
Chruščiovą,

Nieko taip nesaugoję kaip

Mini demonstracijas
N. Y. Times aprašė Manhat-

jos mitingą ir paskui tylią ei
seną su juodais raikščiais ant 
rankovių nuo Manhattano vidu
rio iki Jungtinių Tautų aikštės, 

darbo neteko su plienu susiju- kur buvo kreipiamasi dar į J T.

10 CENTŲ

1

Įsiprašėį senatą

M TURI REIKŠTI AMERIKOS GEDULO DIENOS?

lo dienom.

-pasaulinis komunizmo są-

je jie neauga.

Kaip atsiliepė dėl Chruščiovo

užsieniais

i 2*merikiečię, Chruščiovo nužudy
tu ar kalinamy, Ir reikalauja, kad jis nesusitiks su Chruščio-
kad kvietimas jam būfę atiauk* vu.

kiant tuo solidarumą su "ko* 
monistinio teroro aukom".

ŠŪVIS Į MENULĮ TURĖJO BŪTI CHRUŠČIOVO SPUTNINKAS 
KELIONĖJE PO AMERIKA, KAI NEPASISEKĖ ŠŪVIAI AZIJOJE

Kardinolo Spellmano 
pareiškimas

— Kongreso 40 senatorių ir 
kongresmenų prisidėjo prie 
atsišaukimo laikyti Chruščiovo

geidaujamas’'. Žurnalas eina 
New York e, šio nr. papildomai 
išleido 10,000 daugiau.

ANGLIJOS darbo partijos lyderiai Maskvoje: Be va (tas 
Gaitskellis. Jie linksmi, nes jų ir Maskvos programa 
sutaria. •

Sovietai yra pralenkę Ame
riką satelitų j. erdves svoriu ir 
dabar taiklumu, nors Amerika 
yra pralenkus juos satelitę kie
kiu.

. Sovietai sakėsi turį raketai 
kurą, kurio neturi Amerika.

Spaudos sutartinai buvo pa
žymėta, kad Šūvis j menulį 
yra skirtas Chruščiovo kelionei 
po Ameriką. Jis turi sudaryti 
įspūdį, kaip Sovietai šioje sri
tyje galingi.

Amerikos spaudai nebenau-

Nehru neutralumo politika susvyravo

darbininkai. Plieno darbininkai 
jau neteko 550 mil. dol. atly
ginimo. Galo nematyti. Jį ga
li žymėti tik faktas, kad kai 
kurios įmonės jau beturi plieno

OLANDIJOS princesė Beatrix 
lankosi New Yorke.

N. Y. Times pranešė apie tas pagal "nusikaltimo bend- 
pasipriešinimo prieš Chruščio
vo atsilankymą reiškinius. Kai 
kurie iš jų:

— Plieno streikas eina jau 
trečias mėnuo. Ilgiausias lig 
šiol tokis streikas buvo 1952 atsargų tik 2 - 3 savaitėm. Ta-

— Atsargos kapitonas Eu
gene R. Gulki H Glenwood, Co- 
lo„ įteikė fod. teismui skundą,

Moka gadinti santykius su
ja saugoja Kinijos astovybę.

SIS WILLOUGHBY AVĖ.
ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGSĖJO - SEPT. 15, brooklyn n, n. y.

Sovietai rugsėjo 12 popiet 
2:30 vai. paleido antrą raketą 
mėnulio link. Ji buvo taikyta 
j mėnulį ir galėjo jį pasiekti 
New Yorko laiku sekmadienį 
popiet 5:02 vai. Pasiekė tik 84 
sekundžių pavėlavimu. Kelionę 
236,875 mylias padarė per 35 
valandas.

Raketa sveria 1,511 kl. 
(3,324 svarų), neskaitant kuro. 
Dabartinė raketa 86 svarais sun* 
kesnė už sovietų pirmą raketą 
“Mečta”, kuri buvo paleista

Ameriką gavo viską, ko tik no
rėjo. Prezidentas

r

XLIV NU 61

Amerika šaus į menulį spaly
11 —pakilo iki 71, 300 my
lių ir krito į žemės atmosferą. 
Trečią siuntė lapkričio 8 — pa
kilo 1,000 mylių ir grįžo į že
mę. Ketvirtą paleido jau armi
ja 1958 gruodžio 6 — pakilo 
66,654 mylias, bet irgi krito at- 
gaL

Sovietai pirmą savo raketą 
į mėnulį paleido 1959 sausio 2- 
Ji pralėkė pro mėnulį 4,600 
mylių atstumu į saulės orbitą. 
Toliau vėl" armija mėgino—<— 
kovo 3 paleido raketą, kuri nu
ūžė į saulės orbitą ąier 37,050 
mylių nuo mėnulio.

Po dabartinių sovietų šūvio 
amerikiečiai rengiasi šauti spa
lio 3-7. Tai esąs patogiausias 
metas.

Raketas į mėnulį pradėjo 
leisti tik nuo pereitų metų vi
durio. Lig šiol siųstos viso 7, 

* sovietų 2 ir Amerikos *5. »
Amerikos aviacija pasiuntė 

pirmą raketą į mėnulį 1958 
rugpiūčio 17. Bet ji tuoj su
sprogo. Antrą pasiuntė spalio

: Kodėl sovietai skubinosi nuleisti raketą j menulį

sausio 2 ir praėjo pro mėnulį 
4,660 mylių į saulės orbitą. 
“Priekaba” su instrumentais 
prie raketos svėrė 858 svarus.

Sovietai labai domėjosi, kaip 
atsilieps apie šūvį į mėnulį A- 
merikos spauda. O Amerikoje 
ir spaudos ir vyriausybės 
sluoksniuose tas šūvis buvo su
tiktas ramiai. Spaudoje buvo 
iškelta, kad

New Yorko gyventojų akis 
bent dienai atitraukė nuo 
Chruščiovo giedras, ir linksmas 
veidas Olandijos princesės Bea- 
trix, kurią namie net-tarnam 
liepta vadinti tiesiog vardu 
Trix.

Princesė Beatrix atplaukė į 
New Yorką rugsėjo 11, kaip tik 
tą dieną prieš 350 metų jos 
tautietis Henry Hudson buvo 
atvykęs ir susiradęs upę, kuri 
dabar jo vardu vadinama. Ji 
atvyko padidinti New Yorko, 
olandų kitados įkurto, sukak
ties iškilmes. Su simpatija bū-

Jei darbo partija laimėtų Anglijoje
Kokiu šūkiu darhiečiai tikisi 

laimėsią ~ ~
Anglijos darbiečių lyderis 

Hugh Gaitskell rugsėjo 10 pa
reiškė, kad darbiečiai eis į rin
kimus su “nusiangažavimo” 
programa. Tai reiškinį, jie siū
lys nuginkluoti abidvi Vokieti
jas, Lenkiją, Čekoslovakiją ir 
Vengriją, o svetimom kariuo
menėm pasitraukti iš Europos. 
Tokis planas rasiąs tarp ang
lų rinkikų visuotinio pritarimo 
(tai, vadinamas Lenkijos min. 
Raįiackio planas, palaikomas 
Maskvos, o dabar ir darbiečių).

— Sovietai rengiasi pirkti iš 
Amerikos už 1 mil. dol. maši
nų plastiniam vamzdžiam ga
minti. Jie skiriami irigacijai.

ną sutiko apie 200,000 new 
yorkiečių.

Jai dabar 21 metai. Kai Hit- Komitetas už visų tautę lais- 
leris Olandiją užėmė, ji “išbė- vę vadovaujamas senatorių bei 
go” į Kanadą dar tik poros kongresmanų Bridges, Dodd, 
metų. Kai po karo grįžo, kiek- Douglas, Judd, McCormack, 
vieną dieną iš karališkų rūmų pirmadienio N. Y. Times per 
spausdavo dviračiu į mokyklą, visą puslapį pakartojo atsišau- 
Dabar jau 4 metus išbuvo uni- kimą, raginantį

jiena, kad sovietai sputnikais 
ar lunikais stengiasi parengti 
atmosferą savo lyderių kelio
nėm. Prieš Mikojano atvykimą 
buvo paleista “Mečta” pro mė
nulį. Kozlovas atvyko į Ameri
ką sprausminiu lėktuvu be nu- 
si'eidimo per 11 valandų. So
vietų spauda pūtė šį sovietų 
laimėjimą. (Bet kai Nixono ke
lionės metu Amerikos žurnalis
tai nuskrido tokiu lėktuvu per 
8 valandas ir sovietinį rekordą 
“sumušė”, tai ąpvietinė spauda 
tylėjo). Chruščiovo kelionės po 
Ameriką proga paleido šį pir
madienį ir atominį ledlaužį “Le
niną”, kuris be kuro papildy
mo galės išsilaikyti metus.

Chruščiovo šūvis į mėnulį 
turėjo padaryti tokios pat įtą- 
koskaipjo paskutiniai šūviai- 
Laos ir Indijoje — nugąsdinti 
Ameriką ir Vakarus. Tik kai 
šoiviai Laos ir Indijoje sukėlė 
Amerikoje pasipiktinimą ir ne
draugingas Chruščiovui nuotai
kas, tai Chruščiovas puolėsi su
daryti įspūdį, kad tuos šūvius 
sulaiko. . ’
O šūvis į mėnulį niekam ne
kenkia ir niekas dėl jo Chruš
čiovu nesipiktins. Pasipiktino 
Amerikoje tik tuo, kad Sovie
tai pasiskelbė, jog mėnulis esąs 
dabar jų teritorija.

NELAUKTA KLIŪTIS 
CHRUŠČIOVUI NEW YORKE

siekia toliau pavergti visą pa
saulį;

— amerikiečių Tauta ir jų 
vyriausybė yra teisingai laiko
mi svarbiausiais laisvės gynė
jais — tas vaidmuo iš dalies

amerikiečius yra tekęs dėl mūsų krašto fi- 
versitete. Poros metų reiksią Chruščiovo buvojimo metą A- ■ zinio pajėgumo, iš dalies dėl 
dar, kad gautų teisių, ar sočio- merikoje laikyti tautinio gedu- 
ologijos daktarės laipsnį.

Kai fotografas paprašė ją ... , ,
šypsotis, ji paklausė: “Ar tams- . Ątsisaukinąe įspėja, kad so- 
ta nori padaryti mane kaip fil- Pn>Paganda stengsis
mų žvaigžde?” Fotografas gu- Amerikos nusistaty-
viai atsakė klausimu: “O ar mus- Tad komitetas laiko, kad 
tamsta norėtum būti filmų reikia Pareikšti tvirtai Ameri- 
ŽVaigžde?” Juokdamasi Trix kos nusistatymus ir įsipareigo- 
atsakė: “O, žinoma, tada aš iš- ^imus reika.luL Būtent: 
garsėčiau, ir mane vestų gra- ta,ka yra "«<teloma; lais- 
žuolis princas”... Gražuolis netekimas kurioj nors vie- 
princas? Amerikoje ji sutiks »oi yra jos nrtdcimas visur; pa* 
gubernatorių Rockefellerį, pre- ,a.svei kur nors yra grės- . 
zidentą Eisenhowerį ir kitų di- *nu,n$ 
dybių, bet vargiai, princą. Ta 
nykstanti giminė dar užsilikusi jūdis, vadovaujamas Sovietų 
Afrikoje, Azijoje, reti egzemp- Sąjungos, yra atsakingas už Kafd- Spellmanas, kalbėda-

tradicinio aukojimosi laisvės 
reikalui.

Iš tokio amerikiečių įsitiki
nimo atsišaukimas daro prak
tines išvadas — Chruščiovo bu
vojimą laikyti gedulo metu ir 
jį kuo nors viešai pareikšti, 
pvz. pamaldom.

Tokis manifestavimas sustip
rins ir prezidento, poziciją pa
sikalbėjimuose su Chruščiovu; 
sustiprins pastangas priešintis 
komunizmui. Tuo bus užtikrin-

TIK LAIKAS 
AR VAKARUS VEIKIA "ŠIL 
DOMĄ ATMOSFERA" AR 

GRASINIMAS?
Chruščiovą priimti ar nez — 

klausimas jau nebeaktualus. 
Jau įvykęs faktas. Nebeaktua
lus nė klausimas — ko Chruš
čiovas Amerikoje nori. Jo sie
kimai ir taktika spaudai jau 
nebepaslaptis.

Spaudoje stabteliama dau- 
lįau^ties; tos taktikos" prie
monėm. Viena iš jų — tai 
Chruščiovo grasinimai, savos 
galybės rodymas. Taip Ameri
kos spaudoje buvo priimta ko
munistų agresija Laos ir Indi
joje, susieta su Chruščiovo ke
lione. Taip priimtas ir dabar 
šūvis į mėnulį. Kita taktikos 
priemonė — “atmosferos šik 
dymas’, rodymas, kokis Chruš
čiovas* taikingas. Taip buvo su
prastas Chruščiovo įsakymas 
Indijoje ir Laos komunistam 
staigiai prašnekti apie draugiš
kus susitarimus.

Kuri iš tų Chruščiovo prie
monių labiau veikia vakarus?

‘Atšildoma atmosfera” ir 
Chruščiovo taikos nuoširdumu 
jau (nažai betikima^J^ft&«os 

tu-dar panoro, kad senato už- Indijoje komunistai ėmė siū- 
sienių komisija jį priimtų. Bus lyti susitarimus, tai N. Y. Ti- 
ir tai padaryta mes tiesjaj nurodė: “Bet ko

kios tų pasiūlymų sąlygos? Jos 
yra tos pačios, kokias premje
ras Chruščiovas pasiūlė dėl 
Berlyno: duokite man, ko aš 
reikalauju, tai ir bus taika".

Suprasdami taip Sovietų sie
kimus ir taktiką, Amerikos po
litikai nebeturi vilčių, kad pa
sikalbėjimas su Chruščiovu ką 
pakeistų iš esmės. Bet jeigu 
Amerika ir Vakarai sutiko 
kviestis Chruščiovą, tai ne tiek 
paveikti Chruščiovo noro “at
mosferą šildyti”, kiek paveikti 
Chruščiovo antros priemonės 
— grasinimo.

Pasikviesdama 
Amerika grasinimo neišvengė, 
bet grasinimo vykdymą nudel- 
sė vėlesniam laikui. Tai laiko 
laimėjimas.

{STATYMAS MŪSŲ PUSĖJE. 
Dr. Perėy T. Phillips, pirminin
kas Amerikos dantistų sąjun
gos, kuri staiga išgarsėjo dėl 
Chruščiovo. Sąjunge turi 94, 
000 narių.

^Nėvv YofSo miesto ir federa- 
lihės valdžios atstovai susirū
pino rugsėjo 12, nes paaiškėjo, 
kad Wagnerio rengiamos vai
šės gali neįvykti. Svečiai jau 
sukviesti — 1,000; pietūs už
sakyti — po 12,50 dol.; tik rug- 

’ sėjo 12 apsižiūrėjo, kad Wal- 
dorf - Astoria viešbučio didžio
ji salė tai dienai yra užimta: 
jau prieš 4 metus sudaryta su
tartis su Amerikos dantistų są
junga, kuri tą dieną daro savo 
konvenciją. Susirūpinusio Nix- 
ono telefonai į New Yorką, šio
kį ir toki pasiūlymai neįtikimo 
dantistų sąjungos, kad jie sa- 
vd teisės atsisakytų.

paragino 
tos ir pavergtosios tautos, kad penktadienį priimti Chruščiovą 
Amerika teberemia .jų laisvės 
pastangas.

"Amerika rėmė ir rems visus 
tuos, kurie siekia išsilaisvinti 
iš vergę valstybės tiranijos".

Atsišaukimą pasirašė 84 as
mens.

garbingai. Washingtone bus 
patiestas raudonas kilimas. Pa- 
pyškins 21 kartą iš patrankų — 
būtų pyškinę tik 19 kartų, bet 
Chruščiovas pareikalavo, kad jį 
priimtų kaip valstybės, ne vy
riausybės galvą. Paskutiniu nie

trečiadienį užsienių komisi
jos ir Kongreso lyderių jis ne
oficialiai bus priimtas.

Kai komisijos pirmininkas 
atsiklausė komisijos narių, tai 
iš 17 sutiko dalyvauti 10. Kon
grese pasirodyti Chruščiovas 
nedrįso reikalauti, ten 40 Kon
greso narių paskelbė tautinio 
gedulo dienas Chruščiovo vie
šėjimo metu

Indijoje min. pirmininkas 
Nehru yra priverstas pabusti iš 
simpatijų Kinijos komunistam. 
Peipingo vyriausybė rugsėjo 11 
paskelbė, kad sienų klausimus 
nori spręsti su Indija draugiš
kom derybom, tačiau po visą 
kraštą pasipylė pikta agitacija 
prieš Indijos “agresiją”. Rug
sėjo 12 Nehru pralamente pri
pažino. kad jo noras tartis su 
Kinija dėl smulkių sienos pakei
timų'- komunistų nepatenkino; 
kad vykstanti Kinijoje propa- 

lioriai Europoje, bet Ameriko- laisvės atėmimą šimtam mili- mas New London, Conn., įspė- ganda prieš Indiją yra rimtas 
reikalas ir kad Kinija siekia 
agresijos. Indija negali paten- 

žemę kinti Kinijos-reikalavimų ir jo- 
kis tarpininkavimas nieko ne
padės. Socialistų kalbėtojai kri
tikavo Nehru “appeasementu” 
komunistam ir reikalavo derė
tis tik tada su kinais, kai jie 
pasitrauks iš užgrobtos terito
rijos. Bet Kinijos komunistai 
nesitraukia.sis pas biznierius, bet su dar

bo žmonėm susitiks tik porą 
kartų. O tai dėl to, kad Chruš
čiovas įsitikinęs, jog tikroji 
galybė šiame krašte yra biz
nierių, aukštųjų politikierių ir 

— Savaitinis “National Re- stambiųjų kapitalistų rankose”. 
view” išėjo juodais rėmais su Jis, kaip praktiškas politikas, 
įrašu “Chruščiovas čia nepa- su jais ir banketaus bei tar-

jonų Europoje ir Azijoje; jis j°> ^a^ dabar kovos laukas pa
sikeitė. Sabotažo vykdytojai da
bar atvyksta į mūsų f 
sprausminiais lėktuvais, ne gu
minėm valtim, šiandien kai 
kurie sabotažo vykdytojai su- 

rininkų" įstatymą. tinkami su pagarba ir priėmi-
— Chruščiovas vengia darbo mais. Savo sabotažo taikiniais 

žmonių, — pastebi M. Higgins jie yra pasirinkę šiandien A- 
(NYHT). Amerikoje jis lanky- merikos protą ir sąžinę.

sis.

— Mountain Lako Park, Md., 
rugsėjo 10 keleivinis traukinys 
užlėkė ant autobuso, kuriuo 
buvo vežami 25 mokiniai. Vie
toj buvo užmušti 7, sunkiai su

kuriamo mini 22 pavardes a- teisti 15.

Islandijoje Keflaviko aero
drome nuo 1951 amerikiečiai 
turi savo bazę. Prieš savaitę 
amerikiečių sargyba, grasinda
ma ginklais, privertė du Islan
dijos valdininkus gulti į balą 
ir joje išgulėti 10-15 minu
čių. Sargyba aiškino, kad jie 
Įėję j draudžiamą zoną. Islan- 
diečiai aiškina, kad nebuvo jo
kio pažymėjimo, kad ji drau
džiama, o be to jie vykę tar-

Chruščiovą
, Washingtone nuo gatvės, ku

ria vyks Chruščiovas, judėji
mas bus sustabdytas per ketu
ris blokus į abi puses. Kai 
Chruščiovas bus spaudos klu
be, bus sustabdyta aplinkinėse 
krautuvėse prekyba. Washing- 
tone Chruščiovui saugoti ant 
kojų sukelta 15,000 policininkų, 
detektyvų, kariuomenės. Visa
me krašte tam reikalui apie 
40,000.

INDIJOS sostinėje demonstracijos reikalauja griežto* politikos priei tpnp v;a»irin Riirnnns
Kinijos komunistų aqre«Ha ir smerkia Nehru ••neutralumą”. Polici- ... ' U viauno turopos

kilimo amerikiečių konferena-

Dėl konflikto dabar posė- bartiniame streike be darbo 
džiauja Islandijos vyriausybė, o yra 500.000 plieno darbininkų; 
gyventojai yra įnirtę. Tokias 
nuotaikas labiausiai' išnaudos pramonėje kiti i45.«X> gen. sekretorių, 
komunistai Islandijos šiemeti- v 
niuose rinkimuose, reikalauda
mi likviduoti Amerikos bazes.

— Chruščiovui pasamdytas 
New Yorke apartamentas Wal- 
dorf - Astorijoje; dienai mo
kės 150 dol. Mokės ne Chruš
čiovas, o valstybės departamen
tas.

Standard Oil of.New Jer-
nybiniJIs reikalais ir vienas — 55 dienas. Tada jis baigėsi da gal atsiras ir griežtesnė vy- My yra didžiausia nasaulvie 

oyti atmosferą^ buvo uniformuotas. prez. Trumano įsikišimu. Da- riausybės intervencija. naftos kompanija.



AR ŽINAI.

O

MikitaCHRUUIOVO traukli dovana

neapy-
- sakė

Tafiaa jos proga paaktftte medžiagos fe tokiė&ę archyvų 
ir anglę Kailiai! Nore toji ■fiiMagą dar w<i*ni. bet iš- 
rySdaa Aa dalykas apie praėjusio karo pradžią: vieaa* ka
ras buvo suplanuotas jau prieš dveja metas, aors preskffjo 
tiktai 1939 rugsėjo 1; antra, karo pradžios dažą nulėmė

NAPOLEONAS šitam name gyveno nuo 1815 iki savo mirties 1821 De
šinėje jo paties rankom pasodinti medžiai.

ropą tiktai tada, kai Rusija pa
sitrauks | savo natūralias prieš
karines sienas ir grąžins suve
renines teises Lietuvai bei ki-

gu jis mirtų. Tai visa buvo su
rašyta rekorderio juostelėje...

Hitlerio valią pradėjo vykdy
ti nuo mažųjų: 1938 pavasarį 
be šūvio paėmė Austriją; tais 
pat metais spalio 1 ‘susitarė” 
su Čekoslovakija, kad Vokieti
jai perleistų Sudetų dalį; 1939

kove 15 . pasiėmė Bohemiją. 
Moraviją ir Čekoslovakijos li
kutį; *

tais pat metais kovo 22 “su
sitarė” su Lietuva, pasiimda
mas Klaipėdą.
, Artimiausia eilė buvo Lenki
jai. 1939 balandžio 4 Hitleris

PittsburgO laikraščiai prane- Co., kur dirba nemaža lietuvių, 
ša, kad iš rusų konsulato buvo Chruščiovas Chicagoje, Detro- 

te ir Cleveiande nesilankys dėl 
burghą parengti Chruščiovui ten vyraujančių jam priešiškų 
kelionę po mieštą ir apylinkes, nuotaikų. Pittsburghe taip pat 
Chruščiovas čia numato lanky- nuotaikos jam nepalankios. Vie- 
tis rugsėjo 24. Kadangi didžiu- tos laikraštis “Sun - Telegraph”

*nu* BaMjaą iki 

marių nėra (ūktas prekės niša,
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Uonkiaehaąė adKeaaa pundus.
Maskvą rugpiūčio U atsakė: 

ji pasmeūtas pataisai*! svars
tyti vatas^politinius klausimus, 
neišskiriant ir Lenkijos.

Palaipsniui ... Hitleriui pa
laipsniui netiko, nes reikėjo 
skubėti. Jis buvo numatęs pul
ti Lenkiją rugpiūčio 20. Beliko 
jau tik aštuonios dienos. O 
rugsėjo 1 tai jau paskutinis ter
minas ... Rugpiūčio 14 Hitle
rio spiriamas Ribbentropas vėl 
kreipėsi į Maskvą; siūlė susi
tikti Maskvoje “rytų Europos 
teritoriniam klausimam ap
svarstyti”. Sovietų užsienių rei
kalų komisaras pritarė idėjai 
ir paklausė, ar Vokietija nebū
tų suinteresuota sudalyti su 
Sovietais nepuolimo sutarties. 
Hitleris tuo buvo daugiau ne
gu suinteresuotas. To jis kaip 
tik ir norėjo.

Jis negalės pulti Lenkijos, 
jei nežinos, kad Maskva nesi-

“tam tikram* momentui, atsi
žvelgiant į momento aplinky
bes”. O Dirvos autoriaus siū
loma kova už Sovietuose esan
čių kitų tautų išlaisvinimą jau 
esąs siūlymas “suskaldyti So
vietų Sąjungą, atskiriant Kau
kazą ir tt.’JNaujienos, siekda
mos Dirvos autoriaus siūlymą 
pasmerkti, susuka tokį pareiš
kimą: tas siūlymas tai “maksi- 
malinė filosofija, kuri veda į 
totalitarinį despotizmą ir tota
litarinę nelaisvę’.

Rugpiūčio 16, tik kelios va
landos, kai buvo gautas Molo
tovo atsakymas, Hitleris infor
mavo Sovietų vyriausybę, kad 
pasiryžęs rašytis nepuolime su
tartį ir kad tam -reikalui at
vyks Ribbentropas į Maskvą bet 
kuriuo greitai sutartu laiku. 
. Stalinas bei Molotovas žaidė 
Hitlerio skubėjimu. Jie nesi
skubino atsakyti ir priimti Rib- 
bentropa.

Po trijų dienų Hitleris neiš
kentė, ir Ribbentropas vėl pa
siuntė telegramą rugpiūčio 18 
naktį, prašydamas priimamas. 
Jeigu Maskva nesutiks, visas 
pasirengimas gali būti uždels
tas. Ateis ruduo su šlapiais ke
liais, tankam ir patrankom ne
išvažiuojamais. Tada reiks lauk
ti pavasario. Per tą laiką ga
li pasiruošti anglai su prancū
zais. Gali pasikeisti ir Maskvos 
nuomonė. O ir Mussolini, ku-

Pietiniame Atlante yra šv. 
Elenos sala. Garsi ji ne tuo, 
kad turi šventosios vardą. Ją 
išgarsino Napoleono Bonapar- 
tės vardas. Tasai nenuorama, 
sukrėtęs visą Europą, buvo į 
tą salą nutremtas 1815 metais. 
Toje vienišoje saloje jis išgy
veno šešerius metus — iki sa
vo mirties (1821). Ten buvo ir 
palaidotas. Tiktai vėliau jo gra
bas buvo parvežtas į Paryžių, 
jam įrengtas mauzoliejus su 
sarkofagu, kai žmonės jau pa
miršo, kiek jisai buvo išliejęs 
ašarų ir kraujo.

Šv. Elenos salą dabar būtų 
galima pavadinti “ašarų sala’, 
ir ne dėl to, kad čia pats Na
poleonas savo vienatvėje aša
rojo, praradęs galybę ir garbę, 
bet dėl to, kad dabar tos salos 
gyventojai ašaroja dėl didžio 
vargo. Jų yra dar arti'5,000. 
Kai Napoleonas čia buvo nu
tremtas, gyveno tik kelios de
šimtys laisvųjų ir vergų: indų, 
kiniečių, malajiečių. Napoleono 
nelaisvei tą salą išgarsinus, gy-

Buvo 1937 lapkričio 5. Tą 
dieną Hitleris pakvietė į Wil- 
hehnstrasse tris vyriausius ge
nerolus, laivyno viršininką ir 
užsienių reikalų ministerį. Jiem 
Hitleris pasakė paslaptį:

asą po ketvertų w pus* me
tų svarstymo jis neradęs kito 
kelio kaip tik karą.

“Vokietijos problema tegali 
būti išspręsta tik jėgos’. Vo
kieti ja Reikalinga didesnės erd
vės —aiškino Hitleris:. “Vo
kiečiai turi teisę į didesnį gy
venamą plotą nei kitos tautos”. 
Tam vienintelis kelias — jėga. 
Klausimas tiktai — kada ir 
kur, kur Vokietija gali laimė* 
ti daugiausia už pigiausią kai
ną? Artimiausia, aišku, Austri
ja ir Čekoslovakija. Jos galėtų 
būti paimtos ligi 1938. Jos duo
tų ne tik daugiau erdvės vo
kiečiam, bet ir padarytų pieti- 
jaį rytinį sparną saugų, jeigu 
kiltų .didesnis karas... Hitleris 
galvojo tuo momentu, kad Ru
sija nesikiš. Ji užimta reikalais 
su Japonija. Bet du 
kantos kupini kraštai’
Hitleris — stoja skersai kelio 
Vokietijai. Tai Anglija ir Pran
cūzija; abidvi priešinsis stiprė
jančiai Vokietijai. Tačiau yra 

“mano neatšaukiamas spren
dimas — aiškino Hitleris — iš
spręsti Vokietijos erdvės klau
simą ligi 1943-45" ...

Tuos žodžius Hitleris laikė 
tokiais svarbiais, kad pareiškė, 
jog tai esąs jo testamentas, įei

to hdp make peace lasting. Money portant thing they eam is peace. 
saved byindividuals. YourSavings Think it over. Are you buying 
Bonds, as a direct investment in as many Bonds as you mightl 
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ris nuolatos ragino Hitlerį ne- 
______________________________________________________________ sileisti į karą, per tą laiką ga- 
mussolini 1939 gegužes 22 pasini su Hitleriu sutarti tekinti Vokie- karam: Ribbentropas rašė Mo- fi nuo Hitlerio atsimesti ... 
tijai kare, tačiau visą laiką atkalbinėjo Hitlerį karo nepradėti.__________ lotOVUl, kad

pareikšti protestą Chruščiovui 
tuo būdu, kad jam lankantis 

niekas neitų į gatves arba 
jei kas išeitų, tai pravažiuojant 
atsuktų nugarą j gatvę.

Amerikos darbininkai jo ne
kviečia ir jam vaišių nekels.

Pittsburgho ir apylinkių lie
tuviai neturėtų Chruščiovo at
silankymą praleisti tylomis. Al
to skyrius tuo reikalu turėtų 
sukrusti veikti kartu su kitų 
pavergtų tautų vadovaujamais 
veiksniais. Reiktų galimai grei
čiau kviesti susirinkimus kar
tu su kitų tautybių atstovais 
ir sudaryti protesto planą prieš 
Chruščiovo atsilankymą. Lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai, 
vengrai ir kt. turėtų ^parodyti 
Amerikos visuomenei, o ypač 
Mesta Machine Co. darbinin
kams, kiek žalos yra pridaręs 
jų kraštams raudonasis dikta
torius ir atidengti tikruosius 
tikslus dėl ko jis čia lankosi.

—Tebegyvuoja pažiūra, kad 
žemės vidus yra skystas, grei
čiausiai sutirpus geležis ir ni
kelis 4,000 laipsnių Fahrenhei- 
to karštyje. Toliau pirmas lukš
tas — juoda ir kieta uola 
1600 mylių storumo. Trečias

, Bet tuo pat metu, tik Hitle
riui užėmus Prahą, Anglijos 
Chamberlainas viešai paskelbė 
Anglijos garantijas Lenkijai, 
jei ji būtų užpulta. Norėdamas 
atbaidyti Angliją ir Prancūziją 
nuo pagalbos Lenkijai, Hitle
ris gegužės 22 paskelbė sutar- 

-iL Si Italija, kuri pasižadėjo 
stoti į karą šalia Vokietijos, ne
paisydama, su kuo ji kariautų. 
— taip jiem: pristatė Hitleris.

Kitą dieną po tos sutarties 
paskelbimo, gegužės 23, Hitle
ris sušaukė antrą slaptą pasi
tarimą su kariuomenės vadais 
Berlyne. Čia dalyvavo feldmar
šalas Goeringas, kariuomenės 
vyriausias vadas Brauchitschas, 
laivyno viršininkas admirolas 
Raederis, węhrmachto vadas 
gen. Keitelis, armijos štabo vir
šininkas gen. Halderis.

Karas jau nebeišvengiamas
“Anglija yra mūsų priešas, 

ir konfliktas su Anglija yra 
žūt ar būt7.

Tik vėl, kuo pradėti? Oklau- 
simą labai kėlė Maskvos dery
bos su Londonu ir Paryžium. 
Jei jie susitartų, Hitleris gal
vojo, tada jis negalėtų pradė
ti karo. Taip informavo jau po 
karo Hitlerio generolai Niurn
bergo teisme. Bet derybos dėl 
pasipriešinimo Hitlerio agresi
jai ėjo sunkiai. Maskva reika
lavo sau laisvų rankų Baltijos 
valstybėse ir Lenkijoje. Tai bu
vo tuo metu per didelė kaina 
Vakaram.

Maskvos imtos laimėti sau ką 
nors iš to konfbkto išnaudo
jo Hitleris, norėdamas atplėšti 
Maskvą nuo Vakarų.

Vokietijos užs. min. Ribben
tropas rugpiūčio 3 pasiūlė Mo
lotovui pagerinti Vokietijos - 
Sovietų santykius. O atsiliepda- 

- mas į Maskvos reikalavimus Va-

Viskas dabar priklausė nuo 
Stalino sprendimo, (b. d.).

Kur kitados Napoleonas verkė nelaisvėje, 
ten dabar žmonės ašaroja skurde 

ventojų skaičius pakilo iki 8 
t., paskui vėl nukrito iki 5 t. 
Tiek ir dabar tebėra (4,700). 
Žmonės neturi iš ko *verstis sir 
gyvena dideliame skurde. Mie
lai visi iškeliautų į Angliją ar 
kur kitus, jei kas jiem apmo
kėtų kelionę per marias. Iki 
Afrikos tektų plaukti 2,000 my
lių, iki Anglijos — 4,650.

Šv. *Elenos §ala seniau buvo 
tuo garsi, kad visi į ją plaukė, 
o ne iš jos. Kai anglai tą sa
lą atėmė iš portugalų (1658), 
tai jie čia padarė sustojimo vie
tą laivam, kurie plaukė aplink 
Afriką į Indiją. JamestowrtO 
uoste vienu metu sustodavo 
apie 50 laivų paimti maisto ir 
gėlaus vandens. Tuo tarpu per
nai per ištisus metus salon bu
vo atplaukę vos 6 laivai. Sala 
pasidarė nereikalinga, kai 
1859 metais buvo iškastas Sue- 
zo kanalas. Aplink Afriką 
reikėjo plaukti, tai nereikėjo 
nė tos salos. Ji teliko garsi 
kaip Napoleono ištrėmimo vie-

Ką mokslininkai galvoja apie 
vandenynus?

New Yorke buvo pirma 
tarpt, okeanografijos konferen
cija. Dalyvavo 38 kraštų moks
lininkai. Kai kurie toje konfe
rencijoje iškelti faktai ąr nuo
monės apievandenynus:

— Vandenynai pažįštdftū tik 
žemėj ir nepažįstami kitose 
planetose.

yra Sovietų Sąjungos viduje ir 
siekia taip pat laisvės, sako 
Dirvos autorius, sudarys įspū
dį, kad lietuviai yra egoistai. 
“Argi mes nesijaudiname, kai 
kas nors kalba tik apie Berly
ną arba tik apie vadinamųjų 
Satelitinių’ kraštų laisvę, bet 
užmiršta paminėti Lietuvą?’...

Naujienos rugsėjo 2 jau aiš
kinosi, kad Alto siūlymas esąs

Chruščiovo atvykimo proga 
lietuvių spauda paskelbė įvai
rių lietuviškų veiksnių pasisa- 

sluoksnis jau žemės ir vande- kymus. Nelauktai toje spau
doje atsirado taip pat “pasisa
kymų” dėl tų “pasisakymų”.

Naujienos nagrinėjo Vlįko ir 
ALto pasisakymus ir priekaiš
tavo, kad Vlikas negerai pada-.

tų didesnė nei Mississippi upės.
—Buvo iš naujo atgaivinta 

vokiečių mokslininko Alfred 
Wegener teorija apie žemės ru
tulio plyšimą, kurio dėka atsi
rado tarp dabartinės Europos 
ir Amerikos Atlanto vandeny
nas. Tą teoriją jis skelbė 1920. 
Dabartiniai- Lamont jūrų dug
no matavimai, kurie parodė At
lanto viduryje einančią plyši: 
mo liniją 40,000 mylių apie vi
są žemę. Tie radiniai labiau 
patvirtina ano mokslininko te
oriją, kad kitados Amerika ir 
Europa buvo drauge. Heezen toms Pabaltijo valstybėms 
pareiškė nuomonę, kad žemė ir Latvijai ir Estijai”, esąs neti- lis plieno fabrikas Homesteade vedamajame ragina gyventojus 
toliau plyšta, ir Europa tolsta kęs. Tokis suminėjimas tik sa- , nedirba dėl plieno darbininkų 
nuo Amerikos po vieną jardą vęs, o nutylėjimas kitų tautų streiko, tai Chruščiovas numa- 
per .. .1,000 metų. (Ukrainiečių, gudų...), kurios tęs aplankyti Mesta Machine

nynų, toliau atmosfera.
— Vandenų užlietas 71 proc. 

žemės paviršiaus.
—Vandenynuose teka upės> 

kurių bendra srovė 1,000 kar
pė, skelbdamas savo atsišauki
mą į Amerikos lietuvius. Tai 
esanti ne Vliko, bet Alto sri
tis... Lietuvių komunistinė 
spauda pasišaipė iš tokio nesu- 
sigiedojimo...

Dirva rugpiūčio 31 nagrinė
jo jau Alto pasisakymą ir prie
kaištavo, jog Alto siūlymas į- 
taigoti prezidentą, kad “teisin
ga ir pastovi taika ateis į Eu-

atvykę du tarnautojai į Pitts- 
ChruŠčiovui



Keturios vinys pasaulinio graboriaus karstui

ir savo geismų.

pnsijunge 
rinkimus’.

Lietuviai, norėdami pabrėžti, 
kad to ar kito daikto niekada 
negausi, pasako: matysi, kaip 
savp ausį. Indijoje žmonės tą 
pašą mintį išreiškia kiek ki
tais žodžiais: matysi, kai mė
nuo pamelš.

Kai Chruščiovas ir Bulgani- 
nas 1955 lankėsi Indijoje, Ni- 
kita prisitaikė prie tos indų 
minties. Savo kalboje Bombe- 
-joje 1955 lapkričio 24 jis pa-

— Italija suplanavo vamz
džių tinklą naftai pristatyti į 
vidurio Europą. Vamzdžiai iš 
Genujos turi eiti į Šveicariją 
ir net pietų Vokietiją. Jais bū
sią perduodama per metus 12- 
15 mil tonų naftos. Vamzdžiam 
reikės 100,000 tonų plieno.

Tačiau mūsų laimei gyveni
mopriešybės nėra tas pats, 
kas prieštaros, kontradikcijos. 
Šios neturi bendros plotmės, ir 
todėl nėra sutaikomos, kaip 
tiesa ir melas; kas renkasi vie
ną, paneigia kitą. Priešybės tu
ri kai ką bendro, todėl ne tik
tai gali būti derinamos, bet ir 
privalu jas derinti, kad viena 
antrą papildytų arba apribotų, 
kaip laisvė ir tvarka. Jų deri
nys išveda mus nuosaikiu vidu
rio keliu: laisve tvarkoje. Laisvė tvarkoje, kaip tų dvie

jų priešybių derinys, yra ir 
paliks visuomeninio gyvenimo 
idealu: tobulu deriniu asmeni
nių ir socialinių reikalų laisvė
je ir tvarkoje .

Laisvė ir tvarka yra dvi mū
sų gyvenime priešybės, kont
rastai, ir todėl savaime lenkia 
| kraštutinumus. Laisvėje stip
rėja nusiteikimas nesilaikyti 
tvarkos, o tvarkoje kietėja sie
kimas užslopinti laisvę. Pirmuo
ju kraštutinumu nuėjus iki ga
lo, atsiduriama suirutėje: ją 
gimdo laisvė be tvarkos. Ant
ru kelių patraukus, lengvai 
atsirandama smurte; jį sudaro 
tvarka be laisvės.

Latviją, 
kad jos 
ir turi 
Vakarai

TARIAMĖS, 
KAD KARIAUTUME

Leninas dar 1920 gruodžio 
21 kalbėjo kompartijos kongre
se: “Nuolaidos, kurias mes kar
tais darome.:. tėra pratęsimas 
karo kitu pavidalu. Būtų didės 
lė klaida galvoti, kad mūsų tai
kingi susitarimai yra taikingi 
susitarimai su kapitalistais... 
Toks susitarimas yra lygus ka
rui”.

Tasai karas vedamas žodžiu 
prie derybų stalo. Derybose ieš
koma įvairiausių priekabių, iš
sisukinėjimų, nepagrįstų kalti
nimų, kol Įriti netenka kantry
bės arba nusileidžia. Taip buvo 
neseniai Ženevoje ir taip buvo 
kitados Korėjoje.

Apie paliaubų derybas Korė
joje paliko savo liudijimą ve
lionis adm. C. Turner Joy, ku
ris daug mėnesių derėjosi su

pasiduoda visiškai partijos kon
trolei, juos atmeta arba likvi
duoja. Dar Leninas yra sakęs:

"Kas nori tikrai būti musę 
draugu, tevykdo skiriamus jam 
uždavinius; priešingu atveju 
bus mūšy priešas"...

Toks nusistatymas panaikina 
bet kokias viltis su Sovietų Są
junga susitarti. Draugiški susi
tarimai su sovietais nėra verti 
nė surūdijusio grašio.

"Kai kurie džentelmenai lū
kuriuoja, kada pasikeis Sovie
tų Sąjungos politinė programa. 
Norime jiem pasakyti: palauki
te, iki mėnulis pamelš, ir jūs 
žinosite, kada tai įvyks".

Indijos Nehru buvo vienas iš 
tų džentelmenų, kuris beveik 
tikėjo, kad komunistinės Sovie
tų Sąjungos ir Kinijos politika 
jau pasikeitė: pasidarė draugiš
ka kitiem kraštam. Draugiškam 
vizitui Nehru pasikvietė Chruš
čiovą dar prieš ketverius me
tus. Bet per tą laiką mėnuo 
nepamėlo, ir Nehru šiandien 
stovi prieš naują komunistų in
vaziją iš Tibeto .ir-:Vietnamo.

Užpuolimas Laos rodo, kad 
mėnuo nemėlsta: Sovietų Są
jungos ir jos didžiojo satelito 
komunistinės Kinijos politinė 
programa nesikeičia. Kokios 
prasmės tada turi bolševikų vi
zitai ir jų žodžiai apie draugiš
kumą ir taiką?

ta-so 
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Laisvė be tvarkos, kaip išda
va pirmojo kraštutinumo, kada 
nueinama neribotos laisvės ke
liu, yra beprotybė, tačiau nė
ra gyvenime nerealus dalykas. Laisvės siekti ir laisvėje gy- 
Yra žmonių, kurie tiki neribo- ven^ _ mums yra įgimta. Kaip 
ta laisve ir jos siekia manyda- negalime suprasti žmogaus ne
ini, kad jie gali gyventi ir elg- Pr°tingo, taip lygiai negalime 
tis, kaip jiems patinka Tą sa- suprasti nė žmogaus nelaisvo, 
vo nusistatymą dažnai dengia Patingas žmogus nusima- 
asmens neliečiamybę ir sąžinės j° laisvė nėra neribo

ta: jis palenktas įstatymų tvar
kai ir pareigai kitiem tą laisvę 
pripažinti. Įstatymai reikalauja 
tvarkos laisvėje, o socialinis 
teisingumas — laisvės tvarkoje, 
kad ji nepasidarytų kitam prie
varta.

pabaisa. Ji neturėtų rasti vie
tos žmonių bendruomenėje, bet 
kaip tiktai joje išauga.

Bendruomenei reikia tvarkos 
ir valdžios. Tuo tarpu jokia val
džia nėra visai apsaugota nuo 
pagundos savo laisvę paversti 
įrankiu Įritu laisvei užgniaužti. 
Tas pats grubus egoizmas, kuris 
privatiniame gyvenime pasi
reiškia siekimu laisvės be tvar
kos, visuomeniniame gyveni
me išvirsta į tvarką be lais
vės.

Mūsų laikų diktatūros, ypač 
sovietinė, tvarką be laisvės yra 
atvedusios iki pasibaisėtinos 
vergijos. Bet tai neatsirado tik
tai su bolševikine revoliucija. 
Toji pabaisa išaugo iš žmonių 
masės, minios, kurioje sutirpo 
savaranki žmogiškoji asmenybė, 
nesugebėjtlsi jau išlaikyti pu
siausvyros tarp laisvės ir tvar
kos.

PubllctMd Mm|.wMkly «xc*pt h*IM«j 
w**ka and July and- First w**k i* 

Augurt wton publlrtart waekty.

Amerikos laisvė tvarkoje pa
brėžiama ypatinga diena, rugsė
jo. 17, skiriama priminti JAV 
konstitucijai ir pilietybei. Jei
gu pilietybė duoda teisę naudo
tis visomis šio krašto laisvė
mis, tai konstitucija primena, 
kad tos laisvės yra ribojamos 
pagrindinių šio krašto įstaty
mų. Jų saugojimas apsaugo ir 
piliečių laisves.

Sutartys komunistam nerū- 
pt Jiem rūpi palaikyti tarptau
tinį įtempimą.

KIEK SULAUŽĖ SUTARČIŲ?
Soviotų imperija remiasi su

laužytom sutartim. Harry ir 
Bonaro Overstreet, prieš me
tus parašę knygą “Ką mes tu
rėtume žinoti apie komunizmą” 
(What We Mušt Know About 
Communism, 1958), nurodo, 
kad per 42 metus Sovietų Są
junga pasiekė sutarčių laužymo 
rekordą:

"PraŽedant 1^17 matais, ji 
sudarė šimtus sutarčių, mažes
nių bei didesnių, .< ir beveik nė 
vienos nesilaikė".

Pirmoji taikos sutartis sulau
žyta, užpuolant ir pavergiant 
Gruziją (1921 vasario 11). Toji 
sutartis truko tik aštuonerius 
mėnesius, nes tiktai 1920 ge
gužės 7 Gruzija buvo pripažin
ta nepriklausoma valstybe ir 
pasižadėta jos neliesti. Ji su
sprogdinta maskvinio komunis
tų pogrindžio iš vidaus ir rau
donosios armijos iš lauko. To
kiu pat būdu vėliau sulaužytos 
sutartys su Baltijos valstybė
mis. *

PRIEŠAI IR DRAUGAI
Bolševikų galvosenoje nuo 

pat jų revoliucijos pradžios ne
pakito nusistatymas, ką jie lai
ko draugais ir ką priešais. 
Draugai yra tik tie, kurie pri
klauso kompartijai, nes “kiek
viena grupė, kuri nėra partijos

laisve, bet iš tikrųjų yra žmo
nės paliesti klaidos ir apgrobę 
savo sąžinėje; nepaiso nė mora
linės tvarkos dėl savo naudos

kontroliuojama, yra mūsų prie- komunistais Jisai pasakė: “Ko- 
šas” — tvirtino Stalinas, ir tų munistam rūpėjo derybas už- 
žodžių laikomasi. Labai klystų, delsti. Net tokiais atvejais, ka- 
kas norėtų įsiteikti bolševi- da vakariečių siūlymai atrodė 
kam savo rodomu draugišku- komunistam visiškai priimtini, 
mu bei simpatijom, šiuos savo jie pradėdavo ginčus dėl vie- 
talkininkus jie ‘ panaudoja tik no kito Žodžio, pačios redakci- 
tam tikram laikui. Jeigu jie ne- _ J jos, kuri nebuvo esminė. Tai 

suktas būdas, taikomas visiem, 
o ypač amerikiečiam, kurie no
ri pasiekti kokių nors rezulta-

Valstybiniame gyvenime šio
ji laisvė be tvarkos yra neįma
noma. Jokia bendruomenė dar 
neišsilaikė anarchija ar chaosu. 
Kai prasideda pakrikimas, atei
na tvarka be laisvės.
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Tvarka be laisvės, kaip pa
sekmė antrojo kraštutinumo, 
kuriuo viešame gyvenime sie
kiama “sutvarkyti” ne tiktai 
privatinį žmonių gyvenimą, bet 
ir jų galvojimą, yra žmonijos

Sovietų Sąjungos sudarytas 
įtempimas Berlyne, dėl kurio 
derėtasi Ženevoje ir dėl kurio 
Chruščiovas pakviestas į JAV, 
remiasi taip pat sulaužyta Pots
damo sutartimi (1945). Pots
dame buvo sutartą bendrai 
Berlyną vaidyti; rusai su savo 
zona savavališkai išsiskyrė. Vo
kietijos padalinimas sutartas 
laikinai; bolševikai jį verčia pa
stovumu, tokiu, kuris tarnau
tų naujai ekspansijai.

GRABAS GRABORIUI
Nikita Chruščiovas, siekda

mas pavergti pasaulį komuniz
mui, 1956 lapkričio 17 viena
me priėmime Kremliuje išsižio- 
dė grasinimu:

"Jeigu kas mūsų ' nemėgsta, 
tenepriima mūsų kvietimo ir 
tenekviečia pas save. Ar nori
te ar nenorite, istorija yra mū
sų pusėje*Mes jus palaidosime'.

Dabar jau aiškinasi, kad pa
laidosiąs ne karo ir ne bom
bomis, o istorijos būtinumu. 
Bet istorija paprastai liudija, 
kad palaidojami tie, kurie žmo
nių gyvenime neišlaiko savo 
vylingų pažadų. Sovietų Sąjun
ga jau pakankamai parodė, kad 
ji “rojaus žemėje sukurti ne
gali”, kad vis daugiau žmonių 
įsitikina bolševizmo nesėkmin
gumu. Jeigu bolševizmas dar 
laikosi, tai tik dėlto, kad lais
vasis pasaulis stinga ryžto iš
kasti duobę pačiam graboriui.

Kinietis mintytojas Lin -Yu- 
tang, parašęs eilę knygų apie 
savo kraštą ir komunizmą^ vie
noje iš jų “The Secret Name” 
(1958), nurodo, kas bolševizmą

galėtų palaidoti. Štai jo ketu
rios lentos ir vinys:

1. Rusija šiandien yra impe
rialistas nr, 1. Reikia, kad bū
tų tvirtas pasiryžimas vaduoti 
rusų pavergtas tautas. Tarp jų 
išvardina ir Lietuvą, 
Estiją. Sovietai sako, 
“laisvai 
“laisvus 
tonepripažįsta, ber čia pat 
traukiasi pareikšdami, kad dėl 
pavergtųjų išlaisvinimo karo 
nebus griebiamasi. Gali jo ir 
neprireikti, bet reikia ginti pa
tį nepriklausomybės principą, 
ir ginti tvirtai, nepaisant savo 
naudos. Kur pirmon vieton iš
kišam! tik savi interesai, ten 
principai < laužomi, o Sovietų 
Rusija tuo naudojasi.

2. Sovietų Rusijoje tebeina 
tylus vidinis karas tarp jos gy
ventojų ir nežmoniško režimo. 
Vakarai turėtų ryžtis vaduoti 
pavergtąsias mases iš bolševi
kinių tortūrų.z Yra per maža 
supratimo ir atjautimo anoje 
geležinės užtvaros pusėje ken
čiančiųjų žmonių. Jie palieka
mi savo likimui, kai Sovietų 
Rusija išnaudoja kiekvieną pro
gą prisistatyti, kaip “pavergtų
jų gynėja kapitalistiniame pa
saulyje”. šis melas turėtų bū
ti aiškiau atidengtas.

3. Komunizmas yra pavojin
giausias tada, kada jisai kalba 
apie draugiškumą ir taiką. Tai 
ųenuoširdi ir sukta kalba. So
vietų Rusija yra veidmainė. 
Reikia aiškiau kelti ir pabrėž
ti subversyvinę komunistų tak
tiką ir jų nesiskaitymą su jo
kiom priemonėm: žudymu, gro
bimu, prievartavimu, kankini
mu, prigaudinėjimu, išdavimu 
ir k.

4. Rusijoje yra darbo vergi- 
ja, sąžinės ir žodžio nelaisvė, 
žmogiškojo asmens suniekini- 
mas. Tai atskilusi, nemorali, 
reakcioninė valdymo sistema. 
Tąi darbo žmonių priešas. Jis 
turėtų būti priverstas gintis 
kiekvienoje tarptautinėje kon
ferencijoje, užuot puolęs kitus. 
Faktų prieš Sovietų Sąjungą 
yra krūvos.

Ar ne laikas pereiti į stiprią 
ofenzyvą šaltajame kare? Tik 
tada bus galima išvengti karš
tojo karo, kai graborius bus 
palaidotas savo paties išsikas
toje duobėje.

HlllisIL,

ALOYZAS BARONAS

FIENISI MEDŽIAI
ROMANAS

(7)
—Aš nenorui to dundėjimo klausytis, —šypso

jos ji tada kaip vaikas Brukniui. Tada jis galvojo, 
kaip gali paliesti ją kas nors žiauraus, kai ji taip 
šypsos, —bet vistiek pasakė, —Ne, Elena, tu nežinai, 
kas yra karas. Jis velnio išradimas. Man rupi nuva
žiuoti pas draugą. Atyešiu naujų laikraštukų. Tu gi 
su malonumu skaitydavai.

—Taip, bet tik. todėl, kad tu atneši. Eime, aš 
tave pavalgydinsiu, o už tai tu mane pabučiuosi, — 
vis šypsojos Elena ir jos akys buvo skaidrios ir mė
lynos.

—žiūrėk, kokia tu. O aš visada sakydavau, kad 
tu tyli ir myli. O tu štai kokia dabar, žmogus pa
valgai ir nebenori, o pabučiavimų niekada neužten
ka. Einam, tavęs reikia klausyti. Tu mano būsimas 
štabas.

—Ne, kas nors kitas, bet ne štabas. Man tas 
žodis baisus.

—žinau, Vyšnios Viršūnėle. Bet gyvenimas pik
tas. Prakeikta mūsų generacija.

Ir taip tada jie lauke bučiavos po ąžuolu, o 
paskui išvyko pas draugą, frontas, ugnis, griūvantys 
miestai ir dabar jis čia sėdi bažnyčioj ir žiūri į am

žiną ugnį, galvoja apie keistą žmogaus gyvenimo pė
dų susiklostymą.

Bruknys atsimena kiekvieną suolą bažnyčioj,
klausyklą ir visa kita, ir jam baisu toj tuščioj baž- 
nyčioj, lyg jis čia po laidotuvių paliktas vienas. 
Bruknys skubiai atsikelia ir lyg vejamas savo žuls
nių aido nykioj tuštumoj, skubiai eina į šventorių. 
Ir čia stabtelia. Lyg kas nors galvoje būtų susprog
dinęs granatą ir paleidęs prieš akis apgaulingų dū
mų .juostą: nuo vartų į rinką, per šventorių, ėjo gal 
dvidešimties metų mergaitė. Ji vilkėjo lengvu mels
vu apsiaustu, vienplaukė, su kasom sudėtom ant 
galvos. Bruknys užmiršo, kad yra praėję daug metų. 
Jis žengė į ją keletą žingsnių ir šūktelėjo:

—Elena, juk tu tokia pat.
Mergina pažvelgė giliai ir staiga lengvu juoku 

išblaškė dūmų juostą:
—O, aš jus pažįstu. Girdėjau, kad atvykot. Aš 

Elenos duktė. Lakštuonė Valnaitė.
—Kokia graži ir panaši į motiną, —nuliūsta 

Bruknys ir, eidamas atbulas vartų link, sako, —mes 
susitiksim dar. Kaip malonu susitikti. Linkėjimų ma
mai. Užsuksiu kada nors.

—Sudiev, —Šypsosi ji ir staiga Brukniui apsisu
ka galva. Kažkas sugrąžino buvusį geismą. Rankas 
ir kojas užpuolė tirpulys. Jis, sunkiai ėjo mašinos 
link. Rodos pavasario dienos oras jį šildė ir šaldė 
ir nuo jo katilų gyslos ir raumenys atsipalaidavo.

Buvo popietė. Miestelis judėjo. Visi tie patys na
mai žvelgė prigesusiais langais į naują gyvenimo 

z eismą. Ir Brukniui visa buvo tas pats ir nauja. Bruk
nys staiga pajuto didelį džiaugsmą, kai jis pagalvojo 
apie turtą. Jis važiavo mašina skubiai ir jam atrodė, 
kad nuo kelio visi turėjo skubiai šokinėti ir žinoti, 
kad Bruknys grįžo. Dvaras, banke sąskaitos, automo
bilis, yra nuostabūs daiktai UŽ juos galima labai

daug pirkti. Kažin kiek Lakštuonei metų? žinoma, 
jis už ją vyresnis dvidešimt penkeriais metais, bet 
kiek tokių atvejų Amerikoj. Pinigas paklupdo. O
paskui, žinoma, jis turės vaikų. Vaikai padės išlai
kyti šeimoje laimę, apie kurią kalbama nuolat Ir 
kam dar jieškoti po tiek daug metų skyrybų. Tai 
visa buvo kažkada seniai ir tik todėl atmenama, kad 
jį užliejo tėviškės atminimai Tai svaigulys po pirmo 
alkoholio stiklo. Tai pirmos dienos tėviškės pavasario 
oro. Tai jaunystės šauksmas. Bet gi dabar realybė, 
kieta ir įdomi O ši stirna jam galėjo patikti ir se
niai Dar prieš daug metų, jeigu ji tokia iš viso tada 
galėjo egzistuoti. “Aš sėdžiu automobilyje ir toks 
kvailas.‘Tikras asilas ant ratukų”, mąstė Bruknys ir 
juokėsi ir pylė kažkas ant jo sodrų džiaugsmą kaip 
pavasario giedrą, graudulį ir šilimą.

• ♦ •
Bruknys vaikščiojo po sodybą, kalbėjos su dar

bininkais ir agrotechnikų Jonu Šimuliu, nuolat kei
kiančiu nekaltais gyvulių ir žolių vardais. šimulis 
buvo pagautas nuotaikos dirbti, jam patiko Bruknys 
ir jis norėjo padėti išlaikyti nesugriautą ūkį. Jis pla
navo, žiūrėjo sėklą, nurodinėjo, kaip arti pūdymą, 
kur versti trąšas, kur ką prakasti ar užpilti, kur 
ganyti karves ir ką palikti verslui ar mėšlui Jis ži
nojo viską iš praeitų metų ir dabar buvo reikalingas 
ir nepakeičiamas. Bruknys gi truputį pradėjo atsi
gauti. Dalia šeimininkavo kaip sau, ūkvedys Antanas 
žiūrėjo, kad niekas nevogtų turto.

—Ponas jums visiems gerai užmokės, čia visos 
dienos yra užskaitomos darbadieniais.

—Girelė žalioji —sakydavo agrotechnikas Ši
mulis, —visur netvarka. Valdžia iš lėto viską sutvar
kys. Negi jūs tiek dirbę čia nebegalite keletą metų 
palaukti. Jeigu viską per dieną išdraskysi t, kas gi 
išeis?

Senyvi ir jaunesni klausydavo, tačiau į savo pri
vačius ūkelius vilko, ką nutvėrė, vogė ėriukus ir par
šus, ir sunku buvo su tuo kovoti. Mieste vertėsi per
galvą valdžios, demokratija staiga sukrėtė žmogų, 
fabrikų nuosavybės ėjo iš rankų į rankas, marksiz
mas maišėsi su krikščionybe, visi norėjo gyventi ir 
kuo skubiau ir turtingiau. Jauni vaikinai bėgo iš ūkio 
ir vėl į jį grįžo. Nebuvo ko mieste nusitverti, o ūky
je buvo galima vegetuoti. Ūkvedys skaičiavo visų die
nas ir kiekvienam turėjo būti atskaityta pagal darbą.

—Tu geras vyras, —pasakė kartą šimuliui Bruk
nys, —dirbi kaip sau ir to aš neužmiršiu.

—Rugeli želmenėli o kaipgi aš kitaip, aš čia 
įpratau, čia mano darbas, man prie veido tinkąs. Aš 
jį turiu baigti. Vėliau pamatysiu, ką turėsiu veikti. 
Dabar aš nieko niekur geresnio nerasiu ir nenoriu 
jieškoti, šimtas velnių, pušele drebulėle.

—Pirma reikia gauti derlių, o paskui pradėsim 
dalybas, —sakydavo Bruknys ir pats nesuprasdavo, 
kaip tai praktiškai išeis.

—Ąžuolėli plačiašaki viskas visuomet gerai iš
eidavo, nereikia niekad iš anksto sirgti.

Tačiau vieną dieną reikėjo sirgti Dirbti beveik 
niekas neatėjo. Buvo apsėta, suarti pūdymai, nerei
kėjo daug žmonių, tačiau jau pats neatėjimas įsiuti
no ir sugraudino Bruknį. Jis pasikvietė Antaną ir
šimulį ir pasakė:

• —Poryt vakare, šeštadieni sušaukit man visus 
pasikalbėti. Tegu ateina visi, ir tie, kurie čia dirba, 
ir tie, kurių dirba čia tik šeimos nariai.

—Rugio želmenėli mitingas kaip seniau, —žiū
rėjo šimulis. Šluostė plikę saulės atokaitoj ir trepsė
jo ir aiškino, —ką jiems pasakysi? Jie nesupranta.'

(Bus daugiau)
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KŪRYBOSglgPRlEDAS
Musų sutartinėm prabylant

Lietuvių dainų tarpe sutarti
nės yra pačios įdomiausios, 
nors paskutiniu metu buvo te- 
išlikusios vien tik šiaurės ir 
Rytų Lietuvoje; sutartinės jau 
buvo mirusios Žemaitijoje ir 
Dzūkijoje, nekalbant apie ma
žai dainingus vadinamuosius 
suvalkiečius. Tačiau, verčiant 
senuosius tekstus ir šaltinius, 
matyti, kad sutartinės buvo ži
nomos A. Juškos laikais dar 
velioniškiams ir kt. Pirmasis 
mūsų sutartines plačiau tyrė 
kan. A. Sabaliauskas, dabar su 
plačia apžvalga atėjo Zenonas 
Slaviūnas, kuris nuo 1936 m. 
rūpestingai jas Lietuvių Tauto
sakos Archyve sekė ir tyrė. Pa
galiau ir jo diplominis dar
bas Vilniaus univ. 1942 m. jas 
daugiausia lietė; apie darbo 
giesmes Slaviūnas buvo paskel
bęs ir anksčiau savo darbo iš
traukų (1942-43). Ir šis, pirma
sis, pluoštas yra pradėto didžio
jo sutartinių tekstų ir melodi
jų dalis; jų numatyta duoti 
trimis tomais. Tačiau kartu ir 
1939-1940 pradėto Lietuvių 
Tautosakos Archyvo skelbiamų
jų tautosakinių ištisai tekstų 
tęsinys, pradėtas vėl po 18 m. 
okupacijos.

Pirmajan toman sutelkta 
darbo sutartinės, kitu vardu 
paprastai žinomos darbo gies
mių vardu. Antrąjan toman pa
teksiančios kalendorinės, gyvu- 
linės ir paprotinės arba šeimos
sutartinės. Į trečiąjį būsiančios 
sudėtos istorinės ir “socialinės 
nelygybės” (kas per naujai iš
perėtas paukštis? J. I.), šoka
mosios, instrumentinės ir 'kt. 
sutartinės.

Spausdinamosios sutartinės 
paimtos iš buv. Lietuvių Tau
tosakos Archyvo, dabar pava
dinto Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto lietuvių tautosa
kos rankraštynu, Vilniaus Pe
dagoginio Instituto ir kt. Su
naudojama ir A.R. Niemi ■ A. 
Sabaliausko bei A. Sabaliausko 
leidiniai ir pan. Leidinyje su
tartines Z. Slaviūnas skirsto 
paskirtimi ir tematika, nors 
gal buvo tiksliau jas duoti me- 
liodijų raida, nes sutartinėse 
svarbiau pats giedojimas, o ne 
žodis ir mintis; dažnai visa su
tartinė šiandieną tėra likusi 
vien tik mums nebesupranta
mų žodžių rinkiniu, bet visad

PAMINKLAS Jonui BHIOnuI, pastatyta* Anykščiuose prie šventosios upės 
kranto. Architektas V. GabriOnas. Nuotrauka ii
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būdinga ir išskirtine meliodija.
Sutartiniy Įvade (9-142 psl.) 

Z. Slaviūnas aptaria įvairius jų 
pavadinimus, duodamas ir jų 
pasklaidą vietovėmis. Iš gausos 
vardų, kurie vis tik nėra vie
nodos prasmės, pasigendame 
nuo Panemunėlio, Šimonių se
no žodžio “laukinės giesmės” 
ir rokiškėnų tarpe žinomo 
“šauktinės”, “užšaukiamos gies
melės”. Šie žodžiai taikomi tik 
grynai polifoninėms giesmėms, 
bet ne dainoms. Z. Slaviūnas 
jų atsklaidoje suskirsto gies
mes pagal atlikimo būdą: dve- 
jinės, trejinės, keturinės, sek- 
tinės, rinktinės ir 1.1., t.y. pati 
jų terminologija jau apibend
rinta ir išlyginta, nes žmonės 
vadina jas “giedama dviejos’ 
ir pan.

Istoriniame jų įvade autorius 
“atsmilko” istoriniam materia
lizmui tokios išminties G. V. 
Plechanovo sakiniu: “Visose že
mės rutulio dalyse, kiek jos 
bebūtų nuo viena kitos skir
tingos, vienodas pirmykščio 
žmogaus vystymosi stadijas a- 
titinka vienodi meno vystimo- 
si laipsniai” (24 psl.). Tai ver
go duoklė sovietiniam oficialiai 
pripažintam “mokslui”, kurie 
varganos išminties nepaminė
jęs per sovietinę ir šiuo kartd 
autoriui okupacinę cenzūrą ne-

SPAUSTUVES REIKMENŲ PARODA NEW YORKE
Praeitą savaitę New Yorko 

koliziejaus patalpose įvyko 
spausdinimo reikmenų paroda, 
surengta specialios draugijos ir 
pavadinta “7 metine grafikos 
paroda”.

Du dideli aukštai buvo nu
statyti mašinomis, įvairiais 
spaudos reikmenimis, stalais, 
pavilionais, kur kiekviena firma 
rodė savo patobulinimus. Visa 
tai priminė garsiąją Leipzigo 
mugę, kuri sutraukdavo spaus
tuvininkus iš viso pasaulio.

Šioje parodoje dalyvavo dau
giausia amerikiečių firmos ir 
vokiečiai, kurie turi šios rū
šies aukštą štandartą. Buvo iš
statyta tik “lengvosios” maši
nos, pritaikintos žurnalams, 
knygoms; visai nebuvo rotaci
nių, kurios spausdina dienraš

TAIP dabar atrodo Mykolaitis-Putinas. Nuotr. iš 
“Literatūros ir meno metraščio”

čius.
Apskritai, didelių išradimų 

nebuvo pademonstruota: viskas 
sutelkta į preciziją ir greitį. Ir 
čia pasiekta tikrai gražių re
zultatų. Buvo tokių mašinų, ku
rios net zvimbdamos lėkė, iš
mesdamos dviejų trijų spalvų 
spaudinius.

Rinkimo būdai
Parodoje bene daugiausia 

vietos užėmė ofsetinė spauda: 
jos rinkimo mašinėlės, nuo
spaudų presai, pačios spausdi
nimo mašinos. Ofsetiniam rin
kimui pademonstravo tik pato
bulinimus.

Savo išradimus rodė ir lino- 
tipų fabrikai. Esant daug sun
kumų su rinkėjais, padaryta 
nauji išradimai, aplenkiant spe
cialistą rinkėją. Mergaitės ma-
šininkės tekstą rašo specialia 
rašomąja mašinėle ir ant juos
tos išmuša skylutes. Tos juos
tos leidžiamos į automatinį li- 
notipa. (Tokiu pat būdu renka
mas ir Darbininkas). Linotipų 
fabrikai, norėdami išlaikyti 
konkurenciją su ofsetine spau
da. išleido ir naują linotipą, iš 
kurio išjungtas metalas. Eilu
tės renkamos kaip ir paprasta
me linotipe. vėliau jų kiekvie
na raidė nufotografuojama ir 
taip sudaromos skiltys, kurios 
jau tinka ofsetinei spaudai.

Vaizdu gamyba
Nors ofsetas vis labiau iš

spaudžia vaizdų gamybą, tačiau 
parodoje buvo pademonstruota 
didžiulės kameros cinkografijai. 
aparatai gaminti klišes plasti
kos plokštelėse. Demonstravo 
ir naujus išradimus, kurie dar 
nėra gerai išvystyti ir kurie tik 
vėliau pasirodys: fotografuojant 
pagaminama ir pati klišė, Du 
Pont išradimai siekia kuo leng
viau pervesti nuotrauką į spe
cialią medžiagą.

Ofsetas demonstravo įvairias 
kameras, kaip pagaminti plokš
teles. čia padaryta daugel pa
tobulinimų spalvų išskyrime ir 
pačioje gamyboje.

Spausdinimo mašinos
Buvo išstatyta Žinomų firmų 

mašinos, daugiausia ofsetinės, 
kurios pademonstravo puikų 
spausdinimo būdą. Dviejų tri
jų spalvų ofsetinės mašinos dir- 

gali praeiti. Ir autorius dar pri
deda pripažinto sovietinio 
mokslo A. Kulalovskio išmintį 
ir toliau jau ima sutartines vi
sai rimtai ir moksliškai, duo
damas jų dainavimo būdus ir 
ryškindamas juos net pagalbi
nėmis grafikos priemonėmis.

Tas darbas autoriui pavyko 
labai gerai, daug lengviau susi-

bo be priekaištų. Tačiau neat
siliko ir spausdinimas nuo kli
šių su tinkleliu. Tokia vokie
čių “Heidelberg” mašina veikė 
nuostabiai, atspausdindama kuo 
tiksliausiai meniškas reproduk
cijas.

{vairūs reikmenys
Toliau buvo išstatyta lanks

tymo, brošiūravimo, rišimo ma
šinos. Ypač įspūdingi naujieji 
peiliai, kurie labai lengvai val
domi, puikiai pritaikomi įvai
riems formatams. Demonstra
vo ir mašinas popieriaus tem
peratūrai ar .drėgmei sumažin
ti ar padidinti, išjungti iš jo 
elektros krovą. Buvo pavaiz
duota popieriaus ir spaustuvės 
dažų gamyba.

Ypač krito į akis parodos 
skoningas sutvarkymas. Kiek- 
viena firma išstatė gražiai ir 
tvarkingai savo mašinas, pasi
darė įvairius pavilijonus. pa
gražinimus.

Apžiūrėjęs didžiulę parodą, 
susidarai vaizdą, kad Ameriko
je labai ištobulėjo spausdinimo 
technika, pasiekdama ypač di
delio subtylumo spalvų perda
vime. Visos tos mašinų maši
nos liudija, kad spausdinimas 
yra tikrai didelė industrija.

A. D.

JONAS GIELGUDAS (kairėj) vaidina Šekspyro komedijoje "Daug triukšmo dėl nieko”. Kome
dija pastatė pats Gielgudas, Ncw Yorke pradedama vaidinti rugsėjo 17.

gaudyti, nes jų negirdėjusiam 
tikrai nelengva pats dainavimo 
būdas suvokti, kai jos tikrai 
yra senos ir komplikuotos.

Sutartinių senumui autorius 
pastebėjo ir kalbos skirtus.

Ir tikrai, sutartinės išsiskiria 
daug senesnėmis kalbinėmis 
lytimis kaip visos kitos dainos, 
jau nekalbant apie kitą tauto
saką.

Leidinyje išspausdintos 484 
sutartinės ir priedu dar jų va
riantai (a, b). Dalis jų tekstų 
spausdinta tarmiškai (iš plokš
telių paprastai nurašyti), dalis 
jau bendrine kalba. Būdinga, 
kad jau išdrįso įsivesti ir brūkš
niuotąją “a” rytiečių tekstams 
bei kt. tarmėms reikalingus 
rašmenis. Pačios dainos (teks
tai) liečia medžioklės, šiena- 
piūtės. rugiapiūtės(gausiausios), 
avižapiūtės, linarūčio, verpimo, 
mėšlavežio ir kt. namų ar lau
kų darbus. Didžiajai sutartinių 
daliai pateiktos ir meliodijos, 

(nukelta į 5 p.)

Pavergtoje Lietuvoje išleis
tas šių metų literatūros ir me
no metraštis. Redagavo K. Am
brasas, A. Baltrūnas, Eug. Ma- 
tuzevičius, E. Mieželaitis. VI. 
Mozūriūnas. Metraštis storas, 
463 psl.

Kaip redaktoriai savo įžan- 
... goję sako, turėję tikslą primin

ti pamirštą gyvenimo faktą, 
reiškinį. Patys redaktoriai pri
sipažįsta, kad buvo sunkumų, 
nes “daugel reiškinių iki šiol 
nespėta 
pibrėžti 
kultūros 
psl.). O

tinkamai nušviesti, a- 
jų reikšmę lietuvių 
vystymosi kelyje” (5 

ta. “neapsisprendimą”
sudaro partijos padiktuotos pa-
žiūros vienu ar kitu klausimu.

Pirmon dalin ir sukelia tuos 
atžymėtinus faktus: tai kalen
dorine tvarka surašyti sukaktu
vininkai, svarbesnės datos nuo 
įvairių kūrinių pasirodymo ir 
1.1, čia sutelkti rašytojai, teat
ralai, mušikai, dailininkai, kul
tūros puoselėtojai. Kur asmuo 
labiau pasukęs į kairę, arba 
kur komunistas, ten išpūsta, 
pagražinta su visu trafaretiniu 
padažu. Kur rašytojas kunigas, 
ten pasitenkinama tik sausais 
faktais. Per visą sąrašą niekur 
nėra prisiminta, kad Vaižgan
tas, Maironis buvo kunigai, 
kad Baranauskas, Valančius — 
vyskupai.

Šitame ilgame sąraše yra ir 
du asmenys, mirę čia Ameriko
je. Tai Vincas Krėvė, prisimin
tas 5 metų mirties sukakties 
proga, ir Stasė Jaškevičiūtė - 
Venclauskienė, mirusi praei-
tais metais sausio 16 Water- 
buryje. Atžymėta jos 85 sukak
tis. JI uoliai reiškėsi prieš pir
mąjį pasaulinį karą, organizuo
dama vaidinimus, dalyvavo ir 
pirmame “Amerika pirtyje” 
spektaklyje.

Toliau plačiai pristatomi 
svarbieji sukaktuvininkai, 
spausdinamos ištraukos iš ruo
šiamų spaudai knygų, skelbia
mi atsiminimai, įvairios apžval
gos.

Kai tik atmerkiau pirmą kart akis, 
Gyvenimas prie mano lopšio 
Padėjo kraičio skrynią .. .
Ir niekas nežinojo, kas joje yra; 
Vieni į ją žiūrėjo su džiaugsmu, 
Kiti su abejonėm, nusiminę .. .

Gal laimės ji pilna, gal pinigu, 
O gal garbės didžios?, Bet ne, 
Tikriausiai ji pilna kančios, 
O gal vien skausmas per gyvenimą 
Lydės mane?
Aš nežinau, ir niekas to nežino.

Bėgdami metai dovanas man duos,
Išėmę iš šios paslaptingos
Kraitinės skrynios.
Ir visą savo kraitį aš regėsiu tik tada, 
Kai man akis uždengs mirtis juoda ...

Metraštis gausiai iliustruotas, 
išleistas puošniai, bet vistiek 
jis sudaro skurdoką įspūdį. Pir
miausia į akis krinta skurdi 
kūryba. Nors rašytojai bando 
atsiplėšti nuo senų partijos ap
robuotų trafaretų, bet dar to
li gražu iki laisvo kūrybinio po
lėkio. Visi motyvai ir temos 
jau girdėtos, jau gerai žinomas 
ir pats rašymo būdas.

.Keista, kad tie patys kūri
niai spausdinami literatūros 
žurnale, vėliau perkeliami į 
metraštį, o dar vėliau išleidžia
mi atskira knyga. Ar tai ne

KULTŪRINĖ KRONIKA
Prof. A. Maceina iš Freibur- 

go persikėlė į Miunsterio uni
versitetą, kur pakviestas šiems 
metas dėstyti specialaus filoso
finio kurso.

Prof. Z. Ivinskis šiuo metu 
gyvena Bonnoje, Vokietijoje ir 
vadovauja Baltų Institutui. Spa
lio ir lapkričio mėnesiams vyks
ta į Romą.

Stepo Zobarsko paruošta lie
tuvių novelių antologija anglų 
kalba jau greit bus spausdina
ma. Ištaisytos korektūros, pri
dėta autorių trumpi biografi
niai duomenys. Knyga pasiro
dys dar šį rudenį.

Almus galerijoje Great Neck, 
N. Y. nuo rugsėjo 13 iki 27 
atidaroma Burt Wasserman kū
rinių paroda.

Dail. Adolfas Valeška dalyva
vo amerikiečių dailininkų reli
ginio meno parodoje, kur ga
vo naujų užsakymų.

Kun. dr. J. Gutauskas baigia 
rašyti tikybos vadovėlį aukštes
niems lituanistinių mokyklų 
skyriams.

Krėvės raštu I tomas jau ren
kamas Liet. Enciklopedijos sp. 
Į tomą įeina: Sutemos, Daina
vos senų žmonių padavimai,

METRAŠTIS
rodo, kad autorių aruodai , tuš-.. 
ti?

Skurdų vaizdą sudaro ir 
iliustracijos. Tiesa, po Stalino 
mirties plastiniame mene pa
daryta pažangos išsivaduoti iš 
skurdaus socialistinio realizmo, 
ir rusiškos meno įtakos, bet 
tai yra tik bandymai. Stebina 
ir kai kurių grafikų nuosmukis 
(pv. Jurkūno).

Kai palygini su mūstj trem
tyje išleistais metraščiais, tai 
komunistinis darosi dar skur
desnis, nes mūsiškiai turi kur 
kas tvirtesnę ir geresnę kūry
bą. ‘ I.) 

lenkų kalba rašyti eilėraščiai, 
kuriuos išvertė Faustas Kirša.

Draugo romano konkurso 
jury komisijon iš Baltimorės į- 
eina Kazys Bradūnas ir Alfon
sas Nyka Niliūnas, iš Washing- 
tono — Leonardas Dambriū- 
nas, Antanas Vaičiulaitis ir 
Juozas Vitėnas.

Dail. A. Rakštelės kūrinių 
paroda atidaryta Bostone rug
sėjo 12, tęsis visą savaitę. Pa
roda vyksta Tautinės Sąjungos 
namuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis — UPE
LIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS,' 
romanas, išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje, 510 
psl., kaina 5 dol.
A. Giedrius — PASAKĖ
ČIOS, išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje, iliustra
vo dail. V. Simankevičius, 175 
psl., kaina 2 dol.

RUGSĖJO AIDAI
Po vasaros atostogų jau pa

sirodė rugsėjo mėn. Aidai. Sia
me numeryje rašo: Jonas Ais
tis — Bendruomenės mišios. 
Vygandas —eilėraščiai iš Lie
tuvos, L. Dambriūnas — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių as
pektai. Antanas Vaičiulaitis — 
Pasakojimas apie čipsintį žvirb
lį. Danguolė Sadūnaitė — Vie
natvė (eil.), kan. M. Vaitkus — 
Europietė žemaitė (prisimini
mai apie Sofija Kymantaitę - 
Čiurlionienę).

Kūrybos pasaulyje Aug. Ra
ginis recenzuoja M. Katiliškio 
knygą “Išėjusiems nebegrįžti", 
Tėv. L. Andriekus pristato Ken- 
nebunkporto naujas stacijas. 
St. Meringis — Autorius prie 
stulpo turgaus aikštėje. Vladas 
Jakubėnas — Trečioji lietuvių 
operos premjera “Carmen": 
Mokslo skyriuje A. Ružancovas 
skelbia Aidų žurnale tilpusių 
istorinių straipsnių bibliografi
jas: Visuomeniniame gyvenime 

—Al. Baronas —Partizanai 
scenoje ir laiko perspektyvoje. 
J Pr Dienraščiui “Draugui' 
50 metų. Visas numeris ilius
truotas Vytauto Kašubos sukur
tų Kryžiaus Kelių paveikslais.



DARBININKAS

Šilinės Šventė Mnrianapolyje
KUM. Ą.MAŽUKNKM1C

stovykloje seka sporto varžybas (k.), naujai

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

savo 
mie- 
plės- 
kaip

STOVYKLAuTOJAI Studentu Ateitininkų Sąjungos 
išrinkta Sąjungos valdyba (d.).

e,
* '. 7 t ; ■ . ’ ■ x.;

Sekmadienį, rugsėjo 6, tūks-

nagrinėti temą: “Lietuviškoji 
kultūra, jos laįmėjimai ir už
daviniai”. Suvažiavimas temą 
priėmė ir pavedė SAS valdybai 
paruošti smulkesnį temos na
grinėjimo planą ir išsiuntinėti 
visiems sąjungos nariams bei 
draugovių vadovybėms.

Gyvai diskutuota, kaip pa
ruošti medžiagą studentų atei
tininkų pasiruošimui įžodžiui. 

Šoliūnąs, šiuo metu einąs SAS- Sį reikalą-yra pasiėmęs sutvar- 
pirmininko pareigas,v pakvietė kyti buvęs sąjungds pirminah- 
kun. V. Dabušį sukalbėti maldą, 
o visus suvažiavimo dalyvius 
sugiedoti Ateitininkų himną.

Pirmasis posėdis buvo pa
švęstas sudaryti suvažiavimo 
vadovybei ir įvairioms komi
sijoms. .. Suvažiavimo pirmi
ninkais išrinkti Arvydas Barz- 
dukas ir Kęst. Skrupskelis, se
kretoriatam-y r-Lušytė, M. Skir- 
gaudaitė, R.' Staniškytė ir V. 
Žilionytė. Mandatų komisijon: 
L Paliokaitė, A. Skirmuntaitė 
ir V. Vasiulis. Nutarimų ir re
zoliucijų- komisijon — T. Ivaš- 
kaitė, S. Leimonas, S. Liulevi- būti taip pat tos vietos drau- 
čiūtė, EL Sužiedėlis ir R. Švied- govės nariais su visomis teisė

mis ir pareigomis. Taip pat pa- 
Pasistiprinę ir pasilsėję, po- vesta SAS valdybai pasirūpin- 

pietiniam posėdžiui rinkosi iš- ti, kad sąjunga būtų inkorpo- 
klausyti SAS valdybos praneši- ruota ir pripažinta “non pro- 
mų, pirmininko, sekretorės, iž- f it organization”.
dininko. Nuoširdžiai pasidžiau
gę laimėjimais ir karštai pa
diskutavę, suvažiavimo dalyviai mana kongresą Maniloje, Fili- 
įšklausė atskirų draugovių pra- pinuose, kad ten būtų tinkamai 
nešimų. Oficialūs draugovių at- atstovaujama ir Lietuva, uoliai 
stovai ir aktyvesnieji studentai ruoštis jubiliejiniam ateitinin- 
ateitininkai labai nuoširdžiai ir kų kongresui ir jame gausiai 
su rimtu atsakingumu diskuta- dalyvauti; dalyvauti ALRK Fe

deracijos kongrese New Yorke 
ir organizuoti bendrą pasitari
mą su Lietuvos Vyčiais; pasiųs
ti JAV prezidentui D. Eisenho- 
weriui laišką, išreiškiant nepa
sitenkinimą Chruščiovo vizitu 
JAV. Be to, visi studentai atei
tininkai paraginti savo straips
niais reikštis lietuviškoje spau
doje, o sąvo lituanistines stu
dijas gilinti Fordhamo univer
siteto vasaros kursuose. Pri
imta ir daugiau nutarimų, lie
čiančių SAS ideologinę ir or-

Ant smėlėto, jaunom pušim 
apaugusio Lake Ariel ežero 
kranto, tarp aukštų Pennsylva- 
nijos kalnų, rugsėjo 3 prasidė
jo SAS metinis suvažiavimas. 
Camp Owaissa stovyklavietės 
salėje susirinko 35 atstovai iš 
visų JAV kampų, ir dar du 
kart tiek svečių stovyklautojų, 
atstovavusių 10 draugovių.

Suvažiavimą pradėjo Jonas

rys.

vo padėtį draugovėse organiza
ciniu, ideologiniu bei religiniu 
atžvilgiais, ieškota geriausių 
sprendimų vietovėse veiklą su- 

♦ gyvinti ir narius ideologiškai 
kuo stipriau paruošti. Kiekvie
nu diskutuotu klausimu pada
ryti konkretūs nutarimai.

Visiems sąjungos nariams 
bei stovyklautojams buvo iš
siuntinėta anketa su klausimais, 
kokio pobūdžio ateinantiems 
metams turėtų būti parinkta

sirgo, mirė rugsėjo 7. Buvo iš- 
kilmingai palaidotas iš šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios Eliza- 
beth, N. J. Laidotuvėse- daly
vavo marijonų provincijolas 
kun. Jonas Jančius, Marianapo
lio vienuolyno viršininkas kun. 
Juozas Dambrauskas, kun. Ste
ponas Dambrauskas ir kun. Jo
nas Žalonis. Brangiam tėvui P. 
Barauskui , ir visai nuliūdusiai 
šeimai reiškiame giliausią užuo
jautą, mirus jo mylimam bro
liui Antanui.

Mokykla pradeda darbą
Marianapolio mokykloje nau

ji mokslo metai pradedami, tre
čiadienį, rugsėjo 16, iškilmin
gom mišiom. Studentai renka
si rugsėjo 14v Mokyklos vedė
jas kun. Jonas Petrauskas pra
nešė, kad studentų skaičius bus 
pilnas, bet mokytojų personalas 
bus toks pat, kaip pereitais 
metais. Be tėvų marijonų mo
kytojų personale yra pasaulie
čiai mokytojai: Jonas Kundro
tas, Algirdas Mitkus, Povilas 
Potvin ir Frank Robinson.

Vizitacija
Marianapolio vienuolyne šiuo 

■ metu vyksta vizitacija, kurią 
veda pats šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas tėvas Jo
nas Jančius. Vizitacija pradėta 
rugsėjo 8 ir tęsis dvi savaites.

gražiame Maiianapolyje pagar
binti Dievo .Motiną ir paminėti 
Marijonų konkregacijas atųau- 
nimo 50 metų sukaktį. Marijos 
Gimimo šventė ir jubiliejus bu
vo pradėti iškilmingom ponti- 
fikalinėm mišiom, kurias auko
jo vysk. Bernardas FĮąnagan, 
D.D. Asistavo prel Pranas Ju
ras, marijonų provincijolas T. 
Jonas Jančius ir kun. Benedik
tas Gauroriskas. Garbės diako
nais buvo kun. V. Paulauskas 
ir kun. Jonas Petrauskas; ce
remonijų vedėjai — Norwich 
diecezijos kancleris prel. St. 
Onge ir kun. St. Dambrauskas.

Pamokslą sakė pats vysku
pas, kuris ir atsisveikino, nes 
iš Norwicbo -diecezijos perkel
tas į Worcesterį. Ingresas bus 
rugsėjo 24 d. Savo pamoksle

klebonas šv. Marijos par., Put
liam, Conn., ir kunigai: kun. 
Omar Mandler, kun. Alfred 
Landre, kun. Jonas švagždys, 
kun. P. Juraitis, kun. V. Pui
dokas, kun. J. Jutkevičius, kun. 
A Volųngis, kun. B Liubaus- 
kas, kun J. Steponaitis. Gra
žiuose lietuviškuose rūbuose 
dalyvavo Nekalto Prasidėjimo 
seselių bendrabučio mergaitės.

Dienos pamaldos baigėsi pa
laiminimu švenčiausiu Sakra
mentu prie didžiojo Šiluvos al
toriaus. Pamaldų metu gražiai 
giedojo šv. Kazimiero parapi
jos choras iš Worcester, Mass., 
vadovaujamas Ipolito Nauragio. 
Pamokslą pasakė kun. Jonas 
Jutkevičius, priminęs Šiluvos 
istoriją ir Marijos apsireiškimą.

Šios šventės ypatingoji in- 
vyskupas išreiškė pasitenkini- tencija buvo melstis už visas 
mą, kad pirmoje jam Norwi- 
cho vyskupijoje turėjo Mariana- 
poli ir lietuvius tėvus marijo
nus, kurie ne tik dirba mokslo 
darbą bet padeda visom diece
zijos parapijom. Linkėjo sėk
mės toliau taip uoliai Spžšta-* 
lauti. Žadėjo savo paramą ir 
būdamas kaimyninės \Vorceste- 
rio diecezijos ordinaru.

Stacijos
Popiet pirmą valandą buvo 

einama stacijos Marianapolio 
sode. Stacijos įrengtos 1940 
metais lietuvių aukomis, rūpi
nantis a. a. kun. Joriui Na
vickui, kuris mirė 1941; palai
dotas prie > dvyliktos stoties. 
Buvo pąsimęįęta už visus gera
darius, ’ gyviis ir mirusius, ku
rie šiais stotis įtaisė.

Marijos valanda
Po to buvo iškilminga Mari- 

darymui. Baigiant suvažiavimą jos valanda ir procesija prie 
žodį tarė kun. Vikt. Dabušis, trijų šiai progai įrengtų Mari- 
sąjungos pirm. J, šoliūnąs. Po jos storių: Aušros Vartų, že- klestėjimo ir puoselėjimo me
to buvo įvesta naujoji sąjun- maiąų Kalvarijos ir Pažaislio. MARIANAPOJJO ŽINIOS tais”, kuriuos visomis šakėmis 
gos valdyba į pareigas. Bai- Ketvirtasis, Šiluvos, įrengtas A. A. Kun. Navicko metinės kelia okupantų rėksniai.

suvažiavlm4 dr. Juozas didžiajame altoriuje, kuris bu- Rugsėjo 2 suėjo 18 metų, Gale knygos pridėti jau ga- 
• J«m^bUV0- d qU Girnius skaitė paskaitą apie Vo pastatytas prie .Marianapolio kai mirė Marianapolio pirmas na platūs paaiškinimai. Tačiau

zsn" lietuviu- kultūros .laimėjimus, didžiųjų rūmų. rektorius ir tuolaikinis lietuvių ir šiuo kartu pagal okupantų
Marijos valandai vadovavo marijonų provincijolas kun. dr. reikalavimus. Visų tautosakos

kas Juozas Polikaitis. Taip pat 
pasiryžta atgaivinti ateitininkų 
bibliotekos leidinius.

Didesnėse vietovėse santy
kiams su smulkesniais ateiti- 
ninkiškais vienetais sunormuo- 
ti, suvažiavimas rado reikalo 
pakeisti sąjungos statuto 18-21 
str. ta prasme, kad vietovėje 
draugovės valdyba yra vyriau
sias reprezentantas visų stu
dentų ateitininkų. Visi studen
tai ateitininkai, nežiūrint ku
riai korporacijai ar kitam su- 
sigrupavimui priklausytų, turi

centro valdybos rinkimai. Są
jungos centro valdybon išrink- 
ti ir pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Sig. Leimonas, vicepirm. 
Myk. Pakštys ir Rim. Pauliu- 
konis, sekret. Birutė Duobaitė, 
Lilija Keturakytė ir Dalilė Moc- 
kapetrytė, iždin. Stasys 2iž- 
niauskas, specialiems reikalams 
Eligijus Sužiedėlis; visi iš Bos
tono draugovės. Vytenis Damu- 
šis, vicepirmininkas vakarų a- 

"pygardai, o jo sekretore Ram.
Valiukonytė; abu iš Detroito 
draugovės. Užsienio skyriaus 
vedėjas Rom. šviedrys, studi
juojąs Cornell universitete, jo 
padėjėja Aušra Skirmuntaitė iš 
Kenoshos. Spaudos ir informa
cijos skyriaus vedėjas Gedimi
nas Naujokaitis iš New Yorko. 
Kontrolės komisijon išrinkti 
Rimas Lukas, Philadelphia, Na
rimantas Udrys, Detroitas, Te
resė Ivaškaitė, New Yorko drau
govė.

šeštadienio priešpietis buvo 
skirtas nutarimų bei rezoliuci
jų priėmimui ir suvažiavimo už-

pavergtas tautas, ypač už Lie
tuvą. Marijos nuolatinis pamo
kinimas buvo, kad žmonija nuo
lat prisimintų savo Dievą, mels
tųsi ir darytų atgailą už pa
saulio nuodėmes.

Tėvai marijonai per savo 
viršininką kun. Juozą Damb
rauską, MIC, nuoširdžiai dėko
ja visai tikinčiųjų gausiai mi
niai, dvasiškijai, seselėms vie
nuolėms už dalyvavimą šiose 
jubiliejinėse iškilmėse. Norima 
ypač padėkoti laikraščiams, 
Naujos Anglijos radijo valan
dėlėms už gražius pranešimus 
ir Bostono arkidiecezijos tele
vizijos programos vedėjui už 
priminimą šio jubiliejaus. Vi
siems, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie šių iškilmių, tė
vai marijonai prašo, kad mū
sų dangiškoji Motina jus lai
mintu.

Sutartinėms.
(Atkelta iš 4 psl.) 

prijungiant tekstinius varijan- 
tus. Paprastai tų melodijų dau
guma nurašyta iš Lietuvių Tau
tosakos Archyvo fonografo 
plokštelių, t. y. jos užrašytos 
tais “baisiais buržuaziniais me
tais, kai senąja tautos kultū
ra niekas nesirūpino”, tačiau 
labai maža jų teužrašyta vadi
namaisiais “liaudies kultūros

Tai buvo įvadinė paskaita į 
pasirinktą metinę temą. Šuva- kun. J. Bakanas, asistuojant Jonas Navickas. Iš ryto buvo rinkėj ų, pabėgusiu iš bolševi- 

-----  ». . . - .~ atlaikytos gedulingos mišios, kinio teroro arba dabar jau su
kurtas aukojo pats namo vir- naikintę Sibire pavardės pra- 
šininkas kun. Juozas Dambraus- leistos. Nėra nei dr. J. Balio, 
kas. Asistavo kun. Jonas Pet- nei Chicagoje mirusio J. Būgos, 
rauskas, kun. Albinas Gurklys nei kt. pavardžių. Matyti MVD 
ir kun. Petras Barauskas. Cho
rą per mišias ir per “Libera”, 
kuri buvo sugiedota prie kun.
J. Navicko kapo, sudarė patys varde dažnai praslistų. Tiesa ir 
tėvai marijonai, 
broliui Jonui Baniui, M.I.C.

Mišiose dalyvavo dar Nekal
to Prasidėjimo seselės iš Put-

žiavimas baigtas tautos himnu, kun. A. Jankauskui ir kun. B.
R. Vai. Benesevičiui. Vysk B Flana- 

gan taipogi dalyvavo su tūks
tantinėmis tikinčiųjų miniomis 
Jo palydomai buvo kun. Vac. 
Martinkus ir kleb. kun. J. Ma
tutis.

Prie kiekvieno Marijos alto
riaus buvo atkalbėtos maldos 
už kenčiančią Lietuvą, už visus 
mirusius ir gyvuosius, kurie 
kenčia komunizmo vergovėje. 
Procesijoje dalyvavo svečiai ku
nigai, seselės vienuolės ir pa- namo ir kiti svečiai, 
sauliečiai. Tarp dvasiškių dar 
buvo prel. K. Vasys, prel. Pr.
Strakauskas, prel. Donat Jette, ko brolis Antanas, kuris ilgai

—Prof. St. Žymantas - Ža
kevičius, dirbęs Amerikos Bal
se Miunchene, Vokietijoje, lie
tuviškąjį skyrių ten visiškai 
likvidavus, atvyksta į JAV. Ap
sistos 
prof.

ir cenzūra gerai tuos reikalus 
suregistravo ir patikrina, nes 
vis tik kitu metu viena kita pa-

—Kuil dr. Viktoras Gidžiū
nas, buvęs lietuvių prandSko- 
nų provincijolas, išvykęs* į Ro- 
mą naujom pareigom, praplauk
damas pro Azorų salas, iš lai
vo Cristoforo Colontbo prisiun
tė sveikinimą ir padėką už iš
leistuves Ateitininkų Federaci
jai, kurios vyriausiuoju dvasios 
vadu buvo aštuonęrįus_ metų§,, 
ir Darbininko redakcijai. Šiuo 
metu yra* jau pasiekęs Romą. 
Jo adresas: Via Merulana 124, 
Roma, Italy.

—Ats. gen. Vincas Griga
liūnas, gyvenąs Kolumbijoje 
prisiųsdamas iš anksto prenu
meratą Darbininkui už 1960 
metus, rašo: ‘Anksti vedęs, 
anksti kėlęs ir laikraštį užsa
kęs nesigailėsi. Jungiu ir 
sveikinimą bei linkėjimą 
lam Darbininkui klestėti, 
tis ir laimėti visų širdis, 
jis laimėjo manąją’.

—Prof. dr. Pranui Skardžiui, 
lietuvių kalbininkui, suėjo 60 
metų. Lietuvoje yra parašęs 
keletą Stambių veikalų ir daū- 
gy bę s t rąipsfūų- Tremtyje "yraf^’ 
suredagavęs “Lietuvių kalbos ~- 
vadovą” (1950), be kurio retas 
kas dabar galėtų apsieiti, šiuo 
metu sukaktuvininkas dirba 
Kongreso bibliotekoje Washing- 
tone.

— Prel. Ign. ‘ Valančiūnas, 
ilgametis šv. Kazimiero parapi
jos Philadelphijoj klebonas, dėl 
sveikatos ir senyvo amžiaus iš 
klebono pareigų pasitraukė.

-— Kun. Kl. Balutis, Tama- 
qua, Pa., lietuvių parapijos kle
bonas, paskirtas šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonu Phi
ladelphijoj.

— Kun. Wm. Vėžis, švč. Jė
zaus širdies lietuvių parapijos, 
New Philadelphia, vikaras, pa- 
skirtas šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos klebonu Tama- 
qua, Pa.

— Kun. St. Raila, šv. Jur
gio parapijos vikaras Shenan- 
doah, Pa., perkeltas į Philadel- 
phiją šv. Jurgio parapijos vi
karu. Jo dabartinis adresas: 
3580 Salmon St., Philadelphia 
34, Pa.

Les Angeles pas uošvį 
Mykolą Biržišką.
Kun. Pr. Manelis išver- 
vokiečių kalbos katekiz-tė iš

mą, paruoštą Vokietijos vysku
pų pastangomis. Šis katekiz
mas laikomas vienu iš naujau
sių ir geriausių.

A. a. Antanas Barauskas
Mokytojo kun. Petro Baraus-

tema. Dr. J. Girnius, suvedęs ganįzacinę veiklą.
anketos davinius, suvažiavimui Įdomiausias šios .dienos pro- 
pasiūlė ateinančiais metais pa- gramos punktas buvo naujos

Kiekviena kuopa, užsimokėjusi LDS Centrui mokes

ty. JUOZAPO tvtntovt Montreafyje tig vnw> buvo gaustai lankoma

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos 
(LDS) seimas įvyks šeštadienį, rugsejo-September 19, šv. 
Juozapo lietuvių paropojo j, Waterbury, Conn.

LDS Centro Valdybos:
Pirmininkas Vtocas J, Kudirka

Seimas prasidės tos parapijos bažnyčioje, Congress 
Avė., 9 vai. ryto šv. mišiomis ir egzekvijom už mirusius 
LDS narius. Šv. mišias aukos prel. Pr. Virmauskis. Po 
šv. mišių bus pusryčiai, o po pusryčių posėdžiai. Pietūs 
apie 12 vai. Po pietų posėdžiai prasidės 1:30 vai. Sei
mas užsibaigs LDS Centro Valdybos rinkimu, malda ir 
himnu. *

titudjoje. Apskričiai po du atstovus. Prašome perskai
tyti konstituciją nors prieš seimą.

PASTABA: Prašymai aukų ar stipendijų pirmiau- 
ąia turi būti paduoti prieš seimą LDS Labdarybės ir Sti
pendijų Komisijos pirmininkui kun. Jonui Vaitekūnui, 350 
Smith Street,’ Providence, R. L arba LDS seime, kad jis 
galėtų susipažinti su prašymu.

Daugiau informacijų galite gauti iš LDS Centro Val
dybos finansų raštininkės M ra, Nell Meškūnas, 91 Con
gress Avė., Waterbury, Conn.

L’- ;

diriguojant dabar viena pralindo: J. Vaide- 
lys, nors ir pasitraukęs, bet jo 
pavardė įrašyta (nr. 316, 237, 
340), tuo tarpu jau mirusiam 
J. Būgai jokia sovietinė (nuo 
1955 nuolat kartojama) amnes
tija netaikoma, prie Kar. Sta- 
tulevičienės dainuotų dainų J.

įstaigą ir užrašinėjo fonografu 
meliodijas į plokšteles. Jis stu
dijavo Kauno konservatorijoje, 
Humanitarinių mokslų fakulte
te, studijas baigdamas 1942. 
Pasitraukus 1944 iš Lietuvos 
dr. J. Baliui, kurį laiką buvo 
Lietuvių Tautosakos Archyvo 
vedėju, dabar Vilniaus pedago
ginio instituto lietuvių literatū
ros katedros vedėjas. Yra iš
spausdinęs atskirų tautosakos 
klausimais straipsnių, įvadų 
tautosakos rinkiniams. Nepr.

senutę į Lietuvių Tautosakos 
Archyvą 1939 pats J. Būga at
lydėjo! Pagaliau jo motinai, da
bar Sibire, nebeišvengdami dė
ti pavardę, tai nors kaimą iš
metė! Tai sovietinės laisvės ar
ba “liaudies priešo’ prakeiki
mo pavyzdžiai, vykdomi vis 
apie sovietinė “amnestijas” 1 
įkyriai pabėgusiems skelbiant. 
Ir tiesiog nesuprantama kodėl 
Lietuvoje sovietinė cenzūra 
žiauresnė, daugiau nubrauko 
pabėgėlių pavardes, kai pavyz
džiui Latvijoje esama kitaip. Jų 
leistose Latviešų Taftitasdzies- 
mas (rinktinės) III tome jau 
1957 net H. Biezais Die Haupt- 
goettinnen der alten Letten, 
išleista 1955 Uppsaloje (Šve
dijoje) įrašyta, tuo tarpu pas 
mus ir 1958.V.4 sovietinės cen
zūros pasirašytoje knygoje dar 
pavardės išvalytos.

Zenonas Slaviūnas g. 1907 
Skaudvilės apyl. 1934 pradėjo 
dirbti prie Švietimo ministeri
jos įsteigtoje Komisijoje Tautos 
Meliodijoms Rinkti (buvo reika
lų vedėju), kuriai vadovavo St. 
Šimkus. Lietuvių Tautosakos 
Komisiją sujungus su anksčiau 
minėta Komisija ir 1935 VII 
įsteigus visai atskirą Lietuvių ! 
Tautosakos Archyvą. Z. Slavių- ] 
nas perėjo dirbti i šia nauia j
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Office: 
114-55 OUEENS BUVO. 
FOREST MILLS. N. Y. 

Virgin i a 3-1477

Buy Auto Insurance 

With eyes wMe open. 

Pon t buy on price Otone. 
You’re cheating yourself. 
Conskfer everyttling. 

Best all around bargoin ... 

Hartford Auto Insurance. 
Compiete proteetton. 
Ten you why.

Ask us. Soon..

ALBERT F. PETERS

u? Lietuvoje jo labai reikšmingas 
darbas —tai Lietuvių Kanklės 
1937 (Tautosakos Darbų III-1.).

SUTARTINĖS daugiabalsės 
lietuviŲ liaudies dainos I; su
darė ir paruošė Z. Slaviūnas, 
789 psl., Vilnius 1958.



REAL ESTATE
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BRlGHTONO parko kanklininkų grupė su vadove Klrvattyte.

5- IN ANNUNCIATION PARISH 
IN PARIMUS, N. J.

L 4-bedrm ranch; large dining rm & 
kitch u’/eating area, beamed ceilings 
ta both: manv extras; beautifully 
‘landscaped 100x125: near Catholic 

Church and Parochial School & NY 
bus. $23,500. Gllbert 5-3391.

IN ST. MARY OUEEN OF HEAVEN 
PARISH IN BROOKLYN. N. Y.

E. 55th St. A GIenw«Md Rd. 6 month 
aew serui-<W. 2 fana. brick duplex. 6S 
A 4>4- Inenme $135. Ultra mod custotn 
A*c. 2 porches. »/*. JalnUKie doont. birch 
cab. dutch ovea. tub enc’s. vanitięs. sdid- 

- fkg ch^u'ts. vrou/ht iron front garden 
encl -ynd raUines M.-ny extrus. Saerifice 
$32.000. Hl 4-3799.

Lietuvoje nebėra gyvy
"Tėviškės Žiburiuose" (

33) Al. Gimantas duoda so 
tinės stątistikos apie gyvulius
ir paukščius Lietuvos miškuose 

c ir laukuose. Atrodo, kad visą 
ta žvėrija* yra gyva ir veisiasi. 

' Bet, tai statistikai uždėta ant
raštė “Žvėriena Lietuvoje”. Tad 
vėl atrodo, kad visi žvėrys ir 
paukščiai yra paversti negyva 

__ mėsa__“Lietuvių Kalbos vado- 
»s vas” (taip pat ir komunistinis 

“Dabartinis Lietuvių Kalbos 
žodynas”) rašo: žvėriena —: 

- žvėries mėsa”.
. Neaišku taip • pat, kaip yra 

su vilkais. Tvirtinama, kad jų 
tebėra likę “apie pusantro šim
to’. Bet čia pat pastebima, kad 
yra “ganėtinai griežti medžiok
lės įstatymai ir su brokoneria- 
vimu (nelegaliu žvėrių medžio- 

> jimu. Red ), stengiamasi kovo
ti visais Įmanomais būdais”. 
Ar ir vilkų neleidžiama me-

• džioti? Paliekami veislei?...

KONKURSAS KANTATAI

•S;

i

Gerai dokumentuota
"Mūšy Pastogė' (Nr. 30), lei

džiama Australijoje, pamini 
neseniai išleistą dr. Alfredo 
Ericho Sefino khygą<^TKe Em-~
ergence of Modern Lthuania’ 
(Naujosios Lietuvos iškilimas). 
Pamini tokiu pagyrimu: “Tai 
yra pirmas anglų kalba taip 
rūpestingai paruoštas ir taip 
gerai dokumentuotas darbas iš 
šio svarbiojo Lietuvos atsikūri
mo laikotarpio”... Kažin? Ka- 

- žin ar dokumentuota, kad Lie
tuva skelbė du kartu savo ne
priklausomybę; kad ja iškovo- 

; ję kone vieni vokiečiai; kad 
bolševikinė Kapsuko vyriausy
bė buvusi beveik tolygi Lietu
vos Tarybos sudarytajai; kad 
lietuviai visai neturėję vadų; 
kad nepriklausomybės laikais 
valdęs ne Smetona, o jo žmo
na, kad Vytautas Gylys buvęs 
Suomijos gubernatorius, kad 
Hitleris užėmęs Klaipėdą 1938 
metais; kad Vilniaus, Suvalkų, 
Gardino srityse seniai jau lie
tuvių negyventa, kad Mažąją 
Lietuvą lietuviai kolonizavę po 
1422 metų... Ar “Mūsų Pa
stogės” recenzentas tą knygą

Pirmosios dainų šventės ko
mitetas ir lietuvių muzikos ko
misija yra paskelbę konkursą 
kantatai arba kitokiam tokios 
pat apimties kūriniui parašyti 
šiomis sąlygomis:

1. Muzikos kūrinys rašomas 
paties kompozitoriaus pasirink
tu tekstu (pageidaujama patrio
tinio turinio) mišriam chorui 
su solistais ir akompanimentu, 

' išpildarit trunkąs 10 -; 15 mi
nučių.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami lietuviai kompozitoriai, 
bet kiekvieno kompozitoriaus 
prašoma konkurse dalyvauti 
tik su vienu kūriniu.

meninį lygį, antroj eilėj — 
tinkamumą mūsų sąlygoms, ir 
išrinks kūrinį, kuris galės bū
ti išpildomas 1961 antroje dai
nų šventėje Chicagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad at
rinktas kūrinys galės būti iš
pildomas dainų šventės progra
moje, pageidaujama akompa- 
niamento, kuris reikalui esant, 
galėtų būti jįtjįktąs..,vargonų 
fortepijonS arba ir orkestruo- 
tas; vokalinės dalies pageidau
jama tokios, kad būtų pajėgia
ma paruošti vidutinio pajėgu
mo chorams.

6. Jury komisija gali nutar
ti, kad iš atsiųstųjų neatsiran
da atrinktinio kūrinio. »

7. Atrinktojo kūrinio kompo
zitoriui įteikiama 1,000 dol. 
premija. Premiją skyrė pirmo
sios dainų šventės komitetas 
ir ji Įteikiama antrosios dainų 
šventės metu.

DARBI 1HMKAS

.8. Lietuvių muzikos komisi
jos teisės premijuoto kūrinio 
atžvilgiu: a. leidžia premijuoto 
kūrinio pirmąją laidą; b. spaus
dina ar kitaip multiplikuoja 
premijuoto kūrinio balsus, tą 
kūrinį rengiant antrajai dainų 
šventei; c. premijuotas kūrinys 
niekur negali būti pildomas 
viešai pirma, negu jis bus iš
pildytas antrosios dainų, šver^ 
tės programoje.

9. Su nepremijuotų kūrinių 
autoriais tų kūrinių išleidimo 
ar panaudojimo reikalu galės 
būti tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

Alice Stephens
I Dainy šventės Komiteto 

Pirmininkė
3. Ne kompozitoriaus ranka 

parašytas rankraštis — klavy- 
ras, pasirašytas slapyvardžiu, 
pristatomas ligi 1959 gruodžio 
31 šiuo adresu: Mrs. Alice 
Stephens, 64 East Van Bųren 

St., Room 514. Chicago 4, III. 
Atskiram užklijuotam voke pri- ’ 
dedamas kompozitoriaus adre
sas ir slapyvardžio paaiškinimas 
pavarde.

4. Gautus rankraščius ap
svarstys jury komisija, kuri 
pirmoj eilėj įvertins kūrinių

pakvietė misijas vesti pranciš- tojų tenka 573 dienraščių eg- 
koną kun. B. Bagdoną, O.F.M zempIioriai. jungUnėSe Ameri- 
Choras pasirengia giedojimui kos valstybėse 1000 žmonių iš- 
Kviečiami nauji choristai.

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH
IN BROOKLYN

FLATBUSH (715 Cortelyou Rd.).
Fine residential area opposite nėw 

jr high school; large house, 9 rms, 
3-bathrooms, double overhead-door 
garaere: on large landscaped lot. 
40x100; suitable for professional man 
or large family. AP 7-6100.

RIVERHEAD—E. Su<folk Co. vic.
Custoni-built hom-s on your lot. No 

u<>wn paym-nt. Financing arranged. 
Write nr c-ill Riverside Homes. West 
Main St.. Riverhead. N. Y.

PARK 7-3395 OR PARK 7-3498 
For aditional Information fili in coupon 
and mail to above address.
NAME ........... ..........................................................
ADDRESS ................ ........... ................. .................
PHONE ...........    „............................

IN RESURRECTION PARISH IN
RYE, N. Y.—Spectacular Vięw. 

S^hedroorn 'dream ;SaifČ^ 'c« ''fiSid- 
scaped acre, 2 large private ter- 
races. Mušt be seen. $33.000. Ad- 
ditional soundview property avail
able. Near parochial school. Owner: 
WO 7-2804.

WINDHAM, N. Y.
Northern Catskills — DUDE RANCH or 
CHILDREN’S CAMP site. 32 rooms. 8 
fireplaces. Hot-Air heat. swimming. fish- 
ing. hunting. skiing. 150 acres totai. 100 
acres open fields. excel out-buildings for 
recreation. completely furnished for 
guests.. 1% miles to village. 2’4 miles to 
churcb. over 1 mile highvav frontage. 
Located in NEW SKI DEVELOPMENT 
AREA. $30.000. 1 /3 down. Business. Re
sorts. Acreage. CoVages.

JOHN GARRAGHAN — Broker
WINDHAM. N. Y.

Don’t. Wait — Investigate —■ Phone 153

1959 m. rbgsėįio 15 d., nr. 61.

KOKIAS DOVANAS ?
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom? |

Nėra abejonės, kad atraižas geros, S 
, importuotos, vilnonės medžiagos!!! X

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ «
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ |
trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine. I
118-125-138 ORCHAKD ST. — GR 5-4525 t

Cor. DELANCY, N.Y.C. |
S. Beckensteino krautuvėse kalbama , X
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiėkai. S

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, X 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO $

PrAdžiuginkite šavo pihines ir artimuosius Lietuvoje X 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai eilutei afba | 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui! f f

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų g 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- % 
dom, antdūrim, baldam aptraukti, užvalkalam. X
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, ' g 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. X
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas a

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 EuropąIN OUR LADY OF CENACLE 
PARISH IN Jamaica, L. I., N. Y.

2 family brick — Garage. Near
Catholic Church and prochial school. PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms,; dovanoms

NEW YORK 2, N. Y.200 ORCHAKD STREET
TeL: AL 4-8319

perka 337 dįepraščius. Tačiau

skaitė? IN CATHOLIC AREA IN

REAL ESTATE
r

Telefonas: EUzabeth 4-1711

(O.)

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C.

ROOM ■ BOARD

SA 7-6254

CENTERVILLE — NEAR 
MIDDLETOVVN, N. Y. 
1 ACRE $50 DOWN

Advacent Road frontajre. Electricity. 
swimming- nearby. Terma $25 monthly. 
Fiill price $550. Many parcels available. 
For Information and map write

Corner house. 6 rooms plūs large sun- 
parlor. garage. Convenįent location. near 
ai! shopping. transportation. walkfng 
distance to Catholic and Parochial School 
Asking $15.500. Mušt be seen.

Phone: SO 3-5869

Reasonable priced. Mušt be seen. 
Principais only. 
OLympia 7-7543

6 room modern ranch — full cellar. 
Mušt be seen. Sacrificing. Builder.

IN OUR LADY OF LOURDES 
PARISH IN MALVERNE, L. I.

2-fam. home. 5 years old. 6 rooms 
up. 6 rooms down. Many extras. Near 
everything incL Catholic Church & 
Parochial School. $28,000. LY 9-0325

SUNSET COTTAGE
ON STATEN ISLAND 

FOR ELDERLY PEOPLE. 
GOOD FOOD AND CARE 
AT REASONABLE RATES

IN ST. JOSEPH’S PARISH IN 
MAPLEWOOD. N. J.

JOHN BRAUN 
69 Vaite/ View Road 
Lake Mohegan. N.

IN OUR LADY OF SORROWS 
PARISH IN East Orange, N. J.

Tirxedo Park. 27 So. Kingman Rd., 
2*4 story brick frame 4 bedrooms. 
2*/į baths. near Sėtom Hali Campus. 
Asking $29,800. Call weekdays, Ml 
3-1000 ext. 201.

TW 5-2391 
or 

PO 7-8434.

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

EVergreen 7-2155

Resid. ILlinois 8-7118 '

Kada yra plagijatas?..
Dirvoje (nr. 68) Juozas Ju

revičius atkreipia dėmesį i vie
ną Jono Miškinio straipsnį apie 
tautą. Straipsnis buvo atspaus
dintas ‘"Laisvoje Lietuvoje". Ji
sai vietomis žodis žodin pakar
toja A. Smetonos kalbą, pasa
kytą 1938 kovo 12. J. Jurevi
čius piktinasi plagijatu: esą ne
nurodyta. kad tai A. Smetonos 
mintys ir žodžiai... Viskas bū
tų tvarkoje (plagijuoti negražu 
ir nedera!), jei J. Jurevičius 
nebūtų pridėjęs dar tokios pa
stabos: “Gal tas reikalas nebū
tų toks opus ir nuodėmingas, 
jeigu nebūtų ruošiama Valsty
bės Prezidento A. Smetonos 
monografijai Vadinasi, jeigu 
ji nebūtų rašoma, tai plagijuo
ti būtų galima. Gal J. Miški
nis nežinojo, kad rašoma?

ADVOKATAS
87 Skendau Avė. 

Kruoklyn 8. N. N.
4 7. 7i

Beraščiai ir spauda r-
Pagal Jungtinių Tautų spe

cialios komisijos mokslo ir kul
tūros reikalams naujus duome
nis, pasauly dar yra du penk-

BRIDGEPORT, CONN. tadaliai beraščių. Tokioje por-
x .. - . tugalų valdomoje Angoloje be-
šv. Jurgio parapijos bazny- raščių yra 97 procentai. Sve

čioje hetuipškos misijos bus ^joje tuo tarpu beraščių skai-
rugsejo 17, 18 ir 19, o 40 vai. qus sumažėjęs. iki 0,1 proc. 
00a1^ u ‘’’-~ruSsėJ0 20, 21 ir Laikraščių daugiausiai išper- 
22. Kleb. kun. J. Kazlauskas ka Anglijoje. Ten 1000 gyven-

NAUJOS PLOKŠTELĖS

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
raSomų maftinčlh; katalogu* Ir Įj; 
Informacija* su viso pasaulio I! 
raidynais Rausite veltui, _ tik j; 
praneškite savo adresą: g

j. L. GIEDRAITIS,
1632 Broad Street 
Hartford, Cero.,

SaZIntana patarnavima* I?

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Mūsų parapijoje įvyko kuni- JAV turi kur kas daugiau dien- 
gų permainos: kun. P. Prans- rašau: 1954 buvo leidžiama 
kus iškeltas į airių parapiją, i.824 dienraščiai, o Anglijoje 
o pas mus atkeltas tik šiemet dienraščių.
įšventintas kun. J. P. Juškevi
čius, kuris vikaraus mūsų pa
rapijoje ir mokytojaus Notre 
Dame aukštesnėje mokykloje.

Choras mano surengti kon
certą. Vargonininkas A. Stani- 
šauskas rūpinasi gauti svetį so
listą. Koncertas numatytas apie 
spalio pabaigą.

Solistė Lionė Juodytė—Mat-
hews yra įdainavusi naujų H. CHILDREN BOARDED 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reąuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko * administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stųką, 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.

EXPERIENCED MOTHER, 

care for infants, week or month. 
Private home. Best of care, 8 years 
experience, age 1 week-3 years — 
reasonable rates. U L 8-1553.

IN ST. MARTIN OF TOURS 
PARISH IN BATHPAGE, L. I.

7-room split, Center hall. 3 bedrms, 
2<4 baths, paneled play room, patio. 
carpeting, large plot—landscaped. 
Walk to station, schools, shopping. 
Asking $19.200. Owner: OV 1-7461.

(WTTM INSUBANCE)

Periodically. Group Life Insurance b available to

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

REUGiOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV B KUČINSKAS

obligation, fili in and RKTURN This Advektisbment

WADDELL & REED, INC.

1 35 So. 8th Street

Brooklyn- II. N. Y
NAME: 
ADDRESS: 
CITT:

ADAM STANKŪNAS

SIUNTINIAMS [ LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

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

GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsieni.

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

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.
L: VI 7-4477

WOODHAVEN 21

- 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak.



DARBININKAS
-į'-’.j t;f*. t '' .*?-?■ -"i

Lietuvos konsulato j
• va - ■ ' “. ’ ; 1

Amšiaienė * Pažereckaiiė, fi
na, Jono iš Pavidaujo m 
km., Eržvilko vL;

Cinką, Juozas, gim. Veive^ \ 
ribose, žmona Viktorija Geibiu- j 
tė, sūnus Rimas, duktė Valė;

Grigonis (kitaip Grigas), An
tanas, Kazys ir Stasys, Martyno 
sūnūs; ; I

Januševičius, Jonas, Antano j 
sūnūs, iš žvaguičių km., Papi< 

_ Jio vi., Biržų ap~
Kalvaitis, Juozas ir Jurgis, j

Kazlauskas, Konstantinas, gy
venęs Cleveland, Ohio;

Krollytė (Kroli), Augustė, E- 
ma ir Olga, Juliaus ir Lenos 
dukterys, iš Palapiškių km., iš
tekėjusių pavardės: Wendler, 
Schamo ir Schopp

Liesis, Antanas ir Bronius, 
gyvenę Jurbarke;

Markūnas, Lauras, Kazio sū
nus,. iš Žemaitkienio vi.;

Martusevičienė, Ona, Adomo 
duktė, vyras Adolfas;

Mažeika, Vincas, Vinco sū
nus, gimęs 1898 m. vasario 4;

Pažereckas, Kazys, Jono sū
nus, iš Pavidaujo Dl km., Erž- 

■*-. -7, -•isdĮkD...
r Peteris, Petras, Petro sūnus, 

gimęs Tauragėje;
Rūkas, Antanas, Vinco sū

nus, gimęs 1925 m. Tauragės 
Saveikis Antanas gim. Lei
palingyje 1908 m., atvykęs iš 
Vokietijos į JAV 1958 metais;

Schreiber - Dilbaitė, Ona 
(Anuj), iš Gurklių km., gyveno 
Collinsville;

Šniukšta, Vincas, gyveno 
West Haven, Conn.;

Tamašauskas, Bronislovas, 
Jono ir Barboros sūnus, gimęs 
Rietavo vi., 1925 m.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at-

DALIS LIETUVAIČIŲ, kortos dalyvavo Itt tai Ąmrrtcaa žaidynių ati
daryme Chicagoje. žaidynės tęsėsi nuo ruįpMgTo 27 Iki ragaijo 7, jose 
dalyvavo 2,150 sportininkų it 24 Salių. Daugiausia medalių (121 aukso, 
13 sidabro, 52 bronzos) laimėjo JAV sportininkai. Nuotr. Ed. bulaičio.

Brooklyn Conservatory of Music, 58 7th Ave^ Brooklyn. MA 2-3300 
Piano, Voice and all allied subjects, including dancing and dramaties.

Queensboro Branch:
Brooklyn Conservatory of Music, 140-26 Franklin Avė., Flushing. IN1-8900 

(See Brooklyn and Queena YeDow Pages)

IN BALDWIN
atidaryta kasdien pietums ir vakarienei, šokiai ir programa 

HERBERT KRUEGER ORKESTRAS KIEKVIENĄ VAKARĄ 
BE PIRMADIENIO

6 SALES VESTUVĖMS, BANKETAMS, DRAUGIJOMS 
w GERAS PASIPARKINIMAS J .

' ATVĖSINTAS ORAS '/<' 7'?/ '***-

100 W. Sunrise Highway, Baldwni, N. Y. 
TeL BAldwin 3-7200

AUTO INSURANCE CARS WANTED

9-8282

( dtlantie Rnėnanrtr Mtttng vtth CMMN1 NttM
V«Mtte»4vS3Httw-AMor.' Vfttt ūfanioL AaM* Ū
D 641. te te* 3, HAME9C k a M ete «tte M
. !c> u1-1 .

CARRlĄW1MtWE RESTAURANT AND SHOP, Hamte ten.

DONAGHY STEAK HOUSE, 5523 MOAOMfAY, AT W. 236th ST.

HAMMOND ORGAN NIGHTLY. AIR. CONDrUONSi, CATERING
___ : -b ■ * ------- *-» : -* ■’ 

DOLLHOUSE RESTAURANT

REASONABLE PRICES. FO 4-892?

LOVE LOBSTER? AHOY1 STOP... LOOK... REAO!

■ \ iv ib. lobster and deėsert
CHeCseK, 40-48 Main SL, Ftaahing. Air Cindltioned

SAYAT NOVA RESTAURANT — 91 Chark* SL N.Y.C. 
SpedaUzing in Aimenian cttisiae 

At reascmable prices 
OR 5-7364

LAKE MINNEWASKA MOUNTAIN HOUSES — Lake Mhw»ewaska 
(New Palte- Alpine 6-2171; New York, WA 5-5638) (88 miles). Delightful 

dining at this mountain top resort. American food. 
L. 12:30-2, 33.50; D. 6:30-8, Sun. 12:30-2, $4- Sat steak D. 34.50.

RAINBOW RESTAURANT, Aibany Post Road, Ossining, N. Y. 
Wiison 1-9721

Dagjsh-American Cuisine Smorgasbord ^Saturday and Sunday. Br 
lobster. Lundy&i — Cocktails — Diner? Popular Prices. Air-Oc®diti<: 
Ample Parking.

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

Sunday Dinner from 32.75. Private Banąuet Facilities up to 500 people. 
Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

Consufate'^GėnėrSf «dF
Lithuania
41 Wes* 82nd Street

TO PLACE,

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

EMPL. ANGENCIES

YORKVILLE EMPLOYMENT

200 East 85th St.
AGENCY

TRv9-4620

Didelis darbę pasirinkimas 
vyrams ir moterims 

įmonėje, įstaigoje, namę ruošoje

HELP WANTED

Virėjams, vedusioms poroms, vaikų 
slaugėms, auklėms, padavėjoms, namų 
modos darbininkams, o taip pat Įvairių 
pramones Sakų tarnautojams geriausias 
sąlygas ir aukšta atlyginimą New Yor- 
ke, Brooklyne ir apylinkėse, parūpina

ACME EMPLOYMENT AGENCY
555 Fith Ave., Brooklyn 15, N. Y. 

Corner of Mth St.
Mn A Jenaen, prop. SO 8-7264-65-66

BigliOspiMbiRs. 
Doctorš’MI$,tOQ. 
CmMtappentoyov. 
(Hess josite 
Hartford 
MajorMeific*

ALBERT F. PETERS
Offtoe: 

116-55 GUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y.

Vlrglnla 3-1477

. TRUCK & AUTO INSURANCE 
12 PAYMENTS. FSI.

ŠAME DAY 
R. MURLEY

HY 9-2582
523 9th Street, Brooklyn, N. \ 

also
ADVANCED DISCOUNTS

TOP PRICES FOR YOUR CAR 
OR TRUCK

ANY YEAR
W. PALIK

1732 Jerome Avė., Bronx, N. '
TR 2-8985

BRIELLE YACHT CLUB^ Brielle, N. J.
(Castle 3-3800), Ocean & Green Avės. A wonderful place right on the 
water and overlooking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a- la 
carte entrees 31-85-33; D 5-12, Sun. 12-10, entrees 32.60-36.50. Music, danc
ing from 8 p. 'm: ’ ■

: nGRISWOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine old inn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal brcnle<f steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees 31.25 up; 
D 6-9, Sun,qt-3n£ ,6-r8, entrees 32.25 up. Dancing Sat eves. Closed Mon.

SMALL DOWN PAYMENT 
on all types of

AUTOMOBILE INSURANCE

ROSLOFF
669 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

TR 5-2914.

FARM & ACREAGE

WALTON, N. Y. 5 kamb. jreng-

H & C vanduo; 47 akr. žemės, ga-

6 mylios iki Walton. Prašo 10,000 
dol. Įmokėti 3.000 dol., vėliau mo
kama 50 dol. kas mėnesį iš 4^į%. 
Skambint tel. CL 3-9675 (NYC).

TOP DOLLARS PAID
For Jmak Care

Phone GL 1-0385

8JL MLto 6>P. M.

PAINTtNG

PAINTING AND DECORATING

WILLIAM CHRISTENSEN
PAINTING and DECORATING

CONTRACTORS
477 59th SL, Brooklyn 20, N. Y. 

Phone: HYacinth 2-6034 
Referencęs gladly submitted

SPECIAL NOTICE TO OUR OUT-OF-TOWN GROUPES 
WHO WILL BE VIŠITING NEW YORK THIS SUMMER. 
WE HIGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR DELICIOUS T00DS - EXCELLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

STEINVVAY LODGE. We specialize in Parties, Banguets, Weddings 
SUNDAY DINNER 1-8 P. M.

Sauerbratten — 33.00. Prime Ribs of Beef — $3.00 
LUNCH EVERY DAY and SUNDAY NOON 2 P. M.

18-34 Steinway SL, LONG ISLAND CITY, N. Y. Tel.: AS 8-9813

MARCHI’S RESTAURANT 
251 East 31*t Street 

New York City 
MU 4-9843

UNIQUE CUISINE OF NORTHERN ITALY

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

OLD RIVERTON INN, Riverton, ten.
Built 1796 as an Old Stage Coach stop. Fine American food, popular 
dishes. Hobby Horsfe bar. For the hungry, thiraty and rieepy. Open evmy 
day sance 1946. American Exp. FRontier 9-8078 (Winsted).

RIO GRANDĖ RESTAURANT, 499 East 138th Street, New Yprk City

k Little of HDown Mexieo Way" in New York City
MO 9-9907.

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

dining room. Choice <a Shore Dinner, Italian-American cuisine or Spėriai 
Shore dinner. Complete prtoe from $329 to $4JO for dinner and sbow 

AIR CONDITIONED. FRKE PARKING

WONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dtaner Daily, 
except Wednesdays — i FuDy Air-Conditioned. Mušte Entertainment 

Week-End* — Reasonable prices.

DORLON’S SHORK HOUSE, NORWALK, CONN. SNrrltt Pkwy, 3v 
or Connecticut Turnptke Exit 1®. Servinę fte ~ -

John O'SertHvan, M«r. Phone VO ®-19®9. A rew« 
drire from the George Washln*ton or White-3to*e

for u hour’s motor

BOMBAY INDIA RESTAURĄNT 
? 465 We*t 125th St, New York City_____

BEST BAST INDIAN CURRYRICE ANt> AUTHENTIC 
3 KAST. INDIAN IHSHES. < "

UN 4-9634

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd, New Jersey (outside Trenton)

Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303.

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

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

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

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

Elegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
31.60-33.25; D 5-12, Sun. from 12, 33.75-35.50 and a la carte

SNAPPER. INN, Oakdale, L. i. Cocktaii 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 33-36, from noon til 9:30 pjn. Member Diner’s Club.

SAyville 4-U248 

MELE’S FAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incL broiled scampi, 
baked clarns, chicken Romana. Lunch. noon to 3 pjn., $1.75-52.50. Dinner 6 
to 11 pjn. and Sun. 1 pjn^ 33.00-35.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN «Watri» The 8hips Go By*
Now under new Management ____

SEAFOOD ow specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from S5c. Dining Room open 7 day*. YUkon 4-9810.

Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

HOTĖL- DIXIE, 290 We«t 43rd Street, New York City
4T J. YOU GAN EAT—FULL COURSE SZRLOIN STEAK DINNER—32.65 
Full thnner fhdūdes baked potato, tossed salad, roll and butter, dessert and 
coffee. 11 ajn«4p.ie p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Haidc Faller..No cover or enL 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- . 
ctitent Italian 9t American food. A la carte menu 12-10, Sat ’til 12, entrees

RUSSIAN BEAR, 139 E. 56th SL (Cor. Lex.). EL 5-9080.
Natiosally famed for eCcellence of Its Russian Cuisine and besoty of troe S*įT *t* 
mosphere of old Runria. Lonva KslbouM and his Gypsy_ orchestra nightiy. Beverly

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS

GUY LOMBARDO't EAST PO1NT HOU66, F r B f* IL L.1WN.Y. FR 8-9660
This is one et Long Istand’s best and mort popėtar dining plsca*. Owned 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Pbtnt House featurer degant decor 
and top ųuality food. Seafood is a spėriai, būt steaks, chops and all other 
ktods af Neįlįs are evpaio tao, MgMly tertatonma. CTMinu ten 63.25 
to 35.75. ChiMren’s dinner 32. A la carte fl.75 and up. Member* Diner’s Club.

momls kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimam* pa-

kalų vedėjų K. Vaftaių.

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Re public 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. i BrooHyn H, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RATS UQUOR STORE
’ *Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS

1113 ML Verma Street Phfladelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME '■

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

TeL BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

- Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Provideaee Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph. J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbory ir Hartford, Conn.

BANGA TELEVISION
3428 FULTON SIREET 
BROC»LYN 8. N. Y

35 iki 40% nuolaidos 1989 metų

Didėti atpiginimai Admiral M

TELfFONAS:

kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien Od 7 vaL vak.

Faller..No


1959 m. rugsėjio 15 <L, nr. 61
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Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška. gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą {vairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame.ūkyje. Adresas:
Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
Wattace Rd., Bedford, NT. H. Te!.: 
GReenleaf 2-4739.

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.

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

ONOS IVAŠKIENftS

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

DARBININKAS

lUHOS-
Melsis už pavergtuosius

Rugsėjo 6 prel. Pr. Virmaus- 
kis, kun. Pr. Juškaitis ir ko
munistų pavergtų tautų atsto
vai lankėsi pas Bostono kardi
nolą R. Cushingą paprašyti, 
kad dalyvautų ir pasakytų pa
mokslą pavergtųjų tautų orga
nizuojamose pamaldose. Kardi
nolas nuoširdžiai delegaciją pri-, 
ėmė ir mielai sutiko pamaldo
se dalyvauti.

, Rugsėjo 8 lietuvių piliečių 
klube įvykusiame pavergtųjų 
tautų atstovų pasitarime su
tarta tokia programa: rugsėjo 
19 d. 3 vai. popiet Bostono 
miesto sode pavergtų tautų ma
sinis susirinkimas. Kiekvienos 
tautos atstovas pasako kalbą. 
Priimamos rezoliucijos Ameri
kos vyriausybės žmonėms. Po 
to visi organizuota eisena žy
giuoja į šv. Kryžiaus katedrą, 
kur už pavergtas tautas atkal
ba rožančių, o kardinolas pa
sako pamokslą ir perskaito pri
imtas rezoliucijas.

Balto apskrities viena iš a- 
pylinkių, Nonvoodo 22 skyrius, 
spalio 4 rengia didelį banke
tą 15 metų savo veiklos su
kakčiai paminėti.

35 - 37. Kiekviena klasė kas

Phone: EV 4-2318

2104.

BADIO PROGRAMA

I

STEPONAS MINKUS

te?

g

Lietuvių Radio programa iš stoties TOLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai-

savaitės vienam 
straipsnyje skai- 

mintį: “Sunku su-

VIENUOLES skiepijamos nuo polio. Apie 4500 New Yorko vyskupijos vienuolių buvo įskiepytos 
nuo polio. Skiepijimą išrūpino kard. Spellmanas.

FranklinSquare,1132Hem- 
■ stead Trpk., autobusas išeis 

nuir* Apreiškimo parap. bažny
čios 1:30 Vai .p.p; Bilietus ga
lima gadti klebonijoj iki rug
sėjo 16. Kaina ten ir atgal 1 
doL Autobusas atgal grįš 8:30*

Biznio reikalais kreiptis į Battic Ftorists gėlių bei do- 
- vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

Auksas, SCidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

MOKSLO METŲ PRADŽIA MAIRONIO MOKYKLOJE

patraukė - pas Nekalto Prasidė* , . ‘ .pauaun.c F«> iv į Putnamą, kur
yra graži lietuviška spaustuvė. 
Ten kurį laiką pagelbėjęs, vėl 
atvyko į Brooklyną ir įsijun
gė į pranciškonų spaustuvę. Vi-

Balfas turi dideles atsargas 
penicilino, kurio veikimo ter
minas labai trumpas. Mielai 
pasiųstų į Lietuvą ar Sibirą, 
padengus tik apsiuntimo išlai
das.

Teodora šlepationa, po sun
kios operacijos, išgulėjusi St. 
Karys ligoninėje dr. A. Star
kaus priežiūroje 20 dienų, grį
žo į namus ir po truputį syeiks- 
ta. J. T. Šlepečiai neseniai per
sikėlė į naują butą. Jų dabar
tinis adresas: 35-28 90th St., 
Jackson Heights 72, N.Y.

Motery Sąjungos N.Y. ir N. 
J. apskričio suvažiavimas bus 
spalio 11, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje. Mišios už 
gyvas ir mirusias nares bus 11 
vaL Posėdžiai prasidės 2 vai. 
popiet. Bus pranešimas iš me
tinio Moterų Sąjungos seimo, 
įvykusio Hartforde. Apskričio 
pirmininkė Ą. Liudvinaitienė 
prašo visas kuopas gausiai su

brinkime dalyvauti.
Viliamas Aglinskas iš Phil- 

lipsburg, N. J., didelis tėvų 
pranciškonų geradaris, grįžda
mas iš Kennebunkporto, Me., 
lankėsi Brooklyno vienuolyne 
ir Darbininko redakcijoje.

NUOŠIRDUS AČIŪ 
visiems ir visom, prisidėjusiam 
prie metinio Darbininko pikni
ko ir jame atsilankiusiam.

Ačiū už gražias ir vertingas 
dovanas, skirtas laimėjimam — 
Liubienei ir jos dukrai, Urbo
navičienei, Liveikienei, už pini
gines aukas dovanom pirkti — 
Mr. Shalins, A. Zubkus, K. Sa- 
vičrūnienei, Matulionienei, K. 
Kazakevičienei, B. Valuzienei, 
už bilietų platinimą laimėjimam 
bei autobusu važiuoti į pikni
ką —Urbonavičienei, Sijavi-
čienei, Kašėtienei, Zvinienei, 
Lubienei, Panitauskienei, L 
Ulrich, G. Beleckienei, V. Lu- 
kauskas.. M. Shalins. kuri su
organizavo visą autobusą iš Feliksas Simanavičius
Woodhaven, už triūsą kioske 
— Sijevičienei, Buivydienei. 
Taip pat dėkui M. Shalins, pa
rūpinusiai iš Cake Craft (84- 
26 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y., teL VI 9-8653) dovaną 
mano gimtadieniui pikniko iš
vakarėse.

Visom ir visiem malonią pa
dėką reiškia

Keturios dešimtys 
mėty spaustuves 

darbe
Senoji spaustuvininkų karta, 

padėjusi organizuoti mūsų laik
raščius, juos techniškai tvar
kiusi, jau traukiasi iš darbo 
lauko. Rugsėjo 4 su spaustuve 
atsisveikino ir

Feliksas Simanavičius
lietuviškose spaustuvėse iš

dirbęs arti 40 metų; pusę to 
laiko skyręs Darbininkui, mū
sų laikraščiui.

Kilęs jis iš Kupiškio. Į Jung
tines Amerikos Valstybes atvy
ko 1910 metais, turėdamas tik 
16 metų. Tuoj ir pradėjo dirb
ti Paltanavičiaus spaustuvėje 
Worcester, Mass. Čia jis _ pats 
išmoko spaustuvininko amato, 
pramokė ir kitus, atvykusius iš 
Lietuvos.

prasti, kaip per 8 ar net 9 me
tus negalima būtų išmokyti 
lietuviškai, jei per tiek laiko 
bet kurioje mokykloje galima 
pramokti arabiškai, kiniškai ar 
dar kitaip?”. Taip pat buvo 
kritikuojami jaunieji lietuviai 
studentai. Taip galvojančių tik
riausiai yra daug, todėl, jaučiu 
pareigą, straipsnį rašiusiam ir 
kitiems, priminti keletą prie
žasčių, kurios viešai retai tėra 
diskutuojamos.

Pirmiausiai ; reikia atminti, 
kad šeštadieninės lituanistikos

fc-

■

Kilus pirmajam pasauliniam 
karui, buvo ir jis pašauktas į 
Amerikos kariuomenę, dalyva
vo kare Prancūzijoje, kur su
triuškino vokiečių galybę.

Grįžęs iš kariuomenės, nuo 
1919 iki 1921 dirbo Darbinin
ke Bostone. Tais pačiais metais 
atsikėlė į New Yorką ir Tėvy
nės spaustuvėje išdirbo 12 me-Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M.

Darbininko administratorius 1933. Tada vėl grįžo į
------------------------------------ Bostoną, kur kurį laiką vertėsi 

šiuo bei tuo, triūsė kitose 
spaustuvėse, o nuo 1936 vėl į- 
sijungė į Darbininką. Ištisai 
dirbdamas taip praleido 14 me-

Buto ieškoma dviem vyres
nio amžiaus asmenim, vyrui ir 
žmonai, be vaikų, abu dirba. 
Gali palaukti pora mėnesių. Pa
geidaujama Woodhaven - High- tų, kol Darbininką 1951 pava- 
land Park rajone, 3-5 kamba- sari perkėlė į Brooklyną.
rių. Pranešti Darbininko redak- Feliksas Simanavičius ta Ja 
cijai telef. GL 5-7281.

Maironio šeštadieninė mo
kykla Brooklyne naujus moks
lo metus pradės rugsėjo 19 d., 
9 vai. ryto Apreiškimo parapi
nės mokyklos patalpose.

Be jau anksčiau veikusių 8 
klasių, šiais mokslo metais bus 
atidaryta parengiamoji klasė. Į 
tą klasę priimami vaikai, ne- 
jaunesni kaip 5 metų. Jie bus 
pratinami laikytis mokyklos 
tvarkos, mokysis lietuviškų dai
nelių, žaidimų ir susipažins su 
raidėmis.

Mokytojai, besisielodami kai
kurių mokinių nerūpestingumu mokyklos dirba tik šeštadie- 
ir lietuviškos mokyklos vertės niais (Aname Darbininko strp. maL kaip tai buvo Meškiukui 
nesupratimu, sumanė atidaryti turėta galvoje ne tos mokyk- Rudnosiukui daroma — kad ne 

jaunes- los, kurios tik šeštadieniais
dirba. Red.). Per mokslo me-

parengiamąją klasę 
niems mokiniams, kurie noriai 
lanko lietuvišką mokyklą ir tus darbo šeštadienių susidaro 
uoliai mokosi. Tuo būdu tiki
mės iš mažens įskiepyti tėvy- šeštadienį turi po 3 lietuvių 
nės meilę ir pagarbą tėvų kal
bai.

Praeiti mokslo metai džiugi
no mus pradedančiaisiais. Ma
nome, kad ir šiemet jų nema
žiau ateis. Parengiamoji klasė 
nebus atidaryta, įei nesusirinks 
pakankamas skaičius mokinių. 
Iš anksto prašome tėvelių bend
radarbiavimo su mokytojais, 
nes be to jokia pažanga nėra 
galima.

Praeitos 
Darbininko 
čiau tokią

kalbos pamokas. Mokytis no
rinčiam mokiniui medžiagos 
duodama labai daug ir tas mo
kinys, kuris sąžiningai mokosi, 
labai daug žinių pasisemta iš 
šios mokyklos.

Antras dalykas, kurį noriu 
priminti yra tai, kad kai kurių 
žmonių, visai vertės neturįs, 
samprotavimas mokyklos at
žvilgiu: “Kokia nauda iš tos 
mokyklos —duonos nevalgys”, 
“Mokykla nieko neišmano” ir 
pan. ’ ■

Visa tai galima atitaisyti, jei 
lietuviai tėvai supras, kad rei
kia džiaugtis, jei dar turime 
mokyklą, kur vaikai gali mo-

laužytojo darbus. Visada buvo 
geros nuotaikos, linksmas, 
draugiškas.

Jo išvykimo dieną Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, O.F.M., su
rengė atsisveikinimo vaišes. Iš
vyko į savo ūkį Plainfield, 
Conn.

Darbininko leidėjai, redakci- patys nejučiomis pramokdami 
ja ir administracija nuoširdžiai tos kalbos. Tačiau lietuviškų 
dėkoja Feliksui Simanavičiui už painokų paruošime nevisiems 
įdėtą ilgų metų triūsą. tėvams galima nuopelnus pri-

(J.) skirti!

Reikalinga moteris namų 
ruošai bei vaikų priežiūrai. Ge
ras atlyginimas, graži aplinka 
rezidencinėj sekcijoj, kambarys 
su visais patogumais. Skambin
ti NE 2-2012, adresas: 56 Lyn- 
croft Rd., New Rochelle, N.Y.

Pigia kaina parduodami bu
to baldai ir šaldytuvas. Pama
tyti galima kasdien nuo 5 vai. 
p.p., šeštadieniais visą dieną. 
Mrs. E. Vilčinskienė, 401 Suy- 
dam St., Brooklyn 37, N.Y.

►
Straipsnių rašytojai turėtų 

arčiau susipažinti su lituanisti
nių mokyklų sąlygomis ir lie
tuvių apsisprendimu savų mo
kyklų atžvilgiu. Neverta kriti
kuoti studentų, kuriems trūks
ta lietuvių kalbos žinojimo bei 
išsireiškimų. Gal būt, mokyklos 
suole tas studentas buvo per- 
j aunas apčiuopti turtus, ku
riuos jis gali toje mokykloje Išnuomojamas trijų kamba- 
pasisavinti, gal tai tėvų kaltė rfų butas su virtuve, vonia ir 
—permažas domėjimasis savo kitais patogumais 339 Wilson 

vaiko lietuvių kalbos žinojimu. Avė., prie Grove St Kreiptis: 
Gal būt nebuvo pataisomi jo Frank Franckiewich, 339 Wil- 
kasdieninės kalbos išsireiški- gOn Avė., Brooklyn, N.Y.

Išnuomojami 5 kambariai su 
“grybuoti”, o ‘grybauti” reikia naujausiais įrengimais, šviesa, 
eiti. Tokį studentą lietuvį, ku- šilima, karštas vanduo. Apšil
us dirba lietuviško jaunimo doma dujomis. Kreiptis Mrs. S. 
organizacijose, kuris pats jau- Skarulienė, 421 Suydam St., 
čiasi esąs lietuvis, reikia gerb- Brooklyn, N. Y.
ti ir stengtis jam padėti savo 
patarimais ir lietuvių kalbos 
žinojimu visuose jo darbuose.

Naujiems mokslo metams 
prasidedant, kviečiu visus mo
kinius, mokytojus, mokinių tė
velius ir visą lietuvių visuome
nę uoliai prisidėti prie mūsų 
mokyklų egzistavimo ir tauti
nės sąmonės išlaikymo.

. Elena Ruzgienė
Maironio Mokyklos vedėja

Išnuomojami 5 šviesūs* kam
bariai arti lietuvių parapijų 
bažnyčių. Geras susisiekimas su 
visa apylinke. Kambariai ap
šildomi atskirai gazu (gas ra- 
diator). Namas ramus ir gerai 
sutvarkytas. Ieškoma ramios 
šeimos. Kreiptis: 48 Marcy Avė. 
Brooklyn 11, N. Y., tel.: ST2- 
9843.

Reikalinga namų šeimininkė > 
— tarnaitė 3 asmenų šeimai, I 
mažasis yra 7 metų. Penkios j 
darbo dienos. Gražus, visai pri- į 

____ __ __ vatus kambarys. Geras atlygi- ! 
kytis lietuviškai Tą mokyklą nimas. * Kreiptis telefonu: EV2- < 
galima kritikuoti tėvų susirin
kime (kur tėvų gausumas yra 
labai pageidaujamas), galima 
patarti, kaip ją pagerinti, bet 
labai žalinga Kritikuoti ją už 
akių ir vaikų akivaizdoje.

Netenka abejoti, kad tėvai, 
leisdami savo vaiką mokytis 
arabiškai ar kinietiškai, niekad 
nepamirš patikrinti paruoštų 
pamokų, padės jas paruošti, net

WHIL

O. Tvaikai, 338 W. Broadway, ir John Roman, Jr„ P.OBox 33, So.

N I N K

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Babamuotojss 
Camhridge, Mara.
NuTrRY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Ctan- 
bridgr ir Bostono kolonijų te- 
mlniurlomia kainomis. Kaino* tos 
pačios tr | kitus miestus.
Reikale teuklts: Tek TR S4«M

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 

. naujomis, dažymas ir poli
ravimas

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Klitory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

<

Tek EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

ALB. BAL.TRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S

BALSAMUOTOJAS
231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

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

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statioa)
TOoodhaven, N. Y.

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

TeL Virgiui* 7-4499


