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Belgai išeina, Sovietai ateina -tokis pavojus Kongui
Amerikoje mato Afrikos chaosą virstant džiunglių karu ir siūlo tartis su Maskva

POLITIKOS SARGYBOJE: Chris- 
tian Herteris po konferencijos San 
Jose.

RINKIMŲ FRONTE
Džentelmeniška kova

Demokratai ir respublikonai 
rugpiūčio 31 pasirašė susitari
mą rinkiminę kovą vesti gar
bingai.

Tačiau Kongrese buvo skun
džiamasi, kad visame krašte 
platinami atsišaukimai prieš 
katalikus. j\’ewsweek rašė, kad 
apie Nixoną platinami gandai, 
kad jis esąs “antisemitas". Žur
nalas tai paneigė.

Gallupo institutas rado, kad 
per dvi ■ Savaites balsuotojų 
nuotaikos kiek pasikeitė. Esą 
Kenredy ir Nixonas turi po 47 
proc.. o 6 proc. neapsispren- 
dusių.

N. Y. Times laiškuose siūlo
ma. kad Kennedy pasiskirtų i 
valst. sekretorius Stevensoną. 
o jei Nixonas pasiskirtų Rocke- 
felierį, tai jis galėtų nunešti 
Kennedy.

KINIJA IR ALŽIRAS
Anglų žvalgyba turinti žinių, 

kad kom. Kinija gali viešai įsi
kišti i Alžiro reikalus. Tokią 
išvadą daro iš dviejų faktų. 
Vienas — Kinijoje treniruoja
mi daliniai specialiai dykumų 
kautynėm. Antra — prieš sa
vaitę Alžiro išlaisvinimo fron
to vadovybėje laimėjo kraštuti
nis elementas, kuris nori karą 
su Prancūzija tęsti.

Kongo anarchija vis labiau 
dėmesio centre. Ja pavaizduoja 
eilė Įvykių, kurie rodo išaugus 
opozicija Konge prieš Lumum- 
bą. kitų Afrikos valstybių ne
pritarimą jam. bet stiprią pa
ramą iš Maskvos.
LUMUMBA SAVAM PARLA
MENTE

Kongo parlamente pasirodė 
Sabastian Fele. kuris tik ką bu
vo ištrūkęs iš Lumumbos kalė
jimo. Fele šalininkai sukėlė 
jam ovacijas, kai jis prabilo 
parlamente, kad reikia nušalin
ti Lumumba iš ministerių pir
mininkų.

Opozicijai nugalėti ir presti
žui po nepavykusios kovos Sau
gumo Taryboje atgauti Lumum- 
ba sugalvojo šaukti Pan Afri
kos valstybių konferenciją.
LUMUMBA VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOJE

Lumumba i ją vyko iškilmin
gai — sovietiniu lėktuvu “Iliuši- 
nu". Iš aerodromo stačias 'Lin
coln" automobiliu, kuris anks
čiau buvo skirtas Belgijos ka
raliui, važiavo pro minią. Iš mi
nios šaukė "Šalin Lumumba", 
‘'Tegyvuoja federacija", “Fašis
tas", "Diktatorius". Kai Lumam 
ba atsirado rūmuose, už jų sie
nų dar skardėjo triukšmas: mi
nia šaukė, policija skirstė, dau
žė lazdom, šautuvų bucžėm;kai 
minia čiupo akmenis, policija

GINKLUOTOJI JĖGA BE TEISES VARTOTI GINKLU
Jungtinių Tautų armija Af

rikoje labiausiai panaši i Ba
belio laikų armiją — ji kalba 
11 kalbų, dėvi 11 uniformų. 
Daugiausia tos armijos yra iš 
Afrikos: 13,240 vyru — iš Ma
roko, Tuniso, Etiopijos, Gha- 
nos, Gvinėjos, Mali, Jung. Ara
bę Valstybės, Sudano, Liberi
jos, taip pat Indonezijos, Mala- 
ję. Iš Europos tik Airijos 1370 
ir Švedijos 580 vyrų. Armijos 
vadas yra švedų generolas Carl 
Carlsson von Horn; jo štabe 
yra 100 asmenų iš 27 valsty
bių. ir Įsakymai leidžiami 12 
kalbų.

Babelio armijos išlaikymas 
metams atsieitų 150 mil. Jung
tinės Tautos paskyrė iš savų 
fondų 58 mil., kitus turi prisi
dėti atskiros valstybės.

Šauniausia kariuomenė yra 
Maroko, prancūzų treniruota; 
taip pat reguliari, moderni ka
riuomenė yra Tuniso, kurio du 
kareiviai buvo pirmosios šios 
ekspedicijos aukos (trečia au
ka buvo gorila, kuri nuginkla
vo vieną tunisieti, bet nespė
jo su jo šautuvu pabėgti, ją 
kiti nušovė). Bet stebina, kaip 
15.190 vyrų nepajėgia tvarkos 
palaikyti Konge. Priežastis pa
prasta: armijai uždrausta var
toti ginklą. Kariam tai nepatin

leido Įspėjamuosius šūvius.
Lumumba atidarė Pan Afri

kos konferencija, tardamas: “Po 
nai, jūs dabar matote, kokia 
yra Kongo realybė“. Realybę 
ir Lumumba pamatė: iš 23 Af
rikos valstybių pasirodė tik iš 
trylikos atstovai, ir tai antraei
liai, trečiaeiliai diplomatai. Ke
lių dienų kalbose Afrikos dele
gatai rėmė Lumumbos rikala- 
vimą, kad pasitrauktų belgai,

Džiunglių karas
Kongo tikro vaizdo negalima 

pažinti. Žinios apie Įvykius pa- 
pasauli pasiekia tik nuotrupom. 
Tos. kurios atėjo apie Kongo 
kariuomenės įžygiavimą i Ka
sai provinciją, rodo atgimusi 
džiunglių karą. Provincijos sos
tinę Bakwangą užimdama, Kon
go kariuomenė žudė ne tik pa
sipriešinusius vyrus, bet ir mo
teris ir vaikus. Sakoma, žuvę 
Kasai gyvent, apie 1.000, Kon
go kareivių 35. Belaisviu nė 
viena pusė neėmė. Visus .žu
dė. Nužudytu priešininkę ran
kas pjovė ir kabinosi jas prie 
diržo kaip karo trofėjų.

Jungtinių Tautų kariuome
nės Bak\vange buvo 400 Tuni
so karių. Bet jie nieko negalė
jo daryti. Jie turėjo tik Įsaky
mą apginti baltuosius ir saugoti 
jiem pavestą aerodromą.

ka. Ghanos karinio dalini o še
fas anglas gen. H. T. A!exan 
der šaukė, kad tokia politika 
demoralizuoja kariuomenę ii' 
demonstruoja Jungtinių Tautų 
bejėgiškumą. Jei jam leistų lais
vas rankas, jis su savo 2390 
Ghanos vyrų būtų seniai tvar
ką padarę. Tačiau Hammarskol 
do pavaduotojas Bunche nesu
tinka. kad JT kariuomenė pa
vartotų ginklą prieš Kongo ka
reivius. nors ir kaip jie provo
kuotų. Dabar suprantama, ko
dėl Kcngo kareiviai apdaužė 
kanadiečius, o paskutiniu laiku 
ir 8 amerikiečius.

Amerikos ir Sovietu rolė
Amerika duoda tik savo 

transporto lėktuvus. Sovietai

BERLYNO KIRŠINIMĄ 
ATNAUJINO

Rytu Vokietija paskelbė, kad 
penkiom dienom iki rugsėjo4 
uždaro sieną tarp vakarų ir ry
tų Berlyno. Tom dienom vaka
rų Berlyne yra vokiečių pabė
gėlių ir tremtinių suvažiavimas. 
Amerika, Anglija. Prancūzija 
pareiškė protestą Sovietam 
prieš nelegalų varžymą. Paaiš
kino, kad rytų Vokietijai ne
priklauso nei vakarų nei rytų 
Berlyno susisiekimas. 

tačiau galutinai rugpiūčio 30 
rezoliucija ragino Lumumba 
bendradarbiauti su Jungtinėm 
Tautom ir nestumti Kongo i 
chaosą.

CHRUŠČIOVO PARAMA
Konferenciją pasiekė ir 

Chruščiovo telegrama. Jis tiki
si. kad konferencija padarys 
“reikšmingus sprendimus prieš 
imperialist. sąmokslą”. Lumunų 
ba pasigriebė tuos žodžius ir 
tęsė: mes pažįstame Vakarų už
mačias; jie vakar norėjo skai
tyti mūsų gentis, mūsų vadus,

KAS DARYTI 
DEL KONGO

Hammarskjoldas ėmėsi prie
monės: pareiškė belgam pro
testą, kam jie taip ilgai neiš- 
sikrausto. Dar esą 600 žmonių. 
Protestą kartojo Sovietų Kuz-. 
necovas.

N. Y. Times vedamajame: 
Belgų pasitraukimas neišspren
džia Kongo klausimo. Priešin
gai, pilietinis kąrąs ir anarchi
ja savo bjauriausia džiunglių 
forma gresia apimti visą kraš
tą. .. . Atsakomybė už tai ten
ka Kongo premjerui ...

Šen. Mansfieldo receptas: A- 
merika turi susitarti su Sovie
tais, kad abeji nesikištų Į Kon
go reikalus. W. iLippmann šį 
receptą karštai parėmė.

(N. Y. Times be reikalo at
sakomybę skiria Lumumbai — 
jis yra tik Maskvos įrankis. At
sakomybė už chaosą priklauso 
Jungtinėm Tautom. Mansfieldo 
receptas pavėlintas: Sovietai jau 
infiltruoja i Kongą savo jėgas).

PENNSYLVANIJOS TRAUKI
NIŲ STREIKAS

Pennsylvanijos geležinkelių 
linijos tarnautojai nuo rugsė
jo 1 vidurnakčio sustreikavo. 
Tai pirmas tos linijos streikas 
po 114 metų. Streikas paliečia 
136.000 keleivių, kurie perva
žiuodavo kasdien.

duoda lėktuvus. Bet paskutiniu 
laiku jie davė jau ne JT ka
riuomenei, bet Kongo kaiiuo- 
menei ir 100 sunkvežimių, Če
koslovakijos karininkai vado
vauja daliniui prieš Katangą. 

šiandien jie nori skaldyti mū
sų valstybes . .. Lumumba ma
tė, kad jam ištikimiausia para
ma tėra likusi Maskva, o jo to
limesnis kelias — triuškinti sa
vo piiešininką Katangą.

BOMBOS IR JU
Jordanijoje rugp. 29 nuo a- 

tentato bombom užmuštas min. 
pirm. Hazza Majali ir dar 11 
asmenų, sužeistų 85. Karalius 
Husseinas kaltino dėl atentato 
Jungtinę Arabų valstybę. Į ten 
pabėgo ir du atentato dalyviai, 
buvę Jordano vyriausybės tar
nautojai. Kalbama, karalius skų 
siąs J. Arabų Valstybę Jungti
nėm Tautom. Nasserio spauda 
susilaikė lig šiol nuo pasisaky
mo.

Nužudytasis Majali. nors ofi
cialiai vykdė neutralią politiką, 
bet savo simpatijom buvo ar
timas Vakaram.

Jordanija — atentatų šalis
Jordanija turi tik 1.5 mit 

gyventojų. Į ją nagus labai tie
sia Nasseris. norėdamas prisi
jungti. kaip tai padarė su Sy- 
rija.

1951 buvp nužudytas kara
lius Abdullah, kai jis norėjo su
tvarkyti santykius su nauja Iz
raelio valstybe. Po jo mirties 
sostą perėmė vyresnis sūnus 
Talal. Bet per metus parlamen
tas paskelbė, kad Talal nesąs 
pilno proto, ir Įkišo jį Į psi
chiatrinę ligoninę. Sostas teko 
jo sūnui Husseinui. kuris tada 
buvo 17 metų. Buvo mėginimų 
ir karalių Husseiną nužudyti. 
Vienas iš atentatų, Husseino 
aiškinimu, buvo organizuotas 
Nasserio. Šiais metais kovo mėn 
buvo susektas sąmokslas prieš 
Husseiną. Buvo nuteisti 8 są
mokslininkai iš Jungt. Arabų 
Valstybės. 1958 buvo nužudy
tas Husseino pusbrolis, kuris 
valdė Iraką. Nužudytas sąmoks-
liniukų, kurie siekė Iraką per
duoti į Nasserio rankas. Tuo 
pačiu metu buvo nužudytas ir 
Husseino dėdė.

Kolektyvinis saugumas vėl 
pastatytas prieš bandymą: A- 
merikos Valstybių Organizaci
ja nutraukė diplomatinius san
tykius su Domininkonų Respub-

CENEROLAS 
VON HORN: 
GINKLUOTŲ 
JĖGŲ VIR
ŠININKAS, 

KURIAM UŽ
DRAUSTA GIN
KLĄ VARTOTI

Peace ir prosperity šūkiais 
vykdoma politika priėjo akli- 
gatvi. Opinijoje prasiveržia bal
sai: norint išsigelbėti, reikia 
visuomenei duoti naujus idea
lus, o visuomenė turi gauti nau
jus vadus, kurie išvestu iš di
džiausios grėsmės — komuniz
mo.

★
Taikos politika nesėkminga 

Peace and Prosperity — bu
vo prezidento Eisenhovverio pa
žadas vienuose ir kituose rin
kimuose. Pažadas buvo ištesė
tas. Taika padarė pirmiausia 
nutraukdamas Korėjos karą, 
paskui S.ieso karą. Taikos po
litiką vainikavo Ženevos ir 
Camp David “dvasiom", kultū
riniais pasikeitimais.

KALTININKAI

TERORO AUKA: Haza Majali

Lika dėl Tiujillo dalyvavimo są
moksle prieš Venezuelos prezi
dentą; o ar bus bent iškeltas 
klausimas imtis sankcijų prieš 
Nasserį?

Molotovas ir draugai
Molotovo7 iškėlimas iš Oruti- 

nės Mongolijos Į Vieną aiški
namas dvejopai. Tai turi reikš
ti Molotovo išėmimą iš tos vie
tos, kur jis galėjo palaikyti san
tykius su kom. Kinija ir stip
rinti kinų komunistų nuotaikas 
prieš Chruščiovo liniją. Gali 
reikšti ir stalininio elemento 
stiprėjimą Maskvoje. Antrąjį 
aiškinimą labiau paremia ir Mo
lotovo draugų, kurie buvo sy
kiu su juo 1957 nubausti, li
kimas. Dabar jų dalis jau grą
žinti Į Maskva: Bulganinas ir 
Kaganovičius pensijoje: Šepilo- 
vas taip pat Maskvoje institu
to mokytojas. Tik Malenkovas 
ne Maskvoje — prekeltas i Ka
zachstaną.

NEW YORKAS SUJAUDINTAS 
DĖL TRAUKINIŲ

New Yorke didelis susiner
vinimas dėl požeminių trauki
nių didėjančios netvarkos, kuri 
pasiekė katastrofa rugpiūčio 
30. Tą dieną smarkiai palijo 
porą valandų Queenso rajone, 
ir požeminiai traukiniai buvo 
užlieti. Neveikė apie 7 valan
das. Nuo namų buvo atkirsti 
100.000 darbo žmonių, o 20.000 
turėjo išbūti perkimštame trau
kinyje. kuris dėl vandens Įstri
go tunelyje. Be šviesos, pakilu
sioje kaitroje iki 120 laipsnių, 
sukimšti taip, kad apalpusieji 
neturėjo kur nugriūti., išbuvo 
dvi valandas. Kai traukinys pa
judėjo iki artimiausios platfor
mos. žmonės iš traukinio griu
vo tiesiai ant žemės iš nuovar
gio. Apie 40 buvo nugabenti Į 
ligoninę. Dabar ir priekaištau-

NEATVYKO
New Yorke tarp lietuvių ko

munistų susijaudinimas. kad 
Venclova ir kiti rašytojai iš 
Lietuvos neatvyko. Jau buvo 
paruoštas priėmimas, o jų kaip 
nėra, taip nėra Kalbama, kad 
lig šiol jie negavę vizų.

Tačiau ši taikos politika ne
davė svarbiausio dalyko, sau
gumo. Priešingai, amerikietis 
jaučia, kad grėsmė yra padi
dėjusi, ji yra daug didesnė Ei- 
senhoweriui kadenciją baigiant 
negu ją pradedant.

Prosperetine pakanka
Prosperity Amerika yra pra

lenkus toli visus kitus. Bot ją 
sparčiai vejasi Vokietija. Daug 
šūkauja apie prisivijimą ir pra
lenkimą Sovietai Ir tai daro 
amerikiečių prosperity netikrą.

Nauji kylantieji Amerikos va
dai, Kennedy ir Nixonas, jau 
žadėjo amerikiečiam ne senąjį 
žodį prosperity. bet reikalą su- 
sidisciplinuoti ir padidinti ga
mybą ūkiniam lenktyniavimui 
su Sovietais išlaikyti, žadėjo 
aukos reikalą, kad Amerika iš
laikytu savo laisves. O Ne\v 
York Times vedamajame pri
minė ir pavyzdi — kad laisvo
jo pasaulio neištiktų Estijos. 
Latvijos. Lietuvos likimas.

Reikia didesniu idealu
Ūkinė gerovė, ūkinis saugu

mas. gyvenimo patogumai — 
tai buvo idealai, kuriuos prista
tė prieš akis amerikiečiui šū
kis prosperity. Matydamas, i kur 
tokie idealai veda. ats. gen. J. 
11. Doolittle. erdvių technologi
jos laboratorijos vadovas, prieš 
savaitę kalbėjo: “Aš bijau, kad 
mes vis labiau netenkam savo 
buvusio sugebėjimo daug dirb
ti ir savo sugebėjimo aiškiai 
galvoti. Mes per ilgai turėjome 
gerą gyvenimą". O Amerikos 
Legijono komandierius M. B. 
McKneally rugp. 27 kalbėjo 
apie reikalą amerikiečiui duo
ti kitokius idealus: “Šis kraš
tas negalės išgyventi be tauti
nių siekimų ir patriotizmo pa- 
naujinimo”.

Reikia vadę praregėjimo
Ženevos dvasios atmosferoje 

Amerikoje paskutiniais laikais 
buvo atgaivintas Roosevelto 
laikų palankumas komunizmui. 
E. Hooverio Įspėjimai apie ko
munistų pavojų Amerikos vi
duje buvo apšaukiami perdėtu 
aliarmu. Šen. McCartHy, kovo-, 
tojas prieš komunistų infiltra
ciją. apšauktas raganų medžio
toju: Kongreso komisija prieš- 
amerikinei veiklai tirti reika
laujama panaikinti: FBI veiki
mas prieš komunistus apsunkin
tas.

Šio migdymo rezultatus ma
tydamas, E. Sokolskis Journal 
American dabar atsiliepia:

“Net tie, kurie po 1930 ir 
1940 jautė, kad šauksmai apie 
komunizmo revoliuciją yra per
dėti, jau pradeda suvokti, kad 
šiom dienom mes nepažįstam 
jų (komunistų) pavojaus nė per 
pusę. Tie. kurie jautė, kad Ru
sija nurims po pergalės prieš 
Vokietiją, šiandien turi prisipa
žinti, kad Rusija dabar yra mū
sų pagrindinė tiek vidaus, tiek 
užsienio problema".

Pilietis laukia
Eilinis pilietis, nors ir migdy

tas prosperity viliojimais, padė
ti jauste jaučia. Jei teisingi yra 
Gallupas ir kiti ępinijos tyrinė
tojai, amerikiečių dauguma ma
to komunizmo pavojų ir nėra 
svetimi aukos reikalui, kai jie 
nori turėti Eisenho\verio vieti
ninku žmogų, kuris būtų pakan
kamai stiprus nugalėti komuniz
mo grėsmę. Piliečių nuotaikas 
jaučia ir kandidatai į preziden
tus ir dėl to jie daro pastan
gų atsiriboti nuo ligšiolinių šū
kių.

GOMULKA IR VIŠINSKIS
Lenkijoje didelėje grėsmėje 

yra tikybos mokymas mokyklo
se. Santykiai tarp kardinolo 
Wyszynskio ir komuristų gal
vos Gomulkos Įsitempę labiau 
nei bet kada nuo 1956. kai bu
vo sudaryta “koegzistencija". 
Santykius pablogino, kai kardi
nolas neklausė valdžios draudi
mo vykti Į Censtachavos iškil
mes.
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1$ LIETUVOS

Ar gyventojv apetitas padidėjo 20 karty

EXTRA PRANEŠIMAS

LIETUVĄ, Ukrainą, Balt g ūdiją, Latviją, Estiją ir kitas respublika*,

Dabar mada kalbėti apie gy
ventojų “buitinio aprūpinimo” 
reikalus. A. Martinėnas Sovets- 
kaja Litva pasakojo, kaip tas 
aprūpinimas pagerėjo. Esą 1959 
parduota vartotojam prekių už 
sumą, kuri yra daugiau kaip 3 
kartus didesnė negu 1940. Pa
lygina jau ir sovietinius lai
kus su sovietiniiais. Esą 1960 
bus parduota mėsos 11,6 kar
tus daugiau kaip 1950, cukraus 
4,4 kartus daugiau nei 1950, 
pieno 20,7 kartus daugiau ..

Ką tas palyginimas pasako? 
Ar jis reiškia, kad dabar Lie- 
tuvojfe gyventojų apetitas padi-

“Labai abejoju, kad ir pa
skelbus fatališką kultūrininkų 
mobilizaciją, būtų ‘bematant ga 
Įima nuginkluoti sovietinę pro
pagandą spaudoje, literatūroje, 
meno ir mokslo leidiniuose’.

— 'Okupacijai ilgai trunkant, 
mūsų kultūrinis veikimas yra 
bendro laisvės fronto labai svar
bi dalis; -

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087 
Priimami užsakymai veoluvtnau it pdbfivtaaB 

Perkant dideeniai* kiekiais priatatata J tento MMtatael

— Kultūrinius čia esančių 
lietuvių laimėjimus reikia pra
skleisti. Pvz., gražesnių daili
ninkų darbų albumas. Tegul 
cenzūra jų ir neleis. Bet susi
ras jie kitokius kelius lietuviam 
naiokfi . "’ŠK

5 gab.—20 jsnSų
2 gab—10 jkrdų
5 špuMs
3 tuzinai

4. Ar ji naudoja geriausias įpukasvfaata Mhes!
5. Ar ištikro ši firma dirba daugio, kaip 25 autas?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Pašto ženklas ir politika
Amerika išleido pašto ženklą 

su Čekoslovakijos buv. pirmo- 
Komunist. Čekoslovakija laiš- 
jo prezidento Masaryko vaizdu, 
k o m. Čekoslovakija laiš
kų su tokiais ženklais nepri
stato adresatam.

dėjo tiek, kad jis gali pieno iš
gerti 20 kartų daugiau, nei 1950 
cukraus suvalgyti 4,4 kartus 
daugiau ir mėsos suvalgyti 11 
kartų daugiau? Jis ir dabar 
perka ne daugiau, nei jis gali 
suvartoti. Tad tas palyginimas 
reiškia, kad 1950 gyventojam 
nebuvo duodama tiek prekių, 
kiek jie buvo reikalingi. Te
buvo duodama viena dvidešim
toji dalis peno, viena vienuo
liktoji dalis mėsos ir t.t.

Ir dabar dar esą per maža 
parduotuvių gyventojam aprū
pinti. Rusijoje 10,000 gyvento- 

(nukelta į 3 psL)
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KLAUSKITE PATYS SAVfS
Į žemiau patiektus klausta* jMta takkjt firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas gn* Jata itafltat

DOVANŲ PAKETUS IUSSR
1. Ar firmą yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išriamčb ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?

132 FnmkSa Avė. — Hartford, Ona.
Oficialiai Intourieto jąalicta siuntinių siuntimo (staiga

MES SIOLOME ŽEMIAU IŠVARDINTUS STANDARTINIUS 
SIUNTINIUS, KURIU KAINOS YRA LASAI PIGIOS, TAŠIAU 
JIE TURI DIDELĘ VERTĘ LIETUVOJE:
1. Pusvflnonės medžiagai S vyriškiems.

Pamutefo 
amų — 
Sagų .—

Adatų -____ ________________ -______  1 pokebs fO.90
2. Tas pate. kaip siuntinys Nr. 1 Prie to pridedama: voMSkoa

gamybos skustuvas, plaukams kirpti maftinSH ir stiklui 
plauti rtžtukas su tikru diamantu ------------------------------  >59.90

3. Grynos vanos medžiaga vyrižkam, ar-

ir ūkinė pagalba, Amerika su konturnoti^ 
davė apie 25 bffijoaus, ūkinės vo pigumu, 
pagalbos pramonei organizuoti ttiaisninę 
ir tobulinti kitas 45 bilijaMS. A
Tiesupilti pinigai ir vietos ener ciaHiogagos 
gija pakėlė Europos bei Aa-.Amefita

— Amerikos Balsą beveik už
čiaupus, reikia sutelkti jėgas ir 
reikalauti Laisvosios Europos ra 
dio lietuviškųjų valandų;

— Reikia sekti sovietinę lite
ratūrą ir sistematmgai demas
kuoti jos melus.

Europos ir Azijos prtaibt? .

Ne tiek dėl amerikiečių grą- ; '
žiu akių, kiek dėl«jų kišenės, riduoda darbo ir 
Niekur pasaulyje nėra tokio 
aukšto gyvenimo standarto kaip 
Amerikoje.'Niekas' tiek negali 
mesti pinigo būtiniem reika
lam, patogumam,' malonumam, 
užgaidom, kaip amerikietis. Jo 
doleris yrą tas magnetas, ku
ris taip traukia užsieninę pre
kę, o ta prekė ištraukia .iš A- 
merikos dolerį, kurio iškeliavi
mas nėra varžomas. Amerikos 
180 mii ' gyventojų suvartoja- 
daugiau nei kitur 300 milijonų. 
Tai puikiausia rinka užsieninei 
prekei, kuri gali nustumti į šalį 
amerikinę.

Gali konkuruoti ir nukonku
ruoti užsieninė prekė ne dėl to, 
kad ji geresnė, bet dėl to, kad 

pigesnė prekė išstumia bran
gesnę.

Praėjo laikai, kada Amerikos 
prekes darė pigesnes techniki
nis, masinis gaminimas. Tą pa
čią techniką dabar vartoja ir 
kiti kraštai. Gamintojus specia
listas ruošia ar turi paruošę ir 
kiti. Jiem daug padėjo ir pati 
Amerika savo užsieninėm, "ka
rinėm ir ūkinėm pagalbom. 
Nuo 1945 karinės pagalbos, ku-

— Amerikos pragyvenimo ly
gis vėl pakilo liepos mėn. iki 
126,6 proc. 1947 lygio ir 1,4 
proc. daugiau už praeitų metų 
liepos mėn.

Dirvoje nuaidėjo pasidalini
mas nuomonėmis taip skirtin
go tipo žmonių, sakykim, tarp 
aktyviųjų ir pasyviųjų, tarp 
“klajoklių’’ ir “sėslių ’; tarp tų, 
kurie mano, kad Lietuvos rei
kalu dabartinė padėtis leidžia 
ir Įpareigoja ką nors daugiau 
padaryti, ir tų, kurie mano, 
kad viskas eina normaliai, kiek 
tai sąlygos leidžia, ir reikia tik 
esamą padėtį palaikyti,

Pirmojo tipo raštus Dirvoje 
Nr. 75 parašė Br. Raila, atpa
sakodamas Los Angeles St. Žy
manto pranešimą ir'diskusijas. 
Siūlydamas imtis kontrofenzy- 
vos prieš Maskvos mestą ak
ciją tarp laisvojo pasaulio lie
tuvių ir pačioje Lietuvoje, kal
bėtojas buvo reiškęs tokias

Nėra pinigų tam reikalui? O 
kelionėm ir sąskrydžiam, ku
riuose tepritinamos rezoliucijos, 
pinigai išleidžiami tūkstančiais.

— Tokios temos kaip Pirčiu
pio tragedija ir Kalniškių mū
šis nesudomino nė vieno rašy: 
toją, o tą tragediją reikėjo per
leisti komjaunuoliui rašytojui 
Marcinkevičiui. -

/ ;

Deja, netikiu
Dirvos hr. 80 atsiliepė V. 

Trumpa. Jo mintys yra lyg ir 
antrojo . tipo žmogaus, kai jis 
teigia:.

Apšildysią upes
Sovietų mokslininkai 

vojo planą Volgos ir Dniepro 
upėm palaikyti laivų plaukio
jimą ir žiemą — reikią leisti 
j tas upes šiltą vandenį ik dirb
tinių ežerų.

ba moteriškam paltui ..... 
Ptavitaunfo medžiagos vyriškiems, ar
ba. moteriškiems kostiumams —..........
Visi reikiami priedai, kaip paminėt* 
siuntinyje Nr. 1

bes šakos per pastatais dve- 
jis metus turėjo sumažinti savo 
-gamybą 14 proc., padidėjus im
portui 87 proc. Tai sumažino 
darbą 30,000 darbininkų. Kai 1 
kurios smulkios firmos susitik- 1 
vidavo dėl tos konkurencijos. I 
jPer paskutinius meta Amen- s 
ka importavo pusantro karto 
daugiau nei eksportavo. *

Tokios nuostolingos lenkty- > 
nės pradeda kelti rūpesčio fir- > 
mom ir unijom. ►

Pli Kirtį vfinorto  -------------------------------2 poros SS*JO
{ aukščiau paminėta* kainas jrtm visus MlaMoe, taip kad adre

satui nieko nuraMs rookŠU. Visi startiniai yra aptausU ir jų pri
statymas garantuotas. Prie Mų standartinių NanUntg jte gante pa- 
pOdonud prMšti ką tik jte pageidaujate ir uS tai rakte papildomai 
neMtt tflt nuritą.

Papildomų informaciją, • taip pat medžiagų ptvyaddtų reikaH 
prašome rėdyti lietuviškai Ir Jte gausite tuojau* mteų atsakymą,

GENKBAL PA*€EL A TKAVĖL CO, INC,— 
138 ItaiUs Avo. Hartford, Cmm. Telef. CBapri 6-4724

Vyrtdkas, arta moterHkas megstinis .... 1 gab. 599.90
4. Tas pat*, kaip atuntinys Nr. 3 Prie to pridedama 3 dtrt>-

tino Miko medUagoe sukneMms, vląo 11 Ardų______ |79J0
5. Tas pats, kaip siuntiny* Nn 4 Prie to pridedama vokiMoos

ganytas skustuvas, plaukams kirpti maltnėlt Ir stiklui \ 
plauti raktukas su tikra <ttamantu------ ------------------- - >89.90

9. Medžiagos paltams 100% vilnos ------  2 gab.—t jardai
Medftagos kostiumams 100*ą vllnoa 2 gab.-7 jardai

2 gab.
2 poros

■ nurodyti, kad mūsų rašytojai t 
I I turėtų dainuoti ne apie Orfe- I
| „ ■ jaus medį, bet rašyti apie Pir- >

, čiupto tragediją, ir Kalniškių ► 
mūšį ... Nurodinėjimas, ką ra- » 

Pont verpimo fabrikas OM H tek ory, Tenn., Šytojas turi rašyti, jau yra pa- ► 
sikesinimas į ... laisvę”. b 

- ’ Atttoriūs ribojasi tik ‘Mėnin- 
teliu, kuo dar mes galim kam g 
nors padėti, tai savo prisirisi- g 
mu prie tiesos ir savo galėji- | 
mu, bent ligi tam tikro, laips- i 
nio, laisvai tiesai tarnauti”. I

Kokia išvada? į
Dirvos Nr. 96 B. Raila str. | 

“Mūsų Žalgirio mūšis” atsakė 1 
<ne anuos klausimus konkretin- 
damas ar gindamas, tik didžiu 
nustebimu, kad oponentas V. 
Trumpa “netiki” ir kad “labai 
aiškiai matome, kad Lietuvos 
okupantų įvariais būdais vyk
doma infiltracija įsiskverbė | 
užjūrius. Vieni čia pilsto nuo
dus už rublius, kiti dėl užku
lisinio teroro, treti, su perplau
tais smegeuiatis, ketvirti visai 
už dyką, iš natvmm, iš kvai
lumo ar net dėl liberalDimo’ **.

Atrodo, kad “sėstiai” taip 
tvirtai pisėdę ir “klajokliai” taip 
toli save idėjom suMajoja, kad 
nebdieka ryšio tarp vienų ir 
antrų; ir po svarbių itiaustaių, 

Ir kokiu būdu? Netikiu, kad ir 
koks kultūrinės akcijos centras konkrečių sutartinių atsažy"ik 
čia fgalėtų ką padėti”. __ mmbvri ferga

“Bet blogiausia, — tęsia V. preL Kripattis, buvęs Ptaė-
Trumpa, — kai B. R. bando vėžio katedros Hebota.

135 W. 14th Street 
NEW YORK 11. N. Y. 
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Prieš 40 mėty gudiškam 
Minske (1920 rugpjūčio 17) bu
vo susirinkę lenkų ir rusų at
stovai tartis baigti karą. Tame 
kare rusai buvo nuėję iki Var
niuos, o lenkai pasiekę Kijevą. 
Taikintis vertė abiejų šalių po-

; bios sutartys su Estija, Latvi
ja ir Lietuva. Bo'ševikų spau
da džiūgavo, Sovietų Sąjungai

Dalbas ir gerovė Amerikoje
Darbas ir gerovė neatjungia- neša, kad praėjusiais metais 

mai susirišę. Nieko žmonėm 
nėra duoto veltui. Toks yra mū-

litinė ir ūkinė negerovė. Rug
sėjo pradžioje, kai rusai buvo 
iš Lenkijos išmušti, derybos iš 
Minsko perkeltos Rygon. Bol- 
ševikinei delegacijai vadovavo * 
Joffe. Jis lenkam pasiūlė pri
imti Curzono liniją, kaip pa
grindą busimom sienom. Ta 
siena būtų ėjusi nuo Svislo- 
čiaus įtako Nemunan, pro Rū
dą, Baltvydžio girią. Lietuvių

Be to, Maskva turinti morali
nį įsipareigojimą to neteisti, nes 
pasirašė su Lietuvą sutartį, >•* 
gal kurią Vilnius ir koridorius New ReęuhBc ‘rašė: 
pripertam- Lietuvai. Maskva "Betkokia taika i 
tik tada pritartų, jei Lietuva būtyMeskvaitoteab^ 
pati lenkams Vilnių ir kraštą rusai nodbeito ten

Amerikos darbininkai pasiekė 
_____ ____ aukščiausią savo gerovės laipsnį

sų likimas, nepakeičiamas Ne- šio krašto istorijoje.' Gėrybių 
pakeis jo nei nauji technikos yra pagamintai užpusę tnie v1ad,mir Jo(fe net du5 k 

•'—išradimai, nei visatos užkariavi- jono dolerių. Darbininkų skai- - J
mas. Žmonėm reikėjo ir reikės 
dirbti. Tik jų darbas gali būti 
žymiai palengvintas. Jau dabar 
žmonės vis mažiau naudoja sa
vo jėgą, nes pasikinko techni
ką.

Kas moka išsiversti be sa
vo darbo vairių, naudojasi ki
tų darbu, prakaitu, vargu, aša
romis ir net krauju, šios ne
teisybės žmonių gyvenime bu
vo ir, tur būt, niekada jos vi
sai neišnyks, nes žmogus taip 
pat yra plėšrus. Dar senieji ro- 
menai sakydavo, kad “žmogus 
žmogui yra vilkas“ Krikščiony- 

( bė gerokai aplygino žvėriškus 
žmonių santykius, bet kai ar
timo meilė ne visų ir ne visuo
tinai vykdoma, neteisybė daug 
kur lieka.

Socialinė nataisybė yra ma
žesnė kraštuose, kurie valdori 
laisvai ir demokratiškai. Prie
spaudos kraštuose žmonės la
biausiai išnaudojami. Melu nu- 

' skamba, sakysime, Sovįetų Ru
sijos pasigyrimas, kad ji “dar
bo žmones išvadavo iš kapi
talizmo priespaudos”.

Yra tiesa, kad kapitalistinė 
santvarka darbo žmogų buvo

valandų į savaitę. Didžiosios u- ja. Rusija turinti atsitraukti ii 
dėl bolševizmo, o dėl bendros “i“ s‘eHa 32 Taland,t 

kultūrinės pažangos. Komunisti
niuose kraštuose yra atgaivinta

Pirmas sutarties straipsnis tiesioginį sudsMdmą su Lietu- je arenoje savo vardą, nusmu-

jos ginčas dėl žemių "esąs jų jie <

čius pasiekė 69 mil., ir jis vis 
auga. Arti 60 proc. Amerikos 
šeimų turi savo namus. Tai yra 
taip pat aukščiausias skaičius 
šiame krašte.

Niekas neginčys, kad Ameri
koje uždarbiai ir gyvenimo ly
gis yra aukščiausi. Tos ge
rovės pasiekta ne gyventojų žu
dymu, ne kolchozinimu, ne prie
varta, ne išnaudojimu, kaip yra 
už geležinės sienos, o laisve ir 
demokratine santvarka. Kas 
dar yra negero, stengiamasi 
taisyti. Darbo departamento 
sekretorius' James P. Mitchell 
pats nurodo, kad farmų darbi
ninkai uždirba tik penktadalį 
to, ką gauna fabrikų darbinin
kai. Bet ir fabrikuose kai kur 
atlyginimas neprašoka vieno do
lerio valandai. Primena netei
singą darbininkų šalinimą dėl 
senesnio amžiaus, dėl didesnio 
pelno, dėl savivališko fabrikų 
vietos kilnojimo ir k. Visa tai 
siekiama įstatymais pataisyti.

Pastangos pagerinti ir paleng 
vinti darbo sąlygas nesiliauja. 
Pavyzdžiui, Darbo dienoje pri
simenama, kad 8 valandų dar
bo diena išsikovota dar 1886. 
Dabar dirbama nuo 40 iki 35

(nigs. 17 ir 24) pareiškė, kad 
Maskva pripažįsta Gudijai, Lie
tuvai ir Ukrainai apsisprendi
mo teisę.

Lenkų delegacijoje reiškėsi 
dvi pažiūros: Pilsudskio ir 
Dmovskio. Jas nušviečia Croy- 
don Hali Akademijos (Ątlanti< 
Highlands, N.J.) istorijos pro 
fes. J. Dambrowskio straips 
nis lenkų žurnale The Polisl 
Review (New York, nr. 1960)

Pilsudskio nuomone, Lenki 
jos laisvė priklausanti šuo Ri 
sijos valstybės silpnumo, ats 
ėmus visus kraštus, kurie įse 
niau priklausė Lietuvos - Len 
kijos valstybei. J. Dambrows 
kis ją vadina Jogailėnų F« 
deracija. Tie kraštai iš tikrųjį 
priklausė senovės Lietuvai. Len 
kai juos pasiėmė iš lietuvių p 
Liublino unijos.

Dmowskis manė, kad reiki 
atkurti ne Jogailėnų Federaci 
ją, bet stiprią vieną lenkų a 
lenkų kultūros paveiktų kras 
tų valstybę.

Pilsudskininkų veikiama dt 
legacija Rygoje pareikalavo pri 
pažinti nepriklausomą Ukrain 
ir nepriklausomą Gudiją, ir leis 
ti jom susifederuoti su Lenk

ridorių į Lietuvą.
Lenkijos seimas projektą pri

ėmė spalio 22, o Maskva — 
spalio 24. Sutartis pasirašyta 
Rygoje 1921 kovo 8.

Projektą priėmus New Yor- 
ke einąs Maskvai palankus ame-

ue laimėjei, ne* se len- Vilniaus. Finansiškai Lenkija 
-vi*, buvo arti bankroto, tačiau nega- 

amiMM pripfir betiko— vo~ 30 mil aukso rublių, ku- 
_____ Vrangetis" ... riuos Maskva žadėjo, kaip Lie- 

Sutartis nepatiko baltiesiem, tuya negavo jai pažadėtų 3 mil. 
rusam. Jų organas Paryžiuje 
(“Obščeje Delo”) sakė: ji kve
pia vokiečių savo laiku rusams 
užkartąją Lietuvos Brastos su
tartimi (1918). Bolševikai len

ras w£s pareiškė: “Dabar mū- P»rHj<» diktatūrą. “Kras- 
sų broliai Silezijoje galės ra- karieta”,pavyzdžiui, ra
nda sąžine prisidėti prie Len- sė: “Taika 511 preky-
kįfos^ su bos sutartis su Anglija, susita-

“ rimas su Turkija — tai daly
kai per platūs ir per dideli šiuo 
momentu visu pilnumu supras
ti’*.

Baltųjų rusų “Obščeje Delo” 
rašė: > “Lenkai savo stiprybę 
stato Rusijos silpnumu. Nejau 
pamiršo “Smutnoje vreme- 
na’ laikus^ kuomet Lenkijos ka
ralaitis siekė atsisėsti sosteMas-' 
kvoje? Istorija gal pasikartos. 
Tik kas buvo tragiška, bus ko
miška”.

rublių.
Rusams sutartis buvo svar

bi, kaip savo me’Ai buvo svar-

nijos siekia 32 valandų. 1772 Lietuvos - Lenkijos pz
Seniau buvo sakoma, kad ne- dalinimo sienų. Lenkai dar re: 

bus galima pragyventi, nedir- kalavo koridoriaus į Latviją - 
bant į dieną po, 10 valandų, atkirsti Lietuvą nuo Sov. Szverfiiia. Užtat ir gerovės ten - . .

omhi naciairti Chruščiovas neseniai vienam jungos, su kuria sienos

Gerovė yra pasiekiama, kai 
žmonės dirba ar tvarkosi lais
vais Tokiu pavyzdžiu yra Ame
rika. Darbo departamentas pra-

Amerikos unijų atstovui pareis- nustatytos 1920 liepos mėn. Jo 
fe pasipriešino sakydamas, ka 
lenkai siekia Lietuvą savo tik 
lams paimti ir trukdyti Masl 
vos susisiekimui su Vakarai

kė, kad Rusijos žmonės netu
rėtų ko valgyti, dirbdami tik 
4 vai. į dieną. Amerikoje ki
taip galvojama.

lillll

AUSROS VARTAI dabar. Vaizdas nuo stoties pūsis.

ALĖ ROTA kai dievai sugalvojo pasaulį sutvarkyti ir gyvybę į jį 
paleisti.

Šnekučiavo vyrai, kalnely sėdiniuodami ir stovi
niuodami, kuris Šią galvą žemyn nuleidęs ir žvilgs
nį į stebuklingą žemę . įsmeigęs, kuris į ežero tolį, ar 
į dangaus žydrynę akis pakėlęs, lyg mėgindamas su
prasti, iš kur ir. kaip tie visi pasaulio gražumai at
sirado. j

Jaunimas ėjo ratelius pro saulutėmis sustatytus 
medžius. Linksmybe išraudę veidai šmėkščiojo pro ža
lias šakas ir vainikus. Margi drabužiai saulėlydy švie
tė ryškesnėmis spalvomis. Daina, pavakario tyloj at
simušusi į ežero stiklą ir į tamsėjančias, begaliniuos- 
na toliuosna nusiraitančias girias, aidėjo daugeliu dūž
tančių garsų, su džiaugsmo ir neišsakomo ilgesio at
garsiais.

— O man vis ^neaišku,— Klausigzula dunkstelė- 
1 jo lazdele į smilguotą kalnelio žemę, — kuris iš die

vų buvo pats pirmasis, tokią pasaulio rėdą sugalvo
jęs? Jaigu žinočiau, tai jį labiausiai pagerbčiau.

— Tai dabar! — net atsistojo susijaudinęs Mant- 
gyvūnų, augalų ... vilas. — Tai! Kuris pirmas! O kam tau tai žinoti?

Taigi. Dievų valia. Jie, matai, jau žinojo, kaip Saulelė buvo pirmutinė, žinia! ^Ar be jos būtų kas 
augę, ar žydėję? Ogi ir mes tuoj sustiptumėm šal
čiu, jeigu tik ji pamėgintų nuo mūsų nusigręžti!

— Saulelė, sakai. O jeigu lietaus su griausmais 
nebūtų? Ar augtų kas? Ar užtektų ir mums gryno 
oro? Iškeptum tuoj nuo saulelės karščio, jeigu Per
kūnėlis jos už debesų nepaslėptų, o pats gaivumo ir 
drėgmės žemelei neatneštų!

— Gerai. Bet kai pasaulį kas rėdė, taigi ir sau
lelę tada surėdė, ir Perkūną į deberis paleido ir vi
sus šventus medelius užaugino, kur vėlės prisiglau-

ŽVAIGŽDĖ

VIRŠUM
GIRIOS

--- --------romanas ============
(32)

— Žinia, kad nenorėčiau!
— Taigi Ir gerai, kad visa keičiasi čia žiema, 

čia vėl saulelė ateina išsipraususi, tai lietūs užplium- 
pa ... Nenusibosta.

— Aha. Ar jūs norit, ar nenorit: taip jau surė
dyta.

■— Ir pasakysiu, nekvailas buvo, kas surėdė! — 
nusijuokė Klausigaila. —- Toks oro įvairumas! žemės,

visa sutvarkyti. O tu, žmogeli, tik savo darbų žiū-

— Kaip tai nesikišk? Ogi neužmiršti reikia tų 
gerųjų dievelių, kurie taip visa gražiai surėdė ...

— žinoma, užmiršti nereikia! O kamgi ir šituos, 
va, žalumynus čia jaunimas sutempė, kam tie vartai 
ir vainikai? Taigi, ir atsimenam, ir dėkojam dievu
liams. Va, dabar — šiandien pradėjom, tai du kartu 
po devynis saulėtekius šičia sutiksim ir tiek pat sau- 
leidžių nulydėsim Šetekšnin, kad tik sveiki būtume.

— Sakau, kas ir sugalvojo šitaip gražiai pasau
lio surėdymą paminėti, geruosius dievus pagerbti? 
Gražumėlis būna tos vasaros šventės! ,

— Kas sugalvojo? Ogi pati saulelė pamokė! Me
deliai žaliauninkai, žolynai kvepentieji, šiltas vėjelis... 
Kur tu Žmogus gali savo troboj kirmyti, kai visa sau
lelės paliepimu pasikeitė: pievos sužaliavo, sužydėjo, 
giria atkuto, pusnynais nusikračiusi, gegulės užkuka
vo, paukščiai naujus vaikelius į pasaulį paleido, žir
gai išsišėrė, šliužai į naujas odas įsinėrė ... Kaip tu, ’ 
Žmogeli, gali neatsiminti ir nesidžiaugti, kad visa gy
vastis tiktai knbšda, tik juda, tik auga, ir žydi, ir 
vesas ... Tarytum vėl būtų, kaip tą pirmą dieną,

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
(atkelta iš 2 psl.) 

) 1958 teko 25 parduotuvės, 
atvijoje 28, Estijoje 29, Lietu- 
oje 21.
O dėl prekių pasirinkimo ir 

labai* pasitaiko: “Mūsų parduo- 
ivėse pirkėjai nė visada ga- 
i rasti avalynės ir drabužių rei- 
iamo dydžio, spalvos ar faso- 
o. Neretai esti ir taip, kad gy- 
entojų pageidaujamos prekės 
|uli sandėliuose ir nepristato- 
ios laiku į parduotuves”.

Kaip Maskva pristabdo pro
tonas augimą Lietuvoje?
Vilniuje yra fabrikas “Neris”. 

956 jis pagamino kuliamąją 
lašiną “Neris - 56”. Mašina 
asenusios konstrukcijos — jai 
ptarnauti reikia 20 darbininkų. 
)abar fabrikas pagerino — už- 
enka tiktai 5 darbininkų. Ap
kaitė, jei išleis per metus 1, 
00 mašinų, tai sutaupys 15, 
00 darbo jėgos. . Numato 1960 
agaminti 1200. Bet “sovnarko- 
nas” atsisakė duoti tom ma
inom gaminti metalo. Apie tai 
nformavo Sovetskbja ' Litva 
šiaurės vakarų” vyr. inžinje- 
ius V. Albert.

Partinė mokykla
Vilniuje veikia mokykla, ku- 

i rengia partinius kadrus. Per 
15 metų joje mokėsi jau 3,000.

Išleido viso 1,400 žmonių, šie
met baigė 72. Mokyklą baigu
sių 200 paskirti kolchozų pir
mininkais.

Ateistiniai filmai
; _ Vilniaus kinuose paleista ket

verte ateistinių filmų. Jų kryp
tį parodo pats vieno filmo var
das. “Kaip žmogus sutvėrė die
vą” (sovietinė spauda rašo tik 

! mažąja raide). Sovetskaja Lit- 
va prikiša Lietuvos kino studi
jai, kad ji nepagamino antire
liginio filmo iš Lietuvos gyve
nimo.

UŽSIENIEČIAI STUDENTAI 
AMERIKOJE

Pagyvėjus tarptautiniam su
sisiekimui, ypač padidėjo stu
dentų skaičius iš užsienio. Pra
eitais metais Amerikoje stu
dijavo apie 48,500 užsieniečių. 
Jie buvo atvykę iš 141 kraštų 
ir studijavo 1,700 Amerikos 
kolegijose ar universitetuose. 
Daugiausia studentų atvyko iš 
Tolimųjų Rytų (17,000), toliau 
— iš lotynų Amerikos (9,000).

Atvykę studijuoja daugiau
sia inžineriją (ypač iš tolimų
jų Rytų). Humanitarinius moks
lus studijuoja atvykę iš Euro
pos, Kanados ir Afrikos.

selės, laukė mergelė, akis pražiūrėjusi, rankas ištiesu
si. Rindė ištiesė rankas ir apsuko “kareivėlį”. Jogin- 
to veidai nuraudo, lyg putinai. Paskui “ėjo į karą” 
Gedas. Jį pasitiko Mažė ir Diduolė. Ėjo Varnagiris, 
prie kurio vėl pribėgo Diduolė, kiek nuraudusi ir su
mišusi Ėjo Daugėris. Kai niekas prie jo su ištiesto
mis rankomis nesiskubino, nedrąsiai išėjo iš būrio Ty
lūnė ir, nukaitusi lyg žarija, ištiesė ranką.

Neskubėdamas grįžo nuo paežerės Rimgaudas. 
Jis vaikštinėjo pirma tenai vienas, o dabar artinosi 
į būrį. . \

— Nelaimė ateina, — garsiai pasakė Vydas, bet 
pro dainą niekas jo neišgirdo.

Rimgaudas priėjo ir atsistojo prie žaidžiančių, 
kėjimą mįsles minti, priežodžius aiškinti, įvykius at- Kažkuri mergaitė jį pastūmėjo viduriu — “į karą”, 
spėti. Ir kai kaimynai senelį augštino, nors nei gerą 
ūkininką^ žveją, medžiotoją, dainorių ar žynį, nei, 
pagaliau, tokį jau seną esant, bet už jo išmintingas ir 
savotiškas mintis, kurias retkarčiais jis pasakydavo 
savo tylia kalba.

— Saulelė raudona, ir vakaras čia pat, o namo
lio dar nesinori eiti, — guodėsi dėdė Miltautas, ar

Senelio lūpos virpėjo, lyg norėdamos dar ką pra
tarti, bet dainuojantis jaunimas būriu ėjo artyn. Gar
sų srovė nubraukė senelio žodžius.

Mantvilo tėvas buvo išmintingas žmogus. Tai vi
si žinojo. Tik dievai sveikatos jam pagailėjo ir stip
rumo. Visą gyvenimą buvo toksai, lyg vėjo pučiamas 
lapelis. Užaugino šiaip ’ taip šeimą, pats ir didelės se- 
senatvės susilaukė, bet nei turto prisigyveno, nei gar
so paskui save nepaliks; nebuvo niekad sumanus lau- i 
kų darbuose, nebuvo vikrus raitelis, jokiu žygiu ne
galėjo pasididžiuoti, jokio darbo labai gerai nemokė
jo. Visa jo laimė buvo — velionė žmona, kuri dirbo 
už du ir visus reikalus tvarkė. Mantvilas, kaip lašas į 
lašą, buvo panašus į motiną, bet gerbė tėvą už jo mo-

— Dar* neikim dėde, dar neikim! Dar pažaisti 
galim? — šaukė, paskui jį sekdami, jaunieji ir ma
žieji.

— O ką močiutės pasakys, kai taip ilgai lėbau- 
sim? ■ _

Vydas pašoko iš būrio ir suriko:
— Negalima!
Nutilo daina. Nustebę veidai atsigręžė į šaukiantį.

Saulėlydy Vydo veidas atrodė kruvinai raudonas.
—Kodėl? — pirmutinis atsiliepė klausimu dėdė 

Miltautas.
— Kodėl? Kas čia dabar? Kas pasidarė? — pasi

girdo kiti balsai

— O ką tėveliai galvoja? — kreipėsi Miltautas
į Klaurigailą. Rytoj, iš tikrųjų, švento teprasideda, 
bet jaunieji — pramuštgalviai žaisti!

— Tegu, — numojo ranka Klaurigaila. — Ar

— Jis užmušė žaltį! Negali žaisti su visais! Už
trauks nelaimę, kuris jo ranką palytos! — Vydo žo
džiai, kaip kirvio kirčiai į kietą medį krito iš lėto, 
apgalvoti ir taiklūs.

Pasigirdo šnibždėjimai, abejonių ženklai, vienas, 
kitas išgąsčio aiktelėjimą*

— Galima!—- Kaip kirčio aidas girioje, nuskam
bėjo kiek duslus, bet aiškus ir tvirtas dėdės Miltau-

reikia. Kas toksai protingas buvo, a? Tai bent šei- — Ačiū, ačiū! — šaukė visi 
mininkas! Visa žinojo, suprato, ko laukatos, ko gi- — Kol saulė patalėlį pasiklos, tai dar mes “Ka
noms, ko ir žmonėms, gyvulėliams reikia. reivėlį” pažaisim! — Riedėjo tyliukui Rindė ir jau

— Praamžius, vaikeli, — nelauktai atsiliepė Mant- tvarstė visus už rankų, statė į efles, o Jogtetą pir-
vilo tėvas, į šalis kretančia galva senelis, žilas ir iš- mutinį išstūmė į vidurį, “kareivėlį” į karą išleido ...
vagotu raukšlėmis veidu. Susiūbavo galinga daina. Apraudojo narsų raiteiėiį gi-

amžius. O kas jis toksai? Kad man kas daugiau apie 
jį pasakytų! A, seneli? Kaip manai, kas tas Praam
žius? Ir kuris iš jų buvo pirmesnis: Paamžius Per
kūną leido, ar Perkūnas Praamžių savo jėga į pilį

— Ne! — atrėmė Vydas. Jis dairėsi į Klausigai- 
los pusę, vėrė akimis abejojančius jaunųjų žvilgsnius, 
lyg mėgindamas prigrąsyti, abejones įveikti, iššauki-

Tyla parityavo visus gerai ištęstą akimirksnį.
— Galima! — dar aiškiai pranešė vakaro tylą

Miltauto balsas, -s— Bk, Rimgaudai į vidurį! Jeigu 
rios ir kalneliai išleido sesutės, išleido motulė. Ka- jis ir būtų tai padaręs, iš senų senovės yra papro-
rtivėlis jojo, triš dienas ir tris naktis, upes, jūras tys, kad Vasaros šventėj nusikaltimai atleidžiami ir

lygta ir geruoju, kaip buvo pasaulio pradžioje. Po
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VYTAUTAS BELECKAS

PAMPAS ĮVYKS BETKOKIAtl OttUl ESANT

THOMAS G. YOUNG

/Iš viso dol. 145; angliškų sva
rų 21, ir vokiškų markių 497,

ciali programa pagėrbti Lietu
von partizanams. Sc^ee ango
je^ buvo išklostyta lietuviškos 
tautinės vėliavos su juodu šy
du ir beržų šakų kryželiu vė
liavų centre. E šonų Žali ber-

už savo automobilio apdraudę?

Dideliam apdraudos sutaupynrai, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

rciimhnjoirt nuostolių atlyginimo.

preineBevm. Be 
ai Jot* »miii

am Oi

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn U, N. Y.

daugybė degančių žvakučių. To
kioje nuotaikoje pranešimą skai 
tė V. Natkus — “Partizanas 
heroinėj ir realistinėj buity”. 
Studentai A. Lingė, A. Neiman- 
taitė, G. Dubauskaitė, A Jasai
tis ir V. Bartusevičius paskaitė

Penktasis — Karijos valdo
vo antkapis M. Azijoje. Jį pa
statydino 353 metais po Kris
taus valdovo žmona Artemizėja. 
Tai buvo 42 metrų aukščio di
džiulis pastatas iš brangaus mar

Savaitės uždarymas
Toliau posėdį pratęsiant, dr. 

J. Grinius pristatė Pabėgėlių 
Kat. Jaunimo Komisijos asisten-

tame amžiuje vienas arabų ka
ro vadas tas liekanas parda
vė. Joms išvežti reikėjo 900 
kupranugarių.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

ANTANAS VAITKUS, vedSjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Kiek yra žinoma iš istori- šventovę apiplėšė romėnai. Ga- Tai buvo bronzinė graikų sau
jos, žmonės manė, kad patys- lotinai ji sunaikinta 262. Tai lės dievo Helijaus statula Ro- 
didžiausi žmogaus sukurti že- padarė gotai. Šventovę statė doso saloje. Ji buvo statyta 12 

metų (Pradėta 280 prieš Kris-
/ tų). Ji buvo* 32 metrų aukščio?

Ketvirtasis Dzeuso statu- 224 metais ją sugriovė žemės 
la. Puošdamas Dzeuso šventovę drebėjimas, bet ir jos liekanos 
Olimpijoje, ją sukūrė graikų jar yįg stebino žmones Septin- 
skulptorius Fidijas. Statula bu
vo 70 pėdų aukštumo, padeng
ta auksu ir dramblio kaulu. Ji 
vaizdavo Dzeusą sėdintį soste. 
Kartu su šventove ji sudegė 5- 
tame amžiuje.

kad jie primintų jai gimtojo 
Midijos krašto kalnus ir išblaš
kytų liūdesį. Tam reikalui ant 
specialių skliautų buvo pastaty
tas didžiulis amfiteatro formos

nių, T. V? Gidžiūną. T. J. Vaiš
norą, M. Mustek ir dr. K. J. 
Čeginską), įneštos studentų 
^ateitininkų vėliavo-. Stud. A. 
Jasaičiui perskaiči^? p-otokolą, 
7 studentai ate^ū^jaLvdavė 
įžodį. Priesaiką prie nė studen- v^tęs reikšmę lietuvių tarpu- 
tų ateitininkų dv .stn v^das kun. 
Br. lubinas, ženklelius prise
gė ateitininkų federacijos tary
bos narys dr. J. Grinius. Pasvei
kinimą tarė tėv. V. Gidžiūnas.

Mrs. S. Krauiiaitis. Andes, N.Y. 
tel. Andes (Endis) N. Y. 2781

Mū Mhndhfi*o> Ten buvo stn-
TJ—BS.- T - -■ ■ -4-t4? f -V -CttUHlUT* V***™j*r lįin k h
bendratis ptitotijEMdą. ibggp 
8, pirmadienį prisidėjo dar naii 
ji dalyviai. Tą pat tiesą popiet 
studijų savaitė pradėta maldą, 
kurią perskaitė tėvas V. Gidžiū
nas, OJ*. M. Pradžios žodį ta
rė dr. Jonas Grinius, priminęs 
pagrindinį savaitės tikslą — pa
minėti Lietuvos pavergimo20 
metų sukaktį,dėl to\fr paskai
tos didele dalimi taikytos šiai 
temai.

Tuojau pirmąją paskaitą skai
tė prof. Zenon. Ivinskis: “Hero
jiškieji momentai Lietuvos is
torijoje”. Kitą dieną įvyko Eu
ropos LFB metinė konferenci
ja ir ateitininkų posėdžiai, ku
riuose jie išsirinko valdybas.

latos programoje ir visur bend
raudami tiek susigyveno, kad 
pasijuto esą viena puikiai sugy
venanti lietuviška šeima. Ir at- 
sisveįkmti visiems buvo tikrai 
sunku ir graudu; tik dažnai gir-, 
dėti žodžiai, kad kitą metą vėl 

savio bendravimui bei tautiniam susitiksime, guodė ir džiugino, 
atsigaivinimui, kartu Ereikš- 
darnas pageidavimą, kad pa
skaitininkais būtų kviečiami 
daugiau nauji žmonės.

Pabaigos žodį tarė dr. K. J. 
Čeginskas, padėkodamas visiem 
prisidėjusiem prie šios savaitės 
išpildymo, kartu išreikšdamas 
padėką ir visiems dalyviams 
savo aktyviu dalyvavimu ir

Ni ošird.y.ai dėkodamas vi
siems geraširdžiams aukotojams 
lie_..osi su malda širdyjevergimo sukaktis. Bažnyčioje 

tėv. Viktoras Gidžiūnas aukojo 
mišias už žuvusius dėl Lietuvos

geram ir ramiam poilsiui 

catskiukmnūose

išreiškė saro paąigėrėjimą to dariusfem ypatingai vertą ir 
tokia iškBotira užbaiga, drau- prasmingą.
ir tokią EtoJtinga tibaiga, dra 
ge tisus pasvtikiBdanas ir pa- 
žadėdamos .gjąbną~,-paTąaĮją ■ ■

KaHjos. JAV. PnaeinijoB, Sn- 
OMyvmraaBą varas, ižrettšdama ^įjos Šveicarijos ir Vak. Vokie- pasigėrėjimą savaitės turiningu- D^toėdalis — jauti- 

mu, IkImviską dvasia oes drau- man aniA oo studentaL Wici cv- 
gtitimu > prasydama atettyje beveik viename tidetia- 
I. v**?"**" 

viena E geriansų priemonių 
stiąBtyti jį nuo nutautėjimo, 
supažindinti su Ifetuviška dva
sia ir su pačia Lietuva bei jos 
rūpes&ds.

Kun. J. Vaišnora iškėlė sa-

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ adresas
166-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

dant lietuviškas giesmes. Va- 
kare buvo M.' Musteikio prane
šimas: “Pavergtos Lietuvos te
atruose”. - j.. '

Rugptičid l3, šeštadienį, iš
klausyta tėvo Pr. Brazio, MIC, 
paskaita, sukėlusi didžiausią dė- želiai, o apačioje ant laiptų 
mėsą — “Modernieji mokslai 
ir religija”. - '

Partizanę vakare
Ru^>. M, sekmadienį, buvo 

dr. J. Griniaus paskaita jauni
mui — “Asmenybės ugdymas 
šiais; laikais”. Vakare buvo spe-

laisvės ir pasakė pamokslą. Pa
skaitą skaitė dr. J. Vidzgiris: 
“1940 įvykiai ir jų genezė”, pastatas, kurį sudarė palaipsniui 
Popiet J. Jurkonis skaitė re- aukštėjančios terasos, apsodin- 
feratą: “Lietuvaitės filosofija tos medfiais. -
rūtų daržely”. Vakare buvo tė- Trečiasis — Artemidės šven- 
vynei skirta bažnyčioje valan- tovė Efeze, Maž. Azijoje, Sven- 
dėlė. Tėvas Viktoras Gidžiūnas tovė pradėta statyti 7-tame am- 
pasakė dienai pritaikytą pa- žiuje prieš Kristų ir statyta 120 
mokslą ir atlaikė specialias pa- inetų. Vėliau ji buvo sudeginta

8591 LSCo, Schwetzingen,; DM 
70,50 — 4003 LSCo, Miesau, 
DM 15 (papildomai prie anks
čiau aukotų DM 100) —7 8593 
LSCo, Kaiserslautem, DM 5— 
R. Kvedaravičiūtė, Olandija; po 
2) DM. — S. Antanaitis, Huet- 
te -feld ir J. Bakaitis, Kettering 
(Anglija), po 10 DM. — M. Ve- 
reika, Kettering, Anglija.

DAINOS EŽERE
Rugpjūčio 10, trečiadienį, ne

buvo jokių paskaitų Pcųuetėj 
visi dalyviai plaukė dideliu lai
vuaplink Stanibergo ežerą, lie
tuviškų dainų garsais ir klege
siu užpildydami plačius tolius. 
Vakare dr. J. Vidzgiris paskai
tė įdomų pranešimą: “Lietuva 
žydų poezijoje”.

Rugpiūčio 11, ketvirtadienį, 
buvo numatyta prof. A Macei
nos paskaita. Jam susirgus, pa
skaitą skaitė dr. J. Grinius: 
“Salomėjos Neries patirtis bend 
radarbiaujant su komunistais”. 
Vakare — linksmavakaris, ku
rį pravedė ateitininkai studen
tai. Vakarą atidarė V. Bartuse
vičius. Programoje dalyvavo V. 
Bartusevičius, K. žemaitis, A. 
Lingė, A Jasaitis, kun. Br. Lu
binas. Dvi mažytės Baltrušaity
tės pašoko ir pasakė eilėraščių, 
o studentės R. Kumfertaitė, G. 
Dubauskaitė, R. Mariūnaitė, G.

PAMINKLUI IŠVEŽTI REIKĖJO 900 KUPRANUGARIŲ 
gelio dainų motyvais apdaina
vo visus savaitės dalyvius. Visi

Septintasis — Aleksandrijos 
uosto švyturys, pastatytas tre
čiame amžiuje prieš Kristų. JE 
turėjo 180 metrų aukščio.

Panašių pasaulio “stebuklų” 
yra buvę ir daugiau. Sakysim, 
tokiu stebuklu buvo laikomas 
Nojaus laivas. Bet E visų tų

muro. Po pusantro tūkstančio stebuklų , nors vienas kitu pa- ... , . .. .. n . ... f. Z. «_oiazius. ligi tol dirbės ne-
metų jį sugriovė žemės dre- keičiamų, niekada negalėjo bu- r .

ti daugiau kaip 7. Tasai skai- ue.’.tvių parapijoje St. Louis, 
čius buvo laikomas stebuklui- naujom pareigom buvo paskir- 

maldas, visiems dalyviams gie- ir atstatyta. Nerono laikais tą Ješta»i» _ “Rodoso kolosas”, gu. PX tas tik prieš tris mėnesius.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Tėv. Altanas Bernatonis 
Sielovados Direktorius

kabantieji sodai. Juos įrengė Ba
Rugpiūčio 12, penktadienį, bilonijos karalius Nabuchodo- 

prisiminta liūdnoji Lietuvos pa- nosaras savo žmonai Ametisai,

—Kun. Z. Gelažip paskyrus 
k’e’:onu lietuvių šv. Judzapo pa
rapijai St. Lotus, Mo., parapija 
beveik dvigubai paaugo. Kun.

Pirmasis — Egipto pirami
dės. Jos yra Elikusios iki mū
sų dienų.

Antrasis — Babilono miesto

Sielovada dėkoja
4 ;Vokietijos katafikų vaikų va
saros stovyklai nuo liepos 27 
iki rugpiūčio 23 aukojo: po 25 
dol. — prel. Pr. VirmauskE, 
So. Boston; kun. K. Kuzmins
kas, Brooklyn; kun. Kontautas 
su vyčių grupe euch. kongrese, 
Šo. Boston; dr. J. V. Dubins- 
kai Chicagoje. Po 10 doL — 
J. Sarafinaitė Glasgow, Škotija; 
L. špokas, Tacoma, JAV; J. Mi
sevičius, Regan. Kanada. Po 5- 
dol. A. Kareiva, Chicago. An- 
giEkais svarais: 15 — kun. J. 
Gutauskas. GIasgow, Škotija;
5 — J. Šėma. Pinedon, Angli
ja ir 1 — L. L. Nomeika, Ket
tering, Anglija. Vokiškomis mar 
kėmE: DM 110 — 4204 LSCo, 
Uhlerborn; DM 104,38 — 2040 
LSCo, Miesau; DM 97.20 —

viai sąmojingu humoru kritika
vo savaitės rengėjus, iššaukda
mi daug gardaus juoko. Po to 
buvo šokiai, tautiniai žaidimai 
ir liaudies dainos.



1960 m., rugsėjo 2 d., n r. 61.

Praėjo vasara per Kennebunkportą
Rugsėjo 1 baigėsi vasaroji

mas Kennebunkporte. Baigėsi, 
nes skaisčiaveidė vasara jau 
tolsta. Užsidarė viešbučiai, res
toranai, kavinės. Muzikantai su
sikrauna savo dūdas ir skuba 
iš paskos, vejasi vasarą iki Flo
ridos. Dailinirikai sugriebę tep
tukus grįžta į New Yorką. Prie 
marių lieka ramios žuvėdros, 
lieka rusvi pranciškonai savo 
sodyboje. Jie lengviau atsikve
pia, nes ir per jų sodybą ėjo 
vasara, vedusi daug svečių.

★
Nuo 1947 jau metų randa

me lietuvius pranciškonus ta
me Atlanto pamary. Nuo tada 
ir Kennebunkportas pasidarė 
mums žinomas. Nevienas atva
žiuodavo aplankyti, pasižiūrėti 
Tuo metu buvo tik du namai 
svečiam sustoti. Dabar naujų 
pastatų tiek daug, kad visus 
svečius be vargo priglaudžia.

BERNIUKAI PIRMIEJI
Kai Atlantas Įšyla, pirmieji 

vasaroti atskuba berniukai. Šie
met buvo dešimtoji jų vasaros 
stovykla. Gražus tai skaičius, 
Per tas stovyklas praėjo daug 
vaikų. Pasidarę studentais, jie 
čia atvyksta vadovauti jaunie
siems.

Stovyklauti sąlygos idealios. 
Miega gimnazijos rūmuose. Su
kilę skuba Į koplyčią, pakelia 
vėliavą, papusryčiavę pasisklai- 
do aikštėje. Gali daužyti svie
dinį, kiek tik nari, ir niekam 
langų neišmuši. Gali bėgti kiek 
Įveiki, iš savo stovyklos neiš
bėgsi. Pušynai, krūmai, kalvos, 
akmenys — tai geriausia vie
ta žaisti “indėnus”.

Po pietų visi išsikelia prie 
Atlanto. Čia erdvu. Gali meške
rioti,žaisti tinklinį, maudytis, 
kol švilpukas pašaukia pavaka
riam.

Tada klasėse arba po medžiu 
būna pamokos. Būna lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos, 
dainų. Pridėk dar iškylas 
Į tolimesnes vietas, rankdar
bius dirbtuvėje, gausi nuotykių 
pilną vasarini berniukų gyveni
mą.
Stovyklautojus prižiūri vienas 

pranciškonas, šiemet ir pernai 
juos prižiūrėjo tėvas Kęstutis 
Butkus, O.F.M. Jam talkino jau
nieji studentai.

Po keturių savaičių baigėsi 
stovykla. Dalis berniukų dar 
pasiliko porai savaičių.

SVEČIAI, SVETELIAI
Su berniukais pradeda telk

tis ir vyresnieji. Pirma atvažiuo
ja jų tėvai, vėliau — svečiai. 
Jų būna iš Įvairiausių vietų: 
Kanados, Chicagos, Detroito. 
Clevelando, Baltimorės, Bosto
no. New Yorko. Vieni čia va
saroja porą savaičių, o kiti Įsi
kuria ilgesniam laikui, šiemet 
dail. K. žoromskis praleido be
veik visą vasarą piešdamas.

Visų ir nesuminėsi, kiek jų 
praėjo per vasarą. Sutinki se
nai matytus ir gerai pažįsta
mus kaimynus. Jie visai kitokie, 
nei mieste. Jie atostogose. Ne
rūpestingi, pasidavę poilsiui, va
saros pramogai po sunkių metų

Rugsėjo 3-4 Toronte bus Ka
nados lietuvių 7-toji diena, skir
ta paminėti 550 metų Žalgirio 
mūšio pergalei ir 20 metų Lie
tuvos okupacijai. Kartu bus Š. 
Amerikos tautinių šokių šventė, 
dalyvaus apie 200 šokėjų iš 
JAV ir Kanados. Ši šventė bus 
Scarboro Arenoje, 75 Birch- 
mount Rd. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas dr. St. Bačkis.

jas Washingtone. Meninėje pro
gramoje dalyvaus sol. Vacį, že- 
melytė ir Toronto lietuvių cho
ras “Varpas”.

Programa: rūgs. 3 d., 11 vai. 
dailės parodos atidarymas (709. 
College St.); vakare 6 vai. Scar
boro Arenoje — susipažinimo 
balius. Rugsėjo 4 11 vai. iškil
mingos pamaldos Toronto lie
tuvių kapinių aikštėje. Pamal-

Kitiem metam planuojamas statyti dide

lis maudymosi baseinas su jūros vandeniu

Papusryčiauti reikia iki 9 vai. 
ryto. Tada vieni jau kraustosi 
pajūrin, kiti nueina į mieste
lį apsipirkti ir pasižvalgyti, dirs
telti į kokį laikraštį. Didžiau
sia išeiga būna po 12 vai. pie
tų. Tada visi traukia į vandenis.

Prasideda klegesys, juokas, 
net lietuviškos dainos skambe
sys. Laksto sviedinys, o paskui 
jį dideli ir maži. Koks rimtuo- 
lis, pakišęs galvą po skėčiu, skai 
to knygą. Foto mėgėjai švaisto
si su kameromis, fotografuoja 
bangas ir vaikų statomas smė
lio pilis.

Apie 5 vai. pajūris ištuštė
ja. Traukia Į namus, kur apsi
plauna čiurkšlėmis, pasipūsto ir 
skuba į valgomąjį. Jūroje pasi
maudžius išalksti. Vakarienės 6 
vai. niekas nesivėlina.

Po vakarienės sportąs. Vieni 
žaidžia tinklinį, kiti sulinksta 
prie šachmatų lentų, o dar ki
ti, prisimindami miestą, žiūri 
televizijos. Mėgėjai su raketė
mis rankose skuba Į teniso aikš
tę. Pamatysi ir gražiai išsipus
čiusius. Jie skuba i teatrą, ope
rą ar eina Į kiną.

Patalpos gražios ir švarios, 
pritaikytos vasaroti. Nors jų 
daug, bet kartais užplūsta tiek 

LIETUVIŲ DIENA Kennebunkporte, Me., tėvų pranciškonų vienuolyno sodyboje. Nuotr. Beatričės 
Kerbelienės.

KVIEČIAME Į KANADOS LIETUVIŲ VH-TĄJĄ DIEN|

žmonių, kad tenka dalį priglaus
ti kaimyninėse vilose.* šiemet 
buvo tokių savaičių, kai susi
rinkdavo iki 200.

VALGOMAJAME
Erdvioje gimnazijoje yra du 

valgomieji. Gali susėsti arti 200. 
švaru ir gražu. Sienose prika
binta lietuvių dailininkų pa
veikslų.
' Patarnauja jaunos mergaitės. 
Atneša valgius ir nuima lėkš
tes. (šiemet triūsė Makauskai
tė ir Katinauskaitė). Turi smar
kiai suktis, varstyti virtuvės du
ris, kad visi būtų sotūs ir pa
tenkinti.

VIRTUVĖS KARŠTYJE
Kai visi ilsisi, virtuvė tebe- 

kūrena ugnis ir dideles krosnis. 
Pro durų plyšį pamatai, kokie 
tan dideli kavos virduliai. Iš kar 
to išverda kibirus. Krosnyse iš
kepa mėsa šimtam. Čia šeimi
ninkauja Bronė ir Vladas Chla- 
mauskai iš Athol, Mass. Jiems 
talkino A. Krulikienė iš New 
Yorko. Aplinkui sukasi ir dau
giau darbo rankų. Neša ir krau
na, valo ir plauna.

Dažnai sutinki tėvą Joną Dy- 
burį, gvardijoną, kuriam rūpi 
visi svečiai ir visos jų nuotai
kos. Jis prie stalo drauge su

DARBININKAS 
————fa—rasas n i-a1 nir-nfsaaasga—wef= « -m

visais valgo. Vilų kambarius 
tvarkė ir prižiūrėjo p. Jasins
kienė iš New Yorko.

VASAROS ĮVYKIAI
Rugp. pradžioje buvo Lietu

vių Fronto Bičiulių studijų sa
vaitė, sutraukusi apie 100 as
menų. Vos ji pasibaigė, pradė
ta rengtis lietuvių dienai. Rug
piūčio 14 suvažiavo autobusais, 
automobiliais daug lietuvių iš 
Bostono, Lawrence, Lowell, Wo 
cesterio ir k. Tautinius šokius 
išpildė ne tik lietuviai, bet ir 
p. Ivaškienės suorganizuota ki
tų tautų grupė.

PERTVARKYM/'
Nuo Įsikūrimo čia daug kas 

pakeista, pagražinta. Stovi Liur- 
do grota. Kryžiaus Kelių pa
minklas. Gražiai atrodo naktį, 
kai apšviečia margaspalvė švie
sa. Miške pagal upę pravesta 
nauju^ takelių, padaryta išky
lom vieta, pridėliota suolelių. 
Kitiem metam planuoja pasta
tyti dideli maudyomsi baseiną 
su jūros vandeniu.

★
Vasara praėjo. Svečiai grįžo 

į miestus prie savo darbų ir 
mena gražias dienas, praleistas 
ten prie jūros platumos, saulės 
ir vėjo, sakais pakvipusio pušy
no. Vienuolyno sodyboje tylu, 
bet tuoj prasidės mokslo me
tai. gimnazijoje skambės skam
bučiai, šaukdami Į pamokas, Į 
darbą. P. J.

Francis V. Allen. Popiet 4 vai. 
Scarboro Arenoje iškilmingas 
aktas ir tautinių šokių šventė.

Kanados lietuviai maloniai 
kviečia JAV lietuvius gausiai 
dalyvauti. Komitetas

— Inž. A. Rudis yra Balfo 
seimo proga rengiamo banketo 
pirmininkas. Banketas bus lap
kričio 26 Congress viešbutyje,

LIETUVIŠKAS kryžius Kennebunkporte, Me. Nuotr. Beatričės Kerbelienės

BALTIMORĖS ŽINIOS
Visu tautu diena šiemet bus 

rugsėjo 4 Gvvynn Oak parke. 
Jau 10 metai dalyvauja ir lie
tuviai gražiai pasirodydami. Ti
kimės, kad ir 
sirodys.

Šv. Alfonso 
mokslo metus 
7 mišiomis.
Alfonso par. klebonas prel. L. 
Mendelis.

Kun. K. Pugevičius grižo iš 
atostogų rugpjūčio 31. Aplankė 
įvairius miestus ir dalyvavo ke
liuose suvažiavimuose.

šiemet gerai pa-

mokykla naujus 
pradeda rugsėjo 

kurias aukos šv.

Show, kurią reng- 
par. sodalietės. bus 
Mardi Gras Supper 
Harford Rd.

Fashion 
šv. Alfonso 
rugsėjo 19 
Club, 6800

Kun. Jonas Mendelis, prel. L. 
Merdelio brolis, birželio mėn. 
buvo arkivyskupo Prano Keoug 
paskirtas šv. Jono parapijos kle
bonu. Energingas kun. Jonas 
tuoj suorganizavo vyrus, kurie 
naujai išdažė kleboniją ir baž
nyčią.

Sol. Prudencijos Bičkienės 
koncertas bus rugsėjo 24 lie
tuvių svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Ruošia Lietuvių Bend
ruomenė. Baltimorės lietuviam 
bus proga pasigrožėti ir pasi
klausyti malonaus solistės bal
so Pr. Bičkienė yra sužavėju
si lietuvius Įvairiose kolonijo
se.

Konstancija Tamašauskienė, 
senos kartos lietuvė, kuri pas
kutinius metus sirgo ir rugp. 
10 staiga mirė savo namuose 
(No. Calvert St.). Velionė ak
tyviai dalyvavo Įvairiose orga
nizacijose. ypatingai Amerikos 
lietuvių karių motinų organiza
cijoje. kurioje seniau ėjo pir
mininkės pareigas. Gedulingos 

Jokūbo bažnyčioje rugpiūčio 24. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdę sūnūs Law- 
rence, Harold ir Jonas.

Povilas Sakevičius, sulaukęs 
gražios senatvės, bet ilgus me
tus sirgęs, mirė Edgewood li
goninėje rugp. 21. Velionis se
niau gyveno Casadel St. prie 
Morrell parko. Mišios buvo šv. 
Alfonso bažnyčioje rugp. 24. 
Palaidotas Loudon Park kapinė
se. Jonas Obelinis

Prasideda mokslo metai
Newtown, Pa., kazimieriečiy 

vadovaujama aukštesnioji mo
kykla naujus mokslo metus pra
deda rugsėjo 7 mišiomis 9 vai. 
ryte. Mišias aukos kapelionas 
kun. dr. K. Širvaitis. Sesuo M. 
Agnesina, mokyklos vedėja, pa
aiškins naujų metų programa 
ir nurodys klasėms kambarius.

Mokykla per paskutiniuosius 
5 metus yra padariusi didelę 
pažangą. Mokinių skaičius spar
čiai didėjo. ‘ Mokyklos pastatai 
stovi gražioje apylinkėje, apsup
ti miško, laukų ir žalių pievų. 
Mokyklos programa ir meno, 
gamtos mokslo muzikos ir na
mų ruošos kursai vedami pa
gal moderniškuosius reikalavi
mus.

Mokyklos pagrindinis ir svar
biausias rūpestis yra religinis 
ir dorinis jaunos mergaitės auk
lėjimas. Tam tikslui šv. Kazi
miero seserys, kurios veda šią 
mokyklą, yra visiškai pasiauko
jusios. Seserims padeda kape
lionas kun. dr. K. Širvaitis. Se
suo M. Emerenciana yra Vilos 
Juozapo Marijos vyresnioji.

IS VISUR
— Ateitininkų Kongreso iš

kilmingos pamaldos bus rug
sėjo 4. sekmadienį. 12:15 vai. 
ŠvenČ. M. Marijos Gimimo lie
tuvių bažnyčioje Marųuette par
ke. I pamaldas einama orga
nizuotai iš Marijos aukšt. mo
kyklos aikštės giedant giesmes. 
Mišias aukos J. E. vysk. V. 
Brizgys, pamokslą pasakys prel. 
M. Krupavičius. Mišių metu 
bendrai bus giedamos T. B. 
Markaičio. S.J., komponuotos 
mišios. Bus bendra komunija 
Pagerbtuvės bus Romuvės par
sideda rugsėjo 2. penktadieni, 
7‘ vai. vak., registracija, sutik
tuvių vakaru ir ugniakuru Jau
nimo centre, užsibaigia rugsė
jo 5, pirmadieni, 10 vai. ryte, 
Ateitininkų Federacijos Tary
bos posėdžiu. Iškilmingas po
sėdis bus rugsėjo 4, sekmadie
ni, 3 vai. popiet. Congress vieš
butyje. Kalbės vysk. V. Briz
gys. 
kas, 
prof. 
kare 
bės
Kajeckas. Koncertas bus rugsė
jo 3, šeštadieni. 8 vai. vak. 
Marijos aukšt. mokyklos salė
je. Programą išpildys sol. St. 
Baras, D. Stankaitytė, J. Vazne- 
lis, čelistas M. Saulius ir muz. 
A. Kučiūnas. Bankete dainuos 
solistė Pr. Bičkienė.

Vliko pirm. dr. A. Trima- 
Alto pirm. L. Šimutis, 
dr. K. Pakštas ir k. Va- 

7:30 ten pat bankete kal- 
Lietuvo.s atstovas Juozas

— Kun. dr. Igno Boreišio, 
buv. ilgamečio lietuvių šv. An
tano par. Detroite klebono, mir
ties metinės yra rugsėjo 11. Jo 
atminimui sesuo Marija ir -švo- 
geris Juozas ant kapo pasta
tė gražų paminklą. Rugsėjo 10 
šv. Antano par. bažnyčioje 9 
vai. ryte bus gedulingos pa
maldos, o tą pačią dieną 2 vai. 
popiet Holy Sepulchre kapinė
se pašventintas paminklas. Vi
si kviečiami gausiai dalyvauti - 
pamaldose ir paminklo pašven
tinime.

— Lietuvos vyčių seimas, 
gražiai praėjęs Worcester, Mass 
rugp. 19-21, išreiškė sveikini
mą Ateitininkų kongresui ir 
priėmė rezoliuciją, įpareigoda
mas centro valdybą ir narius 
glaudesniam bendradarbiavimui 
su ateitininkais.

— Kun. Pr. Dauknys, MIC, 
paskirtas Marijonų kolegijos 
Romoje prefektu. Ligi šiol jis 
buvo šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Londone asistentas ir 
lankė lietuvių kolonijas,, dau
giausia motociklu, padarydamas 
apie 60 t. mylių. Iš italų kal
bos yra išvertęs stambų dr. G. 
Riciotti veikalą “Kristaus gy
venimas”. Šis veikalas yra iš
verstas jau Į 20 kalbų.

j (on Connetpuot River)
SNAPPER INN

j OAKDALE. L. I.
i Ex< "lbnt !<><><} . . Fbstful atni<.«ph'-r<'

■ • - Spaciotijs Cocktai! Loungc. Dining 
j Rnnm. T<rrac-- & Gardins with tnag- 
‘ nific^nt all y«-ar around viow. Ėst 
į 1929 G*-<>rg.- R^mnir-r. Prop. — T<d.

Sayville 4-0248

i

Lietuvos pasiuntinybės patarė- das laiko J. E. Toronto vysk. Chicagoje. mišios buvo šv. Povilo ir šv.

ŠILUVOS MARIJOS MALDOS
IR ATGAILOS DIENA

RUGSĖJO 11 - MARIANAPOLYJE - THOMPSON, CONN

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

11:00
1:30

darbų.

MARIJOS ŠVENTĖS TVARKA:
ryte šv. Mišios ir pamokslas
p. p. stacijų ėjimas už kenčiančią lietuvių 
tautą
p. p. Švč. Sakramento adoracija, pamoks
las, baigiama procesija su Švč. Sakramentu 
per parką.

ĮSIDĖMĖTINA:
Išpažinčių bus klausoma 9:00 iki 11:00
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos 
Lietuviai katalikai iš visų kolonijų kviečiami gra
žiai pasirodyti per šias istorines iškilmes

MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE 
Dail. Vyt. Kašubos skulptūra Marianapolio koplyčios altoriuje

PARDUODAMA z

ALAUS ir SODĖS

IŠVEŽIOJIMO

PREKYBA

Viskas labai patogiai Įrengta — 

automatiškai, pakankamai rei

kalingų priedų. Trys vyrai gali 

lengvai aptarnauti. Tik suinte

resuoti ir rimtai pasipuošę ŠĮ 

biznį pirkti prašome kreiptis į:

BEN KR A LIK

93 Warwick St., Nctvark 5, N.J.

TeL: MArkct 2-5270



Pradines pastabos apie sporto įvykius Romoje

i

H. W. F£MALE

SPORTING GOODS

Stoughtono žinios

EXTERMINATING SERVICE
C O O K

In Cure of Ars Parish

- NEvn*Ą-2537 j
CONVALESC. HOMES

REAL ESTATE

PR 4-8425-(N J.)

AMERICAN HOME REALTY
ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JOBILCJŲ In SL Edward's Parish19601860

In SL John of God Parish

In SL Anthony's parish in Ocean

NUO PADĖJIMO DIENOS

THE

KINGS COUNTY

HA 3-8543

Ideal for Catholic Iratitution 
LAKE RONKONKOMA

Custom Cape, fieldstone fronL 4 
large bedrooms, 2 full baths, fire-

54-foot ranch, 3 bedrooms, baths. 
fireplace, large den. storins, over- 
sized garage; walk to church. shon- 
ptng, school. RJt. Mušt sėli quickly. 
$22.500. WAInut 1-1846.

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau . (3’.į% normalaus ir % % specialaus priedo)

St. MarYs Part’h 
PORT JERVTS, N. Y.

2 FAMILY HOUSE, 7 ROOMS

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street. SPRINGFIELD, Mass. 
50 Federal St.. off 20. — 80 air-con4. units. aome 2-Mory. Rm. phone*. S. 
$7.50-$9.50: D. $11-$14: 4 for $15:. suites. $20-$50. Special rntes to religious'groups. 
Sitter list. TV free. Free Continental breakfart. 7:30-9:30 A.M.: many cafee near. 
Many rm. balconies; large lobby w. fireplace. On top of Federal Hill. ST 8-7371.

FEMALE W. — COOK

BELLE HAVEN 
RĘST HOME

near river. Asūng $7.900. — Phone 
EV 4-2837

PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI «---

PER METUS

4 Bedroom - Cape - 2 full baths - 
finished basement - w. to w. carpet - 
patio - fnrit treed - 75x100 - Bus - 
at comer - *4 block to station and 
shopping. $13,000, CE 4-8533.

For Sisters - Live in - Mušt speak 

English and prepare American style 

meals - Steady phone for appoint- 

ment — TA 3-4622.
place. family room, many lovely 
trees; near Cure of Ars school;
$23,500. MAyfair 3-0588.

Reasonable prices 
Inspection invited 

OV 1-8984

Railos žygis suIietuvintiAnie-

KEY MAN SPORT1NG GOODS Ine. 
116-19 Oueens Bivd.
Forest Hills, LI. N.Y.

Complete Line of Sport Goods. TEAMS 
OU’rifi'lTED — Ba»ke*bAll - Tennis - 
BatebaU • Bow*ino - Fvotball - Soft Bali 
. Gotf — Trophies. Ardiery A Fishing 
Taekte. Special consideratlnn given to 
Religious Iturtltutioas. BO 1-5233.

juos į lietuviškų grupių ląkter 
les. Dirvos nr. 96 šen. Kennedy 
vadinamas ateitininku ir fron
tininku, o R. Nbconas—veržliu 
santarvininku. Kennedy tinka į 
frontininkus, gal į naujuosius 
frontininkus, nes jis paskelbė 
programą “New Frontier’’. Bet 
kodėl Nbconas priskirtas į verž
lius santarvininkus, tai neaiš
ku, gal tik dėl to, kad jis yra 
frontininkų konkurentas? Tegul 
ir taip.

Tas Amerikos politikos vyrų 
sulietuvinimas man labai prie 
širdies. Tad B. Railos lietuvi
nimą noriu pratęsti. Taigi. Ca- 
bot Lodge, greičiausiai, yra tau
tininkas, nes jis susidėjo į bend
rą bloką su santarvininku Ni- 
xonu. o šen. Johnsonas yra fe- 
derantas. nes yra tokiam pat 
bloke su ateitininku Kennedy. 
Prezidento Roosevelto žmona, 
tikriausiai, yra krikščionis de
mokratas, nes ji aštriausiai run
giasi prieš frontininką Kennedy 
Buy. prez. Trumanas yra social
demokratas: jis taip pat nesu
valdo savo jaunesnės kartos. 
Adlai Stevensonas. kandidatas 
į prezidentus, yra ūkininkų par
tijos atstovas, nes jis neturi 
sau reikiamo visuomenės užnu
gario.

Ne visom lietuviškom gru
pėm užtenka Am. senatorių ir 
kitų garsių vyrų. Amerikięčiai 
dar nesuspėjo išplėtoti tokio 
plataus politinio tinklo, kaip 
lietuviai, kurie tas grupes or
ganizuoja jau nuo Mindaugo 
II laikų.

Žv. BePastogis

MARION E. RODDEN RĘST HOME 

rvccntly op»'ned. ccrttficd. in b«-autiful 
Lak<- H-'nkunkoma. For eldcriy-rctired- 
c*nvaJ«-scents. n^ding caro. und>‘n>v>n<l- 
ing. Dv*t stip»-r\ision. Ta.«tefully furn- 
ishvd pvt. k m*.: landseaped
grotuid. Churchcs ncar-by. 24 hoitr su- 
pcrvt«ion. lio-n?cd nurse. — From $35 
■w-ekly. ROnkonkoma 9-4411.

The Home with a Heart
Pleškant Surroundingi*. L«>cau-d ori th»- 
South Shor- j o.i»v«-nient to all tran.-»por- 
tation. Sp»-cializ.4g in v.-getarūu> di»-t,«.

Phone SAYVILLE 4-1601 
for a^pointm^nt

Asbury Park. N. J. 
Fine Home - Catholic ovvnership 

FOR ELDERLY PEOPLE 
Co"»d home-eboked meals 
Tray Service if necessary 

Reasenable prices. inspection invited

CHILDREN BOARDED

Catholic Mother 
WILL DAY-CARE CHILD 

1-5 years of age 
Private Home - Good Food

ELECTRICIANS

H. K. ELECTRIC CO.
9520 - 37 Avė.. Jaekron Heights. L.I
N.Y. — Adeguate Wiring Speciallsts 

"26 T-'sir- E^p^-rtrneo”
Addltlona! Outt«ts A Circuit* — Air 
Condftienlng Circuit* — Meter Work

RelhrfcAts Tnstitvti«n.«. 06 5-4639

REFRtGERATION

Bad Refriųenrtlon Service?
Why become sggravated — Call...

VI 9-8789 
REFRIGERATTON 

VVASHING MACHINE 
Fsst — Service 4 Rcpairs 

We have served Queens ginče 1934
GEORGE VOLKENS
Refrigeration Service 

119-08 Atlantic Avė., near I>rfferU

Rugpiūčio 25 Romoje prasi
dėjo 17-tieji olimpiniai žaidi
mai. Truks iki rugsėjo 11. Apie 
7,000 rinktinių sportininkų iš 
84 valstybių sulėkė į Amžiną
jį miestą parodyti savo sugebė
jimus. Kas ketveri metai naujo
mis varsomis kartojamas šis ‘

rodo tik ant popieriaus.
Dėl tų idealų ir tikrovės 

kryžkelės, anglų žurnalas World 
Sportą siūlo 1960 olimpinius 
žaidimus traktuoti kaip geriau
sių pasaulio sportininkų, bet 
ne geriausių mėgėjų sąskrydį. 
Siūloma, kad tarptautinis ohin- 

didingas sporto spektaklis, Įr pjniš komitetas (IOC) imtųsi 
konkrečių žygių šiai paniavai 
išspręsti.

į klausimą, ar olimpiniai ide
alai yra verti išlaikyti, neabe
jotinai reikia atsakyti tik tei
giamai. IOC uždavinys nutarti, 
kaip geriausiai tuos idealus iš
saugoti garbingam kelyje. ••

Lieka dvi išeitys: 1. Pasisa
kyti už dabartines olimpines 
taisykles ir be skrupulo kovoti 
prieš jų darkymą, 2. Pripažin
ti kai kuriuos dabarties reika
lavimus kaip neišvengiamus ir 

Rugpiūčib 25 mirė Antanas Pakoreguoti olimpines taisyk- 
Gelžinis, gyv. 1519 Central St. les’ legalizuojant tas naujeny- 
Buvo gimęs Butkaičių km.. Kur- 
šėnų pa r.. 1888 lapkričio 25. 
Atvykęs į Ameriką 1907 bir
želio mėn., iš pradžių gyveno judėjime yra daug — dės gal-. 
Cambridge, Mass., dirbo maši- vą už dabartines taisykles ir 

siūlys beatodairinę kovą prieš 
nukrypimus. Su tuo daugis* su
tinka, bet dabarties olimpiniai 
žaidimai yra taip išaugę, tokie 
svarūs, svarbūs ir įgavę tokias 
formas, jog įprastinės taisyk
lės dažnokai piktnaudojamos.

kiekvieną kartą daug kalbama, 
rašoma apie olimpinį idealą, 
kuris stengiamas išsaugoti kriš
tolinėj šviesoj.

Patinka kam ar ne, bet mo
dernaus gyvenimo tikrovė daž
nai prakiša kitokį paveikslą. 
Sakoma, tik nedaugis šių dienų 
meisterių pilnai atitinka olim
piniams idealams, o pastarieji 
visomis taisyklėmis gražiai at- 

nų dirbtuvėje. 1912 į Cambrid- 
ge atvyko iš to paties kaimo
Emilija Gėležinytė (ne giminė). 
Atnaujino pažintį, ir 1913 lie
pos 6 susituokė. Povestuvinę 
kelionę padarė iki Stoughtono. 
kur apsigyveno Emilijos pus
brolio namuose (Mr. Kvabis). . Jei IOC vyrai pasisakys už pir- 
Vėliau nusipirko ūkelį, ten lai
kė karves, vištas, net kukurū
zus augino. Žinomi buvo ir sa
vo sūriais. Turėjo sūnų Domi
ninką (nevedęs), dukterį Juo
zapą. kuri ištekėjo prieš 18 
metų į VVeymouth. Mass. ir tu
ri du sūnus. Kita duktė Antoi- 
nette ištekėjusi gyvena Stough- 
ghton, Mass., turi taip pat dti 
mažus sūnelius. Savo laiku Ant. 
Geležinis priklausė šv. Antano 
draugijai, ir buvo Stoughtono 
lietuvių suvienytų draugijų 
nariu. Bažnyčioje buvo daug 
žmonių. M. K.

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS
Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

SAVTNGS BANK
A MUTUAL BANK

'...kur jū»ų pinigai tarnauja tik jumif 
BROOKLYN. New York

Bastcrn P»rkwa,v. Office: 
539 EASTERN PA«WAY 

at Norinnd Avenue " 
Pirmadieniai! • Penktactteniaia 
nuo 9 v. rito iki 3 v. pop et 

Pirmad. vakarais mm 5 Iki S v.
PReaMent 3-7000

Sprendimas nėra lengvas. I- 
dealistai — o jų olimpiniam 

mąjį nuosprendį, olimpiniai žai
dimai pasaulio sportiniam ka
lendoriuj užims daug kuklesnę 
vietą. Galės rungtyniauti tik 
ribotas skaičius grynųjų mėgė
jų, o visą žibėsi susems įvai: 
raus pobūdžio pirmenybės, kur 
kovos daugiau ar mažiau pro
fesionalinis elitas.

Nukrypus į antrąjį kelią ir 
leidžiant dalyvauti įvairiem pu
siau profesionalams, olimpiniu 
žaidimai ir toliau spindės kaip 
viso pasaulio geriausių sporti
ninkų jėgų išbandymas. Pakei
tus tai^kles, žaidimai kiėk pra-

Brodway Office:
135 BROAOWAY at Bodford Ava 

Antradieniaia - Penktadleniaia 
nuo 9 v. ryto Iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto Iki 7 v. vakaro 

rr*M

ras savo altruistinį charakterį, 
nes nebus to pigaus maskara
do, kaip dabar, kaip po mėgėjų 
skraiste meluotai kišami valsty
biniai ir kitokie dangstyti pro
fesionalai.

0 dabar lieka tik džiaugtis 
spalvingu paradu Romoje, kur,

' (Nukelta į 7 psl.)

HOUSEKEEPER
Complete charge, 4 motherless. 
achool-age children; sleep-in, 
salary plūs room and bdard.

Write:
Tablet, Box 803. Brooklyn 17, N.Y. 

Call LI 1-9059 eves.

BROOKLYN SPORTINO GOODS CO. 
Ine. WHOLESALE - RETAIL. School 
and Club Athletic Equipnw-nt; Tro- 
phie- a Spccialty: Baseball. Football. 
BaskotbalL Bovrling. Icc Skates. Golf. 
Suppliers of P.G.L. k CYO Leaguea 
Special consideration given to reli- 
giouji groups. A.
241 De Kafb Avė.

New Hide Park. 10 yr. old brick bunga- 
Iow.with dormer on 40x100. over-sižed 
garage. 5 large bedrnis.. 1 full k 2 balt 
baths. fin. bsmt. with bar. eat-in kitehen 
with GE wall refrig., full din. room, 
open brick front porch. roofed rear patio. 
air-cond.. washer. dryer. w/w. 3 blks. to 
Holy Ghost Church. school. shopping 4 
transportation. 511 N. "th Street. New 
Hyde Park 4-3246. $23.500.

GREEXWOOD LAKE. N.Y. — Ali year 
r.mnd hojis». 4 bedrms.. l’į baths. gas 
h«at. largo livrm.. dinrm.. TV. Hi-fi. 
phonograpb bulit into fireplare. 2 car 
garage. with 1 bedrm. and full bath in 
rear. house in pvt. park near village & 
Catholic Church. boąch k boating rights. 
GReenvood I-ake 7-2277. HYacinth 9-1200 
9-5 ircekday.*.

In St. Patrick’s Parish 
in HUNTINGTON, LI. N.Y. 

modern 2 family brick. near shop- 
ping. church and school; also suit- 
able for professional ūse. Telephone 

HAmilton 7-8784

In SL Ann’s Parish 
STEWART MANOR. L. I.

— Owner transferred, immaculate 
home. 5 yrs. dd. 2 bedrooms. brick. 
plastcr. aėw wan-to-waH carpeting, 
finished basemenL patio, garage; 
Jovelr streeL 2 Merks LI. RH. Ask- 
ing $23,900. — Phone FL 2-8511.

In St. JobrYs the Evangelist Parish 
in CENTER MORICHES. L. I.

Owner tųansferred — mušt sėli. 8 
vTiomsz large screened porch duetą 
throughouL Bulkhead priviledges 
New parochial school $l(K500. Call 
after 6 p m. SP 8-3898, weekends — 
Atlantic 8-8428.

room bmre & 3 room cottage. near 
lake. Suit Nursing Home or Camp.

. > »> »
REAL'ESTATE ( 1

aferai* štormą A ųejeens 
on fepce, avrining*. bę!c’ 

A.fhMttbone ftvnlL .Mree h<gh pMto 
svriag* bar-b-ųtie. celler entrance. 
fuH wan nrirror. beaut. tandseaped. 
60x100, $8000■<%' mortgag®: 
Price $19.860, U 1-32Š4 / UL 7-3773

BABYLON-^peurkUng white*blue 
split levd, attrectively landseaped 
brick 'patio, ranch fence. Big and 
bright. 3 bedrm;. baths. eat ir. 
kitehen. wal oven. oversizėd garage. 
Walk A & S. beach. school. 4*4# 
GI. mtge. $17.900. MOhawk 1-3445

Ideal for Catholic Institution

ESTATE IN EXCLUSIVE AREA 
50 aeres. Imposing 15 bedroom man- 
sion. • other dvellings, 50 rooms ir. 
alL For inn, Club, religious groups 
65 miles from New York City. — 
Roy A. Keute, Bkr. Red Hook, N.Y.

In. SL Anthony’s Parish

in OCEANSIDE U.N.Y.
Cape Cod. 6 rooms. 3 bedrooms. 
screened in patio. extras. near St. 
Anthony’s Church. schools & shop- 
ping area, GI. Mortgage, $14,990.

ROckville Centre 6-0814

In St. Martin’s Parish

in AMYTTVTLLE. L.I. N.Y.
7-room split, 114 baths, s/s, stove, 
refrigerator. Dictograph fire system. 
Walk to Catholic Church and pa
rochial school. $18,750. AM 4-1099.

i In 'Št. Kilian’s Parish . ’

in FARMINGDALE, L.I.
$18.200 — Large Cape Cod; center 
hall; attached garage; patio, storins 
and screens; 1 yr. old. Owner trans- 
ferred to Mid-West. Owner, Phone 

CHapel 9-9148

, In St. Agnės Parish in ROCKVILLE

CENTER, L.L N.Y. — $19,500 — 3 
bedrooms, llving room, f/p, separ. 
dining room, screened terrace, mod- 
em eat-'in kitehen, fin. playroom, 
1’4 baths. eocceptional value. Cath
olic Church, parochial school & High 
School, Sept. occupancy. Princ. only. 
Phone ROckville Centre 4-8714.

Lake Mohawk, N.J. — Located in nice 
surroundings. one blk. from Our Ladj 
of the Lake Church and School: 2 blks. 
from beach; 4 bedrms.. 3 baths. larg«- 
living room. dining room. kitehen with 
built-in oven. G.E. dishvvasher. fin. re- 
creation rm. in -mahogany with pietur- 
window; 2 car garage. Price $26.560. 
Also complsted 2 homes overlooking lake; 
šame acconimodatior.s as above for $22.- 
500 k $25.500. Call DAHLEN. PArkway 
9-7341: owner and builder; finances can 
be arranged.

REIKALAIS KREIPKIS Į

AMERICAN DOME REALTY

LJi

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

Iri Catholic area 
of SEAFORD, LI. N.Y.

5 bedroom split level. fenced wooded 
plot, elose to transportation, church 
and school. 4*į% mortgage, $19,950.

SUnset 5-2844

Ideal for Catholic Institution
in SHORT HILLS, N. J.

4 bed-room Colonial, with 11 aeres, 2 
aere private lake. with guest house, 
Stable with 3 box stalls. In excellent 
condition. Sacrifiee. — D R 6-3549.

In St. Joseph’s Parish 
in WEST BABLOW 

.7 room Split - 3 yearsold - Attached 
Garage - 130x103 - Near everything. 

$15.500 
MO 1-4342

Ideal for Catholic Institution
In Chester, N J. vieinity. off Rt. 24
— 71 aeres (2/3 woods. 1/3 open 
meadow), Pond, Spring house, Bams
— Charming old house. 3 bedrooms, 
2 baths — $48.000. Ask for Mrs 
Šheifer. Geo. Mintz & Co. 10 Bank." 
SL, Morristoum, N .J. J E 8-8600.

comer plot, eepanston attfc, 5 roomr 
2 bedrooms. living mom. large kit
ehen, very large playroom. oversized 
attach. garage, fenced-in back yart 
štormą and screens, cedar shingles 
Mušt be seen. $19,500. Yost Parit- 
vray. Oceanside — RO $-6610^

In Our Lady of Lourdes Parish 
in MASSAPEQUA PARK. L. I.

3 bedroom Ranch, finsbed playroom. 
waH-to-wall carpeting, sunuen Uvinf 
room. fire ptece. garage; 4’,4% GI 
mortgage; $17.500. Owner. — Phone 

PY 8-7434

In St. Hughes parish Huntington 
Spacious Ranch, ’/į acte. Comer, 
or 4 bedrooms, 2 baths, 28 fl. I 
mom, dining room. 20 ft. ki 
•eml-flnished basemenL comb.
screens and štormą, b.-eezmyay and 
garage; ’Fast grunving community 
Ideal profcsstonal. $23^00. Owmr.

WATERGATE MOTOR HOTEL — AJbany Post Road, Croton-on-Hudson.
> N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year round. T.V. - Poei - Cafe 

Special consideration given to Religiuos Group*. * T 
CRoton 1-4322.
Long Branch / on the beach —

FOUNTAlNS MOTEL of Long Branch — Ocean A Morris Avės. CA 2-7200 
RESTAURANT - COCKTAIL IA1UNGE. 116 <Mwce roon* all with tile bath & 

shovers. 100*,, Air conditloned. Oo-an Bathlng—Svinuui&$ Pool. to
Monmoutb Park. 40 nnnwt»-s to N.Y.C. — R-«w>naL.e R»te».

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

TRASE’E MOTEL & RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mase.
46 air-cond. units. S. $5.50-$7; D. $7.50-$9; 4 for $13; family rates 
avail. free. Gcod cafė. 7 a.m.-lO p.m. Cocktail tounge. — Sthte 3-1671 
Spėriai €ons deration Given to Religious Groups.

- — t ■ - ' —- ...

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH, MASS. - Kimba 11 8-3835
"24~ xihiUt S air-cond. Jūly 4—Labor Day:-S, Dr $14; 3 for $16; wkly ~ 

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

3^
V |

NICKOLS MOTOR LODGE, New York Rd., Sturbridge, Mass. — 32 air-eond. 
units. Mayl5-Oet.: D, $8-$13; under 12 free; Nov.-Apr.: D. $6-$ll. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house. some cottaers. 
new motei unit. attract. grounds. pond. Spec. rates to relig. gr. DI7-2691.

BERKSHIRE CHALET MOTEL, Great Barrington, Mass. 1 mi. S on 7. 
26 air-cond. units, 2-sfory. Julv-Oct. 15: S. $7-$9; D, |8-$12 3 for $12-$15;_ ’ 
OcL *6-Jime; Sv $5.50-$7^D. $7-$10; 3 for$10-$12. Sitter list. TV pay. riay- 
ąround. Cafė, 7 AiM^-lO P.M. Rm sėrvice. Golf green, badriiinton, croquet.
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

BERKSHIRE HILLS MOTEL — WESTFIELD, Mass - 12 air-cond. units. 
June-Oct.: 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 J ' .

AAA WAGON WHEEL MOTEL — West Springfield, Mass. 50 rooms, $8. 
$10, $12. $14. On US 5 Exit 4 Mass. Tumpike. Air-cond. units, rm. phones, 
TV, swimming pool. Restaurant open 7 a.m. to 2 p.m.. Reservations advised.

Special consideration to Religious Groups. PHONE RE 6-1871.

Barryville, N. Y. HOTEL - MOTEL. Under new mafiagement. E. Maue, propr. 
Rooms - Meals - Tap Room; Hunting, Fishing. Open All Year Round. 
Special Rates to Religious Groups.
Telephone: 9481 (Barryville, N.Y.)

Herman Wedel’s 
SUNRISE VILLAGE

Sunrise H’way. Belmore, L. I. 
SU 5-1132 - SU 5-9573

2 Shows and Dancing Nitely. GALA 
CONTINENTAL REVUE. ExceUent 
Cuisine, Luncheon served from 11:30 
A.M. -— Private Banguet Facilities.

/ TO PLACE.
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

Angliški žodynai gaunami 
Darbininko admin. Kainos: ang
liškai lietuviškas — 6 dol., lie
tuviškai angliškas — 7 dol.

JERSEY PE«T SERVICE CO. 
kl Lewis StreeL Pateisėsi, NJ.

FonnaDy R. H. Young Associates 
Service is our Business. Special con
sideration given te Religious Insti- 
tutions. MU 4-2878. Branch at 150 
Broadway, Hlllsdale. N J. NO 4-2402

84-14 Jamaica Avė, Woodhaven 21, 
N. Y. — (Forest Parkway stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220
Advokatas Wi!liam J. Drake 
Licensed Real Estete Brokeris

Pagalvok apie savo ateitį — ieškok ' 
tinkamą namą savo šeimai ir sau. 
Neatidėliok, bet ieškok, ir kreipkis į

AMERICAN HOME REALTY

šiai firmai vadovauja biznyje patyręs advokatas Wm. J. Drake. 
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia buvo kandidatu j Congresą. 
Lietuviams Specialus Patarnavimas, šioje firmoje apdrausk savo 
namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk nelaimingus atsitikimus prie 
savo nuosavybės. • Nė per vieną kitą greičiau nuosavybę ne
parduos!. Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų.

įstaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų Woodhaven, Richmond Hill, 
.Ozone Park, Jamaica ir k. • Mes surandame jums paskolą namams.

Telefonu Hlckory I -5220
BIZNĮ — ATEIK PAS MUS



Silver Bell Baking Co<

WO8I

tivnu

da, A. Sasnauskas. Variiybinį 
komitetą sudaro J. Kirvelaitis, 
Z. žiupsnys,G. Valentinas, B 
Keturakis, B. žemaitis, R. Ko- 
žėnas. Visais reikalais kreiptis 
adresu: E. Gerulis, 6805 So. 
Campbell Avė., Chicago 29, III.

Žaidynių O.K.S.V.

LAK krepšinio vienetas bai
gė vasaros lygos varžybas dve
jais pralaimėjimais. Prieš NY 
Shriners krito 45:88 ir Killeens 
Tavern 43:63. Mūsiškiam visą 
laiką sunkiai ėjosi su sudėti
mi, nes daug žaidikų vakarais 
dirba, kaip. Kuryla, Kilbaus- 
kas. Komandoj stipriausias ram
stis buvo Marozas, vėliau betgi 
žymiai susilpnėjęs. Labiausiai 
tenka džiaugtis Bačansko n pa
daryta pažanga. Atletas

VHTTE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-1$ JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrgtaia 6-9518

šį savaitgalį žaidynės 
Chicago j«

Darbo dienos savaitgalyje į 
Chicagą vėl suvažiuos mūsų 
sportuojantis jaunimas. Vasa
ros žaidynių ratas apima lengv. 
atletiką, lauko tenisą, plaukimą 
ir futbolą.

Iš New Yorko į žaidynes 
vyksta futbolo komanda, ku
rios per dideliu pasisekimu ne
galima tikėti Mūsiškiai dabar 
yra krizėje. Be to, negalės vyk
ti pilna sudėtim, nes keletas

SUPERIOR PDECE GOODS CORP.
MEW YORK t, N. Y.

TeL: AL 4-8319

veteranų. sMe, Seka sėdėti 
namie. Meisteris Ctfcagos II- 
tuanica ir dabar yra aiškus fa
voritas, o sustiprėjus Taurui, 
galima laukti grynai čhicagiš- 
kos baigmės, kaip ir pernai.

Lauko teniso meisteris Arū
nas taippat nevyksta savo ti
tulo ginti.

Krepšininkai baigė vasaros

118-125-130 ORCHARD STRHET — GR 54525 
Cor.-DELANCY, N.YJC.

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pUušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antdttriam,4ffcvelkal*m, baldam Įr k-

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIrJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusHBcai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Esbex Street, kettis elevatorium | virių, 

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

, D O V A N o. S G I kb 1 M < w v 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR6NRV1 UU DABA*!

ka vertina gautam siuntint/ ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPOKTtJŪŠOS VlT** 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KlMŠHŪMOV FAI&E

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt_

Audiniai yra angliškos ir vietines vilnos, šilko ir medvilnes 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia andinius į užstesį.

(Atkelta iš 6 psl.) 
didingos praeities griuvėsių pa- tininkų — iŠ viso 430, o JAV 
vėsyje, įrėminti į modernius antroj vietoj su 390. Beje, JAV 
aikštynus iškiliausi sportininkai kūjo metime atstovauja Ed 
veda amžiną kovą prieš sekim- Bagdonas, prieš išvykdamas į 

Europą numetęs 63,80. Tuo pat 
laiku Connoly (JAV) pasiekė 
70,33 (naujas pasaulio rekor
das). Connoly žmona Olga Ro
moj mes diską už JAV, o Mel- 
bourne, atstovaudama savo gim
tąją Čekoslovakiją, ji buvo pir
moji su 53,69 m.

REPUBLiC : 
wine & Iiquor Store 

828 Union Avė. Brootdyn H, N.~Y. 
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI “Z-

MlllįiĮ^ BTMRag 440M (po 8 < vato)

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

M PBCRTIDENCB SURĖKI*

dę ar centimetrą.
Kiek gi lietuviu dalyvauja 

Romoje?
Jei 1956 Melboume mūsiškių 

Sovietų Sąjungos uniformose 
buvo gražus būrelis, tai šiemet 
prie Tiberio tautiečių mažiau.
'SS krepšinio rinktinėje nė

ra nė vieno lietuvio — dabar 
latvių dienos (jų yra 4 žaidi- 
kai). Leng. atletikoje, kiek tu
rime žinių, randame tik ietinin- 
kę Birutę Kaledienę ir diski- Žg4Ž:c2 24. R:h6«g7 25. Beri 

Ž:Bd 26.Rd2Rf8 27.Ra5!V*7 
28 R^8R:f5 29. VrfSB.'R 30.

1430 kfl. Medford, BSVeff 31.Rh3<!3 32.Vh5 
Rg7 33. Vh7+KfB 34.2b6Ve5 

SelnmfiMi nuo 11 iki 12 vid. $ Vg$+ Ke7 3JL 215+ E47 3fr.
♦ . 2^^c6 38.b4H-

LAKVES VARPAS davė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS 
74 Prorideace Street 

Woecestar, Mana. .

lėdienė iki gegužės mėn. dar 
džiaugėsi pasaulio rekordu 57, 
49, kol Ozolina pasiekė 57,92 
ir kiek vėliau 59,55 m. BaltuŠ- 
nikas šiemet numetė 55,31 ir 
prancūzų LoMirroir de» Sporte 
jį išskiria kaip vieną iš rimtų
jų pajėgų. Disko pirmūnai: Bab- 
ka (JAV) 59,91, Oerter (JAV) ham, a.
59,17, Szeczenyi (Vengrija) 58, SekaodMį nuo 8 3d 9 vai. *«|MgIlltOB ABJgiOV 
92 ir Piatkowski (Lenkija) 57, ryte. F^^ateteib MMMb

mk i db ĮobOptok 2en0MO 1- 
VBBDO — sv. KaonMns —*■

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventšsen 
Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia AHjėrten Racffiūnaa,
36-38-40 STAGG ST. - BROOKLYN 6, N.Y.

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rases pigiausiomis kabiomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Ęuropą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

AfA
MARIJAI AVEENIENEI

mirus, jos sūnui JUOZUI AVIZENIU1 - ALLBN su miela 
jo. šėhnw reMdame gilią užuojautą it tarta Httdta.

Ucensed by TutourM
• NEW YORK 9, N.Y„ 39 - 2nd Avnrn » T«U AtHRI
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — TeL: OI 5-MOB
e LAKEWOOO, N. J. 126 . MM Btmt TeL: FO 3-BMB
e PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — TeL: MU4-4B1S 
e NEW HAVEN, Gemų, 6 Oey Street — TeL: LOS-8S4S 
e PITT8BURG 3, Pa., 1015 E. Omon Street — TeL: HU1-2750 
e WORCESTER, Mass^ 174 MHteury Street — TeL: SWS-2S6B 
e HAMTRAMCK, Mfch„ 9350 Joe. Campan — TeL: TR S-1SSS 
e CLEVELAND 13, Ohio, 2BS3 W. 14th Street — TbL: TO1-1BS8 
e CHICAGO 22, IIL 2222 W. Chicago Avenue — TeL: RRS-SSSS 
o SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571 
o NEWARK 3, N. J., 42S SprfngfleM^Avenue — TOL: Bl 9-17B7 
e PHILADELRHIA 41, Pa, 4825 OM Yogk Rd. — Tąl.: OA 4-4401 
o 8PRINGFIELO, Maso, 171S Mate BtreSt — TSL: B-TIS8
e WATERBURY, ComL, 6 JeM Street — TeL: PLaaa S-S7SS 
o GRANO RAPIOS, Mteh, 414 ScHbner Ave^ N. Y. — GV »-22SS

(OLMBOS

Vengras L. Szabo laimėjo 
naują (mažesnįjį) tarptautinį 
turnyrą Argentinoj, Santa Fe 
mieste. Pagrindinį tarpt tur
nyrą Argentinoj laimėjo, pasi
dalindami pirmą vietą: Korč- 
noj su S. Reshevskiu. Dabar 
laimėtojai' išsirikiavo šitaip: 
Szabo ir Taimanov po 5%-l*£, 
Gligorič 5, Korčnoj 4%, Casus 
2y2, Rossetto 2, Casabella ir 
Klein po tš.

Boston Sunday Globė, rugp. 
28 įdėjo Kazio Merkio laimėtą 
JAV komandai partiją iš rung
tynių su Ispanija, IV pasaulio 
korespond. p-bėse, prieš Pedro 
Cherta, Barcelona.

Algio Makaičio, 15 m., nuo
trauka prie šachmatų lentos į- 
dėta į naująjį Sporto numerį 
(Nr. 4/1960). MakaitiS laimėjo 
šių metų Bostono Schoolboy ir 
Massachusetts B kL p-bes. r

JAV-ta komandai laimėjimą 
prieš Sovietus, pasaulio studen
tų p-bėse, Leningrade, nulėmė 
W. Lombardy, įveikęs didmeis- 
terį Spassky ir įvare Kaime 
(latvis iš Philadelphijos) sudo
rojęs Augustiną, antroj lentoj. 
Čia toji partija. Baltais žaidė 
Kaime, juodais — Augustin:

l.Žf3Žf6 2.g3d5 3.Rg2c5 
4.0-0Žc6 5.d3e6 6.Žbd2Re7 
7 .e4a6 8.Ve2O-O 9.BelVc7 
10,ŽdfId4 Il.h3e5 12.2f3h2 
Že8 13.f4f6 14.f5b5 15. M 
Žd6 Ifc.g4c4 17?g5B® 18. 
Vh5&S 19. Žg4Rf8 28.ZH12

šeštadieniaMi, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičfo lietuviškas orkestras 

Sav. P. VISNIAUSKAS 
TeL BA 3-9771

Be to, Romoje vieši keli lie-
tuviai irkluotojai. Iš jų pajė- Mve®* ** 
giausias Mykolas Rudrinskas.

SektaritaLtaorM»i 2>£. StsUktatt — 1 doL, dr. F.
2 Gaidamavičiaus — Milžinas,

' VYČIŲ PROGRAMA didvyris, šventasis, — T dok,
WL0A — 1550 kil. Braddock, a. Maceinos — Saulės giesmė 

i Penna. _ 3 (jot Šias knygas užrisd-g Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. tusiems už 7 doL, pridedama 
J| LIETUVOS ATSIMINIMAI dar viena knyga dovanai su 
I - ved. Jctanavs Stvkss

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.

Dabar jus galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
MOsų {staiga taip pat sutvarko prarmgines ir biznio kcficnes i 
visos Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname visas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesnioms informacijoms rašy- 
kite/skambtnkite daugiausiai patyrusiai kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEŲ BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orio 5-7711

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS IJęUOR STORE
Galima gauti įvairiaurioa rūšies amerikiečių n* importuo
tų gėrimų. lAcEtataias paririnkimas degtinės ir vyno.
16845 L1HFEBTB BLVD. BKHMOND HIUL» N. Y.

Triefonas: VIrginia 3-3544

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta įasd dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiiinisuns 

ir švarkams, moterų eiiūtšms, suknel&ns bei Švarkams.
Maišytos ir rayoninšs medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vrholesale) kainomis.

K & K FABRICS
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DARBININKAS

Maironio mokykla mokslo me 
tus pradeda rugsėjo 17, 9 vai. 
ryte Apreiškimo par. mokykloje 
kampas No. 5th St. ir Have- 
meyer St.

Leonardas And riekus išlei
džia naują eilėraščių rinkinį 
“Saulė Kryžiuose”, ne “Nukry
žiuota saulė”, kaip buvo pa
skelbta praeito Darbininko nu
meryje. Už klaidą atsiprašome. 
Rinkinys jau atspausdintas ir 
atiduotas rišyklom

Vac. Verikaitis iš Toronto 
atvyko į New Yorką su solis
tų grupe, kuri čia Phoeni.x 
teatre (189 2nd Avė.) stato ko
mišką operą “H. M. S. Pina- 
fore”. Prasideda rugsėjo pra
džioje ir spektakliai truks 6 
savaites. Grupė su šia opera šią 
vasarą dalyvavo Stratfordo 
festivalyje, Kanadoje.

Apreiškimo parapijos pikni
kas įvyksta rugsėjo 4 Platt- 
deutsch park restorane, 1132 
Hempstead tpke., Franklin 
Sųuare, L.I. Autobusai nuo Ap
reiškimo par. eis 2 vai. popiet, 
grįš 9 vai. vak. Kas norėtų pa
sinaudoti autobusu, prašom 
skambinti i klebonija EV 7- 
2111.

Vincas Čekius, gyv. 282 Lin
coln Avė., Brooklyne, mirė 
rugpjūčio 26, palaidotas rugp. 
30 iš Angelų Karalienės parap. 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Liko žmona Konstancija, sū
nus Algirdas, marti, du anūkai 
ir sesuo Morta Rogess.

A. Simutis, konsulas, su Ciur- 
lienė rugpjūčio 21 išvyko dvie
jų savaičių atostogų į New Har- 
bor, Me.

A. Galdikas su žmona dvie
jų savaičių atostogas praleido 
Cape Cod, Mas-., Lūšių ir Vel
tų viloje.

Darbininko piknikas, įvykęs 
rugp. 28 lerkų tautiniame par
ke. praėjo gražiai. Darbininko 
spaudos fondo dovanos atite
ko: Mrs. Koch - Kenneth Holme 
Fullerton, Md. — 200 dol.. Ju
lija Grybauskienė. Rochester, 
N.Y. — 150 dol.. S. Dennegas. 
Narra, R. I., — 50 dol., Vytas 
Leveckis, W. Roxbury, Mass.— 
100 dol. Visi keturi yra Darbi
ninko skaitytojai.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
prisidėjusiem prie lietuviškos 
spaudos darbo palaikymo: Mi- 
chigan Farms Cheese Dairy už 
padovanotą didelį sūrį, Šimans- 
kui — Mitchell. Ginkams, S. ir 
G. Market už dovanas laimėji
mams. Lubams ir Petr. Urba
navičienei už krepšių paaukoji
mą. aukojusiems per E. Kaše- 
tienę dovanų krepšiui, p. Kle- 
mejerier.ei už tortą ir visiems, 
padėjusioms piknike: Lubams, 
L. UIrich, E. Kašetienei, O. Si- 
jevičienei, 0. Buivydienei. O. 
Panitauskienei, Masionienei, Do 
brovolskiui ir k., J. Stukui už 
garsinimą per radiją ir 10 dol. 
auką.

Darbininko administracija

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Darbo dienos šventės išeina 
vieną kartą — trečiadienį, rug
sėjo 7.

Kario žurnalo dešimties me
tų Amerikoje sukakties pobū
vis įvyks spalio 1, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Atletų klube, 
Brooklyne. Kvietimai gaunami 
Kario administracijoje.

Apreiškimo par. salėje spa
lio 9 rengiamas laimėjimų va
karas. Amžinojo rož. drau
gijos narės ir viešnios kviečia
mos dalyvauti.

Piknikas parapijos 
bažnyčios statybai

Paterson, N.J. — Naujos šv. 
Kazimiero bažnyčios statymo 
vajaus komitetas ir visos pa
rapijos draugijos rengia didžiu
lį pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, rugsėjo 4, Lindbergh 
parke, Sicomac Rd. No Kalė
dom N.J. Pradžia 1 vai. popiet. 
Autobusai nemokamai veš nuo 
parapijos bažnyčios 2 ir 3 vai.
O parveš 7 ir 8 vai. Šokiai pra-
sidės 3 vai. Gros Mel Chords 
orkestras iš Kearny, N.J. Visi 
vietos ir apyl. lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti ir pa
remti naujos bažnyčios statybą. 
Piknike dalyvaus ir neseniai iš 
Lietuvos atvykę Severija ir An
tanas Gudoniai.

— Dalė Kričėnaitė rugpiūčio 
27 ištekėjo už Paskalio Turi. 
Povestuvinį laiką praleido Wa- 
shington, D.C. Jos brolis Juo
zas Kričėna, techn. mokslų stu
dentas, liepos mėn. išvyko at
likti karinės prievolės ir sutuok
tuvėse negalėjo dalyvauti.

— Henrikas Vilimas grįžo 
iš kariuomenės, atlikęs savano
riu karinę prievolę aviacijoje. 
Paskutinius metus jis praleido 
Afrikoje. Studijuoti galės pra
dėti tik sausio mėn.

— "Lietuvos atsiminimy" ra
dijo (Jokūbo Stuko) piknikan, 
kuris įvyks rugsėjo 11 Royal 
Garden parke ir salėje Rahvvay, 
N.J., organizuojamas autobusas. 
Norintieji vykti kreipkitės į 
Patersono lietuvių klubo pirmi
ninką Antaną Gudonį.

Jurg. Ežer.

TĖV. PETRAS BAN1ŪNAS, O.F.M. (d) buvo suorganizavęs išvyką autobusu j Putnamą; šį savaitga
li organizuoja j Kennebunkportą, Me. Nuotr. B.Kerbelienės.

VYcIŲ ekskusijos daiyviai Liurde. Viduryje kun. V. Puidokas, kun. Al. Kontautas, ekskursijos organizatorius, ir kun. A. Jenkauskas.

MIELI BOSTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI!
Bostono lituanistinę mokyk

lą, veikiančią jau 11 metų, per
ėjo jau keletas šimtų jaunuo
lių. Dabartiniai pirmojo sky
riaus mokiniai jau yra gimę 
ir augę šiame krašte. Tie, ku
rie prieš 11 metų ėjo į pir
muosius skyrius, dabar jau bai
gė aukštesnes mokyklas ir lan
ko universitetus. Vyresnieji yra 
baigę mokslus ir nevienas gra
žiai reiškiasi mūsų lietuviškame 
gyvenime. Ir pati mokykla jau 
turi tris mokytojas, baigusias 
šią mokyklą. Tačiau laikas bė
ga ir nevienas iš mūsų galime 
pajusti naujų aplinkybių ne
palankią įtaką lietuvybei išlai
kyti. Jai atsverti reikia namie 
kalbėti su vaikais lietuviškai ir 
leisti juos į lietuviškas mokyk
las. Daugumas tėvų taip daro. 
Tačiau yra ir tokių, kurie, nors 
namie vaikus kalbina lietuviš
kai, bet į mokyklą neveda. Vai
kai lieka neišmokę lietuviškos- 
rašybos. mažai žino apie savo

K. MOCKUS

tėvų kraštą. Kad mūsų vaikams 
tenka išmokti šio krašto kalbą 
ir ją vartoti, suprantama, bet 
iš seno žinomas ir posakis: ma
ža garbė svetimomis kalbomis 
kalbėti, didi gėda savosios ge
rai nemokėti.

Kviečiu š. m. rugsėjo 10 d. 
9 vai. ryto atsiųsti į Bostono 
lituanistinę mokyklą visus vai
kus, kurie ligi šiol ją lankė ir 
kurie dar nelankė. Mokysime 
visus, nesvarbu, kokio skyriaus 
ar amžiaus jie būtų. Kas silp
niau kalba lietuviškai, padė
sime sustiprėti.

Mokykla dirba tik 4 vai. per 
savaitę. Neviską ji gali pada
ryti. Reikia ir kitų pagalbos, 
ypač šeimos. Rūpinkimės, kad 
mūsų vaikai kalbėtų teisingai 
lietuviškai. Yra daug pavojaus 
dabartinėm aplinkybėm įgyti 
blogą kalbos tarimą, vadinamą
jį akcentą. Nuo jo galima apsi

saugoti, o įgytąjį galima panai
kinti, tik reikia tai daryti kol 
vaikai dar nėra suaugę. Tai ne
sunku, tik reikia budėti.

Bostono lituanistinę mokyk
lą dabar lanko ir tolimesnių 
apylinkių lietuvių vaikai. Kas 
nori, pajėgia atvežti net iš Nor- 
woodo ar iš Provodence. Galė
tų ir kiti tai padaryti.

Lietuvių kalbai gerai pramok
ti svarbi taip pat lietuviškoji 
knyga, žurnalas, laikraštis. Vai
kai sunkiai tų dalykų imasi, 
bet ilgiau skaitydami įpranta, 
ir tai labai padeda jų lietuviš
kam išsilavinimui. Svarbios ir 
Jaunimo organiacijos, kurios 
vartoja tik lietuvių kalbą. Leis
kime į tas savo vaikur ir jas 
remkime.

Laisvės Varpas rugsėjo 11 
ruošia pagerbtuves mišriam 
Bostono chorui, vad. muz. J. 
Gaidelio, ryšium su choro iš
leistom 17 dainų plokštelėm.
Pagerbtuves bus Romovės par
ke, Brockton, Mass. Praėjusio 
numerio žinia apie choro pik
niką tam pačiame Romuvos 
parke yra netiksli. Į pagerbtu
ves — pikniką kviečiami vi
sos Bostono apylinkės lietuviai, 
kuriem muz. J. Gaidelio cho
ras yra daug kartų dainavęs. 
Savo repertuarą, įrašytą į plokš
teles, jis ruošė dvejus metus.

Parduodami palankiomis są
lygomis keturi namai Worces- 
ter, Mass., ir du namai Miami 
Beach, Fla. Namą galite įsigy
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 
Rašykite adresu: Mr. John V. 
Bačinskas, 1121 Euclid Avė., 
Miami Beach, Fla.

Parduodamas 2 šeimų namas. 
Skambinti vakarais nuo 5 iki 
9 vai. tel. HY 7-2662.

Išnuomojami 3 atskiri ir švie
sūs kambariai viengungiams su 
virtuve ir vonia prie Jamaica 
linijos traukinio, arti gražaus 
parko. Kreiptis HY 1-4872.

Šv. Petro par. koncerto sau
sio 8 rengėjų ir organizacijų 
atstovų pasitarimas kviečiamas 
rugsėjo 7 d., 8 vai. vak.

Prel. Pr. Strakauskas kalbės 
pagerbime ir . išleistuvėse, ku
rios rugsėjo 4 d., 5:30 vai. po
piet Lietuvių piliečių klubo sa
lėje ruošiamos Antanui Knei- 
žiui, buvusiam ilgamečiui radi
jo programos vedėjui ir Darbi
ninko redaktoriui.

Nukr. Jėzaus seserę vienuo
lyno sodyboje Brockton, Mass., 
rugsėjo 5, Darbo dienos šven
tėje, ruošiamas piknikas. Prade
damas mišiomis llval. ryte; 
po pamaldų bus pietūs, meninė 
programa, piknikas ir šokiai. 
Specialūs autobusai iš So. Bos
tono išvažiuos 9:30 vai. ryte nuo 
Liet, piliečių klubo.

Parapinė mokykla naujuosius 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
8 mišiomis parapijos bažnyčio
je 9 vai. ryte. Pamaldose da
lyvauja abiejų mokyklų moki
niai.

Tautos šventė rugsėjo 10 pra
dedama mišiomis 9 vai. ryte šv. 
Petro par. bažnyčioje. Vakare 
7 vai. So. Bostono aukšt. mo
kyklos salėje, kalbės dr. Sta
sys Bačkis, Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas iš Washingtono. 
mišrus choras, vadovaujamas 
muz. J. Gaidelio ir solistai Ire
na Mickūnienė ir Stasys Liepas.

Šv. Petro par. choras inten
syviai rengiasi Ch. Gounod šv. 
Cecilijos mišių pastatymui. Nuo 
rugsėjo mėn. choras renkasi du 
kartus savaitėje — antradie
niais ir ketvirtadieniais 7:30 vai 
vak. 7-tos gatvės salėje. Prašo
ma visų choristų, ypačiai jauni
mo, neapleisti choro repetici
jų, nes prieš akis stovi neleng
vas uždavinys. Tik rimtas ir są
žiningas priėjimas prie darbo 
leis sėkmingai studijuoti'tą di
delio grožio Gounod veikalą ir 
patiekti jį klausytojams tinka
moje išpildymo formoje.

Choro vad. J. Kačinskas

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą is 

ONOS IVASKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANI AN
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

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

V A I T K U S
F U N E R A L II O M E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška 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

NEW YORK

Since 1889

OUR ONL-' STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

LASKAS FLOWERS
“ F L O W E R S 

FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. ' 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME 
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedt-jas 

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SKALI N S
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

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

Tel. Virgin ia 7-4499

&
&

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” '

toj
& RADIJO PIKNIKAS

RENGIAMAS NEW JERSEY LIETUVIAMS

įvyks RUGSĖJO - SEPT. 11, sekmadienį 
gražiame ir erdviame ROYAL GARDENS parke ir salėje 

990 E. HAZELVVOOD AVĖ. RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet • Programa 
3:00 vai. popiet • Šokiai nuo 4:00 iki 10:00 vai. 
Veiks gausus bufetas • Įėjimas Si, ženkliukas 25c

Programoje:
■ “Rūtos” ansamblio choras ir taut. šokių grupė
■ Bendros visų svečių dainos
■ šokių varžybos
■ Veiks Darbininko spaudos kioskas
■ Bus kitokios įvairenybės

PIKNIKAS ĮVYKS BETKOKIAM ORUI ESANT

Visus maloniai kviečiame!
Jokūbas J. Stukas, Direktorius

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiem^ Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad iki 9 vai. vak. ,


