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Mobilizacija ir suėmimai sukėlė karo panika Baltijos krąštiose

NUOLAIDOS IR PASIPRIEŠINIMAS
Tais klausimais kaitinami amerikiečiai

Dėl Berlyno Amerikoje ei
na “nuomonių karas” tarp nuo
laidų ir pasipriešinimo.

Vieni sako: Berlyn«s never
tas, kad jį gintum. Kiti atsako: 
Berlyne yra Amerikos gyvybi
nis interesas.

Pirmi sako: Likviduokim Ber
lyno klausimą, ir bus taika bei 
sugyvenimas. Kiti -atsako: Ber-

lynas yra tik prietiltis Mask
vos tolimesniam šuoliui, saky
sim, Į visą Vokietiją.

Pirmi sako: Tai nuginkluokim 
ir neutralizuokim Vokietiją, ir 
Sovietai bus nuraminti dėl sa
vo saugumo. Kiti atsako: So
vietų saugumo tariami intere
sai bus patenkinti tik tada, kai 
bus sulaužyta Amerikos jėga.

Vakarus pasiekė žinios apie 
Baltijos kraštuose kylantį ne
rimą ryšium su Chruščiovo pa
siruošimu karui. Newsweek žur
nalas rašo, kad Ukrainoje Es
tijoje ir Lietuvoje pasireiškė 
suėmimų banga.- Esą skelbia-

tijoje žmonės labai susirūpinę.

kad prisidengus tarptautinę į- 
tampa, bus lengva vėl gyvento
jus deportuoti Rusijos gilu
mom Daugelis estų vakaruose 
gavę laiNcusi iš savo artimųjų, 
kurie prašo! šiuo metu visai 
jiem nerašyti.

Laiškai iš Estijos patvirtina 
tas pačias žinias Estijoje, ku-

Lietuvoje turi būti panaši 
padėtis. Iš ten gauta laiškų, 
kuriuose prašoma susilaikyti 
rašius. Ryšiai su Vakarais da
bar virsta kaltinamąja medžia
ga asmenim, ir jie kaip įtaria
mi turi būti izoliuoti.

kituose Vakarų miestuose. Vie
nu gyvenimu gyvena didžioji 
dauguma — gyvenimu, kuri su
drumsčia jiem tik rytiniai laik
raščiai. Kitu gyvenimu gyvena 
siaura politikos žmonių mažu
ma, kurie tiesiogiai susirūpinę 
Berlyno krizės eiga. Šie žmo
nės nuo. rugpjūčio 23 gyvena 
tiesioginiu karo pavojum ...

Taip apibūdina padėtį gerai 
informuotas J. Alsop (NYKT).

guma gyvena laikraščių suda
roma karo grėsmės atmosfera, 
o siaura politikę mažuma gy
vena normalios prekybinių san
tykiu eigos atmosfera. Tokios 
rūšies faktų nurodo U. S. News 
a. W. Report apžvalgininkas, 
sekdamas Amerikos ir Kubos 
santykius.

NUOLAIDOS: |

Pirmųjų tezes šiom dienom 
kartojo W. Lippmann (NYKT), , 
kuris skelbėsi turis artimų ryšių 
su prezidentu. Rugsėjo 12 jis - 
dėstė nusistatymus dėl Berly
no, nepasakydamas, ar tai jo 
mintys ar New Frontier. Ta
čiau tą vardą minėdamas, jis 
rašė apie galimą New Frontier 
europinę politiką, kuri prasidės | 
nuo pripažinimo fakto, jog yra 
dvi Vokietijos valstybės; iki 
jos yra nesujungtos, vakarų 
Berlynas (jau tik vakarų, ne 
rytų ir .vakarų!) turi būti lai
komas tarptautiniu miestu; turi 
būti sudaryta sritis, kurioje ne
būtų vartojami atominiai gink
lai ir apribotas konvencinis ap
ginklavimas, sakysim, nuo Rei
no iki Vislos.

Tokiai opinijai sudaryti ma
sėje, kurią galima būtų pavers
ti kovojančia organizuota jėga 
už tą idėją, iškyla ir atskiros

WALTER LIPPMANN: nusileisk! 
me.

kalavimais, siūlytais Lippman- 
no. Tik dar paaiškino: kai Vo
kietija bus neutralizuota, ir de
militarizuota, tai Sovietai ne-" 
turės baimės dėl savo saugumo.

grupės. Antai, Philadelphijojė PASIPRIEŠINIMAS: 
pasiskardeno “Women’s Inter
national League for Peace and 
Freedom”, kuri paskelbė bro
šiūrą lygiai su tais pačiais rei-

kurie raginę gyventojus suda
rinėti maisto atsargas ir ati- 
siimti santaupas iš bankų.

Sovietų pastangas uždaryti
gyventojus nuo informacijos iš rias apie Latviją buvo paskel- 
vakarų rodo faktas, kad nepa
prastai sustiprintas trukdymas 
Amerikos Balso transliacijom 
ukrainiečių kalba.

Estų laikraštis Teataja Stock-
holme rugsėjo 2 rašė, kad Es-

bęs Latvijos komunistinis laik
raštis: krautuvėse dingo svies
tas ir mėsa. Žmonės įsitikinę, 
kad rusai rimtai rengiasi ka
riauti. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių dingsta.

Prezidentas nepatenkintas: per ilgai 
Vakarai nesusitaria dėl linijos

Vakarų užsienių reikalų mi- 
nisteriai rugsėjo 14 susirinko 
tartis dėl bendros linijos Ber
lyno ir Vokietijos ir klausimais, 
kurie kils Jungtinėse Tautose.

Prezidentas Kennedy Seišr 
kia susirūpinimo ir nepasiten
kinimo Vakarų neveiklumu, kad 
lig šiol nesurasta bendros for
mulės Berlyno ir Vokietijos 
klausimu.

Prezidentas Kennedy, kaip 
matyti iš pareiškimų Belgrado 
konferencijos atstovam rugsė
jo 13, ^ra.prieš viršūnių de
rybas, kol nematyt, kad jos 
duotų ką pozityvaus. Tačiau* jis 
pareiškė, kad ateinančią savai-

tę valstybės sekretorius Rusk 
ir Sovietų Gromyko turės pro
gų tartis dėl galimo susiprati
mo Berlyno ir Vokietijos klau
simu.

Prezidentas numato, kad es
minių derybų su Maskva ne
bus anksčiau kaip lapkričio 
mėn.

NUO RYTŲ VOKIETIJOS 
MALONĖS

Sovietai rugsėjo 11 paskel
bė, kad visi užsieniečiai, ku
rie nori įkeliauti į rytų Ber-

Antrųjų mintim šiom dienom 
ryškiausiai atstovavo Paul H. 
Nitze, apsaugos sekretoriaus' 
padėjėjas, savo kalboje rugsė
jo 7 armijos karininkų sąjun
goje. Kalbėtojas sakė:

Berlynas yra tik bandomasis 
punktas daug didesniam komu
nistų siekimui. Jų siekimas — 
tai jėgos grasinimais, teroro 
taktika palaužti mūsų psicholo
ginį pasipriešinimą, pademons
truoti mūsų negalią prieš So
vietų garsinamą jėgą ir tokiu 
būdu sulaužyti Vakarų sąjungą 
ir atidaryti vartus pasaulio ka
tastrofai po katastrofos.

Nitze Į tokius komunistų sie
kimus atsakė pasipriešinimu: 
komunistai turėtų suprasti, kad
nors demokratijos turi daug - 
kantrybės ir atlaidumo, bet pri
einamas tokis momentas, kad 
vienas šiaudas perdaug sulaužo 

PAUL H. NITZE:. pasiprieiinsime. kuprio nugarkauli. Bet kuris
' kišimasis į mūsų gyvybines tei- 

. v. • sės Berlyne mūsų turi būtiKaip amerikiečiai vertinamas kaip tas šiaudas,

Kova dabar eis 
dėl oro kelių
Sovietų veržlumas Berlyno 

srity dabar labiausiai nukreip
tas prieš oro susisiekimą su 
Vakarais. Paskelbta, kad ko
munistai turėjo surengti pro
vokaciją Tempelhof aerodrome. 
Infiltruoti agentai turėjo kris
ti aerodrome ir šaukti pagal
bos, nes jie esą grobiami ir 
gabenami Į vakarų Vokietiją. 
Tada būtų buvus proga rytų 
Vokietijai ir Sovietam tiesio
giai įsikišti į kontrolę.

Tokias žinias apie planuoja
mą provokaciją perdavė pabėgę

• rytų Vokietijos milicijos parei
gūnai.

— Sovietai rugsėjo 13 taip 
ir paskelbė apie “grobimus” va
karų Berlyno aerodrome, kaip 
dieną prieš tai buvo demas
kuota. Matyt, mašina buvo už
sukta ir jau nespėjo jos sulai
kyti.

— Sovietai rugsėjo 13 su

suderinti dėl

jos leidimą.
Amerika rugsėjo 12 atsakė, 

kad laikys atsakinga Sovietų 
Sąjungą už visus Berlyno oku
pacinių organų susitarimų lau
žymus, nors jie būtų 
rytu Vokietijos pareigūnu ran- .. . ... _ ... . . . ..- ■> r e>. f4 pradejo su Anglijos, Prancūzijos u.r. ministeriais
kom. Berlyno, Vokietijos, kom Kinijos, o suderinti nelengva.

J. TAUTOS NUKARIAVO KATANGA- TSHOMBE DINGO
Šen. Dodd aliarmavo—JT valdžia* Konge teko komunistam

Kongresas — rašo apžvalgi
ninkas — yra susirūpinęs, kad 
Baltieji Rūmai nesiima akci
jos baigti prekybinius santy
kius su Kuba. Castro tebegau- 
na apie 65 milijonus Amerikos 
dolerių iš tabako ir daržovių 
prekybos su Amerika, šituos 
dolerius savo keliu Kuba su
moka Amerikai už vaistus ir 
maistą, o taip pat Kubos gyvu
lių ūkiui atstatyti už juos per
ka iš Amerikos galvijus, nes 
sukilėliai prieš Castro sunaiki
no geriausias saloje gyvulių 
kaimenes. Kongrese kilo pa
stangų šią prekybą su Kuba 
nutraukti Tačiau rugpiūčio 20 
valstybės departamentas prašė 
Kongresą neišleisti Įstatymo, 
kuris su Kuba visai prekybą 
nutrauktų. Departamentas aiš
kino, kad nori pasilikti laisvę 
lanksčiai politikai.

Our Sunday Visitor apžvalgi
ninkas papildomai pastebi, kad 
Amerika neprotestavo, kad į 
Kubą Amerikos doleriai plau
kia ir kitu kanalu. Esą J. Tau
tų specialus fondas paskyrė 
Castrui paskolos 1.1 milijoną 
dol. Amerikos mokesčių mo
kėtojai tam fondui sudeda apie 
40 proc., Sovietai mažiau kaip
3 proc.

USNaWR apžvalgininkas tvir
tina, kad valstybės departamen
tas siekia susipratimo su Cas
tro. Tokis aiškinimas padėtų 
suprasti anuos prekybinius san
tykius ir taip pat Kubos egzilų 
desperaciją.

Amerikos santykiuose su 
Maskva ir jos satelitais Our 
Sunday Visitor kreipė dėmesį 
i prekybą tom prekėm, kurios 
buvo laikomos strateginės, o 
paskui staiga duotas leidimas 
tokias prekes išgabenti. Būtent:

Gegužės mėn. paskelbta, kad 
Pentagonas panaikino draudi
mą pirktis priešui Amerikoje 
precizinių įrankių. Jų užsaky
ta už 6.1 milijonų. Tai įrankiai, 
kurie, Pentagono vertinimu, 
esą pažangiausi visame pasau
lyje.

Kovo mėn. prekybos depar
tamentas tokiom prekėm leidi
mų nedavė pagal Pentagono 
direktyvas, nes jos esą “aiš
kiai karinės reikšmės”.

J. Tautų kariuomenė rugsė
jo 13 paskelbė, kad ji užėmė 
Katangą, suėmė kai kuriuos Ka- 
tangos ministerius, bet prezi
dentas Tshombe ir vidaus rei
kalų ministeris pabėgo. Spėja
ma į Rhodesiją. Katangos ka
riuomenei priešinantis, žuvo 37. 
Katanga prievarta prijungiama 
prie Leopoldville kaip provin
cija, ir jai valdyti iš Loopold- 
ville valdžios atsiųstas Egida 
Bockotay - Davidsen, buvusio

tyti vėl apie kolonializmą, kaip 
jį Afrikoje vykdo Jungtinės 
Tautos ir kaip smurtu vykdo
mas “tautinio apsisprendimo” 
principas?)

N. Y. Times pareiškė pasi
tenkinimo, kad Katanga pri
jungta prie Leopoldville, tačiau 
reiškė susirūpinimo, kad J. Tau
tos pasipriešintų komunistų pa
stangom valdžią pergriebti Į 
komunistų rankas.

(Ar J. Tautom nereiks svars-

Vasario mėn. apsaugos de
partamentas kongresm. Lips- 
comb buvo paaiškinęs, kad 
parduoti Rusijai tokius įran-

vyriausias to atidavimo pla
nuotojas.

vietų karinės ir ūkinės pažan
gos”.

DAG HAMMARSKJOLD.

Tokius faktus sunku būtų 
suprasti “daugumos” piliečiui, 
kuris susidaręs iš viešosios in
formacijos didelės politinės į- 
tampos įspūdį. Jei politikos

ŠEN. DODD aliarmavo dil 
Kongo atidavimo j komunis
tų ranka*.

k»m l«i. kuprio nugarkaulį. gdin0 dCTtoų
.Nitze griežtas pareiškimas ga- -s-z

Ii būti vertinamas ne tik kaip 
kariuomenės nusistatymas, bet 
jis sutaria tiek su valstybės 
sekretoriaus, tiek ir su prezi
dento anksčiau pareikštom min
tim.

Nesunku įvertinti, katras

žiūri į būsimą karą
Gallupo institutas surinko 

nuomones, kaip gyventojai žiū
ri. jei Sovietai bombarduos 
Ameriką atomais — ar galimy
bės išlikti gyvam yra geros, 
ar blogos ar pusiau. Blogos — 
43 proc., pusiau 40 proc., ge
ros 9 proc. Kitas klausimas: ar pusės .nusistatymus įkalbėti 
manote, kad Sovietai bombar- Amerikos visuomenei yra suin-

. . Šen. Thomas J. Dodd 
ir šiuo kartu prie Novaja Zem- jo 9 ir 11 aliarmavo dėl 
lia. dėties Konge. Jis kaltino, kad 

■s Jungtinės Tautos Kongo kovo-

duos jūsų gyvenama vieta? Ry- teresuota Maskva.
tuose 60 proc. atsakė — taip,
32 — ne; viduriniuose vaka- — Darbo departamentas pa
ruošė 59 — taip, 36 ne; pie- skelbė, kad rugpiūčio mėn. be- 
tuose 31 — taip, 54 — ne; to- darbių skaičius sumažėjo iki 
Ūmuose vakaruose 67 — taip. 4.542,000.

rytoje “koalicinėje” vyriausybė-

28 — ne — Hurikanas Caria rugsėjo 
Ar Kennedy populiarus? 12 davė porą tumadų. Nuo jų 
Pagal Gallupo instituto da- ir nuo hurikano žuvo viso 17. 

vinius prezidentas Kennedy Nuostolių už 200 milijonų. Dar* 
Amerikoje tebėra populiarus— kitas vargas — tūkstančiai gy- 
rugpiūčio 25 už jį pasisakė 73 vačių nuo vandens išbėgo iš

savo uolų ir sulindo į namus. 2»«ntaw.

nėra komunistas, bet “neutra žmonės randa, kad prekybiniai
pavaduotojas Gizen- J. A. V. ROBOTAS APSKRIDO ŽEMĘ santykiai yra galimi ir pagei-

Į ga ir vidaus reikalų ministe- ~ J , .... daujami. reiktų manyti, kad
? ris Gbenye, buvęs rytinės pror Cape Canaveral, Fla., rugse- Kita kapsule dar bus leidžiama jiem grėsmės at-

vineijos prokomunistinės vai- i® 13 ° Paleisl> raketa « au ® >■* su mosf(?ra vra svatima
I džios taip pat vidaus reikalų kapsule dviejų tonų svorio. Jo- žmogum, žmogaus keliavimo

ministeris ir vykdęs gyventoju > lakūnas robotas. Ap- raketoje apie žemę programa
I žudynes, tie abudu Kongo val

džios žmonės yra Prahoje tre-
I. niruoti komunistai. Senatorius
I siūlė sudaryti Kongrese komisi-
I ją ištirti padėčiai, kurią sukūrė
Į Jungtinių Tautų misija, 50 pro- 

( centų finansuojama Amerikos 
pinigais.

vykdoma 8 mėnesių atsilikimu — Ryty Berlyne nuo sienos 
nuo pramatyto plano. uždarymo pagausėjo savižudys-

tės — vidutiniškai per dieną 
po 25.

— Prancūzijos lėktuvas iŠ 
Paryžiaus į Maroką netoli tiks-

skrietas aplink žemę kapsulė su 
robotu nusileido į vandenyną 

*161 mylios nuo Bermudų, tai 
buvo 40 mylių nuo taikinio. 
Laivas ištraukė. Rasta, kad ne 
visai tiksliai veikė deguonies Jį"įiriįykįįT karo neteko 
aparatas. Tačiau tai nebūtų kliu daugumos, neteko 4 atstovų ir lo rugsėjo 12. užsidegė, žuvo

— Norvegijoje rugsėjo 11 
parlamento rinkimuose sociaiis-

dę laimingai sukeliauti žmogui, iš 150 teturi dabar tik 74. 77.proc.
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Tai buvo jam moraline para
ma. Kongresas buvo taip pat 
gavęs apie 20,000 telegramų su 
protestais prieš departamentą 
ir Fulbrightą.

Tada senato apsaugos reika
lų komisija pradėjo apklausinė? 
jimus.

KONGRESE: KRIMINAUNIAi 
NUSIKALTIMAI AR PATRIO
TIZMAS?

Apsaugos sekretorius McNa
mara rugsėjo 6-7 komisijoje 
aiškino, kad akeria prieš gene- gen. e0win a. walker

IMIri, nasUsIS <Li»

* sprogimai, kurių aidai protar
piais atsimuša spaudoje, kariuo
menėje, Baltuosiuose Rūmuo
se, Kongrese. Tai dvejopų j& 
gų susidūrimas dėl komuniz- 

’ mo. Vienų taktika komunizmo 
atžvilgiu: kova, be kompromi
so. Kitų: Švelnumas, koegas-

GENEROLO BYLA ATRIEDĖ
JO j KONGRESĄ

Visuose - kraštuose karinis _ 
krašto sektorius rodosi su 
griežtesniu antikomunizmu. Tai 
dabar pademonstravo Argenti
na ir Brazilija. Natūralu, kad 
ir Amerikoje kariuomenės žmo
gus virto antikomunistinės ak
cijos simboliu. Tuo simboliu 
virto gan. Edwm A. W«lkur, 
buvęs 24 divizijos vadas Vo
kietijoje. Lygiai yra natūralu, 
kad kompromisų, koegzistenci
jos ieško politikai, diplomatai 
To sektoriaus atstovais virto 
viena demokratų grupė — vadi
namieji liberalai. Jų akcija ir 
nukrypo prieš generolą. Akci- I 
ja už ir -prieš riedėjo kamuo
liais.

G*n. Walker, divizijos vadas 
Vokietijoje, balandžio 17 at
leistas iš pareigų, paskui pa
peiktas ir nubaustas apsaugos 
departamento, pritariant Bal
tiesiem Rūmam. — Šen. Ful
bright, užsienių komisijos pir
mininkas, memorandumu pre
zidentui ir apsaugos sekretoriui 
atkreipė dėmesį, kad kariuome
nėj reiškiasi “radikalus dešiny
sis sparnas” ir kad jų veiki
mas antikomunistiniuose semi
naruose reikia sustabdyti.

Apsaugos sekretorius pa
skelbė aplinkraštį, kad kariuo
menė susilaikytų nuo politinių I 
pasisakymų ir nuo dalyvavimo 
tuose vadinamuose antikomu
nistiniuose seminaruose, o taip esą jis sulaužęs taisykles, ne-

rolą Valkerį buvo nukreipta

nto” — esą jis įtaigojęs savo

ROBERT McNAMARA

jamas su Birch Society, o laik
raščio antraštėje net'pasakyta, 
kad jis esąs to sąjūdžio narys. 
McNamara pažadėjo paskelbti 
visą tardymo medžiagą apie 
gen. Walkerį. *

GENEROLUI PAČIAM 
PRAŠNEKUS

Taip diskredituotas genero
las po poros dienų pats atsi
liepė. Toje pačioje spaudoje 
atpasakotame generolo atsilie
pime patiriame:

1. tardymo byla, kurią žadė
jo paskelbti McNamara, nieka
da nebuvo duota paskaityti pa
čiam kaltinamajam, ir gen. 
CIarke, vyr. jėgų viršininkas 
Europoje, įspėjo, kad padoru
mas reikalautų, prieš skelbiant, 
pateikti kaltinimo bylą pačiam 
kaltinamajam (ir jau nubausta
jam).

2. gen. VVaHcer tik iš spau
dos žino, kad jo vardas sieja
mas su įvairiais niekinamais 
žodžiais, bet kol jis negali at
vykti į Ameriką, jis negali im
tis atitinkamo civilinio proceso;

3. generolas patraukė į teis
mą Overseas Weekly redakto
rių, kuris Vokietijoje pirmasis 
paleido kaltinimus generolui;

tikintis patriotas, geras karys, Vokietijos teisme byla bus rug- 
bet "ekscentrikas”. Jis vėl šie- sėjo 21.

munistų konspiracija siekia vi
siškai apvaldyti pasaulį”. — 
“Sovietų infiltracija gresia tau
tai (amerikiečių) ir tiesia na
gus į visus žemės kampus”. — 
“Komunizmas pastoviai veržiasi 
pirmyn”. — “Niekas neįvyko, 
kas rodytų, jog tarptautinio ko- 

į monizmo siekimai pasikeitė”.

Tą pat dieną, kada apsaugos 
sekretorius skelbė generolą nu
sikalus “kriminaliniais” nusi
kaltimais, spaudoje buvo pa
skelbtas ir

armijos:
esą gen. Walker “nuoširdus,

Korėjos karuose; tie, kurie jį 
pažino, vaizduoja jį, kaip ati
dėjus?, nuoširdų, didelį patrio
tą karininką karštų pastovių 
antikomunistinių įsitikinimų; jo 
viršininkai sutinka, kad 24-ji 
divizija, jo vadovaujama, buvo 
geriausia, ar viena iš geriausių 
Europoje.

NUSUKA Į ŠALĮ
Tai jau kitoki žodžiai po anų 

kaltinimų “kriminaliniais” nu
sikaltimais. Tačiau čia niekina
mais, čia jau giriamais žodžiais 
sumaniai nukrypta į asmeninius 
dalykus, į kriminalinius, į me
dicininius: suniekinamas ar vėl 
reabilituojamas generolas, o už
tušuoti ir 
grindiniai ir esminiai klausimai: 

ar jo veikla buvo kova už
Ameriką ar prieš Ameriką, 

ar. jo antikomunistinė veik
la buvo naudinga ar kenksmin
ga Amerikai,

ar komunizmo pavojus yra 
Amerikoje ar jo nėra,

ar kariuomenėje ir visuome
nėje politinis švietimas reika
lingas ar ne?

Tie klausimai tyrinėjime liko 
neatsakyti, o jie vistiek lieka 
gyvį ir yra susilaukę kontro
versinių pareiškimų iš anų dve
jopų srovių — iš “antikomu- 
nistų” ir “anti-antikomunistų”.

(bus daugiau)

neatsakyti liko pa- ' 
ir esminiai klausimai'

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 

Tel HYadnt 7-4677

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

SpeežsRai žemos kainos siunčiant audinius | uš^enį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kHjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SPAUDA

tinkamai atsiliepdamas apie bu-

"Sėja" Nr. 3 Juozo Audėno

“Per 1951-1960 metus sovie-

(Nukelta j 4 pSl.Jjamų’

duota svorio atskirų respubli
kų ūkinei iniciatyvai.

Autoriaus išvados tokios:

nistinių filmų, kurie esą laiko- vusius aukštus asmenis (Tra
ną “kontroversiniais”. Karinio- maną, Eleonorą Rooseveltienę, moninės prekybos. Red.) par
kų kalbom įvedė cenzūrą, pri- Stevensoną, Achesoną). Sekre- duotuvę Nr. 9 ir nupirko mo-
skirdamas tam reikalui 12 cen- toriaus pareiškime buvo apei- teriškus tuflius. Parnešus pa

DRAUGAS PILIETIS VILNIUJE KELIAUJA APSIPIRKTI
Suvefskaja Litva paskelbė 

raštą, kurį parašė J. Visgar- 
dickij, kaip pilietis Vilniuje ke
liauja apsipirkti jam reikalin
gų daiktų.

Avalynės parduotuvėje
Pilietis E. čermavskij užėjo 

į “gorpromtcrgą” (miesto pra-

LIETUVOJE

zorių.
S vyriausybės žmonių akci

ja buvo įvertinta kaip anti-an- 
tikomunistinė. Ji susilaukė re
akcijos. Rugpiūao 17 South 
Carolina šen. Strom Thurmond, 
demokratas, pakėlė balsą prieš 
šen. Fulbright ir apsaugos de
partamentą: kaltino, kad jie 
nori nutildyti antikomunisti
nius balsus ir veiklą kariuo
menėje. Protestavo prieš cen
zorius ir reikalavo, kad Sena
tas imtųsi reikalą ištirti. — 
Rugjnūčio 19 Ohio šen. Frank 
Lausbe, dem., įtraukė į Kon
greso rekordus didelės pagar-

nama ar spaudoje neskelbiama, 
kokiose aplinkybėse tie asmens 
generolo buvo minimi.

Sekretorius inforavo taip 
pat, kad karių kalbos cenzū
ruojamos ir pasakė dvylikos 
cenzorių pavardes, tačiau atsi
sakė pasakyti, kurias kalbas 
kuris iš jų cenzūravo. Sekreto
rius taip pat paaiškino, kad 
kalbų toną reikėjo švelninti, 
atsižvelgiant į vedamas su So
vietais derybas.

Kaip buvo švelninama ir, ko
ki pareiškimai buvo braukia
mi, šen, Thurmond buvo pa
skaitęs eilę sakinių. Pvz.: “Ko-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonė* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai— Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.Pardavėja parodė pilkos me- ; 

džiagos liekaną. “Imkit, medžią- ; 
ga liuks ... Būsite patenkinti. ; 
Ir tik 35 rubliai”. ■

“Tai prašau”, sutiko pirkė- ; 
jas. Pardavėja, nė neišvyniojus 

. medžiagos, skubiai susuko jamai džiaugsmą — nupirko ra-
diolą”. Pirko ją Vilniaus “Vo- į .
jentorgo”- parduotuvėje. Nuo . Pameše namo apžiurę- , 
tada namuose buvo muzika. Į“ “ Buvo ais- ■
Bet tik savaitę. Paskui “radio- “ aPslaust<> V> ,

SUPERIOR P1ECE COODS CORP.
200 Orchard Street

mino,

pa-

COSMOS PAR

Muzikos reikmenų krautuvėje
V. Plokštąs padarė savo šei-

Drabužię parduotuvėje
Vienas pilietis, kurio pavar

dės jau nesuminėjo, gavęs už
darbį, nusprendė nusipirkti pa

[ DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
! Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
* visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,

New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

pamėgino pirkėjam

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO

<

SSSR dalį.
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS - 

— GAVSJA8 NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą, medžiagų <
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- J 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- < 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- J

Tel.: MU 4-4619 J
TeL: LCT2-1446 t
-- ------------------------* <

<

< 
<

aiškėjo, kad tai vadinamas 
“brokas” — sugadinti tufliai. 
Grižo Į parduotuvę.

“Gal pakeistumėt, o gal pi
nigus grąžintumėt? Matot, nie
kam tikę”.

“O kvito nuorašą turit? 
klausė pardavėjas.

“Man jo nedavė”.
“Tž8 negalim priimti”.
černiavskij kreipėsi į parduo

tuvės vedėja Jakovlevaitę. Ta 
skėstelėjo rankom: “O kuo jūs 
įrodysite, kad daiktas pirktas 

. pas mus?”.
Pirkėjas nenusileido, kreipė

si į prekių kokybės inspekci
ją. Ten išaiškino, kad par
duotuvės Nr. 9 moteriškų tuf- 
lių 56 proc. yra “brokas”, Vie- vasarinį apsiaustą. Užėjo į Vil
nų viršus atplyšęs, kitų pamu- niaus parduotuvę Nr. 39, kur 
šąląs išplėštas, kitų vėl oda su- parduodami daiktai, supirkti iš 
tepta dėmėm. Parduotuvės tar- piliečių.

la” nutilo. Plokštąs nunešė jį 
į garantuotas dirbtuves taisyti. 
Ten apžiūrėjo ir pasakė, kad 
ji ilgai vartota, kad ji išleista 
į apyvartą 1959 ir jau daug sy
kių taisyta, kad jai trūksta jau 
tokių ir tokių dalių.

Plokštąs nuėjo su pretenzi
jom į parduotuvę. Jos vedėja 
Nedežda Ivanovna Manochina 
nesiginčijo su pirkėju. “Teisy
bė”, sakė ji, “bet ką mes kal
ti — mes tokį aparatą gavo
me”.

siūsi. Nusprendė parduoti. Nu
nešė į krautuvę, kuri tokius 
daiktus supirkinėja.

'Tokios prastos medžiagos 
nepriimam”, pasakė. “Neškite 
į komiso krautuvę”.

“Ką jūs, — nustebo komi
so krautuvėje, “neškite į supir
kinėjimo punktą — ten, kur 
buvo pirktas. Tos krautuvės 
vedėjas ėmėsi kompromiso: su
darė komisiją, kuri patikrino 
ir rado, kad ten buvo ne 2 
metrai 80 cm., kaip skelbė įra
šas, bet tik 2 metrai 60 cm. 
Medžiaga taip pat buvo skylė
ta. Sutiko priimti medžiagą už 
20 rublių. Žmogus neteko 15 
rublių. Jis mėgino apeliuoti dar 
į direktorių Partašiną, kad jis 
nieku nekaltas ir kad jis ne
teisingai 15 rublių netenka. 
Tas jam paaiškino:

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
ir Švarkams, moterų eilut&ns, šaknelėms bei Švarkams.

Mes padedame jums atsigabenti savo gimine* ii Sovietų Sąjungos 

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. 
45 W. 45 SU. New Tork SS, N. T. • ZM. CMe 5-77U

nautojai, užuot pareiškę pre- “Prašau parodyti man me- “Jūs pirkot, tai jūs ir kal- 
tenzgas Kauno “Raudonajam džiagos apsiaustui. Norėčiau tas. Reikėjo paimti ir išvynio

ti. Išvynioti ir apžiūrėti”.tūriam biudžetui iš Lietuvos tuos tuflius ga- medžiagos, kuri nebūtų tamsi”,
ūkio buvo surinkta 49,588 mi
lijonai (49,588,038,000 Red.)

straipsny “Piniginis Lietuvos 
apiplėšimas” lygina biudžetines 
Sovietų Sąjungos lenteles, ku
rios rodo, kokią pajamų dalį 
paima Maskva, kokią palieka 
vadinamom respublikom.

Autorius skiria du laikotar- aT^
pius: iki 1957 ir po 1957, ka-
da buvo paskelbta ūkinė de- me Krem^s- 4, 
centralizacija ir daugiau buvo JT06 a

J 6 24.029 milijonus rublių, Krem
lius paliko Lietuvai.

“Imant gi atskirus metus, 
matyti, kad 1951-1956 metais

Kokį krašto poįamy procentą Lietuvai tebuvo paliekama vos
33-37 proc. Lietuvoje surinktų

1957 metų Kremlius Sovietų Sąjunga pasi.
skirdavo vadinamoms respubli- av0 sau. . K 
koms tik 19-23 proc. vis, su- vren!ns metals 5,ek he,t star’ 
rinktų pajamų. 1957 metais jau 
davė 30 proc. 1958-60 metais 
skyrė iki 50 proc, o 1961 me
tais naujaisiais rubliais (kurių 
vertė, palyginus su buvusiais 
rubliais, buvo pakelta dešimt 
kartų) respublikiniams biudže
tams jau paskyrė 50 proc. vi
su numatomu biudžetiniu Da- faktas, kad ir rublį, ir kainas,

r LAIBOTUVSS LIETUVOJE. LaMcjama Anastazija Grigieni Kovarttra, fflfruat g»|aMs 24. Jos dūkti ir
. kiti gfminaieial >nmlnQu vcltonę rugpjūčio 26 Maspetho lietuvi v bažnyčioje užpraiydami mttias.

tingai”.
“Kaip jau anksčiau minėta, 

1957 metais buvo pravesta 
tam' tikro laipsnio ūkinė išcen- 
tralizadja. Nuo to ir Lietuva 
šiek tiek laimėjo, palyginus su 
tuo, kas buvo prieš tai”.

Tačiau gyventojam buvo ki- ,r. ,___ ,
tas smūgis: “Jau jnra žinynas r-’ -' ? x
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Didieji ir mažieji ratai organizacijose
Organizactnls darbas vėl ro

do gyvybės žymes, kaip išdžiū
vusi veja po lietaus. Vasaros 
atilsis ir kaitra organizacinį 
mūsų darbą buvo pritildžiusi. 
Gėrėjomės tiktai sunokusiais 
jo vaisiais — dainų švente, su
važiavimais, jaunimo stovyklo
mis, iškylomis. Viso to nebūtų, 
jei nebūtų organizacijų, Įvai
rių draugijų, sambūrių, klubų, 
ir jei jų veikla nesireikštų ru
dens ir žiemos mėnesiais. Tai, 
ką padarome vėsiu ir šaltu lai
ku, pasidžiaugiame vasaros die
nomis. Joms praėjus, vėlei pra
sideda eilinis darbas kiekvie
no organizuoto vieneto pasto
gėje. Nariai renkasi, tariasi, 
planuoja, ką toliau daryti, čia 
išsiskiria dvi ryškios grupės: 
vieni metų metais kartoja tą 
patį, kiti ieško ko nors naujo. 
Tų vadinamų konservatorių ir 
novatorių yra kiekvienoje vi
suomenėje ir visada bus, nes 
gyvenimas viena dalimi yra pa
stovus, o kita — nuolatos kin
ta. Abi gyvenimo linkmės de
rinasi, jei norima ir sugeba
ma jas derinti. Kaip mes da
rome?

*
Lietuvių organizaciniame gy

venime daug kas yra iš seno 
nusistoję, ypač parapijose ir 
senesnėse draugijose. Jos lai
kosi pastovumu, senom tradi
cijom, kasmet tais pačiais pa
rengimais — viskas aišku, ką 
rudenį pradėti, ką daryti. Nau
ją Įneša ir sujudina tiktai pa
sitaikančios sukaktys ar kuri 
nauja statyba, šiaip jau gyves
nės minties, platesnių užsimo
jimų, ieškojimo naujų būdų ir 
priemonių, kaip atsispirti nu
tautėjimui, kaip išlaikyti mirš
tančias draugijas — nesimato. 
Labai dažnai stokst'a ryšio su 
platesne lietuvių visuomene. 
Pasitenkinama tik tokiu orga
nizaciniu darbu, kuris, kaip sa
koma, “neperlipa savo tvoros”.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame _________ $6.00
Brookiyn, N. Y.--------------------- $6.50
Pusei metų ------------------------- $3.50
Užsienyje_______  $6.50

Gera, gal būt, tik tai, kad se
nieji nariai ir parapiečiai tvir
tai laikosi savųjų draugijų ir 
parapijų, uoliai vykdo kasme
tines pareigas, rūpestingai mo
ka vadinamas “duokles”. Ne 
jų kaltė, kad vadovai toliau 
nemato, neieško ir neranda 
prasmės daryti ką nors naujo.

*
Naujovės mėgėjų yra dau

giau tarp vėliau atvykusių, o 
ypačiai tarp jaunimo, kuris dar 
jaučiasi lietuviškas. Bet ir čia 
sustingimas savo šaknis leidžia. 
Tai suprantama. Pradžioje daug 
kas šiame krašte rodėsi nauja 
ir judino Pradžioje 'manyta, 
kad ir tremtiška padėtis neuž
truks taip ilgai. Laisvinimo 
veiksniai irgi rodė didesnį gy
vumą. Vėliau apsiprato ir Įpra
to metai iš metų daryti -tą pa
tį arba mažai ką daryti. Visai 
natūralu, jei kyla naujos idė
jos ir iniciatyva. Ne pykti ar 
kivirčytis dėl to mums reikė
tų, o susiderinti ir prisiminti 
Em. Fiedlerio žodžius: “Ne tik
tai nerimta, bet ir pavojinga 
tepti didžiuosius ratus, «o ma
žaisiais nesirūpinti”. Labai daž
nai gana didžiai organizacijai 
geras ir naujas sumanymas 
ateina iš apačios — iš tų “ma
žųjų ratų”. Kokiais ratais mes 
važiuojame?

*
Nariai yra pagrindiniai or

ganizacijos ratai. Jais viskas 
remiasi. Ir geriausios organiza
cijos vadovas nieko negalės pa
daryti, jei nariai nesisuks .Pir
ma turės juos Įsmaginti. čia 
lietuviam, reikia pripažinti, yra 
daug darbo visose organizaci
jose. Negalime pasidžiaugti 
narių geru sąmoningumu, pa
reigingumu ir drausmingumu. 
Organizacinis darbas nebe vie
no telaikomas pramoginiu, o 
jis yra būtinas. Ar nebūtų ge
ra šiais metais labiau Įsukti 
tuos mažuosius narius, kad jud
riau suktųsi ir didieji?

w»ii stre«t Journal bendra- JAV ir Kanados spaudos balsai
darius dėl atominių ginklų , r
bandomo rašo: “Paskutinis ban- VYT. SIRVYDAS
dymas Amerikoje įvyko 1958 z
spalio 30 Nevadoje ir buvo smarkumo, kaip amerikiečių sprogdinti priešo Amerikon pa- 
pramintas Titania’ Jis buvo vi “Polaris” povandeniniuose -lai- leistas vandenilio bombas. Po
nas iš . visos eilės bandymų ore vuose ir “Minutemen” raketo- žeminiai bandymai neleistų mū- 
ir po, žeme. Rusai netrukus į- se. Jos tetveriančios po 600 sų mokslininkam ištirti, kokio 

svarų, kiekvienas svaras neša pajėgumo smūgiui galėtų atši
po kilotoną. JAV atominės enęr- laikyti mūsų įrengtos slėptuvės 

ir urvai. Tad ir Amerika, be

vykdė paskutinį savo bandymą, 
abu liovėsi iki rusų dabartinio 
vienašališko atnaujinimo. Ame
rika ligi tol jau buvo bandžhi- 
si 153 kartus, kaip buvo skelb
ta (nežinia, kiek neskelbta). 
Sovietija — 55.Amerikos smar
kiausias sproginys buvo 15 
megatonų, bet, spėjama, turima 
bombų iki 20 megatonų. Me
gatonas lygus milijonui TNT 
tonų, kilotonas — tūkstančiui. 
Žinoma, kad mūsų B-52 lėktu
vai gali panešti dvi vandenilio 
bombas 45 megatonų. Mūsų ra
ketos pakelia nuo pusės iki tri
jų megatonų.

Manoma, kad rusai panūdo 
išbandyti lengvesnio svorio, bet 
didesnio smarkumo bombas, 
nors kalba apie 100 megatonų. 
Rusų bombos, spėjama, suka
si apie 8 megafonus. Jie no
rėtų pasiekti tokio lengvumo ir 

gijos komisijos vadovas Sea- 
borg pareiškė: "šimto megato
ną bomba mano šimtąsyk ma
žiau gąsdiną, nagu vieno me-

*
Nauji Kennedy įsakyti ban

dymai, be abejojimo, pirmiau
sia toliau tęs nutrauktus 1959 
metų darbus. Spėjama, kad no
rima pakelti “Polaris” ir “Mi
nutemen” jėgą, dvigubai ar tri
gubai.

Stipriausias amerikiečių po
žeminis išbandymas siekė 19 
kilotonų (projektas Blanda). Jis 
atliktas 900 pėdų gelmėse. Po
žemis jėgą apriboja. Gana sun
ku bandyti sprogimus virš pu
sės megafono. Be to. požemi
niai bandymai netinka “Nike- 
Zeusd” tipo priešraketinėm 
rakętom, kurių tikslas yra su- 

abejo, * netrukus atliks bandy
mus ore, kaip rusai jau daro.

Atominė komisija yra pa
skelbusi, kad požeminiai ban
dymai Nevadoje kainuodavę po 
2 ir 3 milijonus kiekvienas. 
Viso išleista 198 milijonai do
lerių. Tenka sutelkti kiekvie
nam iki 300 technikų ir moks
lo žmonių. Ore bandymai kai
nuoja tarp 12 ir 20 milijonų. 
Numatoma, kad Amerika pla
nuoja 8 bandymus ore ir 12 
po žeme. Jie kainuotų tarp 150 
ir 250 milijonų dolerių.

DIKTATORIUS SVYLA?

"The Gazette", Montrealyje 
leidžiamo kanadiškio laikraščio 
bendradarbis samprotauja:

“Berlyno atveju retai tepa

svarstoma, kas nutiktų Chruš- 
čiovui, jo siekimams nepavy- K 
kus? Jam tai būtų antras ne- 
pasisekimas. Chruščiovo autori- 
tetas, rodosi, aukštas, bet ka- -C - 
žin, ar nebūtų jis pasmerktas? 
Berlyno krizę turėjome ir 1958 
metais. Ir tada Maskva šiurkš- : 
čiai bei išdidžiai pareiškė, kad 
per šešeris mėnesius Vakarai tu 
rį pasirašyti taikos sutartį su j 
Rytų Vokietija ir Berlyną pa- Į 
daryti “laisvu’* miestu. Vaka
rai ultimatumą atmetė. Įvyko 
ministerių konferencija. Buvo 
ruošiama ir viršūnių konferen
cija, o Chruščiovui leista ap- I 
lankyti Ameriką. Ultimatumas : 
sudilo, gi viršūnių konferenci- į 
jos 1960 gegužyje neįvyko, nes 
Chruščiovas šiurkščiai ir ne
mandagiai ją išardė, pasinaudo
damas U-2 lėktuvo pagrobimu. 
Turbūt manė, Eisenhowerio į- 
pėdinį būsiant nuolaidesnių.

Austrijos sostinėje Chruščio
vas vėl įteikė ultimatumą, tik 
rado Kennedį tiek pat kietą. 
Nustatė vėl 6 mėnesių terminą. 
Jei Vakarai ir dabar nenusi
leistų (nors ir vėl būtų minis
terių, net viršūnių konferenci
jų), Chruščiovą ištiktų antras 
tuo pačiu reikalu nepasiseki
mas. Be karo, tačiau, kažin ar 
savo siekimą Chruščiovas pri
mestų, o prie karo vargu jį ki
ti biurokratai ir kariškiai pri
leistų. Sovietija, vadinas, išgy
ventų nužeminimą, kuri tegalė
tų atpirkti, padarydama Chruš
čiovą atpirkimo ožiu.

Ar tai įvyks, priklausys nuo 
mums nežinomos politinės būk
lės Sovietijos viduje. Tačiau 
galima, kad Sovietų biurokrati
ja paaukos Chruščiovą, jei šiam 
ir antrusyk nepavyks jo veda
moji linija”.

IŠGĄSDINO
"NEUTRALIUOSIUS"

Rusų vienašaliai pradėtieji 
atominiai sprogimai, matyti, 
turi, tarp kitko, ir tikslo gąs
dinti. Gąsdinti ką? Sprogimų Skaitoma, kad dabartinėse Liė- 
atnaujinimas neutraliųjų kon- tuvos sienose naciai karo metu 
ferencijos metu leidžia spėlio- išžudė 300,000 žydų. Šie duo
ti, kad norėta paveikti “atsi-

^SŽSe^i

ATOMINEI bombai sprogus.

lauktų ir jų ir Maskvos kriti
kos. Atmesti nelengva, bet Va
karų pareiga yra neleisti Mask
vai savo noru pakeisti Europo
je jėgų pusiausvyrą. Tokiu bū
du į viršūnių konferencijas tu
ri visu atsargumu eiti.

JAV buvęs prezidentas H. 
Trumanas taikliai pasakė:

"Man smagu, kad neutralie
ji gavo per nosį. Susilaukė, ko 
ieškojo. Jų pareiga privalėtu 
būti stovėti su laisvuoju pasau
liu, jei nori gyvi išlikti. Jie lais
vi tik todėl ,kad mes juos iš
laisvinome. Juk ne rusai jiems 
laisvę davė. Tegul pasižiūri, ko
kią laisvę rusai yra davę kraš
tam, kuriuos jie "išlaisvino" 
II pasaulinio karo metu. Tegul 
įvardina bent vieną iš tikryję 
laisvą".

Kiek Pabaltijyje žydę?

Šiuo metu Pabaltijo valsty
bėse gyvena apie 70,000 žydų. 
Iš jų apie 37,00b Latvijoje, 
25,000 Lietuvoje ir 5,000 Es
tijoje. Viso Sov. Sąjungoje; pa
gal 1959 gyventojų surašymo 
duomenis, yra 2,268,000 žydų.

(ELI)
Baltijos pajūris filme
Šiuo metu Kuršių Neringoje

menys paskelbti straipsnyje 
likusią žmoniją”. Vaisiai, jau 1961 metų Nr. 1 “The Jewish 
matomi: į Maskvą ir Washing- Journal of Sociology”. 
toną atbėgo ir pasiuntiniai ir 
konferencijos raštai maldauti 
kitos viršūnių konferencijos.

Montrealio “The Gazette” sukamas filmas, kuriame vaiz- 
vedamuoju sako: diktatorius duojamas gintaras - 
sprogimais palenkė neutraliuo- radimas, pramonė. Nuotraukos 
sius pūsti jo dūdon. Jei Vaka- daromos bus ir Palangoje, Sven- 
rai jų prašymą atmestų, susi- tojoje, prie Karaliaučiaus. Ren-

jo atsi-

GERMANTAS

LAKMAKBO
« TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

(4)
VALYLE: , šalin, plėšikai! 

(Vėl nori apsikabinti auklę).

(Kareiviai plėšia ją nuo auk
lės ir tempia prievarta. Va
lyje ginasi. Auklė ir mergaitės 
taip pat puola ginti karalaitės, 
bet Terzakas ir kareiviai jas 
visas išsklaido, o auklę pats 
Terzakas smarkiai pasiaučia į 
šalį, jog ta net nekelia kurį 
laiką. Dabar vienus mergaitės 
dar stoja už karalaitę, stengia
si jai padėti, kitos puola prie 
auklės).

(Terzakas ir du kareiviai pa
galiau prievarta išsiveda 
Valytę, o likusieji, kareiviai 
gaudo išsigandusias ir klykian- 
čias mergaites ir bučiuoja jas).

(Staiga pasigirsta trimito gar
sas — pavojaus ženklas. Karei
viai, palikę mergaites, pabėga).

8 SCOfM

Tie patys, be Valytės, Tar- 
sako ir jo karty. •

SARGYBA: Gelbėkit! Gelbė- Tos pačios ir Montanos su 
kit! savo kariais.

(Vienos puldinėja apie auk
lę, kitos visai išbėga ir vėl 
grįžta).

KELIOS MERGAITES (įbėgu
sios, nusigandusios): Kiti kariai! 
Kiti! Nepažįstami!..

(Visos sumišusios nebežino 
kur dingti, ką daryti).

AUKLE (atsigavus): Karalai
te ... Brangioji ...

(Mergaitės apsidžiaugusios ją 
kelia ir nuveda pasodinti).

VIENA MERGAITĖ: Nebėra 
karalaitės ...

KITOS MERGAITĖJ sude
juoja): Vai, senele!..

AUKLE: Dievai . dievuliai! 
Gelbėkit ją, gelbėkit!

MERGAITES: Senele, dar ki
ta nelaimė! Kas bus, kas bus! 
Kiti kareiviai! Antai jau arti
nas! Vai, senele ...

(Pasirodo jaunas karalius 
Mantanas su būriu savo karių. 
Mergaitės susirūpinusios bai
mingai susiglaudžia prie auk
lės).

9 scena

MERGAITES: Ai, senele, kas 
dabar bus! Kas dabar bus!

MANTANAS: Sveikos, mote
rys ir mergaitės! Nebijokite 
mūsų.

(Mergaitės atsikvepia ir pra
siskleidžia).

MANTANAS: Kur karalaitė 
Valylė?

MERGAITES: O, nelaimė, ne- tau tokie vyrai: vienu pirštu Aš ramus stoviu
laune! * * bakstelėtum, ir pastatytų kojas. valdove Tain stovė-

AUKLE: O,-puikusis karžygį, Lydijos karalius Ladanas tesi- p °
t ji. siu ir visada. Neateis tokia die- laiko Mantano sesėlvie. Jo dūk- . . ....TT . ^7 j ju uuk d reikėtų manim nu-

terj tu šiandien gausi ... .
LAKMAKBU »• “ZkMAKBU: Kupranugaris

vo soste): Tu saldžm šneki, nepaneš aukso Įnu^ ^

Dabar! (Rodo į tą pusę, kur vėjas —■ saugokis mano ran- dramblį8’ Nutūrėk

kos! BIČBEJUS (žemai nusilenk
damas): Daug kartų dėkoju, val
dove. Žinau, kad tu geros šir
dies. Kartų kartos minės tave. .•

gelbėk! (Susigraudinus verkia).
MERGAITES: Ją išvogė! Išvo
gė! O, nelaimė!

MANTANAS: Kada? Kur?
MERGAITES: Kątik dabar! Bičbėjau. Bet jeigu tavo žodžiai

nusivedė Valylę). ’ 
MANTANAS: O, niekšai! (Į BIČBEJUS: Ar mano žodžiai 

savo karius): "Vyrai, šen su ma- buvo kada vėjas, valdove? Nie- 
nim! (Jie 'išbėga). 1 kada. Nebus to nė šiandien,

nei ryt, nei kitą dieną. Man10 scena
Auklė ir mergaitės
AUKLE (iškėlusi rankas) O, dybė. Aš matau jau tą dieną, 

dievai, padėkit jam! kada tu laisvai eisi per visą LAKMAKBU 
Kas čia?

. . - . . ,. . (Lauke pasigirsta keli tnukš-visada rupi tavo garbe ir di- . ..F 6 mmgi balsai ir skaudus riksmai) . . ... ..vo valstybėje jiems viskas tu- 
(susirūpmęs). įr suprantama

MERGAITES (taip pat iškė- žemę nuo saulėtekio ligi sau- ^tcbĖjus- Tai vvkdomas vie ^au nu0 <i“nos- Ir vi* 
lusios rankas): Dievai, padėkit lėlydžio, o visos žemės tautos . siems viskas Iras aišku: nieko
jam! giedos tau iškilmingas giesmes o . nereikės klausti, nieko nereikės

TRECIASIS VEIKSMAS ir klos tavo taką brangiausiais manęs? TeUks tyta darbas’
Kraurijos karaliaus Lakmak- kilimais ir kvepiančių rožių žie- 

bu rūmai, ta pati menė, kaip dais. 
pirmajame veiksme.

1 scena
Lakmakbu, BiAėjus, sargy

biniai prie dury, lokys.
Lakmakbu sėdi soste, šalia 

jo ištikimoji jo kuoka ir išti
kimasis Bičbėjus. Lokys guli 
ant kilimo, ir kai kas ypatin- taip, ir niekas tau! ... žinai, kaip gyvenę. Ar ne jie užkre- dore. Tegu šunes mane sudras- lį). 
gesnio pasakoma, tai jis arba kad vienas valdai viską, ir kn čia jaunimą senais atminimais? ko, jeigu ne Terzakas grįžta. (Bus daugiau)

muses baidos, arba kaip kitaip 
komiškai reaguoja.

BIČBEJUS: Šviesusis kara
liau, didis pasaulio valdytojau! 
Iš tų buvusių galiūnų tiktai vie
nas Mantanas jau tėra likęs, 
kurs būtų vertas tavo Terzako 
kardo. Sakau, tiktai Terzako, 
nė ne tavo paties, nes niekis tada saugokis manęs, Bičbėjau!

darbas ir tyla.
BIČBEJUS: Ar ne tu pats esi LAKMAKBU (patyli valandė- 

LAKMAKBU (dar gyviau su- pavedęs man saugoti tave, vai- lę ir pradeda juoktis): Gerai,
judėjęs, pradeda juoktis ir il
gai isteriškai juokiasi) Gražiai 
tu šneki, Bičbėjau ... gražiai... 
Taip man patiktų (Atsistoja ir 
išdidžiai žingsniuoja po menę). 
Eini sau per visą žemę štai ši-

to nėra už tave didesnio ... vi
sai nėra kito, tik aš vienas! 
Vienas pasaulio valdovas! .,. 
(Vėl sėdas į sostą ir juokiasi. 
Paskui staiga surimtėja, pasi
daro rūstus ir sako): Bet jei 
tavo žodžiai būtų netikri ... 
jei neišsipildytų tavo žodžiai...

dove? Ką darau, darau viską Bičbėjau. Visai gerai. Tu man 
tavo naudai. Ar nesu tau se- patinki.
niai jau sakęs, kad reikia nu- (Tolumoje pasigirsta triukš- 
sikratyti senojo raugo piliečių? mingas dūdų maršas).
Pakartoju: neįgyvendinsi visų LAKMAKBU: Kas čia?
savo sumanymų, kol jie gyvens BIČBEJUS: Gera žinia, val-

Ar ne jie gundo moteris sva
jingomis praeities pasakomis? 
Nutrinsi juos nuo žemės pa
viršiaus, ir nutrūks visi saitai 
su praeitim, kuri tau nenau
dinga.

LAKMAKBU: Suprantu, Bič
bėjau. Tu teisus.

BIČBEJUS: šiandien pradė
jau visuotinį šlavimą. Iššluosiu 
visus kampus ir užkampius, ir 
tau teliks vieni grynieji. Tiktai 
neturi likti nė vieno, kurs ga
lėtų sekti praeities pasaką. Ta
da tu būsi ramus ir amžinai 
galingas

LAKMAKBU: Tu teisus, Bič
bėjau.

BIČBEJUS: Ir tai dar ne
viskas, valdove. Dar reikės su
naikinti ir visus ženklus, kurie 
galėtų priminti praeitį, kad vai
kai neklaustų vyesniųjų: “O 
kas čia? Kodėl Čia taip?”. Ta-

LAKMAKBU: Terzakas? Tu 
sakai, Terzakas?..

BIČBEJUS: Taip, valdove, 
tiktai jis. Ir pargabena gražuo
lę — Mantano sužadėtinę Va- 
lylę.

LAKMAKBU: Mantan ... 
Mantano sužadėtinę! .. (Pra
deda juoktis, o juo toliau, juo 
baisiau juokiasi).

(Muzika arčiau).
LAKMAKBU: Ar jie jau čia 

pat, Bičbėjau?
BIČBEJUS: Jau jie prie pat 

slenksčio, valdove.
(Lakmakbu pasitaiso ūsus ir 

barzdą, išdidžiai atsisėda soste).

2 scena
Tie patys ir Terzakas, Va

lytė, Terzako kariai.

(Iškilmingai įeina Terzakas, o 
paskui jį įveda surištomis ran
komis Valylę. Lokys iš tolo nu
silenkia įeinantiems ir pasi
traukia į šalį.

TERZAKAS (prisiartinęs prie 
sosto ir nusilenkęs): štai aš grį
žau, didybe karaliau, išpildęs 
tavo įsakymą: vienturtė Lydi
jos karaliaus duktė stovi prieš 
tave ir laukia tavo įsakymų.

(Valyte išdidi stovi prieš ne
matytą karalių).

LAKMAKBU (į Terzaką): Ge
rai, Terzakai. Dėkui. Tu savo 
atpildą gausi.

(Terzakas pasitraukia į Ša-
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Dar grįžtant prie Lietuvos vyčių 48 seimo

Cleveiende vyčių 48 seimas Yorko apie Lietuvos vyčių is- 
. tori jos leidimą ir Juozo Sakevi- 

iš gausiausią ir geriausiai pa- čiaus iš Pieasant, N. J., apie 
ruoštų bei nusisekusių per pa- 50 metų sukakties minėjimą; 
staruosius metus. Tai rodo or- jis yra jutnlėjinio komiteto pir- 
ganizadjos gyvumą ir lemia jai mininkas. Balsuojant, kur tą 
gerą ateitį.

Seimo pradžioje labai gra
žiai praėjo išvyka į Cedar 
Point (Sandusky, Ohio) ir gol
fo bei ritimo (Bowling) var
žybos Willoughby, Ohio.

rugpiūčio 23-27 buvo vienas
Valerijai Žitkus ir ponam Briz-

tuvos vyčių 25 kuopai Cleve- 
lande už nuoširdų rūpestį sei
mu. Pr. Valka*

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 3 % 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI <- '

ĮSI permetus

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus irdaugiau (3%%

31/2%
PER M----

%% specialaus priedo)

jo 25, penktadienį, aukojo dva
sios vadas kun. Albertas Kan
tautas iš Bostono, pamokslą pa
sakė kun. Juozas Angelaitis, 
klebonas lietuvių Marijos Pa
galbos parapijos Clevelande; 
pamaldos buvo tos naujos pa
rapijos bažnyčioje. Po pamal
dų lietuvių darželyje Clevelan
de prakalbą pasakė Ona Mi- 
heličienė.

Posėdžiai buvo Pjck-Carter 
viešbutyje. Posėdžiam vadova
vo L. Janonis iš New Yorko, 
Albinas Jankus iš Newarko ir 
Jokūbas Stukas iš Hillside, N. 
J. Sekretoriavo Fr. Danielytė 
iš So. Bostono ir Ber. Kavar- 
daitė iš Worcesterio.

Iš žymesnių pranešimų buvo 
kun. P. Ciniko, MIC, apie vi
suomeninę veiklą, kun. J. Jut- 
kevičiaus. lietuvių parapijos 
klebono Athol, Mass., apie Lie
tuvos reikalus (santrauka buvo 
Darbininke), inž. A Rudžio iš 
Chicagos apie katalikiškąją ak
ciją, Juozo Bolevičiaus iš New

seimą šaukti, Bostonas nurun
gė Chicagą: seimas bus 1963 
Bostone, Mass.

Gedulingos pamaldos už mi
rusius narius buvo rugsėjo 26, 
šeštadienį, šv. Jono katedro
je. Mišias aukojo Clevelando 
vysk. J. Whealon. Jis taip pat 
sekmadienį, rugpiūčio 27, atsi
lankė į banketą, kuriame pa
grindinę kalbą pasakė prof. J. 
Eretas iš Šveicarijos.

Seimo metu buvo įteikti at- 
sižymėjimo ženklai 20 narių, 
kurie Lietuvos reikalais parašė 
per metus 100 ir daugiau laiš
kų. Į ketvirtąjį vyčių laipsnį 
pakelti Albinas Onaitis iš Pitts- 
burgho ir Nelė Arunskytė iš 
Clevelando.

Kitais metais 49 seimas įvyks 
New Yorke. Seimo priėmimu 
apsiėmė rūpintis New Yorko- 
New Jersey apskritis. Seime da
lyvavo tos apskrities dvasios 
vadas kun. J. Pakalniškis.

Po seimo naujai išrinkta Lie
tuvos vyčių centro valdyba bu
vo susirinkusi pirmo posėdžio. 
Kitas posėdis numatytas Pitts- 
burghe spalio 14.

šių eilučių autorius reiškia 
nuoširdžią padėką už malonią 
viešnagę, Clevelande būnant,

PH1LADELPHIA, PA.

Rugpiūčio 25-31 LB Phila- ■ 
delphijos apylinkės valdyba su-' i 
ruošė dailininko Juozo Bagdo- 1 
no, gyvenančio Washingtone, J 
dailės parodą lietuvių banko ! 
(Liberty Federal Savings and j 
Loan Association) patalpose. ] 
Parodoje buvo išstatyta apie 
30 darbų. Vyravo abstraktai 
Parodą aplankė nemaža vietos 
lietuvių, kunems J. Bagdono OA||_ JUOZO gAGDONO parodos atidaryme Philadelphijoje. Kalba Stik- 
kūryba paliko gilų įspūdį. (G.) liorienč 4aii. Juozas Bagdonas, J. Augaitytė, prof. J. Puzinas.

krašte, kur tik reiškiasi ateiti
ninkų veikla, yra sudaromos

ŠILUVOS ATLAIDAI MARIANA POLY
Šiluvos atlaidai Marijonų so

dyboje Marianapoly rugsėjo

ATEITININKŲ FEDERACIJOS RINKIMŲ ŽINIOS
Pasikeitimas Vyr. Rinkimę 
Komisijoj
Kazys Bradūnas, pakviestas krašto rinkimų komisijos. Iki 

Draugo redaguoti ir persikėlęs rugsėjo 4 šie kraštai jau su
darė savo rinkimų komisijas.

Anglijoje rinkimų komisiją 
sudaro: pirm. kun. S. Matulis, 
nariai — Br. GJeveckas ir St. 
Kasparas. Komisijos adresas: 
Kun. S. Matulis, 21 The Ovai 
Hackney Rd., London E. 2, 
England.

Argentinoje — pirm. kun. 
A Steigvila, MIC, nariai — A. 

i Survilienė ir Br. Paliulionis. 
Komisijos adresas: kun. A 
Steigvila, MIC, Mendoza 2280, 
Avellaneda, Buenos Aires, Ar
gentina.

Australijoje — pirm. V. Či- 
žauskas, nariai — O. Samulie-

į Chicagą gyventi, iš Vyr. Rin
kinių Komisijos pasitraukė. Jo 
vieton komisijon įėjo Stasys 
Balčiūnas, gyv. 206 Athol Avė., 
Baltimore 29, Md. Federacijos 
Valdyba, nudarydama Vyr. Rin
kimų Komisiją, buvo numačiusi 
ir patvirtinus kandidatus, kad 
VRK visada galėtų būti pilnos 
sudėties.

9 kraštai jau turi rinkimų 
komisijas
Pagal koresporidencinių rin

kimų nuostatus kiekvieno kraš
to ateitininkai registruojasi ir 
balsuoja savo krašto rinkimų 
komisijoje. Dėl to kiekvienam

^1/ " /O NORMALUS
PER METUS METŲ 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY 
SAV1NGS BANK 
A MUTUAL BANK

.. kur jūsų pinigai tarnauja tik j u m s 1" 
IN BROOKLYN, N. Y.

DIVIDENDAS 
KETVIRČIAIS

Eastern Parkwav Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

Brodway Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

IN NASSAU C0UNTY 
MASSAPE0UA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 
Massapegua, N. Y.

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 6 - 9 P. M. 

PYramid 9-6100nė ir J. Mulokas. Komisijos 
adresas: V. Cižauskas, 14 Eg- 
linton St., Moonee Ponds, Vic., 
Australia.

Brazilijoje — pirm. M. Vinkš- 
naitienė, vicepirm. L. Mitrulis, 
sekr. I. Šimonytė, nariai — J. 
Bratkauskaitė. O. Švitra ir I. 
Jurgelevičiūtė. Komisijos adre
sas: Caixa Postai 4118, Sao Pau
lo, Brazil.

Italijoje — pirm. kun. R. 
Krasauskas, nariai — J. Gau- 
dzė ir R. Kasponis. Komisijos 
adresas: Via Casalmonferrąto 
20, Roma, Italia.
Kanadoje — pirm. B. Saka
las, nariai — S. Čepas, V. Ko- 
lyčius, A. šapokaitė ir V. Sa- 
kalaitė. Komisijos adresas: B. 
Sakalas. 80 Rosemount Avė., 
Toronto 4, Ont, Canada.

Kolumbijoje — A. Mockus, 
J. Zaranka ir R. šviedrys. Ko
misijos adresas: R. šviedrys, 
Apartados Aereo 9966, Bogota, 
Colombia.

Vokietijoje — pirm. J. Lau
kaitis, nariai kun. J. Tautkevi- 
čius ir V. Bartusevičius. Komi
sijos adresas: J. Laukaitis,

žiaus Jono XXIII buvo skirtas 
maldai už taiką visame katali-

10 praėjo labai Įspūdingai Da- kiškame pasaulyje. Vysk. V. 
Brizgys tai priminė savo žody- ' 
je. Pamokslą pasakė prel. L.

IŠ ryto 11 vai. mišias auko- Tulaba, atvykęs iš Romos. Ra- 
jo vysk. Vincentas Brizgys. gino uoliau melsti Dievo Moti- 
Melstasi už persekiojamą Baž- na Mariją, kad lietuvių tautai 
nyčią, pavergtą Lietuvą ir tai- būtų suteikta malonė greičiau 
ką. Tas sekmadienis popie- išvysti savo laisvę.

Popiet buvo įspūdinga pro- te^° veiklaus ir judraus Jono metus, kartais per gilų sniegą, 
cesija Marijos garbei Procesi- Jasio, kuris, nusikėlė į Groton, lietų, karštį lankė bažnyčią ir 

" "* ' ' ' ” ' ...... .................. Onyx Place 3-1, Muenchen 54.
Jungtinėse Valstybėse krašto 

komisijos pareigas eina Vyr. 
Rinkimų Komisija. Jps adresas: 
5315 Lothiam Rd., Baltimorė 
12, Md.

Ateitininkų Feder. Vyr. Rin
kimų Komisija paskelbė prane
šimą, kuriame nurodyti visiems 
balsuotojams žinotini dalykai. 
Ten yra pažymima, kad balsuo
ti galės visi ateitininkai, jeigu 
jie bus užsiregistravę arba už
registruoti krašto rinkimų 
misijoje. Visos padalinių 
dybos užregistruoja savo 
rius. o šiuo metu jokiam 
daliniui nepriklausantieji 
patys užsiregistruoti. Registrą- ! 
cijos terminas — spalio 1 d. j

Kandidatus Federacijos va- Į 
dui. valdybos nariams ir kon- i 
troiės komisijai pasiūlyti gali i 
5 balsuotojai Kandidatų pa- i 
siūlymai Vyr. Rinkimų Komi- į 
sijoje turi būti gauti iki spa- ; 
lio 15 d. C. S.

lyvavo geras būrys maldininkų 
iš didžios plačios apylinkės.

PATIKSLINIMAS

Member Federal Deposit Insurance Corporation

PATERSON, NEW JERSEY
Kaip daug kur, taip ir pas 

mus, pintiam šių metų pusme
tyje palietė šiek tiek nedarbas. 
Dėl to ši lietuvių kolonija ne-

Dažnai rašinėjo spaudai. Ne
galima neprisiminti ir Vytau
to Jasio jr. Tas jaunuolis buvo 
pavyzdys jaunimui. Per ištisus.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Bankus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........
Lietuviški maršai, B r. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas .. .................
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas .....................
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ...........
Lietuvių šokių rinkinys, A', šabaniauskas .... ..........................
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ..........................................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-speed record course ... ...... ...........................

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. ¥.

5.00 
1.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
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5.00 
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12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

jai vadovavo Kunigų Vienybės 
Darbininko nr. 57 (1961 rug- pirmininkas prel. Pr, Juras, da- 

piūčio 25) jiprašjrtoje Lietuvių lyvavo v Brizgys, kelios 
dešimtys kunigų, daug vienuo
lių, didelė grupė tautiniais .dra
bužiais apsirengusių ir Marijos 
vėliavą nešančių lietuvaičių ir 
minia žmonių. Kalbėdami ro
žančių, apėjo įrengtus keturis tuvių organizacijoms, šv. Kazi- 
Marijos altorius — Šiluvos, mieto parapijos statymo vajui. 
Aušros Vartų, žemaičių Kalva- Yra surašęs lietuvių ' piliečių 
rijos, Pažaislio. Prie kiekvieno klubo įstatus ir istoriją, buvo 
buvo kalbama atitinkama mal- užsimojęs dar daug padaryti, 
da. Procesija baigėsi švč. Sa
kramento palaiminimu ir gies
me Marija Marija.

šventė buvo oavvzdinea ir

Fronto bičiulių V studijų sa
vaitėj dvasinės rezistencijos iš
eivijoje tema buvo svarstoma 
ne tik straipsnyje išvardintųjų 
asmenų, bet dar ir kun. dr. P. 
Celiešiaus, kun. Pr. Garšvos, 

■ MIC, ir J. Jasaičio ( jie su 
A Baronu buvo pirmosios die
nos prelegentai, o straipsnyje 
išvardintieji — antrosios die
nos). Antrosios dienos prelegen
te buvo dar Alina Skrupske- 
lienė.

organizuota, paliko malonių 
įspūdžių, praskaidrino dvasia. 
Manome, kad ir kitose lietu
vių kolonijose galėtų būti or
ganizuojamos panašios šventės.

(S. R.)

Conn. Ten nusipirko gražius tarnavo mišioms. Paskui skubi
namus ir perkelia šeimą. Taip 
mūsų viltys ir sudužo, kad J.

J. Jasio netekimas mūsų lie
tuvių kolonijai sudaro didelę 
spragą. Jis buvo energingas, 
veiklus, priklausė kelioms lie-

davo mokyklon. Gailimės ne
tekę gražios šeimos, o naujo
je vietoje linkim daug sėkmės..

Tuo pat laiku mus paliko ir 
A. Gelažius, taip pat nusikėlęs 
į Groton, Conn. Netekom darbš
taus lietuvio patrioto ir meni
ninko mėgėjo. A. Gelažius ne
pagailėdavo savo triūso. Po 
darbo valandų mielai atlikdavo 
lietuviškus darbus. V-kis

ko
vai- 
na- 
pa- 

turi

TėL: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

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

NAtfDOKITES PROGA!

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai jvertftitoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HL-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

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

ŽVAIGŽDĮ 
\IRSI Al 
GIRIOS .

Spauda
(atkelta iš 2 psL)

ir atlyginimą sumažinus dešim
ti kartų, gyventojų ekonominė 
būklė gerokai pablogėjusi. Mat,

Įsigykite šias knygas:

nors ir valstybės nustatomo
sios prekių kainos vistiek ima 
kilti, o darbininkų uždarbio

KARVUTĖ — dail. J. Pautieniaus paveikslas.

kelti niekas nesiskubina”.

ŽVAIGŽDE 
VIRŠUM 
GIRIOS

ALĖS ROTOS 
romanas

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išleido DARBININKAS. 
374 psL, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Wil!oughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

» . ... Dail. J. Pautieniaus paroda Waterbury
Kurią d*lj sevu uzdervio oer» * *

tik išleista, labai vertinga, mo- i 
dėmi knyga, reikalinga kiek- į 
vienai lietuvių šeimai. Puikiai 
iliustruota. Kaina 3 dol.

paruoštas, reikalingas ir nau- 
bo žmogus atiduoda Maskvai? Rugsėjo 16 ir 17 dail. Juo- niame dešimtmetyje. dingas kiekvienam lietuviui

“Okupuotoje Lietuvoje yra zas Pautienius rengia savo kū- Dail J. Pautienius už savo jaunuoliui. Su gražiais paveiks- 
2,7000,000 gyventojų, kurie rinių parodą parapijos salėje, kūrinius buvo du kartus pre- Tais. Kaina 1 dol.
1951-1960 metų laikotarpyje Išstatys apie 40 aliejinės ta- mijuotas amerikiečių parodose 4. Būk mums malonu*. Ge-
per metus vidutiniškai mokė- pybos darbų, sukurtų paskuti- ir vieną kartą lietuvių. Vieno- riausia maldaknygė — mišiolė-
jo Sovietų Sąjungai po maž- —————— je didžiausių Illinois univer- lis lietuvių kalba. Paruošta kan. 
daug penkis bilijonus rublių (kontribuciją) lietuvis savo tė- siteto parodų, kurioje daly va- dr. F. Bartkaus, šią maldakny-
kontribudjos. Reiškia, vienas vynėje turėjo sumokėti ir vis vo 2000 dailininkų sn 3000 gę privalėtų turėti kiekvienas
gyventojas kasmet vidutiniškai tebemoka kolonizatoriui — So- ' 
sumokėjo po 1883 rublius. Pri- vietų Rusijai. Netenka stebėtis, populiarumo premiją ir 300
imant dėmesin tai, kad viduti- jei iš čia pasiųstas vienas ja
niškas darbininko ar šiaip sam- tas medžiagos jardas ar šiaip
dinio metinis uždarbis buvo kokia kita materialinė gėrybė d. 4 vai. popiet. Sekmadienį,
apie 3,000 - 5,000 rublių, mums Lietuvoje sutinkama su išskės- rugsėjo 17 bus galima aplan-
yra aišku, kokią didelę ir la- tomis rankomis ir džiaugsmo kyti nuo 12 iki 8 vai. vak.

A. G. 4-1984.bu sunkią mokestinę naštą ašaromis’

dingas kiekvienam

darbų, J. Pautienius laimėjo lietuvis. Kama 2 dol.
Visas šias knygas galite gau

ti Lietuvių Katalikų Religinė
je Šalpoje, 225 South 4th St., 
Brooklyn 11. N. Y. Platintojai 
gauna žymias nuolaidas. Gali
te ir skambinti telefonu EV

dol.
Paroda atidaroma rugsėjo 16

:S REAL ESTATE. — Call

JAMAICA AVĖ.

WILLIAM J. DRAKE

Licented Real Estete Broker

VISOKIA INFORMACIJA

Hlckory 1-5220

f, Foreat Parkway stn.)

»
YOUR BEST INVESTMENT TODAY

AMERICAN HOME REALTY

VELTUl

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu \/ ir grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

Woodhaven 21, N. Y.

□ Noriu pirkti namus

□ Noriu parduoti savo nuosavybę

□ Noriu nebrangios apdraudos

Pavardė

Adresas



FLOOR SERVICES CONTRACTORSDetroiL Midi.

naujų narių

Veteranu moterų pagelbinin- 
susirinkimas Įvyks ' rugsė- 

18, pirmadienį, 7:30 v. v. 
lietuvių veteranų salėje.

Lietuviai katalikai veteranai 
ruošia kaukių balių spalio 28, 

savo namuose. Lee 
Galinskas, Ed Keblaitis ir John 
Žvirblis atstovavo Detroito pos
to katalikų veteranų seime At
lantic City, N. J. Detioito lie
tuvių postas laimėjo auksinį 

suver-

FLOORS and WALLS
KENTILE INSTALLED 

12x14 — $36 *Up 
Also Wall Tile. Special considera
tion to Religious Institutions. — 

PETERS . — GE 7-3561

Robert Quinn 
GENERAL CARPENTRY

> No job too big or too small 
Free Estimate

Special Consideration Given to 
Religious Institutions 

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

LOS ANGELES, COLI F., iŠ k. į d. žv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
J. Kučingis, prof. M. Biržiška, kun. J. Urbaitis, prof. V. Biržiška. Nuotr. 
L. Briedžio.

LOS ANGELES, CALIF
šv. Kazimiero parapijos mo

kykla mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 5. Mokyklą lanko 210 
mokinių, iš kurių 42 lietuvių 
kilmės vaikai. Mokyklai vado
vauja sesuo M. Alfreda. Ji 
dėsto antram skyriui. Pirmam 
skyriui dėsto sesuo M. Lourda, 
trečiam sesuo M. Frances ir 
ketvirtam bei penktam sesuo M. 
Christella. Darželi veda Mrs. 
Euler. Lietuvių kalbą dėsto mo
kytoja Ona Rasutienė, daina
vimą komp. Bronius Budriūnas. 
Tikybą dėstyti seselėms pade
da kun. Antanas Valiuška.
S Parapijos choras, vadovauja
mas komp. Broniaus Budriūno, 
rugsėjo 8 pradėjo repeticijas, 
kurios visada būna kiekvieną 
penktadienį 7:30 v. v. Rugsėjo 
9 choras surengė pobūvį. Pa
sidalinta Dainų šventės Įspū
džiais, pasiklausyta užrekor- 
duotų dainų. Chorui pirminin
kauja Algis Raulinaitis. narių 
chore yra per 50.

Leonas Končauskas turi sa
vo foto studija “Flatte”, 6671 
Hollywood Blvd.. Hollywood. 
Calif. Tel. H0 9-8097. Jis daž
nai atsiunčia nuotraukų Darbi
ninkui iš Los Angeles lietuvių 
gyvenimo.

Angelė Raulinaitienė, Algio 
Raulinaičio žmona, su sūnumi 
Dariuku ruošiasi keliauti Į Aus
traliją lankyti savo motiną ir 
kitas gimines. Australijoje ma
no išbūti keletą mėnesiu.

("L. Ž.")

kryžių už 
bavimą.

Lietuviu Organizaciją Cent
ro metinis vakaras bus gruo
džio 2. Bus vaidinimas, kurį at-
liks Z. Mikšienės vadovauja
mas dramos mėgėjų sambūris.

Pabaltijo tautę metinis susi
pažinimo vakaras — banketas 
įvyks spalio 21 Belle Ele Ca- 
sino. Bilietus galima įsigyti pas 
Dalią Mikaitę, VI. Staskevičių 
ir R. Valatką.

-rjv-

Ge r i a u s r a i
apie 1961 metę įvykius nu

simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

Tho*. M. DePaoli, Ine. — Builders- 
Contractors. Mem.: Builders Assoc. 
of Westchester County. Custom 
builden. of homes, remodeling. ai- 
terations, masons. painting. water- 
proofing. Spec. consideration to re- 
ligioun institutions. - Mahopac Avė., 
Croton Fąlls, N.Y.; 914 C R 7-3339.

LAWRENCE P. BETTERS, INC.
Licensed Electrical Contractor — 

*Wiring for Light • Heat - Power 
and Repaira. Special consideration 
to religious institutions. 217 Main 
Street, Eastchester. N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

1961

HANSEN & SYVERSON. INC.
Canopus Holtow Ra, Putnam Val- 
ley, N.Y. — LAke 8-4588 — Wood 
and Cork Floors laid scraped and 
refinished; Asphalt 4 Rubber Tile 
laid. gymnasiums scraped & lined. 
Wr»te to:

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

Vincent J. Mušto. MASON CON
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
MAE Mason Contractors, Altera- 
tions, Violations removed. Brick 
Pointing, Waterproofing. Concrete 
repair viork; drivewaysZ porches A 
granite A staps. Special consider
ation to relig. institutes. T A 3-8347.

Floor Coverings, Carpets, Linole- 
ums, Floor & VVall Tile*. Carloads 
and carloads in stock. Installation 
by experts. Free estimates; special 
consideration to religious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
& 17th St., Fairlawn, N. J. Eves. 
till 9 P.M., closed Sat. at Noon 
during July & August. SW 7-5414.

HARSEY ELECTRIC CO., INC.
1900 Commerce St. 

Yorktovvn Keights, N. Y. 
Specialists in Every Type 

of Electrical Wcrk
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. YO 2-2766

> Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, ] 
’ apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- J
> sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų <

blankai užpildomi. J
į ALBERT F. PETERS - Petrauskas !

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

ROOFERS

STANLEY’S ROOFING & BLOG. 
SERVICE 

523 W. 184 Street, Bronx 
Specialists in Waterproofing Roof
ing Bldg. Service. Special consi
deration to religious institutions. 

WA 7-3300

P. & J. CONTRACTORS 
BRICK & CEMENT WORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

PAINT. & PAPER HANGING

! PRANAS BRUCAS. savininkas

‘ ' 86-16 JAMAICA AVĖ. Wdodhaven 21, N. Y. TeL Vlrpnia 6-9519

; | Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam J
j ; Salėje gali tilpti 100 dalyvių Į
1

S & G MEAT MARKET

Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, ilgus metus buvęs misi- 
jonierium Kinijoje. lankėsi 
Los Angeles. Rugsėjo 3 laikė 
sumą ir pasakė pamokslą. Pa
rapijos salėje padarė praneši
mą apie saleziečių gimnaziją. 
P. Motiejūnienei pavesta or
ganizuoti tai gimnazijai remti 
būrelį. Kun. P. Urbaitis per 
Meksiką išvyko į Argentiną ap
lankyti brolio ir kitų giminių.

ŽALGFRIO vietininkijos Ramiojo vandenyno rajono skautų stovykloje 
skautės rikiuojasi stovyklos uždarymo iškilmėms. Stovykla truko dvi 
savaites Lake Shore Arrovvhead kalnuose. Nuotr. L. Kančausko.

KEY ROOFING and 
SHEETMETAL CORP.

102 Haarleon Avė., White Plains, 
N.Y. — Roofing specialists - new 
roofs, old roofs repaired - gutters 
- all types sheet metai work. 
Special consideration to religious 
institutions. — RO 1-4777

DO roofing myself eheap. Ali re- 
lirs. Stop any leak. Caulking 
iing. gutters. Stom vvork. Free 
timates. Special consideration 
ven to religious institutions.

Alfons. AMityville 4-2151.

WATERPROOFING

QUICK MAINTENANCE Co. 
71-21 65th Street, Glendale, L. i. 
WATERPROOFING - PAINTING 

VVHITE WASHING 
Special consideration to 

Religious Institutions 
EV 6-9166

Padėka
Po sunkios ir ilgos ligos rug
sėjo 3 mirė Elena Sirgedienė, 
gyvenusi 884 Kart St.. Brook
lyn, N. Y. Palaidota iš Apreiš
kimo bažnyčios šv. Karolio ka
pinėse. Paliko liūdintis vyras 
Jurgis, sesuo Longiną Lietuvo
je ir Adolfina Rochester, N. Y. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. 
Račkauskui už nuolatini lanky
mą ligoje, aukotas mišias ir pa
lydėjimą į amžiną poilsio vie
tą. Dėkui Onai Zornis už ligo
nės prižiūrėjimą ir globą. Ačiū 

t visiems lankiusiems velionę, už 
užprašytas mišias ir gėles, ku
rios puošė mirusios Elenos 
karstą. Padėka ir laidotuvių di
rektoriui S. Aromiskiui bei Be
leckams už suruoštus pietus ir 
visiems užjautusiems skausmo 
valandoje.

Liūdintieji: vyras Jurgis ir 
sesuo Adolfina

A. A. MARIJA PRIKOCKIENĖ
Rugsėjo 1 Clevelande mirė 

buvusi Lietuvoje mokytoja a. 
a. Marija Prikockienė. Vargu, 
ar rasime kitą tokį šviesų pa
vyzdį, kur taip būtų išsaugota 
meilės šventenybė karo išardy
toje šeimoje, kaip tas buvo 
velionės gyvenime. Jos dukre
lė Dalia buvo, rodos, tik 6 me
tų ir sūnus Vidutis vos 2 me
telių, kai vieną žiaurią naktį 
jos vyras buvo išplėštas iš šei
mos židinio. Pro karo audras 
ir ugnį ji išnešė savo vaikus.

DANCE STUDIOS

MARIJA PRIKOCKIENĖ

— rašė ji viename laiške. De
ja, beviltiška liga paguldė ją 
į karstą. Su velione atsisvei
kinti atėjo labai daug žmonių.

Velionė Marija Prikockienė 
aktyviai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime. Gyvendama Brook- 
lyne, o vėliau Clevelande, bu
vo visur ir visada su lietuviais. 
Jos palydėti atvažiavo giminės 
ir draugai iš New Yorko ir 
Chicagos. Ypatingai gražiai ją 
pagerbė Clevelando lietuviai. 
Ateitininkai užpildė visą kop
lyčią, susirinkę atkalbėti už Ma
rijos vėlę rožančių. Į kapus ją 
lydėjo net 37 automobiliai žmo
nių. Liūdnoje gedulo procesi
joje karstą sekė jos tėvas V. 
Degutis, sesuo Stasė Laniaus- 
kienė. brolis Viktoras Degutis 
ir jų šeimos, giminės ir drau
gai. Nebuvo toje procesijoje 
tik jos mylimo vyro, seserų ir 
brolio iš Lietuvos ... A. a. Ma
rytės Prikockienės nepriglaudė 
Lietuvos žemelė, į kurią ji ti
kėjosi sugrįžti ...

Išblaškytuosius tremtinius
renka Viešpats į savo namus. 
Pildosi Jeremijaus raudų žo
džiai, kad “Aš surinksiu jus iš 
visų šalių ir grąžinsiu į amži
ną buveinę” ...

Dr H. Lukaševičius

Broadvvay Choreographer - Director

ANNOUNCES 
THE OPENING OF HIS 

PROFESSIONAL 
DANCE STUDIOS
11 Years in Brooklyn

GP.ADED CLASSES & PRIVATE 
INSTRUCTION FOR CHILDREN 
* ADULTS TN MODERN JAZZ - 
BALLĖT - TOE-TAP - TV AND 
STAGE DANCING

Registration by Intcrvietv

Call Now

NEWS OF D AMOHG
116 FLATBUSH AVĖ, B’KLYN

UI 2-751S

Neturėdama pati nieko, suge
bėjo jiems duoti viską. Atvy
kusi į Ameriką, sunkiai dirbo 
fabrike, gražiai auklėdama sa
vo vaikučius. Ji išaugino juos 
gerais, kilniais žmonėmis. Da
lia baigė aukštuosius mokslus. 
J? pažįsta plati visuomenė kaip 
talentingą poetę, kurios gražūs 
eilėraščiai tilpo “Ateity” ir ki
tur. Sūnus Vidmantas yra be
baigiąs aeronautikos inžineri
jos mokslus. Savo vyrui, gyve
nančiam už tūkstančių mylių, 
ji liko šventai ištikima ligi pas
kutinio savo atodūsio. Nusto
jo plakti gera, mylinti, idea
lios motinos ir žmonos širdis.

“Taip dar norėtųsi gyventi...”

TO PCACE, 
Y0W AO 

CANCRl OR CMANfr 
Call LO 3-7291

OIL BURNER

EFFICIENCY ESATING 
A APPLIANCES

555 Tonnelle • Avė., Jersey City. N. J. 
Inetitutionat Oirectort! Gi ve » Thouęht 
to the Cold Daya Abead and Save on 
Heating Bille. Keep Heat Up and Fuel 
Cos’5 Do’.vn thi« Win‘er. Fa*v mnnthly 
paym.trt p>an. Special consideration to 
Religloue Inatitvtlona. — OL 34700.

NICK DE ROSA
56-22 - 136th Street. Flushing —’ 
PAINTING & DECORATING. Ge
neral Contractor; Inside and Out- 
side Work: Paper hanging. Floor 
seraping. Free Estimates. Special 
consideration to Religious Institu
tions............................. Tel. IN 3-5988

PAINTING

J & J. PAINTING
INTERIOR & F.XTFRTOR 

PAINTING & PLASTERING 
Queens and Brooklyn only. Special 
consideration to Religious Institu
tions....... .............................. HA 6-4222

PAINTING CONTRACTOR
INTFRIOR - ENTERTOR 

Snraying homes outside with spė
riai material. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean Work.

BO 8-7758

JOHN X MORAN Cu.
485 5th Avenue, N. Y. C. 

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

' YU 6-4230

ACADEMY WATERPROOFING 
A CLEANING CORP.

42-17 27th Street, L.I.C. 1, N.Y.
Waterproofing - Šteam Cleaning 

Hand vvashing - Pointing - Masonry 
- Caulking

Special consideration given to re
ligious institutions. Tel. EM 1-0052

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Florai Park. L.I. N.Y.
Only General Electric products used 
Special consideration to Religious 
Institutions ....... ............. Fl 3-8000

ADAM WIEGAND 
VVATERPROOFING
25 Years Experience 

VVaterproofing Above and Below, 
Grace Silicone Spraying. Roofing. 
A.” Work Guaranteed. Special con- 
siaeration to Religious Institutions.

FL 8-3388

AMICO WATERPROOFING
Waterproofing Specialists 

Painting - Caulking - Cement Coat- 
ing. Special consideration to Reli
gious Institutes. AI! Work Guaran
teed. — 89-47 163rd St.. Jamaica. 
L. L Tel. EV 6-9240 - RE 9-4900 

(24 hour Service!

RAILINGS - VVELDING

ANTHONY LENA
CUSTOM RAILINGS -'VVELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
1VELDER. Special consideration to 
Religious Institutions. — 98 So. 
Central Avė., Elmsford. New York.

LY- 2-8442

BUSS. OPORTUNITY

MOTELS
JERSEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popular 
Most Beavtiful Motei —”'ell known 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
tmetion — Anpealing to Best <Ti- 
entele — Principais only. Aquilina 
— 125 Vine St. Plttston. Pa.

OPPORTUNITY
$16.000 Cash Needed 

Bar 50. Hali 300 Seating
Suffolk County — Esclusive with

RICHARD HEINZ'
133 E. Main Street. Babylon, L. I.
MO 9-3173 .... MO 9-0077

EMIL DU PAS, 5R66 - 57th Street. 
Masoeth, L.I., N.Y. — Painting A 
Decorating '— Brush and Sprav — 
Institutional - Residential - Indust
rie! — Interior and Exterior. Sne- 
ria’ consideration <riven .relirio>»«- 
institutions. — Phone E M 6-6886

A Little Paint Makes an Old Maid 
Look Youn°'. — It vvill do the šame 
for your Building* or Apartment. 
Reasonable estimates made; work 
guaranteed. — L. WHITE ■— Call 
between 10 A.M.-5 P.M. A U 6-2903.

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

36 Yonkers Avenue. Yonkers 
YOnkers 5-0240

AUTO SERVICE

CALVERT’S ELECTRONIC 
SERVICE CENTER

181-03 Jamaica A,re.. .Tarr-aica. L.I 
Am-Fm and 2 Wav Radio Sales - 
Installations - Repairs. F.C C. li
censed Teriir.irians. Drive - Antnn- 
nas - Rear Sneak^ra Spyriai con
sideration to the Clergy. AX 1-3950

DISPLAY

Bernardini Cast’ Stone Co.
3451 DeLavalle Avė.. Bronx 

Snecializing in: STEPS - WINDOW 
SILLS - COPINGS. Snerial con
sideration to Religious Institutions

FA 4-7064

BUYERS FOR

INSTITUTIONS ! !
WE FEATURE:

U.S.D.A. PRIME & CHOICE 
MEATS

•GRADE A POULTRY
PROVISIONS

ALL SPECIALTY FOODS
Purveyors to the Finest CIuhs. 
Hotels, Restaurants ar.d In.sti- 
tutfons since 1915 — Special 
consideration to Religious In
stitutions.

NORTH JERSEY

BUTCHERS, INC.
■House of CJuality"

VVAYNE. NEW JERSEY

MU 4-2777

TEmple 5-0211

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUV8 

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 2-43»

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Jose p h Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ĖSTATE -Insurance

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. Mutu.?) Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VTrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Rldgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Sali veituvim*. Ir kito
kiom* pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietos. Pirmo* rūiie* lle- 
tuvitkas maista* prieina
momis kainomis.
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RESTAURANTS

Veda K. Merkto
Amerikiečiai puikiai varosi 

džiajam tarptauuniam turnyre— 
Bled (Jugoslavija), į kurį yra su
važiavę dvidešimt šio meto žy
mūnų: Tai, Keres, Peirosian, 
Geller (Sov. S.), Najdorf (.Arg.), 
Gligorič, Trifunovič, Matanovic 
(Jugosl.) Pachman (CksL), Olafs- 
son (Islandija), Donner (Oland.) 
ir kt. Po 3 ratų pirmavo: Bis
guier (JAV), Geiler, Trifunovič, 
turėdami po 2% ts.; po 4 ratų 
pirmavo Bisguier, Geiler ir Bob- 
by Fischer su 3-1 tš. Penktam 
rate B. Fischeris sutvarkė Gellerį 
per 22 ėjimus! ir su 4-1 taškų 
eina pirmuoju. Sunku pasakyti, 
kaip ilgai jam pavyks išsilaikyti 
pirmuoju ar pirmūnų tarpe, kai 
ant kulnų lipa aukščiau suminė
tos įžymybės, bet kiekvienu at
veju iki šiol pasiekti Fisherio lai
mėjimai prieš M. Tai, pernykštį 
pasaulio meisterį, dabar — Gel
lerį ir prieš tai prieš Olafssoną, 
kuris 
nyrą 
čeko 
daug 
be parlaimėjimo, jis sužaidė dar 
dvi partijas lygiom su jugoslavu 
Gligorič ir olandu Donner. Bis
guier įveikė garsųjį estą P. Keres 
(Sov. S.) ir jugoslavą Udovič, ly
giom su Sov. S-gos čempionu Pet-

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTTy-

TeL MU 3-2928
VACY8 STEPONI8

ką tik laimėjo zoninį tur- 
Cekoslovakijoje, priešaky 

Filipo, Uhlmano (R. Vok.), 
ką pasako. Fischeris eina

rosianu ir jugoslavu Trifunovič. 
Penktam rate Bisguier žaidė su 
Gligorič. ^inių dar neturime.

Kazys Škėma—Michigano čem
pionas. Rugsėjo 1-4, Lansing’e 
vyko Michigano atviros pirmeny
bės, į kurias buvo suvažiavę 75 
dalyviai iš gretimų ’ valstybių, į- 
skaitant Kanadą. Pirmas tris vie
tas nugriebė Chicagos atstovai: 
Angelo Sandrin, jo brolis Albert,

Tragiškai žuvus mūsų bendraminčiui ir draugui

JURGIUI JAKS-TYRIUI,
jo motiną nuoširdžiai užjaučia

Šviesos - Santaros Filisterių

New Yorko skyr. valdyba

Tragiškai žuvus

ANTANUI ŠKĖMAI.

velionies šeimai užuojauta reiškia ir kartu liūdi

Santaros-Šviesos Federacija

Tragiškai žuvus

JURGIUI JAKS-TYRIUI,

velionies motinai užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Santaros - Šviesos Federacija

Tragiškai žuvus

INDREI AUDĖNAITEI

velionės tėveliam, seserei ir giminėm užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Santaros-Šviesos Federacija

Netikėtai žuvus.

JUDITAI AUDĖNAITEI,

vos prasiskleidus jaunam jos gyvenimui, tėvus ir seserį 
Daivą giliai užjaučia ir drauge liūdi

IngeleviČiai, Kudžmai, Vygantai

Tragiškai žuvus rašytojui

ANTANUI ŠKĖMAI,

jo žmoną Janiną ir dukterį Kristiną nuoširdžiai užjaučia

R. ir V. IngeleviČiai

Tragiškai žuvus

JUDITAI AUDĖNAITEI,

Liet. Studentų S-gos New Yorko skyriaus sekretorei, 
gilią užuojautą tėvams ir sesutei reiškia

Liet. Stud. S-gos New Yorko skyrius

Lietuvos Laisvės Komiteto nario

JUOZO AUDĖNO ŠEIMAI

didžio skausmo ištiktai dėl brangios dukrelės JUDITOS 
netikėtos mirties gilią užuojautą reiškia

Lietuvos Laisvės Komitetas

Pereitą savaitgalį New Yor
ko lietuviai futbolininkai pra
dėjo 1961-62 metų sezoną, šeš
tadienį draugiškame susitikime 
matėme Philadelphijos lietuvių 
vienetą, kuris laimėjo 3:2 prieš 
newyorkiečių kombinuotą ko
mandą. Sekmadienį taip pat
draugiškose rungtynėse susi
tiko mūsų rezervinė su Kolls- 
mann SC. LAK čia laimėjo 3:0 
(2:0). Laimėjo ir pirmoji ko
manda prieš Kollsmanną 4:3 
(1:3). Oras buvo baisiai karš
tas, o žaidimo lygis dar bai-

Šį sekmadienį pradedamos 
pirmenybių rungtynės. LAK 
keliauja į New Jersey, kur 
žaidžia su West New York S. 
C. Rezervinės pradeda 12:45, o 
pirmosios 3 vai. Atletas

sukorę po 6-1 taškų, J. Sweig 5&, 
Kazys Škėma iš Detroito, taipogi 

tš., o Jack OKeefe iš Ann 
Arbor 5 tš. Pernykštis čempionas 
dr. P. Poschel atsistojo 10-toj 
vietoj. Kadangi Kazys Škėma ge
riausiai pasirodė už visus Michi- 
gano valstybės dalyvius, jam bu
vo suteiktas Michigano čempiono 
titulas ir laimėtojo taurė. The 
State Journal, rugsėjo 5 d. daug 
vietos paskyrė tų pirmenybių ap
rašymui, atžymėdamas naująjį 
Michigano čempioną Kazį Škėmą 
iš Detroito. Kazys Škėma JAV-se 
čempiono titulus yra laimėjęs ne
daug kartų, būtent 1950 ir 1951 
jis buvo Bostono miesto čempio
nas, 1960 m. su S. Popeliu tapo 
co-čempionu Great Lakęs p-bėse, 
o dabar — Michigano čempionas.

K. Škėmos partija su R. Uhl- 
mann’u, Lansinge. Škėma žaidė

cūziška partija. Kova sunki ir į- 
tempta iki galo.

1. e4e6 2. d4d5 3. e5c5 4.b4c:d 
5.a3a5 6.b5Vb6 7.Rb2 2c6 8. f4 
2h6 9. Rd3Rc5 10.2f3 2e7 11. a4 
2g4 12.2bd2 2e3 13.Ve2Rd7 14. 
2b3Bc8 15.2:RV:2 16.R:dA2c2 
4- 17. R:2V:Rc2 18.2d2 2f5 19. 
Rf2 0-0 20.0-0 Vc3 21.Rb6 2d5 22. 
Vf2 2c2 23.BdclVd3 24. Babl2a3 
25. Bal Bc2 26. B:B 2:B 27. Ba2 
2b4 28. BalVc3 29.Rd4Vc2 30. 
Ve3 Bc8 31.2b3 2a2 32.2c5 Re8 
33. f5 b6 34.2b7 Rd7 35.2d6 Bc7 
36. Vg5h6 37. Vd8+Kh7 38.2:f7 
Bc8? 39. V:RVd2 4O.V:BV:R-l-
41. KflV:B+ 42.Ke2Vb2+ 43. 
Kf3Vc3+ 44.V:VZ:V 45.f:eKg8 
46. Zd8 Kf8 47.2b7 Ž:a4 48. Zd6 
Ke7 49. Ke3K:e6 5O.Kd4Žc5 51. 
Že8Zb3+ 52. Kc3a4 53. Žc7 + 
K:e5 54. Ža8d4-?- 55.Kb2Ke4 56. 
Ž:b6 Zc5 57. Zc4 Kd3 58.2e5-i- Ke2 
59.2f3 d3 60. Kc3 a3 61.2d4 Kel 
62. b6a2 63.2f3+Ke2 64.2d4-=- 
Ke3 65.2f5-i- Kf4 ir baltieji pa
sidavė.

RELIGIOUS NOTICE

MASS AT 12:15 NOON DAILY

PRESENTATION

OF THE

BLESSED VIRGIN MARY

CHURCH

SALESIAN HIGH SCHOOu
- • New Rochelle, New York 

SaieMtn Fathers
Rev. Emil Fardehone, SJXB., princ. 

450 Studentą — 4 year College
Preparatory Course — $25 month. 

New Rochelle 2-0248

Ekcellent Food Served in Beautiful 
Country Atmocphere at reasonable 
prices. Spedal consideration given 
to religious groups. Short distance 
to Graymoor — ALPINE INN — 
Shrub Oak, New York; Phone 814 - 
LA 8-9815 — Win Winter, Prop.

ROCHELLE WELOING CO.
38 SMney Street 

“Over 20 Yearg Experience” 
Ali Type* Boyler* Repaired A Re- 
tubed. Prompt emergency Service. 
Special consideration to Religious 
institutions. — TeL NE 3-3207.

Alumlnum ątorm Doore A Wlndows 
• Canvas A Alumlnum - Awnings - 
Window Shades - Venetian Blinda 
Retaped A Re-corded. Spedal con- 
sideration to reiigtous institutions. 
M. Dickstein, VENETIAN BLIND 
CO., 3828 Dyre Ave^ Bronx, N.Y^ 

\ FA 4-4175

MOLY FAMILY OAY NURSERY

174 Franklin Avė, Nutley, N. J. 
Conducted by the 

FRANCISCAN SiSTERS OF ST. 
FJJZAKETH. — Contact Mother 
Superior Guistana— NOrth 1-0919

C. CIMARRON 
and save time and traveKng to the 
East's authentic Westom Ranch. 
Featuring expert beginner instruc- 
tion. BreakfasL Plėnies A Moon- 
light triūi ridės. Gamės on Horse- 
back, ev'g dambakes. Swimming,

LlETO*S REFRIGERATION
Serving Northern Westchester since 
1943. — Air-Conditioning, Heating 
contracting.5 year warranty, 1 year 
servicė guaranfee; 24 hour phone 
aervice. Special consideration to re-

LAN DSC AP E FORESTERS LTD. 
65 Pondfield Rd., BromcvUte. TREE 
SPECIALISTS. Ėst. 1919. Spray- 
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity work - Prunlng - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights, Sun., Holidays WH 8-6290.

BERLING CAKE 
DECORAIING SGHCOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Ave^ New York City 

RE 4-5475 
Day and Night

THE PINES NURSERY & 
KINOtRGARTEN

Betty Pines, Director, B-A., M. A. 
(ED.)

o Registration Limited o Licensed 
Teacners o Transportation o Ac- 
credited School • Monthly Parent 
Teacher Meeungs • Nurse on Pre- 
mises. For an Appointment Please 
Telephone L Į. 4-0415
108-49 70th Avenue • F o ręst Hills, 
New York.

Lavelle School for the Blind. 221 St. 
& Paulding Avė., N.Y. 69, N.Y. Ad- 
ministerea by Sisters of St. Domi
me of Blauvelt, under supervision 
of Stale Dept. of Education, Sister 
Jean Gerara (O.P. Superintendant). 
Educational opportumties, Nursery 
thru 8th graae provided. Day or 
Reaidence programa. Tel. TU 2-1212.

ČHIDREN BOARDED

Catholics Welcome at

BROCK ACADEMY
Newark, New Jersey

Nursery and Elementary Grades.
Will Board Children over 4 

Reasonable prices — MA 2-9185

Licensed BOARDING HOME
FOR CHILDREN 

PRIVATELY 0WNED HOME 
CATHOLICS WELC0ME 

SLEEP/IN OR OUT

OL 3-4213

EXCELLENT DAY CARE 
Catholics Welcome 

TV - Hot Meals - Near School & 
Park 
back

- Privately owned home - 
yard -.Reasonable Prices.

A3J-7215

TV and RADIO

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE 
855 Summit Ave^ Jersey City 7, 

New Jersey
Radio,” Television, Hi-Fi, Stereo, 
P. A. Amplifier, Tapė Recorder, 
Phonograph and Automatic Record 
Charge Service. Service in:

Arlington - Lyndhurst- Kearny 
Harrison . Elizabeth - Hillside

Irvington - Newark - 
and Vincinities

Special Consideration Given to Re
ligious Groups.

E. B. N0WICKI PROP. 
Catt SW 5-2414

INCINERATORS

THE KENERATOR CO.
Div. of Morse Boulger, Ine. — 80 
5th Avenue, New York City. INCI
NERATORS and REPAIRS. Also 
Parts and Supplieš. Garbage and 
Refuse Destructors. Special consi
deration to Religious Institutions.

WA 9-8000

Boating, Tennis. For Information: 
Putnam Valley 17, N. Y, N. Y. C. 
Tel. LO 2-7777.

Mt, Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

RAINBOW RESTAURANT
Albany Post Rd., Ossining; Wilson 
1-9721.— Danish-American Cuisine, 
Smorgasbord SaL A Sum, Broiled 
Lobster, Spec. T-Bone Steak, Lunch-

consideration to religious groups.

BOULDERBERG STEAK HOUSE 
Tomkins Cove, New York

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

914 — ST 6-8733

THE PADDOCK SUPPER CLUB & 
RESTAURANT, Monticello, N. Y. 
Hrs., noon — 3 A.M., elosed Wed. 
Chinese, American cooking. Bar. 
Semi-a 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 Excellance of the Food is sur- 
pased Only by the Beauty of the 
Surroundings — Special Considera
tion Given to Religious Groups.

914 _ ęA 5-9897

EDWARDS' KITTLE HOUSE 
Lawrence Farms East 

Mt K i sco, N. Y.
Bar — Cocktail Terrace — Table 
D’Hote — Lunch — Dinner — 
Steaks — Chops —Roast Beaf — 
Sea Food — Varied Menu —Beau
tiful Colonial House — Also Loge- 
ings. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 — MO 6.8044

LA MARCHAL Supper Club, Ine.

Announces the Opening of its 

RESTAURANT - BAR 
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 
President), B’klyn; Restaurant at 
1200 President SL, B’klyn. Featur
ing Business Mens Lunch 11 A AL 
- 2 PAf. — PR 3-8892 - PR 3-9139:

Carl Hoppl’s W ĖST BU R Y 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 facilities to 150. Organ. 
music Fri. & SaL Free parking. Com- 
pletely air-conditioned. Spec. consider
ation given to religious groups. Member 
of Carte Blanche, Diner’s, Am. Express.

BANQUETS - WEDDINGS 

SOCIAL FUNCTIONS

FORT SCHUYLER INN
50 Pennyfield Avė., Bronx, N. Y. 

TA 2-9455
Special consideration to Religious 
Groups....... ... ... Free Parking.

MOTELS

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Ave^ New Ro
chelle, N.Y. NE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modeiling • Commercial Wood- 
working. Special consideration to 
Religious Institutions.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St_, N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. AU makes Door Closers 
repaired; tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Servicei Tel. BA 7-6852.

UNI-TAL WINDOWS A DOOR S

Exclusive 814 Inch 
Glass Louvers for greater beauty 

for
Schools - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT, PINNED, OR FITTED 
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI
ES 6-5212

JOSEPH CHARLA IRON WORKS
Beachwood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle, N. Y.
Ornamentai - Structural - Special 
Designs. Free Estimatos and Lite- 
rature ond ReąuesL Spedal consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

MARCANDO BROS.
Estbl. 1930 

Garages - Driveways - Walks 
Foundations - Terraces - Porches 

Stone A Block Walls. Special con
sideration to religious institutions.
134 Murray Avė., Yonkers, N. Y.

YO 5-6820

REPUBLIC
Licpior Store, Ine

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Kili 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Mt. Vernon St Phfladelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

Parsons Blvd. A 89th Avė., Jamaica 

(and additional Mass at 5:45 PJK. 
on Holy Days and Ist Friday) 
Most Queens Bus Line stop in front 

of the Church; One block from 6th 

& 8th Avė. Subway, Parsons Blvd. 
station; 1 Block to Broadway "L”.

INTERBORO INCINERATOR CO.

968 Mac Donald Avė., Brooklyn 
Fireboxes Repaired & Rebricked. 
Replacement Parts for all Makes 
of Incinerator*. Special considera
tion to religious institutions. TeL: 

GE 8-5365 . '

H. W. MALĖ
NURSING HOME

IRWIN NURSING HOME •‘Where 
Patients are Guests”. 24 hr. profes- 
sional nursing Service, outdoor pa- 
tios, plaimed entertainment, 1 floor

Confession & Communion monthly. 
Convalescent, chronic, aged. diabet- 
ics, bed-ridden, strokes. Reasonable 
rates. 109-45 Farmers Bfvtk, Hollis, 
Oueens, N. Y. — SP 6-1234.

Cooks - Gardenmange - Saucier - 
Dishwashers - Waiters - Counter- 
men - Kitchen Porters - Pastry 
Cook — Ciub, Hotels, Restaurants; 
Waitresses ■ Hostesses - Cashier - 
Pantry Girls - Counter Girls 
HUB EMPL0YMENT 25 W 14th 
SU, N.Y.C. AL 5-7788 — Mr. Judge.

Liberty Nursing Home—1543 East 
New York Avė., BTtlyn.; reg. pbar- 
macist; provicHng nį. nursing su
pervision for aged/infirmed. Near

ches. Spec. diets, recreaL therapy. 
Let us help you Hghten your burden

vveekly - monthly rates. EV 5-0304.

< MENDHAM RĘST HOME. Home- 
likę atmoephere, personai care, pri
valė and semi-private room, din- 
ing or tray Service, TV, spaoious

churches nearyby; State approved

German speaking. 12 W«at
Main SL, Mendham, N. J. 
742S

KA-JAX MOTEL
Newburgh, New York

19 Units - fully Air-Colfditioned - 
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - lU/4 aeres - Lawn games - 
Picnic Area - Spacious Rooms — 

••Ekctašve būt not Expensive” 
914 JO 2-7700

RHODA COURTS
FREE Radio - TV. Self Service 
Laundry. 18 Uirfts. Well kept at- 
tractive surroundings. Special con
sideration to religious groups. 2 
miles north on 9W, Newburgh, New 
York. Phčne John — 1-8634.

TREE SURGEONS

COMMUNITY TREE SURGERY
22 Donald Avenue

PL 4-6757

74 Providence Street 
WOBCESTER, MASS

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britain, ComL 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN. WATERBURY ir HARTFORD, Conn

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

EUROPEAN GIRL Do General Houae- 
work. Plain cooking. Should be cap- 
able and thorough house keeper for 
lovely suburbąs home. In Short Hills. 
N.J.. Private room and bath.» Will be 
congenial home for qualified person. 
Call collect DR 4-M83 (Short Hills. NJ) 
or write Boa S-ll. Room 824, 11 West 
42nd St.. Nev York 36. N. T.

Hastings on the Hudson, N.Y.
ALSO MIST SPRAYING

Special consideration to Religious
Institutions. .... GR 8-2124

MOVING

A and N

LIGHT MOVING

H. W. FEMALE REASONABLE RATES

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel. YA 7-I74I-2

Tel. LA 3-0440 - 98524330-34 South Cafifomia Avė.

Ambulance patarnavimas dieną ir nokti

General Houeekeeper
Mature Woman for Ranch home 
in Hillsdale. N. J. No Expe- 
rience necessary. Exceptional 
opportunity for right person, 
Insurance, Sodai Security. Call 
NOrth 44910 coUect.

PR 8-7661 PR 3-5167

Laidotuvių DirektoriaiMiŽEIKAsEVANS
OSSINING LAWN MOWER 

SERVICE, INC.
25 Camp Wood Rd.. Ossining. N. T. 
Expert Repairs — All Typee of 
Mowers. Sales A Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Oykrtra. pres.

Wllson VZ749

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR*COND1T1ONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA



WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

kytia moteto metus pradeda 
šeštadienį, rogsėjo 16 d., 9 v. 
ryte. Visi mokiniai prašomi ne* 
sivėlinti. Primename,* kad tą

ADVOKATAS

Kun. V. Dabušis, Darbininko 
redaktorius ir Ateitininkų Fe
deracijos gen. sekretorius, atos
togų proga dalyvavęs studentų 
ateitininkų stovykloje Pennsyl- 
vanijoje ir L. K. Mokslo Aka
demijos suvažiavime, atstovau
damas Darbininkui ir Federaci
jai, yra jau grįžęs į pareigas.

Dr. Arūnas Liulevičiu*, iš 
Chicagos, gavęs stipendiją, to
liau matemątikos mokslų gi
linti, atvyko į garsų JAV uni
versitetą Princeton, N. J. At
sikėlęs prie New Yorko, nau
jasis daktaras užsisakė Darbi
ninką.

Naujas "Kario" numeris
Jau išėjo iš spaudos ir pre

numeratoriams išsiuntinėtas 
naujas “Kario” nr. 7 (1374) 
už rugpiūčio — rugsėjo mėn. 
Jo turinyje įdėti šie rašiniai: 
P. Alšėno — Partizanų dvasios 
aidai, Z. Raulinaičio — Aisčiai 
karinės istorijos šviesoje, J. 
Vėgelio — Lietuva buvo min
tyse, O. Urbono — Didžiojo 
šiaurės Karo frontas Lietuvoje, 
V. Kareivos — Pakalnė, J. Na- 
miko — Pirmasis Lietuvos ka
riuomenės štabo viršininkas, 
K. M. J. Šarūno — Sovietų 
Sąjungos nervintųjų padaliniai, 
E. šulaičio — Europos bokso 
pirmenybės. Be to, karinės ži
nios, lietuviai kariai laisvajame 
pasaulyje ir kronika.

Jaunavedžiams viena iš do
vanų gali būti ir Darbininkas, 
kuris jaunas šeimas supažin
dins su Lietuvos vargais, lie
tuviškais darbais Amerikoje ir 
laisvajame pasaulyje. Tėvai ar 
draugai gerai padarytų vestu
vių proga užsakydami jaunie
siems Darbininką, šiomis die
nomis Darbininkas užsakytas 
Eugenijai ir Algiui Žukauskams 
Chicago, III., Giedrei ir Povi
lui žumbakiams, Chicago UI. 
Darbininkas naujiem skaityto
jam iki šių metų pabaigos 2 
dol. Vieneriems metams (12 
mėn.) 5 dol. Šiems ir 1962 
metams 7 dol.

dieną priešpiečių mokykloje 
nebus.

' Marijos Gimimo Šventėje, 
rugsėjo 8, prel. Pr. Virmaus- 
kis vakare aukojo mišias už 
Lietuvą. Pamokslą pasakė kun. 
V. Paulauskas iŠ Thompson, 

>. Conn. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko Tautos šventės mi
nėjimas. Paskaitą skaitė kun. 
dr. V. Cukuras.

Kun. Ve. Gutauskas, S. J., 
rugsėjo 7 atvyko keletai die
nų į Bostoną ir apsistojo šv. 
Petro parapijos klebonijoje.

Prel. Pr. Virmauskis rugsė
jo 30 aplankė Atlanto rajono 
skautus ir skautes, kurie sto
vyklavo prie Plymouth, Mass. 
Prelatas tarė nuoširdų sveiki
nimo žodį ir visus apdovanojo 
vaisiais. Stovyklavo apie 352 i 
skautai.

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TėL: HIckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

ANTANAS ŠKĖMA JURGIS JAKS-TYRIS

Tragiškai žuvo J. Audėnaitė, J. Jaks - Tyris ir A. Škėma
Rugsėjo 11, pirmadienį, 7:25 atidaromu stogu automobilį 

v. r. prie Reading - Lancas- (convertible).’ Automobilį vaira- 
ter, Pa., įvažiuojant į Pennsyl- 
vania Turnpike, automobilio ne-

Sodalietės iš N. Anglijos lie
tuvių parapijų šį savaitgalį at
lieka uždaras rekolekcijas 
Brocktono vienuolyne.

Tretininku brolija rugsėjo 
16 rengia viešą arbatėlę para
pijos salėje prie E. 7-tos 
vės. Arbatėlė pradedama 7 
vak.

gat- 
val.

PARDUODAMA daktaro re
zidencija su kabinetu — ofisu 
ir kitais Įrengimais; ilgametė 

. industrinė ir bendra praktika; 
Brooklyno Williamsburgo — 
Greenpoint sekcijoje. Teirautis 
telefonu EV 8-8707.

Išnuomuojamas butas 5 gra
žių kambarių East New Yorke 
prie gero susisiekimo. Butąs su 
visais patogumais. Pageidauja
ma senesnio amžiaus nuominin
kų. Skambinti HY 8-5607.

N. J., sezono uždarymo proga, Į 
šeštadienį, rugsėjo 23, 6 v. v. 
įvyks didžiulis koncertas, ku- \ 
name dalyvaus Lietuvos valsty- - 
binės operos buy. solistė Juzė * 
Augaitytė ir Symphonie of the J 
Air koncertmeisteris smuikiniu- j 
kas T. Kabas; eilėraščius dek-' 1 
lamuos Bronė Venckienė. So- | 
listams akomponuos Alg. Ka- j 
čanauskas. Po koncerto Anchor J 
Room bus Įvairenybių bei pa- I 
marginimų. į

Literatūros vakaras. Rugsė
jo 23, kita šeštadienį, 6 vaL 
vak. Liet. Piliečių klubo salė
je Brooklyne L. B. New Yor
ko apygardos valdyba ruošia 
literatūros vakarą. Savo kūri
nius skaitys O. Balčiūnienė - 
Audronė, K. Grigaitytė, P. 
Jurkus, R. Kisielius, Pr. Naujo
kaitis, A. Tyruolis - Sešplaukis, 
Juozas Tysliava ir L. Žit
kevičius. Įėjimas nemokamas. 
Po programos — šokiai. Visi
nuoširdžiai kviečiami, ypač jau- laimėje tragiškai žuvo 
nimas. Atskirų kvietimų nebus 
siuntinėjama. Dieną ir valan
dą tuojau atsižymėkit savo ka
lendoriuje.

Lietuvių Amerikos Piliečiu 
Klubas spalio 28 rengia jubilė- 
jinį koncertą ir pasilinksmini
mą ryšium su 30 metų sukakti
mi, kai pasistatydino dabarti
nius namus. Klubas yra įkurta 
1907. Namus pasistatyti padėjo 
šv. Jurgio dr-ja, jau neveikian
ti. ir lietuvių siuvėjų 54 sky
rius: '< 4

Čiurlionio paroda, kuri vyks
ta New Yorko miesto bibliote
koje prie 42 gatvės, pratęsiama 
iki šio mėnesio galo. Paroda 
išstatyta antrame aukšte prie . 
216 kambario. Kas jos nematė, 
prašom aplankyti.

Darbininko administracijos 
spaudos kioske gaunami nau
jausi lietuvių spaudos leidiniai: 
L. Andriekaus Saulė Kryžiuo
se; Vytauto Mačernio Poezijos 
knyga;. H. Nagio Mėlynas snie
gas; Pr. Naujokaičio Pūžę Til
tai; T. Angelaičio Išlikom gyvi, 
Alės Rūtos Žvaigždė viršum gi
rios; O. Urbono Žalgirio mū
šis; S. Aliūno Trejos devyne- 
rios, A. Barono Vieniši medžiai, 
J. Vaičeliūno Pasaulinis karas. 
Taip pat gaunamos seniau iš
leistos lietuviškos knygos ir 
plokštelės.

Nauji Darbininko skaitytojai: 
B. Stravinskas, Chicago, BĮ., V. 
Zender Longton, Ont, Cana- 
da, F. M. Grendal, So. Boston,

Išnuomuojami 5 gražūs kam- Mass., P. Bielskus, Brooklyn, 
bariai. Nuoma neaukšta. Pagei- N. Y., S. Čepas, Brooklyn, N. 
daujama suaugusių šeimos Y., E. Galinis, Long Tsland Ci- 
Skamibinti HY 1-5389. ty, N. Y.

vo Romualdas Penikas. Prie 
šoferio sėdėjo Laima Vasi
liauskaitė ir Jurgis Jaks-Tyris. 
Už šoferio — Antanas Škėma. 
Kristina škėmaitė ir Judita Au
dėnaitė. Susidūrimo metu ma
šinos stogas atsidarė ir kelei
viai buvo išmesti. Antaną Škė
mą išmetė į kelią, ir jį ten 
pervažiavo pro šalį lėkęs sunk
vežimis, kurį vairavo George 
Roberts iš Springfield, Ohio. 
Iš automobilio buvo išmestas 
vairuotojas R. Penikas, L. Va
siliauskaitė, K. škėmaitė — vi
si jie tik sužeisti. Automobily
je žuvo Jurgis Jaks-Tyris ir Ju
dita Audėnaitė.

Vairavęs automobilį Romual
das Penikas buvo tik stipriai

vo nusiplikęs nebe naujų su sutrenktas, uyBRai neatgavo są-

Judita Indrė Audėnaitė, Jur
gis Jaks-Tyris, Antanas Škėma.

Sužeisti Romualdas Penikas, 
Kristina škėmaitė, Laima Va
siliauskaitė.

Visi jie grįžo iš šviesos - 
Santaros stovyklos, kuri buvo 
Sodus, Mich. Bevažiuodami 
Pennsylvanijos Turnpike, prie 
Reading - Lancaster išsuko ir 
turėjo vėl grįžti į didįjį kelią. 
Čia ir atsitrenkė į migloje su
stojusį didelį sunkvežimį, ku
rį vairavo Robert L. Baldwin 
iš Scranton, Pa.

Automobilis buvo Jurgio 
Jaks-Tyrio. šiai kelionei jis bu-

Rugsėjo 11 kelionėje žuvus trims New Yorko Sėtuvių 
bendruomenės nariams:

JUDITA INDRĖ AUDĖNAITĖ

JUOZUI AUDĖNUI
rašytojui ir artistui

ANTANUI ŠKĖMAI. ir jo šeimai, gilaus skausmo paliestiems dėl mylimos

visuomenės bei politikos veikėjui

JURGIUI JAKS-TYRIUI,

dukrelės JUDITOS tragiškos mirties, nuoširdžią užuo

jautą reiškia ir liūdi

aktyviai skautei ir kitų jaunimo orgafloacijų veikėjai

JUDITAI AUDĖNAITEI,

VI i k o Prezidiumas

L B. New Yorko Apygardos Valdyba kartu liūdi su 
žuvusiųjų giminėmis ir artimaisiais, skelbi* N«w Yorko 
Retortoms trijų dienų gedulą, pradedant nuo rugsėjo 13 
dienos 12 vai. d. ir baigiant rugsėjo 16 dienos 12 vai. d., 
tuo būdu kviečia visus išreikšti savo gilaus liūdesio ir 
užuojautos jausmus.

Buvusiam VI ik o nariui

JURGIUI JAKS-TYRIUI

tragiškai žuvus, jo artimuosius giliai užjaučia ir liūdi

VI i k o Prezidiumas

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

monės. Kristinai škėmaitei nu
laužta koja ir du šonkauliai. 
Laimai Vasiliauskaitei sužalo
tas veidas. Sužeistieji paguldyti 
Ephrata, Pa., ligoninėje.

ŽUVUSIEJI
Judita Indrė Audėnaitė, Lie

tuvos Laisvės Komiteto nario 
Juozo Audėno duktė, 18 metų, 
buvo studentė, uoliai reiškėsi 
skautų veikloje. Paliko grau
džiam liūdesy tėvelius ir seserį 
Daivą.

Jurgis Jaks-Tyris, apie 45 
metų, buvęs Vilko narys, vei
kė šviesos Santaros sąjūdžiuo
se. Buvo nevedęs, Lietuvoje 
paliko motiną. Jo tėvas Jonas 
Jaks-Tyris, visuomenės veikė
jas, Kėdainių mokesčių inspek
torius, mirė 1938 ir palaidotas 
Kėdainių kapinėse.

Antanas Škėma, 50 metų, 
rašytojas — dramaturgas, ar
tistas, laimėjęs Darbininko dra- taikos teisėju. Nuo 1925 ver

tėsi advokatūra. Velioniui teko 
nukentėti nuo lenkų už lietu
višką veiklą. Buvo 1922 suimtas 
kalintas Lukiškių kalėjime ir 
drauge su kitais 32 lietuviais 
bei gudų veikėjais ištremtas į 
Liėtuvą. Nuo bolševikų besi
traukdamas 1944, atsirado Va
karuose ir 1949 pasiekė Ame
riką. Velionis paliko žmoną 
Kazimierą, dukteris Eleną Ste
ponaitienę ir Janiną Gavelie
nę, brolius Antaną ir Boleslo
vą ir 6 vaikaičius. Visi gyvena 
Bostono apylinkėse. Gausus gi
minių ir pažįstamų būrelis ve
lionį palydėjo į katalikų kapi
nes Cambridge, Mass. Bostono 
teisininkų tremtinių vardu at
sisveikino Bronius Mikonis. 
Lietuvoje velionis dirbo Vil
niui Vaduoti S-goje, šaulių Są
jungoje, bendradarbiavo kata
likiškoje spaudoje. M

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

pra-LDS seimas rugsėjo 16 
dedamas mišiomis šv. Petro 
bažnyčioje 10 vai. ryte. Po pa
maldų bus seimo posėdžiai pa
rapijos salėje. Už mirusius na
rius mišios bus rugsėjo 17 d. 
10 vai. ryte.

MIRĖ JUOZAS POVYDIS
Darbo šventėje, rugsėjo 4, 

• Juozas Povydis, Bostono lietu
vių teisininkų narys, drauge su 
žmona nuvyko į No. Andoverį, 
kur turėjo vasarinį namelį, ir 
ten, beskaitydamas knygą, stai
ga mirė, ištiktas širdies smū
gio. Velionis buvo 75 metų. 
Mokėsi Ukmergėje ir Petrapi
lyje. Caristinėje Rusijoje ėjo 
įvairias pareigas. Napriklauso- 
mai Lietuvai atsikūrus, grįžo 
ir dirbo teisme sekretorium ir

mos konkursą 1955. Šiais me
tais pasirodė jo knyga “Čeles
ta”. Paliko žmoną Janiną ir su
žeistą dukterį Kristiną.

Visi try^ pašarvoti Šallnškų 
laidojimo koplyčioje, visi lai
dojami penktadienį, rugsėjo 15; 
Jurgis Jaks-Tyris 9:30 iš An
gelų Karalienės bažnyčios, Ju
dita Audėnaitė 
Hills, Antanas 
popiet Cypres

Žinia labai
Yorko lietuvių visuomenę. Ji 
pasklido pirmadienį per pietus, 
kai policija pradėjo ieškoti žu
vusiųjų ar sužeistųjų giminių. 
Buvo pranešta per vienos sto
ties radiją 2 valandos žiniose. 
Nelaimę paminėjo Journ. Ame
rican pirmame puslapyje ir pla
čiau aprašė Daily News pirma
dienio vakare ir antradienio ry-

11 vai. Cy press 
Škėma — 2 v. 
Kilis kapinėse, 
sujaudino New

Tragiškai žuvus

JURGIUI JAKS-TYRIUI,

bu v. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto nariui,, 
jo motiną, seserį, gimines ir artimuosius giliai užjaučia

Darbininko Redakcija

Tragiškai žuvus

JUDITAI INDREI AUDĖNAITEI, 
’ .9

gilią užuojautą reiškia velionės tėvui, Lietuvos Laisvės
Komiteto nariui, motinai ir seserei Daivai

Darbininko Redakcija

Tragiškai žuvus rašytojui

ANTANUI ŠKĖMAI,

Darbininko dramos konkurso laimėtojui, jo žmoną 
Janiną ir dukrą Kristiną nuoširdžiai užjaučia.

Darbininko Redakcija

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STtPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborftis-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyii, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Statioa) 

WOODHAVEN, N. Y.

SuteOdam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TėL Vlrginia 7-4499

FUNEBAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
h* BALSAMUOTOJAS

Cembridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktf
Niauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomia kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.

RoHcalo taaklto: Tel. TR 6-64S4


