
Nikita apšaudys Ameriką iš stiklines tvirtovės prie East River
Chruščiovas rugsėjo 20 at

vyks Į New Yorką. Tai prane
šė Maskva oficialiai rugsėjo 1. 
O pats Chruščiovas rugsėjo 3 
Helsinkyje pareiškė norą, kad 
ir kitų valstybių delegacijom 
vadovautų valstybių galvos.
KO CHRUŠČIOVAS NORI

Su rudeniu Chruščiovas no
ris pradėti naują šaltojo karo 
ataką. Jos tikslas:

— Chruščiovas asmeniškai 
nori rodytis tarptautiniame fo
rume ir laikyti atkreiptas dele
gacijų akis, televizijų kameras. 
Jis nori rodytis centre ir ne
paleisti iniciatyvos iš savo ran
kų. Jungtinės Tautos yra gera 
proga pasirodyti. Toliau jis nu
mato vykti i savo naujausią ba
zę Kubą.-Tikisi, kad per tą lai
ką kuri pietų Amerikos vals
tybė dar jį pakvies, nors į Suo
miją atvyko ir nekviestas (pa
gal lietuvišką patarlę: "Tegul 
šunį kviečia, kiaulė pati ateis”).

— Chruščiovas numato Jung
tinėse Tautose iš naujo kaltin
ti Ameriką dėl šnipinėjimo, dėl 
Maskvos “visuotinio nusiginkla
vimo” atmetimo, dėl imperia
lizmo Afrikoje ir Azijoje, o ša-

Raudonoji politika 
olimpiadoj

Romos olimpijados atidary
mo iškilmėse įvyko incidentas, 
kuris rodo, kokių negarbingų 
ir neteisėtų nuolaidų daro Va
karai bolševizmui. Iškilmingoj 
eisenoj, kuria praėjo pro Itali
jos prezidentą G. Gronchi tau
tinės komandos, nešdamos sa
vo vėliavas ir plakatus su savo 
kraštų pavadinimais, Kinijos ko 
mandos priešaky buvo nešamas 
plakatas su užrašu — Formo- 
za. Kinų komandai artinantis 
prie prez. Gronchi, jos vado
vas ištiesė dar kitą plakatą, ku
riame buvo užrašyta — Under 
Protest. Šitaip kiniečiai užpro
testavo viešai prieš tarptautinio 
olimpinio komiteto nutarimą, 
kuriuo jiem buvo uždrausta va
dintis Kinijos komanda ir pri
mestas Formozos vardas. Toks 
nutarimas buvo komiteto pri
imtas (34 prieš 19) Sov. Sąjun
gos pasiūlymu, kurį palaikė An
glijos atstovas komitete lordas 
Burghley. Ši Kinijai padaryta 
neteisybė yra juo ryškesnė, kad 
pav. Egipto - Sirijos atstovams 
yra leista dalyvauti olimpijado- 
je kaip Suvienytos Arabų res
publikos komandai, nors ta res
publika jungia tik maža arabų 
dalį.

Ryšium su kalbamu inciden
tu Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis yra parašęs tokį 
laišką Kinijos ambasadoriui:

"Kinijos respublikos atletai 
buvo priversti dalyvauti olim- 
piniy žaidynių Romoje atidary
me su plakatu, kuriame jy kraš
to vardas buvo pakeistas For
mozos salos vardu. Tokiu bū
du, dar prieš prasidedant spor
to varžyboms, Romos olimpia
da buvo pažymėta pralaimėji
mu. Tačiau tai nebuvo nei Ki
nijos atletu, nei pačios Kinijos, 
kuriai jie teisėtai atstovauja 
sporto srityje, pralaimėjimas. 
Tai teisė, teisingumas ir svei
kas protas buvo nugalėtas olim
pinėje arenoje.

Kaip atstovas krašto, kuris 
yra Sovietu Sąjungos agresijos 
ir okupacijos auka, prašau tam
stą malonėti perduoti Kinijos 
respublikos olimpinei koman
dai mano nuoširdžios simpati
jos ir visiško solidarumo žo
džius.

Nikitai atsakys tik ministeriai, o spauda nusisuka nuo Amerikos niekintojo

ve parodyti kaip Azijos ir Af
rikos tautų nepriklausomybės 
šalininką. Ši propaganda la
biausiai taikoma Afrikos ir Azi
jos naujom valstybėm, kurių 
tiek pagausėjo Jungtinėse Tau
tose.

VIENU
SUTARĖ

CHRUŠČIOVAS, atei
damas: Jungtinės Tau
tos geriausia tribūna 
kalbėti apie Amerikos 
imperializmą ir paro
dyti. kad tik Sovietai 
remia tautų nepriklau
somybę.

CABOT LODGE JR?, 
išeidamas: Jungtines
Tautos geriausia tribū
na kalbėti tiesą apie 
Sovietų melus, subver- 
siją, tautų pavergimą 
ir priminti Vengrijos 
likimą, kad būtų įspė
tos Azijos ir Afrikos 
tautos.

KLAUSIMU

Kongo liejasi jau kraujas
Kongo chaosas padidėjo. Kon

go prezidentas Joseph Kasavu- 
bu rugsėjo 5 paskelbė per ra
diją. kad Lumumba kaltas dėl 
brolžudiško karo ir dėl to jis 
iš ministerių pirmininkų paša
linamas. Jo pareigas perima 
senato pirmininkas Joseph Ileo. 
Pakvietė Jungtinių Tautų ka
riuomenę saugoti taiką ir tvar
ką. Tą pat dieną per radiją Lu
mumba paskelbė prezidentą Ka
sa vubu išdaviku ir jį iš parei
gų “pašalino”, paragindamas 
kariuomenę, kad ji būtų Lu- 
mumbai ištikima.

Prez. Kasavubu šalininkai rug
sėjo 6 surengė demonstracijas 
prieš Lumumba su šūkiais: Mir
tis Lumumbai”. Lumumbos ša
lininkai atsakė šūviais, daugelis 
sužeisti, du užmušti. »

Lumumba kreipėsi į Indone
zijos batalijoną. kad jis klausy
tų ne Jungtinių Tautų, bet tie
sioginės Lumumbos komandos.

Jungtiniu Tautu kariuomenė 
rugsėjo 6 perėmė savo žinion 
radijo Stotį ir uždraudė ja nau- 
KOMUNISTŲ PERVERSMAŠ” 
NEPAVYKO

San Salvadoro vyriausybė 
rugsėjo 6 paskelbė, kad susek
tas ir likviduotas komunistų są
mokslas paimti į savo rankas 
kariuomenę ir pakeisti vyriau
sybę.
HURRIKANAS DONNA

Puerto Rico rugsėjo 6 vaka
re ištiko hurrikanas Donna. dėl 
kurio žuvo 102. dingo 200. su
žeistų 600. Vėjas pūtė 115 my
lių smai kurnu ir sukėlė milži
niškas bangas vandenyne.

— Anglijoje rugsėjo 5 pa
skelbta. kad kaliniai galės kvies
tis svečius ir vaišinti juos ar
bata ir stipresniais gėlimais.
— Senegalija, atsiskyrusi nuo 

Sudano, išsirinko prezidentą. 
Sudanas paskelbė boikotą Sene- 
galijos uostui Dakar — savo 
prekes siųs aplinkiniais keliais 
per kitus uostus.

-— Spėjama, kad įspūdžiui 
padidinti Chruščiovas dar gali 
paskelbti ta proga apie kokį 
naują “skraidantį šunį” ar ki
tokį naują ginklą. »

— Tikisi, kad jo atsilanky
mas sustiprins ir jo simpati- 

dotis ir Lumumbai ir Kasavubu. 
Užėmė taip pat aerodromus, 
kad Sovietų “Iliušinai” negalė
tų toliau pagalbos teikti Lu
mumbos kovai su kitom gen
tim

Sovietai išvadino Kasavubu 
išdaviku. Grasina ketvirtadie
nį šaukti Saugumo Tarybos po
sėdį. kad uždraustų Hammars- 
kjoldui “kištis į Kongo vidaus 
reikalus”.

Sovietai per paskutinę savai
te Lumumbai į talką jau buvo 
atsiuntę 200 specialistų. Sovie
tų 15 lėktuvų buvo Lumumbos 
tarnyboje.

Kasai provincijoje tebeina ko
vos tarp Lumumbos kariuome
nės ir Kalonii.

Tik šeštadienio kovose žuvo 
400. Viso prie Kasai sostinės 
Bakvvanga žuvę 800. Sostinė 
eina iš rankų į rankas.

Rugsėjo 2 Jungt. Tautų ka
riuomenė nušovė pirmą kongo- 
lietį. kai ginkluota minia buvo 
užpuolusi kariuomenę.

Rugsėjo 4 žuvo Amerikos ko
respondentas Taylor. kai jis 
vyko stebėti kautynių prie Bak- 
\vangos.

Kui><GJ AUKA: žuvęs ko
respondentas Henry N. Tay
lor..

kus Amerikos rinkimų kompani 
joje.
KAIP VAKARAI .ELGSIS

Vakarai numatė nepasiduoti 
Chruščiovo provokacijai ir ne
šokinėti pagal Chruščiovo kiek
vieną piršto pamojimą. Vaka
rų delegacijom vadovaus ne 
valstybių galvos, bet užsienių 
reikalų ministeriai. Į Chruščio
vo propagandirius žodžius at
sakys Herteris. Prezidentas Ei- 
senhoweris, jei pasirodys Jung
tinėse Tautose, tai tik tada, kai 
Chruščiovas jau bus išvykęs. 
KAIP AMERIKĄ SUTIKS

Amerikos nusistatymas ne iš 
karto buvo aiškus. Preziden
tas Eisenhovveris buvo pa
sakęs (rugpjūčio 10). kad jis ga
lįs pakviesti Chruščiovą į Wa- 
shingtoną, jei bus reikalo. Šen. 
Kennedy pareiškė, kad jis mie
lai kalbėtųsi su Chruščiovu, jei 
būtų tokiu pat būdu pakvies
tas kalbėti ir Nixonas. Nixono 
spaudos šefas pranešė, kad Ni- 
xonas tokio pasikalbėjimo ne
numato. Cabot Lodge jr. pa
reiškė, 'kad Jungtinės Tautos 
yra gera vieta pasakyti Chruš
čiovui tiesą. Ir šios tribūnos 
nėra ko baidytis.
SPAUDOS POZICIJA AIŠKIAU
SIA

New York Times vedamaja
me: Žmogus, kuris suardė Pa
ryžiaus konferenciją; kuris gra
sino ir. tebegrasina mums ato
minėm bombom, yra vertas la
bai menko nuoširdumo. Jis at
vyksta į Ameriką tuo pačiu me
tu, kada Amerikos turistai So
vietuose kaltinami šnipais ir 
nuo jų izoliuojami Sovietų pi
liečiai. Būtų teisinga, sako laik
raštis, jei Sovietų tironas ir 
Stalino įpėdinis patirtų čionai 
ostrakizmą (amerikiečių pasiša
linimą nuo jo).

U. S. News a. W. Report 
priminė Chruščiovo įžeidinėji
mus Amerikai jau po to, kai jis 
buvo atsilankęs. Apie Eisenho- 
werį: “Kada jis nustos buvęs 
prezidentas, geriausias darbas, 
kurį galėtų jam duoti šis kraš-

KONGO PREZIDENTAS
Kasavubu pašalino pirminin
ką Lumumba.

Hooveriui 22,C00 dol.
FBI direktorius Hcoveris jau 

30 metų valdo savo įstaigą. Jam 
yra 65 metai. Dar nepasitrau
kė. bet Kongresas nutarė mo
kėti jam po 22.000 iki gyvos 
galvos, nors jis ir bus pasi
traukęs.

Be globos 23,000 vaiku
Louisianoje išaiškinta, kad 

valstybinės globos negali gau
ti nelegalios motinystės vaikai. 
Globos netenka dabar 23.000 
vaikų, daugiausia negrų. 

tas (Rusija), tai vaikų darželio 
vedėjo pareigos”. Apie Nixo- 
ną: “Jis yra ne politikas, bet 
mėsininko gizelis”. Apie Ken
nedy ir NLxoną kartu: “Tai 
viena pora batų, sunku pasaky
ti. ar geresnis yra dešinysis ar 
kairysis”.

PRISIPAŽINĘ IŠDAVIKAI

DU IŠDAVIKAI: W. H. Martin,- B.F.Mitchell.

Maskva rugsėjo 6 parodė 
du pabėgusius amerikiečius W. 
H. Martin ir B. F. Mitchell, ku
rie Washingtone buvo NSA 
(National Security Agency) pa
reigūnai ir turėjo reikalų su 
slaptais dokumentais, ypač ko
dais. Jie kalbėjo koresponden
tam apie Amerikos siunčiamus 
šnipus ne tik į Sovietus, bet 
ir savo sąjunginius kraštus.

Chruščiovo šnipai kalba apie Amerikos šnipus
KAM SOVIETAM REIKALIN
GAS ŠNIPŲ PARADAS

Kai Sovietai dabar paraduo
ja su Amerikos išdavikais, ku
rie kalba apie Amerikos šni
pinėjimą. reikia atsiminti, kad 
prieš porą savaičių buvo pabė
gę kiti du Amerikos kariuo
menės pareigūnai. Taip pat iš 
saugumo skyriaus. Tokis “ma
sinis” bėgimas pas Sovietus 
duoda pagrindo šiom išvadom:

— Tiek dabartiniai pabėgė
liai pro Meksiką, tiek anie pa
bėgėliai pro Frankfurtą buvo 
nuo seno Sovietų agentai, in
filtruoti į Amerikos slaptas tar
nybas ir Maskvai žinias teikę.

— Maskvai buvo dabar reika-

KONGO PIRMININKAS
Lumuba pašalino prezidentą 
Kasavubu.

NUĖJO BERNAUTI MASKVAI
Amerika atidavė švietimą į komunistų rankas
ir dabar patiria karčius tos klaidos padarinius

Kokio išdavimo, viešai tole
ruojamo ar net ginamo, esama 
Amerikoje, prieš porą savaičių 
atskleidė šen. K. Keating, Kon
greso rekorduose paskelbdamas 
valst. departamento raštą apie 
prof. dr. Maurice H. Helperin. 
Pagal tą raštą Helperin istori
ja išsirutulioja tokia: 

★
Karo metu Helperin buvo 

žvalgybos tarnyboje. Buvo net
vedėjas skyriaus, kuris rinko 
slaptą informaciją apie pietų 
Amerikos valstybes. 1940 jis 
buvo aprūpinęs Sovietų agentą 
biuleteniais apie strateginės tar
nybos veiklą, o taip pat valsty
bės departamento telegramom, 
kurios buvo jam prieinamos. Po 
karo Helperin buvo p>ciesorius

Prez. Eisenhovveris pavadino 
pabėgėlius prisipažinusiais iš
davikais. Komis, priešameriki
nei veiklai tirti p-kas Walter pra 
nešė, kad komisija pradės tir
ti išdavikų istoriją. Kyla kalti
nimai agentūrai, kad ji nerū
pestingai atrenka pareigūnus 
slaptai tarnybai. FBI buvo įspė
jusi laiku agentūrą, kad abu
du pabėgusieji negali būti pa
tikimi slaptiem dalykam.

linga. kad jie pabėgtų ir vie
šai praneštų apie Amerikos šni
pinėjimą ir kitokius dalykus, 
kuriuos jiem padiktuos Mask
va. Jų vardu skelbiami kalti
nimai Amerikai dabar reikalin
gi kaip medžiaga , Chruščiovo 
naujai atakai J. Tautose. Tad 
ir buvo duotas jiems įsakymas 
pabėgti.

— Kiek jų parodymai yra 
Maskvos padiktuoti, rodo ir da
bartinių išdavikų pasiaiškini
mas. kodėl jie bėgo. Ogi dėl 
to, kad negalėjo pakęsti Ame
rikos karą provokuojančios po
litikos. o taip pat dėl to. kad 
Amerikoje persekiojami tie, ku
rie netiki i Dievą. Tokį pasi
aiškinimą tegalėjo sugalvoti 
tik Maskva, spręsdama pagal sa
ve: jei mes persekiojame tuos, 
kurie tiki į Dievą, tai Ameri
koje turi būti persekiojami tie. 
kurie Dievo netiki.

AMERIKA IR TRUJILLO
Amerika nutraukė diploma

tinius santykius su Domininko
nu Respublika. Tačiau Kongre
sas atmetė Eisenhouerio siūly
mą nepriimti Domininkonų cuk
raus — 322.000 tonų metam. 
PADALYS 500 MILIJONŲ

Bogotoje. Kolumbijoje, rug
sėjo 5 prasidėjo 10 dienų A- 
merikos valstybių ūkinė kon
ferencija Valst. sekretoriaus 
pavad. Dillinas ten nuvyko su 
planu lotynų Amerikos valsty
bėm paremti — viso 500 mil 
dol. Iš jų Kubai neteks nieko 
Nei Kuba nei Domininkonai 
konferencijoje ir nedalyvauja.

Bostone. Bet 1953 Kongreso ko
misija priešamerikinei veiklai 
tirti pradėjo domėtis ir Helpe- 
rino veikla. Komisija pakvietė 
ji liudyti. Helferin nesutiko at
sakyti i komisijos klausimą, ar 
jis yra buvęs kada komunistų 
partijos narys. Tada iš Bostono 
universiteto jis buvo atleistas.
Paskiau patiriama iš valstybės 
departamęnto dokumentų kita 
Helperino istorijos dalis. Jis bu
vo Meksikoje. Iš ten Meksikos 
•vyriaus, stengėsi jį deportuoti 
dėl komunistinės veiklos. O vie
nas iš jo darbų Meksikoje buvo 
jo pagalba pabėgti iš Meksikos 
amerikiečiam vyrui ir žmonai 
Sternam, kurie buvo Sovietų a- 
gentai. Nuo 1958 gruodžio ir 
pats Helperin su žmona atsidūrė 
Maskvoje. Gal niekas nebūtų 
apie jį pranešę, jei jis pats ne
būtų pasiskardenęs. S. m. lie
pos 15 jis kreipėsi į Amerikos 
atstovybę Maskvoje, kad jam 
pratęstų Amerikos pasą. Tada 
jis pasiaiškino, kad jis dirbąs 
Sovietam atsilikusių tautų klau
simu kaip pietų Amerikos spe
cialistas prie mokslų akademi
jos.

★
Helperino istorija parodo, kad 

Amerikos aukštąsias mokyklas 
yra apsėdę komunistai, kurie 
dirba ne Amerikai, bet Mask
vai. Nuostabesnis dalykas, kad 
Maskvos tarnautojai sugebėjo 
įsisprausti į tokias slaptas tarny 
bos vietas. Juk šiemet atsidūrę 
Maskvoje W. H. Martin ir B. F. 
Mitchell. buvo taip pat saugumo 
tarnautojai ir ten atsidūrė su 
slaptais kodais. Irgi pro tą pačią 
Meksiką.

Kai Kongreso komisija prieš
amerikinei veiklai tirti tokius 
faktus ima kelti aikštėn, supran 
tama, kad Maskvos didelis no 
ras skatinti; kurstyti, paremti 
reikalavimus, kad tokia komisi
ja būtų panaikinta.

Kaip su pilietybe Helperinui
Priešamerikinei veiklai tirti 

komisijos pirmininkas Walter 
pasiūlė Kongresui atimti pilie
tybę Helperinui, kuris yra Mask 
voje ir jos naudai dirba

JAV atsakė Į Lietuvos atsto
vo J. Kajecko š. m. liepos 28 
memorandumą.

Kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta, Lietuvos atstovas JAV, 
kartu su Latvijos ir Estijos at
stovais. š. m. liepos 28 buvo 
įteikęs valst. departamentui me
morandumą ryšium su 20 me
tu sukaktim JAV viešo pareiš
kimo. kad JAV nepripažins Lie
tuvos okupacijos ir priverstinio 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Šiomis dienomis JAV valsty
bės departamentas patvirtino 
memorandumo gavima ir pakar
totinai pareiškė, kad J. A. Vals
tybių žmonės ir vyriausybė te
bėra giliai susirūpinę Lietuvos 
likimu ir laukia tos dienos, ka
da Lietuvos žmonės vėl galės 
vykdyti savo nacionalines tei
ses ir pasirinkti pagal savo va
lią politinę, ekonominę bei kul
tūrinę santvarką.

SU KUBA PANAŠIAI KAIP 
SU KINIJA

Senato kai kurie nariai siū
lysią tardymą diplomatam, ku
rie Castro buvo pristatę ne 
kaip komunistą, bet tik kaip 
reformatorių. Jiem krinta į akį. 
kad panašiai buvo padaryta ir 
su Kinija: Mao Tsetungas pri
statytas buvo kaip žemės refor
mos sumanytojas ir įvykdyto- 
jas.

RUSAI APIE U-2
IS ANKSTO ŽINOJO?

Priešamerikinė veiklai tirti 
komisijos pirm. F Walter pra
nešė. kad esą davinių, jog So
vietam iš anksto buvo praneš
ta apie U-2 lėktuvo skridimo 
datą ir vietą. Tai pranešęs vie
nas iš Amerikos pabėgusių sau
gumiečių (Mitchell ar Martin).
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Žuvinto ežeras yra visokių 
paukščių prieglauda. Dabar ja
me yra 49 gulbių šeimos. Ru
denį jų bus iki 200 galvų. Per
nai čia išsiperėjusių paukščių 
dalis šiemet yra išsikėlę į Me
telius, Obelių ežerą, Giluitį, A- 
niškį ir kt Tačiau ežerui kas
met vis daugiau ir daugiau gre
sia apaugti žole. Mokslų akade
mijos ekspedicijos ėmėsi tirti, 
kaip išgelbėti ežerą nuo visiš
ko aptrauktam.

kalbos apie jų nuosavą lietuviš
ką liniją.

Virt ŽEMUKO automobilių savininkų 
moka daugiau,' mgtt YeiMdtajgR. c.*;

už savo automobilio apdraudę?

Sustojame prie vieno pabo
tojo turisto, kuriam Sovietai iš 
anksto; buvo parodę dėmesio. 
Tai John Viahn, 35 metų angr

Patvirtino, kad į Lietuvą 
importuojami rusai
Laisvėj prokomunistinė, rug

pjūčio 30 leidosi polemizuoti su 
lietuvių spauda, kuri tvirtina, 
kad Lietuva yra rusinama — 
importuojami į Lietuvą rusai, o 
lietuviai išgabenami iš Lietuvos 
į Sibirą, į Rusijos kraštus. No
rėdamas tą tvirtinimą sugriau
ti, laikraštis sumini faktus, pa
tirtus iš kelionės po dabarti
nę Lietuvą Sako, kad Klaipė
doje prisigretinęs prie trijų jau
nų merginų. Vieną iš jų, aukš
tą brunetę, paklausė:

— Ar kalbat lietuviškai?
— Taip.

— Klaipėdoj gimusi?

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILCJŲ |960

tas, kritikas, kurio vienas ro- 
mapąs buvo išversĮtosi rasų kal
bą ir .Sovietuose išleistas. Wain 
praleido Sovietuose vieną mė
nesį ik grįžęs rašė mandagumo 
ir padėkos laišką savo buvu- 
siem šeimininkam rusam. Rašė 
atvirą laišką spaudoje (The Ob- 
server, 1960 rugp. 10). Laiško

— Ar galima gauti jūsų pa
vardę?

— Gluchovas.
Atsisveikinant paklausiau -ir 

antrojo pavardės.
— Medvedevas.
Faktai daugiau pasako už pa

sakotojo išvedžiojimus.

Kas prisius 1 doL, DARBININKĄ gaus fld šių metų 
pabaigos. Kas prisius 5 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai fie- 
taviškų knygų už 15 doL

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos 
papiginami ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba 
prisidėkite auką, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet -negali užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų pre
numeratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti ne
keliant DARBININKO kainos.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Siunčiu už: 
prenumeratą $

kėjimas gali būti teisingesnis, 
tad susipažinęs su vysk. P. Bū
čių, korio pastangom jis pakliu
vęs į domininkonų kolegiją Ro
moje 1939-41, paskiau Rus- 
sicume.

Darbininke ragpttBo 4 bu
vo praneštas, kaip Punsko, Sei
nų Betartai Svįjo B Vilniaus 
atkviestą bedievybės apaštalą 
D. Besčastnyj. Sovetską ja Lit- 
va lauraityje randam jo pa
ties pasipasakojimą, kas jis per 
vienas. Pasakojasi, kad jis gi
męs stačiatikių šeimoje; mokė- 
si Kaune rasų gimnazijoje. Ta
da jam rodėsi, kad katalikų ti-

WOODHAVEN 21, N. Y.
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Pirčiupio muzėjus
Revoliucijos istorinis muzė

jus Vilniuje ėmėsi iniciatyvos 
suorganizuoti Pirčiupio muzė- 
jų, surinkti jame davimus apie 
žuvusius, apie bufeeiikų par
tizanus, veftfcsfas apylinkėje, 
apie vokiečių titoirnhuri. Mu-

Faktas, kad viena iš mano kny
gų buvo išversta, išleista ir iš
parduota, man rodės kaip vie- 

štagatL.Jdo labiau pardavėjas? 
njannori įpiršti kokį daiktą, 
juo labiau aš darausi įtarta 
gas. Galite įsivaizduoti, kas da
rosi su tokiu žmogum, kai jis 
atvyksta į kraštą, kur reklamos 
visos priemonės sutelktos val
džios rankose ir ji dieną ir nak
tį kaip kūju nori kalti oficia
lias pažiūras į viską — į pra
eitį, dabartį, ateitį, į žmogaus 
paskyrimą ir parūgas.

VlėuHhlIfcit teigtos negali su- 
Wę^Sr »vo ^Ivb, IcacTlats-

apie 100 mechanizatorių iš Lie
tuvos. | darbus taip pat išvyko 
iš Lietuvos grupė inžinierių, 
zootechnikų, gydytojų. Siunčia
mi 200 statybininkų, kurie sta
tytų elevatorius grūdam laiky

sią mintį sustiprino nauji 
faktai. Maskvos knygyne nusi
pirkau knygą, skirtą angliškai 
skaitančiai publikai. Tai buvo 
Stephen Xetonck “TbePerfect 
Lover’s Guide”. Autorius pro
fesorius ekonomistas, bet šio
je knygoje rašo satyriškai apie 
Amerikos “ryklius”, rakėtie- 
tierius, kurie demaskuoja, ko
kis supuvęs yra Amerikos gy
venimas.

Tai faktas, kad jokia Vaka
rę veikalas 
spausdinamas, jei jis neduot vfl- 
eiy sudaryti skaitytojui įųta 
dį, kad Vakarų bendruomenė 
yra mirštanti, o jei dar iiteuhš- 
tanti, tai ji yra taip sugodoti; 
kad ji privalo mirti.

Tokio uždavinio neišvengia
me ir mes, kurių vieną ar ki
tą veikalą Sovietuose leidžia.

(bus daugiau)

NUO PADĖJIMO DIENOS 
•pHŠmjiiM METŲ KETVIRČIAIS

Užrikite, rąžykite ar tridbluiolUti bet kariam aoAaų banko skyriui

Drauge gegužės 30 Al. Gi- riam skirtina bėrojo ir kankinio 
mantas palygina du vyrus, pa- aureolė?”, 
kitavusius į Sovietų rankas: ša
lia amerikiečio F. G. Powers 
pastato Julijoną Būtėną, Juo
zą Lukšą ir k. Rašo: 

“Sovietinėmis akimis žvel
giant;; tai-banditai; kriminalis
tai, nors į šovietinamą savo tė
vynę grįžo ne amerikoniniu 
auksu užpilti, bet grynai iš pa
sišventimo ir tautos intereso 
vardan. Tai vyrai, kurie pui
kiai žinojo ir suprato, kad jų
jų uždaviny kelio atgal nėra. 
Jei Powers’ui viršininkai tiki
no, kad jo uždavinys virš So
vietuos yra visu 100 proc. sau
gus, mūsiškiams vargiai ar kas 
galėjo duoti tokias" garantijas 
ir nedavė. Bet ir tas pasiryžė
lių visiškai neatbaidė, gal net 
priešingai, suteikė daugiau drą
sos ir pasitikėjimo savimi, ir 
daugiau padėjo suprasti savo
sios misijos svarbą. Net ir Tie
sos’ rašėjai, kuriems buvo pati
kėtas J. Būtėno mirties apra
šymas, gal ir stengėsi sunie
kinti paskutiniąsias to didvyrio 
gyvenimo akimirkas, bet jiems

Lietuva "šefuoja" Kazachstaną
A. Marcinkevičius Sovetska- 

ja Litva rašo, kad Lietuvos at
skiri rajonai “šefuoja” kokį 
nors Kazachstano kolchozą ar 
sovchozą. “Sefavimas” reiškiasi 
tuo, kad rajonas turi pasiųsti 
į Kazachstaną savo specialistus. 
Pvz. viename iš didžiausių vi
so Kazachstano sovchozų — 
Prševalskio sovchoze — dirbo

•—Iš kur atvykusi?
— Iš Rusijos.
— Kaip seniai i Klaipėdą 

atvykot?
— Jau 15 metų.
Užkalbinęs ir kitą merginą, 

žvalią šviesiaplaukę:
— Ar Klaipėdoje gimusi?

tai nelabai pasisekė. Netholše- Ne* Rusijos atvykusi, 
vikinėje versijoje jo žuvimas Varėnoje ‘Laisvės’ pasakoto- 
buvo aprašytas taip, kad kiek- J35 buvęs pakviestas užeiti pas 
vienas skaitytojas galėjo susi- partijos rajono vykdomojo ko- 
daryfi nedviprasmišką vaizdą, miteto sekretorių. Po trumpo 
rodantį, kaip miršta didvyriai, pasikalbėjimo pasakotojas sek- 
atlikę viską iki pačios paskuti- rotorių paprašęs: 
niosios žmogiškosios pastangos.
Priesaika išlaikyta, žuvusieji ne
kalba. Štai čia ir turime didžiu-

Ar galiu jum pasakyti kodą? į*tų p^ iš^kitų Saltimų, 
VWaL aš ėsn a fa fetanhi vedat otakurantamą.Kam rei- 
irZhmnSmii Siktanrta kalinga Vakarų laikraščių bai

mė? Ar ffe tikrai toki pavojin
gi jūsų žmonėm? Ką jie ten 
gali rasti, ko jūs taip' baimina
tės?

Ir šitas, faktas privertė ma
ne susimąstyti dėl garsiai skel
biamo atafrdžio, kurį rodan
čios Vakarąknygos Sovietų Są
jungoje. Man sakė, kad mano 
knygos išparduota 250,000 egz. 
Mintis, kad tiek daug draugų 
turiu, buvę vienas iš motyvų 
mano viatĄi į šį kraštą. Tada 
aš J gęžiitająp, kad Sovietuose 
kiekviena: knyga išperkama 
anksčiau ar vėliau.

Dabar riEsupratau, jog susi
laukti, kadro knyga būtę iš- 
spausdintajBovietuose, nėra to
lus komplimentas, apie kurį aš 
buvau gatvujęs. Tai reiškia tik 
vieną: Iuumo* kryptis yra ar,

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šefams, vsftų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gmtadienfai, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotrauką; norite atzura^nti seną fotografiją? 

Jums gerasis s^ygoaris padarys 

VYT. MAŽELIS 
gyr. CSB MtadMa

Dividendai apokaietuojami mete ketvirčiais dviem* metama ar 
daugiau (8U% normalaus ir specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS
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J. KRONO MAISTO KRAUTUVE 
ąU&lITTMEATMABKET 

nbnblfndti Bologna 
ANtANAS VAITKUS, vecHJa* 

Pajagtutrula įmaniu, prttmnmp UŽSakymUS 
VEB1UVŽMS ir POBŪVIAMS

Pristato | hartms Kehtviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ortuė price for Weddings and Parties
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jis pats 1929 B Lietuvos par
tijos slapta buvo pashęgtas į 

p^graatnnes KovosmoKy 
tis. Itoi MNitifcfri su Kapsuku 
ir Angtfiečiu. Vūmaus miesto 
komRėto sekr. >. Refiauskas 
ptertajo, kad prieš 25 metus 
jis su kitais Maskvoje taip pat 
stovėjo prie Kapsuko karsto. 
Tie pareiškimai rodo, kad Lie
tuvą valdo Maskvos treniruoti 
komunistai, ir nęgali būti nė

1860

PASKUTINIU NUTARIMU
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

lį skirtumą tarp amerikiečio F. 
G. Powers ir lietuvio J. Būtė
no. Abu veikė skirtingose są
lygose, skirtingu laiku, bet ta
me pačiame kovos lauke. Ku-

DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias mū
sų laikraštis..

Norint ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlaikyti, 
reikia naujų skaitytąją. Jų galima rasti, tik reikia pa
siūlyti DARBININKĄ užsisakyti.



Tarptoutinė politika pagaliau naujausiais automobiliais, skrai-

Amerikos darbininkas

GIRIOS

liūs? Po visu tuo civilizacijos 
dangalu yra likęs plėšrumas,

kiplėšiškumas. Ir dar prasčiau, 
kad bolševikinės džiunglės pa
veikia vadinamų kultūringų ir mirė jo tėvai, o caro Rusija 
krikščioniškų kraštų politiką.

Ž^:

Amerikos užmušta viltis

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM

Miltautas

tas ir laimingai pasiekė Kalk 
forniją, Los Angies, kur gyve
na jo sesuo. Los Angeles laik
raštis “The Tidings” rugpjūčio 
26 įsidėjo pasikalbėjimą su R

Rusai “nieko mums nedarė

nuo 7 metų tari būti pionieriai, 
paskui komsomolai. Abi — ko
munistų organizacijos. Mokyto
jai priversti dirbti komunistų 
partijai, nors ir nebūtų jos na
riai. Jie turi verbuoti jaunimą 
į pionierius ir komsomolus. 
Jiem uždrausta lankyti bažny
čią. Melstis tegali slaptai. Apie 
50 proc. jaunimo praranda tikė
jimą. R. Samsonas tai pakarto
jo pabrėždamas. ___

Gražias maldas kalbėjo Krivis, žiniams garsiai 
pritariant Padėkos maldas. Džiaugsmingas maldas. 
Nesgi buvo dėkojama ui pasaulio sukūrimą ir už lei
dimą žmogui tuo pasauliu naudotis. Gerieji dievai bu
vo visa gerai surėdę. Tai ne jų kaltė, kad priviso li
gų ir vargiu rūpesčių ir nelaimių. Šitas blogybes pa

niuk Ji visa buvo kaip statula, kviečiamai ištiesusi 
rankas, laukiančiu ir drauge grasinančiu žvilgsniu. Vy- 
das nenorom žvilgterėjo į ją, paskui į Uogelę, į visą 
būrį. Tamsa sugėrė jo nebe išblyškimą, o tamsiai pa
mėlynavusį veidą, kieta ir perpykusį, ne apsivylusi, o

— Dėkojam girioms šventosioms, medžiams ir 
medeliams, kurie mus gaubia'ir globoja nuo šaltų 
vėjų, nuo priešų piktųjų. Ačiū ežerams ir šaltinė
liams, kurie gyvasties mums priduoda ir nuo neprie
telių užstoja.

žyniai ėjo pirmi, vedami žilagalvio, vainikuoti 
krivio. Jų ilgi baltos drobės drabužiai atspindėjo gau
sią saulės šviesą. Nardant pro žalius vartus ir palei 
vingiuotas vainikines kalnelio sienas, gaubiančias su
sikurtą šventei pasaulį, jų rimti veidai švietė tokiu 
iškilmingumu, lyg patys dievai, rodės, būtų žygiavę 
žaliu vasaros gojumi. Paskui krivį ir žynius pylėsi 
margas žmonių būrys. Margais drabužiais moterys at
rodė lyg dideli drugiai, karštą vidurdienį tingiai be- 
sisukioją pievoj. Seni vyrai rimtai nešė savo žilas ir — Ačiū dvasioms meilingoms, laukuose pasi- 
barzdotas galvas, kiek augštyn pakeltas; nors daugelį sklaidžiusioms, po akmenėliais ir kalneliais glūdin- 
kartų jau šią šventę buvo apvaikščioję, vis tebelau- čioms, mums gera velijančioms ... . , •
žė galvas,' mėgindami atspėti pasaulio stebuklus ir 
perprasti dievų, to pasaulio surtdytojų, išminti. Jau
nieji, priešingai, palenkę feriiyn veidus, užkritusiais 

. am pečių ilgais plaukais, Sūrėjo | žemę, drovūs ir
Nuo ežero dvelktelėjo vėjas. Bangelės šiaušėsi susivaržę, lyg ir bijodami kad tik sugebėtų iki apei-

baltais purslais, maišančiais purpurinį dangaus atšvai- gų galo išlaikyti rimtį suspaustose lūpose ir suvaržy
tą. Giria darėsi juoda dėme. Didžiojo beržo viršūne tuose judesiuose, kad jokiu naujatviškos energijos z, T būdami hkra dv^daa
vert^pgtavideb^ fann^Įeng*. bęvgk per- trykšimu -lipgi tao

t*H> fe Mgmh žmonių. M«sU mu
do jauno mėnesėlio šviesus veidas. Dama tebesto- nuolat kilo į susikaupusius sumigusių veidus, į kve- jky* tąpati daugelis. Rankų sukimas
de apylinkę minkštu sparnu, nors dainuojančių bū- pianfius laužtų lakų vainikus, į suskliaustus gyvų rtirrys jau nusirito pakalnėn ir prie kiekvieno tako, ve- berželių viršūnėmis vartus, ir joks nereikalingas gar- ’j?dLiTtaTItaTrtvfaė’ N^toonės m

i .. .. , rijimo. Ar dievai tas ligas sutvėrė? ne. žmones pa-dančio | trobą, tapo. sas ar netinkamas žodis neiSsprudo ii nustebimu pn- ’ tjį p»*tort. Dar grteji dieni ir tokių šak-

neUų žemėn leido, kurios padeda ligas pasilengvinti, 
per pusiaują ir suspausti taip, kad net suriktų. Iš liuose, dangaus pftkšvumo ežere, iškilioje pilies sody- Misa ėjo iš lengvo, sustodama kiekvienuose var- Taigi, tik dėkoti dievams Betai ir apgailestauti 
pykčio, iš siekimo aistros, iš pavydo, kad ji pasiža- boję ir ant susigūžusių apylinkės trobų, trobelių. Šri- tuose, pasekdama vainiku išgaubtas menulius, pra- bjaurius darbus ir nešvankias mintis, kad nelaimės
dėjusi jam, o kitiems rankas tiesia, kad jo nepaly- ro varpos, glaudėsi našlučių žiedai. Spraudė po spar- nerdama pro kiekvieną berželinę saulę, išvingiuodama atsitolintų, kad ligos HaunĮ žemę prasmegtų, apie
di akimis, kad nepakreipia droviai veido, jos berne- , nū galvą paukštis, linko žmogaus galva poilsio. Tik rot- pro žalias gyvatėles, paliesdama briedžio ir ožio ra- žmones rw rišo kini jiu tos .
Ižui viduty esant, kaip daro kitos. Niūriai raikščio- karčiais sučirpdavo Žiogelis ar sulodavo šuo. Vis pla- gus, pavaizduotas vainikais ir dideliais nulaužtų šakų (*■ dM0M)

. - , a .• iixv u uiviarco puuvipai auiuur lanaų o

™ A gangstetarV-diSgies džiungles.

didmiesčiuose. Tokie žmonės, 
kaip džiunglių plėšrūs žvėrys, Lietuva yra tos džiungliškos 1940, bet kai 1944 vėl grįžo, 
su jokia morale nesiskaito. politikos auka. Buvo sumindžio- jie pradėjo viską atiminėti”.

Sakysime, koks skirtumas, ti ir teisingumo, ir teisėtumo, E Samsonų nedidelio ūkelio bu- 
kad bolševikai šiandien savo ru- ir žmoniškumo - principai. At- vo pareikalauta 'atiduoti 40 
siekas “rubaškas” pakeitė dai- rodė mažas kraštas didžioje po- proc. javo sovietinei valdžiai. Gi 
liais diplomatų frakais, kad už- litikoje ir, gal būt, nevertas 1949 įvykdė kolektyvizaciją. 
siriše kaklaraiščius, nusiskuto užsistoti, bet kartą sulaužyti “Mes netekome ūkio, arklių ir 
barzdas, išsikvėpino parfumais; principai nuvedė visą pasauli- karvių. Aš buvau priverstas 
koks skirtumas, kad važinėja nę politiką į džiungles. dirbti kolchoze. Kiekvieną die-

įtūžusį, ne susigėdusį, o niekinantį ir atstumiantį. 
Po kelių akimirksnių stovėjimo pribėgo Rainė ir Di- 
duolė. Abi seserys apsuko sustingusį “kareivėlį” ir 
juokaudamos nusitempė jį būrin. Raudė pamažu nu
leido rankas. Ji stovėjo vidury, kol būrys nusikva
tojo sutartina juoku. Tada Raudė išspūdino iš vidu-

visa Uetava.Pravargęs kolchoze Ugi 1952 
‘mė vrižičiai Spctia metų, pasiprašė atleidžiamas

dėl sveikatos. Kolchozo dar- 4. p3V2S3Tj išrūpino oromu <aV / ... _• * . ..
pasą. Su juo turėjo nuvykti | bmmkai «“tarė atleisti. Gavo 

ir ko turi pagaminti. Jei pasiuntinybę Mask- ~ naktinio sar-

Prislėgtos bažnyčios
Bažnyčios apdėtos dideliais 

mokesčiais. Kaimo bažnytėlė 
turi,mokėti iki 13,000 rublių 
metam. Ir tai į priekį. Mies-

tiem metam. Kiekviena šeima, galėjo susižinoti su* JAV at- 401 > “ėnesiui) Vėliau buvo 

kad galėtų pragyventi, gavo po stovybe Maskvoje. Jam patar-

Sekančią dieną medeliai ant kalno atrodė dar 
kaip gyvi. Nusipurtę rasą lapai tebežvilgėjo ryškiu ža
lumu, virpėdami nedidelio vėjelio delne ir saulės 

. žvilgsniuose. Gyvieji vartai stovėjo išdidūs ir drauge 
susimąstę,'lyg paslaptinga anga į kitą pasaulį. Ąžuolo 
lapų vainikai buvo prikaišyti lelijų, bijūnų, jurginų, 
piliarožių. Ežeras ramus, kaip seno žmogaus, daug 
vargo mačiusio ir išminties iš gyvenimo prisirinku
sio, veidas. Paukščiai klykavo pašlaitėj, nelabai drįs- 
dami tūpti kalnely, kur buvo pilna prigūžėjų žmo-

Tas kolchozas buvo 2,000 ak- 
iš gyvenimo Maskvoje^ ir kol- rų. Jam buvo nustatyta kiek

— Irgi! — atsakė Miltautas. — Pasaulio pra
džioj visi buvo laisvi. Taip pat laisvi šioj šventėj.

Vydas atsigręžė į Klausigailą. Sis pratarė:

Samsonu, dabar gyvenančiu be- saulSados. Pirmos rū-
tuvių šv. Kazimiero parapijoje. aes vaidfiaL O kas
Laikraštis rašo, kad “dar tik imdavo (jeigu likdavo), buvo 
T5 dienų, kai jis namie ... Jo dalinama kokhozininkam”. 
melsvose akyse dar pastabų iš-

Visi vyrai iš eilės turėjo “eiti kareivėliais”. Ėjo 
Sapūnas, ėjo Eikutis ir kiti. Visus “pasitiko seselės”, 
rankas ištiesdamos, “kareivėlį” apsukdamos. Nelabai 
noriai ėjo iš ritės ir Vydas. Jisai šnairavb prietėmio 
užslėpta žvil^niu į Uogelę, kuri iš viso būrio atsi
švietė savo balta veideliu ir ilgomis, šviesiomis ka
somis. Ji dainavo be rūpesčio ir be jokio dėmesio į 
vidury vaikščiojantį “kareivėlį”. Jos liaunas liemuo 
traukte traukė dabar Vydą, nors jis niekada nebu
vo ^dvojęs, kad ji graži Norėjosi jam sugriebti ją*

krumpliais. Ėjo žmonės apsimąstydami: lenkdamiesi t /X 
dievams ir tyliai kalbėdami padėkos žodžius, po gar- .2 / 
šių, iškilmingų besimeldžiančio krivio žodžių. 2%

— Ačiū, jums, gerieji dievai, kurie leidote mus 
į šitą gražų pasaulį. Ačiū už vasaras šiltas, už že
mės Žaliavimą, už našius javų daigus.

— Dėkojame tau, saulele, mūsų sesele geroji, 
dėkojame už gyvybę žemei, už šilumą ir linksmą S 
šviesą.

— Ačiū žemynai, maitintojai — motinėlei, ačiū 
už1 sultis rugeliams, už sotumą žvėrių ir gyvulėlių, 
už žiedelių kvepėjimą, iš kurio bitelės medų neša. 

'O žvėreliai — gyvulėliai, ir bičių medus, ir medžiai, . 
ir. javai, ir saldžios uogos, grybai, riešutai maitina . 
mus, žmonelhis. Užtat ir ačiū tau, Žemynėle. De- '

sandėlių ir taupomojo banko 
sargu.

“Sovietiniai valdininkai gali 
daug pinigo susitaupyti”, jis pa
reiškė rūsčiai. Daugjš jų^gau- . (uose <}aug bažnyčių uždaryta.

. Kunigų pajamos apdedamos 25
proc. mokesčiu. Valdininkai ir 
tie, kurie turi gerus darbus, 
bažnyčios vengia ir jai nepa
deda- Kaime bažnyčios lanko
mos. Valdžia į tai mažiau krei
pia dėmesio. K .

Ar palengvėjo po Stalino?
“Reikalai kiek palengvėjo, — 

pastebėjo R. Samsonas. “Dau
giau yra ko valgyti, daugiau 
prekių krautuvėse”. Tačiau, kad 
ir mažiau jaučiama priespauda, 
tai viskas griežtai kontroliuo
jama ir budriai sekama.

Ar tebėra skurdas “Jei vie
nas dirba, o penki valgo; — tai 
aišku, kad skurdas”, — atsakė 
R. Samsonas. Tuo patvirtino 
žinomą faktą, kad didelė dau
guma tiek teuždirba, kad dir
bantis tegali save išlaikyti. Iš
imtį sudaro naujoji bolševiki
nė buržuazija — valdininkai,

norėjo paimti kariuomenėn. Tai 
buvo 1912 metais. Amerikoje 
dirbo tekstilės fabrike. Pirmam 
Didžiajam karui kilus, išėjo į 
JAV kariuomenę, dvejus me
tus tarnavo eiliniu, gavo pasižy
mėjimo ženklus. Iš karinome----
nės 1919 paleistas, dirbo to
liau paprastu darbininku. Ga
vęs veteranų bonų už 600 dol., 
nutarė aplankyti seniai pasiilg
tą Lietuvą. Išvyko 2 metam, 
bet prabuvo dvylika kartų il
giau — ligi 1960 rugpiūčio 10.

Laisvame Lietuvos ūkyje 
Lietuvoje nuo 1936 gyveno su 
savo seserim ūkyje. Buvo gavęs 
iš JAV visą dvejiem metam. 
Vizą pratęsė dar dvejiem me
tam — iki 1940. Su seserim 
valdė 6 ir pusės akrų ūkelį. 
Turėjo gerą arklį, dvi karves, . 
kiaulių, vištų.

“Aš pertaisiau daržines ir 
tvartus. Viskas buvo labai ge
rai ... 1939 pradėjo Hitleris 

rikos klampynėje. Kai teisingu- karą. Rusai taip pat nesėdėjo 
mo ir moralės principai sumin- rankų sudėję. Jie atėjo 1940

jo Vydas būrio vidury, užmiršęs žingsnį derinti prie čiau užliejo laukus ramybė, ir vis augščiau kopė
dainos, užmiršęs pats dainuoti, kaip pridera. Jame lengvais debesėliais linksmas mėnuo.
augo pagieža ir drauge viltis, kad, vistiek, šios šven- 8
tės laiku turi jam visa paaiškėti, turi jam šventė 
baigtis gerai, turi ... Jis nejučia gniaužė kumščius, 
pasiryžęs tas viltis prievarta įgyvendinti, jeigu neat
rodytų, kad jo norai tikrai pildosi

Daina, lėtėjo, giliau ir ilgesingiau linguodama 
“grįžtantį kareivį”. Vydas stabtelėjo, atsigręžė veidu 
į Uogelės pusę. Si nejudėjo. Nerūpestingai stovėjo 
sau, kraipydama galvą pagal dainos lingavimą, nesi
ruošė tiesti rankų, nei žengti žingsnio pirmyn į su
grįžusį “kareivėlį”. Prieš Vydą atsistojo augšta, stam- 

________  _ _ _ - bi, purtniom ištiestom rankom Raudė. Jos akys švie-
Visi, kaip vienas baisas, pritarė dar galingiau ir šir- tė tamsoje liūdnai, bet galingai ir beveik įsakančiai,
dingiau, negu buvo dainavę prieš tai. Rimgaudas jau Sučiauptos lūpos nevirpėjo, nei viepėsi kvailam šyps-
sukosi vidury jaunimo rato. Kai “kareivėlis grįžo iš 
karo”, ištiesė Rimgaudui rankas Uogelė ir žygė tuo 
pačiu metu. Todėl “kareivėlis” apsuko vieną ir pas
kui antrą, nes “dvi sesulės jį pasitiko”. Vydas buvo 
melsvai raudonas, kaip .saulei nusileidus dangus. Jo

* lūpos persikreipė, akys įsmigo į dėdę MUtautą. Pa
sigirdo jo pykčiu gergždžiąs balsas:

— Ar pažadai irgi šventėj nebegalioja? — Jis 
perrėkė skystėjančius dainininkų balsus.

na mėnesiui nuo 1,000 iki 4,000 
rublių. Jie taupo”.

E 300 rublių mėnesiui gali
ma vienam išgyventi, jei turi 
tą pusės akro sklypelį daržo
vėms užsiauginti. Apie tą skly
pelį sakoma: “Nepakanka iš
gyventi, bet ir nepakanka nu
mirti”.

Sulaukus 65 metų pensija 
nepripažinta. Sakė, nepakanka
mai ilgai dirbęs kolchoze. R. 
Samsonas Spyrėsi, kad Ameri
koje 65 metus sulaukus pen
sijos duodamos. Toliau tega
lėjo verstis E sesers siuntinių, 
gaunamų E Amerikos.

Maskvoje ištisą mėnesį
E tų siuntinių susitaupę? ke

lionei, nuvyko į Maskvą. Ame
rikos atstovybė patarė negrįžti 
į Lietuvą, jeigu nori išvažiuo
ti. Gyveno viešbutyje Maskvoje, 
kol š.m. rugpiūčio 10 gavo vi
zą kaip “sovietų emigrantas į 
Ameriką”. Išskrido SAS Kopen- įmonių vedėjai, partiečiai, 
hagos linija. Danijoje jam bu
vo įteiktas JAV pasas. JE nu
stojo būti prievartaujamas so- K vandens dirbs geria- J 
vietinis pilietis. tof vandenį

Amerika rugpiūčio 30 pra- 
“Lietuvoje, — pasakojo R dėjo darbus statyti fabriką, ku- 

Samsonas, — vis dar kažko ris E sūraus vandęns dirbs 
laukiama. Kai kada žmonės pa- lų vandenį. Fabrikas atsieE 1, 
sidaro įsiutę prieš Ameriką: ji 200,000. Po 270 dienų fabrikas 
tik kalba, nieko nedaro. Veng- bus paruoštas. Per dieną jE pa
pam sukilėliam nieko nepadėjo, gamins 1 miL galonų vandens 
Visus išžudė. Nuo tada praras- Jų kaina— 1000 galonų __ 2
ta viltis. dol.

Visų pirma — nepaprastas, 
į neeilinis. Nup viršūnių konfe- 
~ rencijos Paryžiuje nušokti į Af

rikos džiungles — tai didelis 
ir nelauktas šuolis. Suprantama, 
niekas ūmai iš kultūringos ap
linkos nenusikėlė gyventi į 
džiungles: nei diplomatai, nei 
kariškiai, nei didžiųjų valstybių 
galvos. Net ir tie diplomatai 
— tarpininkai, kurie Afrikon 
važinėjo ar važinėja, randa ten 
ištaigingus viešbučius ir, namo 

'r grįžę, toliau 'triūsia stikliniame 
Jungtinių Tautų dangorėžyje 
arba gyvena kilimais išklotuose 
butuose. Koks čia šuolis į 
džiungles?

Džiunglės nėra tik atogrąžų 
liūnai ir susiviję neišbrendami 
brūzgynai ar miškai, kur plėš
rūs žvėrys gyvena, kur kiekvie
name žingsnyje pavojai tyko. 
Džiunglės yra simbolis lauki
nio, plėšraus gyvenimo, kurio 
netvarko žmogiški įstatymai 
Tyčios džiunglės nebūtinai tu
ri būti Afrikoje, Indijoje, Ama
zonės upyne ar šiaip kurioje 
vietoje.

Džiunglių papročiai gali įsivy
rauti ir kultūringoje aplinkoje. 
Buvo savo metu filmas apie

Ralfas Samsonas Amerikon 
atvyko turėdamas 18 metų, kai

Pokarinė politika, kai ją ste
bime per penkiolika metų, vi
są laiką linko į džiungles, nes 
buvo ir tebėra lenkiama Sovie
tų Sąjungose džiungliškos poli
tikos. Jai pataikauta derybose 
ir konferencijose, Jungtinėse 
Tautose ir viršūnėse, sukruvin
toje Vengrijoje ir cukrinėje Ku
boje.

Paryžiaus viršūnių konferenci
ja būvo tik kelio galas į džiung
les tarptautinėje politikoje. Po 
tas džiungles dabar plačiai brai
do, šūkauja ir plėšrius dantis 
rodo nuožmogis Nikita, kuris 
atvangomis gyvena prabangioje 
viloje už Maskvos arba kuror
te prie Juodųjų marių. Kas ir 
kada drįso jam aiškiai primin
ti juodųjų džiunglių politiką?

Nėra atsitiktinis dalykas, kad 
tarptautinė politika su visom 
Jungtinėm Tautom atsidūrė Af-
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Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vizginta 6-1800
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Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Cotm. Išlaikymas tik apie 100 
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Stovyklon buvo pakviesti ke
li paskaitininkai. C. Surdokas 
kalbėjo apie jaunimo bendra
darbiavimą spaudoje ir papra
šė, kad stovyklautojai parašytų 
bandomuosius rašinėlius. K. 
Mockus kalbėjo apie mokslei
vius nepriklausomoji Lietuvo
je: Du kartus stovyklą lankė

Tą diena prašome mielus det- 
roit'ečius ir windsoriečius ne
rengti jokių kitų parengimų. 
Koncerto pelnas skiriamas lie
tuvių muzikų kūriniams leisti 
ir p opaguoti Lietuvos vardą 
plečiame pasaulyje..

Mrs. S. Krauiuntis, Andes, N.Y. 
Tel. Andes (Endis) N. Y. 2781

Rugpjūčio 24 posėdyje pla
čiai diskutuota Kalėdų ir Nau
jų Metų sveikinimų tvarkymas. 
Specialus tuo reikalu bendra- 
raštis nusistatyta išsiųsti visoms 
apygardoms bei apylinkėms.

Kalifornijos Lietuvių Centras 
vertas pagyrimo už jo pastan
gas įsigyti namus Los Angeles 
bendruomenei. Bet dabar, su
darant kapitalo, paskolų ieško
jimo ar namų akcijų platini-

Pasinaudikite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius j SSSR ir LIETUVĄ, patarnavimu

Rugsėjo 27 visame pasauly
je šyenčiama 300 metų sukak
tis nuo šv. Vincento Pauliečio 
mirties. Jo vardas žinomas vi
sų vargšų tarpe, nes visur vei
kia jo vardo draugijos, kurios 
rūpinasi vargšais ir nuskriaus
tais. Žinomas jis misijų kraš
tuose, nes ten dirba vincentie- 
čiai tėvai Ir dar seserys, ku
rios rūpinasi labdara ir misi
jom. Tai vis šv. Vincento pau
liečio sekėjai, jo įsteigtos kon
gregacijos.

300 mėty nuo šv. Vincento de Paul mirtie

>Stovyklą skląsčiai pravedė 
Kęstutis Skrupskelrs — komen
dantas. Jam talkino: Aušrelė 
Skirmuntaitė — m-niSų va
dovė, Romas Kasperavičius —

fi — koncertą, pianu palydi
mą Rasos Marijos Vasyliūnai- 
tės. Koncertas įvyks Meno ma
žėjuje (The Detroit Institute of 
Arts), 5200 Woodward Avė.

PhilacUiphia Pa. — LB šeš
tadieninė mokykla darbą prade
da rugsėjo 17 d- 10 vai. ryte 
šv. Kazimiero par. patalpose. 
Numatoma, kad šiemet veiks 
jau visi 8. skyriai, o taip pat ir- 
vaikų darželis. Mokyklos darbą 
planuojant labai svarbu iš anks
to žinoti, kiek bus vaikų viso
je mokykloje ir kiek jų bus 
'kiekviename skyriuje. Todėl 
mokinių-tėvai labai prašomi ne
delsiant tuoj pat užregistruoti 
savo vaikučius, kurie tęs šeš
tadieninėje mokykloje mokslą 
ar kurie naujai jon stoja. Mo
kinių registracijos ir kitais šeš
tadieninės mokyklos reikalais 
prašome skambinti mokyklos 
vedėjai Genovaitei Mačiūnienei 
tel. DA 4-2947.

Hr Vasiliūno koncertas
Bąįgjąųt stovyklą buvo di- 

deiis kurįo skirstė-
teęs

Dvasios vadu buvo labai jau
nimui pasišventęs kun. dr. Jur
gis Navys, MIC, stovyklos ko
mendantu — Gediminas Nau
jokaitis, mergaitėm vadovavo 
pirmą savaitę Dalia Mockapet- 
rytė, antrą L-— Dalia Minkū- 
naitė/ Meno vadovė buvo Aud
ronė Gaigalaitė, sporto vado
vas Rimas Gedeika. Stovyklos 
muzikantas buvo Petras Pau- 
liukonis, kuris iš juostos nuolat 
davė gražią muziką.

tų feuvo dąu$ mai-
dymasįs. Nevienam stovyklauto
jui buvo pirmas karias, kai ga
lėjo išsimaudyti Atlante.

Baigiant stovyklą buvo --iš- 
_ _ _ _____ dalintos dovanos už sportą, pa- 

n^rgsdčhpvadovės pade- vyzdingą elgesį. O kai reikėjo, 
išsiskirstyti, visi pasižadėjo ki
tais metais vėl atvykti į sto
vyklą. V. Noreikaitė

paskutinę 
šyk!“ “Ne 

fcŠP gtoit namo” 
‘Būtiną! atvaduok kitą metą!”.

WINTER GARDEN TA VERN, INC

40 WhiMwoO Ava. 
SOUTH R1VER. N. J.

CLtffavd 7-9320
1241 N. Ashland Avė.

CHICAGO 22. ILL.
NUmbott 9-2S13

107 te. Vermout An 
LOS ANGELES 4. CALI

OUnklrk 54050

A K B Ų D T ?
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jėja, Faustas St o'ia — meno 
vadovas, Auksė Uulevičiūtė — 
mergaičių sporto vadovė, Jo-

— berniukų
Deveiky-

Vįępąs vą|įųąs buvo skirtas 
pavergtai .ląetuvaį prisiminti. 
Stovyklautoją! užsidegę žvaku
tę ir kątoraami rožančių ėjo 
pėr stovyklą kabindami ant 
kryžių vainikus. Prie paskuti
nio kryžiaus buvo padarytas 
partizanę kįras. Tep visi su- 
štąte .(Įe^ąp^as Švarutes kry
žiaus forma.. vT-rj . r.',

2240 ėrsfussūi 
CĮĄVgLAND n: OHIO 

OVpsrisr 1-11^1

043-47 Afamy Avenue 
HARTFORD S. CONN.

CHapri 7-5104

Erzdgeport, Conn.
T gp. 19 šv. Mykolo kapinė

se buvo palaidotas dr. Juozas 
M. Plakas, Amerikoje gimęs 
130". Velionis buvo šio miesto 
ligoninės vyr. gydytoju ir šv. 
Vincento ligoninės direktorius. 
B: v o lietuviškai susipratęs ir 
visur tėvų kalbą vartojo viešai 
L kiele minia lietuvių ir svetim

taučiu dalyvavo jo laidotuvė
se. Nj.iųdę liko Žmona, ketu
ri vaikai (vienas sūnus gydyto
jas), brolis ir trys seserys su 
artimaisiais. Mirė staigiai. B. C.

— Vargonininkų sąjungos su
važiavime Chicagoje pirminin
ku išrinktas A Giedraitis (Chi- 
cago) vicepirm. K. Ambrazas 
(Cleveland) sekr. ir iždininku 
L. Bujauskas (Waukegan) Mu
zikos Žinių redaktorium per
rinktas J. Kreivėnas o admi-

veikė šv. Vįpco Pąuįiečto 
draugijos, globodaųjos vargšus.

Ameriką pasiekė 19 ą. pra
džioje. Pirmiausia įsikūrė Lui- 
sianoje, kūpą 1803 Napoleo
nas pardavė Amerikai, fe Lųį- 
sįanos plėtėsi į kitus kraš
tus. Dabar ymcentĮečiai tėvai 
turi’ šeSas vyresnes vyskupi
jų seminarijas, šešias mažes
nes. šiam kraštui seminarijos 
yra davusios daugel kunigų ir 
darbininkų misijom. Vfeaipę pa
saulyje yrą upe 6,800 kupįgų 
ir brolių vincentiečių ir 45,000

BADIO PBOGBAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bangos, 
ypikut sekmadieniais nuo 1:30 fld 2:00 valandos dieną.

Paduodamos vėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka”. 

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — 
TeL AN 8-0489 . . . Ten gaunamas ir "Darbininkas”

karalių ir po sunkių dienos dar
bų rašydamas laiškus. Jis pa
rašė apie 30,000 laiškų vysku
pam, karaliam ir vargšam, bei 
savo žmonėm misijose. Laiš
kuose mokė, patarė, drąsino 
nenusiminti ir kovoti prieš 
skurdą, pasitikėti Dievu.

Po jo mirties pradėtas dar
bas plėtėsi: augo prieglaudos, 
našlaitynai, misijos.

Iš Prancūzijos sklido į kitas 
šalis. Tėvai vincentiečiai buvo

Sv. VmcntM gyveno Pran- P32“*? “■ Lietuvos — 
cūzijos galybės ir absoliutiz- Lenkijos valstybę. Nepriklau- 
mo laikais. Gimė 1581 pietų somos Lietuvos laikais plačiai seserų. 
Prancūzijoje, neturtingoje ūki
ninko šeimoje. Vargdamas ir 
skursdamas baigė mokslus ir 
savo gyvenimą pašventė varg
šams. Labiausiai jis pagarsėjo 
kaip ūkininkų ir vargšų kape
lionas. Ilgai buvo klebonu ma
žose, apleistose parapijose, vė
liau apsigyveno Paryžiuje ir čia 
rinko į savo namus vargšus, 
valkatas, pamestus vaikus ir 
juos augino. Taip išaugo dide
lės jo prieglaudos, šiam kil
niam labdaros darbui atsirado 
ir daugiau sekėjų, kurie jun
gėsi į jo prieglaudas. Taip pa
mažu kūrėsi ir jo bendruome
nės. Paryžiuje įkūrė šv. Lozo
riaus namus, kuriuose rengė 
žmones misijom. Jis mirė 1660, 
jau tuo laiku jis. turėjo apie 
600 žmonių, kurie dirbo įvai
riose misijose ir seminarijose.

Turėdamas dideles prieglau
das, šv. Vincentas visada sti
go pinigų. Juos rinko eidamas 
per didikų rūmus, lankydamas nistratorium — A. Skridulis.

mo pagalbą, CV nėra pajėgi 
šiais keliais paremti, nors ir nu 
širdžiai linkėtų geros kloties. 
Pasklidus žinioms apie PLB 
paskelbtą dramos veikalų jau
nimui, vaikams konkursą, plau
kia aikštėn įvairūs veikalai ir 
veikalhikai, jau statyti scenose 
ir dar nestatyti. Vieni autoriai 
turi net po keletą dar niekur 
nepanaudotų veikalų. Kiti pra
lėkto vienu' ar dviem vaidini
mais, patyrę aiškaus pasiseki
mo. Daug kur tie kūriniai yra 
geistini, bet jie dar vis tebėra 
rankraščiuose. Būtų pats me
tas, pasikvietus talkon tos sri
ties žinovus, išspręsti, kurie iš 
tų kūrinėlių yra visiškai tinka
mi bei vertingiausi, ir juos iš
leisti spaudoje, švietimo Tary
ba atliks šį svarbų ir visiems 
naudingą įsipareigojimą.

LB įstatų papildymo bei pa
keitimo svarstymas jau eina 
prie galo.

Vladas Braziulis

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TrantUuoja ii stiprtat hrUJo stoties WLOA. 1550 kltocydeo

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. i 
Jei norite Stoję radijo programoje skelbtis, kreipkite* adresu

KNIGHTS OF UTHUAN1A WL0A
BRADDOCK, PA.

dar priima užsakymus vasaros 

ir rudens sezonui.

Ryju Agygą^ęs moksleivių 
ateitininkų stovykla šiemet į- 
vyko prie Cape Cod. Prasidė
jo rugpiūčio 13 ir tęsėsi dvi 
savaites. ♦ •

Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai arba siųsti 
paštu programos vedėjui Jonui Romanui, 170 *H* St., -So. Boston 
27 Mass. Skyriai: LJTHUANIAN FURNITURE CO. — Ona 
Ivaškienė, 366 W. Broadway ANTANAS DAUKANTAS MARKET, 
187 Webster Avė., Cambridge, Masa.
—Teief onai: ANdrew 8-7635; ANdrew 8-4618; Klrkland 7-8533

te — :
stovyklos Įfeyę^ys. Kapelionu 
buvo kuo. Juozas ^ęškevičius. 
VąĮgiu geros ir
nuošįnįžios

E klita

Pę<4 A Pamušę, W K. Pa- 
be^ins^as, £ Zarąrfea ir kil 
iRftgfe prin-
riPŪS ’tei titrus, greitos min
tys tojįą8 diskutuojamos 
atskirų^

Naujosios Anglijos lietuvių ] 
KuttūrtoS radijo programa 

9 WK0X, 1190 kilocykles
—Framingham, Mass. T ..J 

. Sekmadieniais •
Nuo 8 ligi 9 vaL ryte <

■ ViaJEJAS — R VIŠČINIS
47 Banks Si 

BROCKTON 18, MASS.
Į TeL JUniper 6-7209

1M3 MAOI9ON 5TREET 

BROOKLYN 27, N. Y. .
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PARDUODAMA

ALAUS ir SODES

IŠ VEŽIOJIMO

PREKYBA

Viskas labai patogiai įrengta

MARIANAPOLYJE
ISEDfiMfiTINA

11:00 ryte iv. Mišios ir pamokslas
1:30 p. p. stacijų ėjimas už kenčiančią lietuvių

Ivinskis 
kongrese

— Lietuviškų knygų plokš
telių, devodjonalų galima įsigy
ti Darbininko spaudos kioske 
910 Willoughy Avė. Brooklyn 
N.Y.

Jis tąrravo ur- 
įr.bęto, buvo 

fcoopę 
— būtent: 

cukWL angli- 
į vartojimui rei- 
^»is- “Sandė- 
pįnp. buvo Ju-

Udūs šv. Alfonso bažnyčios 
berniukai tarnautojai, kurie iš
tikimai metų bėgyje mišioms 
tarnauja, turėjo linksmą išvy
ką rugpiūčio 31. Džiaugiamės 
jų kilniu gražiu darbu, nes jie 
turi atvažiuoti iš tolimų miesto 
pakraščių ir anksti rytą. Pir
madieniais ir antradieniais tar
nauja per Novenos pamaldas, 
kurių būna 12. Berniukai kartu 
su kūn. A. Dranginiu ir seselės 
kazimierietės buvo išvykę lai
vu į Tolchester, Md. Važiavo 
gražia Chesapeake panka. Tol- 
chestery berniukai gražiai pasi
linksmino. žaisdami ir plaukio
dami jūra. Klebonas prel. L. 
Mendelis užmokėjo už ekskursi-

— Albinas Juraitis įsikūrė 
savo foto studiją Hamiltone 
Ont. Jis uoliai bendradarbiau
ja ir lietuviškoje spaudoje.

Gražios vestuvės buvo šv. 
Alfonso bažnyčioj rugsėjo 3 
Algio Siaurusaičio ir Zitos Vie- 
raitytės. Moterystę palaimino 
prel. L. Mendelis. Po mišių ves
tuvių puota įvyko lietuvių sve
tainėje. Linkime ilgiausių me-

iškilniėms, yra laikoma šv.iųi- 
šių novena, prašant Marijos už-

pagal kurį be kvotos į JAV at- restary 
vyks keli ar keliolika tūkstan- rustemš. 
čių.tremtinių, jau pradedamas ~ 
vykdyti. Nustatyta, kad trem
tiniai bus renkami ifc Austri
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Graikijos ir Italijos, Ten trem
tiniai jau registruojasi. Regis
tracijos blankų galima gauti 
JAV konsulatuose ir Balto cen
tre. Spėjama, kad pagal šį įsta
tymą iki 1960 gruodžio 30 ga
lės atvykti į JAV pirmieji pen
ki tūkstančiai tremtinių. Pirme-

automatiškai, pakankamai rei-

Per du metus skyriuose po
sėdžiauta dalyvauta seimuose 
iki 500 kartų, aukoms sukel
ti padaryta apie 200 parengi
mų — rinkliavų.

Dešimtasis Balto šeimas. Kas 
dveji mėtai šaukiami Balto sei
mai, į kuriuos vyksta po vie
ną delegatą nuo 25 ar jų da
lies narių.* Seime tvirtinamos 
Balto veiklos dviejų metų apy
skaitos (jos 1958-60 m. siekia 
640000 doL) renkama direk
torių taryba? šiais metais de
šimtasis Balto seimas įvyks 
Chicagoje lapkričio 24-27 d. d.

Sekpaądįepį, pigsėjo 11, tūks- tarimo visiems, kurie jungiasi 
tarčiai lietuvių vėl susirinks šia intencija, 
gražiam Marianapoly maldos ir 
atgailos dvasia pagerbti Dievo 
Motiną ir prisidėti prie Marijonų 
Kongregacijos atnaujinimo 500 
metų sukakties užbaigimo.

— St. Catharines Ont. Lie
tuvių Bendruomenė rugsėjo 47 
rengia 550 metų Žalgirio mū
šio sukaktį, kurios meninę pro
gramą atliks akt. Stasys Pilka 
iš Chicagos.

nam 
niais

Stacijos
Popiet 1:30 vai. sode bus sta

cijos. Gražaus koralo akmens 
stotys, įrengtos 1940 lietuvių 
aukomis, rūpinantis a. a. kun. 
Jonui Navickui, MIC, kuris mirė 
1941 ir yra dabar palaidotas 
prie 12-tosios stoties, prime-

Tautę diena šiemet buvo 
Gwynn Oak parke sekmadienį, 
rugsėjo 4. Turime pasidžiaugti, 
kad lietuviai kaip ir anksčiau

— Kun. Vincas Sadauskas 
mirė rugsėjo 2 Pittsburgh Pa. 
Palaidotas iš šv. Izidoriaus baž
nyčios šv. Kazimiero kapinėse 
rugsėjo 6. Buvo kilęs iš Aid-, 
vės, Dzūkijos; kunigu įšventin
tas Amerikoje 1924. ’

— Prof. Zenonas 
dalyvavęs istorikų 
Stockholme Švedijoje, rugpiū
čio 27 grįžo į Romą.

2:30 p. p. švč. Sakramento adoracija, pamoks
las, baigiama procesija su Švč. Sakramentu 
per parką-

— Lietuviškas filmas buvo 
demonstruotas Strattordo fil
mų festivalyje Kanadoje. Fil
mas vadinas “Adomas”. Jis at-

žvilgsnį į dangų. Daug yra 
krikščionių kęliaųjąnčių į Mari
jos šventoves prašyti pasauliui 
taikos ir savo sielai ramybės. 
Lietuviams yra uždaryti keliai 
į savąją Šiluvos Marijos švento
vę Lietuvoje. Kad, nors kiek 
tam priminti, Marianapoiio so
dų tylumoje yra įkurta Šilu
vos Marijos šventovė, šiais me
tais ši šventė įvyks maldos ir 
atgailos dvasioje.' Ruošiantis

šiame audringame pasaulyje vai. bus klausoma išpažinčių, 
su baisiu komunizmu kovojan- Į iškilmes atvyks J. E. vysk, 
ti žmonija vis labiau kreipia Vincent J. Hines, naujai išrink

tas diecezijos valdytojas, ku- 
tėvai marijonai sekmadię- 
tamauja apie 10 parapi-

laikų 
pajuokiamas turtingesnis luo
mas ir bendrai visas gyvenimas 
prieškarinėje Lietuvoje. Filmas 
ėjo lietuvių kalba su angliškais 
užrašais. Spauda filmą sukriti
kavo - pavadino jį savo techni
ka atsitikusį bent 20 metų.

resuoti ir rimtai pasiruošę šį 

biznį pirkti prašome kreiptis į?

rike. Jau iš seniau veikė dide
lis Antanavo (dvaro) spirito, a- 
Įaus bei mielių fabrikas. Tarp 
miestelio ir geležinkelio stoties 
buvo žemės ūkio mašinų remon
to fabrikas. Be to, dar veikė 
ir daugiau mažesnių dirbtuvių, 
arklių jėgą naudojant, kaip Kos- 
mano ir Ciso aliejaus ir vilnų 
karšimo punktai.

Nors miestelio ir apylinkių 
žemė buvo daugiau prie smė
lio, tačiau panaudojant dirbti
nas trąšas ir apariant lubiną, 
derliai buvo patenkinami. Labai 
stigo akmenų bei stambaus žvy
ro, todėl vieškeliai rudeniop ar
ba pavasarį tapdavo neišklam- 
pojami.

Žavios apylinkės, gražūs upe
liai, apžėlę karklais, alksniais 
bei ievomis krantai teikdavo 
malonų vaizdą ir viliodavo va
sarotojus iš Kauno.

tarėjo pieninę ir 
ra” (javais, lašiniais ir t.L), bet kiaušinių supirkimo punktą, 
ir pinigais į bendrą kasą. Toks “Maisto” b-vė kartą savaitėje 
prieglaudos racionalus tvarky- supirkinėjo apylinkių ūkininkų 
mas ne dažnai kitur aptinka- (nuo šakių - Naumiesčio) viso 

Zanavykų krašto bekonus, ku
riuos skersdavo “Maisto” fab-

Mindaugo — Kęstučio pašalpi- 
nė tautinė draugija ruošia iš
kilmingą vakarienę šeštadienį, 
spalio 1. Draugija gyvuoja jau 
daugiau kaip 40 metų. Vakaro 
programa prasidės 7:30. Progra
moje dalyvaus žymūs lietuvių 
veikėjai ir Maryland valstybės 
pareigūnai. Rengimo komite
tas garantuoja visiems malonų 
vakarą.

durų akmenyje įšaltas
___ -— - - ■ įdubimas, kur žmonės, įžengda- 

___________ \ ■ mi į vidų, pasišlakstydavo švęs- 
/ \ ■ tu vandeniu. Prie Įėjimo iš lau-
7 B ko pusės buvo užlikę geležinės

/. B didelės rinkės, kur anais
j B džiavos laikais prasižengę

nams” buvo prirakinami 
džiauninkai.

• " : ~ 7'- Be katalikų bažnyčios
" " l>UV0 liuteronų šventnamis ir 

Nuotr. Beatričės Kerbeįienės didele sinagoga, nes miestelio 
-----  -------------------- —“------ ------------------------------- ----------- r- žydai sudarė daugumą. Buvo 

ir dvejos kapinės: katalikų a- 
tokiau nuo miestelio ant aukšto 
Šešupės kranto; žydų — pačio 
miestelio viduje.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo įkurta 4 klasių lie
tuvių progimnazija. Pastaruoju 
metu direktoriavo P. Gustaitis. 
Veikė senelių prieglauda. Jos 
vedėjas kun. V. Pėstininkas pa
statė tam tikslui erdvius mū
rinius namus. Prie tos prie
glaudos buvo įsigytas šešmar
gis, kur pajėgesni seneliai dir
bo darže ir lauke. Kiti smul
kių amatų srityje, o moterys 
pajėgesnės verpė, mezgė ir t.t.

1 Apylinkių ūkininkai mielai duo-

praugešoj. Taip sumaniai tvar- 
k£ ręstas, Įįąd apyvarta siekė 
ke|is ĮpiUįoitas W (metinė). 
Prįę ‘‘Sąųdęlįo” veikė ir javų 
vąĮymd Pttaktąs, gi apylinkės 
ūkininkai vežę dar paukščius, 
kurie buvo eksportuojami į už
sienį. •

Kultūrinio gyvenimo bare 
tenka pažymėti, jog Draugelie- 
nės įkurta L. Moterų K. Drau
gija, kuriai ji ilgą laiką vado
vavo, Ūkininkų Sąjungos sky
rius, jaunalietuvių, pavasarinin
kų, šaulių kuopos ir k.

J. Draugelienė su vyru daž
nai surengdavo ištisą ciklą pa
skaitų, ypač sveikatos, higienos 
srityje, nes buvo gailestingoji 
sesuo ir baigusi akušerijos kur
sus* Kaune. Paskaitos buvo gau
siai lankomos.

Baigiant pluoštelį atsimini
mų apie mielus Pilviškius, ten
ka dar paminėti ir miestelio 
pramones sritį, nes ji nebuvo 
tokia jau maža.

Elektros jėga varomi malū
nai — Kormienės ant Šešupės 
ir ant Višakio — Kaptainio; 
tose pat vietose kartu veikė ir 
aliejaus spaudimo fabrikai, But
kaus lentpjūvė, dvi kailių (įvai
rių) apdirbimo fabrikai, linų 
apdirbimo fabrikas. Arti mies- 

, . davo panašaus darbo, kuris bu- tolio, ant Višakio kranto, “Pie-
laiku didesnius kiekius prisiun- to Centrą d£r nusiuntė: Vasa- Balto veikla per 16 metę- v0 apmokamas ne tik “natū- nocentras’ 
tė Clevelando skyrius (1000 rio 16 gimnazijai virš 42000 Balto Centre dešimtajam sei- * 
svarų) Detroitas (375 sv.) Rock- dol. saleziečių gimnazijai arti mui baigiama paruošti statisti- 
fordas (185 sv.) Aušros Vartų 6000 dol.

stovavo Sovietus, tačiau paga
mintas Kauno studijos 1959 me
tais režisuojant V. žalinkevi-

vage (Bansavičius). Linkime
Jonas Obelinis

mas.
Parapijoje ilgą laiką darbavo

si dekanas kun. švilpa. Jam dėl 
sveikatos pasitraukus — kle- 

Po stacijų 2:30 vai. bus švč. bonavo kun. Žilinskas. Šiam mi- 
5v. mišios soduose Sakramento adoracija, pamoks-

Marijos gimimo šventė ir ju- . las ir procesija su maldomis 
įbilųjtius užbaigimas prasidės prie Aušros Vartų, Žemaičių 
11 vai. mišiomis ir pamokslu Kalvarijos, Pažaislio ir Šiluvos 
Marianapoiio sode. Nuo 9 iki 11 Marijos šventovių Marianapoiio 

pušyne. Prie kiekvienos stoties 
bus kalbama maldos už ken
čiančią lietuvių tautą, už visus 
mirusius ir gyvuosius. Diena 
baigsis palaiminimu švč. Sakra
mentu.

Į Šiluvos Marijos maldos ir at
gaila šventę yra kviečiama vi
sa lietuviška dvasiškija, vienuo
lynai, parapijos, organizacijos, 
šeimos ir atskiri asmenys, kad, 
susijungę maldos ir atgailos 
dvasioje, išprašytume Marijos už 
tarimo, pasauliui taikos ir pa- 

.... .. .. vergtoms tautoms laisvės.na lietuvių pasišventimą Dievo b 
didesnei garbei

rus, kleb. kun. Ruseckas, ku
ris pradėjo naujos mūrinės baž
nyčios statybą, tačiau dėl pra
sidėjusių okupacijų (bolševikų 
ir vokiečių) begalėjo baigti. Sta- 
tyBai buvo nupirktas buv. ru
sų kareivinių kąrininkų klubas. 
Miestelyje veikė vaistinė (proy. 
Janulis) ir praktikavo 4 gydy
tojai: dr. Bliūdžius, dr. Dem- 
brovskis, dr. O. Vaškevičiūtė ir 
dr. Rožanskis.

Pirmiau visa prekyba buvo 
rankose žydų, tik viena krau
tuvėlė buvo lietuvių. Atgavus 
nepriklausomybę, įsisteigė ūki
ninkų kooperatyvas “Varpa”. 
Dėl konkurencijos anoji “pirk
lių dauguma” buvo nusistačiu
si priešiškai ir, kur galėjo, ken
kė. Valdyboje pirmininkavo ūki 
ninkas Dvaranauskas, gi revi-

KdMmpinįgius, atrodo, padės gkl 
rūpinti tarptautinės 
cijos. Užinteresuotieji šia paO 
vilegija turėtų taoy pat su^| 
siekti su JAV konsulatu j 
rijoje, Austrijoje, Italijoje aįrH 
ba su Balto įgaliotiniais. |

Vaistai iš Balto. Liepos Bril 
rugpiūčio mėn. Balfas neatbsto^l 
gavo. Išsiuntė arti 350 vaist^ 
siuntinių į Lietuvą ir SSSR. Pa^ 
siųsta taip pat ir 50 medžiagoj 
siuntinių, daugumoj Balto 
šomis apmokėtų.

Vaistų siuntiniai dar iki mg-1 
sėjo 15 d. siunčiami be recep-1 
tų. Po tos datos į kiekvieną 
siuntinuką teks dėti specialų; 
iš Lietuvos ar SSSR gautą re-' 
ceptą, bet atrodo tie recep
tai nebus lengvai duodanti.

Paskutinieji vaistų siuntinu
kai buvo siunčiami tik oro paš
tu; teko juos skubiai supirki
nėti, tad ir išlaidos buvo žy-~ 
miai didesnės.

Šalpos darbai atostogų neži
no. Balto įstaigos Centre ir 
Miunchene šalpos darbų nesu
stabdė ir nesulėtino per atosto
gas. šalpai liepos — rugpiūčio 
mėn. Balto Centras išleido 13 
236 doL Per tą patį laiką gau
ta tik 9781 dol. Tuo būdu Bal
fas per atostogas turėjo 3508 
dol. trūkumą kurį reikėjo pa
dengti iš geresniais mėnesiais 
gautų sumų. Tikimasi, kad atos
togoms besibaigiant tie gerie
ji mėnesiai sugrįš, atostoginis 
deficitas bus išlygintas ir šal- 

, pos darbai sustiprės.

čiui. Tekstas — Sirijos Girios, 
Vaizduojamas gyvenimas Lieta- . S? 
voje prieš antrąjį pasaulinį ka- 
rą. Neturtingas žmogus nega- 7 
lėdamas darbo gauti nutarė iš- 
važiuoti į kitus kraštus kartu ? 
su savo mylimąja mergaite. Ta- 
čiau jo planus sugriauna tur
tuolis, panaudojęs savo svarią ' j 
padėtį, išniekinęs jo mergaitę. 
Vargšui žmogui belieka vienin- "'7 
telis kelias — laukti geresnių ; į?

‘išlaisvinimo”. Filme .--7

tų S-gos Montrealio skyrių^ 
rugsėjo 28-24-25 d.<L ruošia 'stO 
dijų dienas Montrealyje. Jau 
dabar kviečiama visus skyrius 
bei pavienius studentus rezer- ’ 
vuoti tą savaitgalį studentiškai 
iškylai į Montrealį.

— Mindaugas Poetus, pran- į 
ciškonas klierikas, ilgą laiką 
sirgęs Vokietijoje, mgė palip
damas liūdinčius tėvus Lietui 
voje ir daug giminių Ameriko
je. Jis priklausė šv. Kazimiero/ 
lietuvių pranciškonų

— Sol. G. Vasiliauskienė gy- 
venanti Adelaidėje Australijo- 
je dainavo per valstybinę pie- 
tų Australijos radijo stotį, o 
liepos 28 — per valstybinę p. 5^ 
Australijos televizijos stotį da- 
vė lietuviškų dainų koncertą. -^-5parapija New Yorke (82 sv.). 

Liepos ir rug. mėn. gauta viso 
per 2500 svarų drabužių ir a- 
valynės.

■ Drabužiai .Vokietijoje esan
čių tremtinių vis dar yra ver
tinami, tačiau geroka jų dalis 
siunčiama lietuviams į Lenkiją 
individualiais siuntiniais.

Balto skyrių veikla. Šiuo me
tu aktyviai veikia 62 Balto sky
riai, kurie per paskutinius dve
jus metus surinko ir prisiun
tė į Centrą tiesioginiai neno
minuotai šalpai 69629 dol. pi- 

graftai pasirodė. Svetimtaučiai ’,riin“ dn,buH^ Die- nigais ir virš 150000 svarų
buvo sužavėti Jiįtavįi daUės ir. “ ® 
rankdarbių paroto. Mūsų mo- drabužiai. Paskutiniu nai ir atsfan asmenys per Bal-
terys buvo pagaminusios ska
nių valgių ir tortų. Lietuvių 
tautinių šokių grupė laimėjo 
premiją.

Kun. K. Pugevičius, Baltimo- 
rės ateitininkų dvasios vadas, 
dalyvavo ateitininkų jubilėjinia- 
me kongrese, kuris įvyko Chi
cagoje rugsėjo 24.

kalingy priedy. Trys vyrai gali 

lengvai aptarnauti. Tik suinte-

Lietuviai futbolininkai vaidi
na žymią rolę Baltimore Colts 
čempijonų ratelyje. Juos lydi 
Amerikoje visų sportininkų ge
rai žinomas Jonas (Jonaitis) U- 
nitas, kuris praeitais metais lai
mėjo premiją ir buvo išrinktas 
geriausiu futbolininku, šiame 
ratelyje <įąr dirba Aleksas San- 
dusky (Sadauskas) ir Al Bansa-
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Bronzos medalis Birutei Kalėdienei
Fan Excursion

HOUSEKEEPER
(Nukelta į 7 psl.)

-CONVALESC. KOMESKaip tai. Petriuk, kad Ig-

COOKFEMALE W.

Ideal for Čatholic Institution

BELL E HAVEN

RĘST HOME
REAL ESTATE

AMERICAN HOME REALTY

RELIGIOUS N0TICE

ELECTRICIANS

ORGANIZACIJA VIENETO 32-J

REFRIGERATION

air-eonditlonetL separ. dining room. 
flntafcfift. baąenaent and bar. esępan- 
sioe attie and fan, w/w carpet. — 
*21.000l Privalė. TEaneck 6-2.69.

bet keturias- 
tai be jokios 
jis žymus ne 
tiek metų, o

Ideal for Čatholic Institution—. 
ĮSTATE IN EXCLUSTVE AREA. 
50 acres. Imposing 15 bedroom man- 
sion. other dV’ellings, 50 rooms in 
alL For inn. Club, religious groups. 
65 miles from New York City. — 
Roy A.Keute, Bkr. Red Hook, N.Y.

tfURfNG THE SUMMER 
PtLGRIMAGES

Open all year round

Vilią SL Dominto Glasco, N. Y.

Antros vietos savininkė Za- 
topkova yra olimpinių žaidimų 
veteranė — 1952 Helsinky ji 
laimėjusi aukso medali, 1956 
m. vėl atsigavo. Deja, Melbour- 
ne aukso medalį buvo paglem- 
žusi latvaitė įneša Jaunžemė — 
Romoje ji jau nedalyvavo.

7-room split, 1% baths, s/s, stove, 
refrigerator, Dictograph fire system. 
Walk to Čatholic Church and pa- 
rochial school. *18,750. AM 4-1099.

BERKSHIRE CHALET MOTEL, Great Barrington, Mass. 1 mi. S on 7. 
26 air-cond. units. 2-story. July-Oct. 15: S. *7-*9; D. *8-*12 3 for *12-*15; 
Oct 16-June: A, $5.50-$7; D, $7-$10; 3 for *10-*12. Sitter list. TV pay. Play- 
ground. Cafė. 7 A.M.-10 P.M. Rm Service. Golf green. badminton, croųuet. 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 39[3.

in SHORT HILLS, N. J.
4 bed-room Colonial, with 11 acres, 2 
acre private lake, with guest house, 
Stable with 3 box stalls. In excellent 
condition. Sacrifice.-----D R 6-3549.

THE kUNTSMAN MOTEL. 2041 Riveraale St.. West Springfield. Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 Jr-cond. units. S. *6; D, *8-*10; 4 for *12. 
Crib. *1; cot. *2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs Self-service laundry 1 mi. 
Special Conšid<-ration Given to Religious Groups.

NICKOLS MOTOR LODGE, New York Rd.. Sturbridge, Mass. — 32 air-cond. 
units. Mayl5-Oct.: D. *8-$13; under 12 free: Nov.-Apr.: D. J6-*ll. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė I mi. Older guest house. somė cottages, 
new motei unit- attract. grounds. pond. Spec. rates to relig. gr. DI7-2691.

IETIN1NKE BIRUTE KALĖDIENĖ, kttmėjusi bronzos medau Romos 
limpiniuose žaidimuose. *

Lietuvių pasisekimai Romos 
olimpiniuose žaidimuose

ARDSLEY, N. Y.

Near Čatholic Church &. Parochial 
School. — Cape Cod, 3 bedrooms, 2 
baths, 9 months old, storais, vene- 
tian blinds & refrigerator included. 
$23,000. Owner — Phone OW 3-3154

AAA WAG0N WHEEL MOTEL — West Springfield, Mass. 50 rooms, *8. 
*10, $12, $14. On US 5 Exit 4 Mass. Tumpike. Air-cond. unjts, rm. phones, 
TV, swimming pool. Restaurant open 7 a.m. to 2 p.m.. Reservatioris advised.

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

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

Nativity Parish 
RED BANK, N. J.

3 bedrooms, baths, Colonial, 
Superb conditioii Corner plot, patio, 
2 car garage; walk to schopL Enjoy 
swimming, boating all surnmer long 
at home. Sacrifice. SHadyside 1-9408

St. Elizabeth Parish, Wyckoff, NJ. 
*18.990 .

Spotless modern ranch. 2 bedrooms. 
living room, eat-in-kitchen, dining 
room, tile bath, laundry, garage. 
40x100; quiet st., convenient trans- 
portatibn. Ruses to NYC: 40 min. by 
car; many extras. Phone TW 1-2377

vo 7;miL svarų įvairių gėry* 
ipų, kurios vertos daugiau kaip 
4 mil. dol. Tad apytikslė Ral
fo apyvarta per 16 veiklos me- 
tų siekia ^ešis mil. dolerių. Vi* 
a tie milijonai jau seniai iš* 
daiirtL Dabar Ęalfas veikia iš 
naujai surenkamų aukų. .

Smulkios apyskaitos bus^ pa
rengtos dešimtajam Balfo sei
mui, kuris todėl turės būti ga
na įdomus.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

AMERICAN HOME REALTY
ištaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų VVoodhaven. Richmond Hill, 
Ozone Park, Jamaica ir k. • Mes surandame Jums paskoĄ namams.

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

SL Anthony of Padua 
GRKENUAWN.X. L 

Huntington area, 3 bedroom Ranch. 
finished basemenL carpet, applian- 
ces; walk to RR» Stores & school. 

Sacrifice — $15.500. 
ANdrew 1-3154

............. . „ iTING8HtlNEE- 
PtLdiRtMAGES » CATHOLIC 8UMMER CAMPS - CATHCU.IG 
SUMMER RESORTS AND CATHOLIC GATHER4NGS. „-r THE 
FOLLOWING HOTELS AMD HOTELS HAVE SPLEMDIO RE- 
PUTATION FOR CLEANLINE8S» COMPLETE SERVICES AND 
FRIENPLY ROMELI K E ATMOSPHERE. WE HIGHLY RECOM- 
MEND THEM FOR THE VERY BEST 4N HOTĘL AND MQTEL 
ACCOMMODATIONS. . . į ' ' 7 >.

Čatholic area. Upper Mt. Clair. N.J. 
2 year old split, 20 min. NYC; choice 
location, 3 bedrooms, 2% baths, re- 
creation room, patio, kitchen, at- 
tached garage, w/w carpet, land- 
scaped yard, bow windows; eoctras; 
near school and transportation; mid* 
30’s. Call evenings PI 4-8231, days 
— HU 2-4582.

3 Big Days WrH> Yankėes 
Four Gamės

Sept. 16 (FriJ — 17 (Saf.) 
18 (Sun. Doubleheader)

1. Air Conditioned Train to New 
York and Return.

2. Air Conditioned Room and TeL 
Two Nights at New York Hotel.

GRKEXWOOD LAKE? N.T. — All ye*r 
rntind house.- 4 bedrmci.. 1*4 baths. gas 
heat. lanre livrm.. dfatrm.. TV. Hi-fi 
pbonograph bulit iti# fireplace. 2 car 
garas*, irfth 1 betli nu and full bath in 
r<-ar. house in pct. park near viliame A 
Otholfc Church. besch A boating rights 
Gft*etrwo<xi Lake 7-2277. HTacinth 9-1200 
9-S <eekdays.

Call DOC MARCUS 
at Stafforti Hotel 

BALTUMO.

> kuri susidėjo A*u augžčiausius nuopelnus 11,500 nartų atžvilgiu. 
>. kuri įsteigė "Suvienytas Tautas MlniatOroje” darbininkijoje, kurios
► noriai paeina iŠ visų pasaulio tautų.

out for four Gamės at Yenkee 
Stadium.
Extra Ticket for Freedomland 

Saturday Nite

Totai Cost Only $38.50 
Per Pers:

Tax and Tips Included 
(Doublė Room Reservation $2.50 
Extra Per Person) Per Night

Two Day. Ėxcursion 
SepL 17 A ISth, • Bali Gamės 

One Night ai Tbt New Yorker 
Totai Cost $30,50 Per Person

NELAUKA-TEI-RAUKIS! ♦

Telefonu Hlckory 1-5220
JEI NORI ĮSIGYTI BIZNĮ — ATEIK PAS MUS

For Sisters - Live in - Mušt speak 
Engtish and prepare American style 
meals - Steady phone for appoint- 
ment — TA 3-4622.

In St. Anthonv’s Parish 
in OCEANSIDE L.I. N.Y.

Cape Cod, 6 rooms, 3 bed: ooms. 
screened in patio. extras. near St. 
Anthony’s Church. schools & shop- 
ping krea, G.I. Mortgage, $14.990.

ROckville Centre 6-0814

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

3 bedroom Ranch, fin hed playroom, 
w*n-to-wnn carpeting, sunkėti living 
room. fire plsce. garage; G J
mortgage; *17,500. Ovner. — Phone

SUSIVIENYKIME IR ŽYGIUOKIME, kad parodytumėm ir skelb- 
tumėm iAdidži-ri tuos pagerinimus, kurie užtikrina geresnj gyve
nimo stand-u-tą visiems Vieneto 32-J nariams.

Nariai susirenka eisenai 28 g-v*je, j rytus nuo 3 Ava, — 2 vai.

' St. Francis de Chantel Parish
, WANTAGH, L. I.
Sprawling Ranch, 8Ox,100. 5 bed
rooms, large living room, furnished 
family room, laundry and covered 
patio, attached garage; immediate 
occupancy. — Sacrifice, — $20,000.

SU 1-5981

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street. SPRINGFIELD, Mass. 
50 Federal St;. off 20. — 80 air-cond. units. some 2-story. Rm. phones. S, 
$7.50- $9.50: D. $U-$14;4 for $15: su i tęs. $20-$50. Sp»-cial rates to religious groups. 
Sitter list. TV free. Free Continental breakftūrt. 7:30-9:30 A.M.: many cafes near. 
Many rm. ba'coiiies; large lobby w. fireptace. On top of Federal Hill. ST 8-7371.

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

CHapel 9-9148

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

is ir išbūsiu, 
naujai išrūk

tasis Ūdrijos viršaitis, kai<ap* 
skilties viršininkas norėjo jį pa
keisti ‘'savu” kandidatu. / , 

Ir teisingai. Jis išbuvo viršai
čiu ne ketveris. 
dešimt metų. Ir 
pertraukos. Bet 
tuo, kad išbuvo 
tuo. kad paliko visame vaisiu
je darketunašdešimtlgnų. 
įvesdamas šį varda į platų pa
rapijos vardų skaičių. Tai bu
vo Ignas Kunigonis.

Viršaičiu jam teko būti 19 
ir 20 amžiaus sąvartoje. Išrink
tas viršaičiu buvo dar jaunas 
ir simpatiškas vyrukas, teturė
jęs tada tik apie 25 metus.

Jauną bernaiti, tapusį vals
čiaus ponu, dar viršaičiu, kiek
vienas norėjo turėti savo gimi
ne, draugu ar bent kūmu. Leng
viausia buvo susikūmuoti. Ir 
ėmė kviesti jį į kūmus, kas tik 
buvo gyvas ir turėjo mažų vai
kų. 0 jaunas ir simpatiškas vy
rukas visur ėjo. Pagaliau su pu
se parapijos jis jau kūmavosi.

— Ponuli, gal pabūtum ma
no sūnui kūmu?

— Nu, aukseli, nekrikštytų 
tai jau nemėgstu. Mažąjį ap
krikštyti kad jau reikia, tai rei-

Asbury Park, N. J.

Fine Home - Čatholic ownership 
FOR ELDERLY PEOPLE 
Good home-cooked meals 
Tray Service if necessary 

Reasonabie prices. inspection tnvited 
PR 4-8425 <NJ.)

In SL Patrick's Parišk

in HUNTINGTON. L.I. N.Y, 

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

HAmitton 7-8784

Maria Regina High School 

HARTSDALE, N. Y. 
Vicinity of Orchard Hill, Split level, 
3 bedrooms, 2 baths, carpeting, fire- 
place, near Čatholic Church; 1 car 
garage. $31,500. Owner. Telephone 

WHite Plains 8-8457

In SL Anthony’s parish in Ocean 
side, L.I. — Cod, 9 yrs. 100x80 
corner plot, expanston attie, 5 roomi 
2 bedroom-. living room. large kit 
chen, very large playroom, ovepized 
attach. garage, fenced-in back yard 
štormą and screens, cedar shingles. 
Mušt be 9een. *19.500. Yost Park- 
way. Oceanside — RO 6-6610.

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

— Owner transferred, immaculate 
home, 5 yrs. old, 2 bedrooms. brick. 
plaster. new waH-to-wall carpeting. 
finished basemenL patio, garage; 
lovely streeL 2 blocks L.I. R JI. Ask- 
ing *23.900. — Phone FL 2-6511.

1 Lėna Branch > on tnė beari* . s <
FOUNTAttMS MOTEL of Long Brsnch — Ocean A Morris Avės. CA; 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluxe rooms *11 vrith tile bath A 
shovėra 100% Air conditioned. Ocean Balnaų;—Swiniiunig Pool. Cvuvėnieut to 
Monmouth Park. 40 minutes to N.Y.C. — R-asonal.e Rates.

Rugsėjo 1 lietuviams sporto 
mėgėjams buvo išskirtinė die
na. k Ne tik prie Nemuno bei 
Neries, bet ir tolimuose užjū
riuose, nuo New Yorko ligi Mel- 
boumo. tūkstančiai tautiečių 
spaudė nykštį už Birutę Zala- 
gaitytę - Kalėdienę. Veiksmo 
vieta — olimpiniai žaidimai Ro
moje. ir visiem rūpėjo, ar pa
vyks mūsiškei laimėti medalį.

Pagal 1960 pasekmes, viltys 
buvo prigesę., nes šiemet Bi
rutės pasiekimai kuklesni. Ge
gužės mėnesį jai išsprūdo nuo 
1958 rudens laikytas pasaulio

MARIOM E. ROODEN RĘST HOME 

recently opened. certlficd. in bcantiful 
Lake Ronkonkotna. For eldcrty-retired- 
convaJescent.*. nccding care, uadendaad- 
ing. Dirt hiperrtsioH. TaatefuHy furn
ished pvt. & semi-pvt. nns.: laadscaped 
ground. Churches ne*r-by. 34 hour su- 
percision. licenaed nurae. — From $35 
wrėki y ROnkonkoma 9-4441.

St. Dennis’ Parish1 
YONKERS, N. Y. Park Hill Area 
— Corner plot; Owner transferred, 
Sacrifice. Custom built6 room brick, 
spacious rooms, finished basement, 
patio. Mušt be seen. Owner. Phone 

. Y0 9-4447

Visi nariai vieneto 32-J Buildhg Service • | 
Employees brtemati&nal Union, AFL-CIO J

DALYVAUKITE grandiozinėje “LABOR DAY” eisenoje j 
pirmadienį, 5 rūgs. 1960 1

z 4 
VIENETAS 32-J žj-giuos su savo grupės padaliniais: Building 1

Service Employees Council No. 11, kuris turi 85,000 narių: 2. 32B. <
32E, 32K. 54. 74. 97. 144. 155. 164,' 176. 177. 17& 223. 232. 238. ‘
246. 365. 381. 407. 444. 733. 1010. 276. 267 ir 271. t

N. Y. — (Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Advokatas William J. Drake 
Licensed Real Estate Brokeris 

Pagalvok apie savo ateitį 
tinkamą namą savo šeimai ir sau. 
Neatidėliok, bet ieškok, ir kreipkis j

Lake Mohawk, N.J. — Located in nice 
surroundings. one blk. from Our Lady 
of the Lake Church and/ School; 2 b'ks. 
from beach; 4 bedrms.. 3 baths. large 
living room. dini'ng room. kitchen with 
built-in oven. G.E. distnvasher. fin. re-' 
creation rm, in mahogany with pieture 
window; 2 car -gatage. Price $26.500. 
Also cosaplcted 2 homes overlooking lake: 
šame accommodati<sns as above for $22 - 
500 k $25.500. Call DAHLEN. PArkway 
9-7341; owner and builder: finances can 
be arranged.

Čatholic Area ' 
RYE TOWN, N. Y. 

Attractive 2 bedrooms, ranch fui' 
expansion attie, dry cellar, largt 
plot. low taxes. convenient schools 
excel. commuting. Asking *25,500 
Before 1 p.m. and after 6 p.m. —

Additional Outlets A Circuit! — Air 
Conditioning Circuits — Meter Work

Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs advokatas Wm. J. Drake. 
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia buvo kandidatu į Congn^ą. 
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.

St. John's Parish 
BERGENF1ELD, N. J.

3 Bedroom Split, 102 x 75, Large 
Kitchen, Dinette, Spacious. Living 
Room; near transportation & Cath- 
olic Churches. Mušt be seėn! Sacri- 
ficing. $18,000. — DUmont 4-3219.

Pl/i.«ant Surroundings. Located on the 
South Shore convenient to all transpor- 
tation. SpeciaHz-ng <n vegetartan dieta.

Phone SAYVILLE 4-1601 
for appoihtment

Complete charge, 4 motheriess. 
school-age chHdren; sleep-in. 
salary plūs room and board.

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

Call LI 1-9059 eves.

8ad Refrlgeration Service?
Why beeome aggravated — Call...

VI 9-8789
REFRIGERATION 

VVASHI^TG MACHTNF.
, , Fnrt - • Service A Repsirs 

Wehave served Queens since 1934 
GEORGE VOLKENS 
Refrlgeratien Service

119-06 Atlantic Avė., near Leffcrta

— Nu, Petriuk, ar tu nerė
kei?

Abu kūmai, kaip susitarę, 
tuoj atsiliepė: '

Phone MU 5-0990 24 hours a day

BERGENFIELD, N. J.
2 Family Brick, New 2 Large 5
Room Apartments, *2 car Garage.

Ideal for Doctor or Dentist 
Corner plot. $35.500 

DUmont 4-6026

TRASE’E MOTEL & RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mass.
46 air-cond. units. S, $5.50-$7; D, $7.50-*9; 4 for *13; family rates 
avail. free. Good cafė, 7 a.m.-lO p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Special Cons'deration Given to Religious Group*. •

VtDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH, MASS. — Klmball 8 3635
, 24 units, 6 air-condr 3uiy 1—Labor, Day- .S, 3 for *16; wkly

rates available; May 15—June, after Labor Day—SeptrY5r^.^^; Ti/ 
$7; 3 for $9. Special Rates to Religious Groups. Radio avaiL free.

nes klausimas jau baigtas. 0 
vaitas tikina, kad Ignas taip 
pat gražus vardas. Jis tokį lyg 
nugirdęs. Bet, ką tu čia ir gin
čysis. šaukštai jau po pietų. 
Vaikas jau pakrikštytas.

.Tas pats buvo ir su manim. 
Man buvo numatytas vardas An
tanas. Parvažiavus mama kal
bina Antanu, o kūmas tuojau 
pataiso, kad mano vardas Ig- 
nelis. nes tokiu kunigas pa
krikštijo. “Argi Ignas negražus 
vardas? Tai didelis šventasis“. 
Ir taip aš likau Ignu.

Taip mūsų parapijoje užde
rėjo Ignų. Ypač mano amžiaus. 
Pagaliau, kai visi žinojo, kad 
taip bus, tai kviesdami į kū
mus viršaitį iš anksto parink
davo ir Igno vardą.

— Ignas.
Po krikšto kūmai parvažiuo

ja namo. Motina tuojau kalbina 
naujakrikštį:

Kalėdienė nebuvo vienintelė 
iš lietuvių, kurie atžymėti olim
piniais medaliais- SS dvivietę 
akademinę valtį (su vairininku) 
atstovavo vien lietuviai: Anta
nas Bagdonavičius, Zigmas Juk
na ir prie vairo Ričardas Vait
kevičius. Jie iškovojo antrąją 

ieties rekordas 57,49 m., kai vieta — sidabro medalį. Baig- 
latvaitė Elvira Ozolina nume- mėje mūsiškiai nusilenkė tik 
tė 57,92, o vėliau dar pagerino Vokietijai, o už savęs paliko 
iki 59,55. Tiesa, Kalėdienė spus- ja V (3 vieta), Danija Italiją 
tolėjo 1960 Sovietų Sąjungos ir Rumuniją.
pirmenybėse, kurias laimėjo tre
tįjį kartą iš eilės. O šiemet pra
lenkė naująją pasaulio rekordi
ninkę (Birutė numetė 54.88, O- 
zolina 53.97).

Kaip tik dėl to ir buvo tei
giama, jog Birutė, tipinga su
valkietė, įtemptose varžybose 
gali užsispirti, lengvai nepasi
duoti ir dažnai gali pradžių- 

, ginti. Panašiai nutiko ir Romo-

Catholic area — Scarsdale
QUACKER RIDGE AREA 
CENTER HALL RANCH

M acre, beautiful landseape, 
2 car garage, extras. *33,000 

Owner — SC 5-0244

Rugsėjo 1 olimpiniuose žai
dimuos. išaiškėjo moterų ieties 
laimėtojos. Aukso medalį už
sitikrino Ozolina, nuskraidinu
si ietį 55.98, sidabriniu pasipuo
šė Zatopkova (Čekoslovakija) su 
53.78 ir bronzos medalis atiteko 
Kalėdienei. kuri numetė 53.48.

Tuo būdu Birutė buvo užli
pusi ant tos viso pasaulio 
sportininkų taip branginamos 
pakilos. kurioje sustoja trys ge
riausios ir joms užkabinami me
daliai.

Ceremonijų jis nedarė nei 
su turtingu, nei su vargšu. 
Krikštijo visus. Visus šventintu 
vandeniu laistyti nešė. Motina, 
išlydėdama švento krikšto ak
tui atlikti, visada kūmui sa
kydavo:

— Tai,z kūmuli, tik neužmirš- 
ki. tegul bus Petriukas.

— Na, ką čia, kūma^ tokį 
vardą. Na kaip čia užmirši?

Krikšto metu kūmas kuni
gui ir nešvepluodamas atsako:

In St. Jotm’s the Evangellst Parish 

in UKNTEli MORICHES. L. I.

Oemer transferred — mušt seD C 
rooms: large screened poreh duetr 
throughouL Btdkhead privUedges? 
New paroc&al sehooi *10.500. Ual 
after 6 prt* SP6-3M8, weekends — 
Atlantic 6-8428.



PAUL’S RESTAURANT

SKANAUS!
ROMAN FUNERAL CHAPEL

FUNERAL HOME

Gotovaeėvtt) plaukė (Sviete bai
dare, bet iki medalio neprisi
kasė ir liko ketvirtoj vietoj. 
. Tiek ir buvo lietuvių SS uni
formose (diskininkas Algirdas 
Baltuškinas liko-namie). Balan
sas visiškai puikus — iš pen- 
kerių dalyvių, keturi gavo me
dalius. ■'

Gaila, nesimatė lietuvių krep
šininkų, kai 1952 Helsinkyje 
ir 1956 Melboume keli lietuviai 
pagelbėjo SS ištempti į antrą 
vietą (po JAV), buvo apdovano-1 
ti sidabrinukais. Del to vetera- »' 
nas žaidikas ir treneris Vytau
tas Kulakauskas Vilniaus Spor
te krepšininkams linki susigrą
žinti kai kurias prarastas pozi
cijas, kad 1964 Tokyo olimpi
niuose žaidimuose jie ir vėl da
lyvautų. K. Čk.

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

WHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCA8, savininkas

86-18 JAMAICA AVĖ. Weodhaven 21, N. Y. Tek VIrgiaia 6-95J9

Sali vestuvėm, sutrinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

rombo), turėdami po 5^ tt. Be
liko 2, ratai iki pirmenybių pa
baigos, kurie gali gerokai su
keisti pirmūnų eiles. Lauksime 
baigminių žinią. ’ / ? > 

ir Saidy tavo JAV 
komandos dalyviai, laimėję pa
saulio studentų p-bes Tjenin- 
grade. Weinstein> žaidė trečioj 
lentoj. ‘f'?7’"r.-./”

Nauj. Anglįjos p-beše Hart
forde dalyvauja Ąlg. Makaitis, 
laimėjęs š.m. Massaehusetts B 
kL p-bes. Rašant šias eilutes 
dar nebuvo žinių iš Hartfordo.

Bostono tarpklubinėse p-bėse 
So. Bostono lietuvių piL drau
gijos šachmatininkai, greičiau
sia dalyvaus tik su viena A kla
sės komanda, jei iki p-bių pra
džios nesusiras kas pasiimtų B 
komandos kapitono pareigas.

Klubo jaunieji šachmatinin
kai: Algis Makaitis 15 metų ir 
Algirdas Leonavičius 14 m. į- 
keltiį A klasės komandą.

Spalių 2 d. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje ren
giamas šachmatininkų vakaras* 
su muzika ir šokiais.

Chess Life paskutiniam nu
mery minėjo So. Bostono lietu
vių šachmatų klubą ir jo šių 
metų laimėjimus.

280 Chesnut Street
ToLBA 9-1181

1113 Mt. Veruou St.
POptaMlH

Susitikimas — X1 dol, dr. P. 
Gaidamayičįaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis, — 1 dol., 
A MaceindS — Saulės giesmė 
— 3 doL Šias knygas užsisa
kiusiems už 7 doL, pridedama 
dar viena-Įmyga dovanai, su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

DO VANOS G t M I N t M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

' ' musų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lteta- 
Ą vaje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

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

WEISS & KATZ, INC
187 OKCHAKD ST, N. ¥ . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt._

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemoa kainos tiesas, 
kurie siunčia audinius j užsieni.

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

REPUĘLIC
Vine & liguor Store

322 Union Ava Brooklyn U, N. T. 
TeL: EV 7-2088 

fcfcv. M. te J. JOKŪBAIČIAI

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

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

- KRAUTUVAS ATVIROS KASDDJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckentelno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukratntiHrei
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu 0-6 Avenue iki Del&ncey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

J06EPH ANDRUSK—TKA^^L MHMCY 

-HAVENREALTY- 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS Hl LAIVAI* .~ 

Namų pardavimas, Apdraudos, lucome Tax uįįrfMymas 
Mutual FuimIs Pinigų fcnvestac&M

87-89 Jamnea Aveų Weodhavm M, N. Y.TeL VI7-4477

Lietuviška te europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai ,
Dalia Ir /Ubartas Radžiūnas, sav.

36-38-88 STAGG 8T. „ BROOKLYN 6, N.Y.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
raicnrtmme namaju ir kL SmulkesnkHns informacijoms rašy- 
Idta/škambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

StepheU Bredes, Jr.
A D V O K A T A S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TėL APptegate 7-7083

Mes (rislatase
• — ■ tn^NrnNHf
lenkišku kumpį

Griežia J. MortotaiČio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

TeL BA 3-9771

• Nuostabiai mėgiamas visame pasaulyje kumpis iš Lenkijos duoda 
didžiausią pasitenkinimą—be kaulų, labai maža rėbalų, nieko ne
atsimeta, minkštas, sultingas, paruoštas valgymui. Kumpis iš Len
kijos yra nepalyginamai skanus ir labai ekonomiškas.

• Importuotas kumpis iš Lenkijos dabar galima gauti mažose skardi
nėse trijų, keturių ar penkių svarų.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STEEET NEW YORK 2, N. T.

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą. vilnonių medžiagų vyrų kostiumaibs 

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAVS LIQUOR STORE

• NEW YORK 3, N.Y, 31 - 2nd Avmmm — Tat: AL < 54M
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl S-SMS
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4Wi Street — Tel.: FO 3-6569
e PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — TeL: M U 4-4619
e NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LO 2-1446
e PITTS8URG 3, Pa^ 1015 E. Caraon Street — Tel.: HU 1-2750 
e WORCESTER, Mase^ 174 Millbūry Street — TeL: SWI 2168 
e HAMTRAMCK, Mielu 9350 Joe. Campan — Tel.: TR 3-1656 
e CLEVELANO 13, Ohto, 2683 W. Ktti Street — TeL: TO 1-1058 
e CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 6 6M5 
e SAN FRANCISCO, CaU 2076 Sutter Street — Tek: Fl 6-1571 
e NEWARK 3, N.4« 426 SprlngfieM Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
e PHILADELPHIA 41, Pa„ 4925 OM York RdL — Tel.: OA4-4401 
e SPRINGFIELD, Mace., 1716 Main Street TeL: RE 2-7163 
e WATERBURY, Comu 0 Jokn Street Tel.: PLurn 6-6766 
e GRANO RAPIDS, Mielu 414 Seribner Ave^ N.Y. —• GL8-2256

‘ JONUI ALEKSAI.
- • z .' .x \ 
mirus, mūsų mielai narei ONAI~AllEKNIENEI
gilią užuojautą reiškia

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
183-55 UEFFERT8 BLVD. BKHMOND HILI* N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544 •• -

U0UBR8 — BEES — WINES
ANOS JJĘTUVIŽKI UŽKANDŽIAI 

fieštadiė&afe, sekmadieniais y



NEW YORK

LAS KAS FLOWERS
PADĖKA

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MODERNIŠKA KOPLYČIA
ELIZABETH, N. J.

Mattliew'P. Railas

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ZELKNIS

BANGA TELEVISION

RADIJO PIKNIKAS
PIKNIKAS ĮVYKS BETKOK1AM ORUI ESANT

>. ■ ■ ■ ;„

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

• Didėti atpiginimai aukščiausiai įvertintoms A dm irai ir Motorola 
23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

680 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. V.

JONAS SKARULIS, Jono ir Alės 
Skarulių sūnus, įstojęs j iv. Jono 
kolegją, kurioje jo tėvas profeso
riauja.

Joseph Carszva

Išnuomojami 5 šviesūs kam
bariai arti lietuvių parapijų. 
Geras susisiekimas su miestu.

Mirusioji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Juozapas Einingis (rugpjūčio 
11) 69 metų. Velionis gyveno 
5 Lynnville St, Dorchester,

SOL. VACLOVAS ‘ VElHKAITIS 
dainuoja operos “H.M.S. Pinafore” 
pastatyme. Opera eina Phoenix 
teatre (189 2 nd Avė., prie 12 St. 
Prasidėjo rugsėjo 7 ir eis 5 savai-

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

gražiame ir erdviame ROYAL GARDENS parke ir salėje 
990 E. HAZELW00D AVĖ.

Šiais metais mirė N. Angli
jos indėnų vadas; ir jis buvo 
išrinktas vyriausiu vadu. Prieš 
tai buvo trejus metus vyriau
siuoju gydytoju. Jis vadovaus 
1,200 indėnų iš 135,000 indė
nų JAV.

Kiek pavėlavau ir nebema
čiau, kaip krauna ugniakurą, 
kuria ugnį ir rūko taikos pyp
kę. Teko matyti, kai vado'žmo
na buvo pakelta į moterų va
dės, uždedant kažkokį apeigi
nį baltų ir mėlynų karolių šniū
relį. Ta proga indėnų prin
cesė (įteisinta baltoji moteris,

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. 
Kačinskas, 1121 Euclid Avė., 
Miami Beach, Fla.

Nemokamai dotxmos su kiekviena pirkini*
Tdevizijo*, HI-FI bei vekllkų apanrty taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko

Išnuomojami 2 atskiri ir švie
sūs kambariai viengungiams su 
virtuve ir vonia prie Jamaica 
linijos traukinio, arti gražaus 
parko, Woodhavene. Kreiptis 
HI 1-4872

Šv. Petro parapijoje Šiluvos 
novena prasideda rugsėjo 8 d. 
ir baigiasi rugsėjo 15 d. Vaka
rais 7:30 bus sakomi pamoks
lai ir rytais aukojamos mišios 
prie Šiluvos altoriaus. Novenos 
metu pamokslus sakys kun. L. 
Jankus. Prel. M. Kemežis nuo
širdžiai kviečia visus dalyvauti 
pamaldose. (A. Z.)

2 1 0
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

Mirus mano brangiam vyrui 
Jonui Aleknai (1960 rugpiūčio 
18), nuoširdžiai dėkoju mano 
brangiems prieteliams ponams 
Butrimams Už mano globą vy
rui susirgus; jie visą laiką ma
nimi rūpinosi ir užjautė.

Taip pat nuoširdus ačiū ma
no brangaus vyro giminaičiams 
p. Petriūnams už jų didelį rū- 
pęstį manim ir mano brangaus 
vyro laidotuvėm.

4 vai. popiet parapijos salėje. Niekados nepamiršiu jų pa- 
Pirm. J. Terebeizienė rainos mano dideliam sielvar-

kapinėse. ,
Josefina Pivariūnienė (rugpiū

čio 17) 81 metų. Gyveno 14 
George St. Mattapan, Mass. Nu
liūdime paliko tris dukteris ir 
4 sūnus. Palaidota N. Kalvari-

Susituokė. šv. Petro parapi
jos bažnyčioje moterystės sa
kramentą priėmė: rugp. 7 Jur
gis Primpas ir Julija Winchus. 
Rugp. 20 Petras Dravinskas ir 
Rūta Česnulevičiūtė. Rugp. 24 
Jonas Chaves ir Vijoleta Kriš- 
čiukaitytė. Rugp. 27 Arvydas 
Barzdukas ir Daiva Kuodytė ir 
Robert Lancione ir Irena Ku-

Motery S-gos 29 kuopos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 21 d. 
7 vai. vak. Tai bus pirmas su
sirinkimas po vasaros atostogų. 
Metinė‘vakarienė bus spalio 2

kurios vardas Edna Stearling) 
padovanojo tortą su indėniš
kais raštais ir atvaizdu, kaip in
dėnai nusilenkia savo vadui. 
Vadas padėkojo ir tortą — 
po gabaliuką — išdalino sve
čiams. Indėnų moterys pašoko 
princesės šokį bei indėnų mar
šą — vienas paskui kitą bėgo 
ir šaukė ubu uhu.

Buvau pakviestas nusifoto
grafuoti su vadu ir princese. 
Pavaišino pavakariais, deja, ne- 
indėniškais, bet “hot dogs”.

Buvau pristatytas ir vyr. gy
dytojui, kuris ant krūtinės ne
šioja meškos nagus — tvirty
bės ir pagarbos bei vaistų sim
bolį. Meškos taukais gydosi 
nuo reumatizmo. |

Vadai turi ii* politikių su
manymų: nusižiūrėję į Afrikos 
juodžius, kurie gauna vienas 
po kito nepriklausomybę, ir 
jie svajoja apie ką nors pana
šaus, bent daugiau teisių ir pa
garbos seniesiem Amerikos gy
ventojam. Jie mano surinkti ir 
įkorporuoti N. Anglijos indė
nus, kad gautų daugiau poli
tinio svorio. Vadas buvo labai 
palankus Kennedy kandidatū
rai, bet kai šis atsisakė nusi
fotografuoti kartu su Cape Cod 
vyresniasiais, tai perėjo į Nixo- 
no šalininkų pusę.

Dabar dauguma Cape Cod 
indėnų baptistų tikėjimo. Bet 
pirmiau jie visi pripažino aukš
čiausiąją dvasią. Man paklau
sus, kodėl jie pasidavė baltie
siems, vadas paaiškino, kad jie 
manę, jog didžioji dvasia at
siuntė baltuosius ‘ pas juos pa
mokyti, kaip pasiuntinius, dėl 
to juos palankiai priėmė, ypač 
Plymouth aylinkės vadas Mas- 
sasoya.

Kitas indėnų susirinkimas 
(Paw Wow) bus rugsėjo 25 
Kingston, R. I. M.K.

labai {«ram išaintoktfmo•.•fo* . 
gom ir prtotatymu j vieta iš 

ONO® IVAJKIENES

MMinAunivEs

‘FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”
B R O A D W A Y

Vietinis laikraštis pranešė, 
kad rugp. 28 Stocghtone įvyks
ta indėnų Pow-Wow susirinki
mas. Atkeliauja jie iš Cape Cod. 
Nuvykau ir aš. Laimingu su
tapimu mane pasitiko indėnų 
princesė Nano Weta, kuri da
vė paaiškinimų, vėliau supa
žindino su vadu Mittark Sa-- 
chem (amerikietiškai jo var
das Lorezzo Jefferson) 68 me
tų, gyv- Mashpee kaime Cape 
Cod. Vadas dar gražiai atrodo 
pagal savo amžių; apsivilkęs 
odiniu švarku, galva papuošta 
vakariečių indėųų tradiciniu 
plunksnų papuošalu. Rytiečiai 
indėnai, t. y. N. Anglijos, gal
vos papuošalas daug paprastes
nis: plaukuotosios diržiukas 
per viršugalvį, o per kaktą odi
nis dirželis išsiuvinėtas baltais 
ir mėlynais karoliukais (geo
metriškos figūros, labai artimos 
lietuviškiems rašfajtns). Ties pa
kaušiu užkišta paukščio plunks
na. Ant krūtinės erelio nagų 
karoliai — vyresniškumo žen
klas bei kiti papuošalai, ypač 
iš sraigių. ,/

Kai susipažinom arčiau, lei
do man paliesti ir jo veidą. 
Tikro indėno veidas — be plau
kų, be barzdos. Pirmus išdygu
sius plaukus išpeša, ir vėliau 
nė skusti nereikia; Jo tėvas 
gyveno 110 metų,^ir jų šeima 
kilusi iš Plymouth apylinkės. 
1620 pasitiko piligrimus. Vė
liau dėl karų išsikėlė į Midle- 
boro, vėliau į Martha’s Vinyard

L Žilėnas, Matrose Part. U13 
A Patamsis Deer Park, LlJ 
A Selienė, Hartford, Cono,! 
P. Samųlėnas, Brooklyn, N. Yį| 
S. Cerienė, Linden, NJ., A^| 
Gudelis, Clark, NJ., L. NorkusJ 
Brooklyn, N.Y. į||

Darbininką užsakė: "'a
V. KoveU iš Cotonia, NJ. J 

H. Linkevich, Elizabeth, NJ^j 
kuit M. Vembrė — P. Vitkaus^ 
kui, Stoughton, Mass.; M. DedM 
nas, Gr. Rapids, Mich. — 
Sndderiui, Brazilijoje; J. J»|| 
siukaitienė iš Nėwark, N J. — 
R. Zebleclrienei, Roselle, NjJ

Nuoširdžiai dėkojame. Darba-J 
ninką parėmusiems laikraščio 1 
užsisakymu ar užsakymu.

Darbininko administracija į

jos kapinėse.
Juozapas Meškauskas (rugpiū 

čio 30) 65 metų. Velionis gy
veno 252 W. 3rd St Nuliūdi
me paliko tris seseris ir ketu
ris brolius. Palaidotas šv. My
kolo kapinėse.

Labai ačiū Edvardui ir Sofi
jai Skobeikams ir Kleizų šei
mai už gėles ir mišias.

Taip pat nuoširdus ačiū agr. 
Vaclovui Butkui už jo atsisvei
kinimo kalbą, gėles fl* parūpi- 
nimą padaryti nuotraukas.

Taip pat dėkoju Apreiškimo 
par. kunigui A. Račkauskui už 
atkalbėjimą rožančiaus ir paly
dėjimą į įtapus, kun. J. čeka- 
višui už paaukotas mišias ir 
visiems kitiems kunigams, ku
rių pavardžių nežinau, ačiū už 
paaukotas mišias.

Ačiū visiems, kurie paauko
jo mišias, gėles, lankė mirusį, 
kai jis buvo pašarvotas šalins- 
kų laidojimo koplyčioje, ir pa
lydėjo į kapus. Ačiū ir Sa- 
linskams už patarnavimą.

Negaliu visų išvardyti, bet 
labai labai dėkoju visiems, ku
rie mane užjautė.

Pasilieku didžiam skausme

galink CMitt butui moderniški 
baldii, IvaĮriM'lempM' vaikam 
lovutb, virtuvia reikmenys ir, k. 

lithuanian 
FUItNITURE CO.

M West Broadway, 
St. Boston 27, Mase. 
Off. TsL: AN 8-4818 

Rea_: AN S-5961
Krautuvėje galima gauti DAR- 
BININK4, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti nau jaL '

AHų žurnalo poiMostoį^nis 
e'' numeris jau baigiamas paruošti 
j ir tuoj ims spausdmamas.
% f .. ' j:- ••

Lftuanus žurnalo naujas nu- 
| ’meris irgi baigiamas paruošti 
X?;ir tuoj spausdinamas.

i Kun. V. Dabušis, Ateitininkų 
Federacijos gen. sekretorius, iš- 

-Z buvęs Chicagoje porą savaičių 
Z ’ ir padėjęs paruošti ateitininkų

, kongresą, rugsėjo 7 grįžo į New 
. ' Yorką.

Kun. dr. T. Narbutas išvyks- 
ZTtJtį Dayton, Ohio, į lietuyių. šv. 
f'. Kryžiaus parapiją administrato- 
5' riaus pareigom. x *

Kan. A Steponaitis, lietuvių 
šv. Kazimiero par. Los Angeles, 
Čalif., vikaras, atostogom atvyks 

;ta į rytinį pakraštį. Brooklyne 
. ;*žada būti rūgs. 14 - 19. Jis yra 

parašęs savo atsiminimus, ku
rių išleidimu čia nori pasirūpin-

■ "Rūtos” ansamblio choras ir taut. šokių grupė
■ Bendro* visų svečių dainos
■ Šokių varžybos
■ Veiks Darbininko spaudos kioskas
■ Bus kitokios įvairenybės

E Spalio 9, 5 V& vak. pilie- 

|pjųv klubo salėje, 368 . Broad- 
^wsy» įvyks Lietuvių Bendruo- 

menės Bostono apylinkės ban- 
įįketas, kuriame be gerų užkan- 
^ džių ir gerų vaišių bus ir gra- 
|?Ži- programa, ' kurią atliks tik 
| jaunimas. Banketui vadovaus 
K^Stoct- Romas Bričkus, šokiams 
B gros jaunimo mėgiamas orkest- 

ras, meninėj programoj daly- 
r vaus Onos Ivaškienės tautinių 
g Šokių pačių jauniausiųjų gru- 

pė, ateitininkų ir skautų jau- 
nimas irgi atliks savo dalį; be 

| to, prisidės lituanistikos ir pa- 
| ropinės mokyklos mokiniai.

Vaišės bus j>rie atskirų sta- 
£-Įą iš 40 asmerų/ Bilietus iš 
I' anksto galima užsisakyti: Onos 
į Ivaškienės baldų krautuvėje ar

ba teL AN 8-4616 ir AN 8- 
7885. Auka* 2,50 dol. Kadangi 
Bendruomenė yra visų lietuvių 
organizacija, ir ji rūpinasi vi
sų lietuvių kultūriniais reika
lais bei lietuvybės išlaikymu, 
todėl maloniai kviečiame visus 
tautiečius į tą banketą.

2400 Vasario 16 gimnazijai
Šiomis dienomis suėjo 8 me

tai kai Bostone įsisteigė būre
lis nr. 120 Vasario 16 gimna
zijos mokiniui išlaikyti. Būre
lio nariai kas mėnesį moka po 
1 dol.;per tuos 8 metus iš tų 
narių surinkta ir gimnazijai į 
Vokietiją pasiųsta daugiau kaip 
2,400 dolerių.

Lietuviu mišraus choro pa- 
gerbtuvės bus rugsėjo 11 Ro
muvos parke Brocktone. 4 vai. 
popiet bus pasveikintas ir atžy
mėtas choras ir jo dirigentas J. 
Gaidelis. Meninę programos da
lį atliks O. Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė, 
choras ir kiti meniniai viene-

Vytautas Alksninis ir Irena 
Pesytė susituokė Waterburyje 
fugšėjo "3 šv: Juozapo bažnyfio- 
je’ Povestuvinei kelionei išvyko 
į Havajų salas. v

Pranciška Rauckienė iš Rid- 
gewood, staiga susirgusi, išvež
ta į šv. Katarinos ligoninę, kur 
padaryta operacija. Ligonė ge
rėja. Ligonės kambarys 303. 
Ligoninė yra Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N.Y.

Angelu Karalienės par. Mal
dos apaštalavimo draugija ren
gia laimėjimų vakarą rugsėjo 
10 4 vai. popiet parapijos sa
lėje. Kviečiamos narės ir vieš
nios.

Svtdkiain garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto Ctalyae; veikia ventiliacija

TeL Vlrginla 7-4489

FVNERAL HOME
197 \VEBSTER Avė.
PRANAS WATTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS ■ ■ t : 

Čambridge.
NOTARY PUBLIC

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

Išnuomojami 4 kambariai su
virtuve ir vonia prie gero su- Pageidaujama ramios šeimos, 
sisiekimo East New Yorke. ne daugiau kaip 3 suaugusių 
Skambinti HY 8-2991 300 Penn- asmenų. Kreiptis: 48 Marcy A, 
sylvania Avė. Brooklyn, N.Y:' Tel. ST 2-9843.

JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parksray Station) 

WOOOHAVEN. N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Feddere (geriausios rūšies) oro vCslatuvsi. žemiau šėtono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems- Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

tsiysta paminėti
Juozas Eretas — STASYS 

ŠALKAUSKIS (1886 - 1941), iš
leido Ateitininkų Federacija 
kun. Juozo A. Karaliaus lėšo
mis 1960 Brooklyne, 300 pusi., 
aplanke dail. Ados Korsakaitės 
piešinys. Kaina 4 dol.

, Stasys Yla — ATEITININKŲ 
VADOVAS, išleido Ateitininkų 
Federacija prel. Konstantino A. 
Vasio lėšomis ateitininkų sukak
ties 1910 - 1960'metais, spau
dė Immaculata Press Putnam, 
Conn., 478 pslp., kaina 5 dol.

Vitalija Bogutaitė, VEIDRO
DIS JŪROS DUGNE, eilėraščių 
rinkinys. Išleido Ateitis. Spau
dė pranciškonų spaustuvė Brook 
lyne 1960, 60 pusi.

Pranas Naujokaitis — AK
MENS ŠIRDIS, elegijos, išleido 
Ateitis Brooklyne 1960, 104 
viršelis dail. P. Osmolskio. Kai
na nepažymėta.

Juozas Kralikauskas — ŠVIE
SA LANGE, romanas, išlękio 
Nidos knygų klubas Londone 
1960, 248 puslp., kaina 1,50

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Since .1889 "
0UR ONLz STORE

W Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs &. Funerals 

our special+y

Rinktinė nr. 6. Leidžia Ni
dos knygų klubas Londone. Nu
mery surinkti įdomesni straips
niai, tilpę lietuviškoje periodi
koje. 80 puslp., kaina 75 centai.

Jaunimo Žygiai nr 2-3, lei
džia Krikščionių Deinokratų Są
jungos jaunimo sekcija. Nume
ryje rašo: A. J. K. — Sukakčių 
fone, dr. V. Viliamas — Krikš
čionių politinė indiferendja, 
M. Gečionis — Demokratizmas 
ir nedemokratizmas lietuviuose, 
V. Kavaliūnas — Vakarų kul
tūros sutemos, J. Aras, — J. 
Maritain idėja praktikoje, Br. 
Zumeris — Laisvės ūkanos did
miesčio kertėse, J. Grigalaus- 
kas — Akiniuotas mūsų lizdas, 
A Gražiūnas — Ūkinė demo
kratija, J. Virpša — Ateitis be 
praeities ir k.

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

fflPtįą 5 grįto į Yorką. p.
Lot Angeles mieste jis dirbo 

grafikų stadijoje ir 
sukūrė naują kūrinių dklą. šį 
mėnesį $s išvyksta į P^adrik 
jAiją, kur dėstys gra&ą vieno
jekolegijoje. \ ’• > -

Dail. K. ilgesių
laiką. atostogavęs Kennebunk- 
port, Me;, rugsėjo 5 grįžo į New 
Yorką. _ c

Š'

■Mr


