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tijoje.

nukautas.

Corroggio, Italijoje, mieste

Jam vadovaujant, sumodernin
tas ir išplėstas Klaipėdos uos

to Didžiojo
115 mylių platumo ir 55 mylių vandenyną.

pradėtas statyti ir 
Nuo 1927

Anglijos autobusų šofe-

Maskva vandenis pasisavino

AKLAS ŽMOGUS 
NUGALĖJO PLĖŠIKĄ

Iš ryto 11 vai. stovyklos sa
lėje mišias aukos J. E. vysk. 
Vincentas Brizgys, pamokslą 
pasakys prel. Pranciškus Ju
ras. Mišių metu giedos šv. An-

Amerikos politikos vadai pa
reiškė Optimizmą, kad Rusija 
eina gera kryptimi — evoliu
cijos keliu eis į demokratiją, 
duodami piliečiam daugiau as-

* Cincinati mieste vienas sep
tynių šeimos tėvas, bet aklas, 
nakčia nubudo išgirdęs, kad 
kažkas lenda pro langą. Pagal 
garsą jis paleido 5 šūvius, ir 
plėšikas buvo

cialistai susilaikę nuo balsavi
mo, kiti atsisakė nuo įvairių 
komisijų, pareikšdami, kad su 
vyriuasybės veikla nesutinka.

Red Skelton ir jo žmona, 
patys protestantai; patyrę, kad 
jų sūnus nepagydomai susir
gęs, nutarė visi pakeliauti ir 
sūnui parodyti pasaulyje, kas 
tik galima. Paskui tėvų mintis 
nukrypo i aplankymą šv. Tėvo, 
Liurdo ir stigmatizuotojo ita
lų vienuolio Pijaus Red Skel
ton-apie audienciją pas popie
žių pasakė: “tai pats nuosta
biausias dalykas, kuri esu ka- 
da įšgyyenes^L-* -

atliks sto- 
itės, vado

vaujamos Marijos! Nekalto Pra
sidėjimo seserų-- iš Putnam, 
Conn. |

Laukiama tūksfanties su vir
šum dalyvių iš Detroito, Chica- 
gos, Clevelando ir kitur.

Iš vakaro, liepos 27, stovyk-

tano parapijos iš Detroito chp- loję .įvyks trikampio sąskrydis,
ras. Į kuriame dalyvaus apie 100

Po mišių seks pastatų šven- studentų ateitininkų, daug
tinimas ir iškilmingas posėdis, moksleivių ir sendraugių.

Stovyklos atidarymo iškil
mėmis rūpinasi komitetas, ku
riam pirmininkauja Pranas 
Polteraitis iš Detroito.

MORRIS L. ERNST, Nev Tor
te* advokatas, pasamdytas Do
mininkono respublikos praves
ti tyrinėjhna, kas New Yrke 
nužudė' dr. Galinde*. įtariamas 
diktatorius Rafael L. Tujilo.

Atidaroma jam
- . r ■ f~

Federac. jaunimo stovyklos

kanalo zonoje 
įspėjo'- tamau-

Popiežius Pijus XII privati
nėje audiencijoje priėmė Ame
rikos aktoriaus komedininko 
Red Skeltono visą šeimą: jį 
pati su žmona, dukrelę Valen
tiną 10 metų ir leukamija ser
gantį sūnų Richardą 9 metų. 
Popiežius laimino šeimą ir 
ypač sergantį berniuką, kurį 
skatino nenustoti vilties ir ko
voti su liga. Be to, popiežius 
pasakė: “Jei mirtis ir paima 
doros šeimos narį, tai jų neiš- 
skiria, neš jie lieka sujungti 
amžiname gyvenime”.

• Panamos
administracija
tojus apie padidėjusį šiemet
maliarijos pavojų. Šiemet sau- , „ „
sa vasara buvo palanki prisi- ir apie Londono konferenciją nk>, mokslinio,
veisti moskitam. Pernai buvo skelbiamas optimizmas. bendradarbiavimo
tik 15 susirgimų maliarija, o Labiausiai optimizmą 
šiemet jau 67. džia Amerikos pusė.

nu0 ta 6 mil. švirkštų.

Baltieji Rūmai . 
pasiaiškino

Prezidento Eisenhowerio pa
reiškimas spaudos konferenci
joje apie maršalą Žukovą su
kėlė audrą Kongrese ir labai 
nepalankių vertinimų Europo-

Santykiai tarp Rytų ir Vaka
rų šiom dienom lyg prarado į- 
tampą. Prasidėjo vasarinis ato
slūgis. Dar rungtynės tarp Ry
tų ir Vakarų eina Londone nu
siginklavimo konferencijoje, meninio saugumo, asmeninės 
Nors ir nieko konkretaus ten laisvės ir ūkinės gerovės. Su 
neįvyko, kas leistų pasakyti, optimizmu paskelbė Amerikos 
jog bus galima susitarti, bet šaltiniai ir žinias apie kultūri-

šv. Martino parapija nutarė 
pastatyti paminklą savo buvu
siam klebonui, kuris buvo nu
žudytas komunistų. Tai buvo 
1946 birželio vieną vakarą, kai 
komunistai atitempė kleboną 
Umberto Pessina ant bažnyčios 
laiptų ir ten nušovė. Jis buvo 
jau 52-ras kunigas, kuriuos 
komunistai buvo nužudę pana
šiu būdu Reggio - Emilis pro
vincijoje.

Atoslūgyje tarp Rytų ir Va
karų pastarosios valstybės 
kvaršino sau galvas vidaus rū
pesčiais. Anglija susirūpinusi 
infliacija; Prancūziją jw pra
randa nervus dėl Alžiro; jos 
vyriausybė buvo priversta im-

NAUJAS TELEFONAS 
PO ATLANTU

Prancūzija ir Vokietija pasi
rašė sutarti su Amerikos tele
fono ir telegrafo 'bendrove 
tiesti naują telefoną, per At
lantą. Jis kaštuos 40 mil. Juo 
bus galima kalbėti iš karto 36 
linijom.

Manchester, Mich. Liepos 
^8,ateinantį sekmadienį, ati
daroma ir pašventinama Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos jaunimo stovykla prie Meninę proj 
Manchesterio miestelio, Michi- vyklaujančios 
gano valstybėje, netoli Detroi-

Amerikos vyriausybė rengia 
“kultūrinio, mokslinio ir tech
nikinio" bendradarbiavimo 
programą su Sovietais. Jos pa
rengimas buvo sustojęs dėl 

šokikų. Mirga spauda taip pat Vengrijos įvykių pernai lap- 
aprašymais tų svetimųjų, kurtę krity, bet nuo balandžio mėn. 
suplūdo į Maskvą — šiaurės vėl atgaivintas. Nuo dabar iki 
Vietnamo komunistų lyderis, vidurio lapkričio bus sUstip- 
Afganistano karalius, Albani- pintas pasikeitimas visokiais 
jos partijos- lyderis, Bulgarijos, svečiais su Sovietais. Amerika 
Jugoslavijos, jei ne Titas, tai siųs į ten 12 delegacijų — mo
dų jo pavaduotojai, Prancūzi- kytojų. artistų ir kt. Tokios 
jos komunistų lyderis Duclos, pat delegacijos lankysis Ame- 
Vengrijos Kadaras, Lenkijos rikoje iŠ Sovietų.
Gomulka, Italijos komunistų Tai dedas tuo’ pačiu metu, 
delegacija. kada Chruščiovas Eisenhowe-

Tai raiškia Maskvos pastai*- rio pareiškimus vadina **kvaL

Los Angolos, Cal. Los Ange
les kardinolas James Francis 
Mclntyrė priėmė Lietuvos vy
čių delegaciją, kurią sudarė 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. J. Kučin
gis, vyčių kuopos * pirm. L. 
Valiukas, filmų ir TV artistė ir 
vytė Rūta Kilmonytė ir Rita 
Medziukaitė. Kardinolas paža
dėjo dalyvauti vyčių seimo iš
kilmingose pamaldose, kurios 
bus rugpiūčio 11 d. Po pamal
dų kardinolas pažadėjo tarti 
žodį Lietuvos vyčiam ir kitiem 
pamaldų dalyviam.

Pokalbyje su delegacija kar
dinolas prisiminė New Yorką, 
kur anksčiau gyveno, ir Ne.w 
Yorko lietuvius. Maloniai pri--. 
siminė a. a. kun. J. Simonaitį, 
buv. Elizabetbo kleboną, su je. Šeštadienį Baltieji Rūmai

KONGRESAS PAGALBĄ 
UŽSIENIUI SUMAŽINO

Atstovų Rūmai liepos 19
priėmė 3,116,833,000 dol. už- vilčių, kad gali atgauti regėji- 
sfenio pagalbai Tai 727 mili- mą bent tiek, kad galės atskir- 
jonais mažiau, nei Eisenhowe- ti žmones ir gatvėse jam ne
ris prašė. Senatas buvo suma- reiks vadovo. Skaityti negalės, 
tinęs tik 375 mil. Dabar abiem '
institucijom teks susitarti dėl • Afrikoje aliarmuota apie 
bendros sumos. naują skėrių antplūdį, kuris

gresia sunaikinti pasėlius Afri
koje ir viduriniuose rytuose. 
Tokis didelis antplūdis buvęs 
tik prieš 25 metus.

radiją į tautą, kad padėtų ko
voti su augančia infliacija. Jis 
kalbėjo, kad vyriausybė yra 
susirūpinusi, ar ji gali sustab
dyti kainų kilimą; ar ji gali iš
laikyti kainas pastovias, nema
žindama dabartinio tarnautojų 
skaičiaus. Macmillanas nurodė, 
kokių priemonių tam griebiasi 
vyriausybė. Tai pinigų suvar
žymas naujiem planam, o taip 
pat naujų darbų pristabdymas. 
Tačiau viena vyriausybė nega
lėsianti nieko padaryti be pa-

Buvo apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ir Gedimino ordinais, 
Latvijos vyriausybės Trijų 
žvaigždžių ordinu. Iš Lietuvos 
pasitraukė 1944 m., kurį laiką 
gyveno Heidelberge ir buvo 
komiteto pirmininku. Į Ameri
ką atvyko 1949 m.

Nuliūdime paliko žmona Sa
lomėja Podėpaitę - Sližienę, 
sūnų Leonardą Vytautą ir duk
terį Ireną Silvą. Laidojamas 
trečiadienį, liepos 24.

TlIOMAS MAREAI.ER rytinio 
Afrikoj pakra-Vio negru kuni- 
Eaiilšti*, pakviestas valstybės 
departamento, lanko JAV.

plaukti į Nachadka uostą.
kurio iki Vladivostoko dar yra

men upės tiesia linija iki išky- 50 mylių. Spėjama, kad Vladi- riaį į. tarnautojai, apie 
šulio Povorotny Sovietai laiko vostoko uostas norima paversti joO.OOO žmonių, paskelbė lie- 

karine baze. Lig šiol jame bu- 20 streiką. Streikuoja apie 
vo daugiausia prekybinis pra- pusė visų tos rūšies darbinin- 
moninis centras, pats svarbiau-. |.ų pačiame Londone autobu- 

įlanka, kuri yra sias sovietų išėjimas į Ramųjį sai veikia Reikalauja pakelti 
algą savaitei vienu svaru ($2.- 
80). Autobusų bendrovės siū
lo tik 42 cn.

Prancūzijos vyriausybė ren
gia planą Alžiro ūkinei gero
vei pakelti. Pripažįsta, kad 
viena iš svarbiausių priežasčių 
sukilimui yra skurdas. Dabar 
musulmonų Alžire yra 9 mil. 
Apskaičiuojama, kad per 30 
metų jų bus 18 mil. Viltis yra, 
kad ūkinei gerovei naujų gali
mybių duos surasti Saharoje 
naftos šaltiniai. Bet iki dar bus 
naudojami, praeis laiko ir rei
kės kapitalo, o skurdas jau da
bar spaudžia. Vyriausybė sie
kia pirma numalšinti sukili
mą, o paskui tuos pinigus, ku
rie dabar išeina kariuomenei 
Alžire išlaikyti, mesti į Alžiro 
ūki. Tačiau dėl numalšinimo
būdų suskilo pati vyriausybės 
partija socialistai. Balsuojant 
vyriausybei pasitikėjimą 29 so-

savo teritoriniais vandenim. 
Praktiškai tai reiškia, kad jie 
neleidžia kitiem naudotis Pet-

• Vokietijoje, šiaurės Reino- 
Westfalijos provincijoje suim
ta 13 asmenų, kurie dirbo ko- 

lis slaptų susitikinėjimų su Al- m"nis,ų sau8um>« »*> Vokie- 
žiro “išlaisvinimo frontu’’, ieš
kodama išeities, Amerika varg
sta su piliečio teisių įstatymu, 
vargsta su kova dėl biudžeto, 
su rūpesčiu dėl galimos inflia
cijos.

Jei ofonzyvinė nuotaika san
tykiuose tarp Rytų ir Vakarų 

technikinio pastariesiem dingsta, tai to 
eigą tarp negalima pasakyti apie Rytus. 

Iltimi Amerikos ir Sovietų. Girdi, bu- Maskva nurijo, karčiai nuri- 
vo sustoję dėl Rusijos smurto jo, Malenkovo ir kt. valymą.

akis ir jų įspūdį užtrinti nau- vo argumentus prieš Vakarus, 
jais vaizdais. vasariniame optimizme lau

Visuomenės dėmesį stengė- kiančius.
si kreipti į Buiganino ir Chruš
čiovo kelionę po Cekoslovakiją. 
Dabar liepos 28 Maskvoje tarp
tautinė jaunimo šventė, kurio- 

iniciatyvos prieš Sovietus dėl je išleis Maskva 7000 sporti- 
Vengrijos kraujo, kurį lieti ninku ir pustrečio tūkstančio 
buvo įsakęs garbingasis Žuko
vas. Bet tai pasirodė jau per
daug, ir šį optimizmą teko 
švelninti patiem Baltiesiem 
Rūmam — kad esą

Žukovo noųsatioma kviesti į 
Ameriką.

Kardinolas priėmė 
vyčius

Brooklyne liepos 20 mirė 
inžinierius Balys Sližys, buvęs 
Lietuvos krašto apsaugos ir su
sisiekimo ministeris, Klaipėdos 
uosto direkcijos pirmininkas.

Velionis buvo gimęs 1885 
m. lapkričio 13 d. Anykščių 
vai., Utenos apskr. Baigęs Lie
pojos gimnaziją 1904, įstojo į 
Rygos politechnikumą. Jau 
nuo gimnarijos laikų dalyvavo 
slaptoje lietuviškoje veikloje, 
Vilniaus Didžiojo Seimo 1905 
dalyvis, skleidęs seimo mintis 
kaime ir raginęs griauti rusų 
veldžią. Rusų žandarų perse
kiojamas pabėgo užsienin ir, 
atsidūręs Austrijoje, Lvove 
baigė politechnikumą 1912,

Amerikos žurnalistas Riešei, 
kuris prieš 15 mėnesių buvo 
apakintas rūgštimi į veidą, da
bar yra Vokietijoje. Bonnos 
gydytojas Mueller jam davė

kuriuo drauge mok^ semta- paaižktao kad jie visai nesi- New Yorko mieste Šals me- 
rijoje ir kum Ji kvietęs vykti rengia kviesti Žukovo į Amen- g
a Lietuva atostogauti. ką. . nb ‘ girnai. Per penkens praėjusius

metus jų būdavo vidutiniškai 
po 55. čia Saiko serumo nuo
pelnas. Per paskutinius dvejus 

Maskvos radijas pranešė lie- ilgumo. Svetimi laivai tegali į- metus Saiko serumo buxo duo- 
pos 20, kad tolimuosiuose ry
tuose visus vandenis nuo Tu-

gaudamas inžinieriaus diplo- INFLIACIJOS PAVOJUS IR ANGLIJOJ
Stu^iT  ̂ ž^da- -Anglijos min. pirm. Macmil- čių gyventojų talkos. Gyvento-

motJrL n.ifoictoc Ianas liepos 20 kreipėsi per ju talka infliacijai nugalėt turi 
rams, buvo metams nuteistas ... , i . ..... . .— j... _ j, . reikštis dviem budais — padi

dinti gamybos produktingumą 
ir padidinti taupymą.

Macmillanas pažymėjo, kad 
infliacija reiškiasi jau ir Ame
rikoje ir Kanadoje. Tai esąs 
ekonominės ekspansijos vai
sius.

tvirtovės kalėjimo. Prasidėjus 
pirmam pasauliniam karui, 
buvo mobilizuotas į rusų armi
ją, komandiruotas į Irkutsko 
karo mokyklą, kurią baigė pir
muoju 1915.

J Lietuvą grįžo 1918 ir bu
vo paskirtas Utenos apskrities 
viršininku. 1919 įstojo savano
riu į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę ir buvo paskirtas 
Krašto apsaugos ministerijos 
inžinerijos skyriaus viršinin
ku. Iš to skyriaus ilgainiui iš
augo Lietuvos kariuomenės in-

Halai mini nnžn pulkininko leitenanto laipsnį * ’ •
pakeltas 1925. dytUS kunigus

Lietuvos krašto apsaugos 
ministeriu buvo 1922—24. Iš 
pagrindų perorganizavo ka
riuomenės dislokaciją, pakėlė 
apmokymo lygį. Prie jo buvo 
atvaduotas Klaipėdos kraštas.

Susisiekimo ministeriu buvo 
nuo 1924 iki 1926. Pradėta 
Amalių - Telšių - Kretingos 
Klaipėdos geležinkelio linijos 
statyba, 
šventosios uostas.
iki 1934 dirbo plentų, vandens 
kelių ir pašto žinyboje, nuo 
1934 iki 1939 — Klaipėdos 0 GAL ATGAUS REGĖJIMĄ 
uosto direkcijos pirmininkas.

Ar teisingumas 
teisingas?

Prieš trejus metus buvo nu
žudyta Ohio valstybėje dr. 
Sheiųiard žmona. Buvo apkal
tintas ir nuteistas iki gyvos 
galvos jos vyras, nors jis visą 
laiką tvirtino, esąs nekaltas ir 
pats buvo pritrenktas žudiko, 
kurio jis ir bendrus bruožus 
nurodinėjo. Dabar pereitą pir
madienį buvęs kriminalistas 
vėl suimtas prisipažino, kad 
Clevelando priemiesty jis nu
žudęs moterį ir primušęs vyrą 
tuose pačiuose namuose. Datos 
kaip tik sutampa su Sheppard 
žmones nužudymu. Kriminalis
to Wedler bendra išvaizda su
tampa su tuo, ką buvo pasako
jęs dr. Sheppard.

• Karščių banga iki 100 
laipsnių pasiekė ir Norvegiją, 
tas sritis, kur—gyvena lapiai, 
arti ašigalio zonos.

tarp viso pasaulio komunistų, 
pastangas labiau priveržti prie 
Maskvos satelitus, pastangas 
derėtis su atskirais vakarie
čiais (derybos su Vokietija).

Vidaus sunkumai labiau pa
skatino Maskvą sustiprinti 
ofenzyvą į išorę, sustiprinti na
mie manifestacijas ir tuo tik 
užtušuoti nejaukius valymo į- 

Vengrijoje, bet nuo balandžio Pasistengė nukreipti jtuo jų spūdžius, bet ir sustiprinti sa- 
mėn. Amerika atnaujinusi ir ------ 
dabar eis delegacija po delega
cijos. Optimizmo viršūnė buvo 
prezidento paskelbta liaupsė 
Sovietų maršalui Žukovui. 
Tai buvo pora savaičių po 
to, kai Amerika ėmėsi
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(Bus daugiau)

po 6 vai- vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms,

mams. etc,

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

mą. reiškia arba nežinoti anų 
pareiškimų arba save laikyti 
menkesnėje padėtyje nei tau

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

JACOB D. BEAM. buvf* vaht- 
tybfe* pa.*ekrrtornui*. paskirta* 
JAV an»ba**dorit»«n Lenkijai.

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, sayininkas

IŠ LIETUVOS 
Rašo ALMUS

.parengimams, susinu]

prielaida 
reikalauti 
per karą 

žemių yra

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

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

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

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

HAMADA TARABLLSKI, 
egiptietis, svertos 468. svarus, 
lanka Graikiją. Kai jis keliau
ja lėktuvu, tai turi mokėti už 
du, nes jo kūno svorio nepri- 
skaitotna prie “bagažo”.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

\5x.6 inč. dydžio 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
ine dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol). PORTRETAI VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

SO. BOSTON 27. MASSACHUSETTS 
Kuom 10. Kilis Bl.lg, 109 K. Brrachvay 
Tet. ANdrew 8-6764.
Kasdien 9-5. ftcMadieniai* S*X 
Ketvirtoj. 9-7.

reikštus samprotavimus Petra
pilio seimas tikrai pasisakė už 
tai, kad 'Lietuva , būtų nepri
klausoma valstybė ir ją valdy
tų Lietuvos gyventojai, o sei
mo opozicija paliko klausimą 
atvirą, ar ji bus nepriklauso
ma. ar priklausoma, vadinas, 
buvo palikta galimybė, kad ją 
iš tikrųjų gali valdyti ne lie
tuviai, o konkrečiai rusai.*

Tokios galimybės Petrapilio 
seimas nenorėjo prileisti.

Tokią galimybę vykdė V. 
Kapsukas, norėdamas užimti 
Lietuvą, .Maskvos pavedimu, ir 
i savo valdžią pasitelkęs ir kai 
kuriuos socialdemokratus.

(Bus daugiau)

Prašyti leidimo spręsti savo 
likimą tada, kai ta lietuvių 
tauta dar nežino, ko ji nori; 
tikėti, kad sveųmos jėgos leis 
kurtis valstybei, kuri net nepa
jėgia pareikšti noro, kad ji 
nori būti valstybė, reiškia toki 
politinį padėties supratimą, 
kuris tegali būti pažymimas 
Naujienų vartojamu žodžiu — 
politiniu nayvumu.

Tik tauta, kuri žino, ko ji 
nori, drįsta tai pasakyti, drįsta 
už tą norą kovoti ir aukotis, 
ilgainiui susilaukia kitų vais
tyta pripažinimo ir paramos. 
Kokia laimė, kad Petrapilio 
seimas tai suprato; kad tai su
prato Vilniuje Lietuvos Tary
ba, nors Naujienom, kurios 
sakosi už kitus daugiau su
prantančios, atrodo tai netik-' 
ras “kelias į laisvę“.

Naujienos anksčiau tvirtino, 
kad tarp rezotiudjų nesą “di
delio skirtume”, kad jeigu bū
tų buvę daugiau šalto galvoji
mo, skilimas nebūtų įvykęs, 
šio straipsnio pabaigoje jau 
pasisako kitaip*

nusikaltėlius, kurie smurtu 
kliudo laisvam žmogui gyven
ti ir kurti, bus sudarytos sąly
gos grįžti kultūrininkam ir 
prisidėti prie "tautos atstaty
mo". '

Atsiųsdami siuntinius mums paštu taip pat susilauk
site tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita 
jums išsiunčiama ta pačią dieną, kada gaunamas jūsų 
siuntinys. Informacijos ir katalogai bus jums, siunčiami 
paprašius. • . '

AR JOS IEŠKOTE?
o Patikimos Bendrovės w z

» Skubaus ir veiklaus patarnavimo
• Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo
• Tinkamo atlyginimo pagal nuostatus
• Mandagaus kiekvienam paskinti rodomo dėmesio

ir patyrusio individualaus pakavimo
• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, kur kyšius priimt i yra uždrausta

Toji Ona būrėjo bėdų — imi
gracijos ir natūralizacijos tar
nyba rengėsi ją iškraustyti iš 
Amerikos, nes ji.Gary,- India
noje,buvo turėjus linksmybių žada ja ir jos draugę nusivesti 
namus. Ji pasiūlė, .kad ranka 
ranką plautų. /

— sutiko atvesti Dillingerį į 
F. B. U bet jai turi būti už tai 
atlyginta, ir kas nors patarpi
ninkauta, kad ji galėtų liktis 
Amerikoje.

- kas sulaiko juos nuo grįži
mo ir kokiom sąlygom jie į 
Lietuvą galės grįžti.

Iš tokio pareiškimo galėtų 
paaiškėti, Tcad grįžimo diena 
artėja, nes jau pašalintas Hit
lerio sėbras Molotovas, kuris į- 
sakė raudonajai armijai Lietu
vą užgrobti; jau pašalinti ar 
likviduoti Malenkovas, Berija, 
Dekanozovas, Kruglovas, kurie 
atvedė į Lietuvą enkavedistus 
ir su jais organizavo lietuvių 
trėmimus, tų pačių inteligen
tų kultūrininkų suiminėjimus. 
Tie nusikaltėliai jau sulikvi- 
duoti. Tačiau yra palikę ir jų 
sąmokslininkai Chruščiovo pa
laikomi jų nusikaltimo padari
niai ir juos reikia dar pašalnti

—- tai išgabenti sovietinę 
kariuomenę iš Lietuvos, išga
benti enkavedistus, o tokie ję 
įrankiai į^ip. Rudzinskas bei Tetos kolektyvinis pareiški- 
kėmuidstai Lietuvoje savaime mast palė&tas per. radiją ir 
virs '‘supuvusios Vakarę de- Amerikinėje spaudoje, pasiek- 
mokratijos garbMtojais, kai tų ir Lietuvą. Ten atkreiptų 
tik bus leista Lietuvos gyvento- dėmėsi, kas yra Hitlerio taikl
ioms laisvais rinkimais pareik- ninkai ir kas jų sudarytą padė- 
šti savo valią. Pašalinus anuos tį nuolatiniai remia.

PHILAOELPHIA 6. PA.
716 VVaJnut St.. Tcl. LOcttat 3-1955 
Kasdien 9-5, treCIądieninis 9-8 vaL

aaieųi.dvfesiiyti
- s- 5 policininkam Re*

Purvis jai pažadėjo' atlygin- dą buvo galima atpažinti, nors'- ” 
ti, p dėl deportacijos težadėjo, jisū? buvo .operuotas. Cowley 
padaryti.ką galės, Atkreipda- tuojau paskambino Hooveriuiį 
mas darbo departamento dėme- Washingtoną. Gžvo įsakymą 
sį, kad jr kolaboravo šiame Dillingeiįsuimti, kai jis išeis 
reikale. \ ' _i$ kmol Kine negalima rizikuo-

Anna Cumpanas pranešė, ti kitų Žmonių gyvybe.
vieną dieną, ' kad Dillingeris Kai Dillingeris išėjo iš kino

*i > su savo damom, agentas Pur- 
ateinantį vakarą į kiną: Kad vis prie jėjima degėsi ci^are- 
agentai ją pažintų, ji bus apsi- tę. Dillingeris nuuodė pavojų 
rengusi raudonai. ’ ir dirstelėjo pro petį. Į jį arti-

Kai F. B. I. vyrai saugojo nosi kitas vyras. Dillingeris 
tą vakarą kiną, jie pastebėjo, šoko į gatvę, traukdamas iš 
įeinant Dillingerį su drauge ir kelnių kįgenės revolverį- Bet 
“moterim raudonais”, jo vei- nespėjo iššauti — / -

NEW YORK 23, NV Y.
1991 Brm»dway. Tel. GTceum 5-0900.
Knadifpi ir ŠrMadtoniate 9-5.

< uždaryta* Mekmadirniata>;

CHICAGO 32. ILL.
4102 Archer Avė. Tcl. FR 6-6399 
Kasdien 9-7. fteMadientata 9-5.

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

Chruščiovas paragino Lenkt 
jos komunistus pradėti antise
mitinę akciją, kad nukreiptų 
gyventojų dėmesį nuo savo rū
pesčių. Taip ir A. Rudzinskas 
“Tiesoje” kreipia Lietuvos gy
ventojų dėmesį į Amerikos -ir 
joje gyvenančių lietuvių sun
kią padėtį. Tam reikalui jis 
naudojasi komunistinės “Lais
vės” paslaugom. Iš jos ima ži
nias ir dar pagražina apie gy
venimą Amerikos didmiesty. 
Esą Harleme darbo žmonės 20 
šeimų naudojasi vienu prausi
mosi kambariu; esą Washing- 
tono “brdzilkos” prasideda 
vos keli blokai už prezidentū
ros.

“Ylos maiše nepaslėpsi”, 
daro išvadą A. Rudzinskas 
apie Amerikos skurdą, ir po 
.tokios išvados, tur būt, eina į 
paštą siuntinio iš Amerikos

išplėšime, tįąr prje Ja rado 
25,000 dol. ir ginklų visą ar
senalą. jis buvo Crown Point 

-lalėjime ir laukė teismo. Bet 
nesulaukė, nes suspėjo iš ka
lėjimo pabėgti. Jis gyrėsi, kad 
kalėjime sėdėdamas skuta
muoju peiliuku pasidaręs iš 
medžio “revolverį” ir juo pri
vertęs sargus pakelti rankas. 
Sargai, išraudę, aiškinosi, kad 
tai buvęs tikras revolveris, nu
rodinėjo net jo. kalibrą. Bet 
tikru ar netikru revolveriu 
Dillingeris privertė sargus nu
vesti į ginklų sandėlį, pasiėmė 
du automatiniu šautuvu, sėdo 
į šerifo automobilį ir patraukė 
į Chicagą.

O dabar — jį jau galėjo 
čiupti ir F. B. L agentai. Ne 
dėl to, kad jis pabėgo iš kalė
jimo, ir ne dėl to, kad jis bu
vo policininką nušovęs. .Tai 
nebuvo, federalinis nusikalti
mas. Bet jis pavogė automobi
lį ir juo pervažiavo kitos vals
tybės sieną. Tai jau federali
nis nusikaltimas,..

Du kartu agentai jį buvo 
aptikę. Bet jis išsisuko, iš
vengdamas kulkų. Dar bjau
riau išėjo apsupus namą, ku
riame buvo Dillingeris ir jo 
sėbrai. šunes įspėjo galvažu
džius apie agentus, ir jie pasi
traukdami, dar suspėjo'vieną 
agentą nušauti; policininką 
sužeisti.

Praėjo keli mėnesiai tese
kant. Hooveris išsikvietė tada 
specialų agentą Samdei Cow- 
ley. 34 metų buvusį teisininką, 
ir pavedė jam specialiai Dil
lingerio bylą.

Cowley surado Dillingerio 
pėdsakus į Chicagą. Jam pra
nešė, kad Dillingeris buvęs 
pas gydytoją. Noris padaryti 
plastinę operaciją, kad jo vei
do, nepažintų. Cowley ir Chica- 
gos biuro pareigūnas Purvis, 
o taip pat du rytmės Chica- 
gos policininkai leidosi į Chi- 
cagos dugną, ieškodami žmo
nių, kurie pažįsta Dillingen. 
Pirmas pasisekimas buvo tik 
liepos mėn., maždaug po ketu
rių mėnesių nuo Dillingerio 
ištrūkimo iš kalėjimo. Chica-

t RBUBIOUS ', 
1 IBlt I tlt 11 ta B

HIGGINS

atsiimti...
šalia “Laisvės” dar cituoja 

‘‘Tiesa’’ ir “menševikų “Nau
jienas — apie rasinius perse
kiojimus Amerikoje.

Sykiu su “Laisve” A. Ru- 
dzinsfas neatsistebi, kodėl 
emigrantai inteligentai, skurs- 
dami Amerikoje, negrįžta į tė
vynę. Girdi, visai “be reikalo 
jie susižavėjo Hitlerio galybe”. 
Jis kviečia “tbos susižavėju
sius Hitlerio galybe“ namo, 
kad “nereiktų gyventi iš iš
maldos,. nieko neprisidedant 
prie tautos atstatymo“. Kaip 
tokios išmaldos pavyzdį nuro
do. jog 1955 metais . M. Biržiš
ka tegavo 318 doL aukų.

Ryšium su tais nuolatiniais 
aiškinimais apie Hitlerio galybę 
ir Amerikoje gyvenančių skur
dą, atrodo, galėtų būti nau
dinga, jei mūsų kultūrininkai 
paleistų kolektyvinį pareiški
mą su daugeliu pavardžių, ku
riame paaiškintų.

Lygindamas dvi Petrapilio 
rezoliucijas. Naujienos jau ne
bekartoja ankstesnio savo ne
teisingo tvirtinimo, kad Seimo 
priimta rezoliucija uzurpavusi 
Lietuvos žmonių teises ir kad 
“kairiųjų“ rezoliucija esanti 
demokratiškesnė. Dabar jau 
tik tvirtina, kad “kairiųjų“ pa
staroji rezoliucija buvusi, poli
tiškai geresnė:

“kairiųjų rezoliucija parodo 
kolią (N. p.), kuriuo reikia ei
ti siekiant Lietuvai laisvės: ji 
reikalauja, kad Rusija, Vokie
tija ir kitos valstybės pripa
žintų lietuvių tautai tohę (N. 
p.) sprąsti savo likimą".

Jei kreipimasis į Rusiją ir 
kt. yra pats pirmasis kelias i 
laisvę, tai tenka pastebėti, kad 
tolimesni Naujienų žodžiai pa
sirodo, jog tai laužimasis į 
atviras duris, nes, anbt Nau
jienų, “tautinio apsisprendimo 
principą jau buvo , paskelbęs 
JV prezidentas Wilsonas, jį 
buvo priėmusios Aliantų val
džios

kr už jį buvo posbokimi Lai* 
kinoji Rveijss Vyriausybė". ,

(D. p.).
Tas pripažinimas teisės tau

tom spręsti savo likimą buvo 
paskelbtas Petrapilio seimo 
rezoliucijoje kaip 
nepriklausomybei 
(“... dėl užimtųjų 
svetimos valstybės 
nustatytas Kurijos Darbininkų 
Ir Kareivių Atstovų Tarybos 
ir Laikinosios Vyriausybės pri
pažintas ir visiems paskelbtas 
taikos principas — tidka be 
aneksfyų ir tosrtrfbucijų, ?. . ___________ _

sprąsti, ke jss nsrF. ankstesnių ŽtoMįMį fMB
tekio paręUklMB pralyti, nelaukus. Tačiau ^s nėra svo

k^f7lietuvių ūutai ffma« Darbininke pareikžtom
būtų leisti sprąsti savo Uiti- ejntetim. Pagal Darbtahike pa*

urtng Chrtatmas cords from Auguti 
to December. Many plant and of- 
fice Jobą available. Good poy and ................................................................

wt>rk conditlions. Apply California 
Art tat. 351 West 52hd St„ fourth

foor, Dept. “L", Mr. Bolland. Jį

UOS o PRIE JŲ TEKO EITI PfR CHCAfijOS PADUGNIŲ" MOTE- <£ skirtos

> - ' ' ■ ' - ■ v- : U . M' ;■

HOtMhTVlS
Eam extra money for Christinas. 
N<i Yxpertencc nccessary. Lighl. 

clean, interesting work manufact-

- ...
(Atstoešk ii akelbima^ kuris bus ypatingai įvertintas!

'J* 8AMra- mūC»ENSTON. INC.
v ' TRYS DiDĖUtS KRAUTUVĖS

Ifg OrebardSt. US Orehard St. ISO Orrhard SK.N.Y.C.
. GRamerey 5-45S& / ■

Cltjaed Saturday. open Sunday 9 A_ M. to 6 P. M.

BANGA TELEVISION SERVICE 
.340 Ridgewood Avo., Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplogato 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

Nuomavimo .reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI

KAIAt'SKĄ asmeniška: ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT* aparatai, bei 
vietiniai HL—F! fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
o TELEVIZIJA^
• AM—FM RAINO
o AUTO RAINO
o HI-FI

DETROIT 10, MICHIGAN
6416 Mirhigan A ve.. Tel. TA 5-7560. 
Pirm., nntrad.. treč. ir kctvlrt. 9-6, 
penktadieniai* ir AeAtadteniais 9-9.

CLEVELANO 3, OHIO.
1165 E. 71 St . Tet UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7. AeAtadieniais 10-5.

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

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis. -

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITAS 
SOVIETŲ RUSUOS DALIS

APMOKANT MUITĄ ČIA
VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ 1NTURIST, 

Maskvoje, Leidimą

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway^stotis.)

Tek- VI 6-2164

Plan to send your probtem 

drinkers, where tbey will get 

love affection andreal 

understanding -*



TURTINGI
SKURDŽIAI

lie- * Festivalis prasidėjo “sukti- 
šo: niu”, kuriame šimtai svečių ir 
iai* vietinių šokėjų pasirodė bend- 
p*. rai. Visa.centrinė Amfiteatro 
lom . sa)ė prisipildė hępfcnkančių 
ko, šokėjų masės. Sukosi apie 30

sąlygas, ir jomis pasinaudoda
mi galime 'kurti tokius židi
nius, kur jaunimas, ir pramo
gaudamas ir atostogaudamas, 
galėtų išgirsti gerą žodį ir pa
sinaudoti vyresniųjų patyrimu. 
Apskritai jaunimo stovyklų 
kūrimas prilygsta tokiam pat 
žygiui, kaip seniau lietuvių 
parapijų kūrimas”.

Jaunimu Amerikoje remiasi 
viskas, kas dar yra lietuviška, 
nes tik jaunieji tegali išlaiky
ti, kas senųjų buvo sukurta. 
Jei senieji lietuviai nebūt iš 
savo rankų paleidę vaikų, — 
o dabar juos paleidžia ir nau
jai atvykusieji dar greičiau, 
—tai lietuvių padėtis šiame 
krašte Imtų žymiai geresnė; 
ypač parapijų, kuriom vis 
daugiau tenka pereiti į anglų 
kalbą. Kai nebus kalbama lie
tuviškai, nebebus prasmės ir 
mūsų parapijom būti kitokiom, 
išimtom iš teritorijos ribų.

dįoę Branto*, bytoj* viseotina rUBgaayl6iM.ta 
meno kaBn. far *S9cl*i .nerodo, teitas“. ■ .
ktok-ši* 'krotinuntas yra /gauęs 
kultūrinių vertybių iš lotų taa- 
tų už vandenyno. : ' jfe tą dieną buvo paskelbęs ų neva .

. Guriausi tinkėįimai parigerė Hetuvių tautinių šokių šventės geria* patitų pasinaudoti Chi- skirtingų ratelių, ir kiekvienas 
tinai kr sėkmingai šventei lie- diena ir pats pasakė sveikini- cagos autobusais, kad & pat žinojo savo vietą.
tuviškoje tradKajoje**. mo kalbą. Vėliau mayoras ren- surastų ųpafitoto Šis taHva|is Savaime liaudies šokių žings-

Kardinolas Samuel A. Strich, gimo komiteto pirmininkui at- prilygo daogefiui fcdiniiy, niai nėra taip įdomūs. Figūros, 
mus visMms pirmosios Jungti- dėl kelionės į Europą negalė- siuntė laišką, kuriame jis iš- aptoūcHntų ' turistinėse broifa*- narstymasis ir didžiulė šokėjų 
nių Amerikos Valstybių ir Ka- damas dalyvauti šokių festiva- reišta«va pasitenkinįmą. grą^«^___^ ;. :iy ' ■ _ . “ase padarė fęstivalį inųtozan-

” tiSnt Jeigu esi plojęs balete 
keturioms mažoms gulbėms, 
šokančioms unisonu

publika dažnai

Gražiausias Šokis buvo
P . dutė'’ — paprastas, tačiau gi-

jaudinantis mergaičių 
kis— atsisveikinimas su 
marte mergvakaryįe"-~ '^B Chicagos universiteto tauti-

HF■mw|MH Jerry
S I | I ' atsiuntė padėkos . laišką, kurį

pradeda:
H ■ “Koks nuostabus, nuostabus
. • - B festivalis! Prašau priimti nuo-

/ j Į Į širdžiausius sveikinimus šios
| ■ pirmosios tautinių šokitį šven-

proga?”
Ii \ > B z Toliau jis rašo:I ^^BlBB^I H ' 1 ■ E "Aš niekada nemačiau tokio

tikslaas šokio s* tokia daugy
be šokėjų. Žiūrėjau iš baticono 
ir buvau nustebinta^ kaip tiks
liai sukosi rateliai, kaip susi
darė tiesios Imi jos. Ta visuma 
ritmingų judėsiu padarė prog
ramą gražią ir tikdią.

Sadutė — labiausiai patrau
kusi ir prirakinusi žiūrovų dė
mesį, — yra dar visai naujas, 
neregėtas šokis. Ir mano aki
mis žiūrint, jis buvo gildytas 
lab&i gerai išlaikytame stiliu-

"Kai kurto
Festivalyje dalyvavę Chica- mėgstą . kelti 

gos inayoras ftidtard J. JĮetey. saufio kraštus 
Jis tą dieną iuivo paskelbęs —““

Vieną gražią dieną vienas 
nuolatinis klubo lankytojas 
užsuko aplankyti . grafo, bet, 
neradęs jo namie, užėjo pas

Federacijos nutarimas įgyti 
lietuviškąjam jaunimm stovyk
lą neatsirado lengvai. Buvo 
daug skeptikų, ypač iš tų, ku
rie yra susipatinę su ameri- 
kiečių katalikų panašiom sto
vyklom. Jos sunkiai beišsiver- 
iša. Lietuviam, atrodė, bus 
dar sunkiau sutelkti stovyklai 
lėšų ir ją išlaikyti, nes lietu-

Turiu vilties^ kad tokius fes
tivalius rengsite kas metai!”

Pahner Parko tautinių šrtių 
vadovas Ray C. Wilbams savo 
padėkos laiške pabrėžia, kad 
festivalis buvo gerai suorgani
zuotas ir suplanuotas ir visą 
laiką išlaikė įdomumą. Gra
žiausiu šokiu jis išrenka tą

S2. jos duktė kitados reikalavusi iŠ- — Ponia grafienė, matyt,
— Tai kas tokio? Taurelės savo sužadėtinio, kad jis ne- labai surietė | ožio ragą Oska-

dugne visada rasi tiesą. Leisk loštų azartiškų lošimų, kad rą, — bylo * tasai bičiulis; — 
man išsimiegoti, nesikautų dvikovose. Tai dar jau trys savaitės nebematome

— Mra tai, ką čia man pa- tik dvi sąlygos. Tad kokia ga- jo klube. Visi ima manyti, kad 
šakojai, Šlykštu. Argi norėtu- lėtų būti trečioji, kurią šian- jis nebent besiruošiąs pasakys 
mes išplėšti iŠ manęs pagarbą, dien nusilakęs josios vyras ti pirmą,kalbą Vengrijos didi- 
Imrią dar tebeturėjau? ’ minėjo? — Jis pasakė, kad ir kų seime.

— B tikro, aš neatsimenu, ji vėliau tai pažirsianti. Grafienė susivaldė ir neišsi-
kad kunigas būtų liepęs mud- Mįslė netrukus buvo atspė- davė nustebusi Paprastai per 
viem prisiekti, kad mes vienas ta. . pietus vyras pasakodavo jai
antrą gertabne. Eik sau dažyti Paprastai, kada pavalgydavo naujienėles, kurias neva klube 
savo purpulų pietų. Oskaras — esant ir nė- būdavo girdėjęs, o tuo tarpu

Sitai pasakęs, jis atsigręžė į sant svečių -— su žmona išei- jo visiškai tenai nesirodyta, 
sieną ir ėmė knarkti.

Tai buvo žmogus, morališ- degdavo tenai cigarą, pasako
taisiais savo pojūčiais daug že> davo naujausius įvykius, apie — Jis man prižadėjo nebe- 
mesnto už gatvės sukčių, už kuriuos ką nors būdavo girdė- lošti kortų, — atsakė ji, dėda- 
arkliais prektoujrtotį čigoną, jęs klube vakarykščiai, o pas- masi nenustebusi 
žemesnis už plėšiką, žudantį 1 kui, kada būdavo metas vykti —■ Tiesa, kortos yra didelė 
žmones pakelėmis, — tik tiek,. į teatrą, liepdavo kinkyti ark- Hga. TaSau tikėk mantai po- daryti scenoje, taip pat galima 
kad atsitiktinai jo žymėje atsi- liūs, palydėdavo žmoną į teat- nia grafiene, kad vaistai daž- ir už uždarų durų. Juk aš pas 
radęs devinstiebis vainikas. Ir rą ir paprastai išbūdavo teat- nai esti tūkstantį kartų žalin- Florindą nebūnu vienas. Menu- 
neslepia .to nuo žmonh|; ar ta- re iki pasibaigiant pirmajam gesni už pafią ligą. vykstu temti pirmutinis ir no
tai nuostabu? Juk čigono žmo- veiksmui. Antrakto metu visa- Si nenoromis pasakyta pa- išeinu paskutinis. Tenai susi
na — čigonė. Kam dar jte be- da kas nors užrakdavo į ložę stabu netikėta atvėrė įtarimui buria labai durtų žmonių be
turėtų apsimesti josios akyse ir joje pasilikdavo, o vyras visas akis. ralis: rinktfttfąnsi intefigeūtai,
esąs geresnis, negu yra? atsisveikindavo ir pasakydavo Nesunku buvo grafienei pa- artistai, poetai viri ganūs

B visų tų baisiųjų atradi- išvažiuojąs į klubą. B ten grįš- tikrinti, krip kas B tikro buvo, žmonės. Ten nidrada neBgirsi meilužė, ai apie ją niekada kvteuąPddiiaB ttddk d^-
mų, tik vienas patraukė ypo- davo tikta poryfiu. Statys Net patsai Oskaras perdaug, dvMKtafeJuo labiau nieko tavęs nstaklsurin. fas turėjo praneiti mtteijri
tingą grafienės dėmėsį: jog ir būdavo daromos tiktai tas at- nerigynė. žmona patyrė, kad negali nė kdboc būti ^de ko- — Dar kartą sakmi tai, kad utie Šį įvykį. PbBdjaMŪ^

Apyrankis buvo kaip ugnyje 
sudegęs.

Netrukus buvo keliama kaž
kokia vieša pramoga. Kažko
kios tautos šveatės proga Vie
na kėš pokylį. Svečių maiša
lynėje pasirodė ir grafienė Y. 
Y. su pande Florindą.

Grafienė ' ėjo atsirėmusi į 
vyro ranką.

Artistė gracingai linktelėjo 
galvą, praeidama pro Oskarą, 
kaip paprastai padaro geri pa
žįstami

buvo nuėmusi nuo rudus ir 
padėjusi ant krosnelėj atbrai
los. Taria namo ją bėro parly
dėjęs josios vyras.

Apyrankis buvo labil bran- 
 ------------ ---- ------------------- cus: vidurinė rožė buvo oada* 

štamai įžeistų. Meluodavai dangų su žmne maišiusi, bet ryta iš dvylikos did&dią tori- 
marų sėdamasis vaikštąs į gale būčiau pagalvojusi, y®tų, o^Tvertę 

klubą lošti. kad tuj^ jauną vyrą, kuriam brilijantais apsagstyta didiiu-
— Na, argi aš darau ką nors virte verda kraujas, kad jis Us periąs, kurio viduryje, kaip 

blogiau, negu į klubą vaikš- yra toks didelis vėjavaikis, jog negirdėtas gamtos Mes, bu- 
čiodaipas? z jam viskas t£ atkisti tinka”, vo kuo taisykHngtaton Juo-

— Tenai eikvojai pinigus, o Sielos gelmėse gal net didžiūo- das kryžius. .Tą perų sravė
davo į mažąjį salioniuką, užsi- Vadinasi kur nors kitur sėdė* čia į purvą mindai garbę. čiausi tuo. Bet kada man sa- nės senelis buvo gavp dum

davo kiauras naktis. — Šito aš nemoku suprasti, kai kad prie tos moters,tavęs nų iŠ paties popiežiais, kada
— Btvirkėlės buduare! netraukia žemėtieji jausmai jo šventybė, valdant bradfoi
— Didi klaida. Ji yra artis- kad tu tenai teieškąs dvarinio juocui H, ilgesnį laiką riedėjo

tė. Jūs, didikų damos, įsivaiz- pasigėrėjimo, kurio aš, apribo- Vienoje.
duojate, jog tai kas galima ta, kvaila, nuobodi darbšti ta- Tąjį a Šeimos brangenybė, Tt,

vo pati negalinti tau suteikti neįkainuojama retikvtyi štai- J®8 P”***?? •yps*
ta tu maras tuo negirdėtai že- g> dingo B kambarto. PTT
mini Nešaukiu, nedarau čia O juk niekas negali įeiti į ®r~aė®
tau jokių scenų, tat mane rūmus. Vagis neg^ jriveri-
pjauna gėda, pasibjaurėjimas, « J grafų butas; vtame rt- ”9® Ftatadra Makos din- 
man nuo to nežmoniškai kar- nraoee gyveno tiktai grine n J*™
tu. Nuoiirdfiai prtripažink grafiene; varta vtadiMary- ” *®*®"*i* Jito 
mm, kad ta motetia jn’tm a, dortotaka. pat» dada kle- «*>,

' “" narni vraaje rara pasauyjo.

Vieną gražų rytą žmona ne
iškentė: pastebi, kokią skaudžią žaizdą

—Kasdien nusitrenki į Flo- darai man šitaip teisindamasis.
rindą! — tiesiog audrą pakėlė Jeigu tu man būtum atvirai, tai nemalonus dalyta 
grafienė. brutaliai pasakęs: “Kas tau

— Šitaip dabar atėjo eilė darbo? ji man graži ir aš gė- apyrankis, kurį iš vakaro gra-
trečiajam numeriui! — su- rioosi J® grožiu, kaip papras- fienė, parvažiavusi iš teatro, 
murmėjo Oskaras. galima vyrui daryti; mėgs-

— Viską žinau .. tu iuvis’ k TOl«au jas!-
A JT1* «. » -M V būtum pasakęs,

-z Arg to “visko -yra tiek St,
dau«? ta, bučiau grūdus! purpusi-

— Pakanka, kad mane mir- njus indus ir čia priešais tave

a*rito' •'/ 
,, , „„, —ja

------»-»

atsiliepia, kiti tyli arba pakal
ba ir apie tai kad ankos ren
kamos ir siunčiamos “už savo 
namų**.

Vis dėlto Katalikų Fed«aci- 
jos buvo apsispręsta už jauni
mo stovyklą. Doąpių aukotojų 
ir didelių pasiryžėlių dėka pa
siekta to, kad šiemet jau bus 
galima stovyHauti. Visa, kas 
įgyta, pastatyta ir pagerinta, 
dr. A. Damušio apskaičiavimu, 
vertinama ligi 100,000 dolerių. 
Bet ne tiek piniginė vertė čia 

Tais žodžiais dr. A. Darnu- lemia, kiek jaunimo auklėji- 
šis, Amerikos L, K. Federaci- mas.
jos vicepirmininkas, baigė savo 
informacines žinias, pateiktas 
Draugui apie jaunimo stovyk
lą, kurios atidarymas įvyksta 
liepos 28. Stovykla yra prie 
Detroito. '

gražiausių švenčių, surengtų <"P turtingos KuHurin*i trom- 
bet kadi Ainmkoje. dįūs BraBko, byioia visuotina

Šventės iškOmingumą didino 
Amerikos prezkiento Dwight 
D.. Etantaųerib sv&rinimas, 
koris atėjo šventės rengimo 
komiteto pirminmko - vardu. 
Telegramoje sakoma:

vėjais, kada po operos dar visą tą laiką, kuri pirma nau-' kią nors meilės intrygą. Flo- aš su ja niekada nesą buvęs rius atvykęs kvotė tarnus,
būdavo rodomas baletas. Tada dingai nubūdavo klube, jau ke- rinda yra sąmojumi ir protu perartimas. Kiekvienas paminti turėjo nu-
jis būdavo teatre iki galo. lėtas savaičių visiškai nenau- trykštąs . genijus, šalia jos Paskutinį žodį tarė jis. Visa- sivalyti sunkaus įtarimo dė-

Šokių meno žvaigžde tuo dingai gaišina jį baleto žvaigž- žmogus visiškai užmiršti, kad da labai nelemtai atsitinka, mę. Kamentinmis tą etaną bu-
metu buvo Florindą, prancūzų dės buduare. ji — moteris. kai-vyrui palieka paskatinis vo laisvas ir nenakvojo rū-
artistė. Viena eražu rvta žmona ne- — Mielas Oskarai tu nė ne- žodis. muose.

Praslinkus keletui dienų, Viena tik kambarinė galima
grafienės namuose atsitiko la- tavo įtarti. Verkė Būgaitė,

siekė risomis šventybėmis, ro- 
B tualeto kambario dingo vė savo galvos plaukus, dras

kė nuo savęs drabufius, it pa
mišus, — o tas buvo taip tik 
jos nenaudai Ją Švedė | tar
dytas kalėjimą. Tbčiau ir te
nai neįstengta išgauti iŠ jos

besavo”, nepastatoma ir ne- u^bej.
remtina. Dar neišgyventas pa
protys tesiriboti savo parapija 
ir jrūpintis tik jos reikalais. įkurtuvių proga nuoširdžiai 
Niekas*iš lietuvių neturi įsa* sveikiname Amerikos L. K. 
kmnosios galios kartais pa- Federacijos žygius savo sto- 
lenkti jų darbus ir lėšas visų vykią kurti, džiaugiamės pasi- 
benckam reikalui Dėl to nė ryžėlių ištverme ir darbu, di- 
bendros rinkliavos, kokią da- 
roma Amerikos Katalikų Uni- kurie padėjo tą lietuviškąjį 
vendtetul negalima padaryti židinį įgyti, o labiausiai ragi- 
Lietuvių Katalftų Federacijai name jaunimą vykti ten sto- 
Vieni į laisvą ragmimą mielai vyklauti.



HE

Geriausi linkėjimai liet, šventei

priešas datyvauja. Kitam nepa
tinka koks Jory komisijos as- 
p®uo.Taipir pasilieka nuoša-

paroda rengiama Brazilijoje, Maironis baltuosiuose rūmuo- 
Sao Paulo mieste Mokslo

pirm-, T. Blinstnibbs, T. Gar 
J. Pitipauskas ir V. Vir- 

kau. Pavmkątas parodai atrin- 
ko jury komisija. P. Puzinas, 
— pirmu, A. Čooper - Skapas, 
A. Marčiulionis, Br. Murinas.

Parodoje dalyvavo 39 daili-

ta, kaip M tiksliai apvaldyta. mtagsl festivalį
Visi taip pat iškelia mūsų Ir tettou *** į 

šoktų skirtingumą nuo kitų pas ir lopo 
tautų šokių, visi pastębi tiek ar (Manas šalty šventos.

Jo dugnb rasti miesto likučiai 
iŠ 11 a. prieš Kr. Ararato kal
nas, ant kurio užkliuvo Nojaus 
laivas, yra'visai Sovietų Sąjun
gos pasienyje. Paskutiniu lai
ku britai, prancūzai yra suren
gę bent keletą ekspedicijų.

Iš Chfcagos: *A. Čooper -Sku- 
pas T. Galinionis, Z. Kolba, J. 

Lukošienė, E. Marčiulionienė, 
M. Markulis, Sesuo M. Merce
des, B. llilalris, R. Mozoliaus- 
kas, Br. Murinas, J. Dobkevi- 
čiūiė - Paukštienėj J. Pautie- 
nius, D. Sakalauskaitė, M. ši- 

* Imkis, A. Tamoliūnas, G- Tre
čiokaitė, J. Tričys, V. Vaičai
tis, V. Vaitiekūnas, V. Vara- 
neckaitė, Ą. Varnas, V- Vijei- 
kty, W. Valaitis, R. Žukaitė.

Iš Naw Yotko: A. Galdikas,
B. VRkutaitytė - Gedvilienė,
C. Janušas, V. K. Jonynas, V. 
Kašube, P« Puzinas, W . Wit-

Silpniausa buvo grafika, 
kuria taip dažnai dMžhioja- 
mės. Čia tuoj pasigedome P. 
Augiaus, V. PetravžSaus, T. 
Valiaus, & YsesiMK Pastebėjo- ________ ____ _
met kad'traksta tevisos eilės juodus- organizaeifiius dar- verda.- 
gerų Upytojų: V- Vizgirdos, 
L. Vilime, A. Valeikos, V. Ka
siulio ir kft. Nėra visos Dailės 
Instituto plejades. Taip ir ky
la klausams, kodėl jie nesu
tilpo po bendru stogu??

Mykolas Vatite— MISTI
NIAME SODE, atsiminimai iš 
kunigų seminarijos Kaune 
1963—1W6 m. Išleido Nekal
to Pr. Seserys Putname, Conn. 
207 ps!., kaina 3 doh

Vyskupas Vincentas Brizgys 
— TRISDEŠIMT MEILĖS ŽO
DŽIŲ, gyvenimo temomis Kris
taus dvasioje. Išleido Iletuviš- 
kos Knygos Klubas Chiragoje, 
167 psL, karna f.50 doi.

Tėvynės Saigas, nr. 1 (14). 
Turinyje: kun. V. Bagdanavi-

profesorius. Čia apžvelgta ir 
tautosaka, senieji religiniai 
raštai, 19 a. literatūra, tauti-

v>U sutikę įvrirty šokly vado- 
mokytojo!*

Jie praktiškai susidūrę su

tiek geros valios, kad būtų su- kaip finoms, praėjusiais 
telkti pačių geriausių dailinto- tais Sovietų Rusijoje sukėlė 
kų patys geriausi kūriniai. Tik 
tokiu būdu mes užimponuosi
me New Yorką, kur meno gy
venimas visada

Įžangoje prof. Devoto pažy
mi lietuvių ir latvių kalbų se
numą, turtingumą, originalu
mą bei pateikia trumpą Pabal
tijo* kalbų vystimosi apžval
gą. Literatūrines apžvalgas pa
raito atskiri specialistai, lietu
viškąją dalį — Aifred Senn, 
Pennsylvanijos universiteto

niskoji demikratija; Bernard 
Braine — Krikščioniškoji de
mokratija Vakarų Europoje; 
dr. VI. ' Viliamas — Lietuvos

rezoliucija: jeigu “sukilėliai” 
nepareikš savo prisipažinimo 
klydę ir nusikaltę, tai bus iš
vyta iš partijos arba ir pras
tesnio tikimo susilauks Tada 
Aligeraitė ir Kazakevičius pa
sidavė. Nusilenkė tiktai vie
nai duonai...

buvo per daug nuolaidi, Pr*- šiuo atveju į parodos rengi- 
_ .'...'.1 ~ 1 neįtraukė Bailės Instituto,

kūrtntyto kurty parode butų Jis savo nariams .paliko laisvę 
išėjus geresni. apsispręsti, ar dalyvauti, ar

ne. Institutas kažkodėl jautė 
nepasitikėjimo parodos rengė
jais.

Tačiau rengimo 1 komitetas 
čia nėkuo dėtas. Jis nudirba

prašoma siųsti iki spalio 1 d. 
šiuo adresu: J. Boley, 163 East 
71 St, New Yorke, N. Y."

Veikalą prašoma pasirašyti 
tik slapyvardžiu. Autoriaus 
tikrą pavardę įdėti atskirame 
Voke. - “Aš pririmem pirmąsias

Iki šiol dramos veikalų apie r dienas, kai vokiečiai naciai į- 
šį mūsų tautos šventąjį kaip ir sivarži į Sovietų Sąjungą. Bu- 
neturime. Būtų gera, kad mū- - vau tada apkasuos*. SunBkos* 
sų, rašytojai šia proga bandytų kautynės ėjo per galvą. Mas- 
šią spragą bent dalimi užpil- oorsėbnrittai (vokiočty lėktuvai, 
dyti. į RacLj geidė žemyn musę lėk

tuvus^ nors jy buvo daugiau. 
Kažkas umm skaudžiai pervė
rė, nes aš daug kartų buvau 
girdėjęs, kad mūšy lėktuvai 
yrą greitesni te geresni”.

Vadinasi, jam akys praregė
ję praregėjo "melą. O tada jos 
pastebėjo ir daugiau melo so
vietiniame gyvenime. Taip at- 
siraio romanas “ĮJIe.fįėna tik 
duona”. - v'

V. Dudincevas nebuvo vie
nas. Aleksandras Jašinas para
šė novelę “Dalba”., Autorius 
sako: “komunistai nėra žmo
giškos būtybės, o tiktai dal
bos”, vadinasi, geležiniai mie
tai, kuolai, kurie kankina save, 
ir kitus. Samanas Ktesamvas 
savo poemoje “Septynios sa
vaitės dienos” vaizduoja ko
munistus, kurie turi ne žmo
nišką, bet mechanišką žardį. 
Onos Vakavus novelė- “Aparta
mentas N. 13” vaizduoja atsar
gos pulkininką, kuris gyvena 
prabangoje šalia didelio skur
do. Antikomunistines literatū
ros viršūnės pasiekė “Literatu-

Mokytojų Sąjungos literatūros premija rin*
Amerikon lietuvių Mokytojų 4. Premijuoto., kūrimo, jei nių kūrigįų, vaizduojančių 

Sąjunga skiria kasmetinę 250 jis dar būtų nespausdintas, iš- tamsiąją' pusę sovietinio gyve- 
Už geriausi veikalą bus duo- doteri,l premin .už geriausią leidimo teises autorius sutinka nimo.

ta 100 doL premija. vaikų ar jaunimo grožinės lite- be papildomo honoraro per- Tai sukėlė komunistų parti-

seimai ir jų grupinė diferen
ciacija; A. Gražumas — Jung
tinių Amerikos valstybių par
tijos; ryškieji veidai, įvykiai 
ir mintys. T. Sargą redaguoja 

____  — St'Dzikas, A. Grafinas ir 
ratūros kūrinį. Kūriniams į- duoti Amerikos Lietuvių Mo- jos šėlsmą. Gegužės mėnesyje dr. vi. Vitiamas Lridfia TM 

buvo sukviesta Maskvoje rašy- Krikščionių Demokratų Sąjun-
5. Paskutinė data kūriniams tojų konferencija. Joje buvo ga. *

MačinAto na. i alui..* Pr®™!05 komisija vertins įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. pasmerkti “rašytojai eretikai”. Lux Cbristi, ar. 2 (24). Lei-
Masinete perrašytus rastus 1957 m vaikų auo adresu: b. Beleš- Ypač užsipulti antologijos re- džia Kunigų Viaivbė, redaguo-

jaunimo grožinės literatūros kienė, 6921 So. Claremont daktoriai — draugė Atigsr, ne- ja Jom. j. Petrėnas. Adminis- 
(apysakas, pasakas; poeziją, Avė., Chicago 36, m. tekėjusi, ir draugas Kazakevi- tracinius reikalus tvarko kun.

tijos ištikimieji stengėsi Ali- nys, laurai, aureolė; Pop. Pi-
geraitę ir Kazakevičių palenk- jaus XK kalba; kun. dr. K Rė-

• Ararato kaino plokštamo- ti, kad jie save apkaltintų. Jie klaitis, MTC — Susitikimas su
je buvo padaryti didėti tyrinę- tylėjo. Tada birželio mėnesyje šv. Tėvu Pijum X; J. P. Uetu-

susirinko posėdžio Maskvos ra- viai maldininkai pas Pijų X;
Šytojų unija. Jos bosas, draugė kun. M. Ražaitis __  Pragaro
Ekatorina Furcuva, ištekėjusi, problema; M. Krupavičius —
prakeikė “rašytojus sukilėlius Nuodėmės nuovoka modernia- 
ir demagogus, kurie tarnauja 
imperialistam .ir antisovietinei (hitau^as 
propagandai”: Buvo priimta tus; Vysk. K. Paltaroko biblio- 
-------------------- - grafija: kun. St. Šileika — Gy-

• Lietuvos arcMHktūtos vasis idealas; J. Petrėnas —

H devolaudo: Vetfegytė- 
PahĄmidnpuėj V. Raulinaitis.

K Los Angahc A. Rakštelė.
Iš BraaSjoos A. Kabys, V. 

StanOcaitė - Ateaitieoė.
B CoiumHjo»s J- PenČyla.
Be to, buvo išstatyti ir dvie

jų mirusių dailininkų kūriniai 
— J. Kaminsko ir Ig. šlapelio.

Paroda buvo įvairi. Buvo 
atstova^amos visos meno rū-

galhnas tik sodatistims realiz- s*. 
mas, tai čia, laisvame pasauly
je, menas nevaržomai vystosi 
indivtrtiiatinin kėtilL

(atkelta iŠ 3 p.) šokių, tiek drabužių spaivingu-
pačfą Sadutę, kurią taip pui- mą.
khd Ir tiksliai išpildė mergai- įdomu ir tai, kad visi gn- 
tės. žiausiu tokiu išrinko “Sodatę^,

• Tai tik dalis tų pasisakymų, Patraukė jis savo nuotaika, ku- 
kurie sumirgėjo spaudoje, ku- ri taip skyrėsi iš visų kitų šo
rio laiškuose, kių, ir, pagaliau, savo tiksliu,
Būdinga tai, kad grakščiu išpildymu.

togu skatina mūšy Šokėjus Ir 
toliau trttstlr gMntis j mūšy 
Hsadfos šoM, Q puossMH Jr.

o LHėuviy, lotvly ir rety detiafcs siuntiniąis. Pageidau- 
knygos paroda organfauojama jam gauti ne vėliau rugsėjo 1. 
Frankfurte, Vc^detijoje, spalio e y, Tumėntonė • Mfa

buvusi V. D. Universi- 

toto profesorė, išleido knygą, 
garsioji knygų mftgė. Pabaltie- pagadintą “Mano atsiminimai” 

,”7** Knyga gausiai iliustruota, fe-
gausiems mugės lankytojams
pavergtas Pabando vaistytos
Ir parodys, kad laisvajame pa- » * .-1!*, v°otn>°^'
aauMe Betavial, MvM ir es- »«*<**» ■«?>„«»;
tai iįeMiia tokių Mdtoių, ku- ****?»■!*!“
Tuj pavergtose jų tmyuue ne- 
gan isteisu. fmmiujo Kraejai •
gati tikėtis surinkti ir trišaky- • Prof. Jurgis BoNroiaitis, 
mų, nes Vokietijoje yta nema- gyvenąs Paryfiujb, ištoido

se; Pr. F. Bus — Pamokslai; 
Technikos muziejuje. Prasidės knygos ir 'žurnalai; plati lietu- 
rugsėjo 15 ir tęsis iki lapkri- viško ir katalikiško gyvenimo 
čio 3. Parodos tvarkymu ir kronika. Numeris gražiai su
rengimu rūpinasi arch.^ M. Iva- tvarkytas ir turi nemaža ilius- 
nauskas. tracijų.

paroda, kuri bepus F
14. Jos organizavo darbus nechar

afliktv naradns ^rengimo komi- jo tapybą. .. ----- ------ ---------------- - ------- --------
feSy . kun. J. Borevifius — būti parinkti kur šas geresni, negali dalyvauti, kad, pvz., jo

yreuviMM. haf ir areutide-

Ryšum su šv. Kazimiero 
500 metų gimimo sukaktimi, 
kuri įvyks ateinančiais me
tais, Lietuvos vyčiai yra pa
skelbę dramos konkursą, kuris 
baigsiasi š. m. spalio 1.

Veikalo pageidaujama neil
go, kad jį būtų galima suvai
dinti per pusvalandį ar neil
giau 40 minučių laiko.

Veikalas ne būtinai turi 
vaizduoti šv. Kazimiero gyve
nimą. Galima panaudoti kurią 
kitą kazimierinę temą: šv. Ka
zimiero meilę Lietuvai, jo pri
sirišimą prie’ lietuvių tautos, jo 
įtaką, reikšmę ir garbę mūsų 
laikais ką nors panašaus tin
kamo panaudoti šv. Kėzimiero

1^,A- Ibsenas H draa-
v*- gystės stag<3Kai ' rengiamos 

dabartinę bendros parodos, dažnai van- « nereikė- ■
- - - - ’ - — jo pasilikti nuošalyje. Jų ne- ■

dalyvavimas buvo tikrai didelė w 
spraga ir skriauda šiai repre- 
zentacinei parodai. tMfif&BgKČ jbMti

Už metu bus rengiama pa- ’’r” ” J -t1 . •

fiaS''psroda'Nėw~¥eri®r-“ km^<-^.4 
vyks LB pasaulio sęimas. Čia pffISHJhNl
negalime . pakartoti tų patių 
klaidų. *fiek patys rengėjai, Ariadbnhū Dudrucevo roma- 
tiek daffiįiiiikai turi parodyti nas ‘Tfe viena - įfc duona”, 

«_.a -j. ..

.... .. - 
są judėjimą. Thme romane bu
voatidengta ėorietmės buities 
tikrovę^ pasisakyta' prieš žmo- 

inten^nriai gaus _ prievartavimą ir lenki- 
. -pąsttmddRti tįfc viena duo

na. Romanas yra verčiamas'-j 
anglų kalbą ir Amerikoje pasi
rodys rugsėjo mėn. Tada bus 
galima plačiau jo siužetas at
pasakoti ir suprasti, kas tenai 
Sovietų valdžiai uSdiuvo.

Pats V. Dudincevas viename 
rašytojų susirinkime Maskvoje 
paaiškino, kas jį įkvėpė roma
ną prašyti. Jb kalbėjo:

. . _____  , , ---------------- - ------------------------------------------------ dram* «■ t-L), knygas ir tais B Premijos sprendėjų ko- Dar prieš konferenciją Titas Narbutas. Turinyje: dr.
| iią meninę kūrybą jungias u * metais parašytus, bet dėl da- Chruščiovo patikėtiniai ir par-lietuviai daHIiiinkai ir tuo Viena Italijos leidykla “Nuo- nio atgimimo rašytojai ir mo- Kartinių sąlygų neišspausdin- paskftl

ūog mono raidą stumia pir- va Aceademia” išleido “Pabal- dernieji laikai. Autorius didės- ^s kūrinius tų autinių, kurie 
tijo literatūrų istoriją”, kurią nį dėmesį skiria senesnės kar- juos prisius komisijai- Autoriai. 

Teko pasid^angti ir pačiu paruošė Florencijos universl- tos rašytojams: Biliūnui, 2e- pa$irašo tikrąja pavarde.
dailininkų prieaugliu. Jau ne teto profesorius Giacomo De- maitei, . Maironiui, Lazdynų 2. Už premijos komisijos jimai, nuleistas Eewan ežeras,
pirma parodą, kur pasireiškia loti. Ptofesoriūs yra kalbinto- Pelėdai, Šatrijos Raganai, Vai- geriausiu pripaftotą kūrinį ski- 
jaunieji, čia baigę. Jų menas, kas, didelis Pabaltijo tautų ir žgantui. Krėvei ir kitiems. Vi- riama premija nebus skaldo- 
išaugęs S amerikonifini mo- ypatingai Lietuvos draugas, dūrio kartai priskiria: Sruogą, ma tarp atskirų autorių, 
kyklų, ir neša daugiausia mo- nuo 1929 fld 1950 redagavęs Binkį, Šeinių, Baltrušaitį, Pu- 3. Knygos ir rankraščiai,
dentiftųjų vėjų. mokslinį žurnalą “Stati! Balti- ttoą. Jaunosios kartos rašyti- prieš tai laimėję bet kokią

Parodoje teko pasigėrėti A. ei”, skirtą Baltijos kraštų kul- jus autorius apibūdina labai premiją, šios premijos nega- 
CbOper - Skupo skoningais, iš- lūrai ir kalboms. trumpai. lės gauti,
laikytais kūriniais, kurie lietu- 

visiškai publikai rečiau matomi. 
Puikios B. Murino akvarelės, į- 
domios R. Mozoliausko ir V. 
Raulinaičio skulptūros, grakš-

,tūs ir skoningi E. Marčiulionie
nės keramikos darbai. B visos 
parodos 18 geriausių paveiks
iu atrinkta organizuojamai 
Čiurlionio vardo galerijai Chi- 
cagoje. Atrinkta gerai.
—A. Galdiko, V. K. Jonyno, 
Z. Kolbos, J. Pautieniaus, P.



(Bus daugiau)

priimąs svečius iš Lenkijos'

3. Ohio

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Kufsteino
lietuvių stovykla

PAIEŠKOMA

jančkausko nekrologas.

tykios, kurios dar nepalaiko

pirmieji atvyko ispanai, pasi
ryžę veržtis ir kurti naujas so
dybas trimis šakomis: pirmoji 
šaka turėjo apimti žemes, da
bar vadinamas New Merico

žinoma, kiek tokių paveikslų

ant kalnų, a ant tų kainų maži - ir, paslaugūs f kiekvienam jų 
kalneliai” — pasakytų „mūsų švedui. Ed. Kraur^itis buvo 
poetas Baranauskas. /Gražu, Lietuvos generalinio štabo pul- 
vėsuir miela. Ypač mielai su
tiko Draikomų savininkai * — 
Edvardas ir Sofija Kraunai

čiai. Paklausite, kas tie Drus- 
konys?* .

• A. Gečiauskas, Studentų 
Ateitininkų Sąjungos Centro 
Valdybos pirmininkas, Litua- 
nus žurnalo leidėjams prisiun
tė 75 dol. auką, kurią žurnalo 
lėidimo reikalams paskyrė 
Studentų Ateitininkų Sąjunga. 
Ir kitos organizarijos turėtų 
pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

parapijos, ieško savo brolių: 
Antano, Juozo, Prano. Adomo 
ir sesers Barboros Ignotienės. 
Atsiliepti šiuo adresu: T. Peni 
kienė, 1297 Gatės Avė., JSrook- 
lyn 21. N. Y.

kininkas, gusarų pulko vadas. 
Lietuvos laisvės kovose jis du 
kartus sužeistas, sunkiai val
do vieną, ranką, bet kai triū
sia ūkyje ir rūpinasi svečiais, 
vargu tai pastebėsi: Giedri 
nuotaika ir stipri dvasia to ne
parodo. O jo žmona, Sofija 
Kraunaitienė, Vikri šeimininkė 
pagamina puikius lietuviškus 
valgius. Jautiesi it savo šeimo-

■* ■> ■■ ■■ « >a-*— »!■■ ■

■L- -4 2 " •A-T -.7. / • ' . !

tais tirštus plaukus ir pasi
raugė patogioj sėdynėj. Ir ne
galiu atspėti dabar, kas jam 
nepatinką* mano veidelis, ar 
amerikoniška kalbą. Jo • gi 
žmonelė, žvali, daili, grakšti 

perskrosti moterėlė, pasiryžusi savo vy- 
upęRkrGrande Tesąs valsty- relį gelbėti E'visokių gyvehi- 
bėje, gi trečioji — apkabinti 
auksinę Kaliforniją. Šios visos 
trys šakos skleidėsi iš Meksi
kos arba Naujosios Ispanijos, 
kur jau virė ir tvarkėsi koloni
jų gyvenimas, Meksikos gy
ventojai buvo girdėję apie kai
mynų anksn žibančius. mies
tus, žemės turtus, jų svajin
gas dainas ir šokius, skirtus 
liūdniems ar džiugiems gyve
nimo įvykiams atžymėti.

DraGĘguži,'-- ar’neskaitei Misijonieriai,"nuotykių ""ir
turtų ieškotojų pulkai traukė į 
naująsias aukso šalis ir visi 
buvo didžiai nustebinti: juos 
pasitiko ne auksų blizgančios 
miestų boruos, bet iš molio 
drėbtos indėnų lūšnelės, prisi- 
glaudusios aukštų kalnų tarpe
kliuose. Vietoj muzikos ar sva
jingų šokių pro jų ausis zvim? 
bė aštrių akmenų skeveldros, 
svaidomos laisvę ginančių ran
kų. 1544 tokia mirtimi mirė 
misijonierius tėvas Padilla, 
laikomas JAV pirmuoju kanki
niu. Taip nesėkmingai, baigėsi 
pirmutinis ispanų žygis, įkvėp
tas Karolio L

visų kalbos sukasi apie atosto
gas: kur važiuoji, kada išva- 
rinou. fcąin ilgai y Jis dar 
nežino...

— Atostogos yra mano šir
dies slaptybių kampelis ir pra
šyčiau ' nesžbrasuti į šią mano 
karalystę. Aš neklausiu" tavęs, 
todėl ir pats būk mandagesnis, valstybe, antroji 
— išdidžiai atšoviau 'drauge
liui, o švarko vidaus kišenėj 
patikrinau bilietą, American 
Airlines bendrovės įdėtą į dai
lų, mėlyną vokelį. Ant bilieto 
matėsi trumputis miesto var
das-— EI Paso.

Jeigu tą valandą koksai 
smalsuolis dar būtų manęs pa
klausęs, kas jus šiemet paska
tino leistis tolimon šalin, mek
sikiečių apgyvendinton, aš jam 
būčiau atsakęs:

korespondentė— į aikštę, prie 
kurios stovi seni jėzuitų kole
gijos rūmai, paskui7buvę gim
nazija. Čia iš karto pasijutau, 
tartum būčiau grįžusi į laikus 
prieš 140 metų, į “mickeviči- 
nę” praeitį. Keturkampiu su
statyti namai byloja apie dau
gelį metų, kurie pro juos pra
bėgo. žemam kampiniam na
me yra t Literatūros muziejus, 
o jame “Mickevičiaus kampe
lis”, kuriuo rūpinasi T. Barde- 
nas, mokslus žmogus, gerai su
sipažinęs su Mickevičiaus gy
venimu ir kūryba. Kairėje nuo 
muziejaus atsiveria siaura gat- . Ona Čekanauskaitė - šap- 
velė. Kiek atokiau stovi gels- kauskienė, kilusi iŠ Akmenės 
vas namas, kuris kitados pri
klausė daktarui Kovalskui, ku
rio daili žmona buvo Marijos 
Vereš&akaftės varžovė... To
liau prisišlieję namai savo sie
nom liudija žilą senovę. Tai

kymą Kaune. Ji čia ieškojusi sienos prikalta lenta su lietu- 
Adomo Mickevičiaus pėdsakų. vių ir rusų įrašu: “Čia gyve- 

“Važiuoju autobusu — rašo nęs. Adomas Mickevičius’'. Da
bar šiuose rūmuose yra “Mo
kykla vardo Adomo Mickevi
čiaus'' ... Jos direktorium yra 
Vincas Pakalnis, nuoširdžiai

vai* leistis... į naujas “me
džiokles”. Bet kipšas' pakišo

E pasakojimo aišku, kad 
korespondentė Mimika, War- 
nenska buvo Rotušės aikštėje, 
lankė buvusi Maironio muzie
jų ir Jėzuitų gimnaziją, kurio
je dabar yra toji Adomo Mic
kevičiaus mokykla, (k.)

— Knygos daug ką prirašo 
ir primeluoja. Reikia verčiau 
pakalbinti gyvą knygą — žmo
gų, kurio širdies lapuose mir-

mo bėdų, grįžtelėjo į mudvie
jų pusę ir, bronziniu veidu 
žvelgdama, pratarė: .

— Padre, nosotros habla- 
mos espanol. Somos mexica- 
nos y nuestra patria pertene- 
cia antes a Espana.

Tai, vyreli, pirmoji tau pa
moka ispanų kalba! Sutelkiau 
krūvon visų kalbų žinias, ypač 
stengiausi pasitelkti giminin- 
gają italų kalbą ir sušilęs iš
siaiškinau, kad šie mano kai
mynai nekalba angliškai, o tik 
ispaniškai, yra meksikiečiai, 
kurių pirmoji tėvynė buvusi 
Ispanija.

— Matai, moteris vis ap
sukresnė uį vyrą. Kai vyrą 
prakalbinau — sėdi kaip kel
mas, o kai tik atsiliepė mote
ris — tuojau viskas paaiškėjo. 
“Gaila, kad ji nesėdi šalia ma
nęs, gal per 10 minučių iš
mokčiau ispaniškai”, — galvo
jau sau vienas.

Lėktuvo priešakyje sumir
gėjo šviesios raidės, gi unifor
muota panelė saldžiu balseliu

— O gal tos durys abu išve- Padedu į šalį kelionės vado- 
dė į laimingą ateitį: vyras atsi- vą ir mąstau: 
kratė nelengvo namų kryže
lio, o žmonelė vėl galėjo lais-

Tai rašau ne pagyrom. Ma
ne patraukė ta nuostatu lietu
viška vietelė kalnuose, ir jus, 
manau, patrauks.

Kas nori ištrūkti iš niūraus 
miesto/ gerai praleisti kad ir 
trumpas atostogas, sustiprinti 
sveikatą, npsfeailės, nuvykęs į 
Druskonis, kurie ir lengvomis 
mašinomis lengvai pasiekiami.

Automobiliu ir aš parsira-

Vieną savaitgalį nuspren
džiau palikti įkaitusį New Yor- 
ką, it kokią kepyklą. Galėjau 
traukti į marias ir puškentis 
šaltose bangose. Daug kas taip 
daro. Bet man norėjosi ištrūk
ti kiek toliau, pakilti į aukštu
mas, kur vejai truputį prapūs
tų ir akys plačiau "pasidahytų. 

Nuvargo jos besidairydamos į 
miesto, sienas, tartum kokius 
sukaltus grabus. Gamta mane 

. viliojo, medžiai ir kalvos. Nu
tariau patraukti į Alleghanio 
aukštumas, kurios eina į va
karus nuo New Yorko. Jose 

yra garsieji Catškill Mount- 
ains, kalnai, kur pristatyta ge
rų vasarviečių.

Nusibaladojau požeminiu 
traukiniu į 34 gatvę, susiradau 
užmiestinę autobusų stotį (Port 
Authority Bus Terminai). Ma
no siekinys buvo Andes, N. Yų 
vieta tuose Catškill kalnų vir
šūnėse, kur žinojau Kraunai- 
čius turint savo vasarvietę, pažiūri
“Čia tai bent atsigausiu” — piešti. dau namo, vieno svečio pavė-
mąsčiau ir neapsirikau. Seimininkai didžiai malonūs žintas. U. L-as

Kraunaičiat, kaip ir daug 
tremtinių, ilgus metus sunkiai 
dirbo. mieste. Pagaliau nutarė 
išsikelti iš miesto. Catškill kal-

• LB Centro Valdybos na
rys švietimo reikalams ryši 
yra užmezgęs su 27 lituanisti
nėmis mokyklomis (20 pradžios 
ir 7 aukštesniosiomis). Tačiau 
mokyklų yra daugiau. Neturė

jimas ryšio kliudo ir papras
čiausio darbo galimybes. Mo
kykloms norima užsakyti per-

— Panele, kad jau nebėra nuošė įsigijo 54 akrų ūkj, pri- Vilniuje lenkų leidžiamam buvusioji jėzuitų kolegija. Mic-
nė ko veržti, nes pilve devyni klaususi kažkokiam turtuoliui, laikraštyje “Trybuna Ludu” kevičius, būdamas Kaune, jo-
alkani vilkai staugia, — nore- Ūkio namai erdvūs, tikri rū- (1957, kovo 7) Monika War- je turėjęs kambarį, kaip ir te

prašomos rašyti: 'Ignas Malė- 
nas, 1333 E. 84 St., Cleveland

Gaunama “Darbininko' 
ministracijoj.

įsikūrę, Andes~ Kraunaičiai 
savo vasarvietei parinko var
dą, kuris primintų Dzūkijos 
Druskininkus, vasarvietę1 prie 
Nemuno, tą Lietuves mielą 
kampelį, kur gyveno ir kūrė 
mūsų žymus dail. M. K. Čiur
lionis. Savo poilsio namus 
Kraunaičiai" pavadino Drusko- 
nie HaR, Andes, N. Y. Tai pri
mena Druskininkus ne tik var
du, bet ir aplinka: kalnas,..ku
riame stovi namai, visas apau
gęs aukštomis pušimis ir. eglė-z 
miš. Pušys kaip ir Lietuvoje. 
Aplinkui dar žalia veja, žoly
nai, gėlės, sodas .ir miškas. 
Vaikščioji tartum Lietuvoje, o 

vaizdai, it dailininko

138 pusi. • $1.50
Vienos iš- daugelio lietuvių 

stovyklų išsami istorija. Pabai
goje buv. tos stovyklos kape
liono ir tauraus lietuvio pran
ciškono T. Bonaventūros Za-

. < AieMnintoa . motolamu 
stovykla rytmiame Atlanto pa-

> kraštyje bus Marianaprriyje 
nup rufflriūčio 17 iki rugsėjo 1 

d. Berniukai gyvens pas tėvus 
marijonus,. mergaitės — pas 
Marijos Nekalto Prasidėpmo 
seseris Putnam, Conn. Stovyk
la vyks tėvų marijonų gražio

je sodyboje. Stovyklai vado
vauti sutiko stud. Algimantas 
Žemaitaitis - iš Waterbury, 
Conn. Mergaitėm vadovaus Vi
da* Lušytė E Brooteyn, N. Y.

' $tovyteos"nefignūais reikalais 
rūpinasi ^MAS Rytų Apygardos 
dvasios vadas kun. Vac. Pau- 

'lauskas. Šiemet ^>irmą kartą 
stovykloje ketina dalyvauti 
būrelis moksleivių ateitininkų 
E Montrealio, Kanados. MAS 
Rytų Apygardos Valdyba jau 
sudarė įdomią ir turiningą 
programą. Stovyklon priimami 
ir neatejtininkai. Registruoja
mas! per ateitininkų kuopas 
vietoje arba MAS Rytų Ąpy-

. gardės Valdyboje: 68 Glendale 
St., Brockton. Mass Regisfruo-f 
jantis įmokami 5 dol., kurie 
bus įskaityti į stovyklos mokes
tį. Už dvi savaites reikės mo
kėti 37 dol., už vieną —20 dol.

ekonomikai, istorijai ir tetoms 
sritims pavaizduoti. Dabar ne-

“Draugo”, ar nematei Jauni
mo-kongreso ir šokių šventės 
komitetų atsišaukimo^ prašan
čio čikagiečius priimti nakvy
nėn tūkstančius atvykstančių 
svečitį. Kam man apsunkinti 
komitetų išvargintas galvas ir 
dar. padidinti benamių skai- 
čžų.. -. Reikia važiuoti ten, kur 
žmonių mažiau, o žemės plotų 
akis negali apimai. . Tokia 
šalis — New Mezico ir Tesąs 
valstybės, kur palmės ir kaktu
sai auga, kur žmonės košia že
mės smiltis ir ieško jose žiba
lo, alyvos, aukso grūdelių ar 
kitokių vertingų mineralų. 
Ten, sako, auksu žiba miestų . Tačiau žmogaus pasiryžimas pranešė: 
bonios, statytos ispaniškai kai- kietesnis ir už granitą. J nau- :— Ponios ir ponai, už 10
bančių žmonių, pirmųjų misi- jąsias žemes žengė naujos ko- minpSų misi leisimu Dalias,
jvuicrių ir jų padėjėjų. Čia jos, į gyventojus prakalbėjo Tėvas Ton lankia pusryčiai, o
man reikia važiuoti. naujos širdys. 1598 Naujojoj dabar prašau Visus suveržti

Ramiai, vienodai dūzgia Meksikoj jau įsitvirtino pašto- diržus.
American Airlines keturmoto- viau pirmieji misijonieriai, pa
ris lėktuvas ir veža margos siryžę atnešti indėnams naują
puHikos būrį. Pirkliai ir biz- šviesą ir naują gyvenimo bū-

josi ,ėktuvo P^elei Paaiš- mai’ kuriuose dabar P“®“*0 nenska rašo.apie savo apsilan- ti ano meto mokytojai. Prie 
skotojai, ką tik vedę ar jau ta Fe srityje ir E čia spindu- kažkur poilsio namai visa tai žinojau;
spėję nusivilti meile, šokėjos liavo į apylinkes. g0> 0 lėktuJyas brukus palietė bet nebuvau matės,
rr dainininkes, pamaldžios mo- Gamtos žmogus grūmėsi su Texas femę Atvykęs į Andes, patekau i
terys ir Svajmgos jaunamartes mokytu atėjūnu, telkėsi indė- . (Bus daugiau) tikra kainų kupstyną: “kalnai
— visi čia lygūs keleiviai: tik nų gentys ir skerdė kolonijų 
klausyk lėktuvo panelių jsaky- ištroškusius ispanus Trupėjo 
md ir susiverŠk diržu pilvą, molio dievaičiai, bet nesiryžo 
kad kartais neatsimuštum į nusilenkti misijonierių skelb-

biamam Dievui, laisvę ir dai- 
žvalgausi po lėktuvo vidų ir nas mylinti širdis nenusilenkė 

vis negaliu suprasti pernai Ispanijos karaliaus skeptrui, 
laikraštyje skaitytos žinutės: trokštančiam, kad jo valdomo- 
jaunavedžių pora leidosi lėktų- se žemėse saulė nenusileistų, 
vu pojungtuvinėn kelionėn ir Bet laiko dantys aštrūs — jie 
romantiškai čhilbėjosi; po kiek ir kalnus sugraužia. Iš tų ko- 
laiko jaunikis patraukė prau- vų ir skerdynių skleidėsi nauji 
syklos pusėn, atidarė ne tas religiniai, kultūriniai, politi- 
duris ir... iškrito. Jaunoji gi niai židiniai, atnešę tokią san- 
vėl liko “laisva”, nebesulau- tvarką ir tokį gyvenimą, kurio 
kusi iš debesų sugrįžtančio sa- pažiūrėti dabar štai traukia 
vo gyveninio draugo... Mo lėktuvo keleiviai.
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FRAYER

60DBEfflUS0N0URW
AD0RES8

NAME

lloHars for:I am enclosfo

Imporfed "from France 
The onty trhss ęeiitaliring water 
from the forintais of the abrine

SboOĄagK. AH furneshed and
- »!<teped;oe3^aae8.32bed- 

rooas, laigė kfttchen wftfa facflit- 
ies, dining room seais 175. Laigė 
pod (sefi-fDtertag), stręam—4a- 

kesite. įdėsi for summer camp or 
renrt. Many other properties.

Le€ Mtenr yesrr waato 
George Spagnoia,

- w - - - - w IHIrflBOTO; >•

Jriy2« — 26
Young business women
Rev. Pessionist Fether

Aug. 2—11 
General Eght Day Retreat 

Rev. Francis A. WeHmer, S. J.

Attractive spacious split, on se- 
cluded Street,' fine neighborhood, 
3 bedrooms, 2 baths, playroom, 

extras, near cathohc iastitutlona. 
Mušt be seen, #17700. 

WK 5-8674

(E- Park).
Compact 2 story, 2 bedrm. eol 
Spacious setting fine trees.

stelbs, terrace, stone waH, fire
place, garage. Basement^ų>_ 
pllances extras. Orig. owner

—gafijoo ; .........
Near Parochial -School and ' 
, Cath. Charch. BO. 3-4724

South SBe. Near St Agnės Ca- 
thedraL 7% room. CoJoaiaL 3 

bedrooms, 1% baths, tfinfag rm. 
living rm. with fireplace, modern. 
large HoBywood kžtcben, break- 
£ast rm. screened terace. outdde 
barbeque. 2 car garage. Asking 
$24^00. Please see this bonse.

Owner, BO 6-1282

Čikagos laikraščio net geriau- 
nedateklius išlyginti Visi klu- siu sporto veikėju išrinktą?

SUMMER OR YEAR ROUND 
850 DOWN 

BALANCE EASY TERMS 
TO SUTTYOUR PAKET

Forestburgh, Sullivan County, NY. 
Price 38,900. 6 Rootns and bath, 
large garage, water, gas, electr, 

ta house: frontage 135 feet Hlgtf- 
way 42 to mali box, 64-B, Route L 
road to house. Near Shoo Foo deri 

on 42, also St. Joseph’s Camp. 
Easy to Cnd. Phone

DISPLAY

St Pascal’s Parish 
Double garage, 1 block from 

catholic church, parochial and 
High School, Inter-Racial 4 blocks 

away, Mktag $15500.
HOMs 4-614*

Hold ta your hands this wonder- 
ful Cross which contains a flasket 

of Water from the miraculous 
Fountata of Lourdes, for you to 
keep or to give as a never to be

Cenaclė Convent 
*lh-na j 

T«W.CIMar 94106

Gal sekretorių Kepenį su 
Giedriu, tiesiog žibančioje tva
rkoje knygas bevedančius? Fi
nansų ministeriai Kynastas su 
Laugaliu tikrai profesionaliu 
apsukrumu • pareigas atlieka. 
Nepamirštinas ir ūkvedis Ki- 
dolis, visų futbolininkų apren- 
gėjas. Nuo jo priklaūso tvar
kingas komandos . atrodymas 
aikštėje. Geresnio advokato 
ginti savo interesams ar tai 
lygoje, ar protestų komitete, 
kaip Beleckas, klubas — tikrai 
negalėtų rasit Jaunių vadovo

Spedalty — Chicken a la Savey — Steaks 
214 BLOOMFIELD AVĖ. NEWAR*ę H. J.

kos svarbos darbą gal tik isto
rikai teįvertins. Moterų sekci
ja ant Žukauskienės pečių lai
kosi Lygiai ir kiti valdybos 
nariai bei keletas narių sudaro 
sąlygas tam “Litlųianian SC” 
variM«4^&^oje^ New Yorko 
spaudoje nuolatos pasirodyti.

Apie ateinančio sezono pers 
pasiryžimas ir t. t Vien tik pektyvas — kita proga.

Atletas

Send Z00 now (No C. O. D.) 
Satisfaction guaranteed or 

money back.

zonas buvo X sdgmingteusias. 
Nors taurės varžybose toli ir 
nenueita, bet stipriausios visos 
Amerikos lygos aukščiausioje 
klasėje užimta* penktoji vieta 
pati kalba ųž save. Siek tiek 
atšįjauninuši pirmoji vienuoli
kė, ypač gale pirmenybių, vi
sai. susicementavo, išsivystyda- 
ma.l gerą ir kovingą vienetą.

Su rezervine, deja^- vėl per
nykštės bėdos — atskirų žaidi- 
kų nedrausmingumas bei žiū
rėjimas į reikalą pro pirštus 
nei klubui, nei jiem patiem 
daug garbės neatnešė. Užimta 
vieta gale lentelės gal ir ne
būtų taip jau skaudi, bet net 
pakartotinas nestojjmas rung
tynėms tikrai toliau netoleruo
tinas.

Jaunių ekipa gal ir nepatie
kė didelių staigmenų pirmeny- 

_hėse, bet tamės varžybose sa
vo grupėje užimtoji antroji 
vieta irgix neblogas laimikis. 
Su jauniais, atrodo, bent se
kančiais metais vargo neturėsi
me.

Jaunučiai, daugelis pradėję 
žaisti vos tik pirmą sezoną, į 
padanges taip pat neiškilo, bet 
ir jiems nebloga ateitis numa
toma, jei stropiai ir sąžiningai 
padirbės.

Moterų sekcija irgi veikė pu
sėtinai

Krepšinio ekipa, nedalyvau
dama pirmenybėse, žaidė eilę 
draugiškų rungtynių, nors mū- 

i žaidynėse Toronte ir ne
daug ką parodė, žaisdama ne
pilno sąstato.

2 šetam “semi-detached” namas 
5% ir 6 kamK, apšHdoma variniai 
vaTnTidžfori, garažas, naujas stogas, 
švarus rajonas. Kaina prieinama 

$18,250
Jack Lape Bealty Ce.

38 St. ir 9 Avė, Brooidyn, N. Y. 
TeL GE 6-29M

Turime namu 1, 2, 3, 4 ir 6 šeimom

Mitton, DeL Hoę and pouttry farm, 
^plendid cpportunity, only 15 miles 

from ocean resort & rm brick <twd- 
ling, several outbuHdings, priced 
very reasonable. CaO Sweetman 
UL 2-2868, Brooklyn, N. Y.

IDEAL FOB BETREAT HOUSB
Patchogue—lakefront, landscaped 

plot 100x258. 8 rooms, modern.
7 years old, fuH waterproof ceilar. 
Aridng ^5,000. Iri Catholic com- 

mtntfty; CaH or’vri-ite A. Bobtasoa, 
52 Short Boad, I>tehsgwi, 1* L, 

or write Box No. 5-16, Rm. 83041 
W. 4a*d St_ NYC. Tel GRover

20% DOWN ; ,
Near piuMct and parochial achoola. 
abopping center and exceHent trana-

Ideal for vacation, retirement. 
Small family. Near Catholic 

institutions and beach, fishing, 
2 bedrooms, 2 yr. old ranch.

Garage, patio, 60x190 lot 
$8,800. Center Moriches

ym—ew>——Miiiiitiiheiiairr jeippasase
< HUmboidt 3^867

TRYTHENEW 
HEALTHFULLY AIR CONDOIONB)

oozr BOMK, 
Loon Lake, Chestertovm, N. T. % 
FMr« okl LhriaĘ rwa, two bed* 
fOMnA kiicheti, (1mm4 ta Mta 
porch, modern bath, aH <n om 
floor, aftov* full cdtar wtth c*n>B9 
on ground leveL Insutated, hafd* 
wood floors. Hot Air Ftamnce,olK» 
tridty, gaa, hot watcr, pbone. Bk> 
eollcttt vtator aontcm — 110 feet 
deep w*U, Automatic jet natai 
pump ta cettar. One ncn land, 
pine grpove, on Hl(hway B. 100 ft. 

-frontage, good tar any burineen. 
Bnrgeta price ftOOOuOOk cwh dow»

LINCOLN KOMES
N. St, Ott Waahtogtor

Ava, Beari River. N. Y.

ACCORD, N. Y. 
ChU or write to

FRANK ALTTERI i
Rate 209, Stone Bridge, N. Y.

Phone: Kingston 3U1 
Highfaus 4602

Flbshing Imported Cars 
135-09 Nortbern BivtU 

FL 34200
Announces the opening 

of the
Largest forgign and sports car 
Service center in N. Queens.

6 Mechanics at all times 
Call our engineering division 

for modified sports cars 
and special-built racing cars.

inets, dHmadier ete. Paneied fib- 
rary, Powder rm. and patio ori Ist 
floor: 4 liilima ektra, 2 tritha <m 
2nd fl. Attractive paneied recreat- 
km rm. ta basemeriL ^Mtafid 
valse. Near CMh. church • and 2

OPPORTVNITY IN FREEPROT, 
iMt&tad '

English tudor; beautifully land
scaped; 75x100 plot; 3 masterrized 
bedrooms; 22* living room; fire

place, full dining room; large kit- 
chen with breakfast alcove; semi- 
^inished basement; expansion attic 
Near Catholic institutions. Asking 
$16,500. 'Principais only. FR 8-2728

LAKE MOHAWK, L. I-

Charming 3 bedrooms year 
roand home; near beach; liv- 
ing room with fireplace raised 

dining^area, kitchen, bath. 
automatic heat; garage.

$12,500
Sununer rentals available.
HarrMte Lsster, ReaHor 

Sparte Theatrri Centru, Rt, ’5 
Sparta, N. J. Neri Mullers

DehcatesseiL Fhone: 
Lake Mofaawk 8405^481

bo parengimai bei subuvimai, 
taip kaip ir pereitais' metais, 
praėjo sėkmingumo ženkle * 
Bendro vaizdo nesugadina ir 
atskiri keistoki išsišokimai 
spaudoje.

Lietuvių Sporto Klubas pra
dedamas savo septintąjį veiki
mo sezoną ir toliai), atrodo, 
sugebės nugalėti pakelyje pa
sitaikančias kliūtis. Tai ge
riausiai laidoja perrinkta seno
ji valdyba šios sudėties: pirm. 
Vakselis, vicepirm. Ridikas, 
sekr. Kepenis, ižd. Kynastas, 
fin. sekr. Laugalis, protokolų Klivečkos atliekamą 
sekr. Giedrys, ūkvedis Kidolis, 
narys Katinas, atstovas prie 
lygos — Beleckas, šiem žmo
nėm ir toliau patikėta klūbo 
veikia.

_____ _ ____ _ Betkurios sporto organizaci- 
laimėjimas būtų, laikytinas jos vadovaujantys asmenys tu- 
prieš mūsų vicemeisterį To- ri turėti tikro idealisto priva- 
ronto Aušrą net 40:13, tuomi lumus: darbštumas, energija, 
net duodant pagrindo galvoti, 
kad LSK turi stipriausią mote- kalbomis toli nenueitume. At- 
rų krepšinio komandą mūsų rodo, kad LSK vadovybei- šių 
tarpe._______________ _ privalumų tikrai netrūksta. Ir

Baigdamas metus LSK, nors nežinai žmogus, kurį iš jų dau- 
ir dar likęs finansinėje skolo- giau iškelti. Ar pirmininką 
je, bet tos skolos šį kartą ne- V akselį, visą atsakomybę ant 
padidino. Prie gerų norų gali- savo pečių benešantį, vieno 
ma būtų ir šiuos

SKAITYK VARPEL|. Įdomu* 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Raiyk:

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

Gtaegocr (K- «S51
DIRBČriTONS: G. W. Bridge and 
finte <4 to Kinderkamach Road, 
Nerta on Kinderkamack Rd, vhkta 
becomes N. Peari SL, Beari River, 
to dead erit Trim teft to MagboHa 
St and right to Modd Home.

BOSĄ Dtt MONTE
R. J. Žaros Brau Frop.
Telet HAtaū FalIa 586 

Elegataiška ir paiki užeiga Cat- 
skiDs kalnnose. 3000 pėdu ankštu
mo je. Gera virtuvė, tvstkoma sa
vininko. Pamėginkite, kad fikėtu- 
mėte. Tris kartus duodaato gau
siai valgyti. KambarittOse yra Ši
tas ir

šoki pmntnksmtaimai; jam praves 
garsusis RĖUriNKER BERNE: 

piano Akordeono spedajafistas.
P. O. Box 138 Haines FaUs, 

Greėne Co, N. Y.

No Matter What Ydur Garden 
Problem Can Sotve It. 

Permanėut Lavms, Started Now, 
Reasonable Prices, Phone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home
DANNY’S GABMKN CEN7TB

GIVE Y.OUR CAR A 
SPRINGREEpESHĘRCOURSE 
For Patrons ot Santa Maria Parish 

Straisht Spedal
• 5 Quarts o/ Top Grade OU
• Major Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brake System A Front End
• TOTAI-------------------------- >12.95

WESTMONT MOTORS, INC.
TV 2-0100 

2841 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.



NEW YORKAS

PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ

108-11 Sutphin Boulevard,

WiUiam J. Drake-Tel.
inas

kriaučių piknikas yistiek bus.

DARBININKO

LIETUVIŲ L

višką spaudą. Nuliūdime pali
ko žmoną Kazimierą, sūnų Ed
vardą dukterį Elzbietą du 
tyrolius ir dvi seseris.

Dabar yra norima sujungti 
visus Bostono liet; sportmin- 
kus | vieną benrą' didesnį 

•' sporto klubą Tam tikslui lie
pos 31 d. 7 vai. 30 min. vakare 
tautinmkų namuose 484 E. 4th

žaį draugiškų rungtynių su So. 
Bostono Liet PiL klubo sporti
ninkais ir amerikietiškom

antroji gavo 800 doL ir moky
sis šv. liykobo aukštesnėj^ mo
kykloje. Stipenifijos ./sutelktos 
ketvęrięoini^ain. Kun.;£^ūno

Pradžia — 2 vai. p. p.

Stephen Bredes J r 
ADVOKATAS

John P. Svoroiką
iš Riehmond Hill, L. L, su 
dukra lankosi Floridoje, iš kur 
siunčia sveikinimus Darbinin-

jps moderatorius, reiškią padė
ką tos draugijos Paramos klu
bui (Booster Club), suteku
siam pinigas stų>endijom, o taip 
pat šv. Domininko seserim, 
Apreiškimo parapijos mokyto
jom, už ją bendradarbiavimą

rvsanrtmmM cmm ir Mm 
Nauja modemiška koplyčia šer-' 
meninis dykai. Aptarnauja Cam* 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainas tas

galvos skausmas ir vėmimus. 
Taigi “Dievo dukrytės” reikia 
pasisaugoti. Kas ilgiau saulėje 
būną tur išsitepti specialiu 
tepalą kuris apsaugo keliom 
valandom. Jų yra įvairių rūšių, 
bet reikia žiūrėti, kad neerzin
tų odos, nesukeltų alergijos, 
neiššauktų egzemų. Geriausia' 
gauti gydytojo receptą Kieno 
oda staiga įsidega, * “bijo sau
lės”, be daktaro pa&nokymų 
saulėje negalima kepantis. Jau
nimas paprastai nieko nepaiso 
svilinąs po kelias valandas iš 
prmos dienos, nudega kaip 
“vėžiai” ir paskui kankinasi.

būti toks poilsio šūkis, jei nori 
patirti tikro atostogų džaugs- 
mo. Dr. M. Br.

Maudymasis irgi turi savo 
pavojų. Nereikia staiga kristi 
į peršaltą vandenį, nesimaudy
ti peršilus, tik ką pavalgius, 
išvargus, nežinant gerai mau-

Sauiė, toji “Dievo dukrytė”, 
— taip senieji lietuviai ją va
diną — pirmoji negailestingai 

lietuvis patriotas, rėmęs lietu- puolą žmogų ir virsta “raga
na”, jeigu kas jos nepasisaugo. 
Saulėje galima nudegti iki 
trečio laipsnio ir atsidurti ligo
ninėje, jeigu ne kapinėse. Daž
nai pasitaiko, kad savaitė ar 
dvi atostogų, kurios tikėtasi 
smagiai praleisti, tenka pralei
sti besiblaškant lovoje, turėti

dymosi ..-vietos, neplaukti per 
toli nuo kranto, nenardyti po 
vandeniu,. jeigu nežinomas 
dugnas ir giluma.

Plaukymą* laiveliu smagus, 
bet Jr pavojingas. Gerai pasiti
krink, ar laivelis tvarkoje; ži
nok oro pranešimus, kad aud
ra neužkluptų; nekrėsk išdai
gų nėr su laiveliu nei su drau
gais.

Žalumoje galima skaudžiai į- 
sidilginti nuodingais augalais 
(poison ivy, poison oak, poison 
sumac). Mokėk tuos augalus 
pažinti, neliesk jų lapų nei 
šaknų laikykis atokiai nuo gy- 
vulių, kurie prisisunkia nuo
dingos augalinės alyvos. Jei dėl 
to atsirastų rūbuose dėmių, 
rūbus išskalbti karštam vande
ny ir muile... Įsidilginus nuo
dingais ( ąpgalais, išstrinti spi
ritą muilu ir gerai išsimaudyt 
šiltoje vonioje. . »

į Mirė
Liepos 8 mirė Kazys Čeldi- 

nas, ilgus metus gyvenęs 
Brooklyne ir turėjęs drabužių 
siuvimo krautuvę. Prieš porą 
metų jis buvo nusikėlęs gyven
ti arčiau savo dukters į River- 
dale, N: J, ir čia po ilgos ligos 
ligoninėje mirė. Su bažnytinė- - 
mis apeigomis palaidotas iš 
Marijos bažnyčios Dangaus 
Vdrtų kapinėsė Hanover, N. J. 
Vėlimus buvo gimęs Lietuvoje 
prieš 68 metus. Žemgaflių km., 
Andrijavo vis., Kretingos aps- 
kriČ. Buvo kuklus, \ darbštus

Vasaros poilsis turi - savo 
džiaugsmų ir pavoją Džiugu 
atitrūkti nuo kasdieninio dar
bą ištrūkti iš miesto, atsidur
ti žalumoje arba saulėje, pasi- 
yažihėti, pasidairyti. Bet su 
tais malonumais yra susiję ir 
pavojai, kurie ' laukiamąjį 
džiaugsmą gali paversti kančia 
arba ir didele nelaime.

VAITKUS į
F U NĖR A L S OM B* 

192 Webster Avenae J 
PRANAS W ATIKUS ! 
Laidotuvių Direktorių? | 

ir Balsamuotojas | 
Cambridge. Mmb. ‘

įvyksta trečiadienio rytą lie
pos 24, 9:30 v. iš šv. Brigitos 
bažnyčios. Pašarvotas Stenger 
laidojimo įstaigoje, 289 St Ni- 
cholas Avė. Velionies šeima

BARASKV1OTJ81 8CNI* 
rUNBBAlHOiA 

’ 25rw.Broadwuy’ ’ ■

Ateitininkų moksleivių 
vasaros stovykla Marianapoly- 
je, Thompsoą Conn. prasidės 
rugpjūčio 17, šeštadienį, ir 
baigsis rugsėjo 1, sekmadienį. 
Stovyklauti priimami berniu
kai ir mergaitės nuo 9 iki 17 
metų. Mokestis dviem Savai
tėm’ — 37 doL, vienai — 20.

Bostono Lietuvių Sporto Klubo 
susirinkimas Į susirinkimą 
kviečiami visi lietuviai sporto 
mėgėjai, vyrai ir moterys. Nu
matoma pirmoj eilėj steigti 
sekcijas krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso, lauko teniso, leng
vos atletikos, plaukimo ir fut

bolo. Norima steigiamajame 
susirinkime sudaryti tų . ko
mandų branduolius. Visi spor
to entuziastai, jaunesnio ar 
vyresnio apožiauą šiame kraš
te užaugę ar iš tremties- atvy
kę, kviečiami gausiai dalyvau-

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Farfcvay Stattan)

Darbininko redakcijas narys, Stofamg 
pradėjo atostogas, ją metų' >Aye.tr 
tris savaites skaitys lietuvių 
literatūros kursą Fordhamo 
universiteto lituanistikos se
mestre.

Gėrimai gaiviną bet ir sir-
gina. Gaivos nesuteiks peri m- jautis įmokami 5 doL, kurie Į- 
tas saikas alkoholio. Įšilus pa- skaitomi į stovyklos mokestį.
vojinga troškulį malšinti šaltu 
alum. Gerti pasterizuotą pieną 
ir švarų vandenį.

Griausmui uBdupus, laikykis 
atokiai medžių, metalinių stie
bų. Geriau eiti pastogėn arba 
sėsti automobiliu.

Woodhaveą N. T.
Suteiktas garbingas tadoturea.' 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL VIrgUa 7-4499

TeL STagg 2-5043 į
Mattliew P.Ba llasl

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L H O M E /

M. P. BALLAS—Direktoriui A
ALB. BALTRGNAS-BALTON |

Reikalu Vedčjas S

660 Grand Street
Brooidyn, N. Y. *

NOTARY PUBLIC

Dariaus - Girėno minėjime, 
kurį Surengė jų paminklui sta
tyti komitetas liepos 19, Pilie
čių Klube, kalbėjo J. Tysliava 
ir J. Petrėnas. Žmonių buvo

Darbininko redakcijoje yra du 
laiškai iš- Lietuvos. Adresuoti 
pe į 741 McDonald St Brook
lyne, bet jis ten negyveną 
Pats A. Maželis, arba žinantie
ji kąnors apie jį, prašom krei
ptis į Darbininko redakciją.

_ Skautų vilkiukų stovykla 
šiuo metu vyksta So. Wood- 
stock, Conn. « Stovyklauja iš 
Bostoną Worcesterio, Hart
fordo, Waterburio, New Yorko 
ir Elizabetho, viso apie 66. 
Stovyklos vadovybę sudaro — 
J. Benešiūnas — viršininkas, 
A- Šetikas— adjutantas, V. 
Nenortas — programos vedė
jas, p. Jucėnienė — virtuvės 
šeimininkė, A. Globas — ūkio 
skyriaus vedėjas. Stovykla bai
giasi liepos 27.

Liet. siuvėjų 54 lokalu BROM.M.
metinis piknikas bus liepos 27 M Mw*ya
Polish National Park, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaicoje.

Bostone užsirašoma pas St 
Trimonienę, 52 Thomas Park, 
tel. ANdrew 84)049. Registruo-

TeL EVergreen 7-4335

StephenĄromiskjs 
(ARMAKAUŠKAS)

Ckaborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
z Bn oklyn, N. Y. ’

gyvena 1738 Green Avė. 
gewood 37, N.
7-6890.

pratęs vaikščioti. Turėdamas 
ilgesnes atostogas gali pripras
ti. Keliom dienom išvykus, ne
reikia persistengti ir rodyti 

-savo fizinio pajėgumo. Grįžęs 
jausiesi, kaip sumuštas.

Vfram kam saikas, — turi

Dr. Juozas Kazickas,
\ Neries prekybinės bendrovės 

direktorius, liepos 24, trečia- 
‘ dieni, Fordhamo universitete 

skaito paskaitą — Nepriklau
somos Lietuvos kultūriniai ir

LIETUVIS ADVOKATAS 
Tėiefeafts JAmaica 6-7272

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

jĮ-SHSįr v;


