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vt 1 1 1 I kės- ko Chruščiovas tikrai no-Po karo dar nebuvom arčiau karo *
Strateginė, padėtis prieš de- 

' rybas stiprinama. Didinamos 
r. Nato pajėgos. Paryžiuje tam pri 

tarta Nato tarybos posėdyje po 
Dean Rusk pranešimo. JAV į- 
sipareigojo Vakarų Vokietijoje 
suformuoti 5 divizijas, dar 8 
bus paruoštos tuojau perkelti 
oro keliu, jei būtų degąs rei
kalas. Norima pasiekti 30 di
vizijų. Karinių jėgų žymią dalį 
duoda vokiečiai.

HERBERT HOOVER, 
buvęs JAV prezidentas, sulau
kęs 87 metų, korespondentų 
klausinėjamas pareiškė, kad la
bai gerai jaučiasi, nes visą lai
ką dirba. Yra optimistas, kad 
karo būsią išvengta: prez. Ken- 
nedy priemonės priversiu rusus 
apsigalvoti. Dėl skraidymo erd
vėje atsiliepė, kad geriau tvir
tai laikytis žemės, negu lenkty
niuoti padangėje.

Karo nenori niekas. Nenori 
laisvas pasaulis, kadangi jis yra 
laisvas. Nenori nė komunisti
nis, kadangi po karo jau nebe 
būtų komunistinis. Karo lūku
riuoja tik tie, kurie negali jo 
sukelti: tai pavergtieji, kurių 
gyvenimas darosi nepakeliamas. 
Kadangi komunistinė vergija 
norima išplėsti ir primesti dar 
esantiem laisviem, nes kitaip ji 
negalėtų išsilaikyti nė dabarti
nėje savo padėtyje, tai čia ir 
yra Chruščiovo dialektika, ku
ri artina prie karo. Sovietų Ru
sijai susidaro padėtis be pasf- 
rinkimo: vesti šaltąjį karą ligi 
įkaitimo ... Chruščiovo spau
dimas dėl Berlyno ir jo grasi-

nimas atominėmis raketomis 
jau siekia pačią ribą. Anglų 
laikraštis Manchester Guardian 
tai pavadino “pavojingiausia 
padėtimi paskutinių 10 metų 
laikotarpyje”. Jei dar būtų pri
dėjęs 6 metus, tai rastų ir prie
žastį: paskutinis karas baigėsi 
be taikos ...

Taika dabar norima duoti so
vietinė. Sovietų Rusijos spau
dimas Berlyne siekia dar vienos 
Vakarų kapituliacijos. D. Law- 
rence (NYT) pastebi, kad tokiu 
būdu nėra kitos išeities, kaip 
išlaikyti Berlyną laisvą ir siek
ti sujungtos laisvos Vokietijos. 
Šen. H. Humphrey taip pat pa
brėžė, kad turi būti sudarytos 
sąlygos gyventojam laisvai ap
sispręsti. Bet ką tai reiškia So-

vietų Rusijai, visi žino. Dėlto 
R. Drummond (NYT) rašo, kad 
Maskva nesės prie derybų sta
lo, jei iš anksto negaus kurių 
nuolaidų. Tad reikia aiškiai pa
sakyti: “iki čia — ir ne toliau”. 
Tai kas toliau?

Derybom ruošiamasi. Kokie 
galėtų būti derybų pagrindai, 
tartasi Paryžiuje užsienio rei
kalų ministerių (JAV, Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos) ir 
bus tęsiami pasitarimai Wa- 
shingtone ar New Yorke. Jokių 
užuominų, kokios nuolaidos ga
lėtų būti. Amerikiečiai norėtų 
laukti Maskvos aiškesnių siūly
mų, anglų visuomenė spaudžia 
siūlyti Maskvai. Tačiau Britų 
užsienio reikalų ministeris Lord 
Home pareiškė “Greitai paaiŠ-

Ekonominj spaudimą iškelia 
D. Lawrence (NUT) komentuo
damas valstybės departamento 
pareiškimą (rugpiūčio 4), kad 
gali būti nutraukti visi ūkiniai 
ryšiai su Sovietų Rusija ir jos 
satelitais. D. Lawrence nuomo
ne, tai stipresnis ginklas už mi- 
litarinį. Bet vargu bus jo grieb
tasi be griežto apsisprendimo 
prisiimti karo iššūkį.

Arkansas valstybėje Dale Al- 
ford iš pagarsėjusio savo me
tu Little Rock pradėjo akciją 
prieš šen.J. Wilham Fulbright 
perrinkimą. Prieš jį, Senato už
sienio komisijos pirmininką, ne
minėdamas jo vardo, iškėlė kal
tinimą: “jis kėsinasi į mūsų san
tvarkos ir valdžios pagrindus”. 
Kaltinimą remia tuo, kad šen. 
Fulbright savo memorandumu 
sulaikė antikomunistinę akciją . 
kariuomenėje. Kaip žinoma,

• 1958 Nacionalinio Saugumo Ta
ryba išleido aplinkraštį, kad bū
tų apšviesti kariškiai ir civiliai, 
kas yra šaltasis karas ir kokį 

t jame turi vaidmenį subversyvi- 
nė komunistų veikla. Šen. Ful
brightas atkreipė prezidento ir 
gynybos sekretoriaus dėmesį, 
jog tai prieštarauja konstituci
jai: kariuomenė neturinti po-

litikuoti. Tuo tarpu Dale Al- 
ford kaltina senatorių, kad jis 
prieštaraująs konstitucijai: už* 
kertąs kelią geriau pažinti JAV 
tikrus priešus. Prieš keletą die
nų šen. Fulbrightas televizijoje 
išsišoko pasakydamas, kad Ry
tų Vokietijos bėgliam galima 
būtų uždrausti bėgti į Vakarus.

Jungtinię Tautų sesijoje, ku
ri prasideda rugsėjo mėnesyje, 
JAV kelsianti reikalavimą, kad 
tautom būtų pripažinta laisvo 
apsisprendimo teisė. JAV am
basadoriaus Jungtinėm Tautom

JAV SEKRETORIAI KELIAUJA
Valstybės sekretorius Dean bet ir stato reikalavimą, kad 

Rusk buvo išvykęs į Paryžių: būtų imtasi vidaus reformų 
dalyvavo užsienio ministerių skurdui ir analfabetizmui nai- 

TEonferencijoje (JAV, Anglija, kinti. 
Prancūzija. Vak. Vokietija) ir 
Nato tarybos posėdyje. Toliau 
išvyko Italijon pasitarimam su 
ministerių pirmininku Fanfa- 
ni. kuris 3 dienas viešėjo Mask
voje. Dar susitiks su Vokieti
jos kancleriu dr. Konradu A- 
denaueriu. Teisingumo sekreto
rius Robert F. Kennedy lankė
si Afrikos pakraščiuose, iš kur 
buvo atvykęs į Nato pasitari-

. mus Paryžiuje. Valstybės pa- 
sekretorius Charles Bowles yra 
išvykęs vizitam į Indiją ir ki
tus Azijos rkaštus. Darbo sek
retorius Arthur J. Goldberg 
važinėja po kraštą. Prezidentas 
labai vertinęs jo surinktas in
formacijas apie JAV gyventojų 
nuotaikas. Iždo sekretorius C. 
Douglas Dillon posėdžiauja Uru
gvajuje. kur vyksta visos Pie
tų Amerikos ūkinė konferenci
ja. Amerika duoda 20 bilijonų 
dol. paramos dešimčiai metų,

Adlai Stevensono ir prez. John 
F. Kennedy buvo sutarta rug
piūčio 5 Hyannis Port pasita
rime:

“Laisvo apsisprendimo prin
cipas visom tautom turi būti 
pagrindu JAV politikos Jungti
nėse Tautose ateinančioje se
sijoje".

To- principo reikalauja pati 
Jungtinių Tautų charta:

"Lygios teisės ... visom tau
tom, mažom ir didelėm".

Taip buvo tarta dar 1945 
metais, bet kitaip padaryta ir 
daroma. Per 16 metų laisvo ap
sisprendimo principas daug kur 
buvo pritaikytas Azijos ir Af
rikos tautom, bet paneigtas Eu
ropoje. Pritaikytas ten, kur sa
vo kolonijas turėjo Anglija, 
Prancūzija, Belgija, Olandija, 
bet paneigtas, kur naujas ko
lonijas įkūrė -Sovietų Rusija: 
Baltijos kraštuose, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumu
nijoje, Rytų Vokietijoje, Čeko
slovakijoje, Albanijoje.BĖGLIAI iš Rytų Vokietijos vakariniame Berlyne

DR. FR. BUCHMAN

LINNER IR ADOULA

Sutarimas ar
prigavimas?

— Artas nauja raketa “F’
VORAS Sulaiko teglę

Vyriausiam teisėjui nemaloni premija

nulį. bus pateisintas”.

Kolumbijos užsienio reika- 
ministeris dr. Julio Ayala

tovui priėmime Maskvoje pa
sišaipė: “Jie tik striktelėja kiek 
į viršų, ir krinta į okeaną”. 
Bet juokiasi tas, kas juokiasi 
paskutinis . .

— Kongresas patvirtino pus
antro milijardo dolerių erdvės 
tyrinėjimam. Iš jų pusė mili- reiškia viltį:

— Ne, Baltieji Rūmai, — pa- tybė, iš kurtos yra kilęs ir vy- sias teisėjas.

PLEBISCITAS RYTŲ VOKIETIJOJE

r-

JAV KARINIAI PRATIMAI

Didžiausi po II pasaulinio ka
ro JAV7 pratimai atlikti rugpiū
čio 8 Camden, S. C. Dalyvavo 
40.000 parašiutininkų. Prati
mam buvo pašaukti atsarginiai 
ir Nacionalinės Gvardijos dali
niai. Pratimai surengti vykdant 
prez. John F. Kennedy įsa
kymą būti karo parengtyje ry
šium su Berlyno krize.

DIEVAS ARBA TIRONIJA?
Moralinio nusiginklavi

mo (MRA) sąjūdžio kūrėjas ir 
vadovas dr. Frank Buchmanas 
mirė rugpiūčio 8, sulaukęs 83 
metų. Gimęs Pennsylvanijoje, 
šveicarų kilmės protestantų teo
logas ir advokatas, nuo 1933 
kovojo už visų rasių, tautų ir 
konfesijų sugyvenimą ir vado
vavimusi Dievo įstatymais. Pas
kutiniu laiku sąjūdis buvo an
tikomunistinis.

Oro piratai 
tebesiautėja

Lėktuvų grobimo pasikėsini
mai nesiliauja. Dar nepraėjo 
susijaudinimas dėl dramatiškų 
įvykių EI Paso rugpiūčio 3, kai 
tėvas ir sūnus norėjo pagrob
ti Continental Airlines 797 ke
leivinį lėktuvą, o rugpiūųio 9 
vėl į Havaną, Kubą, buvo nu
kreiptas Pan American DC 8 
lėktuvas, kuriame įgulos ir ke
leivių buvo 81. Piratas į lėktu
vą įsėdo Mexico City, iš kur 
lėktuvas turėjo skristi į Pana
mą ir Kolumbiją. Lėktuve bu
vo 
ių 
su šeima, neatlaidus kovotojas 
su komunizmu, Castro priešas. 
Gal dėl jo lėktuvas ir buvo 
grobiamas? Amerikos vyriausy
bei griežtai reagavus, lėktuvas 
su visais keleiviais paleistas, at
skrido į Miami. Havanoje pa
liko tiktai vienas piratas. Ku
bos piratiška vyriausybė aiški
na, jog jis ne kubietis.

Plebiscitas Rytų Vokietijoje 
trunka jau 15 su viršum metų 
— tai nuolatinis ir pastovus 
bėgimas nuo komunistinio re
žimo. Nuo karo pabaigos į Va
karų Vokietiją yra perbėgę jau- 
2 milijonai žmonių. Daugiausia 
per vieną mėnesį buvo atbėgę 
1953 po sukilimo rytiniame Ber 
lyne — viso 3793 asmenys. Po 
Chruščiovo grasinančios kalbos 
Rytų Vokietijos gyventojai at
sakė nauju plebiscitu — pabė-

Atlikite kelionę 
prieš spalio 14
Spalio 14 dienai nukelti di

dieji priešlėktuvinės apsaugos 
lėktuvai visoje Amerikoje. Pu
sė paros negalės pasirodyti jo- 
kis privatinis ar keleivinis lėk
tuvas nei Amerikoje nei Ka
nadoje. Padanges užvaldys ka
ro aviacija.

Chruščiovas paskutinėje sa
vo kalboje rodėsi suerzintas, 
kad laisvo tautų apsisprendimo 
klausimas keliamas. Stengėsi 
pasišaipyti, kad tą klausimą ke
lia tie, kurie anksčiau to prin
cipo nepripažino. Nieko neuž
siminė, kad Sovietų Rusija da
bar jo nepripažįsta.

Jeigu JAV aiškiai tuo klau
simu Jungtinėse Tautose pasi
sakytų ir tvirtai laikytųsi, ras
tų nemažo pritarimo. Turėtų iš
kilti ir reikalavimas Baltijos 
tautom laisvo apsisprendimo.

Bet tai savo ruožtu sprogdin
tų Jungtines Tautas, sovieti
niam blokui grasant išeiti. Vis
kas priklausys nuo to, kokios 
bus dar ieškoma koegzistenci
jos su Sovietų Rusija, ir kaip 
bus sprendžiamas Berlyno klau
simas.

go apie 2000 žmonių per vie
ną parą. Šiais metais yra pa
bėgusių jau 144,000 arba vienu 
tūkstančiu daugiau nei per iš
tisus 1960 metus.

Bėgimas kelia už geležinės 
sienos paniką ir ardo norma
lų darbą. Jau susidarė trūku
mas darbininkų, kurių (apie 
50,000) norima parsikviesti iš 
satelitų — Bulgarijos ir Rumu
nijos. Komunistinė Rytų Vo
kietijos vyriausybė griebėsi 
drastiškų priemonių: keleriopai 
padidino liaudies policijos 
(Volkspolizei), vadinamos “vo- 
pais”, kontrolę. Viena atbėgusi 
moteris pasakoja, kad ji buvo 
7 kartus tikrinta, kol per 50 
mylių pasiekė vakarinį Berly
ną. Žmonės pakeliui areštuoja
mi. Tiktai rugpiūčio 8 Berlyno 
apylinkėse suimta virš 200 žmo
nių.

"Vergų prekyba" pavadino 
tą bėgimą Ulbrichtas, Rytų Vo
kietijos komunistų bosas. Va
karų Berlyno laikraščiai jam at
sakė klausimu: “Kas prekiauja 
vergais?” Nurodyta, kad vaka
rinio Berlyno rinkimuose ko
munistai tegavo 2 proc.

- Ar čia gyvulių ligoninė? Birch s«un8ai' S“'

SUSKAMBA SLAPTAS TELEFONAS
• Slapti telefonai, įtaisomi vy- kartojo prezidentas, 
riausybės narių kabinetuose ir 
butuose, nėra naujiena. Bet tai, 
ką parašė amerikietis kores
pondentas Jack Anderson iš 
Washingtono, yra ne tik nau
jiena, bet ir nelaukta staig
mena.

Rugpiūčio 2 prez. John F. Korespondentas neduoda pa- 
Kennedy iki vėlumos dar dir- aiškinimo, ar tas paslaptingas 

skambinimas buvo išaiškintas.

Kas bus Vatikano 
sekretorius

Konge suorganizuota “taika” 
ir bendras parlamentas. Komu
nistų remiamas Antoine Gizen- 

per pusę valandos gali siekti 8a- vaWs rytuose, Stanleyvil- bo savo miegamajame, kai su
taikini už 6,300 mylių. Įėję, ir jo kariuomenės vadas skambėjo slaptas telefonas. Jo

gen. Lundula savo valdžią lik- paskirtis ypatinga: skambinti
— Chruščiovas amerikiečius vidavę Gizenga įeina į minis- tik tuo atveju, kai yra pavojus,

tebeužgaulioja. Suruoštame Ti- terio P™ Adoula sudarytą vy- 0 Berlynas tebekabo pavojumi
riausybę Leopoldvillėje. Parla- ant galvos. Prezidentas nervin-
mentan savo atstovus atsiunčia 
ir Katangos Tshombe. Sutari
mo pasiekė Jungtinių Tautų 
tarpininkas švedas Linner. Ga
limo komunistų prigavimo ne
slepia nei New York Times sa
vo įžanginiame rugpiūčio 9. Iš- 

.. . . ‘Laisvas pasaulis
jardo skiriama skridimui į mė- tegali laukti, kad pasitikėjimas

— Ar Mr. Stevensonas kal
ba?

— Ne, prezidentas.
Balsas nutilo, o prezidentas 

liko nustebintas, kaip jo slap
tasis telefonas .galėjo būti su
maišytas su gyvulių ligonine.

Eari Warrwn, vyriausias JAV 
gai nugriebė už telefono rage- teisėjas, traukia atsakomybėn 
lio ir atsiliepė: Robertą H. W. Welch, kuris
_ Halio* vadovauja antikomunistei John

riausias teisėjas Earl VVarren. 
John Birch draugijos nariai ir 
jų vadovas jaučiasi įžeisti. Ro
bert H. W. Welch pareiškė, jog 
jis neturįs įrodymų, kad vyriau- 

... ... . . bernatorius Edmund G. Brown, sias teisėjas “būtų komunistas”,
- paklausė paslaptingas bal- t0 išIeido pareiškimą ku. ta-iau* paskelbęs premiją 2.300 
sas' .................. riame tos sąjungos nariai lai- dol. tam. kas įrodys, dėl ko tu-

Ne, čia Baltieji Rūmai. komi apsėsti “pamišimo” (pa- retų būti patrauktas atsakomy-
— Ar tai Nr. SOuth 54855? ranoia). Kalifornija yra ta vals- bėn (impeached) pats vyriau-

Vatikane dar šią savaite pop. 
Jonas XXIII paskirsiąs naują 
valstybės sekretorių mirusio 
kardinolo Tardini vietoje. Mi
nimi trys kandidatai ir visi Jo
nai: kardinolas Giovanni Mon- 
tini, Milano arkivyskupas, kar
dinolas Giovanni Cicognani, ku
ris 25 metus buvo apaštalikiš- 
ku nuncijum JAV, ir Giovanni 
Urbani, Venecijos patriarchas, 
užėmęs tame mieste pop. Jono 
XXIII vietą.

— WMhingtone steigiamas 
kultūros centras su 75 milijo
nų dolerių privatiniu fondu, ku
rio galva prezidentas numato 
paskirti Henry Fordo n žmoną 
katalikę.

—Poteris, naujas atominis 
laivas, vardu Ethan Allen. rug
piūčio 8 Groton, Conn., paleis- 

CHRuseiovo »kjudama» dantis: tas į marias. Jo povandeninės 
Brandenburgo vartai, kurie Skiria «aa
vakarų ir rytų Berlynu. raketos Srekia 1500 mylių, 300

Olandų karikatfira mylių toliau už kitus laivus.
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kurios rodo, keno yra 
valdomas) paskelbė šį

kio tinklą. Bet įsakymas taip 
ir liko lig šiol įsakymu.

— Popiežiaus Jono XXIII au
tomobilis, jam grįžtant iš Castel 
Gondolfo, susidūrė su jį lydė
jusio policininko motociklu. Po
licininkui sužeista koja, popie
žiaus automobilis truputį įlenk
tas.

O jeigu pažiūrėsime į statis
tika, tai, palyginus su tikrove, 
išeis, kad ten rajkomų sekre
toriai ir jų pastumdėliai vyk
domųjų komitetų pirmininkai 
tonomis ėda mėsą ir ryja pie
ną. (Eli)

— Charles Bemins, Valsty-. 
bės departamento pasekreto- 
rius, kalbama, kad iš savo pa

tektų visam Vilniui aptarnau
ti. Juo daugiau vandens buvo 
nuleidžiama į upę, juo daugiau 
gyventojai skundėsi. Pagaliau 
“Vodokanalo”' tresto viršinin-

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

tik 93 proc. to, kas būva per
nai.

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: Dl 5-8808 
Tel. HY 1-5290

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. f 
t Tel HYacint 7-4677

cesijos su Ceutakavos stebu
klinguoju Dievo Motinos pa
veikslu. Minios žinomų su žva
kėmis rankose, giedodami gies
mes lydi paveikslą iš vienos so
dybos į kitą. Didesnėse vieto
vėse paveikslas išbūna 24 vai., 
gausiai žmonių lankomas. Pro
cesijose dalyvauja ir lietuviai, 

tais, vos švintant, jau laksto ypač grįžę B Sibiro ir tose apy- 
šen ir ten dviračiai, apkrauti linkėse apsigyvenę.

trejis metus vis žada 
duoti normalų vandens spaudi
mą mūsų name į trečią aukš
tą. Bet lig šiol reikalas nepa
judėjo iš vietos. Dar blogiau 
— nuo balandžio vidurio van
dens esti tik nuo 24 valandos 
iki 7 ryto. Tačiau mokestį už 
vandenį ima reguliariai — ne
paisydami, ar vandens yra ar

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

Glezer reguliariai atsiunčia pa
aiškinimus: su vandeniu, sako, 
vargas, pagal darbų planą pa
gerėjimo galima laukti tik 1961 
trečio ketvirčio pabaigoje. Ta
čiau Glezero atsakymai — sako 
laikraštis — yra tik biurokra
tinis pasiaiškinimas. Esą dėl 
“Vodokanalo” kaltės kasdien 
tūkstančiai kubinių metrų šva
riausio vandens paleidžiama į 
Neries upę iš artezinių vers
mių. Mat, pernai Panerių rajo
ne buvo statomas kolektorius. 
Bet podirvis pasirodė labai 
vandeningas. Tada buvo nutar
ta pragręžti keletą skylių, pa
žeminti vandens lygį ir nusau
sinti kolektoriaus rajoną. Taip 
ir buvo padaryta. Buvo išgręž
tos šešios skylės, ir kas ketu
rios penkios dienos į upę buvo 
paleidžiama tiek puikiausio van-

Pieno ir mėsos gamyba
Lietuvos partijos c. k. sek

retorius B. šarkov skelbė, kad 
šiemet pieno ir mėsos per pir
mą pusmetį pagaminta mažiau 
nei pernai. Šiemet pieno buvo 
primelžta nuo 100 ha viduti
niškai 77.4 cn., pernai 84. Bir-

tolimesnės veiklos, Ritter pada
rė sprendimą: Stahl turi pasi
rašyti pasižadėjimą, kad toliau 
dirbs saugumo ministerijai ir 
T. T. O kad būtų jam suramini
mas, čia pat Ritter pridėjo, kad 
nuo šiol atlyginimo jam mokės 
mėnesiui 500 markių, o taip pat 
ir Dia-Chemie sumokėjo jam už 
patentą 1,500.

Taip Stahl buvo visiškai su
rištas ir ėjo kurjerio pareigas 
tarp Kasselio ir kitų miestų 
technikų bei inžinierių, kurie 
sutiko pardavinėti išradimus, 
savo, o dažniau vogtus iš savo 
dirbamos įmonės, rytų Vokieti-

—— AAontroolyjo Kubos kon
sulas liepos 29 atsisakė savo 
pareigų ir paprašė Kanados vy
riausybės azylio.

— Pabėgėliai iš Kubos, JAV 
gynybos departamento praneši
mu, priimami į karinius Ame
rikos dalinius.

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainoraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

Tačiau puodas lig laiku van
denį neša. Dažnas Stahl lanky
masis Berlyne, o dar daugiau 
jo bendradarbių godumas - ir 
akiplėšiškas dokumentų vogi- dens, kurio vienai dienai už- 
mas atkreipė saugumo dėmesį. 
Stahl buvo pasektas, ir 1959 
kovo mėn. jam, kaip šnipinėji
mo kurjeriui, buvo skirta pus
antrų metų.

Taip buvo baigtas vienas kas Afanasjev apžiūrėjo ir įsa- 
technikinio šnipinėjimo epizo- kė ligi birželio 25 įjungti anas 

1956 sausyje StaM buvo pri- das. artezines versmes į vandentie-

Lankydamasis rytų Berlyne 
Stahl susipažino ir su kažin 
kokiu Mfechura, kuris taip pat 
siūlė gundančias kainas pž tech
nikinius išradimus ir jų brėži
nius. Jis patiko Stahl labiau už 
Ritterį — jis nesismulkino ir 
nesikabinėju prie brėžinių, kad 
tik galėtų numušti jų kainą. Ir 
visi keturi draugai pasuko da
lį brėžinių naujai rinkai, slėp
dami ją nuo Ritterio.

jtt«ititfiiigu«HgHgH»ii«iieit«tiąuiu«iisii«iiBtiBttettait«tiaiiiiiiHeutu«Hii>tiiiiiBiiiiiiii*Njuiu«uaiiąiieutii«u«ut»«iitugiieti«n«tm»*. 
• ‘ e ij Norite geros—meniškos fotografijos i
t PORTRETO. BUM06, VAIKŲ
| iMirių protą —- teatuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir
| put nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografija? Jums
| pranis sąlygomis padarys 

FYT. MAŽELIS

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
SSSR dalį.

Koncertai Palangoje
Palangoje šią vasarą koncer

tuoja Vilniaus Filharmonijos 
orkestras. Bus 15 koncertų.

Kaip "švenčia" sekmadienį 
Panevėžyje — rašo Sovets- 

kaja Litva laikraštyje Lebedev 
— jei sekmadienį norėsi klau
syti radijo ar žiūrėti televizi
jos, ar pasinaudoti kitokiu e- 
lektriniu aparatu, nieko neiš
eis: iš eilės jau daug sekma- 

želio mėn. vidurkis taip pat ma- dienių šiuose rajonuose tom 
žesnis 34 kl. nei pernai. O dienom elektros nėra.

bendradarbius pristatinėjo 
lytą Berlyną.

mieste, 
JO. Kons- 

ĄMf savo bu
to toto I brėžinius,
kąi skambėjo durų skambu
mą. MĄtatę* nepažįstamasis 
jUplbatoė esąs Ritter ir atvykęs 
g Berlyno Dh-Chemie fab-

ląĮfręlA Jo fabrikas susi- . pastebėjai' 
domias labiausiai Stahl išra- 
rihuB — nytontnln vandens kra
nu. B kur jis apie tai girdėjo? 
O gi apie tai buvo paskelbta 
patentų įstaigos. Jo fabrikas tu
ri intereso sužinoti daugiau 
apie tą išradimą, jei jis nėra 
perleistas kitam fabrikui.

Ne, išradimas niekam neper- 
leistas. Jei taip, tai tegul iš
radėjas pats su pavyzdžiu at
vyksta į Berlyną. Taip bus ge
riausia ir greičiausia. Bus jam 
parūpinti visi kelionei reikalin
gi popieriai

Po kelių savaičių Stahl gavo 
pakvietimą atvykti į Berlyną. 
Ten Ritter paaiškino, kad su iš
radimu. viskas tvarkoj. Tik jis 
reikalingas kai kurių pakeiti
mų. Stahl ėmėsi juos atlikti. Kai 
kitu sykiu nuvyko, vėl išgirdo, 
kad reikia naujų pakeitimų. Ir 
taip kelis kartus. Tai gadino 
Stahl nuotaiką, tačiau ramino 
korektiškumas: už kiekvieną at
vykimą Ritter sumokėjo išradė
jui po porą šimtų markių.

Praėjo tokio žaidimo keli mė
nesiai. Stahl tiktai pastebėjo, 
kad Ritter nyioninio krano rei
kalam skiria nedaug laiko, o 
daugiau jį klausinėja kitokių 
dalykų: kokiem fabrikam siūlęs 
savo išradimus, kur jis pats dir
bęs, ar turįs ton ryšię su buvu
sias darbo draugais, ar žinąs

Stahl virto kurjerio-pristati- 
nėjo savo bendradarbių brėži
nius, gaudavo pinigus ir juos 
padalindavo bendradarbiam. Tie 
bendradarbiai buvo baisiai pro
duktyvūs — pristatinėjo tiek 
visokių brėžinių, kad Stahl su
metė: tai turi būti išvogti brė
žiniai iš firmoą, jto vieni tiek 
mpadorys. Taip, vogė ir parda* 
vūjo i ryty Vokietiją techni

kinius išradimus.

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiam* prasideda nuo 38-50 už pilną eilutę

Vilniuje gyventojam pritrū
ko kai kur vandens. Sovetską- 
ja Litva gyventojas V. Vitču- 
kov (dėmesys atkreiptinas į pa
vardes, 
Vilnius 
laišką:

“Per

blokštas, kai Ritter pakito jam 

gus ant saugumo mmltosrijes 
blanke. Ne, to tai nepasirašy
siu, sumėtė Stahl Dabar jam 
buvo visai aišku, kad jis dirbo 
ne Dia-Chemie firmai, bet sau
gumui “Ir tamsta tik dabar tai 

“ 1?” su ironija kalbėjo 
Ritter. “Taip, taip, saugumo mi
nisterija yra suinteresuota va
karų Vokietijos technikiniais 
išradimais, ir tamsta mums pa
darei didelę paslaugą. Bet jei 
nenori, gali pasirašyti tik “neu
tralų” popietį. Svarbu parašas, 
ir jo užteks bet kuriam vakarų 
Vokietijos valstybės gynėjui į- 
rodyti, kad tamsta dirbai tech
nikinio šnipinėjimo darbą. Už
tektų mažiausios informacijos 
jiem, ir tamsta būtum suimtas”.

Kai Stahl tylėjo, Ritter tęsė: 
“O kai dėl nyioninio krano, tai 
mes uždelsėme, kad tamsta bū
tum mum naudingesnis. Mes 
tamstai esame dėkingi, ir da
bar Dia-Chemie sudarys su 
tamsta sutartį.”

Po kelių mėnesių, kai Stahl 
atsilankė pas Ritterį, jį ištiko 
naujas netikėtumas — Ritter 
jau žinojo apie jo ir jo bend
radarbių ryšius su Mischura, 
kuris dirbo Lenkijos saugumui 
Stahl nebuvo kaip gintis. Pri- 
sžpažino. Ritter jo neišleido. 
Pasiliko, sakė, keletui dienų pa
žiūrėti, kas toliau daryti. liepė 
pirmiausia parašyti smulkią au
tobiografiją. Stahl negalėjo nu
tylėti savo autobiografijoje, kad 
buvo sėdėjęs kalėjime kelis kar
tus, keleris metus net ir už pi
nigų padirbinėjimą. Ritter aky
se gal tai ir nebuvo nusikalti- 

, . mas, jei tai buvo nekomunis-
techndcv inžintonę, kurto sa- Minėje valstybėje. Stahl nenorė- 
ve Bradūnus norūtę perimti nutylėtį autobiografijoj, 
"dunakratinei Voldah|<M ras- dirbęs su kmnunistais . .

9^ jis gafty prto į. papeikiu metų sėdėjęs kon- . Vito,ao,s

sdnMn. Stahl sutiko ir su- riterio akyse. Gal ne vandens Vllnlaus treStO Vo~ Prieš keletą metų Chruščio- pieno bidonais. Kai palygini 
rado— KasseI technikai Moeh- įek^ėl iuografiji’ kief dėl dokanal” vyriausias inžinierius vas išsižergė dar-plačiau. Anuo- įmesto ir kaimo gyventojų ap
ie, Pavel Herwig, paariau Kris- 
pceeit buvo suinteresuoti savo 
išradimus parduoti. Stahl tarpi
ninkavo. Vieną po kito naujus

met pavasarį įvykusiame ple- rūpinimą pieno ir mėsos pro- 
nume buvo nutarta dar šiame dūktais čia, Vakaruose, ir pa- 
septynmetyje pavyti JAV ir vergtoje Lietuvoje, tai visai 
pralenkti pagal ■mėsos ir pieno rimtai iškyla klausimas, ar So- 
produktų gamybą vienam gy- vietų Sąjunga toj srity Vakarus 
ventojui ridutiniškai. šis šūkis . vejasi, ar Itekasl 
kaimo gyventojus pritrenkė. 
Amerikoje nedarbas, darbinin
kai badauja, farmeriai bankru
tuoja, o čia dar prireiks sep- 
tynerių metų juos pavyti! Tur
būt milijonieriai valgo mamutų 
žiaunomis!

Bet štai jau labai toli pažen
gė ir septynmetis, o iki Ame
rikos bene tiek pat toli kaip 
ir anksčiau. Statistinių duome
nų čia nepatieksiu. Viena — 
jie labai išpūsti, antra — kele
tas faktų pasakys daugiau, kaip 
sovietiška statistika.

Pereitais metais duonos į kai
mo parduotuves atveždavo du 
kart į savaitę, blogos kokybės 
ir beveik be išimties juodą. 
Tos pačios negausi tiek, kiek 
nori. Cukraus šiek tiek dau
giau būna gabalinio, bet smul
kaus gauna tik koperatyvo na
riai pagal savo knygeles (savo
tiška kortelių sistema!). Mėsos 
būna tik konservų, kurie labai 
brangūs. Pienu paprastai ir 
miesteliuose neprekiaujama. Ne 
turi karvutės, tarkis su tuo, ku
ris turi. Gausi po litrą pagal 
susitartą kainą ar mainais į ką 
kitą. Miestuose mėsos prekyba ragų vis tiek būsiąs atleistas, 
organizuota, bet prastos rūšies, nors jį ir gina Afflai Steven- 
blogai paruošta ir brangi Jei sonas.
jau rasi ką nors pigesnio, tai 
tik uostyk, ar nedvokia, ir merk — Lenkijoje, Ostrodos apy- 
pardavėjui, kad kirstų didesnį linkėję, šiuo metu vyksta pro- 
gabalą. Pieną kolchozai parda
vinėja savo kioskuose, turgu
je, bet ten perkama tik pas
kutiniu atveju, nes jis nešva
rus, tvartu dvokiąs, dažniau
siai surūgęs ar pasenęs. Dides
nę gyventojų dalį aprūpina prie 
miesčio kolchozininkai ar šiaip 
gyventojai, laiką karves. Ry-

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. SOS WHwn Avė.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninčs medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wbolesale) kainomis.'

K & K FABRICS

DABAR JOS 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 rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 8«r. New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, IIL 2222 W. Chtoago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 8, HL 3212 So. Hslstead Street. — Tel. WA 5-273
• GAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Spdngfltld Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 73, Pa. 530 W. Girard Ave^ — Tel. WA 2-4035
• WATKRBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIDS, Mich^ 606 Bridge SU N. Y. — G L 8-2256
• PAS8AIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mietu 7300 Miehtgsn Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Masu 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, CaliU 960 Se. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• VINELAND, KLJ^ West Landis Avė, Greck Orthodox Club Bldg.

•kyftoa atSdurytas psnktadtenlaia, SeOtadteniais ir sekmadieniais

DIDEIJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir

• LAK£WOOO, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
e NEW HAVEN, Centu 6 Oay Street — * Tel.: LO 2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750 
o WORCESTER, Masa, 174 MHtbury Street — Tel.: SW 8-2868 
o HAMTRANCK, Mieh„ 11333 Joa Campau — Tel.: TO 7-1575
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Pusei matų 
Užsienyje

Ką duoda ekskursijos Lietuvon?
Ekskursijos bei atskirų as

menų kelionės Lietuvon skiria
si nuo bet kurio keliavimo į 
laisvąjį pasaulį. Laisvan kraš- 
tan gali laisvai keliauti ir lais
vai dairytis, kur tik nori ir 
ką tik Įsinori. Jei vadovas kuo 
nors ir pasigirs, — kiekvienas 
gi nori savo kraštą girti, — 
tai padarys tai saikingai ir 
žmoniškai.

Už geležinės sienos įsilei
džiamas ne bet kas, ir ten ne
leidžiama laisvai keliauti nei 
matyti, ką norėtum. Visiškai 
taip, kaip kalėjime. Atveda tau 
kalinį į laukiamąjį ir gali pa
kalbėti tik valandėlę. Sargas 
išleisdamas dar pastebi: “Argi 
ne dailus mūsų kalėjimas? Štai 
ir graži statula kalėjimo virši
ninko, kuris ilgai jį tvarkė ir 
neseniai mirė. O čia, matote, 
pasivaikščiojimo 
prisodinome”...

ėjo liepos 17:18, kai Ispanijos 
generolai išėjo ginti savo kraš
to nuo užtvinusio komunizmo. 
Komunizmas buvo prisidengęs 
Ispanijos respublika, ar bent 
siekė po jos skraiste susidary
ti bolševikinę diktatūrą, tad' ir 
tasai generolų sukilimas buvo 
palaikytas pasikėsinimu į de
mokratiją ... Demokratijai gin
tį kone visuose kraštuose susi
rado savanorių, kurie sudarė 
tarptautinę brigadą. Po dviejų 
metų to naminio karo tarptau
tinė«brigada buvo išskirstyta. 
Ispanijos revoliucijos aitri kurs
tytoja, propagandininke ir eg- 
zekūtorė Dolores Ibarruri, pra
minta La Pasionaria — Aistrin
goji, atsisveikino tarptautinę 
brigadą 1958 lapkričio 15 to
kiais žodžiais: “Valstybės rei- 

už kelionę, viešbučius ir kitus kalas ir labas, dėl kurio liejo- 
patarnavimus. Jei tos sumos ga
lėtų tiesiai pasiekti gimines, už 
kurių pristatymą į Vilnių, tar
tum kalėjimo laukiamąjį, taip 
pat sumoka ekskursantąi, tai 
žmonės turėtų daugiau naudos, 
negu tai duoda pasiilgtas pa
simatymas. Pinigai nueina oku
panto kišenėn, žinoma, tėvų, 
brolių ir seserų aplankymas pi
nigu nematuojamas. Pinigas 
mokamas ir už vadavimą iš ka
lėjimo. Bet šalia to pinigo oku
pantas paima dar kitą kainą.

ninkai, bet ir jie tenkinasi net 
vienu procentu, jeigu negau
na 99. Vis šis tas,, kaip centas, 
taupant vieną dolerį. Tačiau 
savo ekskursijom jie pasiekia 
daugiau, negu mes galvojame.

Visų pirma, pasiekia pinigo

te kraują, jus išsiunčia, vienus 
namo, kitus į tremtį. Bet gali
te didžiuotis — esate istorija, 
legenda”. Pridėkime: kruvinoji 
istorija ir legenda .Kaip ji 
atsirado?

takuose gėlių

kurie daromi 
geležinės sie-

Apribojimai, 
ekskursijom už 
nos aiškiai parodo, kad tų ke
lionių tikslas yra ne tas, kurio 
keliautojai norėtų. Tikslas iš 
anksto primetamas: pamatyti, 
kaip Lietuva sovietiniame kalė
jime “pakilo”, kad žmonės da
bar “geriau” gyvena negu anks
čiau, kad džiaugiasi kalėjimo 
sargų rusų “draugyste” ... 
Tikslas grynai propagandinis. 
Sovietai nieko nedaro ir nieko

Dviejų diktatūrų kryžkelėje
Ilga būtų pasakoti, Kas pasi

darė Ispanijoje, nuvertus mo
narchiją ir atsiradus respubli
kai (1931). Pradžioje buvo taip 
kaip ir Rusijoje (1917), priver
tus atsistatydinti carą — žmo
nės norėjo teisingesnio ir de
mokratinio valdymo. Bet toliau 
irgi pasidarė taip, kaip Rusijo
je, tiktai ne ginklu atsirėmus, 
o balsais: išrinktas parlamen
tas (Cortes) su stipria “liaudies 
fronto” dauguma (1936). Kas 
žino, kad tada “liaudies fron
tus” lipdė ir jais dengėsi jau

įsigalėjęs Rusijoje bolševizmas, 
gali suprasti, kas pradėjo da
rytis ir Ispanijoje. Respublika 
atsidūrė kryžkelėje: virsti rau
donąja diktatūra arba1 baltąja. 
Gen. Franco sukilimas Maroke 
1938 liepos 19 po trijų metų 
kovos pasibaigė jo diktatūra, 
kuri Laikosi ir Šiandien. Daug 
kas iš ano meto liaudies fron
tininkų nė šiandien negali to 
atleisti, būdami žymiai atlaides
ni komunistinei Tito diktatūrai 
Jugoslavjoje. Anuomet įtūži- 
maą, kad gen. Franco išėjo 
prieš “Žmonių valią ir demo
kratiją” buvo dar piktesnis. Jis 
sutelkė tarptautinę brigadą.
Olimpijos raudonieji žaidimai

Maskya jau buvo užuodusi, 
kur jai yra maitos. Kai 1936 
vasarą viso pasaulio sportinin
kai rinkosi Olimpijos žaidynėm 
Berlyne, kominternas išsiskyrė 
ir patelkė kai kuriuos sporti
ninkus į “liaudies Olimpiją” 
Barcelonoje. Ispanijoje. Čia 
juos užklupo naminis karas. 
Dauguma tų užsieniečių sporti
ninkų stojo Į kovą su vadina
mais “fašistais”, 'įsijungė į mi
licijos dalinius ir pasitraukė iš 
Barcelonos į Aragoniją. Tuojau 
atėjo pagalba iš Prancūzijos vy
riausybės — suklijuoto “liau- 
diės fronto”. Premjeru buvo 
Leonas Bliumas, tas pats, kuris 
vėliau stipriai kovojo su komu
nizmu. Tada jisai pirmasis da
vė Ispanijos “liaudies frontui” 
gintis lėktuvų ir pilotų. Mask
vos sukviestas Pragoję komin
ternas nutarė patelkti 5000 sa
vanorių. Atsirado ir kitų tautų 
savanoriai — vokiečiai, italai, 
anglai, amerikiečiai, belgai, len-

kruvinoji
kai, net baltieji rusai emigran
tai, kurie tikėjosi tokiu būdu 
rasti malonės pas Staliną ir 
grįžti namo.
Pirma auksas — paskui parama

Ispanijos, sukilę generolai pa
sirodė stipresni už respublikos 
gynėjus ir svetimšalius savano
rius. Pasireiškęs vyriausybinin
kų žiaurumas — žudymas žmo
nių ir kerštavimas — nuteikė 
ir daugumą Ispanijos gyvento
jų preš “demokratus”. Mask
vos įkurta Madride ambasada, 
kuriai vadovavo žydas Rosen- 
bergas, aliarmavo, kad be di
desnės paramos reikalas būsiąs 
prakištas. Reikia ginklų ir žmo
nių. Ispanijoje atsirado busi
mieji Sovietų Rusijos maršalai 
— Kontevas, Rokosovskis, Ma- 
linovskis. Ispanijos vyriausybė 
turėjo atiduoti. Maskvai kone 
visą savo auksą (apie 180 mil. 
dolerių), prisiimti bolševikų po- 
litrukus ir pamokymus, kaip ka
rą vesti. Nekomunistai savano
riai buvo tikrinami enkavedis
tų (čekistų) agento ir komunis
tų daktaro.

"Trojka" ir jos bėriukai
Savanorių brigadoms, kurių 

susidarė apie 15 (atskirų tau
tų ir maišytų) vadovo trijulė 
(rusiškai “trojka”): prancūzas 
Andre Marty ir du italai — Lui- 
gi Longo ir Giuseppe di Vit- 
torio. Italai buvo žmoniškesni, 
o Marty — tikras sadistas, bet 
prancūzų komunistų partijos 
viršūnė, atsižymėjęs dar pirmo
jo pasaulinio karo pabaigoje, 
kai sukėlė maištą prancūzų lai
vyne Kryme, kur prancūzai gel
bėjo nuo bolševikų bėgančius

ANDRE MARTY, tarptautines brigados vadas, 
komuistas, pašalintas iš partijos 1350.

p. ancj -us

už dantų. Tai 
kalbėkite tik-

buvę ekskursi-

neleidžia, kas netarnauja jų 
siekiamam tikslui. Ar tas tiks
las pasiekiamas ir kokiu būdu?

Propaganda, kap ji bebū- 
tų sumaniai vedama, nieka- 
būtų sumaniai vedama, nieka
da negali pavykti visu šimtu 
procentų dėlto, kad tai propa
ganda. Propaguojama prekė 
vienus patraukia, kitus atstu
mia. Bolševikai yra sumanūs, 
įkyrūs ir veržlūs propagandi-

S u varžymas yra ta antroji 
kaina. Grįžę jau nebegali taip 
laisvai kalbėti ar rašyti, kaip 
tai darė anksčiau, žino, kad 
kiekvienas aštresnis žodis gali 
įsismeigti likusiem už geleži
nės sienos. Matėsi gi su pažįs
tamais ir giminėm. Nevienas 
yra jau nukentėjęs, jei grįžusis 
nelaikė liežuvio 
pamoka kitiem: 
tai gerai-

Ir kalba, net
jų vadovai, kurie anksčiau pa
sižymėjo aštresniu žodžiu prieš 
bolševizmą. Jų “geras” žodis 
yra svaresnis už teisingą žodį 
tų, kurie atsiverčia, Lietuvą pa
matę, ar drįsta prabilti. Sva
resnis dėlto, kad klaidina, kad 
juo komunistai pasiremia. „ Gi 
tiesą pakankamai gerai žino
me, kad dar reikėtų liudinin
kų. Daug svarbiau tvirtai laiky
tis ir kovoti tiem, kurie bolše
vizmą laikė ir tebelaiko žmoni
jos pabaisa. Kai ekskursijos iš 
mūsų rikiuotės vieną kitą iš- 
bloškia. yra didesnis nuostolis.

rusus. Atskirose brigadose ir 
pareigose buvo daugiau pasi
žymėjusių komunistų: čekas 
Gottwaidas, vokietis Ulbrich- 
tas, serbas Broz-Tito, vengras 
Rajk, rėmė bulgaras Dimitrov, 
prancūzas Thorez ... Tai vis 
vardai — bėrieji, rausvieji ark
liai, kuriais Sovietų Rusija jo
jo tuojau po karo atskiruose 
kraštuose ar tebejoja ir dabar. 
Amerikiečiai turėjo A. Lincol- 
no batalijoną, kuriam vadova
vo ištisai komunistai.

Aistringosios argumentas
Ir vis dėlto kova nepasise

kė. Sukilusi tautinė Ispanija bu
vo stipresnė už tarptautinę. 
Tarptautinėje politikoje iškilo 
nepasitenkinimas, kad Ispanijo
je kovoja tarp savęs ne to pa
ties krašto žmonės, o Įsibrovę 
svetimieji — komunistai, ne
nuoramos, avantiūristai, emi
grantai, bedarbiai. Nemažai jų 
nebuvo po pjautuvo ir kūjo 
ženklu, tačiau bolševikinė rau
dona žvaigždė kelią rodė. Svar
biausia buvo tai, kad tarptau
tinės brigados ir batalijonai 
atliko pagrindini uždavinį — 
Ispanijos liaudies vyriausybė, 
vadovaujama Juano Negrino, 
buvo jau komunizmo persunk
ta ir jo vedama. Maskvai atro
dė geriau bus pasaulio akių ne
badyti svetimšalių kautynėmis 
Ispanijoje. Gal bus tada galima 
gauti paramą legalinei Ispani
jos vyriausybei Tautų Sąjungo
je, kaip dabar jos ieškoma 
Jungtinėse Tautose komunisti
niam satelitui (pav. Orutinei

Mongolijai). Tai toks buvo tas 
“valstybės reikalas ir labas”, 
apie kurį kalbėjo Aistringoji, 
išformuojant svetimšalių dali
nius. Bet ir tai nepadėjo atsi
ginti nuo gen. Franco persva
ros, nes Ispanijoje persvėrė 
žmonių neapykanta “liaudies 
fronto” vyriausybei.

Tautu margumynas
Krauju aplaistytą Ispanijos 

žemę 1939 metų pradžioje ap
leido 4,640 svetimšalių, priklau
susių 29 tautoms. Tarp jų bu
vo 2,141 prancūzas, 548 ame
rikiečiai, 407 britai, 347 bel
gai, 285 lenkai, 182 švedai, 
194 italai ir 80 šveicarų. Dar 
6000 buvo pririšti Katalo- 
nijoje, kiti internuoti pietinė
je Prancūzijoje. Viso svetimša
lių būta 40,000 bet vienu me
tu nekovojo daugiau, kaip 18, 
000. Apie 5,000 kovojo ne sve
timšalių brigadose, o regulia- 
rinėje respublikos arminoje, 
ypač Kataloni joje. Didžiausį 
skaičių sudarė prancūzai ir 
anglai. Iš anglų buvo 500 už
muštų, 1200 sužeistų.

Didžiojo pono atlyginimas
Nemažai svetimšalių buvo iš 

rytinės Europos — Lenkijos, 
Čekijos, Austrijos, Vengrijos. 
Kai bolševikai praėjusio karo 
metu tuos 'kraštus, užėmė, 'Is
panijos kovotojai’’ buvo susem
ti, kaip Įtartini. Mat. kas ko
voja už revoliuciją kitur, gali 
greičiau sukilti ir prieš bolše
vikinę prievartą. Vengrijoje sa
vo patarnavimą Maskvai atli
kęs užsienio reikalų ministeris
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Laszlo Rajkas, kuris vadovavo 
savo batalijonui XIII brigado
je, buvo nuteistas ir sušaudy
tas. Savo galvas palydėjo ir ki
ti Ispanijos pilietinio karo ve
teranai. Tik dabar vėl, pav. 
Lenkijoje, jie laikomi pagarbo
je ir užima aukštas komunis
tų partijoje vietas.

Aukštą vietą savam krašte 
turi prancūzas Andre Malraux, 
dabar de Gaulle vyriausybės 
ministeris, Randolfo Pacciardi 
Italijoje. Robert Edvvards — 
britų parlamento narys. Visi 
pasidarę antikomunistai. Ame
rikiečių A. Lincolno batalijonas 
1946 buvo paskelbtas subver- 
syviniu.

Visa ta kruvina istorija bu
vo subversyvinė. Ispanijos “liau 
dies vyriausybė”, šokusi iš kar
to žmones slėgti, persekioti ir 
kraštą komunistinti, iššaukė 
reakciją ir gen. Franco dikta
tūrą. Kas ir ką prieš ją bekal
bėtų. lieka istorijoje faktas, 
kad Maskvai nepavyko įsigalė- 
ti tame pietų Europos pusiasa-

— Tiktai šauklys tepasitik-^ lyje ir tuo būdu apsaugojo Va
riną, ar tos pačios, — pridūkarų Europą nuo bolševikinių 
rė Gagonas. £ žnyplių iš abiejų galų — Mask-

Šauklys nė žodžio nesakė.^ vos ir Madrido.
Apsikandęs pypkę, netraukė dū-| 
mo, tiktai didelėmis akimis žiū-x 
rėjo į lydekas ir gailėjosi, kad^ 
aną ketvirtadienį nesukišo juod-į* 
vi į puodą. Paskui jis, taip pat J 
nė žodžio nepasakęs, apsisuko.'* 
įsilipo į vežimą ir ėmė laukti, 
o kai sulipo teisėjai, sukirto;* 

Apie tą bylą jau visas kai- abiem kumelėm per

dėjau, Velykų penktadienio va
kare sutikai Gagoną su graibš
tu. Būk liudininkas.

— Menka nauda, kad suti
kau, Kazimier: aš jo nekračiau.

— Cit, Klevai. Pasakysi, kad
sutikai su graibštu, ir viskas, sišypsojo, pasižiūrėjo į visus ir 
Gana to. pasakė:

Gerai. Sutarė. O trečiadienio — Aš visai nesijaučiu kaltas, 
rytą visi ir susivažiavo į vals- Be reikalo Šauklys ant manęs

sutikau Gagoną su graibštu.
Daugiau nieko nežinau.

Pirmininkas iššaukė kaltina
mąjį Vincą Gagoną:

—Ką turi tamsta pasakyti?
Gagonas gudria šypsena nu-

suleido, tai ėmė ir paspruko, vietą pasinašino eiti ne tik kai-? 
nenorėdamos daugiau į jo na- tinamasis Gagonas ir liudinin-? 
gus ir dantis patekti kai bet ėmė rinktis ir daugiau?

Teismas valandėlę tylėjo, o vyrų iš aplinkui. £
Šauklys didelėmis akimis žiū- Kai teismas privažiavo, jau^ 
rėjo į teisėjus. stovėjo čia Gagonas, Vabalas, £

— Tai ką, šaukly? .. — pa- Lekštaitis ir daugiau vyrų, net£ 
klausė teismo pirmininkas, — —s*--s *- -- —-=■*
Girdėjai? Gal iš tikro tavo ly
dekos išplaukė?

čių. užsipuola. Jeigu Vabalas penk- — Niekada! — kietai tarė
Teismo pirmininkas išsaukė 

nukentėjusi Kazimierą šauklį, 
ir tas visiems girdint apsakė, 
kaip buvęs susigavęs Velykoms 
dvi lydekas, įsileidęs į dūburį, 
o Velykų šeštadienį jų nebera- tiko mane su graibštu, tai taip 
dęs. Jis tikrai manąs, kad Gar pat nenuostabu: kodėl jau aš 
gonas lydekas išvogęs, nes Ga- nebūčiau galėjęs pasigaudyti 
gonas visą laiką ant jo pyks- žuvies Velykoms?
tąs. Be to, Velykų šeštadienį — Bet naktį! — įsiterpė vie- 
Gagonas kepęs žuvį. Iš kur jis nas iš teisėjų.
galėjęs gauti žuvies? Pats per
sėdos nespendęs ir žvejoti ne- gonas. 
mokąs. ja! Dar geriau tada pagauti kla- kitę patikrinti. Aš pats visus

gybos sūnaus sūnus ateina pas Vabalo dar sužinojo, kad Teismas pašaukė liudininkus, jojančią žuvelę. Tai tokią aš ir suvešiu į vietą. O atgal visus 
tėvuką ir sako: Velytai penktadienio vakare — Taip, — sakė Vabalas. — kepiau Velykų šeštadienį, kaip

— Juodžiau. Buvau visai Lekšaitis vėlai grįžęs iš Lindi- Velykų penktadienio vakare su- sako mano kaimynas šauklys, 
arti pritykinęs prie namų. Muš- kų ir netoli Antvardės sutikęs temus mačiau žiburį paantvar- 0 jis nepasižiūrėjo, ponai tei- 

■ —~~ * įjyje ties šauklio persėda. Pas- sėjai Aš numanau, į kurį dū-
kui Žiburys prapuolė. Daugiau būrį jis buvo susileidęs savo 
nieko nežinau.

— O gal tai buvo klajojan
čioj! ugnelė? — pasijuokė ka- 
žinkas iŠ šalies.

— Cit! — nuramino teismo 
pirmininkas. — Liudininkas 
Lekšaitis kalba.

— Tą vakarą aš buvau Lin
dikuose pas kalvį ir sutemus

A. GIEDRIUS

Šauklys ir Gagonas
(3)

Vakare sutemus, paėmė sūnų 
ir sūnaus sūnų, ir visi trys iš
ėjo iš namų. Eidami sutarė: jis 
pats užeis iš šiaurės, sūnus — 
iš rytų, o sūnaus sūnus — iš 
pietų. Prisiartins kiek tik ga
lėdami prie Gagono sodybos ir 
uostys: jeigu Gagonienė taisys 
žuvį, tai jos kvapo nesulaikys 
nei su dangčiu, nei su durimis, 
o per dūmtraukį kaip šaute iš
šaus.

Po kelių ilgų valandų žval-

Nesmagios buvo Šaukliui Ve
lykos. Niekur jis nė paviešėti 
nėjo. Sėdėjo pas krosnį ir 
traukė dūmą.

O po Velykų trečiadienį nu
važiavo į valsčių ir padavė Ga
goną į teismą. Taip gerai pasi
taikė, kad ir pats valsčiaus 
teismo pirmininkas tą dieną bu
vo raštinėje, tai bylą paskyrė 
tuojau pat: pirmadienį po At
velykio. šauklys grįžo namo 
daugiau kaip patenkintas. Ir tą 
patį vakarą perspėjo Vabalą. 
O iš Vabalo dar sužinojo, kad

ir keli vaikai bei pusberniai.^ 
Tie žiūrėjo į dūburį ir pamaži^ 
kikeno. £

_ _ _ Kai teisėjai išlipo iš vežimo?
tadienio vakare matė ties šauk- šauklys. — Tas dūburys ma- drauge su Šaukliu priėjo ' 
lio persėda žiburį, tai ten ga- žiausia — už dvidešimt žings- prie duburio, Gagonas plačiu 
Įėjo būti ir kas kitas. Ar ma- * ”
žai kaime žmonių vaikščioja 
su žiburiu! 0 kad Lekšaitis su-

nių nuo Antvardės.
Gagonas pasiprašė balso.

- — - X
mostu parodė į vandenį ir pa-£ 
sakė: <

— Prašau, ponai teisėjai: arjc
jai, netaip Aš siūlau atvažiuot m reifcdo nuplė.|
į vietą ir patikrinti. O dar tu- K
riu pasakyti, kad tą penktadie
nį lijo, tai dūburys patvino, ir 
lydekoms juo patogiau buvo pa
sprukti nuo šauklio dantų.

Kodėl ne! — atsakė Ga- — Gerai! — sušuko šauk- 
- Kiek naktimis žvejo- lys. — Sutinku ir aš. Atvažiuo

ja! Dar geriau tada pagauti kla-

išvežios nenaudėlis Gagonas!

šė man Šovę? j*
Duburyje, iš visų pusių aps> 

stotame žmonių, mikliai nardė? 
dvi lydekos. Teisėjai pasižiū-^ 
rėjo į Gagoną, pasižiūrėjo į? 
Šauklį. £

— Na ką gi ... aišku, — 
tarė teismo pirmininkas. — Ly-s 
dėkos tebėra. £

te muša į nosį. Tikriausiai abi Gagoną su graibštu.
lydekos ... Ta žinia šaukliui brangesnė

pasirodė kaip šimtas rublių.
— Cha, cha, cha! — sma

giai susijuokė jis. —1 Dabar tai 
jau įkirpsiu Gagonui!.. Žinai, 
Mikodim: jo tėvas, amžinatilsį, 
buvo lemtesnis. O šito nė pati 
nepataisė.

Iš Vabalo nuėjo pas Lekšai- 
vėjas. Bet ir judviejų nosis ne tį.

Pasirodė sūnus ir tas pana
šiai sako:

— Kepė. Iš pradžios maniau, 
kad silkė, bet paskui aiškiai už
nešė ... Tikriausiai tuodvi ly
dekos ...

— Eime, — tarė senis. — 
AŠ nieko neužuodžiau. Netoks

agurkas.

Teismas valandėlę pasitarė ir 
nusprendė bylą patikrinti vie
toje, o. kad įsikarščiavęs šauk
lys prašė ko greičiau, tai nu
tarta — kitą dieną anksti ry
tą. *

šauklys iš vakaro gerai pasi-

S.
lydekas. Tas dūburys visai prie 
pat Antvardės, nedideliu gro- 
veliu beveik susisiekia su Ant
vardės vandeniu. Lydekoms te- šėrė dvi geresniąsias kumeles, 
reikėjo kelis kartus pasispirti 
su uodega ir galėjo nu
šokti į Antvardę. Tegu lydekos 
ir kvaili padarai, ponai teisėjai, 
bet ir jos nusimanė, kad šauk-

o rytą vos brėkštant išvažiavo 
iš namų. Apie devintą valandą 
iš Jurbarko pusės per kalvą pa
sirodė vežimas, pilnas vyrų ...

Taip ir taip, Klevai. Gir- grįžau namą Netoli Antvardės lys ne pasižiūrėti jas | dūburį mas žinojo, tai į nusikaltimo nušvilpė į Jurbarką.
kulšis ir>

S

— Maskvoje prancūzai staty
dinasi pavilioną savo parodai. 
Pasiuntė ir savo darbininkus, iš 
kurių 85 procentai — komunis
tų partijos nariai.. Tie nusiskun
džia: nėra darbui pamainos, ni
šų darbininkai pageibininkai 
tingūs, išsisukinėja, viešbučiuo
se daug blakių...
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Lietavių katalikų Amerikoj veiklos klausimu
Pastarajame Lietuvių Kunigų

Vienybės suvažiavime išrinkto
sios valdybos priešakyje mato- sauliečių katalikų kadrus. Per

K. MOCKUS'

neilgą laiko tarpą Lietuvoje ta 
prasme buvo toli nueita. Buvo 
išugdytos didžiulės organizaci
jos, turėjusios pajėgių vadų iš 
kunigų ir pasauliečių, dr tų va
dų bendradarbiavimą, dabar iš 
perspektyvos žiūrėdami, galime

Jurą ir kitus veiklius kunigus. 
Kadangi prel. Pranciškus Juras 
šiuo metu yra Amerikos L. R. 
Kat Federacijos dvasios vadu, 
todėl netenka abejoti, jog ben
dradarbiavimas tarp tų dviejų 
organmicijų, ant kurių remia- laikyti įsidėmėtinu. Amerikoje 
si visa lietuvių katalikų veikla, dar toli ligi tokio veiklos išplė- 
pagerės ir sustiprės. Tuo ne
norime pasakyti, kad ligi šiol 
to bendradarbiavimo nebūtų 
buvę, tačiau taip pat neturime 
slėpti fakto, kad bendradarbia-

dus. Sveikindami naują Kuni
gųVienybės vadovybę, lauksi
me, kad ji padėtų bent į ka
dencijos pabaigą dabartinei A 
LR Kat. Federacijos Valdybai 
atlikti jos uždavinius ir padėtų 
sudaryti tokią naują Centro 
Valdybą, kuri mūsų sąlygom 
būtų labiausiai pajėgi atlikti 
gyvenamojo meto uždavinius.

Kai nugrimstame į kasdieni
nį gyvenimą, galime savaip nu
gyventi ir visuomeninį gyveni
mą, kuris paskęsta rutinoj, da
rosi neefektyvus, tuo pačiu ir 
nepatrauklus. Šia proga atsi
minkime vieną kitą klausimą, 
dėl kurio negali būti abejingas 
nė vienas lietuvis katalikas, su
sirūpinęs lietuvių katalikų veik-

momentą. Ar iš tikrųjų taip 
yra? Ar mūsų emigracinė kūry
ba tikrai nėra paskendusi for
malizme ir beidėjiškume? Ar 
moraliniu požiūriu nekrentame 
žemyn?

Ar mūsų kūrėjuose nesama 
to paties dekadenso reiškinių, 
kurie, deja, taip madingi ne 
tik šiapus, bet ir kitapus At
lanto? Ar beidėjiškumas neve
da į žlugimą? Ar komunistinės 
idėjos, tegul ir materializmu 
pagrįstos, negali tapti prana
šesnės už idėjinį lėkštumą, už 
norą gyventi tik šia diena?

šiurpu nukrečia vaizdai, ku
riuos sudėjo į savo filmą “La 
Dolce Vita” anas italų auto
rius. Ogi iš kur visa tai atsi
randa? Idėjos ateina į gyvenimą 
per kultūrą, per kultūrinę kū
rybą, veiklą. Ar ne metas mum 
apsižvalgyti aplinkui ir pažiūrė
ti, ar tuo atžvilgiu pas mus 
viskas tvarkoj? Ar nereikėtų 
panašiomis temomis padiskutuo
ti ir spaudoj panagrinėti? O 
toji vargšė spauda dažnai atro
do taip pavargusi ir taip sto
kojanti temų, polėkių.

Prie kultūrinės veiklos pri
klauso ir jaunosios kartos ug
dymas. Ar tikrai viską padaro

me? Ar nėra ašaras 
čių apraiškų, ar ne dideliais 
titulais ir siaura ambicija pa
grįsti žmonės, stovėdami atsa
kingose pozicijose, slopina mū
sų platesnį pasireiškimą? Ar ne 
laikas labai rimtai pastatyti 
klausimą, kur einame su mū
sų jaunimu, ar iš viso einame, 
gal jau stovime?

POLITINĖ VEIKLA
Amerikos lietuviai katalikai 

yra nemaža dalimi atsakingi už 
mūsų politinės kovos pasiseki
mą. Ar tikrai toji atsakomybė 
juntama? Ar nesama geroko 
pasinėrimo į rutiną? Ar nesa
ma neatsargaus elgesio su vi
suomenės sudėtomis lėšomis? 
Ar iš viso turima kokia nors 
tų metai iš metų vykdoma?

Politiniai horizontai neblai- 
konkretesnė programa, kuri bū- 
vėja. Tačiau nėra negalimos ir 
staigmenos, kurios iš mūsų pa
reikalautų didesnio jėgų įtem
pimo, greitos, vieningos orien- ■ 
tacijos. Katalikų Federacijos 
sąrangoje yra numatytas labai 
reikšmingas organas — tai Fe
deracijos Taryba. Tos tarybos 
posėdžiai turėtų būti regulia
rūs ir juose turėtų būti svars
tomi visi konkretūs klausimai. 
Ar ne laikas dabar tokius po
sėdžius planuoti?

timo ir ligi tokio bendradar
biavimo laipsnio. Tai nėra prie
kaištas, o tik paprasto fakto 
konstatavimas. To fakto pasė
koj turime nelabai džiuginan
čią situaciją: nors įsijungė į 
gyvenimą nemažai veiklių ir 
pajėgių žmonių, tačiau veikla 
nuo to nedaug sustiprėjo. Pa
grindinė priežastis ir bus ne 
kas kitas, o stoka susipratimo 
ir bendradarbiavimo tarp kuni
gų ir pasauliečių. Siūlyčiau da
bartinei Kunigų Vienybės val
dybai rengti regijonines ar pla
tesniu mastu diskusijas, kurio
se tie klausimai būtų visu at
virumu išgvildenami.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Suprantama, kad malda ir 

darbas yra pagrindiniai kiek
vieno uolaus kataliko šūkiai. 
“Orą et labora” galiojo jau pir
maisiais krikščionybės amžiais, 
kai buvo pastebėta, kad išsi
skyrimas nuo žmonių daugeliu 
atvejų neatitinka Evangelijos 
dvasiai. Evangelija juk buvo 
paskelbta visiems amžiams ir 
visiems žmonėms. Per maldą 
žmogus turi darytis geresnis, 
o tokiu tapęs, daryti ir daugiau 
gerų darbų gyvenime. Yra pa
vojaus, kad vienašališkas mal
dos apaštalavimo akcentavimas 
katalikus gali paversti vien 
sekmadienio katalikais, kurių 
Įtaka kasdieniniame gyvenime 
nebus svari. Tačiau čia pat tu
rime pabrėžti, jog be gilesnio ___  _________ __________ ,. _____________
dvasinio gyvenimo, be pašto- B 
vaus ryšio su Dievu, negali iš- 
augti tvirtesnis katalikų vei- B M
kėjas. Užtat turime labai svei- CHICAGOS tarptautinėje parodoje Marąuette Parko tautinis ansamblis 

šoka kepurinę. Nuotr. Z. Degučio.

ATEITININKŲ moksleivių stovykloje Dainavoje laimėję rašinio konkursą. Konkursui premijas paskyrę 
prel. Pr. Juras.

PRO VAISTINĖS LANGĄ DR. A. GRIGAITIS

GYDYTOJAS J. LINDEN IR VITAMINAS C

KUNIGAI IR PASAULIEČIAI
Prie to klausimo laikas nuo 

laiko grįžtama mūsų spaudoje, 
tačiau gyvenime jis nedaro pa
žangos. Visa mūsų veikla, tuo 
pačiu ir mūsų katalikiškoji 
veikla, remiasi gerais norais ir 
gera valia. Jeigu Lietuvoje tos 
pačios veiklos klausimais bū
davo privalomų direktyvų iš 
episkopato, tai čia jų negali
ma laukti, nes neturime jokios 
institucijos, jungiančios šiuo 
administraciniu požiūriu mūsų 
veiklą. Lieka tik gera valia su
kurtos organizacijos, kurios ir 
gali turėti reikšmės tik tokiu 
atveju, jeigu toji gera valia kinti Kunigų Vienybės suva

žiavimą, kuris savo nutarimuo
se numatė eilę maldos apašta
lavimo žygių. kurie turės mus 
suvesti arčiau vienas kito ir 
paskatinti Į kilnesnius darbus 
bei kilnesnį gyvenimą.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Kat. Federacija ir kitos liet, 

katalikų organizacijos negali 
nesidomėt mūsų kultūrine veik
la. Tą veiklą norėčiau rišti su 
prof. Stasio Šalkauskio dažnai 
kelta Gyvosios Dvasios minti
mi. Kai ugdome savus intelek
tualus. kai remiame įvairių sri
čių talentus, turime pagrindo 
tikėtis, kad iš mūsų tarpo iš
augę kūrėjai stiprins idėjinį

vyraus mūsų tarpe. Jau praei
to šimtmečio pabaigoje, o ypač 
šio šimtmečio eigoje, Bažny
čios vadovybė labai iškėlė rei
kalą sustiprint pasauliečių apaš
talavimą, išugdyti pajėgius pa-

Tautiniai šokiai

STRAIPSNIS 
apie lietuvių literatūrą

Dr. J. Grinius parašė apie 
lietuvių literatūrą straipsnį 
(prancūzų kalba) kolektyviniam 
leidimui “Pasaulinė Literatū
ra”, kurią jau išleido Paryžiu
je leidykla “Librairie Aristide 
Quillet”. Straipsnis atspausdin
tas ir atskiru atspaudu. Jis ap
ima lietuvių literatūrą nuo pra
džios iki paskutinių dienų. Pa
liečiami ir sovietiniai lietuvių 
rašytojai Straipsnis iliustruo
tas kai kurių rašytojų fotogra-

Chicagos tarptautinėje pre
kybos ir pramonės parodoje 
rugpjūčio 2 buvo lietuvių pro
grama, kurią atliko Marųuette 
Parko tautinis ansamblis, vado
vaujamas Aldonos Martienės. 
šoko aštuonis tautinius šokius: 
šustą, kubilą, šiaudelius, lenciū
gėlį, žiogelius, kepurinę, kalve
lį ir gyvatvorą. Šokiams grojo 
Ąžuolas ir Eglė Stelmokai, šo
kius pristatė ir paaiškino Dai
va Vaitkevičiūtė. Pilna salė pub
likos nesigailėjo katučių jau
niesiem šokėjam, pranešėjai.

akordeonistam bei šokių moky
tojai.

Šokių grupėje dalyvavo: Dai
va Vaitkevičiūtė, Rūta Nainy- 
tė, Kristina Shotaitė, Laimutė 
Balukaitė, Danutė Bruškytė, Ri
ta Stasiulytė, Jonina Kolytė, Lai 
mutė Valančiūtė, Algis Jasai
tis, Jūr. Jasaitytė, Tomas Mar- 
tis, Jonas Astrauskas. Vytau
tas Valaitis. Vytenis Trinkaus- 
kas, Rimas Černius. Jonas Vai- 
čiukaitis, Petras Stropaitis ir 
Vytas Merkys. E. D.

Vaistinės lango paveiksle jūs 
matote laivo patalpą, suramsty
tą iš stambių ąžuolo sijų, grei
čiausiai atplukdytų iš Lietuvos 
miškų, sutvirtintą geležinėmis 
sąvaržomis. Prie lubų prikabin
ti du žibintai metaliniuose rė
muose. Ant grindų padėti čiu
žiniai. Ten guli jūrininkai, ku
rių kojose matosi raudonos dė
mės. Tai skorbuto — cingos žy
mės. Ligoniai nusilpę, jų vei
duose apatija.

Vienam iš ligonių karininkas, 
su periku ant galvos (tai gydyto
jas J .Linden) duoda čiulpti cit
riną ar apelsiną, šalia jūrinin
kas laiko pridėtą vaisių penti- 
nę.

Šią sceną seka kitas jūrinin
kas — karininkas, ne jauno 
amžiaus, matyt, laivo kapitonas 
arba kitas vyresnysis.

J. Linden, Anglijos karališko
jo laivyno gydytojas, 1747 Įro
dė, kad citrininiai vaisiai bei jų 
sunka pagydo skorbuto ligą, 
kuri nuvarė į kapus daug jū
rininkų tarp 1600-1800 m.

C vitamino problema iškilo, 
kada irklinius laivus pakeitė 
būriniais, kurie galėjo leistis į 
tolimas keliones ilgam laikui. 
Tokios kelionės prasidėjo XVI 
amžiaus pradžioje. Kelionės tęs
davosi mėnesiais ir metais, pri
trūkdavo šviežio maisto. Tai 
buvo skorbuto ligos priežastis.

Ligai plėstis padėdavo ir

— Dr. Juozas Uleckas, Hei
delbergo universitete neseniai 
baigęs medicinos studijas, lie
pos 31 išvyko Amerikon.

komis.

MOKSLEIVIAI ateitininkai stovyklavo Dainavoje liepos 17-30.

Chicagos tarptautinė preky
bos paroda baigėsi rugpiūčio 
10. Paroda susilaukė didelio pa
sisekimo, ją aplankė arti mili
jono žmonių. Panašią parodą 
numatoma ruošti ir kitais me
tais. Parodoje buvo bendras lie
tuvių skyrius ir dail. A. Valeš 
kos studijos skyrius, kuris bu
vo atžymėtas premija.

DARBININKO METINIS
PIKNIKAS - GEGUŽINE

RUGPJŪČIO-AUGUST 20, - lenkų tautiniam parke,
108-11 Sutphin Blvd. Jamaica,

drėgnos laivo patalpos, blogas 
vėdinimas, gėlaus vandens trū- 1 
kūmas. Jūrininkai daugiausia 1 
valgydavo kiaulieną, jautieną, i 
sausainius. Gydytojas J. Linden 
surado būdą, kaip nugalėti šią < 
ligą.

J. Linden gimė Edinburge, 
Škotijoje, 1716, mirė 1794. 
Penkiolikos metų buvo pasiųs- 1 
tas mokytis medicinos pas žino
mą gydytoją. 1739, prasidėjus 
karui, kaip ir daugelis medici
nos studentų, jis Įstojo Į kara
liškąjį laivyną kaip chirurgo pa
dėjėjas. čia jis Įrodė, kad ge
riausias vaistas nuo skorbuto 
yra citrinos, apelsinai, kopūs
tai, šviežios daržovės, obuolių 
sunka, šiais vaistais gydant 
skorbutu 
1748 jis 
versitete 
Būdamas 
vyresniuoju gydytoju, parašė mą. 
keletą žymių veikalų apie skor- C vitaminas yra vienas iš 
buto ligą, šviežius vaisius ir svarbiausių hormonų dalių, 
daržoves.

ją (raudonųjų kraujo kūnelių 
brendimą). Teigiama, kad mais
tas be vitamino C veda prie 
mažakraujystės.'.

Nustatyta, kad yra ryšys tarp 
C vitamino ir organizmo atspa
rumo infekcijoms. Padidintas C 
vitamino kiekis maiste padidi
na ir kūno atsparumą ligoms. 
Seniau, prieš vitaminų atradi
mą, prie infekcinių ligų su 
aukšta temperatūra gydytojai 
duodavo gerti juodųjų serben
tų arbatą, kuri turi daug šio 
vitamino. C vitaminas padeda 
organizmui atsipalaiduoti nuo 
patekusių nuodų.

Cholesterino gausumas yra 
viena iš svarbiausių arterijų 
sklerozės priežasčių. Sakoma, 
kad riebūs valgiai didina cho-sergąs greit pasitaiso;

gavo Edinburgo uni- lesterino kiekį organizme. C vi- 
gydytojo diplomą, taminas dalimi neutralzuoja 
karališkojo laivyno cholesterino kenksmingą veiki-

Jei -vidinės sekrecijos hormonų
veikla šlubuoja, šlubuoja ir 
veikla organų, į kuriuos turi Į-SKORBUTO LIGA

Ilgesni trūkumai C vitamino takos šie hormonai.
iššaukia skorbuto ligą — cingą. ę vitaminas lengvina reuma- 
Jos reiškiniai — pavargimas, tinius sąnarių įdegimo skaus- 
bendras negalavimas, mieguis
tumas, psichinė depresija. Vė
liau šie reiškiniai didėja, ant

C vitaminas lengvina reuma-

mus, teigiamai veikia astmą, al
ergiją, -padeda užgydyti opas, 
stiprina nervus. Tai savos rū- 

odos atsiranda tamsiai raudo- sies gyvybės eleksyras 
nos dėmės — kraujo išsiliejimai
odoje, dar vėliau — raumenyse, Peržengus 50 metų ribą, C 
sąnariuose, dantų smegenyse vitamino pareikalavimas orga- 
žaizdelės. kurios trukdo dantis 
valyti. Sunkiuose atvejuose at
siranda gilios žaizdos odoje, iš
krinta dantys. Prie skorbuto 
greičiau susergama kitomis li
gomis.

C vitamino turi vaisiai, dar
žovės, krienai, kopūstai, bulvės, 
svogūnų laiškai, špinatai, braš- kepenų, inkstų ligų, tirpina 
kės, agrastai, obuoliai. Ypač tulžies pūslės, inkstų šlapumo 
daug C vitamino turi erškėtro- pūslės akmenis. Pastaruoju at- 
žių vaisiai, citrinos, aplesinai, labai patartina vartoti erš- 
juodosios serbentos, pušų ir ” 
eglių spygliai. Mažiau šio vita
mino turi vynuogės, kriaušės, 
slyvos.

nizme padidėja.
Todėl patartina Į senatvę 

daugiau vartoti šviežio maišto, 
kuris turi datfg vitaminų, ypač 
citriną, kurios rūgštis pilnai pa
vaduoja organizmui netinkamą 
actą.

C vitaminas vartojamas prie

kėtrožių uogas, žalias arba džio
vintas. Lotyniškai jos vadinasi 
rosa canina, angliškai dog rosc. 
Erškėtrožių uogos turi ne tik 
vitamin C, bet ir navotino 

C vitaminas turi didelės svar- (provitamino A), vitamino B. 
bos žmogaus organizmui. B2 (riboflavino). B, PP, E.K.

Jo trukumas lėtina organiz- Be to. šiuose uogose yra įvairių ’ 
mo vystimąsi ir jo veiklą. Yra mineralinių druskų, rūgščių ir 
nustatyta, jog C vitaminas tei
giamai veikia kraujo formaci-

t.t.
(Nukelta į 5 psl.)

Laukiama visą spaudos rėmėjų, kuriem bus proga susitikti draugus, bei 

pažįstamus, praleisti sekmadienio popietę ir kartu laimėti visokių dovanų. 

• Darbininko skaitytojai bei spaudos rėmėjai galės tą dieną laimėti ne 

tik 500 doL, bet ir pikniko dalyviams skirtą 50 dol. dovaną už įėjimo bi

lietą $1.25- • Be to, bus graži programa, spaudos kioskas ir šokiai • 

šokiam gros Algio Starolio orkestras • Įėjimas $1.00 • Pikniko pradžia 

1:00 vai. popiet, programa 4 vai., šokiai 5 vai. •

Visus kviečia
T. T. PRANCIŠKONAI
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Mane privertė mano širdis...
Miunchene lietuviai minėjo kan. J. Končiaus sukaktį

Minėjimas įvyko Miunchene, 
Susitikimo namuose. Pravedė 
kun. J. Tautkevičius, Miunche
no lietuvių kapelionas ir PLB 
apylinkės pirmininkas. Minėji
me dalyvavo apie 30 svečių 
(daugiausia oficialių atstovų), jų 
tarpe ir pats sukaktuvininkas.

Minėjimas pradėtas kuklio
mis. bet labai jaukiomis vai
šėmis prie bendro stalo. Po vai
šių Įvyko oficialioji minėjimo 
dalis — sveikinimai. Pirmasis 
žodi tarė kun. J. Tautkevičius. 
Jis trumpai peržvelgė visą ju
biliato gyvenimą. Papasakojo 
apie nuostabiai gražią jo jau
nystę puošnioje Žemaitijos gam
toje. jo kilnius polinkius nuo 
pat mažens, kurie 1917 buvo 
apvainikuoti kunigo šventimais 
Kauno kunigų seminarijoje. Iš
kėlė laimėjimus aukštojo moks
lo srityje, iki atsiekė daktaro 
laipsnio (1930) ir profesūros 
Fordhamo universitete (1949 - 
1951). Apibūdino kan. J. Kon
čiaus uolų dalyvavimą spaudo 
je ir parašytas knygas; visuo
meninę veiklą daugybėje Įvai
rių organizacijų. Ypačiai iškėlė 
jubiliato nuopelnus labdaros 
srityje —per visą gyvenimą 
nuolatini rūpinimąsi i vargą pa
tekusiais lietuviais. 1944 susi
kūrus Balfui. kan. J. Končius 
nuo to laiko nuolatos perren
kamas Balfo pirmininku. Tik 
jo nepaprastų pastangų ir su
gebėjimo dėka Balfas galėjo 
taip plačiai išvystyti savo veik
lą. Besirūpindamas lietuvių rei
kalais, kan. J. Končius jau 7- 
tą kartą atvyko Europon. Nors 
pats tvirtina, kad pastarąją ke
lionę i Europą darė ne lietuvių 
reikalais, bet vis tiek ir šiuo 
kartu lietuvių neužmiršo. Pa
baigoje kun. J. Tautkevičius 
išreiškė padėką visų lietuvių, 
o drauge ir miuncheniečių var
du už uolų rūpinimąsi ir pa
galbą ir kartu palinkėjo dar il
go bei gražaus gyvenimo.

Lietuvių Sielovados direkto
rius kun. A. Bernatonis pabrė
žė jubiliato nuopelnus ne tik 
visai lietuvių tautai, bet ir vi
sai žmonijai. Ypačiai iškėlė ju
biliato rūpestį belaisviais (I-jo 
pasaulinio karo pabaigoje) ir 
tremtiniais. Visą darbą kan. 
J. Končius mokėjo jungti su 
kunigo pašaukimu. Jo paties lė
šomis išleistas lietuvių kalba 
šv. Raštas, maldaknygės "Būk 

. mums malonus" dll-ji laida). 2 
katekizmai. Ir Katalikų Bažny
čia. suteikdama jubiliatui ka
nauninko titulą, suteikė jam tik
rai užtarnautai, nes Bažnyčia
tokius titulus skiria tik už di
delius nuopelnus.

PLB Vokietijos Krašto Val
dybos vardu jubiliatą sveikino 
Erdm. Simonaitis. Jis išreiškė 
padėką Balfui visų V. Vokieti
jos lietuvių vardu už paramą 
rūbais ir maistu, pabrėždamas, 
kad ši parama daugeli mūsų 
tautiečių išgelbėjo ir gelbsti 
nuo alkio. E. Simonaitis drau
ge pasveikino ir Mažosios Lie
tuvos lietuvių vardu. Už savo 
atliktus darbus kan. J. Končius 
esą pats pasistatė sau pamink
lą visų lietuvių širdyse.

MALDININKŲ KELIONĖ
ruošiama Darbo dienos savaitgalyje, rugsėjo - Sept. 2-4 
d.d. į Pranciškonų šventoves — Kennebunkport. Maine. 
Kelione, nakvynes ir maistas asmeniui S27.00. Gauti du 
autobusai (Air-conditioned & reclining seatsi. kurie išeis: 
vienas nuo Pranciškonų vienuolyno iš Brooklyno. kitas 
iš Elizabeth. N.J. Abu autobusai išeina rugsėjo 2 d. 8 
vai. ryto ir grįžta rūgs. 4 dienos pavakariais. Keliones 
reikalais kreiptis:

DARBININKO administracija 
GLenmore 5-7281
GLenmore 5-7068 (vakarais)

Balfo įgaliotinis Vokietijoje
I. Rugienius, sveikindamas sa
vo įstaigos, vardu, iškėlė kan.
J. Končiaus ypatingus nuopel
nus per paskutini dešimtmetį, 
ypačiai išvystymą emigracijos 
iš Vokietijos į užjūrį ir para
mą įsikurti. Drauge atkreipė 
dėmesį Į labai plačiai išvysty
tą Balfo paramą tautiečiams Si
bire. Lenkijoje ir pavergtoje 
Lietuvoje. Pabaigoje I. Rugie
nius jubiliatui Įteikė dovanėlę 
— Lietuvoje išausta staltiesėlę.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius kun. dr. L. Gronis. svei
kindamas savo ir gimnazijos 
moksleivių vardu, iškėlė jubi
liato nuopelnus dvasinėje - re
liginėje srityje bei mokslo ug
dyme, ir didžiulę parama Va
sario 16 gimnazijai.

Stud. V. Bartusevičius, svei
kindamas Vokietijos studentų 
ateitininkų vardu, pareiškė, kad 
kun. J. Končiaus nepaprasta

KAN. DR. J. KONČIUS. Balfo pirmininkas.

veikla ir jo dideli nuopelani 
jaunimą žavi, stebina ir skati
na veikti.

Kun. dr. J. Petraitis pasvei
kino Memmingeno lietuvių var
du ir įteikė dovaną — puikių 
rožių puokštę.

K. Oleka pasveikino Miun
cheno Balfo tarėjų vardu, iš
keldamas kan. J. Končiaus 
nuopelnus išleidžiant anglų — 
vokiečių — lietuvių kalbos žo
dyną.

Mažyčiai Pauliukevičiūtė ir 
Armonas jubiliatui Įteikė rožių 

puokštę naujausiai iš Lietuvos 
atvykusių vardu ir pasakė tam 
specialiai sukurtą eilėraštuką.

Raštu sveikino kpt. J. Matu
laitis Lietuvių darbo kuopų 
vardu, kartu atsiųsdamas ir do
vanėle, ir J. Kairys.

Paskutinysis sveikino tik ką 
iš Pax Romana suvažiavimo 
Šveicarijoje atvykęs dr. P kar
velis. Vliko Vykd. Tarybos var
du. Dr. P. Karvelis priminė 
šiuo laiku visų lietuvių didžiau
sia rūpesti — kovą dėl Lietu
vos išlaisvinimo.

Sveikinimams pasibaigus, 
kun. J. Tautkevičius visų šia
me minėjime esančių dalyvių 
vardu su visų parašais įteikė 
jubiliatui dovanų — albumą, 
kurio viršelį puošė Trijų Kry
žių paminklas Vilniuje, ir tuoj 
po to jubiliatui visi sugiedojo 
illgiausių metų.

Visiems sveikintojams atsa
kė kan. J. Končius. Išreiškė

džiaugsmą už tokį dideli dėkin
gumą ir pagarbą. Bet kas dir
ba šalpos darbą, tas jokių pa
dėkų neieško ir nereikalauja. 
Toliau jubiliatas tęsė: "Kad aš 
sulaukiau 70 m. amžiaus, tai 
ne mano nuopelnas, čia Dievo 
valia. Pagaliau 70 metų amžius 
— tai. nieko nepaprasto, tai tik 
subrendusio žmogaus amžius. 
Aš dabar kaip tik tokioje būk
lėje jaučiuosi ir tikiuosi dar ga
lėsiu ši tą padaryti ir tolimes
nėje ateityje. Vienas nieko ne
būčiau galėjęs nuveikti — tęsė 
kan. J. Končius, — tai nuopel
nas visų Amerikos lietuvių. 
Jiems priklauso ir padėka. Man 
tik teko vadovauti, bet tai, kaip 
kunigui, yra visai natūralu".

Toliau jubiliatas papasakojo 
savo veiklos prisiminimų, ku
rie giliausiai paliko jo atminty
je. kai po Didžiojo karo pa
dėjo grįžti į Lietuvą 30.000 lie
tuvių karo belaisvių ir tremti
nių. "Labdarybės veiklai mane 
galutinai paskatino lietuvių be
laisvių vargas ir baisus skur
das. kurį aš mačiau 1917-1918 
metais. Mano širdis mane tai 
veiklai privertė. Esu dėkingas 
Dievui, kad man davė tam dar
bui pakankamai jėgų ir svei
katos. O kaip kunigui, tai tas 
darbas buvo man tik vienas 
džiaugsmas ir malonumas, nors

DAINAVOJE moksleivių ateitininkų stovyklos vadovybė.

SOL J. VAZNELIS DAINUOS LOS ANGELES. CALIF.
LB Los Angeles apylinkės 

valdyba, norėdama sužadinti 
gyvesni susidomėjimą bendruo
menės idėja, suburiant plačiai 
pasisklaidžiusius prie Pacifiko 
savuosius tautiečius, rengia Ka
lifornijos lietuvių dieną. Šis 
metinis didysis lietuvių susibū
rimas bus rugsėjo 10 ukrainie
čių kultūros centre. 4315 Mel- 
rose Avė.

Linden ...
(Atkelta iš 4 psl.)

Bendrai, kas turi palinkimą 
prie inkstų, tulžies pūslės, šla
pimo pūslės smėlio ir akmenų, 
arba kuris laikosi dzūkų prie
žodžio — žmogus ne kiaulė, pro 
karčiamą nepraeisi, — patarti
na kasmet kokį mėnesį pager
ti erškėtuogių arbatos. Ši arba
ta naudinga kiekvienam sens
tančiam žmogaus organizmui 
apvalyti, jį atgaivinti.

SAUSŲ ERŠKĖTUOGIŲ 
' ARBATA

Saują sausų uogų užpilti po
ra stiklinių vandens, virti, kol 
liks tik pusė vandens, išgerti, 
likusias uogas užpilti karštu 
vandeniu, kitą dieną vėl gerai 
pavirinti. Taip vieną uogų sau
ją galima pavirinti 3-4 kartus. 
Per diena išgerti viena stikli
nę šios arbatos. Dėl skonio pri
dėti cukraus arba medaus.
ANTPILAS ANT DEGTINĖS

Vieną stiklinę smulkiai su
pjaustytų džiovintų uogų su
maišyti su 1-1 ’ o stikline smul
kaus cukraus, užpilti stipria deg
tine ir 5 dienas pastatyti lange 
prieš saulę, šeštą dieną pridėti 
2-3 stiklines degtinės ir vėl lai
kyti 5 dienas prieš saulę. De
šimtą dieną perkošus ir lengvai 
išspaudus degtinės prisigėru
sias uogas, jau galima vartoti. 
Geriausia gerti po stikliuką du 
kartu dienoje.

Kiti rekomenduoja prie tul-
žies. šlapimo pūslės, inkstų ak
menų erškėtrožių šaknis, kurių 
arbata akmenis tirpina, paver
čia smėliu, o pastarasis šlapimo 
išplaunamas laukan. Smulkiai 
supiaustytu šaknų imami du 
valgomi šaukštai, užpilama stik
linė vandens, 15 minučių pavi
rinama. duodama nusistovėti 
kol atšals. Geriama 2-3 kartus 
per dieną po stiklinę viena dvi 
savaites.

Šių uogų galima nusipirkti 
Brooklyne 5740 Myrtle Avė. 
Svaro kaina 2.50 dol. arba ru
denį pačiam prisirinkti Forest 
Parke.

ir vargo netrūko". Baigdam 
kan. J. Končius pabrėžė: “Įver
tinu jūsų žodžius, gėles ir do
vanas; dar daugiau vertinu vai
kučių bučinius, nors aš to viso 
triukšmo nenorėjau . . . Jūsų 
padėka ir įvertinimus perduo
siu Amerikos lietuviams, nes 
tai jiems priklauso". Pabaigo
je jubiliatas palinkėjo kuo grei-~ 
čiau sulaukti laisvės Lietuvai.*

Po minėjimo oficialiosios da
lies buvo laisvai pasisakyta šio 
momento aktualiausiais Lietu
vai klausimais. Kalbėjo kan. J. 
B. Končius, dr. P. Karvelis, T. 
A. Bernatonis ir k.

Jau ne kartą LB Los Ange-» 
les apylinkė, kurios pirm, yra 
inž. J. Motiejūnas, yra davusi 
puikių meninių pastatymų, bet 
jie būdavo atliekami dažniau
sia vietinėmis pajėgomis. Šiais 
metais LB apyl. valdyba, no
rėdama padaryti staigmeną, pa
kvietė iš Chicagos solistą Joną 
Vaznelį, kurio koncertas bus 
vienas iš pagrindinių tos die
nos meninėje dalyje. Apie J. 
Vaznelį Los Angeles lietuvių 
publika daugiausia turėjo pro
gos skaityti tik spaudoje. Tik 
retas iš Los Angeles, nuvykęs 
į Chicagą. turėjo progos išgirs
ti jo sultingą balsą. Vaznelis 
jau kelinti metai dainuoja Chi
cagos Lyric operoje. Chicago- 
je jis ir dainavo visuose lie
tuvių operų pastatymuose. La
bai plačiai jo garsas nuskam
bėjo jam pasirodžius Chicagos 
lietuvių vyrų choro Vytis pa
statytoje Fausto operoje, ku
rioje jis puikiai pasireiškė, at
likdamas Mefistofelio vaidme
nį. Kritikai apie J. Vaznelį at
siliepia palankiai. Jis turi dide
li vokalinį turtą ir puikią vai
dybą.

Be J. Vaznelio koncerto, dar 
pasirodys naujai sudarytas Los 
Angeles vyrų kvartetas “Daina"

BALTDIOReS ŽINIOS
Amerikos Legijono lietuviu 

postas 154 šią vasara neteko 
dviejų žymių veikėjų: dr. Al
berto Želvio ir teisėjo Tomo 
Marcinkevičiaus — Marcin. Jie 
buvo vieni iš posto kūrėjų, pos
to veikloje aktyviai reiškėsi per 
20 metų. Tai buvo patriotai, 
kurie nesibijojo prisipažinti esą 
lietuviai. Posto nariai liūdi jų.

Kapitonas Karolis Kačauskas, 
marinas, baigęs savo tarnybą 
tolimoje Okinavos saloje, grįžo 
su savo šeima atostogų pas tė
vus Kazį ir Marija Kačauskusz

Kun. A. Dranginis grižo iš 
atostogų, kurias praleido su 
savo broliais ir giminėmis Pa.

Kun. K. Pugevičius išvyko 
atostogų.

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštele 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvese. 

baritonas V. Mačys, bosas V. 
Dargis. 1 tenoras M. Jarašiūnas 
ir II tenoras B. Seliukas. Kvar
tetui akomponuoja jauna pia
nistė R. Apeikytė. Kvarteto va
dovas — muzikas P. Armonas.

Susirinkę į lietuvių dieną Ka
lifornijos lietuviai turės progos 
pasiklausyti reto vokalinio kon
certo. susitikti savo pažįstamus 
ir. pagaliau, pasišokti, grojant 
vienam iš geriausių M. Krafto 
orkestrų.

Sidzikauskai atostogauja
Juozas Sidzikauskas iš Oak- 

land. Calif., vykdamas atosto
gų į Meksika, buvo sustojęs 
Los Angeles, kur pasimatė su 
senais pažįstamais Deveniais. 
Medžiukais. Telyčėnu ir kitais, 
dalyvavo Pavergtų Tautų savai
tės užbaigimo minėjime ukrai
niečių kultūros centre. Kartu su 
juo buvo žmona, duktė Marga
rita, Kalifornjos universiteto 
studentė, sūnus Juozukas ir gi
minaitė Vasiliauskaitė iš Rrook- 
lyno. Juozas Sidzikauskas prieš 
penkerius metus persikėlė iš 
Brooklyn, N. Y. i Oakland, kur 
dirba kaip inžinierius konsul
tantas. Jis yra brolis ministe- 
rio Vaclovo Sidzikausko. Pa
vergtų Europos Tautų pirmi
ninko. I.M.

Kazys Bradūnas, poetas, su 
šeima ruošiasi išsikelti iš Bal- 
timorės į Chicagą. kur jis dirbs 
Draugo redakcijoje. Atvykęs iš 
tremties ir įsikūręs Baltimorė- 
je. jis gyvai reiškėsi kultūri
niame gyvenime. Linkime jam 
kuo geriausios sėkmės naujame 
darbe.

Sodaliečiu ruošiamas “Fa- 
shion Sho\v” įvyks rugsėjo 18 
Mardi Gras Supper Club salė
je. Dabar jau platinami bilietai.

Jonas Švelnys, senos kartos 
lietuvis, ilgus metus sirgulia
vęs. mirė rugpiūčio 1. Gedu
lingos mišios už jo vėle buvo 
aukotos šv. Alfonso bažnyčio
je rugpiūčio 5. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Ona ir dukra Al
dona. Jonas Obelinis

Kas norėtu vykti j 
Kanados liet, dieiuj

Artėja rugsėjo 2 — artėja 
ir Kanados lietuviu diena .Mon
trealyje. Tikėdami, kad ta pro
ga Montrealyje atsilankys dau
gelis svečių iš Kanados ir JAV. 
komitetas labai susirūpinęs vi
sus atvykstančius aprūpinti 
nakvynėmis. Tam tikslui yra 
sudarytas butų ir informacijos 
skyrius. Kas numato atsilanky
ti Montrealyje ir neturi pažįs
tamų. prašoma rašyti komisi
jai: J. Adomaitis. 591 Gerald 
St.. La Šalie. Q.. Canada. telef. 
DO 6-7639. arba J Adomonis. 
1674 Convrette St.. Villc St. 
Lament. Montreal Canada. tol. 
RI 4-6940. Reikia nurodyti as
menų skaičių, atvykimo laika 
ir priemones imašina. trauki
niu. autobusu, lėktuvu) ir kiek 
mano Montrealyje užtrukti.

Butu skyrius

— Prof. K. Pakšto minėji
mą rengia Detroito ateitininkai 
rugsėjo 24. Paskaitą skaitys 
prof. J. Eretas, atvykęs iš Švei
carijos.

— Atlanto Rajono stovykla 
prasideda rugpiūčio 27 d. 14 
vai. ir tęsis iki rugsėjo 4 d. 
16 vai. Daugumai anksčiau sto
vyklavusių vieta gerai žinoma 
-— tai Child, Boy Scout Reser- 
vation, Manomet. Mass.. prie 
kelio 3A itel. CA 4-2080) Sto
vyklavietė yra prie gražaus eže
ro. apsupta pušaitėmis. Regis
tracijos mokestis 5 dol. Mokes
tis vienam asmeniui iš šeimos 
20 dol., dviem — 35 dol., trim 
— 50 dol. Rajono vadovybė 
kviečia visus vilkiukus, skautus 
bei skautus vyčius skubiai re
gistruotis pas savo vietovių tie
sioginius vadovus arba atski
rais atsitikimais per stovyklų 
ūkio skyriaus vedėją ps. M. Su- 
batkevičių. 718 E. 6th Street. 
South Boston 27, Mass.

— Prof. Z. Ivinskis, Liet. Ka
talikų Mokslo Akademijos vi
cepirmininkas, rugpiūčio gale 
išvyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur pasiliks apie 4 
savaites ir dalyvaus Akademi
jos suvažiavime. Kelionę apmo
ka prel. Pr. Juras.

— Saleziečiu vedama vasar
vietė gražiame Aostos slėny, 
Matherhorno—Gervino papėdė
je. ir šiemet liepos 1 atvėrė 
duris lietuvių jaunimui. Pirmo
sios trys savaitės skirtos tik 
pas tėvus negalintiems sugrįž
ti Castelnuovo Don Bosco auk
lėtiniams. gi nuo liepos 25 ir 
kitiems, kurių du būriai atvyks
ta iš Vokietijos. Vasaros apie 
70 jaunuolių. Balfo Centras, 
įvertindamas saleziečių darbą, 
prisiuntė tūkstantie.s dol. auka.

LDS SEIMAS
Šv. Juozapo Lietuvių Romos 

Katalikų Darbininkų Sąjungos 
seimas įvyks rugsėjo 16, šeš
tadienį, So. Bostone. Pradeda
mas 10 vai. iškilmingomis pa
maldomis šv. Petro bažnyčio
je. Po mišių seimo posėdžiai 
vyks parapijos salėje prie 5 
gatvės. So. Boston. Mass.

Kuopos ir apskričiai malo
niai kviečiami atsiųsti savo at
stovus. Konstitucijoje nurody
ta. kiek kuopos ir apskričiai 
gali siųsti atstovų ir kas turi 
sprendžiamąjį balsą. Visos LDS 
kuopos, apsimokėjusios nario 
mokestį po 50 centų nuo as
mens metams, LDS apskričio 
atstovai. Centro Valdybos na
riai ir LDS garbės nariai sei
me turi sprendžiamąjį balsą, o 
svečiai — patariamąjį balsą. 
Sekmadienį, rugsėjo 17. j?v. 
Petro bažnyčioje bus aukoja
mos mišios už visus LDS gy
vus ir mirusius narius.

Visais seimo reikalais rašy
ti: \V. 50 Sixth St.. So. Boston. 
Mass.. arba 37 Franklin St. 
.\orwood, Mass.

Vincas J. Kudirka, LDS
Centro Valdybos Pirmininkas

V A S A R O S 
A T O S T O G O S
p r i e Ali a n I o

Geriausiai pailsėsite atostogų 
šalyje Kennebunkport, Maine.

Pranciškonu vedami vasarna
miai priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasidėjo birželio 30 d. 
ir baigsis rugsėjo 1 d.

Daugelio metu praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 
žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje juroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY 

KENNEBUNKPORT. MAINE
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BRAZILIJOJE LIETUVOS KONSULATAS VĖL VEIKIA
Pasikalbėjimas su kun. P. Ragažinsku

CONTRACTORS ROOFERS

Rugpjūčio 7 į Darbininko re
dakciją užsuko kun. Pijus R»- 
gažinskas, Sao Paulo, Brazilijo
je, lietuvių parapijos klebonas. 
Amerikoje nebe pirmą kartą. 
Prieš trejetą metų, kaip Bra
zilijos lietuvių bendruomenės 
atstovas, dalyvavo pasaulinia
me lietuvių seime New Yorke. 
Dabar lankys gimines Ameriko
je ir Kanadoje. Išbus apie porą 
mėnesių.

Seminariją yra baigęs Vilka
viškyje, buvęs vikaru pas prel. 
M. Krupavičių Kalvarijoje. 
Prieš 25 metus atvyko į Bra
ziliją. Egyverięs tiek laiko, ge
rai pažįsta tiek lietuvių, tiek 
vietinį gyvenimą. Savo vikarais 
turi veiklų kun. Juozą Šeške
vičių. kuris ypač sėkmingai dir
ba su jaunimu, ir kun. Antaną 
Milių. Tie du kunigai ir tvar
ko dabar parapijos reikalus.

Lietuviška parapija
Parapija didelė. Lietuvių jai 

priklauso apie 12,000. Jie iš
blaškyti įvairiuose Sao Paulo 
priemiesčiuose. Tenka juos lan
kyti. Be to, parapija dar aptar
nauja ir vietinius gyventojus, 
nes aplink arti kitos bažnyčios 
nėra. Santykiai su vyskupija 
geri. Vyskupijos valdytojas, 
kardinolas, pagal popiežiaus en
cikliką leidžia veikti tremtinių 
parapijom, bet jos turi kartu 
aptarnauti ir vietinius žmones.

Parapijoje dabar didžiausias 
rūpestis įsigyti tinkamas patal
pas jaunimui, kur jis galėtų su
sieiti ir bendrai veikti. Tuo rū
pinasi kun. J. Šeškevičius.

Lietuvos konsulatas
Konsulatas vėl pradeda veik

ti. Iš užsienio reikalų ministe
rijos gautas dar žodinis leidi
mas, kad konsulatas gali tvar
kyti lietuvių reikalus. Uždarius 
pasiuntinybę, pačioje brazilų 
spaudoje buvo nemažai rašoma 
ir priekaištaujama naujam pre
zidentui. Manoma, kad pamažu 
bus atgautos pirmykštės teisės.

Prezidentas Ouadros
Naujasis Brazilijos preziden

tas yra pas lietuvius kalbėjęs, 
klebonijoje svečiavęsis ir pie
tavęs. Tada buvo Sao Paulo 
miesto savivaldybės narys. Yra 
ispaniško kraujo, karštas, tem
peramentingas, linkęs į dikta
tūrą. Iš čia jo savaranki ir stai
gi politika. Spauda ir parla
mentas stipriai prezidentą kri
tikavo ir atšaldė jo išsišoki
mus. Tačiau kraštui daro ir ge
ra. Išvalė visą korupciją, kuri 
buvo susitelkusi prie senojo 
prezidento. Pagerėjo ekonominė 
padėtis. Darbų netrūksta, pa
gyvėjo prekyba.

Santykiai su rusais
Prezidento noras vesti sava

rankišką politiką nuvedė ir prie 
santykių atgaivinimo su Sovie
tu Sąjunga. Lankėsi prekybos 
delegacijos iš Maskvos ir Bra
zilijos delegacija Maskvoje. Ir 
čia prezidentas laikosi griežtai. 
Kiek Maskva įsileidžia brazilų, 
tiek jis įsileidžia rusų. Bet pre
zidentas vieną dieną galis vi
sus išvaikyti.

Naujoji sostinė
Prezidentas jau gyvena Bra

zilijoj. sostinėj, kuri pastatyta 
kontinente, apie 1200 kilomet
rų nuo Rio de Janeiro, 1200 
metrų aukštumoje. Brangi sos
tinės statyba ir nuvertino Bra
zilijos pinigą (kruzeirą). Darbas 
dar nebaigtas. Dabar gyvena 
tik apie 70,000 žmonių su sta
tybos darbininkais. Brazilijoje 
yra prezidentas, parlamentas, o 
ministerijos dar Rio de Janeiro. 
Pamažu naujon sostinėn keliasi 
ir visos pasiuntinybės. Ameri
ka jau pasistatė savo namus. 
Kitos valstybės yra prašomos 
per porą metų įsikurti naujo
je sostinėje.

Atsilikęs kraštas
Brazilijoje dar yra daug at

silikimo. daug beraščių. Tuo su
sirūpino ne tik valstybė, bet

KUN. PIJUS RAGA2INSKAS

Tho«. M. DePaoli. Ine. — Build^es- 
Contractors. Mem.: BuiMers Asaoc. 
of Westchester County. Custom 
builder;: oi homes. remodeling. al- 
terattons. masons, painting. vrater- 
proofing. Spec. consideration to re- 
ligioun institutions. Mahopac Avė.. 
Croton Falls, N.Y.; 914 CR 7-3339.

MACK TR A VIS & SON 
WATERPROOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET METAL WORK
Special consideration given tų

> Reiigious Institutions
A«l Work Guaranteed

103 W. 1O4th Street. New fork. N. Y.
ACademy 2-5966

WHITi: HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

U-16 SAMAICA AVĖ. W«odbaven 21. N. Y. Tel Vlrainia S.9S1» į

Vasęuez General Contractor, 
lac.

Route 100, Briardiff Manor, New 
York — DEMOUTION. SHORING. 
EXCAVATTNG and GRADING. — 
Special consideration given to re
iigious institutions. Tel. Wl 1-7050

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Gutters, leaders, skylights & duct 
vvork. Special consideration given 
to Rejigious Institutions. — Phone: 
OL I-9595 OLI-9596

, Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam | 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių 1

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

AUCELLO ELECTRIC CORP.
JULIUS AUCELLO 

Licensed Electrical Contractors 
Associate Member I-A.E.I. Special 
consideration given to reiigious insti- 
tutiona. 45 Columbia Avenue, Thorn- 
wood, N.Y. Tel. 914-RO 9-0539.

TAKAC ROOFING AND SHEET 
METAL WORKS, INC.- 

468 Palmer Rd.. Yonkers. N. Y.
ROOFING REPAIRS - GUTTERS

LEADERS. Special Consideration 
given to reiigious institutions. 

YO 8-4314 .

S & G MEAT MARKET

RIO DE JANEIRO, senoji Brazilijos sostinė.

ir Bažnyčia. Stengiamasi viso
kiais būdais pakelti žmonių 
švietimą. Miesto darbininkai 
turi socialinę globą, bet tos glo
bos neturi kaimo žmonės. Da
bar šiaurės Brazilijoje Ameri
kos valdžia vykdys didžiuosius 
statybos darbus. Tas pakels 
žmonių ekonominį gyvenimą.

Pragyvenimas šiaip yra ne
brangus, palyginus su Amerika. 
Vienas lietuvis pensininkas, at
vykęs Brazilijon, iš 100 dol. 
pensijos pragyvena labai gerai.

Kaip gyvena lietuviai
Daugiausia lietuvių gyvena 

miestuose. Tai sena emigraci
ja. Jie Įsikūrę neblogai, turi 
namus. Yra lietuvių ir žemės 
ūkyje — fazendose. Vienas tu
ri net 2,000 ha ir verčiasi ka
vos plantacijomis.

Į Lietuvą
Ekskursijos iš ten į Lietuvą 

nevažiuoja. Bet buvo keletas, 
kurie nuvažiavo ir papuolė į 
didelį vargą. Dabar šaukiasi, 
kad išgelbėtų bent jų vaikus, 
kurie yra gimę Brazilijoje.

Pačiame krašte vyrauja an
tikomunistinės nuoaikos. Ka
riuomenė yra tvirtose rankose 
ir ji neleis nei prezidentui nei 
kam kitam išsišokti. CastrO ša
lininkų yra nedaug. Tai dau
giausia papirkti studentai, ku- 
•ie apmokyti surengia riaušes 
ir demonstracijas. Dabar di- 
ižiųjų universitetų studentų 
iraugijos viešai per spaudą ir 
-adiją nuo jų atsiriboja^

šiaip brazilai yra patriotai. 
Fei pasakysi, kad jų krašte tu
pėtų būti geriau, tuoj patars: 
•ėtų būt geriau, tuoj patars: 
tam čia gyveni, važiuok kitur.

Kapsas Suduvietis

LAWRENCE P. BETTERS, INC. 
Licensed Electrical Contractor — 
VViring for Light - Heat - Power 
and Repairs. Special consideration 
to reiigious institutions. 217 Main 
Street, Eastchester, N. Y.; Pnone 

. SCarsdale 3-0204

SOMETHING NEW —
Lifetime aluminum gutters in one 
length. Guaranteed ROOFING RE- 
PAIRS of all types. Special consi
deration given to reiigious institu
tions. L. F. REID. IVanhoe 6-1573, 
Suffolk Branch — call CE 4-5975.

. buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

340 Grand Street, Brooklyn 11. N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų;

FLOOR SERVICES

No Floor Problem is Too Tough for 
IP FLOOR COVERING CONTRACTORS 
Residential - Commercial - Institutional 
ur Specialty is TILE all Standard branda 
ree Estimates - Competitiveiy Priced 
I Work Guaranteed. Special considera- 

LK>n given to reiigious institutions. Call 
Today—Don t Delay. 224 St. Mark Avė., 
Brooklyn, N. Y. ST 3-7744

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI 3%

PER METUS

FLOOR SCRAHNG 
Watef proof, scratch proof applied. 
Special consideration given to re- 
ligious institutions. Ask — 

PELLEGRINI & SON 
DE 5-7410

metų ketvirtinis dviems metams ar 
normalaus ir %% specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS

Dividendai apskaičiuojami 
datigiau (3*«%

31/2%
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK
A MUTUAL BANK

..kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!**
IN BROOKLYN, N. Y.

Rastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirmsd vakarais nūn 5 Iki 8 v
PResident 3-7000

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEDUA OFFICE:

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

Brodwav. Office:
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

Pirmadieniais —
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg- 2-667*

MondaV to Frirlay 10 A. M. - 4 P. M. 
FYlday Evenings 6 - 9 P. M.

PYramid 9-6100

Member Federal Depoait Insurance Corporation

Robert Quinn

No job too big or too small 
Free Estimate

Special Consideration Given to 
Reiigious Institutions 

411 37th SL Brooklyn 32, N. Y. 
SOuth 8-8780 Res. ULster 4-7635

Vincent J. Mušto, MASON CON- 
TRACTOR—2918 Paine St., Brohx. 
M & E Mason Contractors, Altera- 
tions, Violations removed, Brick 
Pointing, Waterproofing, Concrete 
repair vvork: driveways, porches & 
granite & staps. Special consider
ation to relig. institutes. TA 3-8347.

STANLEY’S ROOFING & BLDG. 
SERVICE

523 W. 184 Street. Bronx 
Specialists in VVaterproofing Roof
ing Bldg. Service. Special consi
deration to reiigious institutions.

WA 7-3300

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

HARSEY ELECTRIC CO., INC. 
1900 Commerce St. 

Yorktovvn Heights, N. Y. 
Specialists in Every Type 

of Electrical Work 
Special consideration to Reiigious 
Institutions. — Tel. YO 2-2766

KEY ROOFING and 
SHEETMETAL CORP.

102 Haarieon Avė., White Plains, 
N.Y. — Roofing specialists - new 
rbofs, old roofs repaired - gutters 
- all t y peš sheet metai vvork. 
Special consideration to reiigious 
institutions. — RO 1-4777

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

BUSS. OPORTUNITY
WATERPRO0FING SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

MOTELS
JERSEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popular 
Most Beautiful Motei—”’ell known 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
truction — Appealing to Best Cli- 
entele — Principais only. Aąuilina 
— 125 Vine St. Pittston. Pa.

Painting - Roofing - Waterproofing 
Indoor -,Outdoor. Special consider
ation given to reiigious institutions. 

GREATER METROPOLITAN 
NEW YORK PAINTING 

& VVATERPROOFING CO. 
180 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 
ST 9-0313 — . 24 Hour Service

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

MOTELS

PETERSEN'S COLONIAL MOTEL 
210 ARNOLD AVĖ. POINT 
PLEASANT BEACH. N.J.

Modern Family Units—Efficiencies 
and Kitchenettes—Located in Resi 
dential District—One Long Block 
from Beach and Boardwalk. Special 
consideration given to reiigious 
groups. Phone: TWinbrook 9-2894.

J & G VVATERPROOFING CO. 
VVaterproofing - Masonry Restora- 
tion - Expert Brick Pointing - Ce- 
ment Washing - Caulking - Grout- 
ing. Residential, Industrial. Special 
consideration given to Reiigious 
Institutions. 143 Bennett Avė., Nevv 
York 40, N. Y. — SW 5-573C

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

Telefonas: STagg 2-5938

KA -JAX MOTEL
Nevvburgh, New York

19. Units - fully Air-Conditioned - 
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - acres - Lawn g ame.s - 
Picnic Area - Spacious Rooms — 

“Exclusive būt not Expensive”
914 JO 2-7700

The Weathermastic Co.— Ėst. 1941 
WATERPROOFING. — Authorized 
Insul-Mastic applicators. Rustproof- 
ing all Metai & Steel; Exterior Wa- 
terproofing; Sprayed on Flintkote 
Roofs: Pointing. Special considera
tion given to reiigious institutions. 
138 Edgecliff Terrace, Yonkers, 
N. Y. — YOnkers 5-4672.

ACCREDITED RESTORATION Co. 
Ine. — Commercial - Industrial 
VVaterproofing Contractors. — All 
Phases of Exterior Restoration. — 
Special consideration given to reli- 
gious institutions. 3807 - 1Oth Avė., 
New York City. Tel. Wl 2-5010.

už savo automobilio apdraudę?
21,000,000 automobilių savininkų moka dau-Virš

giau, negu reikalinga. Jei tik Jūsų vairavimo re
kordas yra geras, Jūs esate kvalifikuotas: dideliam 
apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai ir 
'greitesniam patarnavimui, reikalaujant nuostolių 
atlyginimo. Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

AL-SAN
RESORT MOTEL

— Open All Year —
Created for true New J'ersey 
Vacationing — in the casual 

Manner
77 ULTRA-MODERN UNITS
2 SWIMMING POOLS. TV 

RECREĄTION ROOM 
Completely Air Conditioned

Al.«n: R*-staurant. Cocktail Lounge
Dininę Room. (Ind^p^ndf-ntly nianan--d 
on tho Premisos). Special consideration 
given to religoius groups.
Route 35 — Spring Lake, N. J.
Glbson 9-6146 P.O. Box 14

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill River Road 

ARDSLEY. N. Y.
— 35 Years of Quality Work— 
Waterproofing for Every Need 
Special Consideration Given to 

Reiigious Institutions
OW 3-2560

84-17 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y,
TeL VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS: 1
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

and

COUTH BAY MOTEL
Montauk Hg’way, Copiague, LI,NY 
Welcome to Long Island’s Newest 
Jtlotel. Luxurious aocommodations, 
All Conveniences, Air-Conditioned. 
Special consideration given to reli- 
gious groups. Phone 516 MY 1-0700

JOHN J. M0RAN CO.
485 5th Avenue, N. Y. C. 

Waterproofing. Concrete & Mason
ry, Restoration, Building Altera- 
tions, Pointing, Exterior Pa nting. 
Industrial, Flooring. Special consi
deration to reiigious institutions.

Y U 6-4230

NEW
Oceana Motei

ACAOEMY VVATERPROOFING 
& CLEANING CORP. 

42-17 27th Street, L.I.C. 1, N.Y. 
VVaterproofing - Steam Cleaning 

Hand washing - Pointing - Masonry 
- Caulking. Special consideration 
given to reiigious institutions. 

Tel. EM 1-0052

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

HANSEN A SYVERSON, INC. » 
Canopus Holk>w Rd„ Putnam Vai- ► 
ley, N.Y. — LAke 8-4588 — Wood J 
and Cork Floors laid scraped and ► 
refinished; Asphalt & Rubber Tile *> 
laid, gymnasiums scraped < lined. 
Write to:

P.O. Box 643, Peeksklll, N. Y.

"NOTHING FINER ’ «
o 33 UNITS 1
o FREE TV IN ROOMS 4
o LARGE SUNDECK J
o FREE PARKING «

SEaside PK 9-1489 «
Blvd. & Carteret Ave„ Rt. #35 <

DOMINIC D'ERCOLE
183 Starr St., Brooklyn 37, N. Y. 

Estbl. 1927
Waterproofing, Pointing, Caulking 
“VVatertight Walls”, Foundations & 
Basements. Special consideration 
to reiigious institutions. HY 7-5432

PAINTING

100 FIREPROOF HOTEL

OTTO PLAUE
11 Addison Street. Larchmont. N.Y.

PAINTING - DECORATING
PĄPERHANGING

Residential - Commercial - In 
tional...................................TE 4-3570

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. Tel. VI7-4477

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.

Floor Coverings, Carpets, Linole
umo, Floor & Wall Tile*. Cartoads 
and cartoads in stock. Inctallation 
by experts. Free estimates; special 
consideration to reiigious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
A 17th SL, Fairlawn, N. J. Eves. 
tilt 9 P.M„ closed Sat. at Noon 
during July & August. SW 7-5414.

JORDANS FLOOR WAXING 
SERVICE

15 Turin Avė., Bedforrd Kilis, N.Y. 
Phone 914-MO 6-6527

Complete Service on Floors. Special 
consideration to relig. institutions.

ASBUKYPABK, N. J.

FLOORS SCRAPED 
and REFINI8HED

Expertly Done w*th Special 
Consideration to Reiigious Irstltu- 
tlons. Call day or night WA 8-4791.

PAINTING - DECORATING and 
PAPERKA NGING Special con
sideration given to Reiigious Insti
tutions. — Phone after 6 P.M.

E. JOHNSON
NI 5-6076

A-l PAINTING
Fast - Clean ■ Reasonable 

Special consideration given to 
Reiigious Institutions 

Fiee Estimate:- 
Phone H Y 9-8786

EMIL DUPAS. 5866 - 57th Street. 
Maspeth, L.l„ N.Y. — Painting & 
Decorating — Brush and Spray — 
Institutional - Residential . Indust- 
rial — Interior and Exterior. Spe
cial consideration given to reiigious 
institutions. — Phone EM 6-6886.

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27. N. Y,
(Ridgewood)

Tel EVergreen 2 6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūėies lle- 
tuvitkas maistas prieina-

I % momis kainomis.



RESTAURANTSRESTAURANTS

Veda K. Merkis

SCHOOLS

VOCATIONS

J ESU IT BROTHERS

CHIDREN BOARDED

AIR CONDITIONINGLAWN MAINT.

I* PUTNAMO mergaičių stovyklos. Nuotr. B. Kerbelienčs.

POINT VIEW INN, Bay Side Dr 
Point Lookout, L.I, N.Y. — Lobster 
prime beef, smorgsbord; lunch, din
ner, ladies afternoon toas; all sočiai 
& church funetions. Spec. consider
ation to relig. groups. Now under 
new management of the Browns of 
Boothbay Harbor, Me. GE 1-3196.

Carl Hoppl's WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke, Westbury, N.Y. —■ Tel. 
Edgewood 3-7117. Erich Gruettner, Mgr. 
Lunch served daily from 12:00 - 3 P.M. 
Dinner: from 5 P.M.; Sunday Dinner 
from' noon. Closed Tuesday. Continental 
Cuisine. Banquet faci Ilties to 150. Organ 
music Fri. A SaL Free parking. Com- 
pletely air-conditioned. Spec. consider. 
ation given to religious groups. Member 
of Carte Blanche. Diner's, Am. Express.

Daytone mūsų jaunius paglo
bojo vietos lietuviai: dr. Masilio- 
riis—Palčiauską ir V. Zukaitis— 
Makaitį.

LICENSED BOARDING HOME 
FOR CHILDREN

IN PRIVATELY OWNED HOME
Catholics welcomed. Sleep in or out

OL 3-4213

JAV jaunių pirmenybes, Daytcm. 
Obio, laimėtojus rikiuoja šitaip: 
Robin Ault, N.Y., B. Zuckerman, 
N.Y. ir W. Gould, Providence, R. 
L, visi po 7-2 tš., seka trys po 6% 
taškų, po jų septintuoju eina 
Viktoras Palčiauskas (20 metų, iš 
Cbicagos) su 6 taškais. Grupėje 
su 5 taškais atsistojo 16-metis 
Algis Mak-ait.is iš Bostono. Viso 
buvo 66 dalyviai, įskaitant New 
Yorko pažibas: praeitų metų JAV 
jaunių čempioną R. Ault ir šių 
metų N. Yorko jaunių nugalėto-

"■ <s

S *Sį--į.
i '

DABBlNlNKAS

NURSING SCHOOLS

THE PINES NURSERY A 
KINOERGARTEN

Betty Pines, Director. BA., M. A. 
z (ED.)

e Registretion Limited o lacenaed

credited Scbooi o Monthly Parent 
Teacher Meetings o Nurse on Pre- 
mises. For an Appointment Pleepe 
Ttiephone UI. 4-0415
108-49 70th Avenue • Forest Hftls, 
New York.

Excellent Food Servsd ia poautiful 
Country Atmospbcre at reasonable 
prtoea. Special coatiderattoa given 
te reUgiouo groups. Short distance 
te Graymoor — ALPINE INN — 
Stmib Oak, Now York; Phone SU
LA 8-9S1S — Wln Wįnter, Prop.

BERLING CAKE 
DECORATING SCHCOL 

Candy and Baking 
1405 3rd Avė, New York City 

RE 4^5475 
Day and Night

Australiją, komandinėse rungty
nėse su Sovietų S-ga, turėjo su- 
pasuoti prieš didmeisterį Bonda- 
revskį. Sovietai įveikė Australiją 
3y2-2%.

Sydnejuj, Australijos ukrainie
čiai surengė turnyrą. Dalyvavo 
26, 8 ratų varžybose. Laimėjo J. 
Kellner su 6yz tš., Berger 6, Fell 
sy2 tš. Dalyvavo 3 lietuviai; jų 
pasekmės: Liūgą 4 tš., Mašins- 
kas — 3 ir Venclovas tš:, skel
bia Australijos “Chess World.”

Studentų pasaulio p-bėse Hel
sinky: 1. Sovietų komanda 39& - 
8% taškų, 2. JAV 34^2, Čekoslova
kija ir Rytų Vokietija po 31 tš., 
seka Bulgarija, Olandija, Anglija 
ir kt. Praeitose p-bėse Amerikos 
komanda buvo pirmoji ir Sovietų 
— antroj vietoj.

N. Anglijos p-bės įvyks rugsėjo 
1-4 d.d. Providence, RJ., 
šveicarų sistema.

Fischerio - Reshevskio 
tebėra lygioj padėty po
tačiau aštuntoj partijoj Fischeris 
stovi geriau.

Palangoj, Pabaltijo ir Gruzijos 
turnyre lietuviai prastai pasiro
dė. Latvija 34, Estija 31, Gruzija 
28 ir Lietuva 27 tš. Pavieniai lai
mėjo estas Nejus, sukoręs 11-4 
taškų. Maslovas iš Kauno padarė 
7y2. tš., Lapienis 7, Mikėnas 6^, 
Vistaneckis 6 tš.

Akiba Rubinštein (1882-1961) 
šio šimtmečio pradžioj , itin 1907 
-1912 m., buvo vienas žymiausių

DŽIUNGLIŲ ŽINUTĖS
LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

other abihties both here and on 
foreign miasions. For free booklet 
write: Director Of Vocattonc For 
Brothers, 501 E. Fordham Rd., New 
York 58, N.Y.; Tel. LUdlow 4-0300.

LAWN MAINTENANCE IS OUR 
SPECIALTY. MODERN METHODS 

ECONOMICAL PRICES. SPECIAL 
CONSIDERATION GIVEN TO RE
LIGIOUS INSTITUTIONS.

AN 6-2497

EXCURSIONS

SPECIAL EXCURSIONS
Via Delux Motor Coach

CHESTERBROOK RESTAURANT 
Crompound Roaid

Continmtal Cooking — Air Condi- 
tioned—Bar—Specialty Prime Rite 
Organ Dinner Muac—Open fire- 
plące—Special consideration given 
to Religious groups.

914-Peekskill 7-9790C. CIMARRON 
and save time and travetlng to the 
Eaat’i' authentic Western Ranch. 
Featuring expert beghtner instruc- 
tfoą. BreakfasL PIcnics A Moon- 
Hght trail rida*. Game* on Horse- 
teck, ev*g clambake*. Swimming, 
Boating, Tennts. For Information: 
Putnam Valley 17, N. Y, N. Y. C. 
Tel. LO 2-7777.

Food At It’s Very Best 
GREYSTONE MANSION INN 

Served in an atmosphere of natūrai 
beauty. Reasonable price*. Special 
consideration to religious groups.

f. Fort Montgomecy, N. Y. 
914- Hl 6-8197

RAINBOW RESTAURANT 
Albany Post R<L, Oasintag; Wilson 
1-9721.— Danteh-American Cuisine, 
Smorgasbord SaL A Sun., Broiled 
Lobster, Spec. T-Bone Steak, Lunch- 
eon - Cocktl*. - Din. Popular prices. 
Air-Cond., ample parking. Special 
consideration to religious groups.

DUCK CEDAR INN
Route #17, Tuxedo Park, N. Y. 

DeHciou* Food, Steaks, Chops, Spe
cialties, Served in an atmosphere of 
elegance surrounded by nature’s 
beauty. Special consideration given 
to religious groups. 914-EL 1-2249.

For the Finest Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — .PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza A Philip MercalL 
Special consideration given to re
ligious groups. Free Parking after 
6 P.M. Diners Club Member. ’

TY KOON RESTAURANT ■
545 Gramattan Avė.
Mt. Vernon, N. Y. 

Authentic Chinese Food - Pleasant 
atmosphere - Lunch, Dinner, Cock- 
tails - Out-going Orders - Special 
consideration to religious groups.

MO 4-5146

WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke., Westbury, N. Y.

Tel. Edgevood 3-7117. Your Host — Erich 
Gruenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00- 3 P-M-; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Closed Tues. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
Religious Groups

GRIPSHOLM RESTAURANT, Ine.
324 East 57th SL, New York 22, N.Y.
Finest SWEDISH SMORGASBORD 

Luncbeon-CockUdls-Dinner 
Special coneideraiidn glvea to 

Religious Groups
Air Cooled PL 9-6260

STAGE HOUSE INN
Excellent Cuisine 

Luncheon — Dinner — Cocktails 
366 Park Avė. 

SCOTCH PLAINS, N. J. 
Open Every Day — Closed Tuesday 

Parking Facilities 
Special Consideration Given To 

Religious Groups 
Tel.: 322 - 4224

BOULDERBERG STEAK HOUSE 
Tomkins Cove, New York

Good Food at' Reasonable prices 
served in Beautiful Country Sur- 
roundings — With Special Conside
ration given to Religious Groups.

914 — ST 6-8733

THE PADDOCK SUPPER CLUB A 
RESTAURANT, Monticello, N. Y. 
Hra, noon — 3 A.M., closed Wed. 
Chinese, American cooking. Bar. 
Semi-š la carte. Lunch, dinner en- 
trees, steak or lobster dinner; pick 
your lobster from the tank. Special 
consideration to religious groups. 
Phone 914 MO 2065.

BOLLA'S RESTAURANT 
Route 52

CarmeI, N. Y.
The ExceDance of the Food is sur- 
pased Only by the Beauty of the 

‘-Surroundings — Special Considera
tion Given to Reiigiotis Groups.

914 — CA 5-9897

EDWARD8r KITTLE HOUSE 
Lawrence Farm*' East 

ML Kisco, N. Y.
Bar — Cocktafl Terrace — Table
D'Hbte — Limch — Dinner — 
Steak* — Chops —Roast Beaf — 
Sea Food — Varied Menu —Beau
tiful Colonial House — Also Loge- 
ings. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 — MO 6-8044

TOM’S RESTAURANT 
Brewster — CarmeI Road 

Brewster, N. Y.
Excelent Food — At Reaaonable
Prices With Special Consideration 
Given To Religious Groups. 

914 — BR 9-8123

KUOSIAME LUdUVlBILAS Viurcr-

Ate. MU 3-2928 
VACYS STEPONI8

AIR —TEMP 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITIONING—ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to 

Ugious institutions.
1202 Myrtle Avenue, 
BROOKLYN, N.Y.

Telephone: GLenmore 5-4177

Catholics welcome — in privately 
owned home in Brooklyn, N. Y. — 

CARE FOR CHILDREN 
by day — $15 week. Inguire: Mrs. 
Cheek, 1665 Union SL, Brooklyn, 

PR 8-6900

Catholics Welcome at 
BROCK ACADEMY 
Newark, New Jersey 

Nursery and Elementary Grades.
Will BOard Children over 4 

Reasonable prices — MA 2-9185

kimba. Kas ten, suvaikys, kokį 
J. Q. turiu galvoje, jei pasa
kau, kad ir jam kartais “mai
šos galvoje” ...

Mūsų padangėje yra atvirkš
čiai, negu buvo tėvynėje: ten 
dabar yra vidurvasaris, gi čia 
viduržiemis. Oras, kaip ir vi
suomenės nusiteikimas, nepa
stovus. Neperseniai temperatū
ra buvo nukritusi ligi nuliaus. 
Ir tai buvo nukritusi tik pietuo
se ir vidutyje, kur toks kriti
mas 
vos 
pat 
lių.

Liquor Store, Ine
Brooklyn 11, N. Y.322 Union Avė.

TeL: EV 7-2089H. W. FEMALE

REALJESTATE

►

INSURANCE - REAL ĖST ATE

DISPLAY 110-04 Jamaica Avenue

Tel: APplegate 7-0349

NAUDOKITĖS PROGA!

NURSING HOME

TV and RADIO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DA 3-8598

RĘST KOMES

WESCO FIRE EOUIPMENT

OIL * HEAT
Trout

> 
►
> 
►
►
>

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE 
855 Summit Avė,. Jeraey City 7,

matčas
3& tš.,

ARTHUR MAISEL’S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė.

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

plėtė Dinner* Starting at $2 75 
Special Consideration Given To 

Religious Groups 
GR 2-4114121 Wildey Street, Tarrytown, N.Y. 

Sales and Service on all types of

dal consideration given to religious 
institutions. Telephone M E 1-5555.

Liberty Nursing Home—1543 Kast 
New York Avė., B’klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su- 
pervision for aged/infirmed. Near

CO 7-8454 
Special Consideration Given To 

Religious Institutions

ches. Spec. diets. recreaL therapy. 
Let us help you lighten your burden 
with our understanding care. Low 
ueekly - monthly rates. EV 5-0304.

Nimcovičių, 
amerikieti Marshall ir kitus. Vil
niuj 1912 m. jis laimėjo visos Ru-

HUNTTING LANE RĘST HOME 
for Convalescento A Retired People. 
2 btock* from center of Eart Hamp-

tion arranged. 29 Huntting Lane, 
East Hampton, L. L; EA 4-0470.

?mėjimais prieš ’Laskerį, Capa- 
blanką,

CHARLES R. McDERMOTT CO. 
“ ANYTHING IN FLAGS 

AND BANNERS"
5 Beekman SL

7 ratai,

PL 4-1165PL 4-6757

“God Will« lt”—Motto of Saint Joan of Are. Share in the Masses 
and prayers of “THE FRIENDS OF SAINT JOAN OF ARC” 
General intention — "A Lastlng Peace”. A daily prayer... a daily 
sacrtflce for the general intention and for the intentions of all 
membera enroll today. Send for your Medai and Prayer to: Friends 
of Saint Joan of Are, Hershey, Pa.

Name ..
Address
City ....
Your Intentions

EVERY SUNDAY 
$4.00 plūs tax.

ROUND TRIP
Leaves from 8:45 to 9:15 A.M.

PORT AUTHORJTY TERMINAL
Eighth Avė. and 41st SL, N.Y.C. 

Window 17 
BR 9-1000

grėsė rimtai pražudyti ka- 
plantacijų derlių, o taip 
pietų kraštų vaisiu der-

GIRLS — GIRLS — GIRLS 
VVOMEN — WOMEN — WOMEN

We have 18 of the best sleep-in 
jobs. Come to Suburban Placement 
Service — 2230 Millbum Avė. (at 
Maplewood Loop), Maplewood, N J. 
Hours: 9:30 to 3:30 — SO 2-2878.

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

O tai mūsų valiuta — auksas. 
Įsismaginęs dr. P. Mačiulis sa
vo metu jį pavadino net “ža
liuoju auksu”. Tegul bus ir

sijos pirmenybės priešaky Bern- • taip. Tačiau su tuo auksu. yra 
šteino, Nimcovičiaus, Alechino, prastai- metų metais tas auk- 
Levenfišo ir kitų.

Mūsų skaitytojams pateikiame 
vieną iš Rubinšteino “nemirtin
gų” partijų, žaistą 1907 m., Lo
dzėj. Akiba aukoja valdovę, abu 
bokštus ir laimi ... Baltais žaidė 
G. Rotlevi. juodais — Rubinštein. 
Nepriimto valdovės gambito par
tija.

I.d4d5 2.2f3e6 3.e3c5 4.c4
Žc6 5.2c3Zf6 6.d:cR:c5 7.a3a6 
8.b4Rd6 9.Rb2 0-0 10.Vd2Ve7 
H.Rd3d:c4 12.R:c4b5 13.Rd3 
Bd8 14.Ve2Rb7 15.0-0Že5 16. 
2:2 R:2 17.f4Rc7 18.e4Bac8 19. 
e5Rb6-/ 20. Khl2g4 21.Re4Vh4 
22. g3B:2!! 23.g:VBd2! 24.V:B 
R:R<- 25. Vg2Bh3! ir mato ne
galima išvengti.

MENOHAM RĘST HOME. Home- 
like atmosphere, personai care, pri
valė and semi-private room, din- 
ing or tray Service, TV, spacious 
groundsds, village home, store* and 
churches nearyby; State approved 
A licesnsed. Mrs. B. Havas, Prop. 
— German speaking. 12 West 
Main SL, Mendham, N. J^ Ll 3- 
7425

Katalikų kraštas — taip 
tvirtina mažai nusimanantieji 
apie mūsų padangę. Girdi yra 
90 proc. gyventojų katalikų. O 
kad it taip būtų, tai ar gali
ma būtų daryti tokias išvadas, 
kaip kad dabar daroma. Imki
me kad ir tą Maskoliją, arba 
rytų Europą, net Kubą. Juk ir 
ten buvo dauguma žmonių ti
kinčiųjų Dievu, krikščionių. O 
ką dabar matome? Tie visi 
kraštai yra komunistų bolševi
kų tvarkomi.

čia dar blogiau, šimtą kar-
sas išplaukdavo pro šalį valsty- tų blogiau. Mūsų kraštas tai 
bės iždo. Išplaukdavo kontra- ne Europa!
bandos keliais. Valstybei likda
vo tik besidauginančios skolos. 
Dabar nauja vyriausybė ėmė
si griežtų priemonių ir čiumpa 
visus— nežiūri kokio jie ran
go, turto bei kvalifikacijų. Ne
veltui sakoma: nauja šluota ge
riau šluoja. Gi pas mus dabar 
šluota — tai naujojo preziden
to Jania da Silva Quadros žen
klas. Nuo tos šluotos kažkur 
tebesislapsto Moizes Lupion.

— Moizes Lupion — tai bu
vęs Paranos gubernatorius, la
bai apsukrus pilietis, kaip ir 
dera tos rūšies žmonėm. Kele
lių metų bėgyje jis ne tik spė
jo išparduoti miestų ąikštes, 
bet ir pasidaryti vienos dide
lės įmonės prezidentu. Besikei
čiant vyriausybei, dar spėjo 
iš bendros kasos pačiupti apie 
52 miL kruzeirų ir dingti. Da
bar teismas ir policija ieško. 
Bet pagauk tu vilką miške! O 
miškai čia neaprėpiami. Gi ply
nų raistynų Brazilijoje dar dau
giau.,Kiti mano, kad užsieny
je kur nors patogiai sau gyve
na.

— Abu prezidentus — buvu
sį Juscelino Kubičeką ir dabar
tinį Jania Ouadros — mūsų žur
nalistai amerikiečių pavyzdžiu 
rašo tik pirmom raidėm: J. K. 
ir J. Q. Greita parašyti, sutau
po popieriaus ir vietos, o kas 
svarbiausia — cenzūra nepri-

LARGE TRACTS OR ESTATES 
Suitable for Residential Subdivision 

IndustriaI or Commercial 
Development 

anywhere in New Jersey 
Edw. J. Fengya (Broker) — 1341 
Hamburg Turnpike, Wayne, N. J. 

OX 4-4305

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY
Taigi, ne metrikai tikėjimo 

pagrindą daro. Taip, turime 
mes ir vieną — kitą nuošimtį 
katalikų, ir gerų katalikų. Jie 
lanko ir gražias bažnyčias, ku
rias dar Kolumbo laikais por
tugalai su ispanais pastatė. Tu
rime ir iškilių vyskupų, kurie, 
tais susirūpinę. Sena daina, 
be ko kito, nacionalizmu be tur- 
Dėl patekusių čion svetimša
lių tremtinių aimanų net šv. 
Tėvas buvo priverstas ganyto
jišku laišku įspėti. Kiek tai pa
dėjo, neaišku.

(bus daugiau)
Kapsas Sudvvietis

ROCHELLE WELDING CO. 
38 Sidney Street 

“Over 20 Years Experience" 
All Types Boylers Repaired & Re- 
tubed. Prompt emergency Service. 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. NE 3-5207,

LIETO’S REFRIGERATION
Serving Northern Westchester since 
1943. ■— Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 /ear 
Service guarantee; 24 hour phone 
Service. Special consideration to re
ngiuos institutions. 191 Kisco Avė., 
Mt. Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

ARTHUR LORENZO & SONS, Ine. 
Fine Tile, Marbie and Terrazzo 

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions 
225 E. Gainsborg Ave^ White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1860

Sav. V. ZELENIS

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

Summer Special 
D. H. TELEVISION

Free — your TaMe Radio repaired 
Free — With each Television 

Bench Job — Get Both Repaired— 
Pay only for Televisioii Repair 

All Work Guaranteed 
583 E. 163rd SL at 3rd Ave^

L. L. ANDERSON A SONS, INC. 
Ihterior - Spray Painting - Exterior 
Multiple Resident Law Violations 
Removed — Special Consideration 
Given to Religious Institutions.

36 Yonkers Avenue, Yonkers 
YOnkers 5-0240

• Didėti atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral Ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijoo, HI-FI bei vokHkg aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Ph&add^bia 2S, Fb.
POplar 5-4110

Radio, Television, Hi-Fi, Stereo, 
P. A. Amplifier, Tapė Recorder, 
Pltonograph and Automatic Record 
Charge Service. Service to:

Arlington - Lyndhurst* Keamy . 
Harrison ■ Elizabeth . 

Irvington - Newark .
and Vincinitiea

Special Consideration Given to Re
ligious Groups.

E. B. NOWICK1 PROP. 
Call SW 5-2414

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 VVeteter Ave^ New Ro- 
chelle, N.Y. WE 2-3245 — Kttcten 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling • Commgrciai Wood- 
working. Special. consideration to 
Ręligious Institutions.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PRAY FOR PEACE

For Heat's Sake, Call Him — BoUer 
Maintenance. 24 Hr. Service. Clean- 
ing. Chamber work. Monthly Service.

atituttons. 84 Pell Place, Brome 64,

If You Want to Look 
Your Very Best 

Call
MARVEL CLEANERS

212 W. 35 N.Y.C. • LA 4-3326-7-8 
For Pick-up A Delivery Service 

Manhattan. Bronx, Brooklyn 
.The Garmant Center’s

DUTCHE8S MANOR 
COLD SPRING ROAD 

BEACON — NEW YORK 
Continental Cooking Specialties 

Cornish hen — Vesi

Splendid view overlooking Hudson 
AIR-CONDITIONED 

Special consideration given to 
Religious groups 
PHONE 831-9747 

ff busv 
831-9777

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A Žigas FUNERAL HOME
7H.: BA — 9-8338



t

M

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

LAIVAI New Yorko uoste.

L

NEBŪK BIUROKRATAS, PALAUK MANĘS!

šv. Petro mišių patarnauto
jų vienos dienos išvyka numa
tyta rugpjūčio 22.

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Woodhaven 21, N. Y.
TeL: HIckory 1-5220

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

C._ A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Kan. J. Končius, Balfo pir
mininkas, ketvirtad., rugpiū
čio 10 grįžo iš kelionės po Eu
ropą. Pirmą pranešimą Balfo 
valdybos posėdyje padarys rug
piūčio 16.

Prel. L. Tulaba, kun. S. Rai
los lydimas, aplankė Darbinin
ko redakciją. Svečias iš Romos 
atvyko į JAV rugpiūčio 6 Pan 
American lėktuvu. Keliom die- 

. nom buvo sustojęs Bostone.
Dalyvaus Lietuvos vyčių seime 
Clevelande rugpiūčio 24-27. Vė
liau vyks į Chicagą, kur Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavime skaitys paskai
tą.

Prel. Jonas Balkūnas, V. J. 
Atsimainymo parapijos klebo
nas Maspethe, dalyvaus Lietu
vos vyčių seime Clevelande 
rugpiūčio 24-27.

Kun. Jonas Kardauskas, ku
ris klebonauja vienoje brazilų 
parapijoje Sao Paulo, yra atvy
kęs atostogų į JAV ir su bro
liu kun. Antanu, šv. Jono Vien- 
ney parapijos vikaru Grand Ra- 

/ pids, Mich., šiomis dienomis 
lankė savo gimines bei 
tarnus Brooklyne, N. Y.

Juozas Parojus, mūsų 
radarbis, išvyko dviem
tėm atostogų į Hunter kalnus.

. Laiškams į Lietuvą oro paštu 
už pirmąją unciją reikia kli
juoti 25 centų pašto ženklą. 
Į Vakarų Europos kraštus pa
lieka tas pats 15 centų mokes
tis.

pažįs-

bend- 
savai-

(ARMAKAUSKAS)

BROOKLYN, N.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

EVergreen 8-9770

Lv. KaminasNuotr. V. Maželioreiškimo parapijos bažnyčioje.

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS CATSKIIL KALNUOSE

METINIS PIKNIKAS užgeso mano brangioji žmona S. ir E KRAUNAIČIŲ

vasarvietė

LEONĖ LUKAŠEVIČIENĖ.ĮVYKS
Druslionie Hali Ir 8ALSAMUOTOJAS

DR. HENRIKAS LUKASEVICIUS
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

1961 m. rugpjūčio 20 d. sueina 2 metai kai amžinai

išnuomojamas kambarys su 
virtuve moteriai arba vyrui. 
Kreiptis telefonu: HY 8-8571.

Reikalinga moteris prižiūrė
ti 5 metų berniuką. Atskiras 
kambarys,- maistas ir atlygini
mas. Skambinti tel. MI 1-6893.

Išnuomojamas kambarys. Ga
lima naudotis visais patogumais. 
Teirautis po 5vv. MI 7-4898.

1961, Rugpiūčio - Augusi 13, sekmadienį
Pdish National Home — 108-11 Su+phin Blvd., Jamaica, N. Y.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS
(vairumai - Dovano* - Rinkimai parapijos Karališko* ieimo*

Suteikiam garbinga* laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Joscph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Boatoko kolonija* že
miausiom!* kainom!*. Kaino* to* 
pačio* ir j kitus miestus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Statlon) 

WOOOHAYEN, N. V.

FUNERAL HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMBKB

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Išnuomojamas 3-4 kambarių 

butas su baldais, šiltas - šaltas 
vanduo, šildymas ir gazas. 
Kreiptis: K. Simon, 842 Glen- 
more Avė., Brooklyn 8. N. Y. 
Tel. VI 6-8586. po 5 vai. vak.

Parduodamas Cypress Kilis 
dviejų šeimų namas, naujai at
remontuotas, su šiltu vandeniu 
ir apšildymu. Butai turi 4 švie
sius kambarius. Pirkėjas tuoj 
gali apsigyventi laisvame bute. 
Kreiptis TA 7-6355.

Dirbanti moteris ieško Wood- 
havene arba Richmond Kili bu
to — vieno arba dviejų kam
barių su virtuve ir vonia. Skam
binti vakarais tarp 7 ir 9 vai. 
MI 2-1879.

'Našlė moteris su dešimties 
metų berniuku ieško dviejų su 
puse ar trijų kambarių buto 
VVoodhaveno. Jamaicos ar Cyp
ress Kilis rajonuose, arti kata
likų bažnyčios. Paskambinti te
lefonu IL 9-0502 vakarais po ALGIMANTAS GUSTAITIS ir Rasa ArūnaitS susituoki rugpiūčio 5 Ap- 
7 vai.

Pikniko pradžia 1 vai. Šokiai 5 vai. popiet.
Važiuoti Jamaica linijos traukiniu iki Sutphin Boulevard stoties, o iš ten važiuoti 
autobusu arba eiti pėsčiomis kelis blokus. • MALONIAI PRAŠOME ATSILANKYTI

Tą dieną prašau mūsų mielus draugus prisiminti ją 
maldoje. Pamaldos įvyks šiose vietose: New Yorke — 
rugpiūčio 19 d. 10 vai. Tėvų Pranciškonų koplyčioje, 680 
Bushwick Avė.; Čikagoje — rugpiūčio 20 d. 10 vai. Šv. 
Antano lietuvių bažnyčioj; Clevelande — rugpiūčio 20 
d. 10 vai. naujoj lietuvių bažnyčioj, ir Aušros Vartuose 
Vilniuje.

Prof. dr. Z. Ivinskis rugpiū
čio 26 iš Romos atvyksta į J. 
A. V. Keliom dienom sustos 
New Yorke, vėliau vyks į Chi- 
cagą, kur Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
me skaitys paskaitą. Suvažiavi
mas bus Jaunimo Centre rug
sėjo 2-4.

Kun. Jonas C. Kašėta, įšven
tintas šį pavasarį, paskirtas į 
šv. Tomo Akviniečio parapiją. 
Jo adresas: St. Thomas Aqui- 
nas Rectory, 4th Avė. and 9th’ 
St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių katalikų darbininkų 
draugija Brooklyne rengiasi 
gausiai dalyvauti Darbininko 
piknike, kur turės didžiulį sta
lą. Darbininko skaitytojai pik
nike galės apsimokėti Darbinin
ko prenumeratą ir nusipirkti 
naujų lietuviškų plokštelių bei 
knygų. Naujai užsisakantiem 
daroma nuolaida: iki šių me
tų pabaigos 2 dol., vieneriems 
metams — 5 dol., šiems ir 
1962 metams — 7 dol.

Rūtos ansamblis, įtemptai 
dirbęs prieš Dainų šventę ir 
joje dalyvavęs Chicagoje, rug- ; 
piūčio 13, sekmadienį, visi vyks
ta autobusu į direktoriaus Jo
kūbo J. Stuko vasarvietę, kur 
įvyks sezono užbaigtuvės.

PARDUODAMAS 1 akro že
mės sklypas prie gražaus 18 
mylių ilgio Candlewood ežero, 
Conn. Kaina 2,500 dol. Kreiptis 
vakarais telefonu MIdway 7- 
7630, Brooklyn, N. Y.

laivu iš-

Mokytas, 
daktarys-

New Yorke ne taip seniai 
atsirado pakeleivis — mokslo 
vyras, trigubas daktaras. Susto
jo pas draugą ir tarė:

— Rytoj geriausiu 
plaukiu Italijon.

O draugui — kas? 
žino, ką daro. Pagal 
tęs pasirinko ir laivą.

Kitą dieną namiškis žumsi 
neramus. Reikėtų skubėti į 
uostą, laivai išplaukia anksti, 
gi daktarų daktaras vis nesi
rodo. Neiškentęs beldžiasi pas

DARBININKAS l%1 m., rugpiūčio Hd, nr. 54.

>

KAD BŪTŲ LINKSMIAU

svečią.
— Suspėsime, — atsiliepia, 

— Negi jie mane paliks. Man 
toks svarbus reikalas. Turiu bū
tinai pasiekti Italiją.

Laive reikia būti 11 valan
dą. Šiaip taip svečią išragino 
ir išvežė dešimtą valandą.

New Yorke dienos metu ver
da gyvenimas. Ten pilna žmo
nių, ne daktarų. Kad čia va
žiuoja trigubas daktaras, nie
kam nerūpi. Visi kelią pastoja.

Atvyko į Queen Mary laivą. 
Keleiviai jau sulipę. Laivas tuo
jau išplaukia. Daktaras —* pas
kutinis iš paskutiniųjų.

Tarnautojai pagriebė lagami
nus ir nukūrė į laivą. Valdi
ninkas pasiėmė svečio pasą. 
Ten debesuoja visokiausių vi
zų, antspaudų. Debesuoja ir val
dininko veidas.

— Laivas plaukia į Cherbour- 
gą. Kur Prancūzijos viza? — 
klausia.

Svečias griebiasi itališkai, 
griebiasi lietuviškai, kol išaiški
na, kad vizą gaus traukiny va
žiuodamas per Prancūziją. Pa-

Darbininko administracijos 
spaudos kioske gaunami naujau 
si lietuvių spaudos leidiniai: L. 
Andriekaus, Saulė kryžiuose; 
Vytauto Mačernio Poezijos kny
ga; H. Nagio Mėlynas sniegas, 
Pr. Naujokaičio, ūūžę tiltai; T. 
Angelaičio, Išlikom gyvi, Alės 
Rūtos, žvaigždė viržum girios 
ir Broliai; O. Urbono. Žalgirio 
mūšis. S. Aliūno, Trejos devy- 
nerios, A. Barono, Vieniši me
džiai, J. Vaičeliūno, Pasaulinis 
karas. Taip pat gaunamos se
niau išleistos lietuviškos kny
gos ir plokštelės.

Papildomai gauta V. Stankus 
“Ar pameni” (10 įdainuotų šo
kių), B. Sruogos “Milžino paūks
mė, vaikams lietuviškų pasakų 
plokštelė “žirginėliai (kaina 5 
dol.), A. Šabaniausko 12 įdai
nuotų šokių plokštelė. Be to, 
kioske yra J. Stuko, L. Jody- 
tės ir A. Stephens, Čiurlionio 
ansamblio ir kitos seniau išleis
tos lietuviškos plokštelės.

Bostono skintai ir skautes, 
pradedant jauniausiais ir bai
giant vyriausiais, stovyklaus At
lanto. rajono stovykloje Cape 
Code. Stovykla prasideda rug
piūčio 27 ir tęsis iki rugsėjo 
4. Stovyklos mokestis vienam 
asmeniui iš šeimos 20, dviem 
35, trim 50 dol. Bostono skau
čių ir skautų tuntininkai S. Su- 
batkevičienė ir K. Nenortas 
kviečia visus skautų tėvus pa
skubėti su registracija. Regis- 
truojamasi pas M. Subatkevi- 
čių, 718 E. 6th St., So. Bos
ton, tel. AN 8-1992.

Kun. J. Znotinas, kuris vi
karauja angliškoje parapijoje 
Washington, D. C., vasaros 
atostogom buvo parvykęs pas 
savo gimines Siaurius. Rugpiū
čio 9 vėl išvyko į savo parapi- 
ją-

šv. Kazimiero kolegijos ūki
nių reikalų vadovas kun. K. 
Dobrovolskis rugpiūčio 6 lan
kėsi Bostone. Ta proga aplan
kė parapijos kunigus.

reigūnas netiki. Paskambina 
Prancūzijos konsulatan ir gau
na atsakymą:

— Nors jis trigubas, bet be 
viengubos prancūzų vizos ne
galės iš laivo išlipti.

Svečias taip prabilo, taip ran
kom mostigavo, kad rodos, 
jam kas padus svilina. Jam rei
kia būti Italijoje. Būtinai! ...

— Mes grįšime po aštuonių 
dienų, tada galėsi plaukti, jei 
turėsi vizą, — ramiai atsakė 
pareigūnas.

Laivas trečią kartą sustūga- 
vo. Beliko gelbėti daiktus, kad 
vieni nenuplauktų Europon. Ir 
šiaip taip pasisekė atgauti. Sve
čias užkūrė dūmą susinervinęs, 
nežiūrėdamas, kad toje vietoje 
draudžiama rūkyti. ,

— Amerikoniškas biurokra
tizmas, — tarė jis iškilmingai 
ir piktai.

Beliko važiuoti į Fifth Avė., 
kur yra Cunardo linijos biu
ras. Gal ten bus kokia pagalba. 
Ten gi daili tarnautoja nieko 
nežinojo apie kitų bendrovių 
laivus.

— Aš turiu skubėti Italijon,
— dejavo svečias.

Jo draugas nusitempė į gre
timą kelionių biurą. Ten tam
sių plaukų mergina, su dido
ka nosim, išklausė liūdną is
toriją ir iš tvarkaraščio per
skaitė:

— Italijon šiandien plaukia 
Constitution laivas. Po 11 mi
nučių ...

— Tai malonumas! — sušu
ko svečias. Kaip tik laiku! ...

Namiškis gi užsidegė ir sku
bėdamas tarė tarnautojai:

— Skambink į uostą, gal mū
sų palauks.

Grūste įgrūdo svečią auto- stebėjosi:
mobiliu ir pasileido knibždin- — Matyt, žmogus nemoky- 
čiom gatvėm. Judėjimas dide- tas, kad taip susivėlino?
lis. Maišos taksi, žmonės. Sve- — O gal pirklys?
čias gi iš kampo priduria: — Ne, trigubas daktaras, bet

— Didis biurokratiškumas ... rašys dar vieną disertaciją apie
Kai automobilis sustojo ties “Amerikiečių biurokratizmą”— 

86 prieplauka, tai Constitution nusišypsojo palydovas, susiė- 
laivas, tris kartus suūžęs, atsi- męs už savo šono: nuo skubė- 
sveikina su New Yorku. Lai- jimo kažkas dūrė ... O dakta- 
mė, kad kelionės biuro mergi- ras ramus sau vaikštinėjo lai- 
na jau buvo skambinusi tele- vo deniu.

Marijos Dangun Ėmimo šven
tėje, rugpiūčio 15, šv. Petro pa
rapijos ' bažnyčioje mišios bus 
6, 6:30, 7, 8, 9, 10 vai. ryte 
ir, 7:30 vai. vak. Parapijos kop
lyčioje prie E. 7-tos gatvės — 
6 ir 7 vai. ryte.

Mirusieji. Po gedulingų 
Petro bažnyčioje pamaldų 
laidoti:

Pranas Koris (liepos 11) 
m. Velionis gyveno 29 Mercer 
St. Nuliūdime paliko motiną, se- 
seserį ir brolį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Julius Luinis (liepos 12) 64 
m. Velionis gyveno 259 Silver 
St. Nuliūdime paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

sv.
pa-
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fonu. Jau laukė pareigūnai. Ne
žiūrėjo, kad svečias kažką kal
ba lietuviškai, čiupo jį. Na
miškis pasigavęs ratelius, ve
žė jo lagaminus. Gi didžiulis 
laivas jau plėšėsi nuo kranti
nės.

— Mes ji pagausime, sulai
kysime, — dėstė skubėdamas 
pareigūnas.

— Tai biurokratizmas. Nė 
nepalaukia, - šniokštė sve
čias.

Didžiulis Constitution laivas 
paplaukė Hudsono upėn ir su
stojo rūstus. Iš prieplaukos ma
žu laiveliu, apglėbęs savo la
gaminus, skubėjo trigubas dak
taras. Laimingai užkėlė į laivą. 
Suspėjo!

Krante stovėdami žmonės

Jau atdara Ir priima svečiu* sa
vaitgaliams, grupių iikylas, už
sakymu* viuro* sezonui ir pen
sininku* reikiHngu* ilgesnio po
ilsio ir prieiliros. Apie atvykimu 
prašoma (spėti laišku ar telef.;

Stephen B rėdės, Jr
A D V O K A TA S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
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