
PASIŪLYMĄ PRIIMS?

SPROGO LAIVAS

Anglijos parlamentas prita
rė Macmillano siūlymui Kipro

Garso nepralenkė, 
bet kulką—taip

vo nebūtų pavijusi kulka, ku
ri skrenda 586 mylias greičiu.

miniais ginklais. Tuo tarpu į- 
statymas tai draudžia.

• D«l Dulles ketiėnių už už
dangos: keliauti jis namatąs 
reikalo dabartinėm sąlygom.

• Dėl Žukovo įtakos: Dulles 
lemiamos jo įtakos tolimesnei 
raidai nelaukia.

Žukovui Maskva tuojau pa-
Eisenhowerio pakvietimą

mų. Vakaruose Eisenhowerio

tegalėjo eiti tik Sovietų Sąjun
gos kėlu, o ne atvirkščiai.
, Tačiau viso to ‘tmodernėji- 
mo” nepaisydamas, Lippmann

Paryžiaus rimo kalėjimo kali
niai tai pajuto, kai vieną rytą 
negavo įprastinės kavos. Prieš 
kavos nedavimą pakėlė riau
šes, uždegdami čiužinius, dau
žydami lėkštes. Teko šauktis

KLAIPĖDOJE STATO 
BAŽNYČIĄ

Klaipėdoje Rumpiškių gatvė-

"Tes, kuris pakels ranką 
prieš liaudies valdžią, 
lauks to, kad rankos neteks’

Pakeliui lėktuvas turėjo tris 
kartus pasipildyti beminą Tai 
atliko ore iš lėktuvo — tanko, 
kiekvieną kartą pasiimdamas 
po 1400.galonų. Atskrido Jau 
tik su 40 galonų, kurtų būtų mašinos ir tris žmones užmu- mos. ’
užtekę porai ratų apie miestą šė. Tai įvyko Atlante per 118 • Cftyto suimta 12 kartota*

mygu nuo Naujojo Londono, kų ir civilių. Kaltinami rengę
• Amerikos lėktuvas Fbr* SuAetotaostaa perėmė anglų sąmokslą prieš Nanerį, narė*

mošoje dingo m 0 keMviab laivas “Guetn Many”. Priešas- ję grąžinti buv. preetdentą
ta 7 fmsmū takda. > «■*»■*■*!*■ NieA

AR 18 SOVIETŲ PASIMOKĖ
GROBTI DARBO VERGUS?
Londone teismas nubaudė 

trejais metais kalėjimo John 
R. Bridal už tokį dalyką, ko
kius praktikuoja sovietai.

Bridal vieną naktį įsibrovė į 
merginos M. Joniam miegamą
jį, surišo jos rankas, užkliavo 
burną, užsikrovė ant savo mo-

Amerikos sąjungininkam Europoj
Vata. nkr J Dottes liepos 16 

spaudai atsakinėjo daugiausia 
apje Sorietą Sąjungą. Jis aiš
kino, kad Sovietų politikai pra
dėjęs daryti didesnės įtakos 
masių spaudimas. Tas spaudi
mas reikalauja daugiau lais
vės, daugiau saugumo ir dau
giau gerovės iš savo darbo 
vaisių. Chruščiovo pažadas 
duoti daugiau sviesto, pieno ir 
mėsos nei Amerika, rodo, kad 
jis turi atsižvelgti į mases. 
Šia prasme Chruščiovas lanks
tesnis už Malenkovą ir Moloto
vą. Dėl to Dulles jo politiką 
pavadino modeniota.

Dulles samprotavo, kad So
vietų Sąjungai tampant dau
giau pramoniniu miestu ir gy 
ventojam labiau apsišviečiant 
masių spaudimas vis didės ir 
skatins eiti į demokratinę si
stemą.

• Dėl nusiginklavimo: Ame
rika — sakė Dulles — svarsto 
būdus, kaip ji gali aprūpinti 
vakarų Europos valstybes ato-

Tiem, kurie mano, kad Mas
kvos politika pasikeis, šalto tvirtina, kad 
vandens pila W. ' Lippmann 
(NYKT). Jisai sako, kad dabar 
Maskva labai nori pasiūdyti 
Vakaram, kad joje kitaip nei 
Stalino laikais — ji ir Malen- 
kovo nesulikvidavo, tik jam 
davė kitą “darbą”. Vadinas, 

korinmizma* yra lyg moder
nizuotas. x-

ApieMaskvos komunizmą 
pakitimą įtikinėjo ir Lenkijos 
min. pirm.' Cyrankiewicz, sa
kydamas nąujus ir anksčiau 
neįmanomus dalykus. Girdi, 
dabar Sovietų Sąjunga atsisto-. 
jo į kelią, kuriuo jau nuo pe-* 
reitų metų eina Lenkija —So
vietų Sąjunga valosi nuo stali
ninės egzemos.

Taip kalbėti, aišku, anksčiau

, ®*r*”*Y>
’viety politika gali daryti es
minių nuolaidų teta klausi
mus, dėl kurty nesusitaria su 
Vakarais — Vckistiįos, Korė
jos, Formoms, vidurinių ryty 
ir nusiginklavimo klausimais.

Atvirkščiai,—sako Lippmann 
padidėjus Žukovo ir kariuome
nės rolei,, turime reikalą su~ 
vyriausybe, kuri bus priešinga 
bet kuriem strateginiam pasi
traukimam. Nebus tokios nuo
laidos, kuri sujungtą Vokieti
ją paliktų' Nato sieroje arba 
išleistų Lenkiją iš karinės si
stemos, kuriai vadovauja Žu
kovas.

Jeigu karinis apsiginklavi
mas susilygina, tai karas bus 
neįmanomas iš abiejų pusių ir 
ribosis propaganda, kurstymu, 
subversija, • infiltracija ir in- „ 
trygom. Tokias išvadas prama
to Lippmann. žodžiu, šaltasis 
karas palieka ir toliau.

Tokios išvados nevisai gali 
patikti tiem optimistam, kurie 
ima tikėti, kad Maskva jau 
nebe Maskva, kad Maskva 
stengiasi atsiskirti nuo Mask
vos, komunizmas stengiasi at
siskirti nuo komunizmo ir be
lieka tik, kad Amerika dabar 
jau vėl Maskvai siųstų pini
gus, kaip ji siunčia Titui ir 
žada siusti GomulkaL

mos bažnyčios kertinis akmuo. 
Pašventino vysk. Petras Maže
lis,. asistuojant kancleriui Br.

Nauii bakelio bokšto stotvtoiai
Varšuvoje susirinko 80 filo

sofų iš Rytų ir Vakarų ir per 
keturias dienas svarstė, ar žo
džiai “laisvė” ir “tiesa” gali

• ItoHjos kom. partija iš
siuntė 12 asmenų delegaciją J 
Maskvą ryšių stiprinti (Valdžia 
tai parėmė, duodama vizas).

• Danties lėktuvas liepos 
16 nukrito Naujojoj Gvinėjoj 
į jūrą, žuvo 50, tarp jų 19

Jūrų laivyno laive “The So- vaikų. - Daugiausia Olandijos 
mersworth” liepos 17 sprogo kariai, tarnautojai ir jų šei-

Prancūzijos kalėjimų sargai Poznanės pereitų metų suki- 
paskelbė streiką. Kai kurie lėlius — dabar Cyrankiewicz 
tiesiog išsivaikščiojo namo, sakė — komunistų partija lai-

Lenkijo* ministeris pirmi
ninkas Cyrankiewicz liepos 16 
atvyko į Poznanę ir darbinin
kam lygino sovietinę padėtį 
su Lenkijos padėtim. Jis aiški
no, kad dabar Sovietų Sąjun
ga eina tuo pačiu keliu kaip 
Lenkija.

žavėjimą, kaip pažangiai ang
lai ir prancūzai tvarko koloni
jas. Aiškino, kad jie verti ne 

Anglijos min. Ltoydas pa- pasmerkimo bet nuopelnų pri- 
siūlė sudaryti keturias komei- patinimo 
jas, kurios svarstytų skyrium 
atominių bandymų, atominių 
ginklų gamybos, tradicinių 
ginklų ir kariuomenių sumaži
nimo, oro* kontrolės klausimus. 
Per keturis paskutinius dery
bų mėnesius Sovietų atstovas 
Zorinas tik dabar neatmetė ko-

baldus. drabužius. Ypatingai 
susidomėję reklamom apie vai
stus, kurie mažina alkį ir ta
riamai padeda išlaikyti lini

ne, jog Žukovą* labai įsivėlę* viCTO* BH»X, New. iMv
yra į Vengrijos aferą, ir Bei- mMataitėnu ■ įafcšaf ■ tatate- 

Darbininkai jam to pareiškė tųjų Rūmų jam rodomas dido- *•*
mo neužmiršo ir reikalavo pa- lis palankumas gal sukelti no- norl m rydyte
siaiškinti. Dabar jis ir sukosi, susipratimų dėl Amerikos poli- 
kad jeigu jis nebūtų taip kai- tikos.
bėjęs, ir raminęs, tai vaisiai Kiti diplomatai, sako NYT, 
būtų tokie kaip Vengrijoje, nurodo, kad dar neišaiškinta

Duris atvėrė?
į prezidento pareiškimus 

žiūrima kaip į Eisenhovverio 
iniciatyvą pasitarimam. Tai 
durų atidarymas. Žengti pro 
jas ar ne, dabar jau priklauso 
nuo Maskvos. Pastebima, kad 
Eisenhoweris jau antru kartu 
Žukovui atidaro duris. Pirmu 
sykiu tai padarė, apsilankyda
mas Maskvoje ir pakviesdamas 
Žukovą atvykti į Washingtoną. 
Tuo pakvietimu Žukovas nepa
sinaudojo. Ar pasinaudos ant
ru kartu atidarytam durim?

Suomijos profesinės sąjun
gos liepos 5 nutarė prisidėti 
prie tarptautinės laisvo darbo 
unijų konfederacijos. Maskva 
apkaltino, kad tai Suomijos 
neutralumo laužymas.

o jo sistema, 
remiasi idealiz-

Garsas pagal jūros lygį eina 
760 mylių greičiu. Jei garso 
greičiu Gleen būtų skridęs, 
būtų pasiekęs Brooklyną per 
3 vai. 14 min. Jei būtų skri- _
dęs žemės sukimosi greičiu X į^ai^,* »« P|ieno P«motontaką.
butų pasiekęs Brooklyną per 2 1
vai. 57 min. 9 sek. Bet lėktų-

Mažina 
kariuomenę 

Apsaugos sekr. Wilsonas 
liepos 16 įsakė iki metų pabai
gos atleisti iš kariuomenės

rą Eisenhoweris
per tris valandas diskutavę 
apie komunizmą, jr demokrati
ją: katra: sistema geresnė pi
liečiui. Esą Žukovas pavartojęs 
tokius efektingus argumentus, 
kad Eisenhoweriui buvę labai 
sunku apginti savo tezę ir at
remti Žukovo tvirtinimus, nes 
Žukovas tvirtinęs, kad mūsų 
sistema, demokratija, remiasi 
materializmu, 
komunizmas, 
mu. Žukovas kalbėjęs:

jūs sakoje žmogui, kad jis 
gali daryti, kas jam patinka; 
jis gali nieko nedaryti. Tai pa
taikauja jo egoizmui. O mes 
(rusai) jam sakome, kad jis 
privalo pasiaukoti valstybei.

vietai nori, kad atominiai ban- Stevensonas patenkintas 
dymai būtų sustabdyti 2—3 Buvęs demokratų kandida- 
metam. Amerika siūlo 10 mė- tas į prezidentus A. Stevenso- 
nesių, kurie galėtų būti pra- nas grįžo iš savo kelionės po 
tęsti kitiem 10, bet sykiu turi Afriką ir pareiškė didėti susi- 
būti vedamos derybos dėl ato
minių ginklų gamybos sustab
dymo ir kontrolės iŠ oro.

Prezidentas Ei$enhoweris 
liepos 17 davė netikėtų parei
škimų spaudai apie maršalą 
Žukovą. Korespondento klau
siamas, 

ar nebūty naudinga, jeigu 
apsaugos sekretorių* Wilsonas 
susitiktų su Sovietų apsaugos 
ministeriu Žukovu,

Eisenhoweris tam pritarė. 
Tai galėtų būti Maskvoje ari 
Washingtone. Pasitarimas ga
lėtų būti privataus pobūdžio. 
Ir toliau prezidentas pasakojo 
apie savo santykius su Žukovu 
labai entuziastingai.

Esą Eisenhoweris ir Žuko
vas bendradarbiavę Berlyne 
labai nuoširdžiai. Žukovas e- 
sąs įsitikinęs komunistas, bet 
garbingas žmogus. Vieną vaka-

tojų yra graikai, vienas ketvir
tadalis turkai

Pačiame Kipre buvo didelės 
demonstracijos prieš . neleidi
mą arkivyskupui Makarios gy
venti Kipre ir prieš suimtųjų 
graikų nepaleidimą. Esą suim
ta ir tebelaikoma apie 1000.

Mtefcėjt 10 melų nwglčk« Tačiau per paskutinius ketu- 
Mente, Mo.. DHeUo 18 su- *■>«><« ne^vo kruvinų 

sitaokė U metų TUrner ir 10 -susidūrimų.
metų molinė Donna Nichols.
Bet medaus mėnesiui praėjus • Afr,kot Arijo* 20 vais

te Dniepro kanalą), kur jis 
rengėsi daryti kinkius “mo- taupymo sumetimais. Busią 
ksl^’’tapymus. Reikalą- 200 mil.

vo taip pat, kad skalbtų jo 
skalbinius. Kari ji nenorėjo to 
darbo dirbti, ją mušė ar iš
rengdavo ir vertė Šalti.

Išgelbėjo merpną iš vergi
jos atsitiktiiiamas. Ji išmetė

Žukovas galutinai Žukovo rolė Maskvo
je ir abejoja, ar buvo išmin
tinga Baltiesiem Rūmam rody
tis su tokiais pareiškimais.

Diplomatai taip pat pastebi, 
kad

Maskvos propaganda gal pa
sinaudoti šiuo panriškimu; 
kaip Vakarų lyderių prisipaži
nimu, įc9 komunizmo argu
mentai esą sunkiai atrsntami.

Valstybės ir apsaugos de
partamentai tačiau neofi
cialiai jų pareigūnai prisipaži? 
no esą nustebinti pareiškimo 
tonu. - —..... z - ■

Galima pastebėti, kad ne vi
si žavisi ir ano meto bendra
darbiavimu tarp Žukovo ir Ei- 
senhowerio. Eisenhoweris lau
kė, iki Žukovo kariuomenė pa
siims Berlyną; laukė taip pat, 
iki sovietai pasiims Prahą. Tai 
vienapusiškas bendradarbiavi
mas. Tokį bendradarbiavimą 
Žukovas mielai atnaujintu ir 
išplėstų, jei Amerika lauktų, 
iki Žukovas pasiims Romą ir 
Paryžių.

Optimizmas, nes atlaikytos iškilmingos mišios. 

Pamaldose dalyvavo apyfinkės 
kunigai ir tūkstančiai tikinčių-

pro langą rašteliuką, kurį rado 
kaimynas ir pranešė policijai. 
Gydytojai tvirtmo, kad jis ne
pilno proto ir už tai jau buvo 
sėdėjęs psichiatrinėje ligoni
nėje (panašiai ir Chruščiovas 
apkalttejo didįjį vergų gro- “T* - •**
bimo pirmataką Staliną).

Laivyno lėktuvas, vadavau- ja •pa^Sr
jamas majoro John H. Gleen ..................................... - - -. -
jr. iš Los Angeles atskrido 
liepos 16 į Brooklyną per 3 v. 
23 minutes. Valandai viduti
niškai išėjo 726.48 mylios. Bu- kė opUnlUnro 
vusį rekordą per Ameriką nuo 
vieno vandenyno iki kito su
trumpino 23 minutėm 25.2 
sek. Bet nepasisekė pralenkti 
garso nei žemės sukimosi.

pareiškimas sutiktas su nuste
bimu. Pirmą reakcija buvo pa
čiame pasikalbėjime su žurna
listais. Vienas iš žurnalistų 
tuojau paklausė, ar preziden- 

. * tas tikrai mano, kad sunku į-
ko Ukrais kovotojais uii sočia- rodyti> jog demokratija yra 
tarnų. O prte metus birželio ide'listiatesnė santvarka ne- 
28 tas pats Cyrankievncz, at- komunizmas.
vykęs I Poznanę, grasino: ^ebi, kad

100,000 vyrų. Armijoje bus 
sumažinta 50,606 ir palikta 1 
miL; • aviacijoje sumažins 25,- 

tociklo ir nusigabeno namo. laivyne 15,-
Smfe uždaSj^ rūsyje ir iš °°°’ ^ 650’000’ IĮiarmU su‘ 

•; ^^.vvT _ H , mažins 10,000 ir paliks 190,-tpn neiSado nėr nusketvirtoVLTT 000. Dabar viso esą Amerikos mėnesio. KriKalavo, kad ji pa- . . .. _ _ .
dėtų jam duobę rūsyje kasti kanuomeneje 2,790,954.

Prezidentas tam pntare
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DARBININKAS
YHF. WORKER (TM« Copyright) .By FRANCISCAN FATKERS 

Eina mto 1*15 metų. 1951 aujungS AMERIKĄ, LOS

ORGANĄ bARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered m aecond class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Aot 
o* Marcb 3, 1879, originaily entered as
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Domeatlc yeariy ■ - $6.00
Brooklyn, N. Y.  $6.50
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Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SU2IEDELIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniaf nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinj ir kalbą redakcija neatsako.

Enciklika prieš materializmą
tis kovąi su “baisiu materia
lizmo gundymu”, kurį sudaro 
materialistinė pasaulėžiūra po- . 
litikoje, pinigo pervertinimas 
žmogaus gyvenime ir kūno 
kultas.

Taigi, dvejopas materializmo 
pavojus žmonėm graso: rytie- 
tinis bolševikine sistema ir va- 
karietinis moraliniu smukimu. 
Abudu jie turi tą ryšį, kad 
žmogų lenkia “tiktai į me
džiaginę gerovę ir žemiškąjį 
pasitenkinimą” (Pijus XII). 
Jei bolševizmas nuo medžiagi
nės gerovės yra labai toli, tai 
ji šmėkši visuose jo siekimuo
se, kaip aukščiausias tikslas. 
Vakaruose daug kas tariasi to 
tikslo pasiekęs, galėdamas ten
kinti visa, ko kūnas įsigeidžia. 
Tuo būdu sutariama su pran
cūzų materialisto J. Lamettrie 
šūkiu: “Naudokis gyvenimu, 
kol su mirtimi baigsis visi

Žodis materialistų yra tiek juokai”!
pat senas, kaip ir žmogus su 
savo klaidom. Dar senųjų indų 
filosofijoje, toli prieš Kristų, 
randame Čarvakos mokslą, ku
riam siela “yra niekas”. To
kių niekinių filosofų materia
listų niekada nestigo nei ki
tiem laikam. Naujų laikų gam
tos mokslai buvo labiausiai 
materializmo užkrėsti. Bet jie 
“į daugelį filosofijos klausimų 
teatsako nepatenkinamai arba 
visai neduoda atsakymo” (A 
Stoecklis).

Šiandien gamtos mokslai vis 
labiau nusigręžia nuo materia
listinių pažiūrų, bet pats ma
terializmas yra giliai įsisurbęs 
į praktinį žmogaus gyvenimą.

mūsų laikų 
materializ- 
visuomeni- 

Jisai nepri-

Materializmas yra pažiūra, 
kad nieko kito neegzistuoja, 
kaip tiktai medžiaga. Nėra nei 
Dievo nei sielos. Žmogus tėra 
medžiagos gabalas arba “tai, 
ką jisai valgo” — grubiai išsi
reiškė vokietis L Feuerba- 
chas, mokytojas Karolio Mark
so.

Marksizmas yra 
pats grubiausias 
mas, pritaikytas 
niam gyvenimui, 
parista pasaulyje jokių reiški
nių, kurie būtų nebe materia
lūs. “Įvairialyčiai pasaulio reiš
kiniai yra tik įvairūs judančios 
medžiagos pavidalai” (Stali
nas). Visa, ką mes vadiname 
dvasia, tėra medžiagos keiti
masis ir virpėjimas. Tuo būdu 
ir siela, anot Fr. Nietzches, 
yra tik “kūno žodis”, jo virpe
sys.

Pijus XII šiom dienom dar 
kartą stipriai pasisakė prieš 
materialistinį gyvenimo supra
timą. Jisai ragina visus jung-

Published Semi-WeekJy exc«pt hoil- 
day weeks, when faued weekly

srcond daM matter at Boston, Mas*. 
V. 1915.
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Amorlįcojo matams --------------- $6.00
Brooklyn, N. Y. ---------------- $6.5C
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Užsienyje ------------------------------ $6.50

Encikliką prieš tokį mate
rialistinį gyvenimo supratimą 
popiežius Pijus XII išleido ry
šium su artėjančia Liurdo ap
sireiškimų šimtamete sukakti
mi (1858—1958). Dievo Moti 
nos apsireiškimas Liurde ir 
nuostabūs išgijimai paliudija, 
kad ne visa išaiškinama me
džiaga ir gamta, kad aukščiau 
jų yra dvasinis antgamtinis 
pasaulis, kaip tikroji realybė. 
Materializmas yra grubi klai
da ir suvedžiojimas.

Antra, apsireiškimas Nekal
tojo Prasidėjimo kreipia dė
mesį, kad žmogaus nekaltume 
ir jo moralinėje tvarkoje glū
di gyvenimo prasmė ir tikroji 
laimė. Tad “negali būti nei 
vaisingos taikos nei pastovių 
susitarimų, kol nebus apvaly
tos širdys (Pijus XH).

Tarptautinė Darbo Organi
zacija (ILO) yra Jungtinių Tau
tų padalinys. Jos tikslas yra 
siekti pastovios taikos, rūpi
nantis socialiniu teisingumu, 
gerinti darbo sąlygas, kelti gy
venimo lygį (Standartą), ska
tinti ūkinę pažangą.

Panašią organizaciją turėjo 
ir prieškarinė Tautų Sąjunga, 
kurios centras ir rūmai 
Šveicarijoje, Ženevoje. 
Jungtinės Tautos įsikūrė 
Yorke, tai anie rūmai 
pavesti Tarptautinei Darbo 
Organizacijai. Čia ji posėdžiau
ja R renkasi konferencijom.

Paskutinė konferencija, ke
turiasdešimtoji, įvyko birželio 
—liepos mėn. Konferencijoje, 
tarp kito ko, buvo pasmerkti 
prievartos darbai.

buvo
Kai 

New 
buvo

Tautom, 
darbinin- 
vadovavo 
pasekre-

Wilkins. So-

KONFERENCIJOS SUDĖTIS
Konferencijoje dalyvavo a- 

pie 900 atstovų ir stebėtojų iš 
73 kraštų. Buvo atstovauja
mos atskiros valstybės, kurios 
priklauso Jungtinėm 
unijos, darbdaviai ir 
kai. JAV delegacijai 
darbo departamento 
torius J. Ernest 
vietų Sąjungai ir jos sateli
tam, kurie turėjo atskiras de
legacijas, vadovavo A. Aru- 
tiunianas. Konferencijai pirmi
ninkavo Australijos darbo mi 
nisteris Harold E. Holt.

Vengrijos atstovam nebuvo 
pripažinti mandatai. Vengrus 
stengėsi ginti rusas Sergiejus 
A. Slipčenko ir Kadaro atsiųs
tas iškamša Laszlo Hermannaš.' 
Jiedu nieko geresnio negalėjo 
pasakyti, kaip tik koliotis, la
biausiai puldami amerikiečius. 
Klausimas buvo išspręstas bal
savimu. Balsuota net 3 kartus.

Pirmiausia, nubalsuota ne
pripažinti mandatų Kadaro 
darbdaviu atstovam (141 bal
sas p'ieš 7. susilaikius 35). 
Antru kartu nutarta nepripa
žinti ir Kadaro atsiųstų darbi
ninku atstovų (141 prieš 5, 
susilaikius 20). Tėčiu atveju 
balsuota nepripažinti teisių 
konferencijai Kadaro vyriausy
bės atstovam (94 prieš 8, su
silaikius 52). Šiuo atveju ne
surinkta 2/3 daugumos dėt 
formalinių priežasčių. Kadan
gi Kadaro vyriausybės delega
cija tebesilaiko Jungtinėse 
Tautose, tai konferencija pali
ko ta klausimą spręsti Jungti
nių Tautų visumos susirinki
mui. Išmetus Kadaro delegaci
ją iš Jungtinių Tautų, komu
nistinės Vengrijos atstovai iš-

Pasmerkė prievartos darbus
Tarptautines Darbo Organizacijos konferencija Ženevoje

svarstymas 
Tą klausimą 
Darbo Fede- 
1947 metais.

kristų ir iš Tarptautinės Darbo 
Organizacijos.

PASMERKTI PRIEVARTOS 
DARBAI

Opiausias klausimas konfe
rencijoje buvo 
prievartos darbų. 
iškėlė Amerikos 
racija (ALF) dar
Buvo sudarytas komitetas 
klausimui tyrinėtu Tyrinėji
mas ilgai buvo kliudomas So
vietų Sąjungos atstovų. Kon
ferencijose jie taip pat kliudė 
tą klausimą svarstyti, ir taip 
užtruko visą dešimtį metų.

Paskutiniu laiku sovietai 
kreipė dėmesį Į kolonializmą, 
kaltindami amerikiečius ir an
glus. Bet čia greitai buvo su-

PREZ. D. EISENHOVVERIS ir AFI—CIO pirmininkas G. Meany. 
Abu pasveikino Tarptautinę Darbo Organizaciją . konferencijos 
proga.

(Atkelta iš 2 pslj 
nutiko, rodo ir soc. demokra
tų programiniai pasisakymai. 
Antai jau 1907 metais parti
jos pasisakymas nepriklauso
mybės reikalu yra tamsesnis. 
Jei V. Kapsukas savo “Kovo
je” 1916 teisingai rašė, tai:

“Juo labiau pradėjo daly
vauti judėjime ir partijoj 
slaptos darbininkų minios, juo 
daugiau jos nepatenkintos bu
vo sena programa. Galų gale 
po ilgos kovos 1907 m.

suvažiavime buvo atmestos 
visokios patriotinės priemaišos 
jos programoje ir Įdėtas reika
lavimas demokratinės Rusijos 
respublikos su Lietuvos auto
nomija.

Dabar, matyti, vėl atgyja tie 
senieji palikimai. Ir nenuosta- 

prasta, kad sovietų kolonializ*- 
mas yra žiauresnis už tą, kuris 
anksčiau buvo. Dabar vakarų 
valstybės kolonijų mažai turi, 
ir tom suteikiama nepriklauso
mybė. Tada sovietai griebėsi 
kitų priemonių: konferencijo
je siūlė rezoliuciją dar perre
daguoti ir pateikti kitai konfe
rencijai Tačiau konferencijos 
atstovai su tuo nesutiko.

Balsuojant prievartos dar
bai pasmerkti 240 balsais, nie
kam nepasisakius prieš. Nė 
sovietai ir jų satelitai nedrįso 
prieš balsuoti.

Tuo jie patys save pasmer
kė.

Rusai ir vengrai tik pade
monstravo, išeidami iš salės, 

bu, nes ten kalba socialistų 
vardu pora senųjų partijos vei
kėjų, kurie dar anaiptol nebu
vo atsikratę senųjų palikimų... 
Vienos šitos poros inteligentų 
nutarimas * nepriklausomybės 
Lietuvos reikalavimo, nesutin
ka su L. S. D. P. programa, 
kurios juk nieks neturi teisės 
be suvažiavimo pakeisti”.

Tokia buvo padėtis partijoj.
Užtat paliekant nuošaliai 

buvusius ar būsimus pareiški
mus dėl nepriklausomybės, 
tenka ribotis tik kalbamu Pet
rapilio seimu ir konstatuoti, 
kad tada Rusijoje buvę ir sei
me pasireiškę socialistai nepa- 
sirodę esą savo senosios prog
ramos aukštumoje: už nepri
klausomybės reikalavimą jie 
nepasisakė, (b. d.) 

kai kalbėjo Amerikos unijų at
stovas George P. D«laney. Jis 
paklausė: “Kiek dar ilgai mes 
leisime šios organizacijos na
riam — atskirom valstybėm— 
laužyti mūsų visų priimtus 
principus?”. Tai buvo taikoma 
Sovietų Rusijai ir jos sateli
tam. Airių atstovas John J. 
O’Brien pabrėžė, kad

"seniai jau yra surinkti ne
paneigiami įrodymai, kad už 
geležinės statos yri prievarti
niai darbai".

Konferencijos priimta rezo
liucija draudžia žmones darbu
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Nesutaria dėl Karaliaučiaus
Didžioji Sovietinė Enciklope

dija, o pagal ją ir Sniečkaus 
pariija Lietuvoje tvirtina, kad 
“Tarybų Lietuva sujungė visas 
savo žemes” ir kad “Karaliau
čiaus sritis nuo amžių buvus 
slaviška”. Tuo tarpu Juozas 
Grušas savo tragedijoje “Her
kus Mantas” tai ginčija. Trage
dija šiuo metu Lietuvoje turin
ti didelio pasisekimo.

sta-

Planai elektros stotim 
Lietuvoje

Kauno hidroelektrinės 
tybos inžinierius A. Brazaus
kas informuoja, kad pastačius 
Kauno stoti būsiančios pradė
tos tokios stotys prie Smali
ninkų ir prie Jonavos ant Ne
ries. Kiek vėliau būsią stato
ma prie Birštono, Alytaus, 
Druskininkų, Gardino, 
ir Dokudovo (Rūdijos 
ny). Pirmosios Kauno 
turbinos pradėsiančios 
po 2—3 metų. Esą jau 
40 U žemės darbų ir vėlai ru
deni numatomi pirmi betoni
nės užtvankos darbai. Užtvan
ka pakels Nemuno vandenį 20 
metrų, tvenkinys užsems 63 
kv. kilometrų plotą. Nuo už
liejimo Darsūniškio kaimą sau
gos pylimai.

Mąstų 
pasie- 

stoties 
veikti ' 

atlikta

Dovanos Maskvai
Vilniaus “Elfos” elektrotech

nikos įmonė gamina magneto
fonus ir siunčia juos į visą So
vietų Sąjungą. Šimtai magne
tofonų būsią išdalyti dovanom 
“pasaulio jaunimo festivalio 

bausti, t. y. suimti ir siųsti 
juos į prievartęs darbus dėl 
politinių įsitikinimų, opozicijos 
vyriausybės politikai, rasinių, , 
socialinių k religinių skirtu
mų ir versti žmones prievar
tos darbam, kad pakeltų kraš
to ūkinį gyvenimą.

Visa tai labiausiai ir liečia 
Sovietų Sąjungą.

Darbo konferencijos nutari
mai dar reikalingi atskirų val
stybių patvirtinimo — ratifi
kacijos. Savaime suprantama, 
kad tai ne kiekviena valstybė 
padarys. Dar daugiau: Sovietų 
Sąjunga nieko nedalys, kad 
prievartos darbai pas ją išnyk
tų, nes ji tik vergų darbu re
miasi. Bet jau tai gerai, kad • 
viešai ir viso pasaulio darbo, 
žmonių vardu prievartos dar
bai. buvo pasmerkti.

.

RAŠO ALMU S

dalyviam”. Kas už tai apmokės 
— neskelbia.

Ekonomistai posėdžiavo
Vilniuje buvo “tarybinių 

ekonomistų” suvažiavimas. Iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
ekonomistų dalyvavo tik tie, 
kurie buvo sugebėję prisitai
kyti ar buvo vertinami už jų 
laimėjimus krašto ūkiui, t Pra
nešimus darė ekonominio fa
kulteto dekanas J. Pauliuko- 
nis, Mokslų akademijos ekono
mikos instituto direktorius K. 
Meškauskas, 
“buržuazinio 
tarybinio” j 
Budrys. M. Gregorauskas 
bėjo, kas pasiekta maisto 
kimui pagerinti Kalbėjo taip 
pat plano komisijos pirminin
kas J. Laurinaitis apie specia
listų vaidmenį planuojant lie
tuviško ūkio atkutimą. Gal 
būt, šio vaidmenio siekiant 
grąžinami kai kurie specialis
tai, kurie buvo pašalinti “as
menybės kulto” laikais.

skirtumą tarp
i ekonomisto 
ryškino prof. Dz. 

kal- 
tie-

Punios šilas
Punios šilas šiuo metu yra 

paverstas gamtos rezervatu.

Tarnaičių “klasė"
V. Kurkis “Tiesoje” infor

muoja, kad dabar Lietuvoje 
“daugumas darbininkų ir tar
nautojų” laiko “namų darbi
ninkes — tarnaites”. Jų darbo 
sąlygos nesančios blogos, tik 
kai susensta — pavaromos, ir 
tada jom nesirūpina net ir val
džia.

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

51.
Oskaras bematant nusipir

ko lenktynių laimėtoją už ne
paprastai aukštą kainą ir pa
reiškė žmonai, kad jis mielai 
įsigytų' Vienoje rūmus, nes 
tenai jis norįs pasistatydinti 
šaunią arklidę lenktynių žir
gams, kuriai planą sudarė žy
miausias sostinės inžinierius.

— Bet brangus Oskare, — 
kalbėjo grafienė vieną laimin
gą kartą, kada jai pavyko gau
ti su vyru pasikalbėti, —bran
gus Oskare, jeigu dabar lažy
bomis laimėjai du šimtus tūk
stančių guldenų, tai ar negali 
atsitikti, kad būsimų lenkty
nių metu dukart daugiau pra
laimėtum?
' — Man tatai negali atsitik
ti.

— Tai gali atsitikti kiekvie
nam. Pavyzdžiui, grafas N. N. 
turįs garsiausią arklidę visoje 
Vengrijoje, kurio , arkliai yra 
visų žymiausieji, juk beveik 
visada lenktynėse palieka pra
laimėtoju.

— Na, taip, nes jis tik pu
sės teišmoko to, kas reikia 

mokėti.
— Kaip, ką reiškia “tik pu

sės?”
— Na, tai labai paprastas 

dalykas: jis “tik savo jojikam 
labai gerai moka. O kas būna 
išmokęs visą tą meną, tas sa
vo jojikams taip pat gerai mo
ka, bet savo priešininkų joji
kams moka žymiai daugiau, 
negu jų pačių ponas.

Grafienę tokie dėsniai ap
stulbino.

— Neversk manęs tikėti, 
kad ir tu panašiai elgiesi!

— Tai ar aš turiu mulkis 
būti?

— Tatai juk yra klasta.
— Mano miela! Tu šito vi

sai nesupranti. Kur arkliai vai
dina svarbiausią rolę, ten vis
kas leistina.

— Tad gerai! Sutinku, kad 
šiandien ten, kur arkliai yra 
lošėjai, lordas turi tokį patį 
patentą, kokį turi paskutinis 
čigonas, verčiąsis arklių pre
kyba ir mainyba. Bet kas at
sitiks, kai kuris nors kitas ta
vo priešininkas papirks tavuo

sius jojikus?

Grafas Oskaras garsiai nusi
juokė.

— Aiškus daiktas, kad taip 
padarys! Kodėl jis negalėtųtę 
padaryti? Esu įsitikinęs, kad 
artimiausiose rungtynėse, ka
da mano žirgai turės lenkty
niuoti Pešto arenoje, mano 
jojiką nuo galvos iki kojų ap
auksins. Tegu papirkinėja. 
Lenktynių dieną mano jojikas 
staiga suserga, ima jam pilvą 
skaudėti, nebegali joti. Ką be
darysi. Aš turiu atsarginį joji
ką, apie kurį niekas nė many
te nemanė, ir jis lenktyniuos 
“My Dream”. Na, ponuliai, iš
sižiokite!... Manęs niekas neap
vogs.

Grafienė nutilo.
Tačiau buvo kitų, kurie ne 

taip lengvai leidosi suramina
mi. Džokėjų klube Oskarui te
ko patirti nemalonumas dėl 
praėjusių lenktynių. .Kažkas 
pernelyg garsiai ėmė sampro
tauti apie neaiškiu būdu lai
mimas ląžybas.

— Na, ir tam galima rasti 
puikus vaistas: dvikova. Dviko
va užčiaupia lūpas visoms ne
malonioms pastaboms.

Vieną gražų rytą Oskaras 
pareiškė žmonai, kad jis turįs 
kuo greičiausiai * vykti į Pešt. 
Tenai {vyksiąs kažin koks la
bai svarbus balsavimas ponų 
rūmuose. Izraėlius pavojuje.

Teatlieka grafas tautišką pa
reigą.

Kitos dienos laikraščiuose 
grafienė netikėtai perskaito, 

kad buvusioje Pešto lenktynių 
arenoje vakar po'pietų pišta- 
lietais susikovęs grafas Oska
ras Y. Y. su svetimšaliu didi
ku O. X.; pastarajam dvikovo
je peršautas petys, o pirmasis 
liko sveikas. Įvykio priežastis 
buvęs kažkoks ginčas.

Kai ši žinia atsirado laikraš
čių skiltyse, Oskaras buvo jau 
namie, savo bute. Buvo grįžęs 
nakties traukiniu ir tuojau at
sigulęs į lovą. Kai parvažiavo, 
grafienė dar miegojo.

Perskaičiusi šią žinią, ji kuo 
greičiausiai nubėgo į vyro 
miegamąjį dar su laikraščiu 
rankoje. Sunku buvo jis paža
dinti, nes labai kietai miegojo. 
Kelionėje visą laiką buvo gė
ręs su savo liudininkais.

Sunkiai jis heparino žmoną. 
Iš pradžių mėgino ją vadinti, 
visais litanijos vardais, iki ati
tiko tikrąjį.

Paskui vėl nieku būdu nega
lėjo nusiteikti jausmingai — 
ko troško jo žmonelė.

Negalėjo žmogus suprasti, 
kam čia reikia taip džiaugtis, 
kad jam netrūksta nei rankos, 
nei kojos, nesuprato žmonos 
džiaugsmo ašarų.

— Kas ten atsitiko, ar kas 
numirė?

— Man laimė, kad tu tebe
gyvas!

— Tai ko čia verki?
— Juk tu koveisi!
— Tas buvo taip seniai, jog 

aš jau užmiršau!

— Oskare! Jeigu būtų tave 
užmušę...

— Juo geriau būtų buvę, 
nes tada bent būčiau galėjęs 
ramiai išsimiegoti.
— Dėl Dievo! Nekalbėk taip! 

Aš kenčiu sielvartą! Prižadėk 
man, kad nuo šiol niekada su 
niekuo nębesikausi!

— Na, štai kad norėjai... 
Antrasis numeris.

— Ką tu kalbi apie kažkokį 
antrą numerį?

— Du ir du... yra dukart du.
— Bet kalbėk protingai!
— Vienąkart du esi tu; ant

rąkart du, tai tavo duktė. Ir ji 
iš manęs reikalavo, kad pir
miausia neloščiau kortų, pas
kui, kad nesikaučiau. Ji reiškė 
dar ir trečią reikalavimą. To
dėl aš jai parodžiau nosį. O 
šiandien tu keli tuos pačius 
reikalavimus. Ko gero dar su
lauksiu ir trečios sąlygos iš
girsti.

— Man tavo gyvenimas te
rūpi, daugiau nieko nebijau.

— Nebijok ir dėl mano gy
venimo.

— Jeigu jau būtinai nori, 
tai kaukis kardais, bet tiktai 
ne pištalietais. Viena kvaila 
kulipka, o aš neteksiu visos 
laimės.

— Juk aš nebesikaunu su 
bet kokiu piemeniu, kuris šau
do kažkur į orą ir dėl savo 
kvailumo gali man kulipką į- 
varyti; aš šaudausi tik su to
kiais, kuriuos žinau puikiai 
taikant.

— Ir vis dėlto juos užkabi
ni?

— Na, žinoma, nes jie gerai 
taiko.

— O jeigu jie gerai taiko?
— Tai negali į mane patai

kyti.
— Šito negaliu suprasti.
— Nieko nuostabaus, nes tu 

iš viso sunkiai supranti reika
lus. Tu nenori nieko kaip rei
kiant apsvarstyti. Leisk man 
miegoti ir eik sau pas savo 
papūgas.

— Neišeisiu, kol mane nu
raminsi. Kas tai galėtų būti? 
Ar tu esi didvyris, kurio joks 
ginklas neima? O gal tavo mo
tina ragana išmaudė tave tik 
gimusį kokioje užburtoje vers
mėje?

— Na, jeigu jau taip spiria
si, tai išaiškinsiu visą dalyką. 
Kai tik koks nors džentelme
nas ima būti man nemalonus, 
tuojau ieškau progos įžeisti 
kuriuo nors būdu, kad jis bū
tų priverstas kviesti mane kau
tis. Kvietimą, žinoma, priimu; 
tačiau kad ir kažin kur* būtu
me snsiginčiję ir susitarę kau
tis, aš statau sąlygą, kad dvi
kova įvyktų būtinai Vengrijo
je. Kur nors kitur pernelyg 
daug yra slaptos policijos, o 
pas mus dar nėra to šlamšto. 
Kituose kraštuose už mirtimi 
pasibaigiančias dvikovas smar
kiai baudžia; čia bausmės už 
dvikovas nėra laikomos negar
bingu daiktu. Be to, dažniau
siai karaliaus mitonė visiškai 

atleidžia nuo jos nusikaltėlį. 
Todėl aš ir noriu, kad kova į- 
vyktų Pešte. Pakviestasis visa
da turi teisę tokį reikalavimą 
pakišti. Dvikovai galiu naudo
tis savo paties pištalietais. Tų 
pištalietų aš neperku, bet juos 
perka mano sekundantai. Jie 
turi būti visiškai nauji, nie
kieno pirma nešaudyti. Pešte 
aš žinau ginkladirbį, pas kurį 
siunčiu savo sekundantus. Gin- 
kladirbis yra mano padaras. Iš 
to jam nemažas pelnas. Jis 
duoda mano sekundantui tuos 
du pištalietus, kurie tyčia pa
dirbti mano reikalams. Tačiau 
juodu abudu turi tą ypatumą, 
kad kulipka neša į viršų ir 
truputį į kairę. Vadinasi, kai 
aš šaudau, taikau per sprindį 
žemiau priešininko dešinėsės 
alkūnės, ir esu tikras, kad pa
taikysiu jam į krūtinę arba į 
petį. Anas nustato pištalieto 
vamzdį tiesiog į mano kaktą, 
todėl jo kulipka nuskrenda 
per sprindį aukščiau pro mano 
ausį. Čia yra visa gudrybė. 
Na, ar dabar jau žinai, ko no
rėjai? Dabar gali eiti fartapi- 
jonu paskambinti.

Grafienei tarytum sunkiau
sias akmuo užgriuvo ant krū
tinės.
. — Oskare! nejau aš turiu 
tikėti, kad tu man tiesą sa
kai?...

— O kas kitas tau begalėtų 
sakyti?

— Esi girtas.
(Bus daugiau).



ir pirkti pigesnį maistą. m. nuo Solon miestelio). Skau-MAISTO KAINAS

DON KAMILIAUS PASAULIS.

$3.00

$3.00

$5.00

910 WILLOUGHBY AVĖ.,

šteiną vidutiniškai 1,004, doL 
pąr praėjusiup metas mažinės 
išlaikymąspabrango apie 50

Pats įsigyk ir nuvežk dovanų savo giminėms ir pažįsta
miems šjąs rekomenduotinas lietuviškas knygas:

Skautų tėvai ir bičiuliai su 
šeimomis yra kviečiami savait
galiais aplankyti skautų sto
vyklą ir bendms laužus. Skau
tų tėvai, prieš vykdami į sto
vyklą, prašomi užsiregistruoti 
pas tunto skautų tėvų komite
to pirmininką Ed. Steponavi
čių tel FA 1-5906 (vakare nuo 
6 vai.).

VTVIAN DENUNGER, 5 metu, H Jersey City, N. J., gafi neirti, 
jei nepavyks širdies operacija. ..

imtas 6 ctanderių Pįymouth, 
Cbevrotet ir Ford mąšmos. 
Nuvažiuotą apie 10,000 mylių 
per metas. Kąą tuos skriaus 
prašoka, tam brangiau |F atsi
eina.

* Kainos automobilių 1958 
metam dar pakilę nuo 50 ikį 
300 doL Tai siejasi su pąkilu- 
$inm ptipnn kamnm
• Maži automobiliai bus pa

leisti | rinką atemąntį rudenį 
GM savo dirbtuvėse užsienyje 
gaminą naująjį Vietor (angliš
ko tipo) irOpel (vokiškojo). 
Tų liliputų ms^nos kmnuos 
apie 1,800 doL be taksų. Jos 
bus 52—55 arklių jėgos, pla
tumo 62 inčių, ilgumo —166.

Tai būtų ir viskas apie kai
nas, pragyvenimą ir automobi
lius. Tik norėčiau dar primin
ti, kad N. Carolinos valstybėš 
miestelis, kuris vadinosi Misū
ry (Skurdas), pravedus gerą 
kelią, perkrikštytas į Comfort 
(Patogumas). Gaila, kad nevi- 
siem pavyksta skurdą pakeis
ti į patogumą, nors gyvenama 
labai patogioje Amerikoje.

C (U. S. M.)

• Paskolos namam pirkti ar 
statyti yra dabar sunkiau duo
damos, nes krašte kyla susirū
pinimas dėl per didelio įsisko
linimo, perkant namus ne pa
gal savo pajamas. Dėl to kiek

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
TemŠHo«M H stiprio* radkjo stotie* WLQA, 15M kyfoeyetes

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 
VEMJAS—P. VIŠČINIS

□ SV. ANTANAS PADUVIETIS, Neūo Via*.
Moderniškas žvilgsnis f tą seną ir taip naują šven
tąjį. Vertė lietuviško žodžio meistras Ant. Vai
čiulaitis. 145 pusi________________________ $1.00

Skautę stovykla
Clevelando Pilėnų skautų 

tunto skautai, vilkiukai ir jū
rų skautai šią vasarą stovyk
laus nuo liepos 19 Ugi rugpjū
čio 4 Round-Up-Lake parke, 
30 mylių nuo Clevelando (4

to, S. Dariaus jūrų skautų lai
vo vadovai skautus pamokys 
plaukioti laiveliais. Stovyklos 
metu vyks įvairūs žaidimai ir

atstoti, bet rodo ir vfeBą so- tea, kuri turėdavo nuo 2000 
“ pajamų, sa

vaitei maistui išleisdavo 26 
dri.Kas uždirbdavo nuo 5000 
iki 6000 — 32 doL, o kam 
ateidavo pteigo 6000—8000 
doL per metus — pravalgyda^ 
vo 38 doL/ lsavakę. Betjeigu 
tiek pavalgytum ma^an už- 
iirbdam s, tar~ išturėtum -Įį- 
kuo apsirengti, nei kur gyven
ti. Kastokįais atvejais daryti
na? Reikia truputį susispausti

□ ABI DALYS — papigintą 
Šiuo siunčiu $__________ ir prašau prisiųsti kryželiu pažy
mėtas knygas adresu:

WMtt- -
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
Wra pacreOdmi ar ^pranešti, tai MamaNkaE. jduoktte ar tikėkite

AVFĄNęi AJfBtBnri m ct-
Mįuįį. Skyriai: A- U

P. Ivaškai. 328 W. Brnadirąy, ir Stąjys JfctaitĮ*, 495 E. Broatfavay, So. 
Boston, Maas,; Antanas Daukantas Marke*, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mus. Telefonai: NOnreed 7-l*4»; SOutii Bastos S-4SMĮ ar 
S-lSto; Klridavi 7-S63S.

vyrais, kurie atlieka tą patį 
darbą, siūlo darbo departa
mentas ir temia darbo sekre
torius Jamė P. Mitchell. v„ , _. ...

Tai tiek apie moteris darbi- ?“ ulbama mažiau, reikia
- - ' • !T mažiau valgyti...

Mriamoii Amirffįus imih_ A 
nėra dar tiek gerą, kad moti
nom . neraiHty dirbti,*

arba jos dFba, dusdamos 
dėt didesnės prabangos, bet 
apleisdamas Šeimoje savo vai
kus.
- Moteris reikia pateisiptl kai 
joms tenka ris daugiau ir dau
giau išleisti šeimos patini
mui. Taigi, truputis žinių apie

□ LIETUVOS ARCHYVAS, bolševizmo metai.
, > Dokumentacinė medžiaga, pilnas vaizdas «bolše-

r virtinio teroro. 436 pusi.

piną grabteius. Tuo ta*pu pats 
turi p^įri^ūnti

NAMAIS HĮ BUTAIS

Butai ir nąmąį taip pąt yra 
rtahranPA Snrinktnc ŽŠMOS 
(gou^og Yearbook) rodo, kad 
šiuo Įpetu nuosaikios kainos 3 
Tnįpgamųjų namas Philariolphi- 
joje —kateuoja. vidutiniškai 
8,500, MQwaukeę — 13,900, 
Kąnsas Citys —r 11,500. Butai 
2 mą^ąmų^i su visais patogu
mais — nuo 75 doL į mėnesį 
ikį 135. Taip kainuojami nau
ji, modemiški butai Jie dide
lei masei žmonių neprieinami

• Butui nustatomas penkta
dalis metinių pajamų. Vadina- 
si,*kas uždirbą 3000 į metus, 
tai butui tari išteisti ne dau
giau kaip 50 dolerių į mėnesį. 
Jei išlaidos pasidarą didesnės, 
tai tenka atsisakyti dalies mais- 
to, drabužių, susisiekimo if į- 
vairių patogumų bei pramogų.

• Namam pirkti tąip pat 
yrą ribos, šeimą tari tuaėti 
apie 8000 dolerių metqūų pa
jamų, kad galėtų savęs per
daug neapsunkįntį ir namą į- 
sigyti. Ji tada gali namą pirk
ti maždaug už 13,000 dol. Skai
čiuojama taip: reikia metinės 
pajamos dauginti iš 1, 6, ir tai 
bus perkamojo namo kaina. 
Pavyzdriui, 4000 doL metinės 
pajamos teleidžia namą pirkti 
ne brangesnį, kaip už 7000 □ SAULES GIESME, A. Maceiną.

Šis gabus filosofas visiems suprantamu būdu nag
rinėja nuostabų Asyžiaus šventojo palikimą krikš
čioniško mokslo šviesoje. Puikiai įrišta, 456 pusi. 
________________________________ _______ _  $5.00

DAILININKAS
Moterys n^ra be dąrbp ir 

namie, bet yž tat kad jos ąur 
gina savo vaikus, joms nemo
kama. Nemokama daugiau nė 
vyram, kurie turi daugiau vai
kų. Tėvąm patiem reikia apsi-x 
rūpinti. Dėl to didėja skaičius 
ište^jad^ moterų, kurios 
imasi dąrbo už namų

• Dąrbininiap motorų Ame
rikoje praėjusiais metais buvo 
20,842,000. Jos sudaro 30 pro
centų visų darbininkų. Tai rei
škia, kad daugiau negu treč
dalis (342 proe.) Ąm^ikos 
motmų dirba.

• Ištekėjusių moterų dirba 
12,126,000, arba 5,000,000 
daugiau negu prieš 10 metų. 
1^ jų' jFa^Bk viebas milijonas 
tokių, įtarių vyrai nedirba ar
ba mirę. Daugiausia tačiau 
dirba tokių moterų, kurių vy
rai uždirba ikį 5000 doL per. 
metas arba mažiau. Juo dau
giau vyras uždirba, juo mažiau 
žmona vęržiasi dirbti. Vadina
si, moters darbas dažnai -yra 
pragyvenimo • reikalas. Kitas 
reikalas, 'kai dirbama, kad “nė
ra ko veikti” arba kad “būtų 
dangteli pinigo” -

• Amžius dirbančiųjų mo
terų rodo, kad jom iš tikrųjų

nuobodu”, 
arba gera, kai “turi daugiau 
kišenėje arba banke. Tad dir
bančiųjų moterų tarp 45 ir 64 
metų skaičius per 10 metų pa
dvigubėjo. Kai kurios dirba 
dėlto, kad iš vyro algos nebe- 
išsiverčiama, ypač kai'reikia 
dar vaikus mokyti.

• Maži vaikai kliudo moti
nai dirbti. Tokių dirbančių nuūžiu kainas • sustoto ir nauju namu staty-
motmų, kurios turi vaikus ligi Amerikoje maistas brangs- verš‘eM.



lenės

RŪPINASI SUVIENODINTI LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ

į_ JL ’ Žilevičius, 
> Etizabetho, N. J.

S.Maškys

«. ■■ ■ ‘

— Jau senai berašiau ir bekli- 
binau “Darhėnnko” 
jos duris, yasaros 
atostogos atitraukė

būtų reikšminga tautiniu at 
žvilgįu ir kurios šVorį jaustų 
kiti Užtat kiek dėmesio ir 
energijos rodome tarpusavio 
peštynėms ir iš jų kylančioms 
deryboms! ■

Kaip bendruomenė savo eg
zaminų toliau laikys, priklau
sys nuo musę pačię.

Gimtoji kalba kaip stipriau
sias lietuvių ryšys, lietuviška 

» šeima kaip tautos gyvybės 
versmė, tautinė mokykla kaip 

__  lietuviškos dvasios židinys, lie
tuviškas laikraštis i* knyga, 
tautos kultūros pažinimas, pa
sisavinimas ir išlaikymas, tau
tinio solidarumo ir meilės ug
dymas — štai pagrindiniai 
bendruomenės siekimai

Pavartykime tik mūsų spau
dą — ir pamatysime,

kokį jau didelį k platų dar
bo barą yra bendruomenė už-

sis rūgs. 1. Stovykla paankstin
ta dėl to, kad Massachusetts 
vStSTyOBf* lNnWr RMNCSEO nwTll 
pracbdaNM anksčiau rugsė
jo 5. Stovyklai vadovauti pa
kviesta jamu, energinga vado
vybė. Stovyklon priimami ir 
.naataatininkai. Mokestis už sto- 
vyktavėna —-■- 37 dol. • abiem

mokyklos gyvenimą, kas mo- mokyklą jis ~yra baigęs, kurių 
kyklai vadovavo, kas joje dės- lituanistinių dalykų yra mokę- 
tė, kiek buvo mokinių jjr Lt. sis' ir kaip jo lituanistinis ųao- 

Mokinys, baigęs lituanistinę kėjmas įvertinamas.
mokyklą (tiek pradžios, tiek Tiek pradžios, tiek aukštes-
aukštesniąją), gauna atitinka- niajai lituanistinei mokyklai VISUOMENINIAI REIKALAI

lentelės.’

nimo . pasirodymas žiūrovų 
akyse ištriško pasigėrėjimo, 
pasididžiavimo ir džiaugsmo 
ašaromis. Tokį pat pasigėrėji
mą kėlė ir anos tūkstantinės 
pačių žiūrovų minios, čia ir 
yra bendruomeninio darbo 
prasmė, kad dėti tautiniai už
simojimai atliekami visų dar
bu ir visų parama.

Bendruomenė specialiems 
kultūriniams uždaviniams" su-

Pasidžiaugęs proga susitikti 
k pasiinformuoti, tu pirm. St 
Barzdukas pradžioj,

dėbtelėjo tięs Lietuvių Ben
druomenės veikios pagrindais.

Juos sudaro Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
priimtos ir paskelbtos Lietu
vių Chartos dėsniai

daug nėra, bet ji šaknis tel
žia giliau p stipriau.

Po pranešimo išsiplėtojo 
gyvos diskusijos. Kalbėjo Pra
puolenis, Vaksęlis, Lanys, Šim
kus, Kulys, Dzikas, švalbonas, 
Dilis, Avižienius, Juknys, Alk
sninis, Vismanas, Bartys. Buvo 
paliesta daugybė gyvųjų bend
ruomenės reikalų: i jaunimo 
jungimas į lietuvišką darbą, 
sporto rėmimas, finansinis 
stiprėjimas, narių verbavimas, 
susigyvenimas —ir_ _ susiklaųsy-

inidatyvos. neturime riau jungti^ i
tes organizuotos ~

- PAIMI IT

karsciuą-- pasnarųna dalyvių 
37 skaičius yra geras. Svar- 
blausią, .kad susirinko New 
Yorko » New Jėrsey apygar-

vaiteč. Registruotis per kuopę 
valdybes arba rašyti MAS Ry- 
tę - Apygardos Vaidybai: 68 
Glendale St., Brockton, Mus. 
Užsurojpstruojant įmokami 5 
doleriai, kurie įskaitomi į sto
vyklos mokestį.

o Kun. J. Svirnelis, misijo- 
nierius Indijoje, turi pasista
tęs keturias bažnytėles kai
muose. Prie jų veikia ir mo
kyklos. Šių bažnyčių statybai 
daug suaukavo Amerikos lie
tuviai.
V ėT Andrys BaadsT dn ST 

Bačkio, Lietuvos atstovo 'Pran
cūzijoje, jaunesnysis sūnus, 
baigė St Sulpice kunigų semi
narijoje filosofijos skyrių, Įsi
gijo filosofijos bakalauratą Pa
ryžiaus Katalikų Institute. Ru
deni vyksta į Romą, kur,' gy
vens šv. Kazimiero kolegijoje 
ir studijuos teologiją Grego- 
riano -universitete.

o Paryžiuje studijuoja: Jo
nas Baltrušaitis ir Leonas Pa
bedinskas — architektūrą. P. 
Klimas j1*., — matematiką ir 
fiziką, Petras Masiulis — me-_ 

jdiciną. Marg. Macevičiūtė pra
ėjusiais mokslo metais dirbo 
Laisvosios Europos Kolegijos 
studijų centre Paryžiuje.

K. Bandukes baigė radijo 
technikos institutą Newarke ir 
mano toliau tobulintis televizi-

redakci- 
karšfiai, 
daugelį 

nuo kasdieninių darbų ir rū
pesčių. Tyla. Nieko apie šios 
kolonijos veiklą, Jau kai kas ir 
murmėti pradėjo.

Tad po ilgos pertraukos 
ėmiausi plunksnos šį tą patie
kti iš šios kolonijos gyvenimo.

PARAPIJOS REIKALAI
— Eidamas pro šalį bažnyčios, 
neiškenčiau oeužsikęs į šven
torių. Vieną gražų saulėtą ry
tą apžiūrėjau bažnyčios šven
toriaus pašlaitę (ne»iš fronti- 
nės pusės) ir stačiai stebėjaus 
prisodintais medeliais, ‘žydin
čiomis gėlėmis, o ypač naujai 
įrengta aikštele su šv. Jėzaus 
širdies statula, kurią įgijo šios 
parapijos Apaštalystės draugi
ja, o ją apdažė J. Wilkie (Vil
kelis). Aikštelė apdeliota ak
menimis, toliau suolelis, gėlės, 
medeliai, čia tikrai randi pui
kią užuovėją ir ramybę, kuri 
mums yra labai reikalinga.
Triūsia klebonas kun. Į. Voi- 

ciekauskas, pasakyčiau, savo 
darželyje vis labiau ir labiau

Parapijos piknikas, įvykęs 
liepos 14 Lindbergh park Ha- 
ledon, N. J. buvo sėkmingas. 
Ir oras pasitaikė gražus. Pilni 
kėliai matėsi vykstančiujį pik
niką. Vieta graži piknikauti, o 
ypač' gražios apylinkės. Į pik
niką atsilankė dąug paterso- 
niečių ir kitų apylinkių lietu
vių. Parapiečiai savo metinį 
pikniką gausiai rėmė.

neriją iv išvyko į Westem 
Electric bendrovę prie Bosto
no praktikai.

daug naujų narių.
Los Angolos vyčiams dabar 

vadovauja: pirm. L. Valiukas: 
vicepirm.
Zichwic. sek. Lorraino Samo-

Bondruomenė jau parodė 
HŽsimojimę, kuriems reikia vi
jų musę dėmesio, pastangų ir 
darbu.

pais. Vienas istorijos daktaras 
negalįs dalyvauti bendruome
nės gyvenime, nes “tarp savęs 
peršasi krikščionys demokratai 
ir frontininkai”. Vienas žino
mas profesorius nedalyvavęs 
b e n druomenės rinkimuose, 
nes “negirdėjęs, kaip reikia 
balsuoti”. Ir tai “argumentai” 
mūsų žmonių su vardais ir pa
dėtimi!

Nenuostabu tad, kad ir į 
crgamzavo^ Kuftūros Fondą, .centro valdybos atsišaukimą 
švietimo uždaviniams — cent’ susiteHcti po Bendruomenės ___ ___
tinę Švietimo Tarybą. Ji įsipa- vėliava bent 50 tūkstančių lie- mas; pasigesta, bendruomenei 
reigojo paremti - žurnalo "Li- tuvię niekas neatsiliepė. paramos ir šilumos iš lietuviš-

New Yorto pųtin; J. ria 
Šlepetys Sopos 13 liet Amerir v
koė Piliečių klubo salėj su- ti, kad 
kvietė bendruomenės darbuo
tojų pasitarimą. Priminęs ben
druomenės paskirtį ir uždavi
nius telkti lietujrius kultiiri- 
niams tflslams, J. Šlepetys pa
kvietė pranešimą padaryti cv

Amerikoj pirmą vietą, atrodo, 
bus laimėjęs Los Angeles kuo
pos vicepirmininkas Antanas

Pereitais metais ji suorgani- ■ /
zavo pirmąjį JAV ir Kanados ■ i
lietuvių kultūros kongresą. Su H ;
j'-'s moraline ir materialine pa- ;
ranaa įvyko visuotinė dainų H
šventė. Šiemet bendruomenės 
iniciatyva, pastangomis ir pa- I
siryžimu įvyko JAV ir Kana- 
dos lietuvių tautinių šokių 
šventė, paįvairinta visuotine 
dailės meno paroda. Bendruo- 
menė prisidėjo ptie pirmojo ■ ‘
JAV ir Kanados lietuvių jauni- ■
mo kongreso sušaukimo. Ki- ruztapCTto. meta,
tais metais ji eina į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą. 
Taip pat jau nutarta kitais 
metais suorganizuoti keletą 
rajoninių mokyklinio jaunimo LB Centro Valdyba nori į- 
švenčių, ir Chicagos apygar- vesti daugiau vienodumo viso- 
da pinnoji jau atsiliepė šio se lituanistinėse mokyklose, o 
darbo imantisi. Pradėta aiš- kartu apsaugoti lituanistinio 
kintis dėl antrosios dainų švietimo faktus nuo visiško 
šventės rengimo, nes bendruo- sunykimo. Visos mokyklos pra
monei tai daryti yra pato- šomos vęsti savo mokyklos 
giausia. Pridėkime dar bend- kroniką, kur būtų surašytos 
ruomenės metraščio leidimą, pagrindinės žinios, liečiančios

• Jokūbas šernas, kino ar
tistas, Liet nepriklausomybės 
akto signataro sūnus, gyvena 
Romoje. Rudenį ątvyksta į 
Hollywoodą, kur pasirašė su
tartį 7 metams su viena Ame
rikos televizijos bendrove.

vo gausus dalyviais. Patiekta 
pusmetmė apyskaita, aptarti 
įvairūs pastatų remonto dar
bai, priimtas konstitucijos pa
keitimas. Dabar lieka šią kon
stituciją galutinai sujungti, į- 
dedant padarytus pakeitimus, ir 
atiduoti spaustuvei spausdinti. 
Konstituciją spausdins lietuvių 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne-

Lietęvię Tąupymo ir Skoli
nimo įstaiga (Scbuyler Savings 
and Loan Association of Kear- 
nyX J ) jau sudarė šių metų 
pusmetinį balansą. Iš patiektų 
apyskaitinių davinių matyti 
šios draugijos didelė pažanga. 
1956 m. * gruodžio mėn. 31 d. 
aktyvas (Assets) buvo. $1,264,- 
831.82, o 1957 m. birželio mė
nesį 30 d. jau pasiekė $1,553,- 
329.74. Vadinasi tik per pir
mąjį šių metų pusmetį akty
vas padidėjo $288,497.92.

Šie skaičiai rodo; kokią di
delę pažangą daro Ši lietuvių 
finansinė įstaiga. Joje savo in
delius taupo ir svetimtaučiai 
Tad mums lietuviams ypač 
reikėtų šią įstaigą remti ir sa
vo sutaupąs joje dėti. Juo stip- 

stengdamasis, kad šis lietuvis- resni imsime finansiškai tuo 
kasis maldos židinys ateity pa- daugiau nuveiksime.
skęstų medžių pavėsiuose, ža
lumynuose ir primintų mums 
brangią tėviškę.

Marcelė Ktabindcionė - Ku- 
raitė, gimusi Vanagyne. Luk
šių vals. Spėjama, kad gyvena 
Pittsburghe, Pa.

Vytas Kalvaitis, apie 33 me
tų, kilęs iš Griškabūdžio.

Justinas Mažeika, apie 30— 
32 m., kilęš iš Marijampolės. 
Kapų gatvės.

Jie patys, arba apie juos ži
nantieji. prašomi pranešti šiuo 
adresu: Bronius Kriaučiūnas, 
23 Dean St. Norwood, Mass.

Tautinių švenčių, minėjimų, 
paskaitų organizavimas, litua
nistinių mokyklų rėmimas, or
ganizavimas ir išlaikymas, 
koncertų ir vakarų rengimas, 
tautinių moksleivių ansamblių 
steigimas ir globa, jaunimo 
draugėn būrimas — šių darbų 
aprašymais mirga mūsų spau
dos puslapiai. . Bendruomenė 
čia dirba, kas mūsų stygomis 
yra konkretu, reikalinga ir 
naudinga.

Tai darbai atliekami dau
giausia atskirose vietovėse.

Mariįe • Žibutė Daugėlaitė
Šioje parapijoje veikia gausi baigė Georgetown University 

ir veikli šv. Onos draugija, ku- Scheol Medicine Washing- 
ri rugsėjo 29 iškilmingai pa- ton DC ir gavo medicinos dak- 
minės savo 25 meto sukaktį, tarės diplomą. Ji nuo š. m. 
Draugijos įkūrėjas ir dvasios liepos 1 d. paskirta į Saint Mi- 
vadas yra klebonas kun. L. chels ligoninę vienų metų 
Voiciekauskas. Jis ypač rūpi praktikai 
naši maldomis į šv. Oną lai
kydamas kas antradienį vaka
rais pamaldas. Parapiečiai 
prašomi šioje novenoje gausiai 
dalyvauti.

Raimondas Račkauskas bai
gė chemijos mokslus Nėvvarke.

J. Mtiynls, kuris tarnauja 
Amerikos oro, laivyne (aviaci
joje), dabar 'karinę prievolę 
atlieka Afrikoje. Jis pasižymi 
kaip geras sportininkas; laimė
jo plaukiojimo n- stalo teniso 
pirmąsias vietas. Gavo pasižy- 

mą pažymėjimą apie baigtą li- parengtos pamokų lentelės.’ Lietuvių Katalikų Bendruo- mėjimo ženklus. Vietos ameri- 
tuaftistinį kursą. Pažymėjime Programos jau baigiamos ruoš- menės Centro pusmetinis susi-' koniški laikraščiai Įsidėjo jo 
nurodoma, kurią lituanistinį ti ir duodamos spausdinti, rinkimas, įvykęs liepos 8. bu- nuotraukas. ' J. M.

Draugijos adresas: 24 Davis 
Avė. Keamy. N. J. teL: KE 
2-7260. -

Novena priu šv. Onos prasi
dėjo liepos 18 ir tęsis ligi lie
pos 26 d.

Lietuvių Susiartinimo Sven t e Piknikas

Marijos N. P. Seserų Sodyboje, Putnam, Conn
f
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RESORTS

TeL CHapel 6*1377

M1CHIGAN FARM SURIS

AT 4-9209

bajna.
LITUAMUS

Ketvirtadienis
ford 4-7651.

Parcels To Russia, Ine.

DISPLAY

1894 W. 471 h St., Chicago, Hl.

skubiai, per porą dienų.

LIETUVIŲ DĖMESIU!

ARTU UITISPASIRODt NAUJA KNYGA

Kuf šteino

136 pusi.

Orbitas ir ražminųaa patarnavimai

Juozas Andrinsis
87—09 Jamaica Avė.

4319 No. Broad St, Phiia

EKCELSEOR 
SPBKNGS HOTEL 

A Modern Surburbųp Hotel 
Located 1 Mile From Center Of*» 

Cffy Spadot^ Psrk, Near Catholie 
Churches. Rates and Booklet- 

On Reguest- 
Mrs. Susaa Weldy 

Saratoga Springs, N. Y.

Vaikai įsitikinę:
— tėvai yra perdaug prak* 

tiški — norėtų iš vaikų atimti 
visa, ką jie uždirba;
; — tėvai tiek nedirba, kiek 
vaikus verčia dirbti prie kny
gų bpi namų ruošos darbų;

jau,; ką moterys sprendžia a* 
pie vyrus, kad ir labai turin
gus. vyrai — apie moteris, 
kad ir rinktines; vaikai apie 
vienus ir kitus arba savo tėvus.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilutę

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tas) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

riai, atskirų lietuvių .kataMki| 
organizacijų valdybų nariai, 
Federacijos skyrių ir. seniūni
jų pirmininkai, Kanadoje nuo
lat gyveną ; lietuviai kunigai, 
vienuolynų vyresnieji ir Kana 
doje leidžiamųjų lietuvių kata
likų laikraščių redaktoriai. Pa 
sėdžio vieta ir darbų tvarka 
bus paskelbta vėliau ,

9ROOM HOUSE 
1MHUNTER, N. Y.

A.t bargain price due to iii health 
forced to sėli lovely 9-room house, 
2 baths. Enclosed porch. Property 
comprises 63 aeres, includes sum- 
mer bungalovv. bam. out build- 

. ings, near catholic institutions, 
Asking $20,000. Phone:

Elgin 1.7340 (Staten Island)

laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naują skaitytoją 
916 MfiUovghby Ava., Brook*

Vy*-ai įsitikinę:
— moterys yra labai nepra

ktiškos, išlaidžios;
— moterų darbas tėra žais

las, palyginus su vyrų;
žmonos nelauk įverti

nimo, kurio užsitamauji;
t— moteris vyro nesupranta 

ir jai nereikia visko sakyti;
— moterys nepaiso, kad* vy

ram vis trūksta pinigų;
— moterys neturi skonio, 

nes seka biaurias madas;
— žmonai atrodo geresnis 

ir rūpestingesnis svetimas vy
ras.

Liepos .1—7 netoli New Bu- 
ffaio, Mich., apie 70 mylių 
nuo Chicagos, įvyko akademi
kų skautų,-VU vasaros stovyk
la. Suskrido į palapinių miestą 
92 sesės ir broliai iš tolimiau
sių šio kontinento kampelių. 
Atsitraukę nuo miesto dulkių, 
triukšmo bei pilkos gyvenimo 
kasdienybės, ir dar tebegyven
dami jaunimo kongreso nuotai
komis, visi buvo suburti į lie
tuvišką skautišką " šeimą, ku
rioje buvo gvildenamos lietu
vybės ir skautiškosios - ideolo
gijos problemos, atnaujintos 
senos pažintys, surasti nauji 
bičiuliai.

Pirmosios dienos stovyklau
tojai, sustatė palapines ir per 
aukščiausias smėlio kopas nu- 
bridę į ežerą, davė stovyklai 
“Smiltainės” vardą. Stovyklos 

'viršininkas buvo neseniai atvy
kęs iš Australijos fil. s. V. Sta- 
šinskis, ’ o adjutantas — senj. 
R. Kezys iš New Yorko. Sto
vyklos kapelionas tėvas J. Rai
bužis, S. J., kiekvieną dieną 
atlaikė mišias prie puikiai im
provizuoto altoriaus. Sesių ko-

Anno-.’nčęs Ihe opening 
of f ė

Largest forcign unC. sports car 
-Service center in N. Queens.

6 Mechanics at aU times 
Call our engineermg diviston 

for modifieJ sports cars 
. and special-built racing cars.

Tėvynės 
diena buvo pradėta prof. S. 
Kolupailos pašnekesiu “Ką 
mes rasime Lietuvoje“. Fil. A. hf” N. Y. 
Avižienio diskusinis pašnekę- HMM**********

RIVERVTEW FARM 
Prattsville 5, N. Y. 

TeL: 3-404
“For fun— For retesatžon”

Sėt at the edge of the town high 
ųp in the Catskills. Modern rooms, 

also private cabins. ExceHent 
cuisine served hotel style. Swim- 

ming, fishing, bicycle, law-n sports, 
daneing, horses, churches and 

golf. Families-invited, $35 to $40 
Write or call: Mrs. MOORE, Prop.

tni įvairūs dokumentai.
Įvairiose draudimo įMa^ose apdraudžiama autonobUJal, 

namai, baidai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomyMs bei pavogimo, davė galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir lifontaM 
išlaidai

OTIS VEEW MANOR 
DEPT. L 

Savininkai F & G Tarantino 
CatekilL N. Y. ' 

. TeL Cateldll 897 M1 
Elegantiška užeiga, erdvi (100 ak

rų) gražiuose Catskill kalnuose. 
1260 pėdų aukštumoje. Amerikos 
italų virtuvė. Trys gausXs valgiai 

.per diena. Kambariai su vandeniu, 
šijtu ir šaltu bei šildomi. Maudyk
lėj. $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. Specialios kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. Privačios kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas.

Netoli katalikų bažnyčia.

GEORGE GALCNAS 
1499 Caniff, Detroit, Mich.

A HAVEN FOR ELDERLY 
PEOPLE

Gracious living, city conforts, 
individual care, ejcellent food, 
home-like sitrroundings, single 

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

London Hill Hotel
SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!

Tamsta risi c6’de< pasirinkimų vilrionių niedžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknfeRhns bei švarkams.

Maišytos ir raj-eninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(vvholesale) kainomis.

ford, Conn., Los Angeles, Ca- 
lif., Philadelphija. Pa., Chica- 
go, HL, ir Newarke, N. J. Par
cels To Rnssia. Ine. įstaigų ad
resai skelbiami mūsų laikraš-

TEMPEL INN.
LIVINGSTON MANOR 6, N. Y.
Phone—Livingston Manor 290 

Beautifully located on Shandeile 
Lake 160 aeres, 2,500 feet elevat- 

ion. Exėellent mėals, -hot and cold 
running vvater in all rooms, show- 

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

churc., 
Rates on Reąuest

JEAN KENNY, EiakudG ON*. dtuis—tiuija bmJu kainų 
tetevizijoje: rademt 3-D v«te*«L P*«amtao General Etectrie. Pta- 
čfaun vartojmioi <ter nettaka.

sys “Profesinis pasiruošimas ir 
grįžimo Lietuvon klausimas“ 
vakare iškėlė tiek daug svar
bių problemų, kad diskusijos 
turėjo būti nukeltos/ į penkta
dienį. Dabar sykį prof. S. Ko
lupaila kartu su'visais prie 
laužo prisiminė tylius, žvaigž- 
ėtus tėviškės vakarus, kur dai
nos skambėdavo taip linksmai, 
kur gyvenome laimingi, bet 
neilgai...

Penktadienio saulės spindu
liuose paskendusi stovykla iš
girdo fil. s. B. Kvyklio paskai
tą — “Lietuvių politinės parti
jos“, o fil. s. V. Stasiškis vi
sus sudomino diskusiniu _paš-

— kiti tėvai geresni, negu 
mano.

THELEADER
209 E. PINE AVĖ.—NEAR BEACH 
Rooms. and Apartments. Hot and 
Cožd Showers. Private Bath. Bathing 
Pržvileges. Free Parking. Near 
Catholic Churęh.

* MRS. M. STOUT. Propi 
Phone Wildwood 2-5744

GIVE Y0UR CAR A 
SPRING REFdESHER COURSE
For Patrons of Santa Marta Parfrh

Straixht Sp^cial
• 5 Suart* of Top Gradr O1I
• Major Tun*-Up
• Gioliag Systtun SurvcyM
• Lnbrttorium Shak*down
• Brake System A Ftont End
• TOTAL ........   I1?,B

WESTM0NT MOTORS, INC.
TY 2 0100

2941 E. Tremom Avė., Bronx. N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M ftUple Aveave, Hartford, Cona

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

& CHURCH. Long cabins. Ali mo
dern conv. private lake, beach and 
boating. By season. monthly or se- 
mi-monthly. Call Glueck. WHitney 
.3-2661 or Lake phone. West Mil-

SSSR 
IĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS. 
. medžiagas, vaisins ir t, .

MlHoAomr moM« prvd^ctm. Mojus Ir dėvMm drabw*lm, 
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 46 VĄLANDŲ BĖGYJE.

- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie Hsiunllma -- 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje.

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gmmn asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VIST SH’NTTNTAT STUNCTAMI SU JAU APMOKSTU 
. MUITU IR PRISTATYMAS GARANTUOT AMAS 

SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai > vakaro 

AeMadienlals nuo 9 vai. ryto ir 4 valj po pietų.
Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angtlškni 

Netoli PennsylvanfjtM* gelžkeltn stoties Neurarke.

PUKWEEXPRESS C0.

Skaitykite "Aidūs" 680 Busb» 
wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y.

TALARSKI
FUNERAL KOME

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, Visuomet reikalaukite 
Miehigan Fanu Sūrio. Sis sūri? jau per ilgus mętus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain,

pranta ir jiem nėra ko sakyti, 
kur buvai ir ką darei;

— kiti tėvai daugiau savo

Ideally located. $30 week.
For further Information ^Tit e 

CAMP DERECTRESS 
659-723 Beimont Avenue 

North Haledon, N. J.

Pasiklausinėkite patys i** įsi
tikinsite, kad kitam visada

JOHN SHURNA
5418 So. Albany, Chicago. III. TeL Grevehill 6-7783

STANLEY METR1CK
TeL Varde 7-8393

One block from R. R. and Bus 
Terminai; 1*4 Blocks from Beach

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

Bob Rošė ovvner, 
1«7 Middle Neris 

Greot Neck, N. Y. HU 2-590#

OPPORTUNTTY IN CLIFTON, NJ 
Stationery and Luncheonette Loc.

JVol can be verified. Next to A 
-and P's largest supermarket in 

statė. Lge shopping center .in 
Ointon. N. J. Brokers proteeted.

rios steigėjas ir prezidentas, 
yra John S. Feigner, esanti 
1530 Bedford Avė., Brooklyn 

dabar turi 7 sky-

fietuviy stovykla 
Petras Metekūner~ ~~ 

$1.50 
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami Istoriją. 'Pabai
goje buv. tos stovyklos kape
liono ir tatftous lietuvio pnn- 
c&kono T. Bonaventūros Zp- 
jančkatBlro nekrologas.

THE “THEBESE’S
R. D. 4, Box 231 C, Middletown, 

New York
Ideal vacation spot for children. 

‘*A home away from home”. 
Conveniences of modern camp. 
Licenced. $28 vveekly.'Seasop 8 

weeks $225. Limited to 16 child-

Ganaclensis (2) PA. Dept. *LW 
Vacation Paradise. Modern, comp- 

letely furn.. h’keeping cottages. 
Liv. rm. open fireplace. kitehenet- 
' te, 1-2-3 bedrms^ bath, heat. 

Natūrai pool. Sports. Low rates. 
Spėriai Honėymoon rates. Booklete.

TeL CResco 8933-7981

„ enHmroFiTtiJ?
DEUVERED CUFTON, N. J. FOR

$1423.00
NO OTHER EXPENSE EASY INSTALMENT PAYMENTS 

Included in the price: Directfonal Šignals — Heater and Defros- 
ter — Sealed Ęeam Lights — Electric Wlndshirid Wlpers 4 
Gears — Rear seat, may be lourered — White WaH Tires —- 
Leatherette. L’pholstery — Simonized finish — Undercoating.

, COMPLETE
bE TONE’ FOREIGN CARS, JNC. X

540 Lexington Ave^ Clifton. N. J. Dept. “L” PRescott 7-4682 
The šame showrooms of the TRAMONTIN PONTIAC

. Open from 9 &. m. to 9 p. m. — Saturday'to 5 p. m.

yra geriau, negu man. Jei bū
na atvirkščiai, apie tai nekal-

Moterys įsitikinusios:
" — vyrai yra nepraktiški;

— vyrai nė pusės tiek ne
dirba, kiek moterys;

— iš vyro nelauk įvertini
mo, kurio užsitarnauji;
^“Iryirai moterų nesupranta 

ir nėra prasmės jiem skųstis;
— vyras nepaiso, kad žmo

nai vis trūksta rūbų;
— vyras neturi skonio, nes 

nesižavi naujausia mada;
— vymi geresnė ir gražesnė 

nesava žmona.

Vien Parcels To Russia, Ine. 
Įstaigos centre dirba apie 60 
tarnautojų. Visuose skyriuose 
dirba prityrę tarnautojai ir 
siuntiniai dabar išsiunčiami

NEVVARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI 

f UKRAINĄ, LIETUVĄ, LAT5

nekęsiu, “Skautybė vyresnie
siems”. Penktadienio laužas, 
praėjęs ypač linksmoj nuotai 
koj, pasižymėjo įteikimu “Pir
mos klasės blyno ordino“ .vie
nam, labai blynus mėgstan
čiam skautui.

Nelauktai atskubėjo ir pas 
kutinioji stovyklos diena — 
šeštadienis. Rado ji stovyklau
tojus bediskutuojančius orga
nizaciniais klausimais, besi
klausančius fil. š. K. Palčians- 
ko pašnekesio, “Skautiškoji 
teologija”. Vėl. sklido skanus 
juokas, belipant per staigiau
sias smėlio kopas pakeliui į 
ežerą, besidžiaugiant, šaltomis 
Michigano ežero bangomis.

Paskutinis stovyklos , laužas 
sušaukė visus stovyklautojus 
ir svečius, kurių skaičius sie
kė apie 50. Vėliau naktį,.mė
nulio apšviestoj aikštėj, nau
jieji nariai davė pasižadėjimą, 
ir gavo spalvas, padidindami 
šios organizacijos gretas.

Sekmadienio saulutė, lyg 
šydu užsidengusi, tokia neaiš
ki, stebėjo* judančią, skubančia, 
stovyklą, lyg didelį sknizdėly- 

mendantė buvo t. n. L Pesytė, ną. Pamaldos, t. p. M. Lekniu-
o brolių — senj. J. Ulėnas. tės paskaitinis pašnekesys,
Virtuvėje vyriausios šeiminin- “Lietuvio charakterio bruožai” 
kės buvo-M. Grigaravičiutė ir ir štai — paskutinės stovyklos 
B. Bulotaitė. Piniginius reika- minutės. Mašina po mašinos 
lūs tvarkė L n; D. Bartuškaitė, suka namų link, palydi jas 
o net iš tolimos Los Angeles “Sudiev, sudiev’!...
atvyko programos vedėjas fil. Greitai prabėgo tos kėlios 

lietuviškos, jaunatviškos sto- 
Dauguma stovyklautojų su- vykios dienos. Prisiminimai ir 

važiavo trečiadienio vafcare ir naujai įgytos skautiškos žinios 
įsijungė pilnu tempu į stovyk- testiprina mus laisvės kely i 
los darbus. Kasdien leidžia- kenčiančią tėvynę Lietuvą, 
mas laikraštėlis, “Smiltinės P. A
Aidas’’ informavo visus apie 
stovyklos nuotaikas ir stebino 
naujom dainom.

16, N.
rius visoje Amerikoje: New
Yorke. Detroite, Mich., Ha*1-

Oyvyb^ apdraudimas — TRATELERS IMS. CO^ ttartbml. 
CamiceticBt
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BAYVIEW EMPLOYMENT

OTPOETUNTn

36709,

DISPLAY

ATTENTEON

MMMNNMNmi

Attractive spactous spHt, on se- 
riuded Street, fine ndghborhood, 
3 bedrooms, 2 baths, playroom, 

extras, near catlTohc tnstitutions,

S-fauRy tetek 
in Astovta, L L, N. t

3 famlly, brlck, oO, 6 cleecn room* 
and garage on tttle Ms of beflt- 
ta*, rooderntoed Mtchen, Mtate,

e ROOM HOUSE IN 
LYNBBOOK, L. L, N. Y.

6 rms. plūs dinette and front mr.
Coior ’tfle 1% bath, Mali shower.

Parochial and Public schools near- 
by. Brick and stucco tudor. <te- 

tached with garage.
UUteaak $-7432

•: ; 516J00 
Near Parodnal School and 

Cath. Chore*. RO 3-4724

(E. Park).
Compact 2 story, 2 bedrm. eoL 

Spacious settžng fine trees. 
shrubs, terrace,-stone vali, fire-

MMMMM 
■ ».r»*'*we'* s a

ovitas, 2% hettha garage. WUk to 
^Ikinšūjr' -insttMttoną.

t®' 
$28£Q0. Inspect 80 St .4 Grand 
Ava. Or Phone NĖ 9-3004.

FARMS

‘55 Volkswagen Sėt, fir. 1395 
‘56 VW Mierobus 1695

Herbert * Bfoomfietd, Ine.
Authorized Ford Dealer 
690Hempstead Tpke.,

Franklin Sq. Long Island
IVM*»

English Tudor, 6 romas, 1A baths, 
. 28 tt Iiving room, detached gar- 

age, plot 50x127; modern kžtcben, 
dishwasher. Walk to Cathedral 

and R- R. $16300.

pine groove. on Higimay 9. 100 fL 
frontage, good for any butines*. 
Bargain price $7.000.00, eash down 
$3300. Owner tranatemd. Caa be

South Srife. Near SL Agnės Ca
thedral. 7% room. Cotonial, 3 

bedrooms, 1% baths, dining rm. 
Uving rm. wfth fireptaee, modern, 

Įsega HeOpraod kitehen, brnak- 
&st rm. screened terace, outtide 
barbegue, 2 car garage. Aekfag 
$2^500. Please see tMs house. 

0wnėr, RO 6-1282

AUTO MECHANIC8 
Expected only; class A. 40 hour 
work, aU benefits> Union shop, 
excellent working conditions. 

Make the movė now. Easy com- 
imtting, 2 railroads right to door. 
For interview see Mr. Hąmmbnd 

Naehmann Cadfllae Corp., 
92-15 159 St, Jam., L, I. JA 6-8100

AUG. 18 THROUGH AUG. 25 
“Fourth Anavai Marina Week”

And make pians for the comlng 
piigrimage to the tiirine of the 
Merey of CM. ai Stockbryge, Mase. 
wtth the erasming of the famov*

Completely fiirnHMį 3 Bedrooms, 
overlooking sound, 100 yards 

fnm private beadL In catholic 
x area, mušt be seen.

11X666 fm® storyje.
Skambinę

C6ml 64921

Kanados lietuvių dienos pro
ga rugpiūčio 31 i»* rugsėjo 1 
Niagara Falte, Ontario, ren
giamas vyrų ir moterų krepši
nio turnyras, visi S. Amerikos 
lietuvių sporto klubai- yra 
kviečiami dalyvauti. Registruo
jamas! iki rugpiūčio 10 pas 
Laimį Mačikūną, 2197 Pine 
Grove Avė.,. NiagaH Falls, 
tel. ELgn 4-1850.

Tautvaiša trečias Milwaukee. 
Dideles New Western “Open” 
pirmenybes, įvykusias Milwau- 
kee, Visc. laimėjo tarptauti
nis meisteris Lairy Evans, N. 
Y. ir JAV rinktinės dalyvis 
Donald Byme, abu surinkę po 
7—1 taškų. Jiems įkandin se
ka mūsų meisteris Povilas

©•^FfnRBr
• 60 bhL per g^km
• Cniises at 50 m. p. h.
• Seats 3 in comfort
• Heavy-gauge Steel body
• 4 cykle air-eoded engine

At Brooklyn's only Išeita 
Dealer .

MATĖS MOTORS 
1620 Flafbush Ave^ 

GE 4-4350
Complete parts and Svcs. 

Open ‘tn II p. m. Dept.

UA1DS—CGOKS—COUPLES 
DAY WORKERS 

it will pay you to contract 
Bay View

« BOCnf HOUSE FOR $83to 
Forestbuigh, SuUivan Oounty, NY. 

Price $8,900. 6 Rooms and bath, 
large garage, water, gas, ėlectr., 

ttf house: frontage 125 feet. ffigh- 
way 42 to mali bos, 64-B, Route 1, 
road to house. Near Shoo Foo den 

on 42, also St. JosejA's Cam^.
Easy to find. Phone

ARPAVO

Rb7 12. Bei Vc7 13. Ve2 e5 
14. Bfdl Bad8 15. 2h4 e4 16. 
Rb3 Bfe8 17. 2f5 Žf8 18. Ra4 
Rc6 19. R:c6 V:c6 20. c4 Ve6 
21. 2g3 2g6 22. dx5 B:dl+ 
23. B:dl b:c5 24. RI6 V:f8 
25. Vc2 Ve5 26. h3! h5 27.

JOTTAffKIM 
nERUtKI.

Is God caHing you to a 
llfe of love and sacrtfice 

in the Dominican CMster?

eąuipped. <m 34 anas. 32 bed- 
roomą, large kitehen with fedMt- 
ies, <fining room šeats 175. lATge 
pool fsetf-fHtradngk stresai—te

kėsite. Ideaft for synaser esmp oi 
resort. Many ofiter properties.

L<et us ka*ew yonr sraat*

Large Hv. na. Dining rm. Modern 
RitcMn wiy< vcMunii mtcb cbd» 
inets, dtehwaaher ete, Hb-
rai% Fonde* m> and |«tte en lat 
floor: 4 bdrm*. extea, 2 baths on 
2nd fl. Aiunetlte panežed recreat- 
ton rm. in bassaaint. OplmdW 
value. Near Cath. church and 2 
parochial schools. $35,000. Spruce.

Charles J. Weis. Ine. 
215-22 Jamaic* Avenue

Queens Village, L. I.
HOllis 4-2929

3 kambariu butas veltui už 
cffianitoriaus patamavimiis 

Taip pat Snuomojami 5 
IcandNaiai Ridpawoo<le - 

VI 34545

2—3 rm. apts. on 2hd floor. St. 
Joseph1^ parish. $24,000. CaD 

RAvenssrood $-7908. AITdsy Snt 
weeksd*yi aftsr 5 o’dock.

With following: 
Exceptional opportunity for right 

man: entlre territories allcnved. 
Wrtte details or come personally 
to Callo Candle Manufacturing 

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

Svarbiausiu klausimu dieno
tvarkėje bus tautinės lietuvių 
olimpiados organizavimas. Ji 
numatoma 1958 m. liepos 4, 
New Yorke. čia, atrodo, visiem 
reikės gerokai pasitempti, nes 
tokio masto sporto šventė te- 
vykdoma tik po 20 metų. Pir
moji tautinė olimpiada įvyko 
Kaune 1938 m. Žinoma, dabar 
čia nei tokių sąlygų nei tiek 
žmonių neturime, bet laikytis 
reikia

Apygardinės rytų Amerikos 
pirmenybės, apimančios futbo
lą, lengvąją atletiką, plaukymą 
ir lauko tenisą, pavestos pra
vesti Gintaro ir Grandies klu
bams rugpiūčio 3—4 Hartfor-

■ tefeMV Mttl MHMr 
KKWTOKRM.T.

FINEST SWKDK9H SMOKRGASBCNID

$50 DOWN 
BALANCE EASYTERMS 
TO SOTTYUŪR PAKET ’ 

ROSEHIU. ACRES 
ACCORD, N. Y. 
C*B «r wrtte to

ATOZZO PONTIAC
184$ E. Tremont Ave^ N. Y. City

OFFICIAL I. C. 8. DEALER 
Before You buy any car—Come to 
APtTZZO and leam how much your 
money can buy — Serving pariah- 
ioner* of St. Raymonds — St. Do
minta* and St. Helena.

H. W. MALĖ

Loon Lake,’Cbestertown, N. Y. 5 
years old. LhriDg room, toro bed- 
rooms, kitehen, glaaaed in sun 
poreh, modern bath, «B on one 
floor, above full cellar wtth garagė 
on ground lėvei. Insulated,' hard 
vrood floors. Hot Air FurMce,elec- 
tricity, gaa, bot water, phone. Ex- 
cellent water system — 110 feet 
deep welL Automatle jet water 
pump in eeOtar. One aer* tond.

prieita išvados, kad tik dėl pra
stos organizacijos iš rengėjų 
pusės tai, įvyko, h tai pavie- 

_ ___ nius žaidikus pateisina.
girniui Visuomenės paramos. Atletas
Tiesa, Brooklyno Atletų Klu- 
bas gana liūdnai į šį įvykį, tur 
būt, žiūri, nes netekęs visos 
tinklinio ekipos, atrodo, bus 
priverstas savo tinklinio sekci
ją likviduoti

Suvažiavime iškilo klausi-

klubą prisiminė. Žinant šių „ - - - - . .. x,.Z . . -• - i.-*. ■■ > ■. . . , - 5^ Reshevskis triuškina Bis-žmomu kvalifikacijas bei kitų .
u guien. Didmeisteno S. Reshev-hartfordieaųį jaunatvišką ene- pat apsvarsčius kai kūnų LAK skio dešimties partijų matčaJ 
rgiją ir pasiryžimą, nei kiek žaidikų nedalyvavimą pabal- T*v ^rnininmi a n>c<nito. 
nenustebtume, šį klubą po tiečių žaidynėse Clevelande, riu New Yorke šiuo metu ro- 
kiek laiko pamatę mūsų tink- — nu» New Yorke’ auo metu r<>
linio viršūnėse. Na, o ir stalo 
tenisininkai, atrodo, ten taip 
pat nepėsti. Linkėtina nauja-

Hold ta yoerikendi thta wonder- 
fui Cnm wMch cuntata* e fieafcM

CW ve IFOKm U*w

FounUdn ef Leerttea, for you te 
kėep or togto»te»n»TW to be

IMI gfftr '

Sand 200 amo.(No C. O. D.>

LAKE M0HAWK, L I-
Channing 3 bedrooms year 

firand kome; near beach; liv
ing room with fireplace raised 

dining area, kitehen, bath. 
automatic heat; garage.

$12^00
Summer ręstais avalable.
Hamett* Luter, Roattor 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15 
Sparta, N. J. Nešt Muiters

Deficatessen. Phone: 
Lake Mohawk 84653481

25-YEAR pORTGAGES 
20% DOWN 

Near ptoSe and peMddti achpota, 
shopptng center arid exceileėt ttan»-

laimėti New Yorko Bankų ly
gos šachmatų pirmenybes. Jis 
lošė antroje lentoje. Dalyvavo 
šešių bankų komandos. Hano- 
ver Bank laimėjo pirmą vietą, 
santykiu 8-2 iš rungtynių ir 
33-17 iš partijų.

Pasaulio studentę p-bėse, 
JAV šachmatų komanda (Lom- 
bardy, Medais, Feuerstein, Sai- 
dy, Sobel) įveikė britus 3-1, 
lygiom sulošė su vengrais 2-2 
ir pralaimėjo įįekoslovakams 
%-3%. Sovietų komanda po 

Tautvaiša ir Washingtorio mei- dviejų rungtynių pirma 7^-į4, 
steris H. Berliner po 6^4-1^. Rytų Vokietija 5%-^. 
Kiti lietuviai: Kazys Jakštas, 

Akin krinta naujas ryžtin- Zupis ir K. Škėma surinko
gas Hartfordo klubas Gran- 4l/> K Jankauskas Ftočher,' Brooklyn, N. Y.
dis. Senieji Kauno garsiojo . v. Karpuška 2% ir Repšys Pi’Tnauja JAV jaunių p-bėse 
klubo Grandies veteranai — /'f5 “ su 7*4-Vž, seka G. Ramirez iš

San Francisco su 7-1. Viso 33

do 3-0 pilnojo naudai. Čia 
pateikiame mūsų skaitytojams 
trečią matčo partiją. (Nimzo— 
indiška) Reshevskis lošė bal
tais.

Atsigriebimo rungtynės 1. d4 Žf6 2. c4 e6 3. Žc3 
Hempsteade Rb4 4. e3 c5 5. Rd3 d5 6. Zf3

Prieš dvi savaites pralaimė- 0-0 7. CLO d:c4 8. R:c4 Žbd7 9. 
ję 1:2, vietos LSK futbolinin- a3 R:c3 10. b:c3 b6 11. Rb2 
kai šį sekmadienį ir vėl vyksta 
į Hempstead L. I., kur bandys 

mas" apie vieno klubo užpuoli- atsigriebti draugiškose nrngty- 
mą spaudoje. Suinteresuotiem nėse prieš Long Island taurės 
patiekus reikiamus duomenis, laimėtoją Hempstead SC. Run- 
suvafiavimas kvalifikavo tai, Slypiu pradžia 3 traL -p. p. 
kaip paprastą išsišokimą. Taip Rungtynių vieta Hempstead

State Park, lengvai pasiekia- Bd5 Vai-f- 28..Kh2 h4-f- 29. 
ma važiuojant Southern State 2:e4 Bb$ 30. Vd3 Bbl 31. 
Hy iki 19 išėjimo. Bd8+ Kh7 32. 2g54- Kh6 33.

KmažinU tumvra* 2:f7-|- Kh7 34. Bh8 matas.
A.BISGUIER

S ROOM HOUSE IN HOLUS, LX 
St. Pascal’* Parish 

Double garage, 1 btotic from 
catholic church, parochial and 

High School, Inter-Racial 4 blocks 
awa?, *Ateg $15500.

Pereitą mėnesi New Yorke 
įvyko rytų Amerikos- Keturių 
sporto organizacijų bei sporto 
veikėjų suvažiavimas. Savo at
stovus atsiuntė Bostono Lietū- 
vių Piliečių Klubo šachmati
ninkai, Hartfordo Granchs, Wa- 
terburio Gintaras, New Yorko 
LSK ir Brooklyno LAK.

Dvi dienas užtrukę pasitari
amai praėjo darbingoje nuotai- 
koje.-Paaiškėjo, kad ir provin
cijoje-rimtai sukrusta. Jau 
nuo seniau žinoma Bostono 
šachmatininkų veikla, dėka 
nenuilstamam Merkiui, ir "to
liau plečiama. Waterburio Gin
taras jau anksčiau buvo ne
blogai užsirekomendavęs, o 
naujai iš Ryto į Grandį persi
krikštijęs Hartfordo lietuvių 
sporto klubas irgi turi ateitį, 
Atrodo,' kad bent šį karią abu 
senieji didžiojo New Yorko 
klubai LAK ir LSK nebebus

Menders
ADYMUI VILNOS 

Reikalingas patyrimas
Geras užmokestis
SCANOIA MILLS

53 Hope St, Brooklyn, N.’ Y.
EV 4-1213

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

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

LINCOLN HOMES
N. Magnolia St, Off VashtagtoD 

Ava, Beari Rivar, N. Y.
Peari Rtoer 5-8232 or 
Grego? (N. X) 24351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinder <nunacfc Road, 
North ob Ktoderiuunack RA, whict 
becemes N. Peari St, Peari River, 
to dead ead. Turu left to MagnoBa 
St and right to Model Home.

Another Project at 
Lineoin Hatot Const. Co. 

Bufidera for Over 25 Year*.
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Globė Travel Service didina patalpas

William J. Drake-

Sekmadienj-Sanday, Liepos-July 21

IŠVAŽIAVIMĄ PIKNIKĄ
Kviečia visus, jaunus ir senus,

(Gaigalų vietovėje, Gibbs Poad Rd., Nes-Com House, L. I.)

PIKNIKĄ-GEGUŽINg PROGRAMOJE

Įvairios staigmenos

Katu MačysSandanavičius 
praleido atostogas pas savo 
brolį to motiną Brooklyne ir 
vėl išskrido į Sąnoma, Calif., 
kur jis dirba pastoracinį dar-

Raikalingas dviem asmenim 
nedidelis butelis, 3—4 kamba
rių ir virtuvės gerame rajone. 
Siūlyti Darbininko redakcijai

Siuvėjų unijos lietuvių 54to 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 24 d. 5 vai

Brooldymečių domesiui
Užsidarius “Laimos” knygy

nui, primename, kad lietuviš
kų knygų galima gauti “Dar
bininko” administracijoj, 910 
WiHpughby Avė. (įėjimas * iš 
Willoughby Avė.) jos - darbo 
valandomis (t y., nuo 8 vaL 
ryto iki 6 vaL popiet, šeštadie
niais iki pietų;- sekmadieniais 
uždara.

Amerikos skautę 
tautinėję džiamborėje,- -kuri 
šiuo metu vyksta Valley For- 
ge, Pa., lietuvių reprezentaci- 
nei skilčiai vadovauja sktn. M. 
Manomaitis. Be to, stovykloje 
dalyvauja iš Bostono skautai 
G. Čepas, B. Banaitis ir A. Sin- 
kvs.

Naula moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijai že~ 
minusiomis kainomis. Kainos to*

Bostono Batfo 17-tas skyrius 
rugpjūčio 11 Romuvos parke 

žiau pasieks mūsų kolonijos -Brocktone rengia pikniką. Jo 
lietuvius. » tikslas — paremti vargstan-

Tačiau Maut* Yorkas nėra' &115 lietuvius Europoje ir Sibi
re. Tenelieka nė vieno, kuris 
neprisidėtų prie, šios labdarin
gos Balfo veiklos. Padėkime 
vargstantiems Sibire! Tad visi 
esate kviečiami Į pikniką. Pra
džia 2 v. p. p.

šokiai prie geros muzikos 
Vertingos dovanos

to join with the Sisters of Repar- 
ation of the Congregation of Mary 
in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant 

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the ninth of ęvery 
month. Send yoūr intentkms which 

will be placed at the Shrine of 
the Infant Jesus during the 

Novena to

Darbininką ir |o skaitytojus 
atviruku sveikina lietuvių 

skautų reprezentacinė skiltis, 
kurį dalyvauja Amerikos tauti
nėje skautų džiamorėje prie 
Pinladelphijos. - Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brootdyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

VAITKUS 
F O N e B A L g O M t 

197 Webster Avenoe 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 
ir Balsamuotojas 
Csmbridgę, Mass.

-- — - KOTABT HBM3C

Globė Travel Service, ku
rios prezidentu yra M*. Mauri- 
ce Rlfkin, veikia jau virš 25 
metus. Si firma, be siuntinių 
persiuntimo, atstovauja visas 
laivininkystės ir oro linijas.

Tos patalpos didinamos, kad 
duktė, šv. PrancScMis viemio- patobulintų siuntinių perahm- 

Skyriaus Sekretorius lyne jau 17 metų, SĮemetji timo operacijas. Jau ir dabar 
firma darot, viską, kad siunti
niai būtų išstunčiami per porą 
dienų. Globė Travel Seriice- 
Parcel Departamento dirba 
patyrę savo srityje žmonės. 
Toje firmoje veikia specialus 
skyrius, kuris rūpinasi vien 
Bsranuneu srantuuų gavėjų 
pakvitavimus. Phfladtipbįjdje 
ir New Yerfce įstaigos vėsina
mos kfijentų patogumui.

Globė Trtvel. Service New 
yohko jRaigoje siuntimai pn-

, Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVfc.

(prie Forest Parkway Station)

ZbrfSnS. Hew Yorke. registruojamasi 
paš Dąlią Minkūnaitę, 85—68, 

ra i Seime- 98St’ Woodhaven 21, N. Y. 
s tėvu^Sai Td£ HJckmy 1-2695. Kas bū- 

tų! jau registravęsĖ, bet stovy
klą paankstinus, negalėtų dėl 

• parapijas kurių nors priežasčių vykti, 
piknikas, rengtas liepos 14, prašomas tuojau pranešti, 
praėjo gerai to nuotaikingai 
Pasitaikęs gražus oras, sutrau
kė gana 4eug publikos.

Šv. Onos novena pradėta 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje liepos 18, ketvirta
dienį. šv. Onos dieną, liepos 
26, Amžinojo Rož. draugija po 
9 v. mišių rengia bendrus pu
sryčius. Laukdamos visos Onos 
ir jų draugės.

pfimficas bus lie
pos 28, sekmaidienį, Brockto
ne., Gegužinės vieta — Fair 
Grounds, kur būva rudeninės 
mugės. Čia yra ne tiktai daug 
erdvės ir aikščių, bet ir erdvių 
pastogių. Jei pasitaikytų ir ly
tus, tai jis. ndkliūtų. Klebonas 
kun. Pr. z. Virmauskis kviečia 
ir ragina visus parapiečius 
gausiai gegužinėje dalyvauti. 
Galima bus nuvykti specialiais 
autobusais. Gegužinei puošia
ma įdomi bei'įvairi programa, 
skanūs valgiai ir gėrimai.

maža liotuvię kotonijėlė. čia 
lietuviškas knygynas būtinas.

Jau dabar nuo Laimos užda
rymo ne vienas ieškojo lietu
viškų knygų, skambino į re-

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balta 
(BIELIAUSKAS)

" FUNEBAL HOME
M. P. BAJLLAS—Direktoriui
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

M»WW**«*eFW***<"****»*e 
BARASEVlčIUSJr SCNl* 
FDNKBAL ROM » 

251W. Broadwąy 
South Boston, Masa.

JOSEPH BARACEVIČ1U& 
'} Laidotuvių Direktoriui 

TaL ANdr«w 8-2590

Dariaus - Girėno 
skridimo sukakties minėjimas 
įvyksta liepos 19, 8 v. v. Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Kalbės Vie
nybės redaktorius 'Juozas Tys- 
liava ir Tėvynės redakcijos at
stovas J. Petrėnas. Meninę 
.dalį išpildys solistė Irena Stan
kūnaitė ir pianu skambins mu
zikė J. Stankūnas, abu iš Lin- 
den, N. J. Paminklo statymo 
reikalu kalbės adv. S. Bredes, 
jr., P. J. Montvila ir B. Spūdie- 
nė. Minėjimą rengia Dariaus- . .
Girėno paminklui statyti konii- B Brooidyno pas savo dak- mokytojavo šv. Kazimiero pa- 
tetas. teri» s®serį M. Immakulatą, rapijoje, Amsterdamu N. Y.

šv. Pranriškaus vienuolyne, Ji skaito Darbininką, kurj jos 
Pittsburghe, lankėsi stella Mil- motina kasmet jai užsako, su- 

iš Lietuvos gavo telegramą,

Vytautas Rastenis, 
pasinaudodamas atostogomis, 
iš Kansas Ciįy, Mo., buvo 
atvykęs su žmona, sūnumi ir 
dukrele.pas savo gimines Broo- 
klyne. Kansas City jis groja 
fogotu to miesto simfoniniajne 
orkestre. Išvykdami lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

Kun. Vytautas Memenąs, 
savąįtę išbuvęs . New Yorke, 
kur buvo apsistojęs pas p. Sa
kalauskus, išvyko į Chicagą. 
Ten sustoja Cicero šv. Antano 
parapijoje, kur liepos 21 aukos 
iškilmingas padėkos mišias. 
Cicero gyvena jo tėvas ir se
suo.

Tel. EVergreen 7-4335
JS±eph£IlAxQniiski> 

(ARMAKAUSKASL
Graborins-Balsamnotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Bn oklyn, N. Y.

šv. Pranciškaus seserys St. 
Miltenienei yra dėkingos už 

Našlė Miltenienė yra ilga- nuolatinę paramą ir už malo- prekė ateina net į pirkėjo bu- §juo nemažai knygų 
įlinkas aktvviai kovoies su metė ** Jūrgio nų. pribuvimą | lietuvių šventę tą. Tad lietuviškoji knyga ir ga^ gauti Darbininko admi-
lenkais’ DarS išleidi“VU- BrookIyne P™5 40 Pittsburghe. M. M. A. visos lietuviškos dovanos ma- nistracijoje, 910 VTilloughby 

dalyvavusi dabartinės bažnv------------------------------------- -----------------------------------------------

ZrtTSSL' «w>«atsiuntė aktoriaus Vitalio Zu- mese, klebonaujant ą. a. kun. 
Ji yra kilusi . iš 

Kretingos apskrido. į Ameri
ką atvyko 1910 m. Savo kūdi- 

atsuninimų knyga, pavadinta kystėje, apie 1901, prisimena 
“Vyrai Gedimino kalne”, jau girdėjusi kan. J. Tumą - VaiŽ- 
spausdinama vienoje Memmin- gantą sakant ilgą pamokslą 
geno spaustuvių Vokietijoje ir Mosėdžiu bažnySos šventoriu- 
dar prieš Lietuvos kariuome- je. Jis jai. aVodęs labai gra- 
nės šventę bus išsiuntinėta žaus veido kunigas, bet ji no- 
skaitytojams bei prenumerata- įėjusi, kad jis greičiau baigtų 
riams. kalbėjęs, nes jos tėvęliai buvo

žadėję ją vežti į netolimą mie
stelį pirkti jai saldainių. / 

Vienuolyno knygynui Milte
nienė • žadėjo prisftįsti Šv. 

30 m., vakare, unijos patalpo- Pranciškaus Varpelio komp- 
se, 11—27 Orion Place. Brook- laktą iš laisvosios Lietuvos su- 
lyn, N. Y. Nariai prašomi gau- rinktų egzempliorių, 
šiai dalyvauti Bus svarbių pra- Sesuo M. Inunaculata, jos 
nešimų. Kipras Sakalauskas ’

Gerai visiems pažįstama fir- supakuojami geriau, negu kas z S11!311 e Je vie 
ma Globė Travel Service, 716 nors namuose galėtų supakuo- " gražus kampinis mūrinis 2-
Walnut Street, Philadelphia, ti. Reikia dar pastebėti, kad jų šeimų namas, aliejaus šildy-
Pa., r (kuri turi šešias įstaigas Globė Travel . Service taniau- mas, mūrinis garažas, kaina
visoje Amerikoje, savo patai- tojams
pas Ftdladelphijoje žymiai di- kokius kyšius ^siuntėjų 
dina. Virš esamų namų stato
mas dar vienas aukštas. Jis 
bus paskirtas tik siuntimų, 
siunčiamų į Lietuvą ir kitas 
šalis, reikalams.

liepos 28 rengia savo metinį atkgfrMms 
pikniką Bayonnėje, N. J^ šv. ' * 
Mykolo parapijos sode, 15 
East 23 SL Pradžia 3 v. p. p. 
Lietuviškas jaunimas makmiai 
kviečiamas atsilankyti

. Liet. Filatelistų draugija 
išleido biuletenį, (nr. 15) kurį 
redaguoja K.-Matažas. Buime- 
nis leidžiamas anglų kalba, nes 
dalis draugijos narių nemiga 
lietuviškai. Visa medžiaga ski
riama Lietuvos pašto ženklam. 
Šiame numeryje aprašomi spe
cialūs pašto ženklai, išleisti 
Raseiniuose 1919 m.,< supažin
dinama su Berlyno laidos žen
klais, duodama kitų filatelijos 
žinių. Pats biuletenis ^ausdi
namas mimiografu. Viršelis, 
dviejų^ spalvų su jraudonu vy-

. čht, spaustuvėje. Filatelistų 
draugija kas kartą plečiasi. 
Jos branduolį sudaro New 
Yorke gyveną filatelistai. Da
bar narių yra ir iš kitų Ameri
kos miestų. Įsijungė ir keli 
amerikonai, kurie renka Lietu
vos pašto ženklus. .

gus. Atvykę iš tolimų vietovių, 
net nustebo, kad Laimos ne
bėra. O norėjo pirkti ir knygų 
ir. plokštelių. T&gi, kas atkurs 
lietuvišką įpaygyną?

Pats tos rūšies knygynas 
sunkiai išsivers, nes lietuviško® 
knygos paklausa nėra didelė. 
Vasaros mėnesiais prekyba vi
sai sumažėja. Reikia jį glausti 
prie ko nors kito.

Gal turėtų tuo pasirūpinti 
lietuvių Bendruomenės Kultū
ros Taryba ar kas nors kitas? 
Gal būtų galima sekmadie
niais prie lietuviškų bažnyčių, 
arba- Apreiškimo, parajajos
mokykloje, bent porai valandų 
padėti ^stalus su lietuviškom »sten ®r Reptaatfo» of the

CbngrtcatjiHi «f Maiy 
14S West 14th Si.

Brooklyne bene nuo 1949 
metų buvo lietuviškas knygy
nas. Pirmą jis vadinosi Gabi
jos vardu ir jį valdė Juozas 
Uodaitis. Prieš keletą metų 
knygyną pardavė A. Rimy- 
džiui, o šis įeitai perleido B. 
Jadkevičiuį.
'Naujasis'savimnkas~-entuzias^ 

tingai ėmėsi darbo, plėtė, gė^ 
rino, Įsitaisė net. ofseto spaus
tuvę. Buvo galima gauti lietu
viškų knygų, lietuviškų plokš
telių, gintarų, albumų ir kitų 
mūsų išdirbinių. Prie jų prisi
jungė ir rašomųjų mašinėlių 
prekyba. Be to, knygynas atli
ko ir nemaža įvairių spaudos 
darbų, leido 'šventėm atviru
kus. Su liepos pradžia savinin
kas Laimos knygyną likvidavo 
ir perėjo į spaustuvės biznį.

Daug kas likviduoja ar pa
keičia savo prekybą, bet tai 
giliai nepaliečia mūsų lietuviš
kos bendruomenės.

Laimos knygyno uždarymas 
visiems New Yorlco lietuviams 
yra nemažės smūgis.

knygom. Taip daug kurdaro- 
Grand St Brootlyne ir leng- ma- Negalime ir čto palikti New N 
vai negausi nei naujų laikraš- žmones be savų knygų.? Gal Prayer for |he Novena wiii be 
flų, nei naujų knygų. Reikės to imtųsi jaunimo organizaci- sent upon reąuest.

z . ..... visur dairytis;^visur ieškoti, jos? O gal atsirastų koks vie-
..  ... tenienė, kariu dalyvaudama ir žinojus, kuriai parapijai jos reikės rašyti į laikraščių nas žmogus, kurs parodytų 

kad birželio 17 mirė jo tėvas paremdama betariu dienos dukrelė paskiria. redakcijas, tefrtyklas O tai meilę lietuviškai knygai ir rū-
Pr^as Žukausku. parengimą vienuolyno sode Pranciškaus seserys St nebus taip lengva, kai gyvena- Pūtusi jos platinimu bent sek-
Rudammoje. Yeliomsbuvo gi- jfepos 4 d. Miltenienei yra dėkingos už me tokiame krašte, kur pati madieniais?
męs 1892 m. rugpiučio 16 d., ‘ j ® w F
buvo Vilniaus krašto kultūri

nei.).


