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Užsieniu politikos eiga grei
čiau kalba prieš Nixoną. Poli
tikos eiga patvirtino demokra
tų teigimus, kad Amerika pra
rado vadovavimą pasaulio po
litikoje; stipriai apgriovė res
publikonų argumentus. Respub
likonai kaltino Kennedy, kad

PRIE* KELIONĘ. Raketa Thor-Del
ta satelitu balionu Echo paruos
ta i**auti H Cape Canaveral.

istorinė diena, nes ta diena

-V-’-

Amerikai buvo laiminga per
eita savaitė ore. Parodė didelę 
pažangą pastangose panaudoti 
satelitus susisiekimo reikalam 
ir žmogaus kelionėm po erd-

Technologiniai laimėjimai ga
li pakelti Amerikos prestižą pa
tenkinti amerikiečių tautines 
ambicijas ir tokiu atveju su
griauti demokratų populiarų ar
gumentą: respublikonų valdy-

dėl lėktuvo RB-47 nušovimo. 
Suniekinę chmokratiįą, laisvę, 
.Sovietai eina toliau — >r teis
mo vardą suniekindami.

REKORDAS SU PARAŠIUTU
Kapitonas Joseph Kittinger 

rugpjūčio 16 iššoko su parašiu
tu iš baliono gondolos 19.5 my
lios aukščio. Be parašiuto jis 
krito 84,000 pėdų (17 mylių). 
Tą kelią-Jis padarė per 4 mi
nutei 38 sek. — po 320 my
lių per vai. Visą kelią nuo gon- čių. Parašiutas atsidarė tik 17, 
dotos iki žemės per 13 minu- 000 pėdų aukštyje (2.5 mylios).

Sovietų naujas ginklas šalta
jame kare prieš Ameriką — 
viešasis teismas Amerikos la
kūnui Francis G. Powers pra
sidėjo rugpiūčio 17. Nieko Mas
kva taip neišgarsino iš anks
to, kaip šio teismo. Salėje 
2,000vietų. Pilna radijo ir te
levizijos aparatų, kurie perduo
da bylos eigą rusų, anglų, pran
cūzų, kinų kalbomis. Trim tei
sėjam pirmininkauja gen. Įeit. 
V. Borisoglebski. Kaltintojas

Kongo min. pirm. Lumum- 
ba vaidina Kubos diktatorių 
Castro. Rugpiūčio 15 jis . pa
reiškė Jungtinių Tautų* gener. 
sekr. Hammarskjoldui nepasiti
kėjimą; Saugumo Taryba jis 
dar pasitiki, bet generaliniu 
sekretorium — ne. Lumumba 
toliau pareikalavo, kad kontro
lė iš Hammarskjoldo būtų at
imta ir perduota “neutraliom” 
14 valstybių, Mardko, Tuni
sas, Etiopija, Ghana, Guinea, 
J. Arabų valstybė, Sudanas, 
Ceylonas, Liberija, Mali, Bur- 
ma, Indija, Afganistanas, Liba
nas. Taip pat Jungtinių Tautų 
kariuomenė turi būti atitrauk
ta iš aerodromų, Ir jie perduo
ti Kongo kariuomenei; Katan- 
ga turi būti užimta tų Afrikos

RINKIMŲ FRONTE
Kas už Nixoną, kas už Kennedy

Iowa valstybėje viešoji opi
nija pasiskirsto šiuo metu taip: 
už Nixoną - Lodge 51 proc., 
už Kennedy - Johnson 41, ne
apsisprendę 8. Iowos katalikų 
už Kennedy - Johnsoną 84 
proc., už Nixoną - Lodge 11 
proc. Protestantų už Nixoną - 
Lodge 6L už Kennedy - John
soną 30.

Gallupo instituto daviniai
Gallupo institutas po konven

cijų gyventojų nuotaikas rado 
tokias: už Nbconą-Lodge 50 proc 
už Kennnedy - Johnsoną 44, ne
apsisprendę 6. Lodge vardas 
esą labiau sustiprinęs Nixono 
padėtį negu Johnsono Kennedy. 
Taip pat galvojama, kad jei 
tarptautinė padėtis blogės, tai 
stiprės Nixono pozicija.

— Power», skrisdami 68, 
000 pėdę aukštyje;, pažaidė So
vietu teritoriją ne dėuglau, kaip
Sovietų sputnikai pažaidžia A- išgirsti, nes bykąe žodį teturi 
merikos teritoriją. Maskva. O ji teismą skiria ne

— Sovietai, neprotestavo per šnipui nubausti, bet propagan- 
4 metus, tą tylą galima laikyti dai prieš Ameriką. Tikro neša- 
sutikimu su skridimo faktu.

— Potfers neatsakingas as
meniškai, nes jis vykdė savo

mas prezidentui atsiprašyti 
Chruščiovą dėl lėktuvo U-2. Tas 
kaltinimas .demokratam dabar 
eina niekais, kada prezidentas 
Eisenhoweris pareiškė, kad, jei 
reikės, jis vėl kvies Chruščio
vą ir su juo. kalbėsis. Kvies tą 
Chruščiovą, kuris atsisakė sėstis 
už vieno stalo su Eisenhoweriu,‘ 
kalbėtis su Amerikos vyriau
sybe, kol jos priekyje yra Ei- 
senhovveris. Ar toks pasišovi- 
mas Chruščiovą vėl pakviesti 
nėra didesnis “atsiprašymas”?

Eisenhowerio vyriausybės po
litika kimba Nixonui prie ko
jų kaip sunkus akmuo. Juo la
biau, kad jis ir norėjo plaukti 
į rinkinius kaip JSisenhovyerio 
politikos tęsėjas; prisiimdamas 
jo politinį palikimą. Dabar Ni- 
xonas jau nori demonstruoti, 
kad jis eis su sava politika. 
Bet demokratai darys visas pa
stangas, kad jam nepasisektų 
numesti nuo kojų akmenį, ku
ris jį turėtų nutraukti į dugną.

vyriausybės pavestus uždavi
nius.

Tie Amerikos į . balsai nebus

Roman Rudehko — tas pats, 
kuris Niurnberge kaltino. Ten 
jis kaltino vokiečius “nacius”,, 
čia amerikiečius “imperialistus”

Maskva atmetė Amerikos rei- 
kalavimus leisti pamatyti Po- 
wers prieš teismą. Beliko pa
reikšti tik Amerikos argumen
tus Povvers gynėjui M. E. Gri- 
nevui. Būtent:

— Kubo* delegacija, vadovių 
jama Castro brolio Rauto, gra
sina mesianti Amerikos* valsty
bių organizacijos konferenciją.

Maskvos telk*
Visoje istorijoje Maskva re- Maskva pasiuntė į Kongą 15 

mia Lumumbą. gydytojų ir slaugių.

tol Amerikos Ir Vakarę savi
sauga reikalauja imtis bent da
lies to šnipinėjimo, kurį varo 
Sovietai.

RUSUS GABENA IŠ KINIJOS
Sovietų specialistai kraujami 

į traukinius ir gabenami iš Ki
nijos. į Rusiją.

“Baigėsi jų sutartys, ir jie 
kęhaųją. namo” — aiškina 
siški šaltiniai.

■^įsitempė santykiai tarp Kini
jos ir Maskvos komunistų” — 
aiškina. Jugoslavijos ir Prancū
zijos šaltiniai.

Antra nuomonę labiau pare
mia ir Maskvos spaudos atnau
jinta kampanija prieš "dogma
tikus”, kurie mano, jog karas 
tarp komunistų ir kapitalistų 
neišvengiamas.

Kubos lakūnai
• Kuba treniruoja 60 lakūnų 

Čekoslovakijoje Migam, kurių 
Castro brolis Raulas gavo iš 
Maskvos 12.

Castro nesirengia naikinti A- 
merikos karinės bazės. Ji bū
sianti pateisinimais, jei Castro 
duos bazę taip pat Sovietų po
vandeniniam laivam ir rake
tom.

Anglija ir Vokietijos sienos
Anglija rugpiūčio 15 pakar

tojo Lenkijai, kad sienas tarp 
Lenkijos ir Vokietijos nusta
tys taikos konferencija, kai bus 
sujungta Vokietija.

1922 m. JAV pripažino Lietu- 
kaimynų, kuriuos nurodė Lu
mumba. Taip pat visi Katan- 
gos ginklai turi būti sunešti ir 
atiduoti Lumumbos valdžiai. O 
ir kariuomenę į Katangą turi 
nugabenti Jungtinių Tautų lėk
tuvai. Po tokių reikalavimų 
Hammarskjoldas parskrido vėl 
Šaukti Saugumo Tarybos posė
džio.

Lumumbos šalininkai mėgi
no sukelti riaušes Katangoje 
prieš “separatizmą”, bet Katan- 
gos min. pirm. Tshombe buvo 
minia išvaikyta ašarinėm bom
bom. Lumumba siekia vieno da
lyko — atgauti Katangą, o 
Maskva siekia kito dalyko — 
kuo ilgiau išlaikyti Konge riau-

Diplomatai sn 
revolveriais

Amerikos Valstybių Organi
zacija rugpiūčio 16 susirenka 
Costa Rica valstybėje. Apta
riama komunizmo grėsmė lo
tynų Aiperikai. Amerika jatr 
iš anksto išsiuntinėjo praneši
mus apie Maskvos planus plėsti 
savo ekspansiją iš Kubos ba
zės. Kuba iš anksto pareiškė, 
kad nepripažins rezoliucijų, ku
rios bus prieš ją. Tačiau savo 
delegaciją vis tiek atsiuntė. De
legacija išsiskyrė iš kitų, kad 
buvo ginkluota ir labai protes
tavo, kai Costa Rica policija 
ją nuginklavo.

vą de jure.
Ryšium su šiom sukaktim 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai įteikė valstybės depar
tamentui atitinkamus 
randumus, nurodė Sovietų Ru
sijos agresijos veiksmus ir pa
reiškė JAV vyriausybei ir tau
tai padėką už Amerikos para
mą Pabaltijo tautom, kovojan
čiom dėl laisvės ir nepriklau
somybės.

Susidomėjimas yrą -didesnis mo metu Amerika virto antra- 
V* * nei kituose rinkimuose — ar eile valstybe erdvės tyrinėjimų 

laimės Kennedy ar Nixonas. A- srityje. Pereitos savaitės įvykiai 
/ būdu kandidatai maldaus ly- jau yra stiprus argumentas už 

gaus svorio. Jų likimą galės la- vyriausybės, taigi ir Nixono pa- 
biau nusverti tų poros mėne- dėtį.

“ šių iki rinkimų įvykiai, ypatin
gai užsienių politikos eiga, tech
nologinių išradimų pažanga, re
liginės krašto nuotaikos.

Religinis momentas, nors jis 
vielai išjungiamas, faktiškai var 
giai bus išjungtas. Protestantai 
masėje nenustoja kalbėję prieš 
Kennedy tik dėl to, kad jis ka
talikas. O katalikų tarpe yra 
taip pat populiarus galvojimas: 
nesvarbu,* kokis bus preziden
tas, svarbu principas: sulaužyti 
tradiciją, kad Baltieji Rūmai 
priklausytų tik protestantam. 
Taigi katalikų pozicija yra la
bai dar neaiški Nixono atžvil-

ŽMOGUS PIRMĄ SYK| „ 
TOKIAME AUKŠTYJE ..

Sėkmingai buvo išmėgintas 
ir raketinis lėktuvas, kuris pa
siekė 131,000 pėdų (24,6 my
lios). Tai pirmą sykį žmogaus 
pasiektas tokis aukštis.

Pastebėtina, kad' Lumumbos 
spaudos šefas yra prancūzas 
komunistas ar komunistuojan
tis Serge Michel, per kurį Mas
kva ir stengiasi groti afrikie
čiais.

Kongo sostinėje Leopoldsvil- 
le min. pirm. Lumumba rug
pjūčio 16 paskelbė, kad jis te
bepasitikiir Jungtinėm Tautom. 
Jos remia belgus. Jis įsakė Kon
go policijai ir kariuomenei už
imti Jungtinių Tautų štabą, lai
kinai suareštuoti jų pareigūnus 
ir padaryti kratas. Buvo aiškiną- 
ma. kad Jungtinės Tautos slap 
sto belgus. Lumumba pareika
lavo taip pat, kad švedai išvyk
tų iŠ Kongb. nes jie belgų ša
lininkai. rietis, š.

Susidarė padėtis, kad Jungti
nės Tautos pasiuntė kariuome
nę, pavedė jai atsakomybę už 
tvarką, o ta kariuomenė nepa
jėgė apsaugoti pačių Jungtinių 
Tautų štabo. Negi Saugumo Ta
rybai reikės nutarti siųsti kitą 
kariuomenę Jungtinių Tautų 
štabui saugoti?

šūviai prieš Amerun is
Tačiau Maskva vengia tarptautinio teismo,

Sovietai paleido viso 7 sa
telitus — 3 apie žemę, 2 apie 
mėnulį, 1 apie saulę, 1 su iš
kamša. IŠ jų erdvėje tebėra 2 
— apie saulę vienas ir apie že
mę vienas; abudu tyli.

Amerika paleido 23 satelitus. 
Iš jų 13 tebėna erdvėje — 11 
apie žemę, 2 apie saulę;' 7 te
beduoda žinias baterijom, ku
riom energiją teikia saulės spin
duliai.

Šnipų valstybėje panika dėl šnipų 
Vokietijoje suimta 18,300 soviety šnipų
Powers teismas Maskvoje yra 

kaltinimas Amerikai dėl jos 
šnipų. Prieš teismą buvo varo
ma propaganda hpie Amerikos 
šnipų veikimą Sovietuose. PrxA 
pagandos keliama panika dėl 
Amerikos šnipę tegali būti aiš
kinama kaip Maskvos noras nu
kreipti akis nuo; Maskvos šni
pę. Tad Amerikos spaudoje nu
rodoma, kad v

AAaskvos šnipų tinklas yra <fi- 
džiausias 3004)08, įr. jo biu
džetas yra 2 mHiįardai dol. Va
karę Vokietijoje per 8 metus 
suimta 183QP žnipp.

Maskvos šnipų pabaisa yra 
Vokietijos žvalgybos organiza
cija, vadovaujama gen. R. Geh- 
leno, už kurį Sovietai buvo pa
skyrę 25,000 doį Gehleno or
ganizacija turi savo tinklą tarp . ...

tr » • i- •_» • J,E LABIAUSIAI JAUDINASI. Lakūno Powers-tSvai ir žmona nuvyko j
rj'tų Vokietijos komunistų, ir Maskvą, kun rugpiūčio 17 pradšjo “teisti” jg sūnų ir vyrą.
juokais sakoma, kad* pats rytų 
Vokietijos bosas Ulbrichtas bi
josi garsiai šu saum kalbėk 
tis, nes> nežino,nešąs Gėh- 
Įeno agentas.

Amerikos žvalgyba ČIA ne
palyginti mažesnė. Skaitoma 
15,000 agentų ir biudžetas, ma
noma, apie pusė milijardo. ČIA 
priskiriama užsieniuose nuopel
nų, priskiriama ir pralaimėji
mų. Jos informacijos dėka bu
vęs pašalintas Persijos Mossa- 
deghas. Jos dėka buvusi paša
linta prokomunistinė Guatema- 
los valdžia. Tačiau ji neįspėjo 
laiku apie Irako rengiamą per
versmą, ir visi Bagdado pakto 
dokumentai pateko į sukilėlių 
rankas; dėl to buvo sulikviduo- 
ti tada visi asmens, turėję rei
kalų su Amerikos žvalgyba. Jos 
klaidingos informacijos dėka 
Castro buvo sutiktas kaip de- 
mokratijęs šalininkas.

Amerikos nusistatymas dėl 
šnipų — kol yra karas, karš
tas ar šaltas, tol šnipę veiki
mas neišvengiamas. Kol Sovie
tai grasina ginklais ir nesiduo
da tuos ginklus kontroliuoti,

BALIONAS ECHO I
Rugpiūčio 12 buvo paleistas 

satelitas — balionas Echo I. 
Tai aluminijum aptraukta plas
tika, kurios viduje buvo 30 sva
rų chemikalų, kurie nuo saulės 
spindulių pavirto dujom ir iš
tempė balioną. Balionas yra 100 
pėdų skersmens, kaip 10 aukš
tų, namas. Jis sukasi apie žemę 
kas dvi valandas. Matomas gry
na akimi kaip šviesi žvaigž
dė. Saulėje išbus tik kelias sa
vaites, paskui bus žemės šešė
lyje. Nuo šalčio dujos vėl su
kietės. Pasirodys tik ateinan
tį pavasarį. Išsilaikys, manoma, 
metus.

Reikšmė — balionas yra sto
tis, į kurią atsimuša ir toliau 
perduodamos radijo, televizijos 
bangos. Reikia tuzino tokių ba- 
lionųy kad radijo ir televizijos 
bangos galėtų pasiekti bet ku
rią žemės vietą.

SATELITO DISCOVERER 13.....
SMAIGALYS SUGRJŽO ..

Kitas Amerikos laimėjimas— 
rugpiūčio 11 paleistas satelitas 
Discoverer XIII, apsisukęs 17 
kartų apie žemę, paleido savo 
smaigalį. Parašiutu nusileidęs 
prie Havajų buvo išgriebtas iš 
vandens. Tai pirmas sykis po 
eilės bandymų rasti satelitų, 
smaigalius. Dabar bus leidžia
mi su satelitu maži gyvulėliai. 
Tai pasiruošimas ateities žmo
gaus kelionei.

Kiek satelity turi 
Amerika ir kiek

LIETUVOS, LATVIJOS'IR ES
TIJOS ATSTOVŲ JAV MEMO
RANDUMAI VALSTYBES DE

PARTAMENTUI .
§. m. liepos 23 sukako 20 

metų, kai Summer Walles, 
ėjęs tuo laiku valstybės sekre-

TOKIOS KOMPROMITACIJOS NEBŪTA ®
■ ' ' T /, ( kreiptus prieš Pabaltijo Valsty-

Jtti^.TautK pasiuntė kariaoiienį baries daryti Kongo, 1x5 kaf^Y "r
o Lonumba pasiuntė kariuomenę tvarkos daryti Jung- Es2^osok^ad

MIRt LIETUVOJE
Kun. Antanas Skėltys, sale- 

liepos pabaigoje 
mirė Lietuvoje — Leipalingy
je, kur jis buvo altarista. Pa
laidotas Griškabūdyje rugpiūčio

15 '1
£ s ■ i
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Ar skiriasi Chruš
čiovo teismas nuo

Stalino

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGlOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-2155

,R$sid^ iUinois 8-7118

APIE BLCDUANČIUS SOCIALISTUS IR

Lietutiikų produktų:
duonos, sūrių, dešrų, skilandžių
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JOHN ORMAN AGENCYŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILEJŲ 19601860

Richmond Hill 18, N. Y.

AR JOS NEPERMOKATE
NUO PADĖJIMO DIENOS

apskai&uojama METŲ KETVIRČIAIS

KINGS COUNTY

atstovus 
ir pademonstruoti jiem; atomi
nės bombos sprogimą sykis su 
reikalavimu pasiduoti; jie tiki
no, kad Japonija pasiduos, jei 
tik nebus iš reikalaujama “be-

taip pat L Strauss, R. Bard. 
Kitokios nuomonės buvo ir dau-

K

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

INSURANCE - REAL ĖST ATE

vėl numesti bombą ant Japo 
nijos miškų, kad būtų parody
ta, kokia tai jėga; pagaliau siū
lė bent įspėti prieš numetant 
bombą.

Tačiau pačiame 8 komitete 
jų balsas nieko nenulėmė. Iš 
8 buvo tik 1, laivyno sekreto
riaus padėjėjas Ralph A. Bard, 
kuris buvo priešingas bombar
davimui be įspėjimo. ..
KOKI ARGUMENTAI NULĖMĖ

Tai paaiškino gen. George 
Mentalias, to meto štabo virši
ninkas, kurio pareikštas priva
čiai mintis paskelbė jau po jo

da buvo kitos nuomonės, ir 
šiandien sako, kad buvo tada 
klaida, keletas klaidų: klaida 
mesti be įspėjimo, klaida rei
kalauti besąlyginės kapituliaci
jos, klaida kviestis į talką So
vietus, kuriem sumokėta dau
giau, negu jie Jaltoje reikala-

kur įbaų pinigai tarnauja tik J u m * 
BROOKLYN, New York

minę bombą invazijai į Japo
niją. Aš buvau už tai, kad Ru-, 
sija, dalyvautu kare prie Pači- 
tiko. Mes buvome reikalingi 
visko, ką tik galėjome gauti, 
kad sumažintume Amerikos 
nuostolius".

Marshallas patvirtino, kad 
prieš Jaltos konferenciją jis |- 
teikęs Rooseveltui pareiškimą 
štabo vardu: mes už tai, kad 
Rusija kiek galima greičiau į- 
stotų į karą. Prezidentas, sako 
Kantatas, netikėjo generolo 
Lesta R. Groves optimizmu, 
kad iki 1945 rugpiūčio pradžios

To 8CHUYLER SAVINGS AND LOAN AS8OCIATTON
24 Dovis Ave^ Kearny, N. J.

SOVIETŲ" Rusijoje demobilizuo
jant karius, atgaivintos caro lai
kų apeigos: bučiuojama vMiava 
priklaupus ir be kepures. Vaizdas 
iš 5 tankų divizijos Ossipovičiuose, 
Gudijoje.meni 

me <

Keleivyje rugpiūčio 3 J. Ka 
minskas rašė:

‘ Darbe pasirodžius Alg. šal
čiaus blūdijimams, apie kuriuos 
buvo ir Keleivyje rašyta, toko 
iš vieno save socialistu vadi
nančio išgirsti šitokį pasisaky-

Bet ar būtų galima buvę iš
laikyti atdino paslaptį nuo So
vietų, jei ir nebūtų bomba mes
ta? Ir jie atsako: ne.

Ar Sovietai, prieš vartodami 
atomą, būtų įspėję? Ir jie at
sako: ne.

•S-17 JAUAICA AVĖ.
TU VI 8-1477

radartriavimą, kad nebūtų to
kių vienas kitam prieštaravimo 
pareiškimuose ir veiksmuose, 
kokių dabar perifaft-n

junga. Bet gal dar reikės vi
sos generacijos ir net daugiau, 
kol sudemokratėjusi dabartinė 
Sovieto Sąjunga taps priimtina 
ir demokratiniam socialistui. ..

Brodu-av Office: 
I3S *ROADWAY at Bedford Avė. 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

SAVINGS BANK 
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1/2% NOHM.\EUS DIVIDENDAS

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
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Pertai itirtamtats Efektais pristatoma f namus nemokamai

Tokiu aštriu kaltinimo lie
tuvių sodatatų veteranas at
metė “naujųjų socialistų ar

Amerikos lakūno F. G. Po- 
wers bylą Maskva pradėjo rug
pjūčio 17. Spėjama, ji Truks tris 
dienas. E Amerikos nuvyko la
kūno tėvai ir žmona. Jai ir jos 
dviem advokatam pasisekė pa
simatyti su Maskvos paskirtu 
oficialiu Powers gynėju M. I. 
Grinevu, kuris esąs teisininkų 
tarybos pirmininku. Iš jo nieko 
naujo nepatyrė.

Sulzbergeris (NYT) pastebi, 
kad ligšiolinė sovietinių teismų 
praktika parodė, jog kaltina
masis tada atvedamas į teismą, 
kada jis viską yra prisipažinęs 
— ne tiktai, ką jis padaręs, 
bet ir ką jis turėjęs padaryti, 
Sovietų manymu, šis teismas, 
mano Sulzbęrgeris, parodys, ar 
Chruščiovo teismai pasikeitė,
ar yra tokie pat, kaip ir Sta
lino laikais. Bet Powers jau 
viską yra prisipažinęs.

U. S. Nevirs a. W. Report 
primena, kaip Sovietai tokio 
prisipažinimo pasiekia. — Ka
linys celėje, kurios ilgis 10 pė
dų, plotis 6. Iš palubės lempa. 
Duryse vilko akis, pro kurią 
sargybinis gali visada tikrinti. 
Suolas ir narai. Tokioje celė
je kalinys negauna nieko skai
tyti, nieko veikti, su nieku kal
bėti. Turi keltis ir gulti pagal 
įsakymą, gulti su atkreiptu 
veidu į šviesą. Celė laikoma 
arba per karšta, arba per šal
ta. Valgyti gauna maža. Tokiu 
būdu siekiama kalinį demorali
zuoti, padaryti klusnų. Tai nu- 

(nukelta į 3 psl.j

turėjo paruošti nuomonę prezi
dentui. Jis pasikvietė dar 4 a- 
tomo specialistus.Taip jjų;buvo 
ir J.. R. Oppenheuneris. v

Gegužės 31 ir birželio 1 ko
mitetas posėdžiavo su preziden
to asmeniniais patarėjais, ka
riuomenės štabo žmonėm ir sa-

Esstem Parkw»y Office: 
539 EAtTERN FARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto Ūd 3 ▼. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v

Susiderinimo reikia _
Drauge rugpiūčio 10 Jonas 

Jasaitis siūlė, kad bendruome
nės valdyta sušauktų “politi
nės ir kultūrinės veiklos srity
je besireiškiančių institucijų

gelis mokslininkų, atomo spe
cialistų. Jie daugumas baimi
nosi, kad atomo pavartojimas 
bus Amerikai moralinis smū- Tokią ano save “socialistu

AR BUVO KITOKIŲ ..
NUOMONIŲ?

Taip, jų buvo. Kitokios nuo-

Plrtriadienfais — 
nuo 9 v. ryto Iki’ 7 v. vakaro

Klastotoja^ __
Drauge rugpiūčio 6 Pr. Pau- 

liukonis str. “Lietuvos istori
jos klastotojai” kalba apie klas
totojus vokiečius, klastotojus 
rusus, o pabaigoje nukreipia 
plunksną prieš pačius lietuvius, 
kurie partiniais sumetimais iš- 

Kyla klausimas, kas tie žmo- ^ratoo netolimos istorijos fak-
nes yia,nors jie ir socMhstais į. suktina jos veikėjus, arba pavienių asmenų konfe-
save vadintų. ^Ar  ̂tai nėra^žnto- klastojimo vaisius, rašo rendją”. Jos uždavinys — sude-
nes, tunuos biudas apsėdo, is autorius: “Nenuostabu, kad dau tinti ir suintensyvinti kuitūri-
imrfo kai tas paskubėtų tarė- jaunimo visai nenori do- nės ir .politini* veiklos bend- 
ti visai realios Baudos?" Uetuvm, reto, ne,

tinės rietenos, šmeižtai juos, 
brendusius visai kitose kultū
rinėse sąlygose, atgrasė”.

< Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take aH orderi spectal price for Weddfng» and Parties

: 34* Gnad Street, HteeMy H, N. Y.

KĄ GALVOJA PO 15 MET^M
Ano nąęto valst sekretorius 

yra atomine bomba. Ga- Byrnes gafrojair šiandien taipgi 
ne tik spėti, nes tikro ban- kaip Ūda: nebuvo klaida, tad .

_____ , ____________ ______ dymo iki liepos mėn. nebuvo, bomba buvo mesta ir mestai 
ta*? Ar nebuvo galime karo sąlyginės kapituliadjųs”; siūlė Mes planavon^ pavaitoti ato- be jok»“|spėjinro.
baigti ta jos? Arjos nepe* 
vartojus nebūto išvengta dabar- 
tinto grasinimu iš Sovieto ku
rie išvogė atomg paslaptis? ..

U. S. News a. W. Report 
surinko pareiškimus iš tų as-

kurie dalyvavo sprendi- 
[ pirmos atominės bom

bos pavartojimo. E jų pareiš
kimų susidaro vaizdas, kas bu
vo atsakingas ir koki argumen
tai nulėmė, kad atomas buvo 
mestas į Hiroshimos miestą. 
KAS ATSAKINGAS? _

Formaliai atsakingas, žinoma, 
tik prezidentas Trumanas. Ta
čiau jis turėjo sau artimus pa
tarėjus šiuo klausimu. Tų pa
tarėjų įtakoje jis 1945 gegužės 
mėn. sudarė oficialią tarpžiny
binę komisiją iš 8 žmonių. Ko
misijoje buvo valst. sekretorius 
James F. Byrnes, laivyno sekr. 
pavad. Ralph A. Bard, ka
ro sekretorius Henry L. Stim- 
son, jo pavaduotojas George L 
Harrison, valstybės skr. padėjė
jas William L Clayton ir trys 
mokslininkai specialistai—Van- 
never Bush, Kari T. Compton 
ir James B. Conant Komitetas

ar mano, kad so
vietinės despotijos palinkimas 
į demokratiją gali vykti be ko
vos už išlaisvinimą nuo tarybi
nio pavergimo, be nuoseklaus 
aktyvaus pasipriešinimo esa
mam režimui? Jei/jie taip ma 
no, tai ~ jie neturi supratimo 
apie despotijos esmę”.

kad bolševizmas niekad 
demokratės, kad jis būtų pri
imtinas socialdemokratui. “O 
tie, kurie puoselėja mintį, kad 
po generacijos kitos gali Sovie
tų Sąjungos režimas tiek su-

— Pas jaunuosius socialistus demokratėti, kad jis taps pri- 
socialistuojančius yra įsitiki- imtinas ir demokratiniam so

cialistui,

už sutaupąs nuo 1960 m. liepos (July) 1 dienos. 
Draugija atlieka šias cųieracijas:

L Priima taupyti pnigmi
2. Duoda paskola* (morgičius) } ■’
3. Išrafio M<Hiey orderius

5. Skolina pinigus taupytojams
6. Priima pinigus už elektros Šviesą, gazą ir telefopą

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation” ligi 310,000 
Narys Federal Hocąe Loan Bank 
Telef. WY 1-0001, WY 1-7260 

Julius Paknta, prezidentas
P. Velevu, sekretorius J- Betza, iždininkas

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau ' (3’4% normalaus ir 34% specialaus priedo)

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

- THE

Kearny, New Jersey : 
vienintelė ■ " '

L£STUW TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUCS 
New Jersey ir New York’o valstybėse mota

Adresas---------- ------------- ------------------------------------------------------------------

Stunfita ____________-.... ......
(Taupytojoms pašto išlaidas apmoka Draugija)

šocialistuojančių” “blūdus”. Gal 
būt, jie yra tik nekritiškai pa
sidavę taip madingam ir taip 
platinamam Amerikoje tikėji
mui evoliucionizmu, kurio dė
ka raudonasis totalistinis bol
ševizmas pavirsiąs baltuoju de
mokratiniu socializmu. Toks ti
kėjimas ramina sąžinę tų, ku
rie nori nieko neveikti ir gy
venti optimizmu.

vo pasikviestais specialistais — 
viso 14 žmonių. Po to pasita
rimo 8 komitetas birželio 1 re
komendavo jau prezidentui:

pavartoti atominę bombą 
prieš Japoniją kaip galima grei
čiau be jokio įspėjimo iš anks-

t nešė taiką, saugomą, ar dar Jie nurodinėje, tad Amerika P. S 
pas^ ir b* Bsą /

: mą, baimę dėl ryt dienos ir Japonija jau išaetas. su- ką n 
nervingas lenktynes nežinia iki gįauta^žmios, tad Japonija krei- tos^ 

: tar? ■ ' " pėri į S*Ėbtas ir į Jdiiį
Takte ktetaimai sukyla da- Ji kad tannmnkautų dėt pa- |*ft 

bar ameriktefiui, Ws did^o<> 
jasi pratajęs atominį amžių, 
tat sykiu jaučiasi te atsakin
gas už jo nesekmes ir imasi 

. tos atsakomybės baimintis. Jis
dabar ' klaųsia: Ar nebuvo g»>

gis; kad sykį atomą pavarto- vadinančio” iliuziją J. Kamins- 
jus, sukils dėl jo lenktynės, kas griežtai atmeta ir aiškina,”



. .s’

KAINA

juk visi* pakeleiviai.

ALPINISTAI Alpėse ryte.

Atostogos baigėsi. Reikėjo 
sakyti sudiev saulei, vandeniui 
ir uolom. Nemalonu skirtis ir 
palikti tai, kas miela ir įdomu. 
Man buvo visai aišku, kodėl

poilsio. Jei priešinasi, susilau
kia naujos represijos. Siekia 
tokiu būdu, kad prisipažintų

lirne dirbti kartu vardan to, 
kas sava ir lietuviška, nors mū
sų pažiūros į pasaulį būtų skir
tingos.

DARBININKAS
..ir ~'

NjNg* amkjiika. Lpa , 
ir LiETVVCV Z1MIAZ

Milžinui sunku būti galingam ,
daryti atominis milžinans. Ame
rika tokiu milžinu pasidarė po 
paskutiniojo karo.

Toje atominėje jėgoje yra 
Amerikos stiprybė ir jos silp
nybė. Silpnybė kyla iš baimės 
savo jėga pasinaudoti. Ameri
kos vyriausybė turi kelis kar
tus pagalvoti, kad imtųsi kurio 
žingsnio, nes jis gali būti mil
žino triuškinąs žingsnis — pri
daryti daug nuostolių siekiant 
gero. Reikia suprasti atsargią 
Amerikos politiką.

Milžta** vadiname nepapras
tos fizinės jėgos žmogų: didelį 

’ ir stiprų. Tai pasakų, legendų 
žmogus. Jis rauna medžius, ver- 
.čia kalnus, brenda per marias. 
Visa jo galta yra kūno stipru
me, ne dvasioje; dėl to gali 
būti įveiktas mažiau^ jėgingo, 
bet klastingo arba gudraus 
žmogaus.

Senieji, graikai pasakoja, kaip 
milžinui Kiklopui vienintelę 
akį išdūrė jų karžygis Odisė
jas. žžinomasdaip pat pasakoji
mas, kaip nykštukai liliputai 
apraizgė siūlais užmigusį milži
ną Guliverą, kad .tasai nė pa
sikrutinti negalėjo.

-•>- Milžinas savo nežmoniška jė
ga griauja visa, ką tiktai pa
liečia. Žemaičiai pasakoja, kaip 
jų milžinas Džiugas, įsimylė
jęs ir pasigavęs dailią bajorai
tę, delne ją sutraiškė, norėda
mas ją tik pamyluoti. Pavojin
ga yra milžino meilė ir jo įsi- 
rūstinimąs. Jis turi elgtis la
bai atsargiai, kad savo nežmo
niška jėga nepridarytų žmo
nėm pikto. 0 žmonių pasako
jimuose yra milžinų gerų ir pik
tų.

pasiketi su aušra, kopi akme- rajų nasruose. Nesist^iėkime, 
nėtais takais, lydimas saulės, kad darome klaidų. Neklysta 
ir tikiesi pasiekti viršūnę dar ' tik tas, kas nekeliauja, o mes 
prieš pavakario tamsą. Išeiną 
kitaip. Net neįpusėjus prie 
tikslo staiga užkrenta naktis. 
O tada kopimas pasidaro dar 
pavojingesnis, ir paklydimas ga
li būti tavo kelionės galas.

Amerika yra gerasis milži
nas, niekas negalėtų įrodyti, 
kad ji sąmoningai būtų dariu
si pikta. Nevaldo kitų kraštų, 
nėra užgrobusi nė vienos lais
vos šalies, niekam neprimeta
savo santvarkos. Priešingai, 
daug kam gelbsti savo doleriu

Sovietu Sąjunga, nuolat au-. 
gąs piktasis milžinas, nei to 
atsargumo nei baimės neturi. 
Ji tebesilaiko Stalino pareiški
mo: “Kokie dideli bebūtų žmo
nių ' kentėjimai, tai neturi 
reikšmės, nes komunizmas ne
ša žmonijai visuotinę gerovę”. 
Toks .įsitikinimas savaime yra 
piktas, nes negalima būti tik
ram dėl būsimos gerovės. Dar 
pikčiau, kad dabartinė sovieti
nė gerovė praktikoj yra tikra 
negerovė.

Sis piktasis milžinas ne tik
tai naudojasi Amerikos atsar
gumu, bet ir pakursto prieš ją 
liliputus, kaip Kubą, kad “šau
dytų žirniais į veidą ”, anot eu
ropinės spaudos. Amerika galė
tų vienu spustelėjimu tą lili
putą sutraiškyti, bet yra ap
raizgyta siūlais savo miegojimo 
metu. Nesukeliant pasaulinio 
nerimo, nėra taip jau lengva 
tuos raiščius sutraukyti net ir

Bet Amerikalabai stipri sa- atominiam milžinui.
vo fizine jėga, galinga atomi- Tenka laukti, kad Amerikos 
niais ginklais ir raketomis. Ga- milžiniška jėga bus sustiprinta 
lėtų nušluoti didelius miestus ir tokios dvasinės stiprybės, kad 
ir miškus, nuversti kalnus, su- jos abi kartu padės pasaulį iš- 
drumsti marias. Jokia sena pa- vesti į šviesesnes dienas — 
saka neturi tiek žodžių atvaiz- išvaduoti iš piktų milžinų ir li- 
duoti, ką šiandien galėtų pa- liputų siautėjimų.

KELIONĖS galas prie Vogezy kalnų Elsase, Prancūzijoje, Struthofe, kur 
Hitlerio taikais nužudyta 20,00 žmonių. Koplyčia vaizduoja liepsnų, kuri 
plakasi dangun. Nužudytieji prisimenami kasmet rugpjūčio mSn.

Kiekvienas iš mūsų yra sa
vo rūšies alpinistas. Gyvenimas, 
po kurį klajojame, yra tiek pat 
stebuklingas, kaip ir kalnų pa
saulis. Tačiau ir jis ne be pa
vojų. Be skaičiaus yra kryžke
lių ir klystkelių, begalės neti
kėtumų ir audrų. Kaip dažnai 
giedrią nuotaiką pakeičia niū
rus abejingumas, ir kaip retai 
aplarko mus dvasios praregėji-

Klystkefię neišvengia ir tau- - 
tinės bendruomenės. Neišven
giame jų nė mes, lietuviai. Kaip 
savoje žemėje, taip ir svetur 
darome daug klaidų. Tačiau dėl 
to per daug nekaltinkime sa
vęs. Juk keliaujame taip daž
nai nuogąstinga naktimi. Vie
ną dalyką betgi turime įsimin
ti: privalome mokytis iš savo 
klaidų.

Kuri yra didžiausia mūsų 
klaida? Kad mes per daug 
mėgstapie keliauti vieniši, be 
vadovų; užuot būręsi draugėn, 
tik labiau išsisklaidėme. Užuot žodžiui ir tikėjimas lietuviška 
vienas kitam padėję, dar stum- dabartimi. Tas literatūrinis va- 
telėjame savo draugą. Užuot karas mums sakė ir kitką: ga- 
ieškoję vadovų, nuo jų bėga
me. Nepamirškime: blogi yra 
tie alpinistai, kurie keliauja po 
vieną, nepadeda savo bendrake
leiviui ir vengia vadovų.

ir melodijos.- Sesių Biandyčių 
dainelės ir arijos atrodė, lyg 
nuo Baltijos krantų, sugretinus 
jas su Kęstučio Balčio atlan- 
tiškai neramiu ir triukšmingu 
“Figaro”. Bet nežiūrint visų 
skirtumų, buvo jaučiama lietu- 
viška dvasia, meilė lietuviškam

L "#4

Mano supratimu, turime paro
dyti daugiau jaunatviško pasi
tikėjimo ir alpinisto drąsos lie
tuviškų problemų akivaizdoje. 
Mes sielojamės per daug ryto
jumi, o pamirštame dabartį. 
Domėkimės ateitimi, bet kurki
me dabartį, nes nuo jos labai 
daug ateitis priklauso.

Ar skiriasi...
(atkelta iš 2 psl.) 

tinka per keletą dienų; kiti iš
tveria 3-6 savaites. Paskui pra
sideda tardymas, vis naktim, 
kad padidintų kalinio pavargi
mą. Klausinėja kiekvieną gyve
nimo colį. Verčia kalinį pasako
ti vis daugiau ir daugiau. Jei 

Pinokis linkėjo, kad visos sa- sutinka, duoda jam maisto ir 
vaitės dienos būtų ketvirtadie
niai mūsiškai tariant, savait
galiai

Nemalonu buvo* išsiskirti ir viską, kuo tik jis yra kaltina- 
su vienu draugu. Jis buvo rytie- nesutinka su tardy-

timi nei savo, nei savo "tautos, melas, ir siunčiamas kalinys at- 
Kalbėdamas apie praeitį, nuola- apsigalvoti. Taip kar
tos vartojo! žodį ‘‘tragiškas” tojasi, iki bus prisipažinta prie 
____ ____ ______________ ____ ...... 1 
mūsų nuomonės skyrėsi. Aš Befieka tada jau tik nustatyti 
'_____________________________ bausmę ir padaryti iš to pro-

Neseniai man teko dalyvau
ti improvizuotame literatūros 
vakare. Jį surengė LF bičiuliai 
savo studijų savaitės metu Ken- 
nebunkport, Me. žiūrint pavir
šutiniškai, vakaras neturėjo jo
kios - aiškesnės linijos, nebuvo 
ten ir vientisinės literatūrinės 
minties. Kiekvienas perdavė sa
vo įpasaulį labai skirtingu bū* ____________ o___________ ___
du. Landsbergio miestietiškas tiškai liūdnas. Jis netikėjo atei-' ' ’tojb'tvirtinimu, atmetama kaip 
žvilgsnis į artimo sielos gel- x
mes skyrėsi nuo klasiškai su
rimuotų Mačernio Vizijų, nu- __________ x__ o____
spalvintų moterišku nuotaikiu- Tokia jam atrodė ateitis, čia tardytojas sako,
gurnu E. Blandytės skaitymo. 
Paulius Jurkus skambiai rimuo- ________ _______ ___ of___
ta lietuviška pasaka mažai ką man yra svetima mintis, kad pagandą. Tam sušaukiamas ir 
bendro teturėjo su Leonardo esame aklo likimo žaislai. Ne teismas-
Andriekaus mistišku eilių pa- likimas mus veda gyvenimo ke- Powers šį kelią jau yra iš- 
sauliu. Nevienodai nuskambėjo liais, bet mūsų apsisprendimas ėjęs ir viską “prisipažinęs”

netikiu gyvenimo tragiką, nes
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ALĖ ROTA - — Taigi Kažin, ar gerai daro ir pats Mindau
gas, pritrūkęs kantrybės kovoti prieš kryžių? Spirkis, 
ginkis, kovok iki paskutinio!'Teisybė ir kieta ranka 
galų gale laimės! — pritarė Mantvilui Didžiavyžis.

— Čia ir yra klausimas: kur ta teisybė! — staiga , 
pratarė Rimgaudas. Klausigaila grįžtelėjo ir atidžiai 
pasižiūrėjo į jaunuolį.

— Apie ją ir tie kalba, kurie nieko neišmano, 
— kaip botagu kirto žodžiais Vydas.

— Kalbėti visiems galima, — atrėmė Vydo kie
tumą Klausigaila.

— Broliai, mes tų klausimų neišgvildensim, — 
ramiai kalbėjo Giedkantas. — Atris kitos kartos, gal 
jos ras pergalę kardu ar širdimi

— Tas ir yra, kad jeigu broliškai žmonės sugy
ventų, jeigu mylėtų ne tik savos tautos žmogų, o ir 
kitą, tai gal ir ginklų nešiotis nebereikėtų; nebent tik 
nuo žvėries apsiginti. — Klausigaila kalbėjo sunkiai, 
lyg į medį lipo, už žodžių kabindamasis, tarytum už

griausim ir tiek! Ir jų tą Memelburgą! — narsavo 
Didžiavyžis.

— Kad taip išgriauti būtų lengva, kaip pasakyti!
— susijuokė Klausigaila.

— Bet mėginti galima, — atrėmė Mantvilas. — Ir 
laukti nėra ko.

— Matai, sako, latviai puldinėja, kiek įmanydami. 
Ir kuršiai. Ar tai juokas toksai priešas pašonėje? — 
pavargusiu balsu kalbėjo Giedkantas. — Ir žemai
čiams karšta. Kalba, kad versią žmones krikštytis.

— 0 gal ir mus? Kad jie nesulauktų! — šūk
telėjo Mantvilas.

— Ne, sako, pirmiau žemaičius. Išmintingasis, būk, 
juos kryžiuočių globai atidavęs.

— Kad juos perkūnėlis! Aš juos taip užkrikš- 
tyčiau ragotine, kirviu ... Išbėgiotų neatsigręždami!

— Taigi vyrai. — Klausigailos balsas buvo rim
tas ir kiek liūdnas. — Kad viskas muštynėmis nepa
sibaigia! Jie mus nusiaubia, mes juos. Jie mus išde
gina, nuterioja, mes atsigavę, kiek galim, atkeršijam. 
Ir taip be galo.

— Be galo, — tyliai pritarė Rimgaudas.
— 0 man vis rūpi toksai dalykas: kas pada

rius, kad žmonės ramybę turėtų ilgesniam laikui, o 
gal ir visa m,— tęsė Klausigaila. Susirinkime ne
daug apie tai kalbėjom.

— Kai išstumsim už užnemunio kryžiuočių gau
jas, tai ir bus ramybė,*— tvirtai atsakė Vydas.

— Nebus, — greitai atsiliepė Klausigaila. — O 
Oras atsidavė mėšlą ir dobilų medum. Giedkantas su gal reiktų mums gerai pergalvoti Išmintingojo žy^ 

ir veikti panašiai?
— Ką? Reiškia, krikštytis? — supyko Mantvilas. 

—- Brolau, tu kartais nušneki taip* lyg nebūtum lie
tuvis, o koksai pasmirdęs gudas ar lenkas.

~ — O Mindaugas ar ne lietuvis? Dar ne mūsų 
galva!

— Taip, tai taip ... — atsargiai rinko žodžius ktt, — paniekinančiai mostelėjo ranka į Rimgaudą 
Giedkantas. — Klausigaila teisus, jei nori taikos. Mo- Vydas.
finos gimdo sūnus ne tam, kad vienas kitą dar pa- — O gal ir taip, — nuolaidžiai pratarė Gied- tos. Kad ir priatgūžaai Ūkdavo medžMdėn kiaunė, * 
čioj jaunystėj užmuštų. Mūsiškės ar priešų, vistiek. 1 “ " ’’ ' ' ‘ "
žmogus visur tą patį jaučią. Bet kad mums labai 
skaudu, kai svetimieji į mūsų papročius, į mūsų ti
kybą kišasi. Atneša kažinkokį nepažįstamą Dievą,' ir 
še, imk. O jei neimsi tai tave užmušiu. '

ŽVAIGŽDE

— Ar nesutrenkė tamstos?
— žemelė jau mėne traukia. Ir žirgas tą jaučia. 
Giedkantas liūdnai šyptelėjo: 

Vos kaulų nepabėriau ant kelio.
Žemė traukia visus. Kartais ir jaunus.

— Prisitraukia, pelenėlius priglaudžia anksčiau 
ar vėliau.

— Ir gerai daro, — lyg ir juokais sakė Klausi
gaila. — Kurgi dingtume, savo atgyvenę?

Dabar kelelis įlindo į mišką ir žymiai susiaurė
jo. Jie išsitiesė į eilutę po vieną. Vydas vedė; kaip 
ir atjojant . -v

Tyliai mirgėjo epušio lapeliai ir vos girdimai ošė 
senos eglės, ąžuolai retuokšniai beržai ir susipynusių 
krūmų galybės. Protarpiais, suprunkšdavo kuris ark
lys. DuSUai dundėjo takas, dažnai trekšteldavė užmin
ta sudžiovusios šakos nuokrita. Visose pusėse giedojo 
ir čirškėjo paukščiai. Prieš akis mirgėjo skaidriai ža
lia miško lapija; tik retkarčiais sušmėsuodavo tamsus, 
melsvai žalias spygliuočių trikampis, ar niūriai per-

meilės būtų pas kiekvieną žmogų, mūsiškį ar prie- kirsdavo skabta vaizdą pasviręs uflūžusfo medžio sau-

-n

GIRIOS

Ir nenorim pafinti! .—j* atšovė Mintate.

■rį'Į

ka, kaip į gandriuką, išmestą iš Bado. Tiktai vienas 
Klausigaila šyptelėjo ir pritarė:

— Atrodo, lyg tu jau Jį pažintum?

VIRŠUM

—«----- romanas ==^= " , —------

(28)
Apsisėta, pūdymui mėšlas išvežtas, šienas dar nepjau- 
tinas. Bet, dienelė po dienelės darbai atšokuoja taip 
greit, kad nei delnų pasispjaudyti nesuspėsi. Taigi, 
žiurėjo vyrai į Rimonių pievą ir vienas kitam pritaria
mai galvomis linksėjo. Laikas. Pjautina. Ir dar kaip!

— Jums tai bepigu, — tarė Mantvilas kažinku- 
riam rimomečhri. — Nušliaužiat pakalnėn, perkandat 
šio to ir, atsiraitę rankoves, marš į pievą! O mes, 
matai dar tolimą kelią nutrepenti turim ...

Taip, žodis po žodžio, ir pranyko vyrai nuo kal
no, kaip čirškuliai žolėse po , pirmosios šalnos.

Ašuojiečiai lengva ristele trepleno girios link. 
Aplenkė ežero galą, perbrido nedidelį upeliūkštį ir 
mažu keliuku, einančiu tarp pievų ir neseniai suar
to pūdymo, traukė toliau. Kažinkieno paliktas, padir- 
vėj tebekėpsojo paliktas žemėtas medinis noragas.

Meilė, mat, gal didesnis ginklas už ragotines, ir už • 
kietus kardus.

Mantvilas susijuokė:
— O kovoj,, brolau, pats mitriai vartoji kardą!
— Ginuosi Nemušiu, mane užmuš. Kai jau esi 

kovoj, kitaip negaU Bet man vis rūpi kad žmonės 
išmoktų nebeeiti į kovą.

želių viršūnių. Virš gaivų liuoktelėdavo Hsfganrfnti 
voverė, arba prapliudvao rėkti koksai išbaidytas iš 
snanudulio paukštis.'Nesimatė žvėrių. Vistiek, vyrai 
buvo prisikabinę prie diržų, jiems pasveikinti, įna
gius. Nors tokio būrio žmonių neišdrįstų pulti joks 
vilkas,, tokys ar kitoks keturkojis, bet atsarga gėdos 
nedaro. Vydas buvo žvalus. Ranka nuolat apčiupinė-

— Sako, krikščionių Dievas yra mdlės Dievas, 
— vėl netikėki prabilo Rimgaudas.Klausigaila jojo pirmi, Vydas ir Didžiavyžis paskui 

juos, o Montvilas ir kiek atsilikęs Rimgaudas šlepsė
jo paskutiniai. Pagirdyti arkliai linksmai prunkštė, rie
tė kaklus. Jų kojos smagiai trypė minkštą* kelelio 
žemę. Kažin, rimoniečių geras pašaras ar nujautimas, 
kad grįžta namo, kėlė bėriukų ir sarčių galvas, spar-

rėsi šilta,* saulė kilo iš gerų pusryčių, atsiplėšdama 
jau nuo pačios tolumoj likusio didžiojo ąžuolo viršū
nės, žirgeliai šilo ir lėtino žingsnius. Gal numanė pro
tingi gyvuliai, kad namai dar toli, pasitaupyti reikia. 
Vyrai pradėjo šnekučiuotis:

— Tai pasistatė bjaurybės naują pilį! Memelbur- 
gas, ar ne? Regis, tokį vardą minėjo, — prabilo Mantvi-

— Nesvarbu jų pilies vardas, nei jie patys! B* gali broliautis? — karščiavosi Montvilas.

sigaila. Vydas Jautėsi lyg ir būtų jų globėjas.

dfių ftĮ^pivmhif itamęnta, ar ima prasUuokdavo uo-
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Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
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kyklos, nes joms trūksta vis
ko, o ypatingai tėvų dėmesio. 
Visų katalikų pareiga remti sa
vo mokyklas pinigais, bet dar 
labiau, siųsti į jas savo vai-

imrių gausumu 
L Lietuviai ka
takaiti. Argi

žinios, 
kraity 
netiks-

deda gatati apiemokyklą, jai ta 
ruoštis.

Lietuvių Katatflnt Federaci
jos; Centro Vadyba kretyiarii 
taurias ir vmri M-
rysKmu savos, taunirns .■>»

Visi tėvai gerai žino, kad ne tūrių vaites Ii taritaje bend- 
visos mokyklos yra vienodos, rnomaiėje. .
Dar daugiau. JAV turime jų pri
vačių, konfesinių, valstybinių 
ir kitokių. Net ir katalikiškos 
mokyklos mums, lietuviams, ne- 
visos vienodos. Mat, be ameri
koniškų, turime ir savų, lietu
viškų mokyklų. Kai kurios iš 
jų yra parapinės, kitos aukštes
niosios; vienos daugiau turi lie
tuviškos programos, kitos ma
žiau. Jos lietuvių įsteigtos, lie
tuvių vadovaujamos.

Lietuvių vaikai kitataučių, 
ypač valstybinėse mokyklose, 
yra mažumoje, bendrauja* tik 
su kitataučių vaikais. Jie ten 
nieko neišgirs apie tėvų žemę, 
jos vargus ir rūpesčius. Tuo vjškoje katalikiškoje..mokyklo- 
tarpu savoje lietuviškoje mo
kykloje/ ne tik mokysis tėvų 
kalbos, bendraus su lietuviu
kais, bet pažins , ir savo tautą, 
ir papročius. Lietuviui lietu
vių parapinė mokykla padės 
stiprinti tikėjimą ir moralę bei 

.išlaikyti vaikus ir tėvus lietu
viškoje dvasioje ir bendruome
nėje.

Mokykla ugdo, formuoja ir 
auklėja asmenybę. Ji turi rū
pintis gerų įpročių įdiegimu, 
charakterio formavimu, valios 
tvirtinimu, būdo lavinimu, šie 
visi dalykai jaunuolio gyveni-

2. Tose mokyklose daugiau 
ar mažiau dėstomi mums, lie
tuviams, brangūs dalykai, kaip 
lietuvių kata Lietuvos istori
ja, geografija.

3. Tose mokyklose yra lietu
viškos moksleivių organizaci
jos, mokytojai daugumoje lie
tuviai.

4. Lietuvių katalikiškose mo
kyklose auklėjimas yra veda
mas ne tik religine, bet tau
tine kryptim, kuri niekad ne
bus svetima nei tėvų, nei mo
kinių dvasiai.

5. Pragyvenimo ar mokslo 
išlaidos nėra aukštesnės lietu

je negu kitur. ; Z
čia norime išvardinti tas lie

tuviškas aukštesniąsias mokyk
las, kurios laukia lietuvių mo
kinių: Tėvų marijonų Mariana- 
polyje, tėvų pranciškonų Ken- 
nebunkporte, Marijos aukštes
nioji mokykla Chicagoje. tėvų 
saleziečių mokykla Italijoje.

Visų lietuvių parapinių mo
kyklų nė negalime išvardinti, 
tačiau daugelyje jų dar yra vie
tos lietuviam vaikam.

Norime priminti ir Nekalto' 
Prasidėjimo seserų Putnam, 
Conn., bendrabutį, į kurį pri
imamos mergaitės, lankančios 
gimnaziją ar kolegiją. Seselės 
aprūpina* mergaites bendrabu
čiu ir kasdien nuveža į katali
kiškas mokyklas ar kolegiją 
Annhurst, Conn., kur dėstoma 
lietuvių kalba ir literatūra ir 
už tuos dalykus duodami kre
ditai. Seselių bendrabutyje mer
gaitės išvysto platų kultūrinį ir 
religinį veikimą. Pragyvenimas, 
bendrabuty nėra brangus. Se
selės mergaičių mielai laukia.

Negalima šiltu žodžių nepa
minėti šeštadieninių vargo mo- 

Jos tikros vargo mo-

minima Vokietija, Italija, Grai
kija, Austrija. Norima kuo grei
čiau likviduoti stovyklas, kurių 
kaip tik daugiausia yra minė
tuose kraštuose. Jos ten yra 
jau 15 metų. "

Naujų tremtinių atvykimui, 
atrodo, bus būtina turėti stip
rias asmenines darbo ir buto 
garantijas. Organizacijos, kaip 
Baltas, galės tik tarpininkauti, 
o ne garantuoti. Ypatingas dė
mesys bus atkreiptas į kvieti
mą tų 500 sunkiai įkurdinamų
jų, nes' jie bus reikalingi spe
cialios globos ir priežiūros. Ne
bus įsileisti tie ligoniai, inva
lidai, kurie bus reikalingi nuo
latinės globos, o tik tie, kurie 
galės patys save daugiau ar ma
žiau aprūpinti ir išmaitin
ti. Kiekvienu atveju bus reika
linga stipri garantija. Mat, se
niau, atvežus be atodairos ke
lis tūkstančius vengrų bėglių 
į JAV, apie 000 iš jų grįžo.
Kai kurta nepatiko AmeriL. Kultūros Fondas 
kiti negavo buto ir darbo, ki- '

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rądio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Adtniral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

tymo /tikslas yra palengvinti 
kvotas išsemtų kraštų 
niam atvykti į JAV.

Pastebėtos spaudoj* 
kad Lietuvos ir kitų 
kvotos padidintos, yra 
Bos. Lietuvos kvota yra ir li
ko tik 384 metam. Ji yra jau 
išsemta 8 ar 9 metam. Pagal 
Lietuvos kvotą dabar (1960) už- 
siregistravusieji galės atvykti į 
JAV tik apie 1969 metus. Yra 
projektas kvotas padidinti ir 
Lietuvai skirti 4 kart daugiau, 
bet tai tik projektas.

Prašantiem vizų, jos skirsto
mos pagal grupes, būtent: 50 
proc. specialistam technikam, 
30 proc. artimiem Amerikos 
piliečių giminėm — tėvam, vai
kam; 20 proc. artimiem JAV 
gyventojų (ne piliečių) gimi
nėm. Visi kiti įvairūs giminai
čiai naudojasi ketvirtąja grupe, 
kuriai tenka likučiai pirmųjų 

(Nukelta į 5 psL)

Tremtinių metais amerikie
čiai buvo pažadėję priimti pa
bėgėlių dar 25 proc. to skai
čiaus, kurį priims visi kiti kraš
tai. Apytikriai skaičiauojant, 
spėjama, kad 1959 - 1960 ki
tuose kraštuose buvo įkurdin
ta apie 30,000 tremtinių. Tęsė- 
dami savo pažadą, Kongresas ir 
Senatas liepos 2 priėmė nau
ją įstatymą (P.L.86-648), kurį 
liepos 14 pasirašė prezidentas 
D. Eisenhoweris. Be kvotos per 
dvejus ateinančius metus galės 
atvykti apie 8,000 tremtinių, 
ir dar bus priimta 500 vadi
namų “sunkiai įkurdihamų” — 
seneliai, invalidai.

Ligi šiol dar nenustatyta, iš 
kur tie bėgliai bus priimti, bet

Sav. V. ZELENIS

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?
5. Ar ištikto ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta? ?./ I

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu-jūs savo-dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:.

seniai iš laivo išlipę ir savuo
sius čia susitikę, vaišinos, šne
kėjo, dainavo ir šoko. Todėl 
visi, kurie tik nori pamatyti, 
kaip laivo prieš 50 metų ir kaip 
yra dabar, prašomi čia atsOan-

Televizfjo*, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 
kvalifikuoto techniko

me yra patys reikšmingiausi ir 
labiausiai reikalingi. Nereikia 
įrodinėti, kad katalikiškoji mo
kykla ypatingai tuo rūpinasi. 
Tai pripažįsta net ir nekataH- 
kai* tėvai, kurie dažnai savo 
vaikus stengiasi siųsti į kata
likiškas mokyklas.

Todėl katalikai tėvai nusi
kalsta, jei galėdami neleidžia 
vaikų į savas mokyklas. Lietu
viai tėvai nusikalsta dvigubai: 
Dievui ir savo tautai, jei ne
leidžia vaikų į lietuvišką kata
likišką mokyklą.

laimingi esame turėdami sa- kyklų.

Sali vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas mantas prieina
momis kainomis.

IF'J.r ■’ -lt

turėjo savo posėdį, kurį prave
dė Fondo pirmininkas Jonas 
švedas. Buvo pranešta, kad 
spaustuvėn jau yra atiduotas 
KF leidžiamų VI. Jakubėno kū
rinių pirmasis sąsiuvinys. To
kių sąsiuvinių iš viso numa
tyta išleisti 3; tas darbas at
sieisiąs apie 1,000. doL Taip 
pat aptarta Ve. Biržiškos Alek- 
sandryno leidimo reikalai. Pir
masis šio veikalo tomas jau yra 
atspausdintas ir šiom dienom 
bus pradėtas platinti. Spaudai 
yra parengtas antras tomas. Iš 
viso buvo sutarta išleisti trys 
tomai.

Svarstant Pasaulio Lietuvių 
Archyvo klausimą ir atsižvel
giant į jo sunkią padėtį, nutar
ta jam paskirti 500 dol. Be to, 
buvo aptartas “Gimtosios Kal
bos” laikraščio leidimas ir kiti 
reikalai. Fondo leidinių reikalu 
galima kreiptis į pirmininką J. 
Švedą, 1347 So. 48 Ct, Cicero 
50, m.

Posėdy dalyvavo J. švedas, 
A. Dundulis, J. Končius, S. Pau-. 
lauskas, P. Gaučys, V. Linas*, 
E. šulaitis. Buvo priimtas val
dybos nario Juozo Kreivėno 
sistatydinimas. (EJJ

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

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa St, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 

Skambinti teL HYaetat 7-M77

Trilipys piknikas Waterbury9 Conn.
Trilypis piknikas, geriau pa- venti tomis nuotaikomis, te

sakius. suvažiavimas, Waterbu- rias senieji ateiviai dar atsime- 
ry, Conn., bus rugpiūčio 21. na iš tų laikų, kai prieš pirmą* 
Rengia LDS, Katalikų Susivie- jį Pasaulinį karą jie jauni, ne- 
nijimas ir Moterų Sąjunga. { 
šį pikniką visuomet atvyksta 
svečių iš plačiosios N. Angli
jos apylinkių — Worcesterio,< 
Springfieldo, Bostono ir k. Ren
gėjai turi visą aptarnavimo ita- _ . _
bą, kuris puikiausiai aprūpins kyti. Rengėjam vadovauja se- 
visus svečius pagal kiekvieno nasis veikėjas Petras Jakubaus- 
pagėtdąvimą. Gros geras ortest- kas su senų ir naujų ateivių 
ras, būs vaišingas ir gražiai ap- plačiu kadru. Piknikas bus Wa- 
tamaujamas bufetas ir Lt Sve- terburio Šiaurinėje dalyje, Lake 
tai, apsikrovę stalus ir prie jų Wood Rd. 38, Bdteriew Grove 
pasivaišinę, trauks lietuviškas Part. Jei tos vietos dar kas ne- 
dalbas. Bus graši proga taMk- matė, būtinai atvykite. Būsite

tų nebuvo kas globoja. Veng- JAV LB Kultūros Fondo Vai
rai tvirtina, kad pagrindinė dyba rugpiučio .7 Cicero, UI., 
priežastis buvo suskaldytos šei
mos. Komunistinė Vengrija ne
leido jom susijungti, tad dau
guma grįžo į savo kraštą.

Naujoji emigracija pradeda
ma vykdyti tuojau. Tam jau 
yra paskirti valdininkai, pra
dedama tyrinėti seniai užves
tos bylos. Norintieji įstatymu 
pasinaudoti, turės sutvarkyti 
dokumentus ir prieš vizos ga
vimą turėti pinigų kelionei iki 
savo naujos apsigyvenimo vie
tos. Jų sveikata ir visi kiti duo
menys bus tikrinami konsula
tuose. Vizų išdavimo laikas — 
dveji metai (iki 1962 liepos 1). 
Užsiregistruojama JAV konsu
latuose. Užsiregistruojant ne
reikia turėti garantijų. Jos pri
statomos vėliau.

-Pagal įstatymą negalės atvyk
ti į JAV jau išemigravę trem
tiniai, kitaip tariant, įsikūrę, 
nors tas jų kitame krašte įsi
kūrimas ir pasirodė nevykęs. 
Abejonių kelia likimas tų, ku
rie vienaip ar kitaip įsikūrė toj 
šalyj, į kurią kaip tremtiniai 
atvyko. Tačiau, atrodo, jei jie 
norės, galės šiuo įstatymu pa
sinaudoti. Visas šio naujo Įsta-

KLAUSKITE PATYS SAVęS
I tenian patiektus klMiirimus jums atsalus firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš 1 Jota siunčiant 

DOVANŲ PAKETUS J ILS.S.R.
1. Ar firma yra patikima? ' .
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus
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MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
NEWARK 2, N. <1. 
263 Narket $L 
MArfcet 3-1968

716 Walnut St. 
PHIUADELPHIA «, PA. 
WAInut 5-3455

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900

390 W. Broadway 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILU 
FRontler 6-6399

6448 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560

346 THrd Avė. 
PITT8BURG 22, PA
GRant 1-3712

1313 Addlson Rd. Cor. 
Superior Avė. 4 71 St. 
CLEVKLANO 2, OHIO 
UTah 1-0807

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

851 Holtins Street 
BALTIMORE 4. MO. 
MUlberry 5-5787

174 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA. 
HEnlock 5-2069

979 So. Broad 8L 
TRENTON, N. J. 
EXport 4-8085

202 Second Street 
LAKEWOOD. N. J. 
FOxcroft 3-6621

Nuoširdžiai kviečiame visus 
katalikus tėvus rimtai atkreipti 
dėmesį į savas mokyklas ir į 
ten siųsti savo vaikus; be to, 
palaikyti glaudžius santykius su 
mokytojais ir tėvų komitetais. 
Juk rūpestis vaikais yra pirmo
ji ir švenčiausioji pareiga tėvų, 
ne komitetų ar mokytojų.
A. L. R. K. Federacijos Centro 

Valdyba
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ateitininkus.

Lietuvis išvyko atstovauti Roch esterio universitetą

(Nukelta į 8 pis.)Jonas Obelinis Žalgirio sukakties 550

mo programa, kalbos, diskusi-

MALDININKŲ KELIONĖ

į Pranciškonę šventovę

Darbo šventės— Labor
Žolinė, švč. Marijos Dangun

ŠEN. THOMAS J. DODD

STOUGHTON, MASS.

IEŠKANTIEMS

Jėzaus Nukryžiuotojo SeserųPOILSIO IR RAMUMOS

10 lietuvių 
iškilmingas 

pamokslą, 
iš Europos

Tolimesnė seimo programa: 
.Rugpiūčio 19, penktadienį,

Urugvajuje, 
įgyti. vargo-

Ventnor Lodge senelių prie
glaudoj, mirė rugp. 5. Gedu
lingos mišios už jos vėlę buvo 
šv. Petro bažnyčioje rugpiūčio 
9. Palaidota Hoiy Redeemer 
kapinėse. Lako nuliūdę sūnūs 
Pranas ir Vincas.

Kotrina Kvedarienė, ilgai gy
venusi Baltimorėje, staiga mi
rė savo namuose rugpiūčio 12. 
Mišios už jos vėlę buvo šv. 
Petro bažnyčioje rugpiūčio 16. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Lako nuliūdęs vyras Juo-

prasti, kaip reikia išgyventi, o 
ypač, kad grūdus gauni tik apie 
kovo men., kai iškulta. Kiauli- 
ninkės turi apliuobti apie 18- 
20 kiaulių. Per menesį už tai 
gauna 200 rublių ir šiek tiek 
daugiau, o už paprastus pus
bačius reikia mokėti 300 rb., 
už aulinius batus 700 rb., rugių 
centneris 60 rb., kviečių — 90 
rb., medaus kilogramas 30 rb., 
sviesto kg. 22 rb., cukraus kg. 
10 rb. Per Kalėdas už vieną 
silkę mokėjo 10 rublių. Mies
tuose prie krautuvių'ilgos žmo
nių eilės, reikia jose stovėti va
landą ir daugiau. Maskvoje ei
lėse reikia stovėti po 2 vai.

LIETUVOS kolchoze: "Jei kuri viltelė neskūpi’

ma su 7 vaikais į vaikų sto
vyklą Norwoodo linkui, pasly
do ir nulaužė keletą stulpelių. 
Kitą kartą paslydus, atsitren
kė į ąžuolą. Nuvežus į ligoni
nę, jai buvo 4 vietose susiūta 
galva. Dukrai Lindai, 10 me
tų, sulaužyta dešinė ranka. Bro
liui Mykolui buvo susiūta gal
va 22 vietose. Draugei P. Lee, 
10 metų, irgi x sulaužyta dešinė 
ranka.

Mūsų užuojauta visiem, nes 
mažieji lankė lietuvišką šešta
dienio mokyklą. (Mik.)

— Vysk. V. BrHęys, vykda
mas į Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Vokietijoje, pirmą 
kartą aplankė Anglijos lietu
vius. Londone išbuvo apie sa
vaitę laiko. Liepos 
bažnyčioje x aukojo 
mišias ir pasakė 
Vysk. V. Brizgys 
yra jau grįžęs.

— Philadelphijos ateitinin
kai į jubilėjinį kongresą Chi- 
cagoje rugsėjo 2-4 vyksta trau
kiniu, atskiru vagonu, ir kvie
čia prisidėti Baltimorės - New 
Yorko apylinkių

— Juozas Intas, vienas iš se
niausių Argentinos lietuvių 
patriotų ir veikėjų, mirė birže
lio 19 La Platoje, sulaukęs 70 
metų. Buvo kilęs iš Pikelių, 
Mažeikių apskr. Pietų Ameri
kon atvyko 1912.

Rochester, N.Y. — Rugpiū
čio 6 iš Buffalo išskrido į Eu
ropą dr. Antanas Klimas kar
tu su kitais Amerikos univer
sitetų profesoriais. Belgijoje, 
Louvaine ir Briuselyje, daly
vaus pirmajame dialektologijos 
kongrese. Dr. A.. Klimas, Ro- 
chesterio universiteto profeso
rius, skaitys referatą apie vo
kiečių ir nišų kalbų skolinius 
kai kuriose ^lietuvių kalbos tar
mėse. Dr. A. Klimas taip pat 
dalyvaus aštuntame modernių
jų kalbų ir literatūros kongrer 
se Liegė. Belgijoje; atstovaus 
Rochesterio"universitetą. Pirma
sis kongresas bus rugpiūčio 21

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

P A lt N Y S

— Lietuvių solistų trio — 
Stasys Baras, _ Danutė Stankai- 
tytė ir Jonas Vazneliai kurie 
pirmą kartą dainuos ateitinin
kų jubilėjinio kongreso koncer
te Chicagoje rugsėjo 3, jau ga
vo kvietimus dainuoti dar Det
roite, Hartforde, New Yorke.

Seimo šūkiu pasirinktas: 
“Dirbk tautai, gyvenk tėvynei!*. 
Pagal tą šūkį parinkta visa sei-

išLietuvos atvykę
r .......

Už darbą atlyginimas mažės- ar kiaulė ir Ima'į 
nis, negu kalėjime. Už pusę tuoj “peūį po k 
darbadienio duoda pusę kilo
gramo grudų (pusė kilogramo 
— 500 gramų, o amerikoniškas 
svaras — 453 gramai). Dabar 
dar primoka ir 30 kapeikų už 
darbadienį. Nupjovimas 1 ha 
javų ar šieno lygus trims ir pu- — Dainavos ansamblis Chi

cagoje išsirinko naują valdybą: 
pirm. V. Radys, vicepirm. A. 
Smilgevičius, sekr. G. Pernara- 
vičiūtė, ižd. A. Putnus, nariai 
— E. Slavinskas ir J. Paštu- 
kas. Ansamblis yra įsikūręs dar 
Vokietijoje 1946 metais.

Tačiau yra keli atvejai, kai 
jokia krašto kvota netaikoma. 
Be kvotos į JAV gali atvykti 
žmona ar vyras Amerikos pi
liečio, nepilnamečiai (iki 21 
metų) Amerikos piliečio vaikai, 
Amerikos gyventojai, grįžtą į 
JAV iš studijų užsienyje ir pa n.

šaudymais, areštais ir trė
mimais bolševikai suvarė ūki
ninkus | bolševikinius dvarus 
— koicnozus, privačiai naudo
tis palikdami tiktai po 60 arų 
žemes. Tačiau tiems kolchozams 
nesiseka. Bendras arklys visa
da liesas. Daug javų supuva 
auLlauko.daug bulvių ir dar
žovių sušąla. Nors lauko dar- ^darbadienių. Tai galima 
hininkai suorganizuoti kaip ka- 
nuomenės brigados, bet tų bri
gadų generolams — “brigadie- 
nams su darbo jėga nevyks
ta. Kaniūkų kolchozas turi 4 
lauko ongadas. Brigados ren
kasi į paskirtą vietą paskirtą 
valandą, bet neišvyksta, kol su
sirenka. Taigi laukia vis besi
vėlinančių darbininkų. Daug ne
atvyksta, nes vienam reikia į 
malūną duonos susimalti, ki
tam vaiką pas daktarą vežti, 
trečiam vėl kas atsitiko. Tokius 
ir baudžia ir bausti privengia, 
nes ir brigadieriai prisibijo 
keršto. Žmonėse nėra darbo už
sidegimo, ar kadaise buvusių

įtaikų.dvasioj, nes juk dirba Tačiau nuo pereitų metų kiau
ne sau. Tai dėl to darbai ata- tuvėse prekių jau yra.
lieka ir derlius supūsta. Jei kolchoze suserga karvė

P. Urbonavičienę, L. Ulrich, 
O. Panetauskienę. O. Sije- 
vičienę, M. Salinskienę, Ru
gienę. žvinienę, A. Aitutie- 
nę (Linden), M. Kohanskie- 
nę (Harrison). M. Nakrošiū- 
tę (Newark), B. Bernotienę 

(Elizabeth), E. Mockienę 
(Bayonne. tel. FE 9-828$, 

A. Mažonienę (Paterson tel. 
LA 546001 ir E. Mfliūnaitie- 
nę (Kearny, N. J.).

— Montevideo, 
lietuvių bažnyčiai 
nai iš Vokietijos. Ta proga bir
želio 12 buvo iškilmės. Vargo
nus šventino Montevideo vys
kupas Antonio Corso, mišias 
aukojo kun. J.'Venckus? S.'T.f 
per iškilmingus pietus kalbėjo 
Lietuvos ministeris K. Grauži
nis.

atvyksta į JAV pagal žmonos 
teisę, be kvotos, atsiveža ir vi
sus vaikus. Buvę Amerikos 
piliečiai ir tą pilietybę prara
dę, labai dažnai gali atvykti į 
JAV be kvotos. Kvota netaiko
ma kunigam (ne pamokslinin
kam ir vienuoliam), Amerikos 
tarnyboje išbuvusiem bent 15 
metų, profesoriam, mokslinin
kam, specialistam ir p. Kvota į 
JAV buvo kelis kartus įstaty
mais panaikinta tremtiniams: 
1948 — 400,000; 1953 — 214, 
000; 1956 — 38,000 vengrų, ir 
jų čia atkeliavo labai daug. Da
bar įstatymu PL 86-468 vėl pa
naikinama kvota keliem tūks
tančiam. šia lengvata kai kurie 
lietuviai tikrai norėdami galė
tų pasinaudoti. Jų pareiga tuoj 
pat pajudinti savo emigracines 
bylas arba iš naujo jas Ameri
kos konsulatuose užvesti. Pra
džią padaryti turi patys užin- 
teresuotieji. Nėra abejonės, kad 
Amerikos lietuviai ir Balfas

Elzbieta PoSka, senos kartos
lietuvė, kuri ilgus metus sirgo, Rugpjūčio 8 Patricija Vyš- 
o paskutinius 5 metus buvo niassktatė - Fisher, važiuoda-

- 28, antrasis rugpiūčio 28 - 
rugsėjo 3. Prieš tuos kongre
sus numato aplankyti Prancū- 
žijos, Šveicarijos ir Vokietijos 
universitetų bibliotekas. Užsu
kęs į Vasario 16 gimnaziją, į- 
teiks dovaną mokinei, kurią 
globoja Rochesterio rėmėjų bū
relis, vadovaujamas A. Ragelio.

A*eitininlcai moksleiviai sto
vyklavo Wasagoje, Kanadoje, 
lietuvių pranciškonų vasarvietė
je. Stovyklon buvo nuvykę: Ni
jolė Šlapelytė, Augustinas Juod
valkis, Marytė Poškutė, Viole
ta Puodžiūnaitė, Laima Staške- 

^vičiūtė, Irena Morkūnaitė. Iš 
jų A. Juodvalkis, N. Šlapely- ir Krokių šeimos, 
tė ir L. Staskevičiūtė atsižy-

būdu atšvęsta šv. Alfonso baž
nyčioje. Mišios . buvo iš ryto 
kiekvieną valandą nuo 7 iki 
12 ir popiet 5:30. Po mišių baž
nyčios prieangyje Medįcal Mis- 
sion Sisters noko aukas savo 
kilniem gailestingumo darbam 
Indijoje, Afrikoje, P. Ameriko
je, Anglijoje ir Amerikoje. 
Mūsų klebonas jas kviečia kiek- stoughtone gana dažnai į- 
vienais metais, dosniai aukoja vykdavo auto nelaimės, savait- 
ir ragina žmones aukoti sese- galiais bevažiuojant į Cape Cod, 

kaip kelią užgrūsdavo mašinos. 
Pravedąs 22 kelią, nelaimių 
kiek sumažėjo, bet negalima 
sakyti, kad visai išnyko. Rug
piūčio 7 Mr. J. Gusdora, grįž
damas iš Bostono, susidūrė su 
kitu automobiliu ir buvo nu
vežtas į ligoninę. Namo paleis
tas rugpiūčio 9.

daKrifi įlarfdiiirirMMK 
rų 4r duoda jues i.H.ų^ti 
rokais ar užsėti loiKurazaK. 
stato, kiek tori pristadyti mto ’ 
to derliaus valdžiai. Jei uždėtai, 
tai išloši, o jei ne, tai . tari pri
dėti iš savo 60 arų ttlypo. Už * 
burokus dar reik& pristatyti 
ir vežimą lapę. Tuose sklypuo
se derlius geresnis, kaip kol
choze. Pav. kolchoze kukurū
zai neaugo, o sklypeliuose už
augo.

Priverčia auginti ir viščiu
kus, žąsiukus, veršius. Už už
augintą veršį neva atlygina pus
dykiai grūdais. Viščiukus per 
žiemą išauginus, gaidžius priva
lai parduoti ir pinigus atiduo
ti valdžiai, o vištaites reikia au
ginti ir nio kiekvienos atiduo
ti po 50 kiaušinių. Jei kuri viš
telė neskūpi, tai dar atlieka 
kiaušinėlių, o jei kuri nesude
da 50, tai turi pirkti ir ati
duoti. Privačiai javus kulias! 
spragilais.

Sklypus įmonės dirba sekma
dieniais. Už suarimą 60 arų rei
kia mokėti 300 rb. Badu nie
kas mirti nenori ir verčiasi, 
kaip kas išmano. Dauguma vis
ką įgyja nelegaliai, kai “dan
guje šviečia mėnulis”. Kaip ver
gės, dirba ir moterys. Tik joms 
yra išimtys: ištekėjusios mote
rys, sulaukusios kūdikio, turi 
teisę neiti į darbą 7 metus, bet 
kai valgyti reikia, lai palieka 
kūdikius ir eina dirbti.

Iš kolchozo persikelti kitur

su nauja. energija, naujomis 
mintimis toliau tęsti gražų kul
tūrinį darbą.

.11.00 vai. pamaldos
12.00 vai. pietūs
■ 1.00 vaL pikniko pradžia

3.00 vaL atskira jaunimo programa. 
Dalyvauja šv. Petro parapijos So. Boston, 
dūdų orkestras Lbenas)

CYO, jaunimo organizacija, 
mūs<| parapijoje susirenka mo
kyklos patalpose penktadienio 
vakarais. Čia gražiai praleidžia 
laiką, pasišoka pažaidžia. Ragi
nami tėvai paskatinti savo duK- 
teris ir sūnus dalyvauti tuose 
penktadienio vakaruose.

(Atkelta iš 4 psl.) vyksta ir visi šeimos nariai,
trijų kategorijų. Ne giminėm nors būtų kitur gimę. Pavyz- 
ir eiliniam žmonėm lieka penk- džiui, lietuvis, vedęs brazilietę, 
toji grupė, beveik nematomi 
trupiniai, kitaip tariant, atvyki
mas į JAV yra beviltiškas da
lykas.

Visi vykstą Į JAV patenka 
į kvotą to krašto, kuriame yra 
gimę. Kur žmogus gyvena, emi
gracijos momentu neturi jokios 
reikšmės. Jei kas gimęs Lietu
voje, o dabar gyvena Austra
lijoje, į JAV vyksta pagal Lie
tuvos kvotą. Todėl nėra pras
mės keisti gyvenamą kraštą, 
kad būtų lengviau išvykti į A- 
meriką; neverta pav. iš Italijos 
kraustytis į Vokietiją, manant, 
kad iš ten bus lengviau išvyk-

8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje mišios seimo inten
cija, vakare Bancroft viešbuty
je iškilmingas pasilinksminimas 

Rugpiūčio 20, šeštadienį, 8 
vai. šv. Kazimiero par. bažny
čioje mišios, vakare gegužinė 
prie Websterk) ežero.

Rugpiūčio 21, sekmadienį, 9 
vai. iškilminga eisena iš Banc
roft viešbučio į šv. Kazimiero 
bažnyčią. Eisenai vadovauja 
Lietuvių Veteranų būgnų orkes
tras (Drum Corp). Pontifikali- 
nes ųiišias aukoja vysk. Ber- 
nard Flanegan 9:45 vai. ryte 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Prieš 
pamaldas nusipelniusiems vyčių 
nariams bus suteiktas vyčių 4 
laipsnis.

Seimas baigiamas iškilmingu 
pobūviu sekmadienio, vakare 
Bancroft viešbutyje. Pobūvyje 
dalyvaus vietos vyskupas, daug 
dvasiškių ir šviečiu. Pagrindi
nę kalbą pasakys šen. Thomas 
J. Dodd. Vyčiai jam už nuopel
nus lietuvių tautai įteiks atsi- 
žymėjimo ženklą. Šen. Thomas 
J. Dodd yra labai palankus lie
tuviams. jisai buvo Kersteno Nėra jokios kvotos įvažiuoti stengsis reikąlingą dokumentą- 
komisijos narys, kai senato ko-' į JAV gimusiem Kanadoje, Mek- ciją butui ir darbui sudaryti, 
misija tyrinėjo Sovietų invaziją sikoje, Kuboje, Haiti, ir kito- Tačiau negalima tų dokumen- 
į Pabaltijo kraštus. se pietų Amerikos kraštuose, tų daryti, kol Amerikos konsu-

Korusp. Žinia, su jais be kvotos at- las nepažadės vizos. \

mėjo sporto, deklamacijos, ben
dro išsilavinimo ir ateitininkų 
ideologijos varžybose ir gavo 
premijom vertingų lietuviškų 
knygų. Ateitininkų tėvai ir Ro
chesterio ateitininkų valdyba 
dėkingi tėvam pranciškonam, 
o ypač T. Rafaeliui šakaliui, 
bei Toronto ir Hamiltono atei
tininkų valdybom už gerai su
organizuotą ir puikiai pavykusią 
stovyklą. Rochesterio ateitinin
kai rugpiūčio 14 surengė dide
lį pikniką. Meninę programą 
atliko moksleiviai ir jaunučiai. 
Į jubilėjinį kongresą Chicago
je rugsėjo 2-4 vyksta Balsių

Day — savaitgalyje, rugsė
jo 3-4, ruošiama maldinin
kų išvyka į pranciškonų 
šventovę Kennebunkport, 
Me. Kviečiami prisidėti lie
tuviai iš Bfooklyno, Mas- 
petho, Woodhaveno, Eli- 
zabetho, Lindėno, Newarko, 
Bayonnės, Patersono, Kear
ny ir kitų apylinkių. Kelio
nei gauti du autobusai su 
vėsinimu ir atlenkiamomis 
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. 
J., ir sustos Bayonnėje, Ne- 
warke ar Kearny, jei bus 
dalyvių.

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

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

7068, arba E. Kašetienę,

tų minėjimas, ruošiamas Ro
chester, N.Y., bus rugsėjo 11. 
Minėjimui vadovauja Ramovės 
ir Bendruomenės valdybos. Me
ninei programai pakviestas iš 
Toronto Varpo choras..

Dr. Stasys Ankudas su sa
vo žmona atostogas praleidžia 
belankydami pažįstamus kituo
se miestuose.

Prel. L. Mendelis, šv. Al
fonso par. klebonas, rugpiūčio 
11 grįžo iš atostogų Europoje, 
kur įvairiuose kraštuose lapkė 
šventoves ir dalyvavo Eucha
ristiniame kongrese Miunchene, 
Vokietijoje. Grįžo gerai pailsė
jęs ir pasiruošęs toliau lietu
viam patarnauti. Sekmadienį iš 
sakyklos pasakys pamokslą.

Vėžly pobūvis, kurį rengia 
Baltimorės Liet, veteranai — 
ramovėnai, sekmadienį, rugpiū
čio 11 gražioje Knick-Knack 
vasarvietėje, gražiai praėjo. Ra- ir juozas 
movėnai su savo šeimom, drau
gais ir svečiais maloniai pralei
do laiką.

K. Laskauskas, Lietuvių Me
lodijos valandėlės vedėjas, su 
savo šeima atostogauja. Linki- Worcester, Mass. — Rugpjū

čio 18-21 Worcesteryje susiren
ka metinis, iš eilės 47-tasis Lie
tuvos vyčių seimas. Seime tiki
masi iš visos Amerikos sulauk
ti apie 300 atstovų ir svečių.

Seimu rūpinasi šv. Kazimie
ro parapijos 26 vyčių kuopa.

Seimas prasideda rugpiūčio 
18, ketvirtadienį, 10 vai. Banc- 

Emimo šventė, buvo ypatingu roft viešbutyje, kur bus ir visi 
seimo posėdžiai nuo 10 vai iki 
5 vai. su 1 vai. pietų pertrau-



117-19 14th Road. College Point

RELIGIOUS NOTICEChruščiovo Įprotis

COUNTRY BOARDantradienį,
Hitlerio paslaptis

FIELD CONTRACTORS

BELLE HAVEN

RĘST HOME

Pasikeitimai LB Centro
AIRCONDJTIONERS

RESTAURANTS
Ruso pasveikinimas

Special

EXTERMINATING SERVICE
ELECTRICIANS

ELECTRIC CO.

SPORTING GOODS

PHOTO SUPPLIES

CHILDREN BOARDED

Radijo programosCatholics sTlcome at
MARLE SHADE FARM

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

183 ORCHARD STREET
NEW YORK 2, N. Y.

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

Tel. GR 5-0160
ISSKYRIS •EUTADIEN'IVS nuo

pažymėtina:
ir redakto-

rašytojas. lankė Mąskvą: važiuo
jant siaura Maskvos gatve, vos 
nesusidūrė su sunkvežimiu. Abi

CONVALESC. HOMES

Baumgartner, Prancūzijos fi
nansų ministeris. išreiškė savo

Turime* didžiausią pasirinkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p

Church-and Institution Candles 
Speci?’, consideration. given to 

religious groups. FL 8-1820

SPECI AL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATAOLIC 
GROUPS WHO WtLL.BE SPENDING SOME TIME IN THE

STERLING SPORTING GOODS 
7206 - 13th Avenue, Brooklyn 

Headąuarters for Sporting Equip ' 
ment: Tennis, Golf, Boxing, Baske 
Bali. Bowling, FootbaU, Sportswear 
Baseball. Special consideration giver 
to? Religious Institutams. RE 6-320C

AAA WAGON WHEEL MOTEL — Waet SpHngfHM, Mas*. 50 rooms. $8. 
$10, $12,$14. On US5 Exit4 Mase. Tumptke. Air-cood. units. rm. phonea 
TV, «*tnuning pool. Restaurant open 7 a.m. to 2 p m.. Reeervations advfoed.

Spectal consideration to Religious Groups. PHONE RE 5-5871.

INSTITU.TIONAL CANDLE MFG.
CORP.

86 Sedgeivick St.. Brooklyn. N. Y. 
Specialize in Church Candles

40 Years' Experience 
Ali Merchandi e Unconditionallv 
Guaranteed — ULster 5-3685

NATIONAL CANOLE CO. INC.
40 Devoe Street, Brooklyn. N.J. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptkms 

SpeciaT con«derMtoH ~giv« to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

Duod-ime dovanu t’em-* klijentams. kurie pirks nemažiau kaip 
už SlO.dO. — Ateikite ir įsitikinkite!

BERKSHIRE CHALET MOTEL. Great Barrington, Mass. 1 mi. S on 7 
28 air-cond. units. 2-story. July-Oct. 15: S. $7-59: D. $8-512 3 for $12-$15; 
OcL 16-June: R. 55.50-57; D, $7-510; 3 for $10-512. Sitter liet. TV pay Play- 
-pround. Cafė. 7AJ8.-10PJC. Rm Service. Golf green, badminton, croquet. 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

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

Rev. Bernard Guillet, AJL 
Our Lady of Guodohpe Choreli 
229 West 14 St, N. ¥. 11, N.Y. 

TeL CH 3-5317

NICKOLS MOTOR LOOGE, New York Rd., Sturbridge, Mass. — 32 aif-cond 
units. May 15-Oct.: D. $8-$13; under 12 free; Nov.-Apr.: D, $6-$ll. TV free 
tal7; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house. some cottagca 
new motei uniL attract. grounds. pond. Spec. rates to relig. gr. DI 7-2691.

ved. Stop* Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN

LB žinios. .
RugpiūčiolO posėdyje teko 

atidžiai MiMMi- 
valdybą Haw<dnwft 
bris, ir sųsMotnėti 
toros reiškiniais mūsų tėeyįjį 
je, kurie negali būti aepa^Mg

THE r.UNTSMAN MOTEL. 2041 Riveruale St„ West Springfield. Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 .jr-cond. units. S, $6; D. $8-$10; 4 for $12. 
Crib, $1; cot. $2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Self-Service laundry 1 mi. 
Spyriai Consideration Given to Religious Groups.

TRASE’E MOTEL d. RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mass.
46 air-cond. units. S. $5^0-$7; D. $7.50-$9; 4 for $13> family rates 
avail. free. Good cafė. 7 a.m.-10 p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Special Cone'deration Given to Religioua Groups.

Laurėanus Rugūmbwa, . pir
mas negras, kuris kartu yra ir 
Butabo vyskupas Ryt. Afrikoje, 
baigės aukštuosius teologijos ir 
teisės mokslus Romoje, kelia
vo po pietų Afrika. Baltųjų vieš
bučiai nenorėjo duoti jam kam
bario. Vienas padarė išimtį: 
“Jeigu Jūsų Eminencija pažy- 

.unėsite, kad esate kardinolas, 
tai kambarys buš”. kardinolas 
atsakė: “Pirma esu negras, pas
kui-kardinolas”.

BENEDICT MANOR
Boonton, New Jersey

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

A. J. CIANO CANDuE CO. 
96-45 222 Street

■ Queens Villasre. LT. N Y, 
Manufacturers: Comnlete Line of 
CHURCH CĄNDLES. Special con
sideration given to religious groups.

HO 5-8660

(Sept 11 - 29)
Visit the Sferine of Our Lady 
of Guadalupe — Miraculous 
Painting — Other beautiful 
sferines - By Greynhaund Coach 
-Limit45 persėn - A’tflMiuSive 
Rate $292.00. Reservation and 
Information:

BLACKBURN 
MANUFAGTUR1NG CORP.

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

Church Linens, Priest* Cauoc* $ 
Vestments. — Special consideration 
given to rellgtapa groupa. M. Rlack- 
burn. president*. LAmbert 3-3547.

9520 - 37 Avė., Jackson Heights. L.I.
N.Y. — Adequate Wirtng Specialists 

"26 Years Experience” 
Additional Outletj A Circuit* — Air 
Conditioning Circuit* — Meter Work 

Special consideration .given to 
Religious Institutions. DE 5-4639

SPORTSMAirS MOTEL — WEST HATFIELD . MASS — 14 a’r-cond 
units. June-Oct. 15: S. $7-58; D. $8-510: Oct 16-May: S. $5-56: D. 
$7-58. TV. radio free. Free morning coffee. Caf6 adjacent. open 24 hra 
Special rates to ReUgfous Groups. CHestnut 7-2711.

me nuom<Md% ....................... .. H . .........................■. ■KH
mokslo sričių naujienos,
narnos iš ten. nors ir apdengi
tos storais falini
gų sluogsniais, turi būti rūšine- ■<■.---■ *^&i^5 ' J'“1-'- - / 7;.’ '-r/'
jamos, o atrinktosios — verto j 
narnos. CV yra nusprendusi to-^ ‘ 
kius pavergtos tautos kūrytiM, 
nius polėkius sekti: ir tinkamam ■ ;
priimti, sudarydama
atskiriems lietuvių kultūros reir.M :
kalams. Svarus komisijos žodis ® j :
Įgalins valdyba branginti tai, ■ 
kas reik* kilnius laimėjimus. W 
Referavo narys V. Mariūnas.
Tad jam ir pavesta numatyti 9 '
komisijos sudėtį. ^-* *-*'
• Kitas daug laiko ir kruopš- MALONUS iteUfcirstt> ° <tar n««irinko, tačiau Put-

tumo reikalaująs darbas — tai 
LB įstatų pakeitimų bei papil
dymų projektai. Jau esame Įsi
tikinę. kad keleriu metu bend
ruomeninė veikla lyg nejučio
mis skatina pagalvoti apie to
talesnius visu mūsų “rūmų” 
pagrindus, savitarpinius vidaus 
santykius, formalumų išlygini
mą; kai kurių ^sričių pagyvini^ 
mą. entuziastų parėmimą ir k. 
Visa tai gvildenama kantriai 
ir noriai, turint vilties, kad tos 
ilgos, bet produktyvios disku
sijos ir susirašinėjimai leis pa
siekti kiek pažangos santvar
koje. Verta pažymėti, kad ištisa 
eilė talkininkų taip pat sielo
jasi visais tais dalykais ir tei
kia valdybai savo sumanymų, 
sveikų minčių ir pageidavimų. 
Kasdieniniai, ši karto ne tiek 
stambūs, klausimai, iškelti ir 
išspręsti be didesnių kliūčių, 
be stabčiojimų.

Vladas Braziulis

SEKMA01KNIAI8. 
o iki 6:30 vakaru

CHIROPRACTIC CENTBR OF 
BROOKLYN, 147 MantagM 8L 

(Nwr O»rwak NoR) 
CHIROPRACTIC OENTER OF 

THE BRONK, 1015 Seuttom Wv«.

■ JERSEY PEŠT SERVICE CO.
61 Lewis Street Pateracta, NJ. 

Formally R. H. YcuAg 'Associates 
Service is our Business. Special con
sideration given te Religious Insti
tutions. MU 4-2878. Brandi at 150 
Broadway, Hillsdale, NJ. NO 4-2402

vienuolynus. Klubas turi arti iš Detroito, buvo balsuota net 
200 narių. t tris kartus. Buvo jaučiama, kad

Seimo posėdžiai prasidėjo nenori jo įsileisti. Advokatų aiš- 
pirmadienį, rugpiūčio 1, Ster-' kinimu, kandidatas turi gauti 

daugumą delegatų balsų. Išrin
ktas V: Cinikas, kuris irgi ne
gavo daugumos (51 balso) o 
tik 49. Seimo delegatų buvo 
100.

Seimo banketas buvo rugpjū
čio 2 tame pačiame Sterling 
viešbutyje.

Didelio vaišingumo parodė 
LRKSA 4 ir 5 apskričiai, ku
rie savo lėšomis surengė net 
du priėmimus; vienas buvo 
Sterlingo viešbutyje. Atskirą 
priėmimą surengė adv. Mike- 
lionis savo rezidencijoje.

Nors, Susivienijimo turtas di
dėja, bet jo nariai mažėja. Ki
tas seimas bus po trijų me
tų Cleveland, Ohio.

P X M.

43$ Nastei 8L. Ne* York Oty.'TU 7-$17k 
CHIROPRACTIC CENTER OF 

MANHATTAN, 152 W. 42M 8L

N. S. Zacharovas rūpinosi 
Chruščiovo saugumu, kai tasai 
lankėsi Austrijoje. Apžiūrint 
garsiuosius rūmus “Wiener Hof 
burg”, kur Chruščiovas turėjo 
kalbėti, Zacharovui krito į akį 
imperatoriaus Pranciškaus Juo
zapo statula. Rusas'pareikalavo 
ją pašalinti, paaiškindamas: 
! “Chruščiovas nesijaudina dėl 
monarchijos, bet turi įproti lip
damas laiptais spiaudytis; kar
tais pataiko į savo kepurę”.

LB Tarybos sesija šaukiama 
rugsėjo 24-25 Chicagoje. Dar
bų tvarkoje: Centro Valdybos 
ir kitų bendruomenės organų 
pranešimai, Įstatų keitimai ir 
papildymas. Bendruomenės ge
ležinio fondo projektas ir k. 
Dabartinę Tarybą, sudaro 34 
nariai. Ji susirenka paskutiniam 
posėdžiui, turi parengti naujos 
Tarybos atėjimą.

BAYONNE EXTERMINATING cb.
726 Broadway, Bayoane, N. J.- 

Termite controll - Rodėnta - Inseete 
- Vermin - Moth-proofing - Fuml- 
gation. IndustriaL' Reddential, Zb- 
stitutional. — Special considerattai 
given to Religious Institutions. —

FE 9*5119

uždėjo Susivienijimo pirminin
kas L. šimutis ir sekr. V. T. 
Kvetkas. Kalbą pasakė Garso

ČATHOLie 
ITHENEW

... . . . .............. ....F0LLOWING REtlGlOUS GOOD8 DEALERA HAYfe 8RLEND1D 
REPUTATIONS FOR COURTEOU8 AND BĖLI A^E 8BRVICE8. 
— WE HIGHLY RECOMMENO THEM FOR THEYĘRY £Ę«T 
VALUES FOR AtL TVPEŠ OF^ RELt&IOUŠ GODOS.

The Home with a Heart
Pleasant Surrovqdings.- Locatcd on the 
South Shore z convenient to all transpor- 
tation. Specializ.tg in vegetarian dieta.

Phone SAYVILLE 4-1601 
for appointment

nepasitenkinimą, kad nauji po 
pieriniai pinigai tavo atspaus
ti su Napoleono galva. Jis pa
reiškė: “Geriau būtu tave at-

VALLEY CANDLE MFG. ČOi INC.
158 Columbia St . Brooklyn. N.Y. . 

Ėst.- 52 yrs. Votive Lights.' Stearic. 
Beeswax. — Special Service to the 
Clergy & Religious Groups. Candles 
of AU Qua!ities. For all mformation 
call MAin 5-5755. ' ' .

menkos ir Lietuvos himnų, 
sveikinimo kalbą pasakė Wil- 
kes-Barre miesto majoras Fr. 
Slattery. Taip pat sveikino di
džiosios organizacijos. Posėdžiai 
tęsėsi pirmadienį, 
trečiadienį.'

Iš nutarimų 
centro sekretoriui 
riui tiesioginiai ir netiesioginiai 
prašant, pakeltos algos; susi
vienijimo organas Garsas nu
tarta leisti ir toliau; redaktorių 
renka seimas (išrinktas tas pats 
M. Zujus).;

Valdyboje dauguma pasiliko 
tie patys. Į direktorių tarybą 
išrinktas inž. A. Rudis iš Chi-

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

MARION E. R0DDEN RĘST HOME 
rvęently opennd. certified. ia beautjlul 
TSk* Rontonkoma. For eldėriy-retUed- 
convalei«:ents. ne«ding caro, understand- 
tnr. Dlct supėrvision. Taj«tffully furn* 
ish*><! pvt. & semi-pvt. mis,; landseaped 
ground. Churches n«*ar-by. 24 honr su- 
pervision. liccns’-d. nurse. — From $35 
■w«*ekly. ROnkonkoma 9-4411.

KEY MAN SPORTING GOODS Ine.
116-19 Queens Bivd.
Forest Hills, L.I. N.Y.

Comnletc T_,ine of Sport Goods. TEAMS 
OUTFITTEB — Ba*ketbMI - T-nnis - 
Baseball • Bowling . F^otball - Soft Bali 
- Golf — Trophies. Archery & Flshing 
Tackle. Special eonaideration sriven to 
Religious Institutions. BO 1-5233.

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition No* — wtth General 

Electric and save $$$

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

P-ESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluxe rooms all with tile bath k 
sho*er«. 100% Air conditioned. Ocean Bathing—S*imming Pool. Convenient to 
Monmouth Park. 40 minutes to N.Y.C. — Puasonai..*■ Rates..

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Fedežal Street. SPRINGFIELD Mass 
50 rsteeral St.. off 20. — M air-cond. unite, some 2-story. Rm. pNonra. S. 
$7.50-$9-50; D. $11-$14: 4 for $15: suites. $20-$50. Special rates to religious rrmps. 
Sitter Hxt. TV free. Free Continental breskfart. 7:30-9:30 A. M.; man v cafes netr. 
Many rm. bnieonies: larjre lobby *. fireplace. On top of Federal Hill. ST 8-7371.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VZSnis

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

vvnoiesaiB moi o auppiy 
533 Main St„ Pateraon, LAmfeerl 
5-2075. Open Thuraday - FHday 
nn 9- e*her ntrhte untll ».

LRKSA 61 seimas šiemet |- 
vyko Wilkes-Barre, Pa., liepos 
30 - rugpiūčio 2.

šeštadienį, liepos 30, buvo 
registracija, centro įstaigų ap- ling viešbutyje; Po maldos, A- 
žiūrėjimas^ vakare — priėmi- 
masrir vaišės.

Seimas prasidėjo iškilmin
gom pamaldom liepos 31 švč. 
Trejybės bažnyčioj. Mišias au
kojo Susivienijimo dvasios va
das prel. Jonas F. Baltusevičius 
- Boll. Pamokslą pasakė prel. 
Jonas Balkūnas. Pamaldose da
lyvavo Scrantono diecezijos vys
kupas Jerome D. Hannan. Po 
pamaldų buvo seimo dalyviam 
pusryčiai Sterling viešbutyje.

Gausus būrys atstovų ir sve
čių antra vai. popiet aplankė 
Susivienijimo veterano kun. A- 
leksandro Burbos kapą. Čia va
dovaujant kun.’ P. Cinikui, bu
vo sukalbėtos maldos; vainiką cagos. Kandidatuojant Katiliui

Ieškomi; Antanas Jonaitis, 
seniau gyvenęs 66 Pineville St.; 
Minersvflle, Pa., ir Joseph J. 
Mekšraitis, seniau gyvenęs 541 
School St. MinersviUe, Pa. Ieš
ko jų sesers duktė Stasė Jure- 
lytė - Kazlauskienė (Skėvonių 
km., Birštonas, Lietuva).

BROOKLYN SPORTING GOOD8 CO. 
Ine. WHOLESALE - RETAIL. School 
and Club Athletic Equipment: Tro
pines a Specialty; Baseball. FootbaU. 
Basketball. Bmrling. Ice Skatea. Golf. 
Supplicrs of P.G.L. A CTO Leagnes. 
Special consideration given to reli
gious groups.. A. Cirillo. Manager. 
241 Oe Kalb Avė. — NEvn* 8-2537

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH. MASS. — Kimteli 8-3635 
24xunits, 8 air-cond. July 1—Labor Day: S. D, $14; 3 for $16; wkly 
rates available; May 15—-June. after Labor Day—Sept. 15: S. $5; D. 
$7; 3 for $9. Speeial Rates to Religious Groups. Radio avail. free.

Valdyboje
Į pasitraukusio LB Centro 

Valdybos informacijos vedėjo 
Vyt Kamanto vietą pakviestas redaktorius Matas Zujus. Bai- 
ir LB Tarybos korespondenci- giant sugiedota Marija, Marija 
niu balsavimu patvirtintas VIa- ir Lietuvos himnas.
das Braziulis. CV naujasis na- Tos dienos popietį delegaci- 
rys yra gimęs 1895 sausio 2. ja praleido Lietuvių Moterų Klu- 
Baigė šv. • Kotrynos gimnaziją bo piknike, kuris buvo sureng- 
Petrapilyje. Studijavo Petrapi- tas Wyomingo slėnyje Watta- 
lio ir Kauno universitetuose, hunee parke, šios moterys iš 
Baigė karo mokyklą Petrapilyje savo parengimų šelpia seselių 
ir karininkų kursus Lietuvoje. 
Lietuvos kariuomenėje išsitar
navo pulkininku, taip pat dir
bo scenos, radiofono, švietimo, 
spaudos darbą. Clevelande turė
jo savo vardo dramos studiją, 
pastačiusią keletą veikalų. -

NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - PENNSYLVANIA AREAS 
DURING THE SUMMER MONTHS — V1SITING SHRINES - 
PILGRIMAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS‘ - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS AND CATHOLIC GATHERINGS. — THE 
FOLLOWING HOTELS AND MOTELS H AVĖ SPLENDID RE- 
PUTATION FOR CLEANLINESiS, COMPLETE SERVICES AND 
FRIENOLY HOMELIKE ATMOSPHERE. WE HIGHLY RECOM- 
MEND THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL AND MOTEL 
ACCOMMODATIONS.

VIDA HOME APPLtANCES
4368 White Ptain» Rd- Bromų N.Y: 

(Bet. 237 t

darė priešingai 
das kelnes”.

mašinos sucypė ir staiga su
stojo. Rusas, sunkvežimio vai
ruotojas, pagrasė abiem kumš
čiais koliodamasis. Crouse pa
klausus. ką tasai sako, palydo
vas paaiškino: “Rusai darbinin
kai siunčia draugišką sveikini
mą Amerikos darbininkam”.

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — to30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Restaurant & Catering Service from 
15 to 1500 —" Weddmgs - Commu- 
nion Breakfasts - Banquets - and all 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups.

0L 4-6495 OL 4-4084

mušti galvą . Brigittos Baidot, 
tai pinigai turėtų geresnę apy
varta”.

BERKSHIRE HILLS MOTEI____WESTFIELD. Mass — 12 air-cond. units
June-OeL: S. $7-$10; D. $10-$14; $2 each additional; Nov. -May: S. 
$5; D, $8..TV free. ■ Special Rates to Religious Groups. 
LOgan 8-8157

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 .

CHIROPRACTIC CENTER OF 
QUEEN8 A LONG I8LAND 

81-88 ButpMh BNS.
(Nssr IMmIII StaMM. L I. R.R.) 

GsIMm KvtBFtTS I MAMOS M kar » Mt 
k«rlee Mta. FsNnmMakite. pmDytRr arte

Norton HiTL N.Y. Mrs. E. Dienst 
Oak Hill Cedar 9-4338. Best honv 
cooking. outdoor activities šnipei 
vised all time. Transportcd to Mas. 
on Sundgys. 8-15 yrs. — $25 wk

. Bendr. Biuletenio naujasis 25 
numeris išeis rugsėjo mėn. Be
sidomi bendruomenės gyveni
mu gali jį prenumeruoti (kai
na 1 d oi. metam). Biuletenis 
leidžiamas kas mėnuo, išsky
rus liepą ir rugpiūtį.

PLAYFIELD, INC.

51-26 Broadway, Woodside, LI. 
N.Y. Athletic Fieid Centraotora 
for — Baseball. Tennfr Gourts. 
Track, Golf & all Surfacing Pro- 
jeets. Special consideration given 
to Religious institutions. Phone

RA 8-9660

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 UL Braddock.
Penna.

Artūro Frondizi, Argentinos 
prežidentas. svečiuodamasis pas 
Vokietijos kancleri Konradą K. 
Adenaueri. viename pokalby
je užsiminė Nepoleoną: “Tasai 
prancūzų imperatorius, sako, 
dėl to savo kariuomenę valks
tė raudonom kelnėm, kad su
žeidus mažiau matytųsi kraujo 
ir kitų kareivių negąsdintų”. A- 
denaueris atsakė: “O Hitleris 

dėvėjo ru-

WtLL.BE


PARDUODAMA PAUL’S RESTAURANT
ALAUS ir SOMS

KV£Ž»MMO

jęs tas pats Klivečka, pakėlė resuoti ir rimtai pasiruošę

K&KFABRICS

TeL: MArkrt 2-5270

KELIONĖS Į LIETUVĄ

VACYS STEPONIS

OMOOTMMMMM

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

80-10 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Td. Vizgiais S-9519 

Salė vsitsvfm, susirinkimam Ir kitiem pobūviam .

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

JO8EPH ANDBUBB—BŪVU AOTICF
— HAVEN RE ALT Y—?

KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS
Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas 

’ Mutual Funda — Pinigų investacijos

87-69 Jamaica Av< Woedhaven 21, N. Y, Te). VI 7-4477

Jidehs pėsu uiJu; aš
*laa yndegtinių, **, u***.
šventėms bei kitokioms progoms

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street Ne* Britam. Corr.

Tel. BA 9-1181

za. Puolime geriausiai atrodė Viskas labai patogiai įrengta

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD .STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: Mikas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užiralaidom, antstatam, utvslkalun, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 0:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

s DOVANOS GIMINĖM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTIJAU DABAR! ""

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

vertina gautam siuntiny ???
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

V | ]|> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
įiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS Pirmadienio rungtynės su 
Kįlleens Tavem dėl lietaus ati
dėtos vėlesnei dienai

šį penktadienį mūsiškiai žai
džia draugiškas rungtynes su 
latviais (Prospect Park YMCA 
patalpose, 357 9th St, Brook- 
lyn). Rungtynių pradžia 7:30 
vai. vąk. -

Vasaros lygos rungtynės tre
čiadienį 8:30 vai. vak. su New 
York Shriners.

Atletas

šiaip spauua, išskyrus N. York 
Times, praleidžia nepastebėjusi, 
nors įvykis didelis: laimėtos 
pasaulio p-bėc, ir įvekti rusai

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 SIAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

pasekmę iki 2:0. Bostoniečių ,. . . „ < • ±- •£rtpuoliai atsimušė i pusėtinai b,zn< P'^erason1e *""»*» 

dirbantį Ne* Yorko gynimą.
Vidurio saugo Stanaičio dviko
vė su Kalvaičiu laikytinos ge
riausiom rungtynių akimirkom.

Antro kėlinio gale už kalbas 
(lietuviškas!) iš aikštės pašalin
tas bostonietis šattneris. Vis 
dėlto svečiai sugebėjo pasiekti 
garbės įvartį. Rungtynėm teisė
javęs Volskis galėjo būti ryž
tingesnis.

Newyorkiečiai išsikovojo tei
sę vykti į š. Amerikos žaidy
nes, bet kas Chicagoje laukia, 
graudu ir pagalvoti.

Po pirmenybių Atletų klube 
apygardos vadovas Bruzgelevi- 
čius įteikė laimėtojam dovanas.

Pereitą penktadienį Lietuvių 
Atletų Klubo vienetas vasaros 
lygos rungtynes pralaimėjo vie- 
netui Vee Jacks 61:63. Rung- 
tynės buvo neblogo lygio. Mū-^ 
siškiai vedė visą pirmąjį kė- 2 

linį. Antrame kėlinyje smarkiai

WEISS & K ATZ, INC
187 ORCHABD ST, N. ¥ . C <SB 7-113#

. t • f

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, šaknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsienį.

Veda K. Merkis

VHflfaun Lombardy yra didvy
ris JAV komandos, Laimėjusios 
pasaulio studentų pirmenybes, 
Leningrade.. Jš. 13 rungtynių, 
jis pelnijo 12% taško, be kitų, 
jis įveikė Sovietų didmeisterį B. 
Spassky. FLDE Pranašaujama, 
kad Lombardy gaus didmeiste- 
rio vardą ir Lombardy pažįs
tamas ir su lietuviais šachma
tininkais. Pernai rudenį jis da
lyvavo garbės svečių tarpe Bos
tono šachmatininkų dešimtme
čio minėjime, So. Bostono Liet. 
PiL Draugijoj'. Su Povilu Taut- 
vaišu konferuodamas dėl būsi
mų pasaulio p-bių, pranašavo 
M. Tai laimėjimą. Lombardy 
lanko St Philip Neri seminari
ją Bostone. Chess Life spaus
dino jo paties komentuotą par
tiją, žaista, su Bostono meiste
riu Gediminu Šveikausku per 
N Yorko p-tjes pr. metais.

JAV. komandos kitas šulas

93 Warwiek St, Nevrark 5, N J. jų pačių žemėje 1
Kazys Merkis, žaisdamas pa

saulio koresp. p-bese, laimėjo 
naują tašką JAV komandai

Jis įveikė ispaną Pedro Cher- 
tą, Barceloną, trečioj lentoj. 
Iki šiol Merkis pelnijo Ameri
kos komandai iš trijų užbaigtų 
parų jų 2% taško: po tašką iš 

(Nukelta į 8 pis.)

nevyko Marozui ir Vyšnini. G a- ruošiame jlu.t*u Viskas vebtu- 
le rungtynių nriešininkas per- VES. sales parengimams ir 
svėrė b- baigė savo naudai, nes ^smrNDMAMs nemokamai 

už baudas aikštę turėjo apleisti 
Kuryla su Vyšniom.

-r Ikbritis 1L * sekų Jmgš* 
la 1LB (rim iš Bastos 886 
jardų bėgimas Kalvaitis 2: 
27,9 (Bostonas! Jankauskas —- 
2:38 (New Yorfcas); 4 x 110 
jardų estefetė — Ne* Yorfcas 
(Klivečfca, Rėmėza, Stanaitis, 
Budreckas), antrą vietą užėmė 
Bostonas

Rutulio stūmimas davė vie
nintelę geresnę pasekmę — Jur 
gėla pasiekė Ą7 pėdas. Tas 
patsai Jurgėla liko pirmuoju ir 
disko metime (99,35 pėdos). —_

Futbolo rungtynėse susitiko 
Bostonas su New Yorku. Sve
čiai išstatė neblogą vienetą. N. 
Yorkas vargais negalais laimė
jo (2:1, 2(0). E New Yorko žai
dė: Naruševičius; Remėza Dauk
ša; Krušinskas, Stanaitis, Ne- 
mickas; Butrimas, Cvikis, Bud
reckas, Kulys, Klivečka (Saldan
tis, Budraitis). Bostono Daina
va: Jurgėla; Baum, L Valaitis; 
Budginas, šattneris, Vinse; But- 
tnėr, Kraft, Kalvaitis, Weber, 
E. Valaitis.

Žaidimas buvo vidutiniško ly
gio. E bostoniečių išsiskyrė Kal
vaitis, Weber ir Budginas; 
Ne* Yorko eilėse gynimo rams
čiais buvo Stanaitis su Remė-

LIQUOBS — BEEB — WINE8

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VISN1AUSKAS

31 Spring Stų Ne* Britam, Conn. TeL BA 3-9771

SIUNTINIAMS! LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

C^alos- “ automatišlcatf', pakankamai rei-
Pirmam kėliny • prasmukęs . .

Klivečka pasiekė 1:0, o vėliau, kalingų jirifcdy. Trys vyrai gali buvo latvis įvaras Kahne, jis 
išvertus Budrecką, baudos aikš- . _ . .-t-l • x pelnijo 11%-1% taško. Ame-... .. . . , lengvai aptarnauti. Tik suinte- ... z. , Tteje priteistą baudini išnaudo- rikiecių laimėjimas Leningra

de tėra minimas JAV šachmatų

Mk* AvC feėoUyn ii. K t.
Tel: EV 7-2989 t 

Sav M. ir J. JOKŪBAIČIAI

ir j kitus Sov. Sųjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami Oa. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jums artimtihmtua mftsų akyrtas

COSMOS PARCELS

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
MOsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkitė daugiausiai patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. Ne* York 36, N. Y. e TeL CMe 5-7711

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

ĘAYSLJQUORSHPORE
Galima gauti jvairiausioB rūšies^ amerikiečių ir impoitno- 
tųz gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
168-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMOND HDLI* N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
208 OBCHABD STKEET NEW YOBK X, N. ¥.

Auksas, Sidabras, Deimantai B 
■ Laikrodžiai

m GRAND STREET i 
Brooklyn11,N.Y. EV 4-2318 Į

XI...... i M iri J4J. .J

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridaa Aveme 
isrookiyii o,

TeL APplegate 7-7083

135 W. MtN Otrset 
NEW YORK 11, Mr Y. 
Tol. Cllsl—12BOT

141 Osoood Avenue 
MKW YORK CITY, N. Y. 
TsL GRamevvy 8-7430

3218 SunOM Bhrd. 
"DOS ANOSLS* 9A CeHf. 
T< BOOrBMMBMJĮi 8 1087

217 E. Ilsnnopln Avė. 
MINMDkPOLIS M. Mlnn. 
Tel. FEf4rsl 2-4000

332 FMImors Avsnus 
•UFFALO A N. Y. 

TsL MOhswk 2874

380 WMt ■iosdway 
TeL ANdresr 8-9000 
SO. BOSTON V, Mot

132 FrsnkHn Avenue 
HARTFORD, Conn. 

Tel. OMpel 0-4724

30 Raysnend Ptaze W. 
NKWARK, M. J. 

Tel. MArket 2-2877

800 LROrary Rd. 
CLSVSLAND *, OMe 
TsL TOwor 1-1481

11380 Jos. Camęsu 
OCTROiT < Mieli. 

Tek TOssnMRd 0-3000

02 W. OMM« Avė. 
PHILAOKLPNIA O Pa

Tol. WAInst MB78

2134 W. Clilnsgn Ava. 
chicaoo e, in. 

Tek Motom 24282



Nauji Darbininko skaitytojai:

NEW YORK

PASAKOJA IŠ LIETUVOS ATVYKĘ GUDONIAI

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskisnušovė.

mirties. MODERNIŠKA KOPLYČIA

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
vasarvietė

Darbininką užsakė:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Rašyti

DARBININKO METINIS

Visus kviečia
T. T. PRANCIŠKONAI

JAMAICA, N. Y.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

buvo tūkstantį" kartų gyventi 
geriau, jei Lietuva būtų buvus 
laisva, tai, anot Gudonio, būtų 
žmonės gyvenę kaip Ameriko
je. Po Stalino mirties šiek tiek 
geriau. Dabar nors jau ir pa
siginčyti su kolchozų pareigū
nais gali. Tiesą pasakius, Ka
niūkų kolchozo valdžia nebuvo 
jau tokia bloga, kaip žmonės.

Kanados iš Ispanijos ir pustaš- 
kį iš Argentinos. Beliko parti
jos V. Vokietija, Jugoslavija ir 
Australija.

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

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

ANTANAS GUDONIS, Patersono lietuvių klubo pirmininkas, šu savo tėvais — Severija ir Antanu Gudo
niais New York© aerodrome. Nuotrauka J. Tysliavos, jr.

(Atkelta iš 5 psl.) .? ■ 
gyventi ar dirbti neįmanoma, 
nes reikia leidimo, ir, be to, 
dar turi pristatyti į savo vietą 
darbininką, o kitoj vietoj nu
vykęs taip pat turi gauti viso
kius darbo ir apsigyvenimo lei
dimus. Praktiškai žmogus be
veik esi prirakintas prie vie
nos dietos.

Prie caro ir prie Smetonos

Stepono ir Valentinos Minkę 
radijo valandėlės piknikas, įvy
kęs rugpiūčio 7 Romuvos par
ke Brocktone, praėjo gražiai ir 
sėkmingai. Išdalinta daug įvai
rių dovanų. Rengėjai dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie pik
niko parengimo ir jo progra
mos.

P. Tautvaišas, iškiliausias 
mūsų šachmatų meisteris JAV- 
bėse, parašė didelį ir įdomų 
straipsnį: “Audra Mažajam Pa
sauly” (tilpo Naujienų priede, 
liepos 23, 30 ir rugp. 6), anali
zuodamas praėjusias pasaulio

Alfonsas Dzikas tarpininkau
ja važiuojantiems ; Ateitininkų 
Jubilėjinį Kongresą Chicagoje. 
Kas nori važiuoti, ir kas va
žiuoja su savo mašina ir turi 
vietos, prašoma skambinti jo 
telefonu VI 7-5113.

J. Gruodis, Monticello, N.Y. 
— A. Gruodžiui, Hyde Park. 
N.Y.; C. J. Stankūnas, Jersey 
City, N.J. — V. Dulkiui, Mary- 
land, N.Y.; B. Bacevičienė, Cle-

Moksleivię ateitininkę sto- 
vyklon Manomet, Mass., kuri 
prasidėjo rugpiūčio 13 ir truks 
dvi savaites, iš Bostono išvy
ko 15 stovyklautojų. Viso yra 
per 70. Stovyklai vadovauja 
kun. J. Navys, M.I.C., ir stud. 
Gediminas Naujokaitis iš New 
Yorko.

JAV atvirose p-se dalyvauja 
175 šachmatininkai. Jos vyksta 
St Louis mieste. Pirmauja Bis- 
guier, P. Benko, L. Evans, Sai? 
dy, Weinstein, Scherwin ir kt. 
Dalyvių tarpe JAV moterų 
meisterė Lisa Lane, Kanados 
atvirų jų meisteris dr. Macskasy 
ir daug kitų įžymybių.

Verną Zablockas, su savo se
serim lankėsi pas savo seserį 
Mrs. Chas. Yurkewitch Sag Har- 
bor, L.L

•'Išeik iš savo krašto, iš savo giminės ir iš savo 
namų, ir eik j žemę, kurią aš tau parodysiu"-. Su 
šiais Senojo Įstatymo patriarchui tartais žodžiais 
kun. J. Cekavidhis prieš metus palydėjo jamžinp 
poilsi jauną dr. H. Lukaševičiaus gmoną Leonę. Ji 
mirt praeitų metų rugpiūčio 20 d. savo amžiaus pa
čiame gražume. Velionė buvo itin malonaus būdo, tu
rėjo labai daug draugą per visą Ameriką. Leonė Lu- 
kaševičienė mirusi, bet neužmiršta nei savųjų, nei 
draugų, nei visuomenės. Pamaldos už jos vėlę įvyks 
mirties metinių dieną, rugpiūčio 20, Apreiškimo par. 
bažnyčioje Brooklyne.

Parduodami palankiomis są- dar priima užsakymus vasaros 
lygomis keturi namai Worces-

N. Anglijos šachmatų p-bės 
šiemet įvyksta Hartfordo Stat- 
ler viešbuty, rugsėjo 2-5 d.d.

vo net dviem atvejais, prieš W 
DARBININKO matini* kon- metų ilgiau gyveni Rumford, 

corta* bus sausio 22 W«bstur Maine.
Hali. Programoje dalyvauja so
listai Prudencija Bičkienė ir Balys Sarkasds iš Newark. N.
Stasys Baras. I ...L - J., neseniai, užsakęs Darbininką

Ch. šaltair-iui, Cedar Grėve, 
N.J., vėl prisiuntė papigintą 
Darbininko prenumeratą Vla
dui Audėnui, Newark, N J. Dar
bininko administracija, dėkoda
ma B. Sarkeniui, laukia ir iš 
kitų skaitytojų talkos, ypač pa
sinaudojant papiginimu, kuris 
duos progos supažindinti nau
jus skaitytojus su gražiai lei
džiamu Darbininku. Kas prisius 
adresą ir 1 dol., tam Darbi
ninkas bus siuntinėjamas dar 
4 mėn. šiais metais, o už 6 
dol. — šiuos ir 1961 metus, 
arba 16 mėn.

Antanas ir Marcijona Gailiai 
rugpiūčio 13 atvyko į Idlewild 
aerodromą New Yorke iš Lietu
vos ir apsigyveno pas savo duk
terį Oną Zubavičienę Lįnden, 
N.J.. (Plačiau kitam numery-

Šachmatai
(Atkelta iš 7 psl.)

gafimą gauti butui modemiški 
jvsteto* Inmpoe vaikam 
virtuirBo loVrmmjri te k. 
LtTHUANtAN 

FURNITURE (JO.
36ą West Broadway, 

So. Boston 27, Maso.
Off. Tel.; AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

LMvm vyty ekstarsija, 
lankausi Europą ir, dalyvavusi 
Eucharistiniame Kongrese Vo- 
kietijoje, grįžta rugpiūčio 19, 
šeštadienį. Ekskursijai vadova
vo kun. Albertas Kontautas, 
Lietuvos vyčių dvasios vadas.

Vyčię seimas, prasidėjęs rug
piūčio 18 Worresteryje, pasi
baigia' sekmadienį, rugpiūčio 20 
banketu, kuriame kalbės šen. 
Thomas J. Dodd. Jam bus įteik
tas vyčių garbės ženklas.

Bendruomenės metinis ban
ketas bus spalio 9 Lietuvių pi
liečių draugijos salėje.

J. Klimas, East Nonvalk, 
Conn.; A. Kažukauskas, Pater- 
son, N.J.; S. Zaborskienė, Broo- 
klyn, N.Y.; kun. V. Zakaras, 
Wakita, Okla.; E. Mickeliūnie- 
nė, -Richm. Hill, N.Y.; S. L. 
Žales, West Lynn, Mass.; A. 
Diržys, Brooklyn, N.Y.; St. Gri
kis, Buffalo, N.Y.; C. Mekunis, 
Port Carbon, Pa.; V. SenuPs, 
Worcester, Mass.; C. Jalinskas, 
Woodhaver, N.Y.; dr. V. Giriū- 
nas, Montreal, Canada; V. Ju- 
ralis, Hartford, Conn.; A. Gudo
ms, Fair Lawn, N.J.

veland, Ohio — W. Nesenske 
iš ten pat.

V. Aušrotas, Darbininko skai
tytojas, mirė 1960 liepos 26. 
ir jo prenumeratą perėmė K. 
Stasiūnaitis, Newtown, Conn.

dijo iš Amerikos. Tai būna vi
durnaktis. Bet tas radijas la
bai trukdomas.

PARTIZANAI KOVOJO 
NARSIAI

Partizanai kovojo narsiai vi
soje Lietuvoje. Nors labai daug 
žmonių už juos nuo stribų nu
kentėjo, bet jie daug ir bolše
vikų paklojo. Kaniūkuose jie 
sulikvidavo bolševikus Kairį ir 
Bisigirskienę, o Bisigirskienės 
vyrą nušovė patys stribai, kai 
jis nuėjo su ilga ietimi bady
ti kapų žemės ir tikrinti, ar jo 
žmonos kūnas su karstu neiš
vogtas ir kapų. Mat, buvo gan
dų, kad partizanai išvogė. Stri
bai, pamatę Bisigirską ginkluo
tą, ir pamanę, kad partizanas, p-bes ir naująjį pasaulio meis

terį M. Talį iš Rygos. Tautvai- 
ligiją propaganda, bet bažny- Iš Kaniūkų ir apylinkių bol- šas įžvelgia jame dĮdelę ir dra- 
čios pilnos besimeldžiančių, šėrikai daug išvežė šeimų į Si- šią šachmatų jėgą, kurios pa- 
Skudutišky per šv. Trejybės at- birą, daug nukankino, daug su- saulis pasigenda po Aliochino 
laidus suvažiuoją^tiek žmonių, 
kaip niekad. Atvyksta ir ke
liolika kunigų. Eina komunijos 
ir buvusieji bedieviai. Žmonės 
krikštija vaikus ir tuokiasi baž
nyčioje. Laidoja taip pat. Keis
ta, kad ir komunistai nori, kad 
kunigas palaidotų. Kai vieną 
atsisakė laidoti, tai kunigą iš
kėlė kitur ir nubaudė. Pu Sku
dutiškio kunigai buvo išvežti 
į Sibirą 10 metų. Molėtų gim
nazijos kapelioną, pririšę prie 
vežimo jienų, vijo su arkliu kar
tu ir, kai jis nespėjo bėgti, 
arklys vilko ir sutrypė. Paskui 
taip nukankintą jie patys pri
baigė.

Einančius iš bažnyčios žmo
nes komunistų pasamdyti vai
kai apmėto purvais ar mėšlais, 
bet tai nesulaiko žmonių nuo 
bažnyčios. Jie eina ir meldžia
si, kad greičiau būtų išlaisvin-

Politinė propaganda varoma 
politiniuose susirinkimuose, per 
radiją ir per atvežamus į kol
chozus filmus. Nors žmonės tu
ri eiti ir mokėti po 3 rublius 
už kino bilietus, bet dauguma 
(jaunimas) tai propagandai ne
tiki ir mano, kad Lietuva bus 
laisva.

Valentino* Kojelienės koncer
tas bus sausio 27 Town Hali. 
Rengia Columbia Artists Ma
nagement, Ine.

šaudė, daug mirė Sibire. Kiti 
parvažiavo ir vėl buvo išvež
ti Už visus keršijo bolševikam 
partizanai. Ir liejosi kraujas na
muose, laukuose ir miškuose.

Kai senųjų Gudonių marti 
Matilda Gudonienė mus pakvie
tė išgerti kavos ir pasivaišin
ti /jos uošvių atvežtu iš Lietu
vos medumi, mes turėjome mū
sų pasikalbėjimą lyg ir vesti 
jirie galo. Be abiejų Gudonių 
šeimų, prie stalo dar vaišino
si senosios Gudonienės brolis 
Juozas iš New Yorko, nematęs 
sesers nuo 1920 metų, ir mano 
bičiulis Pranas Vilimas, Ame
rikoje gimęs, nors ir “dypukas” 
Užkandžių metu, kaip ir pir
miau, senasis Gudoms tvirtino, 
kad atskirų besislapstančių 
partizanų yra dar dabar, ir val
džia tai žino ir juos gaudo, bet 
sunku pagauti,, nes jie, kaip 
zuikiai nakvoja tai vienur, tai 
kitur”.

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

0. AKRŲ PLOTE 
geram ir ramiam poilsiui
CATSKILL KALNUOSE

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Elenai Gagienei, Moterų Są
jungos 20 kuopos narės su
rengė puotą, įsikūrusiai nau
jam name. Puotą globojo kuo
pos pirm.J.Terebeizienė. Įtei
kė gražių dovanų, sudainavo 
lietuviškų dainų. Puota įvyko 
E. Gagienės namuose. Linkime 
savo narei ir jos šeimai ilgiau
sių metų.

“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCĄSION”

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

Phone: E Vergreen 4-8859 
7281

Buvusių kaimų trobesiai 
nyksta, stogai j>raplyšę, sienos 
griūva, kai žmonės pradėjo gau
ti siuntinius iš Amerikos, tai 
jų akys nušvito — galėjo ir 
pirkių stogus pasitūsyti ir ge
riau apsirengti. ,

ŽMONĖS MELDŽIASI 
IR LAUKflk

Nors varoma baisi prieš re-

F <J-N E RA L JLB..M K 

!97 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

Since .1889 ..
OUR ONL.' STORE

We Deliver Anytehere
We Telegraph Flowers 

Anywherė
Weddinqs & Funerals 

our specialty

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest PM*w*y Statloa) 

VTOODHAVEN. N. Y.

Vadovas Gulbinas, 39 me
tų, pranciškono brolio Kazimie
ro Gulbino brolis, rugpiūčio 15 
automobilio užmuštas prie Tri- 
angle, Va. Buvo gimęs Scran- 
ton, Pa. Palaidotas rugpiūčio 
18 Arlingtono kapinėse, Wa- 
shingtone, D.C.

Brolis Kazimieras prašo pasi
melsti

Prof. dr. P. Jucaitis su žmo
na, praleidęs savaitę Kenne- 
bunkport, Me, bei aplankę gi
mines Hartforde, pailsėję grį- 
žo-į Linden, N.J. Jie labai pa
tenkinti tėvų pranciškonų ve
dama vasarviete. Vėsūs kamba
riai geras valgis, pušynas, ge
ras ir švarus paplūdimys su
traukia daug vasarotojų.

Elena Kulber - Kulbokienė 
su savo dukra Gabija rugpiūčio 
27 išskrenda. į Europą ir su
grįš rugsėjo 25. Aplankys Skan
dinaviją Vokietiją Italiją Ang
liją, Šveicariją, ' Škotiją. Taip 
pat mano aplankyti Vasario 16 
gimnaziją. Kelionė turi komer-’ 
cinių tikslų: E. Kulbokienė su
sipažins su tų kraštų baldų, 
stiklo ir keramikos gamyba; 
ji dirba kaip butų dekoruoto-

Beach, Fla. Namą galite įsigy
ti. imokėdami nedideli inaša. 
MyMtTadresi Mr. JotaV. Mr,. S. KrounaitU. Andes, N.Y. 
Bafinskas, 1121 EuclM Avė., TeL Andes (Endis) N. Y. 2781

M. P. BALLAS — Dlrectorta* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalu Vedėjas


