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Maskvos akinis kolonializmas

ir buvo paskirtas i ministerio

ma- 
Lat-

Maskva paskelbė, kad Latvi
jos valdžios ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Eduards K. 
Berklavs yra atleistas iš parei
gų, kuriose jis buvo nuo 1954,

ALIARMAVO
Kažkokį ryšiai tarp Chruščio-' 

vo kelionės i Ameriką ir Azi
jos kampelio Laos valstybės. 
Kai Eisenhoweris';išvyko apra
minti susialiarmavusios Euro-

Maskva veša* pripažino, kad 
Baltijos valdybėse ir tarp ko
munistę kyla protestas prieš 
Baltijos valitybiv ūkinę eksplo
ataciją Maskvos naudai.

bet estę deportacijos ir rusę 
atgabenimas į Estiją padarė tai, 
kad dabar bijoma, jog estai sa
vo krašte pasijus jau esą 
žuma. Taip jau nutiko su 
vijos sostine Ryga.

vietos gyventojam, o ne supil
ti i bendrą visos Sovietu Są
jungos katilą.

Už tai Lacis jį kaltina norė
jus nukreipti Latviją nuo tei
singo kelio į “nacionalistinius kurio valdymo metu Berklavs 
siaurumus’; norėjus Latvijos 
respublikos ryšius susilpninti su pirmininko pavaduotojo parei-

- KUR PAKELS
UŽDANGĄ?

. St. Louis Globė Democrat 
laikraštis pranešė savo kores
pondento iš Helsinkio žinią, 
kad Maskva rugpiūčio 5 pa
skelbusi, jog

užsienio turistam Pidžia lan
kytis Estijos sostinėje Tallina. 
Būstą* leista lankytis taip pat 
Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Pirmiausia buvo atidaryta Ry
ga. Kiti Baltijos miestai tebė
ra uždaryti. Aiškinama, kad ne
nori rodyti karinių įrengimų, 
raketų bazių ir gyventojų ne
draugiškų nuotaikų rusam.

Laikraštis rašo, kad raudona
sis teroras dabar sušv«lnėjęs,
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pos, Herteris aliarmavo senato kitom respublikom .Anot La- gas.
užsieniu komisiją dėl 
Laos.

EISENHOVVERIS IR ADENAUERIS triumfo kelionėje iš aerodromo į 
Bonną. (Buvo vargo dėl automobilio — Bonnoje nebuvo tokio didelio, ku
riame tilptų ir vertėjas ir dar pora saugumo vyrų, c ypačiai, kad Eisen- 
howcris norėjo atviro. Išgelbėjo Mercedes-Benz firma, kuri specialiai per- ^5
dirbo automobili, kad visi sutilptų ir Eisenhovveris atsistojęs turėtų už 
ko pasilaikyti). ~.. -.jos?- .•

Prezidentas eisenhovveris CHRUŠČIOVO ŠŪVIAI >
rugpiūčio 26 Bonnoje buvo pri- Į ADENĄUERĮ

UŽDANGĄ KELIANT. Taip atrodč siena tarp nepriklausomos Estijos ir 
Soviety. Sovietai ją sulaužė 1940 ir atskyrė Estiją nuo Vakaru. Dabar 
uždangą pradeda pakelti Vakaru turistam, bet tik į sostinę Taliną.

Nixonas aiškinasi dėl pavergtų tautų 
ir netiki, kad Chruščiovas pasikeistų
Amerikos L egi jono konvenci- prasti tuos susuktus Nixono Zo

joje Minneapoly buvo didelio džius.
nepasitenkinimo dėl Chruščio
vo ir Eisenhovverio pasikeitimo 
vizitais. Rugpiūčio 25 vyriausy
bės žygį teisino ir legionierius 
ramino viceprezidentas Nixonas. 
Y’pačiai sustojo prie pavergtų
jų tautų klausimo:

Didesnis priekaištas dėl vizi-

MEKSIKOJE
ŽEMĖS ORE SĖJIMAS

Atleidimo priežastis paaiški
no Latvijos .vadinamas min. 
pirmininkas Vilis T. Lacis laik
raštyje “Partijnaja žizn”. Rašo, 
kad svarstant Sovietų Sąjungos 
septynerių metų planą Berk-

Baltijos kraštuose |
I: ' I
^VADUOTOJĄ, cio, tom nacionalistinėm ten- 
jONIALIZMĄ dencijom pasipriešino partijos 

ĮT, . centro komitetas. Tuo praneši-
~lavs” pasisakė -tinke- mu Maskva patvirtino du daly-..

kus: kaip Maskva vykdo ekono- . 
mini kolonializmą Baltijos kraš
tuose, vietos gaminius nutrauk
dama nuo juos gaminančių ■ 
darbo žmonių ir išgabendama, 
kur jai patinka; patvirtino taip 
pat, kad prieš tą vietos gyven
tojų eksploataciją kyla pasi
priešinimas tarp pačių valdan
čių komunistų ir juos reikia iš> 
imti iš apyvartos, kaip buvo 
išimtas Maskvoje Malenkovas.

lių vagonų ir dizelinių motorų 
gamybą, vadinas, prieš sunkio
sios pramonės gamybą; jos vie
toj Berklavs reikalavo pramo
nės gyventoję reikalam aprū
pinti__ Reikalavo taip pat, kad

Laos valstybėje jau ketv 
tas savaičių sukilimas, kurį 
miainvazija.iš^šiauręs-XĮ.et 
mo. Invazija artėja į sosti 
Laos kreipėsi i Jungt. Taut 

Jų gen. sekretorius nusiplo1 
rankas. Invazijos iniciatoi 
šiaurės Vietnamas apkaltino 
meriką, kad ji laiko karines 
zes Laos. Maskva prieš sava 
kaltinimą pakartojo. Washi: 
tonas kaltinimą permetė Ma 
vai.

KAM TA INVAZIJA?
Laos nedidelis ir neturtinį 

kraštas — 89,000 kv. mylių
2,5 mil. gyventojų, daugiausia 
žemdirbių. Bet strateginiu at
žvilgiu jis yra dar bjauresnėje

LATVIJOS SOSTINĖS PILIES ROMAI, kuriuose būdavo laisvos Latvi
jos prezidentas. Jj Sovietai pagrobė ir išvežė. Bet dabar verčia ir savo 
pastatytus žmones kurie nori gerovės Latvijos žmonėm, o ne Maskvai.

imtas entuziastingai kaip nie
kas kitas ligi šiol. Žmonių da
lyvavo daugiau kaip 300,000, 
nors pačiame mieste tėra tik 
150.000 gyventojų.

Chruščiovas rugpiūčio 27 
anksti perdavė kancleriui Aden
aueriui notą, kurioje grasina 
darysiąs atskirą taiką su rytų 
Vokietija, jei vakarų Vokietija

padėtyje nei Lietuva tarp Rusi
jos ir Vokietijos. Laos susisie
kia su 6 kaimynais: dviem ko
munistiniais (šiaurės Vietnamas 
ir Kinija), dviem neutraliais

Adenaueris pareiškė, kad Vo
kietija žiūri i Ameriką kaip Į 
laisvės tvirtovę. Eisenhovveris 
kalbėjo, kad Amerikoje Aden
aueris laikomas vokiečių tautos 
atsparumo simboliu ir kad A- 
merika tvirtai stovės šalia Vo
kietijos norint apsaugoti laisvo
jo Berlyno gyventojų tokias tei
ses, kokias jie turi.

priims Amerikos raketas ir a- 
tomines bombas savai kariuo
menei ginkluoti.

Chruščiovo grasinimas aiški
namas kaip jo noras atsverti 
entuziazmą, kuris dabar Vokie
tijoje kilo dėl Eisenhowerio at
vykimo. Ypačiai nori Chruščio
vas sumažinti Adenauerio auto
ritetą, kuris vokiečių tautoje 
dabar pakilo.

Su kuo matėsi 
Henrikas Zimanas

Lietuvoje leidžiamos “Tie- 
Prezidentas Eisenhoweris rug- muose su Chruščiovu. R. Drum- laidų pasauliui išduoti, tai kam sos’’ redaktorius Henrikas Zi-

(Combodia ir Burma). dviem piūčio 25, prieš išvykdamas į mondo klausiamas, prezidentas jis kviečiamas? Ir tą klausimą manas buvo priimtas “Laisvės”
atsakė prezidentas, netiesiogiai surengtame pobūvyje rugpiūčio
atsakydamas buv. prezidentui 22. Ten dalyvavo ir Maskvos
Trumanui, kuris pasisakė prieš “Pravdos” atstovas Abalkinas.
prezidento lankymąsi Sovietuo- Ten A. šalčius susitarė su Zi-
se ir prezidento prestižo staty- manu dėl atskiro susitikimo su
mą pavojum “kultūrininkais”. Jame dalyva-

mones bei troškimus dėl savo Eisenhoweris karštai aiškino. Z’012"38’ ^za^eilė, A.
- kiek tai liečia A- jam svarbu ne prezidento a C1US’ an S er§ls ir 1 e‘ 
ji niekad nenustos prestižas, bet taika, nusiginkla-’

vimas. milijardų naštos ginklą- pamatęs Amerikos gyvenimą, 
būsiąs realesnis su savo reika
lavimais ir galimais žygiais.

JEI REIKĖS, PRIEŠINSIMĖS IR JĖGA PRIEŠ AGRESIJĄ

vakarietiniais (pietų Vietnamas 
ir Thailandasj. Kraštas 60 me
tų išbuvo prancūzų protektora
te. Po Indokinijos karo pabai
gos gavo nepriklausomybę, nors 
jai visai nebuvo prisirengęs. 
Komunistai pritarė jo nepri
klausomybei. tikėdami, kad ne
stiprus kraštas greitai įkris į 
jų sterblę. Amerika mėgino

Meksikos Įlankos pakraštyje 
rugpiūčio 26 nakties metu dre
bėjo žemė. Kiek žuvo, dar ne
žinia. Labiausiai nukentėjo Jal- 
tipan miestelis 37 mylios nuo 
įlankos. Penktadalis namų su- stiprinti, kasmet duodama po 
griuvo. Ten žuvusių esą 20, su

lom. Jūs galite būti tikri, kad žeistų 40.
jokiom aplinkybėm šitas pasi- — Amerikon saugumo vyrai

’ keitimas vizitais neturės Įtakos kambariuose, kurie Sovietuose 
Jungtinię Valstybię pališki- buvo skirti viceprezidentui Nix- 
mam ar veiksmam ,kurie reikš- onui- dvejuose rado paslėptus 
tu musę pritarimą ar pripaži- mikrofonus.

Europą, spaudos konferencijo
je iškilmingai ramino suneri
musią Europos ir Amerikos vi
suomenę. Prezidentas atsiliepė 
apie tuos klausimus, kurie la
biausiai kėlė nerimą dėl Ame- savus įsitikinimus, savas nuo- 
rikos galimų nuolaidų pasikal
bėjime su Chruščiovu.

karštai atsakė:
Amerika niekada nepripažins, 

kad gali būti tvirta, patvari ir 
visuotinė taika, iki šios tautos
neturės t e i š i ę pareikšti

to, — kalbėjo Nixonas, — yra
padariniai, kurię jis gali turėti 
rytu Europos pavergtom tau- 25 mil. dol. ir organizuodama 

jų kariuomenę. Bet komunistai 
nelaukė, iki Laos sustiprės.

— Amerikos Legionas 
piūčio 26 pasisakė prieš

rug- 
vadi-

nimą rytę Europos pavergtu 
tautę padėčiai.

Nixonas korespondentui pa- namą “kultūrinių mainų pro-

Pradėjo invaziją jau dabar, kad rei 
prisijungtų prie Vietnamo ir 
atidarytų kelią toliau Į pietų 
Azijos valstybes.

KODĖL KAIP TIK DABAR?
J. AIsop (NYHT) atkreipia

DĖL EUROPOS GYNIMO
Europos sostinėse — sakė 

prezidentas — jis pareikš A- 
merikos nusistatymą už garbin
gą ir teisingą taiką, už Vaka
rų vienybę, priešinantis, jei teikta tokia galimybė, 
reikės, ir jėga prieš bet kokią

likimo, ir 
meriką — 
vartojus visu taikingę priemo
nių, —aš visad pabrėždavau
tą žodi, taikingę, taikingę vimosi reikalam nuėmimas. Pre- 
priemoniu, kad joms būtu su- zidentas tiki, kad Chrušč;ovas,

agresiją.
Tardamasis su Chruščiovu 

dėl nusiginklavimo, dėl Vokie
tijos ir dėl politinės įtampos 
atleidimo pasaulyje, prezidentas

DĖL VAKARŲ BERLYNO
PERDAVIMO VAKARŲ VO<

Sp parašiutu iš 9 myliy aukščio
KIETIJAI

Prezidentas paneigė žinią 
kad jo brolis Miltonas perda
vęs prezidentui Chruščiovo siū-dėmėsi, kad Laos invazija su- niekada nepasitrauks nuo A- , , „ , . .

* xx-- i ■ tyma: uz Vakarų kanuomeniutampa su Chruščiovo pakvieti- menkos idealų ir nesilpnms ~ .r ,. ,- * -i t u-* -• pasitraukima is vakaru Berlvnomu i Amerika. Gal būt, spėja Amerikos saugumo. j *- C. n i ‘~ ... . . perduoti vakarų Berlyną vaka-
. . - AIsop, non turėti kortą ir ja DĖL PAVERGTŲJŲ TAUTU

Nixonas užUknno legiome- ns apnuodyti Chruščiovo ir Ei- išgauti iš Eisenhovverio naujų Pavergtų tautų' likimas la
biausiai įsiūbavo Amerikos vi
suomenę. Ji labiausiai sunėri
mus. kad pavergtosios tautos 
nebūtu išduotos pasikalbėji-

sisakė, kad tas pareiškimas apie gramą’.
pavergtas tautas buvo aptartas — Maskvos Izvestij a puolė
su prezidentu.

rius, kad prezidentas gins A- senhowėrio santykius. Trumą- nuolaidų ne tik dėl Berlyno, bet
merikos ir laisvojo pasaulio nas straipsny N. Y. Times bu- ir dėl Azijos. Kai derėjosi Že-
reikalus “energingai, tvirtai if vo suabejojęs, ar prezidentas nevoje. Sovietai visu aštrumu
agresyvia forma”; esąpreziden- Eisenhoveris daro išmintingai, kovojo Vietname ir privertė ei

ti į nuolaidas. Kai Chruščiovas 
vyksta į Ameriką, lūpose yra 
taikos balandis, o už nugaros 
peilis, smeigiamas į Laos. \

senhovveno santykius. Trumą-

tas niekad neužmirš, kad “So- vykdamas į Sovietus, 
vietų Sąjungos vyriausybė nuo 
1933 metų iš 52 sudarytų su
tarčių yra sulaužiusi 50’.

Nixonas taip pat laikė “nai
viu dalyku, jeigu kas tikėtų, 
jog Chruščiovo atsilankymas 
Jungtinėse Valstybėse pakeistų 
ką nors komunistų politikos 
siekimuose apvaldyti pasaulį“. 
Tai kam gi Chruščiovas pa
kviestas? Esą iš nepakankamo 
supratimo gali kilti karai. Jei 
Chruščiovas geriau pažins A- 
meriką, jis kai kurias savo min
tis apie Ameriką pakeis. “Dėl 
to ateity jis apsigalvos, prieš 
imdamasis kokios akcijos, kuri 
yra nukreipta prieš mūsų gy
vuosius interesus”. Vadinas, bi
jom karo ir parodom savo ga
lybę. kad Chruščiovas jo taip 
pat bijotų. Tik šiaip galima su-

rų Vokietijai. Miltonas Jam ne
sakęs nė žodžio apie tai. Bet 
prezidentas tokį siūlymą girdė
jęs; dėl jo nekalbėjęs nei su 
departamentu, nei su sąjungi
ninkais. (Toji žinfe apėjo Ame- 
rikos ir užsienio spaudą iš o- 
ficialių šaltinių; belieka neiš
aiškinta. kokiu gi keliu ji iš 
Chruščiovo pasiekė prezidentą).

KAM TAD KVIEČIAMAS 
CHRUŠČIOVAS?

Marinas pulk. VVilliam H. 
Ranš0n?_39 metų lakūnas, lie
pos 26 North Carolina buvo 
priverstas iššokti su parašiutu merkti akių. Iš nosies tekėjo 
iš spausminio lėktuvo 9 mylių kraujas. Mano dešinioji ranka 
aukštyje. Iššokti be specialios buvo lūžus, rankos riešas ir
aprangos dideliam aukščiui, kur kelis nušalo. Kai pasiekiau že

mę. mano parašiutas užsikabi
no už pušies šakos, ir mano 
galva susitrenkė į kamieną. Ne
galėjau iš pradžių nė pajudėti. 
Bet sąmonės niekada neprara
dau. Tik po 15 minučių išsi
painiojau ir susiradau kelią, 
kuriuo ėjo mašinos. Pralėkė jų 
tuzinas. Į mano mojavimus va
žiuotojai pamojuodavo atgal ir 
nėrė tolyn. Tik vienoje maši
noje užpakalyje sėdėjęs berniu
kas pastebėjo, kad aš su lakū
no šalmu, ir tada mašina su
stojo. Po mėnesio ligoninėje 
lakūnas tikisi vėl skraidysiąs. 
Dabar jis manosi esąs vienin
telis. kuris iš tokio aukščio iš
šoko be specialios aprangos.

oras yra skystas.
Septynias mylias kritau be 

parašiuto. — pasakojo lakūnas, 
— nes parašiutas, automatiškai 
atsidaro, tik 10.000 pėdų aūkš-

tyje. Išbuvau ore viso 40 mi
nučių. Du kartu pagalvojau, 
kad neišlaikysiu. Negalėjau at-

— Amerika paskelbė, kad 
duos pinigų ir ginklų Laos vals
tybei kovai su invazija.

Mirtis nuo vapsvos
THAUAND

Prezidentas pranešė, kad 
Chruščiovas bus priimtas Ame
rikoje kaip valstybės galva, ne 
kaip vyriausybės, galva. Prezi
dentas turės ji pasitikti aero
drome. šauti ne 19 garbės šū
vių. bet 21 kaip Anglijos ka
ralienei. To reikalavo pats
Chruščiovas per Menšikovą. 
nors oficialiai valstybės galva 
yra prezidentas Vorošilovas.

Jei prezidentas Eisenhovveris 
sutiko ir Chruščiovą pakviesti 
ir pripažinti ji valstybės gal-

Kairtje—i nelaisvę paimti sukilėliai Va. bet nežada jam jokių nuo- PULK. VVILLIAM RANKIN

Anglijoje Ivor Pindar buvo 
prieš metus vapsvos įgeltas. Ne
tekęs sąmonės buvo nugaben
tas į ligoninę. Pasveiko. Bet 
šiemet jj vėl Įgėlė vapsva. Po 
10 minučių jis buvo jau negy
vas.



M.

Kaina

rūšis prieš užsakant kur nors

IŠ LIETUVOS

-i fe

jskai- 
susiję

“nors jau protestantizmas buvo 
stipriai įkėlęs koją i kilmingų
jų dvarą. ūkininko kieme dar 
ilgai buvo laikomasi katalikiš
kųjų tikėjimo formų’.

mą, geriausių Rušjoš karo va
dų sunaikiaimą. Dabar tuos vi
sus priekaištus Stalinui vado
vėlis «apeina. Tik švelniai pa
liečia Staliną, o tuos, kuriuos
Stalinas nužudė, kuriuos jis sa- kovo mėn. Kronštato jūrinin- 
vo “trumpame kurse” vadino kai sukilo prieš sovietinį reži- 
“žmonijos atmatom”, “fašizmo

J. liokajais”, “svetimų valstybių 
Į šnipais”, Chruščiovo istorijos 

vadovėlis apeina, nutyli net jų

nau- 
vilnonės

DARBININKAS 1959 m., rugpūčio 2t<L, nr. 57

-

Ar Malenkovas buvo kada ministeris pirmininkas
Lietuvą užėmę 1940, boMe- •į’o nežino Chruščiovo partijos istorija, 

vikai pirma savo pareiga laike * ’ * *
išleisti lietuviškai bolševikišką kuri nakeite Stalino istorija
“evangeliją’ — “Trumpą VKP ' ' *. •
(b) istorijos kursą’, rusiškai 

. išleistą 1938. Parašyta daugiau- 
,. šia Stalino, kuriam ir honora- 
... ras ėjo iš visų pasaulio kraštų, 

kur tik ta knyga buvo verčia
ma.

Dabar tas “trumpas’, bet 
pelningas “kursas” išimtas iš 5 

. apyvartos. Jot vietoj išleistas 
šiemet naujas tos bolševikiškos 
“evangelijos” vadovėlis, vardu 
“Sovietų Sąjungos komunistų 
pratijos istorija’. Jis buvo rąį^ 
šomas kolektyviai bolševikų 
partijos istorijos profesorių ir 
taisytas Chruščiovo. Paskelbta, į 

.... kad skubiai dabar verčiami jau 
ir į lietuvių kalbą, 

t . Kuo tas naujas partijos 
mokslas skirias nuo senojo?

Skirias tuo, kad ■
dalis faktų, kurie buvo gau

siai aprašomi Stalino “kurse', 
naujoje istorijoje yra apeiti ty
lom; dalyje faktų pakeisti vei
kėjai; kurie Stalino laikais bu
vo svarbūs, dabar nutylėti, ar
ba pakeisti naujais vardais, 
nors faktai yra tie patys. s 

Pasikeitė viešpačiai, pasikei
tė ir “faktai” bei jų aiškini
mas. Keletas pavyzdžių.

(1) Stalino “Trumpame kur- pvz., kalbant apie antrojo karo 
se” buvo rašoma, kad 1917 su- pradžią, sakoma, kad sovietų 
kilimui vadovavo komitetas, ku- armija turėjusi trauktis, nes ne
riam pirmininkavo Stalinas, turėjusi gerų, prityrusių vadų;

MALENKOVAS ir jo žmona Jelena, abu ittremti.

Taigi garbė atiduota Stalinui. 
Naujoje istorijoje sakoma, kad 
revoliucijai vadovavo Leninas, 
o Stalinas nustumiamas į ant
rą vietą visoje revoliucijos is
torijoje. Joje betgi jau atsiran
da ir Chruščiovas.

Naujoje istorijoje pasisako
ma prieš “asmenybės kultą”. 
Pasakoma faktų, kurie galima 
išaiškinti nepalankiai Stalinui.

esą 1937 - 1938 žymus jų skai
čius be pagrindo buvo iš kariuo
menės pašalinti ... Tai akmuo 
į Stalino darželį. Tai užuomina 
apie to meto valymus, kuriuo
se buvo likviduotas Tuchačevs- 
kis, lietuviai Putna ir Uborevi- 
čius, masiniu būdu išžudyti 
tūkstančiai karininkų: - r

Tačiau atvirai Stalinas ne
pasmerkiamas. Chruščiovas čia 
duoda šuolį atgal palyginti su 
1956 kalba partijos kongrese.

Tada jis prikišo Stalinui be
protybę, žmogžudystes, sadiz-

Naujoj šviesoj vienas Lietuvos praeities tarpas
SPAUDALaiškuose Lietuviams per ei

lę nr. prof. Zenonas Ivinskis 
rašė apie “krikščionybės kelią 
Lietuvon“. Davė naujos šviesos, 
kurioje kiek kitaip ima atrody
ti to laiko praeities herojų pa
veikslai ir įvykiai. Ima labiau 
pilkėti ir blankti Lietuvos didi
kų paveikslai ir labiau švitėti 
Lietuvos liaudis. 3

Chruščiovo istorijoje tad Marty 
vardas išmestas. Matot, nepato
gu, nes 1952 * Marty buvo iš
mestas iš Prancūzų komunistų 
partijos kaip opozicionierius. O 
jei iš partijos išmestas 1952, 
tai kaip jis galėjo vadovauti 
sukilimui 1919?

(3) Istorikai žino, kad 1921

mą. Juos išskerdė Trolio ir 
Tuhačevskk) bei Putnos vado
vaujami raudonarmiečiai ...•

T . Naujoji "istorija" išbraukiaus. Lyg nebūtų buvę viso • .. . - -... z® r» •- n Trockio vardą iš fakto ir toto naikinimo. Lyg nebūtų buvę TV— - J .
masinių visoje Rusijoje de
monstracijų, kuriose turėjo bū
ti pasmerkti tie Stalino nužu-

' dyti “atmatos”.

Aiškinama, kad Staliną pa
smerkti Chruščiovas^dabar ven
gė, nes nori padaryti gestą Ki
nijos komunizmui, kuris yra 
staliniškas. O karininkę atsar
gus suminėjimas yra gestas ka
riuomenei, kuri tebesiekia Tu- 
chačevskio reabilitacijos.

Kaip iš faktų meta veikėjus, 
rodo kiti pavyzdžiai.

(2) Stalino “kurse” buvo ra
šoma, kaip 1919 Odesoje su
kilo prancūzų jūrininkai, vado
vaujami Andrė Marty. Jie pro
testavo prieš Prancūzijos inter
venciją į Sovietų reikalus.

mu, “nepaisant palyginamai ga
na reto bažnyčių tinklo ir dide
lio vietinių kunigų trūkumo, ka
talikybė Lietuvoje jau labiau 
buvo įsitvirtinusi, negu papras
tai buvo manoma’. Nurodo, 
kaip Ragainės protestantų kle
bonas Mažvydas apie 1550 me
tus rašė pačiam Albrechtui ir 
skundėsi, kati, žmonės į jo baž
nyčią neina, o labai gausiai va
žiuoja į katalikiškąsias šventes 
Batakiuose, Švėkšnoje, Šiluvoje, 
vadinas, už ’ 60-90 kilometrų.

magnatai jau buvo tapę aiškiais 
protestantais ... Liuteranizmo 
pradžia Lietuvoje gana anksty
va”.

2. Protestantizmo priėmimas 
nebuvo jokis lietuviško patrio
tizmo ženklas. Tarp aušrininkų 
romantikų “buvo labai populia-

I. Protestantizmo pradžią Lie- n pažiūra, kad ir anuo metu, 
tuvoje autorius nukelia į anks- panašiai kaip XIX amžiuje, ka
lesnius laikus, “.„pirmieji pro- talikų kunigai liaudį tik lenki- 
testantizmo ženklai Lietuvoje nę. todėl katalikams priešingi 
yra buvę žymiai ankstesni ne- protestantai stengęsi palaikyti Tai rodo, pasak autoriaus, kad 
gu žinomųjų istorikų Kojalavi- lietuvių kalbą. Net žymieji pro- 
čiaus, Rostovskio ir Valančiaus testantizmo šulai Radvilai ilgai 
buvo atvaizduota”. Mini, kad buvo vaizduojami kaip žymieji 
jau 1527 Vilniaus vyskupijos lietuviškumo rėmėjai. Tačiau
sinodas nutarė nebekviesti vo
kiečių mokytojų, nes jie galėjo 
Lietuvon atnešti tikėjimo klai
dų. Vadinas, susirūpinta tik po 
dešimt metų nuo oficialaus pro
testantizmo gimimo, arba po 
poros metų, kada Albrechtas 
kryžiuočių ordiną pavertė Prū
sų kunigaikštyste. “Apie 1536- 
1540 m. didikai Radvilai. Kęs- 
gailos, Bielevičiai. Chodakaus- 
kai ir kai kurie kiti Lietuvos

vietoj* įrašo Vorošilovą, dabar
tinį Sovietę prezidentą.

(4) Malenkovas buvo Stalino 
dešinioji ranka ir paskui įpėdi
nis. Tai visi žino. Bet Chruš
čiovo istorija to nežino ir *

Malenkovo vardą sumini tik 
tarp tu, kuria buvo "antiparti- 
nės grupės" nartai ir iš parti
jos vadovybės buvo pašalinti...

Užteks tų pavyzdžių. Jie pa
kankamai rodo, kaip bolševiki
nė istorija nesiskaito su fak
tais. Vargas tiem faktam, ku
rie nesutinka su bolševikiniu 
aiškinimu. Jie turi būti sulik- 
viduoti kaip ir žmonės, kurie 
nesutinka su bolševikine tie
sa.

Tokia yra naujai Chruščiovo 
persiūta istorija.

SOVIETAI pareikalavo pašalinti iš Amerikos parodos 
Maskvoje šią nuotrauką, kuri vaizduoja badą Kinijoje.

Antras labai svarbus pranešimas
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

vadovybei malonu pranešti, kad 
jai pasisekė sudaryti sąlygas 
patenkinti visuomenės pageida
vimui siųsti didesnius standar
tinius siuntinius, ir tam reika
lui ji paskyrė 50.00 jardų eks
portinės rūšies vilnonių medžia
gų labai dailiais dvigubais ruo-. 
želiais ir lygių šitokių naujų ir 
ypač patrauklių spalvų: mels
vos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. 
Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in England’.

Nuo rugpiūčio 1 d. mes siū
lome tas medžiagas sudarinėti 
šitokiems keturiems papildo
miems standartiniams siunti
niams:

1. Siuntinys Nr. 28: 
16 ir ketvirtis jardo naujos 
eksportinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 5 
vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams. Svoris 17 svarų. 
Kaina 59.00 dol.

2. Siuntinys Nr. 29: 
16 ir ketvirtis jardo 
jos eksportinės
medžiagos, ruožuotos ar lygios, 
5 vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams; 10 jardų dvigubo 
pločio pamušalo. Svoris 21 sva
ras Kaina 67.00 dol.

3. Siuntinys Nr. 30: 
32 ir pusė jardų naujos eks
portinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 10 
vyriškų ar moteriškų kostiumų. 
Svoris 34 svarai. Kaina 113.00 
dol.
4. Siuntinys Nr. 31: 

32 ir pusė jardo naujos eks
portinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 1'0 
vyriškų ar moteriškų kostiumų; 
20 jardų dvigubo pločio pamu
šalo. Svoris 42 svarai. 
125.00 dol.

Į šių siuntinių kainas 
tyti visi su pasiuntimu
mokesčiai. Mums malonu infor
muoti visus lietuvius, kad Lie-’ 
tuvos Prekybos Bendrovė, ne
paisydama tai, jog naujųjų me
džiagų rūšis yra žymiai aukš
tesnė ir kaina brangesnė, lie-

Pareikalavusiems nemoka
mai siusime savo naujųjų eks- 
portinės rūšies vilnonių medžia
gų pavyzdžius, 30 skirtingų 
standartinių siuntinių kaino
raštį (siuntinius sudaro kostiu- / 
mų ir paltų medžiagos, pamu
šalas, batai, megztiniai ir kt.) 
ir naują lietuvių kalba išspaus
dintą bendrinį katalogą, kuria
me aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių 
angliškų medžiagų; 2. Didelis 
pasirinkimas gatavų drabužių 
moterims, vyrams ir vaikams; ' -
3. įvairių rūšių odos; 4. Gata
va avalynė; 5. Laikrodžiai; 6. 
Foto aparatai; 7. Hohner akor
deonai — 20 skirtingų modelių, 
kurių kainos įvairuoja prade
dant nuo 39.00; 8. Singer siu
vamosios mašinos, rankinės ir 
kojinės; 9. Auto-knitter — vie
nintelė mezgimo mašina, kuri 
yra pritaikyta visų rūšių siū
lams, įskaitant ir namie verp
tuosius; 10. Olympia rašomosios 
mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, uk
rainiečių, vokiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, 
JAV, Vokietijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, ' Prancūzijoje ir 

' TSRS.
Mūsiškio medrcinos-skyrius 

įvykdo užsakymus pagal bet ku
ria kalba surašytus ir iš Lietu
vos atsiųstus receptus. {

Mes garantuojame, kad- 1. 
Pasiųstas siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes 
grąžinsime pinigus arba nemo
kamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokė
ti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje 
jau nebeturės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik 
tokios, kokios užsakomos re
miantis pavyzdžiais.

Mūsų kainos-.jau iš pat pra
džių buvo pačios pigiausios pa
saulyje,, jos pigiausios ir lieka, 
dėl-to.siūlome visiems lietu
viams, kurie iki šiol užsakinė
davo siuntinius per kitas fir
mas, tuojau pat 1. parašyti 
mums ir, visai niekuo neįsipa-

tuvių gerui yrą nusprendusi reig0]anti paprašyti nemoka- 
skirti tas medžiagas sudarinėti maį prjsiųSti katalogą, pavyz- 
visiems tiems 30 skirtingų stan- džį ir informacijų- 2. 
dartinių siuntimų, nepakeldama palyginti mūsų kainas ir prekių 
jų kainos. F

Mūsų standartinius siunti- siuntinį. Tada jūs patys įsiti- 
nius gali užsisakyti bet kas, vis kinsite, kad užsakydami per 
tiek, ar jis būtų Lietuvių Pre
kybos Bendrovės, ar kurios 
kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę 
užsisakyti siuntinį ir tiems kli- 
jentams. kurie dėl ko nors ne
pajėgia tuojau padaryti tai, ga
vę 1.00 dol. už bet kurį nori- Lithuanian Trading Company 
mąjį standartinį siuntinį, galu- 1 A, Hunt Street 
tinio užsakymo mes lauksime London, W. 11 
3 mėnesius. Great Britain

vertindami šį klausimą iš to pa
ties laikotarpio pasiimtu mastu, 
prieisime visai kitų išvadų... 
Liuteranizmas. tiesa, davė pra
džią lietuviškiems raštams Maž. 
Lietuvoje/ ten buvo išleista ir 
pirmoji lietuviška wknyga — 
Mažvydo katekizmas. Tačiau 
Didž. Lietuvoje pirmosios lie
tuviškos knygos buvo katalikiš
kos ;— Daukšos katekizmas ir 
Postilė... Kalvinistai Radvilai, 
ypač Juodasis, leido raštus len
kų ir lotynų kalbomis. Tik pa
čiame XVI amžiaus gale (1598) 
kalvinisto Petkevičiaus kate
kizmas buvo išspausdintas lie
tuvių ir lenkų kalbomis, nes

UŽDARBIAUJA KAIP KAS IŠMANO IR KAIP KAS GALI
M. Ignatavičius, vyresnysis 

finansų ministerijos kontrolie
rius ir revizorius, pasakoja So- 
vetskaja Litva tokią istoriją iš 
Kauno gyvenimo.

Daugiau kaip prieš metus 
Kaulio rajono , remonto - staty
bos kontoros vyriausiu inžinie
rium buvo paskirtas Grebliaus- 
kas. Prieš tai jis buvo dirbęs 
Litmeliovodstroi treste ir ten 
buvo nubaustas už pasisavini- 

........................... ■ . . . v nasairvta icateiozme) suomi te- mus-Grebliausko rūpesčiu, jam 
terse sovietiniai atominiai ban- supnai le į padėjėjus buvo priimti dar
dymai. Tik sovietai to neskel- mokeJo lietuviškai . Aleknavičius atleistas tain natd 3. Liaudžiai protestantizmas Aieznavraus, atleistas taip pat

_ f .. , . is Litmeliovodstroi ir šuliukasbuvo svetimas, ir |i laikėsi ka- 
talikybės. Autorius atitaiso ir 15 en P3 • 
kitą tradicinę nuomonę. “Iš Jų padedami, Grebliauskas 
tradicinio įsibėgėjimo paprastai ir kontoros viršininkas Andre- 
vis piešiamas labai tamsus ka- jev ėmė kombinuoti, šuliukas 
talikybės vaizdas reformacijos išrašinėjo komandiruotes dar- 
laikotarpyje’. Autoriaus many- bam. Viename popiety buvo su-

Kas gadina orą?
Komunistai labiausiai šau

kia, kad atominiai bandymai 
gadina orą radioaktyvinėm dul
kėm. Mokslininkai dabar kons
tatavo, kad labiausiai orą už- Lietuvoje daugelis kalvinų (taip 

pasakyta katekizme) silpnai te-

ta 2,000 dainų. Pirmoji premi
ja buvo paskirta Vilniaus ka
rininkų namų moterų kvarte
tui. Jį sudaro Marija šestako- 
va, Tamara Redkina, Lidija Po- 
kutneva ir Ekaterina Sivolda- 
jeva. Tik kvarteto vedėjo pa
vardė skamba lietuviškiau 
S. Blecharavičius.

- Automatai 
automatiškai neveikia

Kauno prekybos valdyba 
taisė automatus prekybos 
įstaigose. Pvz. pieninėse Nr. 79 
ir 126 stovi toki automatai pie
nui pardavinėti ir neveikia. Už 
juos skuba dirbti pardavėjai. 
Esą toki automatai daugelyje 
mėsinių ir net žibalo parduotu
vių, bet jie taip pat automa
tiškai neveikia.

Netepsi — nevažiuosi
N. Šeluchin skundžiasi, kad

rašyta, kad Blausdinekas ir I- 
vanausKas iškasė šalia konto
ros griovį 771 kub. metrų dy
džio. Tačiau iš tikrųjų tokio 
griovio niekas niekur nematė 
ir nerado. Tačiau tai nekliudė 
viršininkui išrašyti orderį, kad 
būtų išmokėta 5,5 tūkstančiai 
rublių.

Už šitokius darbus buvo iš
mokėta viso 24,000 rublių. Pas
kui pinigus dalydavosi. Pvz. 
kontoros šoferiui Aleksandravi
čiui š. m. sausyje buvo priskir
ta už ^antvalandžius 1,800 rub
lių, bet jam į rankas davė tik 
800. Vasaryje šoferiam Varna- 
giriui ir Šileikai už 12 darbo 
dienų priskyrė 1.040 rublių, bet 
iš kiekvieno pasiliko sau po 
400.

Kontoros viršininkas Andre- Algirdo gatvėje pirko 3,5 tonų 
jev sistemingai duodavo ko- atvežimą priskai-
mandiruotes savo tarnautojam d.augiau. negu kitiem. Pa- 
iš Kauno į Garliavą, kuri yra tikrinus esą pasirodė, kad ir 
9 kilometrai nuo Kauno ir į sandėlininkas prikraus tau ne 
kurią autobusai vaikščioja kas 9 s*ukšlių, jei neduosi 
20 minučių. Jiem buvo išmoka- ja,p Kyšio.
mi komandiruotės dienpinigiai Lietuviai artistai Kazachstane 
ir butpinigiai. šiaur. Kazachstane koncer-

Kombinavime dalyvavo ir ,ietuvh* artistM trupė: «>- 
buhalteris Gutkin. Kai atėjo iš viet.,n,s akordeono laureatas 
banko į kontorą 1.162 rubliai. Algirdas, Ločeris. dainininkė
tai buhalteris jų neįtraukė į 5°*
kasą. Pasitarė su viršininku An- 
drejevu ir už tuos pinigus su
rengė Grebliauskui vardines.

darbininkės?Kės to* Vilniaus
Maskvoje buvo radijo rusų 

dainų festivalis, trukęs pusę

MOŠŲ laikai* akyla va nauji vadai

Lietus ir karičiai
Liepos mėn. Ugi lietūs api- 

pūdė bulves. Dabar juos pake!- 
mėnesio. Dalyvavo 182 kolek- tė karščiai, kokių nebuvę 100 
tvvai ir 176 solistai. Pridainuo- metų.

mus sutaupote nemaža pini
gų. Specialias nuolaidas taiko
me visoms labdaros ir šalpos 
organizacijoms. Dėl smulkesnių 
informacijų prašom rašyti Lie
tuvių Prekybos Bendrovės va
dovybei.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooklvn II; N.Y. Resid. Illinois 8-7118

BANGA TELEV1SION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40^» nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admirat bei 
RCA televiajoma.
Geriausi* proga įsigyti MVAtevs 
oro vėsintuvą (Air wmdltK’nv*i >

Valiūnas. Jurgis Zimnickis. Da
lyvauja su jais taip pat akro
batai Knižnikov ir Martiniuk.

TeivviiM.ivs, Hi-Fi
aparatų Laisvina* 
k valuįkuulu Ux-h 
žiu tu K C A

DARBO VALANDOS; Kasdivu iiu • \a-.
Puuudiemats du 6 vai



DARBININKAS

barba-

amėn-

unijoj*

Didelis yra panašumas mūsų 
laikų< su anais amžiais, kada 
Romos imperiją užplūdo ir su
griovė barbarai. Jokie su jais 
susitarimai ir jokie ginklai ne
atlaikė. Susitarti nebuvo gali
ma, nes barbaras nežino, kas 
yra garbinga sutartis. Barbarų 
nesaistė jokie įstatymai, išsky
rus vieną: pulti ir naikinti. Bar
barų neatlaikė nė ginklas, nes 
jisai buvo atsidūręs silpnos dva
sios žmonių rankose. Buvo dau-

Lietuva ligi šiol tebėra lan
kytojam uždaryta. Lietuvos ne
lankė nei JAV senatoriai nei 
gubernatoriai. Pabaltijo kraš
tuose nebuvo nei vicepreziden
tas Nutonaš, nors Latviją ir Es
tiją leidžiama kartais aplanky-

Vis dėlto manome, kad vie
nas kitas iš tų ekskursantų pa
stebės, kas reikia, o kai gris, 
pašūkavę nutils, kaip nutilo pa
naši kanadiečių lietuvių komu
nistų ekskursija. Bolševikai sa-

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoj* mtan*----- ;--------- StflO
BrooMya, N. V. ------------------ UJO

diktatūros 
dalyvavimas

Dabarties barbarai tuo ski
riasi nuo senovės, kad jie at
eina ne iš šalies, išsinėrę iš am-, 
žiu glūdumos ir , neištirtų kraš
tų, bet iŠ mūsų tarpo, iš šių 
dienų pasaulio, kaip kad atsi
kanda suirimą ir mirtį nešan
čios bakterijos sergančiame kū
ne. Bet ir tiems ir kitiems yra 
bendras grobio ir valdžios įsi- 
geidimas ir didelė ardančioji 
pajėga. Kiekvienas iš mūsų ge
rai žino vieną šitų barbarų var
dą. t. y. bolševikus. Bet kaip 
vandalai nebuvo vieninteliai se
novės barbarai, taip ir bolševi-

je. Ir mūsų seno pasaulio ho
rizonte jau aiškiai matyti gau
singos barbarų eilės, kurios, 
kaip kadaise senovėje, beslink- 
damos nesustabdoma banga į 
išlepusį ištvirkime pasaulį ir pa
čios nežinodamos, kokiu įran
kiu jos yra, eina vykdyti Dievo 
teismą piktiesiems ir išmėgin
ti teisingųjų.

kitaip, kadangi yra baisus me- vo išrinktiem uždaro lūpas: t 
las, tai parenkami tiktai tie, ba meluok arba neprasižiok!
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PASIRAS2OMA sovietų ir nacių sutartis. Pasirašo von Ribbentro- 
pas, užpakaly stovi Stalinas.

Vilniaus radijo ir komunisti
nių Lietuvos laikraščių žinios 
leidžia spręsti, kaip tie ekskur
santai “lanko” “Lietuvą. Jiem 
rodomi daugiau gražieji Lietu- 
vos gamtos vaizdai. Jie nėra 
bolševikų sukurti: kokie buvo, 
tokie ir paliko, jei nėra sudar
kyti griozdiškų sovietinių stati
nių, jei nėra apnuoginti, iškir
tus miškus. Tokių vaizdų gali
ma nerodyti. Pakanka nuvežti 
į Trakus, Anykščius, Zarasus, 
Palangą, bet ir tai tiktai visą 
krūvą žmonių, kad nepasiklys
tų ir nesusidurtų su baisiu kol- 
chozininkų skurdu. Tegu byloja 
pati nebyli žemė: ji griebia už 
širdies kiekvieną, kuris ilgiau 
savo gimtos žemės nematė, net 
ir tą, kuris savo komunistiniu 
nusistatymu gina tos žemės kru
vinąjį vergėją.

Rodomi dar “pavyzdiniai ko
lūkiai” — sovietiniai dvarai, be 
abejo, nepasakojant, kiek to
se žemėse buvo turto, javo ir 
galvijų nepriklausomos Lietu
vos laikais. Tiejn ekskursantam,

kurie tam melui dar gali pati
kėti ir jį skleisti be jokios gė
dos ir sąžinės. Laisvas kelias 
atidengtų šiurpią tikrovę. Lais
vas santykiavimas su Sovietų 
Sąjungos žmonėmis parodytų, 
kiek jie “patenkinti’ sovietiniu 
režimu ir kiek jie jį “remia”. 
Miglas galima pūsti tiktai ta
da, kai surišamas liežuvis ir už
rišamos akys.

jingo liberalizmo doros daly
kuose ir kultūrkampfo religijos 
dalykuose šalininkai. Jiems 
tarnauja ir tie, kurie ardo ma
sėse* ir jaunuomenėje prigim
tuosius doiinius jausmus in
stinktų erzinimu, nepadoriomis 
pramogomis, seksualiame skie
pijimu. Tokių mažiau ar dau
giau paslėptų barbarų ir mažiau 
ar daugiau sąmoningų jų tal
kininkų yra pilna visur. Rastu
me jų nelaimie ir mūsų tarpe 
asmenyje tų žmonių, kurie ei
na inertiška dechristianizuoto 
pasaulio linkme ir savo nesusi
pratimu, nedrausmingumu, mo
raliniu neatsparumu gimdo mū
sų tarpe dezorientaciją, suirimą, 
demoralizaciją.

* • Kur išganymas?
Taigi, kaip ir šv. Augustino 

laikais, senasis pasaulis griūva, 
barbarai žygiuoja. Kur išgany
mas? — Mums katalikams at-

(Nukelta į 4 psl.)

Publlrt*J a*mi.WMHy «xeert hoiMoj 
MM*k* and July and First w**k ia 

Auflurt wiiM purtiatiad wa*kly.

PEV seimo pirmininkas S. 
Korbonskis aplankė JAV kon- 
gresmanus ir senatorius, kurie 
dalyvauja tarpparlamentinės li
nijos konferencijoje Varšuvoje 
ir atkreipė jų dėmesį j sovie
tų siekimus tarpparlamentinės 
unijos konverencijoje. (Kor.)

susitarimai pasidalinti Balltijos 
valstybes, Lenkiją ir Rumuniją. 
Tos sukakties proga PEV sei
mas priminė jos padarinius, ku
rie atnešė II-jį pasaulinį karą 
ir 100 mil. europiečių vergiją. 
PEV seimas taip pat įspėja lais
vąjį pasaulį, kad sovietiniai tai
kos šūkiai, anaiptol, nereiškia, 
kad yra pasikeitę ir sovietų sie
kimai pasauliui susovietiati. 
Kaip 1939 sovietai, sąmokslau- 
dami su naciais, pastūmėjo pa
saulį Į karą, taip ir 1959, lai
kydami sovietinėje vergijoje 
trečdalį pasaulio, sovietai laiko 
pasaulį nuolatinėje karo baimė-

kai, susikūrę savo tvirtovę Ru
sijoje, nėra vieninteliai dabar
ties barbarai. Jie tik ryškiausi 
barbarai, labiausiai apsisprendę 
savo vandališkume 
rai be kauktų.

Pakanka atidžiai apsidairyti 
mūsų pasaulyje, kad rastume 
apsčiai jų sąjungininkų, samdi
nių ir advokatų visose gyveni- 
mo srityse -Jiems taiso kelią 
tie nesąmoningi elementai, ku
rie skelbia visiškąjį reliativiz- 
mą moksle, doroje ir visuome
niniame gyvenime. Jiems ruo
šia tinkamą dirvą ir tie, kurie 
yra pagoniško etatizmo gerbė
jai ir vykdytojai; būdami abe-

Petras Radzevičius, paleistas 
iš Sibiro nelaisvės, bet Lietuvo
je niekur negavęs darbo, mirė 
Kaune liepos 21; palaidotas 
Aukštoje Panemunėje. Jis bu
vo jaunas veiklus ateitininkas, 
vėliau Lietuvos trijų seimų na
rys, atstovavęs Darbo Federa
ciją.

Lietuva dabar terodoma 
dviem Amerikos lietuvių gru
pėm, kurios netrukus ir grįž
ta. Nevisi į tas grupes pateko, 
kas norėjo. Tebekalbama, kad 
norėjusieji į jas patekti “kul
tūrinio su Lietuva bendradar
biavimo’ šalininkai nebuvo pri
imti. Paskelbtos anų dviejų gru- 

^pių pavardės ^vietos, iš ku
rių jie kilę, rodo, jog buvo pa
rinkti aktyvesnieji lietuviai ko
munistai iš įvairių lietuvių ko
lonijų. Tai “Laisvės^ ir “Vil
nies’ skaitytojai, rėmėjai ir sub- 
versyvių lietuvių komunistų 
organizacijų nariai, išbandyti ir 
Maskvai ištikimi.

Vienos grupės vadovybėje 
yra abiejų tų komunistinių 
laikraščių redaktoriai -į- Miza- 
ra (Laisvės) ir Jokubka (Vil
nies). Per Vilniaus radiją kal
bėdami, jie šmeižė JAV. To jau 
pakanka suprasti, kokie ekskur
santai buvo pakviesti lankyti 
Lietuvos. Galima būtų tiktai 
kelti klausimą, kaip JAV vy
riausybė turėtų žiūrėti į tokius 
ekskursantus, kurie atsiduria

duoti, negu su jais kovoti. Vi
siškai taip, kaip mūsų laikais.

Anais laikais gyveno vienas 
šventasis, kuris vienintelį išsi
gelbėjimą tematė Dievo pilyje 

—krikščionybėje, bet gyvoje, 
veiklioje ir ryžtingoje. Ar to 
paties nereikia ir mūsų laikais? 
Ar nėra verta prisiminti šv. 
Augustiną, kaip pavyzdį dabar
ties laikam? Jo vardo šventė — 
rugpiūčio 28 .

Manome, geriausiai padarysi
me pakartoję, ką apie šv. Au
gustiną ir mūsų laikus yra kal
bėjęs St. Šalkauskis dar 1930 
metais ateitininkų kongrese 
Kaune. Jo žodžiai ir po 30 me
tų tartum šiandien rašyti.

Tolimas laikas ir 
artimas šventasis

“Prieš pusantro tūkstančio 
metų (430) apgultame barbarų 
vandalų ffipone mirė šv. Au
gustinas. Koks tolimas laikas, 
ir koks artimas šventasis! Net 
šiais laikais mums jis reikšmin
gesnis ir labiau pamokantis, ne
gu daugelis vėlesnių Bažnyčios 
šventųjų, negu daugelis jos tė
vų ir mokytojų. Jis juk gyve
no. veikė, sielojosi ir kentėjo 
toje istorinio persilaužimo ga
dynėje, kuri galima nusakyti 
šiais keliais žodžiais: senovės 
pasaulis griūva, barbarai žygiuo
ja, krikščionija ima kurti nau
ją Dievo pili.

šv. Augustinas, išaugęs ir iš
silavinęs senovinės civilizacijos 
atmosferoje, pasisavino iš jos 
subtilią proto kultūrą ir visą

gumą, PEV seimo memorandu
mas prašo laisvojo pasaulio par
lamentarus Varšuvos konferen
cijoje atsiminti šių metų birže
lyje Londone vykusio Atlanto 
kongreso perspėjimą sovietų pa
vergtųjų valstybių atžvilgiu, 
kad laisvojo pasaulio atstovai 
niekada nedarytų pareiškimų ar. 
veiksmų, kurie tiesigiai, ar ne
tiesiogiai reikštų komunistinio 
režimo pripažinimą tuose kraš
tuose. Memorandumo išvados 
kreipiasi į laisvojo pasaulio par
lamentarus, kad jie Varšuvos 
konferencijoje patvirtintų vi
soms tautoms teisę laisvai pa
sirinkti sau valdžią ir kad jie 
deklaruotų:

(a )kad tik valstybinės nepri
klausomybės ir demokratinių 
laisvių atstatymas sovietų pa
vergtoms Europos tautoms šią 
tarptautinę įtampos europinę 
zoną gali paversti taikos zona;

(b) kad, tik pašalinus sovieti
nę kariuomenę ir policiją, tarp
tautinėje priežiūroje pravesti 
laisvi demokratiniai rinkimai lig 
šiol sovietinėje vergijoje esan
čiuose Europos kraštuose gali 
atstatyti pamintas žmonių tei
ses ir laisves.

Lietuvos seimų atstovai protestavo
Laisvajame pasaulyje besiran 

dą Lietuvos steigiamojo seimo 
ir kitų demokratinių seimų 34 
atstovai pasiuntė laisvųjų vals
tybių parlamentarams, dalyvau
jantiems rugpiūčio 25 prasidė
jusioje tarpparlamentinės uni
jos konferencijoje, Varšuvoje, 
memorandumą. Memorandumas 
primena, kaip Lietuvoje atsi
rado vadinamas aukščiausias 
sovietas, kurio delegatai preten
duoja toje konferencijoje atsto
vauti Lietuvos žmonėms. Me
morandumas protestuoja prieš 
Sovietų Sąjungos pavartotą 
Lietuvos atžvilgiu neišprovo
kuotą agresiją, kurios pasek
mėje yra užgrobtos Lietuvos 
žmonių teisės. Memorandumas 
griežtai paneigia vadinamo LT 
SR aukščiausio sovieto delega
tams teisę atstovauti Lietuvai, 
pažymėdamas, kad kiekviena 
tauta turi teisę turėti valdžią 
laisvu savo pasirinkimu, o ne 
svetimos valstybės jėga pasta
tytas marionetes.
PEV seimo memorandumas dėl 

tarpparlamentinės unijos 
Rugpiūčio 20 pavergtųjų Eu

ropos valstybių seimas įteikė 
laisvojo pasaulio parlamentų 
delegatams tarpvalstybinės uni
jos konferencijoje savo memo
randumą, kuriame griežtai pro
testuoja prieš dalyvavimą toje 
konferencijoje sovietinės dik
tatūros vadinamų parlamenta
rų iš Centro ir Rytų Europos 
kraštų. Memorandumas prime
na, kad sovietinės 
“parlamentarų” 
tarpparlamentinėje 
prieštarauja šios unijos pagrin
diniam tikslui: ugdyti demokra
tines institucijas ir skatinti tai
ką ir tarptautinį bendradarbia
vimą. Nušvietęs vadinamos so
vietinės demokratijos metodus 
ir sovietinių rinkimų apgaulin-

anapus geležinės sienos, kad 
meluotu ir juodintų šį kraštą? 
Ar tai nėra išdavikiška elgse
na?

Brortly*, H. V. 
HaH y*ar -------
Forotyo ------------
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eilę pamėgimų, kurie charak
terizuoja rafinuotos kultūros 
žmones: jis mylėjo mokslą^ me
nus, iškalbą .gamtą, brangino 
draugiškumą, sirgo kultūros fi
losofijos problemomis ir tt Vi- 
satai leidžia pasakyti, kad jis 
galvojo, kaip mes galvojame, 
jautė ,kaip mes jaučiame. Ne
veltui jis vadinamas pirmuoju 
iš moderniųjų šventųjų .^.

Pairimo keliais
Bet tai, kas labiausiai suar

tina mus su Šv. Augustinu, yra 
jo ir mūsų gadynių panašumas. 
Žiūrint tiesiai į tai, kas vyksta 
mūsų pasaulyje, mes negalime 
neįžvelgti, kad mūsų senas bur
žuazinis pasaulis, supagonėjęs 
savo papročiuose ir pamėgimuo
se, sunkiai serga patvirkimu ir 
eina neišvengiamo pairimo ke
liais. Tai yra neišvengiama, nes 
civilizacija, atsipalaidavusi nuo 
dorinio principo ir nustojusi ki
limo linkmės nuo žemės į dan
gų, yra pasmerkta savo esmė-

Sąmokslo sukaktis
Rugpiūčio 23 suėjo 20 me- 

, . ,. . . tu Stalino —Hitlerio slaptam
■įf kūne Lietuvos visai neinate, —

Etakunijos, kurta dalyviai °« nesakoma, kas
pačių bolševikų atrenkami ir Uetuvoje sukurta ir
parenkami, nė neturi kito tiks- ku0 J*"" į**’*“ didžiuoja- 
lo, kaip pakenkti šiam kraštui. a: čla ^rbimnkų butai ”, “čia 
AgeS sustiprinami ir pamo- mokyUa" “*» dirbtuvės”... 
komi šlykščios propagandos, Pndėkime:-"Drobės 
kad Sovietų Sąjungoje viskas lK‘“vn! P-mgais statytos 
geriau, negu Amerikoje. Jeigu nepriklausomoje Lietuvoje, 
taip iš tikrųjų būtų, nereikėtų Tokia “esa! 
nei geležinės sienos nei tų eks
kursijų organizavimo. Laisvas 
susisiekimas daugiau pasitar
nautų tai “sovietinei gerovei’ 
pažinti, negu užsidarymas ir si
jojamoji kontrolė. Kadangi yra

3.
Bruknys apkabina senį per pečius, ir jie lipa į

drėgme kvepiančias gonkas. Eina pelėsiais ir drėgme 
alsuojančiais koridoriais. Ten kabėjo salione ragai ir 
vilko kailiai. Tėvo ir ūkvedžio medžioklių liudytojai. 
O dabar ten tik dulkės. Visa tik praeitis, tik mė
nuli? viena atmaina. Akys nebegali nieko įžiūrėti, 
tiek daug praeity šešėlių ir daiktų.

Vėjas gena debesis piktai. Verkia beržo šakos. 
Lašina kraują į medinį ąsotį..

Vyrai sėdi prie ilgo stalo. Čia valgė kolchozo po
nai. Stalas platus, o vyrų dabar tiek mažai.

/.ūkvedys pasikelia. Ramiai lyg vyskupas:
—Aš atnešiu naminės. Turėjau paslėpęs, —eina 

pro duris. —Valdžios keitėsi, o mes vis prasisunkda-
vom.

Bruknys žiūri vis į žalsvėjančius > laukus, medžius 
ir miško briauną. Jis siekia ją, eina pievomis, glosto 
ėriukus, žiūri į naują mokyklą, stebi užtvankoj krin
tantį vandenį, byrantį baltas purslais, klauso kale
nančio gandro, ir plėšančio savo mažą krūtinę viever
sio, važiuoja asfaltuotu keliu, gėrisi balsiančiu vasaro
jum ir stiklinėm trobom. Jis modernaus ir šviesaus 
ūkio savininkes. Cžia traktorius, dainuoja kuliamoji, 

byra kviečiai, dega židiny malkos, šalia stovi Vyšnios 
Viršūnėlė. Tačiau šalia stovi Dalia ir sako:

—Valgykit, ko žiūrit pro langą?
Bruknys krūptelia. Dar viskas taip toli. Dar reiks 

kelių metų. Dabar tik nualintas dvaras, be artimų
jų ir be darbininkų.

—Laukiu Antano, —pasako jis, ir tuo laiku per 
slenkstį lipa Antanas, rankose laikydamas buteli su 
rusvu skystimu. Butelį ūkvedys deda ant stalo iškil
mingai ir taria:

—Va, per jį matyti, kaip per televizorių. 
Nežiūrėk, kad ruda. Tokio šieno įdėjau. Atominis am
žius, bet pas mus viskas po senovei.

Tarška stiklai, liejasi pasakojimai, skraido de- 
šimtmečiai, keliasi mirusieji, grįžta kovotojai, dunksi 
patrankos, skamba laidotuvių giesmė, aidi politrukų 
kalbos, ūžia Amerikos gatvės ir mašinos, gula žemėn 
rūkas ir girgžda žiemos sniegas po kolchozininkų ko
jom. Per vieną valanda galima paskirstyti pasauly 

. prezidentus ir išdalyti žemėje ir mėnulyje žemes.
Vėliau abu vyrai eina į kiemą, šlama beržai ir 

žolės. Ir pienės baltas pūkelis, ankstyvas lyg džiovi
ninkas nuvytęs, nuskrenda savo varganą sėklą nešda
mas. Dalia Bruknį palydi, lyg norėdama suvalgyti 
akimis, šviesa ir spindėjimas plaukia iš jos akių, ir 
atrodo, kad jos nori susigrąžinti savo gyvenimą ar
ba sulaužyti Bruknio Širdį pusiau. Metai širdies rei
kaluose blogi patarėjai ir psichologai. Jie mažareikš-
miai.

—Vėl turės kaip seniau būti kumečiai, vėl turėsi 
samdyti darbininkus kaip seniau. O visi bėga į mies
tus ir grįžta vėlt ir vėl bėga. —sako ūkvedys, ir jie 
sustoja prie dižiulių tvartų.

—Va. mano tvartai, bet jie nebuvo tokie dide
li, —žiūri per jų viršų į mėlyną dangaus lopą virš 
medžių viršūnių Bruknys, —mano tvartai, nes aš per 

dvidešimt penkerius metus būčiau juos irgi .didelius 
ir modernius pastatęs. Mano klojimas, bet jis man 
perdidelis. Tegul nugriauna ir pastato mažesnį. Va, 
mano namai kumečiams, jie perdideli, tegu gyvena 
juose kas nori, bet tegu moka nuomą, žinai, Anta
nai, tu būsi gaspadorius ir dirbsi kaip seniau. Bu
vusį agrotechniką šimulį paliksiu taip pat.

Valandėlę tyli, čirena vyturiai, užtvankoj šoki
nėja vanduo, sukdamas ratus ir gamindamas mirk
čiojančią elektrą. Užtvindytom pievom galima plau
kioti. Prisiminęs tas pievas, Bruknys keikia:

—Mokės jie man už elektrą, velniai, —paskui 
pagalvojęs tęsia, —Antanai, tu pagalvok, ką mes čia 
pirmiausia turime veikti. Aš surinksiu žmones, ir ta
da pamatysime, kas liks čia ir kas išeis. Aš ne
skriausiu nė vieno, bet aš ir neatiduosiu.

Valandėlę jie kalbasi apie viską. Danguj šviečia 
saulė kaip garbės lempa. Kvapi ir saldi diena.

Vėjas neša pavasario kvapą. Palinguoja jaunus 
vešlius rugių želmenis.

Kvepia žolės, lapai, vėjas ir dumblu, išėję pasi
žiūrėti pasaulio, sliekai.

Bruknys Vytas eina šventoriumi. Bažnyčia ta pa
ti prieš daug metų. Tik rodos truputį pilkesnė. Lyg 
pasenusi būtų, papilkėjusi, lyg pritūpusi tarp pla
čiau išsiskleidusių medžių. Ir mūras tas pats, ir sta
cijų paveikslai iškabinti apie šventorių stovinčiose 
koplytėlėse, čia jie žiūrėjo pirmą kartą į altorių nuo 
krikštatėvių rankų, čia mokėsi melstis ir amžiną mei
lę Elenai prisiekti norėjo. Ir, žinoma, dabar jis žino, 
kad meilė kojom ir širdžiai yra sunkus vežimas.

šlama medžiai tuščiam šventoriuje. Graudumą 
tokia, lyg rudenį. Sugrįžta praeitis ir visa taip arti, 
kad Bruknys vėl galvoja apie vaikystę, pirmąsias 

meiles, pirmą komuniją ir pirmas nuodėmes. Ir jam 
aišku, kad meilė gali įeiti į jūros dugną ir į ten, 
kur nėra kelių, gali perkopti kalnus ir upių sroves 
ir pasukti ten, kur net vėjas negali įpūsti. Ji pra
eina pro sargų vielas ir išsklaido debesis. Bet kas iš 
to? Be konkrečios atramos nieko nėra. Ir galvoja 
Bruknys, kur ta meilė gimė, kur ji yra ir kur ji 
mirs.

Bruknys stovi ir nori spjauti į viską ir grįžti 
atgal į Ameriką, čia buvo minkštos šilko valandos, 
ten kietas darbas ir nuostabiai greit lekiantis laikas.

Jis eina klebonijos link. Ten buvo padaryta že
mės ūkio mokykla, dabar porą kambarių grąžino kle
bonui. Kur gyveno bažnyčios tarnai, padaryta prie
glauda. Ir ją žada kelti kitur. Bruknys norėtų grižtf‘ 
atgal, tačiau prie kitų šventoriaus vartų stovi kle
bonas. Toks pat apkūnus ir toks pat senas. Bruknys 
prieina artyn:

—Klebone, —sako Bruknys. —klebone, juk pa
žįsti mane? Aš Bruknys.

Klebonas pažiūri, lėtai ir be entuziazmo, net Vy
tui pasidaro drovu, ir tada jie žengia vienas į kitą 
po pusę žingsnio.

—Bruknys.. žinau, kad atvykai. Vyras toks, la
bai panašus į tėvą. Daugiau panašus negu kai jaunas 
buvai, —spaudžia jie vienas kitam rankas ir suglau
džia skruostus.

šlama medžiai, skrieja saulė, gatve prašūkauja 
vaikai ir grįžta kažkas iš praeities.

— Einam į vidų. Vytai, aš vėl turtingas. Aš tu
riu du kambarius. —sako klebonas, ir jie abu žen
gia į klebonijos erdvų kambarį, tuščiom sienom, kaip 
klojime. Net keista. Ir dėlto Vytas dairosi, o klebo
nas sako:

(Bus daugiau)

i
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Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Eleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS 
REIKALAIS KREIPKIS |dok- 

dori- 
pasi- 
dori-

MODERN WOOLENS
I 17 Orchard Street (Kampas Delancey St.) 

New York 2, N. Y.

Nmmmo dpčiniajame krante, 
netoli Kauno, prie Gastilionių 
kaimo, yra Brigitos kalnas. Nuo 
jo atsiveria nepaprastai gražūs 
vaizdai į Nemuno vagą. Saulė
tą dieną Nemunas vingiuoja si
dabrine juosta tarp pievų ir 
miškelių , dailių slėnių ir kalne
lių. Vienoje vietoje vanduo pu
toja. Nemuno vaga iš dešinio 
šono, Aštragų, metasi į kairįjį 
krantą linkui Dvareliškių, kur 
būta kitados dparo. Upėje ma
tai prasikišusius didelius akme
nis. Galima būtų beveik perei
ti skersai Nemuną, jeigu jie 
siektų krantą. Atrodo, kažkas 
čia bus statęs brastą ir nebai
gęs ... Tokiais atvejais žmo
nės sukuria savo pasakojimus.

Velnias peršasi bajoraitei
Aname Brigitos kalne, tarp 

tankių ir lieknų pušų, senais, 
labai senais laikais gyvenęs dai
lus jaunikaitis, kuris įsižiūrė- 
rėjęs, kaip kitoje Nemuno pu
sėje ateidavusi graži mergelė 
su naščiais vandens semti. Ji 
taip jam patikusi, kad netvė- 
ręs savo kailyje ir vieną švent
vakarį atsiradęs Dvareliškiuose, 
kur linksminęsis jaunimas. Jau-

Iš kur Petrašiūnų vardas?
P. Kežinaitis savo knygelėje 

Kauno apylinkės” (1958) ra-

84-14 JAMAICA AVĖ.. 
Woodhaven 21. N. Y.

' Tel. Hlckory 1-5220 
(Forcst Parkway Stotis )

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

(Money Orders), Mutual Funds •
Kreiptis :

rei
kia išlaikyti šventai ir išplėtoti 
iki pilnutinio Įsisąmoninimo 
krikščioniškąją pasaulėžiūrą, pa
gristą Kristaus Bažnyčios 
trina, ir sykiu neprarasti 
nio vertingumo ir tvirto 
ryžimo nuolatos tobulėti 
nėję pažangoje.

651 Alb'any Avenue, 
HARTFORD. CONN. 

CHapel 7-5164

Lietui sutrukdžius Balto ge
gužinę praėjusį sekmadienį, ji 
įvyks ateinantį sekmadienį — 
rugpiūčio 30 Čepo sode, prie 
Bellmawr, N. J. Visi kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Bendruomenės radijo valan
dėlės gagužinė — piknikas į- 
vyks rugsėjo 13 Čepo sode. 
Pelnas skiriamas radijo valan
dėlės išlaikymui. Kviečiami vi
si. Radijo valandėlės programa 
girdima sekmadieniais 8 vai. va
karę E stoties WDAS AM ir 
FM bangomis. Klausytojai, pra
neša. kad programa geriu gir
dima FM bangomis.

Studentu ateitininkų stovyk
los dainos ir literatūros vaka
ras Įvyks ne Philadelphijoje, 
kaip spaudoje buvo skelbiama, 
bet pačioje stovykloje. Jis įvyks 
rugsėjo 5. Tikimasi, kad į vaka
rą vyks ir gausus philadelphie- 
čių būrys. Kelionė per Pocono 
kalnus yra Įspūdinga, o vaduo
jant Pennsylvania Turnpike

11601 Jot. Campau Avė, 
DETROIT 12, MICH. 

TOwn»end 8-0298

“Petrašiūnai atsiradę ašluo- jT 
nioliktojo amžiaus pradžioje, p 
kai Rusijos imperatorius Pet- 
ras I liepęs įsteigti čia šunidę 
savo skalikam, su kuriais jis f; 
medžiodavęs Lietuvos giriose. 
Iš tb esą ir vietovės pavad?ni- S 
mas kilęs — “Petro šunj t”. 1 
Šis aiškinimas, žinoma, nepa- h 
remtas jokiais istoriniais f ak- h 
tais, nebent* tuo, kad Petrašiū
nuose nuo neatmenamų laikų 
veikė šunų gaudykla ... Gali
mas daiktas, kad vienas iš pir
mųjų Šungaudžių ir buvęs vnr- 
du Petras”... ' 4

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

portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, Įvairių pobūvių ir pan, 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Suvažiavimas įvyksta 1959 
rugsėjo 5-6 viešbuty Sheraton- 
Cadillac Hotel (kampas Michi- 
gan Avė. ir Washington Blvd.). 
Registracija rugsėjo 5 nuo 9 
vai. Dalyvauja JAV LB apygar
dų bei apylinkių atstovai ir 
centrinių organų nariai. Taip 
pat kviečiami svečiai. Suvažia
vime laukiamas kiekvienas lie
tuvis, kuriam rūpi Bendruome
nės darbas, jos kilimas ir atei
tis. Suvažiavimas atidaromas 
rugsėjo 5 d. 10:30 vai.

LB Centro Valdybos nustaty
ta tvarka suvažiavime dalyvau
ja Bendruomenės apygardų bei 
apylinkių atstovai ir centrinių 
organų nariai. Gautomis žinio
mis, suvažiavimui visur rengia
masi ir žadama atvykti su nau
jomis mintimis bei pozityviais 
siūlyais.

Pagrindinę kalbą bankete lie
tuviškai pasakys PLB Valdybos 
pirm. J. Matulionis. Į suvažia
vimą taip pat pažadėjo atvyk
ti prel. M. Krupavičius, kuris 
sukalbės bankete invokaciją. 
Meninę programą atliks solis
tė M.. Kripkauskienė. muz. Al. 
Kučiūno pianinu palydima.

Suvažiavime pranešėjai refe
ruos šiuos klausimus: J. Šlepe
tys — JAV LB Taryba, St. 
Barzdukas — LB charakteris, 
P.J. Žiūrys —LB dalyvavimas

MUS, Mc> tui 
tuojau ir j<

JEIGU NORK

nikaitis šokdinęs tą bajoraitę 
ir jai piršęsis, bet tati pastebė
ję, kad iš jo lakuotų batų ky
šojusios arklio nagos. Gaidžiam 
pragydus,, dingęs kaip akmuo 
vandeny. Bajoraitė labai susi
rūpinusi, kai tasai ponaitis vis 
dažniau ėmęs ją lankyti ir kal
binti už jo tekėti. Mergelei ne
buvę kaip išsisukti, kaip staty
ti vieną sąlygą: ‘Kaip aš galė
siu savo tėvus lankyti, kai mu
du skirs Nemuno vandenys. 
Kad taip pastatytum per vieną 
naktį akmeninį tiltą, kurio nei 
laikas nesugraužtų nei vanduo 
nenuneštų, tai eičiau už tavęs”. 
Jaunikaitis griebęs didžiulius 
akmenis ir klojęs per Nemuną. 
Mažai betrukę užbaigti, kai pra
gydęs gaidys. Lauke pakilusi 
baisi vėtra. Jaunikaitis dingęs 
ir daugiau nesirodęs. Tai buvęs 
velnias. Gi tą akmenini taką 
žmonės praminę “Velnio tiltu”.

Velnias taikęs į bažnyčią
Žemiau to Velnio tilto Ne

munas apsuka savo vagą apie 
gražųjį Pažaislio pušyną, iš ku
rio kyšo ir plačiai dairosi di
diko Kristupo Paco bažnyčia. 
Ji primena tų pačių didikų sta-

Lietuvos laisvės kovoje, Vyt. 
Kamantas Apygardų ir apylin
kių atsakymų (į anketos klausi
mus) duomenys, dr. Alg. Nas- 
vytis — LB organizaciniai rei
kalai ,Vyt. Kutkus — JAV LB 
Taryb. rinkimų vykdymas, Vyt. 
Kamantas — Jaunimo vieta ir 
darbas Bendruomenėje, G. Gal
va — Apygardų ir apylinkių 
ryšiai su LB Informacijos ži
nyba, J. Staniškis — Tautinio 
solidarumo Įnašų rinkimas, J. 
Jasaitis LB papildomosios paja
mos, V. Mariūnas —Kultūros 
darbo vykdymas pasidalinimo 
principu. V.‘ Mariūnas Lietu
vių spauda tautinio išlikimo 
vaidmeny, J. Švedas — LB Kul
tūros Fondo Įgaliotiniai ir jų 
darbas, P. Balčiūnas — Li
tuanistinio švietimo vykdymas, 
J .Tamulis — Lituanistiniai va
dovėliai ir mokslo priemonės, 
A. Musteikis — LB socialinė 
ir visuomeninė veikla, Edv. 
Karnėnas — Bendruomemenės 
mėnuo.

Suvažiavimo pamaldos Įvyks
ta sekmadienį (rugsėjo 6) 9 vai. 
Šv. Antano bažnyčioj. Pamal
das laiko kun. dr. I. Boreišis, 
pamokslą sako LB Tarybos na
rys kun. dr. A. Juška. (CV)

LICENSED BY U.S.S.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEVVARK, N. J. — 312-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1631. BOvding Green 9-6992 
• Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100'r.

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

tytąją šv. Petro ir Povilo baž
nyčią Antakainyje, Vilniuje, 
Kur oabar yra nugeltas sv. Ka
zimiero granas. Pažaislyje pneš 
karą buvo seserų Kaziuiiei iečių 
vienuolynas.

Kitas padavimas pasakoja, 
kad ame akmenys vemto buvo 
nešti Pažaislio oažnyčiai nai
kinu. Gaidys sugyaęs ir akme
nys subirę į Nemuno vagą. Pa
sakojimas toks pat, kaip ir apie 
Puntuką, kurĮ velnias nešęs A- 
nykščių bažnyčiai griauti. Nieko 
jis nepasiekęs.

Labai ilgam laikui praėjus, 
velnio darbą perėmę bolševi
kai, kurie daug bažnyčių sunie
kino ir sugriovė. Pažaislio baž
nyčia taip pat bolševikų šėto
niškos rankos paliesta ir de- 
sakruota.
Skandinamos Kauno apylinkės

Gražiosios Nemuno pakran
tės su istorinėm vietovėm tarp 
Pažaislio ir Rumšiškių bus už
lietos vadinamos “Kauno jū
ros”. Patys bolševikai rašo, kad 
“po vandeniu dings nemaža to
kių vietovių, kurios vertos tu
risto dėmesio” (P. Kežinaitis). 
Vanduo reikalingas statomai 
prie Petrašiūnų elektrinei sto
čiai.. Negalima būtų sakyti, kad 
dirbamas prastas darbas, no
rint gauti daugiau elektros jė
gos, bet nėra jau ir toks “ste
buklas”, kaip jis paskutinėm 
savaitėm komunistinėje Lietu
vos spaudoje išpučiamas ry
šium su atidarymu pirmųjų už
tvankų.

Dar nepriklausomoje Lietuvo
je buvo apie 600 mažųjų van
dens varomų elektros stočių, o 
didžioji buvo statoma prie Vil
niaus (Turniškiuose). Latviai ne
priklausomybės laikais su šve
dų pagalba buvo pasistatydinę 
galingą stotį ant Dauguvos (Ke- 
gumo), bet iš to nedarė “pa
saulinės propagandos”. Ameri
kiečiai beveik neužsimena, kad 
jie turi galingiausią hidroelek
trinę stotį pasaulyje (Grand 
Coulee — 2,700,000 arklio jė-

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

Sakoma, nėra tos stotys per 
daug produktingos, apskaičius 
visas investacijas. Atominė e- 
nergija atveria naujus ir galin
gesnius jėgos šaltinius. Tad ir 
“Kauno jūra” su užtvanka per 
Nemuną ateityje gali likti tik 
kaip prisiminimas “Velnio til
to’. nes senasis bus paskendęs. 
Pagaliau, per 15 metų okupaci
jos. kuri iš Lietuvos išplėšė ne
apskaičiuojamus turtus “broliš
kąją! Rusijai”, turi gi būti kas 
nors pastatyta, bent trupiniai 
numesti. Tokia “malone” yra 
Petrašiūnų elektros stotis.

Galimas daiktas (tai išturi- ** 
niais duomneimis galima leng- ®
vai paremti), jog tas Petras ne- ruošiame lietuviškas vestu- 
buvęs lietuvis o rusas, nes ne ves. salas parengimams ir 

*..^..4x5.: K * • -____ SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI,tiktai šungaudžiai, bet ir zmog- 
Tel. MU 3-2928 gaudžiai Lietuvoje buvo ir te- 

u u i i -i ee VACYS STEPONISbėra burlokiskos gimines. SS. ........... ______ ____

Josepli Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ. UOODHAVEN 21

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

'įį

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tek HYacint 7-4677

Yra geriausia dovana, kurią Jūs galite siųsti savo giminėms 
Lietuvon ir į kitas SSSR dalis.

Mes turime didžiausį pasirinkimą puikiausių vietinių ir im
portuotų medžiagų, pačiomis pigiausiomis kainomis.

Išmėginkite, aplankykite mūsų krautuvę ir mes esame tikri, 
kad Jūs būsite patenkinti.

Krautuvė atidaryta 9-7 vai., uždaryta šeštadieniais, atidaryta 
sekmadieniais.

Mes kalbame vokiškai ir rusiškai.

Incorporated 1860 
Assets over $139,000,000
Eastern Parkway Office:

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Scranton, Pa., kryptimi ir ne- 
perdaug varginanti.

Putino Mašalaičio ir' Anilio- 
ros Pumpuolytės jungtuvės Į- 
vyko rugpiūčio 15 šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje.

Operos solistės Juzės Augai- 
tytės mokinių koncertas Įvyks 
rugsėjo 27 Ethical Society sa
lėje, 1906 Rittenhouse Sųuare.

K. Č.

(atkelta iš 3 psl.) 
sakymas aiškus: kaip tada, taip 
ir dabar išganymas tegali atei
ti iš krikščionijos, arba jo visai 
nebus. Mūsų žemėje nėra kitos 
pajėgos, ketvirtos galybės, kuri 
Įstengtų atstatyti lemtą pusiau
svyrą tarp prigimties, kultūros 
ir religijos, kuri sugebėtų sude
rinti nelygstamąją asmens ver
tę su visuomenės pašaukimu, 
sustabdyti pasibaisėtiną trium- 
falią ištvirkimo eigą, kitaip ta
riant. atsispirti pasaulio dechris- 
tianizacijai ir ji rechristianizuo- 
ti krikščioniškosios kultūros 
priemonėmis. Uždavinys didelis 
ir labai atsakingas — kurti 
krikščioniškoji civilizacija, pri
taikyta mūsų laikų aplinkybėms 
statyti toliau Dievo pili. kuri, 
atsirėmusi pamatu Į žemę, ei
tų viršūne Į dangų. Kad šitas 
uždavinys tikrai sėkmingai ga
lėtų būti atliktas, reikia iš vie
nos pusės pasisavinti iš seno 
civilizuoto pasaulio visus nuo
stabius kultūrinius jo laimėji- 

lima gauti pas J. Ginkų, 495 mus. o iš kitos pusės pasiimti 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.. iš barbarų gaivališką jų ener- 
Darbininko administracijoj, giją; bet, kas svarbiausia.
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.

a year

anticipated for the quarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOW



Vyčių talka Lietuvai
Vyčiy Komisijos Lietuvos Reikalams darbai (2)

TALKA ALTUI
Šiais metais komisijos nariai 

vėl ėjo | talką Alto Informa
cijos Centrui, pranešdami savo

bernatoriam, miesto 
ram, kad Vasario 16 yra 
tavos Nepriklausomybės diena.

fintim veikė, kad .Vasario 16 
botų priminta, jog Lietuva te- 
bekenčia po Sovietų Sąjungos 
jungu. Tai atnešė daug gražių 
vaistų, nes Vasario 16 proga 
net 25 senatoriai ir 91 kon-

Lietuvą, o 15 gubernatorių ir 
12 burmistrų Vasario 16 pa
skelbė Lietuvos diena, gi net 
114 laikraščių įsidėjo palan
kius straipsnius apie Lietuvą. 
Vyčiai visiem pasiuntė karštus 
padėkos laiškus.' Keletas iš jų 
atsiuntė gražius atsakymus, kaip 
šen. Howard W. Cannon (Ne- 
vada), kongresmanas Don L. 
Short (North Dakota), kongr. 
Chester Bowles (Connecticut), 
Paul J. G. Keating (Airijos pa- 

. siuntinys Jungt. Tautom), Ting- 
fu F. Tsiang (nac. Kinijos į at
stovas J. T.) ir k.

Stoji visa veikla rodo, kad 
vyčiai, Amerikos jaunimas, di
džiai rūpinasi Lietuvos nepri
klausomybe. Dėl to neteisinga 
būtų sakyti, kad mūsų jauni
mas niekam nevertas, jokios ge
ros naudos iš jo nėra. Jam 
brangūs tie dalykai, kurie bran
gūs ir kiekvieno lietuvio 
džiai

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ «

Šiais metais, kaip žinoma, 
JAV prezidentas buvo paskel
bęs pavergtom tautom prisi
minti savaitę. Ir čia vyčiai daug 
darė, tašydami laiškus, o pas
kui siuntė padėkas preziden
tui, senatoriui Douglas, kong- 
resmanui McCormack ir ki
tiems, kurie dėjo pastangas, 
kad toji šventė būtų įvesta.

KUN. j. JUTKEVIČIUS, Vyčių
Komisijos Lietuovs Reikalams 
garbės pirmininkas. ,

sir-

ko praėjusiais metais taisyti to
kias klaidas apie šv. Kazimie
rą ir Tadą Kosčiušką. Taip pat 
teko priminti tiems, kurie že
mėlapius gamina, ir nurodyti, 
kad Lietuva buvo neteisingai 
užgrobta ir todėl žemėlapiai tu
rėtų rodyti Lietuvą, atskirtą 
nuo Sovietų Rusijos. Gauta 
laiškų ir atsakymų, kad ateity
je tų netikslumų bus stengia
masi išvengti. Pvz., Jim Shea, 
bendradarbis laikraščio “Cath- 
olic Telegraph Register” (Cin- 
cinnati, Ohio) net vienos die
nos kolumną pašventė savo pa
sitenkinimui išreikšti.

Dabar jau galima geriau su
prasti, kodėl lietuvių visuome
nė su pagarba žiūri Į vyčių or
ganizaciją. Bet dėl to taip pat 
reikia, kad daug daugiau narių 
Įsijungtų į komisijos darbą. Ra-

KĄ DARYTI ATEITYJE?
Norėčiau dar pareikšti kai 

kuriuos pageidavimus:
1. Reikia naujų narių, kurie 

galėtų rašyti laiškus, nes kas 
ligi šiol rašė, yra gerai žinomi, 
todėl jų laiškai mažiau beat- 
kreipia dėmesio;

2. Kuopos, kurios yra apsi- 
leidusios, turėtų kuo greičiau
siai išrinkti komisiją Lietuvos 
reikalams; to reikalauja mūsų 
organizacijos Įstatai;

3. Vytės daugiau rašo negu 
vyčiai, ir čia gėda vyrukarąs, 
jie turėtų duoti daugiau narių 
tam reikalui;

4. Asmeniški ryšiai su savo 
kongresmanais, senatoriais ir 
redaktoriais yra labai svarbus 
dalykas: tik per tokius ryšius 
galėsime daugiau nuveikti Lie
tuvos labui;

5 .Lėšos narių, kurie rašo 
laiškus, turėtų 
mos iš kuopos 
retų džiaugtis, 
ir padengti jų

KOMUNISTAI
O~ MES? -.'^7

Daug kas iš mūsų dar ne
nori suprasti, ką reiškia laiškų 
rašymas: Tuo tarpu Lietuvos ir 
JAV priešai supranta. Komu
nistų Amerikoje yra apie 10, 
000, bet jie giriasi, kad į 72 
valandas gali išsiųsti virš 50, 
000 laiškų jiem rūpimu klausi
mu. Jei jie supranta, kodėl 
mes negalime suprasti? Tik iš 
laiškų JAV valdžios žmonės su
žino, kokie yra mūsų reikalai 
ir reikalavimai. Kam snausti? 
Kam laukti? Dirbkime ir veiki
me, nes esu tikras, kad tik mū
sų visų sujungtam pastangom

Renkami parašai
Laisvojo pasaulio • lietuviai 

padarytų didelį ųmdkaltimą, jei 
svarbiu momentu pasyviai sek
tų tarptautinių įvykių raidą, ša
lia mūsų politinių veiksnių ak- 
cijos yra bitiną, kad plačioji 
visuomenė* kuo aktyviausiai į- 
sitrauktų į Lietuvos interesų 
gytataą.

Dabartinėje padėtyje geriau
sias būdas prie šios kovos pri-

Į IŠ VISUR Į
—Kunigy Vienybės jubilieji- j 

nis (50 metų) seimas šaukia- £ 
mūs rūgs. 23 ir 24 Jaunimo 
Centre, 2345 W. 56 Street, Chi- ; 
cago 36, III. Rūgs. 23 Sv. Mi
šios 9 vai. ir posėdžių pradžia t 
10:30 vai .ryto. Visi JAV lie
tuviai kunigai kviečiami daly-
vauti.

būti padengia- 
iždo; kuopa tu- 
kad nariai rašo 
išlaidas.

NORWICH vyskupas Bamardas Flanagan su provin- 
ciolu Jančiumi dalija komuniją per Šiluvos mišias 
Marianapolyje, Thompson, Conn.

ŠILUVA MARIANAPOLYJE
Šių metų Šiluvos atlaidų pro- durno šiai Marianapolio įstai- 

^ga, šekmadienį. rūgsėjiT 6, Ma-~ "gai^tad jo pamoksiąs bus ~ir 
rianapolyje, Thompson, Conn., 
bus taip pat minimas Tėvų 
Marijonų Kongregacijos 5(L at
sikūrimo jubiliejus. Prisime
nant praeitus metus, kai buvo 
atšvęsta 350 metų Šiluvos apsi
reiškimų sukaktis ir dalyvavo 
gausi tikinčiųjų minia, tikimasi 
ir šiemet sulaukti daug maldi
ninkų. Yra -ruošiamos ypatin
gai iškilmingos pamaldos, šia 
proga pontifikalines mišias au
kos šios vyskupijos buvęs pir
masis vyskupas B. Flanagan, ku
ris ką tik paskirtas ir neužil
go išvyks užimti naują vietą 

Lietuva galės atgauti nepriklau- Worcestery. Kadangi vyskupas

SUPRANTA

Prezidentui, prašant, kad jis 
reikalautų iš Chruščiovo ati
traukti Sov. 'Sąjungos kariuo
menę iš Lietuvos ir kitų paverg
tųjų kraštų ir kad leistų Lietu
vos žmonėms laisvai pasirinkti 
sau valdymosi formą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyrius yra pasi
ryžęs pravesti platų laiškų siun
timo vajų, šalia įsipareigojimo 
rašyti asmeniškus laiškus, ASS 
skyrius gavo leidimus iš New 
Yorko lietuviškų parapijų kle
bonų ši sekmadienį rinkti prie 
bažnyčių parašus. Be to, bus 
lankomos lietuviškos Įstaigos 
bei parengimai, norint surink
ti bent 1,000 parašų. Reikia ti
kėtis, kad New Yorko lietuviai 
supras šios akcijos reikšmę ir 
nei vienas neatsisakys savo pa
rašu prisidėti prie Lietuvos lais
vinimo^ kSvOS. ;.■/•••: _ ~

Būtų naudinga, kad visose 
lietuvių • kolonijose aktyvios 
studentų organizacijos įparei
gotų savo narius rašyti laiškus 
ir imtųsi iniciatyvos pravesti 
plačiojoj visuomenėje laiškų 
siuntimo akciją. Atėjo momen
tas, kada su labai mažomis 
pastangomis galime daug padė
ti Lietuvai. Sukruskime!

- R. Kezyz

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Komisijos darbas yra taip paf 

žymėti klaidas, kurios daromos 
informacijose apie Lietuvą, jos

atsisveikinimo pamokslas.
Šventės tikslas

Kelionę į atlaidus, savo vi
sas maldas, gyvenimo vargus ir 
rūpesnius paaukokime ypatin
gai intencijai, būtent, už Lie
tuvos išlaisvinimą, už visus sa
vo brolius ir seseris, kurie ken
čia persekiojimus pačioj Lietu
voje ir kituose pasaulio kraš
tuose. Taip pat kiekvienas pra
šykime savo sielos reikalams 
pagalbos ir užtarimo. Ypatingai 
melskime dangaus ir žemės Ka
ralienę ir Motiną, kad Ji vieš
patautų mūsų širdyse ir mūsų 

_____e__ j_____ ____  šeimose ir kad paklydusius bro- - 
šykitA° laiškus, ginkite Lietuvą somybę- Dievas padės mums. Flanagan yra labai artimai su- liūs ir seseris grąžintų į tikė- ! pranciškonų vienuolyną ir
ir jos teisę į nepriklausomybę. ^u0 būkime tikri. sipažinęs su lietuviais ir yra pa- rąjį kelią. Geroji Dievo Motina Liurdo šventovę organizuoja-
Jei vieni gali surasti laiko ra- Kun. Jonas C. Jutkevičius rodęs daug -rūpesčio ir nuošir- ir mūsų visų Motina mūsų mal- ma maldininkų kelionė autobu
syti laiškus, kodėl negali suras- ------------------------------------------------------------ —--------------------- das ir Penaus pnims ir juos su rugsėjo 5-7. Kelionei su nak,
ti kiti? Kodėl negali paseku „n-m.ADrc . perduos savo Dieviškajam Sū- vynenus .r maistu kastuos 25
pavyzdžiu Prano Vaško (para- BALTIMORES ŽINIOS . mn.
šė 253 laiškus), Leonardo Va- - - - - • .__ --------------------™------------ šventės atlaidai
liuko (150), ar Ritos Binkienės 
(136). Taip pat dėkoju ir ku
rie mažiau laiškų parašė, bet 
kurių darbas daug prisidėjo 
prie gražių rezultatų.

vus Jėzuitus iŠ anksto parašiusi 
Praneša Kunigų Vienybės 

Centro Valdyba
—Stasys Vaitkevičius, 61 m. 

teisininkas. Bostone mirė penk
tadienį, rugpj. 21. Velionis Lie
tuvoje ilgus metus buvo Šiau
lių apygardos teismo nariu. Iš 
tremties Vokietijoj į Bostoną 
atvyko 1949. Buvo ramaus bū
do žmogus, aktyviai dalyvavo 
lietuviu visuomenės darbe Bos
tone. Buvo Bostono lietuvių 
bendruomenės apylinkės pir
mininkas ir vietinio skyriaus 
teisininkų pirmininkas, nuolati
nis Valstiečių Liaudininkų S-gos 
narys.

—Vykstantieji į JAV Lietu
vių Bendruomenės suvažiavimą, 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 5 ir 
6 Detroite, gali iš anksto re
zervuoti nakvynes, rašydami 
tieUog viešbučiui-adresu^. The-- 
Šheraton - Cadillac Hotel Det- 
roit 31, Michigan. Viešbutis re
zervuoja suvažiavimui 75-100 
kambarių tokiom kainom: kam
barys vienam asmeniui su lo
va — 7 dol., dviem asmenim 
su dviguba lova — 11 dol; ir 
dviem asmenim 
vom

BALTIMORES ŽINIOS

Maldininkų išvyka į 
> Kennebnnkportę

dol. Keleivių patogumui auto- 
a»a.wai busas rugsėjo 5 d. 9 vaL ryto

Sveikiname ir seniau pažįs- praleidžia laiką prie Chesapeak Marianapolio Tėvai Marijo- Elizabetho nuo lietuvių

su dviem lo- 
—12 dol. Rezervuojant 

vietas pažymėti, kad vykstama 
į “Lithuanian American Cbm- 
munity Congress”, nes tik tuo 
atveju daroma nuolaida.

—Latvių Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje kongresas bus 
rugsėjo 5-7 Chicagoje, 332 So. 
Albany St. Į kongresą suvažiuo
ja iš JAV ir Kanados daug de
legatų ir svečių. Pamaldų me
tu giedos Kanados latvių kat. 
jungtinis choras. Bus paskaitos, 
rašytojų referatai, koncertai.

tarnas ir naujai į šv. Alfonso 
parapiją atvykusias seseris ka- 
zimierietes, ypatingai naują vir
šininkę Ceciliją. Linkime jai ir 
kitoms sėserims gražios sėk
mės ateinančiais metais.

Jurgis Galkas, vienas iš veik
liųjų mūsų kolonijoje, savo 
naujoje gyvenimo vietoje. Bal- 
timorės priemiestyje, augina 
daržoves ir jas išdalina savo gi
minėms bei pažįstamiems. Be 
to. jis mėgsta dainavimą ir da
lyvauja bažnytiniame chore.

Gėlių darželiais pasižymi visi 
lietuvių namai priemiesčiuose ir 
tuo išsiskiria iš kitų tautų.

Prel. L. Mendelis rugpiūčio 
dieną, šventė

vardines. Ta proga nori
me ir mes prisidėti prie kitų, 
ji sveikinusių, ir palinkėti ge
ros sveikatos ir ilgiausių metų.

—Petro ir Onos Lanių viloje, 
Asbury Park, N. J., Atlanto pa
krašty. savo atostogas leidžia 
daugel žymių lietuvių iš įvai
rių JAV vietų. Vasarotojai 
džiaugiasi puikiu sidabriniu pa- 
plūdymio smėliu, rūpestingu ir 
nuoširdžiu patarnavimu ir mie
la lietuviška aplinka.

Įlankos vandenų. Netoli nuo jo naį "~:teisę’teiktratia’i- bažnyčios ir pakeliui Brookly- 
dus tiems, kurie dalyvaus pa- sustos prie pranciškonų vie- 
maldose. Norintieji laimėti vi- ^uolyno (680 Bushvvick Avė.) 
suotinius atlaidus, turi dalyvau- aP’e va^ r^^0, 
ti pamaldose, atlikti išpažinti, bmešnių vietų dalyviai suspė

tų atvykti. Kennebunkporte

ir kiti lietuviai turi savo va
sarvietes — Pečiuliai, Kačaus- 
kai, Kubiliai, Valatkai. Jie tu
ri laivelius ir jais plaukioja vie
ni pas kitus.

mi- 
17. 
lie
jos

VĖLYVOS vasaros draugyste
ELEKTROS MOTORŲ

TAISYMAS

Vasaros karščiai šiemet ge
rokai vargino mūsų miestą. Nuo 
1900 metų nebuvo tokių karš
čių Baltimorėje; nuo rugpiūčio 
12 iki rugpiūčio 25 visą laiką 
buvo per 90 laipsnių.

priimti šv, Komunija ir pasi- 
praleisime rugsėjo 6. Autobu
sas atgal Į Brooklyną išvyks 
rugsėjo 7 d. 10 vai. ryto. Gau
tas 51 vietos autobusas. Laiko 
liko nedaug. Prašome Brookly- 
ne registruotis pas Kešetienę, 
Lubienę, Sijevičienę, Urbona
vičienę, Žvinienę, ir pas M. 
Shalins. Woodhaven, N. Y. tel. 
VI 7-4499

Mirė melsti šv. Tėvo intencija. Dali-
Agota Ješkauskienė, senos niams atlaidams laimėti reikia 

kartos lietuvė, staiga susirgo ir ūk pamaldžiai dalyvauti pamal
dose ir sužadinti šventą atgai
lą už savo nuodėmes.

Primintina, kad šia proga bus 
galima patogiai prieiti išpažin
ties pradedant nuo devintos va
landos iki mišių laiko. Po mi
šių bus galima gauti lengvų 
užkandžių ir kavos.

Procesija
Kaip ir pereitais metais, yra 

ruošiamos keturios Marijos sto
tys: Aušros Vartai, Žemaičių 
Kalvarija. Pažaislis, ir Šiluva, 
čia bus didysis altorius. Pro
cesija bus iškilmingai baigta terson, N. J., tel.: LA 5^9526.

mirė Universiteto ligoninėje 
rugpiūčio 16. Po gedulingų mi
šių šv. Alfonso bažnyčioje rug
pjūčio 19 ji palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse.

Adelė Gutauskienė staiga 
rė savo namuose rugpiūčio 
Velionė dalyvavo įvairiuose 
tuviškuose parengimuose,
vyras mirė praeitą rudenį. 
Gedulingos mišios aukotos už 
jos sielą rugpiūčio 20 šv. Pet
ro bažnyčioje. Palaidota Lor- 
raine kapinėse.

New Jersey kolonijų maldi
ninkai registruojasi pas A. Ai- 
tutienę, Linden, N. J., tel.: HU 
6-9213, M. Kohanskienę. Harri- 
son, N. J., tel.: HU 5-6797. M. 
Nekrošytę, 91 Warwick St.. Ne- 
wark, N. J., M. Šaulienę, Pa-

Juozas Laukinas, ilgai gyve- Marijos valanda ir pamokslu, B. Bernotienę. 139 Ripley PI, 
nęs Baltimorėje, mirė savo na- kurį sakys kun. Jonas Jutkevi- Elizabeth, N. J. ar pas M. Mar
inuose W. Lombard St., rugpiū- čius iš Worcester, Mass. tin, o taip pat visose lietuviš-
čio 18, Mišios už jo sielą bu- Mišiose ir Marijos valandą koše klebonijose, 
vo aukotos šv. Petro bažnyčio- giedos šv. Kazimiero parapijos 
je rugpiūčio 21. d. Palaidotas choras iš Worcesterio, Mass., 
šv. Kryžiaus kapinėse. Liko nu- diriguojant Ipolitui Nauragiūi.

Alfonsas Adomaitis, jaunas ir liūdę sūnūs Edvardas ir Vla- 
susipratęs lietuvis, turi įsigijęs das.
gražią vasarvietę, kur su savo

broliais ir sese-

JULIUS KUMPIUS
Tel. AL 4-5456 New York 3, N. Y.

Tel. AL 4-5456 Licensed by Intourist

Matomai praneša, kad įsteigė skyrius:
PITT8SURGH, PA. 
1815 C. Cersen St.

MUMard 1-2750 
vetHjBi—Mr. A Mrs. Krupnyk

PATERSON, N. J. 
161 Main Street 

MUlberry 4-4619
Mr. Harold Martin, vedėjas

Patirtas, tikslas ir ekonomikas patarnavimas

PRISTATYMAS GARANTUOTAS

119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
e, ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VeSINTlTVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki S v.v.. 
Šeštadieniais — visa diena.

Dėl didesnių užsakymų skambinti
STcrling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Visas kitas informacijas tei
kia Darbininko administracija 
910 Willoughby Avė., Brooklyn.

... • • 21, N. Y., tel.:’ GL 5-7281, va-
Nonme priminti, kad neziu- , . ^2 _■ - * i u T u * * i karais GL 5-7068.Jonas Obelinis nnt koks bebūtų oras, Šiluvos

pamaldos įvyks. Ruošiamasi Darbo šventės savaitgalį re- 
visas pamaldas pravesti atvi- zervuokite kelionei į Kenne- 
ram lauke, bet jeigu būtų lie- bunkport. Me„ aplankyti šven- 
tinga ar nepatogi diena, pamal- toves. kurias geraširdžiai lietu- 
dos įvyks po stogu, sporto sa- viai savo aukomis padėjo pran- 
lėjė.

—Adolfas Švabė, žymus Ry
gos universiteto profesorius, 
parašęs daug istorinių knygų, 
dabar gyvenąs Švedijoje, rug
piūčio 8 iš liuteronų tikėjimo 
perėjo į katalikų.

— Pirmyn chorui Chicago
je šiemet sukanka 50 metų.

—Valstiečių liaudininkų su
važiavimas šaukiamas rugsėjo 
5-6 Clevelande. Suvažiavime 
kalbės Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis.

Čiurlionio galerija Chicagoje 
rengiasi naujam sezonui ir 
kviečia lietuvius dailininkus iš 
anksto rezervuotis laiką paro
doms. Parodas gali ruošti pa
vieniai dailininkai arba grupės, 
šių metų spalis ir lapkritis jau 
užimtas. Dėl informacijų rašy
ti galerijos direktoriui: M. ši-

Dėl oro leikis. 1516 N. Kedzie Avė.,
Chicago. 5L. UI.

GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

Mažukna ciškonam pastatyti.
TRAKA.!

THOMPSON. CONN.

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
•I Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 —- 4th Avė. 
jį (kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
; kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
jj naudotis virtuvėmis. šaldytuVais ir indais. Norintiems. 
• maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van- 
į denyne apmokamas savininkų.
i Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

F. O. LANYS 1248 W8verly PI.. Elizabeth, N.J.
Tel.: EL 3-1169

PRIE QUADRIC E£ERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku., norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta

vasarojimui
Maistas ir kambarys asmeniui

35. dol. savaitei.
Adresas

♦i•t
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park. N.J.

L

J. PAKNYS, 
Box 126 Thompson. Conn.

Tel.: PR 4-6034
Telefonas:

Putliam, VAlnut 3-2836
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Švedijoje gyveria Oskar E3 
riekson. Jis jau 73 metų, yra 

į sveikas ir jaučiasi, anot jo, tviįM 
tas kaip tarzanas. Bet jau 4$ 

;. ~ metų jis visai nemiega. JSs 
kiekvieną vakarą gula į lovąj 
žiūri į lubas ir klausosi nak«j 

**ties garsų. Beį užmigti jis ne
gali. Rytą keliasi pasilsėjęs kaip 

~ ir visi. Tas keistas reiškinys 
jam prasidėjo nuo 1919, kada 
jis buvo susirgęs gripu. Iš gri
po pagijo, bet liko, matyt, pa
liesta kokia smegenų ląstelė. 
1936 jam darė apendicito ope 

?. raciją. Užmigdyti 
negalėjo.

Neapsieina be

Jei prie keistų
skirsime ir alkoholikus, tai Vo
kietijoje jų yra šiuo metu 
250,000, arba 0.5 proc. visų gy 
ventojų. Prancūzijoje jų dar 
daugiau — 1 proc., tiek pat 
Šveicarijoje. Vokietijoje 1957- 
58 vienam žmogui teko 6.4 lit
rai alkoholio. Tai yra 40 proc 
daugiau nei 1952-53. Alkoholis 
vis labiau'iš restoranų ir baru 
persikelia į šeimos namus. Prieš 

, karą du trečdaliai alkoholio’ bū
davo išgeriama restoranuose ir 
tik trečdalis namie, tai dabar 
atvirkščiai.

1957-58 alkoholio išparduota 
už 9.9 milijardus markių. Va 
dinas vienam žmogui išeina už 
182 markes (45 dol.).

MOUNTAM* Lake vicinity. ’ 159 leve! 
aeres. Larce lake, svinunink pnol. y-ar 
rouhd houpe. $10.000 iheome from bun- 
galovM. Ideal subdivlsion dovelopment. 
Ideal for Cotholic Inatitution. Contact 
R. M. Tessitore. 172'Avė. U, Brook
lyn M. N. Y. CO 6-1233. '

EXCUR5iONS

SPECIALIOS EKSKURSUOS 
Via Deiuxe Motor Coach 
GRAYMOOR 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI

IN LITTL.E FLOWER PARISH
IN BROOKLYN. FLATBUSH

Brick. 8 rooms. semi-detached, mod- 
ern kitchen, screens and storms,
$19.500. ULster 6-7725.

jo taip pat

degtinės

žmonių pri-»
kyklą, rugsėjo 13 išvyksta to- 
jgr A limesnėm studijom i Brown

• universitetą, R. L Universite- 
tas jam paskyrė 1,000 dol. me
tinės stipendijos. W.z Savickis 
mokykloje buvo vienas iš ge
resnių futbolo žaidėjų.

Petronei* Andriejauskieri*, 
gyv. 900 Washington St., savo 
namuose sunkiai susižeidė. Pa
guldyta Goddard ligoninėje.

Mk.

VĖL ŽAIDŽIA
Pereitą sekmadienį mūsų fut

bolininkai vėl išėjo į aikštę. Da
lyvavę Eintracbto turnyre., mū
siškiai pasirodė neblogai, laimė
dami antrąją vietą. Baigmėje 
teko pralaimėti Rockville Cen- 
ter C:2 .LSK ąpidė: Naruševi
čius; Stanaitis, Mileris; Kru- 
šinskas. Murphy, McGee; But
rimas. Budreckas, Klivečka, Re- 
mėza II, Starolis (Kerekes).

* (Plūs taksai) 
Į ABU GALU 

Išvyksta tarp 8.45 ir 9.15 prieš piet
Port Aufhority Terminai 

Eigbih Avė. A 41sL St„ N. Y. C. 
WINDOW 17
BR 9-1000

NEAR CATHOLIC INSTITUTIONS 
IN LAKE MOHAWK, N. J.

_Westshore, waterfront. 4 bedrooms, 
1*4 baths. furnished, inšulatėd, oil 
heat, asking price $21.500.

PArkway 9-6802.

KOKIAS DOVANAS
iū$ų artimitp Lietuvoje
Liko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

, ' Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
I18-125-1M OBCHABD ST. — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C,
S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

CONVALESC BOARD

IN ST. ANASTASIA PARISH
In Dougiaston, L. I-, N. Y.

Walking distance to St. Anastasia’s, 
3 oedrooms. l'į baths, extra large 
living room, f/p, back porch, prin. 
only. Sacrif. for $24.500. BA 9-5670.

pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsinežkite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta*

Negali apsieiti nepasakęs savo 
nuomonės

Vokietijos teisme atsidūrė 
radijo rašytojas Erich Kuby. 
kuris buvo parašęs radijo vai 
dinimą “Bresto tvirtovės ga
las". Jame vaizdavo, kaip 1944 
tvirtovė buvo ginama iki pas 
kutinio kareivio, vadovaujant 
gen. Ramcke. Pastarasis įsižei
dė ir iškėlė bylą. Rašytojo ad 
vokatas 4 metiis rinko liūdi 
ninkus ir medžiagą. Teisme tri
jų valandų kalboje advokatas 
ne tiek gynė rašytoją, kiek 
kaltino karą ir jo beprasmišku 
mą. Teisėjas saliamoniškai iš
sprendė: Ramcke buvo ne tik 
narsus karys, bet ir be kom 
promisų ištikimas režimui, ku
ris tiek žalos padarė kraštui. 
Modernieji karai taip įsiveržia 
į asmens gyvenimą, kad kiek
vienas turi turėti teisę pasaky
ti apie jį savo nuomonę. Juo 
labiau publicistas".

Visuotinis susirinkimas
Šį šeštadieni. LSK šaukia sa

vo metinį susirinkimą. Dieno
tvarkėje naujos valdybos rin
kimai ir veiklos .gairių nusta
tymas. LSK iki šiolei išlaikęs 
net penkias futbolo ekipasjį*vi- 
sai padoriai traukė “Lithua- 
nians’ vardą per didžiojo New 
Yorko spaudą. Kiekvienas lie
tuvis, prijaučiantis šiam mūsų 
sportininkų darbui, kviečiamas 
atvykti į susirinkimą, kur 'čia 
pat galės tapti klubo nariu. Su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 29 
d. 8 vai. vak. LAK salėje.

Atletas*'

Newark, N. J.
Metinis piknikas Newarko 

Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
įvyksta sekmadienį, rugpiūčio 
30, Linden, N. J. lietuvių lais
vės parke. Pikniko pradžia 1 

~ vaf/ NufT 3 vai; gros New Jėr- 
sey lietuvių bendruomenės jaū- 
himo orkestras.

Parapiečiai, draugai ir kaimy
nai nuoširdžiai kviečiami į 
pikniką atsilankyti ir . tuo pa
remti parapijos reikalus. Iki 
malonaus pasimatymo piknike.

Prel. Ignas Kelmelis 
Klebenąs . -

GRENOBLE NURSING HOME 
(lic.)

Aged Convalescėnt Invalida 
24 hour registsred nurse 

Nursing Care 
Reasonable Rates 

Pllgrim 3 7907 N. J.

HOME FOR RETIRĖO FOLKS
$80-$100 MONTH 

WITH BOARD 
CATHOLIC OVVNERSHIP

CApital 2-8122

CHILDREN BOARDED

RO$E MARY NURSERY

FUND RAISLNG

ADAM REALTY CO.
o f f e r s

A COMPI.ETE REAL ESTATE 
ANT) INSURANCE SERVICE

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MORTGAGES

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION 

AND PREFERRED ATTENTION,
“SEE ADAM FIRST”

ADAM REALTY CO.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL. 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman’

Kas norėtų skelbtis Darbininke

AWARD WINNER
OPENING 4th SECTION

IN SUBURBAN THROGGS NECK 
St. Francis de Chantel Parish 
6 Rms., 3 Bdrrns., 2 Baths 

Finished walk-in basement with extra 
4 lavatory and stail «hower. Garage. Hot- 

point dishvvasher, cozy recipe desk. I ri
di rec t lightining. Bermuda sliding patio 
doors. rear patio. wall-oven hood A. Fan. 
Snack bar. pianter*. Air Conditioning 

! outlets. TV and phone jacks.
$1,000 on Oualified Buyers

MODELS: 217 4. 23.1 REVERE AVĖ. 
OIRECTIONS: East Tremont Avenue to 
Harding Avenue. Right one block to 
Revere Avė. & modele. Open *til 8 p.m.

K»-7-aW7 .

Howard Beach. Day Care. Bay Yard. 
Good Food, loving care. Children 
2-5 yrs. Brooklyn and Queens resi- 
dants preferred. Very reasonable 
Raitės. Inspection invited. Ml 2-1828

RADIO & T.V.

MUŠT RAIŠE CASH
Finger Lakęs area. nr. Watkins Glen. 
Sacr. guick sale on liberal temis fol. 
(1) 3-rm. furn. alum, trailer. heat. elec.. 
well. etc.. 4 nice aeres. garden. 2 gd. 
sm. buildings: $2.400. $900 dwn. Movė 
right in. (2) Gd. 6-rm. house. lakeviev. 
ei.. we!I. heat. plumb.; $54 tax. ,ins. 
$4.500. sėli $3.200. 1/3 dwn; (3) 10 lake- 
view aeres. 3-rm. dwell.. ei.. well. pump. 
orchard. gar.: $2.700, $900 dwn.; (4) 70 
aeres. hi.. % clear. excel. timber. Spec- 
ulation or subdiv.: $3.800. 1/3 dwn.: <5> 
30 lakeview aeres. large barn. 90$f clear. 
pert, airstrip. ei.. well: $2.100. $8IX> dwn; 
(6) 48 aeres. hi.. magnif. view. gd. rd.. 
ei. avail.. timber for 20 hunting lodges: 
$2.900. $950 down. Only those with re- 
guired cash and genuine interest need 
apply. MUŠT BE SOLD IN AUGUST.

Owner, HAmilton 7-7626 (L. I.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai *
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios^nuolaidos kalėdinėms dovanoms-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 0RCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

Stoughton, Mass.K
Gražiai pavykusi iškyla

Lietuvių šeštadieninė mokyk
la kasmet rengia iškylas, šiais 
metais-mokyklos iškyla į Nan- 
tasket Beach buvo bene gau
siausia savo dalyvių skaičiumi; 
dalyvavo 30 mokinių. Diena- pa
sitaikė labai graži, buvo labai 
sunku baigti iškylauti ir grįžti ■ 
namo. Iškylai vadovavo, vaiku
čius prižiūrėjo ir užkandžius 
paruošė P. Savickienė. K. Fos- 
tėrienė. S. Černienė, M. Turre- 
Uienė, Fisherienė ir kųn. M. 
Vembrė. Iškylautojos M. Turrel- 
lytė. P. Rafalkaitė ir L. Fishery- 
tė buvo apdovanotos už suma
numą gražiai žaisti ir pastaty
ti pilaites ‘ iš smėlio.

Grįžtant ekskursijai į namus, 
dar sustota W. Fields Parke, 
čia S. Cesnavičienė ir K. Fos- 
terienė parengė ekskursantams 
vakaro užkandžius.

GOOD' MONEY MAKER
Scll w.»len rrmnant lengths at your next 
church fair or bazaar to raiše money. 
We supply 1 to 3’4 yard lengths (54 to 
60 inches wide) all perfect guality. and 
each marked at remnant prices. for you 
to sėli. NO DEPOSIT IS REQUESTED.

' You return any unsold length and pay 
only for those. sold. less. your selling 
commission. which is 25%. Yvu wiU mate 
money because of the fine guality and 
variety of the woolens. (tweeds. plaids 
and flannels) and because of the rem
nant price which make them most at- 
tractive to those who sew.

RADIO ė TV • HI-FI PHONO 
J A C K — radijo ekspertas 
1431 Flatbush Avė., GE 4-5464

Stereo - Štereophonic pakeitimai 
19.95 dol. ir daugiau. Pataisome vi
sokių rūšių aparatus joks darbas 
nėra mums perdidelis ar persunkus.

IN HOLY REDEEMER PARISH 
IN FREEPORT:

Waterfront bulkheaded 2 year old 
raised Ranch. custom built, 3-4 bed
rooms, 2 baths, many extras, $23.990

MAyfair 3-0373

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

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. I.

Telefonas: ELizabeth 4-1711

STORES FOR SALE

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

D. W. LEFFERTS & CO.
33 SO. MAIN ST.

PORT CHESTER NEW YORK

PAINTING

PAINTINGS OF ALL 
DESCRIPTIONS 

MADE TO OROER 
Cleaning—Restoring—-Gilding 

JOHN HONENSTEINER 
West Brookville 

Sullivan County, N. Y.

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

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

Pienas parduodamas ir vietoje.
~ GL 6-4691

Mušt Sacrifice to Settle Estate 
COUNTRY ESTATE

APPROX. 63 ACRES

H. W. FEMALE

NURSES R E G. GRANO CENTRAL 
AREA

and PERSONA L POLICIES

DISPLAY

Made to Order 
With Ybur Fa b ries

CHAIR $10.00 — SOFA $19.00
Welting and Zippers Supplied

EVergreen 7-6922

W. Savickis, šiemet baigęs 
Stoughtono aukštesniąją mo-

GBAND CENTRAL HOSPITAL
321 E. 42nd ątr — OX 7-9200

Bovvling balls drilled vvhile you 
wait, your oW balt repaired. Bowl-' 
ing shirts, bags, shoes, trophie*.

J & P SUPPLIES 
146-05 JAMAICA AVĖ. 

JAMAICA, L 4. — JA 3-4120

DR. HENRIKUI LUKOŠEVIČIUI,
REAL ESTATE WANTED

IN FLATBUSH.

jo mylimai žmonai, Jeigu turite parduoti namus 
bet kurioje parapijoje

Leonei Lukoševičienei mirus,

prašomas skambinti
GLenmore 5-7281 I

f.t gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime,
Dr. Ed ir Marija Jansonai

UKRAINĄ, LIETUVĄ BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitų mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO^ INC -
135 W.14ttt St New York 11, N.Y. Tek CHeben 8*2583

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.
141 Second Ave„ New York City, N.Y. TeL GRamcrcy 5-7430

MŪSŲ

SKYRIAI

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

SOS W. Fonrth St. 132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724
Boston 27, Maso.

Tel. ANdrew 8-5040

39 Raymond Plazaff <MM) Litrrary Iki.
Nevvark, N. J.

Tel/ MArket 2-2877
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOvver 1-1461

11339 Jos. Campau fi32 W, Glrard Are. 
Fhllidelphia 23, P». 
Tel. WA|nut 5-887$

Oetroit 12, Midi, 
lel. TOwn»end 9-3980

Mūsų didelė ir patikima firmii yra jau patenkinusi tūkstančius klijėntų. 100*^ garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas Bus iSMiumSamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa- 
va’cių laikotarpyje; otoįušUi 7-12 dienų. Mūsų jsr.aigojc jūs galite gauti įvairiausių geriausios rUies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo I oi. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo 9-vai, ryto Htl 4 vai,

COLE, Wm. J.
1425 fe. 54th Bt, Brooklyn, N.Y.

CL 3-8312

LAKEVILLE. CONN.
Suitable for Retreat Institution or School 

MAIN BUILDING
9 rooms. 5 baths. 3-car garage, complete 
furnished. Oil heat.

ALSO 2 FAMILY HOUSE
3-car garage situated Main Highway.

Fntt Commisrskm to Br<»k«-rs 
ECUADORIAN PANAMA HAT CO.

■ 303 Mercer St., New York. GR 7-8397

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITUTION 
ROUND TOP, N. Y.

In the heart of CatskilI Mts on paved 
road (5 miles west of Cairo) 6 rooms. 2 
baths. cellar: ideal layout. Excellent con- 
dition. Furnished. Screened porch. oil 
steam heat. voodburning firepl. eleetrie 
range, dishsrasher. et c. Spectacular wa- 
terfalls and brook on property. 4’.į 
aeres. Immed. poss. $25.000.
2112 Broadway. N. Y. 23. Suite 517 
TR 3-8565 KI 8-1530

IN OUR LADY OF PERPETUAL 
HELP PARISH

IN NORTH LINDENHURST 
CIean ranch home 75x100. 3 bedrooms. 
garage. basement. storms. screens. wall 
to waH carpet. $14.500 or take over 
mtge. with $2.000 cash: no elosing fee. 
TUrner 8r4712 mornings. can movė in 90 
days.

IN ST. PATRICK'S PARISH 
IN HUNTINGTON

4 bedroom ranch, 1% baths, dining 
room, eat-in kitchen, fireplace, 
extras, 75x150, walk to school. 
church and town. $22.000. HA 3-0292

HOMEOWNERS - TENANTS — BE PREPAREO for the next heavy RAINFALL 
r can protect your household contents in one broad form poiicy against rain floods. 
Sumėtomi other important covcrages are also included in this contract. For further 
4etaH» and the cost kindly contact my Office. (All forma of Insurance for home and 
Business).

ARTHUR W. ROFRANO
- INSURANCE ANALYSIS — CONSVLTANT

79 John Streėt, WHitehafl 4-0345 New York 38, N. Y.
(Staten Island Rejrident)

REPAIftB: RADIOS—HI-FI—TOASTERS—IRONS—BROILERS 
knd all hoii'-ehold elėctrtcnl appltances at tow prices. Special consideration 
llven to Rriigious Institutions.

AMHERST APPLIANCE AND SUPPLY CO.
•95 CENTRAL AVE„ EAST ORANGE. N. J. ORange 3-7939

Č H E A P ♦ į
CHEAP IS CHEAP WHEN YOU’RE THINKING OF DOING ANY

HOME IMPROVEMENT?
Every Heme le Dlfferent! Every ProMem Is Different! 

Choice of Moteriai* Are Different’.
THERE ARE NO FLAT ADVE3CTISED PRICES FOR ųuality conttruction 
For top ąuality coutruction at the lowm possible prices on Atties, Dormers. 
Extenslons, Porches—Cell IV 3-1504, 24 houra day or night.

WINWOOD HOME IMPROVEMENT CORP.

Esat Mr«dow, N. Y.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir ažkandžiai 
GERIAUSI GSRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

SPAUDOS KIOSKAS
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamai | klubo rei

kalų vedėją K. Valtaitį.
284 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. T.

Tel. EVergreen 4-9672

WTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS ■

SAVININKAS

18S3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T.

Tek EVergreen 24440

Salė vestuvėms, Ir kito
kiems pramotoms. Be to, 
duodami polaHotarinlai 
plėtės. Pirmos rinte* Mo
teriškas maistas prieina-
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-0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Ar pavyks Vaitoniui pakar
totinai laimėti dabar vykstan
čias Kanados šachmatų pirme
nybes Montrealy, į kurias 
važiavo iš visos Kanados 
geriausių.

SPECIAL NOTICE TO OUR OUT-OF-TOWN GROUPES 
VVHO VVILL BE VISITING NEW YORK THIS SUMMER. 
WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOVVING RES
TAURANTS FOR DELICIOUS FOODS - EXCELLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

A BIT OF BALI. 242 East 58th Street, New York City 
AUTHENTIC INDONESIAN DISHES, COCKTAILS 

FREE PARKING 
PLaza 5-8090

BILL ERNST’S STEAK HOUSE. THE FINEST RESTAURANT 
NEAREST TO ST. CHARLES and P1NELAVVN CEMETERIES 

Sauerbraten. Lobatera. Chops. Sea Food, Baverian Beer on Tap.
Southern State Parkvvay to Exit 33 South on Route 109. To Thlrd Trafic Light.

W. BABYLON, L. 1. TUrner 8-9898

su-
12

BEACON RESTAURANT in Hotel Beacon
2130 Broadway, at 75 St. EN 2-4230. — Mgt.: Joschy Gruenfeld.
VVell knovvn iur tne finest Viennese food & specialties. BreaKtast, 

lunch, dinner. Daily. Kxpert catering — small, large parties.
Banąuet rooms. Moderate prices. Air-conditioned.

COTTONWOOD INN, Millbrook, N. Y.
(Oriole 7-9719). Graceful white house sėt in beautiful grounds. American 
food with steaks, chops, Rock Comish game hen. L 12-2:30, $1.35-$2.15; 
D 5-9, Sun 12-8 $2.50-$450 & a la carte. Cute bar & lounge. Guest accommod.

SKIPPER’S DOCK RESTAURANT, Noank, Conn.
Jolly seafood house with a grand view of the Sound. Seafood. of course, 
plūs steaks and chicken. L 11:30-3, $2-$3; D all day, Sun. 12-9, $3.50 up.

JEfferson -6-7561

lai-Vaitonis Kanados titulą 
mėjo dukart 1951 ir 1957. Pir
menybės vyksta kas antri me
tai. Rimčiausi Vaitonio varžo
vai, yra Frank R. Anderson ir 
D. A. Yanofsky. Jiedu, kaip ir 
pats Vaitonis, turi tarptautinio 
meisterio titulą.

CHINA GARDEN — White Plains
Tel: WH 6-2220 — 55 Tarrytown Rd. (22 miles) A lovely, modern 

C,hinese restaurant for exceiient gourmet specialties. l. 12-3, 
$l-$2.70; D 3-9, $2.15-$4.80 & a la carte until 12,

SaL until 2 a.m., Sun. 12-12. Bar & lounge

INDIAN HEAD RESTAURANT
German-American Cooking —. Luncheon---- Dinner----- Cocktails
Sau erti ra ten - Duck - Searood - Steaks&Chops — Air Conditioned. 
Exit 45 No. State Pkvvay on Jericho Tpke bet. Corhmack£Smitntown 

Closed Wednesdays — Tel.: FOrest 8-9840

LA NORMANOIE RESTAURANT, VVestport, Conn.
1 mile east of VVestport Center. “Dedicated to fine food and drink at 
moderate prices”. Homey atmosphere. Cocktail lounge. Ąir conditioned. 
Open every day 11 A. M. to 10 P. M. Diners’; AAA. Clearvvater 9-9020.

LIBORIO RESTAURANT, BIEN VENIDO — ls “VVelcome Amigo” 
Authentic CUBAN and SPANISH Food at Its Best. Lunch, Dinner, Supper 

............... Cocktail Lounge. Entertainment nightly. Air Conditioned...................
Call Your Host “Blanco” for Reservations JUdson 2-6188 
884 8th AVĖ. (Betvveen 52nd & 53rd Sts.) COlumbus 5-9793

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

TACONIC BRAUHAUS, Commence Street, Havvthorne, N. J. RO 9-9842 
WONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 
except VVednesdays — Fully Air-Conditioned. Music and Entertainment 

Week-Ends — Reasonable prices.
SEA BREEZE RESTAURANT Freeport, L.l. N.Y.

(8-9878) 810 Miller Avė. (27 miles). Excellent seafood plūs a few German 
specialties, and a wonderful view of the Bay. į. 12-2:30, $1.60-$2.75; D 12- 
10:30, $o-$4.5O & a la carte. Seafood platters. Bar & lounge. Closed Mon.

Naujos Anglijos p-bės bus 
7 ratų šveicarų sistema. Pir
mas ratas prasidės penktadie
nį rūgs. 4 d. 7:30 v. v. Bostono 
Touraine viešbuty. Į jas suva
žiuos per 60 N. Anglijos šach
matininkų. Lietuvius atstovaus 
So. Bostono L. P. D-jos šach
matininkai : broliai Šveikaus
kai, G. Kuodis ir A. Makaitis.

Dine in a Homelike Atmosphere in the BL.UE SWAN INN
Alternovn rintertainnient - G. Marvin. Orgamst - Cocktail Lounge - Every 
VVeekend Dinner-Music by Arthur Prinz — Every Wednesday Poika-Dance 
- Fnday aaid Saturday evenings Yodler and Tap-dance — For Reservations 
Call: UI 3-8906(7;. 201 W£ST PASSAIC ST., ROCHELLE PAKK, N. J.

A Popular Meeting Place in the Heart of the VYatchung Mountains 
SCHVVAEBISCHE ALB — WARRENVILLE, N. J. Tel.: ELiot 6-9746 

PoMvince Huuua ISrouK — Our specialty: Saueruraten, also ' Clam Bax.s” 
B or Reiresnment... . Lortmunuer Aktien Bier — Eutertainmcnt by Usie 
VValen and rus Orchestra — Dance Every Saturday — B’red Kraemer, propr. 

£xcellent German Cuisine and First Class Liąuors

MARINERS INN Bayview Avė. & James St., Northport, L.l.
Situated direetly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on the Sea — German Kitchen — Loca! and Imported 
Bear, Wine Sc Liąuor — Daily Fresh Lobster

Villiam Kari, Propr. Tel.; ANdrevv 1-9756

MONTICELLO (2065) Route 17
You’ll get both American and Chineae cookery at this popular Catskill spot 

Plenty of seafood and charcoal broiled steaks. Lunch 12-3. $1.75 up. Dinner 4-8:30;
Sun. from 1. $2.85 up; a la carte atter 8:30. Orgau mus.c at Dinner.

VValter K. Tode’s THE INN at RIDGEFIELD — Since 1947 
Delicious Continental dishes, deftly served.
A superb seleetion of wmes and liąuors

Closed Mondays (Sunday Brunch from 12 to 3) • Kės.: IDIevvood 8-8282

ALFRED’S 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.uO-$5.95 & a la carte, entrees $2.25 up.

DORLON-S SHORE HOUSE, NORVVALK, CONN. Merritt Pkwy, Exit 39 
or Connecticut Turnpike Exit 16. Serving fine food for over a Century.

John O'SuIlivan, Mgr. Phone VO 6-1959. A rewardiug objective for an hour’a motor 
drive from the George Washington or White-Stone Bridge. Shore. Dinners — Steaks 
and Chops. Open for Luncheon. except Saturdays. Dinner till 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 quality 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.

Detroito Kovo šachmatų tur
nyras užtruks porą savaičių. 
Šio turnyro laimėtojas susitiks 
su meisteriu Kaziu Škėma, 4 
partijų matče.

Chicagos Neries šachmati
ninkai, rugp. 23, turėjo žaibo 
turnyrą Sandūnų vasarvietėj, 
Beverly Shores, Ind., viloj Gra
žina. Turėjo suvažiuoti visas 
šachmatų elitas: Tautvaiša, 
Jakštas, Palčiauskas, Zujus, 
Jankauskas, Ramašauskas, 
Karpuška ir kt.

OUR SPECIALTY — SAL'ERBRATEN and SCHWABENSPAETZLE 
ERICH and VILMA, propr. ----- Tel.: EVergreen 6-1464

1542 Gatės Avė., Ridgevvood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtle Avenue)

TACONIC BRAU H AUS — 15 Commerce Street, Havvthorne, N. Y. 
Tel.: ROgers 9-9842. Near Taconic Parkway, Exit Hawthorne-Thornwood, 

l(-j mile north of Valhala. — Ann Heim & Robert Keil. propr.
Excelent German Cuisine - Wuerzburger Hotbraeu - Music & Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daily (exc. Wednesdays). Air-conditioned.

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

114 1b. looster and dessert
CHELSEA, 40-48 Main St., Flushing. Air Cinditioned

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

Established 1935Tel.: ANdrew 5-2911
Ruoff’s SMITHTOVVN TAVERN

Main Street SMITHTOWN, L. I. -----
Excellent Cuisine: SAL’ERBRATEN — STEAKS — SEAFOODS 

Completely Air Conditioned

Route 25

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

At reasonable prices
OR 5-7364

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

VvELL ESTABL1SHED GERMAN CUTSlNk (Specialties) 
Hali Suitable for Banąuets, VVeddings — 10 - lou Persons

Closed on Saturday and Sunaay Air Conditioned

TOyVER LAKE INN — Roslyn (Mayfair 1-7980)
8 Tower St. (27 miles). bniall and intimate spvt with a Piackbuara menu featuring 
Continental specialties. exceient lobster scampi tlarnbe. roast beel, aucK. D 5-2 am, 
a la carte entrees $2.75-56.00. Diek Style Trio & pianist Al Reiser emeriam 9-2 am.

Bar &. lounge.

Republic 
Wine& Ijquor Store

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

Dr. A. Kapochy vadovaus 
Bostono šachmatų dešimtme
čio parengimui, lapkričio 8 d., 
į kurį atvažiuos Chicagos meis
teris Povilas Tautvaiša, 1949 
metų Bostono meisteris.

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

Terry de Jon LORELEI — 233 E. 86th St. (bet. 2nd£3rd Avė.)
First Class German Cuisine — Dance & Entertainment Irom 8:30 P.M.

Air conditioned

LAKE MINNEVVASKA MOUNTAIN HOUSES — Lake Minnevvaska 
(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.

D O N A G H Y STEAK HOUSE ----------  Broadvvay at 230th Street
CHARCOAL BRO1LER STEAKS ”Our Specialty 

Catering to WEDDINGS and PARTIES
Free Parking for Patrons Klngsbridge 6-9571

RAINBOW RESTAURANT, Albany Post Road, Ossining, N. Y. 
VVilson 1-9721

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

Lombardy laimėjo Log Ca- 
bin jubilejinį turnyrą New 
Yorke. Pasekmė 7-2. Antrą 
vietą atsilikęs puse tašku užė
mė vengras Benko. Po. jo seka 
Evans su 6 taškais. Kitų re
zultatai: Bisguier ir Byrne po 
5 taškus, latvis Kaime 412, 
Shipman 4, Cross 3, latvis 
Mednis ir Sherwin po 2.

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

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waehle 
Our Specialty: SALERBRATEN with KNOEDEL 

Enjoy the Famous "FA1RY TALE FOREST''

L.l.C. TURNHALLE 44-01 Broadvvay, Long Island City 3, N.Y., RA 8-9154 
BAL.LROOM — BAiNQUETS — WEDDiNGS — MEETI.NG ROOMS 

Dance and Entertainment in ■RatsKeller” 
Saturdays & Sundays Continental Atmosphere

Fr-ellent German Foods — DINMER from 1 P.M. — Willi Herkert, propr.

“J AG E R HOUSE” RES.TAŲRANT
QUALITY KITCHEN — BALL and BANQUET HALLS 

Music by Franz Dietschmann on his zither
Lexington Avė. & 85th Street. Tel. RH 4-3820

Elizabeth, N. J.

8OWDEN SQUARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Main St. & Bowden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serving delicious cuisine. Extensive menue includes roast beef and 
steaks. lobster thermidor. Long Island Bay Scallops. L 12-3. $3-$3.50; D 6-10; Sun. 
from 1. $3.75-55.50. Dancing 9-2 am to Lester Lanin s orchestra. No min. or cov. 

Every Tuesday ’ Star Night.” celebrities from John Drew Theatre.

THE VVHITMAN, Route 110
Betvveen No. State PKY. and Jericho TPKE., Huntington, L. I. 

Sunday Dinner from $2.75. Private Banąuet Facilities up to 500 people.
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 Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

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

<- GRISVVOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine old inn on the Connecticut 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.

atlaidai prasidės rug- 
tęsis ikK rugsėjo 15. 
vakarą atlaidai bus 
iškilminga procesija.

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

4 miles from Graymour 
Beautiful antiąues. outdoor terrace. excellent Amencan-Creole cuisine L 12-2 $3 

a la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8. $5-7.50. Closed Tuesdays.
&

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

Šiluvos 
sėjo 7 ir 
Paskutinį 
užbaigti
kurioje dalyvaus vysk. Thomas 
Boland. Pamaldos vyks vaka
rais 7:30 v. Vadovaus ir pa
mokslus sakys kun. Longinas 
Jankus, daug metų gyvenęs Ši
luvoje.

GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y. Open Ev

FINEST SWEDIS& SMORGASBORD
LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

BOMBAY INDIA RESTAURANT
465 West 125th St., New York City

best Šast indian curryrice and authentic
EAST INDIAN DISHES.

U N 4-9634

SP I N N I NG W H E E L INN Fully Air-Conditioned
At REDDING RIDGE, Conn. Exit #45 on Merrit Parkway. Drive 8 miles 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTING — Gift Shop. 
Service 12:00-8:00 Closed Mondays (Except Holidays). Express Credit Cards.

LANDWEAR'S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton)
Charming country 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.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY S LIQUOR STORE

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL OIAPEJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS z 
1113 Mt Vernon Street Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

Parapijos piknikas įvyksta 
rugpiūčio 30 Mokyklos aikštė
je Isham Place. Šokiams gros 
populiarus orkestras nuo 4 v. 
p.p. Bus Įvairių pramogų, vai
šių. šio pikniko pelnas skiria
mas bažnyčios skolai mažinti ir 
mokyklai Įtaisyti naują gaisro 
sireną.

S N U F F Y ’ S S T A K E HOUSE 
Specializing in STEAKS, SEAFOOD ^nd LOBSTERS

Park & Mountain Avės. Scotch Plains, New Jersey — FA 2-7726

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

KARLO NAS

At Rendez-vous of Sportsmen ... LUCIEN and ANNE-MARIE
CAFĖ DĖS SPORTS

Open every day from 6 P.M. until midnight
329 West 51st St., New York 19, N. Y. Clrcle 7-9281

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

A Bit of “Down Mexico Way” in New York City
CH 2-9814

FUNERAL HOME

280 Chesnut Sireet New Britain, Conn.
Tel. BA. 9-I I8I |

Pas kleb. kun. K. Kemežj be
veik savaitę viešėjo iš Vatika
no svečias monsign. Cerconi.

An Exotic Experience in Dining C O R N E R OF H A W A I I
Now Serving Lunch 12-3 - Dinner - After Theatre Snacks — Closed Mondays 
Serving Authentic Island Dishes & Drinks. Hors D’Oeuvres served at the bar 
6th Avė. at 11th St. — GR 5-6130 — Where Havvaii Comes to The Village

STEAK PIT RESTAURANT
666 Sunrise Highway, Rockville Center, L. L, N. Y. RO 6-7200 

Elegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$1.60-$3.25; D 5-12, Sun. from 12, $3.75-$5.50 and a la carte

• Pianist evenings. Parties. Bar and lounge.

LOOK
Buy Auto Insurance 
With eyes wide open. 
Don't buy on price alone. 
You're cheating yourself. 
Consider everything. 
Best all around bargain . .. 
Hartford Auto Insurance. 
Complete protection. 
Tell you why.
Ask us. Soon.

ALBERT F. PETERS 
Office:

116-55 OUEENS BLVD.
FOREST HILLS, N. Y.

Vlrginia 3-1477
ItMty tar

MIIHa ttOMIT MHIMH 
brtM. CMMCtKd

LE BRITTANY DU SOIR New French Restaurant in New
Open from 5:00 until midnight — Closed Sundays 

BAR -• WINES — LIQUORS • Gilbert Sėvėneant, propr.
800 Ninth Avenue (cor. 53rd St.) CO 5-4820

York

HALF-WAY HOUSE — Darien, Conn.
Dairen (Davies 4-7633) 2748 Post Rd. (35 miles).

Seafood house nicely decorated with spanking-vhite woodwork. L. 12-2:30, 
$1.50-$2; D. 5-10, Sun. 12-9. $4.50 & a la carte. Parties. Bar and lounge.

Discover New Enjoyment at The TIMBER TRAILS INN Route 37, Sherman, 
Conn. 12 miles North of Brewster &. Danbury. Top ąuality dining in a lakeside setting 
of rare natūrai beauty. Interesting Civil War farmhouse. Restaurant now under 
personai management of Ida DuMidi. formerly of N.Y.C & Pavling. N. Y. Luncheon 
from $1.50. Dinner from $2.75 and ala carte. For reservations phone ELgin 4-5707.

Now You Can Enjoy Real Southern Food at DON GEORGE'S. 298 West 4th St. NYC. 
The only restaurant in Greenwich Village serving genuine Southern Food specialties 
such as Honimy Grits - Country Sausage - Collards - Hot Bisąuits - Fried Chicken 
Black-Eyed Peas - Hush Puppines - Barbegue Chicken and Ribs - Home made sweet 
Potatoe and Apple Pie — At very reasonably rates. 24 hour service. — CH 3-9988.

THE ARCH RESTAURANT Short Hills, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Morris 
Tpke (17 miles). Bėautifully decorated modern restaurant for excellent Continental 
cuisine: crabmeat šaute with wild rice. crepes a la Arch. L 12-3. a la carte entrees 
$1.50 up: D 5-11. Sun. from 2. entrees $3 up. Music 5-1:30 a.m. Cocktail lounge.

SAXON ARMS RESTAURANT 
DOCKING FACILITIES

Tel. SAyville 4-2694 VVolfgang Dedner, Prop.
On Great South Bay Oakdale, L. I., N.Y.

LEONE’S RESTAURANT Port VVashington, L. I.
(7-6161) 115 Main St. (18 miles). The šame fabulous, enormous meals served 
at the New York Leone’s are featured at this big, newly decorated country 
place. D 5-10, Sat. ’til 11:30, Sun. 1-9, $4.25-56.75 4 a la carte. Closed Mon.

MARCHI'S RESTAURANT 
251 East 31st Street 

New York City 
MU 4-9843

UNTQUE CUISINE OF NORTHERN ITALY

SNAPPER 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 course, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon til 9:30 p.m. Member Diner’s Club.

SAyville 4-0248

MELE’S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrourrded 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 p.m., $3.00-$5.50. Pianist week nights and Sun. even
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By’ 
Now under new Management

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 days. YUkon 4-9810. 

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

HOTEL DIXIE, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER—$2.65 
Full dinner includes baked potato, tossed salad. roll and butter. dessert and 
coffee. 11 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.

TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian & American food. A la cafte menu 12-10. Sat. ’til 12, entrees 
(incl. potato&vegetable). $1.25-$4.50. Children’s menue. Bar. lounge. Parties

OLD TIMBERS RESTAURANT. Annandale, N. J. CLinton 9493R
The Mino family serves fine Italian and American specialties aŲ their 
attractive, rustic restaurant. L 12-2:30. $1.5O-$4 and a la carte; D 5-9:30, 
Sun. from 12. $2.90-$5; a la carte after 9.30. Bar. Closed Mon.

RUSSIAN BEAR, 139 E. 56th St. (Cor. Lex.). EL 5-9080.
NatinnAlly fnr nxcr||rn<,<' <»f it.* and h^auty «»f fru»‘ jray At-
mos»phw <»f old RuaMa. Tx»nya Kalboujv and hiR Cyj^y orcho.Mra nightly Rrvrrly 
Ri<^. charactor analyst from , p. m. D from p m. to H p. m. $3 $! ..» Alao a la 
carte. Minimum $2 from 7 p. in. Open nightly at 5 p. m. to 3 a m. Cocktail iounire. 
Popular with Stage and Srrecn colrhrttloa.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
• 74 Providence Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, Ncw Britain, Conn.

Tel.: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, VVaterbury Ir Hartford, Conn.
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LAIDOJIMO DIREKTORIAIMirusieji

(ARMAKAUSKAS)

HUO Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.

HKNIKAN THJS VEŽAMA AUTOBUSAIS: Popiet 1:30 vai. vienas

Šokiai nuo 5 iki 9:30 v. v.Pradžia 1:00 vai. popiet

231 Bed'ord Avė.

jimo auka SI .00

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

New York's 
YEAR'Of HISTORY

automobiliais — Rockaway 
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).

J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

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.) L sustos prie Salinskų laidojimo namų 
(84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.). Autobusas grįžta 9 vai. vak. 
Kelionė su įėjimu $2.00.

geo- Atlanto pakraščio lietuvių

ną ir tris sūnus. Palaidotas

Cambridge, M*sa. 
NuTąRY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Ckm- 
brldge ir Bostono kolonijas že- 
'ntaUsiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į'kitus miestus.
Reikale Saukite- Tei. TP •-•4M

J. B. Shalins- 
Šalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

Tel. Vlrghiia 7-4499

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

■ ss

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

“Christoforo Colombo’ laivu 
rugpiūčio 26 d., 12 vaL, išplau
kė į Romą. Laivas sustos Nea
poly. Palydėti į laivą buvo nu
vykę Tėvas Leonardas Andrie- 
kus, OFM., Brooklyno pranciš
konų vienuolyno viršininkas, 
Tėvas Pranciškus Gedgaudas, 
OFM., pranciškonų spaustuvės 
vedėjas ir kun. Vikt. Dabušis,

Ateitininku Federacijos Val
dyba paaukojo 12 V. Augustino 
Lietuvos vaizdų albumų, išleis
tų Ateities, lietuvių krepšinio 
rinktinei. Faskas ablumus įtei
kė rinktinės žaidėjams kaip as
menišką dovaną. >

LSK narių visuotinas susirin
kimas šaukiamas šeštadienį, 
rugpiūčio 29 d. 8 vai. vak., Lie
tuvių Atletų Klubo patalpose, 
1332 Halsey St., Brooklyn, N. 
Y. Susirinkime bus renkama 
nauja valdyba ir kiti vadovau
jamieji organai.
- Diana Papievytė iš Hartford,
€onn.,^ir LHtja ^Keturakytė? iš^ 
Brockton, Mass. pasinaudoda
mos atostogomis, lanko JAV va
karines valstybes, aplankė ir 
Meksiką. Grįždamos sustos SAS 
vasaros stovykloje prie Scran- 
tono, Moscow, Pa. Iš savo ke
lionės prisiuntė sveikinimus

Dr. Vyt. P. Vygantas su žmo
na atostogas praleidžia Vidurio 
Vakarų valstybėse. Vieną savai
tę išbuvo Tulsa, Okla., kitą — 
Dalias, Texas.

Juozas Andriušis su šeima, 
praleidęs atostogas Chicagoje ir 
Clevelande, . kur aplankė eilę 
pažįstanąų bei draugų, grįžo
prie namų apdraudos ir parda- Po pretraukos sekė 
vimo darbų.

Prof. Vytautas Marijošius iš 
New Britain rugpiūčio 26 lan
kėsi Brooklyne ir su Ateitinin
kų Federacijos vadu S. Sužie
dėliu tarėsi dėl ateitininkų Ju
biliejinio Kongreso koncerto, 
kuris bus kitais metais Chica-

1959 m., rugpjūčio 28 d., nr. 57*

festivalyje
New Yorko miestas 350 me

tų Hudsono sukaktį šiemet 
plačiai atžymi. Tam tikslui į- 
steigtas komitetas, be kita ko, 
ruošia ir New Yorke gyvenan
čių tautų meninių grupių vie
šus pasirodymus Central Parko 
teatre. __  •______

Praėjusį sekmadienį ten įvy
ko šeštas iš eilės toks pasiro
dymas. Dalyvavo pabaltiečių ir 
gudų grupės. Jų programos su
sidėjo iš dainų ir tautinių šo
kių.

Lietuvių grupė buvo gausin
giausia. Ji susidėjo iš J. Matu
laitienės vadovaujamų “Rūtos” 
ansamblio tautinių šokių šokė
jų 8 porų; dainininkų L. Juo
dytės ir L. Stuko.

Latvių grupė buvo mažesnė: 
turėjo tris dainininkus ir dvi 
poras jaunų šokėjų.

Estų grupė buvo gausi. Ji pa
sirodė su įdėliu moterų choru 
ir šokėjais.

Gudų grupė buvo mažiausia. 
Turėjo gerą akordeonistą, so
listę ir 4 poras šokėjų.

Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą įvairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas:
Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
VVallace Rd., Bettford, N. H? Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

PROJEKTAS naujo uosto, kuris bus pastatytas rytinėje Manhattano pusėje nuc Battery parko iki Brooklyno tilto.

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

ONOS IVAŠKIENES

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

mas programoje vadinamas), 
prasidėjo estų grupės progra
ma. Estų Mokslinės Dr-jos mo
terų choras, Tanner’ės diriguo
jamas, padainavo kelias dainas, 
iš kurių publikai labiau patiko 
“Varnų daina’. Solo dainavo 
trys dainininkės. Estai šokėjai 
pašoko penkis savo šokius. 
“Tuejak’ labiau patraukė žiū
rovų dėmesį.

Latvių programa, nors paski
rų dalykų skaičiumi ir buvo 
kaip estų, bet turėjo daugiau 
dainų. Dvi poros jaunų šokėjų 
pašoko 4 šokius.

niškai pašokę “Jonkelį”. Po šo
kio sekė solistų dainos, o po 
jų — šokiai ir vėl dainos. So
lo dainavo L. Stukas dvi dai
nas iš jų “Mano sieloj šian
dien šventė’ 'pasigėrėtinai gra
žiai. L. Juodytė sudainavo tris 
dainas. Iš jų “Aguonėlės” 
labiausiai patiko publikai. Be to, 
abu dainininkai sudainavo du
etu dvi dainas. Iš jų “Oi ber
neli vientury” labai imponuo- , • _ . . • ucu. iicoiuiiciuuuiaiiLiud, taip
jaučiai, nes dainuodami gana^sakant, festivalio pplitikoje žiū- 
vykusiai ją dar ir pavaidino. rovus reiškinys nustebino. 

Be “Jonkelio”, lietuviai šoke- kai kuriuos net piktino. Nepa- 
jai pašoko dar du tautinius šo- tiko tai ir kai kuriems lietuvių 
kius — “Malūną” ir “Vakaruš- if estų grupių dalyviams. Nors 
kų polką’. Šoko 8 poros, labai * iš esmės toks “atžymėjimas” — 

menkas dalykas, bet jis rodo 
festivalio vadovų šališkumą ir 
nepakankamą domėjimąsį da
lyvaujančių grupių vadovų. Pa- 
liaupsinimo už tai šį kartą ver
tas Jokūbas Stukas, kuris pro
gramoje buvo pažymėtas, kaip 
sekcijos pirmininkas, bet gi 
programoje nesiteikė pasirody
ti-

Programa pavadinta “Euro
pos šiaurės Vakarų tautų pa
sirodymu”. Pavadinimas,

dailiai ir su išraiška. Dėl to žiū
rovams imponavo. Jie reagavo 
dažnais ir ilgais trunkančiais 
plojimais. Lietuvių programos 
pranešėjas buvo Jonas Valaitis, 
dainoms akomponavo A Kača- 
nauskas, šokiams akordeonu 
grojo O. Gutauskaitė.

Gudų'grupė buvo mažiausia. 
Turėjo 4 poras šokėjų, gerą a- 
kordeonistą ir solistę, šokėjai 
pašoko tris šokius, iš jų įvai- 

lietuvių grupės pasirodymas, resnis buvo “Mikita’. Solistė

goję.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas be apšildymo. Kaina 35 
dol. mėnesiui. Adresas: 752 Mac 
Donough St., Brooklyn, N. Y. 
(BMT Broadway linija, Halsey 
St. stotis) Skambinti tel.: VI 8-
3138.

Išnuomuojami 3 kambariai 
339 Wilson Avė., tarp Linden 
in Grove St Kreiptis į Mrs. L. 
Franckevič.

skambėjusias dainas. Gudų pro
grama nepasižymėjo nei origi
nalumu, nei dalykų gausumu.

Sprendžiant iš publikos rea
gavimo dažnumo ir plojimų il
gumo, lietuvių grupės pasirody
mas padarė jai stipresni Įspū
dį ir labiau žavėjo, bet dovaną 
už geriausią tą dieną grupės 
pasirodymą gavo ne jie, bet 
visai netikėtas varžovas — gu
dai. Nesiorientuojančius. taip

Uždaros rekolekcijos vyrams 
įvyksta rugsėjo 12 ir 13 dieno
mis Marianapoly pas marijo
nus. Lietuviai katalikai inteli
gentai vyrai maloniai' kviečia
mi rekolekcijose gausiai daįy- 

:vauti.-«^* • ' - ...
. J

Pašaukti karinei prievolei Al
gis žižniauskas ir Romas Lei- 
monas. Abudu yra baigę aukš
tuosius mokslus ir gavę armi
jos karininkų laipsnius. Algis 
žižniauskas jau išvyko, o Ro
mas Leimonas išvyks spalių mė
nesį 2 metams.

Liet .Darb. Sąjungos centro 
valdybos posėdis įvyko rugpjū
čio 22 Bostone. -Nutarta LDS 
seimą šaukti Waterbury, Conn., 
rugsėjo 19 d. Visos kuopos pra
šomos išrinkti ir prisiųsti sa
vo delegatus.

Jėzaus Nukryžiuotojo seserę 
vienuolyno rėmėjų Bostono sky
riaus narių susirinkimas šau
kiamas rugpiūčio 28 d. 7 vai. 
vak. šv. Petro parapijos pobaž- 
nytinėje salėje. Susirinkime 
bus tariamasi dėl talkos pikni
ke, kuris įvyksta rugsėjo 7 
Brockton, Mass.

Kom. Jeronimas Kačinskas 
nuo rugsėjo 1 pasiliuosuoja iš 
vargonininko pareigų Dangaus 
Vartų parapijoje ir jas užima 
šv. .Petro lietuvių— parapijeje. « ►

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.

Norėdamas tinkamai pdsiruošti ► 
bažnytiniam giedojimui parapi- 
jos metinių misijų metu, kurios ► 
prasidės rugsėjo 21, jis rugsė- ► 
jo 3 d. 7 vai. vak. kviečia vi- ► 
sus choristus ir taip pat naujus ► 
narius susirinkiman ir pirmai > 
praktikai parapijos pobažnyti- 
nėję salėje.

Šiluvos šventėn į Marianapo- 
1Į rugsėjo 6, sekmadienį, orga
nizuojami specialūs autobusai, 
kuriems bilietus galima Įsigyti 
O. Ivaškienės baldų krautuvė
je ir pas V. Brazauską.

; EVergreen 8-9794 į

M. and Z. į 
" Collision Works | 

JULIUS MALDUTIS | 
savininkas 1

Sulankstytų automobilių da- 1 
lių ištiesinimas, pakeit'mas 1 
naujomis, dažymas ir poli-r J 

ravimas ? 1
937 GRAND STREET j 
BROOKLYN 11, N. Y. |

Programą pradėjo šokėjai, me- padainavo dvi gana liūdnai grafiniu atžvilgiu netikslus, o iš skautų rajoninė stovykla, ku-

1959

“ esmės — klaidingas, nes prie rfoje stovyklaus apie 350 skau- ?? .8eduhngU sv. Petro baz- 
pabaltiečių buvo prikergta tik tų, įvyks amerikiečių skautų' nyc,°^ pamaldų palaidoti: Jo- 
gudai. Kodėl prie pabaltiečių, stovyklavietėje Manomet, Mass. Dra§ynas (rugpiučio 20), 
bet ne prie slavų, pav. ukrai- stovykla prasidės rugpiūčio 30 ^ th^t NiSii^n^ikn žmt 
mečių ir lenkų, kūne savo pro- d ir tęsis iki rugsėjo 8 d. Sto- 7’th St Nulludlme Pallko zm0* 
gramas toje pat vietoje turėjo vykios kapeliono pareigoms iš- ironinėco
prieš savaitę? . .„.i,vyksta kun. J. Klimas.

Iki šiol Pabaltijo tautos įvai- • __________ , Antanas Klinga (rugpiūčio
riais atvejais eidavo atskirai, 24) 74 m. Velionis gyvehp 402
reprezentuodamos savo tėvynę, riausiai pasirodė ir vertas do- E. 8th St. Nuliūdime paliko 
bet ne svetimas erdves. vanos. tn-olj. Palaidotas Kalvarijos ka-

Aly

vanos.
Kitas dalykas, kuris parengi- Pabaltiečių pasirodymo dieną pmėse. Laidojimo apeigas atli- 

mų dalyviams privalėtų būti oras buvo atvėsęs, dėl to tau-, ko 1° brolio sūnus kun. A. 
žinomas, tai kokia tvarka ski- tinio meno pasižiūrėti atvyko Baltrushunas.
riamos pasižymėjusiems dova
nos. Vienas asmuo savo išmo
ne, o šiuo atsitikimu tik pro
gramos pranešėjas, negi gali veiksnelio. 
nuspręsti, kuris kolektyvas ge-

daug žmonių. Tačiau lietuvių
tarp jų buvo labai mažai, o tarp 24) 60 m.Velionis gyveno 64
šių — nei jokio veiksnio nei G St. Nuliūdime paliko žmoną

ir du sūnus. Palaidotas Nau-

Stasys Vaitkevičius rugpjūčio

K. Obuolėnas jos Kalvarijos kapinėse.

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Rugpjūčio - August 30
Idlewild Park hm Sode, Rockaway Blvd., prie 248 St

HOOK CREEK

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

plokštelėm, maldaknygėm

W a i l k u s
FUNERAL HOME


