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DU VAIKAI NULEIDO
TRAUKINI

Vakar, rugpjūčio 1, pradėjo 
veikti įspėjamoji radaro tinklo 
sistema šiaurės Kanadoje nuo

vas pasaulyje. Jis plauks 20 
mazgų per valandą. Atomine 
energija teks jj aprūpinti tik
tai 'kas treji metai. Laivas kai
nuos apie 42 milijonus dole
rių. Pinigus duoda JAV vy
riausybė. ;

Kaltinamasis: Nieko nesa-

NEŽINAU, NEI GALIU
- - ^16TAR T L

Peronistai rinkimus boikota
vo sumetę tuščius balsus. Ve- 
nezueloje prisiglaudęs Perb- 
nas tikėjosi sulaukti bent di-

ATOMMtS ĮMONĖS
Atominės energijas'komisi

ja, kurią sudaro Senato ir 
Kongreso atstovai, priėmė pro
jektą, kuris ųumato 58 milijo- atomo varomas keleivinis lai- 
nu dolerių sumą statyti atomo 
varomom įmonėm. Keliose val
stybėse būtų statomos gazo ir 
elektros stotys, taip pat labo
ratorijos atomui tyrinėti. Prez. 
D. Eisenhowerio vyriausybė 
tokiem projektam nepritaria.

čia turėjo gatvojeHBevietų Są
jungą, kuri Jungtinių Tautų 
chartos nesilaiko.

• Vakary Vokietijos preky
binės derybos su Maskva po 
savaitės laiko nutruko. Vokie
čiai reikalauja paleisti dar 80,- 
000 Sibire laikomų jų tautie
čių. Bolševikai piktai atsakė, 
kad visi vokiečiai jau paleisti.

jome, nei paties velnio”. Tai 
buvo po Stalino nuvainikavi
mo. KagancMčius savo drau
gui pastebėjo: “Bet mes juk 
ucUMVCm) veinio UMUJ

Senato užsienio komisija 
susirūpino JAV pasiuntinių pa
rinkimu ir nutarė, prieš pa
skiriant prezidentui, pasiunti
nį, viešai apklausinėti. O tai 
dėl to, kad naujai paskirtas 
JAV ambasadorius Maxwell H. 
Gluck, Ohio biznierius, pasiro
dė, nežino,, kas yra Ceylono 
ministeris pirmininkas, kuriam

slėptuvėje 
mirtį.

Radaro linijos Amerikos 
šiaurėje buvo statomos 34 mė
nesius arba beveik trejus me
tus. Darbai atlikti pagal -už
brėžtą planą ir ląiku. Jie kai
navo 600 milijonų dolerių.1

Linijas statė firma Western 
Electric Co. vadovavo Aviaci
jos žinyba, (Air Force). Jos

BUS PADALYTA
/MasUngtonė liepos 29 JAV 

prezidentais D. Eisenhoweris 
pasirašė aktą, kuriuo Amerika 
įeina į tarptautinę atominės 
energijos agentūrą. Prie jos 
priklauso jau 22 valstybės, bet 
viso gali būti 80 narių.
•Agentūros tikslas aprūpinti 

visus kraštus uranijum (235), 
kad jie salėtų

atominę energiją turėti ir 
naudoti pramonei bei medici
nai.

oi

Berlyne liepos 29 pasirašyta 
dekliaracija dėl Vokietijos su
vienijimo. Ją pasirašė ambasa
doriai: JAV — David K E. 
Bruce, Anglijos — Sir Chris- 
topher Steel, Prancūzijos — 
Maurice Couve de Murville ir 
vakarinės Vokietijos užsienio 
reikalų ' ministens Heinrich 
Brentano.

Dekliaracijojc pareiškiama, 
kad

nebus daroma jokio susita
rimo nusiginklavimo klausimu,

jei Sovietę Sąjunga tebestprte- 
šins laisvam Vokietijcs suvie
nijimui. '

Vakarinėje ir rytinėje Vo
kietijoje turi įvykti laisvi bal
savimai. Sujungtoji Vokietija 
turės teisę laisvai pasisakyti, 
ar ji nori likti Atlanto Sąjun
goje.

Pasirašiusieji sutinka dėl 
Vokietijos suvienijimo tartis 
su sovietais bet kuriuo laiku, 
jei matys, kad derybos gali* 
oūti vaisingos. Tokiu atveju 
sutinkama svarstyti ir

Europos saugomo klausimą, 
arba klausimą garantijų So

vietų Sąjungai. Tos garantijos 
gali būti reikšmingos ir toli 
siekti.

Be to, pabrėžta, kad Londo
no nusiginklavimo derybose 
Vokietija nebus apeita.

Dekliaracija, kaip didžioji 
spauda pabrėžia, turi ryšį su 
būsimais Vokietijos kanclerio 
rinktinais rugsėjo 15. Norima 
padėti

Tai „e duoda liaudį? 
Kaltinamasis: Tam neturiu

D. Eisenhoweris tai-- siūlė 
dar 1953 metais. Tolimesnėse 
derybose sutarta, kad tokia 
agentūra pradės veikti, sutar
tį ratifikavus JAV, Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai. Pirmosios 
dvi jau anksčiau pasirašė.

Prez. D.„ Eisenhoweris ta 
proga prisiminė, kad graikiš
kas žodis “atomas” . reiškia 
“nedalomas”. Jis meldžiąsis,

jis turės prisistatyti. Taip pat . ..
nežino, kas yra JAV ambasa- 
dorius Indijai, kuri prieina 
prie Ceylono, o Indijos pirmi
ninko Jawaharlal Neimi pa-

Rinkimuose dalyvavo apie 
8,000,000 žmonių, arba 90 
procentų turėjusių teisę bal
suoti. Jie išrinko 205 parla
mento atstovus.

KAGANOVIČIUS MAT* 
VELNIĄ • J

Maskvoje 1956 metų pava- į 
sarį viešėjo Prancūzijos soda- I 
lįstų delegacija. Jos priėmime t J 
dalyvavo ir Kaftanovičtus su ’ 
Chruščiovu. Nusigėręs jisai į 
apsikabino Kaganoyičių ų- jam 1 
tarė: “Mes dabar nieko nebi- 1

/ 3000 mylių ruože. Ji vadinama 
D. E. W. linijų sistema (Dėst
ant Early Warning).

Linija veiks 24 valandas į 
parą ir gaudys ore sovietų 
lėktuvus bei raketas. Praneši
mai bus perduoti į oro apsau
gas komandų būstines Colora- 
doir Aliaskoje ir į didžiuosius 
miestus — Otawa, Quebec, 
New York, Washington, Chicd- 
go. Įspėjimai ateis 3—6 valan
dom anksčiau, negu gali at
skristi priešo lėktuvai arba pa
leistos raketos. Taigi, bus dar 

—galima ' ’

Plėšikų gaujos 
Vilniuje

sargybos ant Neries ir Vilne
lės tiltų. Bet tai mažai padeda, 
ypač neapsaugo priemiesčių.

Kanadoje, netoli Winnipego. Vieną plėšikų gaują teisė 
ieš- “Lietuvos liaudies teismas” 

:elei- Svarbu pabrėžti, kad jai pri-

sprendimai yra netinkami, kai 
jie lemia įvykius, kurie kelia- mądienį, liepos 28, buvo ren

kamas laikinasis parlamentas, 
kuriam skiriamas uždavinys

Amerikiečių į tą festivalį 
atvyko apie 100 jaunuolių. 
Eisenoje nešė JAV vėliavą su 
plakatu: “Amerikos dalyviai 
sveikina pasaulio jaunimą”. 
Taip nubalsavo dauguma. Kiti 
Šūkio?“Amerika Tautos Pasir(>’ Jisai užsiminė ir apie tai, -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------_---------------------
šaulio jaunimą”. Bet šimtas de ^aklšusMs kad į Jungtines Tautas tūrėtų

nuvykėlių Amerikos dar ne- l^eišS ARGENTINOJ DIKTATŪROS ŠALININKAI DAR GAUSŪS
atstovauja. H suuuumu,______ pareisite b:ų, tačiau mažųjų kraštų ** Vilniuje naktimis užpuldinė-

taksi šoferiai

Ans&riKieciy jau- 
nimasMaskvoje

V . - '

Maskvoje sovietai sukvietė* 
šeštąjį jaunimo festivalį šūkiu 
“už taiką ir draugiškumą”. 
Pirmieji penki tokie festiva
liai įvyko satelitiniuose kraš
tuose. Jie skelbiami neturį ry
šio su politika, bet ir praėju
sieji ir dabartinis Maskvoje 
palenkti komunistinei propa
gandai Maskva tam reikalui 
apsivalė iš viršaus, , dekoravo 
namus, prisodino gėlių, paša
lino. iš žymesnių gatvių girtuo
klius ir driskius, parinko spe
cialius vadovus, kad sudarytų 
įspūdį, jog sovietai švarūs, pa
žangūs, draugiški; linksmi ir

Argentinoje praėjusį sek- desnės pusės tuščių balsų, kad vieni kitus palaiko. jami praeiviai,
rinkimus sužlugdytų, bet gavo Komunistai savo balsus pa- bei vežikai ir apiplėšiami—ra- 
tik 25 proc., arba 2,000,000 dvigubino. Dabar gavo 230,- šo Vokietijoje leidžiamas “Eit-
balsų. Vis dėlto tai yra antroji - 123, o 1954 buvo surinkę tik ii—Zeitungs—Dienst” (nr. 43).
didžiausia politinė grupė Ar- 96,000. Su komunistais nuėjo — Plėšikam kelią į miestą už-
gentinoje. dalis peronistų.* kirsti vakarais stovi milicijos

Daugiausia balsų ir pirmąją 
vietą gavo dešinieji radikalai, 
vadovaujami Ričardo Balbino, 
kuris remia dabartinę vyriau
sybę; jie .surinko 2,142,616 
balsų. 

Trečią vietą gavo kairieji 
radikalai, vadovaujami Artūro 
Frondizi; jie surinko* 1,829,315 
balsų. Už juos balsavo didelis 
skaičius buvusių peronistų, neš lijoną dolerių.

vartės ir varto nepajėfia iš-tarti. Bet M. H. G^įraėju- ^ŪJOS su^ntią.ir 
siais metais respublikom par- “i™“*' bet » rem“ 

tijai paaukojo nuo 20 iki 30,-
000 dol.

mą, nuleido nuo bėgių 
vinį traukinį, kuriuo važiavo klausė milicijos ginklų sandė- 
400 žmonių. Iš keleivių 86 su- lio, vedėjas, miesto elektros 
žeisti, 5 sunkiai Nuostolių stoties tarnautojas it auto — 
taip pat padaryta už vieną mi- mechanikas. Visi rusai atke

liavę. į Vilnių 1945 m.

Toth 25 metų studentas Milos Tardytojas: Jūs vis dar ma-
Gyondyosi 28 metų, policinin- Kaltinamasis: Kad esu GPU valdžia nepa-
kas Ferenc Kovaks 25 metu ir rankose 
karininkas Fęrenc Gonęzy 26 Tardytojas: Netiesa! Jūs 
metų. esate vengrų liaudies policijo- gaivoju, kad po tiek

Prie kelių šimtų tūkstančių je. mūsų išlieto kraujo valdžia
vengrų išžudytų tie keturi, ga- - Kaltinamasis: Galimas daik- turėjo susiprasti. Deja, nesu- 
lima sakyti, sudaro tik kraujo tas, bet metodai tie patys. pranta.
lašą. Bet vis dėlto Maujo, ku- Tardytojas: Ar prisipažįsta- Karininkui sušaudyti buvo 
ris veltui žudikui nepraeina. te> platinote propagandi- rasta per garbinga. Jį pakorė. 
Kraujas dar nutekėjo sekma- nįUS atsišauktinus. raginančius 
dienio rimtyje. darbininkus streikuoti ir rusų

Su ta žinia taip pat atėjo kareivius grįžti namo?
karininko tardymo daviniai. Kaitinamasis; Taip’ ir tuo 
Jie irgi nieko naujo nepasako, didihioiuosi ; ,

. taria loto- Tardytojas: Bet ar nežtad,
** •***• SžįSSRę darbininkų ii- šąjun^g r Jfay gyvena RM-

1 
.• ~s.— s____ u KaltiBamasia • Visa venarn a. k**

Vakarus pasiekė žinia, kad kaltu, kas čia jau surašyta? kyti, kad Kadaro valdžia iš- 
liepos 28, beauštant, Budapeš- Kaltinamasis:: Ne 
te buvo įvykdyta mirties baus- man0 prisipyžinimas 
mė 4 "liaudies priešam" ,Pa- Twdytoj!B. K, ^te J’"*"* *u ‘™5’ di«“ *
smerkti minop studente Ilona pasakyti? įdėjime.

Londone amerikiečių teisi- Churcl 
nmkų draugžjosT konferencijo
je kalbėjo buvęs Britanijos 
premjeras Winstonas Churchi- 
llįs. Jisai pasisakė už Jungti
nių Tautų chartos reformą. “Jungtinių Tautų dabartinė 9 :

Užsiminęs apie vengrų suki- charta, — kalbėjo Churchil- ' *
limą, kurį sutraiškė sovietų lis”, — yra netobula ir turi ~ 1a

tankai, pareiškė, kad tuo klau- būti pataisyta. . 8BIT’7 Jarontotni, kur buv9 prtfmtates pi*
simu Jungtinės Tautos pasiro-

savo nuftfctatymė ~ atominę e- Keleivinį laivą 
nergij, naudoa SI taikos tiks- atoma8

Nmt Verta firma George C. 
Sharp, Ine., suprojektavo ato
minį keleivinį 4aivą, kuris, bus 
pradėtas statyti 1958 ir baigtas 
1960 metais. Tai bus pirmas

npfnii kaž kokio ėjusius 6 mėnesius užsimušė 2 . , . _ .netou az Komo hs pareiške nepasitenkinimą, perredaguoti 1883 konstituci-
1956. Per praėjusius metus kai sovietai savo balsam padi- ją, kad diktatūra būtų sun-
žuvo daugiausia — 40000. Ne- dfalti Patelkia nereikšmingus kiau įmanoma.
laimingi buvo metai ir 1941, 83x0 satelitus- 
nusinešę 39,061 gyvybę, šie
met, jei ir toliau vairuotojai 
bus atsargesni, tai “sutaupys” 
per metus 1000 gyvybių, nors 
judėjimas keliuose yra padi- Armijos štabas paskyrė 
dėjęs 5 proc. 1,7,00,000 dolerių trim firmom

bandyti pagaminti “skraidan- 
Prel. J. Balkonas čius automobilius”. Lėšos pa- 

rugpiūčio 5r atostogų išskren- skirtos DevelopmenL Co. (San
dą į Europą. Pirmiausia ap- ta Barbara, Cal.) — 338,000 
lankys Romą ir kitus žymiau- dol., Chrysler Co. (Detroit, 
sius Italijos miestus. Paskui Micb) — 661,000 dol. ir Pia- 
vyks į Prancūziją, Angliją. Į* secki Aircraft Co. (Philadel- 
New Yorką grįžta rugpiūčio phia, Pa.) — 653,000. “Skrai-
22 d. dantieji džipai” galėtų žeme

■X važiuot), skristi 50 mylių grei-
Ičiu, laikytis ore keletą valan

dų ir pavežti 1000 svarų. Jei
gu jie pasirodytų tinkami ir 
praktiški,. tai būtų gaminami 
ir “skraidantieji sunkveži
miai”.

MAŽIAU UISIMUiA tas, St. Mumtort iš Kaliform- „„ riopai prašoka jų teritoriją ir
jos, išėjęs iš aikštės ir atsira- ,pra„' salią". Tais žodžiais Churchil-
dęs vienas 
fabriko buvo suimtas ir išlai
kytas 4 vai. milicijoje,-Stud. 
W. R. Coppedge (Rosedale, 
Miss.) išėjo demonstratyviai iš 
vieno, susirinkimo, kur po gra
žių sveikinimų pradėta girti 
komunizmas ir Sovietų Rusija. 
Kartu išėjo dar 50 studentų, 
atvykusių iŠ Prancūzijos, Afri
kos ir Meksikos.



«BMT Jamaikos liniją Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Gal ai bučiau

Baras. Salė vestuvėms^

marns, etc

HIGGINS
Lietuviu Amerikos PiliečiųKlubas

understanding

5. Naujai išpuošta šokių salė.

GARANTUOTAI TAISOMA

mos laboratorijos. Užėmę Vo
kietiją, sonetai sušaudė ir iš-

937 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tyrinėjimai baigėsi laimin
gai. Bet dėl to kalinių pasiau
kojimas nenustoja vertės. ' Etavaja s*lq gubernatoriam. 

Ligi 9M buvo Sainud VVilder

• AM—FM'RADK)
• AUTO RAINO
• Hl—Fl ,

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomūiųs1 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į mancgerį V. E. MI-

parengimanis, susin

nri atoMy^ntiJ^eviH ir žmoni- 
jai už savo nusikaltimus. Keli 
išsitarė: -* „ . -

PATI PATBBUAUSIA FIRMA 
snmrnuutt PEBSIŲSTI Į 

SSSR. LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA. 
UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS

— “Esam atėmę kitiemgy
vybę, lęotlAA njjįiRm rizikuoti 
dabar,. kad musę mirtimi kiti

skyriuj užtiko

WINTER GARDEN TA-VERN Ine.

nojo ir Maskvos fizikas prof. 
Sergejus Sesinovas. Savo labo
ratorijoje jisai darė bandymus. 
Stalinas buvo jais susidomėjęs, 
bet lėšų neskyrė,' patyręs, kad 
“stebuklinei

nerasdavo. Bet 
bado ir šuo ėda

1FQTO S TU DIJ A 
P. GAUBYS,'savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas'— iš 36 nuotraukų 
5.x 6 inč. dydžio — 40 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 doL; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur. f

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

laiką vokiečiai mus sunaikins” 
— pasakė Stalinas. Iš tos bė
dos sovietus ištraukė amerikie
čių ginklai, maistas ir talka 
D. Rooseveltas dar paguodė* 
“mūsų ekspertai (boys) banda 
pagaminti sprogmenis, stipres
nius dešimtimi tūkstančių už 
esamus”.,-StaIinas vėl prisimi
nė prof. Sesinovą, o jam į tal
ką pasamdė anglą fiziką šnipą 
Klaus Fuefe, knriam Ameriko-

— Žmogaus organizmas sa
vaime turi savo sistemą gintis 
nuo vėžio. Kad vėžys: nepagy
domas. atpuola klausimas. Tik 
mums dar neaišku, kada galė
sim jį nugalėti.-’

Keista, bet prie pirmųjų šio 
bandymo žinių neprilindo jo-

durtiįtą merginą, žinai..'
Daktaras nusišypso ir švirkš

to adatą suvaro į ranką, kiek 
aukščiau nutapytos “mergi
nos”. Ištraukęs adatą, .žiūri į 
stambaus vyro veidą. Tas 
švelniai šypsosi.

1956 birželio M popietis. 
Pirmą kartą istorijoj (Colum- 
bus, Ohio kalėjimo ligoninėj) 
daromi bandymai Keturioli
kai sveikų vyrų įskiepijamos 
vėžiu sergančios kūno dalely
tės. Vyrai visi kaliniai, pavo
jingiems bandymams laisva 
valia pasidavę, skiepija dr. 
Southam. Mažytėj ligoninėj 
mirties tyla. Tik mediciniškų 
įrankių skambtelėjimai kaž
kaip nejaukiai nuaidi

Kai paskutinį kalinį sargai 
atlydėjo ir buvo atlikti visi 
paruošiamieji darbai, laikrodis 
jau mušė 5 vai. Asistentas at
raite marškinių rankovę, tap- 
telėjo draugiškai per petį, lyg 
gailėdamasis, lyg užjausda
mas.

Pinigo žmonės visaip ieško. 
Mrs. Leoną Enms, dviejų vai
kųmotina^ kanos vyras ne- back on

Iš jo išlipo jaunas 
Derek Morant, 26 metų. Jis 
atskrido iš Indijos svarbiu jam 
reikalu, kuris Britanijos prem
jerui Macmillanui tikrai nema
lonus. Tasai nelauktas kelei
vis papasakojo tokią istoriją.

Dirbu Indijoje, Bombay mie
ste, vienoje knygų leidykloje. 
Pramokęs indų kalbos, susipa
žinau su Lily Mehra. 25 metų. 
Mūsų draugystė virto meile ir 
mudu nusprendėme susituokti. 
Apie tai pranešiau firmos val-

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

Su dktete nuolaidi parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUHKT” aparėta* tai

nEimwjiaMxiviMu VMCO VAMNKK JAU/dTilS NE 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENA. 
LIETUVI DIDŽIOJO NEiDYORKO 
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

Defek Morant, netekęs dar* 
bo, atskrido į Londoną teirau
tis' kitų firmų, kurios galėtų 
jani parūpinti Indijoje darbo, 
o jo sužadėtinė laukia Kalku
toje. Bet ką su tuo bendro tu
ri Britanijos premjeras Mac- 
millanas? Gi toji leidykla, ku
rioje Derek Morant dirbo, va
dinasi Macmillan R Co. Jos 
šefu Londone yra premjero 
brolis Dantei Macmillan- Lei
dykla yra Macmlllanų Šeimos

KAIjAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitj

o ta niūri turbūt visam pasauly mažiau- pagalba apkrėttaastas «ta- nę duonutę visam gyventam... 
W pažadi- sias, štai kfeuštau susidomė- tas, kitoj — paliktas stebėji- m -rteįĮTar ym <W Penitentiary mui. J<3 pasinį tai pate

Čia bus apie News, mėnesinis kalėjimo laik- organizmas negali atsilaikyti, . ..
tai kalbama. raštelis. Kiek jo~spausdipama, bus daroma antroji operacija.” c’

TohaiT šekė kafejimer vado* 
, : kad sava- 
teikiama jo

kių lengvatų, netrumpinamos 
bausmės, turėsią dirbti savo 
kasdieninius daubas. Magary
čiom dar pridėtą, kad jokia ži
nia neišeitų už kalėjimo šie- gyventu?" 
nų, nes Columbus - kalėjimas 
savo drausme ir “šlove” eina 
antroj vietoj po New Yorko 
Sing Sing.

kainos. .. . _ .. .
4s bus ypatingai įvertintas)

- INC.
1 “ TBYŠ ttlbEIjfe KRAUTUVĖS

1<S Orchani St. ItS Orebard 8L. 1M Orehard St., N. Y. C.
— - i'\ V / GRameręr 5-45T5

• l Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. . 
PrivąfibvinuMS 8 Ind. Line, Train t> iki Delancy Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias Ud Orchard St. '

MOay firma dabar taip morjranizuota. kad kiekviena* siuntiny* te- 
afunėtarnaa per 2-3 dienas ir adreanta pasiekta per 5-8 savaites. 
Oro peMu siuntiniai pasiekia adresate per 0-8 dienas.

Q«Ūma siųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto, produktai, vais
tai. siuvamos maitoms, altardlonai ir .Lt.

Oaršnton^ine Ravėjo pasirašytą kvitą.
Firma atidalyta kaodfen. Sekmadientaia nuo 9 vai. ryto iki 6 

▼ai. vak. Reltadtemai nuo 8 iki 4 vai. po pietų.

Medicinos"pirmasis šios rū- 
šies bandymas pradėtas.

Nuo tos valandos prabėgo 
apie devyni mėnesiai. Jokios 
žinios. Kai jau rezultatai buvo 
tikrai ištirti, šioj srity vado
vaująs dr. Rhoads trumpai pa
skelbė:

AD5I. tfILUAM F. HALSEY, 
praėjusiame kare didvyrHkai 
kovęsis Pacifike, paguldytas 
Bgoninėn dėl kraujo HMlieji- 
mo smegenyse.

Atominės bombos yra moks
linės pažangos rezultatas. Ką 
mokslas išranda naujo, pritai
koma ir ginklam. Apie naujus 
galingus ginklus jau buvo kal
bama anksčiau, negu krito pir
mos amerikiečių atominės 
bombos į Hiroshimą ir Naga
saki. Tai įvyko 1945 rugpjūčio 
6 ir 9. Dėl to ginklo galėjo- įsi- 
gąsdinti Stalinas, likęs vienas 
iš trijų didžiųjų diktatorių: 
Bet jo neįbaugino te atemto^ ^ buvo priemantos 'Los Ala 
bomba dėl dviejų priežasčių: 
San Frandsco mieste birželio 
26 priimta Jungtinių Tautų 
ciiarta, kuri rodė, kad sovietai 
nebus puolami, ir viltis patiem 
greitai pasigaminti atominę 
bombą. Pirmoji išbandyta 1940 
rugpiūčio mėn. KtAių būdu 
bolševikai taip, greit prie jos

tyrinamai nėra'vfe-..-X fob <l&du,lcia išsistatė 
no kraŠto monopolis. Kd fizi- žuolių rinkimam ir laimėjo ū ifemrtMrip fa ^pec&i Nd r*n 
kai, jau žinojo, kad masė gag W America titulą. Bet čia 
būti paversta energija, tai fi- pasirodė, kad ji nebe Miss o e Rnuitd »e*t f«r gume.

Mrs Tad premijos nelaimėjo. • Trfp t* ctfcug* after dassic.
Užtat laimėjo p^iūlymus pasi- • ■* Ctan»d Hotei
rodyti Hollywoode. televiajo- • Pw*5 -.™“~
je, naktiniuose klubuose. O ^LL FOR $65 PER PERSON

rium Bombėjaus mieste. Čia 
tiktai aš vienas mokų indiškai 
kalbėti ir rašyti. Man vis pa
brėždavo, kad turiu labai ge
ras ateities perspektyvas šioje 
firmoje. Taigi, mane gerai pa-- 
žino, ar tinku aT netinku fir
mai. Staiga man pranešė, kad 
netinku. Aš suprantu: jiem 
nepatinka mano vedybas su 
indėne, kitos rasės moterim.

vyrukas ginimą. Firmas yra nustatyta, 
kad vedusiem tiek pakeliama 
alga. Sutartyje taip pat pasa
kyta, kad norėdairia tarnauto
ją iš darbo atleisti, turi apie 
tai pranešti prieš 6 savaites 
Man pritaikė tą antrą nuosta
tą ir .dar pridėjo: “Jūs nebe- Lietuviai irgi nemeta to ne
tinkate mūsų bendrovei”. Ar doro papročio, dažnai skelbda- 
aš iš tikrųjų dauriau nebetin- mi savo piknikuose, kad bus Pbone E«st Hampton 4-1303 
ku savo darbui? renkama Miss Lithuania. Ir iš-

„ ______ /. „ renka. Tik ji gauna “pynacus”
Pradėjau jį 1953 metais. Po w EAST HAMPTON, L. I, N. Y.

dviejų metų mane perkele į t# aukšeiau Mvigirta ______ _________
geresnę vietą — į Kalkutą.
Dar po 14 mėnesių mane pa
skyrė leidyklos vicedirekto-

PARCELS TO RUSSIA, INC. 
Ita tiktai Aro.

čia iau atsirado ir nini?a<; bet heme are sun avaua- . J “ atsireao ir pinigas, Dėt Wrfte TM|iiy; w
jankiai” negali atsirado ir byla. Kita gražuole, p0 bqX 4441

būti tuojau pagaminti. “Per tą jau tikra ^iss Maly Hill, iškė
lė bylą UŽ tat kad buvo nu- (A Depvsft «f SS« fe reqatred to be 
rungta Maiylando valstybėje. reservatton)
Ji sako: Jei būčia Miss Mary-
land, tai gal būčiau ir Miss RELIGIOUS
America. Anoji viską sugadi- 
no, tai turi mokėti 30,0d0 do
lerių”. Anoji gi sako: “Aš su 
ja neturiu nieko bendro. Kas 
ten žino, kas būtų, jei imtų”. 
O dailiausiai būna taip, kad 
surandamas gražuolės titulas 
ir pinigas bet prarandama 
moters garbė.

Statistika rodo, kad Jungti
nėse Valstybėse vyrų amžiaus 
vidurkis yra 66 metai, mote
rų 72. Vadinasi, moterys gyve
na 6 metais ilgiau. Moterų il- 
gesrris amžius ir dar tas fak
tas, kad vyrai veda paprastai 
vyresni už moteris* ir yra prie- Londono* aerodrome prieš dybai Londone ir paprašiau 
žastis, kad Amerikoje moterų dvi savaites nusileido lėktuvas, man pakelti 10 procentų atly- 
našbų yra daugiau nei vyrų.

Ilgiausiai vyrai išgyvena še
šiose valstybėje, šiaurinėje va
karinėj Amerikos vidurio daly
je: Minnesota, North Dakota, 
Nebraska, Io\va ir Kansas. 
Čia amžiaus vidurkis pasiekia 
68 metų. Vidurinėje Ameriko
je. taip pat rytuose ir pietuo
se amžius laikosi aukščiau vi
durkio. Trumpiausias amžius 
yra pietinėse vakarinėse vals
tybėse — Arizonoj, Nevadoj 
ir New Mexico.

Plan to send your problem 

drinkers, where they wįll get 

love affection and real

vežė vokiečių fizikus, atomi
nėm bombom gaminti.

Dabar sovietai turį apie 300 
atominių bombų ir kokias 25 
— vandenilio. Amerika stovi 
pirmoje vietoje, sovietai antro
je. (b.)

sunku pasakyti/ o skaito visi 
kaliniai, kurių yra per 3800.

1956 gegužės numeris buvo 
pažymėtas nr. 5. Skaitytojų 
dėmesį atkreipė trumputis kei
stas skelbimėlis:

“Ieškomi vėžiui savanoriai”.
Reikia pasakyti, kad skaity

tojai savo laikraščiu nebūdavo 
patenkinti. Mat, jis leidžiamas 
kalėjimo vadovybės ir jame 
“nieko gero” 
ką darysi, iš 
varškę.

Straipsnių 
kalėjimo ligoninės vedėjo dr. 
Brocks lyg tai straipsnį, lyg 
kažkokį atsišaukimą, kuriame 
porino:

— Vėžio ligos studijos pri
ėjo išvados, kad vėžiu sergan
čio kūno užkrėstoj, ląstelės, 
perkeltos į kito tokio pat ligo
nio, gyvena ir vystosi. Institu
tas Sloam — Kettering ieško 
savanorių sveikų vyrų, kurie 
sutiktų leistis apkrečiami vė
žiu. Tikslas — ištirti sveiko 
organizmo pasipriešinimą li
gai. Užkrečiami bus švirkštu į

MŪSŲ SKYRIAI :
NEW YORK CITY. 78 Second Avė., Tel. ORchard 4-1540 
DETRO1T 12. Mich., 11601 Campeu Avė., TO 84)200 
HARTFORD. CONN., 651 Atbeny Avė.. CHapel 7-5104 
LOS ANGELES.,Calif., 121 So. Vėnnom Avė., DU 5-6550 
PHILADELPHIA 23. Pa . 832 No. ttft St., Tel. WAX 3-1747 
CHICAGO. ILL 3741 W. 26 St., Chfcago 23, įfo. Oft-2120 
NEWARK, N. J . 263 Market St, Newark, N/. MA 2-6037

seeNAVY vs. ND ■ 
FOOTBALL GAME 

SAT^NOV.2 
AT SOUTH BEND.IND.

Go with the Notre Dame Fans 
of Philadelphia to the tiradt- 
tional meeting of the Irish and 
the Middies. B & O Special 
leaves Philadelphia Friday, 
Novęmbeę 1 at 8 P. M. Arrives 

mber 4. 
Cta^ago

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

' J



TURTINGI

Lenkijos — Lietuva valstybiu- 
kė, su Lenkija — galybė”- De
ja, toji “galybė” praeityje ne
be vieną kartą lietuviam bu
vo mirtinas priešas šalia mas
kolių ir kryžiuočių. J. Dubic
kis su “Nauju Pasauliu”, ma
tyti, sutarę yra toliau tęsti 
nelemtą nusistatymą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
tuo pat laiku dūsauti: “Litwo, 
ojczyzno moja”...
Tais žodžiais J. Dubickis bai-

Tetefaųmitoi vaizduojamas mus Vyriausybei nuversti, o 
svarstyklėm, kurias rankoje nuteistieji jėgos dar nesigrie- 

bę. Vadinasi, jeigu puola gin
klu, tai sali griebti; bet jeigu 
tik svarsto, kaip vyriausybę 
vers, tai reikia laukti, kol to
kio veiksmo imsis. Ar nebus

. Taigi, už geležinės sienos 
rašoma “tarp Nemuno ir Ne
ries”,; b laisvam pasauly — 
“tarp Nemuno ir Dauguvos”- 
Ir vienur irkiturlenkai nebe- 
pamiršta kai kurių Lietuvos

minti bendrą lietuvių - lenkų 
praeiti, mielą kiekvienam len
kui, kuris net ir dabar Lietu
voje randa lenkiškos kultūros 
pėdsakus. Kartu ji klausia su 
T. Lopalewskiu: “Kieno ran
kos po . tavim sugriovė tilt
us”?..; T. Lopalewskis tremty
je išleido knygelę “Tarp Ne
muno ir Dauguvos”.

jStef.fir.ru- ba apie beusmępo sovietinių 
l^.ąęnO- padu. Jis kalba apie bausmę, 

Ukhaasoo- kurios lietuviai sūritaukę, at- 
atima svei- siftįrdaūd nuo unijos su Len

kija Matyt, X Ddbįekfe nėra 
dar pabudęs iš “uhįjdš sap
no” jr dėl to jis netari tikro
vės pajautimo ,

laiko grmhį dHvė Nemezė su 
užrištom aMta. Ar tai reiškia, 
kad teisingumas yra aklas? 
Galbūt, kautais. Teisybę rasti 
nevisada yra lengva ir su a- 
kim atvirom.

Vis dėlto teismai, pasirinkę 
savo ženklu svarstykles su ta 
Nakties dukra, kaip ją graikai 
vadino, pasirūko ne tam, kad 
liudytų aktataą, kurio teismų 
praktikoje pasitaiko. Tasai žen
klas sako ką kitą: teisme ne
bus žiūrima nei kaltinamojo 
nuopetoų, ^ p^ties, nei gi
minystės at draugų, nei užta
rėjų, o tik pačios7 kaltes. Ir 
priešingai, kai žmogus netek 
singai kaltinamas, irgi nebus 
žiūrima, kas jį kaltina, bet kuo 
kaltina ir kokius įrodymus pa
teikia. Toks jau yra teismas. 
Toks jisai turi būti, kad' būtų 
teisingas: nusikaltėli nubaus
tų ir nekaltąjį išteisintų.

Tam yra dar įstatymai, ku
riais teismas remiasi. Jie taip 
pat visiem kerta lygiai. Kur 
nėra lygybės prieš įstatymus,

nos atveža. šnirptes ir tarytum granatus, buvo viešai pakalbtas
— Mano advokatas? žvilgančias akis. Visa jo povy- nas, neatsiliepė atakas.
— Tdp, ponas advokatas tt » raflfcė, tad jis jauUl asą. ’ - Ksžstas Adytak

Vienos. taftas girėmls už tą (Mtoįį — Ai, pasta grafto
— Bet kaip jb juos “stve- kuris mįrnhrja grota jį matau čta stata tatao

ir? DfctaM. Įrita jį UŽ Mėtis* jSutoy

~ Tenka tiesa pasakyti: —'Tariau dabar jau prašy- — Gerai, ponia arafiene. 
ant. jo Mato gulėjo užantspau- čiau ponią grafienę priimti at- Jeigu toks yra griežtas tams- 
duetaš labkas,- tariau voke bu- vežtus pinigus. tos pasiryžimas, tai norėčiau
vo įrašytas tiktai vardas. Pasiimk juos tamsta at- riestą patarimą tamstai duoti.

— Koks vardas? gal ir padėk kur nors į banką. Jeigu tamstos takte bus pasi-
Ponia grafienė, kibk aš Tegul šie pinigai tebeslėgta nėrusi į dugną tų tostai, ku- 

atsimenu, esi vardu Kotryna, mano sąžinės. Bintu gerą tik- riontis ji grasina IriŠke, tai 
—. O teari ne toks vardas bu- slą,’kuriam galima jie suvar- jos tonai taftas neberas, ne- 
vo parašytas, toti. Paskelbk tamsta viešai bent pati tikroji jos tautiną.

— Tai koks vardas? laikraščiuose, kad skiriama pu- Todėl reiktų tamstai pačiai 
—Latakas buvo parašytas sė m&fyono tam, tat Šutas ma- ieškoti.

kaftokiai “Amelijai”. no dukterį. —Tų marių dugne?
kų sąskaitėlių, kurias galėjau — Tai mano dukters var- —— Tai grafaitė teįstojo į —To dumblino liūno dug-

— Tamsta atvykai pas mane apmokėti iš paties grafo pini* das. vienuolyną? — paklausė nu- ne.-.
Tai kodėl jis tiesiai pas 80 Žandaru? — paklausė nu- ginės, grafo neturėta jokių H- Advokatui reikėjo palaikyti stebęs advokatas. Paskui advokatas sudarė ie-

stebusi grafienė. tų skolų. Todėl dabar atve- grafienė, kad ji nesugriūtų še- Grafienė sufeftojo rašomo- Stojimo planą, kurį įvykdyti
mėn. Su dideliu vargu jam te- jo staktoje dukters kdškaty turėjo pati grafienė.
pavyko nuvesti ji laiptais į kuriuo grafaitė atatsvetidna su B tikro, tvirto reikėjo pasi- 
gyveuamųjų kambarių vidų. jąja tokiu baisia MMk ryšimo, norint tą pianą tjks- 

Tenri ji krito ir graudfiri — Paskaityk tamsta.) Hat įvykdyti.
Visas reikalas buvo nepap-

ma nuo Lenknoš, iš anksto g““64*0** u
buvo pasmerkta Maskvos ir lanii neturėję net lietuvių kaL 
vokiečių nemalonet 
valstybėlė (panstewko) po pir
mojo iMdfiojo karo buvo suor
ganizuota vokiečių, kad jie 
lengviau galėtų įsigalėti Balti
jos erdvėje ir suparaližuoti 
lenkų įtaką. Silpnutė Lietuva 
pataikavo Prancūzijai, kuri po 
bolševikų revoliucijos tebe
svajojo apie caristinę Rusiją ir 
laisvą priėjimą prie jos. Lietu
vos valstybėlė pataikavo ir 
Anglijai dėl prekybinių santy- Kai J. Dubickis laiko patai

kavimu prekybinius ryšius su 
Anglija ar kitais kraštais, tai 
jis tiek ir tenusimano apie 
valstybių santykius. Čia bus 
jau visai nukliedėjęs, kaip ir 
rašydamas, kad lietuviai tesi- 
organizavo ‘savo ■ priešų intere- gia savo kliedėjimus.

Lietuvos bos savo universitete... Tuo 
taryni Lenkija buvusi “galy
bė” (mocaistvo), niekam ne- 
pataikavusi, turėjusi sveiką 
protą —tai likimas jos ir ne^ 
nubau^s.

Kas turi tikrai sveika pro
tą, tai mato, kad pats J. Du- 
biękfe neturi sveiko tikrovės 
pajutimo. Lenkija pirmoji Ju- 
vo “nubausta”, jėi galima bū
tų laikyti bausme Hitlerio in
vaziją (1939) Lenkijon. O da
bar, kaip ir pats J- Itabickis

sam ir universitete nebedėstę 
lietiiviškai... Ar J. Dubickis ta- 
dajbuvo Kaune? K^k jam te
bėra metų, kad dar nesusigau
do tikrovėje kaip vaikas?

NAUJAS PASAULIS, 
BET SENI MELAI

KAS KAM PATAfkĄVO?
; Ęai J. pid^ckis" Iraifa, kad 
lietuviai pataikavę prancūzam, 
tai jis pamiršta, jog prancūzų 
gen. Węygandas jtypė ne fiętu- 
vius, o lenkus ties Varšuva 
(1920), kai ją bolševikai buvo 
apsupę- Prancūzų gen. Odry, Reikėtų nustebti ir dėl “Nau- 
o paskui komisaras Petisnė jojo Pasaulio” redakcijos, ku- 
synė laikų kėslus Klaipėdoje. ( ri nuo savęs nepridėjo nė vie- 
Gal J. Dubickis pyksta ant ©o žodžio. Negi ji melo neski- 
prancūzų tik dėl to, kad pran- ria nuo tiesos? O gal trankia 
cūzas L. Bourgeoss, Tautų Są- tą pačią unijinę giesmelę: “be 
jungos pirmininkas, pasmerkė 
Želigowskio smurtą ir Afib 
niaus pagrobimą (1920 10 14)? 
Už tai verta. ir dabar jį švie
siai prisiminti, be pataikavi
mo.

ba .kanopa nežamtelėtų. džentelmenai, kuriems jfc :pa- 
. liti Tu x Žudike! — tarė liko pralošęs lažymas, traukia- 

grafienė, priėjusi prie arklio si į ša^, kad jo kraujas kartais 
ir pfikukštriėdama ranka jam neaptaškytų ir jų, o* paskui 
per kaklą. - kiekvienas iš jų kalba: “Varg-

Dream”. savo kalba at- šas Oskaras! kaip gaila1 Įdo- 
sakė kažką, kas lengva buvo mu, kam jis galėjo būti kiek 
išversti šitaip: “Greičiau tu nors skolingas?” Niekas neno

ri, kad būtų manoma, jog ir 
Tuo tarpu atėjo Vienos ad- jo bent iš dalies prisidėta prie 

vokatas. Jis ne vienas ėjo. Jo tos mirties... Be keletas
SS. — Tai jis čia atvyko? draugas buvo ginkluotas žan- reikšmingų kelių pramodinin-

Prie stato sėdasi viena — — Taip, tik užsuko pas po- <tos.
viena ir dieną, viena ir dati- valdytoją, 
gybės žibintų Šviesoje. Tačiau
ji nevalgo, tiktai sėdi prieš D<10?
ankrantą stalą, Žiūri į patie- — Sviestoji ponia teikeisi Advokatas mostelėjo gink- £au visą sumą, taftą man 
kalus, kurie nepaliesti nuren- pasakyti pflies ūkvaizdžiui, luotųjam vyrui, kad jis pasb tamsta buvai teitaute palikti;
kauti nuo stato. kad nieko pas tamstą neleis^ Ūktų už durų, o pastati gra^ nenorėfiad Ogiau jos pas save

Tiktai dieną išdrįsta snū- tų- ŪUvedė verandos laip- laikyti. Tripjau ir arifius at-
stelėti; kiauras naktis ji budi. — Bet advokatas, išimtis, tais, patylomis jai kalbėda* vesdhura- Grafas prieš krirda- 

Vieną karta įvyksta ndtikėti- Man reikia su juo pasikalbėti »as: - ma parašė testamentą kuriuo
nas dalykas- PUes vartai pla- apie įvairius reikalus. Prašau — Turėjau jį pasiimti, nes. tamstą skiri* svaibtauriąja
čiai atidaranti, ir ttys jojikai, tuojau jį pakviesti. vienas tyjojou važiuoti su to* pavftMtoja^. ;
įsivilkę smėlio spalvos už- žirgai buvo atvesti priešais kia didele suma. '■> 
taauktinėntis, veda į kiemą tris PO, kad juos pamatytų šft 
puikius žšrgna, ntia

Grafienė kaip tik sėdi bal- no:
tame.

— Ką tatai mikia? -i klau- ,—w --
-- - davo Brankos cukraus. Jų davus mirįfto^ siHtfo rinkb

tarpe MvO ir “My Drran”, ntas M
Bviesinsiofi ponia, šiuos kuris laikė aukštai iškėlęs —- O Jo statytojai?arklius>ra«Xfctott Vie- galvą, turėjo plačiai išpMs - Pft visą šį taiką, kad ir

Kareivię po rinklu šiuo me- Juos išlaikyti ir ginkluoti kai
tų yra apie 18 milijonų. Juos nuoja apie 40 bitijonų. Sovie- 
išlaikyti ir apginkluoti pašau- , tai turi nuo 2 iki 4 milijonų 
liui kainuoja apie 100 bilijonų kariuomenės, kuriai išleidžia 
dolerių. Sovietinio bloko kari- irgi arti 40 bilijonų dtti. Ang- 
nės jėgos siekia tarp 8—10 lai* neturi nė pilno milijono 
milijonų vyrų, laisvojo pašau- vyrų, išleidžia arti 4 bilijonų 
lio — apie 8 mil. Pirmosios dolerių. Komunistinė Einųa 
aprūpintos 50,000 lėktuvų, 'an- turi per 3 milijonus karių, iš
irosios — 53,000. Atominius leidžia apie 3 bilijonus dol. 
ginklus teturi Amerika, Sovie- Prancūzija, tari apie. 1,2 miL 
tų Sąjunga ir Anglija. JAV at- karių, įleidžia arti 4 mfl. doL 
liko, atominių sprogdinimų nuo Daugiausia Vyrų po ginklu Iri- 
80 iki 85, SoviettĮ Sąjunga — ko ir daugiausia karinomenei

_ 
pie 12. E to galima suprasti, __ __ _L atominiam karui bMau ai»e 15 proe saro paja- 

mų. Amerika išleidžia ne pil-

Amerikos teisininkų draugi
jos suvažiavimas Londone šio
mis dienomis plačiu memo
randumu nagrinėjo tą, opų 
klausimą ir rado, kad JAV 
saugumo įstatymuose yra sky
lė, kuri duoda didelę laisvę, 
subversyviniam elementui, žemių — to “mielo’ 
Kongresas turi ją užkišti įsta- ■- : \
tymų papildymu, nes “jeigu 
teismai nueis per toli gindami H 
teoretines asmens laisves, tai ■ z
gali įvykti taip, jog surišime ■ >
rankas savo kraštui ir pasida- I . 
rys nebeįmanoma išlaikyti pa- ■ 
grindinį įstatymą — teisę sa- ■ 
ve apsaugoti”. .

Memorandume susilaikyta ■ \
nuo kritikos JAV aukščiausio- ■ ®
jo teismo, bet pabrėžtas gy- ■ 
vas reikalas tvirčiau ginti vai- ■ 

negali būti ir teisingumo. Bet stybę nuo pęrversmininkTĮ H , 
^a vienas datytft lyg' tySą, 
prie įstatymų taip prilimpa, 
kad teisingumas ima ir pariro- respublikonas iš India- 
do kartais aklas Tai atsitinka ’ nos’ BeP°s 28 tekiloję 

To- sakė daUg Smž&au. Jisai pa- 
J?1* ..y* - sakė: “Aukščiausiojo teimno
kia nemaloni istorija atsitiko ęprpTMtnnaspasitarnavo ko- 
ir su JAV aukščiausiu teismu.

, * kas per paskutinį šio amžiaus
Aakšfiavsias totemas dar ketvirty Atrodo, tartum ,yjsi 

biržefio 17, nusprendė, kad klydo, išskyras sąmokslininkus 
turi būti paleisti komunistų komunistus, jų advokatus ir 
vadai, nuteisti 1952 už kėsini- teismo daugumą”, 
mąsi nuversti JAV vyriausybę. t Senatorius pasiūlęs įstatymą 
Jiem esą beteiringai pritidky- uždrausti apeliacijas į aukš
tas Starftito . įstytytaės,; kuris -čiausį teisiną vidaus saugumo 
draudžia tft konkrečias veiks- bylose. i,



įvertinimo kauririjąsudarė, 
kun. dr. V. Cukuras, kun. St, 
Yla, kun. IL^ Krasauskas, moti- 
na M. Aloyza.

E vyresnės grupės už darbe
lius premijos paskirta, -— N. 
Masaitytei, Vidai TaUat Kelp
šaitei, Auksei Trojanaitei. Pa- 
gyrimus gavo Gražina Marijo- 
šintė, Regina, Čepulytė ir pa- 
gelbininkės Daiva Alytaitė ir 
Laima Šileikytė.

E vidutinės grupės premijas 
gavo, Guoda Košubaitė, Danu
tė Kronkaitytė, Birutė Lanaus-

Kalbėjo wa*idngtenietis dr. 
r, Žaloto, paliesdamas tietu- 
riftuate Hlalityme Hėurimą. 
n )• įcmnbu sm| vare « proi. 
K hMtm beturiu tautas ttli- 
hm prdtiMMnis. Be to, kak

VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ INTURIST, 
Maskvoje, T<ridimą

nuo tiMunto ar matamto 
dtoainto tokrėttma M gali 
ištikti kiekvieną, kokio b* 
birtųjtatiirttaa ar lytie*. 
AiiaMttoJe yra

— Ir mane globotų, kad 
neičiau su bet kuo į vakarinį 
klubą, — užbaigė mergaitė.

— E tikrųjų ji vėluoja.
— Bet jeigu ji nebeateitų? 

Ar galėtumėte paimti mane? 
— šelmiškai pažiūrėjo mer
gaitė vyrui j akis.

— Ne, jokiu būdų ne! 
nukirto vyras kaip kirviu. —

Praėjusi sekmadienį, liepos bėjo K. čikotas ir | išvyką 
28, Baitunorės ateitininkai su- taip pat atvykus Moksleivių 
ruošė nuotaikingą išvyką į to- Ateitininkų Sąjungos čentro 
limąjį Kaledonijos parką, e- valdybos pirmininkas J. Šoliū- 
santj Pennsylvanijoš kalnuose nas.
už garsojo Gettysburgo.

— Jokio. Ateisianti ponia 
yra labai įimta moteris, ir ne
bejauna. O aš taip pat paži
bs, kaip matote. Galėčiau jum 
būti tėvu.*

- Gaila, aš tėvo nebeturiu, 
— atsiduso mergaitė. — O ge
rai turėti tėvą, ir tokį malonų, 
kaip tamsta... Kiek metų jūsų 
ląnkiamajai? \ _

— O, jeigu savo metus pa- 
dvigubinsi, —- atsakė vyras,—’ 
tai bus jos amžius. Jum dar 
daug laiko smagiai pagyventi. 
O gal taip pat ruošiatės tekė

tos te literatūros pamokų me
ta teko atskirai dirbti su to
mis, kurios silpniau Supranta 
lietuviškai.

Viso per keturias savaites 
stovykloje buvo 132 mergaitės, 
kai kurios E gana, tolimų vie
tovių, bet daugumas E rytinio 
pakraščio lietuviškų kolonijų.

Stovykla leido įprastinį pa- 
<Su seselių spaustuvėje spaus
dinamą laikrašti “Kibirkštė

lė pašteodyti klube būtų- pa
juokos dalykas. Antra vertus, 
mano vaikeli, ką sau į galvą 
įsikalei? Tau tikrai trūksta tė
viškos rankos. Bet, ana, ir ji 
ateina. “

Kavinėn įėjo elegantiška 
moteris. Besidairydama pama
tė vyrą, tats pakSo nuė sta-

Gettysburge visi išvykos da
lyviai išklausė Vietinėje bažny
čioje pamaldų ir leidosi į Ka- 
1pdnmj<>a parką, esanti dar už 
15 mytių nuo Gettysburgo.

Parką pasiekus, visi dalyviai 
pasistiprino atsigabentais už- 
toodžiašs, pailsėjo, pasimaudė 
šaltame baseino vandeny ir su
simetė | būrį pušų pavėsy, kur 
Bal&torės sendraugių pirmi
ninkas K. Bradunas pravedė 
rimtąją ir nerimtąją progra
mos dalį.

MĖGINKITE:
. MMBL MPAanONT

ė-m yįftvtoto. m uct— tam,

AR JOS IEŠKOTE?
• FauaiBM Bendroves
• Skubaus ir vriklato patarnv teo < -

' • Durimis su daugiau katy 35 metų patyrimo
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dar kitos tityrseselės ir dvi 
pasaulietes mokytojos — K. 
Marijošienė, te N. Stadalnin- 
kaitė. Taigi, neskaitant svečių 
kalbėtoją, pastoviai su stovyk
los mergaitėmis kasdien dirbo 
apie 10 asmenų.

Mergaitės buvo suskirstytos

— žinoma, reikės. Visom 
reikia, — įt čiauškėjo pagyvė
jusi. — Bet aš nemėgsta Ito" 
sų amžiaus jaunuolių. Jie la
bai įkyrūs, tuojau limpa, ego-

Atvjdcusių washingtonEkių 
tarpe matėsi prof. K. Pakštas, 
dr. Ą Zaiubas, J. Vitėnas, dr. 
X Balys, Vaitkevičius su šei
momis ir kit E Philadelphijos 
atvyko tenykštis sendrmigių 
pmnaiiikas K. čikotas* Gaisa- 
fasir kt.

Gettysburge prie baltimo- 
riečių priajungė dar E Wa- 
shingtonn 3 mašinos ir net E 
toltaos Pfailadelphijos 3 maši
nos, birioms teko net 160 ,my- 
fių kelio padaryti. Tada susi
darė oeaoaažas būrys — apte 
120 asmenų.

mano paltą.' 4- Prieš . eisiant 
aš noriu dar išgerti puoduką 
kavos. -

Vyrui atsitoliniE, moteris 
kreipęsi į mergaitę:

lės”.
KAS IŠEITA

Vyresniosios rašydavo raši
nius, o vidutinės — diktantus. 
Abi grupės susipažino su rašy
tojais: J. Bffiūnu, K. Bradūnuį 
A. JaBtu, B. Brazdžioniu ir 
knygnetiais kun. SMerąvičium 
ir^S. Gmritausku. E tautosakos 
nagrinėta pasaka “Eglė, žalčių 
karalienė”. Surengtos dvi li
teratūros valandėlės.

Jau 8 vai. ryt» nuo Lietuvių 
svetainės pajudėjo didžiulė 
kolona asdšmribflbi, gatoMan-

Op, op, tėtę!
Vaikai pastigo toro, tat sten- ■ v -

D O V A N U SIUNTINIAI 
mio. Bet jte nritoos kad jų 
tėvas buvo netekęs dvasinės 
pusiausvyros ir MydM ligoni
nėje. Daug kas pasakytų — 
MpamBttų naiimesC. Ne, 
tidp Įnsčri to jų ttto dar 
nebuvo, bet ir nebuvo b nėra 
Rsa* tvtrtoa dvasios. Didesnis 
suatyamdtatinNB dėl jo nervų 
jautrumo gidėtų £ tol surirg- 
dintt ir atitraukti nuo štimoo

• Kavinėje prie ^staliuko sėdė
jo žilstelėjęs vidutinio amžiaus 
vyras: Buvo dailiai apririlkęs, 
žvalių akių ir rimtas, povyzos. 
Kartais pažvelgdavo pro langą 
į gatvę, paskui į laikrodį ir 
nusišypsodavo. Užsisakė ' dar 
antrą kavos puoduką. Sriūb
čiojo E lėto ir elegantiškai.

— Ar čia galima prisėsti?— 
išgirdo švelnų balsą.

Prieš jį stovėjo jauna mer
gytė kokias 17 metų. Vyrą pa
traukė kažkur matyti bruožai 
gana meilūs,

— Labai prašau, — atsakė 
jis ramiu tonu, nerodydamas 
to saldumo, kuris tuojau ma
tomas E vyrų veido* kai prie 
jų staliuko prisėda grakšti 
mergina. — Labai prašau.
• — ASu, — linktelėjo mer

gaitė, užsisakė irgi puoduką istEki,^nerimti. ĄA . svajoju 
kavos ir vaisinį pyragaitį. apie žmogų rimtą, mandagų, 

. Tuo tarpu vyras vėl pažvel- • “senos mokyklos”, taip .sakant 
gė į rankinį laikrodį. — Tik jau ne su žilais plau-

— Ar jūs ko laukiate? — kais ir pablyškusiais skruos- 
paklausė mergaitė. — Tuo- tais, — pastebėjo vyras.
met aš eisiu prie kito staliuko. Q kodėl ne? Kad tiktai
Ten pora žmonių pasikėlė. ; būtų doros ir rimtas... Beje, bandžiau

— Jfe, prašau pasilikti. Kai kur ketinate riti, kaip ponia . Tto ta 
ateis ponia, kurios laukiu, mu- ateis? 
du abu išeisime.

Mažųjų grupės premijos ati
teko, Eglei Pauliukonytei, Eg
lei Juškaitei ir Vincei Juškai
tei už rankdarbius.

Lietuvių kalbos premija E 
vyr. grupės (13—16 m.) pa
skirta stovyklos seniūnei Ma
rytei Saidaitytei, E ridut gru
pės (11—13 m.) — lietuvių 
kalbos premija Živilei Mocku-

lOekvtm l&nrarii^ irad U to13 wt vidordteria. Jei norite k* 
m ynRcBHĮĮįį M jyunritt, tai ssgi.inBfcų .Mno^te- «r totite

A NTAVVI p, KKrižtoi tori** C**
tMę Rt. fjŪijįlMĮj te
O. IveKRai. 328 W. Broadway. Jr Sta«y» Jakutis, 496 fc. Broadway. So. 
Boston, Masą: Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė, Cąm- 
tektee. Mass. Tetefonair NOrwo«d SMh ITiSHa ar
a-lMOt ĮffrMaiil 7-ŠSSS. ’

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
TnaatoM* ® radtfa Motfes UTOA, 16M tateeretes 

KffiKVirarA SEKMADIENĮ—NŲQ 1^0 IKI ąto VAL.

Maiste statyklosr'lr priė lieta- 
vi&ojo krį&ris, ivęntės daly
viai turėjo progos pasivaišinti 
—j. ,

gerų dalykų, kaip Mergaitės atskiromis ąrupė-

muftu. nt prista'_________ _ ______
SVŲSKITC SIUNTMIVS OtMiMBČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 tri. ryto Hd S vai ) sakam. 
SedtĮffirHįnh n»9 v< ijto ir i vai pietų 

Reikalaukit* katalogn- jladykite rudėtai arta anųli&a.

Susirinkimui baigiantis, K. 
Bradūnas su savo padėjėjais 
suredagavo įdomų juokų laik
raštėlį . “Kaledonijos spy^į”,

fin atritininkus. ši irimas ir taiklias posmais apdaina- du aOU neisime. • — losime | klubą vakarinės
svečiui. K viso net 15 mito- vo kiekvieną išvykos dalyvį ir —Tai lamste vedęs! — pa- ^programos pažiūrėti, — neto* 

gerokai pravėdino plaučius klausė mergaitė. — o man pa- romis atsakė vyraš, tenkinda- 
prieš kelionę namo. sirodė ... mas mergaites smalsumą.

Saulei ^besiruošiant leistis, ' — Ne, tuo tarpu nevedęs,— — o, — susižavėjo mergai- _ ,
mašinos viena po kitos prade- nusijuokė vyras. tė. — Aš dažnai pagalvodavaii, tmku, kad tas ponas bleitą į
jo slinkti namų pusėn, nešda- — Suprantu. Tamsta lauki kad mane ten kas nuvestų, mūsų namus.
mos įdegusius veidus ir malo sužadėtinės. Tai aš tuojau kil- Vienai nepatogu. Sakykite, ką —-Ir būtų tato tėvas? — 
niai pavargusias akto poilsiui stu, nes tamsta gali turėti ne- darytumėt, jei jūsų ponia ne- pridėjo Įad| vyrąs.
į namus. Žilvinas malonumo. ateitų?



MIRĖ MATILDA MIKITYTE

NOMTOOD, MASS.

PATAISOS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMUOSE

KOVOSE DEL LIETUVOS II DALIS

Šiuo reiškiame gilią padėką 
liūdesio valandoje pareišku- 
siems užuojautą žodžiu, bei 
raštu ir pagerbusiems velio-

lietuviu tam

Jau galima gauti Si. Raštikio

Ūmesnius , sprendimus. Paren
giamieji dainų šventės darbai 
.yra labai dideli, tad juos rei
kia pradėti jauiš anksto. -

druomenės darbuotojai ir kiti 
asmenys, kuriems rūpi bend
ruomenės kilimas bei pažanga, 
savo pastabas dėl įstatų prašo
mi siųsti centro valdybos vice-, 
pirm, dr- Alg. Nasvyčiui (1023 
Magnolia Dr., Cleveland 6£ 
Ohio.). .•

baigė 
• atlie- 
ligoni-

ruošta Argentinoje, 
mieste. Programoje 
stipriausios Rosario

■ • Kaitinimai už žmonię žu
dymą, keliami Vokietijoje, Ul- 
mo mieste. Byla' keliama de
šimčiai Gestapo ir SS narių, 
kurie kaltinami patys žudę ar 
kitiems įsakę išžudyti 5502 
žmones. Daugiausia išžudytųjų 
buvo žydai. '

kėjo, kad 1956 m. gale vien 
tik Brooklyne per 102,000 iš
ėjusių į pensiją darbininkų 
gaudavo mėnesines socialinio 
draudimo — sočiai security— 
apdraudas. Bendra išmokamo
ji suma peršoka 7 milijonus 
doi. Metais anksčiau apie 92.- 
000 asmenim užtekdavo 6 mi-

*• Lietuvię Skautę Sąjungos 
korespondentinis suvažiavi-

atsakymas laukiamas. Visos Pirn^dainųšventęreugė 
šventės galėtų vykti pagal vie- speciali susiorganizavęs ko- 
ną programą, tad tereikėtų ir mitetas. SavO uždavinį jis atli- 
vienos programos komisijos. ko gerai. Bet jam į pagalbą

Antroji damęJuuniė * savo moraline ir materialine
Pereitais metais įvykusios . parama visur ėjo Lietuvių ben-' 

pirmosios dainų Šventės reikš- druomenė. Gi šiemet jos bu
me buvo labai didelė: be šveri- ciatyva bei pastangomis įvyks-

karo tarnybos ir. priverčiamų
jų darbų.

Bolševikams antru kartu už- 
plūstant Lietuvą, su šeimą pa-

Po sumos parapijos salėje į- 
vyko pagerbimo banketas, ku
riam vadovavo Kazys Berno
tas. Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. M. Kemežis, kun. J. 
Pragulbickas, kun. V. Karale- 
vičius ir Tėv. P. šarpnickis.

vedama spręsti visą eilę daly
kų Bendruomenei' labai svar
iau klatetimų bei reikalų.
_ Be pranešimų, kuriuos pa

darys įvairūs bendruomenės 
organai, taryba dar svarstys ir 
spręs bendruomenės šventės 
ir ženklelio ■ klausimą, rinks 
JAV Lietuvių bendruomenės 
atstovus į 1958 m. New Yorke 
įvyksiantį Pasaulio z Lietuvių 
Bendruomenės seimą, taip pat 
pataisys kai kuriuos gyvenimo 
iškeltus JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstatų trūkumus. 
Savo pačios darbui intensyvin
ti Taryba priims savo darbo 
statutą.

Visi JAV Lietuvių Bendruo
menės organai (apygardų ir 

L ^ apylinkių valdybos, komisijos

kelis kartus jį tardė čekistai, 
vėliau jam teko slapstytis. Pra- 

sovietų ka
rui, buvo Panevėžio-aktyvistų 
vadovybėje, u. vokiečių okupa
cijos metais — dalyvavo po
grindžio veikloje, gelbėjo žmo- boję, eidamas visokias parei- 
nėms išsisukti nuo vokiškos gas. Jis organizavo Savanorių

Sąjungos Toronto skyrių ir 
jam pirmininkauja. Taip pat 
jis priklauso ir visai eilei kitų 
lietuviškų organizacijų.

Nors Kanadoje jis yra pusė
tinai įsikūręs, bet nuolat prisi
mena gimtinę prie Lėvenos, 
Panevėžį, kur turėjo tikrai 
gražų sodą. Liiddm šiam links
mam, svetingam sukaktuvinin
kui kuo geriausios sveikatos, 
ilgiausių metų, kad sugrįžtų į 
laisvą Panevėžį. Panevėžieti*

Giliai liūdėdamas choras rei
škia padėką kleb. kun. M. Ke- 
mėžiui, visiems dvasiškiams ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
paskutinės pagarbos pareiški
mo velionei. Ypatinga padėka 
priklauso O. Milukienei ir jos 
dukrai Onai, velionės artimiau
siai draugei, kurios sunkiai 
sergančią keletą mėnesių pri

žiūrėjo namie. Lai . Aukščiau-

x Ir čia įsijungė į visuomeni
nę veiklą. Bene vienas iš pir
mųjų organizavo Lietuvių na
mų įsigijimą- O juos nupirkus, 
visą laiką dalyvauja jtf valdy

Dr. Alberta* Gerutis, 
pakviestas. Tautinės Sąjungos 
rugpiūčio 3 d., 6 vai. vakaro, 
kalbės Lietuvių Banko patal
pose.

Solistė* Juste Augaitytte 
mokinės Violeta Bendfiūtė. 
Ona Matijošaitytė ir Zinaida 
Cikotaitė. Stasiui . Petraičiui 
pakvietus, rugpiūčio 3 d., 3:30 
vai. po pietų, dainuos Antano 
Driko rūdijo programoje.

Dr
apsistojo Weirton. W. Va. ir 
dirba General Hospital.

♦ Mokthhrię Ateitininkę 
Sąjunga buvo paskelimsi raši
nio konkursą tema: ; “Kuo 
moksleivis ateitininkas gali 
prisidėti prie lietuvybės išlai
kymo”-. Buvo paskirtos trys 
premijos. Pirmąją premiją lai
mėjo Jūra Gailiušytė iš Cleve- 
lando-; jai apmokama vasaros 
stovyklavimas MAS stovykloje 
ir dar duodama 15 dol.; an- 
troji. premija atiteko _ Ingridai 
Stasaitei, iš Clevęlando; jai 
apmokama stovyklavimas; tre
čią premiją laimėjo Aurelija 
Kucinaitė iš Brockton, Mass.; 
jai apmokama pusė stovyklavi
mo. Konkursas pravestas sla
pyvardžiais; atskiruose fokuo
se buvo tikrosios pavardės. 
Konkurso komisiją sudarė A- 
leksandras Šatas— pirm.. Vac
lovas Kleiza ir Jonas Šoliū- 
aas.

Liepos 21 mūsų parapijoje 
įvyko Juozo ir Juozafinos Tu- 
maitės Norbutų auksinė 50 
metų vedybų sukaktis. Sukak- 
tuvinjnkai, giminių ir svečių 
lydimi, bažnyčioje buvo sutik
ti su niaršu. Kleb. M. Kemežis 
atliko tam reikalui pritaikytas 
pamaldas, kurių )netu ir per 
sumą giedojo choras.

Vyras į Elizabethą atvyko 
1905 m. iš Laukuvos, o žmo
na 1907 m. iš Kvėdarnos para
pijos. Prieš 50 metų juos su
tuokė kun. B.K žindžius senojo
je Elizabetho bažnyčioje. Vy
ras priklauso prie šv. Jurgio, 
šv. Vardo draugijų, žmona 
prie šv. Rožančiaus, tretinin
kių, Amžinojo Rožančiaus . ir 
Maldos Apaštalystės, yra dide
lė parapijos veikėja ir abu 
nuoširdžiai remia visus lietu
viškuosius draugijų darbus. 
Turi s 4 sūnus, 2 dukteris, 9 
anūkus ir 2 proanūkus.

gius, jų sūnus Valentinas Ba
lutis. Patys sukaktuvininkai 
taip pat padėkojo visiems už 
sveikinimus ir dbvanas. Jie 
susituokė 1907 liepos 7 So. 
Bostone Šv. Petro lietuvių pa
rapijoje. Sutuokė kun. Jakš- 
ty.s, kuris tuo metu pavadavo 
kleb. kun. Tomą Žilinską. Jie 
išauklėjo vieną sūnų ir vieną 
dukterį Oną. Sūnus Valentinas 
yra Nonvoode policijos ser
žantas. Jis turi tris vaikus.

Klebono rūpesčiu buvo gautas 
šv. Tėvo palaiminimas. Iš savo 
artimųjų bei giminių gavo 

jimą. Medau savo Konkursiniu daug dovanų .r sveikinimų, 
egzaminu, kurie buvo praves^ Rep.

Mokyklinio jaunimo 
rajoninės šventės

1958 metais minėsime eilę 
reikšmingų sukakčių: 40 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo, 100 metų nuo 
Tautos himno autoriaus dr. V. 
Kudirkos gimimo, 300 metų 
nuo Sėtuvių emigracijos į 
Ameriką pradžios, 500 metų 
nuo šv. Kazųpiero gin^mo^ Vi
sos šios sukaitys turi ątsiliepti 
mūsų širdyse gilesniu tėvynės 
Lietuvos meilės jausmu ir tau
tinio darbo didesniu užsidegi
mu. Jas pajusti ir pergyventi 
turi mūsų jaunimas.

18 amžiaus metus, nustojo 
visiškai darbingumo (became 
totafiy dfeabted). Taip put ir 
nedarbingus vaikus išlaikan
čios motinos gali rauti pašal
pas. ši pataisa įrigaliujo nuo 
1957 sausio mėn.

Hiliaras ir Marijona Balučiai 
minėjo 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Liepos 4 šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
mišios, kleb. kun. F. E. Norbu-

netekę susitikti. Bažnyčias. įpg*-s.. ,
numas ir lietuviškos giesmės ? dirbda-
jam padarę tokį įspūdį,, kurio? ;Jaa“* savo pasiekę, 
jis niekada neužmiršiąs. Taip ? 
pat apgailėjo, kad nemoka'tas 
gražios kalbos. Su tetos dukra 
ir žentu Veblaičiu kalbėjosi 
prancūziškai Jiedu svečią su- 
paandino su Lietuvos reika
lais. Svečias, aplankęs dar ke
letą vietų, išvyko pas savo šei
mą į tarnybos vietą. _ 

Lauhėjo stipendiją 
Neseniai šiame laikraštyje 

buvo rašyta apie lietuvius, ku
rie baigė mūsų miesto mokyk
las. Viena iš jt|, dr. Stasio ir 
Onos Petrauskų duktė, Regina 
Laima, išsiskyrė iš visų tuo, 
kad ji laimėjb. metinę 1300 
dol. ketveriems " metams sti
pendiją studijuoti mediciną. 
Buvo pasiūlyta dvi tos pačios 
sumos stipendijos: Gallege of 
St Elizabeth, Moristown, N. J., 

• bet ji* pasirinko Mahhattenvil- 
le College of, the Sacred 
Heart, Purchase, N. Y. Vietinė 
amerikįečių spauda įsidėjo jos 
nuotrauką ir aprašė jos laimė-

PANEVEŽllZIO STASIO BAKELIO 60 METŲ SUKAKTIS
su geriausiais pažymiais, pava
sarį pirmąja baigė šv. Petricko 
aukštesniąją mokyklą ir gavo 
aukso medalį, t Tarp daugelio*, 
medalių ir atžymėpmų už at
skirus dalykus ji turi ir arki
vyskupo Thomas Boland me
dalį už geriausią tikybos žino- 

MedalĮ gavo konkursiniu

sias visiems už tai atlygina.
Juozas Žilevičius, choro diri

gentas. šv. Petro ir Povilo pa
rapijos choro valdyba ir visi 
nariai.

Šiomis dienomis mūsų para
pijos chorą ištiko skaudus 
smūgis: mirė ilgametė choro 
narė Matilda Mikutytė. kuri 
visa siela buvo atsidavusi cho-

Abu yra šv. Jurgio lietuvių 
parapijos nariai. Hiliaras Ba
lutis yra ilgametis kolektorius. 
LDS 3-čios kuopos pirminin
kas, ALRK Susivienijimo 81- 
mos kuopos ir šv. Jurgio drau
gijos protokolo raštininkas, 
priklauso šv. Vardo d-jai. Ma
rijona Balutienė yra Nepaliau
jančios Pagalbos šv. Panelės 
Moterų palaipinės' draugijos 
pirmininkė ir priklauso prie 
kitų katalikiškų organizacijų, 
yra ju valdybose ir daug vei
kia. ’ Hjonų.

mas bus rugsėjo 1 d. bus ren
kama S-gos taryba, garbės tei
smas, kontrolės komisija, vy
riausioji skautininke ir jų pa
vaduotojai. garbės gynėjai ir 
rajonų vadai, .“šaukliai” su 
terminais ir rinkimų nuosta
tais bus išsiuntinėti visiems 
tuntininkams ir vietininkams, 
taip pat ir visiems vadovams, 
kurių adresai vadijų bus pri
statyti Pirmijai iki rugpiūčio 
19 d. Visi vadovai, vadovės 
jau dabar prašom patikrinti, 
kad jų tikslūs pašto adresai 
būtų linomi jų vietininkų ar 
tuntininkų ir sumokėtas jų na
rio mokestis.

IŠ paskutinių davinių paaiš- metų, jei ji yra bevaikė. Si 
pataisa padaryta 1956 m. (Am 
endments to the Sočiai Securi- 
ty Act) ir įsigaliojo nuo 1956 
lapkričio mėn- Tai liečia pasi
traukusias iŠ darbo moteris, 
išėjusių dėl senatvės į pensiją 
vyrų žmonai našles ir mirusių 
darbininkų išlaikomas motinas.

Visų* darbininkų, turinčiųjų 
teisę į apdraudas. vaikams iš- 

Hiliaras Balutis yra kilęs iš 1956 m. pabaigoj apdraudos mokėjimas baigdavosi, kai jie 
Spyglių kaimo. Užventės para- buvo išmokėtos 29,000 nedar- sulaukdavo 18 metų. PaskuU- 
^j<M, Telšių apskr. Marijona bingom žmonom arba vyram mu laiku ir čia padarytas, pa-< 
Balutienė — Smilgiutė iš Sta- ir 22,000 naMiam abiejų lyčių keitimas. Net ir- vyresnio Ma
niškės kaimo, tėvam.. Skak Kaus vaikai, tėvams pasttre-
pijos, Sakių apskr. Abu gyvo- čhis ir. suma padidėjo ir dėl kus į pensiją arba mirus, gali

Mielas tas Panevėžio mies- rugpiūčio 3 Vilkapiūvio kaime Už nuopelnus buvo apdovano
tas, visų pastangomis gražin- prie Lėvanos upės. Buvo aštun- tas Vytauto Didžiojo su* kar
tas ir augintas. Prisiminęs jį, tasis vaikąs Vinco Banelio šei- dais ordinu, šaulių žvaigžde ir 
kartu prisimeni ir Stasį Bene- moję. Tėvas jį nuvežė į Pane- kitais žymenimis.

Organizuojant Panevėžio 
muziejų; prof. Elisonas pasi
rinko jį muziejaus vedėju. Per 
trumpą laiką muziejus pratur
tėjo vertingais eksponatais. 

Dar pirmojo Didžiojo karo Jis yra dalyvavęs iškasenų tyri- 
metais bendradarbiavo spaudo- nėjimuose netoli Panevėžio, 
ję, o kuriantis nepriklausomai muziejaus reikalais rašęs spau- 
Lietuvai stojo ginti savo kraš- doje. Be to, kalbininkams davė 
to. Panevėžio miestui einant savo apylinkės vertingos me- 
iš rankų į rankas, buvo parti- džiagos apie dainas, pasakas, 
zanų vadovybėje, vėliau 4 pės- padavimus, 
tininkų pulko štabe. Yra daly-, pirmo bolševikmečio metu 
vavęs visoje eilėje kovų.

Pasibaigus laisvės karams, 
vininko Balučio pusbrolis ir pasiliko Panevėžyje. Pagilinęs sidėjus vokiečių 
daug giminių, draugų ir pažįs- buhalterijos žinias, dirbo įme
tamų. Gražią sveikinimo kai- stui, važinėjo po kitus mies- 
bą pasakė kleb. kun. F. Nor- tus ir pasidarė geras savival- 
butas. Be to dar kalbėjo su- dybinių reikalų žinovas. Savi- 
kaktuvininkės brolis J. Smil- valdybių bei kooperacijos rei

kalais rašė ir to meto spaudo
je. Jis stengėsi karų nuvargin
tą kraštą sustiprinti ekonomiš
kai. Jei Panevėžio miestas pa
lyginant labai sparčiai augo ir braukė į vakarus. Iš ten per 
tvirtėjo, tai nemažas nuopel- tremtinių stovyklas atvyko į 
nas priklauso jo savivaldybės Kanadą ir sd šeima įsikūrė 
štabui, kuriame nuoširdžiai Toronte, 
dirbo Stasys Banelis.

Nuo Lietuvos atkūrimo pra
džios įsijungė į šaulių sąjungą 
ir ėjo visokias pareigas. Daly
vavo ir ugniagesių sąjungose-

Philadelphijoti 
žinios

Tarp Kanados 
reikalui renkamos aukos. Kry
žių dirba J. Varneckas, o me
dines statulėles— šv. Kazimie
ro ir Dievo Motinos — skulpt. 
Dagys.

muzikė, priklausė New Yorko 
filhanųonijos chorui. Sunkiai 
sirgo vėžiu, mirė 43 metų. 
Jaunatvėje mokytojavo, kelioli
ka metų Newarke valdiškoje 

rui. Turėjo gražų, plačios 'įstaigoje dirbo mokesčių sky- 
apimties balsą, chore giedoda- riuje kaip valdininkė.
vo altu ir sopranu. Buvo rimta Lietuvių pamaldas laikė kle-

centro Valdy- **• ku™ ™u “vo «^eDimu Pra<®os 0 P*5'
K. o y1^ sutapęs su Panevėžiu, su kui į realinę mokyklą Moks-

J° savivaldybe, su veikla šau- las gerai sekėsi, bet greit 
apsvarsčiusi U , liu organinei joje, su muzie- prasidėjo karas ir visus jo pla-
nrasminima, be Pasaulio Lae- V r -v. J rf . '“p jaus kūrimu. Daug darbščiu nūs sumaišė,tuvių Bendruomenes seimo, J~’ ..

z , __ ’ metų jis atidavė šiam miestui,nutarė 1953 metas ren^i « t5 susUaukęs
kelias rajonmes mokyklinio ų anS,aus '
musų jaunimo šventes. Jų pro- “
gramoje Imtų jungtinių moki- Stasys Banelis gimė 1897

to. Sukaktuvininkai su savo 
šeima ėjo bendrai prie komu
nijos. Bankietas įvyko Eikš 
klubo patalpose, dalyvavo kleb. 
kun. F. E. Norbutas, sukaktu-

bonas kun. M, Kemežis, asis
tuojant kun. P. Žemeikiui ir 
benediktinui J. Burke. Prie 
šoninių altorių laikė kitas be
nediktinas B. Košš ir kun. B. 
Mikalaūskasf OFM.* Tiek šer
menyse, tiek bažnyčioje ir ka
pinėse buvo labai daug 'žmo
nių. Choras užprašė dvejas 
ekzekvijas ir trejas mišias ir 
atgiedojo jos laidotuvių pa
maldas. Prie velionės karsto 
buvo .sunešta 30 mišių aukų. 
B jos tarnybos vietos atsiųsta 
taurė su jos įrašytu vardu ir 
paaukota misijoms.

Jaunimu šventė buvo
Ęosario 

dalyvavo 
lietuvių 

meno pajėgos, šventėn buvo 
pakviesta lietuvių jaunimas ir 
iš artimiausių kolonijų.'

• Švedijoje norima įvesti 
radijo transliacijas pabaltie- 
čių, lenkų ir rusų kalbomis.

o Hantatono tautinię šokię 
grupė dalyvavo OakyiBes mie
sto 100 metų sukakties minė
jime ir gražiai* pasirodė.

o Midlande, Kanadoje, sta
tomas lietuviškas kryžius.

DIPL. INŽ. BAL| SLI2|

Lietuvos Atstovybei Washin- 
gtone, tarusiems paskutinį 
atsisveikinimo žodį Lietuvos 
konsului New Yorke ponui 
V. Stašinskui, VLIKo pirmi
ninkui ponui A. Trimakui, 
Lietuvos Bendruomenės ir 
karių vardu kalbėjusiam po
nui J- Šlepečiui, Amerikai 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-gos New Yorko Sky
riaus atstovui ponui Įnž. 
švipui, Amerikos Lietuvių 
Intinierių ir Architektų 
Centro V-bai - ponui Jure* 
kiui, ponui K. Bačauskui ir 
visiems kitiems, gausiai da-



MICHIGAN FARM SURISRESORTS

KVIETIMAS JUNGTIS
LIETUVIAMS

VASAROTOJAI

Juozas Andriušis

H WI »< 04 M 00<M M-

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michisart Fanu Sūria, Sis suris jau per ilgus metus gaminamas' 
Jone ir Angelines Andriuj ir jų šeimos, Fountain, Mich.

- Gnęat
Idealiy 

Fortarth

iAtm* 
e, L i 
[OHis 4-2929

$2.50 to $3.50 per pėrson, 2 in rm.
$4.00 to $5.00 per person, 2 in rm.

(Private bath & shower) 
New Ovvnership-—Mgt.

C&MPTMRĘCTRESS. 
39-723 Betaort Avenue 
Jtorth Haledon. N- J.

GRJEENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui. Skambinti: 

INdependence 3-6709.

CALL 
CML DEFENSE

AVG. 18 THBOUGH AUGI 25 
“Fourth Anasai Mariau Week” 

And inake plans foY the coming 
pOgrimage to the shrine of the 
Merey of God. at Stockbridge, Mass. 
with the crouuing of the famous 
Pilgrim Virgin statue of Our Lady 
of Fatima. Also plan to attend 
Pohsh Day.Aug; ll aiid take-parį, 
in the Holy Processkm.

LOURDES ROSARY 
Imported from France 

The only erose containing water 
from the tountain of the shrine 
ef satat Bernadette at lenrdes 

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

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

forgotten gift.
Send 2.00 now (No C. O. D.> 

Satisfaction guaranteed or 
money back.

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

OTIS VIEW MANOS 
DEPT. E 

Savininkai F & O Thrantino

PEOPLE
Gracious living, City conforts. 

individual care, ejedBent food, 
home-like surroundings, single 
and double rooms. $35 weękly. 

Write or phone. 
London Hill Hotel 

Jackson Millą, N. J. 
Tek Lakewood 6-2255

“MURPHY’S WYALISING 
MOTEL”

NEW RKUMOND 
Kentucky Avė. First from walk 

Ocean view rooms. Large veranda, 
TV. Modern airconditioned Rest- 
aurant, Elevator, Private baths 
A .running water. Walk to Cath'

bent algą gau- 
piriąį manęs

parodytas didelis 
Mozė, 

valdininkai

“For f ūn_ For retesation” 
Sėt at the edge of the town high 

up in the Catskills. Modern rooms, 
also private cabins. Esceilent 

cuisine served hotel style. Swim- 
ming. fishing. bicyde, lawn sports, 

dancing, horses, churches and 
golf. Families invited. $35 to $40 

VVrite or call: Mrs. MOORE, Prop.

Hotel Vendome Plaza 
WBff KND,L0NG BMNCH, N. J.

Geriausias modemo* rieMtit privačiame West End pliaže.
LOG BRANCH, N. J. * 

įfff ir daugiau vienam aamenlul 
j asmens kambaryje

Rt. N 6 and 309, Wyalusing, 
Penna. Ka tik pastatytas. Pasinau
dok gražiom atostogom ar medaus 

mėnesį gražiuose Alleghany kal
nuose priešais Susquehanna upe. 

Pasivažinėjimas laiveliu ir maudy
masis. visi kambariai su privačia 
vonia. Privatus valgomasis. $7.00 
porai už diena. Greyhound auto
busas pravažiuoja pro duris. Arti 

kat. bažnyčia. •
Tel. VVyalusing 8TO4

gijos pirmininkas prasmingai 
pastebėjo savo julilėjįnėj kal
boj, turėtum gerai pagalvoti.

— Vadinasi, tamsta neturi

SKVtfATCH

TALARSKI
FUNEKAL HOME

2 CONVEN1ENT OffiCKS: 
Broodivay at Bedfbrd Avenue 

Kastetu Par’kvvay at Nostnud A venų* 
*smb*e F«M*M Ow»»lt Ihmsm* CMWU*a

Flushing Imported Cars 
135-09 NarHmm Blvd., .

FL 341200 x
Announces the opening 

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

6 Mechanics at all times 
Call our engineerihg division 

for modified sports cars 
^md^peeial-built racing cars.

UžpiMoad fedentyiiąi bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairus dokumentai 

įvairiose draudimo Istatgoae apdraudžiama automoMUal, 
namai; baldai, bizniai ir asmeninis tunas nuo ugnies ar |va3rtw 
rūšių. msakomyMs bei puvogkno. nare galite apsidrausti nuo 
nelaimingų auitikunų bei ligos, kartu apmokant ir Ugonlnča

• Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krantuvėms, 
kad Jūs tiek Išpopuliarinot Sfidrigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jdms gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

‘ Sveriam naųjagmius, iš-; 
duodam mirimo arta vienos 
pusės našlystės popiertis ' bd 
perrašinėjam visokius t doku- 
mentus”— pamatė lange iš
kabą ponas Toks.

— Va, tarėsi sau, — pysiu 
ir paprašysiu, kad nepasvertų, 
o tik mašinėle parašytų.

— Vadinasi, — tarė nedrą
siai ponas Toks, sėdinčiai mer
gužei su arklio uodegėle pa
kaušyje, — tamsta rašinėji 
mašinėle? -A—

atsistojo ir ei
damas laukan murmėjo:

— Et, merginom nejaugi iš
sisakysi. kad josios mašinėl? 
surašytų ir paskui visam pa
sauliui triubjdų: "Girdi, ponas 
Toks tuo reikaliuku sakė taip 
ir taip”.

$2.50 per person up. Write for 
Free Hotel liteirture. W. F.

Kneller, Own., Mgr. f^hone At
lantic City 5-0151. Free bathing.

Skaitykite "Aidos* 690 Burt- 
wick Avė. Brookl ^21, N. Y.

152 Tennessee Avė., 3rd Hotel 
from boardwalk 1»ą blocks to 

Cathoiic church. Elevator, Garage, 
Parking lot, Bathing from hotel, 
KospltaMty, Cleanliness. Phone:

, ' Atlantic City 4-3955

— Aš nieko nenoriu, —veik 
verkšlendama teisinosi rašti-

GE0RGE GALCNAS
14H Caniff, Detroit, Mich. TeL T. O. $-$•«

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
- SIUNČIAMAS į LIETUVĄ

200 Orchard St. MewYerk XN. Y.
z Kampas Houston St.

' Tetef. AL 4-6319

Draudimo reikalais, taksui (Income į 
Tax) paruošimui, notoriniŲ doku- | 
menty tvirtinimui :

LABOTUVIŲ IHRIKTOREM-----—.-
3ge Maple Aveėee, ■ Bartfatd, €eaa

Maloniai patarnauja lietavtams naujai įruoštose patalpose, 
* prieinama batna 

TeL CHapei 6-1377

ninkė.
— Matai, — akino ją ponas 

Toks, — tu nieko nenori, o 
norėtum, kad aš norėč, kur 
reikia ir kur nereikia išsiduo
ti savo intymiausias mintis. 
Tamstelė už tai 
ni, o aš? Taip 
nesuraitysi...

Ponas Toks

OABAR YRA LAIKAS PLANUOTI VĖLY
VOS VASAROS IR ANKSTYVO RUDENS 

VESTUVIŲ PUOTAS
• NEDIDELES KAINOS
• JAItKI ATMOSFERA
• ĮVAIRUS PASIRINKIMAS VALGIŲ
• MANDAGUS PATYRUSIŲ 

PATARNAVIMAS
Kambariai Ir vestuvių pusryčiai jetna Į kalnų 

RESERVUOTI: B A NO U ET OFFICE
Ct S-SSOO

PARENGIMAI VYKSTA KAS NAKTĮ

Baigus aiškinti apie Izraeli
tų vargus Egipto vergijoje, 
mokiniam 
payeikslas. Jame buvo 
faraonas, Egipto 
ir minia pusnuogių vėrgu. 
Mozę ir.faraoną mokiniai tuoj 
atpažino. Paklausti, kas yra 
tie pusnuogiai žmonės, moki
niai tylėjo. Pagaliau vienas 
pakėlė ranką:

— tfai tikriausiai bus vasa
rotojai, kurie atvažiavo pas 
faraoną atostogv praleisti. '

CetskflL N. Y.
TeL GUridn 8»7 M1 

ĘĮegantiškąjužei^, erdvi (100 ak
rui grafiudse CatskflT kairiuose. 
1260 pėdu aukštumoje. Amerikos 
italu virtuvė. Trys gausXs valgiai 
per diena. Kambariai su vandeniu, 
šiltu ir šaltu bei šildomi. Maudyk
lės. $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. Specialias kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. Privačias kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas. 

Netoli j kataliku bažnyčia.

(wholesale) kainomis.

K and K FABSICS

x HOTEL 
ISLE DE CAPR1

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės

Valgiai amerikoniški 
ir europietiški

• Privatus pliažas
• Valgomasis su apšyldy- 

mu "
' • Pasilinksminimai vyks- 

ta-vakarais mūsų bare. 
Veikia ištisus metus •

STANLEY METRICK 
18M W. 47th St., Chicaj*, m. Tel. Yards 7-8393

• JOHN SHUENA '
TeL Gravrtn S-77S3

PASIRODĖ NAUJA KNYGA 

Kufetėino

BRIDGEPORT, CONN.

Parapijos choro mętinis kon
certas bus spalio 19. Progra
moje dalyvaus svečias solistas 
Stasys Liepas iš Bostono. Pa
geidautina, kad vietinės kolo
nijos draugijos tą dieną nieko 

visi dalyvautų 
choro metiniame koncerte. ’•

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

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
OE®?..

PRIE CITY SAVENGS BANK

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

nieko man padiktuoti?
— Turėt tai turėČ, bet ne

diktuosiu, — užsispyrė ponas 
Toks.

— Jei jau mane nori riesti 
prie sienos ir išpešti mano 
nuomonę, tai duok šen kokią 
premijuotą knygą, ašai dik
tuodamas paskaitysiu drama
tiškai. Nori?

— Taip. Esu tamstos pa
slaugoje.

— Su mašinėle, suprantama,
— dar pasitikrino poftas Toks.

— Aišku, — pridėjo rašti
ninkė.

Ponas Toks pliaukštelėjo 
delnu sau per kulšį ir atsisėdo 
šalia mergužės raštininkės. 
, — Rašyk! — tarė.

Ką?<-—. toji, paklausė, __
— Tai dabar!? — nustebo 

ponas Toks. — Barškink ko 
vikriausiai, ‘ parodyk, ką gali. 
Juk tamstelė rašai mašinėle?

— Rašau, — prisipažino 
mergina.

—Tai pilk, ką tik galvelė 
išneša, — pasiūlė ponas Toks.
— Iš mano pusės jokių nede
mokratiškų kėslų nėra ir ne
bus. Nesivaržyk! Dėk, kas pa
čiai labiau prie širdelės*

— Bet aš esu tamstos dis
pozicijoj. Sakyk, ką turiu ra
šyti, — ožiavosi raštininkė.

— Ei! — šuktelėjo ponas 
Toks. — Nepradėkim tą mano 
mažą, taip sakant, reikaliuką 
komplikuoti! Tamstelė esi raš
tininkė ar aš? Man regis, kad 
aš užėjau, jog tamsta man pa
rašytum. Iš viso to reikalo iš
plaukia' išvada, kad sveikutė 
turėtum rašyti, o prieš rašant, 
kaip vonioj plukdymosi drau-

_____ __ ______ _ A <4ivld«nd «t the rate ®f Jfl COMPOUNDED p'«»i« »nt». ZZ- -___ —___________________ eilMted for tht porloU
OII AKTKMf.Vl J<Hy 1. 1W. wlth t»»« continu-
w ance o1 „ttinetory earntn**.

Effeotive Jtrty 1, 
. dividendo wiu be cempoundtd 

4 TIMES A YEAR!

LIETUVIŲ DIENA PITTSBURGHE
lėtais dalyvaus ir Vytautas Ju
cevičiuj Eittsburgha lietuvių 
“Pupų dėdė”. Taip pat bus ir 
lietuviškų išdirbinių meno pa
rodėlė, kurią tvarko Juozas 
Taoras.

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami toje šventėje dalyvauti. 
Jungtiniam organizacijų komi
tetui, kuris remia, lietuvių die
ną, vadovauja advokatas Ed- 
dies Schultz. Fr. Žilionis

Kiekvienais metais Pittsbur- 
gho ulpylinkės lietuviai, ku-’ 
rie priklauso vakarų Pennsyl- 
vanijos lietuvių jungtinių or
ganizacijų komitetui, rengia 
didžiuli sąskrydį. Šiemet toks 
sąskrydis įvyks rugpiūčio 11, 
sekmadienį, 4 v..p. p., gražia
me West View' parke. Progra
mą sudarys tautiniai šokiai, 
dainos, kalbos.

Iš lietuvių svarbiausias kal
bas pasakys kun. J. Misius, 
Dangun Žengimo parapijos 
klebonas, ir P. Dargis, SLA 
pirmininkas. Taip pat pakvie
sta keli konsresmanai, Pitts- 
burgho mayoras David Law- 
rence. , , ; -

Meninę programą atliks šv. 
Vincento lietuvių parapijos 
choras iš Epštein, Pa. Chorui nerengtų, 
vadovauja vargonininkas Alek
sas Sandauskas. Su savo kup- Choras tuo jaus pradės* rink

tis į painokas. Gera būtų, kad 
į chorą įstotų naujų daininin
kų. Gražu yra, kai choras gie
da bažnyčioje ir koncerte, o

Kviečiam Įsirašyti į Liet, mes dar turime gerų daininin- 
JAV LB Centrinę Apylinkę įų vietinam chore.
kiekvieną lietuvį, kuris gyve- . „ 
na mieste ar (armoje, kur nė - ’ . įminės
ra lietuviu Bendruomenės. »J'®?5 \Ry’
apylinkės. Kartu prašom prisi- .kun F Banus ir kun. 
dėti prie Lietuvių Bendruome- Raža,tls-
nės darbų kasmetiniu įnašu— Jaunų vyrų. draugija (klu- 
dviem doleriais. bas) džiaugiasi, kad turi sve-

Gautas įmokestis ąr didesnė tainėje gerus darbininkus — 
auka bus sunaudota lietuvių Masiuliavičių ir P. Armoną, 
švietimui, mokslui, menui, mo- kurie tikrai daro gerą biznį ir 
kyklom, Knygom ir kovai už su žmonėmis mandagiai apsi- 
Lietuvos išlaisvinimą. *

Laiškus su pinigais ar be jų 
prašom siųsti adresu: L. B. 
Centrinė Apylinkė, 4579 West 
157 St. Cleveland 11, Ohio.

čekius ar pinigines perlai
das siųsti vardu: Mr. Kazys 
Mažonas ■ aukščiau nurodytu 
adresu. , -

Vadovaujami minties, kad 
•‘lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”, mes 
laukiam jūsų, palankaus atsa
kymo

Steponas Nasvytis pirmininkas 
Kazyi Mažonas iždininkas 
Joout LiūcHivs sekretorius 
Cantrinės Apylirtkės Valdyba

lietuviy stovykla 
v waa JyvwW^W*w>

136 pusi. o 31.50
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami Istorija. Pabai
goje buv. tos stovyklos kape
liono ir tauraus Jletuvfo pran
ciškono T. Bonaventūros Z»> 
jančkausko nekrologas.

Gaunama "Darbininko” od*

5418 S«. Alksny, Chicago, m.
ALLAN STEWART



H. W. FEMALE

MISCELLANEOUS

NURSING HOME

RO 6-0780

TUTORS

LIMOUSINE SERVICEENGLISH TAUGHT
TO FOREIGN BORN

REASONABLE RATES
EXPERT TEACHER

PLANNING A WEDDING? • DORMERSBASEMENT

DAY

NIGHT

WAKE UP! GARDENING SERVICE

tNMNNMNIBUILDING SERVICE

PHONE NOW

Serving Holy Rosary^and Our Lady 
of Mt Carinei parishe*. Spring 

special. Convertable tops. $25 A up

M0 
vyty

Mazaliauskas, Vincas, iš Va- 
dėnų k., Nedzingės vai.

• BATHROOMS
• GARAGES

No Matter What Your'Garden 
Problcm We Can Solve It, 

Permanant Lavns, Started Now, 
Rcastaiable Priceo, Phone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8*2838 Home 
DANNY78 G ARDEN CENTEB

Modern kitchen bath, aQ tmprove- 
ments. large basement, near ca

tholic church. Asking $8000

NAMAI TOLI NUO NAMŲ 
Martan Manor Nursing Home 

Reg. Nurses, ConValescent 
Chronic, Agęd, Invalid .

Supervised diets 
SMithtown 2-2987

skiUs kalnuose. 8006 pėda aukštu
moje. Gera virtuvė, tvarkoma šar
vininko. Pamėginkite, kad tikėtu
mėte. Tris kartas duodama gau
siai valgyti. Kambariuose yrafil- 

ir tekantis vanduo. W

YOUNGADULTS 
ėveryFriday night 

throughout the year

College Polnt, $17,980 house, 6 
rooms. Also finished attic. Salt 
large family. Near Whitestone 

Bridge, school and Catholic Ins- 
titutions. On landscape shaded 

1/4 Sere.

šoki pasilinksminimai; juos paayes 
garsusis HEUAJNKEk. BisRNE: 

piano Akordeono ĮėrfsįaHstas.
P. O. Bodt 138 Haines Falls. ‘" 

Greene Co., N. Y.,

FlushingBray, 1-Dm. $25,000 
Ortas. 2-baths, finfcted re- 
ereatkm rm. gan^ 

40x100. Near all transit and 
Chtholic institutions. 

Call owner. FL 8-5289

The BMW Isrfta "300"! 
ONLYS1M8!

• 60 mS. per galjon
• Cruises at 50 iii p. h.
• Seats 3 in comfort

JAV komanda užėmė penk
tą vietą pasaulio studentų p- 
bėse Islandijoje. Dalyvavo 14 
valstybių. 1. Sovietų S-ga 43 V; 
(iš 52), Bulgarija 37, Čekoslo
vakija 36, Vengrija 34^4, JAV 
31, Rumunija 29, R- Vokietija 
28. JAV žaidėjai:- W. Lombar- 
dy surinko 7-5 taškų, latvis 
Edmar Medais 7*4-5^, A. 
Feuerstein 5^-5?^, A. Saldy 
8V2-3% ir R. Sobel 2^-1 V2 
JAV laimėjo prieš Angliją, 
Eųuadorą, Islandiją, Švediją, 
Suomiją, Rumuniją ir Mongo
liją, lygiom su Vengrija, R. 
Vokietija ir Danija. Pralaimėta 
Čekoslovakijai, Bulgarijai ir 
Sovietų S-gai (V/^-2^). ,

Rodor ulone wdl net prtaect 
UnitGdl Stotss frcMi GfiGiJty 

boivit*ofs> Orffiff1* plono Bpof* 
toto ov* or^ooHy iioododl - In 
motiy oroos* Slpn vp Sodoyl

ya? iįuijoMpfo
ln Benšonhurat AreaTh Brdofclyn, 
Near Subwdy, Good lepšei, Moder- 

_ ate Rent,Doing $750 Week * 
Sacriflctng for $7000, ‘

Mušt be seen. '

• PAINTTNG
• SIDING
• PATIOS
• THE WORK
• ROOFING
• STONE FRONTS

Between Ist & York Avė 
Continuous Music

Beautlful year-round house, 2 ac- 
res, all modem equipment in kit
chen, 2 modem baths terraces 
overiooking gorgeouš landseaping. 
In Catholic area. Asking $15,500.

Extras. Mušt be seen to be apprec- 
iated.' Call:

YAphaafc 4-Ste er CL «-$811

8EA ISLB CTTY, NKW JEBSKY 
Waterfront lots vrith bulkhead, 

nice neighborhood—$5,000; Large 
5 bdrm. house, open porches,- living 

room, dining room, kitchen and 
bath on main inland waterway, 
bulkhead, dock and 50 ft. front- 

age on waterway—$18,000.
Improved lots on Landis Ave^ one 
block from beach resfdential neigh-

Tudor Cape Cod—6% rooms, 3 
bedrooms^ Fleld Stone Brick — 
State roof Insulated garage, fln- 
ished basement wtth cotnpiete kit
chen and living room, near Hofs- 
tri and Adelphi CNMvm. Mast be 
seen. Tirta is real vatae fbr $19,- 
OOO. Phone for appointment IV 
Mtlt Friday Ere. AB day Men.

BOCKV1LUE CSNTBE NOBTH 
Neer SpHt Levets 

Choice 'Netghboehbod 
$25,500 Cornplete ,

3 be&voms, 2 fuH baths, vinyl. 
tiled. Hotpoint kitchen, paneled 
den. 4 blocks to High A Public

Geras pirkinys Statea Mani 
5 kambariu privatus liamas^su 

veranda ir garažu. Sklypas 46xS25 
Arti snri.deltfmo, bažnyčios, 

mokjddoa bei krautuvių. 

$9AM. ..

REALESTATE
> ' ’ . t - >> a.’; .

. BOBA DEL M0N1*
' Š. L Žaros Bros. Prop.

TeMČ. HMM* 1MB S88

FLCSHING, NORIM SODE. Elegantiškas, tfidelis, žavus, 6^ kam
bariai DMM1, patogOs kambariai su priedais kaip pirmo ankšto 
sridySa (gali būti TV kambarys arba studija. Erdvus gyvena
masis su gretimu vėsiu porčiumi. Pilnas formalus valgomasis. 
Didelė, šviesi virtuvė su patogia piantrebei 1 aukšto voniai 2-as 
aukštas: 3 didBultai miegamieji; vienas 23T ilgumo su pBna vo
nia. PHus kita vonia bei 4 {einami kliozetai. Gražiai dekoruota n- 
kilimais išklota. Viskas gratial pastatyta ant 66x100 , sklypo. 
Priedu tarpe yra <fidis Westinghouse šaldytuvas. Parduodamas 
žemiau savo kainus $22.490. Nelauk.

Uranas Van Mper 
ŽlS-et Nortbern Blvd.

3 bedrooms; 2 baths, 1/4 acte 
$25,000,3 bedrooms, 1^ baths.

Porch„ Corner $27^00.
Full basement—movė in condition 

Bert. F. Busėr, Ine. Dept. “L”
WH 8-050O

CONNOULY8 UMOdSOft 
SERVICE 

PRIVATE RENTALS ALSO

‘ BARGA1N!
5 ROOM HOUSE, 

Nicely fumlshed, spadous grounds 
right of vnųr to lake, open flre- 
place, dining room, kitchen, 2 

baths, mile to CatitoDc'dmrch, 
priced rW»t 

CHARLES BOSCH 
ELDRED, N. Y.

BARRYVILLE 2180 r

Laurinavičius, Jonas, sūri. 
Kasparo, iš Grigalių k., Kalti
nėnų vai., Tauragės ap.

Martišauskas, Aleksas ir

Povilas TantvaKa buvo pa
kviestas atstovauti Blrnois val
stybei ‘"Champton of Cham- 
pions” rungtynėse, Yonkton 
S. D., bet dėl sunkumų su tų 
rungtynių data ir ilgos kelio
nės, kvietimo priimti negalėjo. 
Jo vieton, greičiausia, vyks 
latvis J. Tums (Chkaga).

Povilas Vaitonis, laimėjęs 
šių metų Ontario pirmenybėse 
antrą vietą, kvalifikavosi į Ka
nados šachmatų pirmenybes, 
kurios bus rugpiūčio 21—31, 
Vancouver, K Cr " ' '

BARGAIN IN JAMAKA
Corner lot and 9 room frame 
house. Oil heat, 2 baths. Čan 
be used as 2-family or furn- 

rooms. Near tittšdt-and 
schools. Mix: grp. Rače track 

parking on lot $18,000.
LA 8-5425

GANSETTGREEN 
Amagansatt 
Long Island

Attraetive housekeeping eott- 
ages and apts. in a piecefull 
viliame. Cool, restfuL Near 

beach, fishing, golf. Exclusive 
būt not expensive. Weekly, 

monthly rates. 
Write or phone 

AMaganaatt 7-3981

Limoudne Senfce 
Cadillacs For Weddings 
And Special Occasions 

SY 2-3220

BOAT BUILDERS 
BOAT CARPENTERS 

GENERAL BOAT WORKERS 
Steady work, Good pay 

RYAN MARINĖ CO. 
75-20 Amstel-Blvd.

Rockaway Beach 
L. L, N Y. • GR 4-3000

Tvo-famUy brick, semi-detached, 
6 and 5 rms, 25*100 plot, gas heat. 

Possessioii of Ist floor ou title.
Asking $£8J50OBalčiūnas, Stasys, sun. Juo- Ieškomieji arba apie juos 

i, iš Narušaičių k., Stačiūnų žinantieji maloniai prašomi at-

• MASONRY
• KTTCHENS

borhood—$3,000.
Good 4 apt. btdldhig for summer 
rentals-'-one block from beech— 

tully fumlshed, $20,000.
Vloeent L. lamaima)- Beaitdr 

1SS 44th 8L, Sea He City 
Sea Me $-6141 aad Sea Irie $-3165

WHEN YOU NEED 
CABS FOR WEDDINGS 

AND ANY OOC ASTON 
KENT A CADILLAC 
AT REASONABLE

OurAirForce 
needs your hdp!

fe 
be

— Music by —
Joe Monti & ffis Orchestra 

from 9-to 12:30
Savoy—Cha-Cha—Mambo

Lrndy

Seat covers. $15 and up 
EN 9-6010 2334 Ist Avė.

One family, Frame detached, 
25x100 plot. 6 rooms. Hbt water 

heat. Private driveway. ‘ 
Possesaion on title. 

Asking $14,750

2-family house, fdur romus, bath, 
each floor. Nevv plumbing and 

gas heat. 2 garages, outdoor fire- 
ptace. Located in tovm, near hunt- 

ing, fishing and stvimming. Ftve 
blocks to chureh, 2% botus to

BOCKVILLE CENTtR* YRI 
Vezy attraetive and unusual buy. 

Uniąūė eduntry estaste over.l aoe; 
lovely shade and fružt tiėes, 
shruba, flowers, lSwrt stepiDg 
down to beautifuĮ buBcheaded 

lagooC with pirate dock. Income 
property, consfsftng of one two 
family house, etrioced tSe baths; 
tate 3-room cottagę; ŠITO 2%, 3 
and 4-room grund ftoar apts. in 
Ranch-type bufi^ng; 4 garages; 

tool house; hot-house; tetarai oO 
heating plast Everythhig modem 

Ctakveniast^churches, adiooH 
Stores and all transportation. 

Gross rentai osrer $7,900. Hbsess 
compells movė. Price 6 tinses 

yeariy rentaL Brokers proteeted.
Owner, BO6-112S

Dilginis (Dilginaitis), Vincas, 
iš Egliniškių k., Pajevonio vai. 
VilkavSkio ap.

Drobošas, Vaclovas.
Gikis, Feliksas, gyveno Nor- Kas norėtų skelbtis Darbininke, 

wood, Mass., 1134 Washington prašomas skambinti
SL G Lenmore 2 — 6916 *

Basement to attle. Interior and 
Exterior Carpentry, Ptambii^ and 
EiectrtcaL Maoonry, Cement, Brick 

Ari Boroo, Low Rates, Tmoa

Juozas, sūnūs Vinco, kilę nuo 
Kelmės.

Zapalskis, Vincas.
Zataveckas, Petras ir sesuo

Bajorinas, Jonas, sūn. Mar- Stasė, iš Kristėnų k., Kriokia- 
tyho. . laukio vaL

OPERATORS 
DRAPERS

exp. on dresses; good pay in 
our plaut; steady year round 

-■ work.
R. Mignon and Sons

498 7th Avė.,— 9 floor NYC

Artemejevas, Jurgis, sūn. 
Dimitro.

Paškevičius, Kasparas, sūn. 
Jono.

Paulauskaitė, Johana, iš Gri- 
guliu k., Kaltinėnų val.,,Tau-

Novickis, Aleksas (Novitz- 
kiėT Alex), gyveno Maspeth. 
N. Y.

i 4 cykle air-cooied engine 
At BrooHyn's only Išeita 

Dealer 
MATĖS MOTORS 

1620 Flatbnsh Avė, 
GE 4-4350

Cornplete parts and Svcs. 
Open ‘til 11 p. m. Dept “L’

Grabliauskas, Albinas, sūn. 
Stasio.

Opportusfty Fur Ltve 
Wlre, Rtasonabiy Priced, Muėt&e 

See* M* iy----------
217MaInSLT< 
To 8-1117

HOME OWNERS DEAL DIRECTLYJfflTH FIORE 
BROTHERS ON ANY JOB FROM CELLAR TO ROOF 
AND SAVE 0N THE SALESSMEN’S OOMMOSKM 

NOM0NEYDOWN,UPTO7YEARSTOPAY

• ALTERAHONS • HEATING
• ATTIC ROOMS • IRON W0RK

ESTMATES 
FOR FREE 
CALLragės ap.

Paslikoms) Ignas ir Kazimie
ras, gyveno Pittsburgh, Pa.

Prakapavičius, Bronius, iš 
Užpalių m, Utenos ap.

Preibys, Povilas, iš Salantų 
vai, Kretingos ap.

Ramanauskas, Jonas, iš Sko- 
bagalių k, Simno vai, Aly
taus ap-

Skeirienė, Leokadija, d. Vin
co, vynas Vladas ir sūnus Al
girdas.

Skruzdys, Klemensas ir My
kolas, iš Barklainių k, Pane
vėžio ap.

Sviderskaitė, Jane ir Valė, 
dukt Mykolo.

Veiksra, Povilai iš Dusetų

par, Šiaulių ap. siliepti:
Baliūnas, Juozas ir Stasys, 

sūn. Jono.

COUMMSO HCHfES 
West 3rd SL, tarp Avė. X ir W 

Brooklyn, N. Y. 
Vienas blokas nuo IND T)" 

stoties
ES 7-2M8 DE S4515

valsčiaus.
Vermantaitė - Grušienė, An-

So. Bostono lietuvių piL d- 
jos šachmatininkai pakviesti 
rungtynėms į New Yorką su 
vietos lietuviais. Siūlomos da
tos: rugsėjo 7—8 araba 14— 
15. Kvietimas priimtas. Bosto
no komanda bus sudaryta iš 8 
—10 žaidėjų^ įjungiant jau
nuolius.
‘Ignas Žalys tebėra pirmas 

1953 Golden Knigjits koresp. 
turnyro “Present Leaders” Są
raše, skelbia liepos CHESS 
REVIEW. Sąraše be jo randa
me: K. Škėmą, J. Stonkų, P. 
Kontautą ir J. Karalaitį. Kazys 
Škėma sukirto Hoglund (56- 
N), A. Rocaitis įveikė Epp’ą ir 
laimėjo pirmą vietą su 6-0 sa
vo klasės turnyre. Albertas 
Gedraitis sužaidė lygiom su 
Glusman ir Selensky. Naujų 
Postai žaidėjų sąraše randam: 
K. Miksis, R- T. Shultis.

Rosheivskio matčas su Bis- 
guieriu rodo 5}£-3^» pirmojo 
naudai

Jakavjčius, Juozas, gimęs 
1915 m.



Vyevsrfrtm . / -
- į Kaliforniją iš mūsų apylin
kės bgj šiol turimomis žhųor 
mis vyksta: F. Vaškas, J. Sa- 
kevičius, Jokūbas Štokas, Anga 
Skanius, Helen Nausėdas — 
Jš Newarko; Onutę Klemaitė— 
iš Kearny;„ Ch. Oškutis, Ed. 
AniĮinnis, Ann Mitehell, Nw-

. beit Wysocki, Ch. Čeponis, Fr. •
■ PraL toMiller, SL.Vainis — iš Eliza-hethn- Jeanne Karutis. J Eole- kvarko parapijos

Jeanne Karpiu1 Bate- ijvyko keturių^aj.
mAiiic ___ ic Kumšt Vaimta*vičiūš — iš New 'Yorko; J. 
Sable — iš Lindeno; Juozas 
Janulaitis ir Helėn <ShieIds — 
iš Philadelphijos.

>' i

Dr. Vytautas Vygantas 
skrenda į San Salvadorą, kur 
rugpiūčio 2—7 d.d. vyksta
Pax Romana kongresas. Jis at
stovaus Studentų Ateitininkų 
Sąjungą.

Studentai ateitininkai
jau dabar registruojasi vasa
ros stovyklai Registruojasi 
pas Gražiną Gaubytę (8527 88 
St., Woodhaven 21, N. Y., teL 
VI 6-2164). Kviečiami ir šie
met baigusieji aukštesniąsias 
mokyklas ir besiruošią studi
juoti. Registruotis prašom ne
delsiant. Stovykla vyksta prie 
Detroito ALK -Federacijos įsi
gytoje stovyklavietėje, prasi
dės rugpiūfio 28, baigsis rug
sėjo 8 d. Iš New Yorko vyks
tama mašinomis.

dfia kai kuriuos matematinius 
uždavinius, bet * jam reikia 
‘isąkyti* tam tikru aparatu, 
ką Donald Ridi ir daro.

Sporiininky ditnesbri
Fasko Rytų Apygardos pirme
nybėse Hartforde rugpiūčio 10 
— 11 dienomis LSK /siunčia 
futbolo vienuolikę. r Klubas 
dalyvauja ir -jęngenję atletiko
je bei lauko tenirte.

Kas šiose žaidynėse norėtų 
dalyvauti, nors ir nepriklausy
tų LSK, prašomas registruotis 
pas J. Kepenį telf. VA 1-3247.

Praeitame Darbininko nu-

čių atostogoms į Floridą.

T. Temas Žiūraitis, OP, 
kuris gyvena Oxforį, Mich., 
"atvykęs pavaduoti kunigo į 
Metuehen, N. J.,_ lankėsi Dar
bininko redakcijoje.-

* '. • . ■ ■ * - • _ y.■ .

Apreiškimo parapijos bažnyčia 
dabar remontuojama. Nudažy
ta iš lauko raudonai, o viduje 
dek<H^Yimo daūrbus_ ątlieka _ _ ?i; ___  ,
dali. -T Suhyčips. Jis atnaujina . Ieškomas Vladas Jaškevi-
altorių spalvas bei sienų deko-, čius, gimęs 1909 m., visą laiką 

gyvenęs Kaune, iš Lietuvos iš
vykęs 1944 m. Paieško brolis 
Vilimas Jąškevičhis. Jis pats, 
arba žinantieji apie jį, prašomi 
atsiliepti pas kun. Joną Kintą, 
147, Montgomery Pi., Pater- 
son 1, N. J.

meryje buvo atspausdinta 
klaidinga data: rugpiūčio 10 
— rugsėjo^l. Turi būti: rug
pjūčio ii—11. Už korektūros 
klaidą atsiprašome.

BARASEVIčIUS Ir SONlk Į 
F U N E R Ą L II O M ij 

25! W. Broadway {

' South Boston. Mass. | 
JOSEPH BARACEVICICb?

Laidotuvių Direktorių* I
Tel ANdrew S 2590 S

listai, 9 Park St Meston, Mass. 
praneša^ kad Katalikų tikėji
mo pamokas, norintiems pri
imti katalikų tikėjimą, vasaros 
metu būna pirmadieniais ir 
trėčadieniais nuo 5:30 iki 6:30 
vaL p. p., gi antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 8 ik 9 v. 
vak. Pamokos pradedamos 
rugpiūčio mėn. 5 d.

Balfo piknikas
. Balfo ■ Bostono Skyrius rug- 

: —jnŪfio’Yi d. Romuvos parke, ~ 
^oekton, Mass., rengia pikni
ką. ; Gautasis pelnas skiriamas 
lietuvių tremtiniam Vokietijo
je ir Sibire sušelpti. Pikniko ' 
pradžia 2 vai. p. p. Specialūs < 
autobusai nuo Lietuvių Pilie
čių Klubo išvažiuos 1:30 v.p.p.

Kun. Jonas Zuromskts, 
šv. Petro parapijos vikaras 
kuris yra ir National Guards 

"divtdjos kapelionas,, Rugpjūčio
2 d. kartu su divizija išvyko 
dvejų savaičių pratyboms.

Mirė
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje lie
pos 25 d. palaidotas Albertas 
Adams - Adomavičius, 38 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 19 .

, Bailey Avė., Milton, Mass. : 
Nuliūdime paliko žmoną, tė- ; 
vus ir brolį. Palaidotas Naujos ; 
Kalvarijos kapinėse.

Rugpiūčio 1 d. po gedulin- : 
gų pamaldų šv. Petro parapi- : 
jos bažnyčioje palaidotas Vin- : 
centas Jankaitis 73 m. am- į 
žiaus. Velionis gyveno 535 : 
Medford St, Charlestown, !

ieško aukšto išsilavinimo as- Mass. Nuliūdime paliko 5 sū- !
mens, kuris nori ir sugebh dir- nūs ir dukterį. Palaidotas šv. j
bti investavimo srityje. -Tarny- Mykolo kapinėse.
ba yra mūšų firmos lietuviška
me skyriuje. Lietuvių ir anglų 
kalbos mokėjimas būtinas. ,

VAITKUS
F U NE R A L H O M t 

197 Vebster Avenur
, PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorių* ,
ir Balsamuo*-3jas
Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja C&m 

oridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis karnomis. Kainos to- 
pačios ir | kitus miestus.

fCHknle bokite: TeL TR S-C484

.... r-...... .riose pasitaiko raudona ir ža
lia, taip pat yra išskirtos: Ira
no ir Meksikos — žalia, balta, 
raudona, tik Irano vėliavoje 
yra dar auksinio liūto insig
nijos. Italijos vėliava yra tam
siai žalia, balta, raudona, Airi- 

oranžinė

Eidamas pro Jungtinių Tau
tų namus, >Ne w Yorko rytinia
me pakrašty, pamatysi visą 
mišką vėliavų. Jos plevėsuoja 
ant aukštų laibų stiebų. Akį, 

-paęraukĖi Spalvų mirgesys. ’ 
Spalvos kartojasi. Vėliavos 
skiriasi tiktai spalvų deriniais. 
Matai spalvų ruožus, sudėtus 
išilgai, skersai ir kryžmai. Kai 
kurios vėliavos turi dar įvai
rius ženklus: žvaigždes, sau
les, mėnulius, drakonus, liū
tus kryžius, trikampius, skri
tulius ir k. Spalvų derinį no
rima dar išskirti kokiu ypa
tingu simboliu.

Nusistoję spalvų deriniai 
vadinami tautiniais. Ir mes 
savo vėliavą vadiname tautine 
trispalve, kurią sudaro trys , 
horizontalinės linijos — gel-. 
tona, žalia ir raudona, šias tris 
spalvas. randi ir tame Jungti
nių Tautų vėliavų miške. Bet 
žinai — lietuviškas vėliavos jų 
tarpe nėra. Sovietų Sąjungos 
pastangos Baltijos valstybes 
pravesti savo satelitais į Jung- 

o o v Unes Tauta3 nepavyko. Prave-
.T. Root 9 ir 190, arti Red Hook. N.Y. ja tjiHo; Gurina ir Ukraina ' t. ». „ . . -,_xjas, išvyko poros savaičių ąto- Metinės pajamos $60,000.00. Kam- ae ir VKramą. Amžius 30-45 metai. Tiksles- Brocktone, Fair Grounds aiks-

stogų. bariai visa įaikrf išnuomoti. Didelis Tame vėliavų . parade betų- informacijų galima gauti tėse
_ m Stojai trispalvei artimiausios skambinant telefonu, Mr. Vic- -------------------------------------------------

• da^fet^^t^i autoi^biiius. Abisinijos (Etiopijos) ir tor Porman> WHitehaR 4-2220,
menesį su šeima atostogavęs Kaina $125^000. — 29% grynais. ' Bolivijos vėliavoš. Pirmąją su- vi arba TDwpli 74)100 "2 AC. 5 ROOM BUNGALOW
Pennsylvamjos kalnuose, vėl Gera proga puikiam bizniui daro žalia, geltona ir raudona,

Catskill kalnuose, »«”dart* \ u^ui.---------- ••

DAR PRIIMA ĮSAKYMUS Yorke >r
---------------------- prfe Port Washington Avė., ka?bar1?1 Gf,ri?u-

T . . .7 . si- pagal paskutinių dienu reikala-
jos garbei statomą koplyčia ir jrengfcnai. 10% nuosavybės tos geltonos soalvos
jos vardo aukštesnioji mokyk- kainos, gryno pelno įrodoma. tos £eltonQ3 spalvos, 
la. Statyba atsieis 1,500,000 k*1*“ mo,ooo—pusė grynais. Kitų valstybių vėliavos, ku-
* - ■ fu z Didelė proga geram bizniui,
aoienų. greitai išrenkamas Įneštas kapl-

........ .  į ; 1. — talas ir padaromas puikus 
.uždarbis.

Kreiptis informacijų 
CHABUM RCHELUG

ApreHIcimo parapijos piknikas, 
įvykęs liepos 28 d. Polish Na
tional Hali, praėjo linksmai ir 
nuotaikingai.

•*tii*,w»v»nsns-’wsngw«4«•■:»«»

NEW YORKAS

racijas.

Radijo aparatą,

škimo par. piknike, laimėjo 
Mrs. šalinskienė iš Woodhave- 
n°. - y

_ Darbininko metinis piknikas 
įvyks rugpiūčio 11 d., sekma
dienį, Lietuvių Laisvės parke, 
Lindene, 340 Mitehell Avė. 
Programoje. — Įįetuyiškos dai
nos ir šokiai Gros Eddie An- 
drews orkestras.' Pradžia 2 v. 
p. p. Visi New Yorko ir New 
Jersey lietuviai maloniai kvie
čiam) atlankyti B Brooklyno

Redakcijoje lankosi važttojantiems eis specialus 
iš Detroito atostogų atvykus autobusas nuo’ ApreRkhno ba- 
VL Mingėla su šeimą. Sustojo Žnyčios.
pas p. p. Milukus JRichmond ' . -
HflL Miluko lydinf/ VL Min- J00” ^y*!?*^* . ..

to vėliavų
Vėliavos

CAKVKL. WE CREAM STAND 
$50.000 pajamų metuose, nuomos 
sutartis penkiolikai metų. $300.00 
mėnesiui nuomos. Raina $35,000. 
— grynais $15,000, — Ir 5!į — 

dienos atidaryta.

DEUCATSSE - SENDVICIV 
PARDLOnVĖ

Per savaite $1,800.00 pajamų. Gry
no pelno $500.00 savaitėje. Kaina 

$30,000. — Grynais $20.000. Tinka 
dviem partneriams. Nuoma $85.00 
mėnesiui. Nuomos sutartis aštuo- 

triems metams.

jos — žalia, balta, 
ir p.

Pasitrauki nuo 
miško su liūdesiu,
turėtų čia būti visų kraštų, nes 
Jungtinės Tautos įsteigtos 
žmonijos labui ir visom tautom 

: sujungti. Bet daugybė jų čia 
nėra tik dėl to, kad sovietai 
blokuoja: vienų nebeįsileidžia, 
o kitas turi pavergę. Kam ta
da Jungtinės Tautos buvo į- 
steigtos? . S. U.

TeL EVergreen 7-4335 |

Stephen Aromiskis j
(ARMAKAUSKAS) J

Graborius-Batsamuotojas I 
MODERNIŠKA KOPLYČIA į 

423 Metropolitan Avė- |
Br oklyn, N. Y. * |

Tel. STagg 2-5043 £

Malthew P. Baltas*
(BIELIAUSKAS) į

dakci jr įg.

DFU3KONIE

• VASAROJIMUI

RAŠYTI AR SKAMBINTI:

S. Kraunaitis
DRUSKONIE HALL

ANDES, N. Y.

Tel.: ANdes 2-781 su baldais, 501 Ridgewood Av., 
Brooklyn, N. Y. ę TA 7-3507

vusbctis

DIDELĖ INVESTAVIMO 
FIRMA

ALB. BALTRONAS-BALTON i
Reikalų Vedėjas į 

tfDGntMi Street

4

(N. Y.) arba L0well 7-0100
(N J.): arba rašant laišką modern bath, gas - coal comb. 

sudėtos horizontaliai, antrąją V stove Coods — 750 caoacitv
raudona, geltona, žalia. *ING MERRITT & CO- om.innpd driiled PriJ 

Abejais atvejais dvi tirštos ir Foreign LanguageGepartment PP®^> >
nesiderinančios spalvos, kaip ^9^ Grand Avė. $8000 Scheidell, Tel. 26, Jef-
yra Lietuvos vėliavoje, išskir- ■ Englewood, N. J. fersonville, N. Y.

POILSį GRAŽIOJE 
GAMTOJ Wi11iani J. Drake-

Brooidyn. N. Y. |
NOTARY PUBLIC J

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Betford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius 
84-42 JAMAICA AVĖ.

MOKO ANGLŲ KALBOS siūlo mūsų ir 5H kamba
rių namai. Mes taip pat stato
me pagal norą. Telef- (N. J.) 
Toms River 8-4752, New York 
— REgent «106.

naaioaiav Kimos

Dragūnas Woodhaven, N. Y.
Šateikiam garbingas laidotuves.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

visose (
miesto dalyse; veikta ventiitactje.'

Tel. Virginia 7-4499LY 5-1517

METINIS PIKNIKASDARBININKO
Įvyks Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 11 d

Visi New Yorko bei New Jersey lietuviai maloniai Ikvieciami į šį jaukų lietuvių parengimą.
* Specialus autobusas važiuos nuo Brooklyno lietuvių Apreiškimo bažnyčios 2 vai. popiet

LIETUVIŲ LAISVES PARKE


