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Namų statyba 
žymiai padidės

Namu statyba bei jų pirki
mas buvo sumažėjęs, nusta
čius didesnes Įmokėjimo su
mas ir prilaikius statybinin
kam paskolas. Liepos 12 prez. 
D. Eisenhoweris pasirašė Įsta
tymą, kuris Įmokėjimų sumas 
sumažina. Bus reikalaujama 3 
proc. iki 10,000 .sumos, 15 
proc. nuo sekančių 6,000 ir 30 
proc- virš 16,000. Anksčiau 
buvo reikalaujama 5 proc. nuo 
6,000 sumos ir 25 proc. virš 
tos sumos. Taip pat paskolos 
(mortgage) nustatyta nuo 5 
iki 5U proc. Vakaruose buvo 
imama iki 10 proc. Įstatymas 
pavestas vykdyti F. H. A. į- 
staigai (Federal Housing Ad- 
ministration). Dar šiais metais 
bus pradėta statyti apie mili
jonas naujų namų-

• Dešimties didžiųjų unijų 
pirmininkai Į metus gauna a- 
pie pusę milijono atlyginimo. 
Kiekvienam viduriniškai išeina 
po 45,347 dol. algos.

• Atidavė nusikaltėlius. Va
karų Vokietija atidavė sovie
tam 23 jų piliečius, kurie pa
reiškė norą grįžti. Jie sėdėjo 
kalėjime nuteisti iki gyvos 
galvos arba šiaip sunkiom bau
smėm.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Rugpjūčio 9, penktadieni, 
7:30 v. v. iš Bostono sodo 
(Public GardenJ, kuris šven
čia 300 metų sukakti, bus ro
domi lietuvių tautiniai šokiai, 
iš NBC stoties, Bostone 4 ka
nalu. Programa pavadinta 
"Playground USA"- Ji bus 
matoma visoje Amerikoje.

Red Skel tonas 
grįžo supykęs

Amerikos artistas komedi- 
ninkas Red Skeltonas grįžo iš 
Europos su sergančiu leuke
mija sūnumi Ričardu, žmona 
ir dukterimi. Jie norėjo sū
nui prieš mirsiant parodyti pa
saulį. Artistas grįžęs pasakė: 
“Nevežkite sergančio vaiko iš 
namų, nes kasdien, nuo ryto 
iki vakaro, jus puls žmones ir 
patarinės, kas daryti”- Artis
tas supyko ant vieno anglu 
laikraščio, kuris parašė, kad 
tėvas sergančio vaiko sąskai- 
ton ieškojęs populiarumo Jis, 
Red Skeltonas, pasiuntė re
dakcijai gėlių su rašteliu: ‘‘Tai 
sukrėtė mano sielą ir kūną. 
Aš tuojau palieku Londoną”.

ŠEN. WAL,TER F. GEORGE, 19 rwtu, i* kuriu 31 prabuvo sena- 
toriuin. laidojama* Vlenna, Ga,

MAURICIO LOl’IS YADARO- 
LA, naujasis Argentinos am
basadorius JAV.

ASMENŲ NESUTARIMAS 
SKALDO KRAŠTĄ

Argentinoje, išrinkus laiki
nąjį parlamentą, partijos ruo
šias prezidento rinkimam va
sario mėn. Dešiniųjų radikalų 
lyderis Ričardo Balbin sutinka 
nesimušti į prezidentus, jei tą 
patį padarytų atskilusių kai
riųjų vadas Artūro Frondizi. 
Partija suskilo ir jiedu susipy
ko, kai praėjusiais metais var
žėsi dėl laikinojo prezidento 
vietos.

R. Balbin tačiau mažai turi 
vilties, kad vienybė įvyktų. 
Tokiu atveju — pasinaudotų 
perengtai. Asmeninė kitų ne
apykanta jiem padėtų grįžti į 
valdžią.

• Obuoliu derliaus JAV 
laukiama 15 proc. geresnio 
negu per praėjusius 5 metus.

PREKYBA SL SOVIETŲ RUSIJA
• Sovietu Sąjunga ir jos sa

telitai padidino savo užpirki
mus Amerikoje. Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį iš Amerikos
išvežta prekių už 5,718,000-
Tai didžiausia suma per pasta
ruosius 6 metus. Perkamos 
daugiausia ūkio mašinos, nau
josios fabrikų mašinos, susisie
kimo priemonės, cheminės 
medžiagos. Prekės eina į So
vietų Sąjungą, Čekoslovakija, 
Rumuniją, Lenkiją.

SAULĖ IR ELEKTROS 
LEMPUTĖ

“Pravdos” korespondentas, 
lankęsis Berlyne, pripažįsta, 
kad vakarinė miesto dalis ge
riau atrodo, turi daug prekių, 
kurias perkasi sovietinės da
lies gyventojai. “Vakariniame 
Berlyne tyčia daug prekių pri
vežta, kad gundytų ir viliotų

New Yorke suėmė sovietų šnipą
Rusu pulkininkas ii* “fotografas trijuose asmenyse

New Yorke, Latham viešbu
tyje (prie 28 gatvės), birželio 
21 imigracijos valdininkų bu
vo suimtas Emilis Goldfus, ku
ris pasirodė esąs dar Marty
nas Collins ir Rudolfas Ivano- 
vičius Abelis. Jis gyveno Ame
rikoje nelegaliai, prisidengęs 
1902 rugpiūčio 2 čia gimusio 
ir po dviejų mėnesių mirusio 
vaiko Emilio Goldfuso metri
ka. Dar neišaiškinta, kaip ji
sai gavo tuos “natūralinius 
popierius”. Iš tikrųjų Abelis 
yra gimęs 1902 liepos 2 Mas
kvoje. Amerikoje devynerius

Berlynas priėmė Chruščiovą šaltai
Berlynan Chruščiovas su 

Mikojanu (anksčiau buvo nu
matytas Bulganinas) atvyko 
rugpiūčio 7. Jie šešias dienas 
lankys sovietinę zoną- Berly
no stotyje buvo sutikti šaltai. 
Žmonių buvo per pusę mažiau, 
negu kitais atvejais, o šūks
nių — dar mažiau. Chruščio
vo žodžiai “esame giliai sujau
dinti jūsų priėmimu” nuskam
bėjo kaip pajuoka. Savo kal
boje, kaip ir buvo laukiama, 
puolė kancleri Adenauerį kaip 
militaristą.

Chruščiovas su Mikojanu 
atvyko pašūkauti prieš vakarų 
Vokietijos rinkimus ir parem
ti socialdemokratų kandidatą 
Erichą Ollenhauerį į vakarų 

sovietinius žmones”. Tačiau 
“Amerikos elektros lemputėm 
nepavyks užtemdyti tikros 
saulės” — pastebi korėspon- 

atsilie-dentas. “Tai tiesa.
pė Nevv Yorko Times, — tik 
korespondentas pamiršta, kad 
elektros lemputės nedegamos 
dieną, o naktį”.

NUMUŠĖ CEPELINĄ UŽ 
PENKIŲ MYLIŲ

Nevados ttdykumose šiemet 
atliktas vienuoliktasis atomi
nių sprogmenų bandymas rug
piūčio 7. Susprogdyta atominė 
bomba, iškelta baliono į 1,500 
pėdų aukšti Šviesa matėsi iki 
San Francisco. Stiprumas bu
vęs kaip 20,000 tonų dinami
to. Už 5 mylių skridęs cepeli
nas, be žmonių, buvo numuš
tas žemėn.

SENATAS PRIĖMĖ POLITINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMĄ
Senate rugpiūčio 7 balsuo

jant pilietinių teisių įstatymą. 
j»s priimtas 72 balsais prieš 
18. Pi įimtas su pataisa apie 
prisiekusius teismus.

Prezidentas pakartojo savo 
nepritarimą tai pataisai, bet 
plačiau šį karta nepasisakė.

Senate dėl įstatymo ginčijo
si keturias su puse savaites.

Senate įstatymui praėjus, 
kad ir su pataisom, reiškiamas 
pasitenkinimas. kad buvo iš
vengia "l'ilibustcrio”. kuris jį 
būtų šiai sesijai visai užšaklęs.

Sis į tatymas numato labiau 
apsaugoti (further securing) 
pilietines Amerikos gyven
tojų teises. Tai liečia dau
giausia negrus Šia linkme 
yra tai pirmas žingsnis nuo 
1870 metų, kai užsioaigė pi
lietinis karas. Bandymai anks
čiau tokį įstatymą pravesti bu

metus gyveno nelegaliai, 
Brooklyne ketverius metus 
turėjo foto studiją. Suimant 
rasta 6000 dolerių kišenėje ir 
15,000 dolerių padėtų bankuo
se 'įvairiais vardais. Suimtas 
dėl nusikaltimo prieš imigra
cijos Įstatymus, vėliau buvo 
apkaltintas šnipinėjimu ir ati
duotas teismui. Jam gresia 
mirties bausmė.

Išaiškinti keturi jo talkinin
kai: Reino Hayganen, Alek
sandras M- Korotkovas, Mi
chailas'Syirinas ir Vitalis G. 
Pavlovas. Pastarasis buvo so

Vokietijos prezidentus.
Ollenhaueris taip pat pasi

sako prieš “militarizmą” ir 
abiejų Vokietijos dalių suvie
nijimą, . susitariant su Maskva

Preizdento žmona po operacijas sveiksta
Baltieji Rūmai ligi paskuti

nės dienas slėpė, kad prezi
dento žmona Mamie tikrinosi 
pas gydytojus ir jai buvo rei
kalinga operacija. Operuota 
rugpiūčio 6 Walterio Reedo 
karinėje ligoninėje, VVashing- 
tone. Po operacijos jaučiasi 
gerai ir ketina kartu su pre- 
zide’ntu vykti atostogų į Nevv- 
port, R. I.

Prezidentas atidėjo savo 
atostogas dėl žmonos sveika
tos ir užkliuvusio civilinių tei
sių įstatymo Kongresę. Kon

vo sulaikomi pietiečių demo
kratų.

Atstovų Rūmai įstatymą pri
ėmė, birželio 18 d. 286 balsais 
prieš 126. Jis neturėjo Senato 
priimtos pataisos dėl prisieku
siųjų teismų. Dabar Atstovų 
Rūmai turės iš naujo pasisa
kyti.

Pagrindinė įstatymo esmė

Nau jas kanalas —
Maskvos radijas pranešė, 

kad yra pradėtas kasti naujas 
kanalas, kuris sujungs ketu
rias marias: Juodąsias. Baltą
sias (šiaurėje) Baltijos ir Kas
pijos. Kanalas bus baigtas 
1960 metais. Jo ilgumas dvi
gubai prašoks Volgos - Dono 
kanalą. •

Čia pridėkime: dvigubai 
prašoks ir žmonių kaulų krū- 

vietų ambasados Ottavvoje, 
Kanadoje, antrasis sekreto
rius, kai ten atidengtas šnipų 
lizdas 1946. Išskyrus Reino 
Hayganeną, visi kiti, spėjama, 
yra jau Sovietų Sąjungoje. 
Neskelbiama pavardė vieno 
liudininko, kuris karo ir poka
rio metu gyveno Amerikoje, 
grįžo į Sovietų Sąjungą ir 
paskui iš jos pabėgo .

Kratos metu viešbutyje jo 
bute ir “foto studijoje” rasta 
radijo siųstuvai, slaptas kodas, 
mikrofilmos, žemėlapiai. Šnipi
nėta Amerikoje . kariniai ob- 
jektai ir įrengimai. Žinios bu
vo perteikiamos sovietam.

Birželio 21 suimtas Rudol
fas Ivanovičius Abelis buvo 
nugabentas į McAllen, Texas 
deportacijai, bet dabar grąžin
tas į Nevv Yorką, kai išaiškin
ta, kad jis šnipas.

gresas mano užbaigti savo se
siją rugpiūčio antroje pusėje.

Mrs. D Eisenhovver (Mamie 
Geneva Doud) gimė 1896 
Denver, Colorado. Už Įeit. D. 
Eisenhovverio ištekėjo 1918. 
Jie turėjo du sūnus. kurių 
vienas anksti mirė, o antrasis 
John S. Eisenhovveris yra da
bar majoro laipsnyje.

• Neil H. McElroy, muilo 
pramonininkas iš Cincinnati, 
paskirtas gynybos sekretorium 
vietoje atsisakiusio W. Ch. E. 
VVilsono.

yra ta, kad labiau apsaugoma 
negrų, kaip Amerikos pilie
čių, teisė balsuoti, lankyti su 
baltaisiais tas pačias mokyklas 
ir k. Už nusikaltimus baudžia 
teismas.

• Argentinos vyskupai pa
reikalavo, kad valdinės moky
klose būtų dėstoma tikyba.

naują kaulu krūva
vos. Kasant Baltijos - Baltosios 
jūros kanalą (221 km ilgio) 
1932—1933 pirmą kartą buvo 
panaudoti politiniai kaliniai. 
Jie savo kaulais nuklojo visą 
vandens kelią. Tas ęats buvo 
ir su Volgos - Dono kanalu 
Senovės Egipte vergai žūdavo 
statydami piramides, Sovietų 
Rusijoje jie žūna kasdami ka
nalus.

ELZBIETA II, Anglijos karalienė, aplankė pasaulinę skautu sto
vyklų Londone.

ATVYKSTA ANGLIJOS KARALIENE
Elzbieta II, Anglijos karalie

nė, prieš kelias’savaites gavo 
oficialų JAV prez. D. Eisenho- 
vverio kvietimą atvykti i sve
čius. Karalienės vizito buvo 
jau. seniai laukiama. Ji su sa
vo vyru princu Pilypu Ameri
koje bus .spalių 17—20. Viešės 
Baltuose Rūmuose.

• Omane, Arabijoje, anglai 
prieš sukilėlius išsiuntė sausu-

Austrija įteike 
protestą

Austrija pasiuntė komunis
tinei Vengrijai protestą dėl 
statomos pasienyje geležinės 
sienos iš spygliuotų vielų ir 
minų. Buvo pareikalauta už
tvaras panaikinti arba nukelti 
toliau į Vengrijos pusę.

KINIJOJE BUVO
SUKILĘ STUDENTAI

Tokyo pasiekė žinios iš. ko
munistinės Kinijos, kad tenai 
birželio mėn. buvo sukilę stu
dentai. Hangyange. vidurinėje 
Kinijoje, apie 1000 studentų 
sunaikino komunistų partijos 
būstinę. Studentai šaukė: “Ša
lin komunistų valdžią’”

EGIPTE JAU TEISIAMI 
KOMUNISTAI

• Egipto vyriausybė pranešė, 
kad liepas 18 yra suėmusi 14 
sąmokslininkų komunistų, ku
rie taikėsi nuversti Nasseri ir 
jo vyriausybę. Skelbiama, kad 
naujame kabinete perversmi
ninkai siūlė ministerių vietas 
ir kraštutiniam muzulmonam.

• Kadaro maskvinė vyriau
sybė per paskutini mėnesį 
areštavo 10.000 žmonių. Iš vi
so Vengrijos kalėjimuose da
bar laikoma apie 50.000 poli
tinių kalinių.

• Bėga iš sovietinės zonos. 
Liepos mėn. į vakarų Berlyną 
ir vakarų Vokietiją pabėgo 
16,000 žmonių. Kas savaitė 
atbėga iki 5.000.

• Fordas naujų automobi- 
lių registracijoje išstūmė Chev- 
roletą ir užėmė pirmąją vie
tą pigesniųjų automobilių se
rijoje.

JOHN M. YOVICSIN. nauja
sis Harvardo universiteto fut
bolo Komandos kapitonas 
(coach), kuris buvo skelbia
mas dingęs, atsirado vienam 
golfo klube.

mos kariuomenę Ligi šiol 
Omano sultonui į pagalbą ėjo 
tik aviacija. Anglai nori tą 
konfliktą greičiau baigti.

• Kipro saloje vedami pasi
tarimai su graikais ir turkais. 
Graikų yra 400.000, ir jie sie
kia salą prijungti prie Graiki
jos. Turkų yra 100,000: jie 
norėtų salą padalyti.

• Macmillanas, Britanijos 
ministeris pirmininkas, nepri
ėmė kvietimo, bent šiais me- • 
tais vykti vizito į Maskvą.

• Londone Stas.senas ir Wa- 
shingtone prez. D. Eisenho- 
vveris pareiškė, kad nusigink
lavimo komisijoje viltys susi
tarti su rusais dar nėra dingu
sios-

• Dulles, JAV valstybės 
sekretorius, grįžęs iš Londono 
konferencijos, pasitikrino svei
katą. Praėjusį rudenį jis turė
jo vėžio operaciją. Sveikata 
normali.

INFLUENCOS EPIDEMIJA
prasidėjusi Azijoje ir persi

metusi į Afriką, siekia jau 
Ameriką. Nevv Yorko uoste 
užregistruoti keli įtartini su
sirgimai su labai aukšta tem
peratūra. Prez. D. Eisenhovve
ris pareikalavo Kongresą skir
ti pusę milijono dolerių kovai 
su epidemija ir 2 milijonus 
paimti iš viešosios sveikatos 
apsaugos (Public Health Serv
ice). jei epidemija pradėtų 
plėstis.

Neimkite pakeles 
nykštininkii

J. Edgar Hoover, FBI virši
ninkas, pataria vairuotojam 
užmiršti šio krašto svetingu
mą. kai važiuojama automobi
liu. “Atkištas nykštys, kuriuo 
prašoma pavėžinti, gali būti 
mirtingas”. Iš visų nusikalti
mų. kuriuos tiktai teko jam 
pažinti, labiausiai jį sukrėtė 
nykštininko išžudyta 5 asme
nų šeima”

• Automobilyje prisirišus 
diržu, — pareiškė Fordo vice
pirmininkas McNamara. — ga
lima būtų katastrofose išveng
ti 21,000 užmušimų ir 500,- 
000 sužeidimų. Tačiau automo
bilių pramonininkai priešina
si, kad diržai automobiliuose 
būtų privalomi, kaip lėktuvuo
se. Tegu prisiriša kas nori!

• Iš Jugoslavijos rugpjūčio 
6 motoriniu laiveliu pabėgo 
16 žmonių, iš jų 6 moterys.

DABAR JAU NEBE MADA!
Rusijoje seniau buvo mada 

girtis proletariška kilme. Da
bar jau ne. Kaganovičius ir 
po .40 metų to nežinojo. Pran
cūzų delegacijos akivaizdoje 
jisai pasigyrė: “kai nebuvau 
dar valdžioje, buvau Šančius”. 
Chruščiovas pakėlė taurę į 
sveikatą “Lordo Jaučiaus”! 
Neilgai trukus, jį iškėlė iš val
džios. Pasielgė teisingai, nes 
kokia gi garbė “proletarams“ 
turėti lordą šaučių



(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
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po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

marus, etc
1883 MADISON ST.

karinės kad saugo. Tad nesis-

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

KAIAl’SKĄ asmeniškai ar telefonu EVf 4-9672

STOTIS* O55OMLJR«'.9MEG.^

Priminęs rusam jų cenzūrą, 
čia pat gali susilaukti nema-

savo ūgi 
klausiama

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

menės, kad jai pikto neprida
rytų. Teisininkai tai gerai ži-

KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai 
pigiau nei kitur.

FOTO STUDIJA
P. GAUDYS, savininkas

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

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.

tiesos ir principai, pa- į- f . .. •
gal kuriuos galima ir privalo- g LietllVlll AHieHKOS PllieCHĮ KlUlMS
ma save pažinti- žmogus ne

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

dava. . ‘
Turkistane šilko paslaptis 

buvo saugojama ne mažes
niu atkaklumu. Tai. matyt 
iš to,. kad studijų centrinin- 
kai ten nė nemėgino prie 
paslapčių prisėlinti. Tačiau 
atsirado du harilionai vie-

<Atsinešk £į.£kelbiina. kuris bus ypatingai įvertintas) 
SĄMUKL B&CKENSTKIN. INC.

- TRYS DIDELES KRAUTUVES
IrS Orchard St. 12S Ovchard St. 1M Orchard SUN. Y.C.

GRamerey 5-4525
’ ploaed Saturday. ooen-.Sunday 9 A. M. to 6 P. M.

Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inc. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10

to nenorima (nil volitum, nisi 
preacognitum). O ko nenori- 
ma, to laisvai ir nedaroma. ’< 
nebent kas verstų ar įsakytų. ’< 
Kiekvienas žmogaus laisvas MJ; Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. Mi

nama., 
ateina 
laikais 
mais.

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

Klasinėj senovėj alką laikė svetimus kraštus. Apie 550 .tų buvusi jų gilių studijų iš- 
didžia brangenybe. Prekybiniu- imperatorius^ Justinijonas ėmė 
kai, sugrįžę iš pasakiškų ryti- rimtai raukytis. Jam atrodė, 
nių kraštų, jį pardavinėdavo 
aukso svoriu. Ant vienos svar- 
styklių lėkštės kraudavo šilką, 
ant kitos — žerdavo auksą. 
Turtingosios graikės ir romė
nės tiesiog mirdavo dėl šilko. 
Nesibaidė jo nei vyrai, jei 
jau Romos imperatorius Ti
berijus įsikišo įstatymu, drau
džiančiu vyram dangstytis šil
kinėm togom, lepinančiom vy
rišką Romolo ir Rėmo palikuo
nių charakterį. Medžiaga te
tinkanti tik lepiom matronom, 
bet ne vyrų pečiam,, skirtiem 
šarvus nešioti.

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

nudilai, kurie pasisiūlė impe
ratoriui . ten nukeliaut! ir 
pargabenti, kaip jie išsireiškė, 
šilką sėklų. Justijonas netik 
juos išleido, bet dargi aprū
pino nekalčiausiais rekoman- 
dakcijos raštais. (b.d.)

(merilom) yra pati pažįstančio- 
ji asmenybė”. Yra tiesa, kad 
savo Paties norma negali bū- 
ti, bet yra objektyvios nor- ą r --------- -----------
mos

’glavlites" yra pati ilykš- i/VB žolė, kuri “savęs nepažįsta, ir jįi
kam jai tas žinojimas”? Išeitų gi 
— kam jisai ir žmogui, juoba, 
kad “pagrindinis gyvenimo įsa
kymas (žavėt) yra ne pažinti, 
bet realizuoti save, kas pasie
kiama ne savęs pažinimu, bet 
valia ir veikimu”. Bet yra ir 
toks dėsnis: ko nepažįstama.

RADIJO VALANDA JAUZ0TIS NI
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEtin ORKO 
N- J. IRCONN. APYLINKĖJE ,KC1' 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR. .

ir vrejojE gamintos
•tvarkant, suknelėms, 

kaspinai, vilnų audeklai.

< ir iwvyz4žltl pasirinkimas. /
• Geriausioj rūšys. prieinamos kainos.

binuoja. Viši gamfbs įstaty
mai — ir tasai “žolės kodek
sas” — nepalieka jokios lais
vės nesąmoningiem gamtos 
tvariniam, bet Juos valdo Die
vo nustatyta tvarka.

Darbininko praėjusiame nu
meryje buvo atpasakoti Vlado 
Stankos mąstymai apie žolės 

būti, lyginant ją su žmogumi.- 
Skaitytojai patys galėjo paste
bėti, kad juose yra tiesos, yra 
ir netiesos.

Yra tiesa, kad ne tiktai pa
saulyje žolės, /to nedidelio ir 
dažnai labai gležno augalėlio, 
bet ir dar mažesniam mikros- 
kosminiam pasauly žmogus 
gali rasti daug ko. nelaukto, 
gražaus, tikslingo ir dėsningo. 
Tai Dievo sukurtas pasaulis,— 
būtų jis didelis ar mažas, — 

ir kas nuosekliai logiškai svars
to. prieina prie išvados, kurią 
pasidarė vokietis Trendelen- 
bergas pasakydamas: “per pa
sauli byloja Dievas”. Dėl to 
ir iš žolės, kaip iš Dievo tvari
nio, galima šio to pasimokyti: 
Ramybės nr tįto ęusiže-, 
minimo, kuklųafec jjSįįmb aųg-

GARANTUOTAI TAISOMA
< TILEVIZUA
A AM-4M RAMO
• AUTO RAMO
• m-Fi •

meniniam jos gyvenimui, ne 
gamtiniam. Kas gamtos dės
nius, laužo, sutvarkomas ir be 
žmogaus kodeksų ir be teis
mo. Vladas Stanka tačiau at
meta moralinius žmogaus bei 
Dievo kodeksus, ir atmeta 
“žolės pamokymu”: esą nerei
kia nei negyvų dogmų, nei 
testamentų^ : nei įsakymų ar 
prisakymų (zapovediach), nei 
principų ar įstatymų. “Kam 
žmogui.-, suspausti ir suveržti

BANGA TF.LEVISION SERVICE
340 Ridgeweod Ave^ Brooktyn t. N, Y. 

APplepete 7-0349
r ’ V . • x

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 
vietinio! HI-FI fonografai Ir stiprintuvai.

čios” - neskiria “nuo viršaus”, 1 
arba gamtinių dėsnių nesu- [ 
mezga su moraliniais. Pirmų
jųnegalima nesilaikyti, nes 
savo “apačia” kiekvienas yra 
įkabintas į gamtą; o antrųjų 
galima ir nesilaikyti, nes savo 
“viršum” žmogus yra laisvai 
įjungtas į moralinę tvarką- 
Taigi, kad “savo laisvės nesu
spaustam ir nesuveržtom”, 
gali meluoti, vogti, užmušinė
ti, ištvirkauti... Nemanome, 
kad autorius tokią išvadą pri
imtų nes ji veda į anarchiją 
ir moralinį purvyną.

Vis dėlto VI. Stanka laisvą 
žmogų kiša balon ir sako, 
kad “pats savęs už plaukų iš 
balos ištraukti- negali”. Tą fi- > 
zinį dėsnį žino ir nemokytas į 
žmogus, bet Jisai taip pat ži- j 
no, kad galima kartais užsika- j 
binti už šakos, nusigriebti už 
gero kuokšto žolės, 'Šauktis ki
tų pagalbos. Tai yra tie įstaty- 

testamėntai, dogmos, 
principai, įsakymai,, kurie pa
deda žmogui išsikapanoti, kad | 
nenugrimstų savo nesuveržtos I 

..... ir nesuspaustos laisvės baloje. |
gi labiau jus. . J ; . ' |

Grimstama klaidon u* tada. I

DARBAS ATUOtAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA NBW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDffiHirao 9 vai. ryto M ? v.v.

Ketvirtam amžiuj šilko pre
kyba virto pirmaujančia vi
sam pasauly. Persija, būdama 
ant kelio į Kiniją, pralobo iš lonumo arba geriausiu atveju 
to biznio ir galėjo ekonomiš- — būti paprašytas apleisti 
kai atsigauti iš po susmukimo. Rusiją. Cenzūros neigimas ta- 
ištikusio ją po senos galybės ^’au nepaneigia fakto, kad ji 
praradimo. Priešingai jautie- yra- t’k pridengta dirbtiniu 
si Bizantijos imperija, maty- žodžiu “glavlit’. Tai reiškia 
dama savo auksą plaukiantį į tokią įstaigą, kuri turi reikalo

Ju<^ labiau draudė, tuo dau
giau šilkas plito. Palyginus 
per trumpą laik^ dideli Romos 
imperijos aukso kiekiai iške
liavo šilku turtingų kraštų 
kryptimi Markus Aurelijus-į 
tą reiškinį pažvelgė dar rim
čiau. Auksui užkirsti kelią, jis 
160 po Kristaus išsiuntė į ry
tus stiprią karinę ekspediciją 
su įsakymu

“paimti-į savo rankas visus 
šilko šaltinius”.

Įsakyti buvo lengviau nei 
padaryti. Tuo labiau, kad ro
mėnai, nei/ kiti nežinojo tiks
liai, kur šilkas gaminamas ir 
iš ko jis pasidaro. Buvo aišku, 
kad šilką pristatinėja persai, 
bet pačioj Persijoj jo negami- 

Gandai ėjo, kad šilkas 
iš kinų žemės, anais 
romėnų “šeri” vadina- 
gyvenančiais taip toli, 

kad jokiu būdu ereliais dabin
ti Romos legionai negalėjo 4en 
nusitrenkti.

kad negalima toliau toleruoti, 
jc^ dėl plonos, moterim tin
kančios med^agos" rietimų, 
turėtų tiek aukso nutekėti iš 
imperijos gyslų.: Reikėjo ras
ti išeitis, bet kokia? Uždraus
ti — nepatogu, imtis karo — 
per toli priešas.

Justinijonas buvo gudrus ir 
apygudriai .sugalvojo, šiandie
nos terminu šnekant, suorga
nizavo studijų centrą, kurio 
uždavinys buvo žūt būt ištirti 
šilko gaminimo paslaptis 4r 
patiems namie prisiausti lig 
valios. Tų “akademikų” galvos 
nieko neišnešė praktiškesnio, 
kap tik šnipų būdu iš kiniečių 
šilko paslaptį pavogti. Bet 
tai nebuvo įmanoma. Kai 
jie nosis nukabinę rengėsi 
.keliauti namo.

meiles romantiška istorija 
juos užvedė ant tikro kelio.

Kinijos imperatoriaus duk
tė, kurios istorikai nė vardo 
nėra užrašę, ligi ausų įsimy
lėjo į vieną Turkestano prin
cą. Tėvui nepritariant,' duk
tė pasiryžo pabėgti pas sa
vo sužieduotinį. Jai tebuvo 
gaila tik vieno dalyko, kad 
tenai neturės šilkinių dra
bužių.

Ji apie šilką gerai nusima
nė, nes tėvo dvare kaip tik 
buvo šilko gamykla, kurioj 
darbuodavosi imperatoriaus 
šeimyniškiai. Princesė į savo 
tankias garbenas paslėpė ke- 
Tiolika šilkaverpio kiaušinė
lių ir pasileido bėgti.

Pati didžiausia Kinijos pas- ^et kuriom pakenčiamom 
—į, , . ............... .. laptis buvo išvogta. sąlygom, kad ir ant griuvėsių,Markaus ekspedicija nieko . ■ v-
gero nepešė, bet vis dėl to šiek 
tiek tikresnių žinių užtiko. Su
žinota, kad tieji šeri — kinie
čiai be .jokio gailesčio

kirsdavo galvą kkkvienam,

žUrml.«.m WkM yr. prt.
efekte, bM trfe Stall|H| patenka į prieštaravi. veiksmas, kuriuo jisai save < 

ne Ma^vote. mus formuoja arba realuuoja pra- .«
_ _. sideda pažinimu savęs ir kitų. .<

pripažinti “kodeksą įstatymų, S^vo'^in^proSj.’Žuu 

kūnų dėka (žole) tvarkom ne- jr ^vokatauti tiktai valia Ir 
dMeham savo pasauly ir čia vci|tsn,u, Ka, veikia 
pat to •■šmmtmgo tvannio , „etn^amas. daž-
(mudroje sozdame) vardu 
skelbti, kad hnonės žymiai su- 
dėtingesniam ir pranašesniam 
savo pasauly gali ifeiversti be 
jokių įstatymų. Jeigu tai ra- .
šytų nebe teisininkas ir nebe .. ’..kun nT
profesorius, tai" galima būtų galvojimo, gali
pamatyti, kad jisai tikrai “apa- paranki

__________ i . praktiniam veikimui, nes lėt

inus bei klaidas.
čia reikia kantriai išlaukti 

mažiausia valandą, o kartais 
ir kelias, kol gauni savo rašto 
likučius arba išgirsti sausą 
pranešimą, kad žinia ar. Straip
snis visai nepraleidžiamas

Straipsniai turi būti patiekti 
dviejuose nuorašuose. Laimin
gu atveju, bent dalis vieno 
nuorašo, grąžinami autoriui. 
Kitoji dingsta “giovlito” ar
chyvuose. Raštai paduodami 
juoda uniforma su metaliniais 
guzikais apsivilkusiai mergi
nai kuri tuoj dingsta pro už- y džia prisitaikyti prie kiekvie-
pakaiines duris, vadinasi nu- šiol niekas nežino, nes lasyti- nos padėties, kad jaustumeis 
neša cenzoriui ir grįžusi vėl pas “nesuvaržytas ir ' nesuspaus-
sėdasi prie staliuko. Kai ūžti- savo, vaide niekam nėra po- tas”. Sakysime; spindžia tave 
žiebia* elektros lempelė, ji vėl rodęs h* nedrįstų porirodyti, kkriškto antpečiai, bet savęs 
skuba atnešti. Lapai paprastai nes, reikia manyti kad kie- negali pažinti, ar tai genu ar 
esti krienai kalbai cenzūruoti yra prastu tik junti, kad spau-

Hkarpyti, įvedu tepalo HtU tos kalbos tžinovaa, VMBnasl džia. Tafta juos nusiimi Ir pn- 
»• rVr|Nn w*WNTOVWFe W

"KaTu^^dmrJ1"^, lig

Rusai „ nemėgsta daiktų su raštais ir jų spausdinimu. 
“Glavlito” uždavinys yra taip 
pat “padėti žurnalistam geriau 
susigaudyti žiniose bei suteik
ti kalbinės paramas”. Tai to

se nudainavo pro šalį. O grai- sijoj 18 mėnesių. Dabar su
kai įsivaizdavo, šilką duoda

’baisūs žvėrys, maitinami gy
vais žmonėmis.

sižąvėti ir Dievo^ konątrukei- 
jos planais, kurie prašoka in
žinierių žinojimą. Vis tai tie
sa, nors Vladas Stanka gamto
je jos Kūrėjo neįžiūri. Ir kaip 
tik dėl to jisai pakliūva į ne
tiesą bei prieštaravimus.

Yra netiesa, kad žolė run
giasi su aklais gamtos Įstaty
mais, “tarp jų laviruodama ir 
sau kpmbinuodama”, kad su
kurtų ‘'savąjį įstatymų kodek
są”. Visa gyvoji ir negyvoji 
gamta yra privėrstmai pa
lenkta gamtos dėsniam, net ir 
žmogus savąjį gamtiškąja pri
gimtimi- Njgko čia negalima 
ne» išlaviruoti, .nei iškombi- 
nuoti. “Ka^į< jūsų gali savo 
rūpesčiu 
vienu*.
toje.7ovaį

apie “laukų lelijas”. Būtų pra
pliko studijų centro” vy- kaip Vi. Stanka teisingai pa- verto apie jas' pacituoti šiuos 

rai * pasigardžiuodami rapor- stebi; ryžto yis stieptis aukš- žodžius: “Jei Dievas taip ap- 
tavo Justinijonui, lyg ta Ku- tyn, nors kai kas ir mindžio- v^a iau^g žolę, kuri šian- 
pido taikli meilės strėlė bū- tų. Galima žolės stiebelyje su- dieir • yra, ,.>o -rytoj metama į 
——-------- —-----------------------------------------------------—--------------- krosnį, kaių

t žmones, mepko tikėjimo ____
kas tik mėgindavo kišti nosį . _ - - *lę gamtos įstatymais apvelka kai sakoma’ netikęs esąs
į ŠSm gamybos paslaptį RUSai Sak(K D3S IDllS CdlZlirOS nenu. • Dievas, ne ji pati sau sukom- So^to patarimas “pažinti pa- 

Matyt iš visko, kad tą pas- 1 binuoja. Viši gamfbs istaty- save”’ nes “kiekviename pa-
laptį mokėjo geriau saugoti, — Rusai „ nemėgsta daiktų su raštais ir jų spausdinimu. mai __ įr knHolr- žinime atrama arba matu
nei dabartines slapčiausias vadinti tikraisiais jų vardais, 

pareiškė italų “La Stam- 
tebėtina. jei poetas Virgilijus Pa laikraščio koresponden- 
apie šilko gamybą Georgoko- Alfredo Todisco, buvęs Ru

kla nuomone pačiu rusų. Ne a , .
« t. v . . ... . . .. Tiktai laisvas ir protingasgrižęs Italijon, rašo straips- ju marškinius vilkėdamas, tie- , .. , K, žmogus gali kurti savo kodek-mus apie tai, kaip užsienio šiai sakai, kad 6

korespondentai negali iš Mas
kvos tikrų žinių pasiųsti- čiaush visam pasauly cenzūra.

ši įstaiga yra įsikūrusi dide
liam name. Kas užima kitus 
to namo kambarius, sunku 
pasakyti, žurnalistam paskirti 
3 šviesiom lentom mušti kam
bariai, su telefono kabinom, 
rašomaisiais stalais ir pasieny 
viena kita minkštesnė sofa, 
kad belaukiant galėtum trupu
tėlį vakarietiškiau atsipūsti ir 
ne taip nusibostų.
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KARAS AR TAIKA?

neįskaityti mili- 
ištremti iš savo

Statistikoj* 
jonai žmonių,

' _ “Kas taip sako ir nori 
kitą įtikinti, geriau padarytų, 
suminėjęs, kas įvyko Vengri
joje- Aš 8a neturiu ko dau
giau pasakyti. Tik jeigu bū-

— “Tai kiaurai klaidinga 
nuomonė. Priešas gali pulti ir

SU tais nriolraiStaAc Manome. 
Darbininką skaitytajam bus į- 
domu patirti, ką pats Nąto 
viršininkas galvoja apie tos 
karinės sąjungos uždavinius, 
rusą siekimus, karą ir taiką.

kaip rusai Nato puola, geriau
siai parodo, kiek jos prisibijo. 
Ženevos* konferencijoje 1955 
didžiai stengėsi Nato sugriau
ti,' nes žino, kad negali pradė
ti karo, kol Nata egzistuoja. 
Nato saugo Europą nuo- barba
riškų ordų įsiveržimo iš rytų”-

ma. grieti. Mes negalime sa- turės « 

taurui Nontanditi nepadidioę karo pavojaus”. siiygtofa]

vizijas ir apie 800—9jQ lėk
tuvų), tai man keltų labai di
delį susirūpinimą susisieki
mas per Lenkiją. Negi ten ga
lima būtų sumažinti rusų kari
nės įgulos**?

EUROPOS APSAUGA 
AR IŠKABA

"O kaip su nusiginklavimu”?
— “Joks protingas žmogus 

negali priešintis nusiginklavi
mui Tačiau •,nereikia turėti 
galvoje tik kariuomenės su
mažinimą. Svarbu ne skaičiai, 
o tikrumas, kad nebūsi užpul
tas. Bet kaip to pasiekti? Ci i 
ir yra kritiškas nusiginklavi
mo derybųpmiktas’L A.B. __

"Kalbėdami apie užpuotimą. 
be abejo, turite palvoje atomi
nius ginklus, gal būt, raketas, 
kurios toli siekia. Kam tada 
reikia Natui laikyti savo divi
zijas arčiau Rusijos stenės ir 
dar su seno tipo ginklais? Ar 
tai nėra tiktai iškaba priešui 
erzinti?"

priešinimą, ir tai reikšių karą. 
Prieis turi žinoti, kąd jis ką
ru rizikuoja. Tąm ir reikalin
ga vadinamoji “Nato iškaba”. 
Bęt man tas terminas nepri
imtinas- Nato yrą reąfi jėg», 

_ . ■ - . . - . . - . . ....._ durta prilaikyti priešą, kad
atvaizdo atrodo KTdnb tviigk- čtau rytų Vokietijoje rusų ka- laipmiųlanku; Tie-metodai, 4-Europa neatsidurtų -chaose. gamišvengti, ir čiaNato gali 

j- i—. *- — priešui bus smogtas atkir- daug reikšti.”
fio smūgis”.

"Bet kai kas netiki, kad Na
to galėtų Ir prilaikyto* uždavi
nį attikti".

“Tai priklauso nuo žmo
gaus pažiūrų. Žinote anekdotą: 
vienam nepilna stiklinė vyno 
yra pustuštė, kitam — pus
pilnė' Nato, be abejo yra ne- 
-pflnas„stiklas vyno, Jtetirna 
pustuštis. 1 Mums reikalinga 
dar daugiau modernių divizi
jų, mažiausiai 30, kurių dar 
neturime, bet turėsime, kai 
vokiečiai pastatys 12, o pran
cūzai atsipalaiduos Alžire. 
Reikia ir divizijų kovingumą 
pakelti, t- y. amerikietį kari 
sulyginti su jo sąjungininku. 
Aš, būdamas pats amerikietis, 
bet eidamas tarptautinės kari
nės sąjungos (Nato) karo va
do pareigas,, džiaugiuosi, kad 
JAV ryžtasi savo sąjunginin
kus aprūpinti moderniškais 
ginklais- Ginklo lygybė ir pasi
ryžimas aukotis už laisvę mus 
tegali išlaikyti laisvėje”.

— “Aš manau, kad arti
miausiais metais jo dar nebus. 
Mano nuomone, jo galima ii-

ta Palestinos arabam, nors tos 
dvi tanios yra artimos rasės, 
tik skirtingo tikėjsmo-4teligk 
niai skirtumai sukėlė judėji
mą mahometonų į Pakistaną ir. 
indų iš Pakistano. Bet tie žmo
nių bėgimai, kilnojimai ir per
sekiojimai aname 50 milijonų 
skaičiųjė persvaros neturi. Ga
lima drąsiai tarti, kad ir jų 
būtų mažiau ar daugiau išven
gta, jei pasaulio nebūtų užlie
jęs komunizmas. Pavyzdį tu
rime. paminėtoje 
nuo Franko valdžios mažiau 
žmonių pabėgo, negu jų buvo 
išžudyta komunistų siautėjimo 
metu. Bet ir tų. bėglių prie
žastimi buvo komunistų sukel
tas perversmas. Be to pervers
mo nebūtų buvę nė Franko 
diktatūros, kaip ir Hitlerio 
diktatūrai Vokietijoje kelią 
ruošė komunistų rausimąsis 
po valstybės pamatais. Jis da
vė pagrindą pulti demokratinę 
tvarką, kaip tai nutiko ir Bal
tijos valstybėse. • Komunizmas 
buvo ir tebepalieka didžioji 
nelaimė.

BroęHyn. N. V. 
ttatt year -----į-
Fortisn ,, ......

Žmcmp judėjimas, sukeltas 
praėjusio kartų sakoma, buvęs 
pats didžiausias istorijoje. Ji
sai apėmęs 50 milijonų žmo
nių- Prasidėjęs dar gerokai 
prieš karą žydų trėmimais iš 
Vokietijos, atėjus Hitleriui į 
valdžią, ir trukęs iki Vengrų 
sukilimo ‘praėjusį rudenį. Čia 
įskaitomi bėgimai iš Ispanijos 
(taip pat dar prieš karą), Fran
kui įveikus kąmumstus; bėgi
mai nuo bolševikų, jiem užfe- 

-mant^Baitijffl valstybes^LeiH 
kiją, Balkanus, dalį Vokieti
jos; trėmimai vokiečių iš ko
munistinės Lenkijos užimtų že
mių ir Čekijos; trėmimas ara
bų iš Palestinos; bėgimas iš 
Indijos į Pakistaną ir iš Pakis
tano į Indiją, sudarius ten 
dviem nepriklausomom valsty
bėm; traukintasis nuo komu
nistų šiaurinėje Korėjoje ir 
Indokinijoj ir k- Dabar tasai 
didysis žmonių judėjimas esąs 
jau sustojęs, nors iš už geleži
nės sienas būreliai žmonių te
betrunka. Kiti juda keliauda
mi į svetimas šalis geresnio 
gyvenimo, kurti.

šitokius ' davinius patenkia 
statistika (Population Refer-

(Atkelta iš 2 psL)) ir žinant, ką “glavlitas” nutai- 
Žuraalistas A. Todisco per so ir ko neleidžia, kad į pa- 

18 mėnesių įteikė “glavlitui” šaulį, patektų, kiekvienas ima 
apie 300 straipsnių. Iš jų 5 persiorientuoti ir sakinius taip 
visiškai negrąžinti, 30 sukar- pakreipti, kad šį tą vis dėlto 
pyti | skiautes, o visi kiti — galima prastumti- Iš tokių 
baisiausiai suterlioti. prastūmimų vakariečiai ne

iš pradžios ir gabiausiam kartą aiškiai sužino ne tik tai, 
žurnalistui sunku ką nors ge- kas Rusijoj nutiko, bet ir kas 
ro parašyti, bet laikui bėgant artimoj ateity nutiks. G.

Redakcija nuo savęs tegalė
tų tiek pridėti- 1. Nato yra 
puolamas sovietų ir jų tauti
ninkų visais būdais, nes tai pa
grindinė kliūtis rusam užval
dyti vakaru Europą. Į savo 
akciją rusai traukia ir vokie
čių socialdemokratus, kurie 
daugelį kartų yra pasisakę 
prieš Vokietijos dėjimąri j 
Nato. 2. Gen. L. Norstandas 
galvoja tik apie tai, kaip iš
laikyti dabartines pozicijas ir 
išvengti naujo karo. Toks nu
sistatymas yra JAV ir visų jos 
.sąjungininkų.. 3. Bet negali 
būti jokio apsiraminimo ir tai
kos, kol rusai nepasitrauks į 
savo tautos sienas ir neatgaus 
laisvės pavergtos tautos vidu

rio ir rytų Europoje

fMa 
toto 
rise

dė: gražiai nuaugęs, lieknas, ro vadas (ten rusai turi 22di- 
patraukluš, jaunas. Arčiau pri
sižiūrėjęs, veidas į veidą, mar 
tai vyrą jau pagyvenusį, pa
stebi veide raukšles, įspaustas 
amžiaus ir kariškio gyvenimo, 
raukšles kieto ir rimto charak
terio, kuris savimi pasitiki 
“Aš žinau, ką aš kalbu, kai 
kalbu apie karą ir jo pasek
mes^ —-pasakair-dėstosavo 
pažiūras, it koks profesorius, 
netiek norėdamas atsakinėti į 
klausimus, kiek išsakyti savo 
įsitikinimus. Tuomet jo išvar
gęs veidas prisipildo energi
jos, akys sužėruoja, generolas 
pajaunėja ir kalba su tokiu 
tikrumu ir jėga, kad klausyto
jui nelieka abejonių dėl jo 
teigimų. Jie paremiami fak
tais, logiška argumentacija ir 
blaiviu padėties vertinimu. 
Gen. L Norstando nesugundy- 
si patikėti kuria pigia propa
ganda, — sovietų deklamuoja
mu noru taikiai sugyventi ar 
tariamu jų vidaus ir užsienio 
politikos pasikeitimu.

AR PASTEBIMI KURIE PA
SIKEITIMAI RUSIJOJE?

“Taip, — atsako generolas, 
rusų okupuoti —- yra. Apie tai esu kalbėjęs 

kraštai ne jiem priklauso. Čia ir Washingtone- Rusijoje dide- 
nesudaro skirtumo, ar kas pa- liu mastu reiškiasi siekimas 

Pn^Mtys, tiesa, nurodomos gr ką suėmė ir išvežė saugumo. Bet tai išplaukia iš
daugiausia, rasinės, religines Bėgliai tiktąjį išvengė didės- to, kad yra dideEs žmonių ne-
ir politines. Bet geriau Įsižiu- kančių Be to, kai tie trė- pasitenkinimas dabartine pa
rėję, pastebime, kad politines pjjnjaį Sovietų Sąjungoje nėra dėtimi Rusijoje”.
visas kitas nusmelkia, ir*iš pasibaigę, negalima kalbėti ir "Ar nebūty tada gera ame-
vienos pusės: komumstų. Išsi- apje didysis žmonių rflciočiam pasitraukti iš Euro*
skina tiktai rasi^ žydų per- kiirojlmasis yra Itovęsis. Jisai po,? Pasitraukty ir rusai,
sekiojimas * hitlermeje Vokieti- jjoyegj tiktai tiem statistikain, — “Nesąmonė, — atsakė
joje ir jų žudymas nacių užim- kurie užmerkia akis į pagrin- generolas. — Amerikiečiai pa

dinę tos nelaimės priežastį — sitrauktų visam laikui. Jie 
Išsiskiria ir Žydų neapykan- sovietinį genocidą. tuojau nebegrįžtų konfliktui

JEIGU RUSAI KARĄ PRA
DĖTŲ, BOTŲ SUNAIKINTI 

jokiomis aplinkybėmis 
karo nėpradėsfane"

— pabrėžė gen. L. Norstan- 
das. — “Bet jie gali pradė
ti?” — “Tas klausimas daug 
kam kelią nerimą. Leiskite 
man trumpai , paaiškinti v Tai 
sijasi su kariniu pajėgumu ir 
laiku. Aš negaliu toliau pra
matyti, kaip penketą ar de
šimtį metų. Tuo tarpu mes tu
rime atkirčiui smūgius, kurie

vištide' M
tvynėkia. mpinif -na-

vistięk rizi
kuotų būti nušluota”. . ę-

*Ąr rusai tei HrioT*
—r. "Lahm gerąL Jiem dėl to 

kliūva ir Natoj mūsų apsaugos 
karinė ^pinga, kuri . ąpj^orik 
Rusiją ‘iš Visų purių — 360

M. JOKAJUS

Kai ties namų vartais susto-

džiūvusios pusiau praviros M-

gų rėmus. Tiktai visi “galiojo 
Rojaus” langai Jbuvo uždaryti.

koks statytojas ir viską išaiš
kino-

dukrelės; jo žmona pati kiau
ras dienas stovi virtuvėje ir

Bnit, dar ir dabar te mer^ žvflgtdėjo į kiekVim M vi- 
gini tenai begyvenanti? buvo ' i ’

liuoju BųjunT.
— Kki įbėkime tenai.
Tuo būdu kamuoliuko siū-

... “Žandaro” gėrykla papras- 
Jonas Pačalli tigijo; kito- m laRtooma farfingeRnin-

Grafienė pati pasiskubino ležmkelių iešmininko.; Dieną į Peštą, į‘ Stoties gatvės kam- jas namas, priešais— ardo- dieną Jonas Pačalis mylimiau- 
__ « - mag gjjjgg, ęjg jjjg dingėję siąjam savo bičiuliui, sekliui

mesnto.
Tuo tarpu grafienė, stovė-

i

paduoti ligoniui stiklinę; viena priei tai kaip tik buvo praneš- pą, kupini-gražiausių vilSų. 
ranka dailiai prilaikydama jo ta polfcįjui^ kad ta siuvėja Vasarai diena būvo karšt 
galvą, antrąja prie lūpų priki- 
šo stiklinę su migdolų pienu- 

Ligonis godžiai gėrė gaivi
namą gėralą.

Slaugytoja sakė, kad jau sep
tynios dienos migdolų pienas 
ir tyras vanduo bėsąs vienin
telis jo maistas.

57. leido jo iš savo nagų nė va- Išgėrus migdolų pieno, ligo- 0,35 daiktas.
AŠ nemačiau jos Beinant, bet landėteL Kalbėti jam visiškai nto veidas radosi šiek tiek ra- 
pblidninkas, kurto tada buvo buvo uždrausta.
paskirtas mano padėjėju, pasi- Sekliui paaiškini—_____ „
kalbėjo su ja, ir jeigu gerai grafienė pagaliau buvo įleista ^ama pasilenkusi ties juo, ne
atsimenu, tai jis man tada net pas ligonį.
pasakė, kur te meniną iš sto- . Jonas Pačalis, karštinės so
ties nuvyko. Tai buvo Šešto- griebtas, gulėjo ligoninės lo-

TURTINGI
SKURDŽIAI

žymiai sušnibždėjo jam į ausį 
vieną vardą; “Amelija”.

Ligonio veidas staiga apsi
stos kuopos policininkas Nr. voje, plačiai Šveitęs blizsan- niaukė. Kakta susiraukė, akys
116; jam vardas, dabar jau Čias akis; veidas nuo raudonu- užsimerkė, o lūpos tvirtai suri-

“J,'. • čiaupė. Tą valandėlę jto buvo
— Tai greičiausiai stenki- gėjo dideli {nukaito lašai; už- panašus į lavoną,

mės jį susirasti. džiūvusios pusiau praviros lū- Tik sutraukti antakiai dar «
— Bet ir čia esama kaip tik pos atrodė kažką kalbančios; žymėjo jį gyvą esant llirnsto- jau r*8***

nemažos kebeklės. Tasai poli- bet ką?*— šito niekas negalė- jo veide niekada nettvyri pyk-
cininkas kaip tik Šiomis dieno- jo suprasti.
mis, tikrai nardai, su nepap-

gerai atsimenu. Jonas Pačalis. mo žėrėto žėrėjo, kaktoje žvil-

guli Raudonojo Kryžhus ligo-* 
ninėje, ant mirties ir gyvybės 
slenksfio.

kažkur dĮtaguri ir nebegrįžust Vienaaukščių Stoties gatvės ardomo namo kalkių dulkės .aplankydavo, — negaliu susi- 
Puikiai atsimenu, kaip mės'jos galo namelių langai visur bu- orą darė tvankų ir nemalonų, laukti dienos, kada aš būsiu
ieškojome. Kaip policininkas vo kiaurai atidarinėti. -Visur Seklys klausinėjo vienur ki- atpalaiduotas nuo visų tų
pasaltojo, tai te pavėlavusiu ėjo vėdybos ir valyboė darbai, tur, iki pagaliau priėjo H?, prašmatnybių,
traukiniu ėtvykusioji mergina Visuose languose buvo iška-
buvusi kaip tik pražuvėlė siu- binėti apklotai, priegalviai ir
vėją. kiti panašūs daiktai, kituose

— Šitaip! Tai visiškai gali- languose vėl dailiai steipėd 
žaliosios gandramapės (gerani-

— Iešmininkas tada ir nu- jos). Uolios šeimininkės maz-
sivedęs į save atvykusiąją gojo stiklus arba šluostė lan- 
mergtoą. ‘ -

— Tai jis turi ką nors apie
ją žinoti.

— Dabar aš net atsiminiau, __ „ ___ ______
jo'veflnus, BBpo ir

kampe stori senas laidas, bu- }

5?^- NeMmanoma km rasti 
ti, bet skambučio viela buVo nors žmogus, kuris bū- 
nutraukta, toė bristis į var- |ų galėjęs sutrikti tikriesnių

— Na, pakentėk dar dveje
tą dienelių, bičiuliu tada krim- 

Prieš dvejetą mėnesių vai- telesfabe sau žąsienėlės "žan- 
džia uždariusi “žaBąft Rojų”, daro” gaktoje.
nesveikąją šiltinės gūžtą, o gy- “žandaro” gėrykla buvo 
ventojams- liepusi išsikelti, plačiai pagarsėjęs restoranas 
Kas begali žino#, kur vėjas Budos tvirtovėje.
išsklaidė juos po platųjį rpa- Savo vardą ji įsigijo iš savo 
šaulį- Šeimininko, kuris, prieš įsteig

usi buvę tikri skurdrivos, damas gėryklą tarnavo žan- 
“kurie savo namus nešiojasi daru.
ant nugaros, o duoną tari ran- Seimininkas yra tvirtas ir



LAISVES VARPAS

Šiluvos Marijos švente

KNIGHTS OF UTHDAN1A WLOA

Norite geros—meniškos fotografų
nene- Giedojimui trūksta ir

SAVINOS BANK
Inccrporated 1860___

2 CONVENIENT OFFICES:
- isS BroHdtfąy tt Bedford Avenue ■ 
550 Eastern Parkyay at Nostrand Avenue

Lietuvių Radijo Valandt Programa 
perduodama sėtanadieni;ii

WHIL — 1430 kilocydei — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikiati ar pranešti. tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEEBTOI — Ilft—uha Radi* Bear. M Cvt- 
tage St, Nonrood, Mas*. Skyriai: Utha*n*aa F»rata»e Ca. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, Są 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwoed 74449; SOott Boston 8-4818 ar 
8-1844; Klrldand 7-8533.

ntmas tol mieliau priima, bet siūlyti leidėjam iš daugelio pa- 
atskiros pamaldos vaikam te- daryti viehą žurnalą, kuriame’ 
galimos nedaugelyje parapijų: tilptų visa, kas daugelyje yra 
Memmingene ir, gal būt, Weh-

lk> bent fafaBtai; Še dalyvauja ateiti- bus Šveicarijoje. fa^gs Badė, 
maMmmkų tajtase ir sfcautaoee- Ateiti- rugpiūČio 5—26. Toji vieta 

—■■■. ------- parinkta dėl moralinių Įrfi
nansiniųmotyvų. Bu$ priimta 
70 katalikų vaikų, susikalban
čių lietuviškai. Kandidatų 'bū
tų daužau, bet yra ribotas 
vietų skaičius, kurj sudarys 
60 pietines fr 12 šiaurinės Vo- 

kurių įtakų braunasi prineipi- Jtięfijas vaikai. , šiaurinei Vo^ 
nio pobūdžio negero <•, sta
tančios problematiškon padė
tai praktiškąjį religinį ir mo
ralinį gyvenimą. .Diskusijose 
išsiaiškinta, kad Sielovada, at
šaukusi savo atstovą iš gimna
zijos kuratorijos (š. m. kovo 
mėn), nemano jo iš naujo 
skirti, kol Vokietijos LB Kraš
to Valdybą nesupras, kad ben
dradarbiauti tegalima darbais, 
ne žodžiais. Krašto Valdyba su 
kuratorijos nutarimais nešt 
skaito. Nors gimnazijos statu
to numatyta, kad direktorių 
skiria Krašto Valdyba, prita
riant kuratorijai, bet ji to ne
paisė. Deja, jos vienos paskir
tas direktorius teišbuvo 3 mė
nesius ir perėjo dirbti geriau 
apmokamon ir pastovesnėn 
vieton —- į vokiečių gimnaziją- 
Krašto Valdyba neskyrė ir to 
cenzuoto mokytojo, kurį kura- 
torija vienbalsiai rekomenda
vo. Turėtų būti sudarytas kva-

SIELOVADOS REIKALAI
T. Bernatonis pranešė, kad 

lietuvių pastoracijoje Vokieti
joje dirba 11 kunigų. Jiem 
šiek tiek padeda 5 kunigai, 
dirbantieji vokiečių pastora
cijoje. Dėl nesveikatos niekur 
negali dirbti 6. Jie yra sunkio
je padėtyje, bet vilčių ateityje 
yre jiem padėti.

Liturginiame gyvenime yra 
sunkumų. Neįmanoma praves
ti bendruomeninių šv. Mišių, 
kaip vokiečiai daro, ar sutarti
nai pagiedoti, kai bažnyčion 
teateina koks 10 žmonių ir iš

tepą hwft s t 2 ka-
nnrinai g marijonai ir 1 sale-

- TRĮtfa- S&iMŽtyrimn ■ rnpfafrmci 
Lietuvių Katalikų Sielovados 
direktorius T. Alfonsas Berna
tonis, kapucinas. Suvažiavimą 
parėmė NCWC direktorius 
kup. Kaiseris, skyręs 400 dol., 
Limburgovyskupas — 500 
DM, Australijos lietuviai — 
126 DM, Trys lietuviai kunigai 
iš JAV — 25 doL ir Duessel- 
dorfolietuvių vargo mokykla 
— 23 DM- Už visus geradarius 
pirmąją rekolekcijų dieną bu
vo aukotos šv. Mišios, dalyvau
jant visiem kunigam.

Rekolekcijom, kurios truko 
pustrečios dienos, vadovavo, 
kun. J. Vaišnora, marijonas iš 
Romos. Pasitarimam pirmi- 
ninkavo, kun.L.Gronis, sek- 
retoriavo kun. Br.Uubinas. KATALIKIŠKOJI SPAUDA 
Svarstyti religiniai, ir visuo
meniniai reikalai-

Tr*mlta»> H stiprios radijo stoti* W1XM, 1854 kyloeyeieo 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:39 IKI 2X» VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Europos 
kelionę, pavyzdžiui, 1958 rug
sėjo 8. Tai minčiai pritarus, 
iniciatyva x palikta londoniš- 
kiam, o jiem talkon sutiko a-, 
teiti kun- J. Petrošfas, Pran
cūzuos lietuvių kapeHonas, T. 
A. Bernatonis — Vokietijos, 
kun. - J. Dėctinas —--Belgijos. 
Su kitų kraštų kunigais bus 
susitarta vėliau. KGmitetas 
pirmiausia užmezga ryšius su 
lietuviais vyskupais tremtyje 
Atskiruose kraštuose ekskursi
jom organizuoti sudaromi vie
tiniai komitetai Kur nebūtų 
galima sudaryti ekskursijos. į 
Liurdą, būtų gera organizuoti 
didesnes maldininkų keliones 
į tos vietos Marijos šventoves.

Rinkų r yra 35. Gimnazijoje 
dirba 8 mokytojai Betartai ir 
4 vokiečiai. Mokytojų religi
nis gyvenimas yra aktyvus, 
kas turi garų pasėkų religi
niam ir mnralmfam. rankinių 
formavimuL Tariau dėl kai

Naujosios Anglijoj Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 irifocyetos 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
1230 iki 1:00 vaL pietų meto 

VEDĖJAS — P- VIŠČINIS 
47 Banks St 

BBOCKTON 18, MASS.
■ ^į^SUniper 6-7209

kietijai kitais metais reikėtų 
tmėti savo stovyklą, vaikų pa- 
kaktų, o atkristų kelionės iš
laidos. Stovyklą Balfas remia 
maistu, bet neteikia piniginės 
paramos- Jos ieškoma kitu bū
du, ir pas Amerikos lietuvius, 
bet tai nelengvai einasi. Kun. 
P. Urbaitis, salezietis, pranešė, 
kad Alpių kalnuose, Italijoje, 
saleziečiai turi naujus atosto
gų namus, kur bus vaikų va- 
saros stovykla. -R galėtų pri
imti dar 20 ■ vaikų. - Kim. A. 
Bernatonis dar priminė, kad 
Muenehene steigiamas katali
kų studentų bendrabutis. Ja
me galėtų apsigyventi ir lietu
viai, mėnesiui kainuotų 80 — 
120 DM.

Prieš išsiskirstant, išreikštas 
pageidavimas kitais metais 
susirinkti ilgesniam laikui, nes 
problemų atsiranda daug.

Br- L. (Eli).

VatBcanB k*l buty roteikti ir tie patys attakfaiL kaip lapkan- 
Htm šHuvą Liatvvoja. Parapiįcaa šventė* tvarką nustato kle- 
bonaL

jų nė vienąs nedrįsta vadovau- kuriam lietuvių kalba darosi 
ti maldom, bei giedojimui, vis sunkesnė Pačių laikraščių 
Nebūna kam ir vargonais pa- pobūdis nevisada tinka skaity- 
groti. Be to, lietuvis mėgsta tojų lygiui ir pageidavimui- 
bažnyčioje arba giedoti arba Kun. V. Balčiūnas pastebėjo, 
tyliai melstis, gi garsiai kalba- kad per maža yra skaitytojų 
mos maldos kitiem net trukdo to paties pobūdžio žurnalam 
susikaupti. Vietoje augęs jau- į- laikraščiam Kelta mintis

A dhrttond at tM rato a* BRn r*0*tar ptaa HA •>***»
Oteatod «*r ttra parito beeito
4uly 1, 1987. tha cantlaa- 

" aac* «f aatiafatoory aarton^-

Effedive Julyl. .

T- A. Bernatonis pranešė, 
kad stengiamasi Vokietijoje 
gyvenančius lietuvius aprūpin
ti katalikiškais laikraščiais. 
Jie dažniausiai užsakomi per 
kunigus. Išreiškė padėką lie
tuviam jėzuitam, marijonam ir 
pranciškonam Amerikoje už 
daromas dideles nuolaidas jų 
leidžiamiem laikraščiam. Sie
lovada savo ruožtu spaudos 
reikalam išleido 2700 DM. Vis 
dėlto yra nemažai skolininkų. 
Yra ir šiaip nelengvų proble
mų. Kun. V. šarka pastebėjo, 
kad veltui gaunami laikraščiai 
nepakankamai įvertinami 
Mažai jau beskaito jaunimas,

teismuose gynė lasomus įsta
tymus, kurie “veržė ir spau
dė” kai kieno laisvę. Egy^nti 
laikai ir ištikusios mus trage
dijos, pasirodė, nepagilino 
ano profesoriaus žinojimo, nes 
kam jisai žmogui, jeigu jo ne
reikia žolei?

kp &tmto kbnrišans por. Stan- 
kevi^ su uųifonmmu švarini 
(tužtoica) ir kdnėm, be antye- 
fių. Lėtai simpaiingaš, dar 
visikai jąunas žmogus, taifū
nas optimizmo ? ir įsitikinimo, 
kąd arnųjos kovingumą gali
ma atstatyti tomis pačiomis 
priemooėitos, kurios^ sugrio
vė.. Tfe žmonėa yra akligatvy 
(v topike) : atstatymas virši- 
niiAų bė~ tao^'B^di-
ma atkarti armitosę reikalauja 

.pašalinti ar bent sumažinti 
komitetų vaidmenį. Gi šie, sa
vo ruožto, reikalauja dar dau
giau galios ir kontrolės” (Kra- 
snyj archiv, t 23, Moąkva 
1927, 267 p.). Tai reiškia, kad 
jaunas komisaras, nusimetęs 
antpečius ir palaikęs kareivių 
komitetus, anuomet buvo gi
liai įsitikinęs, kad “žmogus ga
li išlysti iš balos, nusigriebęs 
totsM^^plaakų/;

Laikai pasikeitė. Antpečiai 
ir viršininkų autoritetas grįžo **»e«ssHacjaki£X3BHa»a0£sa«x3cx3BK»69C9a«^^ 

ten, kur buvo tai griaujama, 
bet “šviesus optimizmas” visa 
tai pragyveno ir reiškiasi įsiti
kinimu, kad galima mesti ša
lin, kaip antpečius, “dogmas, 
įstatymiM, įsakymus bei prin
cipus”, ir jei dėl" to žmonių 
pasaulyje atsirastų tokia pat 
anarchiją, kaip anuomet rusų 
kariuomenėje, tai ją galima 
būtų pašalinti irgi anarchija-..

Visi to nebūtume čia pasa
koję, užkliuvę už straipsnelio 
rusiškajame New Yorko laik
raštyje, jeigu tai nebūtų para
šyta lietuvio šviesuolio, kuris 
ilgus metus Lietuvos ^universi-

Kunigę Vienybė ir ALR Kataliku FodaracHa sutarė kvies
ti visas lietuvius švęsti ŠHovos Marijos garbei šventę. Tai 
būty mettoė Maldos diėna už Lietuvą, iiemet toji šventė su
tampa-sa sekmadieniu, rugsėjo 8. Tuo redeatu buvo tartasi 
JAV Episkopato, karto per aridvyde. Pr. P. Koough davė rei
kiamą leidimą. Chtoagos kardinoisi S. Stridi pato dalyvauk

PORTRETO, ŠEIMOS, VAKU, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.1susirūpintų išleisti platų lietu- GRAŽIAM PARKE NET0U ŽMONIŲ BŪRIO NUŽUDYTI DU VAIKAI

VYT. MAŽELIS

SUPERIOR PIECEGOODS CORP.

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

Tetef. AL 4-831*

KELIONE | fclURDĄ
Artėjant kitais metais Lhir- 

do šimtmetinei sukakčiai, kaip

Urmo (ffholesale) bei smulkmenų (ivtail) importuotos

NEWARK’E ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI I 
SSSR, UKRAINA, LIETUVA, LATVIJA, ESTIJĄ IR KT. KRAŠTUS 

medžiaga*, vaistus ir. Lt

do 7,5 inčų peilį ir dėmėtos 
marškiniv.L Nuvestas į petici
ją, po 12 valandų tardymo 
prisipažino.

Nužudytųjų berniukų tėvus 
ir dvi seseris apėmė didelis 
skausmas. Motina aimanavo:

PACKAGE EIPRESS C0.
314 MARKET »T, NEWAK. N. J.-MItdkd L2M2 

(Siuntiniai persiunčiami su Paroto tp Russia. Ine. leidimui.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarysme pakraštyje yra gražus ir 

erdvus parkas, miestui dova
notas turtuolio Fieldo, tad ir

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UI MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS) LIETUVĄ .

višką giesmyną.
Dvasinių pašaukimų reikalu 

nutarta kalbinti tėvus, kad at
kreiptų vaikų dėmelį į lietu 
vių vienuolių kvietimą pas 
juos rieti kandidatais. Visi 
lietuviškieji vienuolynai Ame
rikoje sutinka sudaryti gali
mybes įvažiuoti mergaitėm ir 
berniukam, saleziečiai priima 
ir Italijoje, šv. Kazimiero ko
legija Romoje laukia jąunuo 
lių į kunigus pasauliečius.

Policija įtarė Raymondą 
Ohlsoną, tiktai birželio 7 grį
žusį iš pataisos namų Con- 
cord, Mass. Jis buvo nuteistas 
10 metų pataisos kalėjimo, 
nes buvo užpuolęs 12 metų 
berniuką. Nuo 1950 metų at- 

stiklų Vietomis gerokai gilu, sėdėjo šešerius metus, buvo 
Bet kas vaikus sulaikys, jei paleistas, kaip jauno dar am- 
vanduo čia gilesnis ir švarės- žįatrs, grįžo pas motiną Brock- 
nis, o. pro šalį eiųa ilgas pyti- tonan. Policijai į namus atvy- 
mąs, medžiais apaugęs. Yra kus> motina buvo įgąsdinta ži- 
pabėgioti, ant didelio akmens n»os, ir sūnų gynė: jis nega- 
palaipioti. Policininkas kartais to padaryti. Tafiau poti- 
praeina ir nusivaro į netolimą cija turėjo įrodymus: durim 
maudymosi tvenkinį, kur šil- yko raktai, rasti bemintai 
tom dienom visada yra tėvų ir nefc^ymo vietoje. Namuose, 
vatini knibždynė — už kelių žudiko miegamajame, dar ra-‘ 
šbntų Žingsnių. Prie TMrty 
Acres daugiau nuošalu. Ir ta 
iraošaluma aniem berniukam ... ..lėJl'tot.'.S Duvo prašaunu..

Kai vaikai nebegrįžo Ugi 6 
vai. vakaro, susirūpino jų 
motina Ruth ir S darbo grį
žęs tėvas Jean L. togan, Jr. •jy nebenoriu gyvmiti” 
NOslaibėję vaikų tetarti, radę Tėvas pareiškęs, kad iudikas 
nelaukta, nes tavu pamanę, vertas etektroe kėdės, arta ta 
kad vaikai nuskendo. Bet tie būti uždarytas tani gy- 
koetiumėliai? Negaiteae dta- ventaui, jd pasirodys, tad 
tas, tad jie ta» nust yra pnrtitad ar mbraStad iš- 
ėmę? Pranešus poocUal, a, su- trypęs.

Brodctono miesto pietinia- kų, atviroje gamtoje' užkan- Brocktonui miestelio, Stuogh- skato ieškoti, bet veltui- Buvo 
džiauja. Visada 
kurie braido arba puškenasi mylių nuo to parko, autobusu noriai — apie 100 žmonių
vandeny. Jų būreliai, paugles- išvažiavo į gamtą trys vienos Bet iki vėlyvos nakties niekur
n i ų , praeina šūkaudami, šeimos vaikai. Autobusas, ku- vaikų pėdsakų neaptiko. Iš-
stumdydamies, akmenukus į ris važinėja tarp Brocktono ir vargę tėvai grįžo namo, ieško-
vandenį mėtydami arba antis Stuoghtono, praveža pro pat jimas buvo atnaujintas pary-

Nuo jų kartais pakyla pabai- baidydami Negalėtum pagal- tą parką. Juo važiavo mergai- čiu. Po kiek laiko ieškotųjų
dytos antys, šiaip jos plūdų- voti, kad toje gražioje gamto- tė Auna, 15 metų, ir du jos dėmesį, atkreipė smilkstą krū-
riuoja pakrantėje, imdamos iš je, žmonėm vienur ar kitur broliukai — John ir Paul, 12 muose dūmai Nueita pasitik-
žmonių maistą. Žmonių čia vi- vis bevaikščiojant, galėtų Į- ir 10 metų. Sesuo juos atvežė rinti, kad ten nekiltų gaisras,
sada gausu, ypač šiltom die- vykti baisus nusikaltimas. Bet prie Thirty Acres tvenkinio ir ir čia rasti berniukų kūneliai,
nom, pavakariais arba savait- žmogus — žvėris tyko ir švie- čia paliko. Paliko ir pinigų apdegę ir surišti. Jie buvo su-
galiais. Vieni ilsisi žolėje arba šią dieną- grįžti namo autobusu. Jie tu- badyti peilio dūriais. Kas tai
po medžiais, kiti meškiario- Liepos 26, penktadienis, rėjo pargrįžti po pietų apie 3 padarė?
ja, dar kiti, susėdę už stalių- buvo visai gražus. Iš gretimo vaL Bet tie berniukai daugiau

•, - nebegrįžo.
| S I T°je vietoje maudytis, tie

sa, neleidžiama. Nėra priežiū-
■ ros, kuria rūpinasi miestas;
■ tvenkinys neišvalytas — pasi- 

taiko šakų, aštrių akmenų ir

SIŲSKITE SHJNTINTUS GIMINEBCIAMS!
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 valj vakaro 

Settadleniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 
Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 

Netoli Pennsj/Ivanljos geUkelio Stoties Newaykr.

jo vardu pavadintas. Paikas 
driekiasi tarp miškelių, raito
si pagal užtvenktus vandenis.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI tt VALANDŲ BRGYJE 
Siuntėjui Įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimų — 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. —’ 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi. 7-10 dienų bčgyj 
Siuntėjas gama asmeniškus gavėjo pakvitavimus.



ir

bas, džiaugėsi tuo, kas pada
ryta ir kvietė toliau remti sto
vyklos darbus.

Sveikinimo kalbas pasakė 
inž. A. Rudis ALRK Fede-

TAMAQUA,PA.

steigimo.

MUSU SKYRIAI

kuriai vadovavo seselė Pau
lė, ė prareffpėjo Pranas Za- 
ranka. Margaitės pašoko kele
tą šokių ir, P. Zarankos vado
vaujamos, padainavo 4 daine-

Pristatymas garantuojamas gavčjo pa ra A u. 
Siuntiniai išsiunčiami skubiai

giedojo Detroito šv- Antano 
parapijos choras. Prie jė jun
gėsi ir stovyDaujančios mer- 
gaiteR, vąriavanjąmoR seselių
Po pamoki? vysk. V. Brisgys

yra Vyšniauskaitės) 
po apžiūrėjimo paleisti 
o tėvai paguldyti Bro- 
ligoninėj. | juos įvažia- 

Elizabeth Howard.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIUSTI | 
SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Ir ši skola turės, būti išly
ginta dosnių mūsų aukotojų, 
kurie visur atskuba, kur yra 
svarbus mūsų tautos reikalas. 
Tokių dosnių žmonių buvo ir 
pačioje šventėje. Jie, pamatę 
stovyklos nuveiktus darbus, 
tuoj prisidėjo savo auka. Lau- 

ateiti į bendrą

gyvenimas ritosi pirmyn, entu
ziastai telkėsi į krūvą, rengė 
stovyklos planus. į- •. ’

Dosni liotuvi&a fircfis sudė
jo pirmas aukas, kad ir suma
nytojus ir statytojus padrąsin
tu veikti.

Pasibaigus programai, mer
gaitės nužygiavo į savo patal
pas rengtis kelionei. Jos baigė kiami ir kiti 
savo stovyklavimą ir vietą už-, talką, kadju 
leidžia kitai grupei — moks- lygas pačiai

balsu nutarė pareikšti pasigę- 
rėjimą visais kurių dėka ši 
šventė įvyko tokia didelė, 
tvarkinga ir Įspūdinga: LB 
Chicagos apygarda, šventės

.St. Lukas, St. Smit, gydosi ; 
Braintree ligoninėj. Juodu a- »' 
bu jau ilgesnis laikas ten už
sibuvę- .

Miss P. Vincent liepos 20 ' 
ištekėjo už Deiano ir išvyko 
gyventi j Sharon, Mass.

Mergaičių skaudų stovyklą ; 
Waluhįyo, prie Stoughtono, 
liepos 31> aplankė tam. M. . 
Vembrė trB.Savickte. Tarp 
120 mergaičių stov?k!avb 5'

ju žodžiu duodamos spausdin
ti Naujuosius mokslo metus 
jau norima pradėti su naujo
siomis programomis, kurios Į 
lietuviško švietimo darbą tu
rės Įnešti daugiau sistemingu
mo ir .tvarkos. Programų rank
raščio yra 75 mašinėle rašyti 
puslapiai.

Tolimesnis žingsnis bus pa
gal programas rengti pačius 
vadovėlius.

rudenį. Mat, šis miestelis ki
tados priklausė

jų ten darbuojasi Mrs, K. 
Foster — Sabaliauskaitė, kuri 
svečius supažindino su sto
vykla ir aprodė mergaičių 

♦rankdarbius Viena skiltis sve
čiam padainavo "Kukū" Uai-

Mass., yra uolus Darbininko 
rėmėjas^ platintojas ir bendra
darbis nuo pat laikraščio įsi-

Atsiminimoi, H kunigy sominari|os (1903 • 1906)

Knyga 207 pusi
Gaunamo Darbininko odminliliaslįa|

Lietuvi? diena rugpjūčio 15 ir rengiasi didžiom iškilmėm
Lietuvių diena Schuylkill 

apylinkėj šiemet įvyks rugpiū-

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus 
MISTINIAM SODE

ižd- J Bernotas, iždo globėjai: 
A. Mazalas ir A. Armaitis. Ap
skričio 
numatomas šaukti spalių mėn.

OVĄ ■BKNOMfflriR. - Buffalo lietuvių klubas

n ®ra^iai į 1951 m. Buffalo lietuviai su- 
lieluvKul. Ji yra vienintelė ^organizavo į klubą patriotiz- 
apdonoota už savo ' veikią lietuvių kultūros ir vieny- 
Amerikoj. Ją pagerbė vete- bes pradams ugdyti. Tai tie 
ranai mo programa- Sv. Juo- patys tikslai, kurių siekia ir 
zapo Keturių parapijos jauni- LB. Todėl klube Ir kilo klausi
mas padainuos frpatoks Betų- mas persiorganizuoti į LB a- 
vtttad. Jtom vadom varg. pyiinkę Gegužės 12 d. klubo 
R. Grinevičius. Visos mergai- susirinkime visų balsais buvo 
testas paslpuotask* lietuvis- priimtas nutarimas tai pada- 
kais drabužiais. T. G ryti, tik pasiliekant tą patį

14- Kmnefptmriėnrijov turėtų 
redakciją pasiekti ne vėliau 
rv^piūčio 13 ryte.

•’ Moksleivi? ateitininkų Va
saros stovykla Marianapolyje 
prasideda rugpjūčio-17. Truks 
ligi rugsėjo 1. Kas dar nėra 
užsirašęs, turi paskubėti. Jau
nimas, kuris dirba ir negali 
stovyklauti, mielai laukiamas 
savaitgaliais. Jie Imis turiningi 
savo programa. Savaitgaliui 
mokama 5 dol. Registruojama- 
ši vietinės ateitininkų kuopose 
arba MAS Rytų Apygardos

• LDS Connecticut apskri 
čio vaidybą sudaro pirm. A. 
Paliulis, vicepirm. Marija But
kienė. sckr. St. Soprauiene.

Centro Valdybos pranešimas, 
liepos 30 d.’ posėdžio susita

rimu, Bendruomenės Tarybos 
UI sesijoj, įvykstančioj rugp- 
31 — rugsėjo 2 Chicagoj, da
rys: pirm. St. Barzdukas .(ben
drasis), vicepirm. dr. Alg: Na- 
svytis (geležinis LB fondas),, 

šventės j staniškis (iždo apyskaita),

Didinga programa, žymūs 
svetimtaučiai ir lietuviai sve
čiai. gardūs valgiai ir gėrimai 
sutraukia iŠ plačios apylinkės 
tūkstančius lietuvių. Tai ge
riausia proga pasižmonėti bei 
pademonstruoti lietuvišką vie
ningumą, kuris stebina ameri
kiečius, o tuo pačiu suteikia 
galimybės surasti naujų drau
gu ginant Lietuvos reikalus. 
Tad visi į šventę* A. 2.

o V. E. Sabai ir B. M. Ja
kučiai aplankė savo gimines 
R. G. Kirkus Rochester, N- Y. 
B. Jakutis, gyvenąs MedfOrd,

cktono 
vo Miss 
gyv. Brooklyne, Mata.

Gegužės 30 buvo ■ ištiktas 
taip pat automobilio nelaimės 
J. Danilovičius, gyv. 286 
School St Jam padaryta kojos 
operacija. . <

Fr. Drummy — Ručinskai
tės šeima susilaukė berniuko. 
Fr. Wenclow - Matulevičiūtės 
šeima mergaitės, šie jau turė
jo du. sūnų. Mikas

• Izidorius Vasyliūnas, a- 
tostogaudamas Kennebunk-

iniciatorė ir rengėja, Brano G. svytis'^geteįnis. LB tanias). sve&Z
indėnu šventes J. Staniškis (iždo apyskaita), 2“Xuik * Ank^u

kS£ “ “k^ ■ Sp M tavo muzi-

tba mis,' JAV ir Kanados lietuvių 
;ėsi iš tautinių šokių grupėmis ir jų 
i malo- vadovėmis bei vadovais. Chi-

NEW YORK CITY, 7S Sceond Avė.. TeL ORdumt 4-1540 
DETROIT lt. Mielu INU M Csotpoo Ave„ TO 0-0M0 
RARTKORO. CONN„ ąU Ataanv Avenue CMnpet 7-5104 
LOS3MMUR m 9* VeroMUt AiU DU MM 
PROADELFRIA ta, PK. Stt No. TU SLo WA l-TMT 
CR1CAGO, OL, SMI W. M SU CMcm* 2S. UL CR 7-flN 
NEĮTARK. N. Jw M> Maitot SU Nruark, N. J. MA

Gražus savaitgalis sutraukė 
labai daug svečių. Suvažiavo sveikinimai gauti iš
čia apie 700 ma^ų iš Dėt™- konsulo Chicagoje
to, Clevelando, Chicagos. Kai 
jos iškėlė žmones, tai jų buvo 
apie 2000- Vieni buvo jau sto
vyklą matę. Didesnė dalis ją 
išvydo pirmą kartą ir turėjo 
džiaugtis ta gražia gamta, kur 
erdvu ir švaru, turėjo džiaugę 
tis ir tuo darbu, kuris čia įvyk
dytas. Tikrai tai didelė lietu- 
viška sodyba — vasarvietė, Mahan0^ m 45
tar ne Uk jaunimas ras go- ’
bą, bet ir vyresniesiems bus ... ... .®. Z *.
idsada miela užklysti bent sa- ’eha"» *ške11'™.’ š''ent“ aU' 
vaitgatais poilsiauti. darJ™u STC^ P^veton-

Atidarymo Bkilmėš prad*. mu GruP® a *«■»« 15 aak^ 
— -——.......... ........ to rikiuoji

lai), Ig. Malėnas (švietimo rei- kos vakaras•, skambino pianis- 
kalai). Centro Valdybos na- tė Julija Rajauskaitė ir p. Ja- 

referuos šiuos dzentavičiūtė iš Montrealio. 
Alg- Nasvytis— Taip pat buvo prijungta ir li- 

ildymo, Ig. Ma- teratūrinė dalis. Koncertai 
enklelio. vyksta vienuolyno biblioteko-

bingieji asmenys, stovyklos

Karšt- Patr.

• Dail. V. Jonynas padarė 
6 vitražus Kennebunkport, Me. 
vienuolyno koplyčiai. Vitražai mas atsiliepti adresu: Mrs. He- 

len Mikaitis. 507 East 5th St. 
(Rear), So. Boston 27, Mass.

sakė, kad tokios stovyklos ne
reikia, kiti dejavo* kad ja pasi
naudos tik Detroitas. TaSau

lygas pačiai stovyklai geriau 
tvarkytis ir didėti.

Pačiai stovyklai ir visai He- 
tuviškai sodybai linkime kuo 
daugiau suburti lietuviško jau
nimo ir virsti gražiu lietuviš
ku kultūros židiniu. T.N.

sekimo, šitaip daug rankų di
džią naštą pakėlė- Tebūna tai 
lietuvių tautos garbei, gerovei 

ateičiai!

. Lituanistinių dalykę 
pogramos

Bendruomenės Centro Val
dyba liepos 30 d. posėdy iš
klausė nario švietimo reika
lams Ig. Malėno pranešimo 
apie lituanistinių dalykų prog
ramų rengimą. Visiems daly
kams programos jau pareng-

klausimus: dr. Alg- Nasvytis— 
LB įstatų papildymo. Ig. Ma- 

‘ lėnas — LB ženklelio.
Bendruomenės Tarybos dar

bo statutą rengia komisija,

Brockton 39, Mass.

e Hartforde, Conn-, šv. Jo
no Evangelisto Draugija rug- . 
piūčio 11 rengia .pikniką East 
Hartford, Conn. Visi lietuviai 
mielai kviečiami.

o Vyčių seiman, kuris Los 
Angeles prasidėjo rugpjūčio 8 
ir truks kelias dienas, išskrido 
Jozefina Rusaitė ir Ona Sosa- 
rytė, abi iš Great Neck, L. L__
Kalifornijoje praleis mėnesi 
atostogų ir vyčių seime atsto
vaus Great Necko vyčių 109 
skyrių. Linkime sėkmės ir 
malonių atostogų.

e Kazio Būro, savo svainio, 
ieško Jonas šikšnys iš Šiaulė
nų, Lietuvos. Pranešti adresu: 
Valerija Dalangauskas. s 151 
Fairview St., New Britain, 
Conn.

e Darbininkui paremti au
kojo S. Markevičius iš Eliza- 
betho 1 dol-, P. Savickas iš 
Nashua, N. H., 3 dol. Rėmėjam 
tariamas nuoširdus ačiū

vad. adv. E. A-
■■

Kun- Juozas Petromkas, 
Nek. Prasidėjimo par. vika
ras, atostogų praleisti išvyko 
į Chicagą. Ta proga aplankys 
savo brolį kun. Jeną Petraus
ką, MIC, ir kitus giminaičius.

Stela Jonės - Plokavi^itė 
su savo dukrele atvyko iš Flo
ridos aplankyti tėvų— H. K. 
Plechavičių. , <

Kep. Alfonsas Mažutaitis 
vardo dienos proga buvo pa
sveikintas per A. Kneižio ve
damą radijo valandėlę- Drau
gai ir giminės palinkėjo tar
nyboj pasisekimo.

J. ir B. Zainiai minėjo 35 
m. vedybinio gyvenimo sukak
tį. Iš draugų ir giminių sup
laukė daug nuoširdžių sveiki
nimų.

Mirė: Valteris Strameckas, 
palaidotas iš Nek. 
mo bažnyčios; Valteris Trapi- 
la, palaidotas iš šv. Jadvygos 
bažnyčios; Konstancija Petrau- sukakti. Visas miestas ’
skienė, gyveno Alstonc. palai- atirt,I0,„ -tn<)ita)ai--’. kurie, 
dota iš šv. Antano bažnyčios. pasta >oše indėnu plunksnom

rėkaudami skelbia minėjimą

ŽINIOS IŠ STOUGHTON, MASS.
Automobilio nelaimėj, su- lietuvaitės: B. Savickytė. Kli- 

sidūrus dviem mašinom 27 maitė, Vareškaitė ir dvi Fos- 
kely, ' važhiojant į Brocktoną, ter. Iš 9 vedėjų ir prižiūrėto- 
liepos 29 buvo sunkiau sužei
sti Mr. ir Mrs. Fisher ir jų 
duktė Linda, pusseptintų me
tų, ir vaikiukas Mike. Taip 

tos ir su įvadiniu aiškinamuo- Pat nukentėjo Miss Bemice 
Stoddard (jos motina ir Mrs. 
Fisher 
Vaikai 
namo,

čio 15. Gražus ir didelis La- medžiotojams ar žuvininkams. 
kewood sodas, netoli■> Tama- Un|?|k(m p.Plltab,

Rugpjūčio 1 čia lankėsi iš 
Cicero, I1L Jis džiaugėsi malo
niu susitikimu su kun- P. čes- cagos parapinių mokyklų mo- 

•___ -- 2_. kiniais ir jų mokytojomis sese-
tačhi, Tainiįua’ fr kitais kuni- temis, padaliau tais tūkstan

čiais lietuvių, kurie atsiliepė
- kviečiami ir į šventę atsilankė.

Centro Valdyba taip pat nuo- sudaryta iš Tarybos narių J.
širdžiai dėkoja visai lietuvių Bajarčiaus, M. Rėklaičio fr R. ______ ________ ____
spaudai, šventę garsinusiai fr Skipičio. Referentais Bendruo- jau Įstatyti. Pati koplyčia ga-
tuo prisidėjusiai prie jos pasi- menės veiklai apžvelgti kvię- lutinai dar neįrengta dėl pasi-

čiami'Tarybos nariai A. Ben- taikinsiu sutrikimų, gabenant 
dorius (organizaciniu atžvfl- g Italijos marmuro altorių.

džių pavėsyje.
- CAMBRIDGE, MASS. Vailcučiy oisuna

Kun-. E. Vasiliausko suorga
nizuoti vaikai, nuo 7 metų, 2 
vai. po pietų atliks savo prog
ramą pirmą kartą Lietuvių 
dienoje. Ateityje tikima įtrau
kti ir mūsų apylinkės jaunimą. 
Jau laikas, kad jaunieji dau
giau dirbtų fr rūpintųsi lietu
viškų iškilmių išlaikymu.

Kas rūpinasi?
Lietuvių. dieną rengia ir 

daug dirba vietos lietuvių Ku
nigu Vienybės skyrius, pirmi
ninkas, kun. kleb. P. čėsna, jo 
vikaras kun. L. Peciukevičius, 
kun- kleb. Juozas Nevaraus- 
kas įr kun. kleb. ‘ Kazys Ra
kauskas. Jiem talkininkauia 
kiti kunigai ir parapiečiai. IŠ- 
i^džiam* erafi pro^ama. pla- , t<
tinami laimėjimai. Pelnas ski- 
namas lietuvaitėm vienuolėm 

Prasidėji- paremti.
125 motu sukaktis

Tamanua miestas mini 125 H

PITTSBURGH, PA.

Vakarinės Pennsylvanijos 
jungtinių lietuvių organizacijų 
Lietuvių diena įvyks rugpjū
čio 11. sekmadieni, West 
View parke. 
Schultz.

-.Taip praeitais metais buvusi 
ūkininko sodyba ' Tieitė nsavtr 
išvaizdą, Ten dirbo būrelis 
žmonių ir rengėsi. Kirto krū
mus, senus medžius, vedė ele
ktrą, vandenį, sureguliavo eže
rėlį, įtaisė paplūdymius mau
dymuisi ir pradėjo pačią staty
bą. Atėjusi žiema jau rado į- 
pusėtus darinis, o šis pavasa
ris vėl kėlė darbščhtosius ant 
kojų, šį pavasarį buvo baigta 
salės ir miegamųjų pastatai- 

... Vadinas, jau buvo padaryta.
tiek, kad galima stovyklauti.

Mergaitės pirmosios čia ir 
atkilo su liepos pradžia.

Jos ir pradėjo stovyklavimą 
ir visiems parodė, kokios pui
kios čia sąlygos. Erdvu ir gra-. 
žu. Niekam netrukdai, ir kiti 
tau netrukdo.

Daug buvo įdėta darbo ir 
entuziazmo, tai ir oficialiam 
stovyklos atidarymui senai 
rengtasi. Sudaryta specialus 
komitetas, kuris kvietė svečius 
ir juos globojo.

Vargu patys statytojai ir

piknikauti, kol vienete kalno 
L papėdėje prasidėjo iškfimin-

! •Įprasta tokių švenčių metu, id^m^lieitoSms. _ 
sudarytas <ĮĮdelis_ P1®* čiai gi ir kas tik galėjo šoko į 

* " ežerėlį maudytis-
Dideli stovyklų? plotai, di

delė ir graži buvo pati šventė.
Ja oficialiai atidaryta sto

vykla, kur kas vasarą iki vėly
bo rudens galės stovyklauti 
nemaža jaunimo, čia jis gaus 
tai, ko neranda savo aplinkos 
mokykloje — ras lietuvišką 
nuotaiką, augs ir stiprės mūsų 
tautai.

Prie stovyklos statymo daug 
prisidėjo: inž. Ig. Mikaila, inž. 
P. Baltakis, Br. Polikaitis, inž. 
L- Bajoriūnas, arch. J. Melni
kas, inž. J. Dunčia, inž. A. Ba- 
nėnas, inž. J. Valukonis, č.'. 
Anužis, Petrauskas ir dauge- • 
lis kitų.

Lėšom įtikti buvo suorga
nizuoti globos komitetai. Stam
besnieji aukotojai buvo: Ona 
Januškevičiūtė — 2^00 dol-, 
Marija Januikovičiūtė —2JXX) 
doL dr. J. Kazickas >r dr. K- 
Vatiūnas iš New Yorko — 
1200 doL Vincas lemantaus-

Darnusis, kuris daugiausia rū
pinosi pačios stovyklos organi
zavimu; inž. A. Mikaila — sto
vyklos statymo komiteto, pir
mininkas; kun. V. Dabušis, — 
Ateitininkų Federacijos gen. 
sekretorius, vienas iš pirmųjų 
New Yorke suorganizavęs 
stambias aukas, seselė Paulė, 
Ig. Malėnas — LB Centro val
dybos vardų; dr. Z. Danilevi
čius — Gajos korporacijos var
du, pažadėjęs per 2 metus iš 
Gajos korporantų gydytojų su- 

I rinkti 10,000 dol.; kun. J- Vai- 
šnys SJ — jėzuitų vardu, preL 
P. Juras, vysk. V. Brizgys ir 

f kiti.

gaiš. Svečias 5 metus yra dir
bęs lietuvių parapijoj Balti- 
more, Md.. Ką tik grįžęs iš 
ALRK Federacijos jaunimo 
stovyklos atidarymo iškilmių, 
pasakojo, kad padariusios di
delį ir malonų įspūdį.

Kalbėtojai
Didžiulėj salėj 4 vai. p. p. 

Lietuvos konsulas Anicetas 
šimutis iš New Yorko. Ona 
Bernotaitytė, tarnaujanti A- 
merikos laivyne, kalbės ang-

MOKYKLOMS PARENGTOS LITUANIST. PROGRAMOS
LB INFORMACIJA gių) ir dr. J. Girnius (kultūri- 
- - n*u atžvilgiu^ Bendruomenės

šventės referentu kviečiamas 
Tarybos narys kun. St. Yla.

Bendruomenės Tarybos po
sėdžiai yra vieši, tad į juos 
kviečiami svečiais visi lietu-

Birželio 30 d. Chicagoje į- 
vykusi lietuvių tautinių šokių * 
šventė buvo didelis kultūrinio 
mūsų gyvenimo įvykis. Jo a- 
pimti rodo impozantiški prog
ramos dalyvių ir žiūrovų skai
čiai. Dar reikšmingesnė ji sa
vo tautine nuotaika ir dvasia. 
Jos įspūdžiais ir ligi šiol te
begyvename.

Didžiai malonu taip pat pa
stebėti, kad ir mūsų spauda, 
vertindama tautinių šokių 
šventę, iškėlė jos pasisekimą 
ir pabrėžė jos reikšmę.

Bendruomenės Centro Vai- _ _
dyba, liepos 2 d. pasėdy ap- jungdamįesi būsim stipresni, 
žvelgusi tautinių šokių šventės 
laimėjimus ir atsiliepdama i 
jos paliktus Įspūdžius, vienu

vardą ir pačią veiklą. Bend
ruomenės Centro. Valdyba lie
pos 30 d. posėdy su tokiu -nu
tarimu sutiko ir Buffalo Lie
tuvių Klubą nuo šios dienos 
laiko Bendruomenės vienetu. kuriems rūpi ir Įdomus

Centro Valdyba Buffalo Ue- Bendruomenės darbas. Tary- 
tuvių žygį, t laiko platesnės 
reikšmės turinčiu pavyzdžiu, 
kuriuo turėtų pasekti ir kiti 
atskirose vietovėse paskirai 
veikią bendriniai organizaci
niai mūsų junginiai (klubai, 
draugijos ir t. t.). Draugėn

Bendruomenės
lės bos sesijoj dalyvaus n- oficia

liųjų svečių. Be Tarybos prezi
diumo, jų kvietimu rūpinasi 
komisija, sudaryta iš Tarybos 
narių kun. dr. A. Juškos, K. 
Musteikio ir R. Skipičio-

Vaišes Tarybos nariams pa
gerbti rugp. 31 d. vakarė šv. 
Antano parapijos salėje ren
gia Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba ir Cicero



Šlakio Ylos
246 pusi., kaina $2.00.

S’J.MMER RENTAlS

MICHIGAN FARM SURIS
SAVAIME AIŠKU!

PROP. FOR SALE

NASHUA, M. H.

VISAI TEISINGAI!

LA 8-5425
14M Caniff, Detroit, Mieb.

1894 W. Oth St., Chicago, ULMULTIPLE SCIEROSIS?
ALLAN STETVART

PARMODAMA

Draudimo reikalais, taksy (Income

(Skelb.)

Juozas Andriušis
HE WESTMERE

ART4IR1YIS
Auto mechanikas

BARGAIN:

Juozas AndriušisIlerbert and Bloomfield

mėn.
Ne-.

kaimo vasarvietė šeimoms. 
TV. Maudymasis. Visi sportai.

Puikus maistas, rengiamas 
šeimos stiliumi Švarūs kam

bariai, šviežios daržovės. 
$35 ir daugiau. Kat bažnyčia 

arti; Telef. FReehoId 7718

PRALEISK ATOSTOGAS CKYJE
Patogios lovos, geras maistas. Viso
kį sportai. Arti plaukymo galimy
bės. taip pat ir laiveliu plaukymas. 
$35 savaitei. Atvira ištisus metus. 
Rašyk ar telefonnok Hoosic FaOs 
753 J 1. Arti kat. bažnyčia.

Meadowbroek Gnest House and 
Fanu Buskiric, N. Y-, Ritate 67

savininko perkėlimo. Thomas 
Šlyne, 2 A Rnnndarv Avė.

FErsMag 1-5819 <

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS IS’S. CO, Hartford. 
Caateetieat

GREENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui. Skambinti:

INdependence 3-6709./

Gal* Laber Day Weekend 
MASQUERADE PARTY

A HAVEN FOR JELDEKLY 
PEOPLE ' 

Gracious.livmg, city conforts. 
individual care, ejcellent food, 
home-like surroundings, single 

and double rooms. $35 weekly. 
Write or phone. 

London HilI Hotel 
Jackson Mills, N. J. 

Tel, Lakewood 6-2255

THE HOMESTEAD
Narrantet, N. Y.TeL 12 R. 15

Gražioje .vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniuku 
skautų stovyklos. Modemiški kam
bariai. taueriai, plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
virimo stilius. Netoji kat. bažny
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20. $7 per diena, žemos 
tarines ragu, ir spalio. Frieda A.

Hollywoodo artistė, taip foto
grafai sako, geriausiai pozuoja 
visam pasaulyje. Bet ji ir ge
rai važiuoja! New Yorkan tai' 
lėktuvu atskrido atsiimti foto
grafų premijos, bet Hollywoo- 
de laksto automobiliu- Ji tu
rėjo skubiai grįžti, nes polici
ja j? prikirpo iri važiavimą 90 
mylių i valandą. Bet tai ne
tiesa. Ji griežtai užginčija: 
“Tai nebuvo 90, bet .110”!

Rates:
$2.50 to $3.50 per person. 2 in rm.
$4.00 to $5.00 per person, 2 in rm.

(Private bath & shover) 
New Ovnership—Mgt.

O Teitam išsi- 
•’a; dilesnė nei

Artunjanas, kuris pirminin
kavo sovietinei delegacijai Že-

brcniTC

Eas| Dūrbro 2, N-Y.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

5 bed room house, nfcely fur- 
nished, spactous grounds' Hght 
of way to lake, open fireplace, 
dining room, kttchen, t baths, 
l»t mile to Catholic church.

Prfced right Charles Boach. 
Ddred, N. Y- BarryvūJe 2E02

ATOSTOGŲ KARALYSTĖ 
Greenville, N. Y. _ - 

Tek Greenville 5-4659 
Sfor Route Marion Flynn
puiki ir rami provincija. Catskill 
Mt. Namu virimas, šviežios daržo
vės, vietos kepimas. Arti bažnyčios 
ir visoks veikimas, iškaitant plau
kymą bei jodinėjimą. $5 dienai už
tenka 3 valgiams ir nakvynei; $6 
savaitgaliams. Rezervuokitės iš an
ksto. (Traukiniu vykti iki Hudson, 
N. Y.

Port Authority Bldg. Greenville, 
" Andy’sTasf Service-' **»-•-

IR YRA, IR NĖRA!
. Keleivis, vaikštąs iš Bostono 

pas savo “75,Olietuvi« Nau
joje Anglijoje ir 1,000,000 
Jungtinėse Valstybėse”, lie
pos 17 iškeliavo su tokiu įspė
jimu: “Nepriklausomybė be 
apsisprendimo gyventi nepri
klausomai visai neįmanoma”. 
Jei kam sunkiai, įmanoma su
prasti, kas čia norėta pasaky
ti, tegu pasako savo žmonai: 
“Apsisprendžiau, kad nesu 
apsisprendęs priklausomai su 
tavim gyventi, tai mudu lyg 
nevedę. Nei tu kur pabėgai, 
nei mirei, nei mudu persisky- 
rėm, bet taip jau išeina”. ,Po 
to bus aišku, kas dar nebuvo 
paaiškėję.

Jokubauskui. kuris pasirūpins Pagalvok tik, po 82 metų~. 
persiusti Darbininko adminis- užsidarė. O atsidarė, kai aš 
tracfjai. P. J. gimiau-

— Bet ar verta dėlto taip 
graužtis?

NEW RMIMOND
Kėntocky Avė. First from wa3c 

Ocean. view Tooms. Largeveranda, 
TV, Modern aireonditioned Rest- 
aurant, Elevator, Private baths 

& running water. Walk to Cath. 
church.

For sununer
$2.50 per person up. Write for 
Free Hotel literature. W. F.

Kneller, Own., Mgr. Phone At
lantic City 5-0151. Free bathing.

152 Tennessee Avė., 3rd Hotel 
from boardwalk 1 įį blocks to 

Catholic church. Elevator, Garage, 
Parking lot, Bathing from hotel, 
Hospitality. Cleanliness, phone: 

Atlantic City 4-3955

• (Bring your costume)
Ratu: Friday nite te Monday afler hmeh 

Rrservr now.

— Kodėl gi,* mielasis Mc- 
Pherson, šiandien toks liūd
nas?

— Ak, kaip neliūdėti! Va
kar mūsų sporto klubas, 
užsidarė.

SCNNYBROOK
Maloniam atsigaivinimui, gerom 
atostogom, visokiems sausumos ir 
vandens sportams. Puikūs vokiški 
ir amerikietiški valgiai. Tik $38 
savaitei liepos ir rugpiūčio 
Pavasario—rudens kaina $33. 
toli kat. bažnyčia. Tel. 317.

Ernest Bitter, R. D. 1, 
Catekfll 19, N. Y. “MTRPHY’S WYALUSING 

MOTEL”
Rt. N 6 and 309, Wyalusing.

Penna. Ka tik pastatytas. Pasinau
dok gražiom atostogom ar medaus 

mėnesį gražiuose Alleghany kal
nuose priešais Susquehanna upe.

Pasivažinėjimas laiveliu ir maudy
masis, visi kambariai su privačia 
vonia. Privatus valgomasis. $7D0 
piorai už dieną. Greyhound auto
busas pravažiuoja pro duris. Arti 

kat. bažnyčia.
Tel. Wyalusing 2792

Gaunama: DARBININKAS 68 Bushwick Avė. 
Bnooklyn 21, N. Y.

EIKTUPEKLON!
. Vilnis, žinoma, raudona ir 

ne marių, ‘ bet komunistų, be- 
sidrumsčianti Chieagoje, ,lie- 
'pos 30’ niršta: “Mūsų vadei
vos nuolat aiškina, kad Tary
bų Sąjungoj bemaž pekla . . . 
bet nenori, kad bet kas ten 
važiuotu”. Visai teisingai! Kai 
žmogus kitam ko pikto linki, 
dažnai sušunka: “Eik tu pek- 
lon”!

ir merginų klubai rugpiūčio 
8 d. 2 vai- po piet lenkų pik
nikų sklype Nashua “Pulaski 
Park” ruošia didžiulį pikniką 
su įvairiomis loterijomis, šo-

konferencijoje, paklaustas a- 
jne darbininkų streikus Sovie
tu Rusijoje, irgi paklausė: “O 
prieš ką jie streikuos? Pas 
mus darbininkų unijos turi 
lemiamą žodi darbininkų klau-

riams nepalankių vasaros kar
ščių, beveik visi atstovai jį vėl 
platina. Nežiūrint visokių kal
bų ir New Yorko • apylinkėje 
apsiėmė atstovauti Mamytės 
sūri visiems gerai žinomi pre
kybininkai A- Kaunas ir J. 
Kiaunė, 52 ir 59 Hudson Av., 
Brooklyn, N. Y. tel. UL 8-7821 
Norint pristatymo į krautuves 
ir į namus kreipkitės jų adre
su ar patys pasiimkite iš šal
dytuvų. J. Dagys yra fabriko 
įgaliotas atstovas prekybos or
ganizacijos tvarkymo reika
lams visuose miestuose. Užsa
kymo bei visais kitais reika
lais kreipkitės: Scottville 
Cheese Ine,, Scottville, Migh. 
Tel. 451 V- Paukštys, ir C. 
Paukštys M. D. savininkai.

TALARSKI
FUNERAL BONE

a skis attetikos vaizbomis 10 
p vai.' ryto Re-Steriing Field. Tą 

pačią valandą lauko teniso 
' varžybos bus Pope Park.

. \ Pirmenybių . kulminaciniu 
punktu bus futbolo varžybos, 
kuriose susitiks New ,Yorko 
DSK, pernykštis JAV lietuvių 
vicemeisteris, ir Waterburio

? ’ Gintare. Bostono Daiva* dar 
nepajėgė savo futbolo koman
dos išstatyti. Kas bus stipres
nis, įgys teisę važiuoti į Ro- 
chęsterio rungtynes. Futbolo 
varžybos bus sekmadienį, rug
piūčio 11, Colts Park, 3 vai. 
po pietų. Po ju — dovanų į- 
teikimas laimėtojam

šeštadienį vakare, rugpiū
čio, 10 šv. Trejybės parapijos 
salėje bus sportininkų-ir jų bi
čiulių vakaras.

Pamaldos sportininkam sek
madienį bus šv. Trejybės baž
nyčioje 11 vai.

Pirmenybių rengėjai yra 
Hartfordo Grandis ir Waterbu- 
rio Gintaras. Grandžiai pirmi
ninkauja Zabulis, Gintarui — 
Katarskas. Linkime sėkmės ir 
gausaus būrio žiūrovų.

(Nukelta i 7 psl.)

simu”. Atsakymas savo teisin
gumu tiesiog pritrenkiantis, 
kadangi sovietų valdžia ir dar
bo unijos yra viename asmeny-

IMigeidauJanius patyręs prie
FORDO automobili’.,

o taip pai Mkonins žmogių noris Ibnoktf aulo mechaniką Ir tu
ris norą ir palinkimą prie to darbo.
Oro’? darbo ulyjrm, genu atlyginlnum. daug antvalandžht. jei 
pageidauja, ttortogua Ir kltoa gerovės.

tonas išvaro šėtoną, jis pats su 
savim nesutinka; kaipgi tat jo 
karalystė išliks?

Guėst hatūe Ite W«nse« 
Idealu- located $30 week, 

For furthęr information wrile 
CAMP DIRECTRESS 

659-723 Beimont Avenue 
North Haledon, N. J.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Išpopuliarinot Miėhigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausia. Mes pasižadame ir toliau jišhs gaminti tik 
patį geriausią sūrį. ,

fliOTEL
220—4t£ Av<£ Asbury Park.

TeL PRospect 6-7299.
Blokas j vandenyną. Laisvas par- 

‘ kinimas. Restoranas. Privatus 
maudymasis. Dvigubas kambarys 
nuo $5 iki $12 dienai. Vapdenyne 

maudymasis veltui. Savininkai

Stationary, sodės ir dovaną krau
tuvė. Apyvarta $80,000. metuo
se. Ilgiems metams nuoni<« sutar
ti?. Mėneįiui nuoma $100, Vie
ta Stamford, N, Y.
Prašome rašyti ir kreiptis: 

Charles Sehellig 
Bartom Motei 
Route 199 
Red Hook, N. Y.

tik užmiršau tai priminti, — 
anuos, kurie belsis į tą peklą, 
taip pamoko: “Norint pagauti 
didelę, žuvį, reikia - . . labai 
atsargiai eiti prie jų”, šios 
žvejojimo taisyklės laikėsi 
Chruščiovas gaudydamas stam
bias lydekas: Molotovą, Malen- 
kovą, Kaganovičių ir kitus 
ešerius. Žv- BePMtORts

Waterbury, Conn.
Lilijai Urbonaitei priešvedy- 

binis banketas buvo suruoštas 
rugpiūčio 4. Busimoji nuota
ka yra slaugė ir asistuoja dak
taram operacijų metu St Ma- 
ry*s ligoninėj. Jos tėvai Urbo
nai yra Darbininko skaityto
jai nuo pat pirmojo numerio.

Iš mūsų kolonijos organi
zuojami autobusai į trilypį — 
Moterų Sąjungos, LRKSA ir 
LDS pikniką, kuris bus rug
piūčio 25 Lietuvių parke, East 
Hartford, Conn Bilietų į abu 
galu kaina $1.35, gaunami pas 
minėtų organizacijų narius ir 
phtinami prie šv. Juozapo ba
žnyčios antradienių, penkta
dienių ir šeštadienių vakarais.

Darbininko prenumeratą, 
kurie esate dar skolingi, jūsų 
patogumui taip pat galite su
mokėti aukščiau minėtais va
karais ten budinčiam Petru:

mi įvairūs dokuiMiitai.
(vairtanr draudimo |MaRow apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir auneninis turtą* nuo ugnies ar hairiu 
rusių atsakomybės bei pavogimo. Save falite apsidrausti nuo 
nelaimingų auitlkimų bei ilgos, kartu apmokant ir ligoninė* 
tšl«ida.<<

Tax) paruošimui, notoriniy doku 
menlŲ tvirtinimui

Apžiūrėk i| namą
Puikus, gerai užlaikytas, 7 kamba
rių, ramiame provincijos miestely
je, 1 (a vonios, 3—4 miegamieji. 
Geras susisiekimas su N. Y.: geros 
parapijinės ir vie‘ -io- mokyklos. 
Kaina žem: u 
kėlimui. V' tė 
siūloma kaina.

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

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

SEA ISLE CITY. NEW JERSEY 
Waterfront lots"with' bulkhead, 

nice neighborhood—$5.000; Large 
5 bdrm. house, open porches, living 

room, dining room, kitehen and 
bath on main inland waterway. 
bulkhead, dock and 50 ft. front- 

age on waterway—$18,000.
Improved lots on Landis Ave^ one 
block from beach residential neigh

borhood—$3.000.

3S9 Mapie Avenue, Hartford. Cmm

Matontel patarnauja, ttetuvfoms ncBjal'tranftose patalpose, 
' prieipama kaina.

Tek CHapel 6-1377

Masmpequa Nor.it -• P mieg, ran
ča, tarp gerų kaimynų, pristatytas 
garažas, pilnas bcismentas. didelis 
kampinis sklypas. St. James par. 
Perimti 4<r G. I. mortglčjų su 
$4.800, Mokestis $102 mėnesiui. 
Kaina- sumažinta iki $14.200 dėl

GENERAL INSURANCE MOKER 
CONSULTANT - HOTARY PUBLIC

kiais h* kitomis maloniomis 
programomis. Bus ir skanių 
užkandžių bei gaivinančių gė
rimų.

Pikniko ruošėjai ir parapi
jos kunigai visuš maloniai
kviečia tame svarbios reikš
mės, piknike gausiai dalyvauti.

MAMYTES SURIS 
VĖL PAS. JUS

Kaip gi ne? Juk jau 
nebeįvyks mūsų klubo šim- 

« T. • - tametė sukaktis.Po kiek užtrukusio.' argam- t______~ _
zacinio ir gamybinio persitvar
kymo, Mamytės suriš vėl yVa 
plačioje rinkoje. Savo skoniu šv. Kazimiero parapija šie- 
ir nauju įpakavimu žymiai met rudenyje švęs 100 metų
skiriasi nuo anksčiau buvusio, bažnyčios pastatymo sukaktį.
Nebuvo skelbiama, kol nebu- Tom iškilmėm ruošiamasi jau 
vo gautas pagermimo pripaži- dabar. Parapijas jaunųjų vyrų 
nimas iš tų, kurie šio pageri
nimo reikalavo. Nežiūrint sū-

Good 4 apt. building for summer 
rentals—one block from beech— 

fully fttmished, $20,000.
Vincrnt L. Lamauna, Bealt-or 

1SS 44th SU Sea Me City 
Sea ble 8^9161 and Sea lsle S-3165

BARGAIN IN JAMAICA
Cornef lot and 9 room frame 
house. Oi! heat, 2 baths. Can 
be used as 2-family or fum- 
’ rooms. Near church and 
schools. Mix. grp. Rače track 

parking on lot $18.000.



darbi Mi>Mb y
METINIS PIKNIKAS A Tttį St PeterEbųrge ir U

- -jau visai čia pat' Bus sek-
madienį, rugpiūčio 11, Linden, fttffĮr Ttufrntų r>dgnri|» 
New Jersey- metinę išvytąnmiiašeštadie-

metais, nį, rugpifičto 10, į Pr. Lapie- 
taip ir šiais lankiame suplau- n& vasarvietę, Stony Brock. 
Itiant daug lietuviškos spaudos T'—J**J- * —’ 
bičiulių iš plačios New Yorko 
bei New Jersey apylinkės.

E Brooklyno važiuos specė 
alus autobusas nuo Apreiški
mo parapijos bažnyčios (No. 
5th ir Havemeyer gatvių 
kampas) 2 vaL popiet_ 

Lindenietės ■ šeimininkės jau 
gamina skanius užkandžius.

piūčto 3 parvyko atostogų pas 
savo tėvus Bostone. Svečias 
apsistojo jėzuitų misijų na
muose. *

Tretininkę rekolekcijos 
užbaigtos rugpiūčio 4 susirin-

., -Puikus 20 kamg&riu viešbutis. 
Root 9 ir 190. arti Red Hook. N.Y.
Metinis pajamos $80,000.00. Kam
bariai visą laika išnuomoti. Didelis 
valgomasis kambarys ir kiti pato

gumai Didelis sklypas žemės, 
daug vietos statyti automobilius. 
Kaina J12Ę.OOO. — 29% grynais.

Gera proga puikiam bizniui 
ir dideliam uždarbiui.

...... SsBSM
F U NEB1L BOM lt

25 * W. Broadvvįiy 
South Boston. Mato-

JOSEPH BARACEVKllt
Laidotuvių Direktorių^ 
TeL ANdrew 52590

■• ■
f

g

I'

f

. Edie Andrews orkestrai tai- 
. so savo stygas, rengdamiesi 
jau nuo 4 vaL popiet -pradėti 
groti.

Bus alaus ir kitų gėrimų.
Kiekvienas yra ten laukia

mas ir kiekvieno atvykimas 
bus giliai įvertintas.

Dariaus - Girėno paminklo 
planai su architekto priežiūra 
liepos 8 buvo užtvirtinti New- 
Yorko miesto parkų ir dailės 
komisijoje. Į patvirtinimą dar 
neįėjo Dariaus Girėno reljefai, 
kurie bus pristatyti vėliau, 
nes nesuspėta jų baigti- Pa
minklas bus pastatytas Union 
Avė., netoli Grand St, kur 
yra Tituanica Sq. Bus aukštas 
vėliavos stiebas su pedestalu, 
kuriame bus įrašai lietuvių ir 
anglų kalbomis ir Dariaus-Gi
rėno bronziniai reljefai.

jo dviejų metų' nHrtfes sukak
ties proga bus rugpjūčio 17, 
10 v. pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwtok Avė., Brookly- 
ne. Pamaldose kviečiami daly
vauti v^oniesjšrtinnejĘ- draa- 
gai to jo gerbėjai

Dail. A Galdikas
nuo liepos vidurio vasaros a- 
tostogų išvyko ( tolimąją Ka
nados šiaurę, ' kur studijuoja 
ano krašto gamtą ir piešia- 
Kartu su juo keliauja ir Tėv- 
J. Vaškys.

Juozas GUcus

Tamsos jaunimas siautėja New Yorke
New Yorke nuo 1950 metų to rajonus, . kur daugiausia 

pradėjo- žymiai didėti maža- siautėja - jaunieji kriminalis- 
mečių kriminalistų — paaug
lių ir jaunuolių. Pereitais me-

F U N E R A L HOME 
197 Kebster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

f^aidotuvių Direktorių* 
ir Balsamuotojaa 
Camhridge. U*sa. 

NOTARY FLIBIJC 
t*au»nmvteMMt diena ir imjffl 

Nauja moderniška koplyčia šei-
MOTEUS

Dešimt paskiru jungtiniu ir puikūs 
trys kambariai savininkui; Geriau
si. pagal-paskutiniu dienų reikala
vimus, įrenginiai. 10% nuosavybės 

kalhos,'g#no pelno įrodomai- 
Kaina 540,000.—Pusė grynais.
Didelė proga geram bizniui, 

greitai išrenkamas įneštas kapi- 
talas ir padaromas puikus 

uždarbis.,
Kreiptis informacijų

Barton’s Metei Boot 199 
Bed Hook, N. Y.

meauns dykai. Aptarnauja Caud- 

bridge ir Bostono kolonijas že-, 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.
Re&aie šaukite: TeL TB <-«4S4

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

JtephenAroniiskisį
. (ARMAKAUSKAS) i

GraboHus-Balsamuotojas I 
! MODERNIŠKA KOPLYČIA | 

423 Metropolitan Avė. j
Br< oklyn, N. Y. I

tai: tai Washington Heights, 
Ldwer Bronx, Red Hook -(pa
čiame New Yorke) ir Wiili- 
amsburg (Brooklyne). Polici
jos viršininkas Stephan P. 
Kęnnedy sako, kad jam reikė
tų papildomai bent 5000 poli
cininkų, kad būtų galima ra
mius žmone^ apsaugoti nuo

kimu ir kanoniška vizitacija- 
Rektūekdjas pravedė ir vizitar 
ciją atliko kun. Pijus šarpnto- 
kas,, pranciškonas. Išrinkta 
nauja brolijos valdyba: Emili- 
jh Plekavičienė, Magdalena 
Petravičienė, Vladas Brazaus
kas, Sofija Rimaitė ir Antani
na Majauskaitė.

Elzbieta Tarutienė
* mirdama testamentu šv. Pet

ro parapijai paliko 1000 doL 
Pinigai jau įteikti kieti, kun. 
Pr. VirmauskiuL

Morta Jurienė
šVj Pętrp. bažnyčiai paaukojo-------  _
arnotą ir dvi dalmatikas- MISCELLANEOUS

Vyčię seiman
į Los Angeles iš Bostono išvy
ko kun. A. Kontautas, V. 
Skudrytė, F. Zaleckaitė, J. 
Dravinskaitė, F. Grandelytė, 
L. švelnjs, F. Rudis ir J. Ole- 
vičius.

Ilona Stockyto/
'baigusi Girls’ Latin School la
bai. gerais pažymiais, gavo 
Northeastern universiteto pil
ną stipendiją- Studijuos inži
neriją. . • ; '

Vedė
Rugpiūčio 4 šv. Petro baž

nyčioje moterystės sakramen
tą priėmė Walter Lincoln su ______ _ ~ _____

Marija šataite. Sakramento a- ceiebrated every day t6r the

dar neturėjo 16 metų, suimta 
8,714, gi vyresnių kaip 16 me
tų — 13,925. Tai privertė 
New Yorko policiją š. m. kovo 
mėn- sudaryti atskirą policijos 
dalinį (Youth Divišion). Pa
skirta 417 žmonių ir arti dvie
jų milijonų dolerių kovai su 
mažamečiais nusskaltėliais. 
Per 4 mėnesius suimta 1,221 
jaunuolis, patikrinta 16,000 
butų, užeigų ir pasilinksmini
mo vietų. Bet tai nedaug gel
bėjo. Paskutiniu laiku pasikar
tojusios žmogžudystės privertė 
griebtis ' naujų priemonių. 
Rugpiūčio 13 pradėjo vakarais 
(nuo 6 vai. vak. iki vidurnak
čio) budėti policijos mokyklos v - t ,
536 kadetai Jie paskirstyti i drausmė mokyklose ir viešųjų peigas atliko jaunosios ginai- o^'u^Liring

ma — $85~0a Kreiptis: 74>29 n? Bnmdzienę, Stellą Mikalū- pagarsėjusius “tamsius” mies- mokyklų nureliginimas. naitis kun- F. Kireilis.
------- _ nienę ir Jadvygą Kilbryede. . • '

Kennebunkport, Maine, pas 
tėvus pranciškonus. Jų sal
daini^ krautuvė dar bus užda
ryta ir šį savaitgalį.

Mirė 4
Liepos 26 mirė Marijona 

Vencevičienė. Iškilmingai su 
trejom mištom palaidota iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios

P. J. O'MALLEY SALVAGE 
CO.

166 Water St., N. Y. 
WH 3-7890

Bazaar Novdties

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas. Du blokai nuo Elderts 
Lane, Jamaica linijos elevato-

dalyvavo preL J. Balkūnas, 
kan. J. Meškauskas, kun. N. 
Pakalnis, kun- Patiltoms. Ve
lionę koplyčioje aplankė kun. 
B. Kruzas, kun. A. Račkaus
kas, kito. Paultonis ir prel. J. 
Balkonas. Pamaldų -metu gie
dojo solistai. Velionė paliko 
hliliėBdfinė tris dukteris; Bro-

Policija, žinoma, yra gera ir 
reikalinga priemonė, kaip ka
riuomenė kare. Bet - mažame
čių nusikaltėlių sukeltas “ka
ras” turi ir kitas priežastis: 
piiesto kamšatis, kriminalinės 
filmos, purvinos lindynės, sto
ka priežiūros. šeimoje, menka

The

Pugatorian Sodely
A Mass Ueague for the 

Living and the Dead
Since — June 29th, 1856

Object — to provide you a steady 
means of giving spiritual help to 
the Souls of your dear Departed.

Benefrts — Eleven High Masses

TeL STagg 2-5043 J

Matthew P. Ballas?
(BIELIAUSKAS)

AT.R. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

87 Rd., Woodhaven. •
members. (This obligation is as- 
sumed in perpetuity by the Re- 

' demptorist Fathers).
♦Te OMigation — Perpetual member- 

ship . Stipend — $10.00.

S
Ieškoma pirkti vartota rašo- * VISUS KVIEČIAME] 

moji mašinėlė su lietuviškai w
ženklais. Pranešti Darbininko Į jĮ-f Į*] Jy]

a redakcijai: 910 WiHoughby rev. fathėr rector

Oltsklll kalllllOSC^ Avė-, Brooklyn. TeL GLx I TMlf A CFf!IT7IWP X CHURC"H0LV
DAR PRIIMA UŽSAKYMUS 5'7Zgl~ ___________________ A| J, 1^ O 1’1 V CJ A 1 V Lį .t. 173 e- T1,irt 8L-

DRUSKONIE Free Poor Souls Novena 
Booktet upon reųuest 

Address aū Communications to

VAŠAROJIMUI
DA*YTI AA SKAMBINTI- mokyklai mokyti lietuviusKA5TII AK SKMVUMNH. anglų abęj^>

gerai mokėti adghi ir lietuvių
• l>-railliaitl8 kalbas. Darbas dalinis. Rašyti

DRUSKONIE HALL
ANDES, N. Y.

TeL: ANdes 2-781

kuri įvyks
Money received from Purgatoripn 

Y Society will be used fofr the Re- 
”♦* demptorist Fcreign Misrions.

POLISH NATIONAL HALL X
108-11 SUTPHIN BLVD. JAMAICA, N. T. ♦*♦

Šokiams groja R. BUTRIMO ORKESTRAS ❖
LOTERIJA IR GAUSUS BUFETAS 

su baldais, 561 IQdgewood Av., y Pradžia 1 vai; po pietų 
Brooklyn, N. Y. e TA 7-3507 V__________________ ______

Įžanga $1.00 y

Williani J. Drake-
Dragunas

! LIETUVIS ADVOKATAS 5

Teiefoaas JAmaies 6-7272 į

Josepli Garszvc j
GRABORIUS J

231 Bedford Avė.
Brooidyn, N. V.

J. B. SHALINS-

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai
miesto dalyse; veikia ventiliacija.!

TeL VIrghda 7-4499

t “DARBININKO” METINIS PIKNIKAS į | -------- ---- Į----------------- ---------- ----— I
X X XĮvyks Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 11 d

KELIONĖ TEN IR ATGAL 01.75

LIETUVIŲ LAISVES PARKE—SEK"
PROGRAMOJE: Lietuviškos dainos ir šokiai, 

grojant EDDIE ANDREWS orkestrui.
VALGIAI IR GERIMAI

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.

Pradžia 2 vai popiet

4

Įeinant aukojama 75c.


