kad jis eitų į kompromisus
Vengrijos, Tibeto^
kolonializ
mo klausimu. Tai fino ir Vaka
rai.
,

Kalbos apie Sovietų kolonializmą galėtų ne tik
badyti; bet vireti realiusiūlymic naiksįilųnĮ jį i
obstrukcijų darbas bus pradė
tas ramiai ir konkrečiai. Jau ry lung*,
tu pu buvo peštetojaus dieną po Chruščiovo iš bėję Kanados min. pirmininkas
vykimo Amerika, Anglija, Itali ir Filipinų atstovas Jungtinėse
ja-pateikė nuginklavimo pro Tautose. Niekada Vakarai netujektą. Projektas ' turės" būti rėjo tokios geros progos perimsvarstomas komisijoje. Toliau ti iniciatyvai.
tarp darbų yra ir toki, kaip
O. Sovietai?
kolonializmas, Vengrijos, Tibe
C. L Sulzberger (NYT) at
to klausimai. Kolonializmo klau
simas, paties Chruščiovo įpirš kreipė dėmesį į kominterno
tas, duoda plačias galimybes Va 1920 rugpiūčio 2 paskelbtas di
karam pereiti šaltajam kare į rektyvas, vardu “Nauja epocha
ofenzyvą — pasisakant už ko ir naujas parlamentarizmas”.
lonializmo naikinimą visur — Jose komunistų partijai įsako
ne tik Afrikoje ir Azijoje, bet ma eiti į parlamentus ne tam,
ir Europoje. Nuo kolonializmo kad jos dalyvautų parlamentų
turi atsisakyti ne tik Anglija, kuriamuose darbuose, bet tam,
Portugalija, betk ir Sovietų Są- -kad-iš vidaus ardytų parlamen-

tą, padarytų ų nevertcsmtngą,
sugriautų ir jo vietoje pastolytų "proletarinės valdžios oeganūs". Komunistų taktika nepasikeitus, ir Chruščiovas ją vartoja Jungtinėse* Tautose. Jis ne
sirengia
pasaulio
problemų
spręsti Jungtinėse Tautose, jei
ta organizacija netarnauja - jo
tikslam. Jei jos negali perimti
Į savo rankas.ir negali pavers
ti savo Įrankiu, tai nori Jung
tines Tautas paversti neveiks
mingas. sugriauti. Chruščiovas,
išvykdamas iš New Yorko, to
ir neslėpė. Iš J. Tautų jis ne
sirengė pasitraukti bet pasiry-

* Ar Vakarai išdrįs?
žęs Jas kompMtaituoti ir pn:
Su dideliu dėmesiu tad ten
versti jos Dtt^^jHriimti jo siūka sekti, ar Vakarai išdrįs im
lymusąr
štt taisšiūtis griežtesnių sprendimų arpalymais į khmpr^vkns
- liks ir toliau pasyvūs, gynimo
' Chruščiovas jau grasino, kad si pozicijoj, rūpindamiesi, kad
Sovietai nedalyvaus nusiginkla tik nesutartų Jungtinės Tautos.
vimo komisijoje, jei jų siūlymas Ypačiai, kada kilo naujas rūpes
dėl nusiginklavimo nebus pri tis — didžiulis skaičius valsty
imtas. Chruščiovas dėl nieko bių; susilaikančių nuo sprendi
taip nesijaudino, kaip primin mų. Macmillano pasisakymas,
tas apie pavergtas tautas. Tada kad pavasari reikia viršūnių

jis ir griebėsi argumentuoti ba

-konferencijos Berlyno ir Vokie

tais. Tad nėra pagrindo tikėti,

tijos klausimui spręsti, yra grei-

sakyta dėl užsienių politikos
vienu punktu —- Matsu ir Quemoy salų. Spalio 14 Nizonas Ka
lifornijoje ir,visą kalbą.skyrė
užsienio politikai. Kalbėjo:

"Mes .sustabdėme komuniz
mo agresijos žygiavimąf dabar
mes sustdūrisine su naujų for
Rtiigija daug lems
-r"
mų ir dar labiau iššaukiančiu
Nori Nixonas ir Kennedy, pa
^uždaviniu.-Yra -metas ūntis didelių ir naujų pastangų
vi sisakė už religinio klausimo išsuotinės ofenzyvos'už taiką * ir junguną iš rinkimų akčijos, ta
laisvę". Iškėlęs klausimą, kaip čiau iš tikrųjų jis neišimamas.
ta ofenzyva pasiekiama, “minė Protestantų karingieji dvasinin
jo eilę priemonių: karinių pa kai numatė 10 dienų prieš rin
jėgų stiprinimą, propagandos kimus paleisti brošiūrą ir ją pa
skleisti'per religines organiza
.atrėmimą ir “paramą naujai ne
priklausomom ir atsilikusiam cijas. Joje pasisakys, kad ka
tautom”; minėjo reikalą šaukti talikas niekada neturėtų būti
rajonines viršūnių konferenci Amerikos prezidentas.
Telkia šulus
jas kovai prieš komunizmą. MiNixonas paskelbė, kad jei jis
bus prezidentas, tai Eisenhowečiau pasisakymas ir už antrą iš ris sutinka būti jo vyriausybė
eiti, t. y. už ligšiolinę stagna je. Greičiausiai jis būtų keliau
ciją, nuolatinių derybų, arba jantis Amerikos atstovas užsie^
nuolaidų kėlią.
niuose. Sutiko ir Rockefęlleris
- dalyvauti vyriausybės sudaryme
N«w Yorko
balsuotojų rekordas

NIKITOS BUVIMO BALANSAS:
lame

tęsti visos žmonįjos reprezentavimą ir jos siekimų gynimą,
kaip tai darė Korėjoje,. Lebane ir dabar Konge”.
Toje “ofenzyvoje” už taiką ir
laisvę” neminėjo,
ar kalba
apie laisvę, ją turintiem? ar
laisvę jos. hetekusiem.*

New Yorke įsirašė 3,622.196
balsuotojai - daugiau nei 1944.
kada buvo rekordinis skaičius.
Anas rekordas dabar pralenk
tas 55,819.

^asikeit
usciovas

E iienhoweris pt itarė

Chruščiovas išvyko iš New
Yorko spalio 13. Ta proga vi
si parodė savo pasitenkinimą.
PASITENKINIMAS
MASKVOJE '
Maskvos spauda pasitenkinus,
kad Chruščiovas “triuinfališkai”
Jungtinėse Tautose laimėjęs.
Labiausiai garbina laimėjimą
dėl kolonializmo—Chruščiovas
pasiūlė, ir Jungt. Tautų 'pilnatis vieningai sutiko svarstyti kolonizmo klausimą pilnatyje. Jei
gu kiti Chruščiovo siūlymai ne
buvo priimti, mano sovietinė
spauda, tai juo blogiau “impe
rialistam”.

pasmerkti Ameriką dėl lėktuvo
U-2. Patenkinti taip pat, kad
prie visų tų smūgių Chruščio
vui dar prisidėjo jo jūrirjnko
pabėgimas.
Mažiausia pasitenkinimo gali
roJyti tie, kurietaukė, kad šis
viršūnių ar pusiau viršūnių susibėgimas sumažins šaltąšį karą,
Tie nusivylė, nes, N., Y. Times
pastebėjimu, šaltajame kare—
niekas nepasikeitė.

Pagerės ar pablogės? “

reopūtohKonį
zi denius.

!

Kur Sovietai brausis artimiausiu metu
Kad Maskva po nepavykusių
žygių Jungtinėse Tautose ap
rimtų, to nelaukiama. Priešin
gai. ji ieškos naujų vietų eks
pansijai plėsti. C. L. Sulzberger (NYT) mano, kad artimiau
sias Maskvos taikinys gali bū
ti Persija. Ne Persiją užimti ka
rine jėga, bet spausti ją taip,
kad ji .labiau atsitrauktų nuo
Vakarų, nuo vadinamos Cento
sąjungos, ir pasvirtų Į neutralu-

čiovo opozicija Maskvoje. Tai,
ko Chruščiovas nelaimėjo, o ti
kėjosi laimėsiąs, bus didelis ar
gumentas prieš Chruščiovą.
Chruščiovas tai žino, dėl to
jis beprotiškai daužėsi New Yor
ke; dėl to jis atidėjo keliones
ir į Kubą ir į šiaurės Korėją.
Jam reikia dabar sustiprinti na
mie savo poziciją prieš partijos
suvažiavimą; reikia vėl laimėti
"ideologinę vienybę'
Tokių pastangų ženklai —~
PASITENKINIMAS
Persija yra Silpna viduje, o jos
NEW YORKE
Patenkinti policininkai, kad
atgavo normalų darbo laiką. Pa
tenkinti gyventojai prie Sovie
tų atstovybės,. kad galės vėl
laisvai judėti, ir tenykštis res
toranas atgaus savo klijentūrą
po trijų savaičių sausros.
Patenkintas Baltijos laivo jū
rininkas estas Victor Jaanimets,
kuris spalio 11 nebegrįžo į lai
vą ir per porą dienų gavo Amerikos azylio globą.
Labiausiai patenkinti Ameri
kos ir Vakarų politikai, kad
joki veikalai nebūtų susilpninę
Chruščiovo ir jo komunizmo
prestižo tiek, kiek tai padarė
Chruščiovo 25 dienų buvimas.
Patenkinti, kad Chruščiovo
argumentavimas kumščiom, ba
tais; peiliuku ir prasivardžiavimas atstūmė nuo jo naujųjų Af
rikos valst. atstovus, kuriuos
Chruščiovas tikėjosi laimėsiąs,
rodydamasis jiems esąs “lau
kinis”.
Patenkinti, kad paskutinę
dramatiškiausią savaitę, spalio
12, balsuojant nusiginklavimo
perdavimą komisijai, 54 buvo
už, 13 prieš: Chruščiovo siūly
mas svarstyti nusiginklavimą
pačioje pilnatyje buvo atmes
tas; kad buvo atmesti taip pat
siūlymai pašalinti Hammarskjoldą, priimti komunistinę Kiniją,
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Prez. Eisenhoweris pareiš
kė. kad Nixono pasisakymas dėl
Matsu ir Quemoy yra ir paties
Eisenhowerio nuomonė.

kaimynai ir sąjungininkai da
bar užimti savais reikalais. Pa
gal Maskvos įsakymą Afganis
tanas sutraukė kariuomenę prie
Pakistano sienos, į rytus nuo
Persįos. Sąjungininkas Turkija
dabar užimta savo teismais bu
vusieji Turkijos valdytojam.
Tad visai patogus metas spaus
ti Persiją.

Kitas atviras punktas dabar
darosi
A’žiras,
nepasisekus
Konge. Dėl Berlyno galinti būti tęsiama varginimo politika.
nesiimant karinės akcijos.'
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Maskva nubaudė ir ištrėmė J A V turistą ,

t.

mark i. kaminsky,
tremtasis turistas.

Maskvos radijas spalio 16 pa
skelbė, kad Amerikos turistas
Mark J. Kaminsky, 26 metų,
buvo suimtas ir neteistas už
šnipinėjamą 7 metus. Bet ka
dangi jis prisipažino ir apgai
lestavo, tai jis tik ištremiamas
iš Rusijos. Ištremiamas su juo
KUBA SUŠAUDĖ
3 AMERIKIEČIUS
Kuboje spalio 16 sušaudė dar
du amerikiečius, kurie dalyvavę
sukilime prieš Castro. Jų kū
nus išduoti tėvam atsisakė.

VOKIETIJOS IŠRADIMAS
PASLAPTYJE
Amerika pasveikino Vokieti-'
jos išradėjus, kurie surado nau
ją pigų būdą atskirti iš uranijo medžiagos daleles, tinkamas
atominei energijai gaminti. Iš
radimas tebelaikomas paslapty-

MASKVA GARSINASI SU PA
GALBA ALjtlRUI
Maskva pakvietė 120 alžiriečių “apmokyti”. Taip pat pro
Odesą pasiuntė laivą su para
ma sukilėliam — laive yra au
tomobilių, traktorių. Laivas su
stos Turise. kur yra pabėgėlių
iš Alžiro.
INDIJA INICIATYVOS
NEATLEIDŽIA
lūdija spalio 15 įteikė 15
valstybių, daugumas jų “neu
traliosios”, vardu rezoliuciją,
kad Jungtinės Tautos darytų
pastangų sušvelninti įtampą
tarp Amerikos ir Sovietų.

Pelytės keliauninkės
Spalio 13 buvo ištrauktos 3
gyvos pelytės, kurios buvo iš
šautos Atlas raketa, pakilo iki
650 mylių aukščio ir nukelia
vo 5,000 mylių per 30 minučių.
Visos buvo gyvos ir sveikos.
Dabar bus eilė beždžionei. o
kitais metais ateisianti ir žmo-

ir jo kelionės draugas H. C.
Bennett. taip pat 26 metų, ku
ris buvo liudininkas, kaip Kanisky Ukrainoje ir kitur foto
grafavęs karinius dalykus.

viršūnių konferencijos
Anglijos min. pirmininkas
Macmiilanas spalio 15 pasisakė
už Berlyno ir Vokietijos klausi
mų tvarkymą viršūnių konfe
rencijoje. Tarptautinė padėtis,
jo supratimu, žymiai dabar blo
gesnė po sligriuvusios Paryžiaus
konferencijos. Jis norėtų at
statyti tokią padėti, kokia bu
vo pavasari prieš Paryžiaus kon
ferenciją.

Gallupo
institutas surinko
nuomones į klausimą: Ar san
tykiai tarp Sovietų ir Ameri
kos per artimuosius 6 mėnesius
pagerės ar pablogės? Pagerės
' — 21 proė.'tokie pat —
30 proc., pablogės 34, be nuo
monės 15.
Respublikonų atsakymai optimistiškesni, demokratų pesimistiškesni. daugiausia susirūpinę
nepriklausomieji. Tai didelis opinijos kontrastas, palyginti su
Chruščiovo atsilankymu Ameri
koje pernai.
— N. Y- Times tikrinimas
24 miestuose rodė, kad trečia
sis disputas televizijoje tarp
Nixono ir Kennedy pasistūmė
jo truputi Nixono naudai.
— Tuniso prezidentas Bourguiba spalio 15 kreipėsi į Ameriką, kad ji aiškiai pasisakytų
dėl Alžiro. nes kitaip Vakarai
praras prestižą komunistų nau-

Amerikoje koiegŲos mokslas vidutiniškai atsieina 1.550
dd. Visų tėvų 21 proc. nepa-

— Leipzigo mugės direkto
rius H. J. Spangenberg spalio
16 atbėgo su šeima į vakarų
Vokietiją.
— Kongo valdytojas pulk.
Mobutu nuvyko pas Katangos
provincijos min. pirm. Tshumbe ir su juo susitarė dėl ben
dradarbiavimo.
— Argentinoje kariuomenė
privertė prezidentą Frondizi pa
keisti krašto apsaugos ministerį. Būsią pakeisti ir kiti as
mens vyriausybėje. Kariuome
nė reikalauja akcijos prieš peroristus ir komunistus, kurie
labiausiai įvisę universitetuose.
— Maroko vyriausybė spa
lio 15 uždarė Prancūzijos kon
sulatą Alžiro pasienyje ir 5 jo
pareigūnus išprašė.
— Prancūzijoje suimtas Len
kijos grafas Jacųues de Hauss
de Broncza. Prancūzijos pilie
tis, bet Lenkijos konsulatui įdavęs slaptus dokumentus.
—Kom. Kinija paskelbė, kad
dėl audrų. potvynių, vabzdžių
šeštadalis derliaus dingęs. Tai
buvę blogiausi metai komunis
tų valdymo laikais.
> <*» Indjejo nnsivyUmas min.
pirmininku Nehru, kad jb neįstengė suvesti Ebenhovrerio ir

jėgia savo vaikam parūpinti lėšų kolegijos mokslui.

Chnrtčtoro. Pats Nehm pastebimN ĮmHijkys į Maskvos pusę.

Nužudymas Japonijoje gafi

tirėti įtakos rinkimam
— Japonijoje tebeeina neramumai, kuriuos rengia socialis
tų partija, nuo praeito trečia
dienio. kada socialistų lyderis
Asamuma mitinge buvo 18 me
tų studento nudurtas. Socialis
tų lyderis kalbėjo prieš Japo
nijos — Amerikos sutarti. Da
bar socialistai kaltina vyriausy
bę. kad ji neapsaugojanti žmo
nių nuo žudikų (o taip neseniai
tie patys socialistai kurstė riau
šes prieš Amerikos preziden— Prancūzijos profesinės są
jungos. vadovaujamos komunis
tų (apie 3 mil.) spalio 15 pa
skelbė vienos valandos streiką
visoje Prancūzijoje už derybas
su Alžiru dėl taikos.
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vyksta toliau ^djątogas”, kaip
to pėvadtoo “Studentų gairės”,
Pasikalbėjimą topdviejųstusos” bęšdra- . dentų ir fomjaunimo sekretoną:
tai. riaus. Dialogas tarp Mitų žmo-

A.Šalčiaus
Meko

maži ir perkrauti. Kai kurie paklausta, ar ji moto, kad parrusai'kalbėjo; “Taip,.aš frritf
J
televiziją, bet aš retai jos žiū-'riu, nes nenoriu būti namie”.
Ir kiti pritarė: “Kai tik pava
saris ateina, stengiamės iš na
mų ištrūkti”. Rusai nori erd
vesnių butų, tačiau jie butų pa
tenkinti ir tokia erdve, jei tik
turėtų nuosavą virtuvę.

ti

klaūsiau BBC, tai aš tikėjau,
kad 'BBC duoda papildomų duoda standartinius. pareiški
smulkmenų, kurių nebuvau mus. Jeigu nukrypsti į klausi
skaitęs ‘Pravdoje’, bet tai ne mą, kuriam atsakymas nebuvo
buvo prieštaraujamas ‘Pravdos’ paruoštas ir jam įkaltas, jis
pareiškimam. Amerikos Balsas lengvai nukrypsta nuo partijos
tuo tarpu kartais pasakoja mur^ linijos. Net ir- partijos nariai.
priešingai, nei mum kalba vy
Ar Eisonhoworis populiarus?
riausybė, ir tada mes turime
Jo vardą nedaug kas minėjo.
pasirinkti”. O jeigu reikia “pa Bet kada sako, kad Amerikos
sirinkti”, sako Adleris, tai daug vyriausybė norinti karo, tai su
lengviau patikėti sava vyriau tuo nejungia Eisenhowerio var
sybe. BBC nepastato ruso į to do. Atrodo, sovietinė propogankią padėtį, kurioje jis yra pri da sudarė įspūdį apie Eisenverstas “pasirinkti”.
howerį kaip apie malonų žmo
Ar politiškai apsišvietę?
gų ir dabar pati taip greitai, ne
Turisto Adlerio požiūriu, jie gali žmonių nusistatymuose to
politiškai labai silpnai išauklė įspūdžio sugriauti. Apie Nixoti. Kol kalbi su jais klausimais, ną rasai žino, bet jo, nemėgsta.
kurių atsakymai jiem yra par Apie Kennedy žino labai matijos duoti, jie mielai atsako ir

Ar rusai kritikuoja savo
vyriausybę?
Niekas nekritikuoja" centri
nės valdžios. Jei kritikuoja, tai
mažesnius valdžios pareigūnus
ar vietinę valdžią. Jei kas da
ros negerai, tai tie žemesnieji
kaltinami. Gal būt, žmonės ir
pasitiki savo vyriausybe. Gal
būt, jie ir yra įtikinti, kad ko
munizmas pagaliau laimės. Už
tenka pabūti keletą savaičių
Sovietuose ir nematyti jokios
kitos spaudos, tik sovietinę, ku
rioje įvykiai pristatomi visada
kaip sovietų laimėjimai ir Ame
rikos pralaimėjimai. Tokia in
formacija gali paveikti ir tu
ristą. Jei ten gyvenate, įspū
džiui ir laikraščio įtakai sunku
atsispirti.

Auga Amerika, dar labiau—nusikaltimai
Pagal F.BX * raportą apie 1959
nusikaltimus:
— Nuo 1940 iki 19§9 Ameri
koje gyventojų skaičius padidė
jo 34 procentais, o nusikaltiinų
skaičius 128 proc.;
— 1959 vienas nusikaltimas,
už kurį gresia kalėjimas, įvyko
kas 20 sekundžių;
" — automobilio vagystė kas
2 minutės;
— žmogžudystė kas valanda;
— pasikėsinimas užmušti, iš
prievartauti kas 4 minutės;
— išprievartavimas kas 35
minutės;

Ar rusai mano, kad Amerika
silpna?
Jie tiki, kad Amerika kariš
kai stipri. Tačiau jie taip pat
tiki, kad Amerikos užsienių po
litika smunka ir kad ūkiškai
Amerika pralaimės prieš Sovie
tus. O labiausiai jie tiki, kad
Sovietai turi prieš ,akis sieki
mą, o Amerika — jokio. Savo
siekimą daugumas ir apibūdina
kaip siekimą sukurti komunis
tinę visuomenę visame pašau-

Ar rusai pyko ant amerikiečių
dėl lėktuvo U-2?
Būdingai atsakęs vienas stu
dentas, karštas komunistas. Esą
ne tai svarbu, kad lėktuvas
skraidė viršum Rusijos, bet svar
bu, kad Amerika už tai neatsi
prašė. Girdi, jus užskrėndant
ant Kubos ir atsiprašot. tai ko
dėl neatsiprašot mūsų.

Ar bijo kaq>? •
Taikos tai jie labai nori. Su
prantama priežastis — jie tiki,
kad tik karas galėtų sustabdy
ti jų dabar pradėjusį gerėti gy
venimo standartą.

Ar nori daugiau laisvės?
Apie laisvę apskritai jie ne
kalba. Jei kalba, tai apie kon-

— apiplėšimas kas 7 minutės;
Jaunimo, iki 18 metų, nusi
kaltimai po karo padidėjo dvi'gubai, o jaunimo skaičius,
tarp 10-17 metų, padidėjo per
tą laiką mažiau nei pusiau.

Nusikaltimai labiausiai padi
dėjo dideliuose miestuose, ku?

**Tiesos” kitame nr^ rug
pjūčio 21, ižsBiepė jau trys —poetai Alg. Baltakis, Just Mar
cinkevičius ir skulptorius K.
Bogdanas. Straipsnyje *^Apie
žemėn neįaugusią'kąrtą” jie
pakartojo'anų Amerikos lietu
vių laikraščių bendradarbių kal
tinimus vyresniajai kartai, kad
ji netikėjo ir netiki tuo, ką ji
skelbia ir tt. Pakartoję tas Ame
rikos rašytojų mintis, anie trys
“Tiesos” autoriai padarė pas
tabą: esą jie, taip kalbėdami,
turėtų pasidaryti ir atitinka
mas išvadas.
“O jos labai paprastos. Bū
tent, tik naujos ideologijos žmo
nės galėjo mūsų kraštą pakelti
į tą lygį, kokį jis pasiekė šian
dien ... Bet mums malonu, kad
žmonės užjūryje ima sveikiau
galvoti... mūsų pareiga — bū
ti tokių žmonių- atžvilgiu tole
rantiškiems, nesutapatinti jų
su tais reakcionieriais, kurių
moralinė mirtis yra akivaizdus
faktas... Tarybų Lietuvos jau
nimas pasiruošęs bendrauti su
savo bendraamžiais lietuviais
išeivijoje, kritiškai vertinan-

gyventojai ^susikemša. Cincinnati policijos šefas tvirtino, kad
miestuose stiprėja gyventojų
judėjimas iš pietų, daugiausia
spalvotieji. Jiems proporcingai
ir tenka daugiau nusikaltimų.
Esą Cincinnati spalvotųjų tik
16*17 proc., tačiau nusikalti
mų jiem tenka 41-42 proc.

rėtumėt Imti logiški įr pripa
žinti, kad tik komunizmas ir
Maskva kuria Lietuvai gerovę;
bet jeigu to ir nepadarysite, tai
vis tiek toliau kritikuokite “re
akcinės išeivijos veiklą”, mes
jūsų žodžius pakartosime, kad
būtų mformuetasirLietuvos
jaunimas, kokia yra supuvus ta
užsieniuose esanti lietuvių “re
akcinė išeivija”; užtat mes jus
vadinsime “sveikiau galvajančiais žmonėm”. ‘
Tik taip suprantamas tas jau
nosios kartos bendradarbiavi
mas iš ten ir iš čia.

Pijus XII ir šventasis
šv. Petro bazilikos kriptoje,
kur palaidotas yra popiežius Pi
jus XH, dažnai suklaupia ir
meldžiasi maldininkų grupelės
— italų, vokiečių, prancūzų.
Jų akyse jis'yra šventasis. Va
tikane gaunama daugiau laiš
kų nei dėl ko kito su prašymu
pradėti kanonizacijos bylą. Ta
čiau Vatikanas ir šiuo atveju
ųesiskubina, nors ir kaip Pijus
XII buvo taurus ir šventas žmo
gus. Prieš savaitę iš Vatikano
sluoksnių buvo pasakyta, jog
popiežius Jonas XXIII taręs:
reikia palaukti dar keletą me-

Pijaus X byla buvo pradėta
1923, tik jx) 9 metų nuo jo mir
ties. O nuo Pijaus XII mirties
suėjo dar tik dveji metai. Ta
čiau žmonės prieš jį jau klau
pias. q< ?{

Nuo mūsų balsų priklausys, kas gyvens sekančius 4
metus Baltuosiuose Rūmuose...
Dirva spalio 7 vedajame dėl
kelionių į Lietuvą įspėja: “No
rint nukeliauti į Lietuvą, reikia
užpildyti labai daug dokumen
tų. Ir atsakyti į visus tuos klau
simus, kuriuos yra išgalvojusi
sovietų vieša ir slapta policija,
kad žinotų, kaip su tavim elg
tis ir kaip tave kelionėje tvar
kyti. Ir jei į kai kuriuos klausi
mus nepakankamai aiškiai at
sakai, prašo papildymų. Ir net
labai toli einančių papildymų,
kad ataskaitai galėtų paimti ir
tavo tolimus giminaičius.
“Kiekvienas tokiai kelionei
pasiryžęs gali gerai numanyti,
ką reiškia tokių visų žinių sa

NORI PIRKTI AR PARDUOTI
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ
REIKALAIS KREIPKIS Į

V. — (Forest Parkway stotis)
Tet. Hlckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE

vanoriškas suteikimas. Ir ypač
tiems, kurie likę anoj pusėj ge
ležinės uždangos. Ir neužmirškit
šio Įspėjimo, jei kada anoj pu
sėj įvyks koks rimtesnis subruz
dimas, tada jie pirmieji keiks
tuos keliauninkus, jiems daug
kančių atnešusius!”
_
...........
>ir ikJiuvol
1
Sandara rugsėjo 30 rašė apie
ekskursijos barį, kuriam teko
Lietuvoje ir įkliūti. Pavardės

“Kitas ekskursantas buvo įtar
tas, kad jis yra amerikiečių šnipas. Jam pradėjo grasinti, jog
su juo pasielgs kaip su šnipu
Powęrs, jeigu jis neprisipažins.
Išgąsdintaą vyrukas ėmė “spaviedotis”, jog prenumeruoja
‘Vilnį’, yra pasirengęs įstoti į
komunistų partiją, jog dokumertus atvykti į Lietuvą gavo
iš pačios Sovietų ambasados
Washingtone, jog Chicagoje ma
tėsi su Kapočium ir panašiai.
“O svarbiausias jo apsigyni
mas buvo toks: “Kaip aš galiu
Imti šnipas, jėgų nemoku kal
bėti rusiškai?” Tardytojai, ma
tomai, nebuvo linkę tam vis
kam tikėti ir griebėsi jį nugir
dyti taip, kad jis nuvirstų nuo
kojų. Bet ir Čia nieko nepešė.
“Pagaliau tam ekskursantui
buvo leista vaikštinėti su kitais
‘turistais’ ir jam net buvo-liepta pasakyti sveikinimo kalbą.”
Ar cMdiaracija reikalinga?
Drauge spalio 7 P. Vidginis
atsiliepė dėl VBko pirmininko
dr. A. Trimake sugestijų santykių su lenkais klausimu (Darbininke š> m. liepos 21, rugp.

-4, 9). A Trimakas buvo kalbė
jęs, kad reikia “santykius su
lenkais pagyvinti” ir “surasti
bendrą kovos frontą savo kraš
tams * išlaisvinti”. P. Vidginis
klausia: “kodėl šiuo metu ir
tokia forma lietuvių - lenkų
bendradarbiavimo plėtimo klausimas keliamas? Juk su lenkais
bendradarbiaujama (kartu su
kitomis tautomis) tarptautinėse
•
.
organizacijose: Internacionale 13 tautų; ’ Vidurio Europos
krikščionių Demokratų Unijoje
— 6 tautos; Nouvelles Eųiripes
Internatkmales - NEI -. Vak.
Europos krikščionių demokratų tarptautinėje organizacijoje;
socialistų internacionale ir tt
Tokio bendradarbiavimo reika
lu jokių nesusipratimų tarp
lietuvių nėra.
“Greičiausiai turima galvoje
atskiros, išsiskiriant iš kitų tau
tų, bendros lietuvių - lenkų dek
laracijos pasirašymo reikalas,
kuris yra siūlomas, diskutuoja
mas ir iki šiol daugumos nei
giamai vertinamas.”
P. Vidginis kreipia dėmesį,
kad išskirtinis pabrėžimas apie
bedradarbiavimą su -viena tau
ta turėtų negadinti santykį
su kitais' kaimynais.“Kaip to
galima butų pasiekti, pasirašius
atskirą dekliaraciją su lenkais
ir suradus su jais bendrą kovos
frontą, žinant lenkų - vokiečių
santykius?”
“Jei toji daklaradja turima
galvoje, tai jos pasirašymas
daugeliu požiūrių būtų nenau
dingas Vyriausiojo Lietuvos Blaisvinimo Komiteto vykdomai
Lietuvos laisvinimo kovui ir ją
dar labiau apsunkintų, nes tuo
žygiu būtų suskaldyta tremties
lietuvių visuomenė...”

Nuo mūsų balsų priklausys emigracijos įstatymų su
švelninimas ...

Nuo mūsų balsų ‘ priklausys senatvės, sveikatos apdrauda ir pensijos...
Nuo mūsų balsų priklausys sustabdymas komunizmo
pasaulyje...
\
Nuo mūsų balsų priklausys, ar Jungtinėse Tautose bus
keliamas pavergtų tautų apsisprendimo klausimas ...

A. Šen. JACK F. KENNEDY ir LYNDEN B. JOHNSON
pažadėjo vykdyti demokratų partijos platformą, pri
imtą jų konvencijoj ...

C. Demokratų platformoje ginami mūsų vidaus ir tarp
tautiniai klausimai.
. Balsuokime už JACK V. KENNEDY, LINDEN B.

JOHNSON ir visus demokratus lininjoje B. Balsuodami

už demokratus, mes balsuojame patys už save, nes de
mokratų partija yra mūsų partija, kadangi ji rūpinasi
mumis ir stengiasi vykdyti mūsų troškimus; padeda mūsų

kovoje už laisvę ir tiesą.

LYNDON •.

Ntw Yark'o Valstybės Demokratą Komitetas
ir Tautinių Grupių Lietuvių sektoriaus p-fcas
Antanas Varnas

1960 m.z
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Darbas neturi kojų-pats į mus neateina
1 Dienos pasuko rudeniop, ir iŠ
gamtos vėl grįžtame į sales,
.klases, prie sayo darbo stąlų.
Kiekvienas ■ Bendruomenės or- *
ganas, kiekviena jos apylinkės
ir apygardos valdyba taip pat
atsistoja prieš klausimą: ko
imsimės, ką padarysime?

Bet mūsų rankos netuščios.
Vėl prisiminsime Lietuvių Chartą, vėl iš naujo susipažinsime
su nurodymais leidiny “Bend'ruomenės apylinkė ir jos veik
la”, vėl pavartysime biuletenį,
kad pamatytume, ką planuoją,
Karų praeityje yra. buvę ir ko siekia ir ką veikia mūsų
daug jie gyvybių nusinešė. Ne kaimynai. Bendrinės lietuvių

Metas rimtas ir pavojingas
“Pasaulis išgyvena didžiai
rimtą ir pavojingą metą. Nebe
pirmąjį kartą istorijoje, kadan
gi nieko naujo nėra po saule.
Bet mūsų laikais ypačiai graso
ma amžinajam likimui kiekvie
no žmogaus, sutverto Į Dievo
paveikslą”.
Tuos žodžius skaitome popie
žiaus Jono XXIII laiške, rašy
tam kardinolui Klementui Micarai, generaliniam Romos vi
karui. Laiškas skirtas Romos
gyventojam, nes popiežius kar
tu yra ir Romos vyskupas. Ta
čiau tuo laišku šv. Tėvas krei
piasi taip pat į viso pasaulio
katalikus. Spalio mėnesį kvie
čia ypačiai melstis už pasaulio
taiką.

tiktai karių. Tie visada išstatyti pirmon ugnin. Tačiau pra
ėjęs karas nepalyginti daugiau
išžudė civilinių gyventojų. Nau
ji ginklai karą daro totalinį:
jis naikina visa. Niekas nesi
jaučia saugus, nes fronto lini
jos pradingsta. Kariauja jau
žmogus prieš žmogų, o ne ka
rys prieš karį.
Busimasis karas gali virsti
dar balsesnėm žudynėm. Ato
minių ginklų naikinamoji jėga
visus sukrečia šiurpu. Mažiau
pagalvojama, kokį šiurpą su
keltų komunizmas, atsidūręs
pralaimėjimo agonijoje. Kas
jam bet kieno gyvybė, jei yra
galas? O tokio galo anksčiau
Aliarmuojančia pavadino popie ar vėliau turi sulaukti. Keliau
žius dabartinę padėtį. Nurodė, jame pro rimtą ir pavojingą
kad niekada nebuvo taip never istorijoje valandą.
tinama žmonių gyvybė, kaip da
bar. Esame dideliame pavojuje
Popiežius turėjo galvoje dar
dėl to, kad siekiama vyrauti kitą grėsmę — amžinajam žmo
pasaulyje jėga be jokios atodai gaus likimui. Žmogaus likimas
ros. Nepaisoma nė žmonių ge nesibaigia su mirtimi. Ne mir
rovės. Visuomeninė santvarka tis yra pats baisiausias dalykas,
remiama netiesa ir antikrikščio o pražūtis. Kas iš to, kad visą
niška dvasia. Masės žmonių pasauli laimėsi, o sielai kęsi
klaidinamos. Remiamasi teori nuostoli.
jom, kurios neturi sveiko pro
Tasai nuostolis, neatitaisomas
to pagrindo.
ir nebepraeinamas, amžinas,
Popiežius neminėjo vardu mūsų laikais ruošiamas valsty
komunistinių kraštų, bet iš api biniu matu milijonam žmonių.
būdinimų galima suprasti, kad Popiežius užsiminė, kad masės
turėjo galvoje
komunistinę žmonių klaidinamos netiesa ir
santvarką, atremta į netiesą, į antikrikščioniška dvasia. Tos
ateizmą ir Į fizinę jėgą. Tai su dvasios pakankamai yra ir ne
daro didelę grėsmę — rimtą komunistiniuose kraštuose.
ir pavojingą istorijoje metą.
Ir vieną dieną, vieną valan
dą? ... Koks būtų amžinasis li
Grėsmė yra dvejopa: galimo kimas tų milijonų žmonių, su
baisaus karo ir pražūties. Pir tvertų į Dievo paveikslą? Popie
moji visų jaučiama ir užsime žius ragina spalio mėp. karštai
melstis.
nama, antroji pritylima.
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--------------------------- IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOS

Amerikos Lietuviu Bendruomenės biuletenis,
dukas, Ed. Karnėnas ir K. Augulis) Clevelande,
ją darbą, prasidėjus rudeniui, pateikia žirny iš
pastabę, atsiliepdamas į spaudos balsus. Nevisi
kai ką iš jo priminti.
-

ku yra J. Tamulis Chicagoje,
gi CV švietimo vedėju yra P.
Balčiūnas Clevelande. Vasarą
jie keliais atvejais tarėsi vado
vėlių rengimo ir leidimo-reika
lais.
Lituanistinių mokyklų vedė
jai, išskyrus Chicagą, kur yra
Švietimo Taryba, nedelsdami
siunčia švietimo Tarybai šių
metų mokyklų adresus. Bus iš
siųstos naujosios programos.
Yra taip pat pažymėjimai mo
kiniam, pereinantiems iš sky
riaus į skyrių. Galima ir jų gau
ti pranešant, kiek tų pažymėji
mų reikia. Rašyti adresu: J. Ta
mulis, 4335 So. Talman Avė.
Chicago 32, III.

VIRŠUM
GIRIOS

—
romam a s
— ------- —■(43)
Rindė susilenkusi ėmė lakstyti tarp kelmų, ap
link medžius, aplink krūmus. Ašaros jai veržėsi per
akis ir nosį, šniukštėjo, net tyliai inkštė, kaip į vidų
neįleidžiamas šuniukas. Spardė visokius grybiūkščius,
lankstėsi' iki pat žemės, pro ašaras gerai nebematydama, bet reikiamos musmirės niekur nerado. Pagaliau
išrovė kažkokį taškuotą grybą, pribėgo prie motulės.
— Ne tas, vaikeli, čia ne musmirė.
— Vistiek, dėk, motule, klok, dėk! — Nebenu
simanydama trupino grybą mergaitė, barstė aplink.
Ir prapliupo vėl garsiai raudoti. Koja buvo ištinusi
ir pamėlusi; žvaigždonei paspaudus i blauzdą pirštu,
likdavo balta duobutė.
— Eikim namo! Eikim, motule! Gal kokių žolių
išvirsim? — Rindė nustojo raudojusi. — Ar labai
skauda?
— Nelabai, — ramiai atsakė žvaigždonė. Pamė
gino keltis. Rindė abiem rankom laikė motiną per
liemenį, leisdama pasiremti į jos pečius. Motina grei
tai vėl pritūpė. Mėgino dar stotis, net pažengė kokis
tris žingsnius, bet sukrito atgal ant samanų. Atiden
gusi visus savo sijonus, čiupinėjo kelį. Buvo ištinęs,
storas. Iš priejuostės kišenės išslydo Rimgaudo pei
lis. žvaigždonės akys nukrypo į jį.
— Ką daryti, motule? Ką dabar daryti? Gal dar
pamėgintum stotis? — Rindė ėmė ją už pažastų ir
bandė kelti.
— Ne, Rindele. Ne. — Motina padavė mergai
tei išslydusį peilį. Silpnesniu balsu pasakė:
— Imk, kad atsigintum nuo žvėries, jei reiktų.
Bėk namo. Tegu Rimgaudėlis atjoja. Ant žirgo mane
parneš.
— Bet kaip viena čia liksi, motule? Ne, ne!
Aš bijau, aš bijau, bijau!

------------------

leidžiamas Centro Valdybos (re^aąucja St. Barzsavo J25 numeryje (rugsėjo mėn) skatina į nau
Bendruomenės veiklos, duoda paraštėse porą
biuletenį > gauna, tai, manome, bus naudinga

ne greta vadovėlio. Mokslo me
tų pradžioje lengviau šį reikalą tvarkyti, tad nepraleiskime
progos padaryti “Eglutę” pri
einamą visiem mūsų vaikam.
Tarkimės šiuo reikalu su tėvų
komitetu, su pačiais ^tėvais, su
Bendruomenės valdybomis. Už
sisakant ‘iEglutę” per mokyklą, •
duodama 20 proc. nuolaida. Pre
numeratos mokestį galima iš
dėstyti visiem metam. Adresas:
Eglutė, Immaculata Press, R.
F. D. 2, Putnam, Conn.

vų pranciškonų gimnazija, .ve
dama lietuviškoje dvasioje ir
pasižymi geru auklėjimu bei
aukštu mokslo lygiu.' Per ją tu
rėtų pereiti didžiausias lietuvių
vaikų skaičius. Mokytojai pra
šomi atkreipti dėmesį į šį lie
tuvišką mokslo židinį ir skatihti mokinius jame mokytis. In
formacijų galima gauti rašant:
St. Anthony’s High. School, Ken
-nebunkport, Me.

tai yra labai konkretus kietas
darbas, o ne kokia “nuduota
veikla”. Kai Centro Valdybos
iždininkas išrašo dešimtis paja
mų kvitų, tvarko iždo knygas
ir suveda balansus, jis šiam dar
bui aukoja savo laisvalaikį, ir
tai jam nėra kokia nors “nu
duota veikla”. Ir t.t. Ir trečia,
žmonių išskyrimas darbui ir to
darbo vertinimas Bendruome
nėje atliekamas nustatyta tvar
ka, kuri nieko bendro neturi su
neatsakingu viešui pašūkavimu,
O kad toks šūkavimas gautų
konkretų turinį, reikėtų, kad
p. Galva nurodytų, ką ir kaip
jis geriau padarytų, Tik tada
būtų atsakingo vyro vyriška
kalba.
(St. B.)

kalbos kūrėjas J. Jablonskis,
pats labai daug dirbęs, ir ki
tiems gerą patarimą paliko:
“Darbas neturi kojų? pats į mus
Vienas kritikas, vertindamas
Biuletenį galima gauti krei
neateina. Jo reikia patiems jiėšBendruomenės padėtį ir siek piantis adresu: Ed. Karnėnas,
koti visur ir visada”.
Les Angeles apylinkės valdy damas reformų, apie kitus taip 1113 Rutheford Rd., Cleveland
Tad ieškokime, dirbkime. Ką
bos iniciatyva suorganizuotas sako: “Bendruomeniškos orga 12, Ohio.
padarysime gero savo švietimui,,
Lietuvių Centras, Ine., kuris nizacijos minties negalėdami
savo kultūrai, savo tautos kili
užpirko 35.000 dol. vertės na užsklėsti, tenkinasi nuduota
mui bei didybei — visu tuo įBendruomenes
mą. Čia bus Los Angeles mies veikla ir atidėjimu būtino per
prasminsime savo Bendruome
Lietuviu Bibliografinė Tarny
sitvarkymo^ (G. Galva, “Drau
nės paskirti ir organizuotumą. ba (Lith. Bibl. Service, 1132 N. to ir jo apylinkių lietuviškas
virsunese
židinys. Tačiau namo išmokėji gas” 1960.9.14 Nr. 216). Visų
Walnut St., Danville, III.) pa
pirma
dėl
to
reikia
pastebėti,
Amerikos Lietuviu Bendruo
mas nėra lengvas. Los Angeles
LB Taryba, susirinkusi savo geidauja gauti mokyklų leidi lietuvių kolonija yra jauna, ne kad “bendruomeniškos organi menės biuletenis, kurį leidžia
sesijos 1960 rugsėjo 24-25 die nius, kokie jie kuklūs bebūtų, turtinga. Laukia paramos iš zacijos minties” monopolio Ben centro valdyba, Nr. 25 praneša:
nomis Chicagoje, daugiausia nors ir rotatorium spausdinti. kitų Bendruomenės apylinkių. druomenėje niekas neturi, tai
— Valdyba sudarė komisiją,
dėmesio ir laiko paskyrė orga Ir tokie darbai išliks ateities is
gi nė p. Galva. Antra, kiekvie
Galima, būti to lietuviško namo nas dirba pagal savo išmany- kuri sektų ir studijuotų kūry
nizaciniams reikalams — LB torijai.
dalininku. Vienos akcijos kaina
bines pastangas, kiek jos pasi
įstatų keitimui bei papildymui,
ną, supratimą ir sąžines reika
25 dol. Kreiptis adresu: J. Mo
reiškia Lietuvoje išleidžiamose
pritaikant juos prie gyvenimo
lavimus.
Tad
kaltinimas
“
nu

Eglutė — vienintelis lietuvių tiejūnas, 555 Beachvvcod Dr.,
reikalavimų. Buvo pasukta ra vaikų laikraštėlis, kuri LB Cent
duota veikla” tėra niekas dau knygose, skelbiamose parodose,
teatruose ir kt.
cionalios centralizacijos linkme, ro Valdyba siūlo vartoti skaity Los Angeles 4, Calif..
giau kaip tuščiažodžiavimas.
— Palaikydama šventinių
■k
daug laisvės ir iniciatyvos taip mų vadovėliu, kur jo nėra, ar
Kai LB Centro Valdyba leidžia sveikinimų tradicijas, valdyba
pat paliekant bendruomeninio ba pageibi.ie mokomąja priemoKennebunkport, Me., yra tė- ir paskleidžia kad ir biuletenį, paragino bendruomenės narius
darbo organams — apylinkėms,
tokia proga paremti ir bendruo
apygardoms, centrinėms insti
menės siekimus tam tikra auka.
tucijoms.
Tam tikslui valdyba išleis svei
Taryba nutarė steigti LB Ge
kinimų knygą.
ležinį Fondą, kurio pagrindinis
— Centro valdybos sudėtyje
kapitalas bus nejudinamas, tik
maži pasikeitimai; vietoj pasi
jo nuošimčiai, atiduodami Bend-traukusio V. Kamanto, kuris
ruomenės orga: .į darbui vykdy
turėjo savo žinioje drformaciti. bus naujas Bendruomenės
ją, tom pareigom yra pakvies
gyvenimo kraujas.
,
tas V. Braziulis.
Nauja LB Taryba bus renka
— Kultūros Fondo valdybo
ma taip pat demokratiniu būdu,
je pasitraukė J. Arštikis, P.
tik rinkiminėmis apygardomis.
Maldeikis, V. Naudžius; jų vie
Šiam tikslui Centro Valdybai
toj patvirtinti P. Gaučys, Ed.
pavesta visą Ameriką suskirs
Šulaitis ir V. Linas.
tyti į penkias tokias apygardas.

Švietimo Taryba visais švie
timo reikalais glaudžiai bendra
darbiauja su LB Centro Valdy
ba. Švietimo Tarybos pirminin-

DETROITO LB skyriaus vaidyba posėdžio metu. Iš k.:
Staniulis, E. Plečkaitytė, E. Skiotys ir J. Racevičius.
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žvaigždonė vėl stipriai paspaudė mergaitės petį,
beveik ją stumtelėjo.
— Kitos išeities nėra. Gali pirma užbėgti pas
Mantvilą. Pasakyk — raistely. Gal šalavijų sunkos turi?
0 tu — pas Rimgaudą!Skubėk!
Rindė jau šuoliavo pirmyn.
— Rindele! — silpnai pašaukė žvaigždonė. Mer
gaitė negirdėjo, bet tuo metu atsigręžė taip sau, lyg
ko pasitikrindama. Motina ją pašaukė piršto pamojimu.
Mergaitė grižo.
— Pasakyk Rimgaudėliui; kad aš ją mačiau ...
Iš tolo ... Būčiau gal nukirtusi ... Tik gandai,- kad
jisai žaltį, ne gyvatę ... Bijojau. Vėl kalbos ...

Rindė ne visiškai suprato motulės žodžius. Sto
vėjo, lyg įbestas stulpelis. Ašaros jau džiūvo, tik pe
čiai vis tebekrūpčiojo nuo pirmykščio didelio verksmo.
Ji dar prisilenkė prie motinos kojos. Oda blizgėjo,
raudonai melsva, ištempta lyg ant rąsto. Į koją buvo
beveik nebepanašu, žvaigždonė atsiraišiojo nuometą.
Jos akys buvo išplėstos lyg baimės, lyg nusistebėjimo.
Išblyškusi. Ant kaktos — prakaito lašeliai.
— Matai, ne visada gyvatę sutikti yra laimė ...

Pasakė stoviniuojančiai Rindei. — Bėk, vaikeli. Aš
atsigulsiu, gal bus geriau.
Rindė pabėgėjo tolokai, bet dar atsigręžė ir pro
krūmų tarpus pažvelgė į paliktą motiną. Gulėjo išsi
tiesusi, nejudėdama. Mergaitė lyg aprimo ir pasileido
bėgti iš visų jėgų. Jai vienas rūpestis tebuvo galvoj:
kuo greičiau pasiekti namus. Atrodė, jeigu motulę
pargabens į namus, tai viskas bus gerai. Ji šokinėjo
per kelmus, narsiai lindo per tankius krūmus, vieto
mis pametė vingiuojantį taką, kad tik būtų tiesiau,
kad tik greičiau. Jau girios pačiame' pakrašty, jai
peršokant vieną kelmą, triokštelėjo užminta šakelė.
Iš už krūmo kad šoks zuikis, didelis, žalsvai pilkas,
kad ners pro pat Rindės kojas! Mergaitė atsiminė,
tiktai būdama netoli namų. Pas Mantvilus užbėgti ji
pamiršo. Jau netoli savo sodybos jai švystelėjo min
tis: skersai taką. Zuikis perbėgo skersai jos taką. Ne
laimė! Bus nelaimė, bus nelaimė ... Ji kartojo sau
tuos žodžius, kol nauja raudojimo banga užplūdo ją
visą. Ir taipt verkė mergaitė, kad nebematė kur einan
ti, nebejuto ko norinti. Viena mintis ją kankino: ne
laimė, motulė mirs. Jis vos neatsitrenkė į medį. Tai
buvo jų ąžuoliukas sodybos gale. Apsikabino mergai
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V.

Ogilvts, L. Bulga.agis, J. Gilvydis, pirm. C.
Nuctr. J. Gaižučio iš “ALB Biuletenio”.

Švedijos karalius Gustavas
VI Stockholmo aukštąją mokyk
lą pakėlė Į universitetą. Dabar
Švedija turės keturis universi
tetus.
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tė medelį ir. verkė, ir verkė, negalėdama žengti pir
myn. Paskui staiga pati save nuo medžio atsistūmė,
abiem rankom į kamieną įsiremdama. ir suspaudusi
kumščius pasakė:
— Prižadu, dievai! Prisiekiu: visus motulės pamo
kymus atsiminsiu, klausysiu, tik tegu nemiršta! Tik
tegu nemiršta! Į Joginto namus nebeisiu, rugiapjūtės
talkoj nebesišypsosiu jam, nei neprašysiu sau už pjo
vėją ... Patamsėly prie šono nesiglausiu . .. Tik
tegu motulė gyvena! Tegu nuodai iš kojos prapuola ...
Ji papurtė galvą, nes išgirdo barškinamus pjau
tuvus. Tai Rimgaudas. Ji net sudrebėjo: kiek sugaišo,
čia besišlaistydama!
Padrikais žodžiais, užspringdama ašaromis, susi
maišydama apie Mantvilus, zuikį, ištinusią koją, pa
sakė skubėdama Rindė visą nelaimę broliui, šisai su
prato. Sviedė apžiūrimus rugiapjūtei įrankius, liepė
seserims atrišti visus džiovintų žolių mazgelius ir su
rasti tokį vaistą, kuris prieš gyvatės nuodus, sėdo
ant arčiausiai besiganančio arklio ir nušvilpė į raistelį.
Paglavojo, kad gali pats vienas motinos nepakelti, tad
užjojo pas Mantvilą.
— Motiną gyvatė įkirto. Raistely. Uogaujant. Pa
dėkit. žmonės. Gal vienas ant arklio neužkelsiu?
— Gyvatė, a? Sakai, gyvatė ... — pakraipė gal
vą Mantvilas. — Matai, vaike, ar nebus čia tau tik
bausmė! Gyvatės ir žalčiai — vienos giminės, šven
ti.
Rimgaudas sukando dantis ir, nieko nesakęs, pa
suko arklį- į girią..
Mantvilo moterys, išgirdusius apie atsitikimą, krai
pė galvomis, bėgiojo, siuvo su reikalais ir be reikalo
po trobą, po kiemą. Mantvilienei, žinoma, net krūti
nėj šilta pasidarė: bus apie ką pašnekėti. Jau dabar
ji spėjo susakyti kelis panašius atsitikimus, kaip die
vai keršijo, kaip baudė už šį ir už tą. kaip žvaigždo
nė irgi geras diegas buvusi, vis išmintingesnė už ki
tus, vis galvą augštai iškėlusi, o sūnus jos ... Ma
tai su tuo jos sūnum tai nei šis, nei tas ... Visokių
kalbų ... Ar nebus čia tik už tą užmuštą žaltį ...

Tačiau, beplepėdama pasiėmė ugnies ir žolelių,
gyvatynuose augančių, prieš saulėtekį nuskabytų ir,
devynius kartus apvartant, sudžiovintų; jomis aprūkyti
reikia, tai nuodai iš žmogaus kūno tuoj išgaruoja.
Rimgaudas rado motiną visą ištinusią, silpnai

kraipančią galva į šalis. Atsiklaupė prie jos, atsagstė
dalį drabužių, kad netaip veržtų, numetė nuometą,
kad galvą vėjelis perpūstų.
— Motule, ar labai skauda? Ar labai? Ką da
ryti dabar? Kur tie žmonės? — Mėtė padrikus žo
džius, išsigandęs, pametęs galvą, netekęs vilties. *
Arklys ramiai skabdė uogienojus, paskui pasiekė
vieną krepšelį, bakstelėjo snukiu, pervertė.. Sužibėjo
mėlynės saulėj, išslydusios plačia srove. Tai buvo Rin
dės krepšelis, žvaigždonės — tebestovėjo greta gu
linčios, artipilnis uogų, gražių, didelių, sultingų, su
keliais įsimaišiusiais tlogienojų 'žaliais lapeliais.
— Gerti ... — Silpnai pratarė žvaigždonė.
— Gerti, motule? Tuoj, tuoj! Parnešiu ... —
Tik dabar jis atsiminė, kad buvo manęs pasiimti van
dens į odinį maišelį; ir beskubėdamas pamiršo.
— Rimgaudėli ... — Sudejuodama pasakė mo
tina.
— Tuoj, motule. Tuoj atnešiu! Nujosiu pas Mant
vilus ir atnešiu vandens.
žvaigždonė pajudino ranką; norėjo kelti augštyn,
bet sunki, didelė kaip kultuvė, rankos letena nuslydo
• prie uogų krepšelio, lyg norėdama jį paimti.
— Ne. Palauk. Rimgau ...
— O paskui namo parnešiu, motule. Merginos
vaistų paruoš ... — Stodamasis kalbėjo Rimgaudas.
žvaigždonė pajudino galvą į šalis:
— Neik niekur. Nepalik ... Mirsiu. Žinau, kad
mirsiu ...
— Nemirsi, motule, ne! — Sūnus vėl parpuolė
ant kelių. Jis glostė beveik plyštančia nuo ištinimo
oda rankas, glostė motinos veidą ir plaukus. Ašaros
ėmė jam riedėti per skruostus. — Nemirk, motule!
Ką be tavęs darysim? Neik pas tėvulį, neik dar pas
brolelį, pabūk čia! Pabūk, motule! — Taip karštai
kalbėjo sūnus, taip maldavo, lyg nuo tų žodžių, nuo
jo prašymo priklausytų, gyvens ji ar mirs.
— Dabar jūs ... laimingi ... Aš pas juos ...
Tik ... Vydo saugokis ...
Iš tolo pasigirdo balsai Tai Mantvilienė su Mažę
atskubėjo — parūkyti žolėm. Rimgaudas atsistojo
jų pasitikti. Jis žvalgėsi į ateinančias moteris, į mo
tiną. vėl į ten ir vėl ... Ir pamatė, kad gulinti stai
giai atsilošė ir užsimerkė. Jis grįžo prie motinos, pa
silenkė. žvaigždonė buvo nebegyva.
(Bus daugiau)
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Kur dingo “Pavasario balsų” II-ji laida?
URŠULĖ

“Kas pasėjo sieloj tiek gėlių
Vidury žiemos kad jos žydėtų,
Kas nepagailėjo spinduliu, _
Aukso bokštų, deimanto pilių
Žodžiams jūsų, jūs, sparnai
poetų?“
Giliai jis jaučia žmogaus pra
einamumą, žmogų amžinąjį ke
leivį, kurį dažnai ir šioje kny
goje prisimena, bet šio žmo
gaus pėdsakus ir vardą ateičiai
išsaugo kūryba — poezija, šis
kūrybos patvarumo motyvas
vystomas plačiai per daugelį
eilėraščių. Jis sugretinamas su
gyvenimo , triukšmu, su žmo
gaus nuovargiu, pasiklydimu,
kad dar labiau spindėtų, lyg
aukuro ugnis, kurią įdegė poe
tai.
Antrasis skyrius pavadintas
“Pax Vobišcum”. Į jį sutelkti
Brazdžionio religiniai eilėraščiai
Jis regi ir jaučia Dievą savo
vidurdienio soduose; į Jį daž
nai kreipiasi, prašydamas iš
vesti žmogų iš klaidžių kelių.
Toliau atskirais eilėraščiais ap
rašo Jėzauš gyvenimą, sustoja
-ties gyvenimo akimirkom ,ties
didžiaisiais vargais ir juose
randa Dievo ženklus.
Trečiam skyriuje “Dienas iš
dangaus” poetas apdainuoja įvairias nuotaikas, surinktas sa
vo kelionėse. Vėl jis liūsta
ties gyvenimo trapumu, vėl jis
džiaugiasi ateinančia iš dan
gaus diena; apdainuoja gamtos
grožį, metų laikus, Įžiūrėda
mas didžiajame gamtos ritme
gilesnę prasmę, išlukštendamas
jos mintį.

' Ketvirtasis skyrius — “Kri
vūlė” — parodo poeto santykį
su savo tauta, su tėvų žeme.
Bet čia poetas nebėra šauklys,
kaip ankstesniuose savo rinki
niuose. Jis analizuoja savo per
gyvenimus, nugrimzdamas
į
jaunystę, iš tėviškės laukų pa-?
veikslų rinkdamas liūdesį, čia
gyvenimo aktualijos pavirsta
trapiais vaizdais ir nuskamba
melancholijos akordais.

DAUKANT*ENĖ

Jau praėjo 28 metai nuo mū
sų didžiojo dainiaus mirties.
Per tą laiką mirė ir daug to
kių, kurie pažino Maironį, bu
vo su juo artimesniuose san
tykiuose. Su jo mirtimi užsi
vėrė šaltiniai, kurie gagėjo pa
sios pagavimu skaitytoją per dėti išaiškinti, kur dingo “Pa
veda per visą knygą, jam palik vasario Balsų” antroji laida.
damas daug minčių. Jo poezijos
Tuo klausimu man teko kal
tonas stiprus ir nepavargęs, jo bėti su prof. Vaclovu Biržiš
žvilgsnis budrus ir gilus. To ka, su kan. Mykolu Vaitkum,
dėl jo eilių rinkinys ir išsisky Maironio testamento vykdyto
rė iš visų konkursui atsiųstų ju, su Bernardu 3 azdžioniu,
veikalų spvo forminiu užbaigi kuriam buvo pa.e;ta tvarkyti
mu, savo polėkių bei minčių Maironio muzėju Kaune. Kal
sriautu, todėl jam ir buvo pa bėjausi ir su kitais, bet nė vie
skirta Aidų literatūros premi nas neturėjo tikslių žinių.
japiNiekas nepasirūpino surink
ti bent po vieną egzempliorių
-kiekvienos laidos a [einančiom
kartom. Tai dabar m tenka kel
ti klausimą dėl tos antros lai
dos.

B. Brazdžionio „Vidudienio sodai”
Aidų grožinės literatūros
premija šiais metais paskirta
Bernardui Brazdžioniui už jo
poezijos - rinkinį “Vidudienio
sodai“. Rinkinys dar' rankraš
tyje, bet greit bus atspaustas
ir atiduotas skaitytojams.
Šiame stambiame rinkiny
(yra apie 90 eilėraščių) poetas
sukaupė eilėraščius, parašytus
po “Didžiosios Kryžkelės”. Kaip
paskutiniame spausdintame rin
kinyje poetas pasijuto lyg
kryžkelėje, kur praeina tautos
ir žmonės, taip čia poetas vaikš
to po vidudienio sodus, gra
žius, nokstančius ir kvepian
čius sodus, šituose soduose,
kaip Tagore savo “Daržininke”,
jis regi ne tik gėles ir vais
medžius, bet įžiūri visą dide
lį gyvenimą. Poetas jaučiasi
vėl prisipildęs:
“Ir vėl ateina vynuogių
rinkimo
Derlingoji saulėgrąžos diena,
Ir vėl skliautus, kaip senas
vynas, skelti ima
Daina.“
Ir su dideliu dvasios pakili
mu jis gieda savo dainą gra
žiuose vidudienio soduose, gie
da nemirtingajai poezijai:

T.

laidų — man sukėlė Vaižgan
tas. Savo raštų rinkiny (IV to
mas, 130 pslp.), rašo: “Lyrikų
rinkinys, “Pavasario Balsų” var
du, jau penkis kartus buvo iš
spausdintas, kas kartas vis pa
pildomas naujomis. Pirmą kartą Išleido Smilga Petrapilyje,
antrą — užsieniuose išėjo, tre
čią -— bene Kaūne, paskuti
nį kartą atmušė bene šv. Ka
zimiero draugija”.

Ta Vaižganto pastaba ir su
kėlė manyje visą eilę klausi
mų: kur dingo viena “Pavasa
rio Balsų” laida? Jei Smilga
išleido pirmąją, laidą, tuomet
1895 Tilžėje išleista būtų ant
roji, o ne pirmoji, kaip iki šiol
laikoma. .Tačiau Vaižgantas ga
lėjo ir suklysti, jei po ranka
neturėjo aprašomų laidų eg
zempliorių.

Prof. Vaclovas Biržiška net
abejojo, ar buvo kokia antroji
Turiu prisipažinti, kad da “Pavasario Balsų” laida. Bet
lis tos kaltės gula ir ant ma prieš akis iškyla faktas, kad
nęs. Tuo metu, kai susirašinė Maironis negalėjo būti toks ne
jau su Maironiu, neatėjo min apdairus, kad būtų pažymėjęs
tis paklausti jo paties apie 1905 metų laidą trečiąja, jei
“Pavasario Balsų” laidas.
nebūtų buvę antrosios. Paties
Klausimą — kiek buvo tų Maironio pertvarkytoje ir su
redaguotoje “Pavasario Balsų”
laidoje 1926 pažymėta, kad tai
120 metŲ nuo Liud šeštoji laida.
vieną “Pavasario Bal
viko Rėzos mirties sų”Turiu
laidą. Ji mažo formato —
Rugsėjo 1 suėjo 129 metų 4 ir pusės colio pločio ir šešių
ruo lietuvio liaudies dainų rin su puse colio aukščio, 78 pus
kėjo Liudviko Rėzos mirties. lapių, bet stinga pirmųjų 17
Gimė 1776 Kuršių Neringoje. puslapių. Tas septynioliktasis
Ilgus metus profesoriavo Kara puslapis prasideda posmu:
liaučiaus universitete, vadova
Dar baltuoja saulės tvane;
vo lietuvių kalbos seminarui.
Dar baltuoja rūmai szviesa
Didžiausias nuopelnas — tai
paskutine —
Kristijono Donelaičio “Metu”
Kaip baltuoja kaulai, kapus
išleidimas. Taip pat pirmasis iš
apkabinę,
leido didelį lietuvių liaudies
Bet Romos ... jau mirė
dainų rinkinį. Rėza minėtinas
dvasia!
kaip poetas ir vertėjas. Vokie
čių kalba išleido du savo eilė
Kuri tai laida: pirmoji ar
raščių rinkinius; išvertė į vo a: troji? Kur ji išspausdinta?
kiečių kalbą Donelaičio “Me
Toliau eina trečioji laida,
tus” ir savo paties išleistas lie
pertaisyta ir padidinta, 1905
tuvių liaudies dainas. Rėzos
išleista Lietuvių laikraščio kaš
darbai sukėlė Lietuvoje ir ki
tais Peterburge. Nr. 10.
tuose kraštuose platų susido
Ketvirtoji laida — tai šv.
mėjimą lietuvių literatūra ir
BERNARDAS BRAZDŽIONIS savo kūrybą skaito Aidų žurnalo literatū
Kazimiero
draugijos leidinys nr.
liaudies
dainomis.
ros vakare Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.
155, išleista'1913 Kaune, S. Ba
naičio spaustuvėjė.
Moderniškiausias yra pasku
Lituanus žurnalo naujas numeris
Penktą kartą atspausta 1920
tinis skyrius — “Septintasis'
metais
Tilžėje,
Jagomasto
stebuklas”, čia gana modernia
Jau išėjo pirmas Lituanus dama to romano ištrauka; Vin
forma, aštriais vaizdais sugre žurnalo numeris po vasaros cas Trumpa supažindina su lie spaustuvėje.
tinami šių laikų chaotinė nuo atostogų. Numeris dvigubas, tu tuvių istorikų darbais; Alina
šeštoji laida paties Mairo
taika. pavergtos tautos ir žmo ri 64 puslapius ir pateikia la Staknys — Oficialioji linija ir nio peržiūrėta, pertaisyta, iš
nės, su ironija pasišaipoma iš bai daug aktualios medžiagos. kūrybinės idėjos; Vytautas K. leista Kaune 1927. Toliau eina
galiūnų, su šiurpiu balsu šau
Šis numeris paskirtas pami Jonynas — Menas okupuotoje kitos laidos.
kiama teisybės. Pačiame gale nėti 20 metu sukakčiai nuo Lie Lietuvoje; Jurgis Gimbutas —
~et kur išleista* ta dingusiojis mato ateinančią pergalę:
išsivystymas; ji -i ’a? Argi to niekas neištuvos Įjungimo Į Sovietu Są Architektūros
"Ateina pergalė kaip milžiniš jungą. Ta tema parašytas ir Martynas Brakas — Baltijos ai. kins? Būtų labai gera, jei
kas tvanas. vedamasis. Toliau rašo: Domas klausimas tarptautinėje teisė tikintieji žinių apie šią antrąją
la; .lą suteiktų informacijas per
Krivickas — Sovietų pastangos je.
Apimdama ir žemę ir
laikraščius ar praneštų man.
įteisinti Baltijos aneksiją; Sta
Numeryje pririnkta daug į- Ne tik aš, bet ir visi Maironio
dangaus skliautus, sys Žymantas — 20 metų re
domių smulkmenų, paskelbti do gor’ ė;ai bus dėkingi už suteik
zistencijai; Julius Slavėnas —
Tartum gyvybės pulsas iš
kumentai, kurie liudija Balti tas žinias. Mano adresas:
Deportacijos; T. Paukštelis —
kapų ji kelias ir gyvena
jos kraštų aneksiją. Iliustruo
Sovietinio stiliaus “religijos
U. šulė T. Daukantienė,
tas dabar Lietuvoje besireiš
Ir kaip ugnis ji uždega
laisvė”; Tomas Remeikis — kiančių dailininkų kūryba. Sa
P. .0. Box 256,
numirusius metus.“
Susitaikymas ir rezistencija;
vo įvairia ir turininga medžia
IVorcester, 1, Mass.
Poetas Bernardas Brazdžio Rimvydas Šilbajoris nagrinėja ga numeris labai pasitarnaus
nis šiame rinkiny yra labiau V. Rimkevičiaus “Studentų” ro Lietuvos laisvės bylai.
Frankfurte, Vokietijoje, rugišskaidrėjęs ir su dideliu dva- maną, išleistą Lietuvoje; duo
Lituanus žurnalą leidžia Lie ,cė o 21 prasidėjo knygų mugė,
tuvių Studentų Sąjunga, reda k n i būna kasmet, šiemet kny
guoja kolektyvas: Alina Stak- gas išstatė 1390 leidyklų, viso
nienė, K. čerkeliūras. Rasa išstatvta 70.000 skirtingų kny
Gustaitytė, P. V. Vygantas, Da gų. Vokietija pati turi daug lei
nutė Jesaitytė - Picabia, K. dyklų ir kasmet išleidžia daug
Skrupskelis; technikinis redak knygų, bet mugėje du trečda
torius G. Penikas.
lius užima užsienio leidėjai.

ĮSPŪDŽIAI

AIDŲ žurnalo Jury komisija, paskyrusi premiją Bern. Brazdžioniui, lt k. j d.:. Leonardas Žitkevičius, Ne
it Mazalaiti, Paulius Jurkus. Kotryna Grigąitytč Albinas Baranauskas. Nuotr. Vyto Valaičio.

iš estų parodos

New Yorke, Riverside muzė- tarp modernių, degančių pa
juje, rugsėjo mėn. buvo 17 es veikslų. Dauguma dabarties es
tų dailininkų paroda, kurią te tų dailininkų eina modernizmo
ko aplankyti ir pasidžiaugti, kad keliu, atsisakydami piešinio, ieš
ir mūsų kaimynai nuo Baltijos kodami spalvų'sąskambio, lini
krantų prasimuša New Yorko jų ar dėmių derinimo. '
meno sluoksniuose.
Parodoje buvo atstovaujama
Estų meną ir jų dailininkus
skulptūra, grafika, tapyba. Kaip
mažai tepažįstame. Iki šiol lietu
ir pas mus. taip ir pas estus
vių tarpe buvo išpopuliarintas
— grafika užima didelę dalį.
tik Eduard Wiiralt (išpopuliari
Turi
jie ir vardų ir gerų kūri
no A. Ranit per Aidų žurnalą).
nių.
Tapyboje
apstu abstrakto,
Pažįstamus jo kūrinius — jo
subtilias graviūras — ir sutiko ekspresionizmo, šiuose kuri
me parodoje. Savo realistiniu niuose aiškiai jausti pran
pasauliu jis buvo gana vienišas cūzų meisterių įtaka.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Poezija
Kas pabėrė perlų tiek skaisčių
Į žvaigždėtą tavo laimės taką?
Iš> kokių toliųjų pakraščių
Pro aušros vartus uolų stačių
Tavo ryto gaivios upės teka?

O laimingas, pasakų šaly
Radęs savo žemės žygių kelią,
Tu ir skaudų rudeni gali
Dangų puošt žiedais, ir nebyli
Kalba tau gera tėvą 'pirkelė.
Ir visų vidurnakčių sapnuos
Tu regi dienų jaunystės pievas,
Pilnas juoko, saulės ir dainos,
Giriose ir kloniuose ir kalnuosVaikšto geras tavo meilės Dievas.

Kas pasėjo sieloj tiek gėlių,
Vidury žiemos kad jos žydėtų,
Kas nepagailėjo spindulių.
Aukso bokštų, deimanto pilių
Žodžiams jūsų, jūs, sparnai poetų?

(Iš “Vidudienio sodai”)

ITALŲ SPAUDA APIE FILMUS
Italijos spauda šiltai atsilie
pė apie Sovietų Lietuvoje ga
mintą filmą “Mūsų laikę did
vyriai“, laimėjusį specialią pre
miją tarptautiniame Karlo vy
Vary festivalyje. Filmą pripa
žino poetišku, sekančiu italų
neorealizmą. Komunistinė spau
da gi filmą pristatė iš politi
nio taško.

"Kryžiuočių" filmas (rež. Aleksandro Ford) lenkų pristaty
tas Venecijos festivaly, susilau
kė aštrios kritikos, kam iškreip
ta istorinė tiesa. Žalgirio mū
šio tikrasis organizatorius ir
laimėtojas nebuvęs lenkų kara
lius Jogaila, bet Lietuvos di
dysis kunigaikštis Vytautas.
Laikraščiai taip pat priminė,

kad dabartiniuose sovietiniuo
se vadovėliuose sakoma,, jog
Žalgirio mūšio laimėtojai bu
vo nei lietuviai nei lenkai, o
gudai. Sovietam gi nepatiko to
ji filmo scena, kur Lietuvos at
stovai pagalbos prašo pas len
kus, o ne pas rusus. Romos
dienraščiai pastebėjo, kad fil
mas yra perdaug nacionalisti
nis, ir todėl praranda dalį sa
vo menines vertės.
Pagal Sudermanno novelę
“Jons ir Erdmė“ susuktą fil
mą italų spauda įvertina gana
šiltai. Italijoj ji vadinasi “La
Donna Dell Altro” (kito žmona).
Kritika pastebi: nors filmas ir
nėra suktas Lietuvoje, tačiau
gana tiksliai atvaizduota lietu
viškoji aplinka.

Kultūrinė kronika
Leonardo Andriekaus eilėraš
čių rinkinys “Saulė kryžiuose”
jau įrištas ir siutinėjamas pla
tintojams, laikraščių redakci
joms, bičiuliams. Knyga išleis
ta gražiai ir skoningai. Virše
lį ir iliustracijas piešė dail. Te
lesforas Valius. Knyga turi 208
puslapius.
Stepo Zobarsko suredaguotą
lietuvių autorių novelių antolo
giją (išleistą angliškai) gražiai
įvertino Alastair Guinan “The
Commonweal” žurnalo 21 nr.
rugsėjo 23. Recenzentas prisi
mena ir Rytų Europos literatū
rą, iškelia lietuvių kalbos svar
bumą, pabrėžia, kad sunku vers
ti iš lietuvių kalbos į anglų
kalbą. Toliau pasisako dėl no
velės teorijos, lietuvius auto
rius apibūdina, kaip turinčius
jėgos bendrauti su skaitytoju,
mokančius įžvelgti į gyvenimą.
Amerikiečių skaitytojams ir be
simokančiam jaunimui reko
menduoja kaip gerą novelių kny
gą. Recenzentas pagiria ir dai
lininko P. Osmolskio padarytą
knygos aplanką.
Raphael Matai, gimusi ir au
gusi Kaure, dailininkė, liepos
mėn. suruošė savo parodą Iv-

rea mieste. Ji visur pabrėžia
savo lietuviškumą; mat Italijos
žydų-tarpe yra įsitikinimas, kad
Lietuvos žydai savo išsilavini
mu bei kultūra stovėjo aukščiau
už Italijos žydus. Italijos spau
da dailininkės parodą sutiko
šiltai.
Patrikas de Barentzen, ma
dų dailininkas, iškilo Italijoje.
Jis yra lietuviškos kilmės, gy
vena Romoje. Jo sukurtos ma
dos buvo išstatytos Pitti galeri
joje Florencijoje.
Alain Romans, prancūzų pia
nistas, praėjusio karo metu bu
vo vokiečių suimtas ir nuga
bentas sunkiems darbams prie
Kauno. Jo pergyvenimus Lietu
voje aprašė italų žurnalas “Oggi”
Lietuvos pašto ženklus falsi
fikavo italas Luciano Castagna.
leisdamas juos į rinką. Liepos
mėn. policija jį areštavo.
Kun. V. Mincevičius, Italijos
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas ir itališkos Elta — Press
redaktorius, daug parengė ži
nių ir straipsnių apie lietuvius.
Lietuvos laisvės bylą, ir šios
Darbininke skelbiamos žinios
yra paimtos iš jo specialiai
parengto biuletenio spaudai.

“Mūsų lietuviškoji kultūra
yrą sena ir savita. Išeivijoje ji
per ilgus metus buvo marinuojama parapijiniuose “beismantuose”. Kaip miela, kad ji dabar
iškyla- į didžiąsias sales, į tas
virins, kur ja gali grožėtis ir
kitataučiai”, — tokius taiklius
žodžius spalio 2 po sukaktuvi
nio Chicagos vyrų choro tem

įmonės prezidento A. Rudžio
- liuksusiniame kabinete ant ste
le visada guli ir “Darbininkas”

„ J
VLMMOJUS
RAPORTAZAS B CHICAfiOS
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kaktomis koncertas — visą tai
rodo kolektyvo galią ir ištver-

<
Į sukaktuvinį vyrų choro kon
certą Chicagojeskubėjo svečiai
iš visur. Jų tarpe matėsi Chicago-Lyric operos majestro Lecore, Chicago Baily News redaktorius FKher, C^cago Ly
ne operos administracinis di
rektorius Donate ir gražus'ba
relis amerikiečių
muzikos

Knygos parengimu rūpinasi Ltetavos konsulas dr. P. Dataivą^^g
■. . dis. '"j
— Prof. Mykolas

daia*
rų (Gražinos ir Radvilo Pertek
no).Šia dalimi vyrų ir operos
moterų chorai įrodė, kad jie
pilnai gali atiduoti savo duok
lę sunlria^sioms totoriškoms
dainoms ir kad opera jų nėra
nuvedusi į kažkokį “pragaiš
tingą kelią”. Beje, ir aukštieji

žmonių, prof. J. Žilevičius, “Dar
Kažin, ar prieš 10 metų Chi- bininko” redak. kun. V. Dabucagojė dainuoti susimetę mūsų šis, “Vienybės” techn. red. V.
baisingieji vyrai tikėjo, kad •lysliavienė, “Amerikos Balso”
jie įvykdys didžią misiją — atstovas P. Labanauskas ir dar 'amerikiečiai muzikai ir nerietaps lietuviškos dainos amba 1300 žiūrovų su Lietuvos kon- 038 saviškių karštai sutiko audsadoriais ir įbrėš tokią gilią dar sulu dr. P. Daužvardžiu, vysk, ringus publikos plojimus po
bų vagą išeivijos lietuvių kul V. Brizgiu, prei. M. Krupavi- dainos “Augo kieme klevelis”
užuot po xtokio Xšedevrinio
da'J
tūros istorijoje? Bet šiandien, čium ir kitais. Taigi, susidomėlyko, kaip St. Šimkaus “Saulė
jimas
buvo
platus
ir
visuotinis.
po dešimties metų, jau kalba
motina pakilo” arba J. Gaideraktai. Kelios dešimtys puikių
Sukaktuvinis koncertas bu lio “Naktis prie Nemuno”. Bet
koncertų, keturios lietuviškos vo išskirtinis dar ta prasme,
masės turi savo skonį...
operų premjeros ir būrys ope kad jį ištisai palydėjo jungti
Antroji koncerto dalis buvo
rų spektaklių su tūkstantinė nis Cnicagos simfonijos ir Cnimis miniomis žiūrovų, išėjimas cagos Lyne operos orkestras, skirta operom. Praskambėjo
į Chicagos lyne operos sceną susidedąs iš 40 žmonių, kad į
ir reto pabūdžio bei lygio su- koncerto repertuarą buvo įtdėjo tas scenas. Nevieno mintyse prisiminė vardas VI. Baltrušaiėio, kuris savo ugnimi
ir entuziazmu pasuko chorą į
“Jei kartais reikėtų aprašyti ti, o rašyti vien tiesą ir kartu operinį kelią. Tas kelias, kaip
mano gyvenimą, norėčiau, kad nebūti nuobodžiu. Toks užda- po šio koncerto matės, ir liks
Jūs, p. Juozai, tai padarytumė vinys teko ir prof. J. Eretui. ateityje pagrindjniu abiejų cho
te; Jus bent manęs nepaauksuo- Ir reikia pasakyti jis išspręstas rų keliu. Operinėje dalyje dvie
tumete! — taip vieno pokalbio pasidžiaugunai. *Si įmyga Dus jose pagrindinėse partijose su
metu išsireiškęs prof. Stasys mėgiama visų, kurie šią didžią- žibėjo dvi naujos jėgos: Moni
ka Kripkauskienė žavios Mar
Salkauskis savo kolegai prof. ją asmenybę norės pažinti. ~
garitos vaidmenyje ir Roma
J. Eretui. Ir taip sakydamas, St.
Prof. J. Eretas STASYS ŠAL
Mastienė — Carmen. Tai vėl
Šalkauskis neapsiriko. Prof. J.
KAUSKIS- Biografija. Išleido A- žinia, kad -bus galima tas ope
Eretas parašė. Ir parašė moka
teitininkų Federacija Kun. Juo ras kartoti su naujais veidais.
mai, objektyviai, be jokių išzo Karaliaus lėšomis. Ateitinin
Muzikų visuomenės balsai
liaupsinimų ar išpeizosimų, kas kų sukakties 1960 metais. Spau
apie sukaktuvinį vyžų chorų
tikrai būdinga prof. J. Eretui.
de Tėvų Pranciškonų spaustuve,
koncertą labai palankūs — tai
buvau prašytas, bet tuo metu
New Yorkbuvo vienas iš pačių stipriauužmečiau kažkur prof. J. Ere
(Nukelta į 6 psl.)
to adresą. Galėdamas duoti apie
žinias

bet neob^teringi, apgailėsi
tauju, kad prie tokio rimto darbo neteko dėl savo nerangumo
prisidėti. Knygoje apie St. Šalkauskį paliesti Maskvos, Fribourgo, Louvaino, Dorpato ir,
žinoma, Kauno universiteto laikai. Tai aiškiai rodo, kokiu
platumu visa kabinta, kiek asmenų čia paliesta. Visa apimta
gražiai, sklandžiai, darniai ir
kartu nenuobodžiai, patraukliai,
ką galėjo padaryti tik prof. Juo
zas Eretas. Tai knyga, kurią
mielai paskaitys kiekvienas, ku
ris tik pradės. Ir paskaitys kudėmesiu,
pavyzdys, kaip biografinės kny
gos turi būti rašomos.
.Tiesą sakant, rašyti apie
žmogų, kurs visų atmintyje dar
gyvas, nėra lengva, jeigu ne*nori pigiai išgirti ar apjuodin-

NAUJOS STATYBOS BROOKLYNE

Brooklyno diecezijos vyskupas Bryant J. McEntegart šeštadienį, spalio 1, pašventino
kertinį akmenį Mater Christi
aukštesniosios mokyklos pastato. Iškilmėse dalyvavo daugiau
kaip 4.000 tikinčiųjų iš apylinkės ir tolimesnių parapijų. Mokyklos pastatas kaštuos 6.000.
000 dol. Mokykla talpins 1.500
berniukų ir 1.500 mergaičių,
Šioje mokyklų statybos akcijo
je numatyta pastatyti tris aukštesnes
mergaitėms kartu ir tris mo
kyklas atskirai mergaitėms ar
ba berniukams. Be to, pradėti
remonto darbai senelių prieg
laudai Prospect Park W. 1.
Brooklyne. Visų pastatų staty-

Biržiška,

Vasario 16 signataras, Los An-'?^
gėlės Calif., netoli savo namų.’^S
: * spalio 5 vakaTO buvo užpultas
. dviejų negrui Buvo sumušt®S
galva. Iškrėtė kišenes, bet jose^ W
" pinigų neradfe.^
.
1

bai reikės apie 34 milijonų dolenų.
Vyskupo Raymond Kearney
vardo aukštesniosios mokyklos
mergaitėms statyba* taip pat
pradėta. Ji kastuos 3 250.000
dol. ir talpins 1,300 mergaičių.
Jau vykdomi remonto darbai senelių prieglaudos namuos
One Prospect Park West. kurie
talpins apie 300 senelių; darbai kaštuos 3,500.000 dol.
Brooklyno vyskupas B. J.
McEntegart džiaugiasi, kad nu
matytiems statybos darbams įvykdyti aukos gausiai plaukia,
pažadai uoliai vykdomi, visiems
tikintiesiems nuoširdžiai dėko
ja ir turi vilties kad Dievui lai
minant, numatytieji darbai bus
laiku įvykdyti.

.

— Kun. Zenonas
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VENTĖS RAGE, prie Kuršių marių, Lietuvoje, apžieduojamas išskrendantis paukitelis.

‘ \

'

-

KELIAUDAMI PAUKŠČIAI sustoja aerodromuose
Neseniai Bostone nukrito ga- nai pasiekdavo Angliją ir ten kraščius. Iš Lietuvos daugiau
Ungas keturių motorų lėktu: praleisdavo šaltas, darganotas sia^ paukščių skrenda Baltijos
jūros pakraščiais į Vokietiją, į
vas “Elektra”. Vos pakilęs, už žiemos dienas.
Bet vos žiema persiverčia Prancūziją, Ispaniją, Angliją.
duso ir nėrė į vandenį. Sako,
šį didįjį paukštį pakirto pap per pusę, varnėnas jau švilpte Dalis paukščių iš rytinės Lie
rastas čiulbuonėlis varnėnas. li linksmą dainelę ir palieką tuvos keliauja į Balkanus, o iš
Būriai ilsėjosi aerodrome, ne atostogų kraštus. Taip pat pa- ten rytiniais Viduržemio jūros
manydami niekur skristi, kai mažu keliaudamas grįžta į ša- pakraščiais nusikelia į Afriką.
pakilo didysis lėktuvas. Išbai vo namus. Vasario mėnesio ga Lietuvos gandras pasiekia pa
dyti suplasnojo, pateko į moto le, kovo pradžioje jau pamaty čias tolimiausias sritis — jis
si sugrįžusį varnėną. Nors dar nuskrenda net už pusiaujo į
rus ir juos uždusino'.
Kam tie paukšteliai susirin šalta, nors ir sniego pilna, bet Pietų Afriką.
ko aerodrome?-'Ten laukai ne jis švilpauja linkmas ir prana
Kas verčia paukščius keliauti?
šauja pavasarį. Taisosi lizdą,
sėti, grūdų nėpriberta?
Šaltis? Maisto stoka? Tą klau
Jie traukė iš .šiaurės į pie valo jį, neša naujus šapelius ir,
simą
jau seniai tyrinėjo gam
vos
tik
dienos
įšyla,
peri
vai

tus, į šiltesnius kraštus. Per
tininkai. Tiesa, šiaurinėse sri
metus padaro dvi tokias kelio kus.
tyse dažnai būna taip šalta, kad
nes; rudenį iškeliauja, o pavaPaukščiu kelionės ilgai buvo
paukščiai neatlaiko, šiaip paukš
;sarį' grįžta
"
—
’ sodno- neišsprendžiama mįslė.
pašvilpauti
čiai yra gana atsparūs žvarKiįt jie nukeliauja? Graikai

me ™oga^ drtuZ^ ^*Sė,
niekada jam nelinki pikto. Jis
gyvena arti žmonių sodybų
medau dręvėse, inkiluose, kuriuos Lietuvoje žmonės įkeldavo savo sodų medžiuose. Varnėnai greit užauga, ir jau birželio mėnesį ima skraidyti su se..................................
•
niais.
Mėgsta jie buriuotis,
su
sirinkti į pievas, į vyšnių medžius, pasivaišinti
Kat vasara, pačtame Įkarštyje varnėnas jau pagalvoja apie
rudens vėjus n- žiemos šalčius,
Pamažu jis rengiasi kelionėn.
Išmokę vaikus skraidyti, jie būriais ima traukti į pietus. Ne
turi jokių žemėlapių, jokių
kompasų. Tad keliauja vande. nynų ir upių pakraščiais. Taip
liepos mėnesį dalis varnėnų jau
pasistumia kelis šimtus mylių
į pietus. Ten vėl sustoja, patik
rina laukus ir sodus, pasišne
kučiuoja su draugais, atskridu
siais iš kitur.

Skristi per daug nenori. Ypač
bijosi didelių vandens plotų,
Jei reikia perskristi kokią ilanką, tai jaunikliai bent kelis kartus..
F” ^eK^asi- Pagaliau
seriiai juos padrąsina ir išveda
per pavojingus vandens plotus,
Prieš tokias keliones, prieš perskridimus per Į1Jukas, jie-su-

Jie nori būti tie, kurie pirmieji
galės sugrįžti, į savo tėviškes.
Jei toli nukeliausi, gali nesuspėti grįžti. Taip Maino varnenai atskrenda žiėmuoti į didįjį
Mom V/u*«

I

pasineria j vandenį ir ten pralaidžia žiemos šalčius.
|
šią paslaptį — kur paukščiai
praleidžia žiemos atostogas —
padėjo išaiškinti naujieji laikai
Sugalvota paukščius žieduoti,
prieš jų keliones paspendžia
specialius tinklus, j kuriuos
paukštukai patenka. Tadą jiems
ant kojos užmaunamas metalinis žiedas, kuriame Įrašyta data,ir vieta. Paleistas į laisvu
„ei jis skrenda toliau j pietus.
Pakelini nutūpta pailsėti, ir vėl
---- •-*«- stočių pas
patenka į■-paukščių
pęstus tinklus. Iš užmautų žie
dų nustatoma: iš kur tie paukš
čiai, per kiek laiko čia atkelia
vo.
- Taip buvo atsekti paukščių
keliai ir įų žiemojimo vietos,

Kelius, kaip minėjome, daugiausia pasirenka vandenų pa-

Liatuvatčiy

sesory

Instituto

metinis susirinkimas įvyko Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolyne Brockton, Mass., spaij0 5.7 Dalyvavo keturių kongregacijų motinos generalės —
jg Adorata. Chicago, III.; M.
Loyola, Pittsburgh, Pa.; M. Augusta, Putnam, Conn.; Cecilija,

tį kapinyną”
>
Sesijų metu dalyvės apžvelgė
atskirų kongregacijų fr feecfų
nuveiktus darbas tšlituanfeti*
kos, mene srities, žurnalistikos
k.

nAnražfi7„ nnn 5aičin
m "et
t. v
sunkiai ūT branda
J* suranuamas.
Bet yra įsikūrę modernūs “bal
tai”, paukščių globos draugijos,
kurios parūpina lesalo žiemai.
Tačiau paukščiai iškeliauja.
Juos veda inkstinktas.
Tai liudija tie
narveliuose. Jie tu-

Y ai nakt^
„is kada V.si paukščiai daž-

niausiai skrenda, jie ima blaš
kyti^. Ir juos traukte traukia
skristi į1 tolimas šalis.
Kai skridimas praeina, vėl
nurimsta ir susitaiko su savo
likimu. Bet kitą metą jį paleisk
narvo, jis nesugrįš, kur jo
laukia duona ir šiluma, — jis
pasirinks ilgą'ir vargingą kelionę.
P. Paukštelis

ve į Švietimo Tarybą išrinkta
sesuo Koriiftija, šv. Kazimiero
seserų kongregacijos- mokyklų
inspektorė, Naujon valdybon
keturiem metam įėjo: pirmininkė motina' M. Augusta (Putnam), sekretorė sesuo M. Julija (Pittsburgh), iždininkė sesuo
M.''Elzbieta (Brockton).

_
tilta’n

/.JĮajl

Gelažius,

šv. Juozapo lietuvių parapijos
klebonas St. Louis, Mo., pasiry- J
žęs tą apmirusią' lietuvių parapiją atgaivinti, turėjo didelį pasisekimą, suruošęs parapijos po- ?
būvį. Nors gerokai lijo, bet sve
čių buvo gausiai. Pelno liko
1200 dol. Tokio sėkmingo po■ būvio nėra buvę jau per 47 me- J
tus. Kun. Z. Gelažius klebonupaskirtas tik šiais metais.
— Antanas Peškys, solistas,
40 metų, po auto katastrofos
mirė Chicagoje. Jo mašina susidūrė Ciceroje su traukiniu.
Paliko žmoną Genovaitę ir sū
nų Liną. Buvp_ pažadėjęs dai
nuoti Baifojubilėjinio šeimoj
bankete. >
— Stasio Girėno, kuris kartu
su kapt. Darium perskrido At
lantą, bet žuvo netoli Lietuvos,
brolis Petras Gurskis mirė Lie
tuvoje, palaidotas Upynos pa;
rapijoje. Velionis gyveno Chi- 1
cagoje, rūpinosi brolio skridi
mu ir 1933 metais išvyko į Lie
tuvą jo laukti atskrendant. Bro
lio gyvo nesulaukė, pats pali
ko Lietuvoje.

—

Kun.

Augustinas

Sabas,

lietuvis salezietis, paskirtas ne
lietuvių vienuolyno administra
torium į Kanadą. Jo adresas: .
College Savio, St. Louis De
Kent, N. B., Canada.
veikli ateitininkė, spalio 29 iš
teka už Kazimiero M. čampės.
Jungtuvės bus 10 vai. ryte, šeš
tadienį, šv. Trejybės lietuvių
parapijos bažnyčioje, Hartford,
Conn.
— Metinį knygų išpardavimą

nuo spalio 15 iki gruodžio 31
.
paskelbė Gabijos laidykla. Įvai,5*
rių leidyklų knygoms atpiginimas' siekia iki 90 proc. Knygų
sąrašai siunčiami pareikalavus
šiuo adresu: Gabija, 87-85 95
St., Woodhaven 21, N. Y.
— Waterbury, Conn., moterų jlilii
klubo pobūvis bus spalio 22,
šeštadienį, šv. Juozapo parapijos salėje. Bus vaišės, loterija,
šokiai orkestrui grojant ir k.
Šio klubo parengimai visada
mėgiami ir jaukūs. Klubas pla
čiai žinomas savė pozityvia yeikla ir gerais darbais; remia btuanistirį švietimą, palaiko spau

DĖMESIO!

Kas neturi kur ramiai leis*
ti gyvenimo dienų, kreipkitės
į Old Town Farm — poilsio
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias' maistas,
nes tūri 600 akrų Žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių.
Geri kambariai. Oras labai tyras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra.
Tik 15 mylių nuo Waterbury,
Conn. Išlaikymas tik apie 109
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice
Blekis. Old Town Farm. Terryrillė. Conn. Tel. Bristo! LUd2-5113.

. %

jyi

NEPERMWX’TE H
už sąvo-automobilio apdraudę?
įJ

i AR

Virš 2i;000,000 automobilių''savininkų
/moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo'rekordas yra. gerąs,
Jūs esate kvalifikuotas: -

P0MM Totą, Įsigijęs nantas,
kad senatvėje tūfėtų iš ko gy
venti, viena dieną pajuto^ kad
per duris ir langus traukia.

— E, — sumurmėjo sau po
nosim. — užteks sušutusiam
kambaryje tūnoti. Reikia eitį
pasivaikščioti.
Vaikščiodamas
sušyli.
Z.'
Besileisdamas laiptais, jis su
tiko kaimyną, tokį pat pensi
ninką, bet_ dar neįsigijusį na
mų. Buvo susikraustęs pas porą~Tokį. pačiam palėpy. Ir ji
sai pajuto, kad traukia. Ruduo
su vėsumu skardenos!.
— Tai sveikas. — pratarė
jis ponui Tokiam.' — Sakau,
eisiu ' prašyti, kad krosnį pa
kurtam. Jau traukia. Tiesiai
per kinkas. Kojos šala.
— A? Kojos šala? — krei
vai pažiūrėjo ponas Toks Į sa
vo nuomininką. — Sakai, ko
jos vėsta. Matyti, mažai vaikš-

— Ne. gaspadoriau. daug
vaikštau. Tripenu ir tripenu po
grindis. Gal kam ir nepatinka
apačioje. Įkyri . ..
— Žinoma. Įkyri, kai visą
dieną trini ir trini grindis šal
tom savo kojom. Ar negalė
tum lovoje gulėti?
— Lovoje? Visą laiką? —
pastatė akis nuomininkas. —
Aš dar nesu ligonis.
— Nesu ligonis! — suriko
pamėgdžiodamas ponas Toks.
— O šaltas kojas tai turi? A?
Slampinėdamas po kambarį
grindis atšaldai. Pasidaro kaip
šaldytuvas. Tada ir traukia
kinkas.
— Traukia, kad krosnis nekūrenama. — bandė dar aiškinti nuomininkas. — Gal
bent paryčiais pakurtam"
dos. susitarėm su šiluma.
Taip. Bet aš šilumos negaliu tau įdėti, jei kojos šala.
Nėra prasmės krosnį kūrenti.
Turėtum eiti pas daktarą, su
pranti? Ir tai negaišdamas, nes
man‘visą namą sušaldysi.
Ponas Toks šmaikščiai nusileido laiptais žemyn, net sušil
damas, o anas pasiliko styro
ti laiptuose, nežinodamas, ką
daryti: gulti lovon, ar eiti pas
daktara?
RELIGIOUS NOTICE
PRISIMINKITE SAVO PAREIGA

i*ir#Sykit«* i Kartnelitų PurgatoriaI D-jg.
Visi draugijos nariai dalyvauja Sv. mišių
ir kitu maldų malojiA*- b*^i gorilos- darbiu's-1. kuriiKv* atlirica t^vai karmelitai
ir s--s-b"s. Aukos: Amžim.'ji nariai (as
meniškai! — $5.00: Matiniai <asmeniški)
$1.00; Arai, nariai <š'-tmo*> — $25.00.
M-'tiniai iškilnosi — $3.00.
Rašykite:
CARMEUITE FATHERS

PLUMBING CONTRACTORS

Kreipkitės:
In Catholic area of Bayside. L;lji.Y;.-^ 1
__ _

In Catholic Are* of BELLMORE.
Xul. — Custom 7rroom Ranch: ^4
acrr conjer plot, 2 bathsi plaster
vails. 2-car s*ra«e. large finished
basement. oi! HVLheat; w zw carpetinst. 2 vvoodbum.’ fireniacea Apnlianees. aaariv extrai. Ovner T28.000.
SU 1-0962 :
,C. ■■

Naujoji šv. Onos parapijos
bažnyčia buvo pašventinta sek
madieni, spalio 16. Iškilmėse
dalyvavo Scrantono vyskupas
Jerome D. Hannan. Mišias 10:
30 vai. aukojo parapijos klebo
nas kun. Viktoras A. šimkonis.
pamokslą sakė kun. Mykolas
Ų- Oželis iš Sugar Notch, Pa.,
sv. Petro ir Povilo parapijos
klebonas. Iškilmėse dar daly
vavo kurt. - A. G. Ežerskis, iš
Miners Mills, kun. J. K. Mi
liauskas, iš Wilkes - Barre. kun.
J. A. Aruškevičius. kun. J. J.
Kazlauskas, prel. J. A. Madden,
kun. L. J. Sabalis • ir kt.
Bažnyčia pastatyta, romėniškaus štilio. Marmuras, statu
los kryžiaus keliai atgabenti iš
Italijos. Ąžuolo medžio suolai
talpins apie 650 žmonių. Baž
nyčios rūsys, kuris iki šiol tar
navo kaip bažnyčia, bus nau-

(Atkelta iš 5 psl.)
sių;irtūsų koncertų.'Žinoma, jį
buvo galima duoti Operos naChicagos vidurmiestyje, ar Orchestra Hali. Tik ten
būtų buvę žymiai daugiau iš
laidų. Bet žymieji Chicagoš
amerikiečiai muzikai nebebijo
ateiti į mūsų jaukią “Lithuanian
Plazą . Marijos aukštesnėje
mokykloje, ir iš čia parašyti
recenzijas didiesiems Chicagos
dienraščiams. Juos įpratino atei
ti mūsų operos, kurias statė
tas pats vyrų choras! Dabar
jie čia išgirdo ir gražiausius lie
tuviškus kūrinius.
Užverčiant vyrų choro 10
metų sukakties lapą, atžymėtą
gražiausiu koncertu, tegu su
pagarba būna minimi Alfonso
Gečo, Broniaus Jonušo, Vlado
Baltrušaičio. Aleksandro Kučiūno, Vytauto Radžiaus. Alice
Stephens, Margaritos Monkienės. choro garbės narių Mari
jos ir inž. Antano Rudžių, ir
visų kitų šviesūs vardai!

•

OLdfield 6-5566

F-rm^rly at 137—3rd Av«-.

NOW AT 12S E. 15th STREET
B. tw<—n 3rd Av.-niK A: irrt’i^ r3
STEAK5? - CFOPS - OVR ST*KCIALTT
Business Mens Lunch • Dancing Nightly
Din*- pr*ri«»ti*1y ir> .m* nf th* ni<s*t «,x«j.ti*;t<' * s.'clrd.’d snot* In
York.
. • r ■ S<> 7>nri?n'US Cjarirc
Citerinz t<» Pirtie*
GR V 9510
'■
pen S A.M t>. 4 A.M.

Rado kaltininką

jai atremontuotas ir bus nau
dojamas kaip parapijos salė.
Prie bažnyčios yra namaža au
tomobiliams pastatyti aikštė,
kurioje gali sutilpti apie 100
mašinų.

Parapiją Įsteigė kun. Jonas
Kundreckas 1924, klebonavo
iki mirties-1953 ni. Dabartinis
klebonas kun. V. Šimkonis čia
atvyko 1953 gegužės 20. Baž
nyčios statybą ant laikinojo
rūsies pradėjo 1959 balandžio
mėn. Parapiečiai džiaugiasi nau
ja puošniai Įruošta bažnyčia.

In Saint Patrick’s Parish
in GLEN COVE. LJ. N.Y.
Authentic Caoe 2-vears-old. 2 complete bath<<. fireplace. patio; dishwasher. wall to wall carneting. beautifully landscaped. $29.500. Ou-ner.
08 1-3149
In‘ Catholic area
of PLEASANTVILLE. N. Y.
3 bedroom Spiit level. den. full basement. Mndscapeį lawn., Beautiful
vietv. Ovvner tranAferred. •— Asking'$29.500. Telephone RO 9-1135.
In Sacred Heart Parish
in MERRICK. L.I. N.Y.
<No"th). Cape 4 bedrooms, 125x125.
dead end. treed. oversize garage.
washer. Many extras. $19,900. —
Chmer............................... MA 3-6375
T-> Rt Ann's parish'
F’<*— > P--k. L I.
N.Y.. N»«sau.
a h’g housw? Tnn can
He in »hi« bfwit!f’’l lrt--..-r-^’rl. 9-ro»»n>
hom^ by th" Holidays. Main
ha® 3
bedrms.’.
-hsthj. i»v. rm.. dm. rm..
kitchen. Unstairs ha* 3 rm*.
full bath. Riige fin. bn*em“nt s'ar-g®.'
80x105 .tree-lincd propertv.
C.T m’g“..
t-neji; Mtnt extr»«. ^"erifieing: for
High 20’*. PRimerose 5-0892.

Catholic Mother
in Flatbnsh area of B’noklvn
DAT CARE CHILDREN
Excellent Food — Sočiai Training
Reasonable Prices
UL 9-4513
. -

■

nos

SIMKONIS, LuzerSv. Qnos parapijos klebonas,

Catholic Mother
Will DAY CARE for Children
Reasonable Rates. Hot Lunch
Inspection invited
0L Į-7186
Catholics Welcome

HELP WANTED

$160, sleep in Syosset, L. L
Lake children,
own TV, room, bath.
WA 1-2831

Rust} amerikiečių baletas kartu
su Jean Yazvinsky. Rabuffo. 220
lOth Street. Brooklyn. New York.
STerling 8-0294 \

CONVALESC. HOMES
LAUREL MANOR

Co r on a
Mother will care for your
Children. Daily or weekly.
0L 1-3070

Sunnyside, L.I. N.Y.
MOTHERLY DAY CARE,
at home, hot lunch. any
$20 w0ek.
EX 2-2126
Cathobc Mother
WILL CARE FOR CHILDREN
2 Tears Old and Up
In pri”-»e home in Jackson Ht°a.
L. I. N. T. Hot T .>rnch. Reasonable
prices. — 0L 1-1379. \

Catholic Mother
on 81 Street. Jackson Htgs. L'I.N Y.
MTELL CARE FOR CHILDREN
Dailv: anv aje. Hnt lunch. Reasonable rateČ - IL 7-7580.
Catho’ie Mother
in Fsrminrdale. N. .T.
WILL CARE FOR CHILDREN
Fine private home. Exce!lent care.
Reasonable rates. — Licensed.
WE 8-2821

Catholic Home will give
M0THERLY CARE
private home. nice yard. Nock from
park. extras. Arlington. East N. Y.,
St Michael parish.
TA 7-7128

Catholic Mother

BEDROOMS

LIVING ROOMS

OINING ROOM8

Wc are ccntrally Jocatcd In the ERONN and cnn
be easlly rėachcd by ai! means of tr.»n po tation.

DAILY MON. THRU FRI.
10 A.M. to f P.M.
SAT. — 10 A.M. to 6 P.M. ,

Sun. — 10 A.M.’ to 3 P-IW. Opės for InsOactton Onty

KNIGilTS <»• COLl’MBVS MEMBER 8T. RATMONO CVlTNCH. »>. «lt

M.nteriffls :
Elhrtto • DfaMlat
Sijonai • Megztos liemenes
Megztukai Ir vRonCs apat. kelnte
Importuoti Valmallne
LIETAUS APSIAUSTAI
Ylrttki megstinukai Ir liemenis

Tai
krautuvė.
kurio 1ė gauni gero* rttHes p.vke*
59-W Myrti* Aimu*
RMg*wg9tf U, N. Y. IV MUI

WILL DAT CARE CHŲLDREN
any aee. Bcperienced. Hot meste
Ehclosed Tard. Reasonable prices.
Inspertion Hvtted
Tl 1-8675

Catholic Mother
WTLL DAT CARE CHILDREN
Pre-School Age
'

WOODHAVEN 21,

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ’ADRESAS

i i

\

Ozone. Park 17,

.

In Our Lady of Loretto Parish in
Hempst.ead, L.I.N.Y. — Brick tudor.
3 bedrms., living rm. with fireplace,
dining rm„ screened porch, modem
kitchen. appliances. 1% baths. fin.
bsmt.. beautifully landscaped, 4'^%
nitge.. immediate posšessions. Phone
IVanhoe 1-1913
In Saint Philip Nerri Parish in East
NORTHPORT, L.I.N.Y. — 3 bedrooms; garage. landscaped plot.
Cenvenient to schootš. R.R. Immediate occupancy. Reasonably priced.
Princ. onlv. ANdrew 1-2896.

In -Saint Anne’s Parish in UPPER
NYACK. N. Y. — Charming white
Colonial, choice location. 7 rooms,
bath, gas heat, Utilities, fireplace.
dishwasher. storm windows. screens,
attached sraraere, plot 50 x 100. —
$22.900. EL 8-1188.
In Saint Joseph's Pa ish in EAST
PATCHOGUE. LI N.Y. 6 rm. ranch
on a lovely vooded 100x150 plot. 2
bedrooms, 12'x20'. Thermopaned enclosed Florid’an room with fireplnce.
Located in this pleasant community
is » fine Marina. $15,200. GRover
5-1254.
‘
_

In Saint Vincent Ferrar Parifh .
in BROOKLYN. N. Y.
FJatbush-Nostrand district. 4 Br..
attached. fr?me: walk to tranrportation. church. Aopointment only —
Cl 3-8131 7-9 PM Mon. - Fri. and
weekends. Principais only.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street Ridgevvood, Brooklyn, N. Y.
Tel. HYacint 7-4677

WINTER GARDEN TAVERN, INC
1883

MADISON STREET

BROOKLYN 27, N.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440
Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to,
duodami polaidotuviniai
pietūs. Pirmos rūšies lietpviškas maistas prieina
momis kainomis.
' ■

Lietuviškų produktų.

DUONOS,. SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ
VVhite Plains. Pa-k-Like area. Spacious Colonial 6 months old. Owner
traųsferred. WeU constructed 3 bed
rms. finished playrm, Ige porch,
baths. model ktchn. dshwsher. disponal. many other features. Conv.
loc. excel. schls. also Cath. Chu’-ch.
Maximum financing. Low taxes. Ask
low 30’s. Owner. RO 1-1284.
In S?’nt Patrick’s Parish in HUNTINGTON. LTNY. Huntington Village. North of 25-A, School -District
3. 4-yr old. ’8 robm split. fireplace,
larsre recreation rm. 4 bedrms. 1%
baths. garage. w/xv carpet. dishwasher, washer and drver. $28.000.
Ovraer. HA 3-2697.

Tn Onr I>dv of The Lake Parish in
Sparta. N.J. Lake Mohawk. Alrrne
Section. 1 yr. old ce^ter kali Color.iaL 5 bedrms. 3 baths. 2 firenlaces.
paneled family rm.. built-in-kitchen
w. dfshtvasber: 2-car attchd. garage
on trsr. v-ooded lot. Nea- Parochial
School & CathcHc Hi"h School. Mid
30’a-. By owner. PA 9-7610.

PETRO LISAUSKO
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

T” CathoRc area of i ake Hopa*cong,
N. J. — Fumiahęd 2 bedroom home.
Exp. attic. enclosėd porch. f/p. extra
Jot. cn*rT> landscaued: nea- lake, all
*or $10000 terma. Beatriče Bradv
p«*ttor Office. west shore oprr “rolf
club. HO 6-0046: Evės HO 8-0432.

Richmond HilI 18, N. Y.

110-04 Jamaica Avenue

Tel. -VIrginia 6-1800

T” Cathol’" area of V^ind'-or. N- Y.
4^6 A^-e F»rat 160
f-om New
York. 15 -oom 2 fęmitv bou^e bara.
36x120 50 stanch’on ri’o.
tnols. stone auarrv. P-*ce $36 000.
half dotvn Ovner Michael Wyak,
VPindsor. N. Y. R.D. 2.

buvusi
MIRONO MAISTO KRAUTUVE

Home-Made Bologna
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders spęcfal price for Wedding9 and Parties
349 Grand Street, Brooklyn 11,

.In St. J«hn and Mary Parish in Armonk. N Y.. Westche«^er Co —U. hn.
•Whitestone Bridge, SS. JohnAMary
churchAscheoI. v- ame. j vr old 76'
ranch. 3 bedrms. 1 *4 fullv tfled baths.
Irg. livrai. v-nod bnmin? fireplace.
dinrm.. e-’t-in-kitchen. wall oven. 2
<-ar raė»«re. screened brw'Tw<iv. fiill
h-’sem-’nt. «*»«>«• $26.900. Ovner.
ARmonk vii.. 3-8560.

In Saint Anne’s Parish
in BATSHORE. L. I.
2 bedroom Ranch. 75x158. gsrage.
near •hopo’nr and ^ransrr-riatt'n.
varant. nr*tv dernmted: r; T mtg.
of $7800 Sacrifidne for 19.990. —Mušt be seen. Telephone MO 5^268.
In Rntnt TbnmRS

' Catholic Mother
WTLL DAT CARE CHILDREN
in own tame. Reasocable prices.
Inspectkm brvfted
LE 9-73B3

_ / -'L-___________

106-53 — 95th Street

CHILDREN BOARDED

CERTięiED ROME
Italijoje. Cornicda miestely
ELDERLY MEN - WOMEN
je, stovi žymaus .viduramžių po
Ctosu- Attentinn A Care.
Rate*.
eto Dantės pamiklas. Vieną die
P. O.
136. Spring VaUey. N. T.
ną buvo pastebėta, kad pamin
ELXW(XID 6-410S (Code 9H)
klas gerokai suraižytas. Pasiro
dė. “atsikeršijo” gunnazistas. Catholics V/elcore. BNSNHST
kuris už rašomąjį darbą apie Homelike atmosp'ieic; ItalianDantę gavo nepatenkinamą pa Amer. cooking; refined busti.
žymi. Jis taip galvojo: "Jei ne & retired peop'e; near subway.
būtų buvę to Dantės, kuriam
paminklus stato, jis nebūtų ga Reasonable prices.' ES 3-5826.
vęs . prasto pažymio”.

BUY DIRECT FROM OHR FACTORY SHOWROOMS AT FAN
TĄ STIC SAVINOS. NAME BRANDS 6 FIjOORS OF FURNITURE
ON DIFPLAY SOLD FROM FACTORY TO TOU.

< i
;]
< [
< 1

. In Notre Dame Parish '
in Nęw Hyhe Perk. L.LN.Y.
Soiid Rriek ffofontai immaculate, 7
large roomž fireplace. 2-cd r garage,
40x100. rety fine neighborhcod. Sacrifice — $25.000. Owner. PR 5-7903.

<

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
*______ _ _____ —

btdlt Cape Cod bungalw, Jte&utiful
nrighborhood. 3 bedrms.. 1U baths.
fireplace in living rm. and patto. all
tile kitchen. sėmi-finished bašement.
2-car garage; $26£00.' Immediate
occupancy. Private. BA 4-7235

in HFVPSTFAD 1,1. N.Y.
OtMrfr*!
5
2 barb*. mo<d’* room.
den.' comptet* m»ri*rn kitchen.
$28060

IVatthae 9-0874

N. Y.

Richmond HilI

NAMŲ PARDAVIMAS

—

TeL

Stagg 2-4329

Woodiaveri

BUTŲ NUOMA

Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat
maloniai aptarnaujamos.
Tik

|
X
Ž

Dįįddūimąpdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai
a.
ir greitesniam patarnavimui,
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

ARMISTEAD CORP.

175 Sherman Avė.. Jersev Citv, N.J
PTPING - HEATING - PLUMBING
CONTRACTORS
Spėriai considerutip-i gireh to
Religious Institutions

' '

mnn perkant biiūtf patenkinti nava narnate
BUY- THE.Rite WAY

DONT BUY THE WRONG WAY

RITE-WAY REALTY
- ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES
i AT1DARA*«arrADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

108-26 Myrtle Avė, Richm<md H’ll. N. V. — m 1 3500
95-31 Jaantea Aw, Woodhaven. N. Y. — H1 1-5900

‘-.W- ‘

.vi*

■ s-;/

O O y Ą M o •

IŠSIUNTIMU REIKALINGĄ

mūsą gimbUšr SSSR
; A ®°je> Latvijoje/ .&$

*****

II8-I25-I3O ORCHARD STREET — GR 5-4525/
Cor. OELANCY, N.Y.C.
' •
•
\
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobeleno*,
drobė,.medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

Uetuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms
vestuvėms ir pokyliams teartai
./ ' .

-

'•<

■ ■

. • ■-
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TUT-Ta It ALBERTAS RADŽIŪNAS, mv.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDLJN IR SEKMADIENIAIS,
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
S. Rertrenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukratai&cai
VaŽtuoti BMT-išlipąnt Essez Street, keltis elevatorium į viršų,
arba TND traukiniu D-6 Avenue iki Delaneey Street.

r - Rėd neatsfljĮrti. Puolime buvo
į-'vnš trejetas žmonių.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta®

r

Pirmame kėlinyje Budrecko

L ir Klivečkos įvar&ais vedama

k 2.-0, o antrame kėlinyje OUara
įritina ir tredą gabalą. Prieši
ninkas turėjo neblogą korektišL ką, ir spartų vienetą. Ypač pa| vėjingas kairysis kraštas. Kad
i jis nepadarė per daug žalos,
k tai jau Remėzos nuopelnas. Ap
skritai mūsiškiams šį kartą ne. trūko, kovos dvasios. Gal abie
jų klubų susijungimas bus tuĮ tėjęs įtakos? Šiaip jau futbolo
į . sekciją įsijungdama į Atletų
Į Klubą, lieka su ta pačia vądovyi be ir toliau.

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHARD SI, N. ¥ . C.

GR 7-113#

didmenų ir mažmenų prekyba

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĘ)
vyrų « moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir ki ....
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
- Specialiai žemos kainos tiems,
kurie siunčia audinius | užsienį.

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

Rezervinė gal ir nebuvo to
kia prasta, ' bet žaisdama su
prastu vartininku (gal geriau
būtų sakyti — be vartininko)
gavo 2:11.
Aitot*

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(wholesale) kainomis.

K&K FABRICS
1158 East Jersey Street.

EHzabeth. N. I-

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS Iki 0 VAL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo $9-50 až pilną eilutę

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

Pirkę sklypus patys pasista
tydins namukus ir veltui juo
se gyvens už pasakiškai mažą
investaciją. Vidutiniškai skly
pas kainuoja 300 dol, namukas
vasarojimui — apie 500 dol.
Kartais daugiau išleidžiama tik
vienai vasarai. Nuosavybės kai-

- Pagrindinį to miesto kūrimo
tikslas; kad čia burtųsi lietu
viai. Pradžioje gal tik vasaro
mis, o paskui ir pastoviau. Su
sidarytų lietuviška aplinka ir
dvasia. Pastatai ir aikštės taip
išdėstyti, kad tiktų lietuviškam
Pradžiai'nupirktas didelis ti gyvenimūĖ*^ikam, jaunimui ^‘ vertingą nfejudomą turtą
kis kalne (500 pėdų nuo jūros ir, suaugustom. Planuojamas gražioje “Amerikos Šveicarijo
paviršiaus), apaugusiam eglai akras žemės skautų ir kitų jau je”, kuri su laiku gali pamdatėmis ir pušaitėmis. Pakalnėje nimo orgdnizacijų stovyklom. ryti ir ‘^Lietuvių Šveicarija”. Ji
yra 15 mylių ežeras, pasiekia-~ Bus įvairaus sporto aikštės, jo trauks kiekvieną, kuris čia už
mas pėsčiam per 15 minučių. dinėjimui Arkliais vietos. Ta
suks, nes ras lietuvišką gamtą
Prie ežero yra viešos ir priva riamasisteigti jodinėjimo moir lietuvišką bendruomenę.
kyklą.
Manoma
įrengti
kino
ša

tinės maudyklės, laiveliam lai
kyti įrengimai. Privatinės mau lę, kuri tarnautų ir susirinki
Kas norėtų smulkesnių infor
dyklės mokama asmeniui 10- mam, koncertam, pobūviam. macijų, prašomas kreiptis ad
15 centų arba 3-4 doL visam Prie jos būtų valgykla, nakvy
nės lankytojam. Susidarys Be- resu: Z. Steponavičius Constr.,
vasaros sezonui.
12 Morris St, Stamford, Conn.;
Vieta lengvai pasiekiama ge tuviškas židinys be ypatingų
teL
FIreiate 8-6808 (sklb.).
rais keliais (turnpike) iš New
Yorko per 5 valandas. Sklypai
yra prie naujo New Hampshire kelio. Per ūkio vidurį eina
miesto kelias Dutile Rd. Iš New
Yorko važiuojant, už Hartfor
DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
do laikytis 15 kelio iki Maskėtų laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO
sachusetts Turnpike. Toliau
128 keliu, (North) iki New
skaitytojai gauna laikraštį už 6 doL Tai pigĖmsias mū
Hampshire Pike. Pravažiavus
sų laikraštis.
Manchesterį ir pasiekus ConNorint-ir toliau už tą kainą DARKlNlbiKĄ išlaikyti,
cord, pasukti į 106 kelią ir va
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reOria p*žiuoti iki Belmont. Nuo čia tik
siūlyti DARBININKĄ užsisakyti.
dvi mylios. Teirautis “Former
< Kas prHęs 1 doį DARBININKĄ gaus iki šią mežų
Brown property”.’
pabaigos. Kas prisius 5 doL, gaus 1960 ir 1961 mton.
Oras toje vietoje lietuviškas.
Tik aukščiau sausa. Naktys vė
Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos
sios. Bendrai giedra. Klimatas
papignuauB ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba
sveikas, ypač reumatikams.
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba
prisidėkite auką, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori
Pagrindinis čia kurortas yra
skaityti, bet negali užsimokėti.
Laconia, miestas apsuptas' gra
žių kalnų. Dėl gražių apylinkių,
DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prekalnų ir ežerų vadinama “Ame
numeratcuių padės administracijai ilgiau išsilaikyti ne
rikos Šveicarija”. Vasaromis su
keliant DARBININKO kainos.
plaukia apie milijonas atosto
Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa.
gautųjų, iš kurių prasiverčia
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
vietos gyventojai: turi vilas,
ruošia pramogas. Įmonės dau
Darbininkas, 910 Willoughby Avfe, Brookiyn 21, N. Y.
giausia gamina sporto įrankius.
Žiemą vyrauja . pašitužminkų.
sportas, tai ir jam gaminamos
priemonės. Garsus “Behiap ReVardas ir pavardė.
creatįon” yra už 4-5 mylių. Nuo
boduliu sirgti čia niekam ne
Adresas_________
tenka.

Pirmam Jietuviškam miestui
žemė jau nupirkta ir. padalin
ta sklypais. Didumas pritaiky
tas daugumos pageidavimui: iš
priekio 80 pėdų pločio, ilgumo
— 140 pėdų, arba dvigubi. Iš
planavimo žemėlapiai jau yra.

baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėję gim
ioFdalyyiv
’ T"

į

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
f

Šeštadieniais ir sekmadieniais
griežia J. Mortotalčio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠIAUSKAS

31 Spring St., New Britain, Conn.

TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtnės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.
BICHM0ND HHL, N. Y.

TeL: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

KVIEČIAME TALKON!

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R EAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų,
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaka Avė, Woodhaven 21, N. Y. TėL VI7-4477
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ
Ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčia* apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.
Rašykite arba aplankykite jums artimiausius x mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
o
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
o
•
•
•

Licensed by Intourist
NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue — TeL: AL 4-5456
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — TeL: Dl 5-8808
LAKBWOOO, N. J. 126 - 4th Street
—
Tel.; FO 3-8509
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
—
Tel.: MU 4-4619
NEW HAVEN, Conn, 6 Oay Street
—
Tol* LO 20446
PITTSBURG 3, Pa., 1015 £■• Carson Street — Tel.: HU1-2750
VVORCESTER, Ma**^ 174 MiUbury Street — Tel.: SW 8-2868
HAMTRAMCK, Mteh, 9350 Jo*. Campan — T*L: TR 3-1688
CLEVELAND 13, Otiio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.; Fl 6-1571
NEWARK 3, N.J„ 428 Springfield Avenu* — Tel.: Bl 3-1797
PHILAOELPHIA 41, P*., 4925 OM Ydrk Rd. — Tol.: DA 4-4401
SPRINGFIELD, Mass^ 1716 Maln Street — Tol.: RE 2-7163
WATERBURY, Conn.. 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
GRANO RAPID8, Mtch„ 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2296
’
[GL8-2006
Oi.: PR 3-0879
et: VI 1-9895

Stephen Bredes, J]
ADVOKATAS
87 Shtridaa Avenue
.• , Brootiyn 8»N. T.

KABIOMIS
FUNERAL HOME

OTR

-*
novMKDce •Sureeę
1Snir*j4-----------

WORCESTER, MASS

PL 4-1165

DIRŠA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa
51 PROVIDENCE STREET
WOBCESTKR «, MASS

FTMRšt44»l

PLensant 4-3833

— naujose patalpose —
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

