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TA2S&A,

rūstus, Įtemptas, vos 'kelis kar
tus nežymiai šypsnio švystel-

Kiti komentatoriai reiškė pe
simizmą dėl pasikalbėjimų vai
sių — nieko tie pasikalbėjimai

Trys senatoriai ir du kon- 
gresmanai, lyderiai komiteto už 
visj tautų laisvę, pareiškė pro
testą policijai prieš “pasisaky
mo teisės paneigimą”.

N. Y. Times vedamajame po 
visų Chruščiovo pareiškimų ta-

Amerika sunkiau pataikoma nei mėnulis

Prancūz. Prezidentas de Gaul- 
le ryžosi baigti Alžiro karą 
nauju pasiūlymu, kurį paskelbė 
rugsėjo 16. Jis leidžia patiem 
Alžiro gyventojam apsispręsti 
balsavimo keliu:

ALZIRAS, kurio plotas yra apie 
850,000 kv. mylių, su 10 mil gy
ventojų, o pačios Prancūzijos tik 
213,000 kv. mylių su 44 mil.

VIČTOR ANDRĖ BELAUNDE, 
Jungt. sesijos pirmininkas, Pe
ru diplomatas, buvęs daugelio 
universitetų profesorius, dabar 
75 metų, turi 8 vaikus ir 8 
anūkus. Prieš vykdamas į dar
bą kiekvieną rytą šv. Patriko 
katedroje išklauso mišių. Sako, 
tai žmogus, kuris neturis prie-

mininko tituli 
vas pareiškė 
kaip vyriausybės, 
valstybės galva.

si JAūsy ststemųje žmonės pa
tys renkasi v»4*»*ybę «r h 
kontroliuoja. Jūs rasite, kad 
jie, kaip ir 
gyventi su 
gurnu.

visuomenės ledinę tylą.
Kai kurie aiškino tokios ty

los priežastį: niekas čia jo ne
kvietė, jis pats įsiprašė ... Bet 
Chruščiovas prie tokios tylos 
jau pripratęs: esą taip jis buvo 
priimtas Varšuvoje ir Budapeš-

— Aš užtikrinu jus, kad jie 
neturi jokios piktos valios prieš 
kitas tautas; kad -jie negeidžia 
jokiy teritoriįy,- jokio naujo 
dominavimo, nei nesiekia kiš
tis j bet kuriosl tautos vidaus 
reikalus. ?

Chruščiovas ilgesne kalba 
kreipė dėmesį į rėikalą susitar
ti tarp savęs dviem didiesiem:

— Susitikimas ir diskusijos 
tarpmūsų dviejų didžiųjų kraš
tų valstybės vyrų yra ypatin
gai svarbios..

— Sovietų ir Amerikos tautų, 
o taip pat kitų kraštų tautos 
kovojo drauge prieš bendrą 
priešą ir sulaužė jam nugar-

OLAND1JOS princese 8eatrix lankžsi Jungtinėse Tautos, kur ją priėmė 
geri. sek. Hammarskjrtd. Ją atlydėjo Olandijos atstovas.

AKTYVAUS 
PASIPRIEŠINIMO ŽENKLAI

— Manau — kalbėjo" prezi
dentas — tarp mūsų nebus de
rybų dėl dalykų, kurie liečia 
kitus kraštus. Bet tikiu, kad 
pilnas ir laisvas nuomonių pa
sikeitimas dėl daugelio dalykų 
gali padėti geriau pažinti abiem 
šalim neišspręstus tarptauti
nius klausimus.

Pažymėjęs, kad Chruščiovas 
turės galimybės tiesiogiai pa
žinti amerikiečius, jų papročius 
ir galvojimą, prezidentas krei
pė dėmesį:

—Mūšy kraity politinės ir 
socialinės sistemos labai skiria-

— Laisvės statulai vienas 
vengras užkopęs aprišo akis, 
kad ji nematytų laisvę žudančio 
Chruščiovo.

— Viršum Washingtono bu
vo šviesiy dėmių pusantros 
mylios ilgio kryžius. Jį buvo 
suorganizavus “Christianform’ 
antikomunistinė organizacija iŠ

Chruščiovas nušvito, kai jam 
buvo, duotas klausimas apie jo 
grasinimą palaidoti Ameriką. 
Jį aiškino jau pasirengęs iš 
anksto ir išmokęs, tik vienoj 
vietoj susimaišė, kaip mokinys 
atsakinėdamas išmoktą pamoką. 
Klausimuose kaip Vengrija ner
vinosi, sakėsi nesiduosiąs pro
vokuojamas, arba ne tam atvy
kęs čia, kad tokius klausimus

Tačiau "tuo metu, kai Rusijoj* 
liejosi upeliai nekalto kraujo 
ar ne Chruščiovas vis kilo ir 
kilo valdžioje? Jis kilo tuo mę- 
tu, kai kiti smuko, nes ji* šo
ko kazoką ir vykdė numatytus 
uždavinius be protesto, bendri
ninkaudamas visom tirono už
gaidom'.

Chruščiovas nekritikavo — 
tęsią aūtbriūs Stalino poli
tikos pagrindų. Jis nepasmerkė 
1929 politikos, panėrusios žmo
nes į skurdą vardan industria
lizacijos. Nepasmerkė 1930 žūt* 
dynių, kuriose buvo paaukoti 
5. milijonai žmonių, kad sukur
tų tironišką valdžią. Ir pokari
niais laikais Chruščiovas rūpi
nosi ne žmonių gerove, bet lu- 
nikais ir sputnikais, kad įgau
tų daugiau valdžios pasaulyje. 
Jam ne žmonės, bet valdžia rū
pi. Jis tad ir Staliną pasmer
kė ne dėl to, kad Stalinas bu
vo stalinistas, bet kad jis buvo 
blogas stalinistas.

"Derantis su tokiu žmogum
—baigia ^autorius Prireikta 

daugiau" nei geros valios, gėry 
norų ir tikėjimo subalansuotu 
biudžetu", (taikoma paskutiniais 
žodžiais prezidento Eisenhowe- 
rio politikai).

DEMASKAVIMAS, 
KAS CHRUŠČIOVAS DABAR

D. Lawrence (NYKT) rašo, 
kad spaudos klube Chruščiovas 
iškraipinėjo ar nutylėjo jam 
nepatinkamus faktus; atsisaki
nėjo aiškinti juos, sakydamas, 
nesiduosiąs provokuojamas, re
gimai jaudinosi dėl Vengrijos 
ir kt. Tik su pasitenkinimu il
gai aiškino apie feodalizmo, ka
pitalizmo ir komunizmo kovą, 
kurią tikriausiai laimėsiąs ko
munizmas ir tokiu būdu būsiąs

Amerika atmetė rugsėjo 15 
Sovietų siūlymą šaukti tarptau
tinę konferenciją Laos reika
lu. Sovietai siūlė sušaukti at
stovus tų pačių valstybių, ku
rios posėdžiavo 1954 dėl Indo- 
kinijos. Sovietų siūlymui nepri
tarė nei Anglija nei Prancūzi
ja, karštai rėmė kom. Kinija.

Amerika atsakė Maskvai, kad 
Laos klausimas bus sutvarkytas 
ne naujos konferencijos šauki
mu, bet komunistų subversijos 
sustabdymu. Jai ištirti nuvyku
si JT komisija.

Maskva norėjo, pavartoti čia 
jai įprastą metodą: sukalti kon
fliktą, o paskui derėtis dėl to 
konflikto likvidavimo. Kadangi 
derybos paprastai baigiamos 
kompromisu, tai Maskvai vis 
bus pelno. Amerika jau nesi
leido į tokias Maskvos pinkles.

Joseph Alsop (NYKT) rūs- 
čiame straipsny sustoja prie 
Chruščiovo kalbos, kuria jis 
1956 demaskavo Staliną. Tačiau 
— autorius sako, — Stalino de
maskavimas demaskavo patį

Spaudoje ir televizijoje zidento sujaudintą rūstumą 
Chruščiovo atvykimas buvo iš
garsintas su amerikietiniu pa
mėgimu ir sugebėjimu. Spaudo
je komentarų tuo tarpu buvo 
mažiau, bet labai gausiai jų pa
reiškė televizijos komentatoriai 
jau tą pat dieną.

Visi atkreipė dėmėsi i pre-

R. Drummondas (NYHT) su
stoja prie Chruščiovo pareiški
mo, kad reikia leisti abiem sis
temom konkuruoti: tegul pa
saulis palygina mūšy dvejopas 
sistemas; tegul žmonės spren
džia. ..

Tai visai nauja, sako Drum
mondas. Tai reikštų komuniz
mo mokslo ir sovietų politikos 
pakeitimą, nes Lenino laikais 
komunistų partija išsiskyrė nuo 
menševikų, kurie pasisakė už 
demokratinius rinkimus ir dau
gumos valdžią. Bolševikai pir
miausia atmetė ir demokrati
nius rinkimus ir daugumos val
dymą. Stalino laikais — sako 
toliau autorius — Sovietai su
darė nepuolimo sutartis su Es
tija, Latvija ir Lietuva ir tada 
smurtu tuos kraštus inkorpora
vo Į Sovietų Sąjungą be “leidi
mo tautai apsispręsti”. Chruš
čiovo laikais Sovietai sukliudė 
Lenkijai apsispręsti, ar ji no
rk komunizmo ar ne, pavartojo 
tankus, kad atimtų galimybę 
vengram “nusispręsti” ir nesu
tiko leisti rytų Vokietijoje lais
vų rinkimų’. f

Tad jeigu Chruščiovas nuo
širdžiai kalba apie leidimą žmo
nėm apsispręsti,' tai prezidentas 
gali atsakyti: "Nuo kur pradėsi
te tai vykdyti, Mr. Chruščiovai?

DEMASKAVIMAS, KAS BUVO
CHRUŠČIOVAS

— arba visiškai atsiskirti 
nuo Prancūzijos;

— arba visiškai susijungti su 
Prancūzija;

—arba prisiimti savivaldą 
Prancūzijos globoje.

Pastaruoju atveju Prancūzi
jos žinioje būtų švietimas, ūkio 
politika, krašto gynimas ir už
sienio reikalai. -

Balsavimas bus vėliausiai po 
ketvertų metų pasibaigus suki
limo veiksmam ir kraštui ap-

Tai, ką sakė, duoda labai ma
ža pagrindo laukti, kad jo vi
zitas duos vaisiy, kuriy tikisi 
geros valios žmonės".

prasidėjo rugpiūčio 15. Pir
mininku išrinktas dr. Victor A. 
Belaunde, Peru atstovas. Iš 82 
balsų jis gavo 81. Posėdis pra
ėjo labai ramiai. Net sovietai 
nesiėmė įprastinės kiekvienoje 
sesijoje vaidybos nereikala
vo, kad vietoj nacionalinės Ki
nijos .būtų kom. Kinijos atsto
vas/.

KONKURENTAS
W .Lippmann (NYHT): Sovie

tinis režimas pašaukė Ameriką 
varžytis. Kas laimės? Sovietinio 
režimo stiprybė, sako autorius, 
kad jis turi siekimus visuome
nei. Siekimus — laimėti moks-

kaulį. Taikos sąlygose mes tu
rime net daugiau pagrindo mū
sų kraštų draugiškumui ir bend
radarbiavimui.

Nukrypęs į mėnulį, ledlaužį 
“Leniną” ir atominės energi
jos naudojimą taikos reikalam, 
aiškino: kai Amerikos moks
lininkai atsiys savo vėliavas j 
mėnulį, tai Soviety vėliavos, 
kaip seni gyventojai, priims 
jas draugiškai ir sugyvens bend
rai__

Šioje vietoje Chruščiovas ne
pasakė, bet galima buvo jo 
kalboje suprasti: mes seni mė
nulio gyventojai, n jūs, būsit 
kolonistai (betruktų pridėti: ir 
mes įtaisysim jums koncentra
cijos lagerius!).

“Journal American” vedama
jame jau buvo priminęs, kad 
svečio gyrimasis prieš šeimi
ninką yra didelė arogancija. ,

le ir technologijoje ir tam su
telkia visą energiją.

Mūsų visuomenės silpnybė 
esanti ta, kad ji neturi didelių 
siekimų, kurie ją sujungtų ir 
paragintų į akciją. Viešoji nuo
taika yra defenzyvinė — išlai
kyti ir konservuoti, ką turim, 
ir nesiveržti į naują kūrybą. .

Daugelis mano, tęsia auto
rius, kad jie yra dideli civili-

Ispanija svarsto galimy- 
diploniatinius 

komunistiniais

rimus.
Pfts d aGavlle labiausiai pa

sisakė už trečią išeitį. Jis į- 
spėjo, kad pasisakymas už vi
sišką atsiskyrimą Alžirui gre
sia tuojau anarchija, o paskiau 
komunizmo cHktatūra.

Aižire yra 1 mil. europiečių, yra geriau apsirengusios.
9 mfl. vietinių gyventojų mu- Sąjungos bosas, turė-
sulmonų. damas lėšų sputnikam ir tvai

kam, turėtų bent žmoną pado
riau aprengti.

Tai tik viršūnėlės iš daugy
bės komentarų, kurie yra vie
ni santūresni, kiti žiaurūs.

KUR PRADĖSITE, MR.CHRUŠČIOVAI?
Amerikos spaudoje pasipylė komentarai 
apie Chruščiovo pareiškimus ir pesimis

tiškos išvados

zacijos gynėjai, jei parašo 
straipsnius prieš komunizmą ar 
priima rezoliucijas. Tai esanti 
klaida. Tikras kelias: ar mes 
galim virsti tauta, turinčia sie
kimus ir juos vykdančia? Nuo 
to priklausys ir varžytymy vai
sius.

APIE VAR5YTYNES Iš 
MOTERIŠKOS PUSES

D. KHgaHon (Journal Ameri
can) pažiūri į_sovietinės tvarkos 
padarą iš Chruščiovo žmonos 
apsirengimo. Girdi. Amerikoje 
moterys, kurios laukia darbo 
biure šlavėjos ar tarnaitės dar-

SOVIETŲ SPAUDOJE
Sovietų korespondentai Prav- 

dai ir Izvestijom pranešė, kad 
Chruščiovui buvo “sukeltos o- 
vacijos”, “audringi aplodismen
tai”; esą net vienas Amerikos 
radijas (vardo, neminėjo) pareiš
kė,. kad “sostinė tokių minių 
nematė nuo antro pasaulinio 
karo pabaigos” (tokio laidotu
vinio priėmimo tikrai sostinė 
niekam nebuvo surengusi).

Senato užsienių komisijoje 
Chruščiovas buvo rugsėjo 16. 
Dalyvavo 25 senatoriai. Chruš
čiovas tiek daug kalbėjo, kad 
tik 7 senatoriai galėjo duoti 
jam klausimus.

Po pasikalbėjimo vieni sena
toriai darė išvadas, kad Chruš
čiovas orientuojasi ir moka at
sakyti; kiti gyrė, kad “didelių 
nesąmonių nebuvo”. Tačiau Vi
si pastebėjo, kad Chruščiovas 
savo pareiškimuose pats sau 
prieštaravo. Jis aiškino, kad su
sitaręs su prezidentu neliesti 
“trečių valstybių” reikalų, bet 
paskui puolė Vokietiją, sakėsi, 
kad jo pirmas rūpestis nusigink
lavimas ir kiti reikalai, kuriuo
se “tretieji” taip pat liečiami. 
(Iš amerikiečių šaltinių buvo 
pareikšta, kad pasikalbėjime 
tarp prezidento ir Chruščiovo 
buvo sutarta kitu kartu kalbė
ti, kas apie ką nori).

nuo rugsėjo 15, kada atvyko bes užmegsti 
Chruščiovas. Tai pirmas sykis santykius su 
per 10 metų. Taip buvo pada- kraštais.
ryta ir 1956 Anglijos radijui, __ QUeens penkiose mokyk- L
kada į Londoną atvyko Chruš- ]ose tėvai buvo surengę vienos ■ ' V ' ,

čiovas su Bulganinu. dienos boikotą — neleido vaikų
------  į mokyklą. Tai buvo protestas

—Amerikos 86 kongreso prieš savivaldybės nusprendi- 
pirma sesija baigta rugsėjo 15 mą gabenti autobusais negrų * L. „4^ -.1 4, 4 OPTIMISTO SAPNAS. Yra politiku, kurtę rt» tebetiki, kad ChnrtClovas
po visos nakties posėdžiavimo, ir portorikieaų vaikus į jų mo- suganėte* Kinijos Ir *kubi« | Ameriką, kad Jam pagalbos ranką
Pertrauka iki sausio 6. kyklas iš Brooklyno. duotą Etedwwerto.

Robert Stewens, 32 metų, 
buvusio apsaugos sekretoriaus 
sūnus, su žmona -pasirodė 
Chruščiovo kelyje su juodom 
vėliavom, kaukuolėm papuoš
tom. Policija skubiai juos iš
varė į kitą bloką, nors jie aiš
kino policijai, kad tai jų gedu
lo išraiška. O korespondentam 
kalbėjo: "Mes buvom nuvaryti 
nuo gatvės už pareiškimą to, 
kuo mes tikim".

Kitas gedulo nešėjas Marvin 
H. Merry, 28 metų, buvo poli
cijos suimtas ir nugabentas į 
nuovadą, kur • susimokėjo 25 

nepakeis, nes Amerika negali dol. pabaudos.
pasitraukti nuo savo principų, 
o Chruščiovas trauktis nuo sa
vo agresinių reikalavimų taip 
pat nesirengia.

Kai kurie su humoru primf- 
nė: Chruščiovo šūvis į mėnulį 
pavėlavo tik pusantros minu
tės, o Chruščiovo lėktuvas Į 
Ameriką pavėlavo pusantros va
landos; taigi Amerika yra sun^ 
kiau pasiekiamas taikinys nei New Yorko (vardas yra prie- 
mėnulis. r ’ šybė “Cominform’).

Taip D. Lawrence (NYHT) 
pavadino nuotaiką, kuria ma
sės priėmė Chruščiovą. Priėmė 
ramiai ir tyliai. Smalsumas su
vedė apie 200,000, bet veiduo
se jokio džiatigsmo .Kai Chruš
čiovas šypsojos ir mojavo ran
ka, iš gausios masės vos ke
lios rankos mojavo jam vėlia
vėlėm.

Gal masė buvo^paveikta pa
ties prezidento, leuris retai ka- jr j gy • <
da matomas tokis, kokis jis bu- Ką de vaule pasiūlė Alžiro gyventojam 
vo priėmime: veidas rimtas,

KOKIA DERYBŲ ir 
RUNGTYNIAVIMO ATEITIS?

Chruščiovo sutikimas Wash- 
ingtone rugsėjo 15 skaitytojam 
pažįstamas iš televizijos ir ra
dijo. Laikraščiui belieka su
traukti išvadas.
DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ KALBOS

Prezidentas Eisenhoweri» pa
sveikino trumpesne, nuosaikia 
ir gerai apgalvota kalba. Jis 
kreipėsi į Chruščiovą žodžiu 
“Chairman”, ne ministerio pir- 

, nes Chruščio- 
:ia atvykęs ne 

bet kaip

Gėlės, kurios buvo vaikų į- 
teiktos Chruščiovui, buvo irgi 
tik rusų atstovybės tarnauto
jų. (Menšikovas vargiai išvengs 
atsakomybės, kad ištikimų ko
munistų neatgabeno ovacijom Chruščiovą. Chruščiovas kalbė- 
Pareikžti>-__________________  jo apie Stalino kraugeriškumą. kapitaliZmas palaidotas. Auto-

- -į , rius padaro dėl to išvadą: "Vi
si tironai istorijoje tikėjo, kad 
jy diktatūra yra amžina ir kad 
laisvę ir demokratiją palaidos 
autokratija. Adolfas Hitleris 
galvojo taip pat“i

— Pavergty Europos Vals- 
tybiy taut. pirmininkai prezi
dentui parašė laišką, reikšda
mi viltį, kad jis tvirtai kels vi
durio ir rytų Europos laisvės 
atstatymą.

— Alto vykdomasis komite
tas pasiuntė prezidentui “pa
tarimus” pasikalbėjimam su 
Chruščiovu ir išreiškė viltį, 
kad Amerika laikysis savo prin
cipų.

— Olandijos princesė Beat- 
rix paskelbė Brooklyno garbės 
piliečiu. Paskutines pamaldas 
daniškai Brooklyne laikęs va
dinamas Flatbusho kunigas 
Martinus Schoomacher (1784 - 
1824).

— Vokietijoje numatoma su
mažinti Amerikos kariuomenę 
iš 35,000 iki 30,000. Bus tau
piau. Dabar ta kariuomenė at
sieina 600 mil. metam.



ir ba

lnus daugiau)

FORDO NAUJASIS AUTOMOBILIS

Tarp išlaidų žymiausia pozi
cija yra auka kultūros fondui 
— 2,075.00. Padam bendruo
menės aparatui išlaidos tokios:

Pasakoja šioje krautuvėje ir 
tokį vaizdą..-. Pirkėja paprašė 
pardavėją padąti išsirinkti cha
latą. Pardavėja pasiūlė Kauno 
“Siuvėjo” artelės siūtą chala
tą, kuris buvo ankštas ir be 
to apačioje neturėjo sagų; žen
giant skvernai lakstė į visas 
šalis. Pardavėja ilgai įtikinėjo, 
kad chalatas tiks; galima jo 
apačias susegti segtukais... 
Kontrolieriai pasakoja, kad to
kius chalatus teko grąžinti ar
telei į Kauną. Tie patys kontro
lieriai sako, kad ir “Dangos’ 
ir “Alytaus” siuvyklų drabužiai 
yra tik geros medžiagos gadi
nimas. Jei kas juos ir perka, 
tai tik pasiryžę iš naujo per
dirbti. Kalti dėl tokio pasiuvi
mo ne kas kitas kaip Vilniaus 
“madų rūmai”, kurie gamina 
modelius. Tačiau tie modeliai 
esą be skonio.

tiįa» Angtiįoo imperijai. Jos 
veiks po to, kai Lenkijos

tu tikėjimu, kad jo garantijas 
Anglija priims, Hitierts pritik- 
į*-fTjip-kutim, 
Jot bus atmestas, tada bus 
karas... 1

Lodge jr. Jis galės tuojau at
sakyti į Chruščiovo provokaci
nius pareiškimus, nes pastebė
ta, kad su sovietine propagan-

Šie nauji Falcon automobi
liai bus paleisti į rinką nuo 
spalio 8 ir bus galima juos 
gauti pas visus pardavėjus vi
soje Amerikoje. (Sklb.)

solidarumo mokestis. Jo surink
ta viso 3,315.60. Toje sumoje 
yra dar ir pereitais metais su
mokėti likjUČiąi ankstesnius 
metus, pradedant nuo 1955. 
Tikroji tautinio solidarumo su
ma už 1958 yra 2,864.00. ■

Įsakymas pulti 
Tele- 
Gce- 
savo

Bendruomenės centro valdy
bos biuletenis Nr. 18 paskel
bė centro ^valdybos vienęrių 
metų piniginę apyskaitą — nuo 
1958 liepos 1 iki 1959 liepos 1.

Piniginė apyvarta ribojasi 
11,826.12 dol. suma. Tikrosios 
metų pajamos yra perpus ma
žesnės, jeigu atimsim iš bend
ros sumos pereitų metų likutį, 
grąžintą paskolą ir sumas, ku
rios perėjo per bendruomenės 
kasą tik kaip per paštą. Pagrin
dinė reali-^fezicija yra tautinio perduota Altui 1,442.66.

Nuo 1954 metų buvo sudary
tas specialus inžinierių kadras 
šiam reikalui ištirti ir paruošti. 
Didžiausias faktorius, nulėmęs 
mažų automobilių gamybą, bu
vo benzino ekonomija. Apklaus- Kongresas 

neklusnus ir prezidento veto 
atmetė. Po balsavimo buvo di
delio pasitenkinimo . tarp de
mokratų'ir net tarp kai kurių 
respublikonų.

rugpiūčio 23. •,
Tos dienos data ir pažymė

tas Maskvoje Molotovo ir Rib- 
bentropo pasirašytas nepuoli
mo paktas. O prie jo slaptas 
priedas, kuriame Hitleris ir 
Stalinas pasidalina rytų Europą 
tokiu būdu:

1. Lietuvos šiaurinė siena 
skils Vokietijos ir Rusijos in
teresu sferas. Vadinas, Suomi
ja, Estija, Latvija tenka Sovie
tam, Lietuva Vokietijai.
- 2. Lenkijoje tas interesų 
sferas skiria Narevas, Visla, 
San. Ar bus reikalo palikti Len
kijos valstybę, parodys tolimes
nė įvykių raida. Bet tai “abid
vi vyriausybės spręs draugiško 
susitarimo kėlhi”, 'T'.. '/ j"

3. Pietų - rytų Europoje So
vietam pripažinta Besarabija.

/Ribbentropas skubinos viską 
pasirašyti be didelių derybų.

Jau po dviejų dienų rugpjū
čio 25 Hitlerio atstovas Mask
voje Schulenburgas telegrafavo 
savo fiureriui: esą rugpiūčio 
25 jis buvo pakviestas anksti 
rytą į Kremlių. Stalinas pasa
kė: jis manąs, kad

HtraMing naujas "brcakthronsjh" automobilių modelis Ford 
Filtro. Čia matome jo trejopų vairai,. vtmAkai naujas nuo 
apačios iki virinus. Gražaus stiliaus Falcon turi lengvas Šo
nines sknlpiftrines linijas, užtikrintai stiprius bet grakfctus 
keturioms durims rėmus. Naujasis Falcon turi 90 arklių jėgų 
6 cilinderių motore, kuris sunaudoja 50% mažiau benzino net 
paprutai kiti automobiliai.

. PETUVOS 

tuobūdu

Kitiem, pasiuntęs telegramą SIŪLO GALAS BUVO' 
Stalinui 1939 rugpiūčio 18, ne- STALINO RANKOSE (2) 
kantravo atsakymo. O Stalinas - '

-nesiskubino. Tyčia nesiskuta- būty Idakia patikti Lenkijos 
no, nors jis turėjo jau atsaky- valstybę; jis norįs Vokietijai 
mą ir apie jį rugpiūčio 19 in- pridėti Lenkijos naujus gaba- 

- formavo politbiurą. Atsakymas lūs ligi Bugo, bet už tai gauti 
£ buvo “da”. Ir rugpiūčio 21 Hit- Lietuvą. <
l*leris gavo Stalino telegramą: , Hitleris sutiko, tik pasiliko 
3 tegul Ribbentropas atvyksta savo žinioje vakarinės Lietu?

vos sklypelį, bet paskiau ir tą pasiprašė Prancūzijos ai 
Stalinui pardavė.

Taip per vieną savaitę buvo 
baigtos antikos šaltakraujiškos 
derybos, kurios įgalino Hitlerį 
pradėti antrą pasaulinį karą, 
— padaro išvadą “Look” ap
žvalgininkas.

Hitleris 1939 rugpiūčio 24, 
vėl sušaukė savo aukštuosius 
vadus, šiuo tarpu savo “erelio 
lizde’ Berchtesgadene, Bavari
jos Alpėse. Hitleris painforma
vo juos apie susitarimą su 
Stalinu. Nevengė girtis, kad tik 
jo politinis genijus galėjo su
sitarti su Stalinu. Po šio lai
mėjimo, sakė Hitleris, visai 
galimas daiktas, kad Vakarai 
nesiryš leistis į karą; bet jei
gu jie kovos, tai Hitleris prisi
ims riziką. Tačiau naujo Miun
cheno jis jau nenorėtų.

Tačiau rugpiūčio 25 du įvy
kiai privertė Hitlerį dar sykį 
susvyruoti dėl karo pradžios. 
Vienas buvo praneštas iš Lon
dono, kitas iš Romos.

Anglijos min. pirmininkas 
Chamberlainas, nelaukdamas i- 
ki Ribbentropas ir Molotovas 
pasirašys sutarti, rugpiūčio 22 
parašė Hitleriui įspėjimą, kad 
Maskvos sutartis neprivers Ang
lijos atsisakyti nuo jos įsipa
reigojimų Lankijai. Hitleris 
rugpiūčio 24 pasikvietė Angli
jos atstovą Nevile Hendersoną. 
Hitleris norėjo padaryti biznį 
ir su Londonu, kaip jis pada- keistį visą automobilių industri- 
rė su Maskva.

Robert Coulandre. Jis pareiškė ' 
Hitleriui:

jei 'Vokietija puti Lenkiją, 
Prancūzija kariaus.

Rugpiūčio 25 Hitleris buvo 
nepajudinamas. Tą rytą jis pa
kartojo slaptą įsakymą pulti 
Lenkiją' rugpiūčio 26. Nors tai 
buvo žinoma tik saujelei aukš
tųjų karininkų, Berlyne buvo 
didelis įtempimas. Nuo popie
čio telegrafo, telefono ir radi
jo ryšiai su užsieniu buvo nu
traukti. Parkuose, ant valstybi
nių namų stogų ir priemies
čiuose buvo įmontuoti prieš
lėktuviniai pabūklai. Buvo aiš
ku ir karo paslapčių nežinan- 
tiem,rkad . karas už dųrų, „

Kelios minutės prieš 6 vai. 
vakaro atėjo radijo žinia iš 
Londono. Ji skelbė:

Anglija ir Lenkija pasirašė 
tarpusavio pagalbos sutartį. Tai 
reiškė, kad Hitleriui nepasise
kė papirkti Anglijos ir kad ka
ras su Lenkija reikš karą ir 
su Anglija bei Prancūzija.

Tuč tuojau atėjo žinia iš Ro
mos •—taip pat bloga žinia: 
atstovas pranešė, kad Mussoli- 
ni traukias nuo savo pažado 
kariauti drauge šu Vokietija. '

Hitleris pareikalavo gen. 
Keitelio. Jam sujaudintu bal
su paskelbė: 
turi būti vėl atidėtas’, 
fonu susisiekė Hitleris su 
ringu, kad jis sulaikytų 
aviaciją. g .

aš pan|bęįnstu/ ėr 
negalime pašalinti Anglijos in-

ir paskutiniu metu padidėjęs 
mažų automobilių importas.

Fordo inžinierių bei tyrimo 
skyriaus ir buvo vyriausiai 
bendrovės vadovybei rekomen
duota pradėti gaminti šešių ci- 
linderių, šešių vietų, 2,350 sva
rų, gražių linijų automobilius 
žemiausiom kainom.

PRANCŪZUOS KUNIGŲ 
DARBININKŲ MISIJA 

BAIGTA
Vatikanas paragino Prancūzi

jos vyskupus likviduoti kunigų 
darbininkų sąjūdį.

Sąjūdis prasidėjo 1943. Ja
me dalyvavo per šimtą kunigų. 
Jų tikslas buvo eiti į darbiniu? 
kų mases, sukomuništgjusiaę, 
subedievėjusias, dirbti ir gyven
ti drauge su darbininkais, sa
vo pavyzdžiu ir žodžiu daryti 
jiem įtakos.

Sąjūdis davė gražių vaisių. 
Tačiau kiekvienoje kovoje yra 
laimėjimų ir pralaimėjimų. Pra
laimėjimų turėjo ir darbinin
kų kunigų frontas — 1949 pa
stebėta, kad kai kurie kunigai 
darbininkai^praktinėje veikloje 
reiškėsi drauge su komunistais. 
Reakcija prieš juos kilo 1952, 
kai du kunigai buvo suimti Pa
ryžiuje komunistų. demonstra
cijose prieš gen. Ridgway, at
vykusį į Paryžių. Generolas ta
da buvo Nato karinių jėgų vir
šininkas. Kardinolas Feltin, Pa
ryžiaus arkivyskupas, 1954 pa
skelbė laišką, kviesdamas kuni
gus darbininkus susidrausmin- 
ti. Kai kurie nepaklausė ir nuo 
Bažnyčios atkrito.

Paskutiniais metais kai kurie 
kunigai darbininkai padėję Al- 
žiro sukilėliam. Pernai gegužės 
mėn. kardinolas Feltin pasiun
tė Vatikanui informaciją su 
prašymu sąjūdžiui ar pritarti ar 
siūlyti pataisų. Vatikanas, atsi
liepdamas į tai, nusprendė, kad 
sąjūdis tenka laikyti savo misi
ją baigęs.

RYTŲ EUROPOS pasidalinimo tervencijos".
sutartis. Hitleris tikėjo, kad pasiseks.

Iki jo numatyto paskiausio ter-
"Aš tik bijau, kad koks šu- mino karui su Lenkija dar bū

va neužsimanytę tarpininkau- v0 6 djenos.

Buvo taip pat apsvarstyta, 
kokio pajėgumo motorą šiam 
automobiliui pritaikinti. Atsisa- 
k*L^U?V«Meri'1ir.aPSi‘ tik «a M
spręsta už šešis, nes ketunų . . , v
cilinderių ekonomiškumas ne- jai at*ertant- Lodge tam ga- 
pat&sintų vidaus talpos pato- bus. Su Chruščiovu jis galės 
gurno. Šį argumentą sustiprina susikalbėti ir vokiškai.

Kongresas nuveikė prezidentą 
pirmu sykiu

Atstovų Rūmai ir Senatas 
rugsėjo 10 paskyrė viešiesiem 
darbam 1,185,309,093 dol., ku
riuos buvo vetavęs prezidentas. 
Balsavimas dviem trečdaliais 
balsų prezidento veto panaiki
no. Lig šiol prezidentas buvo 
vetavęs 145 Kongreso priitus 
nutarimus. Dabar pirmu sykiu 

norėjo pasirodyti

Hitleris pranešė, kad karas 
prieš Lenkiją turi prasidėti 
rugpiūčio 26 anksti rytą 4:40.

"Aš duosiu propagandinę 
priežastį karui pateisinti — ne
svarbu, ar- ji įtikima ar ne. 
Nugalėtojas po to nebus klau
sinėjamas, ar jis sakė tiesą ar

patį: “Pas mus tai dar 
Bet pamatytumėt, kas 
bazėje...”

Kontrolieriai tikrino 
zes. Rado, kad didesnė pusė 
parduodamų daiktų ne sukabin
ti, o sumesti į krūvas ant grin
dų kartais iki dvigubo žmogaus 
aukščio... Teko vėl surašyti 
aktą, kad 50 apsiaustų pakeliui 
sumirko — dingo 15,000 rub
lių valstybei.

kad aktyvių, pinigi- _ . _ , , . ,..... i x- j Taip rašo Sovetskaja Litva. nes pareigas afckanė.ų bend- ? Laisvės redak-
ruomenes namjra tik 2 864, J
jei skaičiuojam, kad metinis . L-. i jo: mes norime savo akim pa-sohdarumo mokestis yra vie- J . .. ...... .. v. , . . . - \ matyti, kaip lietuvių liaudisnas dol. Antra, administracines /. ’. ...... , ’ .. _ . , ... veržiasi i niekada negirdėtą pa-išlaidos yra labai labai kuklios. „ . . ... * ?_ . . . . ... zangą ūkio ir kultūros srityse...Jei vis dėlto nuolat valdyba J
pasiskardena tokiais ar kito
kiais darbais ir rodo savo gy
vybę, tai yra nuopelnas jau ne 
piniginio pajėgumo, bet atski
rų bendruomenės likimu susi
rūpinusių entuziastų.

Ford Falcon, pirmauja Amerikos naujo didumo automobilis, atatovaujfc "breakthrough" auto
mobilių stilių, kuris pakeičia automobilių industrijos ateit). Čia matomas Falcon Forodr yra 
dauginu dvi pėdas trumpesnis ir vienų ketvirtadali tonos lengvesnis, už nirmalius lėfi® metų 
Fordo automoMHus. Falcon yra SeMų vietų, viduje bevet ktlek pat erdvė*, kaip ir kttuoae For
do automobilių modeliuose.

— O kaip tie drabužiai par
duotuvėse laikomi? “Univerma- 
go” sandėlis, kuriame laikomi 
drabužiai, mažas. Pro jo stogą 
įlyja. “Jei lyja dieną, — pasa
koja sandėlio tarnautojas, — 
tai nieko: pertempiam drabu- 
^žius^'į sau&f’viėtą’?

“Kai mes apžiūrinėjom par
duotuvių sandėlius, —pasako
ja kontrolieriai, — tai sandė
lių darbininkai kartojo visi tą 

nieko, 
darosi

Ford Falcon yra toks auto
mobilis, kurio laukė Amerikos 
publika — mažas, gražus, eko
nomiškas. To pasiekta inžinie
rių patyrimu, be to, atsiklau
sus pirkėjų nuomonės. Naujasis 
Falcon yra ir mažesnis, ir gra
žesnis, ir pigesnis, ir perpus 
ekonomiškesnis, o viduje vie
tos yra tiek pat, kaip ir kituo
se normaliuose automobiliuose.

Po antrojo pasaulinio karo 
Fordo fabrikai stengėsi paten
kinti pirkėjus, teiraudamiesi, 
kiek amerikiečių yra suintere
suotų
kiek* pajėgia už juos mokėti, 
ir kiek norėtų sutaupyti benzi
no. Tas truko maždaug dvejus 
metus, kol viskas buvo pagrin
dinai išstudijuota ir nusistaty
ta tokius automobilius gaminti.

— Gub. Rockefelleris atsakė 
respublikonam, kad nežinąs 
dar, ar sutiks būti kandidatas 
į prezidentus. Bet tam dar yra, 
laiko iki kovo 8.

Bendrovės prezidentas Henry 
Ford H dvidešimt vieno mies
to .laikraščių atstovų spaudos 
konferencijoje, o taip pat. tele
vizijos žmonėms pranešė, kad 
Falcon yra visiškai naujai su
projektuotas automobilis še
šiems keleiviams, šešių cilinde
rių, 90 arklių jėgų, priekyje 
įmontuotu motoru, kuris su
naudoja 30-čiai mylių vieną ga-> 
loną benzino. H. Ford pranešė, 
kad naujasis Falcon yra trimis 
ketvirtadaliais tonos lengvesnis 
už normalų Ford Fairiano, bet 
vidaus erdvė beveik ta pati; 
keleiviai jaučiasi kaip ir dide
liam automobilyje, šio automo
bilio konstrukcija, puikiai in
žinieriams pavykusi, gali pa-

- 1 ' ' K matė amulkiesiGs priaJonės ga-
■ų £ mybą gyventojų reikalam Lie-
:: P tuvoje padidinti 61 procentu,
:: ’ g o avalynės gamybą aet du kar-

j K tu... Tokis planas ateičiai, o
KjįjįVj-. ’ dabarties gamybos negina pre- 

" " “""j kybos ministerijos inspekcijos
j , jpgy žmonės — V. Gudvillo, C. Ur-
:: ban ir I. Svare, kurie Sovets-

; , kaja Litva batų ir chalatų ga-
mybą taip vaizduoja:

— Draugė Sizooova rašė, 
J E kad Vilniuje Stalino prospekte
::  M “Vaikų reikalam’ krautuvėje

_ . - " || pirko vaikui batukus, gamintus
;: K “E111*0’ kombinato. Rytojaus

■ dieną teko juos atiduoti taisy- 
ti — atsiklijavo padai.

Ęfr ,'a1; Redakcija organizavo patikri-
nimą. Rado, kad iš 31 poros 

EIT' sportinių batukų, gamin-
ii j tų ‘Elnio’,’ kurie visi buvo 

. pirmos rūšies, ir atiduoti į Vil-
” ■ niaus “Vaikų reikalam” parduo-

- » K tuvę, 5 pop buvo su
. „ B jr kūmais. Vienčje poroje buvo
, _ K ,JK atkritę padai, padaryti be to

, .\ ĮLJ ' ' kažkokios kietos medžiagos, ku-
j ‘ ■ ri beveik nelinko. Šioje pat par-
; J '' duotuvėje patikrinus kitas 62
:: L ' ■ poras pusbačių pirmos rūšies,

■ dvi poras teko perkelti Į antrą
■ pįšį, o 11 siųsti, kad perdirb-

~ I tų iš naujo.
—Tikrino ir drabužius “Uni-

■ vermage”, gamintus “Aušros’
1 siuvyklos. Teko juos grąžinti į 

K a siuvyklą. Sagos buvo taip su- 
OLOTOVAŠ pasirašo slaptą susitarimą. Stovi Hitlerio užsienio reikalų siūtos, kad negalima buvo UŽ- 
linisteris Ribbentropas. Segti.

tųjų 98 procentai pasisakė nori 
mažų automobilių dėl jų eko
nomiškumo. Antrasis faktorius 
buvo pigumas. Suprantama, 
pirkėjai nori, kad automobilis 
Imtų ne tik pigus ir taupus, bet 
ir patvarus, šis pirkėjų reika- — Chruščiovo palydovas ke- 
lavimas naujo Falcon taip pat lionėje po Ameriką bus Cabot 
yra patenkintas.

tarybai 349,76, valdybai 500.00, Duoda dar pavyzdžių* esą 
raštinės, pašto, telefono išlai- Klaipėdos krautuvėje Nr. 65 dos 349,76 ir kelionių išlaidos teko ^mti iš apyvartos 65 pro- 

162.23. centus visų drabužių, Kauno
Ką tokia apyvarta reiškia? “Univermage” net 80 proc.

Ji sako,
Aukų bendruomenė gavo 

242.66 dol. Per bendruomenę 
laisvinimo reikalam surinkta ir

C -V.
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šuviu į ’ mėnulį pradėta 
Chruščiovo kelionė už marių. 
Ne kiekvienam mirtingajam ga
li pasitaikyti tokia laimė, net 
dviguba.

Visų pirma išsipildė Chruš
čiovo svajonė, jo “mečta”, kad 
buvo pakviestas į tikros laisvės 
šalį. Dar prieš trejetą mėnesių 
tai atrodė neįmanoma.

Kita laimė sukurta pagal 
planą, šių metų pradžioje bu
vo sudužusi Chruščiovo svajonė 
pasiekti mėnulį raketa “Meč
ta’- arba Luniku L Chruščiovas

~ priešą”, bet ir nusivylė, kai ra
keta nuskrido kažkur saulės 
linkui, nepasiekusi taikinio. O 
dabar ir toji svajonė realiza
vosi. Ir tu man taip taikliai; ir 
pačiu laiku pataikyk — ne tik
tai į mėnulį, bet ir į pačias 
Chruščiovo kelionės išvakares. 
Tartum užsakyta planayimo ko
misijoje ir padaryta! Stachano- 
viškai!

Yra skeptikų, kurie mano, 
kad nei Lunikas I nuskrido į 
begalinę erdvę nei Lunikas H 
pasiekė mėnulį. Gal ir teisingai 
abejoja? Bet nebūkime jau 
tokie netikėliai. Dabarties tech
nika yra toli pažengusi, o so
vietinis šnipinėjimas —dar to
liau. Prileiskime, kad su abiem 
lunikais buvo taip, kaip skel
biama. Lieka tik vienas neaiš
kumas.

Sovietę Sąjungos 
sistatė Chruščiovas, 
sveikinti nepakako tik devynio
likos šūvių, kaip būtų pritikę 
vyriausybės galvai. Valstybių 
galvos — karaliai ir preziden- užgrobė Tibetą. Nuo kalnų da 
tai — pagerbiami dvidešimt» bar leidžiasi pakalnėn — prū 

Chruščiovas, vos tik iškopęs vienu šūviu. Chruščiovas pano-
Amerikos žemėn, tuojau pasi- rėjo tos pilnos salvės. Ką tai

mėnulį. Tam “įrodyti” atvežė 
prez. D. Eisenhoweriui dova
ną: tokį pat piautuvą ir kūjį, 
kokius nusviedę į mėnulį, Ir 
dar pasakė: “Dabar žemė yra 
pasidariusi šiek tiek lengvesnė,

rų sunkesnis’. Tuo nereikia taip 
pat abejoti, nes kur tik atsi
randa piautuvas ir kūjis — So
vietų Sąjungos simboliai, ten 
iš tikrųjų pasidaro sunkiau.

Bet Chruščiovas savo kalba 
užminė ir vieną mįslę: kur pa
sidėjo Luniko I apie trys tūks
tančiai svarų? Jeigu jie nuskri-

PuMkhad Mmi-wMkiy *xe*pt bolidai

do saulės linkui, tai mūsų že
mė jau nuo sausio 2 buvo 
lengvesnė, o dabar dar paleng
vėjo. Chruščiovas pamiršo tą 
faktą, ar to fakto iš viso ne
buvo? Nesąmoningai atidengė 
melą? Gal tai ne lunikai, o lu
natikai?

Lunatikas yra žmogus nakvi
ša, kuris miegodamas vaikšto, 
kliedi, karstosi į medžius, eina 
tvoromis ir namų stogais. Se
nieji romėnai manė, kad tai 
mėnulio įtaka (įuna-F- mėau- 

miegeiviai turi pakrikusius ner
vus. Savo keistoje būsenoje 
lunatikai išreiškia troškimus^ 
kuriuos laiko užgniaužę, būda
mi budrūs ir sąmoningi.

Dėl psichinio nenormalumo 
lunatikais vadinami ir tokie 
žmonės, kurie naktimis nevaikš
to ir nekliedi, bet dienomis 
taip kalba ir elgiasi, tartum bū
tų netekę sveikos nuovokos. 
Sveikam protui jie atrodo ar
ti pamišimo. Ar ne toks yra ir 
bolševizmas, kuris eina per ki
tų valstybių sienas ir 
žmonių galvas?

kopia per

galva pri-
Jam pa-

Sovietų Sąjunga turi konsti
tuciją ir pagal ją — preziden
tą, kuriuo dabar yra Vorošilo- 
vas. Tik jam priklausytų pilna 
salvė. Kai tokios salvės parei
kalavo Chruščiovas, jis tuo pa
čiu paliudijo, kad sovietinė 
konstitucija yra tiktai popie
riaus skiautė. Kam ji reikalin
ga dar su paragrafais apie as
mens ir religijos laisvę, laisvus 
rinkimus, laisvą vadinamųjų 
respublikų išstojimą iš Sovietų 
Sąjungos ?Dumti akim, kad So
vietų Sąjunga yra demokrati
nė? Juk tai lunatikų darbas.

Žmones su raudonu kailiu
■ ■■ ~ ■ * '-Ae' * - ■ ■

Kinijos agresija glaudina Indiją su Pakistanu

Jawaharlal Nehru, Indijos nu

rytą eina į savo sodą lankyti 
“gamtos draugų”... Jo ten lau
kia anksti pabodusios stirnos 
ir pandos. Baukščios stimukės 
lengviau prisijaukinti, negu 
plėšrios pandos, bet kaip tik
tai jas Nehru labiausiai mėgs

AYUB KHAN, Pakistano prezi- 
dėhtias.'^- - "f'- ■ ' ~

ta. Pandos leidžiąsi jam glos
tomos ir maitinamos, žvilga 
savo rausvu kailiuku ir šviečia 
baltu snukučiu. Tie lokių gimi
nės nedideli žvėriukai gyvena 
Himalajų papėdėse ir ten plėš- 
rauja. Bet Nehru “zoologijos 
sode’ yra jaukios ir žaismin
gos. Nehru su tomis takutėmis 
praleidžia smagiausias savo va
landas, kartais prasitardamas: 
“Lengviau susidraugauti su 
plėšriu žvėrim, negu su žmo 
gum, nors jisai turėtų būti ta 
vo brolis”.

DIDYSIS BROLIS
'Didysis brolis", kaip Nehn 

tebevadina kiniečius, dabar tu 
ri taip pat rausvą kailį, lyg 
pandos. Komunizmas nudažė ii 
dar įaštrino nagus, kuriais už 
sikorė ant Himalajų kalnų, ka

Indijos sienos. Bet tos “žmo 
giškos pandos’ nėra tokios, kac 
jas galima būtų prisijaukinti 
nors Nehru tebebando tai da 
ryti.

Nehru buvo ir tebepaliek; 
komunistinės Kinijos advoka 
tas. Jisai “kinietį brolį” nor 
būtinai įsodinti Jungtinių Tau 
tų kėdėje. To savo siūlymo ne 
beatsisako nė dabartinėje JI 
sesijoje, kuri prasidėjo rugsėjį 
15 .Savo argumentą jau dauj 
kartų kartojo: “Negalinga neigt 
fakto, kuris yra. Jei yra ko 
munistinė Kinijos vyriausybė 
tai reikia ją ir pripažinti, ne 
paisant simpatijų ar antipati 
jų”.

Idai — kiniečiai, ir jokia sveti 
ma vyriausybė neturi teisės 
jų reikalus kištis”.

Nehru nieko negalėjo pade 
ti tikriem savo tautos broliam 
nes “brolis kinietis” buvo ne 
sukalbamas. Kaip plėšri pands 
jis dabar savo godų žvilgsi] 
nuo Himalajų kalnų įbedė žf 
myn.

PASIENIO UTELES
Kinijos raudonarmiečių geni 

rolas, atsisėdęs Lhasoje po kn 
vinų skerdynių, prašneko api 
tolimesnį “išlaisvinimą”. Ji 
kalbėjo:

“Bhutano, Sikkimo ir Lanc 
bako gyventojai! Jūs priklav 

Nehru yra realistas, nes 
mokslus ėjo Anglijoje. Jis yra 
ir komunizmo simpatikas 
mokslus eidamas buvo mark
sistas. Tačiau šiuo metu jo sim
patijos komunistinei _ Kinijai 
ima blėsti. “Didysis brolis”, pa
sirodo, neprisijaukinamas, kaip 
panda. Jis neieško maisto iš 
Nehru rankos, bet patsai jį 
grobia. - į

VISI ESATE MŪSŲ
Indijos šiaurinis kaimynas, 

Tibetas, susikraustęs ant “pa
saulio stogo”, komunistinės Ki
nijos buvo prisijungtas dar 
1951. Turėjo pripažinti Kinijos 
protektoratą “draugiška sutar
timi”, kuri dar paliko nemažai sote didžiajai Tibeto 
autonomijos. Tibetas ir Indija 
galėjo toliau laisvai prekiauti, 
o toji prekyba Tibetui prieina
miausią.

Po dviejų metų komunistai 
Tibeto nepriklausomumą c^r 
labiau suvaržė: sudarė pereina
mąją komunistinę vyriausybę;- - nedideles . sritis -tarp ■ Brarna- 
Gi praėjusį pavasarį visai kraš
tą okupavo. Lama suspėjo pa
bėgti į Indiją. Kiti nesuspėjo.

Nespėjo išbėgioti nė Indijos 
pirkliai ir sėsliai. Indijos kon
sulatas Lhasoje buvo apsup
tas, žmonėm neleista su juo 
susisiekti. Pekingo komunisti
nė vyriausybė paskelbė: “Visi 
Tibeto gyventojai yra mūsiš-

bet nuo jos buvote atskirti. D< 
bar atėjo valanda susijungti s 
Lhasa ir drauge su mūsų vis 
motina —Kinija; ir, be to, ti 
rite išmokti komunistiškai g] 
venti”.
' Taip buvo pasakyta apie tris 

putros upės ir Himalajų gran
dinės. čia atsiduria rytinis In
dijos smaigalys, siekiąs betar
piškai Kiniją. Siena buvo iš
vesta dar 1914 metais; vadina
ma McMahono linija. Bhutano, 
Sikkimo ir Landhako sritys, 
pripažintos Indijai, valdomos 
indų valdininkų, kursuoja In
dijos rupijos (pinigai), priklau-

AUKSINĖ Šventykla Armitsare, prie Pakistano ir Kaimiro šieno*.

so.,Indijos užsienio ir Vidaus 
politikai. Didžiausia iš tų trijų 
sričių yra Bhutanas. Kinijos 
komunistai į ją ir įsiveržė. Da
bar kelia sienų klausimą.

Šiam konfliktui buvo ruoš
tasi iš anksto. Vos tik užėmus 
Tibetą, iš Lhasos buvo paskelb
ta: “Yra dar pasienio sričių, 
kaip utelių mūsų rūbuose. Jos 
turi būti išvalytos’.

Tiesos tuose žodžiuose yra 
iek, kad komunizmas visur 
eisią uteles, nešdamas žrpo- 
ėm skurdą.

BROLIŠKAS ANTAUSIS
Maskva, prieš užgrobdama 

Baltijos kraštus (1940), į kur 
aip pat atnešė burliokiškų u- 
elių, jau turėjo pasigaminusi 
emėlapius su prijungtum Lie- 
ivos, Latvijos ir Estijos vals- 
rbėm. Tie žemėlapiai paaiškė- 
3, Lietuvą užėmus.

Pekingas, sekdamas Maskvą, 
ebeturi pasigaminęs žemėla
pius su prijungtom anom trim' nrnnistų. Jie sutelktų apie 450 
ndijos sritim. Tai paaiškėjo 
ar prieš invaziją. Indijos pa- 
iuntinys Pekinge pareiškė pro- 
estą. Už tai jis nebeteko “įna
mės”. Priešingai diplomati- 
iam papročiam, jis nereika- 
lujamas atšaukti, bet ir ne- 
ali eiti savo pareigų: turi re- 
istruotis policijoje, nekvie- 
iamas į diplomatų pobūvius, 
egauna jokių informacijų iš 
Linijos užsienio reikalų minis- 
erijos. Nehru tebepakenčia tą 
brolišką antausį’ — nenori 
įtraukti visai diplomatinių 
antykių. O Indijoje žmonės 
iktinasi tokia Nehru politika 
r mitinguoja prieš kinus.

SIS TAS IR GERO
"Broliui kiniečiui" taip ne-

broliškai elgiantis, savaimt 
siranda reikalas ieškoti c 
gų kitur. Nehru 'pasikviet 
aplankyti Pakistano prezid 
Ayub Khan. Indijos gyve 
jam tai sensacija po 12 m 
kai Indija ir Pakistanas išsii 
rė. Norėta sudaryti vieną 
džiulę Indijos valstybę, o 
sidarė dvi. Atsiskyrė apie 
milijonų indų, mahometoi 
vakarinėje dalyje su Karai 
sostine. O kai tikri broliai 
siskiria, pasidaro nesutaiko: 
priešai.

Pakistanas ir Indija dar s 
sivaidijo dėl Kašmiro, iš kur 
kilęs ir pats Nehru. Kašmii 
prisijungė Indija, bet dalies n< 
ri ir Pakistanas. Mažai betruk 
karui įsižiebti. Sovietai palaik 
Nehru prieš Ayub Khan, kur 
apskelbė “amerikiečiam parsi 
davus”. Ką jie dabar palaikys 
kai Nehru ir Ayub Khan mez 
ga ryšį bendrai gintis nuo ko 

milijonų gyventojų prieš 550 
milijonų komunistų kiniečių. 
Jėgos beveik apylygės.

Vis dėlto nereikia laukti A- 
zijoje didesnio konflikto, kol 
Sovietų Rusija nenorės pradėti 
trečiojo pasaulinio karo.

SS.

GRANO OPENING
PLEASANTDALE NEEDLECRAFT 

SHOP
459 Pleasant Valley Way. W. Orange. N. J.

(Near Eagle Rock Avė.)
• Botany Yarna
• Necdlepointa
• Stamped Linens
• Novelty Art Needlework
• Buttons
• Monogramming
• Sewing Notiona
• Blocking

.... EXPERT FREE INSTRUCTIONS
Hours: 10 a.m. to 5 p. m.

Mondays to Saturdays
Tel.: REdwood 1-5821 Free Parklnp

Jiems atiduok viską ir pats dirbk. Bet išaiškinti rei
kia, karveli burkuonėli. Jie chamai, jų skūros per 
dvidešimt penkerius metus pasidarė kietos, žąsele 
plaukėjėle. Jie be jokių sentimentų tau švariai nu
rautų plaukus ir tavo galvelė butų į mano panaši. 
Bolševizmas ne veltui čia duoną valgė. Bet reikia 
sušaukti.

—Apjok, Antanai, arkliu pusę žmonių, o kitą 
pusę aš sukviesiu, —tarė šimulis. —Bet geriau pa
varyk kiaulių šėrėjus berniuką. Kur tu senas bejosi, 
nors pas mus arkliai tiktai tau joti, —nuėjo šimu
lis tvartų link.

Linko diemedys vėjelio šiurenamas, lėkė pievo
mis inteligentiškas vėjas, draugiškas ir šiltas, iš kai
lio nėrėsi vieversys, špokas nešiojo kirmėles, gand
rai kaleno augštoj mėlynėj, linko rugys prie gražios 
kenkėjos rugiagėlės, skraidė karveliai ir pienės pū
kai, iš miestelio pabanguodamas lėkė varpo garsas, 
Dalia tarškino imlus, barėsi ant merginų ir kažką 
pusbalsiai dainavo rusiška melodija. Užtvankoj verk
damas pakinkytas vanduo suka elektrą, ganyklose me
lancholiškai baubia karvės ir graudžiai nusižvengia 
arklys, kudakina didžiausiame garde uždarytos vištos, 

kriuksi kiaulės tvarte, ir Bruknys galvoja, kad visa 
tai privalo pavirsti į pinigus. Pirmasis ir paskutinis 
tikslas. Paskui tegu jie išsiskirsto žemę, praeis kele
tą metų, nusistos ir tada jie važiuos su Lakštuone 
aplankyti paliktų draugų, parodys jai didelius ir 
purvinus miestus, blizgančius kalnus ir marmorines 
pilis. Ir tai bus atlyginimas už visą vargą jam pa
čiam.

Bruknys išeina paupin. Auga karklai ir supasi 
skubiam vandeny saulė. Užlietas plotas jo vešlių ga
nyklų jam neskaudino širdies. Tegu ši elektrinė su
kas ir tegu suks jam visas mašinas ir už šviesą te
gu mokės jam visi, kurie ja naudosis.

Keliu pravažiuoja pora mašinų, pratraukia pori
nį vežimą nedideli arkliai, netoli kelio į medžius li
pa vaikas, šaukia ir švilpia. Bruknį vėl griebia bjau
rus ilgesys. Jau daug kartų jis kovojo su pagunda 
mesti viską ir grįžti atgal į Ameriką, kur šimtai jo 
draugi? tebegyvena seną gyvenimą, džiaugiasi iš čia 
ateinančiais laiškais ir laikraščiais, atsiunčia įvairiems 
fondams aukų, tebegyvena senu pasauliu ir partijom 
ir jaučiasi laimingi. O čia kitas gyvenimas, kiti žmo
nės, kitas pasaulis, svetimas ir, rodos, nebelietuviš- 
kas. Visi kalbėjo apie tėvynę ir pinigus ir niekas ne
norėjo aukos. Tai svetimas, ir nereikalingas dalykas. 
Visi kalbėjo, kad auka — tai senas kapitalistini* ir 
atgyventas reikalas, tarnaująs palengvinti Žmogaus 
išnaudojimą. Idealizmas yra silpnumas. Pasikeitė 
tvarka ir dabar žmogus galvoja, kad per dieną pri
valo sugrįžti su kaupu tai, kas bolševiko sugriauta, 
kitaip tai yra blogiaus negu bolševizmas, iš kurio 
nieko miaukei. Dabar visi laukė atitaisant netikro 
turto padalinimo, kuris buvo sumaišytas ir kurio daug 
mažiau bebuvo negu bet kada.

Bruknys eina lauku. Ui spygliuotos tvoras ga
nosi karvės. Bruknys prieina prie tvoros ir stovi.

Viena juodmargė pakelia galvą ir uodžia. Paskui ji 
ramiai eina artyn, pakelia galvą per tvorą ir žiūri 
graudži(Hn akim. Bruknys kaso jos pakaklę ir ji iš 
pasitenkinimo mykia. Po poros minučių Brukniui tai 
įgriso. Jis paliko karvę ir pradėjo eiti palei tvorą. 
Bet karvė sekė ištiesus kaklą. Bruknys vėl sustojo 
irz vėl kasė pakaklę ir tarpuragę ir matė jos grau
džias ir dėkingas akis. Ir Brukniui staiga pasidaro 

, linksma. Jam patinka tie gyvuliai ir laukai, kuriuose 
jaunystėje gyventi rengėsi, ir Bruknys vėl prisimena 
miestą ir pinigus. Ten pinigams gauti vertybes ga
mino juodi, dulkini ir dvokią daiktai, o čia niurnos, 
čia poetiški laukai ir lyriška karvė.

Bruknys grįžta iš lėto namo. Kieme sutinka An
taną ir jam taria: •

—žiūrėk, kad iššukuotum visas karves. Baigia 
dulkės užgriaužti.

—žinau, bet mes šukuojant dažnai Neseniai šu- 
kavom.

—Galbūt, bet būtinai šį kartą, tegu tai bus do
vana mano sugrįžimo proga.

Du iš miestelio atvykę darbininkai tvarkė tele- 
• foną Palikę be šeimininkų, kokhozininkai supjaus

tė vielas. Telefonas jiems nereikalingas, o vielos, 
pradėjus statyti gyvenimą iš naujo, labai.

Jiem sumokėjo š| kartą doleriais, kurie sparčiai 
mažėją tačiau jie laukuose auga kviečių, pavidalu, 
jie linguoją anot poetėlių giesmės, kaip auksas. Vi
sur, kur Žvelgi, augo pinigai Lyg Amerikoj, kaip 
kaikas įsivaizduoja.

Tačiau Bruknys žinojo, kad tie pinigai ne jo vie
no. Jis žinojo tai bet visur mokėti mokėjo jis tik 
vienas. Ir nebuvo kaip to viso padalinti.

Brukniui buvo liūdną ir jis paskambino telefo
nu klebonui. Kebono yiebuvo. Matvt h* ’

, Irai* »—* - - “

bažnyčioj, ar mąstė sode po sena obelimi Kam dau
giau skambinti, jis nežinojo. Perdaug jis buvo vienas, 
o turėjo aplankyti savo pusbrolį Uogintą susipažinti 
su mokytojais, su visais tais, kurie čia gyveno ir bu
vo reikšmingi. Bet Brukniui tai daryti nebuvo jokios 
nuotaikos. Jis žiūrėjo šio ūkio, kaip pilies, jis norė
jo atsikelti ir tada pradėti gyventi. Ūkis buvo gais
ras. Jis galėjo baigti degti ir reikėjo juo rūpintis, ir. 
gaisro metu niekas nevažinėja į svečius.

Ėjo pavakarys. Medžių šešėlius ilgino ir jie ju
dėjo kaip šmėklos. Kažkur toli už jo laukų kankinosi 
traktorius, vilkdamas pūdymu šešis plūgus. Aplink 
jo ūkį buvo dideli kaimyniniai ūkiai, be savininkų; 
ten ndbuvo jokios tvarkos. Čia jis dalino pinigus, 
pažadus ir viskas buvo tik pusiau tvarką Bruknys 
žinojo, kad jie viską norėjo iš čia išnešti ir palikti 
tik tuščias sienas, o paskui pradėti ardyti po plytą 
ir rąstą nupjauti medžius ir išnešti kiekvieną vieli
nės tvoros gabalą Jiems visiems viskas buvo reika
linga ir to viso buvo maža. Jo užteko vienoj vietoj, 
bet dalinantis tegalėjo išeiti tik po mažą niekam ne
tinkamą daiktą nukentėjusį nuo dalybų, kaip su
pjaustyta antklodė, kuria nė vienas negali užsikloti. 
Tačiau daugelis daiktų ir žemių buvo stipriai susi
painioję ir Brukniui juokas ėmė, prisimenant bylinė
jimąsi dėl nuartos ežios. Dabar bušo sumaišyti lau
kai ir nebuvo jokio ginčo, tik vienas didelis nesu
sipratimas.

Saulė spindėjo žemų tvartų pailguos langeliuos 
ir kai debesys ją uždengdavo, šiurpus šešėlis nu
bėgdavo pievom. Brukniui buvo liūdna. Bruknys ne
žinojo, ko jis nori. Tai buvo ne kaftoks praeinaam. 
mo ar ateities
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Reikalų Vedėjas

aureolę. Visuomenininkas dar 
neistorikas, o paskaičius poros 
rasų štabo karininfcę surinktų 
statistikų, dėl kurių tikslumo 
reikia paabejoti, ir tai papil
dant dar viena kita žinele iš 
šalies, laisvai daryti savo išva
das ir apibudinti devyniolikto
jo amžiaus Lietuvos ekonominį, 
socialinį ir kultūrinį gyvenimą, 
yra per daug gimtas ir rizikin
gas darbas.

®8Wfr IBMMMBMMy IMMIOJtm 
pirmąjį tomą, P** Panliwk<wwst 
Lietuvos universitete stodįja- 
yęs istoriją ir jos niekęs gim- 
nazijose, Darbininke ketverto 
straipsnių dar balandžio mėn. 
nurodė tų atsiminimų kai ku
riuos šališkumus fr apsitenki- 
mą su istorijos faktais. { tai 
atsakė ne patsai K. Bielinis, 
bet jį stojęs ginti inicialais pa
sirašęs J. Vlks. Savo šešiose 
atkarpose, atspausdintose Nau
jienose gegužės mėn., pripylė 
dar daugiau netiesos, neveng
damas nė paties kritiko niekin
ti. Pr. Pauliukonis, supranta
ma, negalėjo dėl to tylėti. Dar
bininkas dar liepos mėn. gavo 
naujas jo pastabas. Kadangi jos 
nėra trumpos, o Darbininkas 
vasaros metu išeidavo tik kartą 
į savaitę, tai tik dabar prade
dame jas spausdinti. Red.

NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ

ratūrą dėstė asmens, nestudi
javę universitete literatūros.

Kur K. Bielinis yra tik atsi
minimų, savo išgyventų įvykių 
pasakotojas, ten jis su kai ku
riomis išimtimis yra įdomus ir 
gabus rašyti. Bet kur ėmėsi 
jau ne savo, ne visuomeninin
ko darbo, o istoriko, ten jis 
gerokai sušlubavo. Yra klaidin
gas istorijos mokslo suprati
mas, kad istoriją gali rašyti 
bet kas, jei tik sugeba rašyti. 
Be to, Lietuvos devynioliktas 
amžius nėra lengvai perkanda
mas riešutas. Iki šiol dar nė 
vienas' rimtas Lietuvos istori
jos specialistas (čia turiu min
tyje ir buvusius Lietuvos uni
versitete istorijos profesorius) 
nesiryžo imtis to darbo. Todėl 
nėra ko nei K. Bieliniui nei jo 
gynėjui J. Vlks užsigauti, jei 
pastebėjau, kad atsiminimų 
“Dienojant’ autorius vietomis 
ėmėsi ne savo darbo.

“šiandien apoteozuojami 
‘knygnešiai’ Jiems- skiriamos 
pensijos, pašalpos, statomi pa
minklai, rašomos dramos, lei
džiamos storos ‘Knygnešio’ kny
gos; Tai gerto' —knygnešiai 
verti, kad tauta juos gerbtų. 
Bet už knygą pirmesnė buvo 
mokykla: kam knyga, jei nebūt 
buvę kam paskaityt? Mokyti 
skaityti buvo nemažesnis kri
minalinis nusidėjimas, kaip ir 
knygas nešti. Kentėjo knygne
šiai, bet daug daugiau kentėjo 
anų laikų mokytojai. Kunigai, 
ruošdami jaunimą prie pirmos 
išpažinties, būtinai reikalavo, 
kad vaikas mokėtų skaityti, kai 
kur ir rašyti; vadinas, buvo pri
valomas mokslas. Kas gi įkvė
pė Lietuvos motinas verpiant 
mokyti vaikutį skaityti, jei ne 
bažnyčia?... Daug kunigų už tą 
žygį kentėjo, buvo kaltinami, 
mokėjo pabaudas, buvo tremia
mi. Kadangi jaunimo idealas 
buvo išeiti maldaknygę ir ją 
paskaityti bažnyčioje, tai dau-
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2. JEIGU NORITE I8NUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.
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“Juk jei prieš rusinimą žmo
nių masės buvo užgrūdintos, 
tai tą imunitetą prieš stačiati
kybę davė tik skirtingas tikė
jimas. Šitaip atsirado pirmoji 
fazė — kova prieš stačiatikius

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime dideli paatrtnktme vienos, dviejų ar trijų feimų namų 
gndlateto** Queens «pyttnW»e.

o f f e r s 
A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE

rusus; tada išdavoje gimė tau
tinis susipratimas, kuris perė
jo į antrą fazę — i kovą prieš

UŽPATENTAVO PENKTOJI IŠRADIMU
“čia kunigų vaidmuo yra la

ba didelis,

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

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

vių kalbomis;
3. 3^ dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 

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

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

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

'7. Plačiai veikia “CHRISTMAS CLUB”vienintelė 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti.

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Keamey, N. J.
Telef.: WYman 1-0001

noti, kokius mokslinius Lietu
vos istorijos darbus, be atsi
minimų ir publicistinių straips
nių, yra parašęs K Bieliniš, 
jei J. Vlks nori jam suteikti 
autoritetingo Lietuvos istoriko

Kun. B. Liubauskas, šv. Jur- tų padaręs tiek išradimų ir 
gio lietuvių parapijos vikaras juos užpatentavęs”.
Du Bois, Pa., iš JAV patentų Tris patentus yra gavęs už 

kilnojamo altoriaus (Family Al- 
patentuojamas jo naujas (penk- tar) projektą, kuris lengvai pa- 
tasis) išradimas automobilių sė- sistatomas įstaigose, ligoninė-

JULIUS PAKNIS,
Pirmininkas

S. DASKER, 
Reikalų Vedėjo padėjėja

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimų 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti (vairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai, p. p.

dūmus.
(Bus daugiau)

SIUNTINIAI SIUNČIAMI f SOVIETŲ RUSIJA 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Averce
NEWAKK, N. J. — 812-814 Market St TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwfing Greta 9-6992 
• Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų Įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
(vairiaindų prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas lOOfir.

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of

1. JEIGU JŪS NORITE PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MŪS. M^ turime daugybe klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

“Tai vienintelis katalikų ku
nigas šiame krašte, — pažymi

Incorporated 1860 
Assets over $139,000,000

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

Kunigy vaidmuo nutylimas 
arba iškreipiamas

Vardan tikros Lietuvos isto
rijos teisybės, o ne “žiūrint 
pro klebonijos langelį’, kaip 
mano J. Vlks, vyskupo M. Va
lančiaus ir kunigę vaidmuo lie
tuviu kovoje su rusifikacija ir 
lietuviu tautiniame sąmonėjime 

"yra tai, kas asmens regėta, torėjo lemiamos reikšmės, ir 
pergyventa, kas atmintyje, gi*w.X^tuvos istorijoje yra epochi- 
liav įstrigo'. ras dalykas, o ne kokia “smulk-

Visiškai sutinku su J. Vlks, 
kad atsiminimai

Bet jie vis tik buvo baigę aukš
tąjį mokslą ir veik visą savo 
gyvenimą pašventę pamėgtam 
literatūros darbui, išknaisioję 
archyvus, kiek tai lietė jų stu
dijuojamą klausimą ir parašę bai didelis, tiesiog lemiantis, 
nematža mokslinių straipsnių Bet ypač mūsų istorijos ir li- 
bei knygų. Jie tapo net savo teratūros istorijos mėgėjai ir ,
srities autoritetais. Norėčiau ži- populiarizatoriai — daugiausia įstaigos gavo raštą, kuriuo už- 

areliginio ar antireliginio nusi
statymo, apskritai katalikų, o 
pirmoje eilėje kunigų vaidmens dynėms. Tai apsauga keleiviams se, namuose, stovyklose ir kt. 
pilnai neįvertina. Vis pasisten- ar vairuotojui tuo atveju, kai Ketvirtą už liturginiams rū- 
giama iškelti tą dvasininkų da- mašina, staiga stabdoma, atsi- bams pakabus —Religiuos 
lį, kuri dar ilgai laikėsi lenkų muša į medį ar dvi mašinos Vestment Holder.

susiduria. Išradimas apsaugo, Penktasis kun. B. Lhibausko 
kad keleivis neatsimuštų į prie- išradimas daugiausiai jam rū- 
kinį langą, vairuotojas nesusi- pėjo. Daug inžinierių ir tos rū- 
laužytų krūtinės į vairą, o už- šies specialistų seniai norėjo 
pakalinės sėdynės keleiviai ne- ką nors panašaus užpatentuoti, 
atsitrenktų į priešakinės atlo- Kun. B. Liubauskas yra gi- 
šą. mes 1905 vasario 8. Kauno ku-

Kam iš tikręję yra neskanu?
Kaž koks slapukas, užsimas

kavęs inicialais J. Vlks, gegu
žės 15 - 22 “Naujienose’, taip 
pat iškraipydamas istorijos fak
tus, mėgina neva atremti ma
no parašytas pastabas balandžio 
7, 14, 17 ir 21 “Darbininke” 
dėl K. Bielinio išleistų atsimi
nimų “Dienojant”. Kadangi J. 
Vlks papūtė naujų dūmų klai
dinti visuomenei, manau, rei
kalinga paleistas miglas sklai
dyti. Žinoma, iš anksto nusi
teikusį baltą daryti juodu įti
kinti yra bergždžias darbas, 
bet objektyviai galvojančiam 
naudinga žinoti, kaip iškraipy
ti Lietuvos istorijos faktai at
rodo tikroje šviesoje.

kalbos ir lenkiškos kultūras. Ir 
tokio vertinimo tendencija vis 
labiau stiprėja. Iš vienos pusės 
lenkų ar lenkuojančių kunigų 
nusistatymas norima primesti 
beveik visiems lietuvių kuni
gams. Iš kitos pusės, lietuvių 
kunigų veikėjų tarpe buvo to
kių kuklių, bet reikšmingų dar
bininkų, kurie maža arba visai 
nepaliko raštų, bet nesigarsin- 
dami dirbo tautinį darbą’ (Nau
jasis Gyvenimas, 1946.VB0L31). 
Jau 1911 m. kun. J. Tumas 
laiške, rašytame S. Čiurlionie
nei, skundėsi:

'Man labai dyvai, kad svie
tiškieji musę pirmeiviai, kiek 
kartę rašo apie didįjį lietuvię 
subruzdimą, labai mažai vietos 
tepaskiria mums 'klerikalams', 
o tuo tarpu mes, kur kas dau
giau esame nuveikę tautos su
sipratimo darbe".

Kun. Juozas Rimeikis knyg
nešių pagerbimo proga 1929

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

Šio naujo išradimo (Safety ^Hnnanją bmgė 1934, o 
Device for Vehicles) patentui i ^AV 1939- Nuo 1955 
gauti byla pradėta 1955 lapkri- DuBois, 
So 29. šešios automobilių fir- hetuvn* parapijoj, vikaru, 
mos, viena jų užsienio firma, ■— 
protestavo, kad nebūtų išradi- ADAM REALTY C O. 
mas užpatentuotas; esą pana
šios keleivių apsaugos priemo
nės jau seniai išrastos, čia nie
ko naujo. Kun. B. Liubauskas real estate, sales 

APPRAISALS. MORTGAGES

giausia maldaknygių ir. elemen
torių S užsienio ir plaukė. Ki
tokio turinio Įdtygos ir laikraš
čiai buvo tik maldaknygių prie
das. Dėl maldaknygių, tik dėl 
maldaknygių ir elementorių 
knygnešiai vargo, net savo gy-■ 
vyhę dėjo. Jų žygiai gausiai ap-M 
simokėdavo, todėl ir ktmtraban-" 
da buvo mėgiamas jų amatas. 
Nenorto čia knygnešių nuopel
nų mažinti,, noriu tik klausti, 
kodėl visuomenė ir publicistai, 
pažymėdami knygnešius, moky
tojo nemato?’ (Tiesos Kelias; 
5-6 Nr.).

^andien, praslinkus kelimns 
dešimtims metų, matome, kad 
tąs nusiskundimas turėjo pa
grindo. Pirmame Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmetyje 
P. Rusecko išleisti “Knygnešio” 
du tomai. Nekalbant apie kuk
lesnius kunigus knygnešius, net 
t(Aie didieji knygnešiai kaip 
kum M. Sideravičius, kuris sa
vo darbu net prašoko ir knyg
nešių “karalius”, Kalvarijos vi
karas Grinevičius, Žemaitijos 
apaštalai kun. A Vytartas, kun. 
J. Tumas, L. KušeŪauskas. Vil
niaus krašto veikėjas kun. S. 
Gimžauskas, liaudies švietėjas 
Panemunėlio klebonas J. Kate
lė ir kiti nerado deramos vie
tos būti paminėti. 1957 išleis
toje "Kovos metai dėl savosios 
spaudos" knygoje dr. V. Sruo
gienė daug knygnešių kunigų 
praleido, nesuminėjo. Dėl to 
“Darbininke’ buvo tilpęs ilgo
kas str., papildęs knygnešių są
rašą. Ir 1946 m. prof. V. Bir
žiška išleistame enciklopedinia
me “Lietuvių rašytojų kalendo
riuje”, nežinia dėl kurios prie
žasties, kunigams rašytojams 
nėra pridėjęs titulo “kunigas”, 
nors pagal įprastą etiketą visa
da ir visur jiems tas titulas 
yra dedamas.

Ir šiandien kairioji spauda 
retai kada pamini sukakties 
proga vieną ar kitą nusipelnu- 
sį kunigą ar šiaip katalikų vei
kėją, o jei prisimena, tai pir
miausia pasistengia kuo nors 
įgelti. Tuo tarpu katalikiškoji 
spauda daug daugiau dėmesio 
kreipia į kairiųjų veikėjų dar-

mena”, kaip kai kas norėtų
Prie to reikia dar pridurti, manyti. Nė vienas rimtas is- 

kad atsiminimų autorius savo torikas negali to užginčyti ar 
patirtus išgyvenimus aprašo nutylėti, štai ką sako apie ano 
kiek galima bešališkai, o ne meto kunigų veiklą Lietuvos iš
tiktai žiūrėdamas pro siauAis torijos prof. Z. Ivinskis: 
savo partijėlės akinius. Pripa
žįstu, kad K. Bielinis yra akty
vus visuomenininkas (tai pa
žymėjau ir savo recenzijose), 
kad Lietuvos universitete lite-

įrodė, kad tai visiškai naujas & Management Insurance 
dalykas ir kad jis turi būti už- fire, casualty, i mt 
patentuotas. Patentų įstaig akim Automobile and busness 
B. Liubauskui pripažino teise. . Fast ac^rgn
Po ketvertų metų ginčo atsiun- msee adam Fuurr* 

r??-)!*8’ ADAM REALTY C O. 
pripažindama, kad išradimas

Woodhaven 21, N. Y. 
TM. Hlckory 1-5220 

(For«ct Parfcway Stotis)

K. Bielinis savo atsiminimuo
se pasiėmė "teisėjo pareigas" 
ir apkaltino kunigus pataikavi
mu carui bei nesirūpinimu 
tautos švietimu. Kiek teisingas 
tas jo kaltinimas, jau nurodžiau 
savo recenzijoje ir nėra reikalo 
antrą kartą tai kartoti. Tik ten
ka paryškinti J. Vlks paskleiš-

11&9 Jos. Campau 632 W. (Hnud Avė.
Detrott 12, Midi.

Tel. TOwnsend 9-39B0

900 Litenury Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
TeL TOwer 1-14*1

332 FHtmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y.

308 W. Fourth St 
Boston 27, Mas*.

132 Franklin Avė.
Hartford, Cenn.

Tel. MOhawk 2674 Tėl. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724



HELP WANTĖD

Y.ljp 0 » ne*
pengėoiMSiaB, beįt rytiečiai su
gebėjo sudaryti Mamą hetu- 
viŠėį SavO tani su-
tartšaėm bei Sėfefiiftąfc sątao-

kuriems maloniau buvo pasilik* 
ti ilgašakių gluosnių pavėsy, 
klausytis medžių šlamėjimo, ar- 
ba, prisiglaudus prie žydinčio 
dobilo, traukti į plaučius gai
vinantį jo»kvapą. '

Tai buvo puiki progą visiems 
kartu pabendrauti gražioje gam
toje, už ką Rūtos ansamblis ir 
jo vadovas muz. Alg. Kačanaus- 
kas taria nuoširdų ažiū J. J. 
Stukui. 0.S

Virėjams, vedusioms poroms, vaikų 
slaugėms. auklSms. padavėjoms, namų 
ruuAoa darbininkėms, o taip pat (vairių 
pramonės Sakų tarnautojams geriausias 
sąlygas ir aukšta atlyginime New Y<>r- 
ke. Brooklyne ir apylinkėse. . parūpina

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

Corner o£ 15th St.
M ra. A. Jensen. prop. SO 8-7264-65-66

EMPL. ANGENCIES

YORKVILLE EMPLOYMENT 
AGENCY

Baltimorės žinios
C. Y. O., praėjus vasaros a- 

tostogoms, į vėl renkasi kas 
penktadienį šv. Alfonso mo
kyklos kambariuose, kur pra
leidžia laiką su šokiais ir žai
dimais. Kun. Antoszewski, jų j 
dvasios vadas, ragina prie šios 
katalikiškos organizacijos prisi
jungti dar jai nepriklausantį H 
jaunimą. j

Sandra DiStefano baigė šv. į 
Agnietės gailestingųjų seserų j 
mokyklą. Baigimo iškilmės įvy- 1 
ko Baltimorės katedroje. Ji yra 
baigusi šv. Alfonso mokyklą. į 
Jos mamytė Alicija Kačinskai- i 
tė, tėvas Robertas DiStefano. 
Nors jis ne lietuvis, bet pri
klauso šv. Alfonso parapijai ir ‘ 
joje uoliai reiškiasi. Sandra 
gražiai kalba lietuviškai.

Susituokė Elzbieta Kačaus- 
kaitė su David Hutt rugsėjo 13 
šv. Alfonso bažnyčioje. Jų mo
terystę palaimino kun. A. Dran
ginis. Nuotaka yra vienintelė 
Kazio ir Marės Kačauskų duk
relė. Vestuvių puota įvyko lie
tuvių svetainės didžiojoje sa
lėje.

Amerikos Legiono Lietuvių 
Postas 154 ruošįa iškilmingą 
posėdį rugsėjo 27, 2:30 v. p. 
p. Lietuvių Atletų Klube, 539 
Washington Blvd. Visi nariai ir 
narės raginami dalyvauti. Po
sėdyje nauja valdyba oficialiai 

parapiečiai dosniai aukoja (P.) užims savo pareigas. Taip pat

200 East 85th St.

laukė pats J. J. Stukas siu sa
vo tėveliais. Vaišės buvo su
ruoštos lietuviškoj svetainėj. 
Jų metu ansamblio dalyvius 
sveikino muz. Alg. Kačanaus- 
kas ir J. J. Stukas. Ansamb
liečiai savo ruožtu sugiedojo 

L jiems ilgiausių metų.
Kas norėjo pasimaudyti, tuos 

autobusas nuvežė prie jūros. 
Saulutė, nugalėjusi debesis, sa
vo maloniais spinduliais šildė 
ir viliote viliojo pasitaškyti. 
Buvo ir tokių sporto mėgėjų,

PITTSBURGH, PA.

Atvykus Chruščiovui, lietu
viams dabar geriausia proga 

. parodyti Amerikos visuomenei, 
ką jis yra padaręs pavergtom 

. tautom. Tuo reikalu Allegheny 
apskrities lietuviai pradėjo 
rengtis ir prisidės prie kitų 
tautų, kurios pasitiks Chruščio
vą tyliu ramiu būdu pagal pre
zidento pageidavimą. (W.)

HOMESTEAD, PA.

Šv. Petro ir Povilo parapie- 
čiai jau laukia 40 valandų at
laidų. Dabar ir mūsų mieste 
tęsiasi plieno streikas, tai bus 

■gera proga lankyti pamaldas, 
pasiklausyti pamokslų ir įsigy
ti dvasinės naudos. Mūsų pa
rapija finansiniai gerai stovi,

DISPLAY

Bowling balls drtlled whiie you 
wait, your oM balt repaired. Bowl- 
ing shirts, bags, shoes, trophies.

J & P SUPPLDES 
146-05 JAMAICA AVĖ. 

JAMAICA, L. I. — JA 3-4120

REVERSIBLE GOLD NECKLACE
$1.50

From the Cross to Our Holy Mother 
Our Lady of the Highway 

AUTOMOBILE S ET with Key Chain
$1.50

CLARK DECOR
82 4th Avė. Brooklyn, N. Y.

WESSEL TELEVISION
OUR SPECIALTY IS SERVICE

211-02 Northern Blvd.
BA 4-4073

Special consideration given to 
Catholic Institutions
JACK'S SERVICE

Window Cleaning - Floor Waxing & 
Cieaning — Also Floors seraped and 
refinished — FREE ESTIMATES 

ŠH 5-5340

P L U M B I N G 
W1LLIAM H. GIMLER

< SONS, INC. . 
. 553 92nd Street 
Brooklyn 9, N. Y.

TErrace 6-6200

H E R T,L E 1 N S

NOTED FOR QUALITY 
AND SPECIALTIES 

40-07 Bell Blvd., Bayside 
BAyskfe 9-0265

LIETUVOS ATSIMINIMO radijo valanda, vadovaujama Jokūbo Stuko, minėjo savo veiklos 15 metų su
kaktį,. Noutraukoie. dalis Rūtosaasamblio dalyviu.. J...Stukas dčkojad.Matuiaitįenei,. tautiniu šokiu vedė- 
jai Nuotr; V. Maželio. - / ’ ' < '''

Mirė didysis knygų mėgėjas

dalyvaus Baltimorės Legiono

DETROIT, MICH. pė šio pirmo vaidinimo minė
jimą ruošia spalio 11, skema- 
dienį, Tarptautinio Instituto pa
talpose. Programoje bus aka-

kė ironija: jo gyvenimų apra
šymo sunku būtų rasti bet ku
rioje knygoje. Jį aplenkė net deminė dalis ir Detroito Lie- 
Lietuvių Enciklopedija, neda
vusi nė poros eilučių. Kilęs bu
vo nuo Rokįį&io, atvykęs dar 
didžiosios lietuvių emigracijos 
į JAV metu. Kunigu įšventintas 
1919 m., taigi mirė, sulaukęs 
40 metų kunigystės sukakties.

tuvių Teatro Sambūris ta pro
ga suvaidins kelis fragmentus 
iš “Amerika pirtyje”. Paskaitą 
skaitys dramaturgas Vyt. Alan
tas.

Šv. Antano parapijos pikni
kas, klebonui kun. dr. Ignui

Palaidotas rugsėjo 15. Laidotu- Boreišiui rugsėjo 11 d. mirus, 
vėse dalyvavo Detroito vysku- Nukeliamas į nigsėjo 20. Pik- 
pas Dearden. (s.) ^nifes Tyks toje pačioje vietoje

New Liberty Parke (Binkevi- 
čienės sode).

Rugsėjo 11 Linkolno ligoni
nėje mirė kun. Ignas Boreišis, 
šv. Antano parapijos kūrėjas ir 
ilgametis pirmasis klebonas. 
Parapija įkurta po pirmojo, pa
saulinio karo, kaip trečioji Det
roite. Velionies pastangomis 
buvo pastatytas jungtinis pa
statas bažnyčiai ir mokyklai. 
Parapinė mokykla veikė nuo 
1923 metų. Kai į Detroitą pra
dėjo atvykti tremtiniai, jie dau
giausia spietėsi apie šv. Anta
no parapiją ir ji pasidarė pa
ti lietuviškiausia iš visų trijų.

Parapijos vakarienė šiemet Velionis buvo, ypatingas kny- 
bus spalio 4 šy. Alfonso salė— g0S mėgėjas, galima sakyti,

_dalyIaUti bibliofobas: telkė knygas ryšu- paminės 'Amerika pirtyje' Balto rinkliava dėžutėmis 
bus rugsėjo 26 Detroito ir 
Hamtramcko gatvėse. Rinklia
vai talkina nemaža lietuvių. Au
kos skiriamos visiems vargs
tantiems lietuviams Vokietijo
je, Sibire ir Lietuvoje. Tad 

metais Waterbury, Conn. šiam žygiui kiekviena net ir 
Detroito Lietuvių Kultūros mažiausia auka yra didžiai ver-

M.

DETROIT, MICH

Lietuviai, išsimėtę po visą mies- Uais visur ir įvairiausias. Fra- Rugpiūčio 20 suėjo 60 metų 
t% ^7n31 11 . progos susi dėjo nuo to, kad baigęs moks- nuo pirmo lietuviškojo vaidini-
eiti. šioje vakarienėje susitik- jus jr gaVęg daktaro laipsnį, mo __ “Artiėrikos pirtyje” __
Slte pradėjo knygas recenzuoti ir vaidinimo, kuris įvyko Palan-

susirišo su Įvairiais žurnalais goję. f JĮ režisavo Jakševičiūtė- 
bei leidyklomis. Ypatingą dėme- Venclauskienė, mirusi praeitais 
si kreipė Į istorinę litaratūrą, ” • - ----- -
ypačiai liečiančią Lietuvą. To-

Iškilmingos maldos dienos 
šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
rugsėjo 14 ir 15 d.d. švč. Sa
kramentas buvo išstatytas visas 
dienas. Pamaldos buvo už pa
vergtas tautas ir už Rusijos at
sivertimą.

šeštadieninė mokykla vie
nuoliktus metus pradės rugsė
jo 19. Viši vaikai, kurie lankys 
šią mokyklą, raginami susi
rinkti šv. Alfonso bažnyčioje 
8 v. ir dalyvauti mišiose.

Jonas Obelinis

biblioteką, apkraudamas 
stirtomis visus kambarius ir 
kampus. Tik jisai vienas ir gy
veno tarp knygų, pagaliau nė 
pats negalėdamas surasti ar iš
traukti kurios knygos iš jų 
kaugės. -

Tą didįjį knygos mylėtoją, 
kaip dažnai atsitinka, neaplen-

ŽINIOS Iš STOUGHTON, MASS.
Motiejus M. Grigas, gyvenęs Susivienijimo ir šv. Antano 

118 Perry JSt., mirė rugsėjo 9, draugijai, dirbo American Rub- 
palaidotas Holy Sepulcher ka- ber Co., ilgą laiką buvo Lietu- 
pinėse. Velionis buvo gimęs vių namuose restorano parda- ________
1879 gruodžio 15, Marcinkonių vėjas (bartender). Susitaikęs su a. a. kun. dr. ignas boreisis (viduryje) su kun. br. Dagiliu (k) 
parap., Lietuvoje. Į JAV atvy- Bažnyčia ir aprūpintas šv. Sa- J- Kundrotu: <d.>.
ko prieš 60 metų tiesiog j kramentais, atsiskyrė su šiuo 
Stoughtoną, čia visą laiką ir pasauliu, palikdamas liūdinčias 
gyveno. 1903 vedė Ievą Karlo- dukteris ir artimuosius, 
naitę. Užaugino dvi dukteris — 
Juliją ir Eleną. Julija Walker 
gyvena Stoughtone, o Elena 
Kent North Easton.

Velionis priklausė Lietuvių

Vytautas Jurgelewicz, už me
niškai sutvarkytą komplektą 
lenkišku pašto ženklų gavo pa
gyrimo ženklą — premiją.

CLEVELAND, OHIO

Pamaldos katedroje
Ryšium su Chruščiovo lan

kymus! JAV, Clevelando arki- 
vysk. Hoban patvarkymu, rug
sėjo mėn. 20 d. 4 vai. popiet,

^o:oio:ao:o:o:o:oioio:o:o:o:c>

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

(Licensed by Intourist)

Mk. katedroje t>us šventoji Valan
da. Visų tautybių kunigai kal
bės savo tautos kalba “Tėve 
Mūsų ir Sveika Marija”. Po to 
bus palaiminimas. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti pamaldo
se. kad užpildytume ne tik ka
tedrą, bet ir artimiausias gat
ves.

Dabar pasiūlo savo darbingą, atsakingą ir ekonomišką patarnavimą trijose vietose.

PBgrincttnė JstaigB 
39 Avaree 
New York 3, N. Y. *
AL 4-5456-7

Skyriai
116 Main Street . 1015 E. Canon St 
Paterson 1, N. J. Pittstargh 3, Pa.
MU 4-4019 HU 1-2750

PRISTATYMAS GARANTUOTAS NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI

Protesto demonstrarija
Katedroje pasibaigus Šventai 

Valandai, bus didžiulė protesto 
demonstracija. Lietuviai prašo
mi tą dieną visus reikaliukus 
atidėti Į šalį ir dalyvauti orga
nizuotai. su vėliavomis ir pla
katais. Be to, visi užsideda ant 
kairės rankos gėdulo kaspiną.

j Amerikos Lietuvię Tarybos 
Clevelando skyricos valdyba

Didoltsciarbyp&si  rinkimas 
vyrams ir moterims 

įmonėje, įstaigoje, namu ruošoje

FARM & ACREAGE

WALTON, N. Y. 5 kamb. įreng
tas namas su vonia, apšildomas, 
H & C vanduo: 47 akr. žemės, ga
ražas, daržinė, paukštidė ir kt. Di
džiulis šaldytuvas, arti gero kelio, 
6 mylios iki VValton. Prašo 10.000 
dol. Įmokėti 3,000 dol., vėliau mo
kama 50 dol. kas mėnesį iš 4^%.
Skambint tel. CL 3-9675 (NYC).

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITŪ- 
TION IN FLORIDA, N. Y.
Black dirt farm w/ house, 43 aeres 
under cultivation, onion, lettuce, ce- 
lery etc. On highway. Owner, 231 
Broadway, Paterson, N. J.
AR 4-4486.

5 DELIGHTFULL ACRES

PRETTY LITTLE COTTAGE
If you are thinking ot retiring. or it 
you can afford a country retreat as 
nicė as this. then you will enjoy seeing 
this exceptionally nice little country 
estate. It's inimaculate. in every detali. 
Attractive white 10 year old custoin-built 
5 room house. perfect condition thiough- 
out. Oil hot water heat. oak flooring. 
nice fireplace in living room, heated 
sunporch. formica kitehen. tiled bath. 
cheerfully bright and usefųl fui! base- 
ment with laundry tubs. little work 
shop.
Seperate garage aluminum screened 
“sumnier house." lovely grounds. plenty 
of space for garden; ręst is nicely 
wooded (10 additional aeres for protec- 
tion or excellent land investment at very 
reasonable cost. if desired).

Located in quiet area on hilltop in 
choice neightšjrhood of large country 
Taxes only $140! The prominent execu- 
estates & conifortable country homes. 
tive who built this little estate spared 
no expense getting just what he wanted. 
You will likę it when you see it! im- 
nsediate occupancy. $18.500. Excellent 
temis to qualified ^buyers.

JOHN H. LEWIS, Reąltore
53 High S+., New+on, N .J.

Nevrton 361

CONVALESC. BOARD

GRENOBLE NURSING HOME

(liv.)
Aged Convalescent Invatids 
24 hour registered nurse 

Nursing Care 
Reasonable Rates

Pllgrim 3 7907

STORES

N. J.

SUBURBAN FARMS, INC.
Mūsų naujoji sodyba Maspethe 
58 - 40 - 57th St. Maspeth, L. 1. 

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

Pienas parduodamas ir vietoje.
GL 6-4691

MUSIC INSTRUCTIONS

ln BLOOMFIELD, N. J.

Sax - Clarinet -. F lute 
Instruction in your home 

or at my studio

B.S. M.A. Columbian University

PI 8-3405 (NJ.)

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Afrddtektų Sąjungos 

Garbes Nariui, buvuMaon Vytauto Didžiojo Universiteto 

Profesoriui ir Lietuvos Geležinkelių Valdybos Direktoriui

JURGIUI ČIURLIUI
minis, jo liūdintieire likusiems šehnos nariams bei arU- 

mieslems nuoširdžią užuojautą ntškta

ALIAS CENTRO VALDYBA

ALIAS NEW YORKO SKYRIUS

— Vysk. V. PadoMds nigsė- 
jo 6 aplankė Salzgitter - Le- "Š 
benstedt lietuvių koloniją, at- 
laikė pamaldas ir pasakė tau
tos šventės progai pritaikintą 
pamokslą. Pamaldos buvo Šv. 1 
Juozapo parapijos bažnyčioje, -įg 
o po pamaldų minėjimas pa- 
rapijos salėje. Meninėje pro- ■ * 
gramos dalyje dainavo solistas 
tenoras Leonas Baltrušaitis - - 
Baltrus, pianu skambino Mari- 4 
įa Baltruvienė. ----- -

— Vokietijos studentę atei
tininkę sąjunga rugpiūčio 28, 7
studijų savaitės Koenigsteine . | 
metu, įvykusioje studentų atei
tininkų konferencijoje, išsirin- - 
ko sąjungos valdybą; pirm, 
pirm. Kęst. Žemaitis, sekr. ir 
ižd. Angelė Rugieniūtė, narys 
Vingaudas Damijonaitis. Visais 
Vokietijos studentus ateitinin
kus liečiančiais klausimais pra
šome kreiptis adresu: Ang. Ru
gieniūtė, Muenche 22, St. Anna- 
platz 2, W. Germany. Vokieti
jos studentų ateitininkų vado
vybė nori užmegsti ir palai- _ 
kyti ryšius su į Vokietiją at
vykstančiais studijuoti ar ka
riuomenėje tarnauti - -ateįtiflin^į 
kais. ■ -.

— Gyd. Arnoldas Gruinys 
pereito birželio mėnesyje Ham
burgo universitete išlaikė vals
tybinius gydytojo egzaminus. 
Doktorato tezę ruošia iš vėžio 
ligų srities, kurią mano apgin
ti dar šį rudenį. Po to grįš į 
JAV. Brooklyne gyvena jo žmo- ‘ 
na su sūnum.

— Dr. St. Bačkis, ateitinin
kų studijų savaitės prie Koe- 
nigsteino metu, studentų atei
tininkų konferencijoje turėjo 
pasikalbėjimą su studentais 
apie Prancūzijos katalikų jau
nimo veiklą.

ROOM ■ BOARD
1 * 4

SUNSET COTTAGE
ON STATEN ISLAND 

FOR ELDERLY PEOPLE. 
GOOD FOOD AND CARE 
AT REASONABLE RATES.

SA 7-6254

CHILDREN BOARDED

CATHOLIC MOTHER 
WILL BOARD

INFANTS AND CHILDREN 
BY THE WEEK 

REASONABLE PRICES 
Phcne: HAwthorne (NJ.) 7-0246

EXPERIENCED MOTHER, 

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

CHILDREN BOAROEO

Ali Year — Best of Motheriy Care
Good Food — Mountain Air

• ■ - . • - ~

Reasonable Rates.

Phone: Montgomery (N.J.) 5-1425

Mienever you’re siek, 
go to bed and don’t worry. 
Whi!e you’re heolthy. 
a$k b$ abotrt Hartford 
Accident-Stckness Insurance. 
Then you WONT have to worry 
about medical bills! 
Please caR u$ scon.

ALBERT F. PETERS 
Office:

118-55 OUEEN8 BUVO. 
FORE8T MILLS, N. Y.

VlrgKHa 3-1477

l
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REAL ESTATE WANTED

IN C*ATHOLIC AREA INWE BUY 1-2-3 FAMILY HOUSES
SEAVIEW RESTAURANT. 188-11 Linden Blvd. St. Albane.

6

PO 7-8434.
. REAL ESTATE SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Continued ©n page 7

WEISS & KATZ, INCSTATOM

GR 7-1139187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲSTATOM

§

i£

3

A

1

TAUPI Mma arfita M atostogų Hondūre

BSRNES A NOBLE- I"

— FAST ACTION — 

LEDESNA REAL ESTATE

233 Flanders Road. Riverhead, L. I., N. Y. 
On way to Mohtauk Now Open for Guests 
Call or ivrite for reservations PArk 7-4183 ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

CAPE MAY COUNTY, N. J.
Year-round custom built Ranch, 2 
years old. Large lake frontage, near 
ocean. Asking $27,500 to settle 
estete. WHite Plains 9-2251.

900 E. 163rd St. (Bx) N. Y. City 

WY 1-0258

SPECIAL DINNER SERVED D A IT .Y gr SUNDAY 
Soup — Salad — Choice of VEAL PARMIGIANA with Spaghetti or 

Spaehetti with Meat Balis and Coffee. — $1.75 
VILLA CANDIDA — S. I. NEWEST

Foot of Sand Lane — South Beach — Near Bus Terminai — GI 7-9105

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

TW 5-2391 "■
SEA FOOD — STEAK DINNERS — Orders To Take Out — Phone LA 5-9801

BILL’S STEAK HOUSE. 206-02 HilĮside Avė.. Hollis. L.l. HO 5-1252
rin Fra”riy T,ewis Ph-d. — of Free Pirkiny nf Ooe4»n\<. Finest Dining
Place«. Feeh>rinf PRTME STFAKS and TNDIA*T OCEAN SHRTMP. S»nday Dinnert.

Chef"s Specialties Every Mondav Nisht. Kitchen nnen to 1 A.M. 7 days 
Pnmnadour Room AvailnMe For Weddin£ri« arti} Private Parties -

WH N DOVER FARMS RESTAURANT. Poughkeepsie N. Y.
Chaėminsr m”ntrv įstate, finest Continental - C”’sine «^rve3 „n ,n roitdoor dining 
termce. Tnai^e flinine rSrttn.' of cot»r«' ne well the Wendover Bar. Bonnless

chicken. Onen dar evee—t. AfOndav. e-} 5toon to. 9'10 m. Lunehoon' frnm
<2.00. d'—from <XSO. Dnncinsr Saturday nights under the staro ęl<sn in nron 
lounge. Nisrhtlv en.t^rtamnu-nt. AXminister 7-2842

Veda K. Merkis
Jugoslavija. P&saul’o kandi

datų p-bės, kuriose dalyvauja 
atrinkti 8 didmeisteriai, rodo 
toki stotų: Petrošiau, Sov. S gi 
3!2-V2, vengras P. Benko ir 16- 
metis JAV čempionas Bobby 
Fischer (abu iš N.Y.) po - 
1* 2 tš. Petrošiau įveikė Olafs- 
soną, Fischerį ir Keresą. Ly
giom su Smyslovu. Fische^is 
pasiekė dvi pažymėtinas perga
les, įveikęs Keresą ir jugoslavą 
G’igoričių. Lygios su Benko. 
Nekokią pradžią rodo Olafsson, 
Keres ir Gligorič. Kiekvienas 
su kiekvienu susitiks po 4 kar
tus.

Kanados naujas čempionas— 
D. A. Yanofsky, Winnipeg. Jis 
nugalėjo visus oponentus, pa
našiai kaip jis tai padarė 1943 
m., būdamas 16-metis. Yanofs
ky Kanados titulą laimi ketvir
tą kartą. P-bių lentelė rodo to
kį stovį: Yanofsky 11 tš., Fu- 
ster 9. Anderson S1^, Joyner. 
Williams7I/2, MatthaiS1^, Cay- 
ford 5. Ignas Žalys 4r2, Rauch 
3’,2, Smolij. Patty po 2 tš. ir 
Hoover 0 taškų.

Gaila, kad šiose p-bėse neda
lyvavo Kanados titulo savinin
kas Povilas Vaitonis.

Boston Sunday Globė, rūgs. 
13, paminėjo Gediminą Kuodi, 
laimėjusi 3 vietą. N. Anglijos 
B kl. p-bėse ir K. Merkį, iš
rinktą i N. Anglijos šachmatų 
vadovybę.

Didžiojo Bostono p-bės nu
skirtos spalių 24. 25. 31 ir lapk. 
1 d. Jose rungiamasi dėl So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pereinamos dovanos. 1957 
m. ją laimėjo Shelbv Lyman o 
1958 — J. Curdo ir J. Goldstein

Tautvaiša nugalė jo N’ephaus. 
1948. Kassely, Vok. Niephaus 
—Vokietijos rinktinės žaidėjas. 
Partija: Ispaniška. Balti Niep
haus. inodi — Tautvaišas. 1 e4 
e5 2.Žf3 Žc6 3.Rb5 a6 4.Ra4 
Žf6 5 0-0 d6 6 Bei b5 7.Rb3 Ža5 
8c3 Ž:R 9.a:Ž Rb7 10 d4 Ž:e4 
11.Vc2 f5 12 d:e5 Re7 13 7d4 
d:e5 14.Ž:f5 Rc5 15.Re3 0-0 
16.R:R Ž:R 17.B:e5 B:Ž! 
18.R:R Re4 19.Ve2 R:B 20Žd2 
Vd7 .21 Žf3 Be8 22.Že5 Žd3! 
23.V-.Ž B:Ž 24.Vf3 Ve7 25Vdl 
ReR 20 Kfl Rb7 27.f3 Bd5 Vc2 
Vd7 29 Ke2 c5 30.c4 Bg5 31 Kf 
R:fR’ Kpt pasiduoda, nes no 
32O-:R Vh3+ su mato grasini
mais.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

CARS WANTED

TOP PRICES FOR YOUR CAR 
OR. TRUCK
ANY YEAR 

W. F A L I K
1732 Jerome Avė., Bronx, N. Y.

TR 2-8985

TOP DOLLAKS PAID
For Junk Cars

Phone GL 1-0385
8 A. M.to«P.M.

AUTO INSURANCE

TRUCK & AUTO INSURANCE 
12 PAYMENTS. FSI. 

ŠAME DAY 
R. MURLEY

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

. also
ADVANCED DISCOUNTS

INSURANCE

Low, Low Insurance Premium Rates
AUTOMOBILE — Home ovvners 

A & B Pinte Glass off in ad- 
vance. FIRE—Comprehensive perso
nai liability—oivners. landlords and 
tenants liability 2O'> off in advance.

EMPIRE MUTUAL INS. CO.
JOSEPH R. CORDARO. Nl 6-4242

PAINHNG

PAINTING ANO DECORATING

WILLIAM CHRISTENSEN
PAINTING and DECORATING

CONTRACTORS 
477 59th St., Brooklyn 20, N. "

Phone: HYacinth 2-6034 
Ref^rences gladly submitted

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

2-fam. home. 5 years old. 6 rooms 
uo. 6 rooms down..Manv extras. Near 
evervthin«r incl. Catholic Church & 
Parochial School. $28.000. LY 9-0325

IN OUR LAOY OF SORROWS 
PARISH in South Orange, N. 
'T'”xe<1o Park. 27 So. Kinaman Rd.. 
214, ctnrv brick framc 4 bedrooms. 
214. baths. near Sctom Hali Campus. 
Asving $29.900. Call weekdays, Ml 
3-1000 ext. 201.

WHY
studente go to

BARNES&NOBLE

BOOKSTORE

4t & Nd>h

• STUMNTS SAVE TIME at Bames & NoWe. Fort, effi-

oroors or* cįvickij irom stock ut 

1,000,000 uMd and new beaks.

DABliMIMKAS

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

Advaeent Road fmntage. ElectrMty.
svinuning nearby. Terma 3£> moathly. 
Full price 3550. Many pareebt araliatoie.
F«»r Information and map vrrite 

JOHN BRAUN 
69 Vailey View Road 
Lake Mehegan. N. Y.

IN ST. MARY QUEEN OF HEAVEN 
PARISH IN BROOKLYN. N. V.

E. 55th St. & Glenvood Rd. 6 moath 
ney serū-det. 2 fana. brick duples. 354 
& 4’,į. Ineotne 3135. Ultra mod eustom 
dec. 2 porches. «■/». jalousdė doors. blrch 
eab. duteh uven. tub enete vanitieu. slid
ine elosets. wrougfat iron front gardės 
enrl -md railiim. Meny extras- Sacrifice 
$32.000. Hl 4-3799.

IN ANNUNCIATION PARISH
IN PARAKUS. N -J. 

4-bedrm ranch: large dining rm ik. 
kiteh w/eating area. beamed eeilings 
in both; many extras; beautifully 
landseaped 100 x 125: near Catholic 
Church and Parochial School & NY 
bus. $23,500. Gllbęrt 5-3391.

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH
IN BROOKLYN

FLATBUSH (715 Cortelyou Rd.).
Fine residential area opposlte new 

jr hisrh school; larse house, 9 ims, 
3 bathrooms. double overhead-do*r 
parave; on large landscaped lot. 
40x100; suitable for professional man 
or large family. AP 7-6100.

RIVERHEAD—E. Suffolk Co. vic-
Ciistom-built hom-'s on your lot. No 

uown paynvnt. Finxxc>nK arranjred. 
Writ«- or call Riverside Homes. West 
Main St.. Riverhead. N. Y.

PARK 7-3395 OR PARK 7-3498 
F»r adifional Information fili in coupon 
and mai! to above addres?.

rNAĮO® .... ................................ .

PHONE ........,............................. _____________

NOTICE TCAOUB OVT-OF-TOWN GROUPES

Open from 5:00 untu midnight — Closed Sundays 
BAR — UTINES — LJQUORS • Gitbert Sėvėneant. propr. 

800 Ntatb Avenue (cor. 53rd St.) CO 5-4820.

HALF-WAY HOUSE — Darlen. Conn.
Dalren (Davies 4-7633) 2748 Post Rd. (35 miles).

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

Discover New Enjoyment at The TIM8ER TRAILS INN Route 37. Sherman. 
Conn. 12 mile* Norta of Srow>ter A Danbury. Top guality dinins in * lakeside setting 
ot rare natūrai beauty. Intereštiną Civii War farmhouae.. Restaurant ncw under 
personai management of Ida DuMidi. fortneriy fit N.Y.C k Pavling. N. Y. Luncheon 
from 31.50. Dinner from 32.75 and ala carte. For reaėrvatidim phone ELain. 4-5707.

Naw Vau Can Enloy Real Southern Food a* DON GEORGE’S. 298 We«t 4th SL N Y C. 
The only metanrent in Grcemrieh Villace serving srenuine Sniithern Food nprciatties 
Mirh *• Honimv GHts - Country Saueage - OOlarda - H«t B4aquit.« - Fried Chicken 
Rlack-Eyed P-ns - H»eh Punninee - Barbėkite Chicken and Kibs - Home made swe«>t 
Potatoe and Apple Pie — At verv reaaonably rates. 24 hour Service. — CH 3-9988.

THE ARCH RESTAURANT Short HHIs, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Morris 
Tnke <17 miles). Besutifullv decorated modern re<«taur»nt for excellent Continental 
etrisine: cr-bjn«-Pt milte with wild rice. crepes a l» Arc*». L 12-3. a la carte entrees 
$1.50 up: D 5-11. Sun. from 2. entrees $3 up. Music 5-1:30 a.m. Cocktail lounge.

Walter K. Tode^ THE INN at RIDGEFIELD — Since 1947 
Deliciou® Continental dishes. deftlv <served. X

A sunerb seleetion of v-ines and liouors v
Closed Mondays (Sunday Brunch from 12 to 3) • Res.: IDIewood 8-8282 g

TOWER LAKE INN — Rosi y n (Mayfair 1-7980)
8 Tewer St. (27 miles). Small and intimate anot with a hlackboprd monu fe^tnrins 
Continental anerialttea. Inbater šen m pi flamb". re»«t he«>f. durk. D 5-9 am.
a la carte entrees 32.75-S6.00. Diek Stvle Trio & pianist A! Reiser entertain 9-2 am.

Bar & lounge.

Dine in a H ©metike Atmoaphere in the BLUE SWAN INN
Ent>’rt3>r>m~nt - G. Man-'.n. Organ:«t - C^ktail Loun"* - Fv^ry 

Di"i>'»r-Mi»«ic hv Arthur PHnz — Rv«rv W<-dne?<1’v Polka-Dnrv-fc
- Fridnv snH S->Hiyd.-v VodV'r nnrt — For Po«^n'^t»<>ns

Call: OI 3-8906(7). 201 WEST PASSAIC ST.. ROCHELLE PARK. N. J.

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

83 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina-

KOKIAS DOVANAS 
jūsų artimieji Lietuvoje 
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

WINDHAM, N. Y.
N->rthorn Catskills — DUDE RANCH or 

-CHII.DREN S CAMP site. 32 rooms. 8 
firepiac-s. Hot-Air heat. swimmine. fish- 

"■ ins. hunting. skiing. 150 acres totai. 100 
a< :es oje-n fields. exe,-l out-buildings for 
r.-creatioti. coinpletely furnished for 
git.-sts, l-\ miles t<> village. 2’i niiles to 
church. over 1 milo hightvav frontage. 
Loonted in NĖW SKI DEVELOPMENT 
AREA. S30.000. 1 /3 down. Business. Re
sorts. Acreage. Cot’ages.

JOHN GARRAGHAN — Broker 
WINDHAM. N. Y.

Don’t Wait — Investįgate — Pilone 153;

118-125-130 ORCHARD ST. — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai.

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

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

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino; aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim^JoąJdąm aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT Išlipant Essex Street, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e fa n~c e y Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

STEVE PHILIPS RESTAURANT
, 1144 Yonkers Avė., Yonkers, N. Y. -L BE 7-1583

Gay. nooniar «or>t cn-ei^liyinn in orime rilys. >»eak«. lobsterc. chops. hom*-bak*d 
pastries. L 12-3. $1.75-33; D 5-10. «'<ndav from 12. $3-$6; a ta carte menu after 10.

Cocktail lounge.

A Ponular Meeting Place in the Heart of the Wa*chung Mountains 
$CHWAEBISCHE ALB — WARRENVILLE. N. J. Tel.: ELiot 6-9746 

PSštofflce Tbf.imd Bmok — <"hir Spocialty: Saiierbra*on. eUo ••Ctam Bakes” 
For Refro'ihmont . . \T>«r?m>’"<1er -Aktion. P’or — Entortninment by Oslo 
Walen and Hla Orchestra —- 'D»»co'Every. Sė'hirday ’—^red Kraemer. propr.

Excellent Germari ~ Cuisine and First: ClašĮ. Litprors.-- ■-•

J U L I A”S BUSINESSMEN'S LUNCHES • DINNERS 
219-01 Northern Bo»levard — RA 9-9570

WINES & LIQUORS — SPECIAL SUNDAY DINNERS — Closed Mondav 
Junior Portions for Children ~ Open from 12 to' 9 P.M.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMDESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

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

■T į vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis F

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms_____

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

In St. Phitip's Paristi in Huntington, 
L. I. N. Y. Huntington Beach Area— 
$17.600. Custom bam red ranch, 8 
years old. beautiful wooded area,- 
iv/w carpeting. 3 bedrms, living rm. 
breakfast rm and kitchen; attached 
garage. cellar, storins, screens, 
blinds. dishwasher. drier, washer. re- 
fricerator. stove. Low taxes. beach 
rights. 3 Mayflower Court, Hamilton 
7-9170.

IN BA1JDWIN
atidaryta kasdien pietums’ir vakarienei, šokiai ir programa 

HERBERT KRUEGER ORKESTRAS KIEKVIENĄ VAKAR) 
BE PIRMADIENIO

6 SALES VESTUVĖMS. BANKETAMS, DRAUGIJOMS 
GERAS PAStPARKINIMAS ----

ATVĖSINTAS ORAS

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

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

« (wholesale) kainomis. v

K&KFABRICS

100 W. Sunrlse ^ghway, Baldwin, N. Y. 
TeL B&ton 3-7200

1158 East Jersey Street. Eliza
Telefonas: ELizabeth 4-1711

DIAMOND SLIPPER LOUNGE —161 Little Plains Rd., Greenlavvn, N. Y. 
located 36 miles from N. Y.

We Cater To: Parties - Weddings - Engagements - Bus Outings - Church 
Affairs — We Serve the FINKST SOUTHERN COOKED FOOD

We provide conveniences for TOURISTS (accomodation for 600 people) 
We Present LTVE intėrtainment THURSDAY to SUNDAY 

FOR INFORMATION CALL: A N 1-3061

BALLET GUILD SCHOOL
imder the directinn of PHOEBE CONSTANCE COLE

Sunerior Dance’ Training - Studente Carefully Graded - Pre-^hool thru Hfah School
BAYSI'IE (NEW AOORESS) — Mamnic Temple. Bell Blvd. & 361 h Avė.

Thnr-div A Sat’trday. BAvsIde 9-9544 — IN 1-5-421
BAYSIDE HILLS — Cent»r. 48th Avenue and 212th Street

TueMay. BAvjidv 5-5301
FLUSH1NG — PaHthouse - 149-49 Sanford Avenue

Mondav. IN 145421 REGISTRATTONS ACCEPTED NOW

Bailei at its Best

Brooklyn Conservatory of M u sic, 58 7th Avė., Brooklyn. MA 2-3300
Piano, Voice and all allied subjects. including dancing and dramatics.

Oueensboro Branch:
Brooklyn Conservatory of Music, 140-26 FrankHn Avė., Flushing. INI-8900 

(See Brooklyn and Queens YeIIow Pages)

CHARLTON FURN(TURE COMPANY
Bedrooms — Dining Rooms — Living Rooms — Bedding 

See Our Fumiture — Compare our Prisės 
Open Eves. till 9 P.M. except Wed., Sat

217-20 Northern Boulevard. Bayside Tel. FA 1-2600

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

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni.

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

f e f

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

(Money Oniers), Mutual Funds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

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



šį sekmadienį New Yorko 
DAFB pradeda 1959 - 60 me
tų .aukštosios lygos, pirmosios 
lygos, antrosios lygos bei jų 
rezervinių ir B klasės futbolo 
pirmenybes. Lietuvių Sporto 
Klubas, Lithuanians, jau de
vinti metai žengia per sunkias 
pirmenybių kovas.

Šį sekmadienį mūsiškiai pra
deda pirmenybių kovas, rung
tynėmis prieš Kollsmann SC, 
savo aikštėje New Farmers 0- 
val Nr. 2. Pirmosios vienuoli
kės žaidžia 3 vai., o rezervinės 
1:15 vai. Praeitais metais prieš 
Kollsmanną LSK baigė 0:2 ir 
5:3. Šiais metais pirmosios ly
gos komandų žaidimo lygis dar 
pastiprėjęs, tad mūsiškiams iš 
karto reikės gerokai pasitemp
ti.

Praeitą sekmadienį draugiš
kose rungtynėse su Greek » 
Americans nepilna LSK koman
da prapylė net 1:6 (1:1). LSK 
žaidė: Naruševičius; Vaitkevi
čius (Kerekes), Mileris; Rėmė 
za n, Stanaitis, Kleiza (Weeks); 
Vasilionis, Remėza I, Klivečka, 
Murphy, Budreckas.
'Pradžioje LSK Murphy šū- 

yędg.jyg. Vėliau.kon
dicijos stoka privedė prie ne
pelnytai aukšto pralaimėjimo. 
Geriausiai dar atrodė veteranas 
Mileris ir vartininkas Naruše
vičius, kuris net sulaikė. Vait
kevičiaus padarytą baudinį.

Rezervinė prakišo pasekme 
2:5 (0:4). Atrodo, kad bent 
šiais metais rezervistai sugebės 
išleisti 11 žmonių į aikštę.

Jauniai pralaimėjo graikams 
0:2, o mažučiai ukrainiečiams 
0:4. Atletas

t GATĖS RESTAURANT
OUR SPECIALTY — SAUERBRATEN and 8CHWABENSPAETZLE 

ERICH and VILMA, propr. “ ’ ---- ---------
1542 Gate* Avė, Ridgewocd-Br<

TACONIC BRAUHAUS — 15 Street. H«wth
Tel.: ROfldra 9-9*42. Neer Tacoaic Parkway, ExM Haurtkorm 

11* mile eorth of Valhala. — Ana Hem & Bobert Keli.

TeL; ANdrew 5-2911 Estabiished
RuofF* SMITHTOWN TAVERN 

Main Street SMITHTOWN, L. I. Rou
ExceUent Cuisine: SAUERBRATEN — 8TBAKS — 8EAFOOD8

20 E. 22nd
STEUBEN HOUSE Reataurant

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

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

Air conditioned

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

Catoring te WEDDINGS and PARTIES
Free Parking for Patroną Klngsbridga 6-9671

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LISETTE WAEHLE, propr. — Teiephone: OXbow 7-6772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waehle 
Our Specialty: SAUERBRATEN vith KNOEDEL 

Enjoy the Famous "FADRY TALE FOREST”

L.I.C. TURNHALLE 44-01 Broadway, Long. Island City 3. N.Y., RA 8-9154 
BALLROOM — BANOUETS — WEDDLNGS — MEETING ROOMS 

Dance and Entertainment in •‘Ratsieller” 
Saturdaya & Sundays Continental Atmosphere

F-.-ellent German Foods — DINNER from 1 P.M. — Willi Herkert, propr.

“JAGER HOUSE” RESTAURANT
QUALITY KITCHEN — BALL and BANQUET HALLS 

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

BOWDEN SOUARE RESTAURANT Y' " ' ” v~*!—r"*“''
Southampton (12800) N Main St. & Bowden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serving delicious cuisine. Extensive menue inciudes roast beef and 
steaks. lobster tiiermidor, Long Island Bay Scallops. L 12-3, $3-$3.50; D 6-10; Sun. 
from 1. $3.75-$5.5O. Dancing 9-2 am to Lester Lanin's orchestra. No min. or cov. 

Every Tuesday “Star Night,” celebrities from John Drew Theatre.

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

4 miles from Graymour
Beautiful antiąues. outdoor terrace, exčellent American-Creole cuisine L 12-2 $3 & 

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

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

S T A K E H O U S E

Family Tradė 
Park & Mountain Avės. Scotcb Plains, New Jersey.— FA 2-7726

LUCIEN and ANNE-MARIEAt Rendez-vous of Sportsmen
C A F L ,____ ___

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

CARRIAGE DRtVE RESTAURANT AND SHOP, HamdMt,- Cona. 
ATwater 8-9346

One et moist {įamorous restauraote in New England French Provincial 
thro-ouL Cbmplėte lunch $1.50-$2. Dtnners $250-$5. Banąuet facilities.

DONAGHY STEAK HOUSE, 5523 BROADWAY, AT W. 230th ST.
UPPER NEW YORK’S FINEST FOOD

HAMMOND ORGAN NIGHTLY. AIR CONDITIONED, CATERING 
K Ingabridg* 6-9571. Free parking for Patrone

DOLL HOUSE RESTAURANT 
2231 Gratad Concourse. Bronx. N. Y. 

SERVING GERMAN AND AMERICAN FOOD

REASONABLE PRICES. FO 4-8927

LOVE LOBSTER? AHOY! STOP... LOOK... READ1
Omptatę drnner $4.50. Appetizer, soup, crisp tossed salad, 

1^4 lb. lobster and dessert
CHELSEA, 40-48 Main SL, Fiushing. Air Cinditioned

Seafood and Steak Houae open daily and Sun. The Aristocrat rt Seafood in Oueena

k GRIPSHOLM RESTAURANT .
324 East 57th Street, N. Y.

FINEST SWEDISH SMORGASBORD — Luncheon - Cocktails - Dinner 
, Open Every Day

AT REASONABLE PRICES — OPEN 24 HOURS

DELICIOUS F OOD AND PLENTIFUL 
AT REASONABLE PRICES 

42-20 Bell Blvd. ---------- BAyside 9-9643

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

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

THE VVHITMAN, Route 110
__ rBefayeeuJ^a Stata PKY- and Jericho TPKE., Huntington. L. L 
Sunday Dinner from $2:75: Private Eanguet TFaci&ties up to’500"peopl&

Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

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

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

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

BOMBAY INDIA RESTAURANT 
465 West 125th SL, New York City 

BEST ŠAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC.
• :i ■ EAST INDIAN DISHES. 

UN 4-9634

RepnMic 
Vine & Iiquor Store

322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2989 ? 

k- Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER WINES _ 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAYS UQU0R STORE 
Galima gauti įvairiausios

portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasuinkimas degtinės ir

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VTrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
*’ “ LAttiSTUVfV DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon Street Philadelplua 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Brifain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

■ 4*tM( Ii*! Sfer

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

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

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

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

MARCHI'S RESTAURANT 
Ž51 East 31$t Street 

New York City 
MU 4-9843

UNIQUE CUISINE OF NORTHERN IT ALY

LANDVVEAR'S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trentoh)
Charming country atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dmner — 

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

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

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

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

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

TeL MU 3-2928

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

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

Elegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$1.60-$3.25; D 5-12, Sun. from 12, $3.75-55.50 and a la carte 

Pianist evenings. Parties. Bar and lounge.

51 PROVIDENCE STREET

VACYS STEPONIS

FUNERAL DIRECTORS

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

RIO GRANDE RESTAURANT, 499 East 138th Street, New York City 
AUTHENTIS MEKICAN DISHES AND SPECIALTIES AT VERT

SNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining |errace
This is a leisurely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, df course, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-s^e juicy lamb ebops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon til 9:30 pjn. Member Dineifs Club.

. SAyville 4-0248

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

FUNERAL HOME
Kenneth W. Haslam, Lic. Fanerai

Dir. & Mgr.
Nevv Modern Air Conditioned Chapels 
245-01 Francis Lewis Blvd, Rosedale, L.I.

Tel. LAurelton 8-1180-1181

A Little of "Down Mexico Way” in New York City 
MO 9-9907.

WEDDING RECEPTIONS

T R I N C H I ’ S (Fortnerly Vilią Betty’s)
Enjoy a complete dinner with Floor Show in our cool, cool ocean-front 
dining room. Choice o£ Shore Dinner, Italian-American cuisine or Speoal 
Shore dinner. Complete price from $3.25 to $4.90 for dinner and show 

AIR CONDITIONED. FREE PARKING

MELE’S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. L
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incl. broiled scampi, 
baked clams, chicken Romana. Lunch. noon to 3 p.m., $1.75-$2.50. Dinner 6 
to 11 pjm. and Sun. 1 pjzl, $3.00-35.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ekisemble Saturday. Member Dineris Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By**

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose; skausmo

OLD COUNTRY MANOR
For the iiltimate in VVedding Recep- 
tions. Banquets & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Newbridge Rd) 

Hicksviiie, L. L
Peter Petralia, W(gr. OV 1-3300-1-2

TACONIC BRAUHAUS, Commence Havrthome, New York. RO 9-9842 
WONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 
except Wednesdays — Fully Air-Conditioned. Music and Entertainment 

Week-Ends — Reasonable prices.

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BJ&EF. 
Luncheon from 85c. Dintog Rocm open 7 days. YUkon 4-9810. 

Foot of Seguine Avė. at the VVaterfront

EDWABD A. ŽIGAS FUNEBAL HOME
540 East St^ New Britais, Conn. 

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

SLIP COVERS

DORLON'S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy, Exit 3?
' or Connecticut Turnpike Exit 16. Serving fine food for over a Century- 

John O'SuIlivan, Mgr. Phone VO 6-1959. A revarding objective for an hour's motor 
drive from the George Washington or White-Stone Bridge. Shore Dinners — Steaks 
and Chops. Open for Luncheon. except Saturdays. Dinner till 10 p m. Closed Tuesdays 

COCKTAIL LOUNGE

HOTEt DIKIE, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU GAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER—$2.65 
Full dinner inciudes baked potato, tossed salad. roU and butter, dessert and 
coffee. 11 am. to 10 p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Hank Faller. No cover or ent. tas. Member Diners' Club. Wl 7-6000.

tRETOL'S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian & American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’til 12, entrees 
(incL potato&vegetable). $1.25-34.50. Children’s menue. Bar, lounge. Parties

(Murdock

CUSTOM MADE 
YARD GOODS 

FOR HOME SEVVING

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Madingi dėvėjimui batai su Nepamainomi valkMojimui DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FABRIKAS 
aukotais kabliukais sportiniai batai su odiniais 1 ‘ ■■■1

Juodi Chevraux

Kojų daktaras LOTTE Rudi Lamacatf
Kojų daktaras WALLY

SALAMANDER
Aukttos kokybe* šliure* Madingi sportiniai batai su 

su gumom Šonuose dvigubais odiniais padai*
Rudi Boxcalf Rudi Boxcalf

Kojų daktaras MILANO Kojų daktaras HERALO

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijom*,

i Geriausia proga įsigyti Fedders 
į oro vėsintuvą (Air conditioner).

335 East 86th St„ 
tarp 1 ir 2 Ava.,

NEW YORK CITY 
TEL: EN 9*30*5

58-02 Myrtle Ave„ 
RIOGEWOOD— 

I BROOKLYN* 
TeL: EV 1-3727

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.



Rytų ir Vidurio Europos kil
mės amerikiečių orgaaiizarija 
kriečia visus amerikiečius į ma- -

Kun. Ant. Rupšys, prieš me
tus baigęs * Romoje šv. Rašto 
studijas, iš Los Angeles persi
kėlė gyventi į New Yorką. Jisai 
Manhattano kolegijoje, kuriai 
vadovauja Christian Brothers,

Lituanistikai Columbia uni-

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

i VVallace Rd„ Bedford, N. H. TeL: 
[ GReenleaf 2-4739.

PROTESTO MITINGAS 
ryšium su Chruščiovo lankymo
si Amerikoje bus rugsėjo 19 
d. 3 v. popiet miesto sode 
(Boston Common) šalia orkest
ro tribūnos (prie Tremton St.). 
Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis. Visi renkasi 2:30 v. 
popiet. Po mitingo bus orga
nizuota eisena į šy. Kryžiaus 
katedrą Washington St. (South 
End). čia 5 vai. bus pamaldos 
ir kardinolo Cushingo pamoks-

mestre registracija bus rugsėjo 
21-23. Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Dept. of Linguiš- 
tks, tel. UN 54000, ext 2229

RrtvJclv* Pommt SauadrMt
praneša, kad šį rudenį rengia 
kursus laivyninkystei, kur bus

. _ ____ mokoma mažųjų laivų priežiū-
prel. J. Balkūno rezoliuciją, per- ' ir-jų- valdynm Pamokos
duotą JAV vyriausybei. Ame- vyks Clara Barton VA^atronaT 
tikos Lietuvių ~ Taryba New ----- - - -
Yorke aktyviai mitinge daly
vauja kartu su visom tautybėm. 
Kalbas pasakys kongresmanai 
Alvin O’Konski ir Ray Madden, 
Brooklyno kolegijos preziden
tas dr. Gedeonse, Pavergtų Tau
tų visumos pirmininkas St. Kar- 
bonski, ukrainiečių pirminin
kas prof. Dobriansky ir laisvo
sios Vengrijos parlamento vi-

3 cepirmininkas Msgr. Bella Var
gą. Susirinkimo deklaraciją skai 
tys prel. J. Balkūnas. Progra
moje dalyvaus ir du chorai: 
vengrų ir ukrainiečių. Įėjimas 
nemokamas.

Kas tik gyvas, visi į mitin
gą šį sekmadienį!

loję mokslo metai pradėti pir- negiė Hali, 57th St ir 7 Avė., 
New Yorke. Bus atsakyta į 
Chruščiovo melus, pareikštas ‘ 
protestas ir mažųjų tautų rei
kalavimai Lietuviai raginami

madienį, rugsėjo 14. Parapijos 
klebonas kun. Norb. Pakalnis 
.8 vai aukojo mišias, kuriose 

^dalyvavo 700 mokinių. Parapi
jos pradžios mokykloje veikia 
visos 8 klasės, turi daugiau

- kaip 500 mokinių. Taip pat vei
kia keturių klasių aukštesnioji 
mokykla, kurioje yra per 150 

.mokinių.
C . Juozas Baužys, anksčiau gy- 
3.vęnęs New Yorke, prieš dve
jus metus persikėlęs į Chica- 

. gą, rugsėjo 26 švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio- 

"je susituokia su Ona Stankai- 
; tyte.

■ Patorsono lietuvių iniciatyva 
šeštadienį, rugsėjo 19 d. C 
vai. p.p., organizuojamos de
monstracijos mašinomis prieš 
N. Chruščiovą. Mašinų susirin
kimo vieta East Side Park. Vi
si kviečiami dalyvauti.

' Z, .
Maironio šeštadieninės Mo- 

kyklos mokslo metai pradeda
mi šeštadienį, rugsėjo 19 d., 
9 vai. ryto. Mokiniai prašomi 
nevėluoti. ’

Angelų Karalienės parapijos 
metiniame koncerte spalio 4, 
šv. Stanislovo parap. salėje, 
Greenpointe, bus statoma ope
retė “Viengungiai”, vaidina 
Worcesterio meno ratelis, 
dovauja J. Beinoris.

Architektas A. Varnas yra 
Queens apylinkės demokratų 
partijos mažumų grupės pirmi
ninkas. Penktadienį, rugsėjo 11, 
Queens apylinkės kandidatas į 
busmistrus senatorius Thomas 
Mackell lankėsi mažųjų tauty
bių atstovų susirinkime ir iš
dėstė savo planus, kokių lai
kysis mažumų atžvilgiu, jeigu 
būtų išrinktas burmistru.

Dr. Vyt. Vygantas pereitą 
savaitę dalyvavo Aiherikos psi
chologų konvencijoje Cincinat- 
ti, Ohio. Taip pat konvencijo
je dalyvavo dr. V. Bieliauskas, 
gyv. Cincinatti, Ohio ir dr. An
tanas Sužiedėlis iš Chillicothe, 
Ohio.

Pianistė Palechek « Levickie
ne grįžo iš Europos ir rugsėjo 
15 pradeda muzikos pamokas. 
Tel. VI 6-5213.

va-

High SchooL Washington ir 
Classon Avė., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia rugsėjo 21, 7 v.v.

Jadvyga ir Jonas Matyckai 
vietoje vainiko ant a.a. prof. 
J. čiurlio karsto paaukojo Va
sario 16 gimnazijai 20 doL

Operetes choras pradejb ru
dens sezoną, šiemet sueina 50 
metų nuo šio choro įsikūrimo. 
Tai pirmasis lietuvių choras 
Amerikoje. Tą sukaktį norima 
atžymėti ir vedami pasitarimai 
su Gasparu Velička dėl jo “Ne
munas žydi’ pastatymo. Choro 
valdyba ir dirigentas šios su
kakties proga kviečia tiek se
nus choristus, tiek naujus įsi
jungti-! chorą ir lankyti repe
ticijas, kurios vyksta penkta
dieniais 8 v. v. liet, piliečių 
klube, 280 Union Avė., Brook
lyn, N.Y.

Kaip pasiekiama Apreiškimo 
parap. pikniko vieta

Apreiškimo parap. piknikas 
įvyksta ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo mėnesio 20 d., 2 
vai. p.p. Franklin Sųuare, L.L,

SENATO PIRMININKAS

-šventoji valanda už persėkio- 
x jamus ir pavergtuosius

Brooklyno vyskupo patvarky
mu, visose vyskupijos bažny
čiose pereitą pirmadienį buvo 
suruoštos pamaldos už bolše
vikų persekiojamą bažnyčią ir 
tikinčiuosius. Ypatingai gražiai 
šventoji valanda buvo pravesta 
Apreiškimo parap. bažnyčioje 
Brooklyne.- Septintą vai. vak. F.H. _______ ,
prisirinko pilnutėlė bažnyčia - n. Y Pikniko vieta yra prie 

didelio Hemstead Trpk kelio 
Vieta automobiliais važiuojan
tiems lengvai surandama Grand 
Central Prkway ir Southern 
State Prkway. Pravažiavus El- 
mont miestelį, tuojau pat yra 
Franklin Sųuare. Pačiame vi
duryje Franklin S. miestelio yra 
didžiulis Plattdeutsch restotą- 
nas, 1132 Hemstead Trpk. Uį 
restorano yra didžiulė aikštė £

žmonių. Prie išstatyto švč. Sa
kramento buvo atkalbėtas ro
žančius, atgiedota švč. Jėzaus 
širdies litanija, giesmės: šven
tas Dieve, Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė ir suteiktas 
palaiminimas švč. Sakramentu. 
Labai gausiai šias pamaldas ti
kintieji lankė ir kitose lietuvių

V. Alseika, žurųalistas, kurį 
laiką dirbęs Vliko informacinė
je tarnyboje Vokietijoje, prieš 
porą metų atvyko į JAV ir ap
sigyveno Los Angeles, Cafif: 
Šiuo metu, pasinaudodamas 
atostogomis, atvyko į rytines 
valstybes, aplankė Wašhingto- 
ną, New Yorką, Elizabethą, 
Brooklyną ir Bostone savo to- 
šerį dr. Mariją Alseikaitę-Gim- 
butienę.

kokiam 
talpina 

žmonių, 
plokšte- 
— R. 

Butrimo orkestras Tikimės ir 
laukiame gausaus būrio pau
piečių ir svečių.

Kun. A. Račkauskas, 
Pikniko organizatorius

orui esant, nes salė 
daugiau kaip 2,000 
Nuo 2 vai p.p. gros 
lių muzika, o 5 vai.

JOHN E. POWERS
TAI ASMUO, KURIS GALI IR NORI KUO DAUGIAU 

GERO PADARYTI BOSTONUI

Senatorius J. E. P o w e r s yra toks asmuo, kuris 
nori ir gali kų nors gero padaryti bostoniečiams dėl 
peraukštų taksų.

Senatorius J. E. Powers yra didelis lietuvių drau
gas ir aiškiai pasisakęs prieš komunizmų.

Senatorius J. E. Powers yra asmuo, kuris visiškai 
atsidavęs piliečių gerovei.

Todėl senatorius John E. Powers yra geriausias 
kandidatas į Bostono miesto burmistras.

PADEKIME JAM!

^BALSUOKIME UŽ 
jčiin e. powers 
Į BOSTONO MIESTO

BURMISTRO (MAYOR) VIETĄ

JOHN J. GRIGALIUS
52 G. STREET
SO. BOSTON 27, MASS.

Katedra yra- labai didelė, -jo
je telpa keli tūkstančiai žmo
nių. Svarbu, kad ji būtų pri
pildyta, Kviečiame visus Bosto
no ir apylinkių lietuvius; kurie 
nespės dalyvauti eisenoje iš 
miesto sodo, rinktis kuo gau
siau į šv. Kryžiaus katedrą. Vi
sos demonstracijos bus stebi
mos daugybės žmonių. Atvyks 
laikraščių, radijo ir televizijos, 
reporteriai. Jei būtų didelis lie
tus, visi prašomi rinktis tik pa
maldoms į katedrą.

Laisvės Varpo radijo valan
dos yra pakeistos iš 2 - 3 po
piet j 8 - 9 iš ryto. Programa 
perduodama iš WK0X stoties 
1190 banga, Framingham, Mass.

Lituanistinė mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 12, pra
ėjusį šeštadienį. Pamokos bus 
nuo 9 vai ryte iki 1 vai. po
piet. Veiks visos pradinės ir 
aukštesniosios mokyklos kla
sės.

Adv. A. šalna, Lietuvos gar
bės konsulas, atostogas pralei
džia Pennsylvanijos kalnuose.

Misijas šv. Petro parapijoje 
prasideda rugsėjo 21, pirma
dienį. Pirmoji savaitė, skiriama 
moterim, antroji — vyram, 

. trečioji — jaunimui. Misijas ve
da kun. J. Vaškas, MIC.

Eugenija Ona Mačiulienė po 
sunkios ligos mirė rugsėjo 10. 
Palaidota rugsėjo 14 iš šv. Pet
ro lietuvių bažnyčios.

Bostono ir New Yorko inži
nierių ir architektų pirmas 
bendras susirinkimas bus rug
sėjo 26 Devenių ūkyje Water- 
town, Conn. Susirinkimo pra
džia 12 vai. Bus dr. inž. J. 
Gimbuto pranešimas.

Inž A. Gustaitis, rašytojo A. 
Gustaičio sūnus, išvyksta ka
riuomenės prievolės atlikti. 
Studijavo areonautiką. Kartu 
išėjo karinio apmokymo kur
sus, gaudamas karininko laips- 

. "i-

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

ONOS IVAŠKIENfiS

BALDU KRAUTUVE
kurioje"galimargautr visam bu
tui modemiškiausi baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. TeL; AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

; EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Į Sulankstytų automobilių da-
► lių ištiesinimas, pakeitimas
I naujomis, dažymas ir poli- 
[ ravimas
► x 937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephėn Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

M P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street

AtA FRICUI MARTYNUI BINTAKTOI, Medicinos Dak- 
tauri, šankaus liūdesio valandoje esame sulaukę daug 
nuoširdžios užuojautomis drangų, pažįstamų ir pacientę. 
Ypačiai repinėm mus paguosti ir padėti, atsilankydami i

tuvių Gydytojų ir Dantę Gydytoję - Draugi jos nariai ir 
kolegos. Laido jmo apeigomis ir lydėjma į Cypress HiD

parodytų pagalbą ir išreikštų užuojautų visiems tariame 
savo gilę ir sujaudintų ačiū, karta atsiprašydami, kad 
negalime kiekvienam atskirai padėkoti.

Nufiūdę

Buto ieškoma dviem vyres
nio amžiaus asmenim, vyrui ir 
žmonai, be vaikų, abu dirbą. 
Gali palaukti pora mėnesių. Pa
geidaujama Woodhaven - High- 
land Park rajone, 3-5 kamba
rių. Pranešti Darbininko redak
cijai telef. GL 5-7281.

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.

Brocddyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Profesoriui Inžinieriui JURGIUI ČIURLIUI 
minis, jo žmonai, dukroms, broliui ir jų šeimoms bei 
artimiesiems nuoširdžiausių užuojautų reiškia

JADVYGA ir JONAS MATYCKAI

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

Reikalinga namų šeimininkė 
— tarnaitė 3 asmenų šeimai, 
mažasis yra 7 metų. Penkios 
darbo dienos. Gražus, visai pri
vatus kambarys. Geras atlygi
nimas. Kreiptis telefonu: EV2-- 
2104.

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. BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

APREIŠKIMO PARAPIJOS RUDENS

ĮVYKS

RUGSĖJO-SEPTEMBER 20
FRANKUN SQUARE, L. I.

Labai gražus parkas, didžiule pastatyta salė, geras privažiavimas ma
šinomis ir autobusais, laisva aikštė mašinoms pastatyti.
Nuo Jamaica traukinio paskutinės stoties autobusas atveža per 15 min. 
iki pat pikniko aikštės.
Pradžia 2 vai. p.p. R. BUTRIMO Orkestras gros nuo 5 vai.

ADRESAS:
Plattdeutsche Park Restaurants

1132 HEMSTEAD TRP. FRANKLIN 9QUARE, L. L, N1. Y.

BALSAMUOTOJAS
231 BecTord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Išnuomojamas trijų kamba
rių butas su virtuve, vonia ir 
kitais patogumais 339 Wilson 
Avė., prie Greve St. Kreiptis: 
Frank Franckfevich, 339 Wil- 
son Avė., Brooklyn, N.Y.

Išnuomojami 5 kambariai su

doma dujomis. Kreiptis Mrs. S.
Skarulienė, 421 Suydam St.,

Išnuomojami 5 šviesūs kam- *; 
bėriai 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., tol.: ST2- ; ; 
9843. J

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

J. B. Shalins- 
Šalinsiąs 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvay Stattoa) 
Woodhaven, N. Y.

Brooklyn II, N. Y. Resid. ILlinois 8-7118
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Virgiui* 74499

’’ Lietuviškos tarnybos pietūs, vakarienės ir užkandžiui
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi i klubo rei

kalų vedėjų K. Vaitotų.
289 UNION AVENUE BROOKLYN 11. N. Y.

0000 9 900000000

FUNERAL HOME

197 Webster Aveuue 
PRANAS W ATIKUS 

Laidotuvių Direktorius
ir Balsamuotojas

N0TARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir nakt|

Nauja moderniška koplyčia Ssr- 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
m įmurtomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikalo laukite: Tat TP 6-04*


