
JAV sprausminiai įeidavai ore aprūpinami kudu*
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KAS AŠTUNTAS GYVENTO- 
JAS YRA KATALIKAS

Kur eina unijy

Argentinoje 
rinko prezidentą

o demo- 
Skirtu-

bavimo kaitiną JAV. Savo de
ryboms jie stato sąlygą panai
kinti pirštų nuospaudas. Gir
di, dėl to pernai nė vienas 
turistas neaplankė Amerikos, j 
Sovietų Sąjungą buvo nuvykę 
1,200 -amerikiečių. (Pirštų nuo
spaudų, kaip Žinoma, bijo tik
tai kriminalistai ir šnipai).

Tuo tarpu nėra tisliai žinoma, 
kiek buvo tų tuščių balsų. Bal
savo apie 8 milijonai. Balsavi
mas Argentinoje yra priversti
nis. ■ Kas nebalsuoja, apie me
tus laiko gali negauti darbo.

palies- 
Teismo 
byloje.

mas į JAV nastelymą B birže
lio 34 ktostfetelevirijos.ir ra
dijo prenęšimafe. Sovietai iš- 
rei^hkntiktaątetis^kul-

rium. Paskui ^pasitraukė 
vertėsi bizniu.

• Tunisas liepos 25 tapo 
nepriklausoma J respublika. 
Prezidentu išrinktas Habib 
Bourguiba

Londone savo konferenciją 
sukvietė Amerikos Teisininkų 
Draugija (American Bar Asso- 
ciation). Ji atstovauja 250,000 
amerikiečių teisininkų- Anglija 
pasirinkta tam, kad JAV teisi
ninkai, atliktų piligriminę ke
lionę į savo “sentėvių šalį”. 
Konferencijos proga pastaty
dintas paminklas, Piymoutho 
piligrimų akmens kopija, toje 
vietoje, kur anglai 1215 me
tais iš savo karaliaus išreikala- 

vadina-

• stoka maisto arba sviesto, 
kuriuo nori marksistines idė
jas patepti, kad “būtų skanes
nės”, kaip prasitarė būdamas 
Čekoslovakijoje. -

liekatoi <tiktati|ra,iš kurios, 
nereikia laukti ^Aei žmonėm 
gero, nei tad“ 1 
Rusijos sieki 
šaulį dėl to 
tai tariasi :

Aviacijos žinyba (Air For- 
ces) sulėtino gamybą kai ku
rių sprausminių lėktuvų, čia 
priklauso F-101 (statomas St. 

Louisj, F-104 (Burbanke) ir 
F-106 (San Diego). Tai padary
ta dėl taupumo ir pažangos 
aviacijoje. Nauji išradimai pra
lenkia anksčiau suprojektuo
tus modelius, šis sulėtinimas, 
dar nereiškia, kad lėktuvų 
produkcija iš viso būtų suma
žinta. ' ’

UŽ VOKIETIJOS 
SUVIENIJIMĄ 

Vakariniame Berlyne liepos 
29, pirmadienį, pasirašyta ke
turių valstybių pareiškimaą 
už paskubinimą Vokietijos su
vienijimo. Pasirašė vakarų Vo-. 
kietijos užsienio reikalų mini
steris Brentano, JAV ambasa
dorius Bruce, anglų ambasado
rius Steel ir prancūzų — Cou- 
ve de Murville.

žmogų 
valdžios vergu, b demokratija 
valdžią daro žmonių tarnu.

Nereikia čia didelės filosofi
jos tiem dalykam suprasti.

Raketų gamybos klausimu 
susiginčijo sausumos kariuo- 
męnė (armija) ir aviacija. Ar
mija įtikinėja, kad raketos yra 
jos apsaugos ginklas prieš sve

timas raketas ir lėktuvus. A- 
viacija taria, kad tolimų dis
tancijų raketas operuoti jai 
priklauso. Ginčas yra gynybos 
sekretoriaus Charles E- Wilso- 
no rankose.

Londone vedami pasitari
mai dėl nusiginklavimo yra 
sustoję vietoje. Amerikiečių 
delegacijai ligi Sol vadovavo 
H. Stasenas. Dabar nuskrido 
Londonan ir pats valstybės 
sekretorius Dulles, kuris prieš 
savaitę viešai išdėstė JAV pa
siūlymus, kaip reikėtų prilai
kyti atominio karo pavojų. 
Dulles - pasiūlymus remia Ka
nada. Valstybės sekretoriui, 
patyrus sovietų nusistatymą,

KARINĖ DIKTATŪRA?
Harry S. Tranam, buvęs pre

zidentas, taip pat atsiliepė dėl 
Jtyįungoje. Pa-

Armija turi - suprojektavusi 
1500 mylių distancijos raketą 
Jupiter, o aviacija —*■ tokio 
pat tolumo Thor. Projektai 
siekia jau ir 5000 mylių tūta- valynąįj

Meksikoje 
drebėjo žeme

unijos traukė už visa, kas tik 
buvo reikalinga “tarnybos rei
kalam”. Pateisina, kad unija 
jam kasmet skirianti 6,500 dol. 
tokiem reikalam, kurie nesu
rišti tiesiai su tarnyba. Bet 
tai sudarytų per trejus metus 
tik apie 20.000, o L. Klenert 
per tą laiką išleido ir sąskai

tas pristatė 86,364 dol.

vo didesnių' teisių — 
mąją Magna Charta.

Konferencijoje buvo 
tas JAV Aukščiausio 
sprendimas, komunistų 
Teisininkai pasisakė tokiais žo
džiais: “tokiu sprendmu gali
me surišti sau rankas ir nebe
pajėgti vykdyti pagrindinio 
žmonijos įstatymo —savo ap
saugos”. Aukščiausias Teis
mas nuėjęs per toli asmens 
laisvės keliu.

. Amerikos teisininkus svei
kino Britanijos ministeris pir
mininkas frtarmfflanas, Jis 
pabrėžė, kad sovietų kaltinimai 
esą anglai yra imperialistai 
atkrinta dėl to fakto, kad Ang- 
lia po praėusio karo sutei
kė laisvę 500 milijonų žmonių, 
o sovietai 100 milijonų paver-

ėukščiausio 
teismo buvo atleistas ir Luis 
Lopez, vienas iš pirmųjų vado
vavęs antikomunistiniam judė
jimui. Kai velionis Armas bu
vo išrinktas prezidentu 1956, 
tai Lopez tapo viceprezidentu. 
Jis dabar perėmė prezidento 
pareigas.

vrfiueijoyp&tat 
žodis'kariškio ( 
vo), kuris praN 
kas “visos rusų j 

tilo' ktąusimn (liepos ĮįH) noro- munistų partijos 
de,kasbuvoskelbtatame lai- Trumanasmano; 
kraštyje dar gruodžių mėn., 
pasiremiant^infmrtoaSjom - g- — - 
už geležinės sienos. Tada bu
vo pranešta: “jeigu stalininkų• 
įtaka dar stiprėtų, tai . esanti 
galimybė, jog Žukovas pasi
stengs pirma sunaikinti tuos, 
kurie norėtų atsikratyti jo, 
Chruščiovo ir kitų antistalinin- 
kų”- Spėjimas pasitvirtino.

Dabar tos pačios informaci
jos sako: “jeigu maršalas Žu
kovas, kuris išėjo politikuoti, 
įsitikins, kad jisai yra geres
nis vadas už Chruščiovą, — o 
maršalas apie tai jau galvoją, 
— tai Chruščiovas pasijus iš
valytas”.

Nelaimę Chruščiovui gali 
atnešti nepasisekimas jo prog
ramos:

• decentralizacija, kuria 
nori savo priešus išsklaidyti,

J0, Katalikų privatinėm mokyk- jų. Dabar visoje vyskupijoje
Armas 'karinius mokslus ėjo lom jr kolegijom Amerioje yra 336 bažnyčios. B jų 150 

JAV, Fort Leavenworth, Kan. tenka sumokėti apie 3 milijo-' yra vakartaame Berlyne, 38 
Buvo taip pat atvykęs į Ame- dolerių federalinių mokės- — rytiniame, sovietų tamto-
riką vizituoti prez. Eisenho- Buvo pasiūlytas įstatymas me, ir 127 sovietinėje zonoje

tuos mokesčius panaikinti, bet už Berlyno, 
jis nepraėjo. Tuo tarpu kata
likai savo privatinėm mokyk
lom'sutaupo valstybei nebe 3, 
o kelis šimtus milijonų dole
rių, nes valstybei nereikia 
mokėti mokytojam ir statydin
ti mokyklom pastatus.• Maskvoje vyksta propa

gandinis jaunimo kongresas, 
Dalyvauja daugiausia sovieti
nis V satelitinis jaunimas. Yra 
grupė ir amerikiečių. Parade 
JAV; vėliavą nešė Jake Rosen, 
studentas City College of New 
York.

Izraelio ir arabų slaptosios jektu yra 900.000 arabų, išvy- 
derybos trunka jau du mėne- tų iu Palestinos. Jie gyvena 
sius. Derybom tarpininkauja Izraelio pasienyje ir tikisi dar 
JAV. Iš arabų pusės derasi grįžti į savo žemes. Jungtinės 
Lebanonas, Irakas, Jordanija Tautos 1948 buvo ‘nutarusios, 
ir Saudi - Arabija. Derybom kad teisė grįžti jiem priklauso, 
nepritaria Syrija ir Egiptas. ‘ Tas nutarimas dar neatšauk- 
Užkulisiuose prieš* derybas 'tas, bet be jėgos jo įgyvendin- 
kursto Sovietų Rusija, kurios ti negalima. Izraelis sutinka 
agentai yra įsiskverbę į arabų atgal priimti apie 100.000 
nacionalistų sąjūdžius. Tuose žmonių, kuriuos jisai pasirinks- 
sąjūdžiuose daugiausia daly- Kiti 800.060 turi būti įkurdin- 

viduriu, skersai vauja jaunuomenė, kuri dar ti arabų kraštuose. JAV siūlo
• Prancūzai statvdinste no- krt4t* 28 TOsWba’ tikiši žydus iš Palestinos išvy- savo finansinę paramą W pro-

vandenini laiva. varoma atomb v® femė 801 Priska,Vta Vyresnioji karta yra realia- blemai patenkinamai išspręs- 
nės enerritos apie 200 užmuštų ir 600 su- tiškesnė ir po Sueso konflikto ti. Jei tai pavyktų, būtų pa-

w > Žeistų. Sugriauta daug namų, „mato, kad gertai susitaikyti, siekta* didesni* apsiramini*
• Ritami* bendrovė* dar- Nuo žemė* drebėjimo nuken- negu visą taftą būti karo, pa- mag Mažojoje Azijoje, ko So-

Hninkmn pridėta atlyginimą tėjo ir Merico City, krašto *o- dėtyje. 1b stakta ir amerftfe- vietų Rusija ir Bgtytas (Mitai
po 18 centų j valandą. etinė. flaL Pagrindiniu derybų ob- nenori.

kartą / tea£ *. Mums j budėti ir būti
ikšalo Žuto pasiruošus? s 
ktoppoliti- 
mtos ir Jco- 
irdu", H. & . ...
pd Sovietų Etanhctarfr spraudos kores- 

- poadentym Jbuvo . prasitaręs, 
kad jam buvę sunku paaiškinti 
Žukovui, kai Jas įrodtoėjo, 
jog komunizmas geresnis už 
demokratiją. Trumanas nusi
juokė iš, tų, kurie patiki sovie
tų propagandai, esą komuniz
mas yra idealistinis, 
kratija materialistinė, 
mas esąs kitokis: 

komunizmas daro

' • Senato komisija, kuriai 
pirmininkauja šen. John L. Mc 
Clellan, demokratas Iš Arkan- 
sas, pradėjo tyrinėti New Yor- 
ke tamsius unijų vadovybių 
darbelius; terorą, papirkinėji- ris Guatamalos valstybę Romu
mus, išaikvojiihus. nistino.

čios infliacijos, kurios neįsten
gė apstabdyti Humphrey- Nau
jasis JAV iždininkas buvo Na- 
vy sekretorium 1953 ir gyny
bos departamento pas^creto-

gų* aftvojnna unijose. * v 
triukšmingas D. Becko bylos, Central stotyje. Aviacija nese- 
dabar prigriebė tekstilės darbi- Nevados dykumoje išban- 
ninkų unijos pirmininką An- dė Falcon raketą, paleidžiamą hnvn
thony Valente ir iždininką » lėktuvo į priešo lėktuvus. Argontinoj* hepos 28 buvo
Llovd Klenert Pirmasis Zitos * gali ištaškyti 9 priešo lėktų- renkamas steigiamasis seimas 

™ ® 10 raketos yra ^lementas). Rtokta 205 at- 
vo namam (imokėiimui 24 000 atominėm bombom aprūpina- st°vaL kūne turės prnmti vo namam (pnoKepmui f f

dol.), antrop^išaikvojimų są- v pradžioje bus renkamas pasto-
skaita dar didesne — 101,963 r
dol. Čia įeina mokėjimai už 
privačius namus, automobilį, 
brangius viešbučius, teatrus, 
golfo, baisbolo ir hockey rung
tynes, televizijos aparatus, 

kambarių baldus, rūbus, žmo
nos muzikos pamokas, butelių 
kamščiatraukius-.. Žodžiu, iš

Guatamalos prezidentas Car Tuo metu 
los Castilio Armas, 43 metų, 
liepos 27 buvo nušautas jo pa
ties Sargybinio Romeo San- 
chez Vasųuez, 20 metų, kuris 
čia pat nusižudė. Prezidentas 
nušautas savo rūmuose, žmo
nos akivaizdoje, kai ėjo j val
gomąjį svečių priimti.

Oficialus komunikatas skel- Krašte paskelbtas karo sto- 
bia, kad žudikas buvo komu- vis, bet jokių neramumų ne- 
nistas. pasireiškė. Kariuomenė remia

Velionis 1954 metais, pabė- naująjį prezidentą, o didelės 
gęs į Hondūras valstybę, iš ten 
vadovavo sukilėliams ir nuver
tė prez- Arbenz Guzman, ku-

vus parlamentas. Dabartinis 
laikinasis prezidentas gen. Eu- 
genio Aramburu nori kraštą 
gražinti į demokratinę san
tvarką- Tuo tarpu nuverstas 
diktatorius Peronas, prisiglau
dęs Venezueloje, agitavo savo 
šalininkus rinkimus boikotuoti 
— paduoti baltas korteles.

• Gtu**ppe Pfatareto, kareti- 
noląs, Sv. } Kongregacijos sek
retorius, sulaukė 80 metų. Ji
sai yra tiktai 14 kantaolas, 
kuris tokio amžiaus pasiekė. 
Sukaktuvtainkas yra mtaįr- 
dus Betariu tačtatts.'

Now York* Jungtinės Tau- 
nužudyti du broliai berniukai tos, skelbdamos vąjų vaikų 
— Edvvard ir John L/^gan, n fondui lėšų -surinkti, išleido 
ir 12 metų. Įtariamas Ray-, kalėdinius atvirukus su Dievo 
mund F. Ohlson, Brocktono Motina ir Kūdikėliu. Piešė 
batų dirbtuvės darbininkas, New Yorko dait GĮadys Davis. 
atsėdėjęs kalėjime 6 metus. Tai pirmas atvejis, kad Jung- 
neseniai paleistas, bet dar tik tinės Tautos nepabūgo krikš- 
20 metų amžiaus. čioniškos religijos. (Gera bū

tų, kad ir meditacijos kamba-
• Eęipto karo ministeris ry laikomą Indijos ąžuolo kel- 

Abdel Kakim Amer pakvies- mą pakeistų bent to atviruko 
tas atvykti į Maskvą. paveikslu). x

• Kun. Vtaeonta* Tartai, 
buvęs poptežtau* Leono XOI 

Berlyną* nėr* katalikiškoje ^retorta, lotyniškai rašęs to 
Vokietijos dalyje, tačiau kata- popfežtaus aoetaUne*
Uk<i ir veikluniM yra pokeM
dideli*. Kas aštunta* bertyaie- paiaimintooju 
ti* yra katalikas. Po praėjusio
karo Bėrtyne katalftų ir jų o Atatotimi fDeootijai ne- 
bahytių dar padangėj* Ber- skyrė jokie dėotata Amerikos

; Btdševikinės 
irtvaldyti pa- 

osfteis. Sovie- 
:kas yra ge

riausia patiem rusam ir kitom 
tautom, kurias jie užgrobia. 

Su tuo savo žinojimu 
“tenesibrauja f musę reika

lus ir nemoko, kas mums ge
riausia daryti"-.;

Robort 8. Anderson, 47 me-
tų, liepos 29 pakeitė ligi šiol MIRŪ M. LASTAUSKIENĖ 
buvusį iždo sekretorių George i9
M. ttnnphrey Pakeitini^, sa- Marija
koma, padarytas dėl didejan- farf sese^n sd^a Ht 

biliauskiene, mirusia žymiai 
anksčiau, naudojosi bendru 
Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.



■Hi

bus ypatingai įvertintas*

M. and Z. Collision Works

Baras. Sale vestuvėms,

maras, etc.

HIGGINSne-

Lietuvių Amerikos Piliečių K lubas
Plan to send your problem

love affection and real
understanding

PARCELS TO RUSSIA, INC

937 GRAND STREET 
BROOKL.YN 11, N. Y.

£Jis gir
tavo at-

tas į kitą i 
nučių aut 
mojo. Jis

FOTO STUDIJA 
P. GĄUBYS, savininkas

neštas kibiWM%uHo jis gė- 
rė puoduku be austės. Van- 
duor tavo šu mineralo sko-

pareugimams, susirinki-

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

W1NTER GARDENTAVERN Ine.

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

& lia siuvėjams tiek rūpėsiu, matomi© i 
į kaip ji, nes siuvėjai turi atsi- motorą*, 
įžvelgti į karališko protokolo Tokia yra 

bei politinės nuojautos reika- 
lavimus, galinčius užgauti do
minijas arba valstybių jaus- 
mus. .

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

--- .. ..VESTUVIŲ albumai 4 mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 iač. dydžio— 40 dol., didelis — 36nuotraukos 8x10— 
inc. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai attekami greit, £erai -ir 
pigiau nei kitur. '

8. Drinking becauae of narn
ėta* fears and wteties.

9. -Gotag on “tetam”.
t you tave any <rf thę above

pakrypti į prancūzų 
gvardijos uniformų 
raudonumą, atsimo

tai, kad viešnei uždės 
legijono” kaspiną,

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Kai tik Jarret buvo išmes
tas, Urscheliui užrišo akis. 
Pavakare autobobiUs įvažiavo

| plotį. Jos abi pasiiigfea 6 daug ko atsižadėti. Toks jau 
cm. tatų kulnim mano.lįkimas.

Drabužius karalienė renkasi "i TarP daugelio darbų ir rū- 
pesčią, jau «e ji pati, tai 
bent jos damos informuoja 
ąpie moteriškas madas, pasku
tines madą naujienas ir spau
dos atsiliepimus apie karalie- 
,nės drabužius.. Gera žinia ją 
džiugina, bloga liūdina, kaip 
kiekvieną moterį'ar mergaitę, 
jei kas pagiria ar nupeikia. G.

pati iš daugelio paruoštų mo
delių. Privačiam gyvenime 
mėgsta labai paprastus ir pi
gius, tik pasiinformuoja, ar 
kartais tokio pat arba labai 
panašaus neturi artimesnės 
damos bei kitos aristokratės, 
Jei eilinės moterys jau ką pa
našaus ir turi, tai karalienė 
perdaug nesibaido. Kai ji su 
naujais drabužiais pasirodo, 
toliau juos gali kopijuoti, kas 
tik nori. Kaina z yra laikoma 
didelėj paslapty. /
- Madų kritikai žnaibo siuvė
jus, kam jie nepataiką skonin-* 
gai karalienės aprengti,

o įžnybta pasijunta karalie
nė ir atsikerta:

— Prikaišiojo man dėl ba
tukų kiaurais galais, o aš no
rėčiau tokius džentelmenus 
apauti aukštom, kulnim ir už
darais galais batais ir pastatyti 
kiaurą dieną ant kojų, kaip 
man dažnai prisieina būti. Jie 
pamatytų... Tas pats tinka 
siaurai suknelei. Kai tenka 
gracingai sėstis ir keltis auto
mobily ar kur kitur, nepatogu, 
bet apsitampyti nėr nė laiko, 
nė galimybės.

Bet karalienė vengia ir pla
tesnių suknelių, kurios irgi tu- atsakyti, tad grobikai pasi-

Kartą ėrn|.abudu. Po poros^valan-
aerodro- dų Jarrėt suįft&y 4 Uršcheta
įsivėlė į namus. Papasakojo, kad gro-

į garažą ar daržinę. Urschel 
buvo persodintas į kitą erd
vesnį automobilį. Po kokių 
trijų valandų kelio, pakeitus 
automobilį, teko sustoti prie 
benzino stoties. Benzino pri
pylė moteris. Nieko ypatingo 
čia neteko nugirsti. Tik gro
bikai paklausė: “Kaip šiemet 
*u derliumi?” “Javai čia ap
tiek išdegė”, ji atsakė. Kitas 
sustojimas — vėl garažas 
ar daržine. Urschel buvo nu
vestas į trta<,{jkurpraleido 
naktį. Rytą 'jfe tavo perkel- 

v 20 mi-
nuo pir- 
viščiukus

lėktuvų kelius, atrodė, kad 
Urschelnurodyta vietagalč- 
jo būti apie Paradise, Tęs. 
Nuvykę rado ten ūkį, kuris 
priklausė Shannon šeimai. 
Kai Urschelis pamatė puo
duką be auselės ir paragavo 
vandens, nebuvo jokios abe
jonės. Rado ir pančius. Shan- 
nonai prisipažino laikę pas 
save Urschelį, o jį pagrobę 
buvo jų giminaitis garsus 
gaudytojas Kelly ir jo drau
gas Bates.

Istorija baigėsi kalėjimu 
iki gyvos galvos. Grobikai 
paliko kalėjimą vienas 1954, 
kitas 1948, bet jau tik mirę. 
Ir Shannonai gavo iki gyvos 
galvos, tik paskiau jiems 
buvo pakeista iki 20 metų. 
Neapsimokėjo .. „grobikam _ vi
sas tos klapate# vien tat tam, 
kad porą dienų palaikytų 
savo rankose 200,090 dol.

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

Ak tie grobimai yra Ame- Iš F. B. ;■ I. istorijų (7) 
rikds liga, lig šiol dar nesi
baigusi. Grobikai žino, kad 
juos F.B.L išaiškins ir su-> 
gaus, bet vis tikisi,, kad jie 
tas ta geroji išimtis iš bend
ros taisyklės.

Kaip F.B.I. prieina prie 
grobikų ir j uos išaiškina, 
rodo Charles Urschel iŠ Ok
lahomos istorijėlė.

Tai buvo 1933 liepos 23. 
Oklahomos naftos stambus 
pramonininkas su savo drau
gu Jarret namie žaidė bri
džą. Staiga durys atsidarė, ir 
ištiestas automatinis šautu
vas bei revolveris paklausė: 
“Katras iš judviejų yra Ur
schel?” Juodu nustebę delsė

▼.•>TUV®S VlrTO IftlCIOTuVetn

Kaire, Egipte, vestuvinin
kam besilinksminant ir bešo- 

tu susapnavai nei šį kant, sugriuvo penkių aukštų 
net tą” — sumurmėjo vyras, namas. Griuvėsiuose žuvo 63 
Vėliau paaiškėjo, kad tokius ir sužeisti 32. Nuotaka taip 

Jaunikis, 
Namas

1. Drinking on the sly.
2. Becoming sensative ab- 

out. drinking.
3. Taking liguore to parties.
4. Drinking in the moming.
5. Resent being “kidded” 

about drinking.
6. Drinking becoming the 

most important thing in 
your Hfe.

7. Drinking to cover you^ 
feehng of inadegacy .and

VOKIMO HI-FI “BLAUPUNKT' ą»rata> b 
Qr y -r

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TCLCVmJA
< RAINO
• AUTO RAMO

2 \ KAIAVSK4 asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
arte pus pavad. K. Vaitaitį &

Mtoų firma dabar taip.Miorganisuota, kad ktekvtenaa siuntinys ift- 
slunCiams per 2-3 dfenas ir adresatą padeki* per «-« savaites. 
Oro paStu dantiniai pasiekia adventą per >8 diena*.

GaUmasiąati nauji ir dHCU drabotiai, maisto produktai, este
tai, siuvamos maąinoa, akordkmai ir Lt.

Garantuojame cavtjo pasirėdytą kvitą.
Firma atidaryta kasdten. Sekmadieniais nuo • vai. ryto iki • 

vai. vak. tirttadlental nuo it iki 4 tai. po piety. .

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
TeL: VI 4-2144

TUS JKR1E1A PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NBPVORKO 
N-J. IRC0fe%ApYUXKĖJE KU
RIS IE$K0 ATS1GAIV1KIMO L1H- 
TUV£&Ne 2UDYJE R DAINOJE.

DABAR.. •

New Jarsay valstybė pasta
ruoju laiku buvo pagarsėjusi 
mergaičių ir moterų užpuldi
nėjimais. Dabar Passaico mie
stelis pasidarė žinomas bučkių 
vagim. Jau šešta savaitė, kaip 
po miestą naktim šmižinėja 
keistas Įsilaužėlis. Paskutinėm 
dienom jisai pro langą įsilau
žė į Mrs. Mane Kardasz butą.- 
Toji pakirdusi iš miego vyrui 
ir sako: “Kažkaš priklaupęs 
prie lovos mane pabučiavo". 
“Matvti,

Jrie gran- SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
Urschel su- naudingas, iliustruotas, meno* 

saukti apri- smis religinis žurnalas. -Mo> 
įžiūrėti savo tams tik $2.00. Raiyk:

200,000 dol. Jeigu sutinka, ląikrodžio ' rodykles. Kiek- Franciscan' Fathors 
tegul Oklahomos laikrašty vfaią rytą jis girdėjo viršum Kannobunkport, Mto.
paskelbia tokį ir tokį
Šimą apie namų pardavimą, apie 9:45. Bet sekmadienį

Buvo padaryta, kaip gro- liepos 30 lijo, ir jis lėktuvo RELIGIOUS
bikai reikalavo. Tik bankno- negirdėjo. Pirmadienį jis buvo 
tų numerius F.B.L užsiregi- nuvežtos nėtoli Nonnan Ok- 
stravo. Kai tik pinigai buvo lahomoj ir paleistas, 
sumokėti, Urschel grįžo kitą 
vakarą. Pasilsėjęs jis papa
sakojo F.B.I. pagrobimo smul
kmenas.

NINE SIGNALS OF 
EXCESSIVE DRINKING

Aprangos štabą sudaro 9 
asmenys: 4 siuvėjai, 3 modis
tės, vienas batsiuvys ir viena 
intymių pavilkaty specialistė.

— Mes ją aptemptumėm 
kaip lėlę, jei tik ji leistųsi, — 
nusiskundė aprangos šefas.

Bet Elzbieta dėl daugelio 
gerų priežasčių nesileidžia. Pir
miausia, viešuose pasirody- 
mto>^ turi atro^
dyti didingai ir rimtai, derin
tis prie aplinkos. Kai karalienė 
su vyru rengėsi vizituoti Šve
diją, siuvėjai buvo perspėti, 
kad būtų atsižvelgta į šviesias 
spalvas, dominuojančias Švedi
joj, ir pabrėžta tautines —mė
lyna ir geltona. Kai artinosi 
Paryžiaus aplankymo . dienos, 
turėjo 
garbės 
skaistų 
nant ir 
“garbės 
dar raudonesnį.

Neužtenka pataikauti užsie
niui, bet reikia saugotis, kad 
dvaro damos neužstotų šviesos 
arta pačios karalienės drabu
žiai rėkiančiai neišsiskirtų iš ri sayu nepatogumu, 
bendro derinio. Karaiį^ijos’-^gi piafios sukneles ' 
___ _____ , T ... šelmis' vejas 
buvo taip sukombinuoti, kad karališka didybę be tinkamos bikai iš jo atėmė 50 dol. iv 
Westminsterio katedroj domi- pagarbos... išmetė iš automobilio, o Ur-
navo baltumas “crescendo” — Nekarališkas esąs ir karalie- sc^U misivežė.
nuo pirmųjų ligi pačios kara- rankjnukas — su dirželiu, Po keturių dienų Urschelio dinės už
lienės, išsiskyrusios savo opa- ir laikrodėlį ji nešiojanti ant draugas gavo laišką. Reiks- gebėjo ti<

pirštinės. lavo už Urschelio paleidimą šąją, kad

Iš tų skurdžių žinių F.B.L 
turėjo nustatyti vietą, ku
rioje jis buvo laikomas J’.B.I. 
susisiekė su lėktuvų agentu- drinkers, where they will get 
ra ir nustatė pirmiausia, 
kuris lėktuvas iškrito sekma
dienį dėl lytaus iš eilinio 
kelio. Taip, lėktuvas viršum 
Fort Worth — Amarilio dėl 

“sapnus” turėjusios ir kitos pat' buvo palaidota. Jaunikį EXCESSIVE DRINKING audros turėjo pasukti iš ke- 
moterys. Tik tada pranešta po- nuvežta? į ligoninę Namas .___ lio I ^aurę. Tose apylinkėse

licijai, kuri dabar ieško to neatlaikė stipraus šokėjų trep- javai kaip tik pasirodė la-, EAST HAMPTON, L. U N. Y,
bučkių vagies. sėjimo mean thrtthepersonmvolv. blauslal'tMegę. Patikrinus ___ ________________________

mjjihiu. may t*, sufferjng from a|. -----------------------------
_______ _______ cholism. Publishing these sig-

- 'J nals, we feel is a public duty
i and service. • Wė recommand

immediate action be tak- 
further comp-

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540 
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė., TO 8-0298 
HARTFORD, CONN., 651 Altany Avė , CHapel 7-5164

— Bet reikia atsiminti, — 
aiškinasi karalienė, — kad 
punktualumas yra karališka 
dorybė. Aš turėčiau kiekvieną 
kartą maustytos pirštinę, 
nepatogu. Ir rankinukas 
diržo, kai reikia salutuoti, 
gi pats laikytųsi.

Kepuraitėm karaliūnė
Aapa (MM Ta wTwc> vOvuirVy



O Banditai jų jau nebėra. 
Ji dar baigsimi! mirtimi numi
rt, negu jisai. Ir abiejų mir-

KASŠpKDINA 
M1 MISTERIUS?

kuriame susūyfi ir didžiausios 
priešybės. Kartais nuims tai 
atrodo neįmanoma ir nelogiš
ka. Bet logika žino rienątai- 
sykię, pasakomą lotyniškais 
žodžiais: estrėšutates se tan- 
gunt — priešybės susiliečia,

no fe savo rūmų 
MSMmUDB DCv 
Pabėgo j savo dvarą Ven-

karališkų W|: nuo absoliuti- .;' /Karo- motuRaridetfas Chur-
nėsrntaiaretajtelĮfejffliė ant k’Jmesdar sakome, kad nhillig buvo' karininką^ drą

siai kovojęs ir vedęs derybas 
su Jugoslavijos Titu. Tokia jo

-Kai ji' vHikščtoriavo po di- 
nepatyrt, nes tasai laiškas džiąsias savo rūmų sales, kur 
buvo, žmogžudiškas. jos žtagsadų garsai aidėjo

Praslinkus dešimčiai minu- ataudais atcžūldafc, jai Vai
čių, baisus trenksmas su- dindavoti iš patamsių išlen- 
drebtao rūmų stiklus. Gra- dąs jaunas didvyris ir mer- 

~ - - - - - gaitė, tarytum tyčia jam pa
rinkta. Kaip lengvai ji būtų 
galėjusi padaryti juos latarin- 
guslKą jai būtų pažadėjęs 
vyras, tai, aiškus daiktas, bū
tų ir tesėjęs. Visiškai kitas 
jis būtų buvęs žmogus, išau
gęs mylimos, taurios, širdies 
(takoję. JI būtų vtya$ jo ydas 
pavertusi gražiomis dorybė
mis. Kiek kartų moteris su
teikia vyrams sparnus! kiek 
kartų nukelia j žvaigždėtą-

bar Randoifas atrodo visai 
taip,' kaip jo tėvas,, turėdamas 
65. metus praėjusio karo pra
džioje: mėsingas,-aptikęs, išsi
pūtęs. Nugeria taip pat “tėviš
kai”, gerai , nusimano apie 
“whisky” ir “brandy”. Tačiau 
nuo tėviško kamieno yra nuto
lęs savo elgsena. Winstonas 
Churcl/llis,išaugęs senose

Vis dėlto komunistai tariasi 
esą kitokie negu karaliai ir 
pikčiausiai puola' itiouardnją. 
Nevienas karališkas sostas dėl 
to griuvo, šešką Valdė vaini
kuotieji valdovai, panoro val
dytinevainikuoti. Koks, pa
vyzdžiai, skirtumas tarp Jono 
Žiauriojo , ir Stahno arba Chru
ščiovo?- Jonas Žiaurusis bolše- 
vikųWr7fiat^sūųcūu^^kodp 
Baituos1 valstybtyjpirmasis 

Gyvenimas dažnai užlenkia puolėjas, vadipasi “laišvinto- 
žmonių pažiūras ir valdymosi jas”, ir Rusijos imperijos stip- 
būdus. Pavyzdini, kas eina rintojas. Praeities karaliai ir 
nuosavybės ketai iki kraštuti- komunistai sutaria, 
namo, apima visa, jei gali, ir 
kitam nepalieka nieko. Kas ei
na iki kraštatinybės t prieš 
nuosavybę, irgi kitiem nepa
lieka nieko, nes ririem skiria 
visa, bet vA tų visų iškyla tik 
vieno valdžia. Pirmuoju atve
ju turime absofiutinę monar
chiją, kurios dabar beveik nė
ra. Antruoju atveju tarime 
komunistmę diktatūrą, kurios 
ilgainiui taip pat nebus.

neatsiliepėJA nieko tiereika- SBūtatiktfevfeoo, __  _______
lava Tik kai kuriuose laiš- Ant vota> buvo žraigždutė. pakaušį didžiausio pištylieto 
kuose buvo prašoma,.. kaip Adresas nubraižyta moters Šūviu. Satraišktap tą patalą, 
paprastai, paramos. Dūrinta- ranka, 
kui buvo Įtapta kiekvienam 
ateiviui' frasj&l, kad &&■ 
tas išvykęs temų medžioti. 
Tuo metu tai buvo vientate* 
lis žvtris, kurį galėjai me-

menas, ypač privatiniame gy
venime, paisąs visų mandagu
mo taisyklių. Sūnelis yra jau 
^laisvesnio amžiaus’* .auginti
nis: grubus elgsenoje, švirkš
tu* žodžiuose, nepasižymi nei 
riteriškumu, nei lipšnumu, nei 
atodaira savo priešam. Iš tėvo

“liūto” —• Winstono Churchil- 
lū>. Kaikurie anglų laikraš
čiai ir klausia- kaip tėvo man
dagumas gali, virsti sūnaus 
grubumu? U.

TURTINGI
SKURDŽIAI

tam tikrą Krizęnepecenaa Pastarais -praėjusiais metais skaitytojų. Jie nusigręžia dėl turėjo pusę^^nd^sv. star

to, kad socialistų laikraščiai tingų deficito. T^ikra^tis jau 
ima nebetraukti save partine 28metai buvo leidžiamas bri- 
dokUina- • tų darbininkų unijos ir Odha-
. Sunkumus išgyvena Pary- mo leidyklos. Dabar jisai pe- 
žiuje socialistų leidžiamas “Po- rėjo tiktai* į vienos leidyklos

■ twri tati mažai Iras rankas^—— vadinasi, privatines 
leidykla skelbiasi bandy

sianti laikraštį padalyti gy
vėsį įvairesnį ir lankstesnį, 
ko iki -šiol neleido partinė 
kontrolė ir partinis žurnalistų 
parinkimas. Vis dėlto nerizi- 
kaodsuna visai skaitytojų pra-

tėsme rado te&ybę w savo tinka kftiem tmp«4 deguto 
5000 svąrų sterlingų atlygini- nu kakto ir skaityty-

mas raidos »» "ž juntai patinka. Bato gine
keB a^^ai^Churchil-

«_ „lnoi;. siovą Ed. -SunuDasipflą, dono (tai taikoma an^am) ar-
ūo sunęų. . . . : ; - k^

“Times” (leidSa Sir William ■ Nasseriiri, nes tas atstotas bu- 
Įialey)—• Ranfotfas yra ‘tauto- vo prieš britui invaają į Sueso 
matas informacijom apšaudy- kanalą Vadinas, ir Rudolfas ii". Sunday Dispatch” -Ran- saTraštaiuose nete^d už- 

doNas tai “piktas terliūzas”, šoko ant kitų, Jr kiti jam pri- 
“Sunday Ezpress” (kuriame kiša nebūtų datykų.

-ir-^indolfas^^riray-^'^-'“tyi -------—
tikras vėjavaikis”. “Daily 
Mail” (leidžia lordas ' Rotber-
mere) — Randcdfas yra “bri- Randolfui prikišama, kari ji- 
tų salų vyriausias pomogra- sai iškėlęs į nunisteriiB pirmi- 
fas” Jo tėvo draugas Edenas ninkus Maerhfllaną, o hustū-

ge su pinigai* vyni.
— dtai ptaigal, o Čita štai 

laSku> tegultlfr fafly padi
dina tavo riooią. Įto šiol esi

Didesnių kapitalų gry- augo erotiškasis augalas, 
nais pinigai* neturiu. Jeigu kurjį dabąr buto apšvietusi 
Hondtan tvyiSMan Įteikti ten Mtitf deltoje angakt fie0O 
pusę mm joną turėčiau savo taur^e sauH* Induliuose 
dvaru* apsunkinti paskola. nau^M žvilganti auksiniai 
Paskui < skuta reikėtų ma- žalia musytė.
rtnti, ir dfi tp labai sumažės Kįaty puikiai kviečia 
tų metinis mūsų pajamos, saulė! — atsiduso grafa*. — 
Mum* tektų išsikraustyti' | Kokį nuostabų kvapą turi 
katiną. to* gardeųijos!^.

—Esi laitai išmintinga PassdEę*. šitios žodžiu*, apr
moteriai Tam arguyntariai risuto ir. ncatirieiTtatyę* išė- 
mane įį^įi. Vet ne- )o'^’HaįiA'įįatįiriit 
dtjdu Ja eMu: Ai jau a- UiMi*. tte fodUal am-

lituanus imraūo‘vajus, 
nors ir įdėta daug darbo, bet 
nebia sėkmingai, kaip tikė
tasi. Iki šiol dar maža atsi
liepimų ir aukų. Aukoja nuo 
1 iki 5 dcfl. Yra vietovių, kur . 
išsiųsta iki 1000 taišfcų, o k*raį leidykla rodanti simpa- 
siliepė tik-2, ?. Utųanns žur- partijai Darbo par-
nalą leidžia Uet. Stud. Są- tijas remiama tikisi laikraščk) 
junga, skiriamas jis informa- 
etatams reikalam^, 
jamas Amerikos universiteto fe feidyidcB pelno,, už^tairį, 
bibliotekoms, laikraščių re- mokanti vafctybei mokesfiat 
daksijoms, įvairiems pelite *
kąms. Didelis sisdčtas sįun- 4 ĮMMjste kelia susžrūpi- 
Čtanoas ir į užsienio KHtote- 
kąs. Tad būtų ■ labai gaila, tyjnė '»itaeQa tri vakarų Vo^ 
ka^ žto^tas nte ji* kj^įyy paštraukimą iš At-

! . džta “Evenning-< Standard” ir 
“Sunday Ezpress”; abu, laik- 
rašytai ty®1 * Mūflįjonus skaity- 

‘^vyz- tyjų. jįT^ ta savd Uinita, 
dingas elgimasis”? Randoifas to nt©^/jįs

TOfį*5 W tfMųtJK rašį ‘^vitroliiHUš^
' , stramsnn«g anie visa ir Prieš

nai gretinami su. ob^jm ir ___ ®o uz
obuatiu. Sakoma, kad vaisiai 
netoli nua kamieno nurieda.
Tai yra tiesa, bet vis dėlto 
rieda — vieni totiaų, kiti ąr- 
fiau; Kai kas iš tėvų vaikam 
liekaj kai kas pasikeičia-

— Na, nieko nepadarysi, 
laimėti negalima fcraujo pe- 
praaįųs./ /. •
J ItaslutambM) kambarinei;

Parašė vyrui laišką:
“Smerkiu tave, tačiau gei

bėjų. Dar šiandien pakalbė
siu su banktainlhi”.

Šį raitelį nusiuntė į Oska
ro kambarius.

Gavo atsakymą:
“A3Ū. Mano gyvenimas 

tau priklauso”.
Nuo to* Valandėlės grafie

nė gavo be saiko palakstyti. 
Ji žinojo, kad lenktynių ta- džtotfc 
tyiMta reikta sumokėti per Visų tą taiką Oskaras bu- 
keturiasdešimt aštuoniąs va- vo pasmerktas sėdėti namie tiktai mano vergas, 
landas, nes, jeigu per tą ter- ’ ir niekur n® -nosies neiškišti Tbfian ta gM takų su
miną pinigai nesumokami, iŠ savo kamitario. gadino. .
gatipia klubai pareikšti rirun- Trečią titaną durininkui Kai patiko vkmaaYO kam- Jai Beteko Mfetta taųky- 
das, ir skotintakas poprastei buvo pfftacta* laiškas su baryje, ji parplėšt prie
išbraukiamas iš kh^o nartų Dtofcčjų kM)p antypautiu. kurio buvo prilipyta kalnų
9nant Mm tt # »»>»».«>«*»»• gBriS, ir USne aukreMi-

|mMninkaA‘..MkMaiN,l§4 ’ «Hto . g U 1 -

Sutarimą kai kada pade
monstruoją* ir gyvieji karaliai 
su; Itotašadatityrir. fetaatoriata 
Visi gerai ptisūDenąme, kaip tradicijose, yra lordas džentel- 
Jugo^vųoąL^febdorais Tito 
lankė Anglijos karalienę E2z- 
taetą Paėjusiais metais porą 
dfedų viešėjo pas Gnuk^ds 
karališkąją šeimą Koriu saloj. 
Tai bavo, sakytame, prieš lo
giką, nes anksčiau Titas įžū
liai puolė Graikuos mosarchi-

paveldėtas sąmojus yra kan- 
dus ir užgaulus. Į grakščią ir 
turiningą anglcšką kalbą, pasi
imtą taip pat iš tėvo, Randol- 
fas (vynioja akmenį arba kuo
lą. Jėi senasis Churchillis te
norėdavo savopriešą primuš
ti,; tyi jaunasis stengiasi už- 
tauŠtL Taip jisai daro žurna- 
ifetikoje.



DAg fl MINDAS

kuris vyksta Romoje spalio 
5—11, At-kų Federacijos Val
dyba, pavesta AURKF Tary
bos, sudarė lietuvių tremtinių 
delegaciją iš 30 asmenų.

s •Atlanto pakraščio vilkiu* 
kų stovykla vyko So. Wood- 
stock, Conn. Stovyklavo apie 
60, stovykla baigėsi liepos 27.

SV. ANTANAS PADUVIETIS, NeUo Vien.
Moderniškas žvilgsnis | tų seną ir taip naują šven
tąjį. Vertė lietuviško žodžio meistras Ant. Vai- 

. čiulaitis. 145 pusi. —..—..........................  $1.00

L Laikas. Stovykton suva
žiuojama rugpiūčio 17, šešta
dienį, iš vakaro. . Stovyklauti 
pradedama sekmadienį rug
pjūčio 18, rytinėm pamaldom, 
po kurių bus pirmasis susi
rinkimas; jame prisistatys sto
vyklos vadovybė ir bus paskel
bta stovyklavimo tvarka. Sto
vykla truks dvi savaitės —iki 
rugsėjo lz sekmadienio.

LIETUVOS ARCHYVAS, bolševizmo metai.
Dokumentadnė medžiaga, pilnas vaizdas bokfe- 
vistinio teroro. 436 pusi. ........ . $1.50

žarną), A' patrankamai išeiginių 
bei spartiniįnyStinių, dan
tų šepetėlį jr pastą, muilą su 
muiline, nedužtažoą-puodelį 
šukas, batų valymo priemo
nes, baltinių maišelį užrašų 
knygelę, paišelį bei plunksna
kotį rožančių bei maldaknygę.

certas.
Rugpiūčio 10 d. po mišių 

tęsiami. sesijų posėdžiai, po

SAULES GIESME. A. Maceimi.
Si? gabus filosofas visiems suprantamu būdu nag<

Šiemet i 44-tąfi savo seimą, baigiamieji seųno pasėdžiai ir Bernukų vasaros stovykla 
vyčiai ketantį saulėtąją yakare —banketas.^:OWWBl^. il
Kaliforniją. Firmą kartą da- rugpiA 12 ir U or- iki rugpiūčio 25. ALRK tede
ramas tols tolimas žygis. ganizuojardl bendri išvažiavi- racijos teroyldarirtėje prie
Pirmą kartą tos Angeles mai. Rugpiūčio 12 — važiuo- Manchester, Mich. Tam uždavi-
miestas pamatys tiek daug janaa į'. touiįvykdyti yra pakviestasmiestas pamatys tiek daug 
lietuviško* jaunimo.

Seimo šeimininkai yrą Los 
Angeles vyčiai. Jie ten" ypa
tingai veiklūs. Jų kuopa be
ne dMBansia visoje Ameri
koje. šeimininkai sudarė įvai
rius komitetus, kad tik ge
riau priimtų svečius. Gi vy
čių vadovybė pateikia plačia 
seime programą

Seimas vyks rugpiūčio 8
--- 13 d. d. Prasidės jis rug- _
pšūčio 8 registracija Statier. golfo' rungtynės; 
viešbutyje, 930 Wflshire Bld., 
Los Angeles, CaHf. Tą patį 
vakarą šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje bus priė-

čk> M -r įSan Diego, t>ld 
Merico ir k^ vietoves. Bus 
pasiekiama » Meksi kos vat 
stybė. (Visi prašomi pasirū
pinti reikiamais dokumentais 
sieną pereiti).

šalia to bus dar ir kitų iš
važiavimų bei pramogų, Sei
mo išvakarėse, rugpiūčio 7, 
rengiamą ekskursija į Holy- 
woodą ir kitas apylinkės 
vietoves, gj rugpiūčio 8 —

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

Seimo antrą dieną, rugpjū
čio 9, po mišių viešbučio kop
lyčioje bus bendras posėdis 
ir pirmasis sesijos posėdis. 
Po pietų pertraukos atskiros 
grupinės diskusijos. Vakare

jonų sodyba, Thompson, Conn. 
Čia praeis visa stovyklos prog
rama su išvykomis prie ežero. 
Marijos vakaras bus Marijos 
Nek. Prasidėjimo seserų sody
boje, Pūtnam, Conn.

3. Nakvynės. Berniukai na
kvoja Marianapolio kolegijos 
bendrabučiuose, mergaites — 
Putnamo pensijonate pas sese
ris. Rytais jos bus atvežamos 
autobusu, vakarais — grąžina 
mos. <

nutarta šaukti 1980 metų lie
pos 2—4 Chicagoje. šiuo kon
gresu bus minimas organiza
cijos 50 metų jubiliejus.

• Dr. Vyt. Vygantas, tam. 
L. Jankus ir J. Andrius atsto
vaus Ateitininkų Federaciją 
Lietuvos vyčių seime Los An
geles rugpiūčio 8—11.

• Dr. Vyt. Vygante rugpiu 
Čk> 5—7 atstovaus statininkus 
Pas Romana kongrese San 
Salvadore, Kuboje.

• St. Bandutes, At-kų Fe 
daradjM Tsrybon narys, jga 
Botai' tetaranti Federacijos 
vaMyoą voknetvių ateinntn* 
kų stovyklojt teMatafriyja lie
pos 28 — rogpNUte 1L -

• M. K VBtea b Al. 
StaMpeMtaiu At-kų Federa- 
djoe Taryta nariai, įgalioti 
atstovauti At-kų Fėder. Vridy- 
du Jtytą Apygamoa msamivių 
ateitininkų stovykloje, Maria- 
napotyj nųpitoto H-^l

• Dr. VL VMtanaa atstovaus

10. Vadovybė. Stovyklos vy
riausiu vadovu bus stud. Algi
mantas Žemaitaitis, dvasios 
vądovu — kun. Vari. Paulaus
kas.

riam priklausytų visi ateitmin- 
iVENTA kai sendraugiai gyveną pasi-

ALRK Federacija ir Kunigų sklaidę po visą plačią JAV te 
Vienybė kreipės į JAV epis
kopatą prašydamas, kad rug
sėjo 8 paskelbtų Šiluvos Mari
jos diena. ALRKF Tarybos 
posėdyje sutarta raginti visų 
organizacijų narius tą dieną 
žadinti įpatingą pamaldumą į 
švč. Dievo Motiną Šiluvoje, 
kuo gausiau eiti prie šv. Ko-

Programoje bus ruošiami 
laužai, literatūrinės meninės 
valandėlės, pašnekesiai. Čia 

. bus kartu sportuojama, mau
domas!, dainuojama, žaidžią-* 
ma. Sutelktinėmis jėgomis bus 
lavinamas^ lietuvių kalbos mo- 
kė jime bei lietuvių tautosrei- 
kalų pažinime. Tbip pat bus 
progos visiems kartu susikaup
ti bendroje maldoje. Gražiai 
sutvarkytas savas ežeras grei
čiausia jau turės ir šokimo 
tramplyną — jis padės ugdyti 
drąsą, stiprinti kūną ir vėsin
ti vasaros karštį

Bičiulišku bendravimu pra
tybose, lenktynėse, pašneke
siuose, gerose poilsio sąlygose 
sava gamta vienoje iŠ gražiau
sių stovyklaviečių jungsimės 
bendron lietuviškojo jaunimo 
šeimon. (D.)

Rj^teacįjos mokestis 5 doL 
Jšs įskaftomaš į šavmtnų sto
vyklos mokestį Registracijos 
kortelė .ir pinigai siunčiami 
adresu: Lithuanian - Youth 
Camp, 15100 Austin RcL, Man
chester, Mirk '

Informacijas berniukų sto
vyklavimo reikalu Detonte 
teikia Leopoldas' Heiningas 
telef. WEbster 1-0415.

< Savėžtinis stovyklautojų mo
kestis $20.j

Stovyklavimui registruotis 
gali visi lietuvių kilmės ber
niukai nuo 8 iki 17 metų.

Yra prašoma būtinai pasi-

irbataį maudymosi .koteų- 
mas, megztinis, šiltesnis rūbas, 
trejetą ranktaoščių, tualeto 
reikmenys, užrašam susiuvi-* 

mMdaknygė, rožančius, 
kas turi muzikos instru
mentai ar sporto reikmenys, 
atritininkam — uniformos ke- 
puraitė ar juostelė, kuopom — 
vėliavos:

8. Programa. Programą at- 
lieka. patys stovyklautojai ir 
kviesti prelegentai pagri MAS 
Centro. Valdybos nustatytą ir 
dienom suskirstytą Įuogramą.

9. Tvarte." Stovykloje tvar
komasi pagal MAS Centro 
Valdybos priimtą ir Federaci
jos Vaidybos patvirtmtą statu-

širdin. Jos pasiryžo nepatarti 
vėjais tėvų palikimo — gimtos 
kalbos.

Programą baigėme poeto K.
Brądūno daina “Keliaujame su • Lietuvoje, kai čia ir Eu- 
daina” Chorą paruošė sesuo M. ropoję, siautė didelė vasaros 
Bernarda. L. žteHcytė karščiai, oras buvo malonus.

• Dr. V. Vygantas pirmas 
atsiliepė į raginimą paremti 
moksleivių stovyklą Vokieti- 
joje. Tam reikalui jis paau
kojo 4 eta. Aukas'renka kun. 
V. Dabušis, 916 WBlougbhy 
Avė., Brooklyh 21, N.Y. kiek
viena nors ir mažiausia auka 
bus brangi, nes ji leis Vokie
tijoje likusiam .lietuviškam 
jaunimui praleisti vasarą 
draugėje ir pailsėti.

. 4. Amžius. Stovykldn pri
imami a^ifininkai ir neafeiti- 
ninkai ųuo 9 iki 17 metų.

5. Retetreciįa: regžstraoja- 
masi vietos ateitininkų kuopo
se ir MAS Rytmės Apygardos 
Valdyboje (88 Glendale St 
Brockton, Ifess.) Kuopos užsi-

Liepos 14 mūsų stovykloje 
Pūtikam, Conn. apsilankė poe
tas K. Bradūnas. Jo garbei bu
vo suruošta programėlė, ku
rioje dalyvavo visos Stovyk
lautojos. Literatūros valandėlę 
atidarė kun. St Yla, o kun. 
dr. V. Cukuras supažindino vi
sus su poetu ir jo kūryba. Po 
to jaunosios stovyklautojos, 
paruoštos N. Stadalnjkaitės, 
atliko dviejų veiksmų vaidini
mėlį Vyresnės neatsUikdamos 
suruošė poeto eilėraščių pynę, 
padedant poet Teresei Ttimo^ 
saitet

Baigiantis programai poetas

• Meno vakaras Detroite 
rugsėjo 7 rengia studentų 
ateitininkų stovyklos daly
viai, talkinant Detroito stud. 
ateitininkų draugovei. Va
karo programą išpildys jau
nieji studentai menįninkai, 
jau spėję savo sugenėjimais 
pasireikšti lietuvių ir ameri
kiečių visuomenėje.

$8.00 

$8.00 

□ ABI DALYS — pepiginte ■.------------- - ---------$5A0
Btao sfančhi $„._...--------- ir ptofen pridurti Ivyžriiu pežy-

6. Mokestis. Už dvi savaites 
mokama 37 doleriai, už vieną 
— ,20 doL Dviem iš vienos 
šeimos, daroma 5 tfoL nuolai
da. Re^rtraojantis įmokami 5 
doleriai, kurie įskaitomi į sto
vyklos mokestį

7. Kas reikia atsivežti. Atsi
vežami dviem savaitėm balti
niai ir rūbai — išeigmiai ir 
kasdieniniai, sportmiar’'" rūbai

Visi gražta pratas savo 
atostogas, pamatys tolimus 
ir saulėtus kraštus. Seime 
gali dalyvauti ir nevyčiai ir 
pasinaudoti vyčių rengiamo
mis iškylomis. Tad kviečia
mas visas lietuviškas jauni
mas, kuris tik turės galimy
bes tuo metu nuvykti į Los 
Angeles, Calif.

Vytis, vyčių laikraštis, lie
pos nr. šiais žodžiais sveiki
na seimą:

“Tegul saulėtą Kalifornijos 
padangė primena jaunimui

ritoriją.
• Baigę mokslus studentai 

ateitininkai ASS Centro Valdy
bos kviečiami jungtis į ASS 
skyrių veiklą ten, kur jie pa- K Bradūnas tarė keletą žod- 
stoviai apsigyvena. - Jeigu toje žiu, suminėdamas Evangelijos 
vietoje nebūtų ASS skyriaus, vėjavaikį sūnų, kuris defievo- 
tada prašomi registruoti cent- jo tėvų palikimą. Stovyklauto- 
riniame skyriuje, — ASS Cen- joms tas palyginimas krito 

immijos, dalyvauti iškilmingo- tro Valdybos adresu.
se pamaldose. e Jw0M1 Baužys, At-kų Fe-

Ateitimnkų Federacijos dva- deracijos Valdybos prašomas, 
stos vadas tėv. V. Gidžiūnas, sutiko ‘būti ‘Ateities’ vyr. re- 
OFM, tuo reikalu visiems atei- daktmium. -Kun. J. Petoėnas 
tininkams išleis specialų ap- B redaktoriaus pareigų 
hnkraštį pasitraukė.

PrrTvvlivčiŲ apaštalavuno

Linksmi ir karta jautrūs klebono ir komunisto 
burmistro nuotykiai. Knyga, sulaukusi didžiulio 
pasisekimo visam tasvam pastetyjo:

T DALIS, pusi.

n dalis _ _

Prasidėjimo vienuolyne stovy- grasas pratiks rugpiūčio 
klaiųtete* mergaRės. Laikraš* toris iki rugjriūčio 7. Da
lukas spausdintas spaustuvėje, lyvių iŠ visų kraštų numato- 
pačių stovyklautojų prirašytas ma sulaukti 120. Tame Pax 
ir gražiai suredaguotas, Išlei- Romana kongrese bus atsto- 
džiamas' kas savartę -Jau pasi- vaujmna- ir Studentų Ateiti- 
rodė trys numeriai ninku Sąjunga.

pasitarimą su Liet, vyčiais, 
kad suderintų laiškų rašymo 
akciją. Kaip žinome, Liet, 
vyčiki laiškais gyvai reaguo
ja į amerikietišką spaudą, 
į politiką įvairius pasisaki- 
mus, kurie Kečia Lietuvą. Tuo 
pačiu reikalu su vyčiais jau 
kalbėjosi ir ateitininkai ir 
priėjo bendrų susitarimų.

. • Ą» KavalHknas medicinos 
mokslus baigė Loyotos uni- 
versttete Chicagoje. '■

Kb SlBMIjOns KVIcCUm&S 
profesoriauti į gurią Ober- 
teo kolegiją prie Cleveinrido.

• Adar Jtutinkutt metus 
studijavo Bsritluje ir išvyko 
į Braziliją aplankyti savo



paren-

kad

LOS ANGELES, CALIF

JONAS KUCKA

Ku (šteino

Rašyti: Mrs. Mary Golubkrki
1270 W. 10th Avė.. Gary. Ind.

"Dekoruojama Šv. Kazimie- pats sukaktuvininkas, prof. 
M.' Biržiškai, nežiūrint seny
vo amžiaus ir trumpu laiku 
jį palietusių skaudžių šeimy
ninių nelaimių, jaučiasi gerai 
ir dalyvaus beveik -kiekvie
name kultūriniame parengi-

• Kun. Vytauto Memeno, 
primicijos įvyko liepos 21 šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero. IH. ...

iš Lietuvos ieško savo dėdės 
Prano Vilikio gyv. Bostone,

škyte įvairiausi© kraujo^. Im
peratoriai, carai, fiureriai ir 
kompartiją vadai visada mėgo 
žiūrėti, kaip nekaltas aukas 
drasko plėšrūs žvėrys. .

nema- 
skausmai- Mer

gaitė ne siausmo įveikta, bet 
vengdama žmonių smalsumo, 
1930 rugpjūčio 1 išmeldė Die
vą, kad stigmos pranyktų, bet 
skausmus išvien ji kentėdavo 
ir vizijų metu kalbėdavo sve
timomis kalbomis, kurių ji 
niekad nesimokė ir šiaip jų 
nemokėjo.

Stigmos dar nereiškia tik
rojo šventumo. Bažnyčios isto
rijoj tokių atsitikimų yra bu
vę labai daug. Bet jei prie 
stigmų dar pastebimas nuže
mintas ir nuoširdus gyvas ti- 
kėjonas, artimo meilė ir kitos 
krikščioniškos dorybės, tai

Toreadorai raudonom ska- . — O gal ir (nes, visų rūšių 
rom erzina gyvulėlį ir vilioja turistai ir atostogautojai, esa- 
jį kovon, šis gi niršta, ragais me panašūs į tvos marguosius 

1926 m. rugpjūčio 9 Merico duria ir lyg mėgina nuduobti toreadorus, kurie keliaujam į 
City išžudė 70 vyrų, Guadala- erzintoją. Tačiau miklūs torea- naujas vietas, tarytum, erzi- naujų veidų 'ir naujų žodžių, 
jara mieste 60 žmonių. 1927 dorai vis apsigina, pasislepia nam gyvenimą ir ieškom 
m. lapkričio 23 tavo nukan- už sienos. Netrukus į jaučio jų įspūdžių,

organizuodavo pamaldas, šau
kėsi dangaus pagalbos. Val
džia į tikinčiųjų minias sjniogė 
keršto ir neapykantos kardu:

komas JAV bažnytinės hierar
chijos ir katalikiškųjų organi
zacijų, išleido encikliką, pa
smerkiančią tokius Meksikos 
valdžios veiksmus ir ginančią 
katalikų didvyriškumą.

Tat štai toji Mesika, *kurios 
teritorija prasideda tik išėjus 
iš EI Paso miesto, peržengus 
upės tiltą ir atsidūrus jos 
mieste — Juarez.

Galvoju sau vaikštinėdamas 
įkaitintomis EI Paso miesto 
gatvėmis, kur jau ir asfaltas 
limpa prie dulkėtų batų. — 
Bet tai buvo jau seniai, da
bar gi, manau, meksikiečiai 
laukia baltųjų, ypač jeigu jų 
kišenėse užuodžia dar žalią 
pinigėlį. Reikėtų nors trum
pam įsibrauti į Meksiką, kiek 
leidžiaįvairiausi valdžių pot
varkiai

MEKSIKA!
Dar būdamas gimnazijos 

suole, vis įvairiom progom 
girdėdavau minint šį kraštą, 
kur vyko žiaurūs katalikų per
sekiojimai, kur meksikiečiai 
narsiai ėjo kankinių keliu ir 
gynė tikėjimą. Nuožmiausia 
persekiojimų banga liejosi 
Meksikoje 1924—1928 m., 
valdant Plutareo Elias Caltes- 
Valdžios potvarkiai išvarė iš 
krašto kunigus ir vienuolius 
užsieniečius, - uždraudė teikti 
žmonėms refiginius patarnavi
mus, mokyti religiją mokyklo
se. Katalikų tarpe kdo pasi
priešinimo ir didvyriškumo 
dvasia. Tėvai, slaptą. mokė vai-

— Brol, bet gi sumokėjom 
už bilietus po 2 dolerius. Gal 
dar kiek palaukim, škotiš
ku šykštumu kalbėjau drau
gui ir dar vis bandžiau jo kan
trybę, šis gi pakilo ir abu pą- 
likom teatrą.

— Žmones yra žiaurūs ir 
godūs kraujo! Nup Romos ko- 
Bdejaus Egi .. paprasčiausio 
jaučių rangtnių toatrėlio teka

136 pusi. o 31.50 
Vienos iŠ daugelio lietuvių

JAUČIŲ RUNGTYNĖS
Karšta sekmadienio popie

tė. Pulkai smalsių turistų 
traukia per tiltą ir veržiasi pa
matyti Meksiką. Ir mudu su 
draugu, jau antrus metus gy
venančiu New Merico šalyje, 
o kausiu & Šiaurinės Lietu
vos, kur margi jauteliai ra
miai sau ėdrauja vešliose ga
nyklose, e įsiliejom į turistinę 
upę ir už pusvalandžio vaikš
tinėjom Meksikoje.

Juarez miesto gatvėse ver
da pietietiškas gyvenimas. Su
venyrų ir įvairiausių mažmo
žių paidavėjsd traukia turistus 
už skvernų ir kviečia pirkti- 
Restoranų ir užkandinių tar
nautojai vėl vilioja užeiti vi
dun ir išlenkti stiklelį cerveza 
—alaus. Pulkai gatvės kam
puose stoviniuojančių taksistų 
nejučiom informuoja praei
vius ir siūlosi nuvežti ten, kur 
žmogus bematant "atjaunėji” 
ir vėl pasidarei lyg šešiolik
metis...

u — gL_' atO —TV TI*

>HWjn Cleveiąndo baigęs ten komer-
Lukšio « metų - sukakties dnius mokslus V. Telyčėnas. 
minėjimą su iškilmingais kure gavo gerą savo specia- 
ptotumta' ” ■ lybės darbą. Artimiausių lai-

'• ’ ku žada Čia persikelti iš Cle-
LB ZwilnWw '’dando ir jo tėvelis.

• Lietuviai dalyvauja Cice
ro, UI., 100 meto sukakties 
minėjime. Jiems skirta rug
sėjo 15 d. Stadijone progra
mą atliks rinktinis choras, 
keli tautinių šokių būreliai 
ir rinktiniai solistai.

“Mūsų Vyties’’ redaktorius 
Chicagoje, to laikraščio reika
lais lankėsi New Yorke ir ta-

-_ < - vr-----, re bažnyčia
•Sv. Kazimiero bažnyčia jau 

perdažyta iš lauko pusės. Da
bar atliekami vidaus dekora
vimo darbai. Ištisus metus 
atostogų praleisti į Los An
geles atvažiuoja iš kitų vai- 
stytrtų daug Betartų. Jte rt- 
si gėrisi gražia lietuvių baž- .nvčla Paraoltoe salė vatavk- An8eles apylinkės rengiamas 
nyaa. rarapijoe sale, vaigya piknikas. Tikimasi.
££ kad jdme apsilankys ne ma-
baigta poteaikyU. Kas čia 
buvo prieš dvejusmetus, da- t 
bar apsilankęs tikrai nepa- * .o....jos
žinių. Viskas iš pagrindų ų

zino- 
buvęs 

Naujosios Romuvos redakto
rius, tik pernai vasarą grįžo 
iš Sibiro į Lietuvą ir dabar 
gyvena Vilniuje.

• Juozas Bakis, skulptorius 
iš Toronto, išvykęs meno stu
dijuoti į Europą, kurį teitą 
gyveno Paryžiuje, dabar per
sikėlė į Ispaniją.

— Na, tik nefilosofuok čia 
perilgai. Per tas durnas rung
tynes net liežuvis prilipo prie 
gomurio. Reikėtų išgerti- po 
servezą ir kiek atsigauti- Vis- 
vien tu vienas viso pasaulio 
neišmokysi, — ' dėstė mano 
mielas draugužis ir skverbėsi 
per minią, kuri nauja srove 
plaukė į kitus seansus.

Ir negaliu tvirtinti, 
man būtų nepatikęs draugo 
pasiūlymas užeiti- kokion vė- 
sion vietelėn ir „senjoritai tar

nu. ti: per favor, un cerveza (ma
lonėkite stikleli alaus), užmirš-

Kodil dažnai kryfių tydB kala- — Bloga keliauti, kai „vado- 
vųą% gotamit ir kitoniškos vas perdaug jau rimtas, ate, 

ką beišdarysi, gi be jo dar 
paklysčiau, — nurilenkiau va
dovo balsui ir per margą mi
nią vėl veržiamės pirmyn, pa
tekom į naujai statomą, paioš- 
nią ir dailią katedrą, gausiai 
lankomą žnumių.

Apžiūrėję naująją Juarez 
katedrą, t drožiame tiesiai į 
jaučių rungtynes, kur prie į- 
jimo durų jau klega, verda 
ispanų pasaulis, visada šau
kęs “duonos ir žaidimų^.

Uždaro teatro suolų eilės, 
gražiai išdėstytas ir palaips
niui vis kibančios aukštyn, lan
ku apriečia areną. Minios 
žmonių jau šaukia, rėkia —il- 
giri kraujo. Saulė kepina žiū
rovų viršugalvius, kuriuos 
kiekvienas bando prisidengti 
įvairiom,. spalvuotom skrybė
laitėm.

Štai ir išjojo keturi raite
liai, pasipuošę, išrodo, riterių 
laikų spalvuotais rūbais, ku
riuos nešiojo Don Kichotas ir 
jo palydovas- Munka pila 
maršus^ o jie išdidžiai para
duoja aikštėje. Staiga suklin
ka ^džiūgaujanti žiūrovų 
nia, smalsieji pašoka nuo suo- 

kus tikėjimą tiesų, rinkosi į Ių, o arenoj jau muistosi gal- ti Hūe&aią rtagtynių sceną ir 
bažnyčias ir vieni, be kunigų va jautis, šių iškilmių pagrin- vęl įsilieti naujon turistų u- 

dinis svečias. Pe
terius, Paryžiuje dalyvavo 
jaunųjų skulptorių parodoje, 
kuri įvyko Rodeno mušėjuje.

• Vokietijoje dar yra trem
tinių stovyklų. Kai kur ir lie
tuviai jose gyvena. Jungtinių 
Tautų komisaras Undt\ siekia, 
kad bėgiai galėtų gyventi sa
vo namuose.

Mane Rose v gimė 1902 SL 1930 tai pasikartodavo 
Germain, Quebeko provincijoj, dien per liepos mėnesį. 
Kanadoj,' dešimtoji iš penkio- Reiškinius lydėdavo 
likop šeimoj vaikų. Tėvais Jean žesni fiziniai 
Babtist ir motina Dalina tavo 
paprasti, bet gyvo tikėjuno 
žmonės Savo vaikus auklėjo 
krikščioniškai, o mažoji Rožy
tė dar ir iš prigimties tavo 
pasinešusi į sveiką linksmumą 
bei maldą.. -

Tačiau tam nekaltam kūdi
kiui buvo, lemta daug kentėti. 
Vos kderius metus beeidama 

-ji torėjo vizįjų, paskui buvo 
ištikta paralyžiaus. Kun. Gaut- 
hier pamtaė mergaitę skaus

tam kambarėly dabar yra į- mus aukoti kenčiančiam Atpir 
rengtas altorius, sienose kabo kėjui. 1925 su tėvais persikėlė 
tie- patys paveikslai, kuriuos ji ’gyvfenti į Woodsocket Po me- 
anuomet torėjo bei daug votų, tų jos ligos išvargintam kūne- 
atneštų ’saVo gerbėjų, kuriem jy, nugaroj, atsirado paslap- ^P atmesti to nega-
ji yra išmeldusi vienokių ar : tingi plakimo ženklai, 1927 Hma-
kitokių malonių. negalėdavo nuryti kieto mais- Mane - Rose Ferron mirė

to, o tų pačių metų gavėnioj 1936 gegužes 11. Po mirti^ 
pasirodė rankose ir kojose stig- i05 vel^as ^bai nušvi- 
mos. Kitais metais smilkiniu©- Dabartinis jos namelis pa- 

Nevykusiai mėginau filoso- ce at^jo duobutės, vėliau verstas mažyte koplytėle, ku- 
, no|»matom, fuoti ir pasirodyti draugui, pavirtusios j erškėčiu vainiko verta pamatyti. Čia sūdė-,

kurtas tėv. jėzuitas Pro Juarez kovotojo nugarą susminga nau- kaip į gyvunimo aruną Stengia mano vadovui po Juarez, Mek- šone ‘pasirodė lioti įvairiausi daikteliai ludi-
ir jo brolis Humberto. jos ietys, pasrūva kraujas, kttoa diano*, vul išsiilgusios sikos miestą. 7*^, . • ... ia jos gyvenimą. Ta vieta (279

žaizda ir pradėjo iš ataų tekę, Woonsocket
U kraujas. Nuo to laiko kiek- R šeštadieniais ir sekma- 
vieną penktadienį ji iškentė- rfįpniais gausiai žmąnin tanko-

Mikas *

Pasauly daug yra’ garsui 
stebuklais vietų, kurios kelia 
pavydą tiem, kurie negali jų 
aplankyti. Ypač garsūs senieji 
stigmatizuoti šventieji, kaip 
antai, šv. Pranciškus, šv. Ko
tryna; garsūs ir šių dienų gy
vieji: Teresė Neumanaitė Vo
kietijoj ir tėv. Pijus Italijoj.

Gal įdomu Darbininko skai
tytojams išgirsti apie Marie- 
Rose Ferron, nuo 1905 m. gy
venusią su tėvais Fall River, 
Mass., kuri turėjus stigmas, 
mirusi 1936 gegužės 11, palai
dota Sacred Blood kapinėse, 
Woonsocket, R. I. Jos gyven-

*ieitablyno uetavifikame sti- 
Mtųe pagal architekto Jono 
Muloko pianus. Vitražus pa
darė dail. Vi K. Jonynas, gi 
Kūdikėlio, Jėzaus statulą iš 
manmiro iškalė skulptorius 
Vytautas Kašuba. Marmuri
nis' . altorius ir tebemakulis 
padaryta Italijoje.

•Gen. Stasio Raštikio at
siminimų II tomas jau išėjo 
isT špaudos? ^Antrasis tomas— 
turi 686 pusi. Kelius šio to- 
mo/skyrius yra parašiusi gen. 
Raštikio žmona, kur ji apra
šo savo kalinimą bolševikų 
kalėjime. Knyga išsiuntinė
ta platintojams. Knygos kai
na: 7 dol kietais viršeliais,. 
minkštais viršeliais —■ 6:50 
dol. Visi, kurie knygą yra iš 
anksto užsisakę ir pekeitę 
savo adresus, prašom tai 
pranešti^ “Lietuvių ,Dienų” 
leidyklai, 9204 So. Broadvvay, 
Los Angeles 3, CaliL- - _ ?

• Kun. Pautas Jatulis iki 
šiol gyvenęs Australijoje ir 
dirbęs tarp Aalbourno lietu
vių, grįžta į Romą, kur įsi
jungs į Vatikano radio lie
tuviškosios programos 
gimą.^

• Juozas Keliuotis, 
mas žurnalistas ir

Taip 
pat nori suruošti knygos ir 
tautodailės parodą, šventei 
rengti sudarytas komitetas: 
J. Skorupskas — pirm. kun. 
P. Patlaba, C. Grincevičius,



of the

CApital 9-1700

andUVE!

DINER IN ROCKVILLE

RO 641780

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

(uždaryte sekmadieniais).

brošiūra. Privačks kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas. 

Netoli katalikų bažnyčia.

1260 pėdu aukštumoje. Amerikos 
italu virtuvė. Trys gausXs valgiai 
per diena. Kambariai su vandeniu, 
šiltu ir šaltu bei šildomi. Maudyk
lės. $42 ir daugiau ravaitėje. Viso- 

kios .pranąagos. Specialios kainos

Lengvosios atleti 
kos varžybos 

Hartforde

$2.50 per person up. Writę fnr 
Free Hott4 Btemture. W. F.

KneOer. Own. Mtt. phone At
imtie Gty 5-0151. Free bathlng.

dalyvauja su jaunomis jėgoms. 
Jos, atrodo, bus kietas riešu
tas jau gerai užsirekometida-

taost’Avčnue 
■M*., H-JL

Largest foreign and sports car 
. service center jfcN. Queens.

6 Mechanics at ąll times 
Cąll our engineering division 

for modified sports cars 
and special-built racing cars.

and double rooms. $35 vreekly. 
Write* or phone. 

London HiH Hotel
1 Jackson Mills, N. J.

• Tel. Lakewood 6-2255

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reflraiankite 
pfichlga* Fwa Sūria. #s sūris jau per Ogus metus gaminamas 
Joną ir *Ug»Hw*L. aėdriNBų ir ją feknos, Fenam tata, M?ch. '■

Clevelando Organizacinis
?*■ - < + - Komneris

OTIS VTEVV MANOR
< - •' .-- DMMt t-- ■■
Savininkai F Tarantfan*

CUaMB, N. Y- 
TeL Ca^dU 8S7 J© 

Eleganti&a užeiga, erdvi (100 ak-

NEW BKHMOND
Kertuekv Avė. First from walk 

Oceen view roocns. Large veranda, 
TV. Modem airconditioned Rest- 
aurant,.Elevator, Privalė baths 
A running water. Walk to Cath. 

chvrrch.

DISPLAY

exp. on dresses; good pay in 
our plaut; steadyyear roiind

work. . '' ■>- y. :
R. Mignon and Sons

498 7th Avė., — 9 floor NYC

Compelling IncMeut Behind The Iron Curtata 

THE S T U DI O INC. 
'.•fHE PLAYS THE THING"

HOTEL 
ISLE DE CAPRI ‘

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
ir europietiški

• Privatus pliažas
•< Valgomasis su apšyldy-

SLEEP, IH MA1DS VVANTED 
Top Salaries, Finest Homes' 

N. Y. Area
Write

A I Enployment Agency
100 Main St Heajnpstead,

, L. U hL Y.—IV 3-1845

CLEVELANO 3, OHIO. 
1165 E. 71 St.. Tel. l’Tah 1-0807. 
Ka.*1tm 10-7. šeštadieniais 10-5.

parėpę fe AytoĄ' 
OROUfĮlD 

OBSERVER 
CORPS

CnUirirrifa CMf Defense

MĖGINKITE
PARCEL DEPARTMENT

Mokytojas, baigęs, aiškinti 
apie laiko taupymą ir tinka
mų. darbo priemonių panaudo
jimą, prašo papasakoti, kaip 
mokiniai tai atlieka. Mažasis 
Stepukas aiškina:

—^—Kada mama sprendžia 
man 'skirtus uždavinius, aš pa
mokas parengiu - per 10—15 
minučių. Kada man pačiam 
reikia viską* padaryti, nė po
ros valandų neužtenka...

_ Hold in your hands this wonder- 
fui Cross which contains a flasket 

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

forgotten gift:
Send 2.00 how (No C. O. D.) 

Satisfaction guaranteed or 
, money bark.

ROMAIN, DEPT. L.
21 Ormand Avp, Oaklyn, N. J.

Fasko Rytų Sporto Apygar
das pirmenybėse susitinka 3 
futbolo vienuolikės: New Yor- 
ko LSK, Waterburio Gintaras 
ir neseniai gimusi Bostono 
Dainava.

Lietuvių Sporto žaidynėms 
Rochestery, kurios Įvyks rug
pjūčio 31 ir nr jė.i 1 nusta
tyta, kad gaU iš kiekvienos 
apygardos dalyvauti tik vieną 
futbolo vienuolikė.

Flushing Imported Cars 
135-09 Northern Blvd., 

FL 3-0200
Announces the opening

irai miriau?
— Ne, atbėgo klausti, kur 

gyvfenai ir. ar ; tamstos butas 
da^ neišnuomuotas?

H-W. FEMALE

OPERATORS

GEORGE GAUNAS x .
148S Caniff, Detreit, Midi. TeL T. O; 8-TŪKt

PHILA9ELPHIA $, PA.
716 W»lnut St.. Tel. LOcunt 3-4955 
Kasd'.en 9-5. trečiadieniai 9.-8 Rrat.

STANLEY METRIČK
1S64 W. 47th SU Chfcaga, HL

RTV1CRVKW FARM 
Prattsvine 5, N. Y. 

Tel.: 3-404 
*F«r fon~. Fer retasatfon” 

Sėt at the edge of the town high 
up in the CatskiUs. Modern rooms, 

also private dabins. Ehccellent 
cujsine served hotel style. Srcim- 

ming, ffehing, biėycle. Iawn sports, 
dandng. horses, churches and 

golf. FamiUes invited. $35 to $40 
Write or eaH: Mrs. MOORE. Prop.

PirmenyhėsprasidėsrugĮ^d- 
čio 3 (šeštadieių) 11—12:30 v. 
plaukimo preliminarinės var
žybos;' 6—7 v. plaukimo baig
minės varžybos Fenu College, 
Euclid Ave., prie ' E. 24 st; 
2—5 9.. Lengvosios atletikos 
rungtynės Patrick Henry High 
Schopl _stadįjone, Arlington 
Avė., pri^ -.-E* 123 ŠL "

Rugpiūčio 4 (sekmadienį) 
12—3 vai. lengvosios atletikos 
pirmenybės Patrick Henry 
High School stadijone.

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai prašome atsilankyti į 
pirmenybes ir parodyti, kad 
mums rūpi mūsų jaunimo pa
siryžimas parodyti savo jėgas 
ir atstovauti savo tautai.

$5000 Buys 52 seat diner, 

excellent location, good lease.

Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
4wbofesale) kainomis.

K and K FABRfCS

.Bevalgydamas pusryčius Ab 
"bertukas pastebėjo, kad jo. 
tėvo veidas įraudęs.

— Tėveli, — nebeiškentė, 
neklausęs, — kodėl tavo nosis 
ir skruostai tokie' raudemi?

— Et vaikeB, tai nuo ryt- 
^-^netinio. vėjo — sako nepaten- 

kmtas-tėvas. — Bet tu neplė- 
pėk tiek daug, o valgyk ir pa
duok man tą vyno butelį.

Albertukas nebesupranta, 
kaip čia dabar reikia ir valgy
ti ir vyno butelį atnešti.

atsi
liepia motina. — Paduok tėve- 
liui tą rytmetinį v^ą, tik ne
dėk ant staltiesės, nes ir ji 
paraudonuos.

— Ponįa, ei ponia, — šau
kia vydamasis Vytukas, — ar 
ne iš tamstos krepšio iškrito 
ši dešra? #

— Vaje, tikrai mano. Koks 
tu kilnus, berniuk! Būč nė ne
pastebėjus.

Veikia ištisus metus 
. jOcoan Ava.

PRIE CITY SAVINOS BANK 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainas vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pipM eH«rt$

SIUNTINIAMS l LIKTOVĄI
Tamsta rasi didelį "pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ IR KITAS 
SOVIETŲ RUSUOS DALIS < 
APMOKANT MUITĄ ČIA '

VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ INTURIST, 
Maskvoje, Leidimą

■ v-’ ’ .į ' Namas str baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui.; Sfcamlrfiiti;

INdepenrienee 3-6709.

AJLLAN STEWART
4319 Na. Braad StM Fhila„ Pa.

MICHIGAN FARM SURIS 
FoinUdflu Mdiigaii

ramina, iv**. 
mvkiteT- atletikas-tt.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE ER0KER 

CONSULTANT • NGTĄItr PUSUC

TALARSKI
FUNERAL ŠONE

LAIDOTUVięDIREKTORIAI
3M Mapte Arcnae,
Įfūiontjd pątarnaują Metikiams naujai įruoštose patalpose.

' jprietnaaya fraina

džiasi buto nuomininkė ^4 val
gomojo kambario sieną baigia 
jau visai išgriūti... Aš nebega
lėsiu'tame bute gyventi.

— Mieloji ponia,
ją šeimininkas — i 
kad aš toks ^yk^us. Gerai su- bės. 
prantu tamstos sunkią finansi- 
nę padėtį- Aš nepakelsiu nuo- t...

mos, nors butas ir padidės. sfi kreipėsi į Amerikos.lietu
vių Tarybos Clevelando sk
riaus valdybą, prašydamas 
varžybąs gkboti^ .Valdybą su
tiko padėti ir 
čia Clevelando' organizacijas 
prisidėti u* pareihti darbu ir 
aukomis. Pirmenybėm praves
ti sudalyti vykdomieji orga
nai — varžybinis ir organiza
cinis komitetai.

' Kiek teko patirti, latviai ir 
estai sutraukia iš visos Ameri
kos ’fr Kanados geriausius 
sportininkus. Jie. stato presti
žo klausimą. Ir mes turime iš 
visų vietovių siųSti geriausius 
sportininkus, kad Lietuvos 
vardą išlaikytume tinkamoj 
aukštumoj.

■ I - - * V - ' . - : - ' ." ’ 
Dalyvių skaičius neapriboja

mas. Pirmenybėse dalyvauja
— .Aš irgi nepastebėjau, vyrai moterys. Pirmenybės 

bet mano Margis Dešrą tie- bus grynai individualinio po- 
siog ištraukiau iš šuns wgerk- budžio. Viso bus atlikta 32 da-

21, N. Y teL VI 6-3246.

DOVANŲ SIUNTINIAI fordo Grandis ir Wąterburio 
* Gintaras. Be sportinių varžy

bų, įvyks dar didžiulis jauni
mo balių?.

DETROIT 10, MICHIGAN
6146 Mlchigan Av«., Tel. TA 5-7560. 
Pirm., antru d., trei4. ir ketvirt. 9-6. 
penktadieniais ir AeMadieniaia 9-9.

NEW VO9K 23/ N. V. 
1991 SroadNiy, Tel. LYceum 5-0ę00. a. w, . .
Kafldten ir MtatUcatets 9-& KMBS. Firmą Kaną NeW Y0CtQ

LSK išeina J lengvosios alte* 
chicago 32, ILL. , Gertaurios sek-
4102 Archer Avė. TeL FR 6-6399 mės. T"
Kasdien M. MtatHe'itais 9-5. LalnUfalaL antrttln
50. BOSTON 27, MAMACHVSKTTS i,
Room 10. Kils Bldg, 469'E. Broertway “ RMS apdOVSr
Te«. ANdmr A-8764. nojB^ni.. o
Kasdien 95. AeMadieniata 8-A SOOfftO ADVCSTlto naahvfA ko. 
Ketvirta* 9-7. .

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

kreiptis pai t

Rugpiūčio 10—JI Hartfor
de įvyks Fa^o Rytų Apygar
dos pirmenybių ti-sis ratas. 
Bus varžomasi: lengvojoje at
letikoje, lauko tenise, plauky
me ir futbole. Varžyboms jau 
užsiregistravo: New York 
LSK, Brooklyno Atletų Klu
bas, Hartfordo Grandis, Water- 
burio Gintaras. Laukiama re
gistracijų iš -Philadelphijos, 
Bostono, Baltimorės, New Jer- 
sey ir Worchesterio. Varžy
bose gali dalyvauti visi ryti
nio JAV pakraščio sporto 
klubai ir atskiri sportininkai, 
užpildę Fasko registracijos 
formalumus adresu; Fasko 
Rytų Sporto Apygarda — 
85—09 88th St., Woodhaven

TEMFEL JNN.
LIVING6TW MĄNOR 6, N."Y, 
Phoue-^Uvingston Maaor 290 

Beautifully located' on Shandelle 
Lake 169 aeresį 2^00 feet elevat- 
ion, &cellent meols, hotiand coM 
running watęr in aH rootns, show- 

ėrs on" floor. Boating, liathing, 
fishing. Ne bar. Near cathoiic 

churc.
Rates bn Reąuest

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

ir patyrusio individi&laus pakavimo
o Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo, 
o bendrovės, kur kyšius priimt i yra uždrausta



dienomis/

LITU ANUS

6916

S1OS

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
$2.00

3.00
2.20
1.00

• BASEMENT

DRAMA

MMMMO

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A

1.50

1.50 
3J0

2.00
3.0C

$2.00
1.20

“2__' , įpysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. —-------
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p.....................
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. ---------------

Anoj pusėj ežero, P. Andriulis, 101 p ..... 
Mėnuo* vadinamas medaus, Kete Mazalaitė,
* 220 p.  ............ :------------------ —L.......

6.00
1.50

I laiiialte 1 Ulter, fraąljo* 
taria Thaatre Centre, RK 15 
Sparta, N. Z NestMuHers 

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

25-YEAR MORTGAGE8 
■’ 26% DGWN

Near pubfie ami paroehfal aehocds, 
abepetng ocataf and aotoeDerit trana-

1.25 
1.00 
1.00 
1.10 
L$0

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. — 
Tipelis, Pulgis Andriušis. Humoristinis 

romanas, 240 p..........—---- -------
Audra žemaičiuose, VL Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė......................
Gabija, metraštis ------------------------------------- ---
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p: ........
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. —:--------------
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ------ ......-------
Eldorado, a]

-Engfish tudor; beautifully land- 
scaped; 75x100 plot; 3 masterrized 

bedroans; 22? Bvtog room; fire- 
place, full dinĮrig room; laigė kit- 
chen with breakfast alcove; semk 
finished besement; expansion attic 
Near Cathofic instttutkHis. Aaidng 
$l£50a Principais on&. FR 8*2728

MALDAKNYGES
Sveika Marija, St. $2.50
Viešpaties Angelas- kun A. Sabaliauskas raud. $2.00 

de Iuxe $4£0
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa ... $1.00
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks.......?.... $1.75

balt. $2.50
Atlaidų šaltinis., ............................   $4.00.
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. — 2.00

' TO SUIT YOUB PAKET 
ROSEHLLL ACRES . 

ACCORD, N. Y. 
CaH to vrito ta

FRANK ALTIERI
Rate 299, Stone Brtfge, N.Y 

rbonc: KtagMLen 3U1 
THghtoM* 4GCO.

N. Y.
2. Fasfcb pavedimu žudynes 

vykdo Bochesterio SLK Saka-

Mitton, Del. Hofl and pouttry farm, 
aplendid opportunity, coly 15 miles 

from oceaa resort & rm brick dwel- 
ling, aeveral outbuUdtngs, prfced 
very i'wįtowibfa; CaH Sweetman

o PATOS
• ULE W0RK
> ROOHNG
• STONE FRONTS

REAL ESTATE
_ v KENSOMItJEST X' '
2 šeimą “semi-detached” namas 

5% ir 6 kamtK, apšildoma variniai 
vamzdžiai, garažas, naujas stogas, 
švarus rajonas. Kaina prieinama - 

818^250
Atk Lupo EeaMy Ce.

38 St. ir S Avė, Rrooidyn, N, Y. 
i&cse^eee . ..

Turime namų X 2,3, 4 ir 6 šeimom 
jumprieinamom kainom.

Price $8300. 6 Roosna and bath, 
large garage, water, gas, elečtr^ 

ta house: frontage 125 feet. Hlgji- 
way 42 to man bor, 64-B, Rooto 1, 
rond to house. Neto Sbeo Foo den 

on 42, also St. Joseph’a Camp.
Easy to find. Phone

ROCKVUJLE CENTjai WL 
Very attractive and mrasual buy- 

Unijue country estate over 1 aere, 
lovely shąfe and fimK trees, 
Arrdbs; fiowers, iavm adoping

Konradas Vtlenrodas, Al Mickevičius, 97 ,p.
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas. . ........................ 1.00
Šventieji akmenys. F. Kiršu, 112 p. -------- 2^-
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 j>.......7.--------
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44p. ^.......-------
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p. .—
Anapus teisybės, A. Gustaitis, HamoristSd- 
eilėraščiai, 144 psL ........     2.20

apribojamas iki 4. komandų (2 rengėjus, 
iš Vid. Vakarų Sporto Apygar- 
dos, po 1 Jš Kanados ir Rytų 
apygardų). Reikalui esant šiom 
komandom išaiškinti turi būti 
pravedamos apygardinės pir
menybes.

Taipogi dalyvių skaičius bus 
apribotas ir lauko tenise, pa
gal Fasko nustatytą ristemą, 
imant pagrindu apygardinių 
pirmenybių davinius.

Lengvojoje atletikoje daly
vių skaičius neapribojamas, 
tačiau ir plaukyme yra nusta
tytos minimalios normos, ku
rių neatsiekę dalyviai žaidynių 
metu nebus kvalifikuojami, 
nežiūrint kokią vietą jie beuž- 
imtų. <■

7. Registracija vykdoma per 
spmto klubus užpildant atatin
kamus ..registracijos lapus ir 
jups prisninfiant iki š-.m. rug
pjūčio 10 d. adresu: Vytautas 
Grybauskas, 139 Mohawk St., 
Rochester, N. Y. (telef. HO

m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 
m. 4114$ OL estaM^ 3000 m. 
ėjimas^ f telįj į srikštį, trišuo- 
Bb, pauMSg s* lUtfttiiĖ rutu- 
lys dHsteas,Mėfifet ‘Moterims: 
Šok 100 .ta. 4»60 aL est.; į 
tolį j aukštį; rutulys, c&skas, 
ietis. Jaunimas: 100 m. 200 m. 
1000 m. 4x100 m. esi; į tolį, į 
aukštį; rutulys. (12 Ibs.), diskas 
(jaunių), ietis (jaunių). Mer
gaitėms: 60 m. į tolį, į aukštį, 
rutulys diskas. Jauniams: 60 
m. į tolį, į aukštį, rutulys (8 
lbš.j, d&kas (moterų) 4x60 m. 
estafetė.

yK-Plairigrmas: Vyrams:-100 
yd. laisvu stiliumi, 400 yd. 1. 
st, 100 yd. kratine, Moterims: 
50 yd. 1. st, 100 yd. 1. st, 50 
yd. krūtine, 50 yd. nugara. 
Jauniams: tas pats kaip mote
rims.

c) Lauko tenisas: vyrų vie
netas, vyrų dvejetas; moterų 
vienetas, moterų dvejetas; miš
rus dvejetas; jaunių vienetas.

d) Futbolas:
4. Žaidynėse .turi teisę daly

vauti kiekvienas lietuvių spor
to vienetas ar pavienis sporti
ninkas, nenusižengęs mėgėjų 
sportinės drausmės nuosta- 

“tams,, per atatinkamą .sporto 
apygardą atlikęs metinę spor
tininko registracijos prievolę, 
kvalifikavęsis iš apygardinių

3.00 
100 
2.00

8. Registracijos lapai kartu 
sa smulkesųėmūs formacijo
mis yra išsiuntinėjaini visoms Juodi: Tautvaža 
sporto klubams. Žaidynių nuo- ■ -' ' :
status, galima įsigyti iš Fasko I |
prisiunčiant 24 e. pašto ženklų, *

Faskas ■X®

• LlNCėLN HOME8 :
N. MagnoKa St, Off

▲vau Feart Rtoar. K. T. 
Poari Rtver 5-8332 ar? 
Gregtoy (N. X) 2-0351 

D9msCTWN8: G. W. Bridge and 
Route > 4’to Kmderkąmacfc Road, 
North en. Ktnderkamack Rd, vritfcb 
becomes N. Pearf '
to deari and. Tiro teft to Magntiia 
St_ and right to Modai Sonia.

▲notoer Project of 
Lincoln Home Const. Co.

' Btrildera fm Ovar 25 Yean.

FLCSBIKG, NOKfK 8UHE. Etegantifloa*. Ad«M fcto 6% kam
barių. Dideli, patogūs kambariai sa priedais kaip pirmo ankšto 
seklyba (gali bųti TV kambarys arba stofija. Erdvos gyveaa- 
maris sa gretimu vėsiu poriSumL Pilnas formalus valgomasis. 
Didelė, šviesi virtuvu su patogia piantrebei 1 aukšto varia. 
aukštas: 3 ęBcHuHai Bdegūntajk rieoaa 23r ilgumo su pikui vo
nia. Pfius kita vonia bei 4 ieinami HknetaL Gražiai drimraota Ir 
kilimais išklota. Viskas gražiai pasti 
Priedu tarpe ym Westinghouse 
žrariau savo kainoa 822,490. Nelauk.

• BATHROOMS
• GARAGES

RFHMAlfeS
F0R FBEE
CALU -

Naujasis Testamentas
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. .........   $5.00
Didysis inkvizitorius, A Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p----- ----------- - -----------------------------

OPPORTUNTTY IN 
FLUSHtNG, Lt

Flushing Bvrąy; j-fiun. $25,000 
9 rms. 2 batbs, finished re- 
creation rm. 2 car gan^e, 

40x100. Near all transit and 
Crihnlir instit&tiKis;

Hka ohler. Ffc *52»

STFHH3JUS PARISH
College Point, 517,980 house, 6 

roonu, Also finished attic. Suit 
large teofly. New Wfeite«on0 

Bridge, sritoOl and Cc&olie UD- 
tltutku. On imįsispe shated. 

3/4 aure.
HMary 5-9885

plot 1wK258l 8 romas, modom. 
7 years old, full waterpr0of cellar. 
Asking $35,000, In Catholic com- 

munity. Call m vrtte A. Rbbtnson, 
52 Short Rood, ratebigoa, L L, 

ar write,B0K Nė. 5-16, Rm. 83001 
W, 42nd St NYC. TeL: 

GRover 5-0606

lagooa, wtth privalė dade. lašame 
properiy, ujniifatiąg <rf one two 
ftunlly house, eolored tSe badhs; 
One 3-room cottagęc also 2^, *3 
and 4froom grund flaąr.a^to- in 
Ranch-type buBding; 4 garages;

tool house; hot-botoe; ceutnd oO 
heating plant EnivyfMhjj! modern 

Convenient churches, scboots;
stares and transporiatkm.

Grosą rentai-omer. 3T960- IBness 
compells movė. Priee 6 thbes 

yeariy rentai. Brohers protoeted.
? ooM^nocam

F. ________________________________  1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, NeHo Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis,........$3.00
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p....... 1.50
Laisvė ir būti& Dr. J. Girnius, 151 p.------------- 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. P*.

Gaidamavičius, 246 p; -..........................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija.......... .................   2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna....... ....... .............. 2.00
Sv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl.......- 5.00
Jaunystės maršas, Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta 

knyga, 260 psl. 2.00

taip kara&iS BUfijęs''JkTęZ po 
Bd7+ nueitų į b6 ir laimėtų.

Pati partiją sekė šitaip:
l.„ f4.+, Z-Kg4! Bg2-r 3.

Kh3 Bf2 4>~ Kg4 BA2 5. 
Ba6+” R:a6K Bc6+ Kh7 7.

Bg2+ 8- Kh5 Bg3 9. 
Bh6+ Kg7 10. Bg6+ Kf7 11. 
B:g5 BJ3.12. Kg4 lygios.

BROTHERS ONANYMBFROM CELLAR TO ROOF 
t AND SAVE GN THE SALESSMBTS COMMSSION 

NOMOMVfDOR^UP TG7 YEARS TO PAY

• ALTERATIONS • KEATING ♦ PAOTnNG 
o ATTIC ROOMS • BON W0RK

METSCH CONŠTRUCnON <XWF.

Alterattons. modernizing, 
New York 

Basement to atties Interior and 
Exterior Carpentry, Plumbing and 
Eiectrical, Masonry, Cement, B riek 

All Botos, Ix>w Kates, Terms 
LE 4-5827 — 47986 

For estimate aric Dept. 4,L”

L / • - jur Ctoitd ■ 
MMO0MMMM0OMĮBOMOMMOOO

No Matter U7bat Toto Garden 
Problau Wę Can Salve It. 

Pentoaat ĮjmvM, Storted Now, 
RaaatHrile Frfees, Pitone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas H L ........6.00
Uetavoš archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1^0 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p..................................................... .1.00
Legendariikieji O. F. M. kankiniai, 45 p_____  0.50
Čerioves Srenauskas, J. Žilevičius, 127 p.------- 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys ------- 5.00

: FARMS



NEW Y0RKAS

"2 AC. 5 ROOM BUNGALOW

GRABORIUS

TAURIAM LIETUVIUI

William J. Drake-

NEW YORKO SKYRIAUS V-BA

POILSI GRAŽIOJE 
GAMTOJ

M®*W»WlJTOllCpOvT^

pas tėvus pranciškonus atosto* 
gavo: dafl. V. K. Jonynas su 
žmona, V. ir A. Žumbakiai, V. 
Vaišnoraitė, p. Dumbrienė, p. 
Babarskienė R. ir T. Aliaskai. 
Ilgesniam sustojo dail K. Žo> 
romskis, kuris piešia apylin-

• Atletų klubas
šiemet jau rengia antrą pik
niką rugpiūčio 17, Polish 
National Hali, Sutphin Blvd., 
ten kur vyksta visi lietuviški 
piknikai.

-kad Kbhnė %4ATT>irS>in 
brolis Jonas VaBušaittL pra
nešama giminėm ir pažįsta
miem, kad už velionio vėlę 
bus laikomos iškilmingos mi* 

‘šios rugp. 3, šeštadienį, 9:30

vėlu tąšpragą užpudyti,nes 
norima, kad Žinynas išeitų 
pilnesnis ir geresnis. Taip 
pat nevėlu ir žinyną užsipre
numeruoti. Iš anksto Užsisa
kę jį gaus už penkis dolerius 
kietais viršeliais, vSiaii — ė 
dol Informacijas ir prenu
meratas prašom siųsti Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N.Y. ~

Išnuomojami
ir virtuvė su apšildymu, 670 
Belmont Avė., Brooklyn, tele
fonas TA 7-8293.

Ji visa apdengta variu, kuris 
per laiką oksidavosi ir apsi
traukė žalia spalvai Patista- 
tula yra 152 pėdų aukščio. 
Jos veidas turi 10 pėdų aukš
čio, viena akis — 2 pėdas ir 
6 colius. Ranka, kuri laiko 
iškeltą žibintą, yra 42 pėdų 
aukščio ir 12 pėdų pločio! ;

Atskirai buvo padarytos 
visos statulos dalys. Ranka 
su žibintu buvo atvežta į 
Ameriką‘ir 1876 m. išstaty
ta Phiiadephpijoje, švenčiant 

*100 metų Amerikos nepri
klausomybės šventę. Vėliau 
ji buvo atgabenta į New Yor- 
ką ir išstatyta Madison Squ- 
are. Paskui vėl ją nuvežę į 
Prancūziją. Statulos galvą 
išstatė pasaulinėje parodoje

lauko teniso,
Kas šose žaidynėse norėtų 

dalyvauti, nors ir nepriklausy
tų LSK, prašomas regisfruotis 
pas X Kepenį telf. VA 1-3247.

Skautę stovyklas reikalu 
šaukiamas skautų ir skaučių 
vadų pasitarimas rugpjūčio 2 
d. 6 vai. vak. pas R. Kezį, 130 
Hendrix St-, Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborins-Balsamuotejas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

kartų buvo keista elektros 
sistema. Dabar' jos žibintas 
Sūri Specialią švtesą,fkuri 
yra 2500. kartų stipresnė už 
mėnulio pilnatį.

Pradžoje ją tvarkė ir pri
žiūrėjo švyturių direkcija, 
nuo 1901 m. perėjo į Karo 
ministeriją. 1924 m. paskelb
ta kaip visos tautos pamink
las, ir nuo 1937 ją prižiūri 
ir tvarko Amerikos parkų 
departamentas.

Jos galutiniam užbaigimui 
dar reikėjo keletas metų. 
1884 m. ji buvo;, baigta ir 
pastatyta Paryžiuje žmonėm 
pasižiūrėti. Tada vėl buvo 
suardyta į dalis, pakrauta 
į laivus ir atvežta į New

Rickey CoTIetti, " 
menedžeris Vendome Plaza 
viešbučio, Long Brandi, N. j. 
paskelbia kainų papįginimą, 
galiojantį tuoj pat šis žinomas 
viešbutis yra prie jūros kran
to, turi privatų pliažą, telefo
ną kiekviename kambaryj. 
Geras amerikoniškas ir itališ
kas maistas, įvairūs sportai 
bei pasilinksminimai, Papra
šius prisiunčiama graži kny
gutė tems, kurie galvoja pra
leisti ten savo atostogas. 
(Skelb.) . ,

Juozas Jakaitis, 83 metų, 
gyvenęs 146 So. 2nd St., Bro- •. Bronxe reikalingas 4—5 
okiyne, mirė liepos 25 d. 11 kambarių su virtuve butas šei- 
▼. naktį. Jis buvo ilgus metas mat Kas galėtų nurodyti, P*8- 
kolektoriumi Angelų Karo- šomas paskambinti Daitūnn- 
lienės parapijos bažnyčioje. ko redakcijai tetef- GL 5-7281.

Yriams nępalmkiųvasaros kar
ščių, beveik visi . atstovai jį 
.vėl platina. Nežiūrint visokių 
kalbų ir New Yorko apylinkė
je apsiėmė atstovauti Mamy
tės sūrį visiems gerai žinomi 
prekybininkai. Antanas ir J. 
Kiaunės, 52 ir 59 Hudson Av., 
Brooklyn, N. teLUL 8-7821 
Norint pristatymo į krautuvės 
ir įt namus kreipkitės jų adre
su ar. patys pasiimkite iŠ šal
dytuvų. J. Dagys yra fabriko 
įgaliotas atstovas prekybos 
organizacijos tvarkymo rūka
lams visuose miestuose. Užsa- 
kymobei visais kitais reikalais, 

.kreipkitės: SeottviUe Cheese 
Ine., Scottville, Mich. TeL 451 
V. Paukštys ir C. Paukštys 
M. D., savininkai. (Skelb.)

nybėse Hartforde rugpiūčio 31 
—nigsėjo .:| LSK siunčia fut
bolo vienuolikę. Klubas daly
vauja ir lengvoje atletikoje bei naujus ■ namus surasdami ši-, 
lauko teniso. ' x tame krašte

Statula atsirado iš dviejų 
tautų draugystės. Kai Ameri
ka sukilo prieš tironiją ir ko
vojo už savo laisvę, jai į pa
galbą atėjo■prancūzai. Daug 
vėliau buvo įkurta Prancū
zų — Amerikiečių Draugija, 
šiai ir kilo idėja pastatyti Paryžiuje 1878 m. 
Laisvės statulą. Pačią statu
lą iškalti apsiėmė prancūzai, 
o jos pėdestalą — amerikle- 
ČiaL *

Pradžioje skulptorius buvo 
padaręs'' 9pėdų modelį. Vė
liau ji atskiromis sekcijomis 
padidino iki 36 pėdų* Kai 
buvo baigtas šis modelis, 
prasidėjo pačios statulos ka
limas. Kiekvieną' dalis buvo 
didinama ir atskirai daroma, dar5 jos apšvietimas. Daug

Kiekvienas, kas įplaukia 
j New Yorko uosta, mato di-

- . ■ ■’r - džiąją Laisvės statulą. Stovi
kur sekmadienį prasidėjo « Nanjojo Pasaulio Vartuo- 
Liet. Fronto Bičiulių stadijų tarytum visiems kalba, 
savaitė, iš New Yorko išvyko fr}a yra laisvės žemė. Į 
būrelis nąrių. . ją yįjtimi it su ašarom

Sportininkę dimMtai akyse žiūrėjo pirmieji mūsų
Fasko ^tų Apy^rdos pinne- tautiečiai, kurie bėgo iš ru

siškos caro tironijos, žiūrė
jo ir tremtiniai, išvyti bol
ševizmo iš savo pastogių ir

ALB. BAIZntONAS-BALTCm 
RėOEKin Ved&B 

■ 668 Gr&ad Street 
: BroeidyD, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

eųuipped, driHed weD, Price 
$8000 Scheidell, TeL 26, Jef- 
fersonville, N. Y.

VAITKUS 

r ONE RA J. B a M K 
19 J Webster Avenue 
PRĄNAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorių?

-- RAlcnnuic»'*><A» 

Cssdaidgą Matu,

’l TeL STagg 2-5043 . |

| Malthew P. BallasJ

Tėv. Viktoras Gidžiūnas
Ateitininkų Federacijos Va
das, praeitą savaitę buvo iš
vykęs į Kanadą, kur dalyva
vo moksleivių ateitininkų sto
vykloje. 
Ja.

Angelų Karafienės par.
■L bažnyfioje
parcinkulės atlaidai prasidės 
kietvirtadiaito vakare ir bai-

LIETUVIŲ L A I S V E S P ARK E - mcau-

Statulos autorius yra skul
ptorius Frederic Auguste 
BartheidL Atvykęs į New Yor- .____
ką apsi&ūrėti, kur būtų gali- Yoifcą. 
ma tokią statulą pastatyti, New Yorke tuo metu ėjo 
jis suplanavo ir jos dydį ir vajus statulos pedestalui sto
jos idėją — Laisvę. Grįžęs į tytt Pradžioje jis sunkiai 
prancūziją^ ėmėsi darbo. Vi- vyko, bet įsijungus New York 
šame krašte buvo sukeltos World laikraščiui, per tnim- 
dldelis vajus ir surinkti iš pą laiką buvo surinkto 125. 
žmonių jdnigai, apie 250.000 000 dol. Tuo pečiu metu 
dol. Pati vyriausybė nieko Fort Wood ir Bedloes saloje 
nepridėjo- - buvo pradėto pedestalo Sta

tyba. Taip pėdestolas turi 
150 pėdų, o ant jo stovi Lais
vės statula 152 pėdų aukš
čio. Statula prezidento Cle- siūlo mūsų 4V6 ir 5*4 kamba- 
vęlando buvo atidengto 1886 rių namai. Mes taip pat stato- 
spalio 28 d. * me pagal norą. Telef- (N. J.)

Vėliau daug rūpesčio su- Toms River 8-4752, New York 
REgent 4-2106.

Laidotuvių Direktorms 
84-62 JAMAICA AVĖ. ' 

<prte Forest Parlnray Statfon) i

VFoodlukVea, N. Y* 
Suteikiam garbingas ’ Uridotuvea

ALRK Federacijos 
jaunimo stovyklos

statyba baigta, praneša staty
bos komiteto pirm. inž. J. Mi
kaila iš Detroito.

Su stovyklos užbaigimu sko
lų mokėjimas nesibaigia, o tik 
prasideda. Tuojau pat rango- modern bath, gas - coal comb. 
varas reikia sumokėti 8,000 stove. Coops — 750 capadty, 
doL, o už 6 męn. dar 15,000 
doL Kiekviena auka šūųn kil
niam tiksbri yra tebai reikalin
ga ir mielai Jauiūama. Aukas 
siųsti: Jaunimo stovyklos Glo
bos Komiteto iždininkui — L. £ 
Heiningas, 12240 Tuller St, | 
Detroit 4, Mich., arba vietos | 
globos komitetams. |

bridge ir Bostono koKMujm «e- 
aueusiomis kainomis. Kaino* to 
pačios ir l kitu* miestas
BHfcate lūkite: TeL TB «-MM


