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OPTIMIZMU JAU VtL
padeda, negu kenkia.NESIGIRIA

pakėlimą. 'Laiškam iš 3 c. j 4, 
oro paštui iš 6 į 7, atvirutėm

laukė naujųnaremunty —pir- 
mscfiaRf sustreikavo tramvajų 
ir autobusų tarnautojai Lo* 
dzėje, antrame t pramonės di-

> stotis, kur 
darhminkaj. 
riešino. Ki
bi pamėgi
ni ir tram-

ir 85 demokratai. Priešinosi 
125' demokratai ir 4 respubli
konai.

šnipinėjimo pasauly.
Kaip tuo keliu nuėjo, jis 

pats pasakoja dabar, kada jis 
jau iššifruotas ir katja jo grės: 
mė jau sugiedota.

1935 jam pavyko gauti lei
dimą nuvykti j Rusiją aplan
kyti savo motinos. Kai ji mi
rė. jam pasisekė parsitraukti 
savo tėvą. 1943 į Ameriką. Ne 
dovanai

Maskvoje buvo susitikę ru
sų ir lenkų komunistai rašyto
jai. Neapsėjo bę kaltinimų vie
ni kitiem. Lenkų rašytojai kai
tinę rusus, kad atsisakydami 
nuo laisvės kūryboje ir prisi
imdami partijos liniją, jie nie
ko gero neparašę nuo 1934 
Rusų rašytojas A. Surkov, so
vietinių rašytojų sąjungos se
kretorius, aštriau prikaišiojo 
lenkam už linijos stoką. Len
kų rašytojas Worosylski buvo

usybė iš- Lenkijoje Gomulkai paspausti, 
darbmin-

Lenkijos pramonės mieste 
Lodziuje rugpiūčio 12 sustrei
kavo transporto darbininkai, 
ir apie 5000 darbininkų suren
gė demonstracijas. Jie reika
lauja pakelti atlyginimą 50%. 
Lig šiol jie uždirba mėnesiui 
800 zlotų (apie 35 doL). Už 
tiek pinigo galima Lenkijoje 
nupirkti' vidutiniškus batus.

Sovietų “Krasnaja zvezda” 
paskelbė, kad esanti atstatyta 
garbė maršalo Bliucherio, ku
ris prieš karą buvo sovietų 
kariuomenės vadas tolimuo 
siūose rytuose. JĮ pašalino iš 
vadovavimo 1938 Stalinas, ir 
Stalino Įsakymu jis buvo su- 
likviduotas 1939- Jo garbei at
statyti- priešinosi Molotovas. 
Bet Molotovui iškritus, dabar.

Kas ta “žymioji 
amerikiete’’?

SOBLE ŽMONA IR ALBAM JAU NUTEISTI • BET KAS PER VIENAS, KURIS JUOS ISDA 
VĖ? • JIS PASAKOJA SAVO I ŠTORMĄ IR ĮSPĖJA AMERIKI EČIUS

Trečiadienį ka 
milicija užėmė tn 
buvo susitelkę I 
Darbininkai nesi 
reiviai ir milicinm 
no pakeisti autolfl 
vajų tarnautojus^,

šiuo metu darį nebuvo aiš-

KĄ GALVOJA 
ADENAUERIS?

NYT Sulzbergeris rašo iš 
Bonnos, kad Adenauerio sam
protavimu valymas Sovietuose 
bus tęsiamas ir stiprės karinė 
valdžia. Dabar šių metų gale 
Chruščiovas būsiąs pakeistas 
Žukovu. rių. Tas raportavo Maskvai 

kaip tik tuo laiku, kai MOroz 
lankėsi Maskvoje ir turėjo pa
sikalbėjimus su MVD viršinin-

• Prancurifos pastangos 
pakelti eksportą į užsienius 
sekamos ju dideliu dėmesiu. 
Prancūzijos vyriausybė skati
na prancūzus mažiau suvarto
ti, daugiau eksportuoti. Tam 
reikalui dar labiau numušė 
frarikč vertę.

Moroz 68 kartus keliavo i 
Europą, į kraštus anapus už
dangos šnipinėjimo reikalais. 
Sykį Muenchene,' rengdamasis 
skristi į Vieną, kad susitiktų

Sausio mėn. buvo suimti so
vietiniai šnipai — Vilkaviškio 
žydeliai, kurfbos N. Y. Times 
buvo skelbęs esant lietuvius: 
Soble (SoboieviČius), jo žmona 
Myra ir Albam- Suimtiesiem 
grėsė mirtis. Bęt jie prisipaži
no, išsipasakojo ir išsigeioejo 
nuo nurties. Soble žmona ir 
Albam gavo po pusšeštų me
tų kalėjimo, o Soble bus tei
siamas dar tik rugšėjo 18.

• Amerikon automobilių ek
sportas šiemet sumažėjo 40%, 
palyginti su pernai Padėtis 
rodo blogėjimo trakių ir to
liau. Kviečių eksportas taip 
pat sumažėjo.

• Chruščiovo kaltinimai Vo
kietijos kancleriui Adenaue
riui spėja politikai daugiau 
Adenaueriui rinkimus laimėti

TINA ku, kuo streikas baigsis. Dar
bininkai tebestreikuoja, mo- 

—• terys neša jiem valgyti į ėar-
g bovietes. ’

antro, pusmečio. Neištesėjo- ligonines. Apie 4 
Pasiuntė antrą delegaciją. Ar- buvo suimta. \ 
sakė, kad nėra pinigų. Tada platino lapehusį 
jie ir,nutarė Streikuoti. kai bus atleisti,

Antradienį milicija užpuolė į darbą, 
darbininkus kaip tik tuo metu, 
kai jų delegacija netoliese ta
rėsi su miesto komiteto sek-' 
rotorium. Kai milicininkai, už
sidėjo kaukes, paleido šūvius 
viršum galvų, paskui metė 
ašarines bombas į darbinin
kus, męterys pradėjo patrioti-

“Nat tarp įžymių, garbingų ir 
finansiškai nepriklausomų a* 
merikiečių yra nemaža agentų, 
kurie dirba Rusijai".

SYRIJA IŠVARĖ AMERIKOS 
DIPLOMATUS

Syrija įsakė išsikraustyti
trim Amerikos diplomatam

Amerikos iniciatyvi susi- perskridęs Atlantą, nukrito
laukė daigelio Valstybių pri- per-15 mylių nuo Ouebecko j Italijos intelektua 
tarimo, kad Vengrijos reikalui pelkes. Tai {vyko rugpiučio * ,
būtų šliaukta speciali JT se- 11. Žuvo viso 79 žmonės. Prie IRI traukiasi DllO 
sija. Ji numatomi rugsėjo 10- vietos, kur nukrito lėktuvas. 
Eilinė tryliktoji JT sesija pra- 
s’dės po vienos savaitės. Ne
paprastai sesijai priešinosi to
ki neutraliu, ksip Indija

išdresiruotas Maskvoje, bet 
kai pamatė Vengrijos įvykius, 
pasisakė prieš Sovietų inter
venciją Vengrijoje. Tada Sur
kov išvadino jį isteriku, kuris 
“garbina Vengrijos banditus, 
žudžiusius mūsų vaikus”. Jis 
toliau kaltino lenkus, kad jie 
esą tik “iš viršaus raudoni”, 
o “savo viduje jie balti”. Len
kai kritikuodami socialisuhį 
realizmą, pasirodą esą “seno

vienas iš “delegatų” plakatą Italijoje vyriausybė , sušilau- Moroz gimė 1895 Petrogra- teris įžymus asmuo, taip pat sunkesnė 
sudraskė, kilo peštynes, ir ke parlamente smūgio. Jos pa-
daugumas “delegatų”,, palikę ruoštas įstatymas, kuriuo tvar-
savo lagaminus, pabėgo- komi santykiai tarp ūkininkų damas grojo čelo, o 12 metų

departamento įspėjimo, ____ ir ūkio nuomininkų, buvo at- ' risais kitais muzikos instru-

kuoja daugiau kaip 250Qz rei
kalaudami pakelti atlyginimą.

NYT korespondentui pasi
sekė iš Varšuvos 'pasiekti Lo-. 
dzę ir pasikalbėti su streikuo
jančiais. Jie aiškin o, kad 

streikuoja, nes negali išgy
venti iš gaunamo uždarbio, o 
Gomulka neištesėjo pažadų, 
kuriuos jis buvo davęs pernai 
spalyje, ateidamas j valdžią.

Darbininkai buvo" pasiuntę

• Dirbančių skaičius Ameri
koje pef liepos mėn. buvo 
pats didžiausias — 67,2 mil- 
Bedarbių buvo 3 mil., arba 
300,000 mažiau nei orieš mė-KAIP ŽUVO 79, ŪKO 

NEIŠAIŠKINTA
Kanados keleivinis lėktuvas,

per vieną 'dieną. Juos kaltino 
sąmoksle dąlyyavus prieš Sy- 
rijos dabartinį prezidentą. 
Amerika kaltinimą atmetė.

Senato komisija numatė 
savaitę apklausti 

Boris Morozą, filmų producen- 
tą, paaiškėjusi FBI bendradar
bį, kas yra ta “įžymioji ameri
kietė” kurį įspėjo Sovietų at
stovybę, kad Moroz galįs būti 
FBI agentas. Ar tai nėra Mar- 
tha Dodd Stern, duktė buvu
sio Amerikos atstovo Vokieti
joje? Toji Stern su savo vyru, 
žinomu Amerikoje “brokeriu”, 
kaip tik liepos 2 dingusi už 

Sovietai iš įo pareikalavo at- geležinės uždangos, spėjama, 
atlyginti šnipinėjimu. 1945 pa- Prahoje.

x o Prezidentas Eisenhoweris 
praleidžia savo laiko 80%, 
kaip rašo U. S. News a. W. 
Report, užsienio politikai. Jo 
ambicija siekianti baigti šal
tąjį karą m Sovietais prieš pa
sitraukiant jam iš Baltųjų Rū
mų 1961 sausio 1.

pavardėm. Partijos organas 
“11 Popolo’1 paskelbė net 43 
tokias pavardes.

Viduriniuose ry
tuose vis neramu

wa. Po to, kai Anglų bombo- _ . lx. ., , .,
nėšiai padėjo sukilėlius iš jos KAIP ŠVEICARŲ STUDEN- ^elU reikalavo prezidentas-
išvyti, anglai laiko, kad suki- TAI SAVO “DELEGATUS” pntare 13111 171 respublikonai
limas. eina į galą- Tačiau Egip
tas skelbia, kad sukilėlių va- Šveicarijos studentai rug- 
das, kuris gauna pagalbos iš piūčio 12 naktį Zuericho ge-
Saudi Arabijos, ir toliau nepa- ležinkelio stoty sutiko jauni-
siduosiąs. mo “delegaciją” iš Maskvos

reikalavo, kad jis būtų jų nuo
latinis agentas. Jis krbipėsi 
tada i FBI. Pastaroji patarė 
Morozui sutikti. Per 12 metų 
Moroz teikė Sovietam paslap
tis, kuriąs pirma patikrindavo 
FBI. '

Tada jam teko sueiti i* 
Jack Soble, kuris iš pradžių 
buvo jo viršininkas, paskiau 
rolės susikeitė- Pąryžiuje jis su sovietų 'agentais, gavo te
sutiko ir Zlatovskius, kurie legramą, kad jo gyvybė yrą 

x dahar .Žaaškinti - taip pat Uaip pavojuje.Tada jis j^įžo |
sviesą išėjo ir tas, kuris juos šnipai. Ziatovskio Ameriką. Jis buvo, matyt, jau

« zz • j • • i?1376 Axneri*?s teisumui... gerai nugėrusi, syki nebepatikimas Maskvai
Ar Amerikos jaunimas yra drausmingas? KaiP sudrausminti vo Hollvwoodo " t)roduc6ntas o ° Taip Jjoogus

© nartuos namie? D° • producentas netifcm kad tamsta esi komu- 12 metu. Dabar pnsipažm •,nartuos n»rm«. Moroz mo_ jo va|dyba
, , v, sunkesnė nei tų HoUywoocW

dec! Z®1 lopšy , buvo tik dai- jam į pa^ė netikinti, aktorių, su kuriais teko jam 
nininkas , tai jau 4 metų bu- komunistas, ir apie tai dirbti ir tos vaidybos jis jau

painformavo Sovietų atstovy nebenorėtų pakartoti.
bės Amerikoje antrąjį sekreto- Kada jo rolė paaiškėjo, jri 

pastebėjo; kad
“rusų sąmokslas šiame krap 

šte ir visame pasauly yra daug 
geriau organizuotas negu apie

nis. Panslavizmas su savo ka
rine diktatūra Rusijoje nori 
laimėti pasaulį ne mažiau kaip 
kitados Hitleris.

Didelė dalis krikščionių demo
kratų atstovų visai nebuvo at
silankę į parlamentą. Partijos 
sektorius Amintore Fanfani 
nerado kitos priemonės parti
jos nariam sudrausminti kaip 
skelbti juoduosius sąrašus su 
nedrausmingų partijos narių

Molotovas
. nusižudęs? _

Gandas, kad Molotovas nu
sižudęs, buvo parneštas iš 
Maskvos studentų delegacijos 
narių. Ten tas gandas gausiai 
kalbamas-

toju virto, būdamas 17 metų.
Pikčia^ia, Atsidūręs Amerikoje, jis buvo 

kad prieš vyriausybės įstatymą Paramounto muzikos direkto- 
balsavo ne tik komunistai ir rius ir rašė mužiką operom ir 
visa opozicija, bet ir dalis pa- daugiau kaip 400 litmų... Ir 
«ių krikdomų demokratų •“ muzikos žmogus ’tsidūr* ateinančią

Moroz kalba apie rusų są
mokslą, nes jis esąs ne tik ko
munistinis, bet ir panslavisti-

prieiti labai sunku. Pirmieji 
lėktuvą pasiekę galėjo pasaky- Italijos intelektualai kurie 
ti, kad jis .vis labiau grimsta. buvo prilipę prie komunistų 
Kas yra nelaimės priežastis, partijos, pradeda nuo jos tru- 
neišaiškinta. Prileidžiama, kad pėti. Jie reiškia nepasitenkini- 
galėjo būti žaibo kliudytas, mą, kad partija neleidžia jiem 
Buvo tuo metu audra. “laisvai galvoti”. Nuo -partijos

Londone , nusiginklavimo pasitraukė “Unitą” komunisti-
koitferencijoje sovietų atsto- • RockeffeHorio fondas pa- nio laikraščio literatūros kriti- 
vas Zorinas rugpiūčio 13 ne- skyrė Lenkijos mokslui orga- kas prof. Carlo Muscetta, ra- 
krmpė dėmesio į Vakarų siū- nizuoti 475,000 dol. Iš jų fytojas Italo Calvino, istori- 
lymus ir nedavė atsakymo. 175,000 skiriami stipendijom kas Delio Cantimori ir kL Jie 
Daugiausia optimizmo turėjusi tiem studentam lenkam, kurie kaltino komunistų vadą Tog 
Amerikos delegacija pasisakė, studijuos užsienio > universite- liatti, kad jis trukdąs partijai 
kad nieko “padrąsinančio” tuose. / “atsinaujinti”.
dabar nesą. ' Turine ir Genujoje nustojo

" • Voki«ti|oį« birželio mėn. ėjęs komunistų dienraštis “L’<
• Amsrikos sprausminis lė- žuvo nuo suristefcimn nelai- lWta” nuo rugpiūčio 1. Ne

ktaras, iš Guam padalęs, at mių 1229, o suleistų buvo bepakelia nuostolių. Dabar ko-
skrido į Maroko, nenusileisda- 38,351 Per Šių n.>m{ pusmeti mtmistam liko tik du jų ofi-
mas per 22 vai. 50 min. Kelio nelaimių buvo 10% daugiau dalūs laikraščiai — vienas Mi

nei pernai tav pu-hi meta tone, kitas Romoje.
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85—27 88th St.

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną

EVergreen 8-9794

VYT. BELECKAS savininka;

marns, etc
1883 MADISON ST.

mokamai.

arba pas pavad. K. Vaitaitį

BANGA TELEVISION SERVICE

Su didele nuolaida parduodami

nuves?

937 GRAND STREET 
BROOKLYN II, N. Y.

suknelėms. 
Inu 'audeklai.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

PATI FĄT1KLM1AUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIUSTI 
SS8R, URTUTĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

medžia- 
neduoda

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. Ml*

Viduramžiais tam tikrų ama
tų žmonės sudarė savo cechus, 
turėjusius politinių unijų ar 
partijų pobūdį. Prancūzijoj 
stipriai reiškėsi hugenotai, ku-

Sulaakstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
- naujomis, dažymas ir poliravimas.

GRatnerey 5-45 J5
, Clused Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 

t*riva*iavinMM>:^S Avė. Ind. Line, Train D iki Deiancy St. Nūn čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

^įstatymas garantuojamas gavėjo parašu. 
Siuntiniai išsiunčiami skubiai

WINTER GARDĖN TAVERN Ine

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

mas visuomeniniem reikalam

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 6 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.

GARANTUOTAI TAISOMA
o TELEVIZIJA

rių rankose buvo visa šilko 
gamyba. Stipresni jų politiniai 
priešai padarė taip, kad 1685 
buvo išleistas Nantes dekretas, 
kurįuo visi hugenotai turėjo 
iš Prancūzijos išsikraustyti. 
Jie, pasklidę povisąEuropą, 
atsitrenkę net Lietuvoj, stei
gė šilko gamyklas ir išstūmė 
prancūzus iš pasaulinės rin
kos. Po kokio šimtmečio Pran
cūzija atsidūrė ekonominėj 
krizėj, sukėlusioj tautoj visbkį 
nepasitenkinimą ir išsivysčiu
sioj ligi baisias revoliucijos, 
kai galvos lakstė nuo pečių, 
nepasigailėdamos nė gražio
sios šilkuotos karalienės An- 
tuanetos. G.

Šilkaverpis, išsinerdamas iš 
savo šeivos,. sugadina, nuverp
tą siūlą. Todėl tik tam tikrai 
daliai leidžiama tai daryti, kad 
užsitikrintų prieauglę. Visiems 
kitiems, vos tik gijom apsivi
jus, negailestingas k šilko go
slus žmogus atlieka masinį va
balėlių išžudymą- ' ~

. ŠILKO TĖVYNE
- Kaip jau anksčiau minėta, 
kiek tik istorija mena, šilko 
tėviškė yra Kinija. Seniausios 
statulos bei- piešiniai kiniečių 
moteris vaizduoja prisidengu
sias plonyčiu, veik permato
mu audiniu, kuris turėtų būti 
ne kas kitas, kaip, šilkas. Iš ki
tų dokumentų paaiškėja, kad 
3000 m. prieš Kristų muzikos 
instrumentams stygas gamin
davo iš šilko, o 400 m. vėliau 
vienoje kronikoje aiškiai mi
nima imperatoriaus žmona, 
gabiausia šilko verpėja. Kon
fucijus tvirtina, kad imperato-

džia. kad Didžiosios Britanijo. 
lietuviu veiklumas ir dosni.

Iš Bizantijos ‘imperijos šil
kas nukeliavo į Egiptą, iš ten 
keliais šimtmečiais vėliau sa
racėnai, okupuodami dalį .Ita
lijos ir Ispaniją, atgabeno šil
ką bei steigė jo gamyklas-Pir- 
matinė atsirado IXamž.-Sici- 
hjoj,opošimtmečiovka^as 
Abder Rhaman HI tokią* au
dyklą įsteigė Granados mies
tą, Ispanijoj,

Už šilką nemažiau buvo 
branginami ir jo gamintojai 
specialistai. Dėl jų varžėsi, 
kaip šiandien dėl nusimanan
čių apie atomo paslaptis. -

Sicilijos karalius Rudžieras 
išgirdęs, kad Korinte esąs di
dis šilko, gamybos specialistas, 
1146 m. pasiuntė slaptus kari
nius dalinius jo pavogti. Tie 
naktį-prisėlinę, sučiupo visus 
audėjus ir pargabeno karaliui, 
kuris jiems padiktavo gaminti 
geriausią šilką arba netekti

Apie pasiųstus rėžtus:
VLIKo prezidiumas ir Vyk

domoji Taryba kreipėsi tisio- 
giai ir per Lietuvos diploma
tus į atitinkamas vyriausybes, 
siūlydami joms įtraukti į 
spaudos pasikeitimą su Sovie
tais lietuvių išeivių periodinę 
spaudą ,ir išleidžiamas knygas, 
kad jos pasiektų Lietuvos

RADIJO VAIANDA JAll/^TilSME 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA- 
LIETUVJ DIDŽIOJO NBDYORKb 
N.J. IRCONN. APYLINKĖJE KU 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DARAR. ■

suvargę sknrdeivos. Niekas jų 
jau nepažino, ir tarnai neno
rėjo* feistipas imperatorių. 
Galų ‘gale jie prasiskverbė.

— Štai, Jūsų Šviesybe, tarė 
imperatoriui — kišdami nen
drines lazdas. — Jose rasite 
šilko sėklų. .

Iškratė po kojų šilkaverpio 
kiaušinėlius- Nuo tos valandos 
Kinijos šilkinė uždanga plyšo.

Truputis gamtamokslio _
Šilkaverpio kiaušinėliai la

bai smulkūs. Poros pirštų 
žiupsneliu jų pakabinama keli 
tūkstančiai. Būdami nešiltoj ir 
sausoj vietoj, išsilaiko gana il
gai nepradedami perėtis. Vos 
tik išsiritę iš kiaušinėlio, gali 
būti maitinami bet. kokio au
galo minkštais lapais, bet ne
gaudami gelzomino — (pana
šaus į topolio) lapų, būdami 
larvos stadijoj negali apsivyti 
voratinklinėm šilko 
gom, kitaip tariant, 
šilko gijų.

Jaunikliai šilkaverpiai pasi
žymi pasakišku ėdrumu. Pasi
teisinimui, kad nebūtų apšau
kiami veltėdžiais, auga kaip 
ant mielių. Per keletą savai
čių, 30 kartų pailgėja ir 9000 
kartų pasunkėja. ' Jei žmogui 
taip viskas eitų į sveikatą ir 
,drūtumą, tai kelių savaičių 
kūdikis būtų 15 metrų ūgio ir 
3 tonų svorio žmogėhas.

Šilkaverpių auginimas iš
šaukė gelzomino kultivaciją. 
Tiesa, tas medis ir anksčiau 
Europoje buvo žinomas, bet 
gana retas ir laikomas •niekam 
nenaudingu-

Jei kam tektų įeiti į tą vie
tą. kur šilkaverpiai auginami, 
būtu nustebintas savotiško

• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

Vilko sekretorius atsiuntė buvusio pirmininko J. Matulio- 
pranešimą apie Vliko veikimą, nio, per Lietuvos 'pasiuntiny- 

su Washingtone išsirūpino au-
- dienciją valstybės departamen-

’) apžvelg
to proble-

mūsų supratimas, kad lietu
vybei dirbant, negana kalbėti, 
svarstyti ir planuoti, bet savo 
šilingais, kaip pilkosios bite
lės, irtiolat, be atvangos reikia 
remti Ir išlaikyti savąsias or- žmones. Taip pat buvo daromi 
ganizacijas. knygas, laikraš- žygiai betarpiai ir per Lietu- 

kaip tik sudėti kiaušinėlius ir ti metu susiradome geresnių čius, mokyklas, valdybos gru- vos diplomatus dėl Sovietų 
, peš. tautinių šokių ansamb plėšikiškų muitu sumažinimo,

lygiai paliečia 
laisvąsias valstybes, iš kurių 
siuntiniai siunčiami ir kurių 
valiuta aukštos muitų duoklės 
Sovietams mokamos ir lygiai 
pagalba? siuntinių siuntėjus, 
kurie faktinai Sovietų yra iš

virai kitus 
rni kitiems bėdas 
stumiame. ir vi

si imame senti emigracine se
natve... Nebėra, kas mus ža
dina. Apsišaudymas partiniai 
žirniais iš senų politinių "ra- 
gatKiĮ Deli ko sv^roiausia mu- 
su kovingumo išraiška. Ir ky
la klausimas, kur visa ta! mus

r organizacijas.
i • Reikia ____  „ __

i, pripažinti, kad mūsų tautinio
Ii susipratimo temperatūros krei

vė pamažu . ir nuolat krinta 
. vis žemyn Su pagerėjusiomis 

gyvenimo sąlygomis lyg riete-
i lų sluoksnis apaugo mūsų Ife- 
. tuviškas

Dabar šilkaverpis, būdamas 
dar vis vikšru, yra belaisvis 
savo paties verpto šilko rieti
me. Jis turi išgulėt_3 savaitės, 
kol pasibaigia paskutinė vys
tymosi' stadija, kol užauga 
sparnai ir virsta drugiu. Tada 
kitos rūšies seilėmis ištirpina 
ištisai šeivos šoną ii* drugeliu 
pasileidžia Į laisvę ir gyveni
mą. deja, labai, trumpą, te
trunkantį vos vieną kitą valan
dą, dieną. Trumpai tegyvenda
mas neturi kokio kito tikslo,

šnežėjimo, lyg vandens, ūžimo,, 
lyg vėjo pūtimo. Tai tūkstan- 

mažyčių 
burnelių kremta gelzominą.

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

galvų. .

Po XV amž. Europoje imty
nės dėl šilko nustojo roman- 
tiškumo, bėt ne veržlumo. Ita
lija, Prancūzija, ' Ispanija, Vo
kietija ir Anglija rungėsi dėl 
šilko'Firikbs Karų ir-kareim- 
priežastimi; galima laikyti šil
ką. Truputį perdedant, gali
ma prileisti, kad ir didžiojoj* 
prancūzų revoliucijoj painio
jasi užkulisinių šilko gijų.- Kei
sta?

ta .Lretnvųte .......
ma bendrai, painformuota a- 
pie VUKo ir jo organų veiklą 
ir žodžiu pareikštas protestas 
dėl Lenkų egzilinės vyriausy
bės Londone deklaracijos, ku
rią tos vyriausybės užsienių 
reikalų ministeris p.<Zavisza 
asmeniškai įteikinėjo vyriau
sybėm, lankydamasis pasaulio 
sostinėse. Taip pat buvo iškel
tas Sovietų Sąjungos plėšikiš
kų muitų pagalbas siuntiniams 
klausimas ir JAV vyriausybės (0) & & & _Ą" "A. $ & "A" A A į£ (Jį & & & & & & & & S
prašyta atkreipti dėmesį ir pa- £!

neteisybei pašalinti. progą šia. < Lietuvių Amerikos PiliečiųKlubas »į 
Dėl trijų studentų nužudymo <£;

' VUKo sesijas įpareigotas, <£■ .....
VUKo prezidiumas suraSė pro- « r Lretu'’nl vumomenimy orgamzaciju (nekomunus- 
testo memorandumą dėl So- « tm"') susirmkimams lerdzra naudot.s patalpomis ne- 
vietų Sąjungoje, Dubrovo pri- <Cj 
verčiamojo darbo stovykloje <©■ 
kalinamų trijų lietuvių stu- *<K 
dentų nužudymo. Memorandu- jC; 
mas su dokumentais ir foto 
nuotraukomis buvo įteiktas jflK 
Jungtinių Tautų generaliniam SK 
sekretoriui, prašant žygių lie- jC; 
tuvių jaunimo trėmimui ir žu- ĮCS 
dymui Sovietų Sąjungoje su- J<K 
stabdyti. I memorandumą 
gautas atsakymas su nurody- 
mu, kad jam duota eiga. Tą jCS 
pat klausimą J. Glemža. Vykd f® 
Tarybos pirmininkas, iškėlė 
tarptautiniame socialistų kon- 

savo politi- naudojami. . grėsė Vienoje, prašydamas pa-
Vefitytaėe departamente ‘ smerkti Sovietų žiaurų elgesį w 

VUKo pirm, dr A. Trinia- ir užkirsti kelią tolimesniam S* 
kas, perimdamas pareigas iš (Nukelta į 3 psl.)

1 «g£g»2LŽ -
'Atsinešk -Sj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

v ... 8AMvraL> bbckensthv inc
TRYS DIDELES KRAUTUVES 

lf» Orebaril SL Orekaril St 13» Orrhani SU N. V. C.

Visą laiką su apetitu kirtę ir 
jau paūgėję, jie užsirėplioja 
ant paruoštų sausų šakelių 
ir ima verpti — iš apatinio pa
lūpio leisti šilkinius syvus ir 
galva sukinėdamas vynioti

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

jame'jįjašbįįna: Po paskutinės 
VUKo šešijės Lietuvos diplo
matai buvo painformuoti apie 
sesijos eigą ir joje tartus 
klausimus, pasiunčįant jiems 
VUKo sesijos protokolų nuo
rašus, priimtas rezoliucijas ir 
VUKo prezidiumo komunika
tą. Lietuvos diplomatai buvo 
prašyti atkreipti dėmesį ir da- 

apie savo kūną tol. kol akli- <=. . ryti . Žyginte akredituotų vy-
nai visas apsivynioja, it šeiva > Europos Lietuvis, leidžia- ilarbų. daugiau ^r mažiau pra- naujybių dėl lenkų egzihnes
apsitrina šilku. Tai užtrunka mas Londone: liepos 18 die- sigyvenome,.. Bet ar šis prasi- vyriausybės Londone išsiunti-
apie 3 dienas. nos numeryje (29) nusiskun- gyvenimas padarė mus jaut- nėtos notos memorandumo,

. ........... ~ resnius lietuviškiems reika- kuriuo Vilnius reikalaujamas 
lams? Ar mes nepasidarėme, prĖkirti prie Lenkijos, 
priešingai, šykštesni ir dai
giau linkę užgniaužti šilingą 
kuo- stipriau savo kumštyje?

Lietuviškojo gyvenimo... pa-

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.)

Tek: VI 6-2164

liūs, sporto klubus ir vfcus Į- nes tie muitai 
vairius mūsų lietuviško ’gyve 
n i n?o ir veikios pasireiškimus;
Maža to. lietuvių tremtinių pa
reiga turėtų būti ne tik rū
pintis lietuvybės išlaikymu sa
vo gyvenamajame krašte, bet 
paremti lėšomis 
nius veiksnius ir turimąsias 
laisvinimo darbą dirbančias

MUSŲ SKYRIAI:
YORK CITY, 78 SetMNI Avė, TeL ORchard 4-1MI 
OIT «; Midų, 11®«1 Jot. Campaa Ave„ TO S-MN 
Ftmn. CONN. «S1 AAut Aotmc CHapd 7-S1M 
URĖH YB, CėMre 181 S*. VotototM Ave« DU 54BH

yra žymiai sumažėjęs. Ta:, 
esą, priklauso ne vien nuo su
mažėjusio Anglijos lietuvių 
skaičiaus, bet ir nuo kitų prie- grindas buvo, yra ir bus vLj 
žasčių. kurios, mums rodo.-, 
yra būdingos ne tiktai Angli
jos lietuviam. Iš Europos Lie
tuvio išrašome šiuos žodžius:

Praėjo 10 metų nuo tos die 
nos, kai daugelis mūsų išlipo
me į britų krantą.. Per dešim-



Greit prasidės nauji mokslo 
matai Seselės surašinėja nau
jai įstojančfatt mokinius Džiu
gu, kad daugelis mokyklą ver* 
tina Ir noriai savo vaikučius j 
jų stanfla. Deja, reikia pašte* 
būti fr standų faktą kad yra 
tokių tavų, karia siunčia | tie*

"Sauja derliam" 
Bendruomenės Centro Val-

Kanadbc Lietuvi? Diena -
Kanados Lietuvių Bendruo

menė įsivedė gražų. paprotį 
kasmet rengti Kanados lietu* 
vių dienas. Šiemet įvyks jau 
penktoji tokia diena. Į jas ren
kasi. lietuviai iš visų Kanados 
kampų. Duodamoj reikšmin-

SAVYJE SUSKILUSI 
GENERACIJA

į,■

dyba yra gavusi pranešimą, 
kad Nidos Knygų Klubas (Di
džiojoje Britanijoje) tokiu pa
vadinimu išleidžia knygą, “ku
rioje būtų sudėto krūvoje ko 
daugiau mūsų literatūros tur
to’’. Tai bus 550 psL lietuvių 
literatūras skaitymų knyga 
seniems ir jauniems. Ameri
koje jos kaina ., tokia: klubo 
nariams 2 dol. (kietais virše
liais 3 dol.), laisvai perkant 3 
dol. (kietais viršeliais 4 dol). 
Centro Valdyba, laikydama to
kios knygos pasirodymą nau
dingu dalyku, ragina lietuvius 
ja domėtis ir įsigyti. Klubo 
adresas: Nida Book Club, 3 
Southern Row, London W. 10, 
Gr. Britam. -

darydamos sąlygas susitikti, 
šios dienos tampa reikšmingo
mis tautinėmis Kanados lietu
vių šventėmis.

Malonu pastebėti, kad Ka
nados lietuvių dienos tampa 
veiksniu, artinančiu abu kai
mynus — Kanados ir JAV lie
tuvius. Pernykštė, diena, įvy
kusi Windsore, buvo paversta 
Kanados ir JAV lietuvių susi
artinimo švente- Iš tikrųjų jo
je gausiai dalyvavo abiejų 
kraštų lietuviai. Ir šiemet Ka
nados lietuviai į savo šventę, 
įykstančią Niagara Falls vie
tovėj, kviečia mus, Amerikos 
lietuvius. Atsiliepkime į savo 
kaimynų nuoširdų kvietimą ir 
šventėje dalyvaukime.

Kadangi Centro Valdybos 
(Nukelta į 5 pusi.)

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnau^nti seną fotografiją? 
Jums geromis sąlygomis padarys

Kvietimai J LB Tarybos sesiją
Bendruomenės Tarybos na

riams išsiųstuose kvietimuose 
Tarybos Prezidiumas praneša 
rugp; 31 — rugsėjo 2 d. įvyks
tančios sesijos darbų tvarką, 
laiką ir vietą.

Be anksčiau mūsų žiniose 
minėtų pranešimų, prezidiumo 
pirm. J. Šlepetys padarys Ta
rybos atliktų darbų apžvalgą, 
finansų komisijos pirm. W. M. 
Chase pateiks LB finansų tel
kimo apžvalgą, LB Kultūros 
Fondo pirm. J. Kreivėnas pa
darys Kultūros Fondo veiklos

pareina nuo kunigų. •'
Siūlė organizuoti mokyto- Beturiu aktyvaus dalyvavi- jama lietuviška drina^prandš- 

jams kursus, steigei mokyklas, mo parapijoj. ----- -—
bibliotekas, leisti vaikam lietu
vių kalba skaitinių.

A. Krikščiūnaitė paryškino 
šeimos atsakomybę ugdant ir 
stiprinant vaikų tautinę sąmo
nę ir kultūrą. Griežtai pasisa
kė prieš nuotaikas, kurios at
veria duris į vaikų nulietuvė- 
jimą. <

200 Ordiant Si. MwYork2,N.Y, 
Kampas Houstoę SL 
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VIETOJE DILEMŲ—VEIKLA
Prof. J. Brazaičio paskaita 

svarstė ne jaunimo lietuvybės 
klausimus, bet paties “seni
mo” keliamas “dilemas”- poli
tinė ar kultūrinė veikla? per 
bendruomenę ar šalia jos? po
litinės organizacijos vienybė, 
ar politinės veiklos vieningu
mas? Esą visos šios “dilemos” 
atsirandančios tik veiklai susto
jus. Svarbiau už “dilemas”,kad 
kiekvienas savo indėlį atiduo
tų toje srityje, kurioje pasi
reikšti yra realios galimybės. 
Politiniam pasireiškimui gali
mybių esą nedaug: propagan
da laisvajame pasaulyje už 
Lietuvą ir informacija iš lais
vojo pasaulio į Lietuvą- Dau- apžvalgą.

Kitais metais New Yorke į- 
vyks Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas. Į jį rinksis 
visų kraštų mūsų bendruome
nių atstovai- Jau vien šiuo at* 
žvilgiu šis įvykis įgyja epochi
nės reikšmės. Todėl ir seimo 
žodis turi būti stiprus bei gar
sus. Turime padaryti visa, kad 
seimui būtų ko geriausiai pa
sirengto. Parengiamaisiais dar-

Kun, J« 'Antanevskio
iniciatyva birželio mėn. pra

sidėjo laimėjimų knygučių 
platinimu*. Pelnas aktriamas 
labdarai, leidžiamas spalvotos 
televizijos aparatas. Knygučių 
galite įsigyti klebonijoje.

TAIKA ŽMONĖMS, 
KOVA NEGEROVĖMS

Studijų dienų vadovas dr. 
Girnius, baigdamas paskutinės 
paskaitos diskusijas, pažymė
jo, kad tiek dėl lietuvybės 
ateities, tiek dėl visuomeninės 
veiklos sėtadingumo esą gali
ma ebūti ir optimistu, ir pesi
mistu, bet visada reikia rikiuo
tis pagal taisyklę: taika žmo
nėms, kova negerovėms.

LFB dienos buvo atviros. 
Paskaitose ir diskusijose daly
vavo,* kas norėjo. Bendravimas 
su vasarotojų visuomene pari

tu. Alfonso parap- mokykla
turėtų būti visų lietuvių pa

sididžiavimu. Ja žavisi i^ net 
pavydi svetimtaučiai. Joje mo
kytojauja seselės kazhnierie- 
tės, visa Širdimi atsidavusios, 
kad jom patikėti vaikučiai 
gautų ne tik mokslo žinių, bet 
būtų auklėjami, turėtų progos 
susipažinti h* pramokti lietu
viškai skaityti, rašyti, giedoti 
ir melstis.

giau galimybių kultūrinėje 
srityje.

Kadangi bendruomenė imasi 
tik tų darbų, taurai privati 
iniciatyva nesiima ar yra ne
pajėgi imtis, tai ir čia faktiš
kai nesą dilemos dėl principo: 
per bendruomenės ar šalia 
jos, o esąsvtik praktinės veik
los galimybių klausimas.

Ir politinės vienybėj dile
ma išbluktų, jei mūsų žrilgs- .
nis apimtų visą laisvinimo vai- menės Taryba, tad , pranešimą 
klos lanką, o ne riai jo kurią aPte seimo organizacinio ko

miteto planus ir darbus pada
rys jo pirm. Tarybos narys 
prel. J. Balkonas.

Tarybos Kontrolės Komisi
jos aktą, liečiantį LB ir jos pa
dalinių (Kultūros Fondo, Fi
nansų Komisijos ir kt) finan
sus, skaito* Tarybos narys 
Kontr. Komisijos pirm. J- Ba- 
jerčius.

Tarybos Prezidiumas, pri
mindamas rinkikų Tarybos 
nariams suteiktą pasitikėjimą 
ir Bendruomenės darbo svar
bumą, kvietime reiškia įsitiki
nimą, kad Tarybos nariai se
sijoje dalyvaus ir aktoriai reik-

KuBokaš savo paskaitose kėlė vinys — sukurti tautine ko- 
. s._ h* j ■■<**>*->. b**— •snraDKB Aittciu . ihhhi ii muląji yiub sKomBKO*

ktomimna ir jų mą ir HetųriM^ santykiavimą, 
praktinį sprendimą lietuvybei Tam būtina a^ga stovyk- 
išlaikyti, d proL J. Brazaitis “ -
ryškino visuomeninės veiktos 
galimybes. .2.

TAUTYBĖS PRARADIMAS
— DVASINIS SKURDAS

Svarstydamas beturiu jau
nimo kultūrinį brendimą sve
timos kultūros aplinkoje, dr- 
Baltinis pabrėžė, kad neįma
noma iš vienos kultūros pe
reiti į kitą, nepažeidžiant sa
vo asmenybės. Yra dalytai, 
kuriuos žmogus gali ar net tu
rį keisti, bet yra ir tokių, ku
rsą keitimas reiškia asmeny
bės žlugdymą. Tad svetimos 
kultūros aplinkoje bręstančios 
jaunos lietuvių kartos uždavi
nys yra prisiimti lietuviškos 
kultūros vertybes, jas papildy
ti gyvenamo krašto kultūros 
teigiamais pradais ir išnešti į 
pasaulį kūrybą,

Nepaisant prelegento nusi
teikimo išsklaidyti visuomeni
nės veiklos tariamas dilemas, 
pačios diskusijos, bent poeti
nės vienybės klausimu, buvo 
“dilemišta»”. VM akcentavo 
LFB laikysenos principtag&- 
mą, kiti pabrėžė politinio tiks
lingumo reikalą. Dauguma pa
sisakė su prelegentu už laisvi
nimo veiklos vieningumo sie
kimą, kai kurie už laisvinimo 
organizacijos vienybę.

perduodama sekmadieniais
WHIL— 1430 kHocycIe* — Medford, Mas*. f t 

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 toL vidunHenio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNI3ŽIUI — Ittfcnssien B*dfo Hour. M C^- 
tose SA, Nenvoad, Mas*. Skyriai: Tifh—fas Fvntae C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 4S6 E. Broadway, So. 
Boston,~Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrw«od 7-144S; SOuth Bwt«a 8-CS18 ar 
S-1MA; K&idsad 7-S5SS. £

Alicija Bučnienė po ilgos 
ligoo mirė rngptūčio 5. Po ge
dulingų pamaldų iv- Alfonso 

wt - o —DvSUVdvj* vmmDKIvUI TilKvSllClO 
8 Headowbridge National ka>

$ Ctou tė ir ŽitT tariCL Dr, Amfex>-
. Statot taisai litu- jaifię redakcinte ir vykdoma-

_ mokyklų mokytojam gfc ttilitjjį ojilf m J TTBiiThi. T
įyęrtina. Bažnyčia r stovyklų vadovam. Pagei- atfceričtom, dr. P. Kisielium,
i labai stipria atra- dautą daužau fietuv&to atr cte. v. įkandu 4 yakanrn

linksmino <<Kennetemko Uo-

SUPERIOR PIECEGOODS CORP.
Urmo (whNesale) M amultantoų (retail) importuotas 

bei vietinė* vilnonės ir manytas medžiagos, sutasRių bei

Lietuvos Vyciy Radijo Programa 
TrMsfitMj* U stiprias radtja rieties WLOA,J.1SS* kyiecyeiee

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1^0 IKI 2.-00 VAU.
Jei-nocftę Boję rsdtJp programofe skelbtis, kreipkitės adresu:

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
IR JOS TALKININKAI

V. Kulbokas apžvelgė litua
nistinės mokyklos praktinį vei
kimą ir įtaką jaunimui. Moky
klą lankantieji esą ‘ labiau su- 

K. Skrupskąfis pasisakė už-tą. augę su lietuvybe ir Lietuvos 
kartą, kuri jau nėra pažinusi 
nepriklausomas Lietuvos. Ji 
ieškanti vidurio tarp, tremti
nio ir emigranto. Čia ieškoji
mas turi kalbinių, kultūrinių 
ir politinių sunkumų.

Lietuvių kalbos mokslinis 
žodynas, palyginti, nėra tur
tingas. Be to, studijuojant sve
tima kalba, pats mąstymas ta 
kalba darosi lengvesnis. Tai 
esąs jautrus dalykas, reikalau
jąs šią kartą save kontroliuoti, 
o vyresniuosius neskubėti su 
griežtomis ištarmėmis.

Kultūros srityje jaunimas 
susiduria su įvairių tautų kul
tūros laimėjimais, bet tarp jų 
neaptinka Beturiu indėlio nei 
moksle, ori literatūroje, nei 
filosofijoje, nei muzikoje- Pati 
Lietuvos praeitis istorijos stu
dijose pateikiama kitokiu nei 
lietuviškų vadovėlių.

Pcdžtinis Lietuvos mažumas 
akivaizdoje 

dezorientuo-

K Sknipskelis 
jaunimą daugiau supažindinti 
su nepriklausomos Lietuvos 
technikine pažanga, ūkinės ge
rovės pakilimu ir kultūriniais 
laimėjimais; pabrėžė reikalą 
jai pačiai daugiau tarp savęs 
bendrauti, telktis bent po ke
lis universitetuose, taip pat 
glaudžiau bendrauti su vyres
niąją karta^be to, kreipė dė
mesį, kad Lietuvos istorijos 
fontai, priešingai - nuaiškinami, 
būtų jaunimui autentiškai iš
dėstyti.

LIETUVYBĖS KERTINIAI 
STULPAI

Dr. J. Girnius svarstė mo
kyklos, stovyklos, organizaci
jos ir bažnyčios vaidmenį

Katalikę į—limo CYO 
organizacija, kurios skyrius 

aKtyvni vem v musų pink 
pijej, nMgpWin SS-4*' d. ruo- 
šia ekstauriją į Mami Boach, . Vladas Bružinskas ritgpMtio 
Fta. Tbo leftMu tam. J. Auto- 4 natas aavo Uhm negyvas, 

_* — ' _ b - M - e a a b 04 ntWKB DNpM | jMnumę, junngnin si. r> fUKangų 
ngpMMIMi pMUMMMl pUMMI| SV* MSTO MHBJFCNJi
Ekskursantai vyta tmkteiu, pąleMotaa rutpttčiM 7 Nųtio- 
apfiūrinės įdoneenes vietas, nal taądnėse. Jonas OboNnl*

LAISVES VARPAS-
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090kilocycles 
BOSTON 15, MASE. ' 

Sekmaiieniais 
12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 

VEDĖJAS P. VIŠČINIS 
47 Banks St 

BROCSTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

LIETUVIŲ DĖMESIUI! 
NEVVABK’E ATIDABYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI I 
SSSR, UKRAINĄ, UEHJVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KT. KRAŠTUS 

medžiagas, vaistas ir t.t.
StaBSame maiste prilaktas, BMijiB ir dėvėtas dtabsdtas,

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ BtGTJE
— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą —

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 1S savaičių bėgyje. —' 
Siuntiniai. stanCtami oro paštu, pristatom! 7-10 dienų bėgyj 

Siuntėjas' gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimu*.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

, MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.

SIŲSKITE SIUNTINIUS GDUNIRCIANS!
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai ) vakaro.

Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vaL po pieta. 
Reikalaukite katalogu- Rašykite radKkai arba angliškai. 

Netoli P«UM»-]vanUM galikelio atotMa Newarke.
Vietoje galite gauti pietomis katoopi* medžiagų 

drabužiams, odą ir kitokių daiktų stuntiniams.

PACKAGE EXPRESS CO.
Sl« MARKET trr. NEWAML N. 4 MlhMf 

(Siuntiniai penionSiami su Parėeb ta Rusėta, Ine. Wdbnu>.

tūringesni, veiklesni, padores
ni Mokyklai kartais kliudo 
prastas vedėjas, mokytojų ne
pasirengimas, nepatyrimas, 
nuovargis nuo darbo dėl pra
gyvenimo lėšų ir nuo kitų vi
suomeninių pareigų. Kliudo ir 
dėstymo metodas.

Pozityvią paramą mokyklai 
teikiančios ateitininkų, skautų 
ir kt- organizacijos. Ypatingas 
dėmesys kreiptinas mokyklos 
tautinių šokių grupės sudary
mas mokyklos vaidinimams, 
taip pat bibliotekėlėms bei 
skaitykloms.

. Mokyklai daug talkinančios 
vasaros stovyklos. Tik jos turi 
būt lietuviškas. Ne lietuvių 
kalba, indėniški papročiai ir 
kitokie reiškiniai neleistini 
Dėl vieno ar kelių nuhetuvė- 
jusių vaikų stovykla neturinti 
tapti internacionalu, bet at
virkščiai — sulietuvinimo ži
diniu. Vaikų tautinei dvasiai 
daug galį padėti lietuvių šei
mų bičiuliavimais, lietuviškos 
dovanos atitinkamomis progo
mis, Kūčių, Velykų, vardinių 
lietuviškų papročių praktika.

DAUG GALVŲ—DAUG IDĖJŲ
Paskaitos susilaukė gyvo da

lyvių atgarsio. Nebuvo nuomo
nių skirtumo, kad tautinė są
monė ir kultūra reikia ugdyti 
ir išlaikyti. Buvo tik kalbų dėl 
priemonių ir būdų.

Pabrėžta? idealistinio auklė
jimo principas 1 ir patriotizmo 
apaštatavhnas. Priminta, tanT 
nors sava tauta išeivijai nega- 
imti SRteiKu profesijos, ji ga
linti duoti lietuvišką gyven- 
žrarą- Konstatuota, kad sveti
mos kultūros srovei liaudinis 
atsparumas tini būti pakeistas

nakvos gražiame viešbuty, 
maudysis šiltam vandeny.

Li^H^Mrii^u^radijo 

valandėlės kūrėjas ir vedėjas, 
rugpjūčio 4 atlikęs 500-ją pro
gramą, su žmona išvyko į Key 
WesL Floridon atostogauti. Iš 
tep žada aplankyti n* Kūbą. 
Draugai ir pažįstami linki po-



• Lietuviškas kryžius stato
mas Sao Paulo mieste Brazi-

atlaidus. ALRKF ir Lietuvių 
Kunigų Vienybė reikiama tvar
ka per Apaštalinį Delegatą 
kreipėsi į Vatikaną, jog ir šias 
šventės dalyviai gautų visuoti
nius atlaidus.

Rėmėjų skyriai turės savo stalus. Bus įvairių laimėj* 
mų, skanių valgių ir gėrimų, šokių ir žaidimų.

Rugpiūčio 25 rengiamas di
džiulis trilypis piknikas — 
smagi lietuviška gegužinė- Ją

Padėkit pranciškonams pastatyti

Marijos gaf^šno ■' J t- 
vedant tam tikslui skirtą nuo
latinę maldo* (Saną. Tuo rei
kalu ALRKF Centro Valdyba 
yra gavusi Lietuvių Kunigų 
Vienybės pritarimą. Visa tęji 
akcija, kasmet per Šiluvos 
šventės oktavą minmt maldos 
dieną, buvo aptarta su JAV 
Episkopatu ir kard Samueliu 
Stritch- EJAV Episkopato per 
jo {urmininką ąrkiv. Frances 
P. Keough yra gautas reika
lingas leidimas ir drauge nuo
širdus paraginimas, jog lietu
viai katalikai gražiai pasireik
štų su tokiu prakilniu maldin
gumu. ■

ALRKF-ja, didžiai brangin
dama šv. Tėvo paskatą, jog ir 
pasaulininkai stipriau reikštų
si viešajame kataliką gyveni
me, šiuo žygiu nori padėti 
dvasininkams pagilinti apašta
lavimo darbą. Drauge yra gera 
proga parodyti

LB įstatais 
“pažiūros” 
Bendruomenės

ALRKF Pirmininkas 
A- J. Rudis

• Lituanus žurnalo, kuri 
leidžia Liet. Stud. Sąjunga, 
per metus pasirodo 4 nume
riai- Jo tiražas siekia 5000 eg
zempliorių. Jo išleidimui rei
kia 5000 dol. (tai faktinės lei
dimo išlaidos, nes nei vienas 
Lituanus štabo narys atlygini
mo negauna). Vajaus njętu 
tikėtasi ^" reikalingą sumą su
kelti, tačiau iki šiol tepavyko 
gauti vieną trečdalį numaty
tos sumos, kuri padengs kovo 
ir birželio numerių išlaidas 
Jei tolimesniu aukų nesulauks. 
Lituanus žurnalo leidimą rei 
kės sustabdyti. Tačiau reikia 
tikėtis žmonių dosnumu ir 
jautrumu, kad ji parems šį in
formacinį leidinį. Aukas pra
šom siųsti: Lituanus, 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21

• Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, rugpjūčio * 18 
mini 25 metus kunigystės. 
Sukakties iškilmės bus Cedar 
Lake, Indiana, kur lietuviai 
saleziečiai stato Šiluvos šven
tovę^

• Lietuviai skautai, daly
vauja jubiliejinėje skautų 
džamborėje Anglijoje, ^atsiuntė 
Darbininkui ir jo skaitytojams 
sveikinimus. Stovykla vyko 
rugpiūčio 1—12 d.d. Jos atvi
ruke, kuris turi ir lietuvišką 
džamborės fondo ženklelį, ra
šoma, kad Lietuvos trispalvė 
plevėsuoja net trijose stovyk
los vietose.

šididinga Marijos šventė 
bus pirmą kartą švenčiama š. 
m. rugsėjo 8 d- Galutinę šven
tės trarką pagal vietos sąlygas 
nustato patys klebonai. ALR
KF iš savo pusės pareiškė pa
geidavimą, jog kiekvienos liet, 
katalikų parapijos ribose vi
sos liet kataliką organizacijas 
galėtų dalyvauti per iškilmin
gas pamaldas su savo vėliavo
mis. Centrinis bendras šventės 
minėjimas su Švč. Sakramentu 
ir procesija turi būti sureng
tas pačių pasirinktu laiKu po 
pietų. Kur vięname mieste yra 
kelios lietuvių parapijos, ten 
viena kuri iš jų turėtu su- 

kitataučiams, rengti bendrą minėjimą sutar- šios gimnazijos statyba su 
įrengimu kainuos 125,000 do
lerių.

Pranciškonai daug vilčių de
da į šią savo mokyklą, dėl to 
jie patys nesigailės darbo ir 
vargo, kad ji savu laiku atneš
tą gražių vaisių, 
statybą įvykdyti be jūsų pa
galbos neįmanoma. Šiuo laiš
ku ir kreipiamės į jus prašy
dami ' pagalbos. Jūs visose 
pranciškonams sunkiose va
landose atėjote į pagalbą, ne
atsisakykite ir šį i tartą mūsų 
užsimotą darbą paremti. Jūsų 
paskiria auka bus sunaudota 
tokiu būdu: *

1 dolerį aukoję, įgalina į-

Susidomėjusios Lietuvių tau- Nukryžiuotojo Jėzaus, šv. 
tosaka ir jos mokymo meto- zimiero ir šv- Pranciškaus, 
dais. lietuvaitės seserys rengia 
suvažiavimą nuo rugpiūčio 17 
iki 27 d Chicagoje, šv. Kazi- 
miero seserų vienuolyne. 2601

* *r SU W. Manluette Rd 
afrL AJs Instituto administraciją su- 
Įlk daro: kan. A. Zakarauskas, liė-

įP||Į^XSj|| tuvaičių seserų generalės vy-
resftiosios ir jų mokyklų in-

T spektorės.
- W Į fakultetą įeina: Juozas

Brazaitis, Charles B. Parnell.
I Antanas Vasys.

$ie dešimties dienų kursai 
fii » yra užskaityti Marywood Kole-

* gijoje ir ’ užsiregistravusiems 
teikiama. trys kreditai.

HHmmI Institute dalyvaus seserys 
OriCtAZMOS trata. knita per pamatu B ^tuvių kongregacijų: 
stovyklavę btraHui. Nekaltai Pradėtosios Marijus,

11 vai. pamaldos. Šv. Mišias aukoja prel. P. Juras. 
Pamokslą sako prel. M. Krupavičius.

Nashuaz-zN-44. Parapijos 
jaunųjų vyrų ir merginų klu
bai pikniką rengia rugpiūčio 
18 (ne rugpiūčio 8, kaip buvo 
paskelbta praeitame' Darbi
ninko numeryje). Pikniko pra
džia — 2 v, vieta — Puliaski 
Park. Bus šokiai, laimėjimai, 
gardūs valgiai- Apylinkės lie

kant Samuelis Strfteh. 15 va- 
landą bus iškilminga procesija 
ir palaiminimas.‘Iškilmėse da
lyvaują chorai ją - metu nugie
dos giesmę į Šiluvos Mariją. 
Religinėms ceremonijoms va
dovaus, nustatydamas tvarką, 
kun. Vaišvilas E Marąuette 
Parko. A Repšys, ALRKF 
Cbicagos. apskrities pirminin
kas, atsidėjęs rūpinasi, jog 
šiose įspūdingose iškilmėse 
sėkmingai pasireikštų vietos 
kat organizacijos ir tikintieji. 
Organizacijos, .kurias dalyvaus 
iškilmėse Chicagoje, prašo
mos iš anksto registruotis per 
kun- Vaišvilą (adresas: 6812 
S. Washtenaw, tek PR 6-2509) 
arba per A. Repšį (adr.: 5640 
S. Ada, tęL WE 6-4846.).

Lietuviai katalikai kviečia
mi gražiai pasirodyti ir per 
šias didingas religines iškil
mes.

PRANCIŠKONU STATOMOSIOS GIMNAZIJOS pamatai 
prel. Pr. Juras. Tėv. Pr. Giedgaudas, Tėv.J. Gailiu šis.
E. Jurgutis.

lijoje. Statyba rūpinasi suda
rytas komitetas,, o planus pa
ruošia dailininkai: V. Stanči- 
kaitė-Abraittenė. A Kairys, ir 
inž. M Ivanauskas.

lis” Bendruomenės reikalams, 
nes “iš mažų grūdelių pūrai 
supilami”.

Gavome ir antrą laišką, bet 
jo autoriaus vardo neskelbia
me. Jis rašo susipažinęs su 

ir radęs, kad jo 
nebesutampa su 

‘principais” 
(kuo nebesutampa. deja, jis 
nebepaaiškina). Baigdamas jis 
prašo jo “nebelaikyti Bend
ruomenės nariu”.

Du laiškai, bet kokie jie 
skirtingi. Pirmasis šildo, ant
rasis nukrečia, nes už gražių 
žodžių čia tūno pasislėpęs as
meninis egoizmas — “princi
pas” neberemti LB pastangų 
ir darbo. Inf.

Puikios bei svetingos Hart
fordo šeimininkės gamins 
skanius užkandžius. Vyrai vai-

Yra. nustatyta Įvairi pedago
ginio turinio programa. į ku
rią Įeina: paskaitos, diskusi
jos. seminarai, klasių demon
stracijos ir vakarais kultūrinės 
pramogos.

Registracija bus rugpiučio 
17. 4:30 vai., o formalus in
stituto atidarymas Įvyksta sek
madienį. 18. 8:30 vai. su šv. 
mišiomis ir pamokslų.

SAS metinis suvažiavimas šiais 
metais įvyks prie Detroito e- 
sančioje naujoje ALRK Fede
racijos 'Stovykloje. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 28 ir tęsis 
dešimtį dienų iki rugsėjo 8. 
Suvažiavimui skiriama rugsė
jo 6, 7 ir 8 d- d.

Vieną mums parašė prel. M. 
Krupavičius. Pasidžiaugęs, kad 
kitur bendruomenės organiza
vosi lengvai ir natūraliai, jis 
prisimena Amerikoje rastuo
sius sunkumus- Bet džiaugiasi 
pastangomis išjudinti ir čia 
“lietuvišką jurą”, kuri taip 
stipriai laikosi savo “balos 
temperamento”. Kartu su laiš
ku siunčiamas “mažas cente-

• Povilas Abelkis, rašytojas, 
mirė rugpiūčio 7 Chicagoje. 
Statydamas namus, buvo susi
trenkęs ir nepagijo. Gimė jis 
1906 m. žemaičių Kalvarijo
je. ilgą laiką mokytojavo Yra 
parašęs ir išleidęs knygas: 
Gyvenimo sūkuriuose. Kalnų 
dvasia. Tilto sargas, žemaičių 
krikštas, Atlaidų pavėsyje. Pa
laidotas iš Visų šventųjų para
pijos bažnyčios šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje.

• Kanados fiotuvię diena 
vyksta rugpiūčio 31, rugsėjo 
1—2 d.d. Niagaroje. Meninėje 
programoje dalyvaus solistas 
St. Baranauskas ir Alke Ste- 
phens mergaičių ansamblis. ■

(Atkelta E 4 psL) 
nariai turi dalyvauti savo 
krašto Bendruomenės Tarybos 
sesijoje, tad JAV lietuvių Ben
druomenei šventėje atstovauti 
šiemet įgaliojamas JAV LB 
Detroito apyl. valdybos pirm. 
L. Heiningas.

Du laiškai

Lietuviui pranciškonai pe- gančios mokyklos reikalavimų, 
raitais metais prie savo centri
nio vienuolyno Kennebunkpor- 
te atidarė berniukų gimnazi
ją, kurioje ruošia kunigus 
pranciškonus netiktai šio 
krašto lietuvių pastoraciniems 
darbams, bet taip pat ir išlais- 
yjįrtai Lietuvai. Pirmaasia^ 
mokslo metais Čia susirinko 
gražus moksleivių skaičius iš 
įvairių Amei-įkos ir Kanados, 
vietovių, o rudeniui jau įsire
gistravo nauji 25 mokiniai.

Kad šis graž&i pradėtas 
darbas būtų sėkmingai tęsia
mas, pranciškonai šį mėnesį 
pradeda statyti naujas mokyk
lai patalpas, nes dabartinės 

tuviai kviečiami atsilankyti. visai nebegali patenkinti au-

nuolynų Amžinaisiais Nariais 
Jiems išduodamas diplomas 
ir vardas įrašomas į mofiyk-

Antano gimnaziją 
los rėmėjų garbės knygą. < 

500 dolerių aukoję, tampa 
Garbės Fundatoriais, jų vardu 
įrengiamas kambarys, išduoda
mas diplomas ir vardas įrašo
mas ant. durų arba paminkli
nėje lentoje.

1,000 dolerių aukoję, be rni- 
tačūm ^^ą^: 4»ri«aęgijų jų vardų įren

giama klasė, f ardas Įrašomas 
ant klasės durų ir paminklinė
je mokyklos lentoje.

Visi mokyklos rėmėjai skai
tysis pranciškonų vienuolynų 
geradariais, kurių intencijo
mis kasmet atlaikoma 300 ~mi-

Iš anksto nuoširdžiai dėko
dami *už jūsų pagalbą, pasi
liekame su geriausiais jums 

mūryti vieną plytą- ._ linkėj>;:iaE. ,
InOO doleriu aukoję, tampa o . i. .. j: *. . . . . f Su didžia pagarba mokvklos Fundatoriais ir vie-

rengia ConnectieuL-apskrido: -šms svečiusr šaltais gėrimais 
R. K- S. A, Moterą Sąjunga, fVeiks laimėjimą be.pralaimė- 
ir L. D. S-ga. v < Jjimą stalas^ Šokiams gros ge-

Piknikas Įvyksta[.gražioj "vie--_ ras orkestras. ' 
toj, prie Connecticut upės, Pikniko rengimo naštą apsi- 
lietuvių parke (Lighthouse ėmė nešti hartfordiečiai, ku- 
Grove, East Hartford, Glastan- rie visuomet reiškiasi dideiia 
būry Road Station 24). J’ra- energija . lietuviškai veiklai, 
ęffia l:30-p? p. Jeigu lytų, pik- Komisiją sudaro pirm. St Sru- 
nikas įvyksta tuo pačiu laiku psas, vicepirm. J. Bernotas, 
Hartfordo lietuvių parapijos ižd. A Kniukštienė, virtuvės 
salėje. r vyr. šeimimnkė O- Kurtinai-

Parkas yra aprūpintas vi- tienė, laimėjimų stalo vedėja 
sais piknikavimui reikalingais E. Servienė, reporteris A. Pa- 
patogumais, todėl jauniesiems teckas, ir sekretorius M. Pa- 
ir seniesiems yra puiki proga, lubinskas.
pabendrauti su Connecticut Visi, kas gyvas, rugpiūčio 
lietuviais, kurių čia kiekvie- 25 vyksta Į trilypę gegužinę^ 
nais metais .gausiai atsilanko. LDS Conn. Apskr. Pirmininkas

• Antanas Krapovidcas Ar
gentinoje profesoriauja Tuku- 
mano universitete agronomi
jos fakultete. Jis yra gimęs 
Argentinoje. Kitas jo brolis 
Petras, baigęs humanitarinius 
mokslus, dirba valstybės mu
ziejuje Buenos Aires. • Trečias 
brolis inžinierius Pranas turi
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MICHIGAN FARM SURIS
PROP. FOR SALE

SUMMER HOTELS

(Nukelta į 8 psl.>

fully furnished. $20000.

ninkas. Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

schools. Mix. P. J. O'MALLEY SALVAGE

HM Caniff, Detroit, Mich.

1884

5418

4318
REAL ESTATE

Juozas Andriušis

Auto mechanikas

Juozas AndriušisHėrbert and Bloomfield

Phone 
Windham 262

SCHOOLS - COLLEGES

SKAITYK VARPELI, {domus, 
naudingas, iliustruotas, mėno- 
tini* religinis žurnalas. Me- 
tams tik $2.00. Rąžyk:

Good 4 apt. bnilding for summer

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

kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar, sezonui. Skambinti: 

INdependence 3-6709.

5 bed room house, nicely tur- 
nished, spadous grounds right 
of way to lake, open flreplace, 
dining room, kftchen, 2 baths, 
1 i'f to CathoNc church. 

Priced right Charles Bosch.
Eldred, N. Y Barryvfite 2602

NMioūafcmfe N. y.TeL 118.15. 
Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniuku 
skautu stovyklos. Modemiški kam
bariai, šaueriai, plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikftetiškas 
virimo stilius. Netoli kat. bažny
čios. Nuaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20, $7 pep dienu, žemos 
kn^MO .rūgs. fcrspąOo. Frieda A. 
Henry Winter_ •

Star Raute Marion FTynn
puiki ir rami provincija. Catskill 
Mt. Namu virimas, šviežios daržo
vės, vietos kepimas. Arti bažnyčios 
ir visoks veikimas, iškaitant plau
kymu 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’s Taxi Service

Mūšy Carine Btae Mlrior VHIa Marle 
yra burtai 

MAINĖS FALLS 1, N. Y.

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

Meadovbrook Guest Home and 
Farm BuMdrk, N. Y„ Route 67

ASBURY-HOLLYWWOD HOTEL
220—4th Avė. Asbury Park. 

TeL PBospect 6-7289.
Blokas i vandenyną. Laisvas par- 

kinimas. Restoranas^ Privatus 
maudymasis. Dvigubas kambarys 
nuo $5 iki $12 dienai,. Vandenyne 

maudymasis veltui. Savininkai 
katalikai.

Fred J. Erichsen. Ovvnership. Mgt.

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

(Private Jbath & showerj 
New Ovmership—Mgt.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, M*ch.

< • -'t

v? %

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

k moterų eilutėm. apskustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai yra angjiškos ir vietinės vilnos, 

šilko ir medvilnės.

87—09 Jamaica Avė, Woodhaven, 21, N.. Y
Vlrgtaia 7-4477

Žavi vieta pačinose Catskill 
kaIžuose

pageidaujamas patyręs prie
F O B D O automobili’,.

o taip pat ieškomas žmogus noris išmokti auto mechaniką ir |u> 
rj< norą Ir palinkimą prie to darbo. ’
Geros darbo sąlyg'*. geras atlyginimas, daug antvalandžiu, jei 
pageidauja, atostogos Ir kitos gerovės.

IdeaUy located. $30 vreek.
For furthecinfonDation write 

CAMP DIRECTRESS 
659-723 Ęeirodht Avenut 

North Haledon. N. J.

ANNHUR8T COLLEGK
Four-year Liberal Arts College 
for women—South VVoodstock, 

Conn. B. A. program in languages, 
INCLUDING LITHUANIAN. 
šortai and natūrai Sciences, 

mathematlcs, business.
' Tėacher training on secondary 

leveL A. A. program In 
secretarlal studies.

For Information wnte:
The Registrar 

Box 569 , 
Pu t na m. Conn.

Gals Labor Day Kčekend 
MA8QUERADE PARTY 

(Bring your uostame > 
Rate*: FTMay nite ta Monday after taneli — $23.

Mn. S. Modlea, Wtndham. N. Y.

Skaitykite "Aidus" 680 Busta 
wrck Ava. Brooklyn 21, N. Y.

SEA ISLE CITY, NEW JERSEY 
Waterfront lots vvith 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 Landls Avė., pne 
block from beach residential neigh-

602 50. Broadw«y 
Yonkars, N. Yn YO 5-5384

Mrs. E. Edward Wands, Prop., T. Edv. Wands Jr., Mgr 
Yonkers geriausias resloranas ir Cocktail Lounge, 
žinomas per visą žemyną. 2 parengimų kambariai

75 ir 200 žmonių.
Galima pasistatyti automobilius.

P R O G t
Massa|>e<iua Nor..,' ;; mieg. ran
ča, tarp geru kaimynu, pristatytas 
garažas, pilnas bei>mentas, didelis 
kampinis sklypas. 
Perimti 
$4.800. 
Kaina

{vairūs sportai. Elegantiška Šokių salė su gera orkestru. 
Kainos labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotas 

knygutės, rerervuokis vietos.
Puikiausia namų stiliaus virtuvė M 3 gausiais valgiais 

per dieną. Lufcmslniai kambariai su prtvaėioins vonioms- 
Didžiausia* N. Y. vatet mMd. baseinas.

Arti kaUiftų betapta.

Rugpjūčio mėnesį sdėjo dve
ji metai, kai su šiuo pasauliu 
atsiskyrė daiL Petras Kiaulė- 
nas. Ne vienu atžvilgiu tai bu
vo skaudus atsiskyrimas. Dai
lininkas mirė pačiame savo 
amžiaus klestėjime, pilnas 
meilės gyvenimui, ir kūrybai. 
Mirė vasarą, kai žemė, bran
dindama derlių, pasiekia savo 
pilnatvės.

Petro Kiaulėno paskutinių 
aštuonerių metų vasaros buvo 
paliestos mirties pirštų. Nepa
gydoma kraujo vėžio liga vis 
labiau ir labiau kėsinosi į že
miškąją tikrovę, kuri šiam dai
lininkui taip gražiai buvo išsi
skleidusi spalvomis. Jų povei
kyje greičiausia jis ir išlaikė 
lig pabaigos skaidrią nuotaiką. 
Susitikęs tą žmogų, ypačiai 
paskutiniais gyvenimo metais 
jau stovintį mirties angoje, ne
būtum pastebėjęs jokio neri
mo, nebūtum išgirdęs jokio 
skundo. Tik labiau išsišnekė-

“MUBPHYT3 WYALUSINTG 
MOTEL”

Rt. N 6 and 309, VVyalusing, 
Penna. Ka tik, pastatytas. Pasinau
dok gražiom atostogom ar medaus 

mėnesi gražiuose Aileghany kal
nuose priešais Susąuehanna upe. 

Pasivažinėjimas laiveliu ir maudy
masis, visi kambariai su privačia 
vonia. Privatus valgomasis. $7.00 
porai už dieną. Greyhound auto
busas pravažiuoja pro duris. Arti 

kat. bažnyčia.
Tel. Wyatasiug 27«t

šviežiom, galėtų pamanyti, 
’ od noriu pasijuokti arba bu
vau užmiršęs, o dabar turės 
pasakyti:

— Iš tikrųjų tai puikios gė
lės, bet jau vysta, nabagėlės..

166 W«Hr $♦„ N. Y. 
' WH 3-7890

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

Ernest IHtteK R. D. 1, 
CatsidU 16, N. Y.

PARMODAMA
Stationan> sodėa ir dovanu krau
tuvė. Apyvarta $80.000, — metuo
se. Ilgiems metams nuomos sutar
ti':. Mėnesiui nuoma $100, — Vie
ta — Stamford, N. Y.
Prašome rašyti ar kreiptis: 

Charles Schellig 
Bartons Motei 
Route 199 
Red Hook, N. Y.

— Ką čia ta širdis. — nu
stenėjo ponas Toks. — Nei 
spalva, nei rožių rūšis šian
dien jau nieko nebereiškia. 
Kas svarbiausia, kad būtų ge
rai pavytusios.

— Kokios? Pavytusios?! — 
lyg gerai nenugirdęs, krapšty
damasis ausis klausė gėlinin-

— Ką veiks nevytusios, — 
pridursiu. — Vystam mes, 
vysta visi. Tik nevysta tušti 
žymiųjų veiklininkų darbai.

Gėlininkas, giliai išminties 
pajudintas, nuleido galvą, > 
ponas Toks be rožių ir be 
stagarų, dainuodamas "kius 
kius i šakius”, nuspūdino sau
lėlydžio link

mirtį, tuo labiau troško pasi
likti tarp gyvųjų- Paskutinė
mis gyvenimo valandomis dar 
kalbėjo apie mėnesius, kuriuo
se galėtų sukurti vieną kičą 
paveikslą.

Nėra čia mūsų uždavinys 
daug kalbėti apie Petro Kiau- 
teno kūrybą. Apie tai jau buvo 
gausiai rašyta savoje ir svetim
taučių spaudoje. Prieš keletą 
metų meno kritikas .Maurice 
Scherer' prancūzų kalba para
šė apie šį mūsų dailininką net

mą savo gimtadienį, tai. ta
riausi, reikia tinkamai atžymė
ti ir pagerbti. Prisistačius su

— Ką aš veiksiu su švie
žiom? Turėčiau laukti kitos

Užpildomi federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiu* draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, bhtaai. bumai ir asmeninis turtas nuo usnies ar {vairią 
mitų atsakomybės bei pavogimo. Save gante apsidrausti nuo 
nelaUnmgų atsitikimų bei Mųos, kana apmokant Ir ligoninės 
išlaidas

Gyvybės apdraudimas — TR.lVELERS 1N8. CO„ Hartford. 
Connccticat

Greitas tr sąžiningas patarnavimas.
Kirptis: Šiokiadieniais 9 vai. ryt® iki 8 vai. vak

REIKALINGAS PINIGO? 
$30 iki $50 cash 

Laužas, sudaužyti automobi
liai ir sunkvž. taip paį 

senų modelių auto. 
R. A R AUTO WRECKING 

31-15 125th St. Flushing 
Diena ir naktį 

Hl 5-3231.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Ta.v) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

MICHIGAN FARM CHEESE D.URY. INC. 
Vieninteliai šio salio gamintojai FOUNTAIN, M1CH.

James par. 
rnortgičlu • su 

Mokestis $102 mėnesiui, 
sumažinta Iki $14.200 dėl 

savininko perkėlimo. Thomns N. 
Šlyne, 2 A Roundary Avė.

PErsMng l-MOa

savaitės, kol rožės nuvystų. 
Jau ir taip veik pavėlavau. 
Mat, praeitą savaitę viena pa
žįstama dama išmušo ne pir-

BARGAIN IN JAMAICA
Comer lot and 9 room frame 
house. Oil heat, 2 baths. Can 
be used as 2-family or fum- 

rooms. Near church and

REIKALAUKITE TTK MICHIGAN FARM SCRK>
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimm. Jūsų stroras jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek tšpopuliarinot Miebigaa Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausių sūrį.

TALARSKI 
FUNERALBONE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
386 Maplė Avenae, .»> Hartford, Coan

Maloniai patarnauja feetuvlama naujai įruoštose patalpose.

- prisipažino gėli- 
Bet jei nori švie

žių. tai..,

Rače track 
parking on lot. $18,000.

LA 8-5425

STANLEY METRICK
W. 47th St., Chicago, HL

JOHN 
So. Albany, Chicaga, UI.

ALLAN
No. Brnad SL Phila. Fa.

ENJOY YOURSEUF AT THE 
FLEETWOOD HOTEL .

152 Tennessee Avė., 3rd Hotel 
from boardwalk 1^4 blocks to 

Cathotic church. Elevator, Garage, 
Parking lot, Bathfna from hotel. 
Hosožralitv. CleanMness. Phone:

MEČISLOVASKAVALIAUSKAS
24 Prespect Street, Hyde Park, Mass. TeL Hyde Park 3-3975

SIUNTINIAMS I LIETUVA! '
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, sukneKms bei švarkams.
Maišytos ir/raycninSs medžiagos parduodamos griežtai urmo 

i’vvholesale) kainomis.

K and K FABRICS
— Taip, pavytusių, — pa

tikslino ponas Toks. — Žino
ma, kad prie .stagaro dar ky- 
botų koks pumpurėlis, atsipra
šant, — pridėjo-

— Atleisk, jei paklausiu, 
kodėl tamsta nori suvytusių 
rožių?

— Kad rožės visvien nuvy
sta, — atrėžė ponas Toks.

— Teisingai pasakyta, bet 
man dar nėra pasitaikę, kad 
kas nors prašytų nuvytusių 
gėlių. . Visi stveria už švie
žiausių.

— Ne'mum spręsti, už ko 
jie tveria arba už ko turėtų 
tverti,—subarė .jį ponas Toks.

RESORTS

NEW BKHMOND
Kentucky Avė. First from walk 

Ocean view rotnns. Large veranda, 
TV, Modern airconditioned Rest- 
aurant, Elevator, Private baths 

& running water. Walk to Cath: 
church.

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

Kneller, Own., Mgr. Phone At
lantic City 5-015L Free bathing.

“Neieškok, drauguži, neuž
mirštuolės pamaiy!“ -^ atsi
minė ponas Tirtas garsiojo po
eto žodžius-

— Kad mane smala kur. 
Būčiau užmiršęs, — pats sau 
pliaukštelėjo delnu per plikę

Ponas Toks kulvirščiais nu 
sirito pas gėlininką, prasižiojo 
veik ligi ausų ir paprašė:

— Norėčiau nemažą puokš
tę gėlių. Rožių! . -

— Kaip bematant, — apsi
laižė gėlininkas. — Turim į- 
vairiausių rožių ir visokiausiu 
spalvų. Tamstai tereikia tik iš
sirinkti. Kokios labiau prie 
širdies?

— Mūsų reikalas išsiaiškinti. 
Jau buvau užsiminęs, kad ro
žės, kaip ir visos kitos nuskin
tos gėlės, nuvysta. Aš čia nie
ko negaliu padaryti. Tai dės
nis, prieš kurį lenkiu savo gal
vą. Gal tamsta gebi jų nenuvy- 
tinti? ’

ir sunkve&miai
BI L L’ S

Auto Wrecking, Junk cars 
and Late wrecks

DE 5-5800

ApšHhrėk. U namą
Pulkus, gerai užlaikytas, 7 kamba
rių, ramiame provincijos miestely
je. l’į vonios, 3—4 miegamieji. 
Geras .Stateickimas ru K. Y.; geros 
parapijinės !r vie’ Jo mokyklos. 
Kaina žemi u f‘20' 1) Teitam iSsi- 
kėlimui. V< t; žy ia. didesnė nei 
siūloma kaina.

Craton Falįs

monografiją, aukštai iškelda
mas jo talentą. Petras Kiaulė- 
nas nuo to laiko darė pažangą, 
siekdamas vis didesnio savitu
mo. Jo stiprybė buvo spalva, 
kuriai šis dailininkas mokėjo 
suteikti naujas gyvybės. Rašy
damas apie Petrą Kiaulėną 
“Aiduose” amerikiečių meno 
kritikas Gordon Brown, pra
ėjus jau beveik dešimčių! nuo 
monografijos pasirodymo, ne
vengė gretinti jo su pačiais 
didžiaisiais impresionizmo sro
vės šulais. Kai kam net per 
drąsūs gali atrodyti šie kritiko 
žodžiai: “Reikia pilniAu išryš
kinti tu<s pakeitimus, kurių' 
Petras Kiaulėnas įnešė į im
presionistinį stilių. Jeigu ly
ginsimą su Monte — jo teptu
ko brūkšniai yra laisvesni ir» 
gyvesni Jeigu lyginsime su 
Seurat, Kiaulėno stiliaus ^eap- 
sprendžia apriorinės taisyklės 
ar iš anksto nusistatyta pažiū
ra. Jeigu jį lyginsime su a- 

jus, jis gal būtų prasitaręs, biem, tai jo spalva yra vais- 
jog didžiai nori gyventi, .kad 
galėtų kurti. Iš tiesų — kuo 
arčiau Petras Kiaulėnas matė tentais—one biock from beech—

JUNK CARS WANTED

H



AUTO SERVICE

GAROENING SERVICE

DISPLAY
FOREIGN CARS

NURSING HOME

RETREAT HOME

KUNIGIJAI

DAY

•MeeeeMMMRMG

6Vita^Miiw*^tmnyre, 
kai L. Evans ir D Bynse suko
rė po ? tš. B Kanadm italių 
smmnėtiG. rater te Povilas 
Vaitonis laimėję 1-2 v. Onta-

KambsrMI Ir vestu 
REIERVUOTI

St. Patrick’s College Jiigh School in Ottawa, the Capital 
of Canada, directed by the Oblate Fathen of Mary tan- 
maculate has a limited number of upenings tai its board* 
ing department for boys starting First Year High.
Totai annual fees for board, lodging and tuition are only 
$700.00.

moi.10 mta uOų keBofllt &L 
bažnyčios. Taip pat parduo

dama 2 aukštų medinė 
kabina prieežero.

lietuviškoj kolonijoj
TW 4-7452

• Andoros valstybėsradijo 
siųstuvas yra vienintelis pa
saulyje, neduodąs jokių poli
tinių žinių bei kitokių nutiki
mų, galinčių padidinti žmonių 
nervingumą. Transliuoja vien 
tik geros nuotaikos muziką ir 
linksmas žinias

dantofancto lygos rungtynė
se A. Nasvytis įveikė C- Biats, 
bet pralaimėjo prieš latvį L 
Garais-. ' Staniškis su Knsrfęr 
lygiom

OONNOUP8 UMOOSDiK 
8BZVICE 

PRIVATB RENTAS ALSO 
/ PHONE NOW ~ 

WB6am 2-18SS '

Kas nbrėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lonmoro 2 —► 4916

NAMAI TOLI NUO NAMU
Mariau Manor. Nursing Home 

Reg. Nurses, Convalescent 
Chronic, Aged, Invalid

KENG AUTO TOPS
Serving Htdy Rosary and Our Lady 

of Mt, Carinei parishes. Spring 
special Convertable topt $25 & up 

Seat covers. $15 and up 
EN9-6010 ' 2334 Ist Avė.

Geras pirkinys Staton Island 
Bard Avė.—683. Kampinis, 7 
kambariai, moderniška; daug 
priedų. Arti visokio susisieki
mo. Lengvai nueinama iki kat 

bažnyčios! Turite pamatyti* 
Prašoma $17,500. 

GI 7-6440.

Specialus pasiūlymas 
automobilių savininkams 
Kenlake Service Station 

siūlo 3 centų nuo galiono 
nuolaidą benzinui ir 

Triple Stamps v 
Sustok ir klausk Joe 

43 Lake St. 
Whito Plaim, N. Y. 

WH 8-9778

The graduates of our high school gain adrūission to 
American colleges and universities- Some of our grad- 
uates have won seholarships to Princeton, Rensselaer 
Institute of Technology, and St Lawrence University. 
For mote complete Information write to

rašty buvo šitoks skelbimas: 
“Pirmojo pasaulinio karo kari
ninko uniformą sutinku mai
nyti į nedideles svarstykles. 
Be to, už 5 sterlingus parduo
du 1914—1918 metais gautus 
už narsumą fronte visus žyme
nis, įskaitant ir garbės kry-

SERVED wrra SWEDISH HASHED BROWN POTATOES 
SALAD. PUMPERNICKEL BREAD, BUTTER. 
World’s Best Steak House—Nationally Knovm 

BANIA aad EKMLLYVFOOD, FLORIDA

“•1JJk H 4..

______ apnir vyras
Jakštas, Petras, gyveno Har- 
rison, N. J-

Degutį  ̂\ Jnnzas. ir motina 
Vilkienė, Elzbieta. : „v

Gurklys, Petras, sūn. Povilo. 
, Hermanaitė, Brnnislava, gy

venosi Ukmergėje
Jakštienė Dalrovolskaitė, 

Antotia, iš Seinų ap^ ir vyras 
Jakštas, Petras, gyveno Har- 
riscn, NJ.

FIAT
HOUSER BUICK Ine. 
torized Bukk-Fiat Dealer

ANY GARDEN FROBLEM 
SOLVED ■

No Matter What Your Garden 
Problem Wė Gan Solve It. 

Permanant Lawns, Started Now, 
Reesonabie Prices, Phone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home
DANNTS GARDEN CENTER

Modern. 8 room cotadal, 2 ear 
garage, prtvate beach, eorner, 
walk to parochial gekaoi and 
cathoRe church, mušt be spėk- 

$SSM» • <2 8-lC«S

• Paryžiaus kalėjimo vienu- 
kėj ant sienos vienas kalinys 
palikęs savo išmintį: “Vagys
tė prasideda nuo 100,000

BOAT BUILDERS 
. BOAT CARPENTERS 
GENERAL BOAT WORKERS

Steady wdrk, Good pay 
ryan Marine co. 
75-20 Amstel Blvd.

Rockavray Beach 
L..L, N Y. • GR 4-3000

HUmboldį 3-9867 VE DEUVER j
TRY THE NEW

Cro«v Wmg Garmant* 
P. O. Bot 1$5 Dept. “L”,

Brainerd, Minn-

Anūf Inake" plaus for the . coming 
pilgrtmage to the šhrine of the 
Mercy of God, at Stockbridge, Mass. 
with the crowning of the famous 
Pilgrim Virgin statue o( Our La^Fy 
of Fatima. Also plan to attend 
Polish Day, Aug. 11 and take part 
in the Holy Processkm.

Unijoje. Po petidų nitų jis 
pirmavo su 5-O ta^oų. Be ki- 
tų, jis sudmojo rustą Vla^&ni- 
rą Salimanovą^ 40 ėjimų par
tijoje. Cardoso turi 3VĮ, Geru- 
sel 3 taškus- Viso 12 dalyvių.

JAV **ooan** nirtnanviMse 
Clevelande gerą pradžią daro 
A. KąGtfmąp^ N. Y-^jis turi 4-0 
taškų, seka A. Bisguier, Bdb- 
by Fischer, latvis Edmar Med- 
nis, K. Burger ir dar keli su 
3Mr tąškų. N. York Times, mi
nėjo, kad trečiam rate buv. JT 
Y. meisteris J. Collins įveikė 
dr. Algirdą Nasvytį.

Bcbby Fischer, 14 metų, po 
“openM p-bių rengiasi vykti į 
Maskvą. Jį lydės kitas jaunas 
meisteris latvis Edmar Med-

HEALTHFULLY AIR CONDITIONED 

VenicėRestaurant and Pizzeria 
THE BEST IN ITALjAN FOODS 

Specialty — Chicken a la Savoy — Steaks
214 BLOOMFIELD AVĖ. NEWARK,N.J.

Pavasario ir žiemos modeliai 
Sui generis primum 
Sui generis optimum 

Naujas dalykas 
100% vilnos smokingas

Pilnesnių informacijų gausi:

• BATHROOMS
• GARAGES

Gatės Avė. kantas Extra vonia.
2 Uokai ild požfyainto. Barąpijioės 

mokyklos, krautuvės <Ba pat 
Dujcsnis varomas garo apšildymas.

. 2 garažai. $6,000 Įmokėti.
Reikia apfiūrėti.

Puikus investavimas. 
Kreiptis i savininkų

M4 24K4

WHEN YOU NEED 
CARS B0B WE»mNG8 

AMD ANT OCCtaaON 
RENT ACADfUAC 
AT REASONABLE

Aflantio CMy 
Tuoj paėjus nuo pasivaikščiojimo 
tako. Pradedant.$25O asmeniui 
per dieną; du vienam kambary.

Privačios maudynės, šaueris, 
vanduo, elevatorius i gatve.

Veltui maudymasis, televizija, 
platus, atviras porėtas. Ideali vieta. 

Valgiai amerikietiškam ir euro- 
pietiškam stiliuje. Informacijoa 

duodamos naštų dėl kainų..
Telef. 4-0931 Ummas A. Healy, 

Owner, Mgt 2 blokai nuo 
Sv. Mikalojaus bažnyčios.

Ideali vieta rekolekcijoms ar kat 
institucijai. 12 mylių Lake George, 

24 myfios Saretoga, papėdėje 
Adirondack* kalnų ant Rt 40.

• Brigita Sangri gimė Izrae
lio lėktuve iš tėvų hustru, 
skrendant virš Vokietijos, pir
mą kartą žemę pasiekė Angli
joj. Kokio krašto ji pilietė? Ją 
savinasi keturios valstybės: 
Izraelis, Austrija, Vokietija ir 
Anglija.

•Goslar miestely, .Vokįeti- 
1184, S- Kripaitis 1164, A. Ge- joj, pasaulinė giedorių gai- 
draitis H04,c G; Namikas 956, paskelbė rung

tynes, kieno gaidys per minu
tę daugiau sušuks kakarykū. 
Iš J9 dalyvių laimėjo JAV gi
męs gaidys, užsimerkęs išva
rydamas 152 kakarykū-

• Viennoje 11-tame kosme
tikų kongrese, tarp kitų rimtų 
problemų, prof. Franz Halla 
pastebėjo, kad kiauliena kenk
sminga ne tik žmogats arte
rijom — jas kietina, bet taip 
pat nuo kiaulienos žmonės 
nuplinką. Ten pat keli plikiai 
tezę paneigė pareikšdami, kad 
kiaulienos niekad nevalgę, o 
visgi jiį galvos kaip kulnys.

DABAR YRA LAIKAS PLANUOTI VALY
VOS VASAROS IR ANKSTYVO RUDENS

VESTUVIŲ PUOTAS
• NEDIDELES KAINOS
• JAUKI ATMOSFERA •_
• ĮVAIRUS PASIRINKIMAS VALGIŲ
• MANDAGUS PATTRUSIŲ

PATARNAVIMAS

ROSLYN
Searington; colonialinis, 5 ar 4 

miegamųjų, priede siuvimo 
kamb. 2 ir pusė vonios, ęu- 
šmis beisnL, pusryfių kamb- 
150x110 sklypas; 8 metų se
numą. Netoti kat ba^tyčios 

$33,500. Galima derėtis.
MA 1-5691

idywiie conuMBK
Mt. Pocono, DpL "L”, Fa. 

TM. MM
Rami, pcdlsto pilna vieta Poconcee. 
Patogūs kambariai su Hitų ir laitu 
vandeniu. Trys namuose panraiti 

valgtai per dieną, patiektam! 
ielmyniniam stiliuje. 

Shuffleboard, badminton

• ALTERAUD^S • HEAWG • PAINTDfG
• ATHC ROOMS o IRON W0RK • SBMNG
• BASKMENT • DORMERS * PAUOS v maumo *

• MASONRY SOOffiG
O KTTCHENS • STONBIBONTS

ST. FIDEUUS PARKO
Crtdege Pbtat, $17,988 bonse, 6 

rooms. Also finished attiti Suit 
large family. Near Whitėstone 

Bridgė, school and CatimBe Ins- 
titiitkma Qn landseape ritaded 

1/4 aere. '
Hlekory 5-4885

CORMARIA RETREAT HOUSE 
Sag Harbor, N. Y.

Week-end retreats for ladies 
General Retreat Over 
Labor Day Week-end 

Aug. 30 to Sept 2 
Bus service from and to NYC 

F<k Information Write 
Retreat Secretary or Phone 

Sag Harbęr 50571

ms.
Marius, Žalys, Stonkus tebė

ra Amerikos korespond. žaidė
jų viršūnėje. New Yorko 
“Chess Review” rugpjūčio nu
mery skelbia 1957 antrojo pu- frankų. Kas žemiau tos sumos, 
smečio “Postai Chess Rat- tai yra tik neprotingai atlikta 
ings”y kuriame įvardina per . durnystėj? ...
tris tūkstančius žaidėjų. Į gar- 6' Londoniškio " Times laik- 
bės sąrašą įkeltos 23 pavar
dės* Pirmuoju įrašytas Kazys 
Merkis su 1902 tš., jis vienin
telis su “Postai Master” titu
lu. 12. Ignas Žalys 1766, 22'.
Jonas Stonkus 1702.

Prieš pusmetį “Postai Chess 
Ratings” rodė tokį stovį: 1. 
Kazys Merkis 1902, 9. J. Ston
kus 1768 ir 10. L Žalys su 
1766

Kiti lietuviai skelbiami su 
tokiais įvertinimais: K. Škė
ma 1550, P. Kontautas .1478, 
S. Ramanauskas 1432, J. P. 
Karalaitis 1316, R. T. Shultis 
1300, R. Racaitis 1204, V.

Žūkaitis

Wildacres 

on the top cf . 
HKB3MOUNT, N. T.

Geresnės klasės, nebrangfos kainos 
atostogų vista Poconosa. Spogtųl, 

Kainos 0d Darbininkų dtenoa $W.
Atdara 0d spalio 15. Rugsėjo Ir 

spalio mėn. kainos žymiai plgssnta 
Pndyfc knygelės "LT. 

NetoM kataMkų bežnyOos.

COMPLETE DINNERS FROM $£.25
Special Menus arranged for Group Dinners, Receptions, Wedding3, Etc.
Dinners 5 to 9. Simday 12 to 9. Floor Show—Danęing—Air Ccmditioned

Carl Hoppl's Valley Stream Paik Imi
On Merrick Rd., VaJley Stream, L. L Opp. State Park. VA 5-6035

WR8T1SUF»1*I.
3 tatagamkdi Ope Ctad, shrahta 
aiirmy, dvigaba*- apaąnga

nuo, audrų, pIĮnita bekįsentas^ 
netoli mokykla. Kat. bažnyčia 
tikkeMo6myllos;i»ujakat. 

bažnyčia pradėta statyti.
Arti krautuvės. Sklypas 7SM75. 

$12,75* « MO 1-8437

Antano, gyveno Chicagojė, So. 
Mbzart St ?

MŠalojtinas, Jonas, ® Vieši
ntai vaL» Panevėžio ap.

Mikalonis, Jurgis, sūn. Mo
tiejaus, iš .Seinų aų>.

Miliauskaitė - Jakubauride-, 
nė, Barbora. . ,

Šeputis, Petras, sūn. Juozo, 
iš Karapolio k., Tauragės val-

Sklerienė, Anefe.
StraskauskalEe, Alė.
Taujanskaitė, Elena. »-
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

- Consulato Gosierri of •-’r-- 
Lfthuania

41 W«st 82nd StnMt
Nmv York 24, N. Y.
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SUSITUOKIA

Malthew P. Balta:NEWARK, N. J.

KLUBO
Catekill kalnuose, LINKSMĄ GEGUŽINĘDAR PRIIMA UŽSAKYMUS

kuri įvyks

DRUSKONIE HALL

Laidotuvių Direktorių*
J«LANdrew>2590

Boston, Mass. Nuliudime pali
ko savo mamytę. Palaidota šv.
Juozapo kapinėse

Vincentas ir Anelė Zebahn 
rugpiūčio 11 atšventė 50 me
tų savo vedybinio gyvenimo

Brooktya, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Bronė Kalytė,
studijavusi N. Y. Universite

te germanistiką, priimta mo
kytojauti į mergaičių mokyk
lą Northaemton, Mass. Dėstys 
vokiečių ir prancūzų kalbas-

tintojai. Tokiu būdu jau nuo 
rugpiūčio J;. 8 nėra laikraščių. 
Leidėjai nesistengia susitarti, 
ir yra gandų, kad laikraščių 
nebus visą šį mėnesi.

K toto Chicagos, Mer, Ilk 
chigan, įvyks pirmoji lietuvių 
oro skautų stovykla Ameriko
je. Jbje dalyvaus visi Ameri
koje esą lietuvių oro skautų sukaktį. Ta proga jų intencija 
bei oro skaučių vieneto#. Į ją 
taip pat ruošiasi važiuoti ir 
Bostono oro skautų Lituanicos 
n būrelis.
' Susv&ta tęsis nuo’rugpiūčio 
31 iki rugsėjo 7. M stovyk
lavietė yra šalia ežero ir neto
li aerodromo. Taip stovykla 
Bbstono oro skautams sutriks 
retą progą pilnai bei praktiš
kai išeiti didelį jų programos

Ui dali. Petro Kiaulėno sielą 
mišios' bus. laikomos rugpiūčio 
17 d. 10 vai. ryto pranciškonų 
koplyčioje Brooklyne. Velio- 
nies bičiuliai bei gerbėjai yra

Edmundo Cibo ir Stanislovds
Apvalius nelaimės vietą nuo Apanavičiūtės - čibienės duk- 

gręsiančio pavojaus, pradėta .tė lrenos ir Ramūnės vardais, 
tyrinėti, kodėl sprogo toji me
džiaga sandėlyje. Yra įtarimų, 
kad tai sabotažas.

Jieva Sabaliauskaitė (rugpifi 
čio'7) 52 metų. Velionė gyve
no 629 -Massachusetts Avė.,

N. J. ir Regina Mockeliūnaitė 
iš Brooklyno, N. Y. Abu yra 
uolūs lietuviškų organizacijų 
veikėjai Moterystės sakramen
tą priims ęugpiūčio 1^ Apreiš
kimo par. bažnyčioje.

Lituanistikos kursams arte- boj konsulas pabrėžė ištikimy- 
jant prie pabaigos, Fordhamo bės svarbą savai tautai. Ame- 
Universitete rugsėjo 8 buvo rikoj pripažįstama, jog žmo-

Stephen Bredesjr 
advokatas

Tėvai gyvena 291'K St., So. 
Boston, Mass.

Edvardo Dolhert ir Evelinos 
Wičas - Dolhert sūnus Leonar
do ir Edvardo vardais. Tėvai 
gyvena 6 Towart St., Dor- 
chester, Mass-

254 W. Broadway 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br« okljm, N. Y.

Brooklyno vyskupijoje
š| sekmadienį daroma spe

ciali rinkliava V'asbingtono 
katalikų universitetui.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmica 6-7272

87 8beridM Avė.
Breoktya 8, N. N.

TU. APptafMa 7.70B

tas, A. Oriękis, V.Alksninis, 
B. Svalbonas, X Valakas, T. 
Gaffliinaų V* Ąhkštikalnfc, J. 
Dragūnas, V- Ubarevičius, V. 
Gobužąs. ' ■

Džiamborės fondo ir Tauro 
tunto vardu aukotojams reiš
kiu nuoširdžią padėką.

R. Kazys, tpntininkas

me pavardes tų, kurie savo 
dažnu prie mūsų parengimų 
dąrbu frfiuką L-mtety ■ parėmė?

Praeitą savaitę, rugpiūčio Sprogstant buvo išbarstyti 
7—8 d-d. naktį, apie 2 vaL So. ir išmėtyti dideli diriamitų 
Bostone netoli Columbia Rd.' kapsu&i kiekiai Visas rajofias 
ir Strandway, prie. Old Har- 
bor, įvyko didelis sprogimas, 
sudrebinęs ir, . išgąsdinęs visą 
miestą. Sprogo sprogstamosios 
medžiagos sandėlys. šią me
džiagą . naudoję, netoli stato
mam tuneliui. Nuo didelio 
trenksmo sukrėsta ir išjudinta 
daugel namų, išmušti langai; 
apgadinti stogai. Nukentėjo 
apie 100 namų. Jų tarpe yra 
ir lietuvių namų. Į kai kuriuos 
butus įmesta geležies gabalų, 
medžių dalys. Smūgis buvo 
toks didelis, kad pataikę į 
narna, pramušė sieną ir išver
tė šildymo radiatorius. Tačiau 
aukų nėbuvo-

Miestas giliai miegojo. Nuo 
trenksmo išgąsdinti pradėjo 
rinktis ne tik policija, bet ir 
žmonės smalsuoliai. Policija, 
ugnegesiai, tunelio darbininkai 
turėjo visus sulaikyti. Per po
licijos garsiakalbius buvo pra
nešta, kad pavojus dar nesi
baigė.

Su ta šviesia mintimi Sesuo 
Raimunda reiškėsi parapijos 
mokyklose far šalia mokyklų, 
dartraodamarii Detroite, Maha- 
noy City, Ptttsbutghe, New 
Britais ir paskiausiai Cteve- 
lande iv. Jurgio parapijoje, 
nors ji pati jau buvo gimusi 
čia Amerikoje (1911 balandžio 
13 Mahanoy City). Jos tėvai 
buvo Vilimas Ir Marija Brau-

Williani J. Drake 
Dragūnas

Paskaitos klausės apie 30 
žmonių. Be kalbėjusių, jų tar
pe buvo V. Sidzikauskas, dr. 
A Vasys, daiL V. Jonynas, A. 
Bendorius A. Šlepetienė, bū-

kuris dėsto lietuvių kalbą 
Columbijcs universitete, su 
žmona lankėsi Kalifornijoje ir 
dalyvavo vyčių seime. Į New 
Yorką grįžta rugsėjo pradžioj.

Brooklyno pašto viršininkas
prašo išvykstančius atostogų 

taip sutvarkyti laiškų dėžutę, 
kad ji nuolat būtų išimama- 
Viršiii'nkas prašo dėžutės rak
tą pailsti draugams arba kai
mynams, kurie paimtų jūsų 
paštą ir neleistų jam susitrinti 
dėžutėje. Išvykstantieji ilgesnį 
laiką, gali pranešti savo arti
miausiai pašto įstaigai, ir jų 
laiškai bus persiųsti naujuoju 
atostogų adresu.

W AITRU S : 
F CN E R A L HOME 

197 Webster Avenne 
PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorių* 

ir BalsamuotGjas 
Camhridge. Mass. 

NOTARY PUBLIC
PMartMvtma* ir nalrtĮ 

Nauja moderniika koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauta Cam- 
bridęe ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

Reikale kaukite: Tei. TE C-MM

Brooklyn, N. Y. e TA 7-3507 siteto. Bet čia susirgo, buvo ilgų metų mokymas ir nenu- 
nugabenta į ligoninę ir rug- trūkstamos pastangos pasėti 
piūčto 7 mirė, tesulaukusi 46 vaikuose mintį, kad jie būtų 
metus. geri lietuviai.

Prie jos budinčios kitos se
serys, tų pačių kursų, dalyvės, 
girdėjo jos priešmirtinius po 
kelis kartus tarfonmedMžtas: 
“Aš esu gert lietuvaitė. Kar
tok: AŠ esu Įeralietuvaitė...”

RAMTIA* SKAMBINTI: ĮLĮgįlZjffi
sakė: "Gerai” ir nurimę. Pae- 
kui jį eme sau Kartoti soutms: 
32, 32, 32.. BteBnta eeoerys 
negalėjo suprastu ką tai raB- 
Ka. Tik paskiau tšaffltėjo, 
luri jau 32 mėtok tai tano . Sesers Rafonmdos kūnas iš*

ma. 3 vai. p. p. prasidėjo vie- Lietuvoj 1940—41' metų Oku- 
šesnė programos dalis. Progra-* parijus metais. Patiekęs ben- 
mą pradėjo lituanistikos kur- drąsias dvasiški jos nuotaikas 
sų direktorius Tėvas J. Jaške- bolševikų okupacijos metu, 
vičhis, pasidžiaugdamas gražiu pacituodamas savo vestų užra- 
dėmesiu, kurio lietuviškosios jų davinių, apibūdino Ražny- 
studijos susilaukė ir padėko- ries ir bolševikų santykius, 
damas kursų rėmėjams. taktiką ir dvasiškuos išgyVe- di

Lietuvos pasiuntinybės Wa- nimus. Kova prieš komunizmą 
shingtone atstovui J. Rajeckui 
atvykti negalėjus, konsulas J- 
Budrys tarė žodį Lietuvos pa
siuntinybės vardu. Savo kal

nų prieš mirti apsilankius na- kyti, paskutinis susitikimas ir 
muose, jau buvo žymu, kad jo paskutiniai žodžiai. Po to, pra- 
dienos visiškai gesta. Tada jis ėjus keietai dienu, jau reikėjo 
dar savo įprastu optimizmu kalbėti kunigui - kalbėti mir- 
daug kalbėjo apie kūrybą,, a- štančiųjų maldas, kurių lydi- 
pie norą užbaigti kai kuriuos mas rugpjūčio 15 d- vakare jis 
paveikslus, apie mūsų kultūri- keliavo par Viešpatį.
niogyvenimo nepriteklius. Paro* . L Anfri^us
dytuose keliuose naujausiuose 
darbuose žaliame ir violeti
niame spalvų derinyje, jau lyg 
skambėjo mirties gaida. Tada 
jis ypatingai daug kalbėjo Ir 
apie anapusinę tikrovę, prisi
mindamas savo 'mirusiuosius

GIMĖ
Rugpiūčio 4/d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš-

riausi burmotqjai S Jtytinfo
Atlanto pakraščio. B. Morke- M- 
liūnas dabar.' yra kandidatu į tai J 
visos Amerikos, buriuotojų 
Čempionus. ■ Pažymėtina, kad 
inž. Morketiūnas tą laivą pats 
pasidarė. Jo laimėjimus pla
čiai per kelis kartus paminėjo 
New York Times.

bių pilietis. PADĖTI
dattė proLJ. Brazaitis ir dr. Pagrindinei paskaitai buvo lietuviai klierikai, šiuo 
A. Vasys- 12 vai. taa prof. pakviestas J. E. vysk. V. Briz- non 163 )
Setu^r^^ST

- .............. J kalinga parama sumokėti už tautos valandą siekian-
jų mokslą. Todėl jei- atsirastų tiems atkreipti pasaulio dėme- 
kūnios širdies lietuvių, norin
čių šiems klierikams padėti, 
padarytų didelį gailestingumo 
darbą, pasitarnautų Dievo gar
bei ir mūsų Tėvynės gerovei. 
Kreiptis į Darbininko redak-

108-11 8UTPHIN BLVD. JAMAKĄN. Y.
Šokiams groja R. BUTRIMO ORKESTRAS 

LOTERIJA IR GAUSUS BUFETAS
Pradžia 1 vaL po pietų

tai ne vieb politinė kova- Pre
legentas paneigė kartais pasi
reiškiančias iliuzijas, perspėda
mas, jog prisiderinimo tarp 
Bažnyčios (r komuntano nega- 

foškoma pirkti vartota rašo- Įima tikėtis jokioj srity.
moji mašinėlė su lietuviškais 
ženklais. Pranešti Darbininko 
redakcijai: 910 Willoughby 
Avė-, Brooklyn. Tel. GL 
5-7281.

Nededkienė, Bariutas, Bruz- 
gis, Ą. Pflipaftienė, Roz. Yršie- 
nėį K. KHmienė, Sof . Pribush, 
A. Balčiūnas^ Stella Strazdie
nė, Ver. Strazdienė, Žemaitie
nė, R. Slepętienė, A. Tvaskie- 
nė, J* Bundonienė, A. Dam- 
banavičimiė, Stravinskienė, L 
Mikul^kytė, J. Stavron, O. Sa- 
veikytė, VaL ir VL Mėlyniai, 
M. Mėlynytė, O. Degutienė, B. 
Bernotienė, Laukžemienė, Le- 

Antanas Malakas iš Newark, lešienė, Jos. Norbutienė, V- 
Kazakevičius, A. Abromaišius, 
J.* Prapuolenis, J. ir Ang. An
driuliai iš Fountain, Mich., 
Plaktonienė, Gagas, P. Kašė- 
tienė.

Visiems ir visoms mūsų 
nuoširdi padėka

T. T- pranciškonai

LSK futbolo 
vienuolikė sekmadienį, 5 vai 
New Farmers Ovai žaidžia 
prieš mūsų futbolo veteranų 
rinktinę — archyvą.

Vėl iaimėfo
Rugpiūčio 11 Chelsea stadi 

jone įvyko Bostono apylinke. 
CYO organizacijos benų var
žybos. Šv- Petro parapijos 
CYO benas laimėjo antrą vie
tą, gavo taurę ir 50 dol. pini
gam. -

Stovyklos vadovybę sudarys: 
viršininkas ps- V. Černius iš 
Chicagos, komendantas — ps. 
D. Bulaitis iš Detroito, oro 
skaučių komendante — V. Pa- 
vilčiūtė iš Chicagos ir progra
mos vedėjas v. sL A. Levinas 
iš Ęostono.

J. B. SHAUN.s -
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius
M-tt JAMAIUA AVĖ 

(friv Foreat P*rkw»y Stattoo)
WmdtavĖR, N. T. - 

Suteiktam garbtaRM taMotuvee

ReflurfingM mokytojas kal
bų mokyklai mokyti lietuvius 
anglų kalbos- Turi, be abejo, 
gerai mokėti anglų ir lietuvių

MIRĖ SESUO MARIJA REIMUNDA

DAIL. PETRĄ KIAULENĄ MININT
(Atkelta iš 6 psl.) moję. Į Paryžių gi nukeliauja 

kesnė. Be ’to, Kiaulėno techni- * Romos' Jau Mžęs studijas, 
ka komplikuotesnė ir įvairės- PalinMa į architektūrą i? Po gedulingų pamaldų šv. 
nė negu senųjų impresionis- Sauna diplomą. Vienok Pary- . Petro parapijos bažnyčioje pa- 
tų.” (“Aidų”, 1954, — Nr. 4, fiuje ~ ne Romoie — laidoti:

dailininkas jis atranda save Domicėlė Pralgauskienė 
Čia Chardino galerijoje įvyk- (rugpiūčio 2) .75 metą. Velio- 
sta pirmoji Kiaulėno darbų nė gyvenę 66 Fairmouht St-, 
paroda, čia su savo kūrybos Dorchester, Mass. Nuliūdime 
lobiu jis grįžta ir po mirties, paliko kūnų ir dvi dukteris, 
kai šį pavasarį žmonos pastan- Palaidota N. Kalvarijos kapi- 
gomis Veil galerijoje buvo su- nėse.
ruošta jo darbų paroda ir iš
leistas katalogas. Taip išsipil
dė jo ilga svajonė dar kartą 
pasirodyti Paryžiuje-

tarp Columbia Rd., Strand- 
way, G ir-H gatvių buvo apsė
ti dinamito kapsulėmis, ku
rios pąlietus gali sprogti ir 
detonuoti kitas Poli-
crja per garsiakalbius prane
šė, kad niekas neimtų į ran
kas geltonų kapsulių, o jas 
radę, tuoj praneštų policijai , BelaHcrdaę 
arba gaisrininkams. . ; 3^^ 0^ sustreikavo

Norėdami pavojų prašalinti, laikraščių išvežiotojai ir pla- 
policija ir gaisrininkai, tune
lio darbininkai smulkiai ap
žiūrėjo kapsulėm apsėtą rajo
ną. Pasistatę ilgas kopėčias, 
apėjo visus stogus, išgraibė 
vandens latakus, patikrino 
kiemus, daržus, ieškodami di
namito kapsulių- Ypač buvo į- 
spėti tėvai, kad jie neleistų 
savo Aaikų vienų į kiemą.

Paskutinis gyvenimo pava
saris, ypačiai vasara, Petrui

Lietuvių Svč. Trejybės para- džius, natunnortus, žmones, 
pijos metinis 
sekmadienį, rugpiūčio 25, Lai
svės parke, 340 Mitchell Avė-, 
Linden, N. J. Bus įdomi prog
rama skanūs valgiai ir gėri
mai, įvairenybės. Gros New 
Jersey lietuvių jaunimo orkes
tras. Pradžia 1 v. popiet

Nuoširdžiai kviečiami atsi-

sį į savo kultūrą, itin brangūs 
yra šie amerikiečio kritiko žo
džiai. O labiausiai gi brangus 
yra patsai Kiaulėno kūrybinis 
palikimas. Tuo nepaprastu už
sidegimu kurti jis ir per trum
pą gyvenimą gana plačiai at
vėrė grožio sritį, kur mes pa
matėme naujus gamtovaiz- vasara, 

Kiaulėnui buvo sunkūs. Ilgiau
piknikas įvyks Kiaulėno drobėje yra jie tokie čia pasilikti vilties nebesima- tie5 ateitį djdžia ramybe įr 

skaidrūs, ramūs ir gaivūs; jie tė. Jėgos mažėjo. Keletą die- Tai buvo galima sa-
prabyla į mus džiaugsmo, ra- ---------~~--------------
mybės ir meilės balsais. Neži
nodamas negalėtum sakyti, 
kad tie darbai yra sukurti 
žmogaus, kurio venose jau ti
lo pulsas ir seko kraujas.

., • Pagrinde Kiaulėnas yra ta-
rys kursų dalyvių ir kt. Prog- lankyti visi plačios apylinkės pytojas spalvininkas, neiešk>- 
rama buvo užbaigta rėmėjų lietuviai Prel. Ig. Kelmelis ir alingų vaizdų, bet savita 
pagerbimu — arbatėle- K. kun- P. Totoraitis. spalvos pajauta ir labai kuk

lius daiktus sugebėjęs padary
ti didingais. Kalbant apie jį 
šiuo požiūriu, negalima nutylė
ti ir kai kurių įdomių vingių. 
Siela visados krypdamas į im- 

a fa. presionizmą, meną studijuoja ir prašydamas už juos mišių.
su baldais, 501 Ridgewood Av., m i. £ ne centre,'Paryžiuje, o Ro- Kalbėjo taip pat apie savo pa

minus prie Forahamo univer- įstojimas į vrenuolyną ir jos ......


