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prezidentas dar 
nusiginklari-

sovietų išr; 
mo raketa.

i spėjimas, 
tik sudaryti

Tai iaias pat grasMumas 
kaip Ženevos - konferencijos 
melu SovMy susHprfavtos ko
vos Indokinijoje ir- Dienbien- 
phu paėmimas.

. o Sovietų spauda apkaltino 
valst. sekr. Dalies, kad jis nu
vertino Sovietų raketos reikš-
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ĮJOS

Jis tevykdo prezidento poli- tiką ė nesulaukė paramos 
s «udos finansininkų, kurie mato intereso , komunistinėj* 

Kinijoje. t

Vengrijos reikalu Amerikos 
iniciatyvai priklauso nepapras
tos JT sesijos šaukimas. Bet 
kokis bus tos sesijos vaisius, 
dar nežinia. Jis būtų mažas, 
jei Amerika tenkintųsi išklau
syti raportą, priimti rezoliuci
ją ir palikti komisiją, toliau i- 
vykiam Vengrijoje stebėti, tik 
riėbėti.7. — -

Aštriausiai iškilo “kultūrinio 
bendradarbiavimo’' reikalas 
su komunistine Kinija. Valsty
bės sekretorius Dulles čia ne
gali jaustis nepralaimėjęs. Jei 
prieš pusmetį jis griežtai nelei
do Amerikos žurnalistų į Kini
ją, tai dabar jau paraškė ^pa
kritęs savo nuomonę” ir lėkio 
ne tik 24 Amerikos žurnalis
tus, bet įsileisiąs ir Kinijos 
komunistus.

rimas turi 
rūmų jog

Senatas rugpiūčio 27 pri
ėmė užsienių pagalbai 3,692,- 
710,000 doL, tuo būdu grąžin
damas daugiau nei pusę mili
jardo, kuriuos Kongresas anks
čiau buvo nubraukęs. Dabar 
dar svarstys Atstovų Rūmai. 
Prezidentas pareiškė didelį sa-

Prezidento patarėjas nusi
ginklavimo reikalam H. Stasse- 
nas šį savaitgalį grįžta pasitar
ti su prezidentu ir valstybės 
sekretorium, o antradienį vėl 
bus Londone.

K Maskvoj temo ir kaltini
mų Ame fc&)arbmos išvados, 
kad Maskva lįri nutraukti de- 
rybasjklnų 
čiaii tiknynis, 
kad Maskva 
tokį įspūdį.

Maskva noą| šantažuoti, gąs
dinti Vakaroti kad jie darytę 
didesnių nueaidę_ ir priimtų 
tai, ką siūlo Maskva.

Tam gąsdinamu tarnauja ir 
kaip tik šiuo metu paskelbta 
sovietų išrasta; tolimojo skridi-

pagrįštas tik- stabdyti bandymus dvejiem 
galimas štai- trejiem metam be jokių sąly-

Kokias raketas 
turi Amerika

Išaiškėjo čia, kad jis buvo 
Vengrijoje aktyvus komunis
tas. Imigracijos įstaiga jį de
portuoja. Kol kas dar sulaiky
tas deportavimas teismo keliu.

Ar jų grasinimas paveiks 
vakariečius, neaišku. Tačiau 
prezidento priminimas, kad 
Sovietai dar neišklausė viso 
Vakarų plano, leidžia spėti, 
jog Vakarai eis ir toliau į de
rybas. Jei to plano iki Šiol vis 
nerado’ reikalo išdėstyti viso, 
matyt, pasiliko kai ką iš jo 
derybom.* Tada ir Sovietai 
ateis su kontrapasiūlymu.

Naujas senatorius 
vietoj McCarthy

Wisconsinas išrinko vietoj; 
mirusio senatoriaus McCarthy, 
respublikono, William Prozmi- 
re, 41 metų, demokratą. Tai 
pirmas demokratas po 25 me
tų Wisconsine senatorius. Se
nate dabar demokratai turės 
50 atstovų, respublikonai 46.

Keli punktai pozicijose tarp 
Rytų ir Vakarų labiau įkaito: 
Syrija, Londone nusiginklavi
mo konferencija, lenktynės dėl 
raketų, '‘kultūrinis santykiavi
mas” su komunistine Kinija.

Visuose punktuose iniciaty
vą labiau reiškė Maskva, ko
munistinis pasaulis. Amerika 
laikosi laukimo taktikos.
Syrijos punktu nieko konkre

tesnio negalėjo pasakyti net 
prezidentas. Laukimą jis turė
jo pridengti dviguba pasiteisi
nimu. Viena, nesą tikrų žinių 
iš Syrijos; antra, Syrijai nega
lima taikyti “Eisenhowerio 
programos”, kol jos neprašo 
pati Syrija. O Syrija ir nesi
rengia Amerikos prašyti. Ji 
pasiuntė savo atstovus į Mask
vą. Amerika tegalėjo tik pa
siųsti Hendersoną, kad jis šne
kėtųsi. su Syrijos kaimynais...

Nusagnddovbno konferenci
joje
Stassenas labai karštai riekė

Maskvoje. Minimas vienas iš 
ten susitartų dalykų — kviesti 
Maskvą, kad pastatytų Turkijo
je stiklo fabriką, priimant iš 
Maskvos paskolą penkeriem 
metam.

kad tokia žinia apie raketą tė
ra skirta nusiginklavimo kon
ferencijos propagandai. Dulles 
tos galimybės taip pat neatme-

Atstovų Rūmai rugpiūčio 28 
priėmė įstatymą, kuriuo įsilei
džiama 60,000 užsieniečių per 
dvejus metus. Įsileidžiami ame
rikiečių įsūnyti našlaičiai; pa
bėgėliam iš anapus uždangos 
leista panaudoti neišnaudotų 
'vizų likutis iš “Refugefe Relief 
Act”, kuris baigiasi gruodyje, 
neišnaudota buvo 18,654 vizos; 
1500 kvalifikuotų specialistų 
priimama ne kvotos keliu;

komunistų infiltraciją darbo Chruščiovas pasisako prieš 
unijose. Komisijos narys šen. “dogmatikus”, “knygų tran- 
R. L. Hruska pareiškė, kad ko- dis”, “talmudistus”, “kietagal- 
munistų infiltracija padidėjo rius”, kurie Markso moksle 
nuo Korėjos karo. Šen. J. O. ieško išminties, kaip reikia 
Eastland pridūrė, kad karo at- valdyti traktorių. Pasisako ir 
veju komunistai galėtų suar- prieš “nedrausmingus libera- 
dyti Amerikos susisiekimo tin* lūs” — rašytojus, intelektua

lus, kurie Vengrijos pavyzdžio 
paveikti ėmę kalbėti apie “lai
svę kūrybiniam darbui”.

Liaudis — sakė Chruščiovas 
pirmiausia nori valgyti, 

gerti, turėti batus ir apsireng
ti — ir tik paskui imtis politi*

Londone nusiginklavimo SOVIETAI ŠANTAŽUOJA VAKARUSi, 
konferencijoje rugpjūčio 27 SENHOWERIS APELIUOJA | MASKVOS 
Sovietų atstovas Zorinas atme- ■ 11 . 1

-*0??***Tstridim? 

ou “• raketą, kun dabar gali nuneš-mete tradicinio anstginklav*- kį ;atolmnes bombas j bet ku-
mo sumažinimą, nes “Vakarai
rengia naują karą" nes Amen- toSerenciios
ka nenaikma savo bazių kituo- „ SJlZse kraštuose. <W^‘ n^ik*2&a"J**

nas buvo tiek atviras, kad jis 
pasakė, jog (jo pusantros va- 
landos trukusi kalba buvo

1 I 1 jam Paruošta & Maskvos. Klau-
■ siamas dėl tos kalbos paaiški-
■ nimų, jis pasisakė negalįs nie-
K ko aiškinti, pirma Maskvos nė

ra 1 k I atsiklausęs:"
į i Maskvos radijas paskaitė

Zorino kalbos 11 • puslapių,
> ■ paskui staiga nutraukė ir ne-

betęsė.

mę. Sovietai pabrėžia, kad 
Amerika negalės dabar di
džiuotis turinti persvarą. Nors 
sovietinė spauda skelbiasi, kad 
jų raketa “tarnaus taikai”, 
bet jų elgesys po pirmadienio, 
kada buvo paskelbta apie rakė* 
tos išmėginimą, pakito. Jie ta-

Buvęs rusų armijos kapito
nas Julian PaktoroviČ pernai 
gruodžio mėn. atvyko į Ameri
ką su šeima ir giminėm kaip mokslo bei mono. 
Vengrijos laisvės kovotojas. Paguodė, kad būsią įvesta 7 

valandų darbo diena, o gal ir 
6, vietoj dabartinės 44—88 va
landų darbo savaitės.

Pasisakydamas prieš Kaga- 
novičių,

Chruščiovas mėgino įsiteikti 
"tautinėm mažumom".

Girdi, Kaganovičius apkalti
no “buržuaziniu nacionalistu” 
ukrainiečių rašytoją Rylski, 
kad jis savo poemoje “Motino
je” aprašė Ukrainą, bet nesu
minėjo Stalino. Chruščiovas 
sakėsi tą knygą nuo Kaganovi- 
čiaus gynęs. Jis esąs nė tik už 
ukrainiečius, bet ir už tikras 
“tautines mažumas” Sovietų

Amerikos karo aviacija rug
pjūčio 28 paleido naują rake
tą iš Floridos. Smulkmenų ne
skelbiama. Mačiusieji patvirti
no, kad per 40 sekundžių rake
ta dingusi erdvėje.

Lig šiol Amerika yra išmė
ginusi sėkmingai dvejopas ra
ketas; Armija išmėgino “Jupi
teri”, aviacija “Tborą”. Rake
tos skrenda apie 150 ' mylių 
Jupiteris pakilo 700 mylių į 
aukštį ir skrido viršum Atlanto t »
1650 mylių per valandą grei- L užsienio politikus irtą 
tumu. - -■ — •

šiemet liepos mėn. buvo 
mėgintas “Atlas”. Pakilęs iki 
5000 pėdų jis pasisuko atgal 
ir nukrito | vandenyne. Jis tu
rėjo skristi 5000 mylių 16,500 Kai taip Amerikos spaudos 
mylių per valandą greitumu, “lyderiai” atsistoja ne Dulles. 
Dabar jo tipas tikrinamas ir bet kom. Kinijos pusėje, tvir- 
tobulinamas. tindami, jog taip naudingiau

Kiek nuskrido sovietų rakė- Amerikai, belieka dar vienas 
ta . nepasketota. Tik pasakyta, žingsnis, ksi norės
kad ji yra “tarpkontinentinė” pripažinimo remti Kinijai, pa- 
ir kad ji gali pasiekti bet ku- spaust mygtuką savo spaudai, 
rią žemės vietą. Jei taip būtų rašyti, jeg to reikalauja Ame- 
tai ji turi riekti apie 7,000-12, rikes gemė ir pasaulio taika. 
000 mylių. Bet tokiam totemui ; ....
sovietinė teritorija permato. • Syrifue užsieiiių reikalų 
O Amerikos radarai jos neap- minMtote paskelbė, kad Siu 
tiko kitur. toeta Arijoje Iknkysfc

-------  Savtotą M- P*n» Bulgantods
• trp b fr 

skrido | Maskvų kad " 
Maskvos pažadėtoe.pai

mu®, dar net tada, kai jie nėra 
Utiui iNMkH. KUAv. "
smarktę žmoni|ą nau|ai neh- -------------------------------------- ;__  -
namai ateičiai ir neapskaičiuo* ____

Prezidentas Eisenhoweris, 
pasitaręs su valst sekr. Dulles, 
rugpiūčio 28 paskelbė z apgai
lestavimą dėl Sovietų elgesio 
per paskutines penkias dienas

tarnybose sustiprėjo. tiem darbam, už kuriuos Chru- T Mas*cvo$ naujas siekimas 
Senato vidaus saugumo ko- ščiovas buvo Staliną pasmer- 
... ... . . .__ . .. toc na Amerikos žvalgyba, paimtimisija tns menesius tyrinėjo .. . _. n ..ja « o v j t j savo jtaką Turkiją ir Persiją.

Metodai tie patys kaip Syrijo- 
je, Egipte, Jemene. Pirmiausia 
pradeda nuo ekonominių dery
bų, paskui siunčia savo agen
tus, kurie vietoje veiktų bai
gia sau ištikimos vyriausybės 
sudarymu.

Maskva pradėjo su Turkija 
ir Persija pirmą žingsnį. Tur
kijoje yra Maskvos ekonominė 
misija, kuri atvyko su visokiais 
ūkiniais pasiūlymais. Turkijos 
privatinio pobūdžio prekybi
ninkai du mėnesius lankėsi

Ar tai grasinimas?
Zorino kalba buvo sutikta 

kaip grasinimas nutraukti da
rybas, jeigu nebus priimtas 
Maskvos siūlymas. Būtent, su
stabdyti atominius bandymus 
dvejiem - trejiem metam be 
jokię sąlygę.

Senatas nutarė paskirti 800 
miL doL valstybės tarnautojų 
atlyginimam pakelti. Tai lies . .
1,5 miL tarnautojų, labiausiai Maskvoje nigpiūčio 27 pa- pavojam,
pašto tarnautojus. Jų kiekvie- skelbtas Chruščiovo atsišauki- Nurodęs tokio atmetimo tra
nam atlyginimas metam ture- mas, kuriame jis iš naujo me
tų būti pakeltas 546 doL Pre- ta visas kaltes Maienkovui. 
ridentas buvo tam priešingas Sako, kad Malenkovas buvęs 
ir grasino įstatymą vetuoti. Beri jos įrankis; Berija jam tu

rėjęs įtakos. Malenkovas įkal
binėjęs ir kurstęs patį Staliną 
tiem darbam, už kuriuos Chru-

elgė. Ji pasmerkė Dulles žur
nalistų neleidimą į kom. Kini
ją ir komunistų neįleidnną; 
apkaltino, kad Dulles varžąs 
spaudos laisvę ir norįs spaudą 
paversti užsienių politikos į- 
rimkiu. Taip prašneko NY Ti
mes vedamajame; taip kartojo 
NY H. Tribūne W. Ljpptnan, 
R. Druinmond. Veltui D. Law- 
rence (NYHT) nurodinėjo, kad 
kom. Kinijos laikraštininkų į- 
sileidimas reiškia (kom. reži
mo pripažinimą; kad jis reiš
kia užmiršimą 142,600 ameri
kiečių žuvus nuo Kinijos ko
munistų rankos.

ir Praaącūrijos atstovai sakė, Jis tėra prezidento 
kad Stotoena^ jari #ef toli ei- kos vykdytojas. O prenderias 

Syrijos retoate pasišriDė už 
stebėjimo taktiką. Kmįjos rei
kalu Dulks politiką šusribota* 
vo Amerikos jaunimo atstovai 
ir spauda. Nepaisydami valsty- 

Maskvos sensacija apie jos Valstybės sekretorius J. F. , riasi, kad dėl tos raketos dabar bės departairieųto griežto jspė- 
sėkmingai išmėgintą .tolimojo Dulles pareiškė, kad neturi Vakarai turės-priimti tokias jimo, 41 jaunuolis išvyko Į Ki-
skridimo raketą nesukėlė tokio pagrindo abejoti, jog Sovietai nusiginklavimo sąlygas, kokias niją. Spauda dar rūsčiau pasi-
susidomėjimo, kaip ji tikėjosi, tokią raketą gali turėti. Tačiau nurodys Maskva.

Maskva rugpiūčio 26 paskel- toji raketa nesuardo karinės
bė, kad pusiausvyros tarp Amerikos ir

su pasisekimu išmėginusi Sovietų.
raketą, kurią galima nuvairuo- Anglijos specialistai abejo
ti į norimą taikinį bot kurioje ja žinios .teisingumu ir mano, 
pasaulio vietoje.

Komunistai nemėgsta sėdinčių 
ant dviejų kėctiię

Kinijoje vienas iš 41 ameri
kiečių kurie atvyko iš Mask
vos jaunimo kongreso, atsisa- Berlyno komunistiniai laik- 
kė duoti savo amerikonišką raškai šoko plūsti ir kolioti 
pasą vizuoti. Jis nenorįs prasi- prof. Alfredą Kotorovičių, 58 
lenkti su Amerikos įstatymu. raetų kad jisai “išdavęs pa- 

Tada Kinijos pareigūnai pareiš- šaulyje geriausią dalyką” — 
kė, kad jis. bus išvarytas iš profesorius pabėgo į vakarų 
Kenijos, jei nesitaiko prie to, Berlyną ir pareiškė, Yad jisai 
kaip reikalauja Kinijos komu* buvo 26 metus komunistu par
astai. tijos nariu, bet tik dabar “su*

1 mato savo klaida”.
o,New Yerfco oras būsiąs o Sovietų delegacija į Jung* 

vėsus iki savaitės pabaigos. tintų Tautų sesiją atvyksta



rodosi

KOKIA IŠEITIS?

numirti. Red.).

TURTINGI
SKURDŽIAI

***■

Pustrečių metų karas, kuris 
kasmet atsieina po vieną mili-

pasirodo neištvermingi; ir < 
glūdi dalis Jų pralaimėjimų.

Kad įtikintų Ameriką “su
prasti” Prancūzijos interesus, 
tam skirtas ir grasinimas, jog 
Prancūzija gali susilaukti revo
liucijos ir nusisukti į Maskvą.

jis pasiruošęs pengti į šią šiau-_ 
ras Afrikos dalį. Jis įsakė ko
munistępartijai, kad Prancū
zijoje būtų rami. Jiem dar ne
pasiruošus užkurti revoliuciją. 
Dėl to Prancūzijos komunistai 
tebėra ramūs. Bet jie insrfiH- 
ruoja į unijas”..

mes tuojau • prakištame prieš 
Alžiro sukMKūs.

"Maskva aprūpina sukilėlius 
tik 29% pinigo ir ginklų.

merijos. Nuolatinė sukilėlių

ateis laikas paskelbti Alžiro 
‘liaudies respubliką.’’ Tada jau 
būtų tvirta tezei' apie Vidur
žemio jūrą — Albaniją, Syriją, 
Alžuras. M-

“Neužmirškit, Prancūzija Vakarai pajustą, kad cūzjjos vidaus reikšta- Ameri- 
negaH būti Šveicarija. Prancū
zų tauta niekada nebuvo neu
trali Ji ir nebus tokia. Ji nusi
suks | Rytus”. Tačiau pažymė-

o Palangoje prailgintas po
puliarusis tūtas. Vasaros pub
lika maišyta. Bet šiemetdau- 
giau esą beturiu nei praėju
siais metais. Jtą dėmesio cenfc, 
re dainai esti dailininkų rū
mai, seniau Tftetifių.

o VHntaje, kaip Tiesi” 
skundžiasi, ne tik negalima 
gauti atrinku su miesto vaiz
dais, bet ir albumų.

KAS BUS NETEKUS 
PRANCŪZIJAI ALŽIRO?

Netekdama Alžiro Prancūzi
ja neteks didelės pramonės ir

gana dažnai nors kartais ir pagrasoma griež- 
čia tesnėm priemonėm. Vakarie- 
į. čiai yra nekantrūs: jie negali 

ilgiau palaukti ir patverti, kad 
įsitikintų, ką duos jų griežtes
nis nusistatymas. Po kurio lai
ko jį švelninančiais žodžiais 
atšaukia. Jei bolševikai tik žo-

mą. Tik eik su manimi. Jeigu ...
nori žvilgėti, jeigu nori Žaisti paguldė ją į minkštasuolį. nį. ■ 
ir pramogauti, gyvensime šioje Paskui pabučiavo jos veidą, e Vilniuje įsisteigė Lietuvos 

Mergina suvirpėjo ir ėmė sostinėje. Jeigu įsigeisi kėliau- akis, iūpas»atižktaupė priešais g^gorfų draugija. ‘Tiesoje”
tai pažįstamos, o lūpos bri> svyruoti. Pagunda buvo ne- nuvešiu tave J gražiaustao- M JĮr pabuflavo jąj^ j mok. o. Maksimaitienė paragi-

klysti- Aš erei Ūdija Gratuly- ko, tiktai adyti ir sžfiti. manflos kaftą pasakyti. Atožmoniška. , stos pasaulio krašto. Bet jei- Jgk«* priėjo prie pavrikrio, no tekią draugiją steigti ir is-
«. tad drobėje 0n> Siuntinys * pasaulio... t» gyventi, «p- « u*Un«a’ “P tortam^

žmogus. Paskutiniai žodžiai mirusio “* **“ ” * -
. .. Merginos dirgsniai suvirpėjo mylimojo...

rdkiami ntetos *tektT* i8“®1** Ž taip tikrai------------
srovės. Neapraiomas skins- nupieštąjį atvaizdą. Siuvėja klausėsi šios kalbos gj®.. tai i iOVA n®,

no dfttė startja, dirbanti per „purtė jos aidą. Tačiau „ Paskui atsiduso ir pamąstė: iki galo ir švelniai atsakė: Siuvėja parodė jai į lovą pa-
nei veidas, nei lūpos neparodė "Kasdien meHUuosi už tave, — Ponia grafine! Sugilta 
susijaudinimo. kasdien tau riša žirdimi atM- pagarba, su nuoširdfia tauo-

— Labai dailus atvabdas... džku. Nebereikėjo jau tau į jauta lenkta galvą prieš didį

Komunistai pasirodo ištver
mingi savo poliftoje, savo me
toduose, savo propagandoje ir 
savo nustatyme. Jie eina iki džiais-žada -būti taikūs^ tai ya- 
akio užsispyrimo ir užkietėji- * -•-»*-
mo. Rodos, tokie dideli smū
giai juos ištinka, kaip Stalino 
nuvainikavimas, Vengrijos su
kilimas, Kremliaus mini utiniai 
kivirčai; tiek daug susitelkia 
medžiagos kaltinti sovietų te
rorui pačioje Rusijoje ir pa
vergtuose kraštuose; tiek daug 
iškyla argumentų prieš bolše
vikinę valdymo sistemą, nepro
tingą ir žiaurią; tiek daug se
nų komunistų išstoja iš parti
jos arba meta jai didelius kab 
.tinimus, kaip Dilas, Fastas, 
Fosteris.

Kiti tokių smūgių būtų‘pri
trenkti. Sovietai ir jų vadovau
jami komunistai, ištikti kurio 
nemalonumo ar smūgio, susi
gūžia, truputį palaukia, paskui 
apsisukę ir užsimerkę tą patį 
kalbą, tą patį daąO ir to paties 
laikęsi Jie laikosi savo ištver- didžioji Amerikos spauda, pa-

— Ne, ponia grafiene. Aš 
esu Lidija Grataįytė. Namie 

man yra raikaBngi firodynud, 
jog aš ete LldSja Gratalytė: 
krikšto metrika ir doringumo t
liudijimas. Mano tėvastevo ta tenori B tea> tarf B tafiaĖ i.uim teruMtir
vimd^Frittoteft. • motina — — TSctri daltaa ataatedas? O paskui Salta, abejingu Hu sutikti su tamstos šMlyinu,

riiiM-u■£! Nma nr-* atsiklaupti pfiti UvnT Ar refc NieiDO įnooti patnl» balsu to**? nors tis man žada labai šaunią
Sų “*15? tari, sudejavo grafieft -Bd- — Tas taftas ne man r^y- ir viliojamą ateitį. Bau netar- lOtame ^rttainko numery-

gatvėje. ™ sų Įtarią daraisi B manąs? Tai tas. Mano vardas Udįja tingi Ir norta parinkti neto- je pradėsime spausdinti Afct- o Mandatas pflį, kaip rašo
Z m negatinaT dalykas! jau neregėta ftmrybė Iki tokio fr atidavė grafienei neatplėš- tinga. Taipjau tariu pasirinku- no BenMaMto pasakojimą VDtaans daBis muzėjaus vyr.

Tai neealiMftMcitaTte ta**?“* Mpnnto vaidinti, apatamtiuio tą laftą. ri žmogų, kurį geibta ir mytta, APIE UPKLIUS. mokriitas bendradarbis SL Pin-
veidaTltaBemuo’Tbs akys! dė. ° S komediją! — Sūrėk! — Oa - Ttf būk, kuo tik nori! ir kuris mana taip pat gerbta, ___
Tta brisaa T^eri grafeftė BU-taMr štai tarta Ir vimdą ant kriti- Bet taip nepaprastai ori penai! myli Ir moka įvertinti- Dabar

) - Airito^RnriĮ tasnešMuori taftą. Aš ne- į pražuvusi namo vritorij, jog jfe tebetarnaujaginklo tey v^j ritei

Tokia yra sovietinė tvarka, rius Vytautas Klovas už operą 
kad mirus vienam rašytojui “Pilėnai” 25,000 rb. Dailibin- 
suminimos kitų pavardės, reiš- kas. Vytautas Jurkūnas už K. 
.. . ... ----užuojautas. Donelaičio “Metų” iliustracijas

15,000. Režisierė Kazė Kyman
taitė, dailininkas Jonas Vilutis, 
aktorė Janina Berukštytė po 
15,000.

Vytautas Klova, dėkodamas, 
žadėjom išpildyti kmmmistų 
sąlygą — parašyti opęrą da
bartine tematika, kaip to rei
kalavo iš lietuvių "Sovietskaja 
kultūra”.

Liefavty rezfetenap iškyla 
sovietinėj literatūroj

Lietuvoje rašomose literatū
rinėse "apybraižose” parodo
ma, kaip Lietuvoje kuriam lai
kui buvo sulaikytas žemės iš
dalinimas ir paskui sukolchozi- 
nimas, kaip naujakuriai mie
liau rinkos Klaipėdos kraštą 
negu iš ūkininkų išplėštas že-

karkČiai 
netaikūs.

* Paskutiniu laiku dar sustip
rėjo iliuzijos, palaikomos so
vietinio gyvenimo “efc^ertų”, 
kad kmnunistinis frontas braš
ka pačioje Rusijoje ir už jos 
sienų. Tai yra apgauli klaida. 
Rusai ligi šiol nė vieno žings
nio nėra žengę |.šalį kas kaip 
bevertintų atmainas po Stalino 
mirties, ^e tebėra ištvermingai 
pikti ir pavojingi savo milita- 
rine jėga. Kai toji jėga su ge
ležine ištverme lenkiama pik
tam, kiti turėtų būti keleriopai 
ištvermingesm ir kantresni — 
nesiveržti už geležinės sienos 
meškai nagų kasyti.

mentb nusistatymą neleisti ™*uv ivv.uvv policijos oei zanoar- iM- Juozas Baitttafc už nove- ApioTmržueiiių" irkaų> tasai pasaulis laikosi <AV korespondentu i Kinija k’Tn^ suk?ėliai nužudė už merijas. Nuolatinė sukilėlių arabai, agituojami iŠ Kairo H ’ - • “Parduotos vasa- “sociaRstinį* Kauną
kietą bolševiknų ištver- Luis P^umą Prancūzijai, skai- armija siekia 30,000 Neorga- Ąbd el-Krimo, buvusio maro- hl« J“*“* “Ti^B^s 1S> išleido

miMumą^ leidimą išsikovojo, puolė iš fius geba 6,000; sužeista 3,- mzuotų sukilėlių bet kuriuo kiečio, Prancūzijos priešo. ros » JĘtaelaitis už Kaunui. Pagrindi-
-•- kito kąmpo: reifateja paleisti 700, dingę be žinios 2,300. laiku gali dar turėti 20-100, prancūzų kariuomenės dvasią poemą "Broliška poema”. Abi- “Arkite šiandfen”.

ir kinieSus korespondentus, Europiečių civilinių žmonių 000. g komunistu 4vi premijos po 25,000 rublius, nis straipsnis yra Ievos JSmo-
Laisvame pasaulyj* nemato- "jygyĮ^ principo” -sužeista Sukilimą numalšinti apsmi- apitapiia Juozas Grušas ta istorinę tra- Nutylėdama okupacinę tvarką,

rusų dominavimą ir tos rūšies 
kitas naujienas, Simonaitytė 
laiba apie nemokamą mokslą 
ir gydymą. Laikrašty šiuo tar- 

gavo po 15,000 rb. Kompozito- elektros brangumo 1939 
kaltinami ne “buržuaziniai na- 

. . ,r... ' . . v donalistai”, bet “užsienio ka-
dėlę prieš įvykdydamas šiur- jų iš proto neišsikrausčiau, difbsime padoriai dirbdami pįtaijstai” brigai konkrečiai”, 
pūlingąjį savo pasiryžimą. kad nepašėlau S sielvarto, tiek, jog turėąme iš ko pragy- norai ger^ Se‘

— Niekada nesu jų mačiusi. čia grafienė išėmė iš taan- Šiandien aš sulaužyta ir sagė- venti. kiek įmanydami.
— Nebeatsimeni nė tų mei- čio mažyčiame voke uždarytą cBnta. Nė pati sau negaliu do- — Kas jis toks? Kuo jis 

lių, pataikaujamųjų žodžių, ku- laiškelį. vanoti.. Nebesuprantu, koks vardu, Kokį llipsnį jis turi ka
rią mane pražudė?

pė atstovų, kurie pasisakė 
prieš Prapcfizijos kolonializmą 
Alžire. LEf tat min. pirminin
kas ir kalba:

"K Amerikos mes nieke ne
norim — tik to, kad ji mus 
suprastu. Mes norime -sukurti 
demokratinį AfiSrą. Mos stato
me ten fabrikus. Mes pskelia- 
ifte uhĮmidutn’-O^ .mos ^ris kirti-■ 
kuoja Amerikos darbo' lydė- kiant dėl mirties 
riai”. Tos pavardės reiškia, jog šįe

rašytojai yra “pripažinti”. Štai 
Lastauskienei - Lazdynų Pelė
dai mirus, užuojautoje randa
me šias rašytojų pavardes abė
cėlės tvarka: J. Avyžius, J. Bal
tušis, A. Baltrūnas, S. Čiurlio
nienė, J. Dovydaitis, A. Gri
nius, A- GųzeviSus, J. Grušas, 
A." Jonynas, K. Korsakas, A. 
Lastas, J. Macevičius, E. Mie- 
žfelaitis, V. Mykolaitis - Puti
nas, V. Mbziūriūnaš, V. Reime- 
ris, L Simonaitytė, M. Sluckis, 
J. Šimkus, T. Tilvytis, K. Vai- 

.... . _ ^ . .. . ras - Račkanstras. A. Venclova,Alžire sukilimas prasidėjo taikauja prancūzam ar neduo- prieinamas. Su jura jis susi- . .r zna_
1954 lapkričio 1. ' da sukilėlių numatytos duoklės siekia per 750 mylių plotą, ir i2n tain nat

Per tuos 34 mėnesius suki- karui. Tokiu būdu Praucūzijo- ginklų pristatymas iš jūros
lėlių žuvo 36,000 ir paimta į je nužudyta nuo 1956 pradžias sunkiai sukontroliuojamas. Iš

Nekuli-umo pavyzdi parodė nelaisvę 20,000. Prancūzai sa- 300, sužeista 2400 klos pusėą>^Alžirs(s susisiekia . SovMinė valdtia LietUvoje
10^00 su^e*s^a Alžire malšina S“ Itaratat# TdnWu,'’'pro ku- VUninje. litera tūrine
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DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS f LIETUVĄ

Telef. AL 4-8319

labai ataugtai). ' '
Neturėk reikalų su betkokia firma, kuri neautorizuota 

ir neturi leidimą Siųsk siuntinius tik pėr autorizuotas fir-

SIŲSDAMAS 
DOVANŲ SIUNTINIUS

IŠEIVIŲ 
KULTŪRINE VEIKLA

sas savaitės paskaitas- prisimi
nė Sėtojo Testamento žodžius, 
kur kalbama apie Izraelio tau
tą, kuri anuomet, priešo puola
ma, “vienoje rankoje laikė 
kardą, antra ranka statė Jeru
zalės sienas”. Tai kova ir kū
ryba; šie bruožai apsprendė ir

LIETUVIŲ IR RUSŲ' 
SANTYKIAI

RADIJO PI
LIETUVIŲ TAUTO*

• "Garbingasis kvaiša" — 
tokiu vardu katalikų rašytojas 
Louis de Wohl rašo romaną iš 
šv. Pranciškaus Asyžiečio gy
venimo. Leidžia PhUadelphijos 
leidykla J. B. Lippincot Minė
tas rašytojas yra .parašęs pa
našų romaną iš šv. Povilo gy
veninio.

žmogų, žmogiškumą yra pa
brėžęs Vydūnas, ragindamas

Prof. dr- A. Maceina tęsė 
pernai pradėtą nagrinėti vaka
rienę žmogaus. ifiuajų klausi
mą. Pavojingiausia esanti' reli- 
gmė ifiuzįja: 
sistemą, ne žmogų; noras tikė
ti, kad komunistinis ateizmas

UkrabMSai tremtyje šie
met mini Šv. Olgos,Kijevo ku
nigaikštienės, krikšto sukaktį. 
Ji krikštijosi Konstantinopoly
je' 955 ar 957. m. Tačiau tiktai 
jos sūnaičių; jšv. Vladimirui 
pavyko krikščionybę 
988 m. Rytų ir Vakarų Bažny
čios tada dar nebuvo išsisky
rusios.

Minėdami tą sukaktį ukrai
niečiai vakarų Europoje jau 
surengė 12 piligriminių kelio
nių | šventąsias vietas. Pasku
tinėje kelionėje į Liurdą daly
vavo 5000 maldininkų iš pen
kių Europos kraštų. Meldėsi 
už Ukrainos išlaisvinimą, tai-

2. Prezidentas kviečia melstis 
kiekvieną, kaip jis tiki, kad 
“pasaulyje įsiviešpatautų pa
tvari taika”.

Nemokėk daugiau kaip $8.50 už patarnavimą
Nemok& daugiau kaip $1.00 už derirfiekcijų.
Nemokėk daugiau kaip 5% shmčtanrai dkiktų kainos 

kr persiuntimo išlaidų garantavimui (šį dalyką saugok

Lietuvos Vyčių Radiją Programa
TrRRri»o> K rtturt- radti* ateitos JRJDA, Ut» kyieeycfas 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO li» IKI 2.-00 VAL.
Jei norite Roję raAjo programoje skelbtis, kreipkitės adresu :

g* to

Prancūzijoje apskaitė, kad 
vyrai išlekfita vidutiniškai sa
vo drabužiam per metus 31,- 
000 frankų, o moterys 23,000. 
Provincijoje ffieidfiama ma
žiau nei Paryžiuje. Sostinėje 
drabu&d suryja 24% viso šei-

ne žmoniją, ne visuomeninius VAKARAI IR LAISVALAIKIAI 
Vakarais buvo daug lietuviš

kų dainų — sutartinių sudai
nuota, nuoširdžiu sąmojingu
mu paliesti paskaitininkai bei 

t^pti sau žmonėmis. Jam nu- visi dalyviai, sukeliant daug

NEVARKY ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI | 
SSSR, UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KT. KRAŠTUS 

medžiagas, vaistus ir tX

^IltSKLANDA
Sekmadienį,rugpjūčio ĮL 

savaitės uždarymo dieną, šv. 
Misiąs aukojo jr pamokslą pa
sakė kun. D. Ktenstavičius, po- 
etiškomB mintimis nūkelda- 
mas datyviusį praeities Lietu
vą — | sa^ždtes darbų te sek
madienio Šventės Idiliją. Po 
pamaldų įvyko paskutinis po

smas krikštyti - sėdis, •kurį - pravedė prof. Z.
Ivinskis. Uždaromąją kalbą pa
sakė prof. A. Maceina. Prele- 

esąs ne metafizinis, bet politi- gentas, pęržvelgęs trumpai vi
nis, todėl jį galima pakeisti, 
nekeičiant jo metafizinių pa
grindų, A. Maceina plačiai Iš
dėstė istorinius rusiškojo ate
izmo pagrindus. Jo išvados: 
vakarų žmogus Silpsta; laikas 
įsijungti rezastendjon ir religi
nėje srityje.

vųjų įf svetimųjų tarpe. Mūsų 
beletristika nfetieša ir nepa
gauna dabarties žmogaus prob
lemų. Lietuviškosios literatū
ros vertę menkina pernelyg 
gausūs pedagoginiai bruožai

POLITINIS AR METAFIZINIS 
ATEIZMAS?

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St

PRANEŠIMAI
M. Musteikis nušvietė perei

tų metų kultūrinius įvykius 
pavergtoje Lietuvoje. Praneši
me suregistruoti visi komunis
tinėje spaudoje pasirodžiusieji gaikštystės laikui kai Vilnius fak£ Tai naujaTte^fiol 

ir Maskva varžėsi d pirmeny- permanai pabrėžtas darbas__
bėę. Fatališkomis datomis tie- sjįtemingai sekti ir analizuoti 
tuvių — rusų santykių laiko 
1380 ir 1480 metas, kada Mas
kva' galutinai išsivadavo iš to
torių jungo. Tie įvykiai ėjo 
■“■g* Maskvos, kati paskui K Grinton* nušvietė lieta- 
veriėsi j vakarus. Tai privedė vių liaudies šokių istoriją, nu- 
prie jungtines Lietuvos ir Len- pasakojo rūšis, pobūdi, palietė 
kijes valstybės padalinimo. Z aZZiZ

vaitės dalyviai ieško poilsio 
mąstyme, kurio taip labai rei- 
kia technikos amžiaus žmogui, 
šiame mąstyme, kuris ir šie
met pagrindinai sukosi apie 
Lietuvą ir tremtį, atsispindėjo 
daug įvairių rūpesčių, patiestų 
paskaitose ir pranešimuose. •

REZISTENCIJOS PRASME
„Sį klausimą gvildeno J. Vid- 
žĘhrit Rezistencija nėra sau 
tikslas, bet gynimas grėsmėje 
atsidūrusių fantas vertybių — 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Rezistencinė dvasia tremtyje 
primena, kad kova dar nebaig
ta. Ji skatina daryti tarpusa
viu nuolaidų, kritiškai vertinti 
praežų, pataisyti 'klaidas ir 
skriaudas. Be to, prelegentas 
pabrėžė naują rezistencijos 
uždavinį — išsaugoti žuvusių
jų atminimą, kurį pastaruoju 
meta pavergėjai ypač suskato 
juodinti.

veMiM ĄfllTANtt F.”'KIEMBT tMtemMHi Bidto'NMm W -Crt-" 
tage St. Neimtą «to»- Skyriai: Ulhl^ll F j kJĮte i <». ~ A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Staeye Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Muket, 187 Vetater Are, Cam- 
brtdge, Maas. Telefonai: NOrw»«d 7-144»; SOtrtfa Bif ■ «-MM ar 
S-1»M; Kirktai 7-SSS8.

iVestl PROTESTANTAI SUSIRDPlNę 
MIŠRIOM VEDYBOM

Mineapolyje Pasaulinė Liu
teronų Federacija (Luthėran 
World Federation) sudarė ko
misiją svarstyti mišrių vedybų 
problemai. Daviniai rodo, kad 
liuteronių parapijos kai kur 
sumažėjo iki 80 procentų dėl 
vedybų su katalikais- Katalikiš
koji pusė dažniausiai nusveria*

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ REGYJE
— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. — 

— dantiniai pristateapi gavėjai 7-8 savaičių bėgyje. —* 
Siuntiniai. shinCaami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bėgyj 

Siuntėjas gauną asmeništa£s gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

' JflITTU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 va! > vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9'vai. ryto kr 4 vai po pietų. 

Reikalaukite katalogo. Rašykite rasSkaš arba angliškai 
Netoli Pennsyhranijos getžkeiio stoties Netvarke.

Vietoje galite gauti pigiomis kainomis medžiagų 
drateižiams, odų ir kitokių da&tų sbmUninnis.

PA(XAGE OPRESSCO. 
it4 MARKET »T NEWARK. N. A MMUMI 2JMS2

tremty mini tūkstanties 
j nuo sv. Olgos krikšto

ką ir krikščionybės atėmimą. 
Ukrainiečiam katalikam (uni
tam) tremtyje vadovauja apaš- 
fališka-ris vikaras arkivyšk. Jo
nas Bucko.

Norite geros—meniškos foti^rafijos 

PORrHETU, 8EIM08, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestarfiL krikitymb gjmtatfienta, įvairių prtMvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti Mnų fotografijų?

Nuo to laiko lietuvių ir rusų ^gėja gavo išvadoje paistė 
santykiai pasidarė perdaug pa- reikalą kurti naujus tautinius 
našūs į šiandieninius. šokius, kurie išsaugotų lietu-

višką charakterį- 
ši studijų savaitė nepasižy

mėjo tokiu gausiu lankytojų 
Dr. J- Grinius dėstė lietuvių skaičiumi, kaip pernai, kada 

filosofų pažiūras į lietuviškąją dalyvavo virš šimto žmonių; 
kultūrą. Priminė Vydūną, šal- šiais metais tedalyvavo 40 
kauskį, Maceiną. Jų pažiūras žmonių. Tačiau savaitė buvo 
papildė savo teigimu, kad tie- nei kiek nemenkesnio lygio, 
tariams yra būdingas asmeniš* paskaitos gerai paruoštos, daly- 
knmas — mtriteikunas vertinti IHlotaital nuoMrdt
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•LABAI SVARBU

SUMMER RESORTS

TRAIL'S END LODGE

Juozas Andriušis

call
CIV1L DEFENSE

PIENO ŪKIS

NURSING HOME

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, MSchigan

HIGHLAND LAKE HOUSE

Vieninteliai šie sūri* gamintojai .F0UNTA1N, MICB.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

MULIlPLE SCLEROSIS?
JONAS JAKVBACSKAS

935 GRANU STREET 
BROOKI.VN. 11, N. Y.

NAMAI TOtl NUO NAMŲ
Marias Manor Nursing Home

Žavi vieta pačiuose Ca t skili

nuva* 
VtJkie-

ROCK COVE LODGE 
ANDLOG CABINS

$150 to $320 per persoų. 2 in rm.
$4.00 to $5.00 per person, 2 in rm.

(Private bath & shower) 
New Chvnership—Mgt.

Po koncerto vyks

921 weeM> 
Weekly ratas ’ Minimom 
ątay for weeB Wrtte ar

152 Tennessee Ave^, 3rdHetel 
from boa£dwalk 1*4 blocfcsto 

Cathoiic churcfi. Elevator, Garage, 
Parking lot, Bathing from hotel, 

. Hospitality, CLeaųltness. Pbooe: 
Atlantic City 4-3955

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. ,
Kreptis: Šiokiadieniais 9 vai ryto iki 8 vai vak.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELEKSIN’S. CO„ Hartford. 
Cenneeticat

vagis 
mano 
kurie

PrįaicŲlūortį naujos gimnazi
jos Kennebunkport, Me. staty
bas fondui paskirta $500.

VySy t^ganizacijai paremti

Kreipkitės į betkurią mūsų 
įstaigą, kurių adresai skelbia
mi šiame laikraštyje- (Skelb.)

Globė T ra vėl Service 
z Parcel Departament

Jeigu abejojate, paplaukite pamėgtnimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs' tiek Išpopullarinot Michigan Farm Sūri, kuris.paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau Jums gaminti tik 
patį geriausią sūĄ. \

Near Cath. church- Open all 
year. Reduced Rates after

■ .. .. . L^bor Dayz" ‘
Mrs. M. Frazer f 

Phone FReehold 7716 
Earlton, Greene County, N. Y. 

Route 31 • Earlton, N. Y.

S

Jack ’Vatarko.
Phone BOlton 5041

Pagal naują sovietų Sąjun
gos įstaigų patvarkymą,' siunti
niai į Lietuvą ir kitas SSSR da
lis priimami tik su naujais 
daiktais; kaip medžiagos dra
bužiams, batai, oda ir t.t.

Nuo dabar.ši firma priims 
siuntinius, prisilaikydama nau
ja tvarka, ir ši firma jums pa
tarnaus tinkamai, kaip iki šiol. 
Pagal naują tvarką siuntiniai 
savo adresatus pasieks grei
čiau, negu iki šiol, nes įverti
nimui siunčiamų daiktų reikės 
mažiau laiko. SYL.VAN LODGE A OOTTAGES 

r Mountain Home, Penu*.
Geresnės klasės, nebrangios kainos 
atostogų vieta Poconose. Sportai, 

Kainos iki Darbininku dienos $40.
Atdara iki spalio 15. Rugsėjo ir 

spalio mėn. kainos žymiai pigesnės.
Prašyk knygelės ’T.”.

Netoli kataliku bažnyčios.
CResco 2SO1

“Klausyk, drauge, aš esu ko
munistas, gali drąsiai kalbėti".

“A taip, taip komunistų pas 
mus seniau irgi buvo”.

Maloniam atsigaivinimui, gerom 
atostogom, visokiems sausumos ir 
vandens sportams. Puikus vokiški 
ir amerikietiški - valgiai. Tik $38 
savaitei liepos ir rugpiūčio mėn. 
Pavasario—-rudens kaina $33. Ne
toli kat. bažnyčia. TeL 317.

Emest Bitter, R. D. 1, . 
CatsldU 1», N. V.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Pnrnpert Street, įlydė Vark, Masą. TeL Hyde Parti 3-3975

Gražioje vietoje. Nuosavybė prieb 
□a prie pasaulyje garsios berniuku 
skautų stovyklos. Moderniški kam
bariai. šaueriai. plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikltetiškas 
.virimo stilius, Netoli kat. bažny
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20r $7 per dieną, žemos

Jūs esate namuose ,ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūri* jau. per Ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, ftfiėh.

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

Tiems* kurie siunčia 
siuntinius į SSSR

Pasiteisinimai 
o Vienoje pagautas 

teisinosi policijai: “Ne 
kaltė, kad vagiu, bet tų,

Mr. Charles Sauruseitis, 
Dial 518 HUdšon 8-7567.

Nuo rugpiūčio 28 iki rugsė
jo 8 netoli Detroito, ALRK Fe
deracijos stovykloje, susirinks 
visos Amerikos studentai at-kai. 
Ta proga rugsėjo 7, Šeštadienį, 
7 vai. vak. Detroite ispanų sa
lėję įvyks jaunųjų talentų va
karas—koncertas. Programoje 
dalyvaus Audronė Gaigalaitė iš 
Philadelphijos. Nijolė Ambro- 
zaitė iš Clevelando, ir Pranas 
Zaranka iš Detroito. Akompa
nuos Manigirdas Motekaitis iš 
Chicagos ir Diana Papievytė iš 
Hartfordo. Programoje pasiro
dys ir du dramos studentai: 
Irena Nikolskytė, iš Bostono h*

Seni geri laikai
E vakarų Vokietijos 

žiavo komunistas į rytų 
tiją. Traukiny sėdėjo šalia mo
terėlė, kuri jau sunkiai girdė
jo. Užkalbino moterėlę ir pra
dėjo skųstis, kad vakarų. Vokie
tijoje viskas labai bloga.

“ Pas mus vakaruose viskas 
nežmoniškai brangu. Reikia 20 
markių mokėti už batus”.

“Kas, ar batai?” atsiliepė 
ranką prie ausies pridėjus se
nutė; “O taip, batų pas mus 
seniau taip pat buvo”.

“Vietoj sviesto galį pirkti 
tik. margarino”. .y

“Aha, margarino, taip; mar
garino senau buvo ir pas 
mus”.

Draugas komunistas pykte-

RADDO VAIAND& JMLrt7TUSM& 
IUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA, . 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU>YORK0 
N. 3. IR C0NN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO U E- 
TĖVIŠKAME ŽODYJE IR RAUTOJE.

DABAR.

Ocean Avė. 
Lotog Brandi, N- J. 

CApital 9-1700

87—09 Jamaica Avė. Wpudhaven, 21, N. Y
VIrginia 7-4477 'FOR YOUR GOOD HEALTH 

SPEND SOME TIME AT THE

yra burtai 
HAINES FALLS 1, N. Y.

ruošia jaunyjŲ 
talenty vakarę

Barasi Sale :yesUi8 eti 
parengimimi*. sumini

ALBCRT HOTCL 
Ir Greemvieh VSlag* 
t$ Emū IMb Street

Near Wa«hing1on Sąuart» Park 
‘ One btock from Flfth Avė

For single men or women. 
Newty himlahed rooms, 

■bare a bath. vralMo vali 
cu-prtlng. rfttlng room, ar- 

rangement, tHūnhone In

Ateitininkai stu
dentai Detroite

SKYWATCH

Draudimo reikalais, taksy Uncome 
Tas) paruošimui, notoriniy dokii- 
menly tvirtinimui

Tuoj paėjus nuo pasivaikščiojimo 
tako. Pradedant $2.50 asmeniui 
per diena; du vienam kambary.

Privačios maudynės. Šaueris, 
vanduo, elevatorius i gatve.

Veltui maudymasis, televizija, 
platus, atviras porčhis. Ideali vieta, 
Valgiai amerikietiškam ir eurp- 
pietiškam stiliuje. Informacijos 

duodamos raštų dėl kainų. .
Telef. 401931 Thomas A. Healy,

■ Owner. *Mgt-.-2 blokai nuo.
Sv. Mikalojaus bažnyčios.

Care for Elderly people and 
convalescents. Home likę 

surrounTmgs. Cood rr.cais, TV.
Tray _ėi ’ce ' r ’ft.Ted. 

Near c’-urr-be in I subway.

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Private baths. 

Double rocan $5 to $12 daily; 
$30 ta $60 wykly. 

Ocean bathing privfleges. 
Cathoiic owųership. 
Fred J. Erichšen. 
Ownersbip—Mgt.

Užpildomi federalmiai bei valstybmiaį taksai, tvirtina
mi įvairūs dokmnęntai .* '

"įnisioat draudimo įstaigose apdraudžiama auUKnointiaL 
namai, baldai, trapai ir asmeninis tunas nuo ugnies ar (vairių 
rūšių atsakomybės ber. pavogimo. Save galite apadraustt nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu ąpnolranr ir Ugoninea 
išlaidas,

ENJOT THE ADIRONDACKS 
■nns FAUL!

Wel«Hne to friendly informal 
' living at 

PAKABAMA LODGE 
Saranac Lake, N. Y.

Beautiful Fall scenery. Some 
housekeeping accommodations. 
Moderate rates. Convenient to 

skops and cathoiic churches. 
Open' all year.

Pnaarams Lodge 
88 Biverside Drive 

TeL 3348.

•OCK <m WEUL 
fxderly p-.ioiuc

Can be carc.l for Iri nuneš 
boene at ręasanable rate*.

Visits by priests and stst^n 
regularly, For more

.. 4 m— • būry bei kiti. Beveik visus de-• Chicagofd teisėjas paklau- ...................................
sė vagies, kam jis, turėdamas troitiečiai girdės pirmą kartą, 
savo automobilį, vogė kito. 
Kaltinamasis

supranta. (Amerikšets poetas 
WiiliatTF SaroyaaL - ■

Ug štol mes dar neturime 
Bičkaus. politinin va^dė, kiek' 
tai Uečia Europą. (J. F. DnOes>

Tą dieną, kai bus - panaikin
tas Bagdado paktas, nukreip
tas prieš Sovietų Sąjungą, aš 
uždegsiu žvakelę prie ikonos. 
(Chruščiovas). /

Anksčiau jaunom merginom 
neleisdavo skaityti toknj kny
gų, kokias jaunos merginos 
šiandien pačios rašo. (Arneri- 
kietis kritikas Robert, Chur-

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
ir europietiški

• Privatus pliažas
• Valgomasis su apšyldy-

f mu ,
• Pasilinksminimai vyks

ta vakarais mūsų bare.
Veikia ištisus metus

TALARSK1 
FUNEKAL HOME

LAIDOTUVTŲ DIREKTOBLAI
3M Mapie Aveaue, Hartford* Coaa

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina 

TeL CRapd 6-1377

On Lake George, Bolton Land- 
ing, N* Y. Main Lodge, 

Housekeeping and non-house- 
keeping cabins. Directly on 
lake. All sports. Daily speed 

' boat trįs (free). Near 
Cath. church. Helėn and ,

Reg. Nurses, Convalescent 
Chronic, Aged, Invalid 

S&ipervised diets 
SMHhtovvn 2-2987

NEW RKCHMOND
Kenfjcky Avė. First from wa!k 

Ocean view rooms. Large veranda, 
TV, Modėfh airconditioned Rest
aurant, Elevator, Private baths 
& running water..Wplk to-Cath. 

church.
For summer

$2.50 per person ųp. Write for
Free Hotel literature. W. F.

Kneller, Own„ Mfrr. Phone At
lantic City 5-4)151. Free bathing.

• Nov Yorko policija paga- tiečių bus dar ir svečių iš ki- 
vo moterėlę, kuri automobiliu tur; arti šimto.
lėkė per 100 mylių. Ji aiškino- . . . . ■
si: “Stabdžiai sugedo. Skubė- ^isi kviečiami į koncertą at- 
jau namo, kad pakely visai vykti ir pasidžiaugti lietuviš- 
nenutrūktu.

parduodamas su visu invento
rium, pastatais ir karvėmis.

GREELEY, PA.

All year vąčation spot in the 
Poconbs. Modern rooms with 

running wather, ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholk church, write for 

special hunting season. Rates 
Otto Winkler Jr.
Murdock 5-2326 
and Booklet "L”

Nuo Hudson, N- Y. miesto 4 
mylios, prie kelio į Albany ir 
prie Hudson upės.

Kreiptis telefonu:

Įvairūs sportai. Elegantiška šokių salė su geru orkestru. 
Kainos labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotos 

knygutės, rezervuokis vietos.
Puikiausia namų stiliaus virtuvė su 3 gausiais valgiais 

per dieną. liuksusiniai kambariai su privačioms vonioms 
Didžiausias N. Y. valst. m and. baseinas.

Arti katalikų.bažnyčios.

'1"HK ^ikiAT.Y 

139 South Kentucky Are.
Atimtie Ctty

Hotel Rimuli 
Saratoga Springs, N. Y. 

Pleasant Living 
Cathoiic Management 

Free Parking 
TeL: Saratoga Springs 

29 or 4381



Stephen Bredesjr. Joseph Garszva jną rugsėjo 2, Darbo Šventėje,

\Villiam J. Drake
Dragūnas

•BMT Jamaikos linija. Forest Parkway stotis J

6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną

PROGRAMOJE:

12 vai. pietūs. Nuo 2 iki 4 vai. muzikos programa. At-

Darbdaviai anuomet nesirū
pindavo pagerinti nei saugu-

. Liet. Katalikę klubo ekstra 
susi rinkimas Saukiamas penk
tadienio vakare, rugpiūčio 30. 
Bus aptarti pikniko reikalai, 
kuris įvyks rugsėjo 8 Brock-

Susituokė Nek. Prasidėjimo 
bažnyčioj St Kiškis su Marijo
na Piškiniene rugpiūčio 18.

Jurgis Burbulis neseniai mi
rė ir buvo palaidotas po gedu
lingų pamaldų Nek. Prasidėji
mo bažnyčioj.' Karšt. Patr.

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

Prieš 75 metus, 1882 rugsė
jo 5, New Yorke pirmą kartą 
minėta Darbo šventė. Dienraš
tis New York World aprašė,

25d W.Braadway 
South Boston, Mass.

JOSBPH BARACKVteHlb
Laidotuvių Direktorių*.
TaL ANdr«w 8-2590

Kad Amerikos darbininkas 
šiandien yra geram stovy, ro
do ir tas faktas, kad Darbo 
šventė nustojo savo pirmykš
čio kovingumo ir liko tipiška 
amerikoniška proga išsiblašky
ti, turėti “good time”. šian
dien amerikiečiai darbininkai

’ W**>t*****’***IRR**WURri<'»**»*ĄF

| BARASEVICRIS ir SCNDE 
F U NEiAL HOM K

Darbo šventės proga nieko ne
reikalauja, tik džiaugiasi .gy
venimu. Vieni vienaip džiaug
smą supranta, kiti kitaip, bet 
visi džiaugiasi.

ir priespaudą. Pagrindinis rei
kalavimas sukosi apie 8 valan
dų darbo dienos pritaikymą. Į 
tai buvo pažiūrėta kreivai. 
Net Times vedamajam įrodi
nėjo, kad 8 darbo valandų die
na privesianti prie bankroto 
pramonę, kad dykinėjimas pa
stūmėsiąs į nusikaltimus ir 
nuodėmes.-—-;

Darbo šventės gimtadienio 
išvakarėse darbininkų padėtis 
nebuvo pavydėtina.

Už 60 darbo valandų savaitę 
vidutinis atlyginimas buvo $12, 
šiandien už 40 darbo valandų 
savaitę siekia jau $82.

Tiesa, kainos gyvenimo ly
giui visur pakilo, bet ir šiuo 
atžvilgiu šiandieninio darbinin
ko atlyginimas gali nupirkti 
pusketvirto karto daugiau, nei 
anais laikais

Nauja moderniška koplyčia Jer- 
mentms dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono Kolonijas le
mia OSlomis Irainnmta KaihOB tO* 
pačios ir l kitus miestas.
Reikale iaafcfte: TeL TR S-S4M

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 16 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAK 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit gerai ir 
pigiau nei kitur.

S. Kraunaitis
DRUSKONIE HALL, ANDES, N. Y.

TeL Andai 2781.

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

VAITKUS 
FONERAL HOME 

197 Webster Aven«e 
PRANAS W AITRUS - 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Msss.

TeL STagg 2-5043 j

Malthew P. Ballas!
(BIELIAUSKAS) I

F U N.E R A L HO M K
M. P. BALLAS—Direktoriai j
ALB. BALTRONAS-BALTON I

ftefladn vedėjas

660 Grand Street
Brookiyn, N. Y. ;

NOTARY PUBLIC

NEW YORKAS
RBURunimuriTiiftnriir t-rti-t- irt i$tigigiitr-8-8 i,rit,,i"‘

DRUSKONIEHALL 
Catskill kalnuose

DAR PRIIMA UŽSAKYMUS VASAROTI 
RAŠYTI ARBA SKAMBINTI

lietuvis laikrodininkai iš Det
roito, vieši pas savo seserį 
Viktoriją Dėdinienę, gyvenan
čią Brooklyne. |

S. MiHeėisnė / 
lankėsi pas savo dukterį, pran- 
d^jetę seserį Ihunaculfl^ ku
ri iš Amsterdamo perkelta į 
Pittsburghą. Dėkoja seserim 
pranciškietėm ir jų viršininkei 
už malonų ir vaišingą priėmi-

SteplienAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br. oklyn, N. Y.

Oksana Kasenkina 
JAV pilietę

Rusė mokytoją Oksana Ka
senkina, kuri 1948 rugpiūčio 
12 iššoko iš Sovietų konsulato 
UI aukšto ląngo (E. 61 St., N. 
Y-L kai jai buvo įsakyta grįžti 
Maskvon, rugpiūčio 22 gavo 
JAV pilietybę.

Kviečiame aplankyti
New Yorko skautai ir skau

tės stovyklauja Catskill kalnų 
papėdėje, Kriaunaičių vasar
vietėje- Andes, N. Y. (Drusko- 
nie Hali). Stovyklauja 72 skau
tai ir skautės. Stovyklautojus 
jau aplankė būrys svečių ir 
tėvelių, jų tarpe Lietuvos gen. 
kons. J. Budrys, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, Brooklyno pi
liečių klubo pirm. P. Gudas. 
Kviečiame skautų ir skaučių 
tėvelius ir bičiulius atvykti į 
stovyklos uždarymą, kuris j- 
vyks šį sekmadienį, rūgs. 1, 
iš ryto 11 vai. bus šv. mišios, 
-yakare .
ka 3:30 vaL Važiuoti N. Y. kėliais fr visos lietuvių maši- 
Thruway, ir prie 19 Exit iš- nos rieda tik viena Brocktono 
sukti į 28 kelią, kuris nuveda į kryptimi. Nereikės nė kelio 
Andes miestelį. klausti. Atves ligi pat vienuo-

Stovyklos vadovybė lyno sodybos rytiniame miesto 
pakraš^je kur medžių pauk- . —

; _ ) smęje ir žalumoje rasi susirin- de“ 3oms pasistatydinti koply-
J. SHLAU1INS - L kus jau dideli būrį svečių,

37 Sheridan Avė.
Brookiyn 8, N. N. 

TeJ APplegate 7-7083

CAMBRIDGE, MASS.
Brodctonan į. Nukr. Jėzaus 

seserų pikniką, kuris bus rug
sėjo .2, Darbo šventėj, daugelis 
mūsiškių rengiasi vykti. Ragi
nama dalyvauti ko daugiausia 
žmonių ir tuo paremti seserų

SU LABAI (VAIRIA PROGRAMA
ĮVYKSTA

Brocktone, Vienuolyno Sod]

Marijos šiluvės, rugsėjo 8, 
šventėj raginami visi parapie- 
čiai dalyvauti. Nek. Prasidėji
mo bažnyčioj bus iškilmingos kad tą dieną buvęs Union 
pamaldos. Sųuare masinis' susirinkimas.

po kurio apie 26,000 džiūgau
jančių darbininkų pasileidę pa
raduoti Broad^ejūm. Jie nešė 
plakatus su užrašais:

"Aštuonios darbo valandos, 
Aštuonios poilsio -valandos, 
Darbas sukuria visokį gerbū
vį. Visi žmonės yra lygūs. No
rim teisingo darbo paskirsty
mo ir pan."

Taigi pirmoji Darbo šventė 
atsidavė truputėlį murmėjimu 
prieš darbininkų išnaudojimą

naudos, šį visuotina yda ir ver
tė darbininkus ieškpti apsigy
nimo, organizuojant darbo 
problemom spręsti bent vieną

mie - visi važiuos i Brockto- dien% i uni-
jas ir L ;.. • • ' / . ,

_ i. ~ Daugeliui darbininku idojps
paremti , seserų pikniką ir pa- ir neboįgy- Kas norėtų skelbtis Darbininke*, GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

jos pareigūnas preL L. Cereo- ‘ 
ne, kuris lankys Amerikos vys- 

: kupus. Svečią uoste pasitiko 
: būrys šios apylinkės lietuvių 
: kunigų. Po vizito New Yorko. 
•arkivyskupijos kurijoje,; kun.
įf- Kemešio jmeiatyva, New 
Yorker vie^Mdyje jam buvo 

• suruoštos vaišės, kuriose daly-- 
vavo daug lietuvių kunigų.

-PreL-I,; Cercone, prieš iš-.< 
. vykimą į tolimesnius Amerikos 
miestus, aplankė ir lietuvių 
■_ pranciškonų vienuolyną Brook- 
Jyne-

Svečio pagerbti buvo atvy
kęs ir pranciškonų vienuolyne 
sustojęs prel Pr. Juras iš 

‘ Lawrence, Mass. Jisai svečią 
nulydėjo pas vyskupus į‘Brid- 

geportą, Hartfordą, Norwichą 
ir Bostoną.

Felicija Grendelytė ir 
~ ^JuozasBolevičius, — 

grįžę iš Lietuvos vyčių suvažia
vimo Los Angeles, lankėsi Dar
bininko redakcijoje. Felicija 
Grandelytė yra\ Vyties redakto
rė Bostone ir sekretorė Lietu
vos garbės konsulo adv. A, 
Šalnos. Jonas Bolevičius yra 
vienas iš žymiųjų ir veikliųjų 
vyčių. Suvažiavimu Los Ange
les jie labai patenkinti.

Jonas ir Birutė Lukoševičiai, 
atostogas leisdami JAV, lankė
si New Yorke ir Darbininko 
redakcijoje. Jonas Lukoševi
čius dirba nuosavybių pirkimo 
ir pardavimo įstaigoje Montre- 
alyje. Jie taip pat atlydėjo į 
Marianapolio stovyklą 9 moks
leivius ateitininkus iš Montrea-

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonai JAmaira 6-7272

DARBO ŠVENTEI 75 METAI * ti, kai sąlygos pasikeitė, net 
apsivertė į priešingą pusę. 
Tie, kurie gynė darbininkus- 
unijų vadai ir kitokį “protekto- 
riai”, ėmė juos vėl Smaugti ir 
išnaudoti savo suktybėm. To 
nežiūrint, darbininkų gerovė 
nedaug nukentėjo. Atlyginimo 
minimumas pakeltas ligi $1, 
federalinės apdraudos, įsteig
tos 1930, pensijos jr kitokios 
garantijos darbininką pastato 
ant kelio be jokios medžiagi
nės baimės baigti ramiai savo 
gyvenimo dienas.

Prieš 75 metus unijoms te
priklausė vos 45JMM) darbinin
kę, šiandien per 18,000,000.

Be to, yra pilna laisvė tvar
dytis savo reikalus ir organi- 
zuotis, kaip kam geriau atro-

Darbo šventėj keliai veda Brbcktonan
Galimas daikths, kad kitų tarp jų ir savo pažįstamų. To- 

švenčių proga esi keliavęs į kiam susitikimui bus rūpestin- 
didauosdus piknikus Mariana- gai paruošti Stalai, gardūs ilž- 
polyje, Kennebunkporte, Put- kandžiai, gros muzika, links- mo, nei higienos reikalavimų, 
name. Darbo šventėje tėra tik mins net du orkestrai Paga- Vienintelis jų tikslas būdavo, 
vienas kelias — Brocktonan. linu, galėsi ir laimę išbandyti, išspausti ko daugiausia sau 
Jei nori įsitikinti, išvažiuok o jei laimė aplenktų, vis tiek 

laužas- Kelionė trun- mašina ir pamatysi kad visais * gąlėsi parsive^lietuvišką sū
rį ir pavaišinti namie lauku? 
sius. Bet mažai Iras paliks na-

5ALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
frMtt JAMAICA AVĖ.

*prin Forest Parfcwav Statkm)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčioj nemokamai visose 
rmestv dalyse- veikta ventiliacija.

TeL Virpintai 7-4499 ♦


