoją prie kny-
Untos. Tad padrąsintas autorius Akučiams: j pačią knygą išperka iš
ženge dar vieną žingsnĮ - su- Kalėdos ■
eitavo pasaką. BaWt pfrMoje, kol ^šiu w D^nke moka pagaut) vat-

Pasakoje vaizduoja, kaip ne- - į .. ko pasauų, puikiai vaizduoja
klaužadas vaikus į girią nuvi- e *’ vaikus, kiškiukus, aiškiai užak-
lioja vilkas ir nori juos papiau- Surašęs kelioliką posmelių, centuoja gerąjį ir blogąjį pra-

po 1789 m. ir iš Vokietijos u .juos išgelbsti motina. Paša- autorius dar labiau išsenka: dą. tad, iš paveikslų vaikui
apie 1848 m. ka nesudėtinga, reikalaujanti iš Štai abu ant stogo lipa: lengva susigauti, kad gėris lai-

Imigrantų tarpe, aišku, nesti- autoriaus daug įgudimo, kad ji Taip atsargiai, patylom, mj? ir pačiam reikia būti 
go ir muzikų, nes per revoliu- praskambėtų ir būtų meniškai Vieną turi jie gudrybę — geram. Tačiau dailininkė kar- 
cijas ir karus ir muzikų galvos patraukti. Dengti kaminą lentom,
lengvai ritasi nuo kardo. Kar- Vaikams eiliuoti nėra taip arba: 
tais drauge su buvusių globėjų lengva. Pirmiausia reikia išlai- Už gerklės pačiupo vilkui
galvomis, o kartais nuo jų ran- kyti kuo sklandesnį eiliavimą. Taip staiga, kad jis visai
kos. Mat. prarasti galiūnų ma- su labai tiksliais rimais, vaiz- Nebepakelia liežuvio
lonę yra lengviau, kaip ją įgy- das turi būti kondensuotas, ne- Atsakykit, kame vaikai,
ti. Pasitaikydavo ir taip, kad perkrautas. Tada vaikai mielai
valdovas ar dvaro viešpats su- skaito ir greit atsimena minti-

- rė poeziją, rašė satyras, kom
ponavo ir piešė. James Lyon
buvo presbiterionų kunigas, tai
ir jo kompozicija religinio po
būdžio.

Antrasis laikotarpis, nuo J.
A.V. nepriklausomybės atgavi-

» mo iki 1860-m., apima Pran-
cūzų revoliuciją ir vidurinės
Europos karus, šiam laikotar-
piui charakteringi du imigran-

Chicagos lietuviai sugebėjo įei- mesį visų atkreipė, 
ti į šią didelę parodą ir gauti 
ten vietos, surengti pavilijoną 
ir tuo priminti Lietuvos vardą. ' Juos likėjo atrinkti, laikan- 

Tačiau pati paroda lietuvis- tis grynai patrauklaus dekora- 
koje visuomenėje susilaukė ne- tyviškumo principo. Pvz., Lie- 
maža kritikos. tuvos žemėlapis buvo padary-

, tas labai paskubomis ir tokiai
Parodai surengti buvo įdėta netinkamas. Tas pats

nemaža darbo: sutelkta įvairių - - —
eksponatų, išleistas informaci
nis leidinėlis. Eksponatai vaiz- \ 
davo Lietuvos praeitį, buvo iš
statytas didelis pieštas Lietuvos 
žemėlapis, Mindaugo karūnaci
jos paveikslas, A. Žmuidzinavi
čiaus — Regėjimas, kur tekan
čioje saulėje pasirodo Vytis, 
prisimintos okupacijos, nepri
klausoma Lietuva ir jos pažan-

ir su lietuviškuoju kryžiumi, ku
ris stovėjo prie pat įėjimo. Kry
žius buvo per didelis, labai 
keistai stilizuotas, neįprastas, 
tad daugelis, net ir lietuvių, 
nesuprato, kas tai per daiktas. 
Nelietuviai parodos lankytojai 
tai vadino “namelis paukš
čiams”.

Nereikalingas buvo architek- 
- tūros skyrius, pergrūstas ir ne- 

ga. išdėstytos knygoj gintarai sut¥arkytas stove- ir Įvairūs medaliai. PavaizduO: juslos ^quette 
tas ir dabaitmis lietuvių gyve- čios mode|is einanaos publikos 
mmas Amerikoje, čia buvo 
gausus architektūros skyrius su 
nuotraukomis, piešiniais, make
tais (Marųuette Parko lietuvių 
bažnyčios modelis). Prie pat į-

buvo apgadintas, nuverstos 
bokštų viršūnės. Niekas jų vė
liau netaisė ir modelio nepra
šalino.

Išstatant kitus eksponatus, 
norėta kuo daugiau parodyti.

Romas Viesulas šiuo metu bet nesirūpinta jų išore. Nuo- 
gyvena Barceionoje, Ispanijoje, traukos buvo priklijuotos su cc- 
ir dirba litografijos studijoje, liofano juostelėmis, smeigtu- 
kurioje savo laiku Miro dirbo kais. Prie aukštos temperatū- 
litografijas. Į Ameriką išplau
kia lapkričio 18. Ilgesnį laiką 
jis buvo sustojęs Paryžiuje, kur sidarė įspūdis, kad dėl paro- 
padarė iliustracijas lietuvių liau dos labai daug kalbėta, o dirb- 
dies dainom. Vieną jo darbą ta labai mažai. Tik paskutinė- 
iš lietuvių liaudies dainų cik- mis dienomis susibėgta ir grei
to — Plaukė antelė — įsigijo tomis
Genuvos muziejus. Amerikoje Manau, reikėtų taikytis princi- 
vienas žymus kolekcionierius P®' jei 
nupirko jo “Vilko akį“ ir pa- kingai pasirodyti, tai geriau 
dovanojo Tautinei galerijai neiti iš savo kiemo. Nemanyki- 

kciiu XIII Washingtonė ;kitą jo darbą — me. kad kiti neturi skonio ir 
Kennebunkporte, Me., prancitkon/ ’ laišką ' — nupirko Kongreso yra jau tokie atlaidūs.

biblioteka Washingtone. A. B.



DARBININKAS

GRANDINĖLĖS šokėja užsimauna žemaitiškas klumpes.

Clevelando Gradinele šoka
■Petras Petrušis, vilnietis,

buvo atvykęs prieš 9 metus.
—Notre Dame Universitete

TRAKAI
THOMPSON, CONN

vasarojimui

Tek: EL 3-1169 Bo.r 126 Thompson. Conn.

Putnam, VAlnut 3-2836
arba vasarnamis: 515 4th Avė.. Asbūry. Park, N.J.

Ieškomas Pranas Neve*

užbaigėme jau 
veikia Lietuvos 
Lietuvos reika-

Kun. Jonas Jutkevičius, gar
bes pirmininkas vyčių komisi
jos Lietuvos reikalam, šios or
ganizacijos seime, Detroite, rug
pjūčio 21 padarė pranešimą 
apie tos komisijos veiklą. Čia 
tą pranešimą pateikiame kiek 
suglaustą. Red.

sisekimu svečiavosi Chicagoje 
ir Jaunimo centre davė didelį 
koncertą. Abe jos pasirodymus 
rašė ne tik lietuvių spauda, bet 
ir amerikiečiu,

nina ir du sūnūs. Amerikon

Maistas ir kambarys asmeniui 
35 dol. savaitei.

Gegužės mėn. mudu su Al
binu Dzirvonu savanoriškai pa
siryžom “Darbininkui’ surinkti 
dšlimtj naujų prenumeratorių. 
Tą mintį mums įkvėpė mielas 
ir įdmnus “Darbininko’ turi
nys, laikraščio estetinė išvaiz
da, ir, galop, noras patiems as
meniškai įsitikinti, argi mūsų 
išeivija visai nebesidomi lietu
višku laikraščiu?

Pasirinkę labai nepalankų lai
ką: vasaros karščius ir atosto
gų metą, visgi labai ir labai 
nesunkiai mes suradom Dar
bininkui dešimtį naujų prenu
meratorių. Šią žinią skelbiam 
ne savo reklamai, bet paskatin
ti kitus lietuviškos spaudos en
tuziastus nepatingėti stoti laik
raščiui į talką, ieškant naujų 
prenumeratorių plačiosios A- 
merikos lietuviškose kolonijose. 
Kad jų galima surasti, regis, 
aiškiai byloja mūsų pavyzdys.

Jei bendromis jėgomis mielą; 
ir laukiamo ‘Darbininko” pre*’ 
numeratorių skaičių dvigubai- 
padidinsim, laikraštis tvirtai at
sistos ant kojų ir. tai bus 
džiaugsmas visai mūsų išeivi-

Siais metais 
13 metus, kaip 
vyčių komisija 
lam. Per tuos metus komisijos 
nariąi parašė virš 250,000 laiš
kų. Vyčių organizacija šiuo gra
žiu tautiniu darbu gali tikrai 
pasidžiaugti ir net pasididžiuo
ti. Ar yra kita lietuviška orga
nizacija, kuri būtų daugiau 
laiškų parašiusi? Tikiu, kad ne. 
šis faktas pasidaro dar svares
nis, kai prisimename, kad rašė 
jaunimas, gimęs Amerikoje ir 
Lietuvos nematęs. Jis uoliai 
triūsia, kad laisvas pasaulis bū
tų geriau supažindintas su da
bartine sunkia Lietuvos padė
timi ir žinotų jog lietuvių tau
ta niekada nesiliaus kovojusi 
dėl savo teisės laisvai ir nepri
klausomai gyventi.
F REIKŠMINGI SKAIČIAI

Per praėjusius dvejus metus 
komisijos Lietuvos reikalam pa
rašyta biuletenių 1958 metais
— 12, 1959 — 14, biuleteniuo
se laiškų atžymėta — 301 — 
334, išsiųsta biuletenių — 2724
— 3192, pavardžių sąraše (mai- 
ling list) buvo 184 —187, kuo
pų su veikiančiom komisijom 
19 —- 20. laiškų bei atvirukų 
parašyta apie 13,288 — apie- 
12.059, atsakymų gauta apie 
2,075 — apie 1,094.

Iš statistikos aiškėja, kad per 
nai daugiau biuletenių išsiun
tėme, tačiau laiškų parašyta 
mažiau. Taip pat gauta mažiau 
atsakymų. Pernai išbraukta 52 
asmenys iš pavardžių sąrašo, 
nes jokio pranešimo apie savo 
darbą nedavė, bet gauta 55 nau-

GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

Devintasis naujas “Darbinin
ko’ 'prenumeratorius Chicagoje 
yra kun. Foltksas Gureckas, 
apaštalaująs svetimtaučių para
pijoje ir besiruošiąs filosofijos 
daktaratui. Lietuvoje jis buvo 
gimnazijos kapelionu ir reda
gavo “Žemaičių prietelių’. 
Tremtyje, Austrijoje, nuošir
džiai globojo “Čiurlionio” an
samblį ir už tuos* nuopelnus an
samblis jį pakėlė į garbės na
rius. Chicagoje suorganizavo 
platų sąjūdį okupuotos Lietuvos 
bažnyčioms remti ir pasiuntė 
daug siuntinių su liturginiais 
drabužiais į įvairias Lietuvos 
vietas. Jo adresas: 7124 So. 
Osceola Avė., Chicago 31, III.

Dešimtasis prenumeratorius 
yra inž. Mačys Krasauskas. In- 
žinierijos mokslus baigė Lietu
voje ir neseniai Chicagoje iš
laikė valdžios egzaminus (Prof- 
esional Civil Engineering) laips
niui. M. Krasauskas yra ilges
nį laiką dainavęs “Dainavos” 
ansamblyje ir dabar nuoširdus 
ansamblio rėmėjas. Įdomu, kad 
sužinojęs apie mūsų vedamą 
“Darbininko” vajų, inž. Kra
sauskas pats paskambino Alb. 
Dzirvonui, prašydamas jam už
prenumeruoti “Darbininką”.

VI. Ramojus

Clevelandas didžiuojasi, kad džiusių, nutilo. Clevelandas gi 
jis turi Čiurlionio ansamblį, kad turi ištvermės: jis kasmet pa- 

Dar daugiau, pažangos pada- ten veikia LB Centro Valdyba, pildo savo būrelį naujais šokė
jais, atsivesdamas juos iš gim
nazijų ir net iš universitetų.

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

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

Dė’ smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waverly PI., Elizabeth^ N.J.

Adresas:
J. PAKNYS,

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

tos vartojimo įrodymų. Ypač 
rytų šalyse naftos vartojimas 
ir reikšmė niekad nebuvo pa-

teto mokslus ėjęs Vilniuje ir, 
Kaune, mirė rugpiūčio 15, pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se Chicagoje. Liko žmona Ja-

Pažadėta ■ padaryta
Reportažas iš Chicagos

perijos sunykimas, tautų kraus
tymasis ir karai ilgam sustab
dė pažangą, kol kryžiaus karų 
laikais europiečiai vėl išvydo 
rytus ir pas arabus aptiko naf
tos paslaptis. Naujųjų laikų al
chemiką ilgai bandė ir daug 
siekė, bet galutinis prasilauži- velande, ji pasirodo televizijb- 
mas pavyko tik moderniaisiais je, įvairiuose festivaliuose, 
laikais, kada nauji atradimai ir šventėse ir k. Grandinėlė jau 
išradimai visai perkeitė'gyveni- buvo Columbus, Detroite. Pitts- 
mą ir atidengė naujus kelius burghe, Akrone, Windsore, o 
technikos ir chemijos pažangai, šiemet gegužės 2 su dideliu pa-

Biuleteniam 
straipsnius laikraščių bei 
žurnalų — žinot, kas ir ką sa- 
ko ar rašo ir kam siųsti laiš- 
kus. Daugiausia man iškarpų 
prisiuntė Vincas Vyšniauskas 
iš Gardner, Mass. Pranas Vaš- 

.M llj kas iš Nevvark, N. J., ir Leo-
z nardas Valiukas iš Los Ange-

"W les. Jiem esu dėkingas už jų
■ pasišventimą. Dėkingas esu ir

kitiem, kurie prisiuntė iškar- 
Pas Šia proga noriu stipriai

I priminti visiem vyčiam, kad
B daugiau dėmesio kreiptų Į

straipsnius, kuriuos randa laik- 
' raščiuose bei žurnaluose ir ku-

rie sumini Lietuvą vienu ar ki- 
II ■ tu atžvilgiu. Iškirpkite ir at-

| ■ siųskite centrui! Be to. jei iš-
į ' j ■ girsite ką nors sakant apie Lie-

III III Bi tuvą per radiją ar televizija.
kun. juozas matutis, New praneškite, kada, kas ir iš ko

kios stoties girdėta. Norime pa
dėkoti visiem, kurie verti, ir 
protestuoti ten, kur būtinai 
reikia.

(Bus daugiau)

ruošiama liturginė savaitė su 
posėdžiais ir religinio meno bei 
literatūros paroda. Notre Da
me universitetas pakvietė paro
doje dalyvauti dail. A. Valeš-

randame senovės dokumentų, landas išsiskiria iš jų savo pa- 
tuo dąžnian sutinkama ir naf- tvarumu ir pasiektu lygiu, šo

kių grupes sudaro jaunimas, 
kuris paskui nuplaukia tolyn, 
palikęs šokėjų tarpe tuščias 
spragas. Jas reikia papildyti, 
ir dažnai energijos pristinga 
grupių vadovui, kai nebesuran- 
da naujų šokėjų. Ir jaunimas 
kartais aptingsta pamiklinti sa
vo sąnarius. Nemaža šokėjų 
grupelių, keletą kartų pasiro-

Atkelta iš 2 pusi.) 
rari I dar 1300 m. pr. Kristų 
pastatė dabar atrastą uosto 
krantinę, kurios, statybai varto
ta natūralūs granitas, sujun
giant jį bitumu. Daugely atve
jų naudota asfaltą, kaip ir da
bar, izoliacijoms ir kitiems sta
tybos reikalams.

Bet ne tik Mezopotamijos 
krašte buvo vartojama nafta 
bei bitumas. Tolimoje Indijoje, 
senovės kultūros žydėjimo lai
kotarpy, tarp 3250 ir 2750 m. 
pr. Kristų, bitumas ir kiti naf
tos gaminiai buvo geriausiai ži
nomi ir plačiausiai vartojami. 
Tai patvirtina geriausiai išsili- 
kusi Mohenjo - Daro pirtis apie 
5,000 m .senumo.

kilęs iš Vydenių km., Kalesnin
kų par., gimnazijos ir universi-

rikoje. Jis visą laiką domisi šio 
krašto savo tautiečių patriotine 
veikla, dirba draugijose, perka 
lietuviškas knygas, prenumenio

niai. grafika ir dekoravimo mo
delis. Paroda atidaryta rugpiū
čio 23. Ji tęsis iki nigp. 30. 
Parodos globėjas yra vysk.’ Leo 
A. Pursley, Fort Wayne. Ind. 
Organizatoriai.tikisi apie 10,000 
lankytojų.

kos bažnytinio meno studiją, jai 
rezervuodamas 200 kvadratinių 
pėdų plotą. Studijos pavilijono 
apimtis yra tokia pati, kokia 
buvo lietuviškojo pavilijono 
tarptautinėj pramonės parodo
je Chicagoje liepos mėn. A. Va- 
leškos studijos pavilijonui pa
daryti specialūs Įrengimai ir 
išstatyta vitražai, mozaika, ke
ramika. kilimai, aukso dirbi-

savo pareigas, užtai jai priklau
so didelė padėka. Man teko ei
ti komisijos garbės pirmininko 
pareigas ir paruošti biuletenius, 
kurie buvo visiem nariam siun
tinėjami. Be to, išsiunčiau 655 
laiškus bei atvirutes.

DARBŠTŪS TALKININKAI

ti Hartfordo 5 kuopa, Patterso- 
no 21, Providencė 103 ir An- 
sonijos 135. Gaila, kad kasmet 
atsiranda kuopų, kurios neįver
tina komisijos darbo, nors mū
sų organizacijos konstitucijos 
reikalauja, kad kiekviena kuo
pa turėtų komisiją Lietuvos rei
kalam. Iš kitos pusės džiugu, 
kad Chicagos 112 kuopa vėl 
ėmėsi darbo. Tikimės, kad ir. 
daugiau kuopų supras ši svar
bų reikalą. Be to, šiemet ne
visi nariai prisiuntė savo pra
nešimus ir dėl to kai kurie 
skaičiai yra apytikriai. Galima 
sakyti, kad laiškų pasiųsta dau
giau negu 12,059.

Komisija veikia dar per ap
skritis. Jų atliktas darbas per 
pastaruosius dvejus metus taip 
atrodo: New Yorko - New Jer- 
sey apskritis parašė laiškų 1958 
metais — 6,993, 1959 — 
5,319, Naujos Anglijos 4.840 
— 5,224, Chicagos 216 — 485, 
Amerikos vidurio 631 —276, 
Kalifornijos 132 — 253. Kitos 
apskritys 476 —502. Matome, 
daugiausia laiškų parašė New 
Yorko - New Jersey. Amerikos 
vidurio (Mid - Central) ir Ka
lifornijos apskritys ir šiemet 
daugiau pasistengė parašyti už 
Naujosios Anglijos ir Chicagos 
apskritis.

UOLI PIRMININKĖ
Praėjusiais metais komisijos 

pirmininkės pareigas ėjo M. 
Cinikienė iš Pittsburgho. Jos 
uždavinys buvo visos organiza
cijos vardu parašyti oficialius 
laiškus šio krašto prezidentui, 
Jungtinių Tautų atstovam, se
natoriam, kongresmanam, re
daktoriam, kalbėtojam, rašyto
jam ir visiem kitiem, kurie ku
riuo nors būdu atsiliepė apie 
Lietuvą. Tiem, kurie palankiai 
atsiliepė, ji parašė padėkos 
laiškus, o tiems, kurie nepalan
kiai prasitarė, parašė protesto, 
aiškinimo laiškus. Per praėju- 

. prilygindama ji nariai. Dabar iš viso turime sius metus M cinikienė para- 
svaidė į priešus ugninius puo- Dau§ kur veikia tautinių šo- Besikeičiant šokėjams, reikia profesionalams, iškeldama sa- 187 narius, kurie aktyviai dir- šė 303 laiškus, atsakymu ga- 
dus k ugnies kamuolius pri- grupės, pritraukusios jau- nuolat dirbti ir dirbti, kad bu- votišką choreografiją, preciziš- ba. Turime tam darbui pašiau- vo 35 jį labai sąžiningai ėjo 
nildvtus žibalo Juo daugiau nim0 būrelius, tačiau Cleve- tų pasiektas geras lygis. Tuo ką žingsni, grakštumą bei spal- kojusių 20 kuopų iš 50. Gale-
puaytus zioaio. juo aaugiau i ix ...--------- lygiu gali pasididžiuoti Cleve- vingumą. D. tų -būti daugiau. Nustojo veik-

lando Grandinėlė. Jos pasiro
dymas Chicagos tautinių šokių 
festivalyje atkreipė visų dėme
sį. Aukšto lygio Grandinėlė pa
siekė tik per savo vadovus ir 
visą kolektyvą.

Nenuilstantis Grandinėlės va
dovas yra Liudas Sagys, jam 
kaip režisierius talkina Petras 
Maželis, ritmikos moko Aldona 
Raulinaitienė, pianu palydi Ire
na Plechavičienė, turi savo a- 
kordeonistus V. Benokraitį ir 
R -Zylę, apšvietimo techniką 
tvarko Zenonas Dučmanas. 
Kaip matome, vadovas nėra 
vienas, — jis turi pagelbinin- 
kų, kurie kartu dirba. 

Grandinėlė dažnai šoka Cle-

rauskas. gydytojas, kilęs iš Že
maičių Kalvarijos. Mokslus bai
gė Kaune, karo metu gyveno 
Austrijoje. Atsiliepti: Juozui 
Mėlyniui. 172 Tappan St., Kear- 
ny, New Jersy.

miršta. Tik Romos imperijos 
laikais Europoje nafta labai 
mažai tevartota, pasitenkinant 
medžio sakais, kurių gausius 
rezervus sudarė Galijos ir Ger
manuos miškai. Romos rašyto
jai, tiesa, dažnai kalba apie 
naftą (petroleum), bet tik pa
viršutiniškai, lyg mūsų laikų 
žurnalistai, rašydami apie eg
zotiškus įvykius. Antai, Strabo 
atžymi didelę prekybą bitumu 
tarp Babilonijos ir Egipto ir 
pasakoja taip pat. kad Babilo
ne esą visur namuose, šventyk
lose, rūmuose ir net gatvėse 
vartojama petroleumo apšvieti
mas o romiečiai pasitenkino tik 
augalinėm alyvom. Petroleu- 
mas atrodė jiems per “barba
riškas” išradimas. Romos im-

Kun. Juozas Matutis liepos 
mėnesį paskirtas New Ha ve no 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos klebonu. Į naują vietą tuo
jau atvyko ir pradėjo pastora
cinį darbą. . <

Naujasis New Haveno lietu
vių parapijos klebonas yra gi
męs šiame krašte — Stamfor- 
do mieste 1915. Čia išėjęs pra
dinį ir aukštesnįjį mokslą, sto
jo į šv. Tomo seminariją Bioom- 
fielde. Pasižymėjęs gabumais, 
vyskupo buvo išsiųstas studi
juoti į Europą. Studijavo Bel
gijoje, Louvaino universitete, ir 
Prancūzijoje. Kilęs karas su
trukdė mokslą. Teologines stu
dijas užbaigė Amerikoje, ir 
1941 Hartfordo katedroje buvo 
įšventintas kunigu. .

Po šventimų kun. Juozas Ma
tutis vikaru darbavosi Shelto- 
no ir Watertowno kitataučių pa
rapijose. Netrukus paskirtas į 
šv. Andriejaus lietuvių parapi
ją New Britain, Conn * joje iŠ- Haveno lietuviv *y. Kazimiero pa
buvo vikaru 16 metų, kol ga- raP'io» klebonas,

vo klebono vietą New Havene. jasj laikraščius
Kun. Juozas Matutis yra vie- Suprasdamas spaudos naudą

nas iš čia gimusių kunigų, ku- jia vasarą klebonu paskyrimo
rie turėjo galimybės arčiau pa- • proga pasiryžo savo lėšomis iš- 
žintį Lietuvą.^ Studijuodamas leisti vieną kultūros žurnalo — Italijos min. pirm. Segni 
Europoje 1935 - 1940. kiekvie- “Aidai” numerį. Tai jau pakan- tarėsi su kancleriu Adenaueriu
nas vasaros atostogas praleis- karnai rodo jo atvirą širdį lie- prieš atvykstant prez. Eisenho-
davo savo tėvų žemėje. Ten kas tuvybės reikalams, 
vasarą Palangoje lankė Užsie
nio Lietuviam Remti Draugijos 
lietuvių kalbos kursus ir prak
tiškai turėjo progos gerai išsi
lavinti. Gyvendamas Lietuvoje 
pačiais jos nepriklausomo gyve
nimo žydėjimo metais, kun. 
Juozas Matutis buvo paveiktas 
kultūrinių laimėjimų, ir ten į- 
sigytą patirtį bei Įspūdžius pri
taikė lietuviškam darbui Ame-

—Izidorius Vosyliūnas, rug
piūčio 29 d. & vai. vakare, šeš
tadienį, Lawrence, Mathuen 
Memorial Music Hali salėje (Rt. 
28),-rengia smuiko rečitalį. For
tepijonu ji palydi duktė Rasa 
Marija. Programoje Vitali ča
kona, Mozarto Adelaidės kon
certas, Balio Dvariono Pezzo e- 
legiaco (Liūdnas kūrinys) ir Si- 
belijaūs Sonatina E dūr opūs 
80. Jaunimas iki 16 metų im
tinai leidžiamas nemokamai.

— Hartford, Conn., LDS 6 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
rugpiūčio 30, sekmadienį, 1 vai. 
popiet. Susirinkime bus ren
kami atstovai į Connecticut ap
skrities ir bendrąjį LDS seimą.

— Petronėlė Bogutskienė iš 
Lietuvos atvyko į Kanadą, 
Windsorą, pas savo vyrą. Ji tu
rėjo iš Šilalės, Kretingos apskr., 
vykti į Maskvą autobusu ir trau 
kiniu. Kelionė truko 3 dienas. 
Iš Maskvos i Montreali atskri
do lėktuvu per 16 valandų. Lie
tuvoje gyveno kolchoze.

— Jonas Valickas, buvęs Lie
tuvos .^teigiamąją seimo_ narys, 
mirė Toronte, Kanadoje sulau
kęs 68 metus.

— Gen. Teodorui Daukantui, 
kuris šiuo metu gyvena Bue
nos Aires, Argentinoje, rugsė
jo 8 sueina 75 metai. Gimęs 
Petrapilyje, karinius mokslus 
baigė dar caristinėje Rusijoje, 
tarnavo rusų laivyne, paskui 
Lietuvos, kariuomenėje, buvo 
krašto apsaugos ministeris ir 
kariuomenės štabo viršininkas, 
dėstė geografiją Lietuvos uni
versitete ir karininkų aukštuo
se kursuose, atstovavo Lietu
vai Argentinoje. Bolševikam 
Lietuvą užėmus, buvo suimtas 
ir pralaikytas kalėjime 1941 -

GRANDINĖLĖ ŠOKA
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Rinktinė, laimėjusi P. Ame
rikoje eilę gražių rungtynių, sa
vo uždavinį atliko gerai, o tu
rėdama geresnius pakaitus, bū
tų dar geriau pabaigę, nepra
laimėdami ir tų kelių rungty
nių. Bet tai bendro vaizdo ne-

DUČE TO OCR OUT-OF-TOWN GROUPES 
RE VEHING NEW YORK THIS SUMMER.

ir globojo Faskas, padedamas 
veiklesnių New Yorko lietuvių. 
Bet nemaža dalis parodė rung
tynėm (vos 200 žiūrovų) ir ban
ketui ištižnsį abejingumą. Taip 
pat LAK kiek “apgadino” rink
tinės prestižą, ją įveikdama 
83:79. Rinktinė pasirodė turin
ti tik lygiai penketą žaidikų, o 
pakaitai puse klasės silpnesni. 
Įsidėmėkite Varną, šią pavardę, 
ko gero, laikui bėgant pama
tysime NBA — profesionalų 
komandų sąstatuose! Gaila, ne
teko matyti Radvilo. Be jo eki
pai aiškiai trūksta ūgio ir svo
rio.

Rungtynės praėjo pavyzdin-
• gal —korektiškai. Griežti AAU 

teisėjai tikrai puikūs. Gal tik 
porą kartų nepastebėjo Marozod 
iššokant aukščiau krepšio, ir 
dėl to nepripažino automatiš
kai dviejų taškų rinktinei. Bet 
tai ir visos jų klaidos. Ramiai 
žaidęs Brooklyno LAK, atrodo, ' 
persistengė ir pabaigoje, į 
rungtynėms įkaitus, nepametė 
galvos. Aišku, bepigu turint ge-

vai su, organizaciniu komitetu, 
turi pagrindą, pasisekimu di
džiuotis. Beje, lauktina šios iš
vykos rungtynių aprašymų — 
recenzijų. Stipresnio sporto sri
ties žurnalisto pasigendame vi
soje mūsų spaudoje.

AHetas

IN ST. THOMAS PARISH IN 
WB8T HBMPSTSAD. L- L 

CatbedraJ CHriirm aecttoa; $31500; firat 
floor; tirtas rm- (flreptaete). dfolag na.. 
■ereeaed terrace. dea. eat-ia kitcbea. 
tuB tath; MMBd: 4 bedrooma full bath 
<*t*8 ataMME): fiafated baaesMat. & 
bath. aav fntaace (oU. Metas). 2 car 
■arage. aėar 8t Thoaa Church. Paro- 
cMal Sctoot «4 *hoppt*g. R.B. atatfcaa.

BILL ERNSTS STEAK HOUSE. THE FINEST RESTAURANT 
NEABSST TO ST. CHARLES RINELAV^N CĘMETERIES 

Sauerbraten. Lobaten. Chope. Sea Food. Baverian Beer oa Tfep.
Southern State Parkway to Exit 33 South on Route 109. To Third Trafic Light.

W. BABYLON, L. I. * TUmer 8-9898

MOUNTAIN Lake vieiaity. 159 leve!

galam Ideal aobdlviaioB deveiopmeat. 
Ideal for CbtboUe laatitutioe. Oontaet 
R. M. Tesgitore, 172 Avė. U, Brook- 
ly* a N. T. CO 4-1233.

IN ST. AGNĖS PARtbŲ IN 
_ FLORAL GARDENS, L I., N- Y- — 
Sriek fteidątoae Coioaial oa beautifully 
Undseaped 90x100 plot 7 ims. 4 baths. 
2 car attacbed sua deek garage. Mušt 
be seea to be appreciated. Too many 
features to be mentioned. Sacrificing 
(or $35.000. Owner. FL 4-2305.

IN SAINT JOSEPH’S PARIŠK, in 
LAKE RONKONKOMA — Custom 
built homes; old residential aeetion; 
vralking distance to parochial grade 
and high schools, shopping center. 
$17,500. Rustic Road Builder, Ine.
Hawkin* Avė., Lake Ronkonki 
ROnkonkoma 9-3020 or 9-6274.

LA HORMANDIE RESTAURANT, Westport, Conn.
1 mile east ocW*Btpcgt Center. “Dedicated to fine food and drink at 
modernią pricee“. Homey atmoephere. Cocktail lounge., Air conditioned. 
Open every day U A. M. to 10 P. M. Diners*; AAA. U^arwater 9-9020.

OLD* RIVERTON INN, Riverton, Conn.
Built 1796 aa an Old Stage Cioach stop. Fine American food. popular 
dishea. Hobby Horse bar. For the hungry, thirsty and sleepy. Open every 
day since 1946. American Exp. FRontier 9-8078 (Winsted).

SEA 8REEZE RESTAURANT Freeport, UI. N.Y.
(8-9678) 8TO MiBer Avė. (37 mil«s). Exeellent seafood plūs a few Gennan 
Hpąciattie*, and-a wonderfpl vięw of the Bay. L 12-2:30, $1.60-$2.75; D 12 - 
10:30, $3-$4J5O A a la. carte. Seafood platters. Bar & lounge. Closed Mon.

ToU'U get botb America* aad Cbineae cookery at this popular Catskill spot 
Plenty of aeefnod mm* cbarėoal broiled steaks. Lunch 12-3. $1.75 up. Dinner 4-8:30:

Sun. from L$2-85 up; * t* carte after 8:30. Organ music at Dinner. -

w*tter lf- Tqde’» THE INN at RIDGEFIELD — S«nce 1947 
Dehcipus eoutinental dishes, deitly served. 
A miperb aeteetkm et wines and bquors

Closed Mooday* (Sunday Bruneto from 12 to 3) • Re*.: IDIewood 8-8282

ALFRED*^* VILLA, 3413 Pacific Avė-, Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-7500). Romantic setting with Severai small, intimate rooms, 
Venetian-Florentine decor. Fine steaks, lobsters, and Italian specialties. 
D only 5-11, Sun. from 3, $4.50-$5.u5 & a la carte, entrees $2.25 up.

LOVE LOBSTER? AHOY! STOP... LOOK... READ!
Complete dinner $4.50. Appetizer, soup, crisp tossed salad, 

lįį ib. louster and dessert
CHELSEA, 40-48 Main St., Flushing. Air Cinditioned

Seafood and Steak-Houee open daily and Sun. The Aristocrat of Seafood in Queens

SKIPPER’S DOCK RESTAURANT, Noank, Conn.
JoUy seafood house wtth a'grand view of the Sound. Seafood. of course, 
plūs steaks and chicken. L ll^G-3, $2-$3; D all day, Sun. 12-9, $34Ū up.

JEfferaon 6-7S61
■ JI T.„l. "J. i" l1" . J ' . 1 1 " 1
LIBORIO RESTAURANT, BIEN VENIDO — I* “Welcome Amigo" 

Authentic CUBAN and SPANISH Food at lt* Best. Lunch, Dinner, Supper 
............Cocktail Lounge. Entertainment nightly. Air Conditioned-..... ... ....
Cail Your Hoat “Blanco” for Reservatlons JUdson 2-6188 
884 8th AVĖ. (Between 52nd A 53rd Sta.) COlumbus 5-9793

TACONIC BRAUHAU8, Commence Street, Hawthome, N. J. RO 9-9842 
VVONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 
except Wednesdays — FuUy Air-Conditioned. Music and Entertainment 

Week-Ends — Reasonable prices.
• _ . • • ....... ... i .

DORLON'S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy, Exit 39 
or Connectieut Turnpike Exit 16. Serving fine food for over a Century.

John O'Sutlivan, Mgr. Phone YO 6-1969. A rewarding objective for an hour's motor 
jdrive from the George Washington or White-Stone Bridge. Shore Dinners — Steaks 
and Chopa. Open for Luncheon. except Saturdays. Dinner tilt 10 p.m. Closed Tuesdays 

COCKTAIL LOUNGE

GUY LOMBARDO’S EAST POINT HOUSE, Freeport, L.I..N.Y. FR 8-5660
This is one of Long Island’s best and most popular dining places. Owned 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Point House features elegant decor 
and top ųuality food. Seafood is a speciaL būt steaks. chops and all other 
kinds of dishes are superb too. Nightly entertainment. Dinners from. $3.25 
to $5.75. Children’s dinner $2. A la carte $1.75 and up. Members Diner's Club.

vadovai, pereitus dvejus metus 
dejavę, kad negali sudaryti pil
no sąstato, dabar to negalėtų 
sakyti. Gaila, kad universitetai 
kai kada, kliudo Marozui ir Ne- 
verovskiui žaisti kitose koman
dose. Apskritai, pridėjus prie 
dabartinės rinktinės iš Brook- 
lyno Kurylą, Marozą ir Neve- 
rovski, turėtume reto stiprumo 
vienetą.

Rungtynių paraštėje reiktų 
pastebėti, kad rinktinės žaidė
jai per daug nesijaudino, pra
laimėję stipresniam priešui, bet 
jų vadovai pralaimėjimą priė
mė labai tragiškai.

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

IN LITTLE FLOWER PARISH
- ... -IN BROOKLYN, FLATBUSH

Brick, 6 rooms. semi-detached, mod- 
em kitehen, screens and storms,
$19,500. ULster 6-7725.

NEAR CATHOLIC INSTITUTIONS 
IN LAKE MOHAWK, N. J.

West shore, waterfront, 4 bedrooms, 
Itį baths, furnisbed, insulated, oil 
heat, asking price $21,500.

PArkway 9-6802.

SAYAT NOVA' RESTAURANT — 91 Charles SL, N.Y.C.
Specializing in Armenian cuisine ' 

At reasonable prices : -
OR 5-7364

TOWER LAKE INN — Roslyn (Mayfair 1-7980)
8 Tower St. <27 miles). Small and intimate spot with a hiackboara menu featuring 
Continental specialties, exceient lobster scampi flambe. roast beet, duck. D 5-2 am. 
a la carte entrees $2.75-$6.00. Diek Style Trio & pianist Al Keiser entertain 9-2 am. 

’ * ■■ Bar & lounge.
— --------------------------—---------------------------------------------—?—

LAKE MH4NEWASKA MOUNTAIN HOUSES — Lake Minnewaska 
(New Paltz- Alpine 6-2171; New York, WA 5-5638) (88 miles). Delightful 

dining at this mountain top resort. American food.
L. 12:30-2, $3.50; D. 6:30-8, Sun. 12:30-2, $4. Sat. steak D. $4.50.

R e p u b 1 i c 
Wine & Laquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

jMde& pasirihlomas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

REAL ESTATE VVANTED

RAINBOW RESTAURANT, Alba n y Post Road, Ossining, N. Y. 
Wilson 1-9721

Danish-American Cuisine Smorgasbord Saturday and Sunday. Broiled 
lobster. Luncheon — Cocktails — Diner. Popular Prices. Air-Conditioned. 
Ample Parking.

IN FLATBUSH
Jeigu turite parduoti namus 

bet kurioje parapijoje 
mes jums patarnausime 

COLE, Wm. J.
1425 E. 54th SL, Brooklyn, N.Y.

THE WHITMAN, Route 110
Between No. State PKY. and Jericho TPKE., Huntington, L. I. 

Sunday Dinner from $2.75. Private Banąuet Faciiities up to 500 people.
J Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3*9771

čiūtė, Katarina, Antano dukte
rys, iš Gastilonų km., Rum
šiškių p ar.;

Židonis, Antanas, gyvenęs Makutėnas, Juozas, Kario sū- 
New Haven, Conn. nus;

Aleksa, Domininkas ir Milašius, Pranas, yadinęsis 
Motiejus, jų motina buvo Ma- Frank Miiler, Ignaco sūnus, gy- 
rijona Klukinskaitė; veno Pittsburgh, Pa.;
d___ a ir Mockevičiūtė, Katarina ir josBalčiūnas (Balch, Alfonsas, T.*. ■ TT_x. ,• »

Jono sūnus, gimęs Rygoje Lai- Lazauskiene, Uršule, An- 
vijoje, gyveno BmoHym N.Y. ^“.^“erys, B Gastilonų km., 
9M Betaont Avė.- Rumšiškių par.;

(Atkelta iš 6 psl.)

Anta-
Bieslkis, Vytautas, Prano sū- n0 sūnus Gedminiškės 

nūs gim. Kražių vL, Raseinių vL> Tauragės
apsk. ir jo sūnūs Vytautas Biel- apskr, Johana Daukšai. 
s us, gim. Kaune, tg . Remeikienė ir vaikai Bro-

Dirvanauskas, Boleslovas ir nislavas ir Antanina;
Vladas, ir Teklė Dirvanauskie- Šalkauskas, Vacys, gimęs 
nė; 1912 metais;

Grybauskienė, Pranciška, Ka- Salys, Zenonas, Jeronimo sū
rio duktė, gyv. Kanadoje; nuSj gjm; Pakerių km., Plun-

Jansūnas, Bronius, ir Leora gės vi.;
Savickas, Vincentas, Klemen

so sūnus, ir jo vaikai Kazys, 
Kaulakiai, gyvenę Philadelphia, Ona ir Elena;

Svencickas, Antanas, Petro 
sūnus; .

Tautkienė, Teklė, kil. iš Va-
Marijona, gim. Vilkelių km.,Rie- tusių km., Rietavo vai., Telšių 

apskr.; vyras Juozas Tautkus,

ir Uršulė Jansūnienės;
Kaulakis, J., kunigas, ir kiti

Pa.;
Kilda, Antanas;
Kontrimienė - Liaudonaitė

tavo vL, Telšių apskr.;
Latisauskienė - Mockevičiūtė, j'i s^n^s Juozas ir Petras; 

Uršulė, ir jos sesuo Mockevi- Zagreckas, Jonas ir Elena, ki
lę iš Pašilės vi., Ukmergės ap- 
skilties.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of 
Lithuania, 
41 We»t 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

CL 3-8312

H. W. FEMALE

BRIELLE YACHT CLUB, Brielle, N. J.
(Castle 3-3800), Ocean & Green Avės. A wonderful place right on the 
water and overtooking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees $1.85-$3; D 5-12, Sun. 12-10, ehtrees $2.60-$6.50. Music, danc- 
ing from 8 p. m. '** - i

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

NURSES REG. GRAND CENTRAL 
AREA

GRAND CENTRAL HOSPITAL
321 E. 42nd Str OX 7-9200

CHILDREN 8OARDED

catholic mother
WILL CARE FOR CHILDREN OF 
WORKING MOTHER.

7:30 to 6pjn. or 8 to 6 p.m.
TW 8-7577

RELIGIOUS notice

WANT TO MAKE MONEY?
You can make over 250% profit 
for yoursdf or your ctiurch group 
by jusf showing my beautiful 
Crucifix on a 18 inch Chain in 
gleaming gold finish made of a 
new miraele ELOXAL, guaranteed 
non-tamtshable. Gift boxed. Send 
for detalia Or <end $1.00 for 
Saample. ROMAINE, Box 36, 
OAKLYN 6, New Jersey.

DISPLAY

Bow1ing balls drilled while you 
wait, your old bąli repą i re d. Bowl- 
ing shirts, bags, shoes, trophie*.

J & P SUPPUES 
146-05 JAMAICA AVĖ. 

JAMAICA, L. I. — JA 3-4120

HOME FOR RETI RED FOLKS
$80-$100 MONTH 

WTTH BOARD 
CATHOLIC OVVNERSHIP

CApital 2-8122 
N. J.

GRISVVOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine old inn on the Connectieut River. First rate food, 
charcoal broiled steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees $1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees $2.25 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

MAMA LARICCIA’S FAMOUS EL DORADO RESTAURANT
131 West St., Danbury, Conn. (Rte. 6), 1 mile West of City Hali, Danbury. 
Known Coast to Coast for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ample 
parking. . Pioneer 3-6375.

BOMBA? INDIA RESTAURANT 
465 West 125th SL, New York City

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC
EAST INDIAN DISHES.

UN 4-9634

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton)
Charming coupiry atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dinner— 

A la Carte, reas. Seats 400. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303.

LOCKE LEDGE INN, Rt 118, Yorktown Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine in a sumptuous atmosphere amid a ra re scenic setting. 
Lunch, cocktails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners’, 
Amer. Exp. Hostsr Irwin Rose, C. F. McAllister.

MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 137 VVaverly Place, N. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices. 

A Bit of "Down Mexico Way” in New York City
\ . CH 2-9814

LOBSTER BOX 
BELDEN POINT - CITY ISLANDBRONX — Phone Cl 8-1952 

SHORE & ROAST BEEF DINNERS — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS 
Spacioua Colonial Dining Room — Sound-View Dining Terrace 

OPEN EVERY DAY

ŠNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrace 
-This is a leisurely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, of cou'rse, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chops. Desserts are for tastė. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon til 9:30 pjn. Member Diner’s Club.

SAyville 4-0248

MELE’S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Escellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incL broiled scampi, 
baked clams. chicken Romana. Lunch. noon to 3 p.m., $1.75-$2.50. Dinner 6 
to 11 p m. and" Sun. 1 pun.w $3.00-$5.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ĄNdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PR$NCESS BAY INN “Watch The Ships G© By*
Now under new Management

SEAFOOD our apecialty. STTEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 day*. YUkon 4-9810.

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HELL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt Varnon Street Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine
PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 ProvideDce Street

Whene»eryou'resick, 
goto bedanti don'tworry. 
While you're heaithy. 
ask us about Hartford 
Accident-Sickness Insurance. 
Then you WON’T have to worry 
about medicaf tifls! 
Please can us socn.

ALBERT F. PETERS

REPAIRS: RADIOS—HI-FI—TOASTERS—IRONS—BROILER8
And all household eleetrical appliances at low prices. Special consideration 
ęiven to Religious Institutions.

AMHERST APPLIANCE AND SUPPLY CO.
495 CENTRAL AVĖ., EAST ORANGE, N. J. ORange 3-7939

HOTEL DIXIE, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER—$2.65 
FuU dtamer includes baked potato, tossed salad. roU and butter, dessert and 
coffee. n a.m. to 10 p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Hank Faller. No cover or ent/tax. Member Diners' Club. Wl 7-6000.

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET

HOW CHEAP IS CHEAP WHEN YOU'RE THINKING OF DOING ANT

TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five point* (10 miles). A family place for ex- 
celtent Italian A American food. A la carte menu 12-10, SaL 'til 12, entrees 
(incL potatoAvegetable). $1.25-$4.50. Children’s menue. Bar. lounge. Parties

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

Office:
$16-55 RUSĖMS BLVD.
FOREST MILLS, N. Y.

Virpinti 3-1477
tek

HOME IMPROVEMENT?
Every Home I* Different! Every Problem I* DifferentU. 

Choice of Materials Are Different!
THERE ARE NO FLAT ADVERTISED PRICES FOR qu*lity construction 
For top ųuality construction at the lowest possible prices on Atties. Dormers, 
Extensions. Porche*—Cail IV 3-150$. 24 hour* day or night.

WINWOOD HOME IMPROVEMENT CORP.

OLD TIMBĘRS RESTAURANT, Annanrfale, N. J. CLintcfo 9493R
The Mino family serves fine Italian and American spocialties at their 
attractive, rustic restaurant. L 12-2:30. S1.5O-S4 and a la carte; D 5-9:30, 
Sun. from 12, $2.90-$5; a la carte after 9:30. Bar. Closed Mon. EDWABB A. ŽIGAS FUNERAL HOME

East Meadov, N. Y.

RU99IAN BEAR, 139 E. 56th St. (Cor. Lex.). EL 5-90S0.
Nationally fanxd for cteHIrnc- of its Ruw»n Cuisnino and t«auty of fru.' gay at
mosphere old Rumii Lonya Kalbou.. and hie Gyp.«y orchestra nightly. Beverly 
Rice. character aaalyst Irom » p. m. D from 3 p- m. to 11 p. m. $3-84. •«. 41*9 • I* 
carte Minimum $2 from 7 p, m Open nightly at .' p m. to 3 a m. Cocktail lotine*. 
Popular with Stage and Screen celebrltics.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britais, Waterbury ir Hartford, Cona.



H " ,Vy«k- Rantam pereitą sa
vaitę lankėsi New Yorke ir sek- 
madienį, rugpiūčio 23 d., 10 
vai., Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos bažnyčioje laikė lat- 
viams katalikams pamaldas, 

Oį.___ klausė išpažinčių ir pasakė pa-
SĮfe: mokslą.

B.. V. Vilkutaitis su šeima per- 
:: sikėlė į naujai įsigytus namus
Woodhavene. Dabartinis jo ad- 

B rasas: 85-81 75 St., Woodha-
vėn, 21, N. Y.

K Elena škteriono, dailininko 
Kajetono Škleriaus našlė, iš Vo
kietijos atvažiuoja į Ameriką, 
kur išbus apie pusę mėtų, šio 
mėnesio gale ji sustos New 
Yorke ir svečiuosis pas inž. A. 
Navicką Ozone Park, L. I. Iš 
ten vyksta į Washingtoną.

Aidę žurnalo rugsėjo nume
ris šią savaitę bus atspausdin
tas ir išsiuntinėtas skaitytojams. 
Numeryje bus įdomus Jono 
Aisčio straipsnis — Milfordo 
gatvės elegija, L. Dambriūno 
apie lietuvių kalbos veiksma
žodžius, kan. M. Vaitkus tęsia 
savo pasakojimus apie Sofiją 
Kymantaitę - Čiurlionienę. Ap
žvalgose platus meno skyrius, 
literatūra, mokslas ir visuome
ninis gyvenimas.

Staseliu duktė, sesuo Diana 
Marija, domininkone, Little Flo- 
wer Convent, Montauk Beach, 
N. Y., viršininkė, rugpiūčio 22 
šventė 25 metų vienuolės su
kaktį. Jos tėvai gyvena Ozone 
Park, L. I.

MSm* po ilgo* ir sunkies 
gos mirė rugpiūčio 21,Long 
Island College ligoninėje. Pa
laidota pirmMMHiį, rugp. 24 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios šv. Karaliaus kapinėse, 
Farmingdale, L. L, N. Y.

Velionė buvo gimusi 1923 
liepos 21 Kretingoje. Vėliau su 
tėveliais persikėlė | Panevėžį 
ir ten baigė gimnaziją. Studi
javo mediciną Jenos universi
tete, Vokietijoje. Į JAV atvy
ko 1949. Po dviejų metų — 
1951 birželio 9 ištekėjo už dk 
Henriko Lukoševičiaus, skautų 
veikėjo, žurnalisto, buvusio A- 
merikos redaktoriaus, vėliau 
Darbininko ir kitų laikraščių 
bendradarbio. Velionė apie aš
tuonis paskutinius metus dir
bo Davids and Bigelow firmo
je Empire State Buildinge. Prieš 
pusantrų meti| turėjo sunkią 
operaciją, bet vėliau buvo pasi
taisiusi ir pradėjo vėl dirbti.

Švęs auksinį 
juhiliejv

Simonas ir Teklė Jakupčio- 
niai, kurie gyvena 234 Kraut 
St, yrą; ilgamečiai šv. Jur^o 
parapijos ponpoefiM' kr minės 
savo 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktą sekmadienį, jrtįg- 
piūčio 30. Tą dieną klebonas* 
kun. Antanas Petrauskas, aukos
11:00 vai.
mišias, kurių metu bus sukak- 
tuvininkams suteiktas šios re- f 
tos sukakties proga ypatingas J 
šv. Tėvo palaiminimas. Jų sū- | 
nųsAlfonsas, talentingas Sv. 4 
Mykolo parapijos Bayonne,N.l 
J., vargonininkas šv. mišių me- -j 
tu gros vargonais ir giedos Avė JI 
Maria. Po Mišių įvyks pietus1JI 
par. salėje.

Simonas, 73 m. amžiaus ir || 
Teklė, 72 m. abudu gimė Kau- 1 
ne. Kun. Lumbis palaimino jų j 
moterystės sakramentą Karme- 
litų bažnyčioje Kaune 1909 m. II 
Atvykę į Ameriką 1912 m., jie 3 
gyveno kurį laiką Clevelande jį 
ir Michigan valstybėje, o 1924 J 
atsikėlė į Brooklyną, kur ir da- j 
bar tebegyvena. Jakupčioniai | 
išaugino gražią, pavyzdingą šei
mą: keturis sūnus —- Bronislo- i 
vą, Aleksandrą, Alfonsą ir Si- i 
moną, ir dvi dukteris — Ste- j 
faniją ir Adelę. Jie džiaugiasi 
ir šešiais anūkais.

vairioms draugijoms ir uoliai 
dalyvauja visame parapijos vei
kime. Yra ilgamečiai Darbinin
ko skaitytojai. Be to, Simonas 
Jakupčionis yra kolektorius ir 
parapijos trustistas, o Teklė 
Jakupčionienė su dukterimis 
stropiai rūpinasi bažnyčios bei 
altorių švara.

Visi sūnūs ir dukterys, gimi
nės ir pažįstami dalinasi Ja- 
kupčionių džiaugsmu, sulaukus 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakties, ir iš širdies 
linki gausiausios Dievo palai
mos, sveikatos ir dar ilgų me
tų. J. V.

i į Kennebunkport
I Į pranciškonų vienuolyną ir 
[ ' Liurdo šventovę organizuoja- 
[ ma maldininkų kelionė autobu- 
| su rugsėjo 5-7 d.d. Kelionė su 
Į nakvynėmis ir maistu kaštuos 
t 25 dol. vienam asmeniui. Ke

leivių patogumui, autobusas 
nuo pranciškonų vienuolyno, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn,

| N. Y., išeis rugsėjo 5»d., 9 vai. 
I ryto, kad ir iš tolimesnių New 
L-dėrsey kolonijų dalyviai suspė

tų atvykti. Kennebunkporte 
L praleisime rugsėjo 6. Autobu

sas atgal | Brooklyną išvyks 
rugsėjo 7 d. 10 vai. ryto. Ma-

I noma, kad Darbo šventės sa- 
| vaitgalis bus labai patogus šiai 

kelionei. Gautas patogus 51 vie
tos autobusas. Laiko liko ne-

I daug. Prašome Brooklyne re- 
I gistruotis pas Kešetienę, Sije- 
I vičienę, 
I nienę, 
I Shalins,
I tel: VI 7-4499

New Jersey kolonijų maldi- 
I ninkai registruojasi pas A Ai- 
I tutienę, Linden, N.J., tel.: HU 
I 6-9213, M. Kohanskienę, Harri- 
I son, N. J., tel: HU 5-6896, M 
I Nekrošytę, 91 Warwick St., 
Į Newark, N. J., M. Šaulienę,

' > Paterson, N J., tel.: LA 5-95 
26, B. Bernotienę, 139 Ripley

’-rPl,’ Elizabetį, K, J. ar ,pas. M. L

Urbonavičienę, žvi- 
Lubienę ir pas M.

Woodhaven, N. Y.,

Tėv, V. Gidžiūno išleistuvės

Puiki proga, pasinaudojant 
Anglijos manufaktūrininkų iš
pardavimu iki lapkr .15 d., žy
miai pigiau pasiųsti Lietuvon 
ar Sibiran kalėdinį siuntinį sa
viškiams. Už 3 jardus I ftįiį. 
Ulster žiemin. paltui ir 3 ir pu
sę jrd. I rūš. fancy elegantiš- susirgo, kentėjo labai didelius St., Brooklyn, 7, N. Y. 
kam kostiumui, betkokios spal- galvos skausmus kol, pagaliau,

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

Regitia Paeis, Benedictine Sisters, 
Waltace Rd., Bedford, N. H. Tel.:

i GReenleaf 2-4739.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVAŠKIENftS

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

8
LITHUANIAN

FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

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

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

EVergreen 8-9794

M. and Z.
CoDision Works
JULIUS MALDUTIS

Martin, o taip pat visose lietu
viškose klebonijose.

Visas kitas informacijas tei
kia Darbininko administracija, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
21, N. Y., tel: GL 5-7281, va
karais GL 5-7068.

Darbo šventės savaitgalį re
zervuokite kelionei į Kenne- 
bunkport, Me., aplankyti šven
toves ir pasigrožėti rudeniu

cijos sekretorium, ilgamečiu 
provincijolo patarėju ir pasku
tiniais metais provincijolu. Nuo 
1951 metų ėjo Ateitininkų Fe
deracijos vyr. dvasios vado pa
reigas. Yra nemažai rašęs Ai
duose, Ateityje, Darbininke, 
Drauge, Tėviškės žiburiuose, 
Šv. Pranciškaus Varpelyje.

Tėv. Viktorui Gidžiūnui, 
F. M., išvykstant į Italiją
skiriantis su Ateitininkų Fede
racijos dvasios vado pareigom, 
rugpjūčio 20,

Tėv. Viktorai*'Gidžiūnas, bu
vęs lietuvių pranciškonų Ame
rikoje provincijolas, šv. Anta
no gimnazijos Kennebunkporte, 
Maine, rektorius ir Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadas, rug- 
piūčio 26 iš New Yorko iš
plaukia į Romą naujom parei
gom. Jis yra pakviestas prie 
mokslinio darbo: Pranciškonų 
Ordino dokumentų leidimo. Tas 
darbas jam yra artimas, nes 
Italijoje ir toje pačioje Romo
je gyvendamas 1937 - 1946 stu
dijavo Bažnyčios istoriją ir įsi
gijo filosofijos daktaro laipsnį.

’ Sulankstytų automobilių da- < 
• lių ištiesinimas, pakeit'mas <
> naujomis, dažymas ir poli- <
> ravimas ‘

937 GRAND STREET ; 
BROOKLYN 11, N. Y. į

O. 
ir

- Antanas ir Gintare Ivaškai, 
sugrįžę iš povestuvinės kelio- ~

Prieš tris mėnesius vėl sunkiai nės, apsigyveno 154 Bradford Disertaciją parašė iš pranciško-
Leonė Lukoševičienė.

pabrėžė, kad tas darbas, kaip 
ir kiekvienas rūpinimasis dva- 

rugpiūčio 20, ketvirtadienį, s*os reikalais, nebuvo lengvas, 
Baltų Laisvės Namuose, New ateitininkai tai didžiai įver- 
Yorke, buvo suruoštos išleistu- Skirdamiesi tik laikinai, 

, . ■ . _ , . vės. Jas ruošė Ateitininkų Fe
nų praeities Lietuvoje. Tuo bū- derėjos Valdyba, kurios nariu 
du susipažino ir su Litų vie- )is buv0 metus. Su.

tikisi vėl pasimatyti Amerikoje 
arba Lietuvoje, jai laisvę at
gavus. Ateitininkų FederacijosAXU-11 A.VOL1U111U1, gdivuo OAditotnito paganau, .. . . MUVU dSCUUIIVJL 1US lUCLUi. OU- ---------- ---------------- —

vos, su muitu ir visom persiun- nutrūko jos neilgo gyvenimo prietelius, dabar jaunas našlys nuolijų veikla Lietuvoje. Yra sįrinkus būreliui New Yorko Valdybos vardu buvo įteikta 
timo išlaidom — 59.50 dol.; ar- siūlas pačiame amžiaus vidury- dr. H. Lukoševičius man galėjo tais klausimais parašęs eilę ateitininkų, atsisveikinimo va- dovanėlė — rašymui prie- 
ba už 3 jrd. H rūš. angį. viln. je. tik tiek pasakyti: “Per tuos straipsnių Lietuvių Enciklopedi- karą pradėjo St. Lūšys, šen- monės-

Light Velour paltui ir 3 ir Velionė buvo labai malonaus daugiau kaip aštuonis mūsų jaj j pranciškonus įstojo Kre- draugiu at-kų referentas Fede- Po kalbų buvo užkandžiai, pa- 
pusę jrd. -fancy 2- kostiumui būdo, mylėjo gamtą ir žmones, bendro moterystėje gyvenimo tingoje 1934, į kunigus buvo racijos Valdyboje. Po atsisvei- ruošti I. Banaitienės, o jai pa-

Kartu su savo vyru aplanke be- metus, aš negirdėjau nei vieno . _ .
Į abu siuntinius pridedama veik visas žymesnes šio krašto blogo žodžio apie bet kurį žmo-

500 tablečių multivitaminų ir ir Kanados vietas automobiliu gų, kiekvienas žmogus jai buvo

— 39.50 dol. tingoje 1934, į kunigus buvo racijos Valdyboje. Po atsisvei-
įšventintas Romoje 1941. Ame- kinimo žodį tarė Federacijos ^®jo: Ir. Šimonytė, D. ir N.
rikon atvvkęs 1946, čia ėjo i- vadas S. Sužiedėlis, Patersono ^^evičiūtes, T. Ivaškaitė, A.

Skirmuntaite ir Ir. Ivaškiene.
pasirinktinai: paltui ir kostiu- padarydami daugiau kaip 42 labai geras ir daug gero pada- vairias pareigas pranciškonų lie- at-kų vardu A. Masionis ir at-
mui pamušalai arba 3 ir pusę tūkstančius mylių. Nelengva to- ręs, gal todėl mums ir priete- tuvių vienuolynuose Bridgevil- kų kunigų vardu kun. Longinas

lių netrūko, tiek aš galėčiau jje pa Brooklyn, N^ Y., To- Jankus. Kalbose
pasakyti apie savo mylimą ^io- ronįe Kanadoje: ir pačiame vardu išreikšta padėka už uolų deonai firmų HOHNER ir AR-
ną šioje man begalo skaudžio- , , , r
je valandoje’, - baigė pasi- centre K™ebunkport, Me.
kalbėjimą velionies vyras. Buvo vienuolyno viršininku, 

Icvd. tretininkų vizitatorium, provin-

jrd. geros rūšies betkokios kiu momentu klausinėti vyro 
spalvos rayoninės suknelei me- apie jo velionę žmoną. Sunku 
džiagos. buvo pradžioje žodį ištarti, nes

Užsakymus siųsti: Anapus, ašaros surišo liežuvį mum 
3528 Sunset Blvd., Los Ange- abiem, kai susitikome laidotu- 
les 26, Calif.

ateitininkų Parduodami 2 vartoti akor-

vių koplyčioje. Mano mielas

ir ilgametį rūpinimąsi Ateiti- TĮSTA - ROYALE. Kreiptis į 
ninku Federacijos dvasiniais Romą Butrimą telefonu Glen- 
reikalais. Pabaigoje St. Lūšys more 2-4236.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVefgreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-BalsaniuotojM 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

0 METINIS PIKNIKAS

PIKNIKO VIETA PASIEKIAMA: automobiliais — Rockaway

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.

Rugpiūčio - August 30
Idlewild Park Inn Sode, Rockavay Blvd., prie 248 St

HOOK CRE^K, L. I

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorių* 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

TeL VIrginia 7-4499

PROGRAMOJE:
Dainos, žaidimai, šokiai, grojant Romo Butrimo orkestrui 
Bus spaudos kioskas su naujaisiais leidiniais, lietuviškom

-plokštelėm, maldaknygėm
Pradžia 1:00 vai. popiet

Įėjimo auka $1.00
Šokiai nuo 5 iki 9:30 v. v

Blvd. iki 248 St.; traukiniais — BMT Jamaica Line iki Sutphin Blvd.. 
čia persėsti į Far Rockaway autobusą ir važiuoti link Id'ewild Airfield 
(sustoti už aerodromo, dešinėje pusėje, prie restorano Marx).

PIKNIKAN BUS VEŽAMA AUTOBUSAIS: Popiet 1:30 vai. vienas 
autobusas išeis nuo Angelų Karalienės bažnyčios ir sustos prie Apreiški
mo bažnyčios, o antras autobusas 1:30 vai. p. p. išeis nuo pranciškonų vie
nuolyno (680 Bushwick Avė.) u sustos prie šalinskų laidojimo namų 
(84-02 Jamaica Avė., <Woodhaven. N. Y.). Autobusas grįžta 9 vai. vak. 
Kelionė su -įėjimu $2.00.

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorių* 
ir Baisamuotoja* 
Cambridge, Mam. 
NOTARY PUBLIC 

Paura*vlmas dieną Ir n*kt| 
Nauja moderniška koplyčia ier- 
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonljae te- 
nuaustomis kainomis. Kainos tos 
patins ir ) kitus miestus.
Reikale *aukfU: TeL T* *-*«M


