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Gedulas, protestai, maldos dėl Chruščiovo kvietimo į Ameriką
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piūčio 3, o faktiškai Chruščio
vas buvo pakviestas jau liepos

3. Gedulo ir protesto ženk
lui nešioti juodus kaklaryšius.

reiškiamas
W. Lipp-

5. Rugsėjo 15 suorganizuoti 
gedulo eisenas.

2. Maldos dieną už JAV ka
rius, kritusius Korėjoje, esan
čius Sibire ir kitur.

Amerika paslapčių nemėgs
ta. Bet vieną paslaptį laikė 
tvirtai — apie prezidento nu
sistatymų pasikeitimą dėl san
tykių su Sovietais ir Chruščio
vo pakvietimą į Ameriką. Da
bar jau aiškėja tie užkulisiai.

Prez. Eisenhoweris kvietimą 
Chruščiovui paskelbė tik rug-

man pranešė, kad

čia rūpestis — Karibų srities 
ramybė: Domininkonų Res
publikos ir Kubos diktatorių 
intrygos vienas prieš kitą, ko
munistų infiltracija. Išvyko 
valst. sekr. Herteris.

tų žydų išleidimą į Izraelį, iki 
praeis Izraelio rinkimai. Per 
paskutinius trejis metus iš 
Lenkijos atvyko į Izraelį 60 
tūkst. žydų.

Nikitos Chruščiovo pakvieti
mas Amerikoje buvo priimtas 
su pasitenkinimu. Bot pasiten
kinimas sklaidosi greičiau nei 
1955 entuziazmas po viršūnių 
.konferencijos Ženevoje. Susi
rūpinimas ir nerimas įsigali 
Amerikos visuomenėje.

Journal American minėjo, 
kad vyriausybė gauna tūkstan
čius laiškų, smerkiančių Chruš
čiovo kvietimą. Koks stiprus ne
pasitenkinimas, matyt iš Brook- 
lyno vyskupijos laikraščio The 
Tablet.

Altas paruoš 
man sakė apie tamstos aliar- 
mingą grasinimą Ženevoje dėl 
Berlyno.

Taigi klausiu, ar tamsta ne- 
malonėtum atvykti į Washing- 
toną mažo draugiško vizito ka
da nors ateinantį mėnesį.

P. S. Nenusileiski New Yor-

werio pakankamai kvalifikuotu 
derybom su Chruščiovu. Nuo 
tokių priekaištų ir nuogąstavi
mų, . kad Eisenhoweris, pradė
jęs eiti nuolaidų keliu, jau ne
galės susilaikyti, stoja ginti 
prezidento N. Y. Times. Laik
raštis pripažįsta, kad tuo me
tu. kai vieni tikisi iš pasikalbė
jimo su Chruščiovu pastarojo

nui, 
mes, 
dijo stotim.

Chruščiovas: Brangus Pone 
Prezidente,

Jūsų raštas manyje atgaivino 
gilų nepasitenkinimą jumis as
meniškai dėl jūsų oro bazių 
prie Sovietų teritorijos ir jūsų 
ginkluojamos vakarų Vokieti
jos.* Jūsų elgesys su mano są
jungininkais rytų Europoje yra 
afrontas mano kraštui ir pavo
jus pasaulio taikai. Jūs atsisa
kote nusiginkluoti ar sustabdy
ti atominius bandymus net ta
da, kai aš jus to prašau.

Dėl visų tų priežasčių aš pri
imu jūsų malonų kvietimą ir 
lauksiu ateityje taip pat jūsų 
atsilankymo.

P, S. O kaip dėl atsigabeni- 
mo moterų?

Eisenhovreris: Brangus Mi- 
nisteri 
hower

Kuboje rugpjūčio 12 turėjo 
būti revoliucija prieš Castro. 
Revoliucijos iniciatoriai buvo 
Domininkonų Respublikoje. Y- 
patingą rolę turėjo atlikti* a- 
merikietis majoras Morganas. 
Jam Domininkonų Respubliko
je buvo įteikta 52.000 dol. re
voliucijai rengti. Bet jis pini
gus ir informaciją apie sukili
mo planus perdavė Castro. 
Castro kariuomenė suėmė de
santus ir revoliuciją užgniau
žė. Suimta 4,500 asmenų.

Chruščiovo pakvietimas, pava- lių geibėjom, kurie ieškojo lais- 
dino “gedulo diena”, atsisaky- vės nuo raudonojo tirono; prieš 
mu nuo principų, civilizacijos porą savaičių paskelbėm pa- 
išdavimu, sulaužymu lojalumo vergtųjų tautų savaitę, o da- 
savo jaunimui, kuris žuvo nuo bar pakvietėm jų kalintoją bū- 
išdavikiškos Sovietų rankos, į- ti mūsų garbės svečiu. Ar žino 

prieštaravi-įžeidimu milijonam 
žmonių. Girdi, milijardus 
rių išleidom, stiprindami 
apsaugą nuo raudonųjų, 
darni kraštus, kurie priešinasi 
Sovietam; palaikydami sovieti-

rį labiausiai Chruščiovas kalti
na. Savo kelionės programą 
Ęisenhoweris. pakeitė - tik, kai 
Vokietijos opozicija puolė kanc
lerį, jog Vokietijos likimas bus 
sprendžiamas už akių ir jog 
kanclerio pasitikėjimas Ameri
kos politika pasirodė klaidin
gas. Tada Eisenhoweris ryžosi 
vykti pas Adenauerį ir pridėjo 
dar Italijos min. pirm. Segni.

Oficialiai paskelbta, kad vi
si sąjungininkai pritaria pasi
kalbėjimui su Chruščiovu. W. 
Lippmann tvirtina, kad tai tik 
iš diplomatinio mandagumo. 
Pritaria tik Anglija, o Vokieti
ja ir Prancūzija dėl Eisenho- 
werio - Chruščiovo pasikalbė
jimų būgštauja.

istorija didesnius 
mus?

Nepasitikėjimas 
pačiu prezidentu.

—Čilėje Santjago mieste rug
pjūčio 12 prasidėjo penkta tarp- 
amerikinė konferencija. Daly
vauja 20 Amerikos - valstybių 
užs. r. ministeriai. Svarbiausias

KO PREZIDENTAS į EUROPĄ?
Chruščiovas atvyks į Ameri

ką rugsėjo 15. Prieš tai prezi
dentas Eisenhoweris paskelbė 
vyksiąs pasitarti su europiniais 
sąjungininkais.

Rugpjūčio 26 prezidentas bus 
pas kanclerį Adenauerį, paskui 
vyks pas prezidentą De Gaulle. 
Ten atsilankys ir Italijos min. 
pirm. Segni. Paskutinis bus 
Anglijos min. pirm. Macmilla- 
nas. .

Kelionė turi išblaškyti įtari
mą, kad Eisenhoweris su Chruš
čiovu pasiryžę vienu du spręs
ti pasaulio likimą, kaip tai siū
lo Chruščiovas.

Dėmesio verta, kad Eisenho- 
weris nebuvo numatęs kelionės 
į Vokietiją pas Adenauerį, ku-

’ DĖMESIO CENTRE TRUJILLO,
—Baltijos jūroje, kaip pra- Domininkonų Respublikos pra

nešė Danijos žvalgyba, manev- zidentas, kurį Kubos Castro la
pavo sovietų, lenkų ir pora M- bieueiai kaltina, kad remia 
garų povandeninių laivų. Castro priešus.

vos reikalus jis specialiai 
sies prie širdies.

Pirmininke. Mrs. Eisen- 
ir aš džiaugiamės, kad 
(nukelta į 5 p.)'

4. Kiekvienas turėtų parašy
ti protesto laiškus prezidentui, 
viceprezidentui, savo senato- 

kongresmanui, N. Y. Ti- 
vietiniam laikraščiui, ra- Prosą komunistine, pro-

pagandai ir didesni nuvyhmą " sūrinio visisKa ryia. 
pavergtom tautom ... Mes kaip 
katalikai teturim vieną gink
lą —malda".

NAUJASIS JERICHONAS. Amerikoje yra tikinčių, kad nuo 
Nixono ir kitų lankytojų, kurie trimituos apie Amerikos gyve
nimo stilių, sugrius sovietinės tvirtovės sienos.

The Tablet vedamajame die- nes tiram joseubas •—payerg- mann (NYKT) raže, kad Vokie- nuolaidų, kiti yra įsitikinę, jog 
į, kada buvo paskelbtas tąsias tautas; milijonus pabėgo- tijos politikai nelaiko Eisenho- pats pakvietimas jau“ y ra Mask

vos triumfas prieš Washingto- 
ną. Tačiau laikraštis aiškina, 
kad tos baimės esančios be pa
grindo. Laikraštis tikįs, kad 
prezidentas neišduos nei vaka
rų Berlyno gyventojų, nei pa
vergtu tautų; kad prezidentas 
suprantąs, jog kelias į taiką nei
na pro Miuncheną, t. y. per 
nuolaidas.

AR SUVALDYS UNIJŲ 
DIKTATORIUS?

Atstovų Rūmai rugpjūčio 11 
pradėjo svarstyti darbo įstaty
mą. Yra trys projektai. Demo-’ 
krato Elliot projektas tai at
gaivintas Kennedy - Ervin 
projektas, kurį senatas jau bu
vo priėmęs. Demokrato Land- 
rum ir respublikono Griffin 
projektas, kurį remia šiaurės 
respublikonai ir pietų demo
kratai, griežčiausiai varžo unijų 
rengiamą boikotą ar šantažavi
mą piketais. Demokrato Shel- 
ley, remiamas demokratų, te
reikalauja iš unįjų tik praneši
mų apie jų finansus. Preziden
tas pasisakė už antrąjį. Unijos 
pritaria tik Shelley.

Tai padarė prezidento paves
tas valst. sekretorius Herteris, 
kvietimą perduodamas "Chruš
čiovo pavaduotojui Kozlovui. 
Tik po devynių dienų, būda
mas Varšuvoje, atsakė Chruš
čiovas, kvietimą priimąs ir Ei- 
senhouerį taip pat kviečiąs.

—Kodėl kvietimas paskelbtas 
rugpjūčio 3, tuo metu, kai Ni- 
xonas lankėsi Varšuvoje ir kai 
kvietimas nustelbė Nixono gar
są? — Rugpiūčio 1 Maskva su
stiprino Ženevoje spaudimą, 
ir konferencija grėsė nutrūkti. 
Nutrūkus įsitempimas bus dar 
didesnis, Ir atmosfera jau bus 
nepalanki bet kokiem draugiš
kiem susitikimam.

Tai prezidentas skubėjo, kad 
būtų užtušuotas konferencijos 
nepasisekimas.

—Ar kvietimą paruošė Nixo- 
nas? — Kvietimui Nixonas bu
vo palankus jau prieš metus. 
Bet šiuo tarpu jis buvo palik
tas nuošaliai. Jį' painformavo 
tik prieš kelionę į Sovietus. 
Prezidentui patarė valst. sekr. 
Herteris, prieš vykdamas į ant
rą Ženevos konferenciją. Tvir
tai rėmė ir Amerikos atstovas 
Maskvoje Thompšonas. Palan
kią atmosferą dar sudarinėjo 
gubernatoriai. irHarrinianas^ 
kugįs lankėsi Maskvoje.

C. L? Sulzberger INYT) ma
no, kad Chruščiovo pakvieti
mas tai prezidento Eisenhowe- 
rio, atsipalaidavusio nuo Dūlias 
įtakos, politikos vaisius.

Dulles griežtai buvo įspėjęs 
nuo dviejų konferencijos. Dul
les, sako Sulzberger, pamatė 
1955, kokia 
senhoweris 
Chruščiovui 
Chruščiovas

Explorer VI buvo paleistas 
rugpiūčio 7. Jis sveria- jau 142 
svarus; nuo žemės nutolsta iki 
25,900 mylių, priartėja*iki 152, 
apsisuka apie žemę per 12,5 
vai., arba 6 kartus ilgiau nei 
kiti satelitai. Viso jau paleista 
į erdvę 14 satelitų. Iš jų suka
si tik 6, tarp jų 5 amerikie
čių ir vienas sovietų.

Explorer VI turi bateriją, ku
ri gamina elektrą iš saulės 
spindulių, ir instrumentai gali 
duoti atsakymus į 15 klausi-

JIE NEPRITARE
Prieš Chruščiovo kvietimą | 

Ameriką viešai pasisakė kardi
nolas Cushmgas, daugumos ly
deris McCormack, Indianos se
natorius resp. Homer E. Cape- 
hart, Pennsylvanijos kongres
menas ir priešamerikinei veik
lai tirti komisijos pirmininkas 
Francis E. Walter, So. Carolina 
gub. Ernest F. Nollings, dem.; 
Connecticut šen. dem. Thomas 
J. Dodd, So. Carolina šen. dem. 
Olin. D. Johnston, New Hemp- 
shire šen resp. Styles Bridges, 
buvęs šen. WjĮliam F. Know- 
land, Minnesotos kongresui, 
resp. Walter H. Judd, New Yor- 
ko šen. resp. Kenneth B. Kea- 
ting, Illinois šen. dem. Paul H. 
Douglas, Wisconsino kongresui. 
dem. Clement J. Zablocki.

Pasisakė taip pat prieš Ame
rikos Legijono prezidentas 
Preston J. Moore.

Jų vardus praverstų atsimin
ti- ne tik padėkos .laiškais, bet 
ypačiai rinkimų mėtų;"'T'

jiemš rengiamas sutikimas — 
pagerbimo banketas, rungty
nės ir pasilinksminimas. Taip Nixonui buvo sveikinimai lais-

PIRMASIS IŠ SKAITYTOJU 
PASIŪLĖ

Tarp eilės skaitytojų laiškų
pirmasis (iš Rochester) siūlė:

Naujas radaras
Laivynas paskelbė turįs ra

darą. kuris priešo raketą pa
stebi dvigubai toliau nei iki 
šiol. Dabar radaras galės paste
bėti raketą, kuri atskris tik už 
pusės valandos.

—Laos kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad komunistai pradė
jo invaziją ir rengia viduje su
kilimus.

— Amerikos gubernatoriai, 
susirinkę Puerto Rico. nutarė 
pakviesti Sovietinių respublikų 

pažinęs lyderius. Tai darė su departa-

PASKELBS
~ Alto sekretorius pranešė, kad kietiją nuolatos padalytą, ir 
dėl Chruščiovo Altas paruoš valstybės sekretorius Herteris 
memorandumą prezidentui ir 
savo būsimame posėdyje rug
pjūčio 14 apsvarstys, kaip lie
tuviai turėtų laikytis. Tada pra
neš.

Kardinolas R Cushingas rug- ^Art’komunMnės organi- darbis Res‘°" m«»na at' 
piuąo 9 paskelbė savo arkivys- re tu ejsenas , baž vainoti, kaip atrodytų E,šen-
kupijoje maldos -noveną nuo trointuČi ; howeno ir Chruščiovo susira-
rugsėjo 15 iki rugsėjo 23 už 
pavergtas tautas, už laikomus 
kalėjimuose ir stovyklose, už 
teisingą taiką. Melstis ragino 
kolektyviai bažnyčiose arba ir 
individualiai namuose.

"Mes įžiūrime pakvietime di- mi «am ^ras, o iš piketų
tegul nebūna jokių šūkių, te-pat juos priima ir New Yorko vei, atėję iš tų žmonių, kurie 

miesto burmistro pavaduotojas, laisvę moka vertinti, bet ku- 
(Plačiau žiur. 8 psl.). riem ta laisvė yra atimta. Svei-

.. — —— ■ , kirtimai Chruščiovui būtų pa-
—Brazilijos naujas užsienių garbjnimas tirono, kuris yra tą 

reikalų ministeris Horacio La- Uisvę pagrobęs'.
fer yra kilęs iš Lietuvos. Dip
lomatų priėmime rugpiūčio 7 
Lietuvos atstovas jį pasveikino, 
ir ministeris pasisakė, kad jo sis prašneko, kad žmonės turi 
tėvai esą iš Lietuvos ir Lietu- teisę piketuoti ir kalbėti prieš 

Chruščiovą. Jis pirmasis nuro
dė ir galimas protesto priemo-

—Amerikos kompanijos yra nes. Nurodė Švedijos pavyzdį, 
sukišusios Į Kubos biznius 850 Ten komitetas rengėsi sutikti 
mil. dol. Chruščiovą tuščiom gatvėm, ku

tai rizika. Tada Ei- 
padarė įspūdį 

esąs taikingas, ir 
dėl to tuojau pra

dėjo savo politiką viduriniuo
se rytuose, einančią iki karo 
briaunos. Vadinas, galima rizi
kuoti karu, jei jo Amerika ne
siims.

Tai Eisenhowerio politika be 
Dulles.

ragino amerikiečius, kad jie riose telauktų Chruščiovo vie- 1. Paskelbti bado dieną, ka
da Chruščiovas atvyks.

EisenhOweris: Brangus Pone 
Ministeri Pirmininke. Mačiau 
laikraščiuose, kad tamsta vėl 
grasinai “palaidoti” kapitaliz
mą. Taip pat viceprezidentas

ALTAS SAVO NUSISTATYMĄ Nixonas 
tamsta nusistatęs palikti Vo-

pavergtų
doh-
savo
rem-

PAVERGTŲ TAUTŲ 
DRAUGAI AMERIKIEČIAI 

PIRMIEJI KREIPĖS Į 
' VYRIAUSYBĘ

Amerikiečiai Pavergtų Tautų 
Draugai plačiu memorandumu

Rugpiūčio 13, ketvirtadienį, parodytų Chruščiovui tokį sve- ni policininkai. O jei gatvėse
3 v. p.p. į International aero^ tingumą, kokis buvo parodytas kur bus minia, tai ji sutiktu 
dromą V a r i g lėktuvų linija Sovietuose NixonuL Preziden- 
grįžta mūsų sportininkai, išbu- tas tam raginimui pritarė.
vę visą mėnesį Pietų Amerikos Redakcija yra gavus eilę at- 
vąlstybėse ir krepšinio aikštėse siliepimų, kuriuose reiškiamas 
sėkmingai kovoję, garsindami pasipiktinimas tokiu Nixono su- 
Lietuvos vardą. New Yorke lyginimu su Chruščiovu. "Pasi

tyčiojimas yra pageidauti tokio 
pat priėmimo ... Sveikinimai

PIRMAS PASIPIKTINIMAS VYRIAUSYBĖ VISUOMENĘ RAMINA, BET JI TURI TEISĘ PROTESTUOTI. PASISAKOMA PRIEŠ mo rytų Vokietijos, Lenkijos, rw DipiAM A
PROTESTO REIŠKIMĄ SMURTU, BET PROTESTO REIŠKIMĄ TYLIOM EISENOM, TUŠČIOM GAT- Vengrijos ir Tibeto (ar tik? "***

SVEIKINAME MŪSŲ SPORTI- Viceprezidentas Nixonas rug- VĖM, KREIPIMUSI j SPAUDA Red.) ir niekad neatsižadės
NINKUS, GRĮŽTANT IŠ PIETŲ piūčio 5, grįžęs į Washington^

AMERIKOS

.novena nuo - ... ......cias, mitingus; kreiptųsi i vie . . .
tinę spaudą. ‘ ‘ šmėjimas dėl pasimatymo, jei
,' . jis būtų nuvalytas nuo diplo-4. Paremia minti, kad žmones ... , „ ...__ .matines kalbos. Tunnys butų pareikštų savo nusistatymą ne- 

sirodydami gatvėse, kur vyks 
Chruščiovas, ar bent atsukda-

-------— - _ .............. remti pavergtas tautas. t .
KARDINOLAS CŲSHINGAS 2. Būtų rengiamos rugsėjo Diplomatine kalba yra daž

PIRMASIS PASKELBĖ 20, sekmadienį, pamaldos už nai sklrta Pridengti,
užtušuoti. N. Y. Times bendra-

pažymėjo:
Chruš^ovo kvietimas yra pa

sijuokimas iš Pavergtų Tautų 
Savaitės, kurią vieningai buvo 
priėmęs Kongresas.

Chruščiovo pakvietimas yra 
Amerikos besąlyginis atsitrau
kimas nuo ligšiolinės politinės 
linijos, nusileidžiant Maskvos 
ultimatumui dėl Berlyno.

Memorandumas pagrįstai su
kritikuoja Nixono ir kitų ofi
cialiuosius motyvus, kad Chruš
čiovas. geriau pažinęs Ameriką, 
eis į nuolaidas. Priešingai, tei
gia memorandumas, 
Ameriką, Chruščiovas bus ne mento pritarimu, 
atgrasintas, bet labiau paska- —Sovietų Miko ja ras rudenį 
tintas ją spausti ir vykdyti ko- žada keliauti po pietų Amerikos 
monistinę ekspansiją. valstybes. Pradės nuo Kubos.

Memorandumas pasisako —Izraelio komunistų partija 
prieš smurtą — tokį kaip kiau- pasiuntė slaptą prašymą I^n- 
šinių mėtymas Chruščiovui iš kijos Gomulkai. kad sustabdy- 
piketo eilių. Tačiau pasisako už 
tai. kad

1. Spaudos vedamieji, užuot 
valiavę, paaiškintų, jog Ame
rika niekad neužmirš herojiz-

Chruščiovą nusisukus nuo jo.
Lawrence kalbėjo ir apie 

plakatus, kuriuose būtų nurody
ti skaičiai, kiek ir iš kurio 
krašto Sovietai deportavo žmo
nių, kiek nužudė. Tai, sakė au
toriuj, ne visada patiem ame
rikiečiam žinoma. Kalbėjo taip 
pat apie pamaldas už Chruščio
vo aukas.

h.
h
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apčiuopiamas įrodymas, kad stebuklingas esimas priduoda 
De Gaulle tikrai yra valdžioje; daiktam, ir įvykiam tikrąją 
jis — pati valdžia, šią fizinę prasmę. • -
tikrovę galima net ranka pa- Bet įdomiausia Revel pasta- -j 
liesti. Todėl, sako autorius, ge* ba — tai De Gaulle suprati- -1 

fiskuota, bus labiausiai grobs- nerolui viskas prasideda su mas apie kitus šios žemės ga- J 
tomą ir skaitoma Prancūzijoj, juo, ir viskas juo baigiasi. Tai, linguosius ir “didžiuosius’, ir | 
Jos autorius yra žinomas pam- kas yra leistina Prancūzijai, nė- apie jų santykius su juo. Au- | 
fletistas jąu anksčiau pasiro- ra leistina likusiMn pasauliui. 

Generolui yra tik Prancūzija 
ir "visa, kas liko" už jos. To
dėl jis niekad nesako “kiti 
kraštai” arba “svetimos dalys”, 
o tik “užsienis”. De Gaulle tu
rįs silpnybę daugiskaitai ir vi
sada kalba apie provincijas, ka
riuomenes, likimus, laisves — 
vis daugiskaita. Generolui pran
cūzę žmonija yra daug aukš
tesnė už visę kitę kraštę žmo- 
nijas.

Dėl to pasaulis (De Gaulle 
jį vadina l’univers — visata) 
yra reikalingas Prancūzijos, 
kad galėtų išvengti nelaimių. 
O Prancūzijos nėra be De Gaul
le. Prancūzija egzistuoja tiek, 

- kiek rajoje., yra- De -Gautiem Tai
gi pasaulis yra reikalingas De 
Gaulle. Svetimšaliai priklauso 
žmonijai tik tiek, kiek jie sie
jasi su Prancūzija, t. y. su De 
Gaulle. Tie, kurie užsienyje 
šios tikrovės nesupranta, yra 
nelaimingi, skirti žūti.

Nėra tad ko stebėtis, jei to
kioje padėtyje visos žmogiško
sios būtybės nukreipia savo 
žvilgsnius į tą vietą, kur yra 
De Gaulle. Revel pamini pa
vyzdį — mažą Alžyro kaimelį 
Mastagarem, kur generolas kal
bėjo apie “visą pasaulį’, kuris 
tuo momentu 
kaimelį.

Revel sako, 
nesijaudina ir

Šiomis dienomis Paryžiaus 
knygynuose < pasirodė Joan 
Franco** Rovei parašyta knyga 
“Le style de general” (Genero
lo stilius), kuri, jei nebus kon-

■ rodžiusiais veikalais “Pour- 
quoi dės philosophes” ir “Pour 

. l’Italie”. Pirmoje žiauriai išjuo
kė kai kupias universitetų ten
dencijas, o antroje bandė su
niekinti daugelį žymių Italijos 

. istorinių vietų. Dabar jam ant 
. danties pateko De Gaulle.

Savo knygoje Revel vaizduo
ja du pokalbininku, kurie dis
kutuoja generolo De Gaulle 
iškalbos sakinius ir iš jų suku
ria Prancūzijos valstybės gal
vos charakteringuosius bruo
žus. Sakinius ima iš De Gaulle 

r pasakytų viešų kalbų, iš kurių 
. susidaro gana keista De Gaulle 

asmenybė.

Revel pastebi, kad De Gaulle 
labai stipriai pabrėžia asmeniš
kus ryšius ne tik su žmonėmis, 
bet ir su daiktais ir miestais. 
Kada jis aplanko kurį miestą, 
šis lyg per stebuklą tampa pa
čiu svarbiausiu miestu visoje 
Prancūzijoje. Ir kaip tik dėl to, 
kad jį aplankė De Gaulle. Toks 
miestas jau įeina į Prancūzi
jos istoriją. Kai De Gaulle ap
silankė Rennes, Lilyje, Bor- 
deaux, Strasburge, Tulūzoje ir 
kitur, visur jis pradėjo savo 
kalbas pabrėždamas ypatingą 
palankumą tam miestui, kurį 
jis dabar lanko. Tai esą “vie
ninteliai”, “privilegijuoti’ ry-

DARBININKAS

torius pamini epizodą iš spau- B 
dos konferencijos, įvykusios pe- I 
reitų metų spalių mėn. De B 
Gaulle, kalbėdamas apie Chruš- B 
čiovą, kurį pažino dar Stalino B 
laikais ir kuris, jo žodžiais, jau B " > / 1 ' 
tada “buvo šiek tiek prasimu- B 
šęs’, pasakė, kad jei Chruščio- ■ 
vas būtę tad* norėjęs, "aš bū- B 
čiau pasitarnavęs Ryty ir Vaka- * B
rę susitarimui, pasikalbėdamas ^^Bf' jB 
su savo draugais Etsonhowertu B 
ir Macmillanu". Iš tikrųjų, viso-
kios rūšies santykiuose De S J!!
Gaulle vertina asmenis ir šios 
žemės galinguosius pagal as- 
meniškos draugystės laipsnį, B ' j 
kuris riša tuos asmenis su De / 
Gaulle. Ir čia, kaip visur: kas RH 1
yra šalia jo — neegzistuoja. ■ j

Revel savo knygą baigia kan- H r\
džia pastaba: "Atsiprašau skai- \ i I '
tytojus, kad esu parašęs žodi Į \
"generolas' kai kada mažąja B 
raide, o kai kada didžiąja. B | . /
Šiuo atveju pasekiau De Gaulle, B J 
kuris savo atsiminimuose var- B$ / 
to j a didžiąją raidę, kai rašo ■ / 
"Generolas De Gaulle", ir ma- H I ' 
žąją, kai kalba pvz. apie gene-
rolą Catroux'. Dr. J. Sav. gen. de GAULLE

MUSŲ PASIDEJAVIMAI SOVIETINĖJ PROPAGANDOJ

Kūk atostogauti?
Naujai atremontuota 

Dėtuvių vaaaiMėtė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Asbury P ar k, New Jereey, kviečia atvykti 
v ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO. 
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko ntto jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla- restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. Šokiams groja džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotel 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Asbury Park, New Jersey.

TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619

BANGA TELEVIS10N
3423 FULTDN STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radįo,* Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.

. i Geriausia proga įsigyti Fedders 
; i oro vėsintuvą (Air conditioner).

CMC P
Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

Į Norite geros—meniškos fotografijos i
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, I

I vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. t 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677SPAUDALiteratūra ir menas, Lietu

voje leidžiamas savaitinis laik
raštis, informuoja skaitytojus 
Lietuvoje apie lietuvius vaka- 

tydamas, kaip užsienis apie jį ruošė. Informuoja pagal gauna- 
jaustis ypatingaį ląimįnĘas^ .tyli ar net rejškia savo prie- mus iš vakarų Įaįškųs ir dar- 
“Kiekyiena vietovė, pęf šiškumą. Daug sykių jis karto- labiausiai — pagal lietuvių 
pervažiuoja generolas, rašo Re- j0 ka(i tariamas užsienio abe- spaudos pasisakymus. Tuos pa- 
vel, pakeičiama ir pakeliama į jingumas kaip tik įrodo, jog sisakymus Nr. 25 Stasys Lauri- 
pasaulinės^ reikšmės veiksnius’. norįs matyti Prancū. - - - - -

De Gaulle tun paprotį kar- z-a galingą ir pajėgią Draugo, Naujienų. £mė pasisa- 
toti, kad t tuo momentu visas vadovauti visų likimui. kymus ir iš kitų laikraščių, nors
pasaulis atkreipia dėmesį į (jauųe yra įsitikinęs, kad jų vardų ir nesuminėjo.

jis įkūnija net amžinybę. “Aš 
. .. „ - , . tikiu, kartą pasakė, kad atsto-istonja. Revel daro įSvadą, a- toms idėjoms kurias a. 
tuodamas kai kurias De Gaulle tejty]e mūsu allkuonys turės 
kalbas, paminėdamas kai ku- apje ppancjįjj,-.

Kas gi buvo, pagal De Gaulle, 
kol jis nebuvo valdžioje? Ta
da nebuvo nieko. Generolas 
priskaito tik sau visa, kas ge
ro atlikta ketvirtosios respub
likos metu. Net ir kasmet 
vykstanti “Paryžiaus mugė” ne- bės pareiškimu, jog 1952-1953 JAV 1950 atvykę rašytojai “nie- 

. turėjo jokios reikšmės, kol jis buvo galima tikėtis išparduoti ko ypatingo nesukūrė dėl to,
ją aplankyti. Taip buvo paša- neatėjo į valdžią. Todėl tik jo porą tūkstančių knygų, o da- kad atitrūko nuo savo tėvynės’.

šiai, dėl kurių tas miestas turi

miestą, kuriame jis dabar kal
ba ir kad toje vietoje kuriama

dėmesiu sukilnina daiktus, 
miestus, asmenis. Prieina prie
to, kad drįsta tvirtinti, jog net 
katastrofos nusiaubta vietovė 
esanti laiminga, nes toji ka
tastrofa davė progos De Gaulle

kyta Gard srityje, kurią perei- . 
tą žiemą nusiaubė baisus po
tvynis.

Toliau Revel gilinasi į De 
Gaulle kalbų turinį ir stilių.

žiūrėjęs į tą

kad De Gaulle 
nesikeičia ma tik 500... Bet sovietinis

Kad užsienio lietuviai rašy
tojai ir dailininkai iš tikrųjų 
atitrūko ir pasinėrė į “nesvei
ką maivymąsi ir liguistumą”, 
veikiami modernistinių srovių, 
laikraštis pasiremią. Naujienų 
atsiliepimu apie J. Meką; Drau
go pripažinimu, kad “mėgstan
tieji lietuviškus siužetus — to 
bruožo neras Jonyno kūryboje’, 
kuris kadaise buvo realistas dai
lininkas”. Tokiu pat atitrūkimų 
pavyzdžiu sumini K. Bradūno

bar
laikraštis panaudoja tą pareiš
kimą kyliui tarp rašytojų ir 
skaitytojų^'Girdi, “eiliniai emi- 
grantai atsisako buržuazinių ra
šeivų’, ir “priešingai, jie myli

- - Tr- ir brangina lietuviška knygą,naitis sumedžiojo is Vienybes, _ . , , , . - .J J Tai rodo daugybe gerų atsilie
pimų apie knygas, kurias jie 
gauna iš Tarybų Lietuvos”.

Kad parodytų, jog laisvojo paskutinę knygą “Morenų ug- 
pasaulio rašytojai esą atitrūkę nis’Kuriuos dalykus iš vakarų 

spaudos sovietinis laikraštis la
biausiai atrinko?

Pirmiausia ginčus apie "kul- Gedgaudas'kalbėjo apie atitrū- 
tūrinį nuosmukį'.

Dėl jo, girdi, “diena iš die- mas N. Mazalaitės veikalą, 
nos nacionalistiniai laikraščiai 
vanojo vienas kitą’ 
parodytų, kaip smunka domėji
masis knyga, pasiremia Vieny-

nuo gyvenimo, pasiremia Nau- ... . .
j ienom, kurių bendradarbis Kl. . «’«■■>>». sovie-

finis laikraštis stengiasi labai

84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21, N. Y.
Td. HIckory 1-5220 

(Forest Parkway Stotis)

NORI PIRKTI AR PARDUOTI

AMERICAN HOME REMTY

WILLIAM J. DRAKE
Licensed Real Estate Brokeris

NAM.Uą — T/ŲP PAT APDRAUDU 
REIKALAIS KREIPKIS 1

kima nuo realybės, vertinda- pabrėžH Hetveip gyve- :
nime, tai nutautimas, nulietu- < 
vėjimas.

Kad parodytų, kaip tas nu- į 
tautimas eina, sovietihis laik- ; 
rastis pasiremia Montrealio ! 
laikraščio pripažinimu, jog j 
“daug vaikų jau nebegali tai- į 
syklingu sakinėliu lietuviškai iš- ; 
sireikšti ... Dėl dolerio divi- ; 
nizacijos daugelio tėvu rankoseSKUNDŽIAS, KAD NEGAUNA KEFIRO SU BULKUTĖM jau vaikų palaidojimo marški- < 

7 - nėUai”; jog belieka tik klausi- ;
šiai padidėjo Lietuvoje. Palygin- mas, kiek metų truks iki vi- ; 
ti su 1958, pirmas pusmetis siškos katastrofos.

trestas, maistprekyba. ir kitos vertinamas Lietuvoje 110, Lat- |aikrašfe nurodo
orgamzaajos. Bet nepajėgia vijoje n- Estijoje 109, visur ki- jr raš>1ojos N MaMlaitės pri.

sipažinimą, jog ji neturinti iliu
zijų savo veikalu sulaikyti jau- 

.nimo nuo bėgimo “šalin’, nuo 
lietuvybės.

Trečias klausimas — tai už
sieniuose etančię inteligentę | 
nusivylimas ir desperacija. ---- !

Kad tai parodytų, sovietinis Į 
laikraštis pasinaudoja ištrau- ! 
kom iš Draugo: “Kartais, at- ! 
rodo, jog krentam didžion be
dugnėn be jokios vilties kada ' 
nors iš jos pakilti tyru oru at- Į

Kad parodytų, jog laisvojo 
. Ir kad pasaulio lietuviai nieko gero ne

sukuria, pasiremia St. Tamulai- 
čio pareiškimu Drauge, jog į

1. JEIGU JŪS NORITE PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

2. JEIGU NORITE IŠNUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelį pasirinkimų vienos, dviejų ar trijų šeimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

Tiesa skundžias, kad Vilniu- Iš Lietuvos
Tos kalbos esą ne kas kita, je iš rytb skubančiam į darbą 

vilniečiui neįmanoma gauti už
kandinėje kefiro su bulkute. 
“Dar neatvežė, — ryte prieš de- pristatyti miesto valgyklų tres- tur mažiau.

• kaip suminėsimas daiktų, kurie
- yra prieš kalbėtojo akis. Pra

džios mokykliį mokiniams jis, 
pavyzdžiui, sako: “Jūs esate 
gausingi esate jauni esate 
mandagūs’. Tai pakartoja kiek
vieną kartą, kai tik turi prieš

vynias vilniečiams atsakinėja 
Stalino prospekte, netoli Leni
no aikštės, įsikūrusios pieno 
kavinės bufetininkė.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

to bazė, kurios direktorius yra KoHws Hmws
V. Čukanov. metajs pasirodė kino-

filmai, kuriem scenarijus para
šė toki autoriai: A. Gricius 
“Kalakutai”, J. Mackonis “Ju
lius Janonis’, V. Sirijos Gira 
ir A. Žalakevičius “Adomas no-

Kaip vertina Lietuvoje 
darbingumą

Tiesa paskelbė Sovietų mi- 
nisterių tarybos pranešimą apie 
plano vykdymą per 1959 pir-
majl pusmeų. E pranešimo ma- žmogum-_ j. Dovydaitis,
tyti, kad darbingumas labiau- 8^^, v. Mozūriūnas
»parašė scenarijus filmai .apie

_ . - ... . „ . _ . . w . , , . 1 komjaunuolius “žingsniai nak-
rasmaudokrte ptaSai žinomos ir gerai nzsirekomendavusns firmos, 1 v Rimkevičius 'Mirties

akis jaunimo būrį. Autorius Pieno kombinato direktorius
pažymi, kad visa suėmus į krū- A. Gasaitis užtikrina, kad kom- 
vą. generolo sąvokas galima binatas skiria pieno ir kitų 
suvesti į šias formules: "Jūs maisto produktų daugiau, nei 
•sata čia, aš irgi asu Čia". Tai reikalauja miesto valgyklų

siunčiančios siuntinius i SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272 J 
NEWARK, N. J. — 312-314 Bfarket St Tel. BU 2-2452 ir BU 2-1681. BOwfing Green 9-6992 , 
• Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami < 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, e Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti J

► (vairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.* <
I Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., ie&tad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vaL vak. !

BROOKLYN, N. Y. — 1539 Bedford Aveme.

kaimas” —taip pat apie kla- ...
šių kovą 'ir komjaunuolių da- sikyėpti, saulės spinduliuose su- _ . . . . • cĮilfė’ i Iro silyvąvimą kuriant “tarybini gy
venimą”, G. Kanovičius “Die
vas su mumis” — apie karo 
laikus; tai antireliginis filmas..
Matyt, rašytojai ir filmas įkin
kytas jaunimui perauklėti so
vietiškai.

MŪSŲ SKYRIAI

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

:• 87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.
TeL: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORogon 4-1540

832 Norta Ttfi atreot 
PH1LAOELPHIA 23, PA.

WAInųt 3-1747

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF.

DUnkirk 5-655O

nai Jo*. Campau Ave^ 
DETROIT 12, MICH.

CHICAGO 22, ILU 
HUmbott 6-2*18

651 Albany Avenuc, 
HARTFORD, CONN. 

CHapel 7-5164

NorMami daugiau Informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų

Dramos konkursas
Sovietinės Lietuvos valdžia 

paskelbė konkursą pjesėm, ku
rios pagarbintų 20 metų okupa
ciją Lietuvoje. Pjesių tematika 
turi būti dabartinių laikų. Pre
mijų dydis 20. 15. 10 tūkstan-

šilti’ ... “Likau klajūnu... 
Auksinis doleris yra dievas. Jo 
neturėsi — šliaužios! visų ne
mėgiamas ir ujamas. Doleris 
yra išmintis, vadovas ir Širdis.. 
Pardaviau komisijoms savo rau
menis. kurie juos pirkliškai iš
tikrino”.

Sovietinis laikraštis pasire
mia ir Toronto laikraščiu: 
“... deja, vysta paskutiniai vil
ties gležnūs daigeliai, šalnos 
pakąsti ... Juk ir arų arui ne
laisvė pakerta sparnus ...

VYTAUTAS BELECKAS

1SS3 MAIHSON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel EVergreen 2-6440

čių rublių. (nukelta į 3 pusi.)



PRANCIŠKONŲ gimnazija jaunimo procesijoje.

ANGLUOS lietuvių grupė, dalyvavusi kongrese.

(Atkelta iš 3 psl.) 
nimas — pavasarininkai vyrai 
ir mergaitės, vyčiai ir įvairių 
tipų mokyklų moksleiviai..
Procesiją puošė daugybė gra
žių šūkių: Tauta be Kristaus — 
Tauta be ateities!”... Procesi
joje dalyvavo apie 10,000 jau
nuolių.

GATVĖS TRIUKŠMAS IR 
ŠVENTA TYLA

Naktinei adoracijai susirin-
kus, birželio 30 vakarą, “aikš
tėje mirguliuoja minios Lietu
vos jaunimo ir suaugusiųjų. 
Miesto centre verda vakarinis 
Kauno gatvių triukšmas, o aikš
tę apgaubia šventa tyla. Visų 
veidai... atgręžti į šviesų alto
rių, į triumfališkai spindintį ir 
didingai kylantį kryžių, atnešu
sį žmonijai džiaugsmą ir gyve
nimo prasmę... Giesmių aidai 
prasiskverbia pro dangaus mė
lynę. .. Ten nuplaukia prašy
mai, vargai ir reikalai ... Be
simeldžiančioj žmonių jūroj su
spindi mažytis žiburėlis. Jis 
randa vis daugiau ir daugiau 
draugų, ir visa aikštė pražysta 
įvairiaspalvių liepsnelių žiedais. 
Tai tyliosios nakties adoracijos 
degančios dalyvių žvakės”.

DARBININKAS

Daug *ykif sužydi* žiedai.
Bet niekad su vasara negrįš. 
Prabėgę dienos ir draugai.

Kas rytą saulutė, persiritusi 
pro medžių viršūnes, savo spin
duliais pažadindavo stovyklos 
mergaites. Dienos bėgo pagal

Jau treti metai, kai Nekaltai 
Pradėtos Marijos seselės vado- 
jauja mergaičių vasaros sto
vyklai “Dainavoje’. Tai yra 
ALKRF stovykla lietuviškam * 
jaunimui, kurioje žavingos 
gamtos prieglobstyje kasmet 
mūsų jaunimas praleidžia dalį 
savo atostogų. Ir šiais metais 
į šią stovyklą K įvairių Ameri-

važiavo gražus būrys lietuvai-

mokose. Darbelius dėstė sesuo 
M. Arkadija, sesuo M. Michae- 
lė, Vida Smagrauskaitė. Sporto _ ...
valandėlę pravesdavo Marytė nustatytą planą bei'tvarką. Ap- 
MeškauskaitĄ Mergaičių sveika- sipraususios ir uniformuotos 
tos reikalais rūpinosi sesuo M. skubėdavo į stovyklos aikštę. 
Michaelė. Aišku, negalima įsi- Iš aikštės žygiuodavo į vėliavų 
vaizduoti stovyklos be virtuvės aikštę. Pakėlę vėliavas, suskam

bant garsingai Amerikos ir Lie
tuvos himnams, pradėdavom 
stovyklos dieną* Po vėliavos pa
kėlimo visos rinkdavosi į ko
plytėlę mišiom. Mišių metu 
mergaitės giedodavo Markaičio 
“Mišios Jauniesiems’. Muz. 
Faustas Strolia labai jautriai 
palydėdavo jaunųjų giesmes 
gražiais 'akordais. Po pusryčių 
prasidėdavo rimtas stovyklos

vaizduoti stovyklos be virtuvės 
Šeimininkių, kurios kasdien 
stovykloje patiekdavo* skanius 
patiekalus. Tuo rūpinosi sesuo 
M. Tarcizija. Jai uoliai talki
ninkavo Emilija Barisienė, An
gelė Mikienė, Giedrė Mazo- 
liauskaitė. Ūkio reikalus sto
vykloj tvarkė Džiugas Augius 
ir Algis Bublys. Paplūdymio 
sargas buvo Saulius Damušis, 
stovyklos seniūnė — Saulė 
Buivydaitė, jos pagelbininkė— 
Giedrė Bajorūnaitė. Kitos pa- 
gelbininkės, kurios rūpestingai 
bei uoliai savo darbu prisidėjo 
prie visos stovyklos gyvenimo, 
buvo Violeta čižauskaitė, Ma
rija Gailiušytė, Virginija Kve- 
daraitė, Liucija Mileriūtė, Bo- 
neta Salytė.

Stovyklautojos
Iš viso stovyklavo 90 mer

gaičių. Stovyklautojos buvo su
skirstytos būreliais: Aguonėlės,

šiam judriam ir gyvybės pil
nam mergaičių būriui vadova
vo mieloji sesuo M. Paulė. Ji 
savo kilnia dvasia ir motiniška 
meile sujungė lyg į vieną šei
mą visas, kurių gyvenimas ir 
darbai lyg auksas kasdien žė^ 
rėjo dviejų savaičių laikotarpy. 
Stovyklos kapelionas Tėv. J. 
Raibužis, S.J., kuris kasdieną 
savo gražiais ir pamokinančiais 
žodžiais prabildavo į stovyklau
tojas, tėviškai rūpindamasis sa
vo auklėtinių dvasiniais reika-

vlai&;.Taip.pat rūpęstingaLdar- ... .
bBvosi prie stovykloj leidžiamo Konvalijos, Ramunės, Lelijos, 

Rūtelės, žibutės,' Neužmirštuo
lės, Rožytės, Vaidilutės. Per vi
są stovyklos laiką daugiausia 
taškų surinko ir pirmą vietą 
laimėjo Ramunės, antrą — A- 
guor^ėlės, trečią — Konvalijos. 
Pavyzdingiausia dviejų savaičių 
stovyklautoja buvo išrinkta 
Daiva Bajorūnaitė. Stovykloje 
taip pat buvo pravesti konkur
sai: dailaus skaitymo ir dekla
mavimo, rankdarbių, kvadrato. 
Visuose konkursuose stovyk-

savaitinio laikraštėlio. Muz. F. 
Strolia išmokė stovyklautojas 
gražių dainelių bei giesmių ir 
jaunųjų širdyse skiepino mūsų 
dainos meilę. Visose stovyklos 
programose jis savo muzikiniais 
talentais nuoširdžiai 
vo. Stovyklautojos 
su žymiom lietuvių 
menybėm, mokėsi

prisidėda- 
susipažino 
tautos as- 
gimtosios 

vavo visa Lietuvos bažnytinė kalbos žodžiu ir raštu lietuvių 
hierarchija ir vyriausybė su kalbos pamokose. Lietuvių kal- 
prezidentu A. Smetona. Po pa- bą dėstė Ingrida Stasaitė. Ir 
maldų “visi dalyviai išsirikiavo 
į didžiulę procesiją. Tokios pro
cesijos dar niekuomet nebuvo 
matęs senelis Kaunas, net vi
sa mūsų Tėvynė. Moksleiviai, 
katalikiška* jaunimas, vyrai, 
moterys, religinės ir pasaulinės 
organizacijos, brolijos, vienuoli
jos, ordinai... Gieda įvairiausi 
chorai, groja orkestrai... Ple
vėsuoja bažnytinės ir organiza
cinės vėliavos... Minios traukė 
Kauno gatvėmis pro tūkstan
čius kitų akių, kurios sekė kiek
vieną jų judesį... Vieni jų 
gieda šventas giesmes, litani
jas, kiti—kalba šv. rožančių... 
Procesija prie Bazilikos išsi
skirsto. švenč. Sakramentas ne
šamas į Baziliką, kur įvyksta 
iškilmingas Kongreso užbaigi
mas”.

Kongrese dalyvavo apie 
100,000 žmonių. Jis praėjo la
bai tvarkingai ir įspūdingai.'M. 
Biržiška po kongreso rašė: “Ste
bimės, džiaugiamės ir gėrimės 
tuo organizuotumu, drausmin
gumu ir laisvu rimtumu, kurį 
per kelias dienas rodė daug- 
tūkstantinės visokio amžiaus

* minios, tiek pamaldų ir iškil-
DIDŽIAUSIA PROCESIJA ’ES’

LIETUVOJE irauKdamus miesto gatvėmis .

darbas, ūd pietų būdavo įvai- vykios šventę, šventė pradėta 
rios pamnkfts- dainavimo, tau- imlBMngnrn pamaUom, kurių 
tinių šokių, lietuvių kalbos bei metu giesmes giedojo stovyk- 
rankdartūų. Po pietų visos lautojos. Gražioje saulėtoje po- 
linksmai žygiuodavo prie mels- - pietoje tarp Spyglio ir Ramoy- 
vojo Spyglio panardyti jo van
denėly. Be kitų bžsiėmimų sto
vyklautojos turėjo ir laisvo lai
ko. Visus dienos darbus vaini
kuodavo vakaro programos, ku
rios kasdien iŠ stovyklautojų 
reikalavo pasiruošimo. Kiekvie
nas vakaras ’ buvo skirtingas, 
štai, talentų vakaras, literatū
ros vakaras, vakarai prie lau
žo, linksmavakariai, 
prisimenant žuvusius už 
vos laisvę. Po vėliavos 
dimo ir programų su 
baigdavom dieną.

vakaras 
ž Lietu- 
s nuiei- 

malda

Tau, tėvyne!
Paskutinę stovyklos 

stovyklautojos su pilna progra
ma pasirodo per metinę što-

dieną

no atlikta šventei skirta pro
grama, kurią išpildė visos sto
vyklautojos. Atkalnėje, medžių 
pavėsyje, gausus būrys žiūrovų 
iš įvairių vietovių stebėjo at
žygiuojančias stovyklautojas Su 
sesele M. Paule. Gretos su dai
na iš tolo Vingiavo per ^kalne
lius. Stovyklautojos atliko gra
žiai paruoštą montažą, skirtą 
tėvynei prisiminti. Tai buvo 
gražiai atlikti tautiniai šokiai, 
skambios dainos ir ryški dekla
macija.

Dvi savaitės stovykloj prabė
go lyg sapnas, ir po šių darbo 
ir džiaugsmo dienų visos vėl 
sugrįžo į namus pas savo tė
velius.

LIETUVOS VYČIAI RENKASI DETROITAS
fotografavimasis, posėdis ir va
kare iškilmingas baigiamasis 
banketas.

Detroito organizacinis komi
tetas kruopščiai parengė visą 
programą, išsiuntinėjo 
macijas, kviesdamas kuo 
giau vyčių ir jų bičiulių 
vauti šių metų seime.

infor- 
dau- 
daly-

ir apylinkes, vakare susipažini
mo pobūvis.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 20: 
registracija, golfo ir kegliavi- 
mo varžybos, bendra vakarienė 
ir ekskursija laivu.

Penktadienį, rugpiūčio 21: 
iškilmingos mišios šv. Antano 
bažnyčioje, du posėdžiai, pa
šnekesys apie sportą ir margu
mynų vakaras.

lautojos aktyviai reiškėsi ir pa- ' šeštadieni, rugpiūčio 22: 
siekė gražių rezultatų. Mergai- mišios už mirusius vyčius šv. 

ko grakščiai šokti tautinius šo- čių stovyklos garsusis savaiti- Antano bažnyčioje, du posė- 
kius bei žaidimus, šokių mokė nis leidinėlis “Liepsnelės” bu- džiai, diskusijos, pietūs, madų 
sesuo M. Paulė. Be šių pamo- vo lyg veidrodis, kuriame at- paroda, šokiai.
kų mergaitės taip pat turėjo sišvietė Visa stovyklos nuotai- Sekmadienį, rugpiūčio 23: 
progos išmokti siuvinėti, megs- ka, atlikti darbai, ir pasiekti iškilmingos mišios Dievo Ap- 
ti ir austi juostas darbelių pa- laimėjimai. vaizdos parapijoje, užkandžiai,

Rugpjūčio 19 - 23 Detroite 
įvyksta 46-tasis metinis Lietu
vos vyčių seimas, į kurį suva
žiuos vyčiai iš visos Amerikos. 
Posėdžiai vyksta Sheraton Cad
illac viešbutyje; per seimą ren
giamos išvykos, sporto rungty
nės, -vakarienės ir banketas.

Registracija prasideda“rug- 
piūčio 18 vakare viešbutyje; ji
tęsiama ir rugpjūčio 19. Tą die- VYČIŲ EKSKURSIJĄ Į 
ną bus ekskursijos į muziejus EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

~ Kitą metą, liepos 31.— rug
pjūčio 7, MiuncKene,"Vokietr^ 
joje, įvyksta viso pasaulio eu
charistinis kongresas. I šį kon
gresą vyčiai ruošia didelę eks
kursiją.

Kun. A. Kontautas liepos 31 
lankėsi New Yorke ir su viena

ekskursijų ruošimo bendrove 
susitarė dėl išvykos.

Ekskursantai aplankys Lon
doną, Paryžių, Šveicariją, Miun
cheną ir jo apylinkes; dalyvaus 
Kristaus kančios vaidinimuose 
Oberammergau; nukeliaus į 
Romą ir turės specialią audien
ciją pas popiežių; aplankys 
Monte Carlo, Nicą, Rivierą, 
Liurdą ir Fatimą. Visą kelionę 
atliks lėktuvais. Kelionė už
truks apie mėnesį laiko. Išvyks 
liepos 23 ir grįš rugpjūčio 21.

mą padarys kun.-A.Kontautas, 
vyčių seime Detroite.

Kas norėtų tiesioginės infor-f 
macijos, prašom kreiptis adre
su: Rev. Al. Kontautas, 59 West 
Sixth St., So. Boston, Mass.

mūsų liaudies menas nebuvo 
pamirštas. Stovyklautojos išmo-

HAVERHILL, MASS.
Petras S. Svirskas mirė lie- Mass.; į kunigus įšventintas 

pos 21. Palaidotas iš šv. Ritos 1951 balandžio 11. Pirmąsias 
bažnyčios liepos 29 šv. Patriko mišias ątlaikę^šy. Jurgio bažny- 
kapinėse. Iškilmingas mišias čioje 1951 balandžio 15 Haver- 
aukojo velionies sūnus kun. hill.
Juoz. J. Svirskas, asistavo kuri. Velionis priklausė LRK susi- 
Antanas Krfeižys iš So. Bosto- vienijimo 22 kuopai, LDS 112 
no, kun. Antanas P. Baltrašū- kuopai, ėjo finansų raštininko 
nas, kun. Ernest T. Serino. Pa- pareigas, ilgesnį laiką buvo ka- 
maldose dalyvavo daug kunigų talikų centro pirmininku, Balfo 
lietuvių ir nelietuvių. skyriaus finansų raštininku,

kt v-j- v. - uoliai rėmė lietuvišką spaudą:Nubudime paliko žmoną Ne- _ u- • , t,. e Darbmmka. Draugą, Garsa,lę Svirskienę Knisiutę, viena xr- , „ T . .. : Varpeli, reme vienuolynus —sūnų kunigą Juozą ir dukterį v ., .. * j - - Putnamo seseris, Kennebunk-Oną, du brolius — Andrių ir . • - ... „ , aT ■ . - u * porto pranciškonus, BrocktonoValentiną — Lietuvoje ir kitas . r ,. . r. - . , , * * seseris, reme ir rietuvių kole-gimmes. Prieš keletą metu jo .. „ , _ ,.. .
brolis kun. Juozas Svirskas mi- moję, aug p ėjo rem-
rė Chicagoje, Hl. timams ir paskutiniu laiku is-

6 J siuntė daug siuntimų į Lietu-
Velionis buvo gimęs 1891 va. Visą laiką dirbo batų fab- 

Barcių kaime, Varėnos parapi- rike, 
jos. Į Ameriką atvyko 1911 m.
Jo žmona kilusi iš Jėzno para- ja visiems kunigams ir vienuo- 
pijos, Kisieliškių kaimo. Haver- lems seselėms už dalyvavimą 
hill gyveno per 33 metus. Čia laidotuvėse, draugams ir gimi- 
išauklėjo šeimą. Sūnus Juo- nėms už pareikštas užuojautas, 
zas baigė seminariją Brighton, P.MJ.

Nuliūdime likusi šeima dėko-

MERGAIČIŲ VAINIKAS lietuvių susiartinimo Šventėje Putname* liepos 2*. Nuotrauka B.

| Kur praleisti atostogas?
'ssssssssssss,:.

PUTNAMO SESERŲ PADĖKA
Bendroji diena, liepos 1 sek- PAMINKLAS

madienis, pradedama pamaldo- IR PASIAUKOJIMAS 
mis visose Kauno bažnyčiose, Paminklinės Prisikėlimo baž; 
išdalinti komuniją 90,000 žmo- nyčios kertinio akmens pašven- 
r2- ’ 1-----■*---------------  - - - —
tifikalinės mišios aikštėje. Mi- greso dieną, birželio 29. Pama- pavėsiuose tūkstanitiies lietu- jaunatvišku grožiu, 
šias aukojo arkivysk. metropo- tai ir dalis sienų’ jau buvo pa- viškos visuomenės minias. S3VO atvykimu ir įsijungimu 
litas J. Skiverckas. Jose daly- kilę, bet dar įmūrytas iš šv. Jūs atvykstate čia ne tik ieš- į Šventišką dienos programą lei- 

2emės pargabentas akmuo. Jį kodami savaitgalio malonumų, ^ote mums pajusti, kad įverti- 
šventinęs arkivysk. J. Skvi- ar patogumų, bet ir pabuvoti nat ir paramiat mūsų ryžtą gai- 
reckas kalbėjo: “Kertinis ak- ————————— yįnti ir puoselėti jaunime tėvy- 
muo... mokina, kad mūsų ti- dieną, liepos 1, Lietuvos baž- nės meiIę jahvės ilgesį ir veik- 
kėjimas turi būti kietas ir stip- nytinė ir pasaulinė vyresnybė užuojautą pavergtiesiems, 
rus’. Prezidentas A Smetona ir visuomenės atstovai visos lie- . .
kalbėjo apie Lietuvą, kaip kry- tuvių tautos vardu ją paaukojo Giliausiai norėtume padėkoti 
žiu žemę, daug kentėjusią ir švenč. Jėzaus širdžiai prašyda- už nuoširdų dalyvavimą,

- naujinant pasiaukojimo aktą
Šv. Jėzaus širdžiai, atliktą Lie-

Gerieji mūsų prieteliai ir lietuviškoje aplinkoje, atsigai- kun. dr. V. Cukurui, kun. St. 
mieli broliai lietuviai. vinti daina, sklindančia iš Jū-

Lietuvių Susiartinimo šven- sų stovyklaujančių dukrų lūpų, 
tės proga mums visada yra ma- pasigrožėti mūsų pievose žy

nių. Paskui buvo bendros pon- tinimas atliktas dar pirmą Kon- lonu pamatyti mūsų sodybos giuojančio lietuviško atžalyno

GERIAUSIA
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

- ;__ .___
Lietuvių vasarvietė* savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai X 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod $
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri tie vasarą turės naują £ 

__ . , . "MESKOS” vardą. Vėžlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap- $
Ylai, kun. V. Paulauskui, Gll- X gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge- 
dos C. Valdybos pirmininkui K. K riausia* są*/9*> poilsiui.
Mockui ir visai valdybai bei į- | “ ■» cenvn« «raMnamai «
vairių kolonijų rėmėjams ir va- X 
dovėms. Ačiū stovyklautojoms x 
ir meninės dalies vadovėms — | 
K. Marijošienei ir L. šileikytei X 
už džiaugsmą, kuriuo pripildė- X 
te šventės dalyvių širdis. X

Negalime pamiršti to didžio- s
1^^° tokiu* pasiaukojimui | S. M. LŪŠYS, % "Meška”, Monument Beach, Beach St. £ 

nepaisymu nuovargio, dirbusių s Cape Cod, Mass. — Telet.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251 £

GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI 
GERAS IR SVEIKAS MAISTAS 
STROPUS PATARNAVIMAS __
NEAUKŠTOS KAINOS 
VANDENS SPORTO (RENGIMAI 
TENISO - GOLFO AIKŠTĖS 
ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO 
VANDENYS

• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS
Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. Seimininkai maloniai laukia svečių. X

X
Kreiptis adresu: .

.vo darbo naštos negalėjote pa- ' 
dėti nei didžiosios procesijosPRIE Q U A D RIC EŽERO vis pavojų grūmojamą, bet per mi: 

su valstybiniu paplūdimiu ir kryžių savo gyvybę išlaikiusią. "Sv*fK»«w»<v|i ««>«••«, . _ , . _ __
parku, norintiems poilsio ir Ir dėl to: “Kryžiaus kelias saugok ir globok mūšy tautos Tautos Pneš 25 metus 
ramumos, tinkamiausia vieta mums nebaisus. Mes juo įpra- laisvę ir nepriklausomybę ... Kaune-

vasarojimui ■ tę eiti. In hoc signo vinces’. suburk vienybėn visus mūšy P"
Tokią tvirtą viltį tebeturime ir tautos vaikus, surink svetur iš- sflankymas mūsų sodyboje ir 
dabar, nors statytoji Prisikėli- blaškytu* josio* sūnus ir duktė- noras paremti moraliai ir ma
nio bažnyčia, nevisai dar kan. ris ir sujunk juo* su mumis terialiai eina iš tų didžiųjų ver-.

Mvynte imlus tyfcių Dievo Tėvynta ir artimo ra artimiesiems. 
meMs. Nn^irdi musų padėka maldos nuolalos

Maistas ir kambarys asmeniui
35 dol. savaitei.

Adresas:
J. PAKNYS,

Bor 126 Thompson, Conn. 
Telefonas: 

Putnam, VAlnut 3-2836

F. Kapočiaus rūpesčiu baigta, 
šiandien pavergta nebe švento- ry&ais". i
ve. Bet ... kryžiaus ženklu nu- Pasiaukojimas tebegalioja, o už atvykimą ir dalyvavimą die- 
galėsime! * . mūsų prašymas tebekartojamas nos programoje. Ypač« ačiū

Tam nugalėjimui turime at- su viltimi, kad būsime išgirsti tiems, kurie prie šventės akty-
ramą. Kongreso paskutiniąją ir išklausyti. SS. viai prisidėjo. PreL K. Vasiui,

ir pasiaukojimo akto metu. 
Mes prašome Viešpatį ir tiki- 

„ . .... me, kad Jūsų asmeninio pasi-
Mes juntame, kad Jūsų ap- aukojim<( Mtų priimtas 

kaip stiprus ramstis Lietuvos 
laisvės atstatymui, kaip našus 
grūdelis gaivinąs Jūsų sielas ir 
nešąs ramybę

lydės Jūsų žingsnius.

- Asbury Park', N. J. Onos ir :į 
vasarnamyje 515 — 4th Avė. |

Vasaros atostogos —
Petro Lamų (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 
(kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Dė’ smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waverly PI, Elizabeth, N.J.

Tel.: EL 8-1169
arba vasarnamis: 515 4th Are., Asbury Park. N.J.

TeL: PR 4-6034
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Montevkfoo savivaldybės vico-

I

rinktinės atstovai vienas at 
jais ir visi kartu kitais atliko

savivaldybėje, kur įteikė Chi- 
kagos burmistro specialų raš
tą, JAV Ambasadoje, padėjo 
prie Urugvajaus laisvės ko

gKR

Lietuva išgarsinta ūrugvajsje

Š. Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės j laimėjimai Mon
tevideo mieste buvo gražūs vi-

- sais atžvilgiais. Liepos 25 26 
tarptautiniame krepšinio tur
nyre laimėjo visus susitikimus 
ir tuo pačiu jiems atiteko mies
to savivaldybės ir Lietuvos 
ministro skirtos taurės. Tech
niškos rungtynių pasekmės: su 
Montevideo lietuvių Vytis 72: 
55 ir su montevidiečių urugva
jiečių rinktine 80:70., Pažymė
tina, kad Urugvajuje krepšinio

Montevideo rinktinėje žaidė net 
šeši iš valstybinės rinktinės, 
todėl šis lietuvių laimėjimas 
sportiniuose sluogsniuose sukė
lė didelį susidomėjimą, plačius 
ir labai palankius spaudos ko
mentarus. Visa spauda pabrė
žė ypač gera Jono Valaičio 
techninį kamuolio valdymą 
(pavadindama Valaitį geriausiu 
žaidėju) ir Alg. Varno tikslų 
metimą iš tolo. Žaisdama su 
urugvajiečiais amerikiečių lie
tuvių rinktinė parodė puikų su- 
sižaidimą, visą laiką vesdama 
greitį, taip pat urugvajiečius 
prašoko fizinėmis savybėmis.

Bet su sportinėm pergalėm 
iš Montevideo svečiai išsivežė 
ne mažesnius ir moralinius lai
mėjimus. Kaipo sportininkai, 
buvę drausmingi dzentelmeniš-

- kr, ... labai malonūs. Kaikurie 
^enras^ar^dirpaSaš^kad*_
tokiems svečiams geriau pra
laimėti, negu prieš menkesnius 
laimėti. Montevidiečiai, esą, iš

3 jų daug ko galėjo pasimokyti. 
Net >ir komunistinis dienraštis 
pripažino, jog svečių pergalė 
buvo teisinga ;

Kaip lietuviai svečiai padarė 
irgi geriausią įspūdį. Vietos 
tautiečiai juos buvo pasikvietę

tinybeje buvo įspūdingas sve
čių supažindinimas su koloni
jos lietuvių atstovais, jaunimu, 
su Lietuvos draugais urugvajie
čiais ir dienraščių atstovais, ku
rie išnaudojo progą spaudos 
konferencijai.

Jaukios vaišės buvo L. ir A. 
Grišėnų, o taip pat ir Ed. Ju
slaus namuose. Kultūros Drau
gijos patalpose buvo paruoštas 
“vermutas’, kur svečiai dar 
plačiau susipažino su lietuvių 
kolonijos jaunimu. Pagrindinis 
banketas — pietūs svečių gar
bei buvo parapijos salėje, da
lyvaujant aukštiems Lietuvos 
draugams urugvajiečiams ir 
šimtams lietuviu, vis norėjusių 
svečius pamatyti ir išgirsti 
Vaišėms įsisiūbavus visa eilė 
kalbėtojų, min. dr. K. Grauži
niu pradedant, pasakė jautrių 
kalbų, džiaugdamiesi lietuvių 
laimėjimais, juos sveikindami 
ir jiems dėkodami. Iš svečių 
šiltai ir turiningai pasisakė 
rinktinės organizatoriai ir vado
vai V. Adamkavičius ir P. Pet- 
rutis. Publika jiems visiems 
griausmingai sudainavo Ilgiau
sių Metų. Iš urugvajiečių pažy
mėtinos savivaldybės vicepre
zidento Figeli ir žinomo Lietu
vos bičiulio Martines Bersetche 
ugningos kalbos, kųriose^jję^.

ježišlcus' pietus, o JAV atstu*, 
vas Henry Hoyt savo reziden- ’ 
ei joje didelį amerikietišką 
‘kokfeilf. Kolonijos lietuviai 
ir ypatingai mūsų Pasiuntiny
bė svečiams padėjo visur kur 
ir viskuo, tad irgi jaučiasi prie 
svečių misijos sėkmingumo 
prisidėję.

Mūsų krepšininkų iš šiaurės 
tikslas — laisvųjų lietuvių ge
ros valios • sportinis bendradar
biavimas su laisvojo pasaulio 
sportininkais Urugvajuje buvo 
pasiektas su kaupu, nes ję ke
lionė ir ję geras pasirodymas 
sudarė progą gražiai priminti 
Lietuvos ir lietuvię tautos var
dą. Svečiai išskrisdami į Porto 
Alegro, Braziliją, išsinešė jau 
šešetą taurių, gerą nuotaiką ir 
palikdami savo broliams prie 
La Platos šviesiu prisiminimų.

FEDERACIJOS KONGRESAS
religinę, komisiją dar pakvies
tas kan. J. B. Končius.

tetas lietuviu parapijos salėje Montevideo. 
Kalba Montevideo savivaldybės viceprez. Figoli. Matosi programos vedė
jas kun. St. Grigaliūnas, svečiai Vitkus ir Valaitis, kurį spauda pažymėjo 
kaip geriausį žaidėją. Kairėje stovi K. Čibiras, spaudos attachė prie 
Lietuvos pasiuntinybės Urugvajuje.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Prel. L. Mendelis, parapijos 
klebonas, grįžo iš atostogų, ku
rias praleido, lankydamas Eu
ropos šventoves ir šventąją 
Žemę.

Parapijos mokyklą dabar re
montuoja, perdažo visus kam
barius ir atlieka kitus būtinus 
pataisymus.

Atostogauja kun. K. Pugevi- 
Čius ir J. Antoszevvski, parapi
jos vikarai.

Karolis ir Berte Kačauskiai 
liepos 27 susilaukė dukters 
Qantico. Virginijoje. Jis yra 
kariuomenės leitenantas ir ten 
lanko specialią aukštąją techni
kos mokyklą. Jo tėvai gyvena 
Baltimorėje.

Jaunimo klubas, kuriame da
lyvauja suaugęs jaunimas, šią 
vasarą turėjo porą linksmų iš
važiavimų. Jų dvasios vadas 
kun. J. Antoszevvski stengiasi 
kuo daugiau narių pritraukti į 
ši klubą. Rugpiūčio 5 jie turė
jo savo susirinkimą ir aptarė 
ateities planus, taip pat parodė 
filmas, pagamintas iš jų išvy
kų.

Marijonai kunigai dirba šią 
vasarą mūsų parapijoje. Liepos 
mėn. buvo kun. A. Naudžiūnas, 
o rugpiūčio — kun. 
tis.

Savas 
sapeake 
lietuvių, 
žiuoja prie vandenų. Jaunimas 
keliose vietose žaidžia tinklini 
ir maudosi.

k>+€< W 
atsidūrę prieglaudose, nusi
skundžia, kad juos užmiršta jų 
vaikai, broliai seserys, artimie
ji ir draugai ir jų neaplanko. 
Primename ir raginame kuo 
dažniau aplankyti juos ir 
nešti paguodos žodį.

Mirė. Kazimieras Bulota, 
nos kartos lietuvis ir ilgai 
venęs Baltimorėje, mirė rug
piūčio 1 miesto ligoninėje. Rug
piūčio 5 su gedulingom mi- 
šiom palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Liko liūdintis brolis 
Vladas, kuris prieš dvi savaites 
palaidojo savo žmoną.

Juozas Karčauskas, senos 
kartos lietuvis, po ilgos ligos 
mirė rugpjūčio 6 savo namuo
se Eini. St., Curtis Bay. Buvo 
vienas iš seniausių lietuvių mū
sų kolonijoje. Rugpiūčio 10 šv.. 
Alfonso bažnyčioje trys kuni
gai aukojo mišias už jo sielą. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapinė
se. Liko liūdinti žmona Ona, 
dukros Ona, Morta ir Madeli- 
na, sūnūs — Juozas ir Bernar
das.

— G. Rajeckas, Lietuvos 
atstovo Washingtone J. Rajec
ko sūnūs, šiemet lankęs litua
nistinius kursus Fordamo uni
versitete, rugpiūčio 9 buvo iš
kviestas dalyvauti televizijos 
pašnekesyje “College News 
Conference” (stotis WMAL, ka
nalas 7). Toje konferencijoje 
svečiu buvo valstybės • sekreto
riaus pavaduotojas Douglas Dil- 
lon, atsakinėjęs į studentų po
litinius klausimus.

—Dr. Domas ir Sofija Ja
saičiai, gyvenę Tampa, Fla., va
saros atostogom išvyko į Paci- 
fiko pakrantes lankyti savo gi
minių. Dr. D. Jasaitis 'Pampo
je dirba džiovininkų sanatorijo
je..

— Lituanistinę mokyklą 
Bradforde. Anglijoje, praėju
siais mokslo metais lankė 47 
mokiniai. Mokykla turi keturias 
klases.

— Studentę ateitininkę va
saros stovykla ir metinė konfe
rencija šiemet bus Maskvoje, 
Pennsylvanijoje (Moscow, Pa), 
labai gerai įrengtoje ir gražios 
gamtos apgaubtoje amerikiečių 
stovykloje. Stovyklaus nuo rug
piūčio 23 ligi rugsėjo 7. Re
gistruojamas! pas SAS sekreto
rę V. Pajaujytę, 15487 Mar- 
lowe, Detroit 27. Mich.

; — Dr. J. Valaitis pakvies
tas į Illinois universitetą pro
fesoriaus asistento titulu. Jis 
yra patalogas, gyvenąs Chicago- 
je-

—Kun. Antano Miluko, mi
rusio prieš 16 metų, monogra
fijai išleisti pirmieji didesnes 
sumas paaukojo: kun. B. F. 
Gauronskas — 200 dol., prel. 
Pr. Juras —■ 100, Marija Bu
kauskienė — 100 ir Matas A. 
Milukas —100. Viso jau su
aukota 1029 dol. Monografiją 
parašė Vladas Mingėla. Mano
ma’ išleisti kitų metų viduryje. 
Leidimui lėšas rinkti sudarytas 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra T. Tomas žiūraitis, O. P. 
Oficialus komiteto adresas: 
153 E. Parkhurst PI., Detroit 
3. Mich.

BYLA BE DIPLOMATIJOS
(Atkelta iš 1 psl.)

• 
hower ir aš džiaugiamės, kad 
tamsta atvyksi. Mums taip pat 
būtų malonu turėti Mrs. Chruš- 
čiov, jei tamsta manai, kad tai 
saugu.

Manau, tamsta žinai tarp kit
ko, kad čia yra eilė vokiečių, 
kurie'iftano, kad jų kraštas tu
rėtų būti sujungtas; eilė veng
rų, kurie nori, kad jų tautie
čiai būtų paleisti iš jūsų sto
vyklų^ jr,. iš. Balti jos.^valstybių > 

"eilė “žmonių, kuriė vis tebėra 
nepatenkinti dėl Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos įjungimo į So
vietų Sąjungai'

Žinoma, tamstos apsaugai aš 
sumobilizuosiu armiją, laivyną, 
aviaciją, pasienio apsaugą ir 
marinus, o taip pat instruktuo
siu Jim Hagerty, kad laikytų 
spaudą kiek galima atokiau nuo = 
tamstos.

P. S. Atsigabenki savo kavia- 
ro.

riniuose rytuose ir viename 
ar dviejuose kitų kontinentų, 
kuriuos mes eksploatuojame su 
savo draugais kinais.

Ar gali būti dar kas protin- 
gesnio? Atvykite ir pamatysite 
patys šį rudenį.

Eisenhoweris: Brangus Mi- 
nisteri Pirmininke, Ačiū už 
kvietimą. Priimu. Aš nekenčiu 
sniego, bet mes turime pasi
kalbėti, net jei ir nesusikalbė
tume. - _   ..

-Svarbū^betgi, kad ' me&? iš 
anksto suprastume, jog mesne- 
įsipareigojame “derėtis’. Iš pa
tirties žinau, kad mano sąjun
gininkai Europoje manosi turį 
kai ką pasakyti dėl Europos 
ateities; ypatingai vokiečiai in- 
sistuoja, kad jie turėtų balsą 
dėl Vokietijos ateities.

Taigi mes galime “kalbėtis’, 
net “tartis” ir “pasikeisti nuo
monėm’, bet tik ne “derėtis”. 
Ar tamsta suprahti ir sutinki?

Chruščiovas: Brangus Pone 
Prezidente, Aš visiškai supran
tu ir sutinku. Man visai nerūpi, 
ką jūs jiem pasakysit. Visa, ko 
aš noriu, tai kad jūs ir aš pri
tartume Sovietų planui dėl Ber
lyno, dėl Vokietijos taikos su-

J. Petrai

prie Che- 
turi daug

vasarvietes
Įlankos jau 
Savaitgaliais visi išva-

nu-

ALRK Federacijos Kongresui 
rengti komiteto posėdis įvyko 

■Maspeth, ,N. -Y., rugpiūčio. 9 
^prel. J. Balkūno klebonijoje.
Dalyvavo ir iš Chicagos atvy
kęs ALRKF pirm. inž. A. Ru- 

. x .... dis, o svečiais — kan. J. B.
LS?VO.PSt“g^.k?”em?,?U.S Končius ir M. Rudienė. Nusi- 

statyta daryti žygių išsiaiškinti 
galimybes gauti kongreso bai
giamoms pamaldoms šv Patsuose susitikimuose su savo - . . . f „ .....

tautiečiais parodė tikrą lietu- ncko katedrą’ Pamokslui k\ies; leaečių kapinėse Goshen, N.Y. tojosi dėl jūsų sugebėjimo juo- 
višką nuoširdumą, grąžę išsila- yysk* Fulton Sheen. Prašyti Laidotuvėse dalyvavo apie 50 kauti.

- - - "Jų kongrese dalyvauti ir žodį tar- kunigų, iš jų 12 lietuvių, ve- Kaip tai gerai žinoma, veng- tarties, nusiginklavimo, atomi-
ti apaštalikišką delegatą Egidio lionies brolis su šeima iš Ci- 1 1 ’
Vagnozzi. Visais tais reikalais

Mūsų krepšininkų pagerbi- rūpintis pavesta religinės komi

Lietuvos Pasiuntinybėje, Liet. 
Kultūros Draugijoje ir parapi
jos salėje. Svečiai iš Siaurės vi-

vinimą ir gerą nuotaiką.
kalbos ir dainos bus atsiminti-

se-

MIRĖ
KUN JUOZAS STAŠAITIS
Keturioliką metų ėjęs vika

ro pareigas saleziečių vedamo
je parapijoje — Mary Help of 
Christian, New Yorke, širdies 
smūgio ištiktas mirė rugpiūčio 
6. Palaidotas rugpiūčio 10 sa-

Chruščiovąs: Brangus Pone 
Prezidente, Jūsų paskutinį laiš
ką perskaičiau visiem prezidiu
mo kolegom, ir visi garsiai kva-

- rai, rytų vokiečiai ir Baltijos nių bandymų uždraudimo, dėl
cero, BĮ. ir gausus būrys para- valstybių gyventojai yra lai- vidurio Europos, Skandinavi-
piečių. Velionis buvo gimęs mingi kaip vieversiai. Mes pri- jos, vidurinių rytų nuatomini-
1902 Šėtos parapijoje Lietuvo- pažįstame jūsų Monroe doktri-

mui kokteilis Lietuvos Pasiun- sijos pirm. kun. J. Gurinskui. Į je j saleziečių vienuoliją įsto- ną vakarų ,pusrutuliui, bent
šiuo metu, ir mes visi prašo
me jus, kad pasektumėt tuo pa
čiu ir atitrauktumėt rankas nuo 
politikos rytų Europoje, vidu-

nos.

NORWOOD, MASS
jo 1927 birželio 2. Kunigu į- 
šventintas Italijoje 1936 birže
lio 5. Į JAV atvyko tuoj po 
šventimų.

Žutautę — Jono Antano ir 
Elzbietos — gyvenusių 1913 
dar Waterbury, Conn., kilusių 
iš Lietuvos, Kružių parapijos, 
ieško Antanas Šimkus, 43 Waw- 
erly St., Birgton, Mass.

mo ir dėl Kinijos pripažinimo.
Kai tai bus padaryta ir jūs 

Įtikinsite savo sąjungininkus 
tam pritarti, man visai nerūpės, 
ar mes “kalbamės’, ar “taria
mės” ar “deramės’.

KARITOPULO IR JO LAGAMINAI SU TŪKSTANČIAIS RUBLIŲ

dirba žaliavas. Juo buvo suža-

• - a . . IV Vili M VI pilllguo 11 liauivi^

tašemaus po šimtinę, mete ant ve turtus savo lagaminuose ... tarnyboje. Gaudavo ne tik al- 
bufeto ir šaukė duoti konjako * g,. jaro 1953 buv0 išduota iš

JONAS ČERVOKAS

30,000 rublių’

kuri ilgesni laiką gyveno atsi-
“Kodėl dešimt?’

M.

A t A •

KAZIMIERUI PODKESLI,

ir siūlė priimti jį į partiją.
Direktorius Karitopulo mokė

jo dirbti pinigus ir naujoje

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

“Vilkai” sovietų okupuotoje Lietuvoje

‘Tš lagamino paėmiau”, at- 
šias aukojo kleb. kun. F. E.
Norbutas, asistavo kun. J “Kokio lagamino?”
Svirskas ir svečias pranciško- «£-_ --- - -
nas. Po pamaldų palydėtas į tu paslėpė?
Highland kapines, kur kun. J.
Svirskas atkalbėjo maldas.

Jonas ObelinisJonas červokas šiais metais 
baigė Fordhamo universitetą ir 
gavo meno bakalauro laipsnį. 
Gavo darbą With Banon Ad- 
vertising Ine. Bostone. Jis yra 
Broniaus ir Onos (Kudirkaitės) 
Cervokų sūnus. Jo tėvai yra 
šv. Jurgio parapiečiai. priklau
so LRK Susivienijimui ir kitom 
katalikiškom organizacijom. 
Ona Cervokienė yra LRK Su
sivienijimo 81 kuopos ilgame
tė sekrteorė.

Jonas červokas dar mokslo 
metu daug rašydavo į vietos 
anglų laikraščius apie Lietuvą. 
Kai pastebėdavo, kad aukšti 
pareigūnai spaudoje gina Lietu
vos reikalus, tiems jis pasiųs
davo padėkos laiškus .Tokių 
laiškų yra pasiuntęs nemaža. 
Jis taip pat priklauso LRK Su- Ignas Grudinckas, vienas iš 
si vienijimui ir šv. Vardo drau- senesnės kartos, mirė liepos 18. __ nV1M
gijai. Linkime jam sėkmės Iškilmingai palaidotas liepos įur ;0 pinigai 
naujam darbe. Vietinis 21 iš šv. Jurgio bažnyčios. Mi- j r s •

Vincas Kudirka caro laikai5 
piešė vaizdelius rusų valdinin
kų, kuriuos jis vadino ‘vilkais”. 
Tokių ‘vilkų” vaizdus randam buvęs transporto kontoros Nr. 
ir dabartinėje spaudoje. Antai, 1 vyriausias inžinierius, paskui vėtąs medžiagų perdirbimo di- 
Sovetskaja Litva pasakojime kontoros Nr. 6 direktorius. At- 
“Karitopulo ir jo lagaminai” ėmė iš vaikino likusius pinigus 
pasakoja apie tokį “vilką”.

rektorius, pavarde L. Rusenko. 
Jis parašė ne tik puikias reko- 

ir lagaminus paslėpė į saugesnę mendacijas apie Karitopulo, bet 
vietą:

Vilniaus restorane išdraiky- Laikraštis ima pasakoti, kaip 
tais plaukais vaikinas traukė iš tas herojus Karitopulo susikro-

— geriausio konjako, brangiau- Karitopulo buvo keturis kar
šio. Tai buvo Jurij, sūnus šalt
kalvio, kuris vadinosi Jurij ži-

. linskij, ir dirbo Vilniaus auto
transporto kontoroje Nr. 1 Tė
vas pagaliau pričiupo sūnų, iš

JULIUS KUMPIKAS 
110 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKTŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsiniu ir saliūnų 
Saldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 

- Aežtadieniais — visą dieną. , 
Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STerting 9-6534 (po 8 vai. vak.)

tus teistas. Po trečios bylos jau 
1947 jis pasislėpė. Paskui jis 
iškilo viešumon kaip demobili
zuotas iš fronto ir Šiaulių ka
ro komisijoje gavo tokį pasą. 
Pasas jau didelis daiktas, ir su 
juo Karitopulo pradėjo naują 
karjerą. Nors buvo baigęs tik 
7 metų mokyklą, pasisakė esąs 

“Kur dėdė Juria atvežė, o autospecialistas ir buvo paskir- 
. . , tas Vilniaus autotransporto kon

“Kiek paėmei?’ toros vyriausiu inžinierium.
"Dešimt tūkstančių”. Gyventi sekėsi ir būtų sekę-

Velionis paliko nuliūdime “Kodėl dešimt?’ si dar geriau, jei ne kažkeno
silpnos sveikatos žmoną Levu- “Daugiau imti bijojau, pašte- liežuvis. Tas liežuvis pakišo
sę, 3 sūnus ir vieną dukterį, bės’. milicijai žinią, kad Karitopulo
žentą, marčias ir anūkus, brolį Tėvas Žilinskij puolėsi prie paėmė iš spekuhanto JiyšĮ Trys 
Amerikoje ir kitas gimines, telefono, ir po kurio laiko į advokatai liežuviais malė, iki 
Buvo susipratęs lietuvis, vie- kambarį įlėkė Marija Petrovna išmalė, kad prikirptų Karitopu- 
nas iš pirmųjų šv. Jurgio pa- Borisovą, vaikino teta. Susijau- lo sėdėti tik už tai. kacF kyšio 
rapijos steigėjų, priklausė šv. dinusi paklausė žilinskį: neperdavė į kasą. Tai buvo
Vardo draugijai ir kitom kata- “K* rado?” Atsctaso su pa- 1954. Atsėdėjęs Karitopulo iš- 
likiškom oreanizaciiom Kilęs len8vėjiniu’ P^Kė. kad ne vyko trim mėnesiam pavasaro- 

•x 2 J milicija, o tik jų mylimasis sū- ti į Krymą ir pakeliauti po
buvo iš Vilniaus krašto, Ne- ir ^įnas nudfiovė de- Kaukazą. O kai grįžo, buvo pa- 
dzingės parapijos, Pakaršės šimt tūkstančių. Atvyko ir Ma- skirtas Vilniuje direktorium 
kaimo

37,000 rublių, ir tą “ekonomi
ją’ nuleido į savo kišenių ... 
Ekonomino ir elektrą, kurią sa
vo visokiem reikalam sugalvo
jo leisti šalia skaitliuko. Kai
elektros kontrolierius Henrikas 
Nariūnas aptiko, Karitopulo 
taip pasipiktino kontrolieriaus 
kišimusi Į jo vidaus reikalus, 
kad prilupo ir kontrolierių ir 
dar jo žmoną.

Šitokiu būdu sovietinis “vil
kas’ vilko turtus į savo laga
miną. Pasakojimą baigia laik
raštis viltimi, kad jo karjerai 

, bus padarytas 'galas ...

medžiagų bazės dar 44,000 rub
lių. Kokiu būdu tie rubliai jam 
specialiai susidarydavo, rodo 
tokis faktas. Bazė metų pra
džioje pateikdavo sąmatas taip, 
kad jose visados būdavo rodo
mi nuostoliai. Sakysim, už bir
želio mėnesį suplanuota nuos
tolių 40,000 rublių. Direktorius 
išsiverčia tik su 
nuostolių; tada jam išmoka 
premiją už gerą ūkininkavimą Veronika Leonaite - Gailiene' 
10.000 rublių.

Statydamas garažą, Karito- skyrusi nuo jo. 
pulo vėl padarė “ekonomiją”

STOUGHTONO ŽINIOS

Rugpiūčio 4 mirė Antanas 
Gailius, 94 metų, gyvenęs Elm 
St. 246. Paliko sūnų ir dvi duk
teris vienuoles: Pulcheriją ir 
Emanuelitą, abi šv. Juozapo 
vienuolyne, taip pat ir žmoną BLOODSHOT

Man fookėd quite ii!.
Went to hospital
Got pa d whi!e Ovt of v.ork.

o'so p3;d

mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia jo žmonai 
Agotai, dukrom, Julijai Kunigėlienei ir Kazimierai 
šventoraitienei bei jų šeimoms.

ALBERT F. PETERS

D. Kunskaitė

Office: 
116-55 OUEENS BUVO. 
FOREST MILLS. N. V.

Vlrginia 3-1477 
l*aiN«w) grtiun
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CAMBRIDGE, MASS.

STORES Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

DISPLAY

This is an Open Letter to the Canyon 
dwellenrs of New York City.

Cnme to OREAMLAND—a Putnam O>un- 
tv. BARGAIN — South Lakęs — Orinei

1431 Flatbush Avė., GE 4-5464
Stereo - Stereophonic pakeitimai 
19.95 dol. ir daugiau. Pataisome vi
sokių rūšių aparatus — joks darbas 
nėra mums perdidelis ar persunkus.

aere shelterCd comer. 25 fL living 
room with f/p, 12x14 dining room. 
sųn room. 4 bedrooms. baths. 2 
car garage. fui! attic and basement, 
hot water oil heat. $15,750. IV 1-3286

RADIO • TV e HI-FI PHONO IN OUR LADY OF LORETTO

TO PtACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CMANCE 
Call LO 3-7291

Kiokvtais tr»eiadi«nj 11 vai. M Kfokvienę ketvirtadienį 16 vai. 
vc» tiktai paruofto* 

4-8087

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
orašomas skambinti

RINKTINĖ NEW YORKE
Daug Amerikos lietuvių spor

to mėgėjų New Yorkui tikrai 
pavydi šio šeštadienio. Lietu
vių krepšinio rinktinė, grįžda-. 
ma po sėkmingų gastrolių Pie
tų Amerikoje, žaidžia paskuti
niąsias savo rungtynes prieš 
Brooklyno LAK.

Mūsų reprezentantai savo už
davinį atliko neįtikėtinai gerai. 
Ne tik sustiprintas ryšis tarp 
abiejų-Amerikos dalių lietuvių, 
bet ir vykusiai’ pademonstruo
tas lietuviškas ir amerikoniškas 
krepšinio lygis Kolumbijoje, 
Venezueloje, Argentinoje, U- 
rugvajuje, Brazilijoje ir k. Iki 
šiolei turimomis žiniomis rink
tinė laimėjo 9 ir pralaimėjo 2 
rungtynes.

Per eilę rungtynių rinktinė 
susižaidė, Įėjo į formą ir bent 
šiuo atveju turi pirmenybę 
prieš vietos Brooklyno LAKJi- 
sai gi. pasibaigus sezonui, rung
tynių neturėjo. Iš kitos pusės 
nereiktų pamiršti, kad atletai 
labiausiai netikėtu momentu 
sužaizdavo geriausiai, šiomis 
rungtynėmis, atrodo, vadovai 
Bagdžiūnas ir Daukša sukrapš
tė ypatingai stiprų sąstatą ir 
popieriuje turi geresnius atsar
ginius negu pati rinktinė'

LAK dar negalutinis sąsta-

ir II, Baužai Dovydaitis. Kuri
la; Neverovskis. Marozas. Ka
džius. Lepikas. Sirusas. Vyš- 
nius. LAK paprastai blogiausiai 
atrodydavo pirmame ketvirty
je. Tai ir dabar, atsilaikę pra
džioje, galėtų kartais ir netikė
tumo sukelti. Šiaip jau. aišku, 
galėsime matyti tikrai geriau
sių lietuviškų ekipų susitikimą.

Rungtynės Įvyksta Arkivysk. 
Molloy mokyklos salėje (žiūr. 
skelbimą 8 pslp.) 6 vai. vak. 
Priešžaismyje Nevv Yorko LSK 
moterų ekipa žaidžia su Wor- 
cesteriu. 5 vai. vak. Moterų 
rungtynės Įdomios tuo. kad 
po jų. atrodo, bus sudaroma 
Amerikos lietuvių moterų krep
šinio rinktinė rungtynėms su 
Kanados lietuvaitėmis. Darbo
dienos savaitgaly, Hamliton. 
Ont.

Dr. Edmundas Bačinskas pa
keltas i kapitono laipsni ir su 
savo žmona, abiem dukrelėm 
išvyksta į Fort Riley, Kansas. 
Daktaras yra gimęs ir augęs 
Cambridge. Mass.

Muzikas Mamertas ir Ona 
Karbauskai minėjo savo vedy
binio gyvenimo sukakti. Gavo 
daug sveikinimų iš tėvų, gimi
nių ir draugu.

Sveiksta namie po sėkmingos 
operacijos Antanas Monkevi
čius ir Juozas Bačinskas.

Pranciškonų piknike, Kenne- 
bunkporte, Me.. kaip ir kitlis 
metais, taip ir šiemet dalyvavo 
nemaža žmonių iš Cambridge. 
Mass. Piknikas įvyko rugpjūčio 
9 d.

CONFUSED
Man’s confused.
Facing law suit. 
Ras Insurance tat m Agetrt. 
Poor soul. Must calt someone 
Būt who? Confusion natūrai. 
Morai? Buy Insurance 
from loca! Hartford Agent. 
That’s us. 
Deal person to person. 
Call us, day or night 

ai!bert f. peters
Office: 

116-55 OUEENS BLVO. 
FOREST HILLS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

RIITISM iri INIOITT C8PMT 
fadlNl. CmmcIM

RELIGIOUS GOODS

NUPT1AL

MASS

BOOKLETS

-—for your 
guests

Imprinted with name of 
bride and groom, date and church 
Blue in (100> ..........  10.00
Gold or Silver ink (100) .... 12.00
WALSH-.CONLEY Dept. f

38 No. Franklin St", 
Hempstead, L. I. IVanhoe 6-1717

H. W. FEMALE

OOMESTICS WANTED
Good Jobs waiting - Good Pay - Alt 
Conveniences - Mušt speak Englisb 

and have reėent references 
Cumberland Agency 
345 Cumberland St.

NE 8 6129

ORGANIST and CHURCH CHOIR 
DIRECTRESS

Experienced — Highest References 
Available Anvtime 
Good Qualifications

MARY KEEGAN RICE

NURSES R E G. GRAND CENTRAL
AREA

ALL SHIFTS, 
EXCELLENT SALARY 

and PERSONAL POLICIES
GRANO CENTRAL HOSPITAL 

321 E. 42nd Str — OX 7-9200

SUMMER R3S0RTS

THE LETCHWORTH
Directly on the Orean

Spring Lake Beach DepL “L” N. J. 
Modified American Plan -— Private 
Beach — Homelike Atmosphere — 
Attractive Rates. Walking Distance 

to two Catholie Churches.
Glbson 9-5327 — 9-9700

A. McCaffrey - R. & W. Schreck

WHY PAY 
TV/ICE THE PRICE? 

$250 $425

Per person daily 
Two in a room 

BUDGET SPĖČIAU: 
Rooms. Running Water 

LUXURY ROOMS 
Private Eath & Radio 

Elevator — TV — Game Room 
Sun Deck — 100 Outside Rooms 

Free Parkingi Free Surf Bathing! 
TELEPHONE IN EVERY ROOM 

On nioney you save at Commodore you 
can visit Steel Pier. enjoy Ocean Cruise. 
Rolling Chair Ride and eat steak. not 

hamburger.
Hotel COMMODORE

715 Pacific*Ave. at St. Charles PI..
• Atlantic City 

Phone FREE for Reservations!
Ask Operator for ENTERPRISE 6700 

Only one block from Beach. Just around 
corner from Holy Spirit Catholie Church 

Write Mr. L. N. B»raard 
for Free Color Brochure

ALL TTFE 
NEW AND USED SAFES 

Vaults Bought. Sold and Repaired 
Safe interiors made to specifications 

Ali kinds of Fireproof egnipmęnt for 
Instittitions. Tndnstrv. Rosidonce 

MAFFEY’S KEY SHOP 
1172 E. Grand SL, Elizabeth, N. J. 
E L 2-1902 (ėst. 1910)

Made to Order 
With Your Fabrfcs

CHAIR $10 00 — SOFA $19 00
Welting and Zippers Supplied

EVergreen 7-6922

Bowling balls drilled while you 
vvait, your old bąli repaired. Bowl- 
ing shirts. bags, shoes, trophies.

J & P SUPPLIES
146-05 JAMAICA AVĖ.

JAMA1CA, L. I. — JA 3-4120

CH1LDREN SOAROep
sst ■ •'‘'i'*1* 7 "P'"

OZONE PARIL L. L 
| vieūiity

REASONABLE RATES

2 YEAR OLD CHILD FOR 
CATHOLIC HOME

BROOKLYN, N. T

DAY CARE, f ar vorkįag 
ther, yard» playground, good 
food. GL 3-0444.

CONVALESC. BOARD

SWAN HARBOR
Oak Ritfge, N- J.

NURSE WILL BOARD AND CARE 
FOR AMBULATORY FOLKS, ALL 
AGES — BEAUTIFUL LODGE. 

LOVELY LAKE SWANANNOS
Reasonably. Oxbow 7-4576

GRENOBLE NURSING HOME 
(Mc.)

Aged Convaiescent Invalide 
24 hour registered nurse 

Nursing Care 
Reasonable Rate* 

Pllgrim 3 7907 • N. J.

ROOM ■ BOARD

ELDERLY, PENSIONERS 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

LARGE GROUNDS 
Tray service 

Near village and transpOrtation

HOME FOR RETIREO FOLKS 
$80-$100 month. 

vvith Board 
Catholie Ownership 

CApital 2-8122 .
-N. J. -

EXCURSIONS

AARBlflNKAS

REAL ESTATE

1959 nu, rvgpiOflo 12 A, nr. 53

WNG EEACH —. LEDO SECTION 
Manfacent Bay FfcooL Ideal 'for 
CatBotte ta«titutton. Bride. luxurioua

mtar. bpairdwallL AvaiL furaished if 
dtafreA Mjust be eeen to be appreci- 
oted. Asktag $80.008. 533 E. Bay

HTGHLAND LAKBS — Highest Lake 
Community in N.J. — $7.750. Attractive. 
new. rustic cabina almnat completed. 2 
bedroom* and aleeping bnlcony. living 
room with fieldntone fireplace. kitchen. 
h*th. screened poreh. Immediate posses- 
rion. Club Community. TTerms arraneed. 
Oirectiona: Take Rt. 46 to RL' 33. North 
on RL 33 to Stoekholm. tben tum'nt the 
Highland Lakęs arrov and follov siena 
to the Office of Seckler A Shepherd, Ine.

IM S4*HT JOSEPH'S PARISH, ta

$17J506. Rustic Road $»IWer, Ine. 
Ha.wktas Ave_ Lake Rnnknnkocaa.

NEAB PARCHEGTER * BLESSEO 
SACRAMENT SCHOOL. IN BRONX 
NEW 2 FAMILY. BRICK HOME 

? ' Only įLeft

Gleason &. Thiertot Avės.. TY 2-9200

IN ST. OOMINIC'S PARISH 
ta OYSTER BAY

4 bedrooms. complete laundry,
- modern kitchen.
near St. Domtaic’s 

grade and high school
Asking $29.600

OYster Bay 6-0789

In Catholie Area of MANHASSET 
Lovely OI d E n g I i s h house at 
44 Old Ox Road. in the desirable 
North Strathmore. Walking distance 
to Catholie grammar&High Schools 
— 3 bedrooms. 1*4 baths, finished 
basement. August occupancy, asking 
$31.500. MAnhasset 7-1784.

IN ST. GREGORY’S PARISH IN

baths, 3 bedrooms, finished base- 
ment. 1 block from parochial school, 
>22,000. Fleldstono 7-4809.

IN ST. THOMAS’ PARISH 
IN WEST HEMPSTEAD •

4 bedrooms, stucco house, 2 car 
garage. near St. Thomas Church 

and School. Asking $25,000.
IVanhoe 1-0755

SPECIALIOS EKSKURSIJOS 
Via Deluxe Motor Coach 
G R A Y M O O R 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 
$360 

(Plūs taksai) 
J ABU GALU

Išvyksta tarp 8.45 ir 9.15 prieš piet.
Port Authority Terminai 

Eighth Avė. & 41sL St., N. Y. C. 
WINDOW 17 
BR 9-1000

IN CATHOLIC COMMUNITY 
In MILLBROOK. N. Y. Route 82 
Large Country home near village 
13 rooms, 3 baths. 2-car garage, 

reasonably 
ORiole 7-3330 (NY)

IN ŠT. JAMES PARISH 
IN 

MASSAPEOUA NORTH
3 bedroom ranch, dining room, 

eat-in kitchen. garage. fuU base
ment. storms and screens. $16.200, 
4% G J. ąvailable? PErshing 1-6679.

RADIO & T.V.

ALBERT MAIEB, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE 

Geriausia kiauliena ir kita mėsa. 
*parduodama urmu ir smulkiais 

kiekiais
1927 Washington Avenue 

Bronx 57, N. Y. 
TRemont 8-8193

SUBURBAN FARMS, INC. 
Mūsų naujoji sodvba Maspethe 
58 - 40 - 57th St. Maspeth, L. I. 

j vakarus nuo Van Vyck Blvd. 
Borden ir kiti pieno produktai. Pri
imami užsakymai pristatyt j namus. 

Pienas. parduodamas ir vietoje. 
GL 6-4691

PAINT. & PAPER HANGING

PAINTING - PAPERHANGING 
INTERIOR * KXTERIOR WORK 

3417 CORLEAR AVĖ. 
Kl 3-3*84

Mornings tiU 12 ?nd after 4 PM.

STAMPS WANTED

Vaiican S+amos Warrfed
and Mint (Unuaed) 

ELMONT 8TAMP COMPANY
61 W. 35 SL N. Y. — LO 3-4321 
Štampe Will Be Hefd Intact Pendina

SUOMI MOVI HOTEL
Nuw Open for the Summer Season

Alį Sports — riood Fo->d —, Fine Accomodations — Reasonable 
Rates — Scandinavian Dancing on Saturdays

SUOMI HOVI HOTEL, Nolan'* PolnL Lake Hopateong, New Jerpey
Phone: HOpatcong 8-6244

REIKALINGOS DARBININKES 
RŪŠIUOTI VILNAI — MALONI DARBO APLINKA 

VĖSINAMOS DARBO PATALPOS — GERAS ATLYGINIMAS 
PASTOVUS DARBAS — PATOGUS SUSISIEKIMAS 

VISOM PRIEMONĖM — KREIPTIS;
» J. ĖISENBERG, Ine., 174 Hudson St. (netoli Canal St.) - 

N. Y. City — CA 6-0071

IN BLESSEO SACRAMENT Parish 
in VALLEY STREAM —: Brick bun- 
galovv, 6 rooms & bath, šame block 
as school and church, garage. fin
ished basement, 12 ft. dorner. semi- 
finished upstairs; many extras. 
owner VAUey Stream 5-3803.

LAKEFRONTS also and vre build to 
suit. Ali parktrays to Hatrthorne Circle. 
then 27 mile® on Taconic Pkwy. Right 
on Rroite 381. Follow signs 7 mi. to 
ovrner’s Office at So. Lakęs. F«r FREE 
info. »nd road' map call LE 4-2412 or 
WRTTE: Box 7424. Carmel. N. Y. DO 
IT NOW — You won’t regret it:

IN ST. ANASTASIA PARISH 
In Douglaston. L. 1^ N. Y.

Walking distance to St. Anastasia's. 
3 bedrooms, 1% baths, extra lar?e 
living room. f/p. back poreh. prfn. 
only. Sacrif. for $24.500. B A 9-5670,

REĄU ESTATE WANTED

WE BUY 1 - 2 - 3 - 4 - 6 and 8 
FAMILY HCMMES A APARTMENT 
HOUSES IN BROOKLYN — ALL 
CASHl— IMMEOIATE ACTION — 

NO MTATTING FOR BUYERS. 
plaza FUNOING CORP.

775 Nostramf A ve- Brooklyn, N. Y. 
SL 6-2900

ar parduoeime jūsų nuosavybę. 
Už patarnavimu apmokama grynais 

Patarnavimas asmeniškas

1439 Flatbush Avė. 
GE 4-8581

IN FLATBUSH
Jelou. turite parduoti namus 

bet kurioje parapijoje

COLE. Wm. J.

CL 3-8312

AWARD WINNER
OPENING 4tk SECT1ON

IN SUBURBAN THROGGS NECK 
St. Francis de Chantel Parish 
6 Rm*M 3 Bdrm*., 2 Baths 

Finiahed walk-in basement with extra 
lavatory and stall shower. Garage. Hot- 
point di*hwaaher. cery recipe deak. In- 
diract lif|htining, Bermuda sliding patio 
doors. raar patio. wall-oven hood A Fan. 
Snack bar. plantera. Air Conditioning 
outiet*. TV and phone jacka.

$1.000 cn Qualified Buyers
MOOELS: 217 A 231. R E VE RE AVĖ. 

OIRECTIONS: Eaat Tremont Avenue to 
Harding Avanue. Rlght one block to 
Revere Avė. < modeli. Open *til 8 p.m. 
: T ROM SEULO * RICCI — Kl 74077

VALLEY STREAM NORTH
Forced sale of 9-year-old. 3-bedrm., 
center hall. brick and cedar shingle 
Colonial. Beautifully landseaped 60 
by 100 corner plot. Attached garage. 
Patio. 1’4 baths. Plaster walls most 
ex<juisitely decorated. Immacuhte 
condition. $26.500. Owner CO 2-4598

IN ST. HUGHES PARISH
IN HUNTINGTON (Greenlavvn) 

3 BEDROOM SPLIT, ItĮ BATHS 
WALL to WALL CARPETING 

GĄRAGE — ACRE 
HAmilton 7-8529

IN ST. WILLIAM'S PARISH 
IN SEAPORD

Vic. Wantagh. 7-year ranch; 3 bed
rooms. 2 baths, finished playroom. 
trees. extras galore. Walk to RR & 
shops. Sacrifices at $17,990. Owner 
SU 1-9505.

KOKIAS DOVANAS 
jūsų artimtop Lithvoje 
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! 3

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ į
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ į
trijose krautuvėse firmos

GR 5-4525118-125-138 ORCHARD ST.
Cor. DELANCY, N.Y.C. 

-S. Beckenstelno krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠESTADteNIUS, NUO 9 RYTO IKI fi:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikras vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių impcątuotų 
medžiagų: Šilko,nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

VILNONE MEDŽIAGA
Yra geriausia dovana, kurią Jūs galite siųsti savo giminėms 

Lietuvon ir į kitas SSSR dalis.
Mes turime didžiausj pasirinkimą puikiausių vietinių ir im

portuotų medžiagą pačiomis pigiausiomis kainomis.
Išmėginkite, aplankykite mūsų krautuvę ir mes esame tikri, 

kad Jūs būsite patenkinti.
Krautuvė atidaryta 9-7 vai., uždaryta šeštadieniais, atidaryta 

sekmadieniais.
Mes kalbame vokiškai ir.rusiškai.

MOD ERN WOOLENS
I i 7 Orchard Street (Kampas Delancey St.) 

New York 2, N. Y. Tel.: GR 3-6780
® ______ ___ _  „.

SACRED HEASFT PARISI 
IN ISLANp PK

1-family. all brick cnstom built, 8% 
rooms, liį baths. Can be converted 
to 2 fam. att. garage. Immediate/ 
occupancy. Asking 25.000 — Mušt 
be seen. GE 1-5517.

MUŠT RAIŠE CASH
Finper Lakęs area. nr. Watkins Glen. 
Sacr. quick sale on Ii bėrai terma fol. 
(1) 3-rm. furn. alum, trailer. heat. elec.. 
well. etc.. 4 nice acres. garden. 2 gd. 
sm. buildings: $2.400. $900 dvn. Movė 
right in. (2> Gd. 6-rm. house. lakeview. 
ei.. well. heat. plumb.: $54 tax. ins. 
$4.500. sėli $3.200. 1/3 dwn: (3) 10 lake- 
view acres. 3-rm. darell.. ei.. well. pump 
orchard. gar.: $2.700. $900 dwn.: (4) 70 
acres. hi.. ’Į clear. exeel. timber. Spęc- 
ulation or subdiv.; $3.800. 1/3 dwn.: (5) 

. 30 lakeview acres. large bam. 9(KS clear.
perf. airstrip. ei.. well: $2.100. $800 dwn: 
(6) 48 acres. hi.. magnif. view. gd. rd.. 
ei. avail.. timber for 20 hunting lodges; 
$2.900. $950 down. Only those with re- 
ouired cash and gennine interest need 
applv. MUŠT BE SOI D TN AUGUST.

Ovvner, HAmilton 7-7626 (L. I.

>

CosmosParcels Express Corporation 
SUTAUPO JUMS PINIGUS 
Mūsų patarnavimo kaina tik 

$5.00 iki $10.00 
Jokių kitų mokėjimų 
Licensed by Intourist 

Pristatymas garantuotas 
Mandagus, Pareigingas Taupus 
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4.

CosmosParcels Express Corporation 
39 Žnd Avė. Kampas Žnd Street 

New York 3, N-Y.

IDEAL FOR RETREAT HOUSE 
RETIREMENT PARADISE — Year 
round home. Centered on Park-like 
six acres overlooking NYC Reser- 
voir. Air. water. view suoerb. Con-
venient-to Catholie churches. store, 
Central High School. Low taxes. Ex- 
press bus NYC nearby. BA 7-8758 
before 4 p.m.

ln SL Agnės Parish, in Rockville 
Centre — Sacrifice. leaving town, 3 
bedroom. center halL large living 
room with f/p. formai dining room,, 
eat-in kitchen, dishwasher & double 
oven. nov/der room. finished base- 
ment. beautiful bathroom plūs stall 
shower. fine residential area; $26.- 
500. call RO 6-2075. after Sunday.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS Ir VIETINfiS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnones skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
IN ST. ROSE OF LIMA PARISH 

In MASŠAPEQUA Biltmore Shores » 
2 blocks private beach. new 9 room ! 
split level. Sundeck over 2 car ga- I 
rase. 4 bedrooms. 2*4 baths, beauti- f 
fui lower level family room with 1 ~ ~ 7 1 ? T 
extra kitchen. $24,000. Owner — ,/•••■<•»< 
PYramid 8-2719.

200 ORCHARD STREET

TeL: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

IN CATHOLIC AREA
IN MALVERNE. 2 NEW BEAUTI
FUL 6 ROOM RANCH HOUSES, 

$24,000.
240 FRANKLIN AVĖ.

For Information Call Builder 
LY 9-6147

IN ST. KILIAN'S PARISH 
IN FARMINGDALE W.

4 bedrooms. custom ranch, 2 full 
baths. 34' living room. dining room. 
eat-in kitchen. corner lot. trees. 
Many extras. $21,900. CH 9-2819.

IN OUEEN OF MOST HOLY RO- 
SARJf PARISH ta FREEPORT — ! 
Northwest. Colonial. 7 rooms. in- ] 
dūdine pine den. plūs finished base- 1 
ment. few blocks from Queen of the 1 
Most Holy Rosary School. immedi- Į 
ate rxwsess>on. o®r*ect condi’ion, 1 
sacrificing for $26.500. FR 9-8610.

Netoli kataliku bažnyčios Levittown 
4 miesr. antverta Levitt Ope Patio, 
alum, padengta, langu sieteliai, ap
saugota nuo vėtrų. Gražus gamto- 
vaitdis. did.’is «klvpas. arti krau
tuvas **3,300. Kreiptis i savininką

SUTAUPYSITE PINIGU PIRKDAMI
THE LUKE MEAT MARKEI

64-08. 56th Road Maspeth, L.I. N.Y.
Prieš V. J. Atsimainymo bažnyčia (k. 64th St.) 

Blokas nuo Sv. Kryžiaus bažnyčios
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skardinėse po 75c už svarą. 
SALAMI dešros po 99< už svarą KIAUŠINIAI •■PULLETS" — 4 
tutinai 99<*. Raikytas gatavas KUMPIS $ vidurio gabalo — 95e.

SPECIALIAI
Švieži namų gamybos produktai:

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

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

' (vvholesale) kainomis.

K&KFABR1CS
1158 East ieney Street,

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
. Mūsų kainoj vyry drabužiam* prasideda nuo $930 už pilna eilutę

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 4-1130

DlDNfENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems* 
kurie siunčia audinius { užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

. A
--.I



Otrios Bieiicki, Argentina,

nybes Šveicarijoj. Kitų virtos 
dar nebuvo aiškios rašant šias

kitų, įveikė Sovietų atstovą 
Aleksandrą Tomsoną.

tono šachmatininkas, kuris šie
met gilins mokslo studijas Co- 
tambijos universitete, greičiau
sia, įsijungs į Baltiečių klubą 
New Yorke. Jam pasiūlyta ant
roji lenta. Pirmoj — latvis,

S. Makutšnas, Indianos pir
menybėse pasidalino pirmą vie
tą su D. O. Brooks, vienok 
misterio vardas atiteko D. O. 

. Brooks’ui, nes jis laimėjo 
sprendžiamas varžybas.

Chess Bevievv, rugpiūčio lai
doj skelbia 1959 antro pus
mečio Postai Chess Ratings, 
kuris apima, per 4000 JAV ir 
Kanados žaidėjų. Pirmūnai iš
rikiuoti šitaip:

1. Irwin Sigmond, Va, 1922
2. Hans Berliner, Colo. 1916
3. R. K. Klugman, N. Y. 1900
4. L. Joyner, Quebeč 1874

^^5. J.-Baren, CoMtr.: 1860
6. Kazys Merkis, Mass. 1852
7. A. Suchobeck, Calif. 1828
8. John Curdo, Mass. 1800

I
SPECIAL NOnCE TO OUR OUT-QF-TOWP GROC 
WHO WIIXBE V18CnBiONEW YČMKlHBSinfi 
WE H1QHL¥ RECOMMEND THE FOUDWING 1 
TAURANTS FOB DEUOOUS FOODS ♦ ĖXCSX

•*•<*•••*■***<
BEACON RESTAURANT ta Motei Bobom

lunch, dinner. Dūly. Ezpert catering — 
B&nąuet rooms. Moderato prices. J

Chinese restaurant for eaccellent goūnnet speaalttes. 12-3, 
$1-32.70; D 3-9, $2.1544.80 & a M carte imtu 12,

INDIAN HEAD RESTAURANT

Ai
LA NORMANDIE RESTAURANT, Wte^paįrt, Coml

1 mile east of Vestport Center. “Dedicated to fine food and drink at 
moderato prices”. Homey atmoaphere. Cocktail kunige. Air ėcmditiotied. 
Open every day 11 A. M. to 10 P. M. Diners*; AAA. Clearwater 9-9020.

Dim in a Homelike Atmoaphere in tte BLUE 8WAN INN 
Afternoon Entertainment - G. Marvin. Orgamst - CbcktaU Lounge - Bvery 
Weekend Dlnner-Music by Arthur Prinz — Bvecy Wednendnv Polka-Dnace 
- Fnday and Saturday evenings Yodler and Tap-oance rbr Demrvatiuua 
CaU: Dl 3-8906(7). 201 WEST PASSAIC ST., ROCHELLE PARK. N. J.

A Popular Metting Place in the Heart of the Watchung Mountaine 
SCHVVAEBISCHE ALB — WARRENVILLE, N. J. TeL: ELjot 6-9746 

PoBtolnce Bouaa Brook — Our Specialty; Sauerbraten. also "Clam Baices” 
For Reiresiunent... Dortmunder Aktien Bier — Entertainment by Osie 
Walen and His Orchestra — Dance Every Saturday — Fred Kraemer. propr. 

ExceUent German Cuisine and First Class Liąuors

MARINERS INN Bayview Avė. A James SL, Northport, L. L 
Situated Oiractly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on tne Sea — German Kitcnen Lucal and imported 
Betr. Wine A Liquor -— Daily Fresh Lobster

Villiam Kari, Propr. Tei.: ANdrew 1-9756

OUR SPECIALTY — SAUERBRATEN and SCHWABENSPAETZLE 
ERICH and VILMA, propr. -----  TeL; EVergreen 6-1464

1542 Gat^s Avė, Ridgevrood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtle Avenue)

TACONIC BRAUHAUS — 15 Commerce StreeL Havvthome, N. Y. 
Tel.: ROgers 9-9842. Near Taconic Parkvvay, Exit Hawthorne-Thornwood,

1*4 mile north of Valhala. — Ann Heim & Robert Keil. propr. 
Excelent German Cuisine - Wuerzburger Hofbraeu - Music & Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daily (exc. VVednesdays). Air-conditioned.

Tel.: ANdrew 5-2911 Established 1935
“ Ruoff’s SMITHTOWN TAVERN _ ...

Main Street SMITHTOWN, ū I. - Route 25 ,-
Excellent Cuisine: SAUERBRATEN — STEAKS — SEAFOODS 

Completely Air Conditioned

SAYAT NOVA RESTAURANT — SI Charite «U N.Y.C. 
SpėriaHūag ta iTfflMriin cuisine

rate*. M hour senrice. — CH 3-9988.

THk AMCh WE«TAURANT 8hort M. J. (Dreurt 5-3535) 840 Morris
Tbke (17 teteto- BmirtifttUy decorsted modem reotauruut for ezeeUent Continental 
ateino: eta bsatet 'šute wtth vild riee. crepes a la Arte. L 11-3. a ia carte entrees 
$1.56 tfc; D ML Sun. frau X entrees $3 op. Moste $-1:30 a-m. Cocktail pounge.

_ TRETOL’S RESTAURANT Union, N. d.
(Mm-dock 7-0707) At the Flve points (10 miles). A faznily place for ex- 
ctitent Ttolton & American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’til 12, entrees

TOWER LAKE INN — Roslyn (Mayfair 1-7960)
8 To*er St miles). SmaU and tatimate apot vith a blackboard menu featuring 
Coatiae&tal specialties. exceleat lobster acampi flambe. roast beef. duck. D 5-2 am. 
a U carte eatreca 82.75-86.00. Diek Slyle Trio A pianist Al Reiaer entertain 0-2 am.

LAKE MINNEWASKA MOUNTAIN HOUSES — Lake Minnewaska 
(New Paltz- Alpine 6-2171; New York, WA 5-5638) (88 miles). Delightful 

dtaing at this mountain toį> resorL American food.
L. 12:36-2, $350; D. 6:30-8, Sun. 12:30-2, $4. Sat. steak D. $4.50.

Discover New Enjoyment at The TIMBER TRAILS INN Route 37, Sherman, 
Conn. 12 mile* Nortn of Brewster & Danbury. Top ąuality dining in a lakeside setting 
o£ rare natūrai beauty. Interesting Civil War farmhouse. Restaurant now under 
personai niana^ement of Ida DuMicii. furmerly of N.Y.C & Pawling. N. Y. Luncheon 
from $1.50. Dinner from $2.75 and ala carte. For reservations phone ELgin 4-5707.

RAINBOW RESTAURANT, Albany Post Road, Ossining, N. Y. 
Wilson 1-9721

Danish-American Cuisine Smorgasbord Saturday and Sunday. Broiled 
lobster. Luncheon — Cocktails — Diner. Popular Prices. Air-Conditioned. 
Ample Parking.

HQIY L I G H T 5;
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RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooklyn II. N. Y Resid. Illinois 8-7118

Republic
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT

su 1656 tš. Kiti lietuviai įver
tinti šitaip:

Kazys Škėma 1390, J. Kara
laitis 1316, V. Palčiauskas ir 
R. Racaitis po 1288, V. Zukai- 
tis 1284, J. Vilkas, Sr. 1200, R. 
Radys 1194, Vichules (Vaičiu
lis) 1184, J. Vilkas, Jr. 1140, 
A. Gedraitis 1124, P. Puško- 
rius 1106 ir S. Vitkus 600.

Žurnalo tekste randame lie
tuvius minimus: Povilas Taut-

STEUBEN HOUSE Restaurant
20 E. 22nd Street — Tel.: GR 7-9346 — Maximilian Kuffner, proprietor 

WELL ESTABLISHED GERMAN CUISINE (Specialties) 
Hali SuiUble for BanąueU. Weddings — 10 - 100 Persons

Closed on Saturday and Sunday / ’ Air Conditioned

EVERY SUNDAY AFTERNOON 4 O CLOCK DANCE-TEA 
FRED BREITENBACH-aed HIS ORCHESTRA

Terry de Jon LORELEI — 233 E. 86th SL (beL 2nd£3rd Avė.) .
First Class German Cuisine — Dance & Entertainment from 8:30 P.M.

Air conditioned

THE WHITMAN, Route 110
Between No. State PKY. and Jericho TPKE., Huntington, L. I. 

Sunday Dinner from $2.75. Private Bariąuet Facilities up to 500 people.
Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

BRIELLE YACHT CLUB, Brielle, N. J.
(Castle 3-3800), Ocean & Green Avės. A wonderful place right on the 
vvater and overiboking the yacht basm. Continental cuisine... L 12-4, a. la 
Carte entrees $1.85-$3; D 5-12, Sun. 12-10, entrees S2.60-J6.50. Music, danc- 
ing from 8 p. m. ?

GRISWOLD INN, Essex, Conn.
(South 7.-8875). Fine old inn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal broiled steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees $1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees $2.25 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

LIQUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

Gediminas Šveikauskas—Nau-
* jos Anglijos ir S. Makutėnas— 

Indianos. R. Radys paskelbtas, 
laimėjęs 1950 Class turnyrą su 
5*Zj-52*.

Bostono lietuvių šachmati
ninkų dešimtmečio parengimas 
įvyks So. Bostono lietuvių pi
liečių draugijos salėje lapkri
čio 8 d. Į minėjimą atvyks Illi-

vilas Tautvaiša.
Latvių mėnesiniam žurnalui

šacha Pasaule — 5 metai Pra-
dėtas leisti 1954 rugsėjo mėn., 
Lincoln, Nebr. Redaktoriai: 
Aleksandrs Liepnieks ir Ar- 
turs Tramdachs. Nuolatiniai 
bendradarbiai iš Europos, Aus
tralijos, Pietų Amerikos, Afri-
kos ir visų didžiųjų JAV ir 
Kanados miestų savo žiniomis 
ir turiniu daro žurnalą gyvą ir 
įdomų.

Radijo programos
RADIJO VALANDA

D O N A G H Y STEAK HOUSE —- ----- Broadway at 230th Street
CHARCOAL BROILER STEAKS "Out Specialty" 

Catering to WEDDINGS and PARTIES
Free Parking for Patrone Klngebridge 6^9571

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road, Oak Ridge, N.J. 
PAUL and LISETTE WAEHLE, propr. — Telephone: OXbow 7-5772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waehle 
Our Specialty: SAUERBRATEN with KNOEDEL 

Enjoy the Famous "FAIRY T A T.E FOREST”

MAMA LARICCIA’S FAMOUS EL DORADO RESTAURANT
131 West St, Danbury, Conn. (Rte. 6), 1 mile West of City*Hali, Danbury. 
Known Coast to Coast for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ample 
parking. Pioneer 3-6375.

PLAYHOUSE INN, New Hope, Pa.
(Volunteer 2-2035). Adjacent to Bucks County Playhouse. Polynesian and 
French dishes are Odette Myrtil’s forte. L 12-3, $2-$2.75 & a la carte; 
D 6-10, Fri & Sat ’til 12, entrees $2.75 up. Dancing Wed, Fri & Sat 9-12, 
$3. Bar & lounge. Odette’s Bistro for drinks & snaeks. Fine guest accom.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL

L.I.C. TURNHALLE 44-01 Broadway, Long Island City 3, N.Y., RA 8-9154 
BALLR00M — BANQUETS — WEDI>INGS — M£ETINQ ROOMS 

Dance and Entertainment in •'Ratskeller” 
Saturdays & Sundays Continental Atmosphere

F-.-ellent German Foods — DINNER Irom 1 P.M. — Willi Herkert, propr.

OLD RIVERTON INN, Šiverton, Conn.
Built 1796 as an Old Stage Coach stop. Fine American food, popular 
dishes. Hobby Horse bar. For the hungry, thirsty and sleepy. Open every 
day since 1946. American Exp. FRontier 9-8078 (Winsted).

COTTONWOOD INN, Millbrook, N. Y.
(Oriole 7-9719): Graceful white house sėt in beautiful grounds. American 
food with steaks. chops, Rock Comish game hen. L 12-2:30, $1.35-$2.15; 
D 5-9, Sun 12-8'$2.50-$450 & a la carte. Cute bar & lounge. Guest accommod.

' ” - BOMBAY INDIA ^ESTAURANT ’ Z
. 465 West 125th St, New York City

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC 
EAST INDIAN DISHES.

UN 4-9634

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Veraon Street PhOadelpliia 23, Pa.

POplar 5-4110

GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N.Y. Open Ev<

FINEST SVVEDISH SMORGASBORD 
LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

BELDEN P0INT - CITY ISLAND - BRONX — Phone Cl 8-1952 
SHORE & ROAST BEEF DINNERS — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS 

Spacious Colonial Dining Room — Sound-View Dining Terrace 
OPEN EVERY DAY

“J A G E R HOUSE” RESTAURANT
QUALITY KTTCHEN — BALL and BANQUE7T HALLS 

Music by Franz Dietschmann on his zither
Lexington Avė. & 85th StreeL- Tel. RH 4-3820

SEA BREEZE RESTAURANT Freeport, UI. N.Y.
(8-9878) 810 Miller Avė. (27 miles). Excellent seafood plūs a few German 
specialties. and a wonderful view of the Bay. L 12-2:30, Sl.60-S2.75; D 12- 
10:30, $3-84.50 & a la carte. Seafood platters. Bar & lounge. Closed Mon.

B0WDEN SQUARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Main St. & Bovrden Sq. (101 miles). For 24 years. Herb 
McCarthy has been serving delicious cuisine. Extensive menue includes roast beef and 
steaks. lobster thermidor. Long Island Bay Scallops. L 12-3. $3-83.50; D 6-10; Sun. 
frorn 1. S3.75-85.50. Dancing 9-2 am to Lester Lanin's orchestra. No min. or cov.

Every Tuesday "Star Night.” celebrities Irom John Drew Theatre.

BIRD AND BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) Off Route 9 (52 miles). Lovely old inn dating from 1761. 

4 miles from Graymour
Beautiful antiąues. outdoor terrace. excellent American-Creole cuisine L 12-2 $3 & 

a la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8. 85-7.50. Closed Tuesdays.

ved. Antanas F. Knaižys 
WHIL — 1430 kiL Medford,

MONTICELLO (2065) Route 17
Tou’ll get both American and Chinese cookery at tins popular Catskill spot 

Plenty of seafood and charcoal broiled steaks. Lunch 12-3. $1.75 up. Dinner 4-8:30;
Sun. from L $2.85 up; * la carte after 8:30. Organ music at Dinner.

Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

SAXON ARMS RESTAURANT
DOO

TeL SAyville 4-2694
On Great South Bay

Wolfgang Dedner, Prop. 
Oakdale, Lt, N.Y.

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton)
Charming country atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dinner — 

A la Carte, reas. Seats 400. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303.

LOCKE LEDGE INN, RL 118, Yorktown Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine in a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, cocktails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners’, 
Amer. Exp. Hosts: Iryrin Rose, C. F. McAllister.

RATMER’S RESTAURANT, 138 Delancey SL, New York City 
DAIRY AND VEGETARIAN FOOD

Finest in Dairy & Vegetarian food since 1905. Baking on premises. Private 
dining room for catering. Free Parking around comer. O R 7-5588.

HOCHITL MEXICAN RESTAURANT, 146 West 46th SL, N. Y. City 
The finest in Mexican cuisine. Open 12 noon to 1 A.M. Weekdays.

Sundays 2 P.M. to 1 A-M. Your Host, J. MALDONADO, Prop.
Enchiladas, Fried Tacos, Tostadas, Chicken Mole, Tamales 

Mfrs. of Famous Xochitl, Mexican Hot Sauce
146 West 46th SL, near Broadway, New York. PLaza 7-1325

MEXICAN GAROENS RESTAURANT, 137 Waverly Place, N. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices. 

A Bit of “Down Mexico Way” in New York City 
CH 2-9814

A BIT pF BALI. 242 East 58th Street, New York City
* AUTHENTIC INDONESIAN DISHES, COCKTAILS 

FREE PARKING 
PLaza 5-8090

BLACK BASS HOTEL, Lumberville, Pa.
Charming 215-year-old hostelry on the banks of the Delaware. *Excellent 
Continental cuisine. L 12-2:30, $2 up; D 5:30-10, Sun. 1-8, a la carte entrees 
$2-75-$5.75. Bar.’ Casual entertainment. Parties. AXtel 7-3071.

OIOIOIOIOIO

ALL ARE INVITED TO THE

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

74 Providence Street

Worces[ter, Mase.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanas H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Viščinis

WKOX — 1190 kfl. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 2 iki 3 popiet.

DAMASCUS GARDEN RESTAURANT 
18 We*t 31st Street 

New York City
HOME COOKED SYRIAN FOOD 

LO 3-8662
CANDLELIGHT PBOCESSION

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

RADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

Walfer K. Tode's THĖ INN at RIDGEFIELD — Since 1947 
Delicious Continental dishes, deftly served.
A. superb seleetion of vrines. and liąuors

Closed Monday* (Sunday Brunch from 12 to 3) • Res.: IDIewood 8-8282

SPINNING WHEEL INN Fufly Air-Condrtioned
At REDDING RIDGE, Conn. Extt #45 on Merrit Parkway. Drive 8 miles 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTING — Gift Stop. 
Service 12:00-8:00 Closed Mondays (Except Holidays). Express Credit Cards.

Of the
OVB LADY OF PATINA CLUB

15th and 16th Divisions, N. Y. C. Police DepL

7 P J®. — Sunday^ Augusi 16, 1959
from

. REGINA PAOS VOTIVE SHRINE CHURCH
65th SL and 12th Ave^ Brooklyn 

SEE THE OUTDOOR RE-ENACTMENT. OF THE APPARITION 
AT FATIMA IN COLOR AND LIGHTS

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, Nevv Britain, Coniu 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 lai. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

At Rendez-vog* of športsmen.... LUCIEN and ANNE-MARIE
CAFt DĖS SPORTS

Open every day from 6 PJf. until midnight 
329 We*t 51d St., New York 19, N. Y. CI rele 7-9281

LIETUVOS ATSIMINIMAI 

ved. Jokūbas Štokas

An Exkle Experience 'm Dining CORNER OF HAWAII
Now Serving Lunch 12-3 - Dinner - After Theatre Snacka — Closed Mondays 
Serving Authentic Island Dishes 4 Drinks. Hors D’Oeuvres aerved at the bar 
6th Avė. at llth St. — GR 5-6130 — Where Hawaii Comes to The Village

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.

Šeštšd. nuo 4 iki 5 p.p.



| įvyksta rugpiūčio 30
Park — Max sode prie Inter- 

gg national aerodromo, Rockaway
Blvd. ir 248 St. Queens, L. L 
Į pikniką vykstančiųjų patogu- 
mui organizuojama autobusai, 
kurie išeis 2^ vai. nuo Apreiš- 
kimo ir Angelų Karalienės baž
nyčių; taip pat sustos ir prie 
pranciškonų ^vienuolyno, 680 
Bushwick Avė. Autobusu vyks
tantiems — 2 doL, įskaitant 
kelionę ir įėjimą į pikniką, šo
kiai bus salėje ir po atviru 
dangumi, gros R. Butrimo or
kestras; šokių pradžia 5 v. No
rintieji galės išsinuomoit laive
lius, nes pikniko vieta prie at
virų marių. Jau dabar organi
zuojami atskiri stalai su ska
niais užkandžiais bei gėrimais. 
Parapijų organizacijos turės at
skirus stalus. Autobusams ir 
piknikui bilietus galima gauti 
iš anksto pas E. Kašetienę, O. 
Sijevičienę, O. Panetauskienę, 

' P. Urbonavičienę ir Darbininko 
administracijoje.

Leonardas Andriekus,
OFM., Brooklyno vienuolyno J°Je- 
viršininkas, prel. J. Paškausko 
pakviestas, nuo rugpiūčio. 26 
iki rugsėjo 8 sakys misijų pa
mokslus Švč. M. Marijos Gimi- 
mo parapijos bažnyčioje Mar- 
ųuette Parke, Chicagoje.

Balfo direktorių posėdyje, 
kuris įvyko rugpiūčio 8, šešta
dienį, Balfo patalpose Brooklyn, 
N. Y., dalyvavo 24 direktoriai 
(iš jų 5 antrininkai) ir trys re
vizijos komisijos nariai. Svars
tyta vidaus veiklos darbai, pri
imtas revizijos komisijos aktas 
ir kt. Chicaga dar atvežė 5010 
dol. aukų.

uit SMbdrb ir LST Korp. 
Neo-UUmania New Yorite ben
dra GEGUŽINE Imis rugpiūčio 
16, sekmadienį. Idlevild Park 
Inn (Max) sode, už aerodromo, 
prie 248. Street, Rockaway 
Blvd., pakeliui į Far Rockaway 
Pradžia 12 vai Transporto rei
kalu, kas neturi savo susisieki-
mo priemonių, prašoma skam
binti Sambūrio nariams. Jie 
mielai pagelbės.

Juozas Ginlęus vasaroja prie

nimus Darbininko redakcijai.

Agnės Borey-Boroikienė, il
gametė Darbininko skaitytoja, 
buvusio biznieriaus Vinco Bo- 
reikos žmona, turėjo antrą ope
raciją rugpiūčio 4 Orange Me- 
morial ligoninėje. Boreikai ne
seniai pasistatė naują modernią 
vilą prie jūros Point Pleasant,

Danutė ir Algis Alksniniai 
išsikelia į Havajų salas, kur Al
gis Alksninis tarnaus karinin
ku Amerikos laivyne. Iki šiol 
jie buvo Key West, Florida. 
Vykdami į naują paskyrimo vie
tą, buvo sustoję Brooklyne, kur 
gyvena abiejų tėvai. Ta proga 
lankėsi ir Darbininko redakci-

RAMBYNO STOVYKLA

Karei R. Cushing paskel
bė, kad visose arkiv. bažnyčio
se Marijos Septynių Skausmų 
šventėje, rugsėjo 15, ryšium su 
Chruščiovo atvykimu Amerikon 
būtų šauksmo į Viešpatį Nove- 
nos pamaldos. (

žolinėje, Marijos Dangun Ė- 
mimo šventėje, rugpiūčio 15, 
Šeštadienį, yrą pareiga išklau
syti šv. Mišias, šv. Petro para
pijos bažnyčioje jos bus 6, 6:30, 
7, 8, 9, 10 vai. ryto ir 7:30 j 
vai. vak- Parapijos salėje prie ; 
E. 7-tos gatvės — 6 ir 7 vai. | 
ryto. Į

Prel. L. Tu laba, kun. J. če- ! 
pukaitis ir kun. J. Marčiulionis > 
rugpiūčio 9 lankėsi Bostone. Ta : 
proga prel. L .Tulaba parapi- i 

__ jos bažnyčioje_ atlaikė sumą ir Į 
pasakė pamokslą. Svečiai iš 
Bostono nuvyko Į Cape Cod ir 
rugpiūčio 11 dalyvavo N. Ang
lijos liet. Kunigų Vienybės su
sirinkime Mašidlauskų viloje, 
Buzzards Bay, Mass.

Tretininkų brolijos pamaldos 
įvyks rugpiūčio 16 d. 2:30 vai. 
popiet. Po pamaldų susirinki
mas parapijos salėje.

Robertas Kirdėįus su žmo
na Genovaite (Jakutyte), dviem 
dukrom ir sūnumi, vasaroję 
Cape Cod, grįždami j Rocheste- 
ri, kur nuolat gyvena, buvo su- . 
stoję Bostone ir Medford, Mass. 
pas žmonos tėvus B. ir M. Ja- j 
kučius.

-Krikštai:..-----^ --- •- — -- J

Rugpiūčio 2 šv'. Petro bažny
čioje pakrikštyti: Edvardo Rū
ką ir Marijos Zaletskaitės-Ruka 
duktė Margaritos ir Marijos 
vardais. (Tėvai gyvena 59 Ga- j 
tęs St.) ir Edwin Prantis ir Jad- j 
vygos Chekon-Prantis sūnus j 
Jono ir Petro vardais. (Tėvai I 
gyvena 26 Corbet St. Dorches
ter, Mass.).

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti:
Adomas Perekšlis (rugpiūčio 

1) 23 m. Velionis buvo vetera
nas ir keletą metų gydėsi Chel- 
sea veteranų ligoninėje. Nuliū
dime paliko tėvą, motiną ir se
serį. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Juozas Varnis (rugpiūčio 4) 
62 m. Velionis gyveno 174 
Norfolk St., Dorchester. Palai
dotas N. Kalvarijos kapinėse.

Jonas Juodis (rugpiūčio 11) 
Rengiasi seselių piknikui yg m Velionis gyveno 495 E. 
Liepos 30 seselių vienuolyne 7th st ,Nunūdime paliko sūnų, 

visuomene ir vyriausybe prisi- buvo susirinkęs gražus būiys palaidotas šv. Mykolo kapinė- 
mena pavergtuosius. Lietuvybės veikėjų pasitarti, kaip sekmin- 

giatt pravesti pikniką, rengia
mą Darbo dieną, rugsėjo 7. At
stovų buvo ne tik iš Brocktono, 
bet ir iš Bostono ir iš Worces- 
terio. Pirmininkais buvo pak
viesta Ip. Moncevičius ir Julė 
Jakavonytė. Susirinkusieji nu
tarė kviesti kuo daugiau žmonių 
į pikniką ir sudaryti gerą pro
gramą. Taip pat bus pakviestas 
So.. Bostono lietuvių parapijos 
benas. Pietums nutarta duoti 
viščiukus ir dešras.

Tad neužmirškite rugsėjo 7 
ir atvykite į seselių pikniką 
Brocktone. Dal.

. .- - - - -- • K
MASSACHUSETTS senato pirm. John E. Power* tarp lietuvaičių Minkų radijo piknike rugpjūčio 
2 Ramovės parke, Brockton, Mas*.

TAUTOS FONDUI AUKOS 
Aukojo: $100 — Kun. Dr. J. 
Starkus, $60 — prel. Jonas 
Balkunas, $25 —Moterų Vie
nybė, $20 —O. ir M. Jankevi
čiūtės, $10 — K. Bielinis, Mr. 
Mrs. V.D. Anoniai, A. Dičmo- 
nas, Mrs A. Kazickas, P. Mik
šys, Kun. J. Pakalniškis, Joseph 
Shukis, Dr. A Strakus, Dr. Ju-

nulevičius, $5 — Mr. ir Mrs. 
Johnson, Eugienia Labutis, Ona 
Kadušienė, Joseph Grabau, J. 
Grigienė, Adam Poderis, V. Bi
rutis, Joseph Genaitis, Victor 
Milukas, A.R. Pūras, Mrs. ša- 
šis, kun. J. Maknys, A. Bugailiš- 
kis, J. Ceilius, Mr. ir Mrs. E. 
Lesals, B. Valužis, Ch Vaitkus, 
Adam Cergeles, kun. V. Piktur
na, Martin ir Grunhild Bro
kai, P.V. Vygantai, Ona Ma- 
čurkevičienė, Petras Montvila, 
kun Titas Narbutas, N. N., 
A.Gražiūnas, Antanas Novickis, 
J. Sabaliauskas, A. Ryliškis, $4 
— Julius Botyrius, $3 — Jur-

ŽINIOS
Antano Kneižio vedamos ra

dijo programos 25 metų sukak
čiai atžymėti iškilmingas ban
ketas ruošiamas spalio 11 Lie- 

I tuvių7 Piliečiu Klube, y ' ;v
Balfo skyrius rengia pikniką 

rugpiūčio 23 Romuvos parke 
Broktone. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti Bostono ir a- 
pylinkių lietuvius ir savo atsi
lankymu paremti Balfo šalpos 
kilnųjį -darbą.

Bostono liet, inžinierių pik
nikas įvyks rugpiūčio 23, sek
madienį, Osterville - Manor, 
Cape Cod, Mass., lietuviškoje 
vasarvietėje. Kviečiami Bosto
no ir apylinkių, taip pat New 
Yorko inžinieriai su šeimom ir 
draugais.

Rytinio pakraščio skautų - 
skaučių stovykla, pavadinta 
“Rambynas II”, bus rugpiūčio 
30 - rugsėjo 8. Stovyklų vir
šininkais pakviesti ps. R. Mo
lienė iš Worcesterio ir sktn. 
V. Pileika iš Hartfordo. Kitoms 
vadovų pareigoms pakviesti K. 
Oampė, R. Kezys, V. Alksni
nis, V. Raškevičius, J. Raškys, 
E. Liogys. Kartu stovyklaus vil
kiukai ir akademikai. .Stovykla 
bus amerikiečių skautų stovyk-

*. Įa™tėie-sr^ame pušyne, prie įT'įuį'eckas." A. CYO b»H> dalyvių tėvai rug-
m m”“ •5re-£^,:.^r Snonas, G.’zabelsMs, $2 - piūflo 10-15 ruošia didžiuli ba- 

nlkos draugijos piknikas bus omet, Mass. Stovyklautojai gk- -pyška A Grigaitis V žarą benui palaikyti. Bazaras
rugpiucio 16. National Home, lės naudotis maisto sandėliais, T’ ’> &rr įurvirnizv ianiz„Tonvu-oAio mo.li 11 u-uuuua uuuąuš §lepaiovas Jonas Čekanauskas įvyks sv. Mykolo lenkų parapi-

aJ šaldytuvais, bgomne, Aveliais, £ Pumputis, E. MBunec, jos salėje prie Dorchester Avė.,
lr 108 Ave- y.f ^7Wau- J. Danilevičienė, A. UrbeUenė So. Bostone.

nę duktė Ona Riley su savo 
vyru Juozu ir keturiom dukrom. 
Svečiavosi keletą savaičių.

Ina Nenortienė, skautininke, 
rankdarbių mėgėja, išvyko po
rai savaičių į Kanadą pas Ta
mašauskienę pasimokyti lietu
viškų raštų audimo.

Ji šiemet baigė Occupational 
Thęrąpy School teoretinį kursą, 
ši mokykla paruošia mokyto
jus — instruktorius užimti to
kius žmones, kurie turi kokius 
nors fizinius kūno trūkumus. 
Mokytojai kiekvienam atskirai 
ar grupei parenka darbus, kad 
jie nenuobodžiautų, ir šiek tiek 
dar užsidirbtų. Iš tokių darbų, 
darbelių, dažniausiai esti mez
gimai, nėrimai, pynimai, audi
mai, įvairūs medžio, stiklo, 
plastikos, odos išdirbiniai, arba 
jų dalinis paruošimas.

Kun. J. Venckus, S. J., šią 
savaitę veda rekolekcijas Jė
zaus Nukryžiuotojo seserim 
Brocktone. Baigęs rekolekcijas, 
rugpiūčio 15 kelioms dienoms 
atvyks į šv. Petro parapiją ir 
Žolinės šventėje 7:30 vai. vak. 
aukos mišias ir pasakys pa
mokslą.

Apreiškimo parapųos p«km- bus prausti nuo į amų Markevičiūte, Adam Jesins- Kalifomiios lankėsi Bosto- 
kas pereita sekmadieni ivvkes nelamu»l- Pa8al susitarimą su Ingelevičius SI — G B Kalifornųos lankėsi Bosto- BROCKTON, MASS,
v*- . « seKmaojeių jvysęs į stovykla nega- T5’.’ U1SeJevicl^f’; ne pas savo motiną Bukauskie-National Home Park, sutraukė l siovyiuą nega Gunnskas, Mrs. Šilkas, J. Ga- ____________ ___________
apie 700 žmonių. Nors oras bu- hma ankS^a“ • runkštis, S. Sandanavičius, v^nnmpnp |artn Ammkos
vo labai panašus i lietų, bet w 1Neiurina^ Mrs A Antanavičius, Mrs. B.ji palapinių, galės issmuomoti
mėjtaams leista radijo aparatą <2'3 įmonėms palapinė 1-2 dol.) 
laimėjo Stelmokienė. Stovyklos mokesbs asmeniui
__________________________  20 dol. Dviems iš vienos šei-

kis, V. Ingelevičius, $1 G. ne pas savo motiną Bukauskie-

‘ tas parapiečių neatbaidė. Lai-

„ .... mos — 35 dol., trims — 50lšnuomo|ami 6 kambariai
East New Yorke su atskiru ap
šildymu ir šiltu vandeniu. Pa- Skautų tėveliai ir bičiuliai ■ 
geidaujama suaugusiųjų šeima kviečiami stovyklą aplankyti 
Taip pat išnuomojamas atski- rūgs. 5-6 dienomis. Stovyklos

Papievis, Alex Kumets, J. Ka
šubą, P. Augustinas, A. Raguc- išlaikymas pasidarytu nepras- kas, Andrius Povilaitis, Pranas mingas jei Lietuvos IaiXisii- 
Naujokaitis. • ■ mui neaukotume. Tautos Fon-

Visiems aukotojams nuošir- jas gį rūpinasi ir lietuvybės iš- 
džiai dėkoju. Džiugu kad mūsų laikymu ir Lietuvos išlaisvini-

Antanas Laurinaitis,
______________.j___________ ________ -iš Montrealio atvažiavo į 

ras kambarys vienam vyrur adresas: Lith. Scout Camp, New York aplankyti savo dėdę 
Kreiptis į Mrs. M. Kaukaras, Camp Child, Manomet, Mass. pranciškoną Brolį Didaką Pau.

R. Kezys liukaitį.telefonas AP 7-9835.

| SUTIKIME MŪSŲ KREPŠININKUS — GRĮŽUSIUS 1$ PIETŲ AMERIKOS KELIONĖS

SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS S
NEW YORKE

maloniai kviečia New Yorko lietuvių plačiąją visuomenę atsilankyti į rengiamą

se.

mu.
Kun. Jonas Balkunas . 

Tautos Fondo Valdybos 
Pirmininkas

Ieškomas asmuo arba šeima 
laikyti valgyklai Lietuvių Ame
rikos piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y. Duodama 
naudotis patalpa, indais ir vir
tuve. Dėl sąlygų ir smulkesnių 
informacijų kreiptis telefonu 
EV 4-9672 .

BANKETĄ, RUNGTYNES,
D A CIT INIf CMTNIM A i su visa apylinke. Namas ramus, 
r AulLlnlkuFllHinA | ra?ios šeimos.* g Kreiptis 48 Marcv Avė., Brook- 

| lyn 11, N. Y., Tel. ST 2-9843.
ninku rrianiiifin H 3_00 v n n aerodrome. v -

PROGRAMOJE:
1. Sutikimas krepšininkų rugpiūčio 13 d. 3.00 v.p.p. Idlewild aerodrome.

Skridimas Nr. 852, Varig lėktuvų linija, International Arrival Building. Ieškomas butas iš 3 kamba-
. 2. Pagerbimo banketas rugpiūčio mėn. 14 d. 8.00 vai. vak. FESTIVAL $ šildomas arba ir nešildomas 

salėje, 40 E. 26th St. Manhattan, New York City. Po banketo $ Cypress Hill rajone. Skambin- 
šokiai iki vėlumos. Banketo kaina $5.00 asmeniui. Kelrodis: BMT $ ti Darbininko administracijai 
Broadvvay traukiniu iki 23 ar 28 St., IRT Lexington iki 23 St. X telefonu GL 5-7281.

3. Krepšinio rungtynės rugpiūčio mėn. 15 d. 5.00 v.v.; žaidžia moterys -
LSK New York prieš LSK “Vytis”, Worcester. 6.00 v.v. šiaurės Ame- Išnuomojamas 4 kambarių 
rikos lietuvių krepšinio rinktinė prieš Lietuvių Atletų Klubą. Rurrg- butas su šildymu ir karštu van- 
tynės vyksta Archbishop MOLLOY High School (83-53 Manton St., X deniu — tik 2 asmenim, Vvood- 
Jamaica). Pasiekiama traukiniu: IND E, F iki Van Vyck stoties; ma- § haveno rajone. Teirautis po 
šinoms iki Queens Blvd. ir Van Wyck Blvd. susikirtimo kampo, g 6 vai. vakaro telefonu MI 2- 
Įėjimas — $1.50. $ 4117.

4. Pasilinksminimas rugpiūčio mėn. 15 d. 8.00 v.v, CYPRESS MANOR .
salėse — kampas Myrtle Ave. ir Cypress Ave. Ridgewood-Brooklyn. ** Woodhavono skubiai parduo* 
Įėjimas — $2.00. Kelrodis: BMT Canarsie traukiniu iki Myrtle Ave. 1 damas namas, kampinis mūri- 

, stoties, iš ten paeiti 2 bloku. « nis, su 2 garažais, 11 kambarių,
£ ištaisytas rūsys. Kaina prieina- 
£ ma visiems. Pirkėjas gaus visą 
j namą tuščią. Skambinti savi- 
į ninkatns: MI 2-0101.

Banketui staliukai 4 ir 8 asmenims užsakomi pas A. Ruzgą, tek HY 9-7209
KVIEČIAME VISUS IR VISUR DALYVAUTI

Mielos Lietuvaitės, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramu vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją ! bei pasiruošimą įvairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes ją gražiame ūkyje. Adresas:

Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
Wallace RdM Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVAŠKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai, įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
. So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.; AN 8-4618 
Re*.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

► EVergreen 8-9794 
t M. and Z. 
iCollision Works

' JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Sulankstytų automobiliu da- J 
► lių ištiesta imas, pakeitimas < 
t naujomis, dažymas ir poli- < 
► ravimas J
► 937 GRAND STREET
į BROOKLYN 11. N. Y. j

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 . Metropolitan Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

Parduodami 2 vartoti akor
deonai firmų HOHNER ir AR
TISTĄ ~ ROYALE. Kreiptis į 
Romą Butrimą telefonu Glen- 
more 2-4236.

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N. 

TeL APplegate 7-7083

A Atofuof Investment fvnd

Periodie Investment Plans
(WTTH INSURANCE)

offer you investment nnits in multiples of $2,500 with 
investments as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balance of the Investment Program 
in the event the Planholder does not live to complete 
bis program. Under a United Periodie Investment 
Plan with Insurance, you invest in

io over 100 American corporations.
For Prospecrus and descriptive literature, without 
obligation, fili in and Reįtjkn This AdvertisemenT

WADDELL & REED, INC.
Principal Underwriter»

t® 9th St. Rldc. 40 Wa11 Strert

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

J. B.Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
Woodhaven, N. Y. 

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

Tel. VIrginia 7-4499

REPRESENTATTVES
NAME:
ADDRESS:

CITY:

ADAM STANKŪNAS

t
I

« »

W a i I k u s
F U N E R A L HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Camhridge, Masu. 
NUT4RY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Be- 
miaustomte kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TW 6-6434


