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LAISVOJO PASAULIO 
DARBININKAI ĮSPĖJO

nusiginklavimą ir V6- 
sujungimą: “nusigink- 
ir Vokietijos sujungi-

GRĮ20 BE CENTO, 
BET SU DUKTERIA

Amerikos delegacijoje tebe
sama. optimizmo, kad Sovietai 
apsigalvos. Angluose daugiau 
pesimizmo — kad padėtis iš 
blogos virto blogesne.

• Sovietai išmėgino tolimojo 
skridimo raketą' — 1200 my
lių. Amerikiečių tos rūšies ra
keta lekia 1500 mylių. Savo 
kariuomenei Sovietai daugiau 
gamina artimojo skridimo ra
ketų 200—000 mylių.

“OPFRACUA — MĖNULIO KlliuMTMAS”. Aviacijos pulk. 
Osres F. Ctarfce (kairėje-! ir 4r. Armaud Spite, regimojo stebėji
mo koordinatorius, rengiasi satelito kelionei apie žeme.

valstybinės privalomos, pylia
vos nuo ūkių, kurie yra mažes
ni kaip 2 ha. Tokių sklypinin
kų Lenkijoje esą 760,000. At
sisakius nuo tų pyliavų, vals
tybė 1957 metais turės 670, 
000 tonų javų mažiau.

BrooMyvm "sunaikintas"
Amerikoje penktadienį buvo 

aliarmas dėl galimo atominio 
pavojaus. Teoriniais apskaity
mais New Yorke žuvo arti pu
strečio milijono gyventojų. 
Daugiausia Brooklynas sunai
kintas. Čia kai kur ir sirenos 
nepajėgė pakaukti.

Visoje Amerikoje buvo nu
mestos priešininko 166 “bom
bos”, skirtos 155 tailŲniam. 
Bendras Amerikos nuostolis

TU. Adiai Stevemon atosto
gauja Afrikoje, dabar Italijoje, 
o jr> konkurentas E3senhowe— 
ris pririštas prie Amerikos.

AGA KHAN TO meta mirė 
Šveicarijoje, o buvo gimęs In
dijoje ir pilietis Persijos.

Girardą teta japonai
Vyriausias teismas liepos 11 

išaiškino, kad Amerikos karį 
Girardą už japonės nušovimą 
turi teisti japonų teismas. Tai

o Prancvud dejuoja, kad 
jiem pakeliami mokesčiai iki 
23,6% pajamų. Vokiečiai tuo 
tarpu Europoje yra pirmieji 
su mokesčiais — jie moka

ALŽIRE SPROGINĖJA
Prancūzija liepos 14,. Basti

lijos paėmimo dieną, kuri rei
škia kaip nepriklausomybės 
diena, Paryžiuje minėjo di
džiausiu po išsilaisvinimo pa
radu. Bet ją paminėjo kitaip 
alžiriečiai. Jie mieste Lagho- 
uat, ser 200 mylių nuo paties 
Alžiro, elektros stotį už 1 mil. 
dol. susprogrino. Žuvo 8 žmo-

pašireis- 
.. Jis teis
imu... ReL 
malonumų 
kiasi žmb- 
savo bro- 

nu, netei-

"Yra tiesa, kaip pabrėžė 
mūsų pirmatalcai ir mes įsek-, 
miai pabrėžiame, kad sociali
nė ir politinė taika pirmiausia 
yra moralinis klausimas; jo
kios reformos nebus vaisin-

Maskva dėl atomų blaškosi 
Mėgina dar Amerikos opiniją

* j.; •• ; •

davo laiškais, prašydamas pa
simatyti. Ji atsakė telegrama, 
kad nelaikanti tai reikalinga. 
Korespondentas ne taip leng
vai nusikratomas. Per “kultū
rinių santykių su užsieniu ko
mitetą” jis išgavo su ja pasi
matymą. Nejosbute. Ji atvy
ko į “kultūros namus” vieną 
mylią nuo jos buto, ir daly
vaujant komiteto atstovui ko
respondentas gavo su ja pasi
kalbėti.

Kopytskaya baigusi 9 metus 
batsiuvių institute. Karui pra
sidėjus ji buvo 18 metų ir sy
kiu su kareiviais gynusį Le
ningradą, nuo vokiečių, tik 
spėjusi prieš tai ištekėti už 
leitenanto Kopytsky, kuris tik 
1950 buvo iš kariuomenės pa
leistas. Prieš metus jie persi
kėlė 4 apartamentini namą. 
Turi tris kambarius, o kitus 
du kambarius tame bute turis 
jos vyro brolis su žmona ir 
trim vaikais. Virtuve naudoja
si bendra.

Laišką ji rašiusi sujaudinta 
Amerikos pažado apginkluoti 
Vokietijos kariuomenę atomi
niais ginklais. Jo net ' nero
džiusi savo vyrui ir išsiuntusi. 
Pasikalbėjime, kuris truko 4 
valandas, ji buvusi rami ir ty- 
H, tik i pabaigą ėmusis nervini 
tis. Pasisakė gavusi laiškų iš 
Amerikos dėl jos laiško. Nega
linti Į juos atsakyti. Neturinti 
laiko. Jai rūpi tik jos vaikai. 
Pasimatyti su amerikietėm, 
kurios norėjo Leningrade ją 
pamatyti, ji taip pat nemato, 
kad reiktų. Fotografuotis atsi
sakė. Ji pati atsiusianti foto su 
savo vaikais.

Kas skaitė tuos korespon
dento aprašymus, negali iš
vengti klausimo,

ar laišką rašė tikrai Kopyts
kaya? Iš kur įi žino N. Y. Ti
mes vyriausio redaktoriaus pa
vardę, jeigu ji nežino, kas to
kia yra ta Mrs. Roosevelt, pa
rašiusi jei laišką ir norėjusi 
aplankyti? Iš -kur tas jos drą
sumas laišką rašyti net vyrui

Anglijos min. pirm. Mac- 
millanas pranešė prezidentui 
Eisenhovveriui, kad Anglija 
rems Amerikos atominių ban
dymų sustabdymo siūlymus, 
bet tik tuo atveju, jeigu Ame
rika aprūpins Angliją atomi-

Lenkijoje grąžino žemės nuosa
Lenkijoje vėl įdomiau. Sei

mo narys katalikas Liublino 
profesorius Zbigniew Makar- 
czyk liepos 12 kaltino seime 
komunistinę vyriausybę, kad 
jos cenzūra sukliudė pasirody
ti katalikų dienraštį Tygodnik 
Povvszechny — cenzūra sulai
kė kardinolo Wyszynskio įspė
jimą katalikam, kad nesidėtų i 
neva pažangių katalikų organi
zaciją “Pax”, kuriai vadovauja 
stalininipi agentai -

• Steilijuį* po trejų metų 
darbo Princeton universiteto 
ekspedicija atkasė miesto griu
vėsius ir išaiškino, kad tai 
graikų istorikų minimas Mor- 
gantine miestas. Jis talkino 
Kartaginai prieš Romą. Kai 
Roma laimėjo (211 m. p. Kr.), 
ir Morgentine buvo nubausta 
— atiduota ispanam, kurte 
taip ūkiškai miestą prispaudė, nės, tarp jų ir bombos sprong- 
kad jis visai sunyko ir dingo. dintojas.

z Tuojau po Chruščiovo pasi
rodymo per Amerikos televizi
ją N. Y. Times paskelbė laišką 
iš Leningrado, pasirašytą Na.- 
dežda A. Kopytskaya. Laiške ji 
netikėjo, kad Amerikoje esąs 
laisvas žodis, o jeigu N. Y. Ti
mes nori tai įrodyti, tegu! jos 
laišką paskelbia. Laiške ji ra
gino Amerikos motinas ir mo
teris, kad jos eitų į gatves ir 
protestuotų prieš atominius 
ginklus ir jų bandymus. .

- N. Y. Times korespondentas 
Rusijoje tuojau, prisistatė Le
ningrade i Kopytskaya 

gos, jokfe susitarimas- nebus pasikalbėti. „Nepasisekė 
patvarus be širdžių pasikeiti-* pranešė, kad ji išvykusi atbs- 
mo ir išvalymo.” togų. Korespondentas bombar-

Liurde 100 metų sukaktum, ja... Materii 
1858 vasario 11 Dievo Motina "kia ir pinigo 
pasirodė 14 metų Bernadetai kiagi kūno p< 
Soubirous. Nuo. to-kūka Liur- -4kiasi ųgpaps 
das išgarsėjo stebuklais. Su- , ieškojimu... J 
kakčiai paminėti bus skirti vi- gaus nesarūpi 
si metai. Iškilmės prasidės ki- liu, reiškiasi 
tais metais vasaria 11. Iš Ame- j&ngmrm... *' 
rikos numato keliauti delega
cija, vadovaujama kardinolo 
Spellmano, net keturiais lai
vais. Pijaus XII enciklika tam 
reikalui yra Įžanga į visą pasi
ruošimą. Enciklikoje minimas 
dvasinis sielų pasiruošimas.

Pijus XII enciklikoje kvie
čia visas klases ir visas tautas 
pasipriešinti materializmo gun
dymam. Materializmas reiškia
si — sakoma — ne tik pa-

• Lenkijos komunistinė vai 
džia sulaužė susitarimą su Len
kijos vyskupais dėl tikybos 
dėstymo mokyklose. Taip kal
tino valdžią seime atstovas 
Makarczyk.

statymą dėl Žanus nuosavybes ■ - -

os bosas 
;aninu pe

reitą antradienĮ| atvyko į Ce- 
kostevakiją ir tėįn svečiuojasi 
lig šiol. Tęn salo kalbose lie
tė visokius klausimus. Apie va
lymus Maskvoje^ “kaimenėje 
atsirado juoda Įvis, kurią pa- 
čiupom už uodegos ir išme- 
tėm. Apie Amerikos vyriausy
bę: tai “monopdtistų iškamša”. 
Apie Eisenhowerjo kalbą, jog 
Amerikos mokslininkai suge
bėjo “nuvalyti” atomines bom
bas nuo radioaktyvinių dulkių 
ir jas padaryti grynas, Chruš
čiovas atsiliepė, kad tai “kvai
la kalba”.

Apie išlaisvinimą: “imperia
listai begėdiškai kalba apie iš
laisvinimą. Apie išlasvinimą 
kalbėdami, mintyje turi ato- 

ginklus vakarų Vokie-

Mirė Aga Khan
Ženevoje, Šveicarijoje, lie

pos 11 mirė Aga Khan, susi
laukęs 79 metų. Jis buvo ži
nomas kaip dvasinis vadas Iz
mailo mahometonų kurių esą 
apie 15—20 mil. Jis buvo pa
garsėjęs savo turtais, turėjęs 
52 vilas Įvairiuose kraštuose, o 
auksą ir tauriuosius akmenis 
matavo savo paties svoriu. 
Savo vietininku paliko sūnėną, 
kuris dabar yra Amerikoje 
Hlirwardo universiteto studen-

• Sovietai studentus ir dar
bininkų jaunimą vėl siunčia į 
Aziją laukų valyti. Komjauni
mas paskelbė, kad šiemet tu
ri būti pristatyta 300,000 “sa
vanorių”. Pernai jų buvo 220,-

atsakyti į laiškus ir tvirtini
mas, kad jai terūpi jos vaikai, 
kitiem dalykam laiko netarm-

BRASKA VOKIETIJOS 
DIKTATORIUS

Rytų Vokietijoje ėmė drą
siau reikšti nepasitenkinimą 
partijos bosu Walter Ulbricht. 
Jo opoziciją partijoje sustipri
no valymai Maskvoje. Tvirti
nama, kad Ulbrichtas buvęs 
Malenkovo ir Molotovo šau 
minkąs. Turėjęs neatsargumo 
net paskutinėm dienom prasi
tarti, kad kovą laimės Molo
tovas. Dabar tai išpučia jo par
tiniai priešininkai ir laukia, 
kad Chruščiovas parinks jo 
vietoj kitą patikimesnį.

KETURI LATVIAI 
VĖL LAISVĖJE

Švedu spauda liepos 12 pa
skelbė, kad į Švediją /atplau
kė katuri latvių žvejai. Jūroje 
jie surišo savo kapitoną ir pa
traukė Švedijon. Jie paprašė 
azylio.

o Chicagoj? liepos 13 per 
24 valandas prilijo 6.24 colius. 
Užpylė, rūsius, sugadino elekt
rą, susprogdino kai kur gazą.

e Jugoslavijos delegacija 
vyksta šiom dienom į Maskvą, 
kuri žada 250 mil. doL

Londone nusiginklavimo de
rybose Sovietų atstovas Žoli
nas per vieną savaitę tris kar
tus kaitaliojo savo nuotaikas. 
Amerikos siūlymą jis atmetė, 
po poros dienų jau pareiškė, 
kad dar reikia tartis. O penk
tadienį paskelbė, kad Amerika 
stato ultimatumus ir kad juos 
priimti nesiderina su Sovietų 
garbe.

O tas ultimatumas buvo 
Stasseno pareiškimas, kad 
Amerika siūlo 10 mėnesių 
draudimą atominiam bandy
mam su tarptautine kontrole, 
kuri patikrintų, kaip ta sutar
tis vykdoma. Maskva reikalavo 
2—3 metam metam sustabdy
ti, bet be jokių sąlygų. Ameri
ka atsakė', kad tokiu atveju 
sutartis nebus 'įmanoma.

LENKTYNĖS SU ŽEME

Aviacijos- du lakūnai užsi
manė liepos 16 iš Los Angeles 
atskristi į New Yorką per 2 v. 
57 minutes. Tokiu greitumu 
sukasi ir žemė. Ligšiolinis re
kordas tam 2460 mylių keliui 
nuo vieno vandenyno iki kito 
buvo 3 v. 44 min.

Kai šią savaitę atsiras Chru- Rus patikimesnis aiškini- 
ščiovas ir Bulganinas, pasiro- mas kad 
dys naujas Maskvos nusistaty- Chruščiovas susirado sau 
mas. Tuo tarpu Maskva orga- naują priemone propagandai 
nizuoja naują propagandos Amerikoje. Kaf jam pasisekė 
spaudimą. Būtent, Sovietų su televizija, tai Kopytskaya 
darbininkų profesinės sąju.i varthl paskiau mėgino šmuge- 
gos atsiuntė prezidentui Eisen- |iuoti propaganda ir per 
howeriui raštą, kad jis pasira- Amerikos spaudą.
šytų atominių bandymų su- j^t Amerikos spauda davė 
tartį. Panašų raštą pasiuntė tinkamą atsakymą. pakartoda- 
Amerikos darbo unijų sąjun*. jg jų gimtinės laiš*

kų, kurie pasiųsti adresu Ko
pytskaya, tarp jų ir karčių iš 
Baltijos kraštų. Į Kopytskaya 
raginimą, kad Amerikos moti- 

Tarptautinė darbo unijų- nos išeitų Į gatves protestuoti, 
konfederacijos konferencija laiškuose jai atsakoma 
liepos 13 Tunise įspėjo, kad. "O pasakykit man, ką tuo 
“nusiginklavimo sutartis be reikalu yra padariusios Smrio- 
tarptautinės kontrolės būtų di- tų motery*^. Ar Įūs Laningra- 
džiausias pavojus laisvojo pa- do gatvėse ėjote su šūkiais 
šaulio saugumui”. baigti ginklavimą? Ir kitas

Konfederacija atstovauja 55 klausimas: ar jūs galite tai da- 
mil. darbininkų. Nauju konfe- ryti Sovietų Sąjungoje?” 
deracijos pirmininku išrinktas 
švedas-Arne Geijer (buvo bel
gas), gen. sekr. išrinktas olan
das, vicepirmininkais Ameri
kos darbo unijų lyderiai G a 
Meany. ir W. Reutheris.

Kitas primena: Kopytskaya 
užmiršo ar nežinojo, kad Jung
tinėse Tautose buvo Barucho 
planas kontroliuoti atominę 
energiją, bet Sovietų Sąjunga 
per Saugumo Tarybą tai veta
vo. “Jūs taip pat užmiršote, 
kad nėra jokio pasauly krašto, 
kurtame Amerika būtų pMta- 

Liepos 14 grįžo į Ameriką vyrtousybę savo tankais, 
iš Lenkijos Rochesterio gyven- kaip tai Sovietų Sąjunga pa-
toja Bozyk su savo 13 metų d*** Vengrijoje
dukteria, kuri Lenkijoje buvo pereitų spatt”.
pas augintojus palikta. Per 10 Ir taip laiškas po laiško. At
metu Bozyk stengėsi dukterį rodo, kad Chruščiovas bus pa- 
atgauti, bet tik dabar Lenkijos siekęs čia priešingą rezultatą 
teismas jai priteisė. Pasiskoli- nei per televiziją.
nau— pasakojo Bozyk — 7000 
dol. kovai, už dukters atgavi
mą. Grįžta be cento, -neturė
jau už ką net telegramos pa
siųsti sūnui. Palikau, visus 
drabužius, ką tik galėjau, Len
kijoje. Jūs negalite įsivaizduo- nesipriešina Amerikos konsti- 
ti,'kaip ten žmonės skursta. tucijai.

Chruščiovo patarimas
Sovietų partijos bosas Chru

ščiovas pataręs Lenkijos ko
munistinei vyriausybei pradėti 
antisemitinę kampaniją, kad 
nukreiptų visuomenės dėmesį 
nuo jos dabartinių vargų.

Sveikatos valdyba paskel
bė savo pritarimą nuomonei, 
kad dažnas cigarečių rūkyme 
yra viena iš vėžio priežasčių. 
Dažnu jau anksčiau buvo pa
vadintas 2 cigarečių dėžučių 
surūkymas.

tijai”.
Apie 

kieti jos 
lavimas 
mas yra du skirtingi daiktai, 
tie, kas juos suplaka, nori sa
botuoti nusiginklavimą.”

Pareiškęs, kad Vokietijos 
sujungimo reikalu nuolaidų 
nedarys, dar iškritikavo ir 
Jugoslaviją, kam ji ima pagal
bą iš Amerikos.

Chruščiovo blevyzgų nesi
ėmė skelbti net Čekoslovaki
jos komunistų spauda.

ANGLUOS SĄLYGOS 
DĖL BOMBŲ

db tpritnrjMim Bu 15—20 ha. Buvo pranešta, kad Chruš- 
Žmnės sevintolcM turi turėti ^vas planuoja siekti pasima- 
teorims ar pnktinm kvalifilča- V™ su Eisenhoweriu. Bet 
cijas ūkininkauti, jmgu žemės Eisenhoweris šiuo tarpu žiūri 
Dietas vra didesnis kam 2 ha. santūriau. Jis mano, kad dip- 

Kitu įstatymu panaikintos ^matiniais kanalais reikia pir
ma patirti, kokia yra Chruščio
vo politika, o tik paskiau gali 
būti kito “viršūnių” susitiki
mo klausimas. Eisenhovveris 
dabar jau nesąs toks tikras, 
kad “viršūnių” susitikimas 
Ženevoje buvęs Amerikai nau
dingas.

New Yorkas didybes netenka
New Yorko miesto šiemeti- no. Tai negali neatsiliepti biti

nis gyventojų surašymas paro- džetui.
wdė, kad New Yorke gyventojų Surašymas atsiėjo taip pat 
skaičius mažėja. Dabar tori pusantro mil. dol.
7,771,509, 1950 turėjo 7,891,- 
957. Skirtumas 120,448. Suma
žėjo Manhattano, Brooklyno, 
Brcmzo gyventojų skaičius, pa
didėjo Queens ir Rfchmond. 
Varžybose dėl pirmenybės pa
sirodė, kad sparčiausiai auga' 
Tokio miestas. Jis turi šiemet 
8,471,637 gyventojus, antroj 
vietoj atsistojo Londonas su 
8,239,910, New Yorkui teko 
tik trečia vteta.^'
' Netekdamas gyventojų, New 
Yorkas neteko ir mokestinių 
pajamų apie pusantro mllijo- 95,500,000 žuvusių.



«BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
,?«ęTį

VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

DIENOS VEIDAI
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Baras. Sale vestuvėms,

marus, etc
1883 MADISON ST.

direktorius

Įsigilino

Lietuvių Amerikos PiliečitĮ Klubas

LIETUVOJE

mis.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

KAI<A('SK.Jl asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
arba pas pavad. K. Vaitaitį

BANGA TELEVISION SERVIC1

MULTIPLE SCLEROSIS? Te!.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

*gc*tg*

suknelėms.
Inu audeklai.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN ill, N. Y.

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

ALFRED LEE STEPHENS Vyriaasfame Teisme pakeitė išėjusį 
teisėj} W. Dennian. Naująjį teisėj* -^ap-Fianctseo" mieste aplan

kė ir pasveikino vyriausias teisėjas Earl Wprren (deš.).

mo nusižudęs (1927), nes bu-

Tuo tarpu baigėsi 
{staigų tar

pa renginiams, susirinki*

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

NORMAUAI^tkmkiejl lėktuvą) Ū'-fel Hercules) pakyla nuo MM 
pėdij tako. Čia matoma* 4ATO Meilia pagilti įsibėgėję* 450 pė-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

vasario 19, o jau vasario

Du buvo protingi, <r trecias 
* automobilių pirklys”

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v.v.

kė už judėjimo Įstatymų su
vienodinimą. Nuo kurio am

Buvo 1920. Įvykis nutiko 
žemutiniame New Yorke. Rug
sėjo 16 apie 12 valandą prie 
J. P. Morgano namų privažia
vo vežimas ir stabtelėjo. Veži
kas nulipo ir dingo. Jis vis 
negrįžo, 
pietų- pertrauka.
nautojai rinkosi būriais i dar
bą,. Wall Streetaę atgijo. Nie
kas nesirūpino tuo vežimu, 

‘iki baisus trenksmas sukrėtė 
gatvę. Vežime buvo dinamito 
bomba. Morgano namas buvo 
apgriautas. Daug blogiau, kad 

.gatvėje buvusių žmonių 30 
užmušta ir 300 sužeista.

Zorinas jau 55 metų, pui
kiai nuaugęs, sidabriniais 
plaukais, tvirtai paruoštas dip-

Didelis susijaudinimas viso
je valstybėje. Tai aiškus tero
ras. Jis tuojau priminė, kad 
tai nebe pirmas atsitikimas. 
Jau birželio vieną vakarą au
tomobilis tik buvo Įriedėjęs i 
garažą. Iš jo buvo išlipęs Na- 
vy sekretoriaus pavaduotojas 
Franklin D. Roose veltas ir 
dingęs savo namuose. Kitoje 
gatvės pusėj tuo tarpu užgeso 
šviesos, ir naujai paskirtas 
vyriausias valstybės gynėjas 
A. M. Palraer su žmona iš pir
mo aukšto, iš savo bibliotekos 
pakilo laiptais. į viršų. Tuo 
metu . sprogimas sudrebino 
Palmer namus ir išnešė visą

vą, kur jis vadovavo Čekoslo
vakijos skyriui. Paskui staiga 
birželio 5 jis vėl atsirado Pra
hoje, o jau birželio 7 buvo pa
skelbtas prezidento Benešo at
sistatydinimas.

Zorinas Čekoslovakijoje vei
kė tokiu pat metodu kaip De
kanozovas 1940 Kaune. Kai

Molotovas 1941 jį įsitraukė 
Į ministeriją ir avansavo taip 
greitai, kad diplomatiniuose 
laiptuose Zorinas buvo trečia
sis — Molotovas — Gromyko 
— Zorinas. Kai Molotovas nu
imtas, Zorino pavardė pasistū
mėjo aukštyn. Bet kai Moloto
vas dabar nuimtas “stalininiu”

• Klaipėdoje iš baigusiųjų 
gimnaziją 180 abiturientų ma
žai kas patenka Į aukštesnes 
mokyklas. Jaunuoliai imami 
prievartos darbam dirbtuvėse 
ir plėšiniuose.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio— 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur. ’

tokis 
žmo- 
buvo 
Vale-

Tokis pavadinimas, kaip 
“antrasis po _ Molotovo”, se
niau būtų buvęs didelis pagy
rimas ir garbė, šiandien 
pavadinimas gali įstumti 
gų Į bėdą. O tokiu vardu 
pavadinamas Zorinas — 
rijan Aleksandrovič Zorin. Į jį 
nukreipiamos šiom dienom a- 
kys dar ir dėl to, kad jis va
dovauja Sovietų politikai toje 
nusiginklavimo konferencijoje Zorinas atvyko į New Yorką 
Londone, kur politinis baro- 1952 kaip sovietinės delegaci- 
metras pakyla iki karščiavimo 
ir vėl staiga krinta, lyg prieš 
ligonio agoniją.

žydgką air bęt kuria ; kita < < 
ligija. "Hooveris tada atkreipė 
ypatingai akis į komunistų < 
partiją Amerikoje, čia iš so
cialistų partijos dar. buvo tik 
ką išaugusios komunistų parti
jos. Net dvi iš karto. Viena 
1919 rugpiūČio 31 .susiergani- 
zavoir pasivadino “Ounmu- 
nist Labor Party of Amerika”. 
Kita pirmosios opozicija takti
niais klausimais susiorganiza
vo jau kitą'dieną ir. pasivadi
no “Communist Party of A- 
merica”. Jų veikimo Hooveris 
nepaleido iš akių per visą sa
vo veikimą ir vadovavimą F. 
B. I. organizacijai, (b. d.).

sykiu su Berija. Kiti trys din
go be žinios Sibire. M.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

pė. Policija jo nesurado. ir 
mano, kad jis atsidūrė rytų 
Vokietijoje. Tik surado, kad 
tas volksvagenas buvo vogtas 
ir kad sužadėtinė tebuvo jo 
pažįstama mergina, kurią jis 
buvo prisikalbinęs pasivažinė-

vo suimtas kaip trockistas.

tas (1939). Paskutinis iš jų 
VI. Dekanozovas sušaudytas

Kauno kūno kultūros in
stituto moterų rinktinė laimė
jo Sovietų Sąjungos čempiono 
titulą.

jCK 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

pav^ų pasirinkimas. - ?
įįMMS kainos. .t ■ 

(Atsinešk it sketbhęAkiiris bus ypatingai įvertintas* 
8AMUEL BECKENSTEIN. INC. ' 
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pėsčiam trumpas* kelias .iki Orchard SL

žiaus leisti vairuoti -— 39 'i 
pasisakė už 16 metų. 38 'L už 
18 metų. Jaunesnieji vairuoto
jai labiau pasisakė už 18 metų, 
senesnieji atlaidesni ir pasisa
kė daugiau už 16.

KĄ GALVOJA VAIRUOTOJAI
Gallupo institutas autovai- 

ruotojam davė klausimą:
Cormecticut valstybė turi i- 

statymą, pagal kuri nusižen
gęs per greitu važiavimu ne
tenka leidimo 30 dienų, nusi-

Teko Maskvai jį nusiimti, 
šiandien jis vadovauja dery
bom dėl nusiginklavimo.

Dėmesys. į jį šiandien at
kreiptas ne tik dėl to nusigin
klavimo, kad derybos pasiekė 
dramatišką punktą, bet dar 
labiau dėl to, kad

Zorinas buvo Molotovo "iš
radimas".

o Mitingų banga prasidėjo 
ryšium su Malenkovo, Moloto
vo ir Kaganovičiaus nusodini
mu. Sniečkus ir Paleckis da
bar kolioja buvusius savo “bo- ’<* 
sus”, kuriuos prieš tai garbi- jfi? 4. Lietuviški maisto gaminiai.

I n v e s t igation 
11924).

Hooveris, ka 
bombinio teroro reiškinius, į- 
žvelgė jų šaltini Maskvoje.

Jis suprato, kad komunistų

jų priekį. Kitoj pusėj gatvės 
išbiro ir Rocsevelto namų lan
gai. V- . '

' Kai griuvėsius pravalė, tarp 
jų rado gabalus kūnų dviejų 
vyų, kurte "'sprogdino bombas,

Vienas gabalas buvo nu
trenktas net prie Rooševelto 
durų. ’ ‘ -

Dar nuostabiau, kad tas 
birželio “nakties įvykis buvo 
radęs atgarsio ir kituose mies
tuose panašiais sproginėji
mais -— bombos . “detonavo” 
Philadelphijoje. Pittsburghe, 
New Yorke. Bostone, Cleve- 
lande, Patersone ir kt.

Bombom buvo pasirinkti 
taikiniai— 3 vyriausybės na-, 
riai, 4 senatoriai, 2 . kongros
manai, du gubenatoriai, pora 
teisėjų. Tarp aukų buvo nu
žiūrėti taip pat John Rocke- 
feller ir J. P. Morgan, kaip 
kapitalizmo . simboliai. Taipr 
čia buvo prieš kapitalą iš
trauktos bombos... Policija 
sprogimo vietose daug sykių 
rado lapelius. Juose buvo ra
šoma, kąd 
/ socialinio klausimo sprendi
mas negali būti toliau delsia 
mas; klasių kova eina, ir ji 
nesustos ligi tarptautinio pro
letariato pergalės...

Žmonės įsigąsdino. Prisimi
nė taip pat, kad prieš kokį 
mėnesį buvo siuntinėjamos 
bombos paštu ... Visi tie spro
gimai vertė galvoti, kad čia 
yra organizuotas teroas. Spau
da įžvelgė, k^d tai turi būti I. 
W. VV.. (Industrial VVorkers of 
the World) darbas.. Reikalavo 

žengęs antru kartu — 60 die- griežtų priemonių. Tada vy
nų; ar tamsta pritari, kad toks riausias valstybės gynėjas Pal- 
Įstatymas būtų ir šioie valsty- nier sudarė savo žinyboje “Ge
bėjo? ' ' re> neral Inteligence Division” -ir
Pritarė. 60%, nepritarė 36%. pavedė tai tarnybai reikalą tais, pasitikėjimu §avim,

D a u g iau pritarė moterys tirti. Tos tarnybos veiklai ,,va- apsiskaitymu literatūroje
(60%). negu vyrai (52%). La- dovauti paskyrė valstybės mene,
Iriau pritarė seni vairuotojai gynėjo padėjėją J. Edgar

Hooverį. Tada jis buvo tik 24 
metų. Bet tai buvo pirmas jo 
žingsnis į tas pareigas, kurio
se jis atsidarė kaip Bureau of

e "Molotovo" vardo ląivas,
kuris Baltijos jūromis plaukio- Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI- 
jo tarp Leningrado ir Vokieti- 
jos bei Anglijos, pavadintas 
“Baltija” (Baltyka).

e TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

Istorija Vokietijoje iš naujo 
parodė, kad gudrus sukčius 
visada juo patikinčių kvailių 
susiranda, nors jie būtų ir au
tomobilių pirkliai... Automo
bilių pirklio sūnus, 22 metų 
vaikinas, išmėgindamas nauju
tėli Fordą švilpė, autostrada įi. 
dideliu greitumu. Jis pralen- w
kė seną volkswageną, bet kb- ' 
lio išsišakojime sustojo ir V - -----
taikstės grįžti. Prie ji priva- UĮ —
žiavo volksvvakenas, sustojo ir H
pradėjo kalbas. Gyrė naują 
Fordą, bet dar labiau savo iš- 
radimą su volkswagenu, kuris S
dabar darąs tiesiog stebuklus ■
Jis pritaisęs volkswagenui 
motorą iš Porsche automobi- 
lio ir abar jis lengvai imąs Eli 
140 kilometrų. Automobilių 
pirklys nenorėjo tikėti. Tas 
pasiūlė išbandyti, dar pridėjo, 
kad galįs pavairuoti su jo su- ■ —
žadėtine. Jaunas vyras . mo- 
mentui suabejojo sėsti į volks ■
wageną. Tačiau jame sėdėjo S
volkswageno sužadėtinė, tad 
sėdo ir paleido garsųjį moto- 
ra Ttio metu volkswageno sa-
vinMus sėdo j Fordą ir rtu- BUBoram W Wbe
švilpė. Paliko savo “stebuklą ’ 
paliko “sužadėtinę” ir nušvil- u?

jos pirmininkas prie Jungt. 
Tautų, čekoslovakai sutiko jį- 
uoste su plakatais ir Šopeno 
gedulo maršu.

Vakaram Zorinas pirmiausia 
krito į akį. nuo 1947. Tada Že
nevoje jis s piktai nukalbėjo.

lomato ir enkavedisto karje- prieš Marshallo pianą. Zorinas būdu, tai garbe būti Molotovo 
rai — išmokytas elegantiškai kaltino, kad tai sąjnokslas artumoje gali vysti grėsme, 
elgtis,-su sąmojais, anekdo- prieš Sąjungą.- Iš nau- Ir vokiečių ą>auda skaifiuoja, 

jo į ji toto nukreiptos švie- ^kis buvo likimas
sos 1955, kai jis ir jo kailiais kitų Sovietų Sąjungos atstovų,

vokiečių, anglų, apsitaisiusi žmona išsirito kurie buvo Vokietijoje nuo
prancūzų kalbų mokėjimu ir Koelno aerodrome iš lėktuvo, pat Sovietų Sąjungos gimimo,
kai reikia su brutalumu, grie- Jiedu atrodė kaip tikri vokiš- Tokių atstovų Zonną
žturiiu, kuris reikalingas enka- ki baronai, o buvo tik Sovietų y1® _buv^ 8*11 ^k^as ne-
vedistui. Sąjungos pirmas atstovas Vo- labai ruzav38- Pintasis iš jų

«, .. ... .. . . kietiiai do karo Adolf Abramovic Joffe buvoTote j,s buvo išmestas į po Saro paskelbtas dėl nervų sutriki-
diplomatinį lauką pirmiausia Vokietijoje neilgai šilo. Ener- 
čekoslovakijoje. Į čekoslova- gingai jis ėmėsi agitacijos tarp 
kiją su specialiais uždaviniais vokiečių.
jis buvo komandiruotas 1948 Bet Vokietijos valdžia neno

rėjo jam leisti tokiu tempu 
komunistų perversmas Čeko- versti Vokietiją Maskvos sate- 
slovakijoje buvo baigtas, ir litu, ka^> jis tai padarė su če- 
Zorinas galėjo grįžti į Mask- kosfovakija.

yo eilėraščiais garbinusi btaii- 
na ir sovietinę tvarką, susilau
kė nuvertinimo. Jos poeziją 
dabar A. Baltakis išvadino 
“neoriginalia ir nepalikusią 
lietuvių literatūroje gilesnių 
pėdsakų”. Poetė yra jau mini-
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gumi, per jėgą bando, ką gali 
padaryti technika, kurią Stali-

atodairinė ir žiauri, kaip pat
sai jį brandinęs bolševizmas. 
Bet Malenkovas krito anksčiau, 
negu kas tikėjosi Jisai krito

liai, statomi visai nauji mies
tai ir fabrikai čia bolševiz-

to ir kaip ministeris. Bolševiz
mas jį iškėlė ir bolševizmas jį 
nužemino iki elektros stoties 
direktoriaus Sibire.

SOVIBTŲ i

Ittrtonyje

(Nukelta į 8 psl.)

liai ir seserys primena mora
linę pareigą sujungti savo jė- 
gaą nelmingieifi gebėti. '

niuje. Autorius, nepašykštėda- 
mas dokumentinės medžiagos, 
įrodė, kas priklauso šio daili
ninko kūrybai, kas kitiems

Krasnojarską ir kitur ir ten 
kelia žmonių kovingas nuotaf-Kaatekrtanasyra pats ryš- 

kiausias bolševizmo atšvaitas. 
Tame stepių ir dykumų kraš
te, kuris nutysta per visą pie
tinį Sibirą, yra daugiausia 
koncentracijos stovyklų ir 
prievarta apgyvendintų žmo
nių. Čia rasi žmones visų ša-

pranesunų surašyti 
audeklo skiauteles 
ir 16x18 colių ) ir 
Mordvijos koncent-

UaKvąft pasaulį pareiškę.kad pranešimas yra 
i Sąjungos. Tos priimtas dėmesin . ir tikrina
me slapti doku- mas per atitinkamus šaltinius 
u šnipų, nėra Maskvoje ir Kijeve.

apie sovietines Jungtinės Tautos turėtų 
ar kofciflK p*- * dar priimti dėmesin, kad tai 
Etikos. Pogrin- yra tas pats Rudenka, kuris 

Niurenbergo teisme, smer
kiant vokiečius nacius, skaitė 

kaltinamojo akto dalį, kurį 
kaip tik kalbėjo apie nusikak 
timą žmogt&unai.

Kad tai yra tas pats Ruden- 
ko, kuris 1940—941. metais 
Lietuvije vadovavo pasienio 
enkavedistam, kurie gaudė bė
gančios į Vokietiją ir kurie

kitaip tariant, jai prikišo ne-
jautrumą, kad ji pakenčia so- nurodo, kad Sovietų Sąjungos 
vietų terorą. Akivaizdoje tote- vertimasis kolonizuoti visą pa
rom yra nusikalstami ir tie šaulį yra stabdomas netikru- 
nesutarimai, kurie skaldo pa- mo viduje. J| sudaro pogrin- 

Pranešimas šaukiasi į Jais- bėgusius į vakarus. Jų brą- «®Kokx)votojax, S“™*’ ?akoma

nuotaikas ir apie sovietų val
džios kankinimo priemenes. 
Tai yra nukreipti prieš bolše
vikinį . terorą šūkiai, komunis
tus pašiepiančios dainos. kurs
tomieji atsišaukimai, sovietų 
valdovų karikatūros, žinios 
apie persekiojimus, koncentra- 
cijosstovykias.vergudąrhis

vykias ar nuo 15' iki 20 metų 
sunkiam darbui kalėjimuose”. 
Tūstančiai > kalinių išmirgta 
dėl bado, šalčio ir persidirbi- 
mo. J

pyvardžiais. Bet kaip įsakmiai 
pažymi autorius, Simanas 
Daukantas, nežiūrint šių trū- ano meto svetimtaučiams, pie- 
kumų, lieka teigiama asmeny- šusiems Vilniaus miestą, 
bė mūsų tautinio atgimimo is
torijoje.

~ ------—* lAr Paulis žino apie masi-rasti, kaip tik pats bolševiz džentelmeną”. Mat, * lankyda- nes kalinių žudynes, kai jie 
mas anglų fabrikus,* buvo už- reikalavo tik savo teisių, kaip
kluptas vieno lenkų, darbiniu- politiniai internuotieji? (Vor-

yra bolševikų ko, kuris šūktelėjo, kaip yra kutoje 29-oje kasykloje žudy-
revoliucijos . augintinis. Revo- su jo broliu Sibire. “Aš pasi- mo egzekucjoms vadovavo vy-
liucija jį užklupo 15 metų teirausiu”’— atsiliepėMalen- riausks prokuroras Ruden-
vaikėzą, gimusį Sibire, Orėm kovas. Jei nesiteiravo, tai da- ko). Yra žinoma, kad Kingire
burge, kur dar caro laikais bar gali tai padaryti... Gyve- (P. O. Box 392, Kazakstane, 1
buvo žmonės tremiami. Ma- nime yra taip, kad nusikaltę- ir 3 kolonijoj) vyrai ir mote

lis atvedamas į nusikaltimo rys, prašusieji Įstatymais ga-
caro žandarais, kaip vyresniem vietą —prie savo aukos. O Ka- rantuotų teisių, buvo keturių
už jį bolševikam. Jisai kilo pa- zakstane tų Malenkovo aukų tankų užpulti ir sutriuškinti?”
čioje revoliucijoje, atkopęs yra milijonai. Jungtinių Tautų pareigūnas

Pr. Skardžius savo straips
nyje kritiškai pažvelgia į Len- 

‘Aidų” 6 kijoje pasirodžiusią “Lietuvių 
nr. įsijungia į diskusinį pas- kalbos gramatiką”, parašytą 
nekėsį apie liberalizmą, susto- lenkų kalba Poznanės univer- 
damas daugiausia prie jo ap- siteto profesoriaus Jono Ot- 
tarties ir iškeldamas naujų at- rebskio. Tai beveik sensacija, 
žvilgių. Juozas Girnius jam at- kad lenkas mokslininkas leis- 
sako keliomis pastabomis, kur tusi į lietuvių kalbos studijas 
pažymima “mūsų gyvenimo ir ateitų su tokiu didžiu vei- 
vidinė įtampa tarp krikščiony- kaltE Dabar išėjo tik vienas 
bės ir to, ką vadiname libera- tomas, apimąs 377 pusi. Jų 
lizmu”. Dambriūno bei Gir- bus bent trys. Veikalas neturi 
niaus straipsniais ir baigiamos sau lygaus ir jis jau verčia- 
diskusijos “Aiduose” šiuo mas į lietuvių kalbą. Pr. Skar- 
klausimu.

MOTERYS Rusijoje prie sunlduju statybos darbu.

lių, kurias tik bolševikų ranka 
pajėgė užgriebti, čia rasi ir 
tūkstančius lietuvių, kurių so
pamos širdies skundai dabar 
pasiekia laisvąjį pasaulį. Juos 
tenai Žudo vasaros- karščiai ir 
žiemos šalčiai, juos ten slegia 
nelaisvė ir sunkūs prievartos 
darban

Žmonių kančia^ ašaromis ir 
krauju Kazakstanas daromas 
pramonės sritimi: kasami drė-

saulį yra stabdomas netikru
mo viduje. Jį sudaro pogrin
džio kovotojai, kurių, sakoma 
daugiausia esą Ukrainoje.

“Raudonoji žvaigždė”, sovie
tų karių laikraštis, pastebi, 
kad Ukrainos balose ir miš
kuose tebesislapsto tūkstan
tiai “nusikaltėlių’”.

“Pravda” nusiskundžia, kad 
\ pogrindžio kovotojai prasl-

Kultūros žurnalo “Aidų’ 
nr. jau išsiuntinėtas 
j am s. Juo baigtas 
leidimo pusmetis, 
rugpiūčio mėnesiais 
neišeina. Ateinantis
pasirodys rugsėjo pabaigoje.

Šiame “Aidų” numeryje į- 
žanginiu straipsniu eina isto
riko Jono Matuso studija 
“Daukanto kontreversiniai bruo
žai”, studijoje autorius, pasi-

gyvenimo aukščiausiu siekiu”. 
Siekiama sukurti “žemės ro
jų” ant milijonų žmonių kau
lų.

Kazakstanas yra to pragari-

mokinių sąsiuvinius, cigarečių 
dėžutes ar kokią medžiagos 
skliautėlę. Pavyzdžiui, du . iš 
naujausių 
į lininio 
(13X17% 
atnešti iš
racijos stovyklos, esančios už 
400 mylių į pietryčius nuo 
Maskvos. Rašyta purpuro spal
vos pieštuku*

AR CIVILIZUOTAS — 
PASAULIS ŽINO?

Sibire dabar turės progos 
prisižiūrėti tiem, kuriuos ten 
nutrėmė. Gerai jam būtų pa
čiam pagyventi po pliku dan
gumi, kirsti medžius traškan
čiam šaltyje, ritinti rąstus į 
upes, kasti atgrubusiais pirš- vietoje pastatytos ant buvusių 
tais auksą ar anglis, rausti ka- kapų. Leplya, Mordvaskaja,

nes Tautos taikino? 1 d

STOVYKLOS TOKIOS 1
PAT ŽIAURIOS j

Antrasis prąpešimas, atneš- 
tas taip pat iš Mordvijos sto- j 
vykios, yra surašytas kalinių Į J 
moterų, jisai yra adresuotas 3 
Ukrainos bėgliam į vakarus. 1 
Moterys kalinės rašo:

“Mes tvirtai tikime, kad I 
naudodamiesi praeities patyri- 1 
mu, jūs garbingai atliksite sa
vopareigas — moralines pa- ~ 
reigas, kurias jums uždėjo 

Pirmasis pranešimas surašy- tauta, kaip politiniams emi- 
tas politinių kalinių ir adre
suotas “Jungtinių Tautų žmo
gaus Teisių Komisijai ir visam 
civilizuotam pasauliui”. Jame 
rašoma:

“Ar cvilizuotas pasaulis ži
no, kad arft vergų stovyklų 
masinių laidojimo vietų, nai
kinant nusikaltimo pėdsakus, 
yra pastatytos naujos stovyk
los ir mieštai, iškasti kanalai 
ir įtaisyti sporto stadijonai? 
Stovyklos 1,4 ir 5 Abez Komi

Bet tuo metu, kai pačioje 
Sovietų Sąjungoje žmonės, 
kiek tik Įstengia bolševizmui 
priešinasi ir jo ekspansiją pri
laiko,

vakaru pasaulis metasi į 
derybas su žmogžudžiais ir 
sunkina pavergtyj^s padėtį.

Ar jis tai žino? Ar jis neži
no, kad nusikaltimas yra ir 
netiesioginiai prisidėti prie 
žmonių žudymo?

kabheto ir jo netilrčfinm Ji- * & Visa , tai surašoma į pa- Sibirą. Ar civilizuotos Jungti 
sai iki raid^Ž^^bol- Ujamąjį popietį,

ševizmo sistemą,' jąja gyveno, 
jo rankose buvo visi partijos 
kadrai ir jų likimas.

Dar Stalinui gyvam esant, 
H^lenkovą visi laikė jo įpėdi
niu, o vakarų pasaulyje buvo 
rašoma, kad Sovietų Sąjunga 
sulauksianti pirmojo diktato
riaus, auginto bolševizmo sis
temos. Buvo būkštaujama, kad

grantams”.
Pranešimas sumini ir sovie

tų koncentracijos stovyklų gy
venimo sąlygas:

“Pagrindiniai bolševikų ver
gų stovyklų sistemos bruožai 
nepasikeitė. Beveik visos spe
cialios stovyklos yra labai 
žiauraus klimato vietose: Ko- 
lyma, Taymyr, Sibiras, Komi, 
Kazakstanas. Baudžiama nuo 
5 metų (kaip sakoma tik už į- 
tartinas mintis) iki 25 metų iš-

LENKAS RAŠO STAMBŲ VEIKALU APIE LIETUVIŲ K.
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skaityto- 
pirmasis 

Liepos ir 
žurnalas 
numeris

remdamas moksliniais šalti
niais, iškelia šio lietuvių rašy
tojo kai kurias neigiamas bū
do savybes. Jų pagrindinės 
yra trys: perdėtas aimanavi
mas sveikata, ypač amžiaus 
gale, rūpestis medžiagine pa
dėtimi ir baimė rusų, nuo ku
rių jis dangstėsi gausiais sla-

Dr. Povilas Rėklaitis patei
kia labai brandžią ir doku
mentuotą studiją, liečiančią 
Vilniaus meną. Jis iškelia 
XVII a. olandų dailininkų Pet
rą Danckersą, tapiusį Lietu
vos valdovų portretus, kuriam 
ilgą laiką buvo priskirti kito 
dailininko, Delbenės, darbai 
šv. Kazimiero koplyčioje Vil-

— Kurių būdas nėra tau vi- nors džentelmeno vekselius žmoną ranką su papirosine. prie faraono stalo aš visada
siškai aiškus. išoirkinėia kas kitas. Juk graži papirosinė, būnu paskiausiai juokiąsis.išpirkinėja kas kitas.

— Kam turi rūpėti būdas — O jeigu jų terminas jau tiesa?
tų žmonių, su kuriais aš sė- išėjęs? Ji buvo padaryta iš aukso,
duosi kortų lošti? — Būčiau žinojęs, kas su jos viršus buvo išlygintas, it

— Sitai jau pats geriau tu- jais padaryti. veidrodis, ir žiūrinčiojo veidą
rėtumei žinoti; aš tik nujau- — Ar tai buvo lošimo sko- rodė sumažintą.SKURDŽIAI - Labai puiki?

šiandien aš išperku iš tavęs.
žvaigždė galėjo vis dėlto ne

vadovauja; tai yra greitiau pradėti lošti.ti ant silpno siūlelio, kuris jant pinigus tik dėl' malonu- 
tiesiame kelyje išlaiko netur-

dienį atpildą. 
Grafienė

TURTINGI

W--------t ---f -snonenisLnėti.

skelbta, kad grafidtė įstojusi 
į vienuolyną, o tam prieiastį 
kiekvienas pats lengvai suras- tiek iškvosti 
davo.

papirosinę į kišenę, pabučiavo — Norėjau atiduoti tau pi- 
žmonai rankutes ir grakščiu nigus, kuriuos buvai už mane 
žingsniu nustriksėjo į duris. sumokėjusi; jeigu jų nenori, 

Tai, ką grafienė išgirdo iš tai jau nė mano kaltė.
savo vyro, sutelkė jai nemaža ir ramiai atėjo pa 

rie kortų lošimą padarė savo — taip, tai buvo kortų sko- — Taigi ši papirosinė visa- minčių. O jeigu tai iš tikro ne lenktynių laikotarpis.
amatu ir nedaug tekreipia los. Kažkoks kaimietis įkrito į da guli priešais mane, kada aš juokais kalbėta?;.. Oskaras kiauras dienas
akių į padoraus lošimo taisyk- mūsų klubą drauge su sniegu daliju kortas. Veidrodiniame Po dviejų dienų vėl juodu mankštydino arklius* apie

50. esti labai naudingos, nes iki les. ir lošė su manimi; turėjo tie- jos viršelyje matau kortas, susitiko prie pusryčių stalo, nieką kitaueįrna ’
Buvo manoma, kad grafaitė jos trunka, gerbiami vyreliai Išgirdęs šiuos žodžius, jau- si°8 pasakišką laimę. Tyčia kurias, duodu kitiems ir ku- Grafas dar tebebuvo miegus- juo kampfi, kam 

galėjo palikti padavėja kokio- negali vaikščiotti į klubus ar- navedys nusikvatojo iš visos leidau jam būti begėdžiu. rios į mane ateina. . Tai yra tas, nes buvo miegojęs tik ko- jojikus,
je nors smuklėje arta pasmir- ta į susirinkimus, negali laks- gerklės, o visą tą laiką švel* — Kodėl tyčia? nepaprastai naudinga. kias dvi valandas. Tik po pus- Lenktynių diei
dusioje sostinės “Cafė chan- tyti j lenktynių laukus, nega- niai glostė žmonos rankutes. — Tiesiog todėl, kad tos Grafienė pašoko nuo krėslo. buvo iš klubo. Q .
tans” linksminti girtą publiką Ii niekur pabėgti - jie gyve- _ Vadinas Uv0 gaIva /laimės įdrąsintas kitą kartą _ Bet, gerbiamasis! Juk tai -žinai, - atsiliepė jis, aojo ^u-
begėdiškomis dainelėmis, ta- na nelaisvėje. . kortxĮ ^grįžtų. Tada aš jį apskustu. tiesiog sukčiavimas. trečią kartą nusižiovavęs: —
čiau niekas neišdrįso pasigau- Kai tik jaunieji susituokė- mokosi padorumo taisykite? — Bet jūk dėl to širdies Gi teu dabar * galvą tuos vekselius, kuriuos tu 
m mi.itL. — Aš manau, kad ir tenai reikia netdrti! ' 3^^? Tatai galima būtų pa-

reikalingas padorumas. “ Galimas dalykas; tačiau vadinti tik gudrybe, tai yra
toks pats bankininkų pranašu-

si jojikai, teomi buvusių lenk
tynių laimėtojai. Tačiau iš

Visi MraSSai atmušė lai
mėtojo dniedą, o naujausias
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Pamatysi čia ir žirafų, tų 
Afrikos gražuolių. Ir kas per 
aukštumas, kokie aristokratiš
ki kaklai! Baugščios jos stovi 
narvo kampe, o kartais ilgai 
žiūri kažkur j tolumas. Jų a- 
kys tartum klausia: kur jūs, 
Afrikos didžiosios džiunglės?

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA
SIUNTINIAMS PERSIŲSTI J

SSSR, LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA.
UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS

Užėjęs j zoologijos sodą, virtęs. Nerūpi jam niekas, nes 
stebiesi gyvulių-; įvairumu ir - nieko nebeliko — tik miegas 
gausumu. Antai, liūtas vaikš
to neramus, mina ir mina nar
ve. Sunkūs jo žingsniai ir akys 
liūdnos, čia ne Afrika, čia 
didžiulis Bronxo sodas. Kitas, 
lyg protestuodamas, guli nu-

Ša kapitalistinę. Nė palyginti 
ją MMfaa. Ar ta, drauge 
Kuznecovai, to dar nežinojai? 
R niekur nieko geresnio ne- 
gtf pąmatyti, išskyrus mūsų

Kompartijos sekretorius pa
kėlė ranką ir neleido Nikitai 
toliau kalbėti Jis dėstė:

— TU esi buvęs sovietų re
patriacijos komisijoje, Frank
furte prie Maino, Vokietijoje. 
Buvai tos komisijos šoferis?

Kuznecovas linktelėjo galva.
— Tasai miestas, rodos, pri

klauso tai zonai, kurią iš vo
kiečių pasigrobė amerikiečiai 
imperialistai? — paklausė vėl 
kompartijos sekretorius.

Nikita

Seniausi degtukų protėviai 
buvo du medžio gabalėliai, 
kuriuos trindami vieną į kitą 
išgaudavo ugnį. Dar ir dabar 
laukinės tautelės taip užsiku 
ria ugnelę.

Yra ir kitas degtuko protė
vis — tai titnagas. Jis išgyve
no iki mūsų dienų. Jo princi
pas pritaikytas žiebtuvėlyje. 

~ Devynioliktame amžiuje iš
rado cheminį būdą ugniai iš
gauti. Sieros rūgščiai veikiant 
cinką, atsiranda vandenilis, 
kuris, patekęs į patroną, užsi
liepsnoja. Buvo padažyti ir 
specialūs cheminiai degtukai, 
vadtaami "Promitėjumi”. Sie
ros rūgštis buvo laikoma am
pulėje greta cukraus ir kalio 
chlorido mišinio. Sudaužius
ampulę, užsidegdavo popierio 
ritinėlis.

Pirmieji fosforiniai - degtu
kai buvo stikliniai vamzdeliai, 
vadinami Torino žvakėmis. 
Norint uždegti dagtį, reikėda
vo sudaužyti vamzdelį.

Gana patogūs degtukai bu
vo galvute iš baltojo fosforo ir 
kitų medžiagų mišinio. Jie 
lengvai užsidegdavo nuo tryni
mo. Degdami skleisdavo ne
malonų kvapą. Baltasis fosfo
ras buvo stipriai nuodingas. 
Ieškota jį kuo kitu pakeisti. 
Taip buvo surastas raudonasis 
fosforas.

Dabar vartojami degtukai 
atsirado 19 amžiaus pabaigoj. 
Apie 1870 metus švedai pra
dėjo gaminti vadinamus nep* 
vojmgus —• svecBSKUB uegtu-

bėjosi partijos sekretorius. — 
Bet gerai įsidėmėk, ką posė
džio pabaigoje priminiau' — 
niekam kitam nesakyk, o ge
riau skaityk “Pravda”. Su
pranti?

Išėjęs laukan, Kuznecovas 
už valsčiaus raštinės kampo 
sutiko komsomolo pirmininką, 
vaikomo pirmininką, fabriko 
direktorių ir karininką su žals
va kepure. Jie Kuznecovą į- 
traukė į tamsų koridorių.

— Dabar mes čia vieni, bro
liukai, — prašnibždėjo komso- Hipopotamai, zebrai, tigrai, 
molo sekretorius. — Na, Niki- panteros, raganosiai, vandens 
ta, papasakok mums, kaip ten arkliai ir kitokios galybės var
is tikrųjų yra tame kapitalis- dų. Didesnė jų dalis atkeliavo 
tiniame mieste. Ką tu matei iš Afrikos. Taip ir galvoji, 
savo akimis?

me iŠ to padaryti išvadas. Mes 
gerai žinome, kad suskurusia
me Frankfurte prie Maino, 
kur karo griuvėsiuose kapita
listai tebęišnaudoja darbinin
kus, negali būti nei geresnių 
krautuvių nei prekių už mūsiš
kes. Matai, drauge Kuzneco
vai, kas išeina!

— Taip išeina, drauge, sek
retoriau, bet alsavo akimis...

Vaikomo pirmininkas piktai 
pažiūrėjo; į Kuznecovą ir su
traukęs.
. —Tu ir vėl savo! Argi anks
čiau neprisipažinai, kad akys 
prigauna? Skaityk daugiau par 
tinę spaudą, tai jos tikriaz 
regės. O gal tu tada buvai gir
tas?

— Tikriausiai tu nebuvai 
blaivus Frankfurte, — įsikišo 
ir fabriko direktoius, — nes 
ten darbininkus girdo, kad jie 
savo skurdo nematytų. Sakyk, 
kiek per dieną išmaukdavai 
vodkos?

Kuznecovas perėjo visus 
žvilgsniu. Veidai į jį žiūrėjo 
rūstūs ir stabariniai. Nikita 
nepastebimai atsiduso ir pra
šnabždėjo:

žirafa yra viena iš baugš- 
čiausių Afrikos gyventoju. 
Dažnai ji kelia savo aukštą 
kaklą ir žvalgosi plačiai, ar ne 
laikas miklinti kojas greitą
sias. Jei kas kur sukrebžda, 
tiek ją ir tematysi. Fotogra
fuojant tokius rytmečio vaiz
dus; reikia dar prieš maudy
nes ateiti prie vandens ir gi
liai pasislėpus laukti.

ir narvo grotai
Rasi čia ir tigrą, minkštu 

katės žingsniu sukantį ratą. 
Kartais jis iškilmingai moste
lia uodega. Gal akyse švyste
lėjo Afrikos kampelis ir pasi
vaideno jo medžioklės.

Sutiksi ir dramblius — di
džiulius kalnus. Nejudrūs jie, 
o turi gražias akis, kuriom to
li mato -savo draugus ir prie
šus.

gaudė gražiųjų žvėrių ir išve
žė į zoologijos sodus! i

To dar negana, žmogus jau. 
seniai turi šautuvą, kuris gul
do net stipriausius žvėris. Ais
tringi medžiotojai kiek iššau
dė Afrikos' pažibų. Iš kur ten 
liks nepaliestų kampelių, kur 
dar žvėrys jaustųsi saugiai ir 
laisvai?

Tačiau taip nėra, žemė glo
boja savo vaikus, o Afrika, 
lieka Afrika/ kur pilna viso
kiausių žvėrių.

Neperseniausiai dviem ame- 
rikiečiaųis — Alfred ir Elma 
Milotte — pasisekė su foto 
aparatu įsiskverbti į tolimas, 
žmogaus nepaliestas sritis. Jie 
buvo nustebinti žvėrių gausu
mo.

Pati degtuko galvutė padaryta 
iš Bertoleto druskos ir kitų 
medžiagų. Vėliau pradėta im
pregnuoti pačius degtukus, 
kad lygiau ir ilgiau degtų.

Uėtuvoje iki 1930 metų 
veikė 5 degtukų fabrikai, vė
liau monopolį paėmė Švedų 
firma. Tad degtukų fabrikas 
veikė prie Kauno, o kitas Klai
pėdoje, kuris gamino tik kote
lius. Metinė gamyba buvo a- 
pie 60—64 milijonus dėžučių. 
Dalis buvo skiriama eksportui.

pajuto ją tvaksint visame kū- dvjv^ągdaa 
iie. mes save išvydo visą bu- pirkti ąvarą 
rį žmonių: kompartijos sekre- 'Ms* 
tortą, komsomolo sekretorių, gunda, 
vaikomo pirmininką ir direk- karte dirbę 
tortų fabriko, kuriame Kuzne- dienų už tą 
covas dirbo. Tų vyrą tarpe steriinė ĮĮk 
sėdėjo dar karininkas su žals- kfe&ą apfeb 
va kepure. Visi įbedė į Kuzne- ‘ ‘ 
covą aštrų žvilgsiu.

— Drauge Kuznecovai, — 
krapėsi kompartijos sekreto
rius, — esi kaltinamas, kad 
užsiimi kontrevoliucine propa
ganda.

Kuznecovas iš karto sudre
bėjo ir išbalo, bet greitai atsi
gavo ir nusijuokė. Kontrevo- 
liucinė propagandą? Čia turi 
būti kokia nors klaidą, nes ji
sai nesijautė kada nors ir bet 
ką pasakęs, ką būtų galima 
pavadinti bet kokia propagan
da. Na, gal būt, pagalvodavo, 
kad sovietiniame gyvenime 
neviskas jau taip idealu, kaip 
sakoma ir rašoma, bet tfc pa
galvodavo... Bet minčių dar 
niekas neįstengia išskaityti.

— Turi būti koks apsiriki
mas, — pratarė Nikita Kuzne
covas, — Aš niekam nė žode

lius.
— Taigi, drauge Kuzneco

vai, kamantinėjo toliau parti
jos sekretorius, — tu gerai 
pažinai gyvenimą to vokiško 
suniokoto miesto. Ar gerai jį 
pažinai*

. — Labai gerai '— atsakė 
Kuznecovas.

— Aha, labai gerai! — nu
mykė partijos sekretorius: — 
Vadinai skleidi melagingus 
gandus, drauge Kuznecovai?

Kuznecovas bailiomis akimis

Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys iS- 
siunčfaiMM per 2-3 dienu ir adreaatą pasiekia per 6-8 savaites. 
Oro paltu siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas.

Gattma silpti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai, vais
tai, siuvamos maSinoa akmnttotMt ir Lt.

tetoje gaiva.
— Tu esi ir daugiau niękų 

priplepėjęs, — šokosi liudyti 
vaikomo pirmininkas.—- Tu 
pasakojai, kad kapitalistinia
me krašte kiekvienas gali lais
vai pirkti traukinio bilietą ir 
variuoti, kur jis nori. Iš kur 
tai žinai? Ar pats traukiniu 
keliavai?

— Ne, — murmtelėjo Kuz
necovas, — aš turėjau repatri
acijos komisiją vežioti auto
mobiliu. Bet man žmonės pa
sakojo.

— E, balandėli, — nusikva
tojo partijos sekretorius, —ir 
tu jiem patikėjai? Negi tau ne
buvo aišku, kad tave prigaudi- 
nėjo imperialistų agentai?

Kuznecovas nieko neatsakė.
— Bet kas yra nepatiki- 

miausia, — tęsė toliau sekre
torius, — kad tu visiem pasa
kojai, jog ten, tame Frankfur
te prie Maino, yra daugybė 
krautuvių ir kad jose galima 
pirkti, ko tik įsinori — dvira
čių, laikrodžių, « žadintuvų, 
degtukų ir net musgaudžių. 
Ar tu tai pasakojai?

Kuznecovas pasiraugė ir ne
drąsiai atsakė:

— Pasakojau. Bet visa tai 
savo akinus mačiau. Visose 

krautuvės

Upės buvo pilnos vandens 
arklių/’kurie vartėsi ir taškė
si. Brido ir dramblių bandos. 
Nors jos jie ir neturėjo mau
dymosi kostiumų, bet bendro
se maudyklėse pūškenosi pa
togiai. Šie didžiūnai mėgsta 

kad tas egzotiškas kraštas jau pabnti ^uef| .
Kai didieji ir drąsieji istisą

— Aš visą laiką buvau {- 
taukęs.

— Taigi, — pritarė beveik 
visi vienu žodžiu. _____

— Taigi, — kalbėjo toliau 
kompartijos sekretorius, — aš 
galiu dabar visa suvesti* į krū
vą. Mes esame nustatę, kad 
draugo Nikitos Feodorovičiaus 
Kuznecovo pasakojimai y .-a 
neteisingi, nes:

M 0 SŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 78 Second Avė., TH. ORchard 4-1540 i 
PgEROETlŽ, Mfch., 11601 Jos Campmi Avė., TO 8-0298 ! 
HARTFORD, CONNn 851 Albany Avė., CHapel 7-5164 ! 
LOS ANGBLKS, Calif., 121 Šo. Vermont Avė., DU 5-6550 < 
PHILAIJĮKLPH1A 23, Pa., 832 No. Tth St., TeL WA 3-1747 < 
CHICAGO, ILL., 3741W. 28 SU Chicago 23, m. CR7-2126 ' 
NRWARK,ir. J., 283 Mark* Bt, Nevrartc, N J. MA 2-6937 ;

prašau 
rašyti.:
Kureecovas drebančia ranka 

pasirašė.
Visiem sustojus, kmnparti- 

jos sekretorius žodžiu dar pa
sakė:

— Drauge Kuznecovai, tau 
griežčiausia - draudžiama tuos 
pasakojimus * kmioti, *~bet ne 
dėlto, kad mūsų, didžioje Tė
vynėje nebūtų leista laisvai 
reikšti savo mintis, bet kad 
sovietinis žmogus neprivalo 
meluoti. Aš uždarau posėdį.

Kuznecovas pasuko eiti į 
duris, bet kompartijos sekre
torius jį sulaikė. Kai visi kiti 
išėjo į kitą kambarį, sekreto
rius pasisodino Nikitą už savo 
stalo ir jam tarė: -

— Nikita xFeodorovičiau, 
mudu dabar esame/vieni, nie
kas kitas negirdi, sakyk, kaip 
iš tikrųjų atrodo kapitalistinis 
mieštas? Krautuvės prie krau
tuvių? Ir jose visko galima 
gauti? Ir, sakai, švarus tas 
miestas? Ar tu iš tikrųjų tai 
matei savo akimis?

— Man yra uždrausta apie 
tai kalbėti, — atkirto Kuzne
covas. — Be to, nebuvau blai
vus ir mano akys yra tiek su- 
silpnėjusios, kad jom reikėtų 
akinių...

Kompartijos sekretorius 
sidairė ir padėjo ranką 
Kuznecovo peties.

— Tikėk man, aš noriu 
są žinoti ir niekam nesakysiu, 
— meilinosi. — Papasakok 
man! Aš esu skaitęs visokių 
nuotykių, net ir Robinzono.. 
Bet man dar neteko sutikti 
žmogaus, kuris tokias pasakas 
būtų pats matęs ir išgyvenęs. 
Balandėli, tik man!

Kuznecovas papasakojo, ką 
buvo vakarų' Vokietijoje ma
tęs ir išgyvenęs.

— Velniškai įdomu, ste- Merkur 1957 kovo 9). turėtų būti tuščias. Kiek iš- , -
--------- -------------------------------- dieną maudosi, tai baugštie- 

siems reikia laukti ankstyvos 
valandos. Tada jie sukyla ir 
slapta eina prie upės atsiger
ti, išsimaudyti. Upė taiki ir 
dosni visiems, bet baugštieji 
turi nemaža baimės, ar kas 
neseka, ar kas netyko jų kai-

apsidairė ir suvebleno:
— Aš jokių gandų...
— Prašau nesiginti, — nu

kirto jį partijos sekretorius. 
— Mes ŽKimne, kad pasakojai, 
jog ten visi žmonės, net ir 
darbininkai, gyvena mūriniuo
se namuose ir avi odiniais ba
tais. Ar to nepasakojai?

— Taip, aš sakiau, nesi
gynė Kuznecovas. — Bet aš 
sakiau tik tai, ką savo akimis 
mačiau, nieko h augiau

— Nieko daugiau ir nerei
kia, — įsiterpė komsomolo 
sekretorius. — Gerai žino
me iš “Pravdos”, kad žmonės 
kapitalistiniame pasaulyje vis 
labiau ir labiau nuskursta. 
Kaip jie tada gali gyventi mū
riniuose namuose ir avėti odi
niais batais? O gal tu, drauge 
Kusnesovai, nori pasakyti, 
kad mūsų garbingosios parti
jos laikraštis meluoja?

Kuznecovas pridėjo ranką 
prie širdies gindamasis, kad 
jam tokia mintis nė į galvą 
neatėjo.'

—— Vadinasi, tari prjpgHntf, 
kad akys tave" prigavo, — įki
šo savo žodį karininkas su 
žalsva kepure.

Kuznecovas tylėjo.
— Negi ta, drauge Kuzne- 

covai, nežinai, kad akys pri-

Kuzuecovas antrą gatvėse krautuvės, 
kartą linktelėjo. prie krautuvių,/o tose krautu-

— Matai! — neiškentęs 
šūktelėjo komsomolo sekreto- Kompartijos sekretorius 

trinktelėjo kumščiu į stalą ir 
suriko:



PASIĖMĖ SAU GILŲ VIDINĮ SIELOS DŽIAUGSMĄ
BROCKTON, MASS.

Amerikos pilie-

ir susipa-

STOUGHTONO ŽINIOS

(C) 
into 
Mr. 
Mr

vienuolyno 
padidėjo

ribotą skaičių 
turinčių šiame 

i .

Kuopa turi apie 100 narių 
kartu su sendraugiais, kurių 
yra apie 30. Jie prieš suvažia
vimą atsiskirs, išsirinkdami sa- — 
vo valdybą. D. J.

PHILADELPHIJOJE

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Kufeteino
liettiviy stovykla

$150
Vilniaus

Maironio šeštadieninei mo-

vertinti buvo pakviestas
Jurkus. Jury komisijos

gas Kalifornijoje. Daug vyčių 
atvyksta į Kaliforniją apie sa
vaitę prieš suvažiavimą ir ke
tina pabūti po seimo. Jie no
rės pasižvalgyti j» Hoolywoo- 
dą, pasiekti Meksiką, Los Ve- 
gas ir kt

stovykla bus dviejų savaičių 
M a r i a napolyje, Thompson. 
Conn.. gražioje marijonų sody
boje. Stovykla prasidės rug
pjūčio 24 ir baigsis rugsėjo 8.

i • Zenonas Ivinskis Romoje, 
Italijoje, persikėlė į naują 
butą. Dabar jo adresas: V’a 
Verbania 28, int. 18, Roma, 
Italy.

TRUMPOS ŽINIOS

— Vyčię kuopos paskuti 
nis susirinkimas prieš suva-

SVARBESNI SUVAŽIAVIMO 
MOMENTAI 

ladlmiiųytt piflMlrfnT Pas
kutinę suvašavimo dieną šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
įvyks iškilmingos pamaldos. 
Pamaldose dalyvaus Los Auge
les kardinolas James Francis 
Mclntyrė. Pamokslą pasakys

nimo vakaras su šokiais Šv. 
Kazimierelietuvių parapijos 
salėje, 2716 St Georgė St 

šeštadienį (rugpiūčio 10) 12 
vai. dienos metu bus bendri 
užkandžiai puošnioje Terrace 
Room salėje.

Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai, nors ir ne vyčiai iš 
anksto kviečiami ruoštis daly
vauti visuose viešuose paren
gimuose.

drausmingą ir gero elgesio 
lietuviuką. Mokyklos Tarybos 
sekretorė J. Gerdvilienė per
skaitė protokolo ištrauką ku
rioje buvo suminėti geriausiai 
baigę mokslo metūs mokiniai 
1-mą kL. geriausiai baigė A. 
Kregždytė. B. Tutinaitė ir P. 
Vainius, 2-rą — A. šimukonis, 
J. Surdukevičius. N. Labunai-

T. Savickas. A. Samušfe, Tėvų 
komitetas/ Knygos buvo labai 
vertingos: Lietuvos vaizdų al
bumai. Krėvės raštai. Putino 
raštai, Kudirkos raštai ir kt.

Baigiant vedėja padėtojo 
mokiniams už uolų liet, mo
kyklos lankymą, mokinių tė- 

(Nukeita j 8 pal.)

KALIFORNIJA
< Beveikvisi vyčiai planuoja 
ne tik suvažiavime dalyvautų;

Lot Angate, Caltf._ Tekio Ketvirtadienio vakare 
įvykio, koks bus rugpjūčio 8 
—11, susirinkus Lietuvos vy
čių seimui Los Angeles mies
te, Kalifornijos lietuviai iki 
šiol dar nėra turėję- Tai bus 
didžiulė netik vyčių, bet ir 
visų Kalifornijos lietuvių šven-

Gaunama “Darbininko 
minkstracijoj.

mokiniams knygas aukojo 
Brooklyno ateitininkai, skautų 
Šarūno tuntas, dr. J. Dičpini- 
gait&dr. B. Radzivanas. dr.

ją — muziką Joną Žuką, žur
nalistę Salomėją Narkeliūnai- 
tę ir rašytoją Paulių Jurkų 
konkurso'rezultatams išvesti.

riams negalint dalyvauti posė
dyje, pirmininkas J. Žilevičius 
liepos 11 Į Darbininko redak
ciją pasikvietė atskirą komisi-

CLEVELANDO
lietuvių skautų stovykla bus 

nuo liepos 19 iki rugpiūčio 4 
Round-Up-Lake parke. .

jury komisija vienbalsiai pri
ėjo išvados, kad nė vienas iš

136 pusi.
k Vienos iš daugelio lietuvių 
stovyklų išsami istorija. Pabai
goje bu v. tos stovyklos kape
liono ir tauraus lietuvio pran
ciškono Y Bonaventūros Za
jančkausko Mkrotogaa.

vienam iŠ amerikiečių už jo autobusas, pilnas rėmėjų įva- 
pasidarbavimą Lietuvos vada- žiavo Į motiniškojo namo šo
vinio reikalui Pavardė bus dybą Brocktone.

Kisielių, J. Matulaitienę, E. 
kyklai mokslo metus užbai- Ruzgienę, K. šventoraitienę, 

dr. V. Vilimą. A. Zubkienę ir 
tėvų komitetą: pirm. L. Žitke
vičių. vicepirm. J. Audėną, se- 
kret. A. Radzivanienę, fcžd. A. 
Remezą, soc. reikalų vedėją 
Ramančionienę.

atsiųstų kūrinių nėra premi- 
juotinas. Taip jokios premijos 
nepaskirta. Konkursui buvo 
atsiųsta 4 kūriniai.

o Washington«, DC, liepos 
7 St. Matthews katedroje pa
krikštyta Albino ir Aldonos 
(Valaitytės) Trečiokų dukrelė 
Onos Marijos vardu. Krikšto 
tėvais buvo Marija Tubelytė 
Cuhlman ir Vytautas Černius. 
Krikštynose dalyvavo daug 
svečių iš Washingtono.

tytė, P. Bagdžiūnas. 3-ją — J. 
Budrikytė, V. Jankauskaitė. B 
Liobytė. 4-ja — G. Palys. G. 
Košubaitė. G. Klivečka, R. Bu- 
draitytė. 5-ją — R. Ruzgaitė. 
S. Gerdvilis, M. Ąžuolaitė. 6- 
ja — V. Radzivanas, V. Solo-

liepos 12 prasidėjo vienos 
savaitės Amerikos skautų sto-

Susipažinus su atsiųstomis 
nuomonėmis, paaiškėjo, kad

Mokyklos vedėja nupasakojo 
lituanistinį darbą. Mokykla 
nuolatos lankė 115 mokinių. 
Mokykloje dirbo patys geriau
sieji mokytojai mokytojai iš 
pašaukimo, mokytojai su dide
liu pedagoginiu patyrimu. Pa
mokos vyko reguliariai, šešta- 

Liepos 4, Amerikos nepri- Programą atidarė radijo di- piknikas New Jersey lietu- dieninė mokykla naudojasi 
klausomybės šventėje, nors rektorius Jokūbas Stukasj ku- viams įvyks rugsėjo 8, Tautos puikiomis parapinės mokyklos 
buvo karštos dienos, daugiau ris pakvietė savo asistentą šventėje, Royal Gardens erd- patalpomis, šilima ir šviesa, 
kaip *700 Lietuvos, Atsimini- muziką Alg. Kačanauską ją viame parke, 990 E. HazeI- abejomis salėmis, kuriose daž
nių radijo klausytojų ir bičių- pravesti. Šoko Rūtos ansamblio wood Avė., Rahway, N. J. nai vykdavo mokyklos paren- 
lių suplaukė | Sėtuvių radijo ir New Yorto moksleivių an- s..„ girnai, vakarėliui. Vedėja pa-
dieną — pikniką Jamaicoje, samblio šokėjai kurtėms va

lietuvė. Ji savo laiku buvo 
viena iš šeštad. mokyklos or- 
ganizuotojų, padėdavo moki- “M g rl" , ""Į"**™1 Šiuo pikniko metu J. Stukas

jo SveHų prt M. umfie televirijo. giems.Apraiikim.parap.kle.
naudavo ypač nuveidama į torP® P"* * Balkfinas, tetai Programos vedėjas J ~ aihertko^ N Pakalniui už
ligonine.’ Ji išvyko į Nonvoo- Tėv Prakapas, kun. J. Pa- Štokas padėkojo vbtans sve-

• • rancevičius, kun. dr. S. Valiu-

V. Antutenis jr, metus 
pasimttopi Tabor Akad. Ma- 
no..,Mms, ragry. atmtogų

vykia (Jambore). Joje daly
vauja apie 50 tūkstančių Ame
rikos skautų. Stovykloje atsto
vaujami ir lietuviai.

sas, .kuriam premiją 15Q dol. 
buvo skyręs Steponas Bučmys 
iš Dayton, Ohio. ir kurį prave
dė prof. J. Žilevičius, jau pa
sibaigė. Jury komisija buvo

giant, Apreiškimo parap. salė
je įvyko iškilmingas aktas. 
Mokyklos vedėja I. Banaitienė 
pakvietė į prezidiumą mokyk
los globėją Jom. N. Pakalni 
Apreiškimo parapijos kleboną, 
mokykloš '"kapelionus kun. J. 
Pakalniškį ir kun. A. Račkaus
ką, mokytojus — P. Gaurį, J. 
Gerdvilienę. V. Jocienę, R.

mončikaitė, I. Kybartaitė. 7-ją 
— R. Vilkutaitytė, I. Sandana- 
vičiūtė. 8-ją — T. Sperauskas 
ir V. Svalbonas. Visi šie moki
nai gavo po liet, knygą ir J. 
Balio tautosaką. - Pirmiesiems

LIETUVOS VYČIŲ Centro Vaizbos pos«&i jm Ateiti ninku Fedefat 
— at-ku studentu atstovas^ vyčių dvasios vadas ktn. A- KoniapiM. 
ktorė F. Grendelytė, S. St
Danielius ir J./Sažaitis. *

sudaryta iš kompozitorių: J. 
Gaidelio. V. Jakūbėno ir J. 
Kačinsko, žodiniam tekstui

eilę kitų lengvatų, palankių ' your efforts will 
norintiems emigruoti Norėda- evanluated. 
mi pagelbėti savo tautiečiams 
tremtyje ir kitur gyvenantiem 
didesniais kiekiais imigruoti į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
paraginkime . savų apygardų 
senatorius ir atstovų rūmų na
rius remti šį įstatymą.

Šio Įstatymo priėmimas pa
didintų lietuvių' šeimų Ameri
koje!

Pridedamus laiškų pavyz
džius keiskite ar pritaikinkite 
pagal reikalą.

žiavimą įvyks liepos 21, sek
madieni 3:30 vai. kuopos se
kretorės Lorraine Samolis re-.
zidencijoje; 3081 St. George

Penn-
(B)

O, P. nuteikė pa- 
Švč. Sakramentu, 
jaudinantis buvo 
kuomet visos kar-

lietuvial Suvažiavi- 
ir Kanados lietuvių 

Be to, Suvažiavime 
dalyvaus San Diego,

Jau kuris laikas Washingto 
no kongresiniuose sluoksniuo
se kalbama apie reikalą pakei
sti JAV imigracijos įstatymą 
ta prasme, kad asmenys, norį 
imigruoti į Jungtines Ameri
kos Valstybes, gautų daugiau 
lengvatų kvalifikuoti imigraci
jai

Kadangi šiais metais jau nė
ra laiko si įstatymą pagrindi-. 
nai pakeisti, grupė JAV sena-

(Your own Congressman or 
Scnator, 
WRITE OR WIRE 

(Representatives from 
sylvania Mr. Walter

(Senator John F. Kennedy 
of Massacrussetts

Re: S. 2410 Irrtroduced 
Senate by Mr. Kennedy, 
Pastore, Mr. Lausche and

pasilsėti bet taip poilsį su
tvarkė, kad būtų įdomu ir vie
nuolynas šį tą laimėtų. Atsi
vežė žaidimui reikmenis, pa- 
žaidusios valandėlę pastebėjo, 
kad tos valandėlės pasekmės

asmenines aukas, 
statybos fondas 
$400.00.

Pasilinksminusios
žinusios su seselėmis ir jų 
darbu, viešnios susirinko 4 v. 
į koplytėlę, kur kun. Antanas 
Jurgelaitis, 
laiminimą 
Ypatingai 
momentas,

SUVAŽIAVIMU
Lietuvos vyčių suvažiavimu 

susidomėję ne tik JAV bet ir 
Kanados 
me bus 
atstovų, 
gausiai 
San Francisco, Portlando ir 
Seattle lietuviai. Stengsis t Los 
Angeles miestą pasiekti vyčių 
suvažiavimo metu ir visi tie 
lietuviai kurie tyra išsibarstę' 
po Arizoną, Colorado, New

torių įteikė kongresui laikinu 
įstatymo projektą, kuris bent 
dalinai palengvintų naujiems 
imigrantams įvažiavimą į Jlin 
gtines Amerikos Valstybes.

Šį naują įstatymo projektą 
(S. 24 -10), senatui įteikė se
natorių kolektyvas: Kennedy, 
Pastore, Lausche ir Humph- 
rey.
- Jeigu 4nemeL šis įstatymo.__Humphrey________ ______

i.-.*.. Emergency immigration
legislation BilBS. 2410 introd- 
uced into the Senate by Mr. 
Kennedy, Mr. Pastore, Mr. 
Lausche and Mr. Humphrey 
meets with approvąl of Amer
ican Citizens of Lithuanian 
descent. May we, constituents 

x of yours. urge you to give it 
your fullest support.

(B) Yout support of emerg
ency Immigration Legislation 
Bill S. 2410 will be gratefully 
remembered by every one of 
your constituents of Lithuan
ian . de<cent. °ur heartfelt 
thanks.

(C) Please continue your- 
unitiring fight for the enact- 
ment of Bill S. 2410. Americ
an Citizens of Lithuanian des
cent in your statė wffl know 
how to show their gratitude.

Bet Įstatymas numato visą We will all make certain that

Bielskis yra buvęs Lietuvos geros. Prie to dar pridėjus 
vyčių pirmininkas (1919— 
1920). \

Gerasis Dievas apdovanojo 
Nukryžiuotojo Jėzaus seseris 
kebais jų vienuolyno rėmėjų 
skyriais. Du skyriai dideli u* 
labai veiklūs. Jų vienas tai 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos, kur klebonauja didis 
tų seserų prietelis preL K Va- 
sys. Toje parapijoje gyvena 
nepaprastai gabi organizatorė, 
labai uoli ir darbšti p. Blan- 
che Milerienė. P. Milerienė 
kasmet suranda vis dar naujų

***“*■ Suvafiarimo poky- j
115 n‘®lu£l® met, suorganizavusi didelį au-
madieių, 7 vai vakare Statle- atvažiuoja su remėjo-
rio viešbutyje. Pokylyje daly- mjs . vienuolyną, kurį taip 
vaus visa eflė amerikiečių pa- nuoširdžiai remia.
reigunų. Pokylio metu bus į- 
teiktas Lietuvos vyčių medalis Ir šiemet birželio 23 didelis

V. Antulcnis jr., metus 
pasimokinęs Tabor Akad. Ma
riom Mass., sugrįžo atostogų. 
Dar jam reikės vienerius me
tus mokytis, o vėliau mano

• Ričardas Bačlęis birželi > 
28 baigė Paryžiuje teisių ia 
kultetą, * įgydamas licenciato 
laipsnį. Prieš porą metų jis 
įsigijo Politinių Mokslų Insti
tuto diplomą. Nuo liepos 8 jis

. atlieka stažą vienoje tarptauti 
nėję bendrovėje kaip persona
lo direktoriaus padėjėjas.,

• Prancūzijos Liet. Bend
ruomenė birželio 23 Paryžiuj- 
ir Mulhouse paminėjo didžiuo
sius lietuvių trėmimus. Buvo 
atlaikytos pamaldos, kuriose 
dalyvavo ir daug prancūzų 
Paryžiuje pamaldas laikė bu
vęs politinis kalinys kun. J. 
čekavičius, o Mulhouse —ku
nigas J. Petrošius. Birželio 30 
minėjimas buvo Rouene. Pa
maldose ir iškilmingame susi
rinkime daly vavo ir daug pran 
cūzų. Iš Paryžiaus buvo nuvy 
kusi Ona Bačkienė, LB Kraš
to Valdybos pirmininkė.

• Studentę ateitininkę tri
kampio — Clevelando, Chica
gos,* Detroito— sąskrydis bus 
liepos 27 ir 28 d. d. prie Man- 
chester. Mich. ALRK Federa
cijos stovykloje, šeštadienį 
bus paminėta “Draugijos” 50 
metų sukaktis, vakare laužas
ir šokiai. Sekmadieni stovyk- \ 
los atidarymo iškilmės.

e Australijoje, Sydnėjaus 
mieste, visą birželi buvo vyk
domas organizuotas vajus Vo
kietijoje likusiems lietuviams 
paremti. Vaju talkino Sydnė
jaus lietuvių Caritas, Liet 
Bendruomenės apylinkės val
dyba ir socialinės globos mo
terų draugija.

— Lietuvių mokyklos moki
niai M. Klimas ir A. Junevi
čius išvyko į Kennebunkporto 
berniukų stovyklą: pirmasis 
vienai savaitei, antrasis —mė
nesiui.

— Pagyvenus daugiau kaip 
septynerius metus Stoughtone, 
Juknevičienė išvyko į Brock- 
toną. Taip pat išvyko iš 
Stoughtono J. Overkienė. Ji 
buvo lietuvių namų padavėja 
ir šiaip veikli ir susipratusi

Papietavusios, besigerėda-
K*h (MMngHiMf. Pnes šuva- mos Įau^ų y. ūkio atmosfera, 

havimui praadedant, dr. Ju- viešnios susėdo po medžiais 
liūs Ji Bielskis, Lietuvos kon
sulas su žmona ruošia visiems 
suvažiavimo dalyviams priėmi
mą savo rezidencijoje — 1001 
Hills Avė.

Priėmimas įvyks rugpiūčio

cesterio N. J. seserų rėmėjų 
mėnesiniuos susirinkimuos).

Vakarui priartėjus ir dar 
kartą pasistiprinus rūgusiu 
pienu ir šviežiu vienuolyno 
ūkio maistu, atsisveikino su 
seselėmis ir leidosi kelionėn' į 
namus. Jų gražios širdys pali
ko seselėms ne tik piniginę 

didį nuoširdų 
prieteliškumo jausmą*. O jos . 
gi pasisėmė sau gilų vidinį 
džiaugsmą, sielos stiprybę ir 

tu su seselių choru atgiedojo norą darbuotis didesniai Dievo 
giesmę į Sopulingąją Motiną, garbei.
(Š? giesmė yra giedama^ Wor-

vyskupas Vincentas Brizgys iš 
Chicagos. šv. Mišias aukos 
Lietuvos vyčių dvasios vadas 
kun. Albertas Kantautas iš 
Bostono. Be' to, pamaldų metu 
giedos lietuvių. solistas Vaclo
vas VerBcaitis iš Todonto.

Koncertas. Rugpiūčio 9. 
penktadienį 8:30 vai vakaro 
Statlerio viešbutyje įvyks kon
certas. Koncerto progamą at
liks solistas Vaclovas Verikai- 
tis. Be to, koncerto programą 
padės atlikti Kalifonijos lietu
vių solistė Holen Swaggart ir 
šv. Kazimiero parapijos cho- 
as, vadovaujamas komp. Br. 
Budriūno. *

šokiai. Suvažiavimo balius į- 
vyks rugpiūčio 10, šeštadienį 
9 vai. vakare Statlerio viešbu
tyje (Pacific Ballroom salėje), 
šokiams gros vakarų Ameri-

w«r orkestras. Šokių muziką auką, bet ir

projektas būtų priimtas, jis 
galiotų iki 1959 metų birže
lio mėnesio. Per tą laiką ne
mažai mūsų tautiečių galėtu 
atvykti ir įsikurti šiame kraš
te.

Įstatymas tarp kitų duotų 
šias svarbesnias lengvatas:

(1) Įsileistų • neribotą skai
čių našlaičių, 
čių įsūnytų;

(2) peistų 
džiovininkų, 
krašte artimų ginnnių;

(3) Įleistų Amerikoje gyve
nančių asmenų tėvus be kvo
tos eilės numerio; .

(4) Tokios mažos valstybės, 
kaip Lietuva, iki 1959 m. 
gautų dalį 80,000 neišnaudotų 
kvotos eilės numeriu, paskir
tų kitoms valstybėms, kurios 
to skaičiaus neišnaudojo.

— Birželio 15 pasibaigė pa
mokos lietuvių šešt. mokykloj. 
Pradžioje metų mokykla buvo 
lankoma gana gausiai, bet į v 
pabaigą lankytojų skaičius su
mažėjo.



SUMMER RESORTS^VACATIONS

BAYVIEVY EMPLOYMENT

INdependence 3-6709.

SUMMER CAMPS
BUS OPPORTUNITY

Mother

LAKE MOHAWK, L. t

$1X5W

REAL ESTATE

25-YEAR MORTGAGES

TRAVEL AGENCIĖS LINCOLN KOMES

CRUISE ON A YACHT

VOCATIONS

RIVX3CV1EW FARM 
Prattsville 5, N. Y.

Gracious living, city conforts, 
individus! care, egcellent food, 
home-like surroundings, single 
and double rooms. $35 weekly.

MRS. M. STOUT, Prop. 
Phone Wildwood 2-5744

Near pubHc and parochial acbooia, 
shopping center and cscelltet trana- 
portation.

Namas su baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei me
nesio ar sezonui Skambinti:

VSfith kitchen privilages, by week 
month ąr season, all rooms over- 
looking bay—reasonable prices.

NEW MOTEL ON LAKE 
Montauk-New booking new mote! 
on lake. 1 and 2 units, fully equip- 

ped efficiencies. $85—100 week. 
Brochure. Call Flushing 3-8542 
Monday thru Friday, 6—9 PM 

or. write Martha Greene, 
Broker,Montauk.

Tel.: 3-404

tfon — New 2 Family Brička 
Ultra-Ultra (2) 4^4'roan apts. pins

KAS DARYTINĄ?
Visuomenė turi kovoji orga

nizuotai •" *

N. MagnoBa SL, Off Washlngtoo
Avė., Paari River.N. Y. 
Peari River 5-8232 or s 
Grngory (N. J.) 

DIRECTION3: G. W. Bridge and

Adams Corners—ai Kastuk Cot- 
tages. Modern 3 and 4 room 

bungafows. EACH IDEAL FOR 
2 FAMILIES. All sporte, pool, 

casino, day camp. Taconic Pkwy 
to Shrub Oak, left to Mill SL, 

to Adams Corners. 
LAkeland 8-2S8e

onSVIEW MANOS 
DEPT. L 

Sariaihfcai F « O Itaaattoo

forgotten gift.
Send 2.00 now (No C. O. D.) 

Satlsfactton guaranteed or

South SIde. Near SL Agnės Ca- 
thedraL V& room. Cokmial, 3 

bedrooms, baths, dining rm. 
living nn. with fireplac^ modern, 
large HoHywood kitchen, break- 
£ast nn. screened terace, outside

attfe ten, etoms and screeus, ex- 
ceDend condttto^ te deteteie T 
section, near cateoBc ehurdū Mušt 
be aeem $13500. Owner HE 1-4568.

Write Reverend Mother 
Prioress, O. P. 

8nu Court Street, Syracuse, N. Y. 
Brochure sent on reqUML

• MUSU $ BA3H RANCS
Wtte U andotts to jofo transfer- 

redxli\» .bond ha* reiuėed p. .
$4,000 u elfect iu^aei-aie .... - 

tols 3—year-old custom-biult
center bąli Randu Large ifytag 

room wtth ffropfoce, apariau* din-

Scientific kitehens with built-in 
ovens, 2% baths, garage. Walk to 
Subaray and Catholic institutlons.

facing beautiiul Sunset Lake, 60 
rooms; some with private bath. 
Running water in each room. Of- 
fering a pleasant sojourn with 60 

spacious rooms to pfck from 
AMERICAN AN EUROPEAN 

PLAN. Five minutes to Catholic ' 
church. 404 5th Avė, ASBURY 

PĄRK, DIAL JI then PĘPSPECT 
" 4-4732

With follovring: 
Excęptional opportunity for right 

man : entire territories~anowed. 
Write details or come personally 
to Callo Candle Manufaęturing 

Co_ Ine., 3400 Atlantic Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y.

MMEAL FOB CAIHMJC CAMP 
<» EETREAT H0USE 

5buildings. Ali furaesbed and 
eguipped, on 34 aeres. 32 bed

rooms, large kiteben with faeilit- 
ies, dining room seats 175. Large 
pool (sdf-filtering), streazn—la- 

kesite. Ideal for summer camp or 
resort. Many other properties. 

Let us knovr yeor waate

Elegantižka užeiga, erdvi (100 ak
ru) gražiuose Ortridll kalnubsu. 
1260 pėdu aukiruntujs. Amerflras 

italu virtuvA *&ys gausJCs valgiai 
per diena. Kambariai su vandeniu, 
Hitu ir Saitu bei šildomi. Maudyk
lės. $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. SpedaBos kainos 
savaitgaliams.,Siundoma veltui

- ĘK t_L., .21. r i • - *- *— rr - —m DrOSIUra. rTlvBCiOS JttuHnVS, SU

ęApvfpUmtiy located on ififtįrisfi * 
In SL Patrick's parite, 3 minutes' 

to beste. Numerous ektras. Excel- 
lent terms. Give—away price. 

$22,000
(rCO-NEE 

25$ W. Mate SL BterStoot?
7-4747. 7-5in 33 -

* Is God calling you to a 
life of love and sacrtflce 

in the Dominican Ctoister'

AUTO MECHANKCS 
Expected only; class A. 40 hour 
work, all benefits, union shop, 
excellent working conditions.' 

Make the movė now. Easy com- • 
mūting, 2 railroads right to door. 
For teterview see Mr. Hammoud 

Nartimann CsdŪae Corp.
92-15 159 SL, Janu -L. Y JA 6-8100

& $25 mo bąys 4 aeres, all grasa- 
land Southern Dutches Panoramic 
vievvs 2 mi Taconie Pkway, 75 mi. 
NYC. FuH price $16M. C. Miller 
Verbank» N; Y. Tet Mifflmo>pk 2571 
or in NY Mamaroaeck 9-4326.

Allthortypri Tteater 
690 Hempstead Tj^e., 

FranĮrl™ Sq. T/mg Islami 
IVVM06

mame Amerikos pakra^yje.
Po šių sprendimų rdkia 

laukti, kad ir policija ir pro
kuratūra imsis tinkamos akci
jos. O visuomenė taip pat

Lang Eddy—200 sens. 7 room 
bonse and other bulldinga. Lake- 
Front, 125 miles irom N. Y. C.

196 Mtyd be sete. 
ST 6-6115

Guest beūse for Women 
Ideally located. $30 week. 

For further information ivrite

R. D. 4, Box 231 C, Middletoevn, 
Nęw York

Ideal vacatkm spot for teUdren. 
«*A boene away from heme”. 

Conventences vT mielėm campi 
-Dcenced. $28 weekly. geison 8 
wetes. $22& Umlted te U cMM- 

ren. Cocd ages 5-8, BMiilsL

IN BBADTIFIIL CATSKSL 
MOUNTAIN8

—2 family newly shingled frame 
house, 2 car garage, modern con- 
veniences oa 2% aeres, situated 

bot. Hunter and Windham. Route 
296 in resort area. Near Catholic 

institutlons Šate. $8£00
BA »-9S71

"ADYMUI VILNOS
Reikalingas patyrimas 

Geras užmokestis 
SCANDIA MILLS 

53 Hope SU Brooklyn, N. Y.
EV 4-1213

WE AKE LOOKING FOR
Auto mechanies who take pride in 
their work and have the ability 
to tum out ąuality jobs. If you 

meet the above reąuirements you 
will receive top wages, 5 day 

week, yacatjon with pay, hospi- 
talization and other benefits.

RAISCH. MOTORS INC. 
201 Bay St., Tompkinsville,

North on Klnderfcamack R<L, wbite 
becomes N. Peari SL, Peari River. 
to <taad end. Ttan left to MagmEs 
SL and right te Model Home.

Anothsr Project ot 
’Lincote Efome Conat, Co.

Builders for Over 25 Yeara.

DUEING JULY « AUGUST. 
For your deHgfat, for your sur- 

prise, lovely govms, for that very 
spėriai occassion 

YOUB WEDWNG 
Made to order

Geriausia tam priemonė — 
durų retežiai. Prasidarius du
ris, išsiaiškinai reikalą: “Ačiū. 
Nereik. Sudiev.”

Jonas Jnsys

Write or phone. 
London Hill Hotel 

Jackson Mills, N. J. 
Tel. Lakeivood 6-2255

At bargain price due to OI health 
forced to seH lovely 9-room house, 
2 baths. Enclosed porch. Property 
comprises 63 aeres, includes sum
mer bungalow, baro, out build- 
ings, near catholic institutlons,

GARAGE, GAS STATKJN, 
Repair Shop and Auto Wreteing 

Yard
59 miles from N. Y. C. Reasonable 
priced. Will accept terma from 
right ' person. Well estsddished. 
Chance of a lifetime. Mr. Primavera 
Campbell HaU, N. Y. HAzel 7-2754.

•‘For fun~« For retecatfon” 
Sėt at the edge of the town high 

up. in the'Catskills. Modern rooms, 
. also private cabins. Excel1ent 
cuisine served hotel style. Swim- 

ming, fishing, bicycle, lawn sports, 
-dancing, horses, churches and 

golf. Families tnvited, $35 to $40 
VVrite or call: Mrs. MOORE, Prop.

TO SOTI* YOUR PAKET 
ROSEHILL ACRES 

ACOORD, N. Y. 
Call pr write to

World wide. All paris U. S. A 
VACATION TRAVEL 

We handle all means of transport- 
ation: Airplane. Steampship, 

Train, Door to Door Umousine 
Service, For expert Travel 
Guidance and Reservations 

Cdl MathiMe WeB 
16-21 41st Avė., Flushing 

FL 3-0370 
FL 8-3173

piano Akordeono speriajalistas.
P? O. Box 138 Hatees FaUs, 

Grpęne <te,K. YL

NAN-BO C0TKAGE8 
CMademto M) IteDepk *L" 

Vacatkm Iteratese. Modern, comp* 
fotely furiL, h’keeping cottagea. 

Llv. nn. ąptn flreplace, kiteheset- 
te. 1-2-3 bedrms, totu, beaL 

Natūrai pool. Sportą. Low ratea. 
Spėriai Roneyteoon ratas. Bookleta.

BOBA BEL MONTE .
R X Žaros Bros. Prop.
Trief. HAines FaUs 586 

Elegantiška ir pufld užeiga Cat- 
skills kalnuose. 3000 pėdu aukštu
moje. Gera virtuvė, tvarkoma sa-

GLEN HAVEN HOTEL '
KENNEBUNKPORT, MAINE

Vacatlon Joys at Moderate Rates
Central location of Maine’s loveliest 

beaches. summer theatres. artist colo- 
nies. Svimming. sun bathing. deep sea 
fishing. all sports. Near churches.

ExceUent food, eoektail lounge. In- 
door recreation. Elevator. Opens June 
15. Special Club Man 'Rates—Write

4 JOHN H. BAKER, Manager

HousekeepingXottages on Lake 
Champlain. Private docks, boats 

band svvimming. BeautifuI lodge 
and recreation hall. Archer 

basketbafl, termis, etc.
Rateš $35 to $60 weekly 

Brochure on reęūest 
N. Y. C. Telephone: 

OLympia 8-8271

Charming 3 bedrooms vea- 
round home; near bėach; liv 
ing room with fireplace raised 

dining area, kitchen, batlt 
automatic heat; garage.

Mifton, Oel. Hog and pouttry farm, 
splendid opportunity, only 15 miles 

from ocean resort A nn brick dwel- 
ling, Severai outbuiktirigs, priced 
very reasonable. Call Sweetman 
UL 2-2868, Brooklyn, N. Y. \

Asking $20,000. Phone: 
Elgin L.7340 (Staten Island)

wtok*nd eratoss 2
ĄnĮk beteltiful 8ĮML
! Rnfflng achoobers
/ik Kjk on Long Istend

Sound. Weekends 
from $25.00; 
vreekly from $65.

Send for Otastratod foider. 
lith rnaaun

A Modern Surburban Hotel 
Located 1 Mile From Center Of 

City Spacious Park, Near Catholic 
Churches. Rates airi Booklet

On RequesL 
Mrs. Šamui Weldy 

Saratoga Springs, N. Y.

Pirmoje eilėje turi susirū
pinti miestų moterys, nes nė 
yįena Jų. negali būti ttoą,^ 
kad ji nebus toji viena iš tūk- 
stanrio. Vakare moterys turi 
vengti gatvės, nes tada pato-1 
giausias laikas šios rūšies nu
sikaltėliams medžioti aukas. 
Jei visdėlto pasitaikytų vakare 
ar nakQ pereitj gatve, jos tu
ri būti budrios. Mažametės 
bei nepilnametės mergaitės 
didesniuose miestuose net ir 
dienos metu neturi vienos 
slampinėti gatvėse, ypač nuo
šalesniuose kvartaluose. Jos 
vienos neturi važinėti į kinus, 
paežeres, maudymosi basei
nus ir kitas vietas, kur susi- 
tvenkia daug ir įvairios mora
lės žmonių. Tėvai turi įspėti 
jas, kad jos nesėstų į svetimus 
automobilius, net, jei ir jų 
savininkai būtų pažįstami.

Moterys turi Imti budrios ir 
Du panarnėti pavyz

džiai rodo, kad įžūlūs nvsikal-

NR. FRANCISCAN MONASTB- 
RYA CHURCH. Lc< cabim. AUmo- 
dern conv. private take, beach and 
boatlng. By seaetm, monthly or se-t 
mi-monthly. CaU Gteeck, WHltney 
3-2661 or Lake Wcst MU- 
ford 4-765L

Compact 2 story, 2 bedrm. col. 
Spacious setting fine trees. 

shrubs. terrace, stone wall, fire- 
place, garage. EasemenLap. 
pUances extras. Orig. owner

PLYMOUT — CHRYSLER 
IMPERIAL 

Immediate Delivery on 
Some Models 

See them—Drive them 
MAHONEY MOTORS 

Your Authorized Chrysler 
Dealer 

Sincel932

money back.
ROMAIN, DEFT. L.

21 OrmandvAve^ Oaklyn, N. J.

Beautifully located pn Shandelle 
Lake 160 aeres, 2,500 feet elevat- 

ion. Excellent meais, hot and cold 
running water in all rooms, show- 

ers on floor. Boatlng, bathing, 
fishing. No bar. Near catholic

Loon Lake, ChMtertoem, N. Y. 5 Ik 
yean oid. Living room,«two bed•

poKhv modern teth» nll <m one 
floor, above ftO celtar wtth garage 
on gnrand lweL InmtateA hard- 
vrood fioora. Hot Air Furnaca,e)ee 
triefty, gan,, hot watar, -phone. Ex- 
critant w*ter lęstem — 110 fbet-

Hold in your hands this wonder- 
ful Cross which contains a flasket 

of Water from the mlraculous 
Fountain of Lourdes, for you to 
keep or to give as a never to be

Summer rentals available.
Harriatta Lustar, Realtor 

Sparte Thaatra Centro, Rt. 3Ą 
Sparta. N. J. Neri Mullers 

Delicatessen. Hrone

Mrs. Nora Kelly 
556 Beach 130 SL 

BeUe Harbor, N. Y. 
GRanite 4-8524

Namų neliečiamybė šioje 
šalyje įstatymais ypač yra ga
rantuojama. Tačiau tą nelie
čiamybę ' laužo kas tik nori: 
durys atsiveria ne tik visokių 
religijų agentam, bet ypač vi
sokių prekių pardavėjam — 
vertelgom, be kurių visiškai 
galima apsieiti.

209 E. PINE,AVEz—NEAR BEACH 
Rooms and Apartments. Hot and 
Cold Showers. Private .Bath. Bathing 
Privileges. Free Parking. Near 
Catholic Church.

Kiekvienu tokio žiauraus 
nusBcattimo atvoįu reikia 
spausti kongrosmanus, kad į- 
statymais būty kovojama- su 
spaudos, radijo, televizijos na- 
moralybenL :
’ Tačiau tokioje milžiniškoje,- 
visa kud pertekusioje“ valsty
bėje, kaip Amerika, visuome
ninėm priemonėm visko nesu
tvarkysi. Kiekvienas žmogus 
čia turi ateiti į talką ir pre- 
venfyviniai padėti eliminuoti 
ar sumažinti šiuos gėdingus 
nusikattirnus.

CAMP DIRECTRESS 
659-723 Belmont Avenue 

North Haledon, N. J.



Birželio "Aidai“

Joseph Garszva j

William J. Drake-

Federacijos susirinkimas
Liepos 19 d. 8 vai. vak. šv. 

Petro parapijos pobažnytinėj? 
salėje įvyks Kat. Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkimas.

Choro pratybos
Šv. Petro parapijoj vyksta 

ir vasaros metu kiekvieną tre
čiadienį 8 v. v.

si Darbininko redakcijoje ir 
pasidalijo LB rūpesčiais. Tą 
patį vakarą Liet Piliečių Klu
bo salėje jis darė pranešimą 
bendruomeniniais klausimais

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

WA1TKUS 
UNERALHOME 

16? Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mase.

NOTAKY FUBLJC .

aukomis ir gausiu dalyvavimu 
radijo parengimuose nuolat 
skatina direktorių Jokūbą 
Stoką plėsti ir gerinti radijo 
programą. Dabar programos 
pradžioje yra • 15 minučių 
priedas angliškai. Jo tikslas 
supažindinti mūsų lietuviškai 
nebekalbantį jaunimą ir ame
rikiečius sū mūsų tautos kul-» 
tūrinėmis vertybėmis. Pasku
tiniu laiku programoje dažnai 
dalyvauja dramos aktorius 
Petras Mačmskas su savo pui
kiai paruoštais montažais ir 
Vliko narys Juozas Audėnas, 
kuris duoda įdomias pasaulių 
žinių bei įvykių apžvalgas.

Vilkiukų stovykla 
prasidėjo liepos 14 ir truks 
iki liepos 28 Woodstock, Conn. 
Stovyklauja Atlanto rajono 
skautai, iš Bostono 15.

St. Barzdukas,
Liet Bendruomenės Centro 

Valdybos pirmininkas, šiuo 
metu Fprdhamo universiteto 
lituanistikos kursuose skaito

ma J. Matulaitienės, pašoko naitienė iš mokyklos yedėjos 
keletą šokių. Ta pati grupė 
padainavo partizanų dainą, 
deklamuojant 8 kL mok. V. 
Svalbonui “Oi neverk, motu
šėle”. Mokiniai savo progra-

pareigų atsisakė. New Yorko 
lietuvių visuomenė, mokinių 
tėvai ir patys mokyklos moki
niai ilgai prisimins savo darb- 
ščiąją vedėją, jos pasišventi
mą ir pasiaukojimą lietuviškai 
mokyklai, skiepijant į mokinių 
jaunas širdeles karštą Lietu
vos meilės supratimą. A. R.

37 Sheridan Avė. 
BrooMya 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

Koncertų serija.
Amerikos Baltų D-ja Naujoje 

Anglijoje globoja baltų kon
certų antrą seriją, kuri prasi
dės šį rudenį.

Pirmas koncertas įvyks spa
lio 4. Dalyvauja žymus lietu
vių pianistas Andrius Kupre- 
viŠUS.’ : ---V

Antras koncertas — lapkri
čio 29. Dalyvauja estų smuiki
ninkė Evi Liivak.

Trečias koncertas — vasa
rio 7 (1958 m.) Dalyvauja 
latvių baritonas Teodors Brilts

Visi koncertai vyksta Jor- 
dan Hali salėje.

Bilietai visiems trims kon
certams — 5 doL ir 3 dol. (su 
taksais). Atskirai brangiau.

Bilietus iš ankšto galima įsi
gyti pas draugijos narius, 
taip pat pas Mrs. dane Bud- 
reikis ir Felicija Grendelytę, 
Liet konsulato sekretorę So. 
Bostone.

coje, 8 v. vi buvo pravesti lai- mydis. 
mėjimai. Po 25 doL laimėjo: 
K. Kriščiūnas, Mary Stogis, A. 
Mynes ir t bilieto numeris 
34744 (be pavardės). Po 50 
jioL: A. Remeikienė ir D. Wil- 
Jlįams. 100 doL laimėjo K. Ba
belienė, 200 —* Mary Carey.

Dar nepaaimti laimėjimai: 
bilieto numeris D 2950 gauna 
keturis butelius degtinės, bi- 

4ietas E ?78 — saliąmi dešrą, 
bilietas E 52 — pagalvių už
valkalus, ir 22961 — krepšį su 
trim buteliais gėrimo.

Pats piknikas sutraukė gana 
daug žmonių ir praėjo nuotai
kingai.

251W. Broadvay
1 * South Boston, Mana.

į JOSEPH BARACEVTCIUfc
Laidotuvių Direktorių
TeL ANdrew 3-2590

Salomėja NartceUOnaitė, 
Draugo korespondentė prie 
Jungtinių Tautų, ryšium su 
Varšuvoje vykusia lietuvių 
kultūros savaite, kuri buvo 
nuo birželio 22 iki liepos 2, 
buvo prašiusi lenkų konsula- 
rinės įstaigos vizos, kad galė
tų aprašyti koncertus. Tačiau 
vizos negavo. Lenkijos amba
sadorius Washingtone jai pra
nešė, kad jos prašymas gauti 
vizą Varšuvoje, atmestas.

Toje kultūros savaitėje pro
gramą atliko švedo vadovau
jamas ansamblis, operos solis
tų grupė, diriguojama Balio 
Dvariono ir pianistas St Vai
niūnas. *

•Or. A-ir M.Martu*evičiai, 
anksčiau gyvenę Brooklyne, 
dabar įsikūrę Clevelande, pa
sinaudodami atostogų proga, 
lankosi New Yorke.

* 1*l> M -*'*

BARASEVICIUS ir SONIA |
FŲ N E B A L HOML

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grandį Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

pijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė. Bonaven- 

žodžiu. Kad mūsų dėkingu- tūra Tautvaušas su Lilian Pa- 
mas neliktų tik gražiu Žodžiu, ladžhis.
mes maldos ir mišių aukos bū- 
du įkyriai klabinsime gerąjį 
Dievulį, kad Jis atlygintų mū
sų geradariams taip, kaip Jis 
vienas tegali atlyginti.

knygos apie Vilniaus universi
tetą. Meno skyriuje J. Grinius 
pateikia operos vaizdą mūsų daitytės rašinį, kurį pati kiek 
amžiuje, įžvelgdamas jos atgi- papildė “Ar reikia lankyti 

šeši mokyklą”. J. Matulaitie
nės paruoštos 7 kL mokinės 
pašoko “Per girią girelę”. šo
kio metu deklamavo 6 kl. mo
kinė V. Solomončikaitė “Nuo 

Numeris iliustruotas vertin- Birutės kalno” ir 7 kL mofc 
Matekūnaitė deklamavo

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balla 
(BIELIAUSKAS) 

r ū N E R A I. HOME

tiek gražios širdies. Nežiūrint 
kaip nuoširdžiai mes tartume 
savo geradariams dėkingumo 
žodį, jiems tas žodis ir liks

~ . v-..: .. . ,, Del Šito takšėjimo didžiau-
įi kontrolės kooūriją išrink- ria prikiansa - progra- 

Srupga,taB^J^Pnm- mos broliams, rėmėjams ir 
skis,; dr. Bromus Dirmeikis, “Rūtos” radijo kultūros orga- 
kandidatais Jiko dr. J.'Paplė-, nizacijos nariams, Irane savo 
nas, VL Butėnas.

Garbės teisman išrinkta: K.
Mockus, dr. J. T Simonas, D. 
Cibas.

mimą. J. Alaušius straipsnyje 
“Vadai, pareiga, garbė” palie
čia mūsų organizacinio gyve
nimo silpnybes, duodamas tei
giamų pasiūlymų.

(Atkelta iš 5 psL) 
vams už mokyklos darbo įver
tinimą. Didelė pagarba šei
moms, kurios nuteikia savo 
vaikus lietuviškai mokyklai. 
Palinkėjo moksleiviams sma
gių vasaros atostogų ir rudenį mėlę skyrė Maironiui ir dėklą- 
vėl grįžti į lietuvišką mokyklą. 
. “Lankykite, brangūs moks* 

gą novelę iŠ lietuviškos buities leiviai, liet, mokyklėlę, baikite 
Apžvalginiuose skyriuose ją, ries kiekvienas inteligen-

— Literatūros, Meno ir Visųo- tiškas lietuviukas turi būti 
meninio gyvenimo — rašo: A.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Caro- 
bridže ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR B-B434

Prefer one man. with fordomatic 
experięnce. Turo men for new car 
make-ready dept. ,Work for West 
chester Countty^’iurgest uolume 
Ford deater. Esedtent Working 

Conditions. Salary—incentive—vac 
paid benefits.

Gaude Hannen Ferd. Ine.
420 North Avė., New RocheUe, 

New York BE 5-2500 
Mr. Smith or Mr. Tucher

moję Bostonui koncertų salė
je Jordan Hali. Komitetas ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
rėmėjų skyrius pakvietė solis
tę Sųzaną Griškaitę ir jai 
akompanuoti kompozitorių 
Jer. Kačinską. Taip gegužės 
26 Bostone įvyko gražus kon
certas. Visą pelną iš koncerto 
rengėjai nutarė paaukoti Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolyno statybos fondui.

Koncerto proga solistė S. 
Griškaitė paąūkojo $125, 
Jonas Baltrušunas paaukojo 
$200.00.' Po $100.66 aukojo: 
kun. P. Virmauskis, Mr. and 
Mrs.1 Joseph Caspar, dr. and 
Mrs. Wm. G. Duserick, dr. 
and Mrs. George F. Galės, Mr. 
and Mrs. Peter Jarvis, dr. and 
Mrs. Anthony Kapočius, Mr. 
and Mrs' A. J. Namasky, Mr. 
and Mrs. D. A Zaletskas ir 
Mr. and Mrs. Peter Kleponis. 
Tuo pačiu laiku Povilas Va- 
liackas ir Baltrušūnai paauko
jo po $1000.00. Šis gražus už
simojimas seserų statybos 
fondą padidino gražia suma 
$4878.00. *;

Po programos buvo loterija. 
“Pavasaris”. Mokyklos tautk Daiktai buvo suaukoti pačių 
nių Šokių grupė, vadovauja- vaikų. Mokyklos vedėja L Ba-

gais dailininkų darbais. Virše
lį puošia įspūdingas Wiiralto 
kūrinys. J. Gandr.

(atkelta iš 3 p.) 
džius šios gramatikos atžvilgiu 
pateikia įdomių kalbinių pa
stabų, o kitas kalbininkas, L. 
Dambriūnas ją recenzuoja.

Šis “Aidų” numeris gausus 
ir literatūra. Alfonsas Nyka 
Niliūnas, KL Jurgelionis ir P. 
Stelingis ' duoda pcfezijos, o 
Nelė Mazalaitė — nuotaikin-

mavo vien Maironio eilėraš
čius. Z. Žitkevičienė pagrojo 
keletą dalykų smuiku, akom- 
ponuojant V. Kybartienei. L. 
Žitkevičius smagiai nuteikė vi- 

lietuvišką mokyklą” sus savo jumoristiniais pasako- 
Tyruolis, A. Šapoka, J. Gri- baigė vedėja. jimais, kuriuos jis atliko kar
mas, A Kučas, J. Alaušius, J. Po to sekė meninė dalis. 4 tu su A. Vašiau.
Brazaitis ir kt. Recenzuojama kl. mok. V. Aistytė padekla- Toliau sekė šokiai, grojant
Nelės Mazalaitės romanas m>yo Trakų pilis. 7 kl. mok. Butrimo orkestrui Svečiai ga-
“Piūties metas” ir Lietuvoje J. Blazas perskaitė savo rašinį Įėjo pasižiūrėti mokinių rašto
bei tremtyje pasirodžiusios “Kodėl aš lankau šeštadieninę darbų parodėlės, kuri buvo pa

mokymą”. 7, kl. mok. L San- puošta mokinių sugalvotais 
danavičiūtė perskaitė E. So- šūkiais. Sceną puošė 7-tos kl.

mokinio K šėtiko pieštas me
niškas ornamentas — knyga, 
lyra ir rūtų šakelės su įrašu 
“paimsim arklą^mygą, lyrą ir 
eisim (Jetuvos keliu”. Kitas 
piešinys buvo 8-tos kl. mok. 
R. Klivečkos “Mokinys ir kny-

Giiiai dėkojam
Nukryžiuotojo Jėzaus Sasarys

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAHAICA A VE. 

(prie Foreet Parkway Station)

BOSTONIEČIAMS ALTRUISTAMS
Žmonių tarpe netrūksta nei rengtų gražų koncertą žinn- 

altruistų, tai yra žmonių, ku
riems pirmiausia rūpi artimo 
gerovė, naudingo veikimo pa
sisekimas, kurie visa tai re
mia, aukodami dažnai savo 
sunkiu darbu uždirbtą Skati
ką, ar pašvęsdami tam net sa
vo gerovę.

Lietuviams plačiai žinomas 
geraširdis Bostono klebonas 
kun. P. Virmauskis pasitelkė 
sau savo uolų- darbininką kun . 
J. Zuromskį, pasikvietė dr. 
Antaną Kapočių,» Juozą Kas- 
perą ir kitus 29 geraširdžius, 
sudarė iš jų komitetą, kadsu-

Dalyvavo posėdyje
Liepos 6 Philadelphijoje j

* Kiekvienam suprantama, vykusiame vyčių Centro valdy 
kaip mes seserys ir prieglau- ' bos posėdyje iš Bostono daly 
dos seneliai <*samę dėkingi vavo kun. A Kontautas, J. 
tiems, kurie parodo mums Oleriflus, L. Svelnis, E. Rudis

ir J. Danielius.

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 11 d

PROGRAMOJE: Lietuviškos dainos ir Šokiai, 
grojant EDDIE ANDREWS orkestrui.

Visi New Yorko bei New Jersey lietuviai maloniai kviečiami į šį jaukų lietuvių parengimą.
Specialus autobusas važiuos nuo Brooklyno lietuvių Apreiškimo bažnyčios 2 vai. popiet.

LIETUVIŲ LAISVES PARKE 3""S5SŽ'5orat


