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patogi Chruščiovui aplankyti 
Kubą ir pietų Amerikos kitas 
valstybes.

Chruščiovas lapkrity vyksiąs 
Į Afriką. Aplankysiąs ir Kongo.

jom 
lino deportacijų. Tai propagan
dą už jaunimo siuntimą į Ka
zachstaną ir Sibirą, o tuo pa*

TO SENIAI LAUKTA
Laos, pietų Azijoje, rugpiūčio 

9 kariuomenė nuvertė vyriau
sybę, kuri buvo palanki Vaka
ram, ir pastatė “neutralią", ko
kios komunistai seniai ir siekė.

Chruščiovas rugpiūčio 10 sa
kėsi vadovausiąs Sovietų dele
gacijai, jei Jungtinės Tautos 
svarstys nusiginklavimą. Sesi
ja prasidės rugsėjo 20. Sa
koma, kad tokia proga būtų

J. Reston (NYT) po diskusi
jų Saugumo Taryboje taip pat 
prasitarė, kad "pagrindinis 
principas, kuriuo buvo sukur
tos Jungtinės Tautos, sugriuvo. 
O tas principas buvo tai, kad )

Katangos min. pirm. Tshom- 
be sutiko įsileisti Jungtinių 
Tautų kariuomenę, surašius 16 
sąlygų; Tarp jų — JungtiniųPASAULIO POLITIKOS CENTRAS 

Šiandien — čia.

Įvykiam pažiūrėti Į akis. Tai 
tik noras susidaryti iliuziją, 
kad yra,kas tolimą neramu
mų gaisrą užgesins, ir namie 
galėsim būti ramūs. Deja, rei
kės ir šiuo atveju kam nors 
atsibusti ir praregėti, kad tas 
vyriausias žynys kaip tik yra 
atstovas tų dvilypių saikų ir 
svarsčių, atstovas tos Europos 
dalies, kuri dėl šios dienos biz
nių ir asmeninės karjeros lanks
tosi prieš Sovietus.

Juo vėliau tai praregės, juo 
skaudžiau.

Alžires ir Kinijos komunistei
Laukiama atšalint santykių 

tarp Kinijos komunistų ir AL 
žiro sukilėlių. Jie neseniai at
metė Kinijos siūlymą Įtraukti 
Į laikinąją vyriausybę bent vie
ną komunistą.

San Frandsco 1945 buvo nu
lipdytas stabas, vardu Jungtie 
nės Tautos. Stabas paauksiptas, 
bet viduje molis. Jis atgaben
tas ir įkurdintas prie East 
River.

Nei pavasari nei rudenį East 
Rivervandenys nebūna tokie gijos 
purvini kaip liežuviai daugelio 
iš stabo garbintojų stikliniame 
name.

Afrikoje susprogusi Kongo 
“bpmba” sudrebino kai kuriuos 
garbintojus. Juk šios Jungtinės 
Tautos vartoja "dvejopus ma
tus n* dvejopus svarsčius" — 
pagal tai, kokio dydžio valsty-

Tautų kariuomenė, kuri įeis 4 KONGO UL‘ 
Katangą, negali būti iš komu
nistinių kraštų (o tokiais ko- paskelbė karo 
munistiniais kraštais laikoma 
Ghana ir Guinea); Jungtinių 
Tautų kariuomenė drauge su 
Katangos kariuomene turi sau
goti kelius; Jungtinių Tautų ka
riuomenė turi nesikišti į , vidaus 
reikalus. Visos tos sąlygos sie
kia vieno dalyko: kad Jungti
nių Tautų kariuomenė nepri
mestų Katangai centralizuotos 
Kongo valdžios; Kataųga sutin
ka jungtis su Kongu tik fede- 
raliniais ryšiais.

siu nėra

R B-47 LAKŪNO ATMINIMAS. Virtujc Arllngtono kapu 
nuiižt penki R8-47 Kktuvai. Vieno* tarp jų nubuvo — 
majoro Wiltard G. Pa.m. kuris buvo Sovietų liepos 1 
nutauto*. Grąžino tik Jo kOną. Palm buvo 39 metų, pa
liko žmoną ir 11 metų dukrelę. Kiti du RB-47 laikomi 
Maskvos kalėjime ir laukia teisme. Trys žuvę.

POFlERIS PRIEŠ POPIERĮ
. Amerika rugpiūčio 9 atsakė 

Sovietam dėl jų liepos 19 rei
kalavimo neduoti Vokietijai ir 
kitiem sąjungininkam raketų. 
Atsakyme kaltė už pasaulio į- 
tempimą suversta Sovietam, 
kurie patys grasina raketom ir 
reikalauja, kad kiti raketom ne
sinaudotų.

Prez. Eisenhoweri$ rugpiūčio 
10 spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jis sutiks ateiti Į 
Jungtines Tautas, jei tai bus 
reikalinga nusiginklavimo klau
simą svarstant. Jei prezidentas 
rastų reikalinga, jis sutiktų 
Chruščiovą ir pakviesti.

Anglijos ministerio pirminin
ko Macmillano informacija 
pranešė tiesiai, kad jis nevyks 
į Jungtines Tautas, jei Chruš
čiovas norės jose nusiginklavi
mo klausimą svarstyti.

Chruščiovas Paryžiuje buvo 
pasakęs, kad su Eisenhovveriu 
nesėdės daugiau už vieno stalo.

— Amerika turės atsisakyti 
nuo atominių bandymų sustab
dymo negalint susikalbėti su 
Maskva dėl inspekcijų. Kada 
Amerika atnaujins bandymus, 
terminas nenustatytas.
KUBA IR KATALIKAI

delk) pasipiktinimo prieš tą gy
ventoju deportavimą ir atėjūnę 
įkurdinimą. Latvijos net komu
nistų partija 1959 pavasarį bu
vo pasisakiusi prieš Baltijos tau
tų, .kurios ir taip jau liko negau
sios, dar didesnį sklaidymą, 
atskiedimą ir naikinimą. Tačiau 
jų pasisakymas buvo griežtai 
Maskvos atmestas. Tai tik rodo, 
sako laikraštis, kad Kremlius 
negalvoja sustabdyti Baltijos 
tautę iškeldinimo.

EISENHOVVERIS — TAIP
MACMILLANAS — NE

Austrijos komunistai supeikti
Nepatvirtintom žiniom, Mask

va pareiškė savo nepasitenki
nimą Austrijos komunistais, ku
rie nesugebėjo suorganizuoti 
didelių iškilmių Chruščiovui. 
Grasina atimsią partijai pinigi
nę paramą.

GASTON EYSKENS, Belgijos 
min. pirm.

bei juos taiko. Taip praregėjo 
.Belgijos min. pirm. Eyskens. 
Ir pagrindė, kodėl taip galvoja: 
Jungtinės Tautos nepasiuntė 
stebėtojų į Vengriją 1956 ir 
nepasirūpino 'Sovietų įgulų iš
prašytu, kaip tai daro- su Bel- 

Katangeje .
Nemalonus tai pasakymas, 

nes jis teisingas. Bet jo mora
line reikšmę mažina tai, kad 
jis pavėlintas: jis pasakytas ta
da, kai buvo paliestas pačios 
Belgijos interesas. Jis būtų 
daug svaresnis, jei Belgijos por 
litikai praeityje nebūtų vengę 
labiau nei kas kitas Europoje 
rodyti savo solidarumą su So
vietų pavergtom ir Jungtinių 
Tautų nutylimom tautom. Jie 
tylėjo, ieškodami sugyvenimo 
su Sovietais. Greitai tas mas
tas pritaikytas ir jiem, nes Jung 
tinės Tautos taip pat pasirin
ko sugyvenimą su Sovietais 
Belgijos sąskaita. t

Svaresnis būtų ir pasisaky
mas prieš Nato politika, jei tos 
Nato politikos gen. sekretorius 
nebūtų ministeris išgarsintasis 
H. Spąak. Svarus būtų ir Bel
gijos pasiguodimas, kad tiek 
kapitalo investavo, o tokis at- 
simokėjimas, jei “Time” nepri
mintų ir kitokio fakto: Pran
cūzijos kolonijų afrikiečiai per 
paskutinius dešimtį metų baigė 
Prancūzijos universitetus 15, 
000. o Belgijos Kongo prieš 
metus turėjo vos 15 baigusių 
universitetą.

Kongo klausimas rug. 9 ant
ru kartų spręstas Saugumo Ta
ryboje. Devyniais balsais, susi- 
laikhis {talijai"ir Prancūzijai, 
nutarta:

— Katanga yra Kongo dalis; 
Belgijos kariuomenė turi tuo
jau iš Kongo pasitraukti; Jung- 
tinię Tautę kariuomenė turi 
perimti atsakomybę už tvarką.

KATANGOS SĄLYGOS

karas yra nemalonus rūpestis".
Taip sumenkindamas to sta

bo reikšmę, autorius betgi sku
ba pasakyti, kad viso vakaro 
debatuose Amerika ir Sovietai

LUMUMBA SUŽEISTAS _
Kongo sostinėje rugpiūčio 10 

kilo riaušės, kuriose buvo su
žeistas min. pirm. 'Lumumba. 
Riaušių kaltininkai buvo Lu- 
mumbos policininkai, kurie į- 
siveržė į senato pirmininko bu
veinę, norėdami sutrukdyti ten 
vykusią konferenciją. Mat, se
nato pirmininkas yra opozicijo
je Lumumbai. Tada minia su
kilo prieš Lumumbą su šauks
mais: “šalin Lumumba”. Ak
menys, kuriais buvo apmėty
tas Lumumba automobilis, kliu- 
dę ir jį patį.

HAMMARSKJOLDAS Į ŽYGĮ
Gen. sekr. Hammarksjoldas 

pareiškė, kad penktadienį jis 
hus jau Afrikoje ir vadovaus 
J. 7- kariuomenės žygiui į Ka
tangą, kur riaušių dar nėra. 
Leopoldville, kai buvo riaušės, 
Jungt. Tautų kariuomenės ne
buvę matyti.

Kubos sostinės arkivyskupas 
rugpiūčio 9 grasino Castro vy
riausybei: jei Castro negaran
tuos tikėjimui visiškos laisvės, 
tai jis įsakysiąs uždaryti vi
sas bažnyčias, mat, Castro par
tiečiai kelis kartus užpuolė ti
kinčiuosius prie bažnyčios. 
KUBOJE JAU .YRA
SOVIETŲ BAZE?

Kuboje nuo birželio 18 kai 
kurios sritys paskelbtos drau
džiamos — pietiniame krante 
didelės Zapata pelkės. Spėja- 

kad ten Sovietai rengia 
sau bazę. Į sostinę sovietiniai 
laivai atgabeno kažkokius di
delius krovinius, kurių iškrau
ti neleido Kubos darbininkam.

HERTERIS AIŠKINO
Valstybės sekr. Herteris rug

piūčio 9 spaudos konferencijo
je kalbėjo:

CFUMAS _
Kongo min. pupa. Lumumba 

rugpiū
čio 9 išvijo ir akmenim apmė
tė Belgijos atstotą; paskelbė, 
kad savo ir sąjnn^ninkų kariuo 
menės jėgom paims Katangą; 
uždraudė bet kękią agitaciją 
prieš Kongo vyriausybę ir už 
“separatizmą”. Į 
BELGIJA PASITRAUKS, 
NE TIK Iš KONGO

Belgijos ministeris pirm. Gas- 
ton Eyskens rugpiūčio 9 pa
skelbė, kad Belgija vykdys Sau
gumo Tarybos nutarimą: pasi
trauks iš Katangos.' Tačiau jis 
pareiškė nusivylimą savo sąjun
gininkais Nato —L Amerika ir 
Anglija:

"Belgija jaučia, kad Jungti
nės Valstybės būtę galėjusios 
padaryti bent drhęgiikumo ir 
solidarumo gestę. susllaikyda- 
mos, kaip tai paiBėrė Prancū
zija ir Italija". >

Belgija pasidaro praktines iš
vadas iš tokio sąjungininkų el
gesio iš Nato nepasitraukia vi
sgi, bet sumažina tai organiza
cijai savo duoklę — nutraukia 
mokesčius kariuomenei išlaiky
ti Vokietijoje; sustabdo Nato 
užsakytų lėktuvų gamybą; per- 
svarstys savo dalyvavimą Afri
kos bazėse, kurių Belgija pa
statė 9 pagal Nato reikalavimą

JIEM NEPAStSEKB. PAGAL PLANĄ — Ametfkee atctovtH*. J«mw» -A ir Sudėjo 70 mi^.jdoL Viraa iŠ Stockholmo apie Baltijos _ _ __ ____ _ mv«c» --va,___
Wadsworth ir Sovietų atstotu. Semion Carapkinui, neę susitars* »e- bazių yra Katangos-prdtincijo- tūose tsį^įf^pmas deportaci- f . .. Rstiinip” oW«r Prancūzijai Ir Kimįa, —
galėtų tada chružčiovas varyti propagandos Jungt. Tautuose.______________ je. Pasitraukim jos apsun- jas, kurias vietos gyventojai Jat ^im. kad «*artę,k«prmki. išlaikyti tai

kina belgų buvimą ir kitose vadina “Chruščiovo deportaci- tarpe yra di- ** Tuo t*rpw ,isr ** "***
dviejose Ruanda Urundi, kuri jom”, kad atskirtų jas nuo Sta- »> «w. ko «««»»rė, išskyrus tai, kad
buvo pavesta Jungtinių Tautų 
Belgijos protektoratui.

Pačioje Belgijoje po pralai
mėjimų laukiama vyriausybės Su metu rusę kariuomenės de- 
krizės.

Visa atliko patys rusai, laivo 
Įgulos nariai. Ten galį būti 
lėktuvų ar raketų dalys. Jau 
nuo seniau Kuboje darbuojasi 
200 rusų technikų. Jų skaičius 
gali būti iš tikrųjų didesnis, nes 
ne visi eina per muitinės re
gistraciją.
— Sc/ieta* rugpiūčio 10 išvarė 
Amerikos aviacijos attachė 

. pulk. Edwin M. Klrton, kalti
namą fotografavimu.

pajėgė sutarti, kaip ir eilėje 
praeities krizių — pasitikėti ge
neralinio sekretoriaus interven
cija ... Ir toliau jau eina pa
garbinimas Hammarskjoldui.

Taip menkėjant stabo garbei, 
kuriamas stabo vyriausio žynio 
kultas.

Tai nereiškia noro atvirai

N. Y. Herald Tribūne ve
damajame atsiliepė: sprendimas 
dėl Kongo tai “sveiko proto” 
ir Hammarskjoldo laimėjimas; 
taika išgelbėta.

NY Times vedamajame atsar
gesnis: artimiausios dienos pa
rodys, ar Lumumba vykdys sa
vo grasinimą. O J. Reston 
Hammerskjoldą laiko dienos 
didvyriu ir aiškino, kad kito 
tokio sumanaus nesą pasaulyje.

šalia šio optimizmo yra ir 
kitaip galvojančių, kurie pažiūri 
į Kongo kaip į sceną, kurioje 
susidūrė ir vėl Rytai ir Va
karai Joje laimėjo Maskva, nes

- ji rodėsi aktyvi. Kongo šalinin
kė, ir Saugumo Tarybos nuta
rimas patenkino* jos reikalavi
mą — išvaryti belgus ir Ka
tangą atiduoti Kongui Lai
mėjo taip pat, supjudydama 
Nato narius.

Amerika, vengdama . imtis 
aktyvios rolės, nelaimėjo Afri
kos sfonpatiję, o balsuodama, 
kaip ' norėjo Hammorvkjoldas, 
pralaimėjo paottftcėjimą m tik 

.Belgijos. Iš Olondijos praneša
mos visuomenės nuotaikos to
kios: "Kas mpm iš Nato su A- 
morika, kada ji neparėmė Ang* 
lijos ir Prancūsijos Svoao Mau
simu, nei mūsę Indonezijoje, 
nei daber Belgijos Kongo rei
kalu".

Ar laimėjo tvarka ir taika? 
Jungt. Tautos prieš padaryda
mos tvarką Kongo, kur yra ne-' 
tvartui, veržiasi į Katangą, kur 
tos netvarkos nėra. 0 kad tvar
ka būtų sugriauta ne tik Kon
ge, bet Ir Katamoje, tuo pasi
rūpins Maskva, kuri visada iš 
netvarkos pelno.

Baltijos kraštų jaunimą deportuoją, 
rusus į tuos kraštus importuoja

Kuo skiriasi Chruščiovo de- ti Įstaigų patalpas, kad tokiu 
portacijos nuo Stalino? . būdu padarytų vietos demobi-

, „ • w . lizuojamiem. Iš miestų admi-
„ N J- nistracijų laukiama taip pat.
HeroM rugpiuSo 9 paskalba sa- . rt ins s|d „j lr sta. 
vo kmaspondento iinias tybinės

kraš* šiem kareiviam, kurie noris

mobilizuotę karininkę ir karei- 
vię kurdinimas Baltijos kraš
tuose.

E Latvijos nuo 1954 iki da
bar išvežta jaunimo per 200, 
000. Estijoje iš pasilikusių 1, 
2 mil. gyventojų dabar jau 
yra 300,(XX) ne estų, kitaip sa
kant, rusų. Daugumas jų tai 
iš kariuomenės paleisti ir čia 
įkurdinti karimnkai ir karei
viai. Tallino miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas neseniai skelbė laikrašty
je “Eesti Kommunist”: “šiem 
į respublikos gyvenimą naujai 
Įjungtiem buvusiem kariam rei
kia parūpinti pakankamai di
delius butus ir tai per tris mė- VIENU SAKINIU: 
nesiūs nuo jų demobilizavimo Bonnoje rugpiūčio 10 prasi- 
dienos. Kadangi gyvenamų pa- dėjo kanclerio Adenauerio ir 
talpų trūksta, miesto adminis- Anglijos min. pirmininko Mac- 
tracija buvo priversta suspaus- millano-pasitarimai.

— Užsieniuose paleistas gan
das, kad rinkimai paraližavo 
Amerikos užsienių politika, yra 
netiesa. Sąjungininkai gali bū
ti ramūs, kad Amerika atliks 
savo įsipareigojimus, kai tik 
bus reikalas.

NIS JAU IŠPLOVĖ?
Sovietai paskelbė rugpiūčio 

9 kaltinimo aktą, paremtą pri
sipažinimu, pasirašytą saugumo 
komitetą pirmininko A. šalia- 
pino, Amerikos lakūnui F. Po- 
wers. Tuo pačiu metu varoma 
propaganda prieš gausybę A- 
merikos šnipų, kurie užplūdę 
Sovietus.

Savo ruožtu Amerikos psi
chiatrai ištyrė Povvers laiškus, 
kuriuos jis atsiuntė iš Lub- 
iankos kalėjimo žmonai ir tė
vams, palygino juos su anks
tesnių laiškų pabraiža ir rado, 
kad Povvers yra jau tiek pa
veiktas, jog jis sutinka pasira
šyti visa, ką tik jam pasiūlys. 
E laiškų matyti visiška rezig
nacija, depresija, ir pasitenki
nimas, kad jis gali sutikti su 
jam sakomom mintim, kad tik 
nereikėtų nieko daugiau galvo-

IgpC- į r
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!jo apie 
ša jau-

didžiausius pavojus nuo 1939 
vasaros. Palygino bolševizmą su 
“laukine bestija, kuri paragavo 
savo aukos kraujo”. Tačiau at-

pat vyksta; dar 1940 Sovietuo
se gimimų skaičius siekė 31.7 
tūkstančiui, 1913 Rusijoje gi
mimų skaičius buvo 37.0. So
vietuose gyventojų skaičius 
miestuose gausėja. Pagal sta
tistikas miestuose dabar gyve
na 99.8 milijonai. Palyginti su 
1939 metais miestų gyventojų 
skaičius pakilo iš 32 proc. į

bą? TWt UHto matdar attaK 
kyti" gaKstasą". -

Nischina, kuris jau buvo gir
dėjęs apie atominės bombos 
numetimą Hiroshimoje, nedels
damas atsakė:

“Dabartinėm sąlygom nepa-« 
gaminsim nė per šešeris metus. 
Japonija juk neturi urakijaus".

Kambaryje buvo tylu. Buvo 
girdėti tik astmatinis patukusio 
profesoriaus kvėpavimas. Tik 
po gerokos tylos Kawage grie
bėsi kito klausimo:

“Ar gali būti apsauga nuo 
atominės bombos?”.

Nischina papurtė galva^ “Hi- 
roshimos aš bemačiau, bet ma
nau, gal* būti tik viena apsau
gos priemonė — nušauti prie
šo lėktuvą anksčiau, nogu jis 
pasirodo Japonijos teritorijoj".

Kitą dieną Nischina buvo nu
gabentas į Hiroshimą. Ką jis 
ten pamatė, pralenkė visus jo 
įsivaizdavimus.

Tą pat rugpiūčio 7 preziden
tas Trumanas pasiekė Amerikos 
krantus. Kitą dieną jis jau sė
dėjo nuo pat ryto savo kabi
nete. Po pietų jam pranešė,

Su kra&o^ramonėjimu maž- 
kėlė gydytojų skaičių — de- ta. gyventojų mirtingumas, bėt 
šimčiai tūkstančių gyventojų mažta ir gimimų skaičius. Si- 
tenka 16.6 gydytojai Čia ta- tas procesas Sovietuose taip 
da juos pralenkia tik vakarų 
Vokietija, kuri yra pirmoje vie
toje pasaulyje' savo gydytojų 
gausumu — 19.8, o Šveicari
ja 13.9.

Gimimų skaičius kuklesnis 
— tik 25 vienam tūkstančiui. 
Metinis prieauglis 16.8 vienam 
tūkstančiui, arba 3.5 milijonų. 
Amerikos prieauglis 15, Kini
jos 20-22, Indijos — 12-13.

ŠVENČIAME ŠIMTMETINĮ JUBILĖJŲ 1960

•4-17 JAMAICA AVĖ. W0ŪOt«AVEN 21, N. Y.
TeL VI 8-1477

veržė ir į šiaurės Korėją, kuri 
buvo užtilti ir valdoma Japo
nijos. Sutiko tik menką pasi
priešinimą.

Tą pat rugpiūčio 9 atėjo ir 
nauja žinia iŠ Japonijos: viena 
minutė po dvylikos krito ant
ra atominė bombB j Japonijos 
miestą Nagasaki. Kaip ir Hiro- 
shimoje čia žuvo kas trečias 
gyventojas.

kitus aplankyti, kaip tie da
bartiniai Sovietų vienašališki

čia išleido “Pasaufinį bažnyčių 
žodyną”, Inirį ruošė 400 specia
listų. Veikalas turi 896 pusla
pius. Veikalas yra tuo svarbus, 
kad buvo ruošiamas ryšium su 
būsimu visuotiniu Bažnyčios su
sirinkimu. įdomu, kad pirmas 
žodyno egzempliorius buvo nu
siųstas Šventajam Sostui. Vati-

— Laikraštis mano, kad ga
lima būtų eiti į Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komisiją su 
tokia medžiaga, kaip Sovietų ne
leidimas šeimos nariam vieni

T. Žiburiai liepos 28 veda
majame “Ryšiai su kraštu” ir 
rugpiūčio 4 vedamajame “Mes 
ryšių su kraštu reikalaujam” 
plėtoja tokias mintis:

•<— Ryšių su kraštu mes vi
si trokštame, bet "nuo mūšy 
tai nepriklauso ir nepriklau
sys", nes "visus kelius yra už
darąs okupantas, ir jo nepa
keis jokis mūšy veržimasis į 
ten". Esąs tik vienas "kelias — 
garbinti okupantą, kaip tai da
ro raudonųjų organizacijų žmo
nės ir . jų ekskursijos. “Bet kas 
gi iš save gerbiančių gali su
tikti ja pasinaudoti?”.

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Neatrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. Jtoptet 

Ptrmad. vakarais mm 5 iki 8 v. 
PReskfent 3-7000

NUO PADĖJ MO DIENOS 
ipslteiciuoieme METŲ KETVIRČIAIS

Bredusy Offke: 
*35 BROAbttAv M Mm* Avė 
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2- Puodą paskolas (mofgičiuB)
3. Išrašo Money orderfes
4. X-mas Club
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6. Priima pinigus už elektras šViėšą, gažą ir telefoną
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Invazijos mėginimai

Rytų Vokietijos komunistų 
grupė rug. 6 įsiveržė į vaka
rų Berlyną su plakatais prieš 
Ameriką. Vakariečiai juos būtų 
apkūlę, bet peį 
30 komuniste 
nuolių, suimti.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

nuo I v. rytą iki 3 v. ĮMptet 
i%Tttoėle*He*B — 

nuo 9 f. tyto iki t v raitoto
STagg 2-a^B

se bei kituose laikraščiuose ir 
atskirose paskaitose, buvo kilęs 
tuo metu, kai Vakaruose gy
vavo iliuzija, jog sovietinis re
žimas “suliberalėjo”, pasiduo
da “reviztonizmui”; kai Ameri
ka ir Sovietai sudarė kultūri
nių maldų sutartį. Nite tada 
iki dab£r daūg kas pasikeitė. 
Ana iliuzija išfiyko if laikraš
tis teisingai atkreipia dėmesį tik 
Į viena galimybę — į vienaša
liškus mainUs. Būi te av nėra 
aftiliktius jvytey jei
kai kur Mėtomi dar rimtai 
svarsto kutterirtte tatodradar- 
biavimo galimybes?

Antra, jei po ilgesnio laiko 
laikraštis priėjo išvadą, kad siū
lytį kultūriniai ryšiai “nuo mū
sų nepriklauso ir nepriklau
sys”, tai ar nebus prieita pana
ši išvada ir dėl reikalavimo im
tis aštrų ginklą — Jungtines 
Tautas ir pasaulio spaudą ir 
juo badyti akis Sovietam — 
ar nepaaiškės, jog to aštraus 
ginklo, deja, savo rankose *mes’ 

.neturime, ir jo “panaudojimas” 
•taip pat nedaug “nuo mūsų

JAPONIJOS kapituliacija 
pasiraSyta "Miaaouri” laive 
1945 rugačjo 2.

kad per 15 metų užsienio ko* 
respondentai galėjo lankyti So
vietų Sąjungos įvairias vietas, 
bet negalėjo lankyti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos; palygino ca
rinės Rusijos pastangas ginklu 
paimti Lietuvą ir sovietinės; 
pakartojo tuos pačius žodžius, 
kurie yra demokratę platfor
moje apie pavergtų* tautų ne
pripažinimą Sovietam. Pažymė
jo taip pat, kad Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų atstovybė 
bus ir 1960 diplomatiniuose są
rašuose, pasekant prezidento 
Franklin Roosevelto tradicija.

Kennedy priminė, kad res
publikonų vyriausybė š. m. ko
vo mėn. siūlė naujas imigra
cijos kvotas, kuriose buvo pra
leista lietuvių kvota, bet padi- 
didinta Sovietų Sąjungos kvota. 
"Kodėl respublikonę vyriausy
bė nusprendė sulieti liefuviy 
kvotas su Soviety Sąjungos 
kvota?" iškėlė klausimą sena
torius. Ir pats atsakė: "Tdi fė- 
Ii būti ženklas, kad reipubli 
kony vyriausybė nori nusisukti 
nuo garbingos prezidentė Rėė-

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviento metams ar 
daugiau (3*s% normalaus ir %% specialaus priedo)

Kardinolas SpeUmannas rug
piūčio 6 kalbėjo Amerikos mal
dininkam Miunchene 37 tarptau 
tiniam eucharistiniam kongrese 
apie bolševizmą. Kaltino, kad sakomybę skyrė už bestijos įsi- 
bolševizmas įstūmė- žmoniją f galėjimą ir amerikiečiam, kad 
------- iT"-- ' \ ' pe savo “apatija” * leido priei

ti iki dabartinės padėties; da
bar atsiveria jiem prieš akis, 
kad reikia sumokėti baisią kai
ną už savo apsileidimą. Ragino

mainai. Klausimas, iškeltas J. 
Tautose, nuskambėjęs per pa
saulio spaudą, bent pabadysiąs 
Sovietam akis, ."šito mes ne-

delį pasiter-kinjmą, kad nekata-
tikai-sugebėjo kotektiškai ir ~ AV
teisingai išdėstyti katalikų tikė- 
jimą. Dabar krftščionys galės 
įsotinti, koks Adetis artimu- P
mas yra tarp katalikų ir liūte- l
ronų mokslo. Vatikano radijas ’’ < '.<< .į?-
išreiškė pageidavimą, kad dau- 
celfo MtfMėaftu įsigyti žody-
ną. Jžaagos fcdyje leidėjai liu- ; 'AgnME '■ - 
terasai psbrėžė, kad mūsų lai- -^ĮgSį
MUS GSukmU uCgu KaG« V1SUOSC

^ttorhiose yrą vienybės troš- CHRŲgę|OVAt •Kongo tryptinr jooMo sąramais * -Furiooo*.

Kbitoge, štaboYfrėninito pa- ** m^parifaubų Tačiau Eitieji Rfi
vaduotojas,- profesorių klausė: Nite pat ryto minėtą dieną mai reikalavo “besąlyginės ka- 

"Ik gatee |*r š^ mėn^ Sov^ kM^meųĮ ir į^gia- pituliaajos”.
:. 14 ptoridėBtis
Trumanas sukvi^ s^udos 
konferenciją. Su iškilmingu 
du prezidentas kratė rankas sa
vo vyriausybės nariam ir žur
nalistam, paskui pranešė: Ja
ponija kapituliavo.

Beregint minia pradėjo 
rinktis prie Baltųjų Rūmų ir 
šaukti Trumano vardą. Per 
garsintuvą prezidentas skelbė:

"Mes karą laimėjom. Dabar 
tenka nugalėtom valstybėm ati
daryti kelią į civilizuoty tauty 
šeimą ... Dar niekad pasaulio 
istorijoje bet kuri tauta, būda
ma visiška nugalėtoja, nėra pa
sielgusi taip kilniai su savo 
priešu. Gal jau prasideda lai
kas, kada gėlės būti vykdomi 
Kalno Palaiminimai ..." _

Tai sakydamas, prezidentas 
tikėjo, kad Amerika, turėda
ma tokį ginklą, vienintelė pa
saulyje, galės būti rami, 'jog 
daugiau karų niekad nebus ir 
smurtas žemėje bus baigtas.

Tai buvo iliuzija, nes Tru
manas sužinojo tais pačiais fiie- 
tąis, kad Amerikos galybės pa
slaptis buvo išvogta -ir perduo
ta Maskvai.

(Bus daugiau)

joje pas šen. Kennedy Hyannis 
Port,' Mass., dalyvavo dr. P. 
Grigaitis, A. Varnas, J. J. Gri
gaitis ir M. Kižytė. Senatorius, 
jiem kalbėdamas, prisiminė,

— “Daug kas iš mūsų sva
joja ir kalba apie pasikeitimą 
kultūrinėmis vertybėmis. Sovie
tiniu požiūriu bendradarbiavi
mas jau vyksta. į čia siunčia
mi visokie leidiniai, čia išlei
džiamos lietuviškos knygos ten 
platinamos ..., bet tik raudo
nųjų. Ten juk spausdinamos 
čionykščių autorių,... bet tik 
tokių, kaip Mizara, Kaškiaučius 
(dabar, ten ir apsigyvenęs, kai 
JAV neteko teises yfeįfo yy- 
dytojo praktika), MarįMNfc ir priklauso’ 
pah. Ir kai jie ten nuspręs, kad 
jau atėjo metas eksportuoti į 
čia kokius meninius kolekty
vus, sponserius jie pasirinks iš 
tų pačių' “Laisvės”, “Vilnies” Pagal 1959 sausio 15 sura- tt. Sovietai sakos, kad jie pa- 

šymą Sovietuose priskaityta 
gyventojų viso 208,826,000. 
Tarp jų vyrų 94 mil. ir mote
rų 104.8 mil. Taigi moterų dau
giau 10.8 mil.

Vakarų statistikos specialis
tai stebis mirtingumo procen
tu, kurį nurodė Sovietai: vie
nam tūkstančiui 7.5. Sovietai 
didžiuojasi, kad jų mirtingumas 
esąs pasaulinis rekordas. Lig 
šiol buvo žinoma, kad tik O- 

miiMne, mukome keliu tam ir Japonija buvo arti t0
Hkelti, a, tuo pačiu negaudo- -,7:6 * J8' Vakaneoai sto
jame vUm labai a«rm» savo b>a • ir hnkę netikėti. O neti- 
rankeee turim, ginkle". kCJlmul Pag™<*° Dar 1940 

buvo žinia, kad Sovietuose mir- 
Prie šių laikraščio minčių kil- tingumas buvo 18.3. Kad tokis 

tų pora klausimų: skirtumas per porą dešimčių
Vienas, ryšių ar kultūrinių metų įvyktų, reikia iš pagrin- 

mainų klausimas, kaip jis anks- dų pakeisti sanitarines gyveni- 
čiau buvo siūlomas T. žiburiuo- mo sąlygas, sveikatos globą ir
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Viešas teismas amerikiečiui
Maskvoje rugpjūčio 17 pra

dedamas teismas amerikiečiui 
lakūnui Francis G. Powers. Pa
skelbtas kaltinimo aktas dau
giau kaltina Ameriką ir jos vy
riausybę negu lakūną. Vyriau
siu kaltintoju — prokuroru pa
skirtas Romanas Rudenko — 
tasai pat, kuris bolševikam at
stovavo Niurnbergo teisme 
1946. Ką visa tai reiškia?

★

Viešieji teismai Sovietų Ru
sijoje paskutiniu laiku buvo nu
traukti. Tą faktą kai kas laikė 
Chruščiovo nuopelnu. Kaltin
damas Staliną, jisai jam priki
šo viešus propagandinius teis
mus: jie buvo neteisingi, kerš
tu pagristi, nekalti žmonės nu
kentėjo. Bet tie žodžiai buvo 
tik laikinis meilinimasis Sovie
tų Rusijos žmonėm. Užsienio 
korespondentam Chruščiovas 
1956 spalio 18 kalbėjo: “Ne
bandykite mūsų atversti! Stali
nas buvo didelis žmogus, ne
paisant šiurpių jo nusikaltimų... 
Mes pridarėme klaidų, net rim
tų nusikaltimų, bet mūsų veiks
mų pagrindas tvirtas ir garbin
gas”. Kai toks yra “garbingas 
pagrindas”, nenuostabu, kad 
vėl griebtasi viešojo teismo. 
Jis yra skiriamas propagandai. 
Jei to nereikėtų, nuteistų už 
akių, kaip milijonus žmonių 
yra nuteisę ir nukankinę.

Rudenko iškėlimas Į vyriau
sius prokurorus taip pat yra 
reikšmingas. Jisai — Stalino 
nusikaltimų žmogus. Bolševi
kam okupavus Lietuvą 1940, 
tasai ukrainietis majoras Ru
denko ėjo vyriausio žvalgybi
ninko pareigas visu Lietuvos 
pasieniu. Sekė, ar kas nebėga 

Publithed «eml-weekly except bolidai 
weeks and July and First week In 

Augurt when publlshed weekly.

iš Lietuvos, ar nepalaiko ryšių 
su Vokietija. Ant jo sąžinės 
guli nemaža nekaltų gyvybių.

Rudenko taip pat paženklin
tas baisia veidmainyste. Niurn
bergo tiesme. kuriame buvo 
nuteista pakarti žymieji nacių 
vadai, Rudenko juos kaltino, 
išskaitydamas nusikaltimus 
prieš žmoniškumą. Kaltino kru
vinosios Sovietų Rusijos var
du. Kai vokiečių advokatai no
rėjo kelti bolševikų nusikalti
mus prieš žmoniškumą, nebu
vo tai leista daryli. Dabar to
ji veidmainystė atsiliepia ame
rikiečiam, kurie buvo to Niurn
bergo teismo vyriausieji tvar
kytojai.

★

Amerikai kaltinti, plūsti ir 
niekinti skiriama Francis G. 
Povvers byla. Jai bus panaudo
tas jo “prisipažinimas”, paruoš
tas kalėjime tokiu pačiu meto
du, kokius vartojo Stalino žmo
nės. Laikraščiai pastebi, kad 
lakūnas Povvers buvęs dešimti 
ar penkiolika’ dienų “plauja- 
mas”, kaip savo metu Vengri
joje kardinolas Mindszenty. Šis 
dar prieš areštą Įspėjo, kad jo 
žodžiais komunistiniame teis
me netikėtų. Povvers tokio pa
reiškimo negalėjo padaryti. Jam 
nebuvo leista prieš teismą pa
simatyti nei su žmona, nei su 
tėvu, nei su JAV atstovybės 
žmonėm.

★

Sovietu Rusijos padidėjęs 
agresyvumas ir akiplėšiškumas, 
ypač nukreiptas prieš JAV. 
reiškia du dalykus: viena, no
rima sukelti Sovietų Sąjungoje 
didesnę Amerikai neapykantą: 
antra, tai daroma nesiruošiant 
ginčo spręsti taikiomis prie
monėmis.

Lietuviai Oberammergau vaidhir
Rugpiūčio 1 diena buvo reikš

minga ne tik Miuncheno, bet 
ir kitų pasaulio dalių lietuviam, 
suplaukusiem į šių metų Tarp
tautinį Eucharistinį Kongresą. 
Toji diena buvo jiem skirta pa
matyti Kristaus Kančios vaidi
nimus.

Po ankstyvųjų mišių šv. Jo
kūbo bažnyčioje, kur buvo lie
tuvių šio kongreso centras, 
smulkiam lietučiui dulkinant, 
per porą šimtų lietuvių iš į- 
vairių pasaulio dalių, kas auto
busais, kas lengvomis mašino
mis, leidosi Bavarijos kalnais 
ir slėniais Oberammergau link. 
Kelionė ligi Austrijos sienos, 
Alpių papėdės, trunka apie po
rą valandų. Aštuntą valandą 
turėjome jau būti vietoje.

Autobusuose, šalia vyresnių
jų. nemaža ir žalio jaunimėlio, 
-kuris nerimsta, kupinas lietuviš
ko gajumo traukia mūsų dai
nas daineles, neužmigdamas i- 
pinti ir vieną kitą giesme šia 
reta ir rimta proga.

Lietuviam buvo skirtas spe
cialus vaidinimas. Kilos progos 
jau nebebus, ir patekti nebe
būtų Įmanoma, nes. kaip teko 
girdėti, bilietai esą išparduoti 
iki pat vaidinimo pabaigos rug
sėjo mėn. gale.

VAIDINS tik po 10 metų, bet jau dabar rūpinasi asi.aitc ir nešioja ilgus plaukus.

DARBININKAS

ALF. SEŠPLAUKIS

Koks didelis lankymasis į 
šiuos vaidinimus, kartojamus 
dabar tik kas dešimtį metų, ma
tyti iš to, kad šalia reguliarių 
vaidinimų dar kone antra tiek 
pridėta specialių. Pagal progra
mą turėjo būti 81 vaidinimas, 
bet su kai kuriais pridėjimais 
gal bus arti 100. Vaidinimai 
pradėti gegužės 19.

Vaidinimų scena atvira, bet 
gyvosios scenos rodomos kito
je, uždangai pakilus. Vaidina
ma nepaisant oro. Žiūrovai tel
pa dideliame angare. Jų gali 
būti iki penkių tūkstančių — 
iki tiek ir Kristus kartą paso
tino išalkusius. Artistų su sta
tistais esą iki tūkstanties. Plau
kai. barzdos natūralūs, nevarto
ja grimo. Tik kraujui pavarto
ja kiek dažų. Šiaip viskas natū
ralu. Ir artistai ne profesiona 
lai. bet kai kurie gan geri.

Po trumpo pranešimo vokie
čių. anglų, prancūzų kalbom, 
kur prašoma nerūkyti, nefoto
grafuoti ir nefilmuoti, seka į- 
žangi.'ė trimitu muzika; po to 
prieš kiekvieną vaidinimą pa
sirodo 50 asmenų choras atlik
ti prologams, kur necituojama 
ir giedama.

Visas Kristaus Kančios vai
dinimas atliekamas per 6 va 
landas — tris priešpiet ir tris 
popiet. Dvi valandos pietų per
traukai. Veikalas suskirstytas į 
tris dalis; viena atliekama prieš 
piet, dvi popiet.

Mums, šiomis dienomis lan- 
kiusiem Šventąją Žemę, šie 
vaidinimai buvo papildymas ir 
palyginimas to, ką ten matėm. 
Be abejo, scena lieka scena, 
ir tikrovės ji neatstos, bet me
no veikalas iš dalies papildo.

Nepaprasto Įspūdžio vaidini
me daro subtili, mistiška pro
logu muzika. Kažkoks tonų sra- 
vėjimas, lyg iš dangaus, iš ne
matomo šaltinio, gal tai dėl 
to. kad surišta su nepaprastu 
veiksniu.

Kita šių vaidinimų reikšmė 
yra ta. kad jie padeda daug 
geriau suprasti Kristaus kan
čią. Tos vadinamos gyvosios 
scenos (iš tikrųjų jos negyvos, 
nes visos mistinės figūros ne
juda) labai žymiai prisideda 
prie Kristaus kančios suprati
mo.

Veiksmas prasideda Kristaus 
iškilmingu įžengimu i Jeruza
lę ir pirklių išvarymu iš baž
nyčios — viešas aktas žydų 

(Nukelta į 4 psl.)

PERTRAUKOS metu vaidilos Jėzus, Marija ir Judas.

3

TADAS susirūpinęs, kur dėti svečius amerikiečius, nes visi butai užimti.
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— Nereikia. Aš tėveliui nesakysiu, jei tu nenori.
Jai patiko būti tokioj sąjungoj su Rimgaudu. 

Abiems žinoti ir nesakyti kitiems, žinoti — buvo kar
tais ir ginklas. Uogelei teko jis greit panaudoti.

Kai motinos pašaukta ji atsiskyrė nuo Rimgau
do, greit priėjo Vydas, pastodamas jai bėgančiai ke
lią, ir grubiai priminė apie jos netinkamą elgesį.

— Žinai gi. Uogele, kad man pasižadėjai, — jis 
užbaigė švelniau. — Juk ir tavo tėvelis tai girdėjo.

Uogelė nerūpestingai nusišypsojo, pažvelgė į jį 
drąsiai ir pajuokiančiai. Pasakė:

— Aš taip tau pasižadėjau, kaip tu nugalėjai 
mešką!

Ir nuėjo.
6

Rimonių rikis atsistojo ir tris kartus sudavė laz
da į žemę.

— Broliai, visų devynių apylinkių rinktieji! Tuo- 
mi trijų dienų susirinkimas ir baigiasi. Išsiskirstę na
mo, neužmirškim savo nutarimų. Tarp savęs — bro
liškai, o priešui — neapykanta. Mirtis ir tiems, kurie 
su priešu susidėtų. Būkim pasiruošę dieną ir naktį. 
Vakarais dairykimės į savo pilies pusę: jeigu tik ug
nis, tuoj už ginklų ir ant žirgų! Prūsai kovoja iš pasku
tiniųjų. Kyla kuršiai ir latviai, žemaičiai bruzda. Sto
sim kartą į vieningą kovą ir kryžiuočius nugalėsimi. 
Dėl Išmintingojo krikšto čia vieni labai niršo. Kiti jį 
teisino. Gerai ašuojietis Klausigaila sako: “Kas priėmė 
kryžių, tas priėmė. Jo dalykas. O gal ir naujasis Die
vas perkūno, nei saulės nepaneigia? Kaipgi paneigs, 
kad jie yra! Bet kryžiuotis — mums, vistiek, nedrau
gas. Kryžiuotis — piktas šuo, kurio, pasalūno, reikia 
saugotis. Kryžiuotis — kaip vilkas. Kad ir avinėliu 
mėgina bliauti, netikėk. Mušk jį, kaip vilką! O ne, tai 

jis tave suės!”.
Rimoniškis aukštai iškė'ė storą, gumbuotą laz

dą, gražiai išpjaustinėtu riestuoju galu, ir vėl trinkte
lėjo i žemę tris kartus.

— Nešiok mus gyvus ir sveikus, žemele, ir žings
nį mūsų padaryk stiprų, kad kovodami neparkluptu- 
mėm. Priešą, atėjūną parklupdyk ir liūnuosna pa
skandink! Ir. saulele, mums aiškiai šviesk, o priešui 
akis apraibink, nes gi mes už savo laisvę ir turtą 
kovojame, o jis — tik svetimo gero siekia. Padėkit 
mums, dieveliai. kaip mes jums, dorai ir teisingai gy
vendami. pagarbą atiduodam ir širdingomis aukomis 
dažnai permaldaujam.

Nepajudėjo nė vienas vyras. Palenktas galvas 
globė plačiai išsiskėtusio seno ąžuolo šakos. Tankūs 
pailgi lapai, menko vėjelio krutinami, šnibždėjo pa
našią slaptingą bylą.kurią šnibždėdavo šių vyrų pro
seneliams,. gal net prieš 800 metų čia apdūmojimams 
susirenkantiems. poilsiui sustojantiems. arba girioje 
pasiklydus, pro tankių šakų vainikus iš žvaigždžių ke
lią spėjantiems. Tyliai šiureno ąžuolo lapeliai ir, atsar
giai judėdami, siekė — nepasiekė susimąsčiusių vyrų 
galvų ir dievams atsidavusių širdžių. Vėl tris kartus 
dunkstelėjo Į žemę Rimonių rikis:

— Vėlelės mūsų brangios, kovose kritusių ir 
nuo priešo skriaudų žuvusių, užtarkite mus pas Pra
amžių, kad nei kryžiuotis, nei gudas, nei totorius, 
nei kitas koksai gobšus bastūnas upėmis ar ežerais 
mūsų tvirtovių nepasiektų, girias prasikapoję į mūsų 
kraštą neįlįstų, mūsų pačių ir vaikų negąsdintų. Už- 
tarykit, kad Lietuva gyvuotų mums ir po mūsų il
giems amžiams.

Lazda buvo paguldyta ant žemės. Tai ženklas, 
kad susirinkimas pasibaigė. Atstovai galėjo skirstytis.

Rimonių vyrams reikėjo nusileisti pakalnėn, per
eiti nedidelį miškelį ir — namie. Kiti turėjo plaukti 
upe eldijomis i vakarus, pavandeniui. Dar kiti — ir
tis ežeru į rytus arba eiti pėsti miško takais. Ašuo- 
jiečiai buvo kone iš pačios tolimiausios apylinkės. 
Nujodami pravertė visa dieną ir visą naktį. Giria tan
ki ir klaidi. Vydas išvedė neblogu taku, o tarpais rei
kėjo laužtis pro krūmus. Pasiklydę nudžiugdavo, kai 
išgirsdavo lojant šunis, arba gaidį giedant. Į tuos gar
sus jodami, prisiplakdavo prie sodybų, kur gaudavo 
atsigerti ir užkąsti, su žmonėmis po žodį persimesti.

Nori ar nenori, reikėjo leistis į šitą kelionę. Bu

vo atnešta krivūlė. Pasakyta: Rimonyse, po didžiuoju 
ąžuolu, tą ir tą dieną, išsirinkti po tris atstovus iš 
Ašuojos ir iš naujos vietos, kur ketinama statyti pi
lis. Ir nieko nedarysi, jeigu žmonės atstovu išrinko. 
Kas bebūtų, jei žmonių valios niekas nebeklausytų? 
Tai būtų tik savo pačių pražūčiai. Devynių apylinkių 
susirinkimai būna tik metiniai arba dvimečiai. O vy
rams, kurie patyrė tolimų žygių Į priešų žemes, ku
rie įpratę Į kovas ir didelius pergyvenimus, ramus gy
venimas sodyboj net ir apkarsta. Ir didesni susirinki
mai tampa šiokia tokia pramoga. Nors pasijodinėja, 
su savo žirgu padraugauja, kelias naktis ant balno 
pamiega, iš maišelio pasimaitina. Ir gamtoje daugiau 
pabūva, prarūkusios trobos orą iš krūtinės iškvėpuo
ja ...

Todėl Klausigaila garsiai barėsi už trukdomą lai
ką, o slapčia džiaugėsi, kad kelioms dienoms ištrūks 
iš namų, nematys žmonos vis to paties šypsnio, ne
girdės kasdienių smulkių naminių reikalų. Giedkan- 
tas, nors garsiai dejavo, kad skauda visi sąnariai, kad 
kosulys ir silpnumas neatleidžia slapčia blykstelėjo 
džiaugsmu: dargi, vistiek, jisai svarbus, kaip Ašuojos 
kunigas ir kaip žmonių pirmiausiai pasiūlytas atsto
vas i retą apylinkės susirinkimą. Ir Didžiavyžis, nors 
bambėjo, kad gaila esą vary*ti žirgą į tokį bergždžią 
susirinkimą, kur vyrai tiktai plepa, kaip senos mo
terys, žibančiomis akimis ruošėsi į kelionę, turėda
mas viltį: o gal bus nutartas žygis į kryžiuočių žemę? 
Šie trys ašuojiečiai žmonių trumpame susirinkime 
buvo išrinkti, kad vyktų į Rimonis ir visų vardu te
nai kalbėtų reikalingas kalbas. Tame pat susirinki
me buvo išrinkti ir naujos apylinkės atstovai: Vy
das, Rimgaudas ir Mantvilas. Vydas buvo patenkintas 
ir išdidus, ypač, kad pats Giedkantas jį pasiūlė ke
lionės vadovu. Jo akys, esančios žvalios, žirgas stip
rus ir įpratęs į keliones, jo ranka — pajėgiausia bet- 
kokiam netikėtam pavojui sulaikyti. Mantvilas links
mas ruošėsi į kelionę, tikėdamasis netolimoj ateity 
naujų kovų su priešais.

— Nutarsim ir išmušim kryžiokus iki paskuti
nio, — kalbėjo savo šeimai prieš iškeliaudamas.

— Kad nutarti, mat, lengviau, negu padaryti. — 
atsakė jo pati.

Vienas tik Rimgaudas leidosi į kelionę be dide
lio susijaudinimo. Nuo pareigos jis nesišalino. Išrin
ko — tai reikėjo klausyti. Keliauti jam ir patiko. 

Kiekvienas girios kampelis vis kitoks, ne visos pievos 
vienodai žydi, gražūs ežerai, upeliai, tarp medžių Į- 
lindusios sodybos, didingi piliakalniai ir išdidžios, vaa- 
denų apsuptos, pilys. Čia matėsi žmonių darbas, liūd
ni kovų likučiai — gaisravietės, kapų kalneliai, griu
vėsiai, iškirsto miško plotai — ir naujoms kovoms 
pasiruošimas — skubi pilių statyba. Rimgaudas mie
liau būtų žiūrėjęs tik Į šiaudinius ramių sodybų sto
gus, į javų laukus, avių ir jaučių bandas, ir į mė
lynuojančias, kiek akys užmato, girias. Bet Rimgaudas 
nenorėjo priešintis gyvenimui, tokiam, koks jis yra. 
Ir ką jis galėtų padaryti? Vienas žmogus pasaulio ne
pakeis. Jis džiaugėsi tuo, kas yra. Labiausiai — gam
ta. Koksai stebuklingas dangus! Rimgaudas dažniau
siai pūsdavo savo dūdelę, į jį žiūrėdamas. Ir žemės 
lopiniai, žaluma apžėlę, ar baltu sniegu aplipinti, ar 
niūrūs ankstyvo pavasario pilkumu, ar geltonmargiai 
rudenio lapuose, — Rimgaudas žiūrėdavo į juos, ne
atsižiūrėdavo, akis išplėtęs, atvėręs širdį. Tarytum jam 
laiko nedaug 'būtų duota, tarytum skubėtų atsižiūrė
ti ir iš visų grožio stebuklų kažinką išsakyti, suprasti.

— Saugokis Vydo, pasakė sūnui 2vaigždonė, į 
kelionę išleisdama. — Jis buvo kartą ant manęs su
pykęs, kad ir užeina dabar su kitais į trobą, bet, 
man regis, vis pasiruošęs įkąsti.

— Jei įkąstų, tai ne dėl tavęs, motule. Nesirū
pink. Priešų niekada nebijau. Irgi žmonės. Ir, kol ma
nęs neužpuola, pirmutinis neužkabinu.

— Tegu tave gera žemelė laimingai nešioja.
Į Rimonis vyrai atvyko be žymesnių nuotykių, 

be labai didelio nuovargio. Keliauti į kur nors leng
viau, negu grįžti. Keliavo jie geroj nuotaikoj, su dau
gybe vilčių, sumanymų ir svajonių. Užtat nematė didžių 
tankumynų, nejuto įsidrėskimų, nei nuovargio. Grįž
tant buvo kitaip.

Ilgai šūkavo atsisveikindami, kratėsi rankas, gi
minaičiai bučiavosi. Kiti dalijosi įspūdžiais, ginčijos 
dėl kaikurių nutarimų. Rūpestingieji dūsavo, ąžuolą 
atsišlieję, linksmieji svaidėsi nerūpestingais žodžiais. 
Bet neišpuolė ilgai audrauti kaime, po skėstašakiu ą- 
žuolu. Pakalnėj vėrė akį žydinti Rimonių pieva, lin
guojanti vėdrynais, augštomis smilgomis, išpurtusi 
sodriais dobiliukais. Kvepėjo toji pieva medum, bet 
priminė prakaitą: šienapjūtė kabėjo ant nosies. Re
gėjosi. susirinkimui laikas buvo parinktas vykusiai.

(Bus daugiau)
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organizacijomis reikalą. Vyčiai 
nori bendradarbiauti, bet ne

vimo idėją plėsti, nes tai rei
kalauja katalikiškas idealas, ar
timo meilė ir lietuviškumas.

Teksto rašytojo (dar 1860) ir 
režisoriaus i tikslas bus buvęs 
visu ryškumu parodyti Judo 
tragediją — tą po sceną kaip

ęuradustos pakraštyje ties į- 
duba patogesnę vietelę, susto
jo. j bažnyčią vis dar plaukte 
plaukė žmonės ir greit užpildė 
visus kampelius, net ėmė trūk
ti vietos. Vaikas vis labiau spau- 
džiant, Bostone neiškentė:

— Kam tu leidi tą vaiką 
spausti? Va, statyk!. 7— Ir nu
rodė sienoje įdnfeą lteimajai 
statulai. Ji buvb taSSa. Duk- 
ntonė, lyg pirmą kartą išvydu
si įtinkimą statoje, nusidžiau
gė geru kaimynės patarimu ir 
nieko nelaukdama, čfapo vaiką 
už pažasčių ir įstatė | mšą. ‘ >

Petrelis atsistoju tartum ant 
stogo ir ėmė žvalgytis. Prieky
je matė pteą bažaySą beveik 
vienų moterų. Va, Menė, su 
karia kartu atėjo, Kratote Zo-

kartas nuo karto pratrūksta 
prislopinti, nesulaikomi jaus
mai. Bet pati Kristaus mirtis 
čia nėra surišta su didesniais 
gamtos reiškiniais, kaip to, ro
dos, lauktum . tokiais momen
tais.

salėje at itlįtėiltfno Jai komp. E. 
BM^±^^rchica- 
gą, kur vienoje lietuvių para
pijoje jis yra pakviestas var- 
gomžunku. AtsisveiKiBimo Kai- 
tas paskkė grupės vadovė O. 
RamtisoĄ, LR pirmininką* J. 
Motiejūnas ir lituanistinės mo
kyklos vedėjas Ig. Medžiukas. 
Prisiminimui įteikta dovanų. 
Komp. J. Bertulis glaudžiai ben
dradarbiavo su jaunimu, daug 
padėdamas grupei ir lituanis
tinei mokyklai statant vakarus. 
Jis ne tik buvo meno reika
lais patarėjas, bet* kur reikė
davo, sukomponuodavo reika
lingus meno kūrinius. Pernai 
metais, lituanistinei mokyklai 
švenčiant dešimtmetį, padova
nojo savo dainų rinkinį, paruoš
tų lietuvių mokykliniam jauni
mui.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

JOKŪBAS džiaugiasi Amerikos 
negriuke.

BANGA TELEVISION
BROŪRLYN 8, N. Y.

Lietuvos vyčiai j seimą. Lie
tuvos vyčių 3’kuopos atstovai 
vyksta savo setman Worcester, 
Mass., rugpiūčio 18. .Vyksta 
atstovais V. šveikla, L. ir I. 
Simonavičiūtės, centro valdy
bos narė E. Saulytė. Dalyvaus 
ir daugiau vyčių kaip svečių. 
Delegatai įgalioti iškelti vyčių 
bendradarbiavimo su kitomis

Semti Ir Fra* Am • K Mrespeet 4-7T88 Ir 6-9671 
DIDŽIAUSIA IR GRASIAUSIA LIETUVIU VASARVIETE 

ATLANTU pakrantėje

mirties 
gyvehi-

Mokytojps 0. Razutienės rū
pesčiu buvo suruošta kavutė, 
kurioje dalyvavo prof. Myko
las Biržiška, prof. Viktoras Bir
žiška, komp. B. Budrumas, Ka
talikų Fed. skyriaus pirm. V. 
Kazlauskas ir daug kitų J. Ber
tulio kultūrinės srities bendra
darbių. A. V.

scenos pačios 
Jos prasideda 

Kristaus suėmimu Alyvų dar
že, Jo kranteprakaitavimu ir 
gyvuoju paveiksiu apie Ado
mo prakaitavimą, patikus rojų 
ir duoną pelnantis sunkiu že
mės darbu.

Tačiau įspūdingas Kristaus i 
kūno nuėmimas nuo kryžiaus, 
kurį atlieka Juozapas su Niko-

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

blausiai reikalinga finansinė 
komisija, kuri galėtų daugiau 
lėšų sutelkti, solidarumo mokes
tį išrinkti. Kultūros ir visuo
meniškumo komisija irgi griū
tų daug padėti. Reikalingas 
choro, tautinių šokių rėmėjų 
būrelis. Sporto, komisija būti
na šioje apylinkėje. Kiek il
giau svarstyta ir uMUiteĮįtž 
dėl planavimo - tyrimo komi
sijos. Bijoma, kad tokia komi
sija gafi trukdyti valdybos dar
bą. Kai kurie mano, kad to- 
Kia Komisija tratų nauumga 

Kazimiero mokyklos patalpose. Lietuvi? BendruumonŪe vri- kiekvienoj lietuviškoj kototri- 
Registruotis prašomi visi 8 Ha- dyba plačiai ir* visapusiškai joj, kuri galėtų iškelti nendin- 
stų mokiniai pas mokyklos ve- svarstė reikalą turėti daugiau gų sumanymų, patiektų įvairių 
dteją O. MactftnteBę, 247 Alba* dailiiuinkų. Buvo uranrtumss dMUEnų ir faktų iš lietuvių 
nūs SL, teL DA 4-2947. Kai įvairių komisijų klausimas La- gyvenimo. Kasa ■

VYT. MAŽELIS
gyv. «2S Meaahaa Si, RHgaroad, Brookly* N. T.

Skambinti tol. HYertut 7-4677

dėmu. _Prisikėlimo scena gal 
kiek ir per trumpa, bet patį 
veikalą vainikuoja mistinis 
Kristaus Dangun žengimasvai- 
vorykštes spalvų ratile ir galu
tinis Kristaus triumfas — po 
vargo, kančios ir net 
žmogui šviečia naujo 
mo pažadas ir viltis.

Saulutei už debesų 
vakrop, vėl lėkėme į Miunche
ną, pripildyti šventojo vaidini
mo nuotaikos* ir rimties' Tik 
jaunimas nerimo ar nenorėjo 
parodyti savo nuovargio, savo 
dainingumą vainikuodamas Ma
rijos giesme.

Žiūrovą skaudžiai žeidžia ne
teisingi liudijimai prieš Kris
tų, bet gyvajame paveiksle jis 
mato, kad ir Šen. Įstatyme Na- 
botas buvo neteisingai kaltina
mas ir per veidą mušamas, kai 
teisybę karaliui pasakė. Iš Kris-' 
taus šaipėsi Erodas, bet ir se
naisiais laikais filistinak šaipė
si iš sugauto Samsono, viešai 
pajuokai jį išstatydami. Kris
tus neša medžio kryžių į Kal
varijos kalną, bet ir Izaokas 
nešė malkas į kalną savo pa
ties paaukojimui. Tos parale
lės žiūrovą nepaprastai veikia.

Pradedant Kalvarijos sceno
mis, choras pasirodo gedulo 
drabužiais. Tos scenos žiūrovą 
nukelia į gilesnius pergyveni
mus. Kryžiaus scenoje lyg tam
sus debesis būtų pakibęs vir
šum tos milžiniškos minios,

šė- sė, teta© Ona, kuri davė aną 
ar- savaitę jam seterių. Petrelis 
dĮŠ,;'.- čia teta teMtiteraudto Ka
iri- rę, kuri atoešė nogų už žuvis, 
ta 0 tai dar kftns/kurių irpa
rų. verdžių nefino; "

Čia labai smagu ir linksma 
O svarbiausia — nėra tų sijo
nų, už kurių jis nieko nema
tė. Tuo pačiu meta jį pasiekė 
nuo altoriaus giedančio kunigo 
balsas.

“Kaip čia gražu”, pagalvojo 
Petrelis. Visi linksmi, visi gie
da, šypsosi”. Tuo pačiu metu 
į jį pažvelgė ir Krutulio Zosė, 
kuri tikrai nusišypsojo, o kuni
gas vėl užgiedojo. Paskui visa 
nutilo ir pasidarė nepaprastai 
ramu. Petrelis ir mano: “Da
bar reikia man giedoti. Bet ką?” 
Vėl suskambėjo. Petrelis iškė
lė abi rankas ir tęvu balseliu 
užtraukė: “Labą dieną, moterė
lės!”

Visi pamaldų dalyviai bai
siai nustebo, o Duknienė sta
čiai žado neteko. Pažvelgė nu
sigandusiom akim į Petrelį, 
paskui visu glėbiu čiupo_jį jr 
vienu akimirksniu išlupo ; iš į- 
dubos. Bet jau buvo vėlu. Dai
na sudainuota. Visos moterys 
į Duknienę slapčiom ir atvirai 
žvilgčiojo, o ši, visa susijau
dinusi, vis dėbčiojo į Petrelį.

Pasibaigus pamaldom, moti
na vėl porą kartų šnairiai pa
žvelgė į Petrelį. Pamarius®, kad 
tas raudonas kaip burokas ir 
tylus, nusiramino. “Ką ta su 
tuo trimečiu bumbuliu padary
si? Jis pats jaučia savo kal
tę. Bene verta jį dar bausti?”.

Bet su Petreliu nė švento
riuj ilgiau nepasiliko. Pasuko 
atgal tuo pačiu keliu namo. O 
kelyje pati viena sau galvojo: 
“Kas žino, gal iš jo bus kuni- vėsulo nešiojamą, sąžinės plė- 
gėlis?”. somą žmogų. Gal to ir per

UMB H* — KM M W uuIU:
Ar-* -—- atšauto szb grenocnis.

— Matai, kaį> moką pasžtei- 
sinti! .— pastebėjo Borie&ė.
i. Apsimovusios kojas — tiesiai 

laikė po gvaizdiką. Visi • pro sodą visos pasuko į šven- 
išsirengę taip pat į Žoli- torių. Ten jau buvo gausybė 

ątlaidininkų. Pripildė visą šven- 
Tai ką, ^Pukntone, darže- torių ir bažnyčią. Mūsų kai

ly jau, turbūt, mažai gėlių pa- mynės jaudatarturėjb špaus- 
liko? dufoairiu balseliu pa- 
klausė BODene.

— O, dar užteks ir kaimy
nam, jei kam pritruks.

— Na, jau pašventintų tai 
tikrai pusei kaimo užteks.

— Suvartoja, kurnate! Tai 
tam tepscį, tai anam, tai tre- 
riam — ir taip išeina, kaip ar- 
batžcdė, — aiškino Duknienė. 

*5. —- Nugi; tegut save
į — Jėga karvė prisiėdė Me- 

, įte dobflą, tai gali liepti ją pa
rūkyti, bet jeigu karvė pame
tė pieną, ar į uranus pateikė 
perkūnas, tai čia jau kitas rei- 
kalas; & jau nepasakysi — 
“Tegu tore turi”.-

— Sipmitama, — nuščiuvo 
Borieuė, neturėdama ką atsa
kyti | takte argumentus.

D&taajom &ibnigus, mote-

Koncertuos. Philadelphijos 
LB rengia liėtuviškos dainos 
šventę — koncertą rugsėjo 25 
Pennsylvanijos universit. emu- 
zėjaus salėje. Pradžia 4 vai. po
piet Dainuos solistė Pniden- 
cija Bičkienė iš Chicagos, UI. 
Rugpiūčio 24 tokį koncertą ji 
turės Baltimorėje. Koncerto bi
lietai jau galima gauti pas pla
tintojus.

Kadangi LB nori susilaukti 
kuo daugiau lietuvių šiame 
koncerte, todėl įėjimo auka bus 
nedidelė, kas turėtų paskatin
ti visus gausiau dalyvauti. Ypač 
laukiama daugiau senesnės kar
tos lietuvių, Kurie taip mėgs
ta lietuvišką dainą. Jaunimas 
ypatingai gausiai turėtų daly
vauti, nes jam įėjimas tikrai

Vienuoliai redemptoristai
Bangkoko mieste, Siame, pa
statė katalikų bažnyčią, pagal 
vietos stilių. Tai būtų pirmoji 
bažnyčia šiame krašte pagodos 
stiliaus. Bet kilo stipri budistų 

koniant rea^c^a- Mat» tikintieji budistai, 
p eidami pro šalį bažnyčios ir ma

nydami, kad tai yra pagoda 
(budistų šventovė), sustodavo 
atlikti savo tikybines apeigas, 
kaip daro prieš savo šventyk
las. Bet po to, pastebėję kry
žių, labai pasipiktindavo. Vie
tos laikraščiai gavo tūkstančius 
protesto laiškų. Tačiau nepasi
tenkinimas ir protestai pasibai
gė, kada budistai sužinojo, kad 
jų vadai nutarė pastatyti pago
dą gotikos stiliaus.

bažnyčią > rankose nešėsi lyg 
pėdą, susirišusi įvairių įvairiau
sių fadymį. O abu vaikai ran
kose 
buvo

Rugpiūirib 14 Arroyo Seco 
parke įvyksta Lietuvių kultū
rinta nanni dalininkų rengia
mas piknikas, kuris tikimasi 
bus vienas gausiausių šiame 
seame. Ten pat 2 vri. popiet, 
nuošalioj vietoj, numatomas vi
sų ateitininkų susirinkimas, ku
riame artėjanrio kongreso Chi 
cagoįe reikalais pranešimą pa
darys sendraugių pirmininkas 
Ig. Medžiukas ir Kat. Federaci
jos pirm. Vincas Kazlauskas. 
Tėvai prašomi atvežti ateitinin- 
kus jaunučius, kuriems bus pra
vesti įdomūs žaidimai.

Tįsia studijas. Mokytoja R. 
Medziukaitė, Alto skyriaus vi
cepirmininkė, vasaros semest
re studijuoja Kalifornijos uni
versitete, gilindamosi į prancū
zų kalbą.

Atsisveikino su J. Bertuliu. 
Liepos 31 LB jaunųjų šokėjų 
grupė, kurioje dalyvauja dau
giausia lituanistinės mokyklos 
mokiniai, šv. Kazimiero par.

daug, kai pasigendi Kristaus 
mokslo grožiui parodyti tokių 
vietų, kaip pamokslo nuo kal
no ir stebuklų.

Per pietų pertrauką mieste
lio užrigos vos talpina sve
čius, ir laimingas tas, kas tu
ri savo užkandos, jei nenori 
ilgai laukti ar net likti visai 
be pietų toje didžiulėje spūs
tyje. Dar kiek laiko lieka ap
lankyti vietos bažnytėlei su bi
zantiniu kupolu*ir tokiais gau
siais barokiniais išpuošimais, 
kaip reta kur. Gaila, kad stip
rokas lietus netado plačiau 
gatvėm pasipilti žmonėm ir 
lengviau atsikvėpti Tačiau įsi- 
gtiinimas į vaidinimą vertė už
miršti ir tą blogą orą. Tą pa
čią dieną vaidinime dalyvavo 
šv. Tėvo legatas kard. Testą 
ir Miuncheno kard. Wendel.

Popietinės 
sunkiausios.

kunigam sukilti prieš 
Ir kaip tie pradeda laks
Kristų pražudytų, taip ir Šen. 
Įstatymo Jokūbo sūnūs bėgio
jo, kad Juozapą pražudytų.

< Nepaprastai įspūdingas Kris
taus atsisveikinimas su Motina 
Marija Betanijoj; panašiai gy
vajame paveiksle atsisveikina 
Tpbijas su savo tėvais, palik
damas savo tėviškę. Skaudus 
čia motinų pergyvenimas.

PaUrutinioįi Vakarienė lyg iš
imta iš Leohardo da VinG pa
veikslo, kurto originrią prieš 
keletą dienų matėme Milane. 
Ten tarėjom kompoziciją, spal
vas, fia — gyvybę, judėjimą.

tintojas yra Antanas Kazickas, 
1206 McKmley St Visi ragi
nami iš anksto įsigyti bilietus. 
LB laukia geroko skaičiaus 
ypatingų koncerto rėmėjų, ku
riem bus rezervuotos pirmosios 
vietos.

kurie lietavįukai jau užsiregis
travo net iš Chesterio apylin
kės. šiemet laukiama didesnio 
mokinių skaičiaus, nes mokyk
la turės 8 skyrius, daugiau mo
kytojų.

Išvyksta vyskupas Vysk. J. 
CarrolI McCormick, arkivysku
po pagelbininkas, šiomis die
nomis gavo savo vyskupiją Al- 
toon — Johnstovvn. Jis ten pra
dės savo pareigas rugsėjo 21. 
Arkivyskupijos kunigai ir jo 
draugai palydės jį į naują vie
tą. Vysk. J. CarrolI McCormick 
buvo gerai pažįstamas lietu
viams, per eilę metų lankė lie
tuvių parapijas ir pažino lietu
vių reikalus.

P. J. Stikliorius, LB vicepir
mininkas, jau eilę metų bend- 

nedidelis. Bilietai bus išdalin- radarbiauja su kitų pavergtų 
ti organizacijom, LB valdybos tautų žmonėm ir gina lietuvių 
nariam. Vyriausias bilietų pla- reikalus. Pavergtų tautų savai

tės proga atstovavo lietuvius 
prie Amerikos Laisvės Varpo 
ir pasakė reikšmingą kalbą apie 
Lietuvos vadavimo reikalą. _P. 
J. Stikliorius, būdamas Vliko 
narys, gerai žino lietuvių trem
tyje uždavinius ir gražiai juos 
iškelia šioje apylinkėje.

Aukos Lietuvos reikalui. L 
B iniciatyva surengtas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
šiemet davė Lietuvos laisvės 
reikalam 1,331,97 dol. Finan
sinės komisijos pirm. J. Puri
nas sudarė puikią apyskaitą su 
visais reikalingais dokumen
tais. Aukos buvo surinktos mi
nėjime ir aukų lapais. Daugu
mas aukotojų ir rinkėjų sėk- 

visuomet susilaukia storo iš ki- mingai prisidėjo prie to* va
tų. Jie pasiryžę bendradarbiau- jaus. Lietuvių Bendraomeaės 

skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja už tą darbų pnrf. J. Pu
tinui ir jo pagelirininkams. L. 
B. iždininkas M. Bigenis per
siunčia pinigus Altai
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CHILDREN BOARDED

PHOTO SUPPLIES

COUNTRY BOARD

BENEDICT MANOR

ELECTRICIANS
BELLE HAVEN

NEWARK, NJ
RĘST HOME

SPORTING GOODS

FIELD CONTRACTORS

RESTAURANTS

AIRCONDITIONERS

CLEANING SERVICE

NEW COWBOY CITYMartinsviile, Virginia

EXTERMINATING SERVICE

BAYONNE EXTERMINATING CO.

■

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!JERSEY PEŠT SERVICE CO.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

'f'.

išrausta, 
deirnan-

PLAYFIELD, INC.

CONVALESC. KOMES

Ieškau brolio Stasio Karu- 
shaičio, gimusio Jurbarke, vė
liau dirbusio Klaipėdos uosto 
komisijoje. Jei kas apie jį ži
notų, maloniai prašoma pra
nešti: F. Karushaitis, 588 Wil- 
son Avė, Brooklyn 7, N.Y.

STERLING SPORTING GOOOS
■ 7206 - 13th--A venue,Brooklyn ■- 
Headąuarters for Sporting Equip- 
ment: Tennis, Golf, Boxing. Basket 
Bali. Bovvling. Football, Sportswear, 
Baseball. Special consideration given 
to Religious Institutions. RE 6-3200

(Ridgmvoot!»

Tel EVergreen 2-6440

In St. Mary** Parišk to Port Jcrvis 
N,Y. ORANGE COUNTY. aear Por 
Jervis. Ali year vacation Take sidc 
cottage. modern convenienees, 4Lj 
roonis, .furnished. large plot, 1.50C 
ft. abovė ■ ea level,’ swnmming. f sh- 
ing. boating. Pioneer 2-6325. Port 
Jcrvis 5-1717.

’ Newark, NJ. — Liepos 10 
Rūtos ansamblis buvo suren
gęs išvyką autobusu i Jokūbo 
Stuko vasarvietę Long Island, 
N.Y., kur gražioje gamtoje bu
vo praleista keletas linksmų va
landų.

įVieta poilsiui nepaprastai 
graži. Didelis žemės plotas, ap
augęs storais plačiašakiais ą- 
žuolais. k’evais, gluosniais ir ki
tais dekoratyviniais medžiais— 
tikra kaimo idilija.

Rūtieėiai susėdę prie : ilgai 
išrykiuotų stalų ir vaišinami 
šeimininkės Stukienės, skaniais

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANCF 
Call LO 3-7291

Svč. Trejybės parapijos me
tinis piknikas bus sekmadienį, 
rugpiūčio — August 28 lietu
vių laisvės parke, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N.J. Pikniko pra
džia 1 vai. popiet. Laukiama 
daug svečių.

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
CORP.

86 Sedgewick St., Brooklyn. N. Y. 
Specialize in Church Candles

40 Years’ Experience 
Ali Merchandise Unconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and save $6$

VALLĖY CANDLE MFČ. CO. INC.
158 Columbia St.. Brooklyn. N.Y. 

Ėst. 52 yrs. Votive LighLs. Stearic. 
Beeswax. — Spėriai Service to the 
Clergy & Religines Groups. Candles 
of Ali Quaiities. For ai) uiformation 
call MAin 5-5755.

Special consideration given to 
Religious Groups for

v PHOTO NEEDS
At Prices We Darė Not Prin-

Wholesale Photo Supply 
533 Main St.. Paterson, LAmberi 
5-2075. Open Thursday - Friday 
♦m 9- mher niodits until 6.

ARMIENTO STUOIOS
17. Morris Street r’ 

H ckensack. New Jersey 
Stained & Leaded Glasa Specialtati 

Special consideration given to 
Religious. Institutions

HU S-6181

THE HUNTSMAN MOTE L. 2041 Riverdale St., West Springfield. Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 air-cond. unitą. S, $6; D. $8-$10; 4 for $12. 
Crib, $1; cot. $2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Sel f-Service laundry 1 mi.

" Special Consideration Given to Religiou.« Groups. -

Boonton. New Jersey
Home for elderly persona with home 
atmosphere. —- Good home cooked 
meals. 3 times daily. — Moderate 
prices. — Owned and operated by 
Catholic Family. DEerfield 4-7919.

SEAŠHELL — Mdbjl A Efficiency Apartments. One & two Rootn Units. 
Open Ali Year --Air Conditioned - Swimming Pool - TV & Tel. in every 
unit. S paeitus Lobby and Sundeck. Reasonable rates. 101 N. Washington 
Avė. (9300 Blk.). Margate City. N. J.

CHIROPRACTIC CENTE* OF 
OUEENB < LONG ISLAND

• 91-08 Sutphin Blvd.
(Near Jamslca •utlee. L. L R.R.)

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street 
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church. Linens, Priests Cassocs & 
Vestments. — Special consideration 
given to religious groups. M. Black- 
burn, president. LAmbert 3-3647.

ACME BULLETIN A DIRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Street New York City 
Changeable Letter Bulletin Boards, 
metai or wood. Illustrated catalog 
available. — Special consideration 
given to religious groups. AL 4-1895

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devoe Street, Brooklyn, N.Y. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 - 6th Avenue 
New York City 

/1PI.ETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS 

M U 6-7821

BERKSHIRE CHALET MOTEL. Great Barrtogton. Mass. 1 mi. S on 7. 
26 air-cond. units. 2-story. July-Oct. 15: S. $7-$9: D, $8-$12 3 for $12-$15: 
Oct 16-June: ». $5.50-$7; D. $7-$10; 3 for $10-$12. Sitter list. TV pay. Play- 
rroond. Cafė. 7 A.M.-10 P.M. Rm Service. Golf green, b&dminton, croquet 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN'CATHOLIC 
GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME TIME IN THE 
NEW YORK - NEW JERSEY. CONN'. - PENNSYLVANIA AREAS 
DURING THE SUM*ER MONTHS — VISITING SHRINES - 
P1LGRIMAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS AND CATHOLIC GATHERINGS. — THE 
FOLLOWING HOTELS AND MOTELS HAVE SPLENDID RE- 
PUTATION FOR CLEANLINESS. COMPLETE SERVICES AND 
FRIENDLY HOMELIKE ATMOSPHERE. WE HIGHLY RECOM- 
MEND THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL AND MOTEL 
ACCOMMODATIONS.

Catholics welcome at
MAPLE SHADE FARM

Norton HilL N.Y. Mra. E. Dienjft 
Oak HiU Cedar 9-4338. Best home 
cooking. outdoor activities' super- 
vįsed all-time.- Transported to-Masa 
on Sundays. 8-15 yrs. — $25 wk.

FALMOUTH HARBOR MOTEL — SCRANTON AVĖ.,. FALMOUTH. Mass. 
27 units. Jnly-Labor Day: D. $15; 4 for $20; wk]y. D. $98: 4 for $126: familv 
rat*s: May 25 - June. after Labor Day - Oct. 15: lovcr rate®; r<-st of year: 
S. $K. D. $8- 4 (nr $12. Sn-cial Rates to Relijdous Groups. TV free; radio 
svaHaMe fnee. Klrrfball B-111O.

NICKOLS MOTOR LODGE. New York Rd.. Sturbridge, Mass. — 32 air-cond 
units. MayI5-OcL: D. $8-$13; under 12 tne; Ndv.-Apr.: D. $6-$ll. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house, some cottages. 
new motei unit. attract. grounds. porid. S^>ee. rates to relig. gr. DI7-2691.

SPORTSMAN'S MOTEL — WEST HATFIELD . MASS. - 14 air-cond 
units. June-Oct. 15: S. $7-$8; D. $8-$10: Oct 16-May: S. $5-$6; D. 
$7-$8. TV. radio free. Free momlng coffee. Cafė ad-acenL open 24 hrs 
Special rates to Religious Groups. CHestnut 7-2711.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN,CATHOLIC. 
GROUPS WHQ WILL BE SPENPtNG SOME TIME IN THE 
YORK CITY AREA DURING THE SUMMER MONTHS. THE 
FOLLOWING RELIGIOUS GOODS OEALERB HAVE SPLENDID 
REPUTATIONS FOR COURTEOUS ANO RELIABLE SERVICES. 
— WE HIGHLY RECOMMEND THEM FOR THE VERY BFST 
VALUES FOR ALL TYRES OF RELIGIOUS GODOS.

WATERGATE MOTOR HOTEL — Albany Post Road, Croton-on-Hudson, 
N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year round. T.V. - Pool - Cafe 
Special consideration given to Religiuos Groups. 
CRoton 1-4322

Ideai for Catholic Institution in Chešter 
Conn. R»Mt and Retirern. ut Hnme.'SntaV 

witb a big Ine aue; 12 nx>ni Cv 
lonAal. all private b'iths. w«-U eąuipp'd 
and nicely furnished. 2 aer-s artistica'!' 
iandseapr-d. -5 min.- from church. Aį—mT? 
ftvni center of tovp. n<> vseaney. 
establish»-d. fine chente*?. Write: Mią 
F. W. Tavlor. "The Knoll"; call Deep 
River LA 6-2744.

valgiais ir gėrimais, traukė lie
tuviškas sutartines.

Po piet ansamblio dalyviai 
su vadovais muz. Alg. Kača- 
nausku iT dir. J. Stuku rinko
si prie lietuviškos trispalvės ir 
JAV vėliavų, kur prasidėjo pa
šventinimo apeigos. Vėliavų 
šventinimo apeigas atliko kuni
gai broliai J. ir K. Mockevičiai 
iš Rochesterio. Pabaigai jf Stu- 
kas tarė jautrų žodį ansamblio 
dalyviams:

-“Jums,^mielieji rūtiečiai, šias

51-26 Broadway, Woodside. L.I 
N.Y. AtMetic * Field Contractors 
for — Baseball. Tennis Courts 
Track. Golf & all Surfacing Pro- 
jeets. Special consideration given 
to Religious institutions. Phone 

RA 8-9660

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street. SPRINGFIELD, Mass.
50 Federal St.. off 20. — 80 air-cood. units.' some 2-story. Rm. pbones. S.

• $7.30-$9.50: D. $11-$14; 4 for $15; suites. $20-$50. Special rates to religious groups.
Sitter list. TV free. Free Continental breakfs.'t. 7:30-9:30 A.M.; many cafe* near. 
Many rm. ba’conies; large lobbv w. fireplace. On top of Federal Hiil. ST 8-7371.

MARION E. RODDEN RĘST HOME 
reeently op^ned. certifi«-d. in beautifu! 
Lake R<>nk<mkoma. F<»r eld< r!y-reti’e<i 
c»»nvaJej«:«-nts. needing care, underatnnd- 
ing. Di<-t sup«rxision. Tastefullv furn- 
ishvd pvt. & s‘-mi-pvt. rms.: landseaped 
ground. Churches near-by. 24 ho'ir su- 
penūsion. licensed nursw. — From $3."> 
w-ekly. ROnkonkoma 9-4411.

SANDS WOODWORKING CO. 
Route #23, Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Special -.onsideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

Draugė aiškina savo draugei, 
kad ji visada perka tiktai tik
rus deimantus. “Ar gerai juos 
pažįsti?”. “Aš tai nelabai ski
riu tikra nuo netikro, bet ma
no vyras. Kai tik pardavėjas 
pasako kainą, tai jis 
E to aš suprantu, kad 
tas tikras”.

kad Tomas Edisonas/buvo ^-1 
delis išradėjas. Didžiausias Jm 
nuopelnas tas, kad šiandien tu^i 
rime elektros lemputes. “Iš tik-, 
rujų, — atsiliepė mažoji July
tė,— jei nebūtų tų lempučių, 
tai. televizijos galėtume vaka
rais žiūrėti tiktiū prię žvakės”. 
Kada atrasta Amerika?

— Motina paskaitė vaikam, kaip
gyveno ir kaip Ameriką atra
do Kolumbas. “Tai buvo prieš 
keturis šimtus su viršum me
tų”. Vienas iš vaikų atsiliepė: 
“Matai, kaip meluoja mūsų mo
kyklos vadovėliai. Juose rašo
ma, kad Amerikoje yra medžių, 
kurių amžius gali siekti 1000 
metų. Kaip jie galėjo atsirasti, 
jei dar nebuvo atrasta Ameri- 

TaT*:- - - —
Koks dar gali būti 

nemalonumas?
Tėvas važiuoja su sūnumi 

traukiniu. Staiga jis sūnui ker
ta antausį. Pasipiktinę keleiviai 
ima šaukti, kad taip negalima. 
Viena moteris sako: “Jei dar 
vaiką paliesi, pranešiu polici
jai. Bus nemalonu”. “Kokį dar 
nemalonumą tamsta gali man 
padaryti? — paklausė tėvas.
— Vakar sudegė mūsų namai, 

.ir mano žjnoųa. Šiandien ban
kas nesutiko duoti paskolos 
naujiem namam pirkti. 0 aš 
automobiliu atsitrenkiau į me
dį. Dabar, va, sūnus, pasakė, 
kad sukramtė mūsų bilietus 
traukiniu ir išmetė pro langą. 
Koks dar galėtų būti nemalo
numas?".
Pradeda taupyti

Duktė pasakojusi motinai: 
“Kokis geras tas -mano busi
masis! Vakar nupirko man kai
linį apsiaustą, šiandien perli
nius karolius, o rytoj ketina 
pirkti žiedus mūsų vestuvėm”. 
“Tai gerai. — pagyrė motina.
— nes jau susiprato taupyti”.

VIDA HOME APPLIANCES
4368 White Plains Rd., Bronx, N.Y.

<B«'t. 237 4 238 St-«.) 
Special consideration given 

to Religious Institutions
FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

Xn Catholic are« ąt MiiKnstyn, N J- 
ULTRA MODERN. custom, fully 
air-cond.. 2lš .yr. nuaeh; 3 bedrnis., 
2 boths. hvcuriously app.d. thru ^ 

to'sta ;' 4<5 laridseaptd ari*, 
knr deram payment. 5 Ja'4, mortga^e 
Oraer leaving statė. Teiep.xme — 
MUBngton 7-0160.

A. J. CIANO CANDuE CO.
• 96-45 2k2 Street

Queens Village, L.I N.Y. 
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. Special, con
sideration given to religious groups 

HO 5-8660

BERKSHIRE HILLS MOTEL — WKSTF1ELD. Mass. — 12 air-cond. units 
June-Oct.: S. $7-T10; D. $10-$14; $2 each addttional; Nov.-May: S. 
$5; D, $8. TV free. Special Rates to Religious Groups. 
LOgan 8-8157

726 Broadrcay. Bayonne. N. J. 
Termite controH - Rodents - Insects 
- Ve nūn - Moth-p-oofing - Fumi- 
gation. Industrini. Residential. In- 
stitutionab — Spėriai consideration 
given to Relig’ous Institutions.

r E 9-5119

KEY MAN SPORTING GOODS Ine.
1J6-19 Queens Bivd.
Foyest Hills. L.I. N.Y,

C<.r»>T>te»e T Ine of Sport Gonds. TEAMP 
OUTFTTTED — Bask-'b-U . T n-A- 
Baaeball - Bowiing - FvotbaU - Soft Bali 
- Golf — Tmphies. Arrherv & Ffshlng 
Tsrkle. SneeiM considemtlAn -Iven V> 
Religious Institutions. 80 1-5233.

RECINE MANOR MOTOR HOTEL — FISHKILL, Route 52, New York 
Open All Year - All Convenienees. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating. 
TW 6-9033

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH. MASS. — Klmball 8-3635
24 units, 6 air-cond. July 1—Labqr Day: S, D. $14; 3 for $16; wkly 

* rates available; May 15—Jūne. after. Labor Day—Sept. 15: S, $5; D.
$7; 3 for $9. Special Rates to Religious Groups. Radio avail. free.

TRASE'E MOTEL A RESTAURANT, 350 Boston Road, SpringfieM, Mass.
46 air-cond. units. S. $5.50-$7; D. $7.50-$9; 4 for $13; family rates 
avail. free. Good cafė. 7 a.m.-lO pjn. Cocktail lounge. — State 3-1671

H. K. ELECTRIC CO.
9520 - 37 Ave„ Jackson Heights, L.I.
N.Y. — Adecuate Wiring Spedalists 

"26 Yesrs Expepience"
Additional Outlets 4. Circuit* — Air 
Conditioning Circuitc — Metbr Work 

3ix-cial consideration given to 
Religious Institutions. DE 5-463®

The Home with a Heart 
Ph-asant Surroundings. Located on th>- 
South Shore t- convenient to all transpor- 
tation. Sp^cializing in vegrtarįan diets.

Phone SAYVILLE 4-1601
- for • appointnrent

MARTINSVILLE 
GENERAL HOSPITAL

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Brome, N.Y. 
Restaurant A Catertog Service froin 
15 to 1500 — Weddings - Coounu- 
nion Breakfasts - Banquets - and aB 
Sočiai Functions. Special cooslder- 
ation given to Religious Groups.

0L 4-6495 OL 4-4084

STURBRIDGE MOTOR INN — New York Road. STURBRIDGE, MASS 
28 Units — all air conditioned. Reasonable rates. free T.V., playground. 
Wooda. Plente gramdė, Special consideration given to Religious Groups. 
Dlekena 7-36B9

Long Branch / on the beach —
FOUNTAINS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. C A 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluse rooms ai! with tile bath & 
shovers. 100% Air conditioned. Ocean Bathing—Swimming Pool. Convenient to 
Monmouth Park. 40 minutes to N.T.C. — Reasonable Rates.

Galima KYimui l NAMV8 W kur ir bet 
korine talka. PkMtamMNtit*. parašykite arba 
aplankykite mae Manėte* ir (rausite ffiartnpta 
ta apalvuota knvg»le kurtoje nurodyta kdp 
CRTROPRACTIC CBNTBRR gal! Jima padM. 
UMaakyti vWta akamMMrHe M.: DABMlE

61 Latvis Street. Paterson. N.J.
Formally R. H. Young Associates 

Service is our Business. Special con
sideration given ta Religiors lęsti- 
tutions. MU 4-2878. Branch at 150 
Broadvvay. Hillsdnle. NJ. NO 4-2402

117-19 14th Road, College Point 
. L.I. N.Y.

Church and Institution Candles
Special consideration given to 

religious groups. FL 8-1820
UCENSED NURSE WILL CARE 

FOR NEW BORN 
Lovely Home - Nuraery 

Reasonable Prices 
Inspection invited 

Kl 6-2923

Route 33 - F A RM IN G DALE, NJ. (tarp Asbury ir Fre^iold) 

Nepakeičiamai vertas pasilinksminimas visai šeimai! 
Atvykite per pietus ir pasilikite visą dieną — Nemokamas 
automobilių pastatymas ir piknikui vieta. Penktadieniais 
uždaryta. Prašykite brošiūrų. Specialios kainos grupėms. 
Žmonės, kurie kartą aplankė NEW COWBOY CITY — 
dažnai grįžta ir kitiems pataria aplankyti.

HILLTOP MOTEL—Route 35, BELMAR, N. J. — Telephone Glbson 9-6217
One of the Shore's Neįvesti
Air Conditioned — Hot Water Heat — Free 21 inch TV
OPEN ALL YEAR

Radijo programos 
RADIJO VALANDA 

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nub 11 iki 12 vid.

CHIR0PRACTIC CENTE R OF 
BROOKLYN, 147 MolrtafiVS it 

(Ftasr •erevgli Mali) 

CHIR0PRACTIC CENTE R OF 
THE BRONK, 1015 Starthem Btod.

Sovietiniame kolchoze
Propagandistas klausia kol- 

durininką, kiek jo karvė dm>- 
da pieno ir kiek jis duoda vals- z 
tvbei. Tasai atsako: “Karvė tai „

BROOKLYNSPORTING-GOODS CO. 
Ine. WHOLESALE - RETAIL. Sehool 
and Club Athletic Eąuipment: ' Tro- 
phįp« a SpeciaJty; Baecball, Football. 
Baskrtball. Bovling. Ice Skates. Golf. 
Suppliers of P.G.L. 4 CTO Leagwa 
Special consideration given to reU- 
givus groups. A Cirllio, Manager. 
241 De Katb Aw.

1883 MADJSON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

WEVD — 1330 tol., New York, 
N. Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.
J6 6a686<i8BOBBOOO 08 800000001

ADVANCE
WINDOW CLEANING

Any time, any day .
TR 7-1939

Spėriai consideration given to 
Religious Institutions

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 tol. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūbo* Stuko*

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VBTnis

WK0X — 1190 tol Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

RADUO PROGRAMA
ved. Stop. Minku*,* Boston,

Mass. i
WLYN — 1380 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p

PAPRIKA Continental Restaorant 
Restaurant Espresao — UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st St.) NJC 
Hungarian - American Kltchen. Ex- 
cellent Food - Moderate Prices — 
LUNCHEON - DINNER SERVED 

Dinners from $2.20
Registered Murses
AFTERNOON and N1GHT 

------ SUPERVISOR ------  
also NURSES

VVANTEO FOR LABOR ROOM 
ANO GENERAL DUTV STAFF

Salury d-p-nde .in ability & exp»‘rirnc<

vėliavas dovanoju. Saugokite 
jas kaip savo akį, kad sugau
dus laisvės varpam, kad pirmie
ji susibūrę po trispalve vėlia
va, aplankytute numylėtą Lie
tuvą”.

Po to žalioj vejoj buvo su
šokta Blezdingėlė, Grandinėlė, 
Žilvytis ir k.

Jau saulei leidžiantis už miš
ko ir pilkiem padangių debe
sėliam apklojant žemę, ansamb
lio dalyviai, padėkoję vaišin
giem šeimininkam, išsiskirstė 
namo. (S. K.)

duoda 10 litrų pieno, bet aš 
nieko”. “Tai tu esi valstybės 
parazitas, neišlaikai sovietinės 
tvarkos!" —sušunka propagan
distas. “Gali būti. — numykė 
žmogelis. — aš dar nepajėgiu 
pieno duoti”.

Kentėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kaklu, galvoje pečiuose, rankose. Šlaunyse, 
koIr keiiia^ae^fc, Jaia^liau 
mg Ir kankino nemiga. Meldžiau Dlevg pa
galbos Ir meno maldos buvo IIMeueytee 
Gydytojai chiropraktlkai — Manhattan, 
Bronx. Brookiyno Ir Oueena kUnRcseo — 
pataline vlau* mano skausmus ir visas pre- 
biemas. Dabar a4 jevduoel kaip * metg 
mergait*. Dėkoju Dlevvi Ir Uiti spi akinei 
klinikoms Manhattan. Bronxe ir BraoMyne. 
JOs galite rąžyti ar skambinti aortai raattt- 
kesaių Informacijų apie tai. kaip ava fle 
pedf jo. — Mrs. Freacra Jtaadaėso.
625 Manija St.. Ne* York City. TV 7-ZIM

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42M Bt.

Sal* vestuvėms, ir kito
kiems pramogoms. Be te, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietos. Pirmos rūties He- 
tgvHkas maistas prieina
momis kainomis.



SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Bell Bąking <

PAIIUS RESTAURANT

ROMAN FUNERAL CHAPELK&KFABRICS

FUNERAL HOME

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.

uvnr^

( MMMAMMNMkMMMM

i.’*,

Buvo ir geras krppšinjnkas, žai
dęs nuo 1934 metų tuometinė
je Lietuvos aukštoje lygoje, *L’ 
klase vadinamoje. Velionis Ma
tulis visą laika priklausė Kau
no Tauro klubui, buvo ir val
dybos nariu.

Lietuvos sportijiinkų garbės 
lenton įrašome dar vieną var-

Remėza, Milukas. Klivečka, Na- 
kutavičhis. Atvykusių sport. An- 
driukaitytė. Kas galėtų priimti 
kokį atvykėlį, nakvynei, skam
binkite teb VĮ 6-1119.

Sekmadienį, rugpjūčio 14, 
Brennan Field 11:00 vaL ieties 
mėtymas (be žiūrovų); 1:00 — 
2:15 leng. atletikos varžybos, 
2:15 vai. futbolas (jeigu reikės).

Sportininkų vakaras su už
kandžiais ir šokiais įvyks šeš
tadienį 8 vai. vak. Liptuvių At
letų Klube, 1332 Halsey St., 
Brooklyn, N. Y.
' Pirmenybėm pravesti suda
rytas komitetas, kuriam vado
vauja A. Bagdžiūnas, nariai —

JAV tk, Sovietai 39&, 
Jugoriarija 37, Čekoslovakija 
31 Bulgarija 31, Rumunija 
30, R. Vokietija 28%; toliau 
Olandija, Vengrija, Anglija, 
Mongolija, Švedija, Suomija ir

'■ -HAVEN RE A 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS 

Namų pardavimas, Apdr&udos, f

■ »»«ė«»»

IfTTR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IKIJll. čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

IftStUNTIMUREIKALJNGA RASI RŪPINTI _ JAU DABARl_ 

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
|f A voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO-

I IR LAIVAIS 
Income T»x užpildymas 

Pinigų investacljos

87-09 Jamaiea Avė., Woodhavea^l, N.Y. TeL VI7-4477

Krepšinis
Pereitą ^ketvirtadienį LAK 

priešininkui'' neatvykus, taškai 
mums tekcrbe kovos. šį penk
tadienį mūsiškiai žaidži a su 
Vee Jacksforest Rilis. Pirma
dienį priešininku yra stiprus ^as Poluikis 1848, Kar- 
Killėns Tavėm. puška 1817, Gedraitis 1808,

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jus galifė aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines Ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sujungus valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms ražy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

B kL Gilvydis 1770, Makaitis 
1750, Leonavičius 1680, Troja
nas 1620 ir Vilkas, Sr. 1604.

UQUORS — BEEB — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VMNIAUSKAS .....
31 Spring St, Nevr Britais, Conn- TA BA 3-9771

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU 
vyrų ir moterų ritutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tinus, 
kurie stmriSa audinius į užsienį.

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

mtHri tiiMkiyn H,

/ . Sav M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Dalia ir Albarta* Radžiūnas, sav.
36-38-40 8TAGG ST.

PETRAS KARALIUS, savininkas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS XR BALZAMUOTOJ AS

74

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

— nau;SKAUSMO VALANROJK SUTEIKIA PUIK]
Edward A. FUNERAL HOME?

544 Ba*4 St, New Brftate, Coun. 
TeL: BA 9-2242 — 9-6336

New Britam, Conn.
Td. BA 9-1181

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

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobe, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainižkai
Važiuoti BMT išlipant EsCsex Street, kettis elevatorium | virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avėnue iki Delancey -Street.
Atsineškite ij skelbimų, kuris bus ypatingai (vertintas

TeL: OI MM* 
TeL; FO MM* 
TeL: MU 4-4*1* 
TeL: LO 2-144*

• PfTTSBURGH, Pa., 1015 e' Canon Street — TeL: HU14790 
e WORCE8TER, Mm., 22 Cartetad Street — TeL: 8WM8M
• HAMTRAMCK, Mielių *380 Joe. Campan — TeL: TR 2-18M 
o CLEVELAHO, OM«, 2883 W. 14th Street — TeL: TOLIOM
• CHICAOO, III, 2222 W. Chtoago Avernie, — Tol. 8R*jRM»
o 8AN FRANCI8CO, Cel, 2078 Sutter Street 
o NEWARK, Rj, 428 SprlngtleM Avonue - --------------
o PHILAOELPHIA 41, Pa^ 4*28 OM York Rd. Tol.: OA 44401 
o 8PRINOFIELD, Mma, 1718 Matn ttruet — TOL: RE 2-7188 
o WATERUURYr Conu., 8 Jota* Stroot — ToL: PLam M7W

Sėkmingiausi taškų rinkėjai 
JAV komandai buvo W. Lom- 
.bardy, žaidęs pirmoj lentoj ir 
latvis Ivars Kaime — antroj 
lentoj, abu surinkę po 12^-^ 
taško.

JAV jaunių p-bes^ West O- 
range, N. J., turėjo apie 60 da
lyvių. Laimėjo' pernykštis nu
galėtojas Robin Ault iš Cran- 
ford, N. J., surinkęs 8(4 tš. iš 
10 galimų, Walter Harris, N.Y. 
8 tš., W. Burger, Detroit, Da- 
vid Ames, Quincy, Mass., Olte, 

l y
Oiess Life, rugpjūčio 5, mi

ni Ka4 Škėmą, atsistojusi ant
ruoju, nors su vienodu taškų 
skaičiumi, kaip laimėtojo S. 
Papei, Great Lakęs p-bėse.

USCF National Ratin’gas,1 
rugp. 5, įvardina lietuvius ši
taip: meisterių klasėj Povi
las Tautvaišas, Chicago —2303 
tš,. expertai: K. Škėma - 2146, 
K Jakštas 2107, V. Palčiaus- 
kas 2065, K. Jankauskas 2007, 
A klasėj: J. Vilkas, Jr.x 1996, 
Radys 1992, Zujus 1954, Stak- 
nys 1948, Makutėnas 1946, Žu- 
kaitis 1980, Šukys 1918, Bru- 

-žą^l^ Į89Q-, Ramas 
1864, Šalkauskas 1858, Bulloc-

Apygardmės pirmenybės 
New York*

Rytų Apygardos vasaros ra
to pirmenybės įvyks rugpjūčio 
1344 NewjYėrkę. Pirmenybės 
pravedamos- šiose aikštėse:

Futbolas ir lengv. atletika 
Brennan Field, Juniper Valley 
Park, Juniper Blvd., South and 
74th St., Maspeth, Queens. Lau
ko tenisas — Collėge Tennis Tarptautinėje futbolo lygoje 
Court, 5383 Kings Highway, nugalėtojo vaidą gavo puikus 
Brooklyn, N.Y. Plaukimas — Brazilijos Bangu vienetas, baig- 
Highland Park YMCA, 570 Ja- mėje įveikęs Škotijos Kilmar- Parduodami palankiomis są- 
maica Avė., Brooklyn, N.Y. nock 2:0 (1:0). Škotai labai lygomis keturi namai Worces-

Pirmenybių programa: šeš- kietai spyrėsi, bet turėjo nusi- ter, Mass., ir du namai Miami 
tadienį, rugpjūčio 13, Brennan leisti brazilų įvairiai ir spalvin- Beach, Fla. Namą galite įsigy- 
Field 10 vai. registracija, 10:30 gai žaidybinė persvarai. ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 
— 1:30 ir 2:00 — 4:00 vai. LSK draugiškose rungtynėse Rašykite adresu: Mr. John V. 
lengvosios atletikos varžybos; gavo iš Minervos net 8:1. Re- Bačinskas, 1121 Euclid Avė., 
1:30 — 2:00 iškilmingas atida- zervinė prakišo 1:4. Tokiomis Miami Beach, Fla. 
rymas; 4:00 vai. futbolo rungty- sąlygomis ir Chicagoje mūsų 
nes — Bostono Dainava su laukia negeresni popieriai. 
N. York LSK. College Tennis 
Court: 4:00 vai. lauko teniso 
varžybos. Highland Park YMCA 
6:00 vaL — plaukimo varžy-

Pereitą savaitę Chicagoje mi- Papigintomis kainomis Dar-, 
rė Lietuvos ledo ritulio rinkti- bininko administracijoje gauna- 
nės puolikas Vladas Matulis - mos šios knygos: Zenono I- 
Matulevičius. Velionis žaidė le- vinskio — šv. Kazimieras — 
do ritulį Lietuvos valstybinėje 2 doL, J. Gailiaus — 
komandoje nuo 1933 metų. Susitikimas — 1 doL, dr. p.

Gaidamavičiaus — Milžiną*, 
didvyris, šventasis, — 1 doL, 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
/— 3 doL šias knygas užsisa
kiusiems už 7 doL, pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 WD- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.
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NEW YORK

Inžinieriai renkasi Chicago j

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis

PADĖKA

Matthew P. Baltas
LEONĖ LUKAŠEVIČIENĖ.

NOTARY PUBLIC

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■FL.OWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. T

vėsinimu ir atlenkiamomis
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. V.

biro. Daug kartų teko slapsty
tis laukuose ir miškuose”.

Daug teko iškentėti, kaip a- 
merikonams, kurių sūnus pas 
“kapitalistus, imperialistus”.

Dėl sūnaus tardė ne tik juos, 
bet ir klausinėjo visą apylin
kę. Gudonis jiem sakydavo, kad 
sūnus suaugo it išvyko į savo 
gimtą kraštą, ir kuo jie dėl to 
kaltu Juk ir ne vieno komunis
tu pareigūno yra vaikų ir bro
lių Amerikoje. Kratų metu nu
plėšdavo patriotinius paveikslus

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

1960 m. rugpiūčio 20 d. su
eina lygiai vieneri metai, kai 
po didelių kančių amžinu mie
gu užmigo mano mieloji žmona

1960, Rugpiūčio - August 14, sekmadienį

dama visų išvardint, dėkoju vi
soms draugėms už maldas. Die
vui padedant, greitai pasimaty
sime vęl pilnoje sveikatoje.

LIETUVIŠKOS NOVELĖS 
ANGLIŠKAI

Net kalendorių su Dariaus ir 
Girėno paveikslais nuo sienos 
nulupo ir norėjo išsinešti, bet 
Gudonienė išlupo iŠ rankų ir 
suplėšė, pareikšdama: “Jei ne 
ųiums, tai ir ne jums”. Kaip 
amerikonus, įžeidinėdavo, sa
kydami: “Matai, kaip smagu a- 
merikonui kiaules karšinti”.

Korėjos karo metu, rinkda
mi dėl sūnaus žinias, priekaiš
tavo: “Mes žinome, tavo sūnus 
Korėjoj pulkininkas ir Korėją 
vabalais užleido”. (b. d.)

Apreiškimo parapijos pavasa
rinis bazaras praėjo labai sėk
mingai, parapijai gryno pelno 
davė 11,503.60 dol. Parapijos 
klebonas kun. N. Pakalnis nuo
širdžiai dėkoja visiems bazaro 
rengimo talkininkams už uolų 
darbą, o parapiečiams ir sve
čiams už gausų atsilankymą.

(Atkelta iš 5 psl.) 
bet norime .dar kartą sūnų pa
matyti, o po to, kad ir badu 
numirsime. Na, bet gal mūsų 
vienintelis sūnus kaip nors mus 
iš bado išgelbės”, — atsakinė-

Laukiama visų Spaudos rėmėjų, kuriem bufe proga susi
tikti draugus bei pažįstamus, pra’eisti sekmadienio popietę 
ir kartu laimėti visokių dovanų • Veiks spaudos kioskas — 
baras su užkandžiais o Šokiam gros Niek Dzvonar Vyčių 
orkestras • Įėjimas 1.00 dol. Kas mokės 1.50 dol., gaus do
vanų lietuvišką knygą • Pikniko pradžia 1:00 vai popiet

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

Kun. V. Brazauskas, marijo
nas, rugpiūčio 6 atvyko kelių 
dienų atostogom pas savo tė
vus.

Ieškomi; Antanas Jonaitis, 
seniau gyvenęs 66 Pineville St; 
MinersvŪle, Pa., ir Joseph J. 
Mekšraitis, seniau gyvenęs 541 
School St. Minersville, Pa. leš-, 
ko jųxsesers duktė Stasė Jure- 
lytė - Kazlauskienė (Skėvonių 
km., Birštonas, Lietuva).

Adv. A. Skatina, _ Lietuvos 
garbės konsulas Bostone, per
rinktas Į Boston Bar Assoc. 
valdybą 1960-61 rhetams na
riu “Committee oų Unlaw- 
ful Practice of Law”.

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos (ALIAS) šeš
tasis suvažiavimas šaukiamas 
Chicagoje rugsėjo 3-5. Bus pa
minėtas dešimtmetis ir renka
ma nauja centro valdyba. Są
jungos valdybą, ligšiolinę, su
darė inžinieriai: pirm. A. No
vickis, vicepirm. — VI. Švipas 
ir. C. Tamašauskas, sekr. J. Va
laitis, ižd. Ve. -Birutis, nariai 
— Ig. Gasiiiūnas ir Br. Galinis.

231 BEDFpRD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

galime gauti butui moderninei 
baldai, įvairios Lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

lithuaniaN
? ; FURNITURE CO.

366 West broadway,
Bo. Boston 27, Mase.
Off. TeL- AN 8-4618

Re*.: AN 8-5961

bei Lubų šeimai už lankymą rieznikai atėmė viską: ir vežė- 
man esant ligoninėje. Negalė- tėles, ir pavalkėlius, ir plūge- 

lius, ir akėtėles” — pasakojo 
A. Gudonis. “Buvau tris kai* 
tus nubuožintas. Tai speciali 
pabauda po 6,000 rublių, ku
rią sumokėjau tris kartus, iš- 
sipirkdamas iš kalėjimo ir Si-

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Pu*w»y StaUoe)

vestras Pikeliai aiba jų sūnūs. 
Anksčiau gyveno vienas Bosto
ne, kitas Chicagoje. Ieško se
sers Pikelytės
nės duktė Stasė Augulienė, gy
venanti Šiauliuose, Lietuvoje. 
Ieškomieji arba žinantieji jų 
adresus prašomi pranešti Dar
bininko redakcijai: 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

Ieškau savo dėdės Jokūbo 
Raželiūno, seniau gyv- Cle- 
veland, Ohio. Kas apie jį žino
tu, prašyčiau rašyti adresu: 
Viktorija Senulis, 146 Main St., 
Worcester, Mass .

imami rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesiam, iki Labor Day. Skam
binti telef. GA 8-8425, arba ra
šyti: Audronė, Jansonai, 87 E. 
Bay Rd. Osterville, Cape Cod, 
Mass.

Nuliūdime paliko dukterį. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

Mirė ir palaidota iš šv. Pet
ro parapijos bažnyčios rugpiū
čio 9 Ona Helmus, 63 metų.

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

— Reikalų Vedėjas

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

labai šorom iMmoMJimo sąly
gom ir pristatymu J vietą U 

onos xvaakucn*s 
bauų kbauiuves

Kiti vėl erzino: “Greitai pa
simatysime, Gudoni. šiemet A- 
merika išrinks darbininkų val
džią, tai bus revoliucija, tai ir 
mes atvažiuosime”. “Atvaduo
kite, tai mes jus priimsime” — 

Aulųr Ralfo centre per liepos juokavo. “Pripasakosite ten vis- 
mėn. buvo gauta 6,250 dol., iš
leista 9,309 dol. Stambesnės aū- 
kos yra mirusio Pr. Pęsio pa
likimas Balfui 900 dol., Roches- 
terio Balio skyriaus 350 dol. 
ir Bostono skyriaus 100 doL

Dr. Stasė Bintakienė ir sū
nus Arvydas praneša, kad už 
mirusį jų tėvą ir vyrą a. a. 
dr. Fricą Bintakį metinės ge
dulingos pamaldos bus rugsėjo 
- September 3, šeštadienį, 10 
vai. Apreiškimo par. bažnyčio-

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS 
Pikniko pradžia 1 vaL šokiai 5 vaL popiet.

Įvairumai > Dovanos - Rinkimai parapijos Karališkos šeimos

MALDININKŲ KELIONĖ 

į Pranciškonę šventovę ..

Darbo šventės— Labor 
Day — savaitgalyje, rugsė
jo 3-4, ruošiama maldinin
kų išvyka į pranciškonų 
šventovę Kernebunkport, 
Me. Kviečiami prisidėti lie
tuviai iš Brooklyno,. Mas- 
petho, Woodhaveno, Eli- 
zabetho. Lindeno, Newarko, 
Bayonnės, Patersono, Kear- 
hy ir kitų apylinkių. Kelio
nei gauti du. autobusai su

FUNĖRAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
ir BALSAMUOTOJAS

Balto skyriaus piknikas bus 
rugp. 21, sekmadienį, Romu
vos parke, Brockton, Mass. 
Prašomi dalyvauti Bostono ir 
apylinkių lietuviai.

Lietuvię mišrus choras, ve
damas komp. Juliaus Gaidelio, 
išleidžia ilgo grojimo hi-fi plokš
telę. įdainuojama 17 dainų iš 
turimo repertuaro. Abiejų pu
sių grojimo laikas — 40 min. 
Solistas St. Santvaras, akompo- 
nuoja Šaulius Vaičritis.~Plokš- 
telė rinkoje pasirodys rugpiū 
čio mėn. viduryje. Kaina 4.49

Vysk. V. Brizgys, grįždamas 
iš Europos, tarptaut. Eucharis
tinio Kongreso, rugpiūčio 9 bu
vo sustojęs Maspethe pas prel. 
J. Balkoną; trečiadienį, rugpjū
čio 10, išskrido į Chicagą.

Pamaldos už mirusius bei žu
vusius ateitininkus ir ateitinin
kų jubilėjinio kongreso pasise
kimą bus Angelų Karalienės 
bažnyčioje rugpiūčio 15, Žolinė
je,.. 7:30 vai. vak. Visiem atei
tininkam moksleiviam, studen
tam ir sendraugiam jų dvasios 
vadai išsiuntinėjo asmeniškus 
kvietimus pamaldose dalyvau
ti. Ta pačia intencija pamal
dos bus ir Patersono šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje rug
piūčio 15, 7:30 vai. vak.

Vytautas Alksninis su Irena 
Pesyte susituokia rugsėjo 3 
Waterbury šv. Juozapo bažny
čioje.

Dr. V. Vygantas rugpiūčio 6 
išskrido į Europą dalyvauti 
Pax Romana kongrese Lisabo
noje, Portugalijoje. Pakelėje su
los Mitlhčhenė ir'dalyvaus tarp
tautinio eucharistinio kongres- 
so uždaryme. Aplankys Euro- 
pos ateitininkų studijų savaitę 
prie Starrbergo ežero Vokieti
joje. Grįš į New Yorką rugpiū
čio 23.

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

Žolinėje, Marijos ' Dangun 
Ėmimo šventėje, rugpiūčio 15, 
mišios šv. Petro bažnyčioje bus 
6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, ir 10 
vai. ryte ir 7:30 vai. vak. Pa
rapijos įšalėję priėz 7-tos gatvės 
6 ir 7 vai. ryte.

Antanas Kneižys, 23 metus 
Bostone vedęs lietuvių radijo 
programą, susirgęs ir operuo
tas, tą programą toliau vesti 
perleido Jonui Romanui.

Krikštai. §v. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti liepos 31: 
Pranciškaus švagždžio ir Jennie 
Abote-Svagždienės duktė Čyn- 
thia 'Marija, Rimvydo Karoso 
ir Birutės Mingaudaitės .- Ka- 
rosienės sūnus Algirdas Ed
mundas, Juozapo Puzino ir Mor
tos Markelionis - Purinienės

o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., pas St Zt- 
barską 85-37 88 St, Woodha- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 doL,

se, kuris buvo nuo liepos 31 
iki rugpiūčio 7. Jb straipsnis 
apie Kristaus Kančios vaidini
mus Oberammergau ^ausdina
mas šiame numeryje.

Didysis Ramybės - Baltinis, 
prel. Pr. Juro'parengta malda
knygė,jau spausdinama tėvų““ 
pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne. Ją bus galima užsisaky
ti Lietuvių dieną Kennebunk- 
port, Me., sekmadienį, rugpiū
čio 14, ten įruoštame spaudos 
kioske.

sūnus James Juozapas. Rugpiū
čio 6 pakrikštyta Tautvaišo ir 
Lillian Peledžiūtės - Tautvai
šienės duktė Zuzana Ameli-

Lake Motei, Asbury Park, N. 
J., rugpiūčio pirmąją savaitę 
atostogavo prof. J. Purinas, dr. 
y. Kanauka, dr. S. Petrauskas, 
dr. Kudirka, dr, Vaitiekaitytė, 
dr. Kungienė, prof. J. Žilevi
čius, akt V. Žukauskas, adv. 
Paulius, adv. Petrikas, adv. Na
kas, inž. šušys ir„k.

ko blogai apie Lietuvos gyve
nimą” — kiti vėl priekaištavo 
iš anksto. “Nebijokite, papasa
kosime taip, kaip yra, o ar yra 
gerai, ar blogai, tai jūs patys 
juk žinot”. Dar kiti grasino: 
“Nieko nepasakokit, nes Ame
rikos komunistai jus likviduos, 
kaip likvidavo Smetoną”.

Ir tikrai buvo galima jaus
ti, kad jie pasakodami priven
gia ir prisibijo. Sūnus kelis 
kartus turėjo jiems priminti, 
kad nebijotų, nes kalbasi su 
jo asmenišku draugu. O ir 
pats turėjau priminti, kad ra
šysiu ne bolševikiniam laikraš
čiui, bet kun. F. Kemežio į- 
steigtam katalikiškam “Darbi
ninkui”. “Ar to mūsų kunigėlio 
iš Vaštapų”? — paklausė. “Taip 
taip” — atsakiau. “Jau gyvo 
nėra” — palingavo.

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

Visais reikalais kreiptis 
į Darbininko administraci
ją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y.; telef. 
GL 5-7281, vakarais GL5- 

7068, arba E. Kašetienę, 
P. Urbonavičienę, L. Ulrich, 
O. Panetauskienę, O. Sije- 
vičienę, M. šalinskienę, Ru
gienę, Žvinienę, A. Aitutie- 
nę (Linden), M. Kohanskie- 
nę (Harrison), M. Nakrošiū- 
tę (Newark), B. Bernotienę 

(Elizabeth), E. Mockienę 
(Bayonne, tel. FE 9-8288), 

A. Masionienę (Paterson tel. 
LA 54600) ir E. Miliūnaitie- 
nę (Kearny, N. J.).

diskusijos tema “Mūsų organi
zacijos tikslai ir veikla”. Ban
ketas ruošiamas rugsėjo 4 va
kare Sheraton restorane. Pir
madienis — rugsėjo 5— Darbo 
šventės diena, paliekama lais
va. N. Yorko skyrių atstovaus 
inž. V. Bioševas ir inž. J. Ga
šlūnas.

Tuo pačiu laiku Chicagoje 
bus šeštasis jubilėjinis ateiti
ninkų kongresas 50 metų su- 

Pastarasis gyvena Bostone, vi- kakčiai paminėti ir . Vakarų A- 
si kiti New Yorkėi Sąjunga tu- pygardos lengvosos atletikos 
ri savo skyriui Įšaltimorėje, rungtynės.
Bostone Chicagoje, > Detroite,
Los Angeles, New Yorke, Phi- "Audronės" vilos Cape Cod 
ladelphijoje ir Pittsburge. Su- S3vininkai Ed. ir M. Jansonai 
važiavime Chicagoje be eilinių praneša, kad dar yra keletas 
organizacinių reikalų ir prane- laisvu kambarių. Svečiai pri- 

NUBUOŽINTAS 3 KARTUS Šimų bus taip pat referatai ir 
Okupavę Lietuvą, bolševikai 

Antaną Gūdonį, Amerikos ke- 
Reiškiu gilią padėką klebo- pyklų darbininką, rado įsikūru- 

nui kun. J. AleksiūnUi, kun. sį gražiame 32 ha. ūkyje, taigi, 
V. Pikturnai, T. Petrui Baniu- “didžiausią buožę ir liaudies 
nui, O.F.M., Onai Buivydienei, priešą”. E jo, kaip ir E visų 
Z. Vaiginienei, M. Putinienei ūkininkų, atėmė viską.' “Tie

Since 1889
. OUĘ. ONL-' STORE

We Deliver Anyvohere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our special+y

kėdėmis (Air- conditioned, 
reclining seats), tad važiuoti 
bus labai patogu.

Autobusai išeis rugsėjo 3, 
šeštadienį, 8 vai. ryte nuo 
pranciškonų vienuol., 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, 
ir kitas nuo šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios, Elizabeth, N. 
JL, ir sustos Bayonnėje, Ne- 
warke ar Kearny, jei bus 
dalyviui

Išvyka truks tris dienas 
ir atsieis 25 dol. su nakvy
ne, maistu ir kelione.

Jos mirties metinių dieną, 
rugp. 20, šežtadienj, 10 vai. Ap- 
reižk. par. bažnyčioje, Brook- 
lyne {vyks gedulingos pamaldos.

Nuolankiai kviečiu draugus 
ir pažistamus s^ro dalyvavimu 
ir malda pagerbti a. a. Leončs 
atminimą

Dr. Henrikas Lukaževičius


