
kius.

nimo kongreso išvyko į komu* 
nistinę Kiniją. Jie nepaisė val
stybės departamento įspėjimo,

STREIKAI LENKIJOJE 
JAU DRAUDŽIAMI?

Pati Syrija yra 74,000 kv. 
mylių didumo. Gyventojų turi 
4 mil.

Syrijos įvykiai kelia Ameri- * prie sienos vykstantį į Syrijos 
koje naujo susirūpinimo. Dėl sostinę Damaską Amerikos 
tos priežasties parvyko | Wa- diplomatinį kurjerį, atėmė iš 
shmgtoną ir vai- s.DuHes.5y- 
rijos vyriausybė padarė nauju 
žygių išstumti Vakarų įtaką 
ir padidinti savo krašte komu
nistų galią bei palankumą Ma
skvai.

Lygiai prieš savaitę, pirma
dienį, Syrijos policija sulaikė

kad Amerika tebėra karo pa
dėtyje su Kinija ir kad jų vy-

tenka stebėti, kaip Maskva įsi
gyja tvirtą, bazę viduriniuose 
rytuose. To pradeda nuogąs
tauti net pats Egiptas, kuris 
rėmėsi lig šiol Maskvos politi
ne pagalba- Sovietai įsigali to
kioje vietoje, iš kurios jie ga
lės kontroliuoti naftos prista
tymą iš Persijos įlankos ir Vi
duržemių jūros pakraščius 
prie Sueso kanalo. ' •

Tai vienas tš produktyviau— 

rašyti 1905, sėdėdamas Kau
karo kalėjime už dalyvavimą 
1905* riaušėse. Iš ton kHo jo 
"Kalėjimo įspūdžiai", o 1907 
"Vilniaus žiniose" buvo pa- 

ir nebegrįš. Eina kariuomenės skelbtas jo "Amžinasis smui- 
valymas. kimnkas". Kun, Tumas Vaiž-

Tuo tarpu Amerika tik išva- gantas atkreipė dėmesį į jo 
J® .J5ty£Qil^JtyŠS_jdtipl<MI3aŽĮl£U_JfeuL. ir. skatino, toliaurašyti.

Kongreso smūgis EisenhowtriuĖ 
sumažino užsieniui paramos amas 
------ ti šaltąjį karą, užmegstį kul

tūrinį bendradariūavinų suda
rė Kongresui įspūdį, kad įtem
pimas atslūgsta, taig ir užsie
nio paramos reikalas praeina- 
Ketvirta, Kongreso dauguma 
yra demokratų, tad jis ir nori 
šokdinti prezidentą, sukliudyti 
jo politiką ir tuo pačiu metu 
įsigyti minioje populiarumo, 
nors prezidentas ir stengiasi 
vykdyti labiau demokratų nei 
pačių respublikonų valią.

Liuteronai nori 
pažinti katalikus

e Bernare! Baruches, mili
jonierius, penkių prezidentų 

susilankęs dabar kimas patarnaus komunizmo

e AHire baiminamasi, kad 
sukilimas iš Alžiro gali persi
mesti į šiaurinę Saharą, 
yra prancūzų kariuomenės

Gal būt, Jis gybos.

jam -grąžino pasą ir leido ke
liauti toliau, bet rytojaus die
ną įsakė išsikraustyti iš Syri
jos trim Amerikos diploma
tam. Juos apkaltino ruošos są
mokslą prieš Syrijos preziden
tą ir jo valdžią. Esą Amerika 
siūliusi 400 mfl. doL pagalbos 
Syrijai, jei ji dabartinę vyriau
sybę nuvers.

Gal būt toks
Amerikai turėjo; nukreipti a- 
kįs nuo kitų jėgų, kurios ruo- 
šė perversmą Sirijoj. In.tas^, 
perversmas jau įvykė. Kariuo
menėje paėmė valdžią gen. 
Afit bizri, Maskvos šalininkas- 
Prezidentas staiga išvyko į 
Egiptą pas Nasserį tariamai 
sveikatos

valandų. Transporto 
bendrovės sutinka pakelti viso 
50 c. ketvertų metų sutarčiai 
Dabar išvežiotojai gauna va- 
landai po 1,87—2.07 dol.; dar
bo savaitė turi 48 valandas.

šio pirmadienio.
bus neišvengiamas,, jį pajus 
apie 12 mfl. gyventojų. Pieno 
išvežiotojai reikalauja pakelti 

nugirdo iš kapitalistinio atlyginimą valandai 75 centaiskeliui nebus galima sustoti. 
Kalbama taip pat apie galimą 
atšaukimą pasų tiem, kurie 
studijuoja užsienio universite
tuose.

susilaukė iš Kongreso naujo 
smūgio. Gal didžiausio lig šiol. 
Negelbėjo prezidento prašy
mai — Kongresas iš preziden
to prašomų ūžsieftTany" remti 
3,8 milijardų nubraukė pusę 
milijardo. Tai didelis smūgis 
vyriausybės programai-

■ Užsieniui. remti Amerika 
pradėjo nuo 1947 Marshallio 
planu. Tadą rėmė tik ūkinį 
atsigavimą. Nuo 1950, Korėjos 
karui kilus, Amerika pradėjo 
remti ne tik Europą, bet ir 
Aziją, ne tik ūkiškai, bet ir 
kariškai*. Nuo to laiko Ameri
ka remia 59 valstybes. Jom 
sudavė daugiau kaip 50 mili- 
jardų.

Prezidento Eisenhovverio už
sienių politika taip pat parem
ta pinigais užsieniam. Daug 
sykių prašė sumos nemažinti. 
Bet Kongresas nepaklausė dėl 
daugelio priežasčių. Viena, 
daugelis Kongreso narių esą 
nusivylę šelpiamais kraštais, 
kurių dalis pinigus iš Ameri
kos ima, ir ją kolioja, Antra, 
yra nusivylusių Amerikos po
litika, ypačiai viduriniuose ly
tuose. Trečia, paties preziden
to gaivinamos viltys susitarti 
su Maskva,. nusiginkluoti, baig-

dingi, bet dabar jie nereika- 
Sovietinė spauda iš naujo lingi. laikraštis ragina juos 

ėmė kaltinti Molotovą, kad kuo greičiau panaikinti

mas”- Tačiau po kongreso 
komjaunimo sekretorius Al. 
šaliapinas paskelbė įspėjimą 
kritiškai vertinti tai, ką pama
tė ar i ......................
jaunimo, ir ‘‘kovoti su sveti- ir sutrumpinti darbo savaitę 
mos ideologijos idėjom, su ' ^ 40 
morale, su papročiais”. Ką jis 
vadino ta svetima ideologija, 
nepasakė. Tačiau bus turėjęs 

Piktindamas! jaunimo pasi- gaivoje amerikiečių studentų 
elgimu, spauda skelbia vieno nuorganizuotos gatvėse disku- 
kito tėvų pareiškimą, kad jų su informacijom apie 
vaikai nesą komunistai, bet Vengrijos užpuolimą, JT ra- 
tik smalsumo vedami norėję ' ^0 mto •Vengriją skaitymą Anglijoje viena 75 metų 
pamatyti nematytą pasaulį- um,u buvo pasipiktinus metl# moteris mirė begimdyda- 
Ta«au spauda nutyiėjo, kad spwd> lrTVįortą m..

«a didelė atsakomybė tenka ..nelegaliu" pavadino

karinis teismas nubaudė pus
mečiu' kalėjime ir pinigine 
bauda tris Anberikos karius, 
kurie sumušė korėjietį, norė
jusį važiuoti amerfldečtan

Maskvoje, apie vengimą minė
ti spaudoje jo vardą.

Prekybos sekr- Weeks rug
piūčio 18 pranešė, kad Ameri
ka leido prekiauti su Sovie
tais už 19 mfl. dol. naujam

Kas daryti su tais 41 neklaužada, 
kurie pažeidė Amerikos prestižą?

šauktame pasaulio liuteronu 
federacijos kongrese vienas iš 
centro vadovų (Šveicarijoje) 
ragino liuteronus labiau^studi- 
juoti teologiją, ypačiai susipa
žinti su katalikų Bažnyčios te
ologija. Esą Katalikų Bažny
čia turi specialius institutus, 
kurie seka, ką kiti tikėjimai 
veikia, ir katalikų teologinė 
ofenzyva atvertusi daugelį va
dovaujančių asmenybių. Kitas 
kalbėtojas ragino taip pat. stu
dijuoti katalikybę, pažymėda
mas suartėjimo galimybę.

Liuteronų pasauly esą^ 70 
mfl. J liuteronų federaciją įei
na apie 50 mil., kiti neįsijun- 
gę. Daugiausia' jų esą Vokieti
joje; Amerikoje esą 2 mfl. 
Kongrese dalyvavo atstovai ir

“American Journal” reika
lauja griežtai pasielgti su tais 

patarėjas, susilaukęs dabar kimas patarnaus komunizmo neklaužadom, kurie pademon-
87 metų paneigė dabar spau- propagandai. Jaunimas bend- stravo tautinės drausmės ne-
dos paleistą gandą, kad jis • ru raštu atsakė departamen- buvimą tarp amerikiečių. Kaip
norįs vykti j Maskvą, kad su- tlli kad jie naudojasi ameri- dep?" 1̂n’en^S. ^®lgS'
sitartu dėl taikos. ... ' . . , , • t neskelbta. Bet kalbama apie

- , ,... . u j kiečio teise laisvai keliauti.• Prancūzai aiškini, *--J

Sovietų min. pirmininko 
Bulganino vardas tebeminimas 
gausiai Vakarų spaudoje. Vis 
kalbama, kad jis prarado ma
lonę ir jo reikšmė mažėja- Iš 
Čekoslovakijos paleistą žinią, 
kad Bulganinas pašalintos iš 
partijos prezidiumo, Maskva 
paneigė. Tačiau Vakarų spau- pabaltiečių egzilės^ Bet taip 
da ir toliau kalba apie Bulga- pat buvo atvykę žr iš Estijos, 
nino nepasirodymą priimant 
Mongolijos min. pirmininką

' Vokietijoj parlamento rinki
mai bus rugsėjo 15. Ligšiolinė 
propaganda padarė įspūdį, 
kad rinkimus laimės ir toliau 
Adenaueris. Jis kibiausiai puo
la socialdemokratų . kairįjį 
sparną, kuriam-vadovauja bu
vęs komunistas b* sovietų 
agentas Wehneris- Patys so
cialdemokratai mano, kad So
vietų partijos bosas CbruKio* 
vas savo kalbom rytų Vokieti
joje jiem tik pakenkęs, o ne 
padėjęs rinktoms laimėti.

Kas Sovietam 
šnipinėja?

Atstovų Rūmų komisijoje 
Boris Moroz rugpiūčio 17 pą? 
reiškė, kad Martha Dodd 
Stem tikrai buvo Sovietų a- 
gentė. Ji yra duktė Amerikos 
atstovo Vokietijoje 1933—38. 
Dabar- ji su savo vyru Sternu 
dingo anapus uždangos-

Moroz taip pat liudijo, kad 
Sovietų šnipai' dengiasi 55 
Amerikos biznio įmonių var
dais. Jam buvo pažįstamas So
vietam dirbęs Amerikos kari
nio saugumo agentas Vokieti
joje, o taip pat vienas sovie
tam dirbęs sekretorius Ameri
kos atstovybėje Prahoje. Sakė, 
kad

Sovietai Morozui buvo siūlę 
įkišti ągentą ir kardinolo 
Spellmano kanceliarijoje.

o Kanadoje įvykusioje tarpr 
tautinės paštų unijos konfe
rencijoje buvo atmestos Sovie
tų reikalavimas priimti į uniją 
rytų Vokietiją ir kom. Kiniją- 
Siūlymas buvo atmestas 62 

Kaip New Yorkas imasi ko- balsais prieš 19 ir 8 susilai- 
voti, dar neaišku Tuo tarpu 
tik žinia, kad New Yorke vei
kia apie 500 jaunimo gaujų, 
kad nuo sausio pradžios šie
met jaunųjų nusikaltėlių buvo 
įvykdytos 22 žmogžudystės, 
kad miestas pasiuntė 500 pa
pildomų policininkų apsaugai, 
bet paskutinę savaitę vėl trys 
buvo peiliais subadyti

■ --t,. -^17 —-9------

Pieta Korėjoje Ammticoa Ly*1!1** kom. sekretorius 
netų nurvjuje »n>eriKw (Xmmlka * pasmerkė Lodaės 

transporto tarnantojų streiką. 
KąRtMk kad streiką sukurstę 

“cbtoigaMd” ir "prietakas e- 
taRMVtaf*. tąpėjft, kad virai* 
kris dmbtatadcai nepasieks dK 
desrio atiyritiimo. ...

MARTHA DOI>D STERN Ir vyras dtazo už uždangos kaip
• Sovietų lėktuvas SU 23 sovietu žntpaL Steraas yra buvęs sekretorius Amerikos ststovy- 

keleivis rugpiūčio 15 nukrito *** P^oJe-
prie Kopenhagos . Danijoje. 
Dėl miglų lėktuvas užkliuvo 
už dūmtraukio. Visi žuvo.

Gtmęr 1882 UžUožerię kai
me prie Anykščių, baigęs Lie
pojos gimnazijoje keturias 
klases, nusidangino į Maskvą, 
išsilaikė provizoriaus padėjėjo 
egzaminus ir ligi pati karo pa
baigos toje srityje dirbo Tifli- 
se, Vladikaukaze ir kt. Iš Ru
sijos tik į nepriklausomą Lie
tuvą A. Vienuolis sugrįžo ir 
čia netrukus įsisteigė savo vai
stinę Anykščiuose. Ten rašė 
ir tvarkė savo giminės vysk- 
A? Baranausko klėtelę — nw- 
zėjį.-

Laikotarpiui Lietuvoje ir 
priklauso jo didieji pasakoja
mieji kūriniai:: Vėžys, Prieš 
dieną, KryžkeHai, Viešnia iš 
šiaurės, Ministeris ir kt. Tik
ras jo indėlis į lietuvių litera-

o Amerikos spauda tebe- munistoi jau pasinaudojo pro- jis kliudęs vykdyti taikingą m , 
svarsto, kas daryti su 41 ame- ga iškilmingai tuos amerikie- koegzistenciją, tačiau apie pa- • r savadę^vyks;
rikiečiu, kurie iš Maskvos jau- čius išleisti iš Maskvos, o Ma- skelbta nusižudymą, nemini. ta tarptautinis jaunųjų katol!- 

skros spauda smerkė Ameri- . kų dartankų kongresas. Jie
kos "prievarta", taikomą savo PO JAUNIMO KONGRESO buv0
piliečiam. MASKVA ĮSPĖJA SAUGOTIS «We Netrukus išplito 83

Pasaulinis jaunimo kongre- P°'
sas Maskvoje buvo liepos zl- Prein* ru««*60 25 

rugpiūčio 10. Dalyvavę, kaip
Maskva skelbia 34,000 iš 100
kraštų. Pačių sovietinių daly- jęew yorko pieno išvežkrto- 
vių buvę 60,000. Kongreso šū- j^j grasina streiku. Pasžtari- 
kis buvo "taika ir draugišku- maį dėl streiko nustumti iki

streikas

metų ketvirčiui. Tai reiškia 3 
mfl. daugiau nei pirmą ketvir
ti- Amerikos visas eksportas į 
užsienius antrą šių metų ket-

bet paskutinę savaną vėl tiys , rfftiift, kad pasų atėmimą, apie įspėjimą
ątrpi iamac i new YORKA ^uv0 su^y^L Syrijos pasisukimas į Maskvą Spauda jaunimo žygi smer- Amerikos konsulatam, kad tie

Nusiginklavimo komferen- • Amerikos vyriausybė te- virsta dideliu pavojum Izrae- kta. Daugelis nurodo, kad tai pasai galioja tik grįžti į Ame- 
cija po penkių mėnesių Lon- bedaro pastangų, kad Kon- lio valstybei. kompromitacija Amerikai. Ko- riką, taigi, su jais niekur pa-

done artimiausiu laiku ten , . , ......j...-,„t.....
bus nutraukta ir perkelta į fl| . |
New Yorką. Amerikos 
cijos skelbtas optimizmas bai- 
gia išgaruoti, kai pamatė, kad H į
Sovietai išnaudoja konferenci- 
ją ir toliau tik propagandai i Įjį
prieš Amerikos bazes. g

• Lenkijos diplomatas M. 
universitetam, kuriuose jie bu- ° *”• Reluga Anglijoje paprašė ary-
vo mokomi ir kuriuose ne vie- Amerika kovoja prin* savo šmona grįžo į Lenkiją,
ną yra paveikę profesoriai ko- -t—- Esanti komunistė,
munlstai ar jų sbnpatikaL Lei
do piktžolėm įstvristi univer
sitetuose, tad dabar susilaukė 
jų vaisiaus.

o Maskvoje Amerikos tebt* 
atakas W. Goodman susitiko 
pribėgusį Anglijos diplomatą ir 
Maskvos šntyą Burgess.

TYU REVOLIUCIJA 
ANGLIJOJE GILĖJA



Naftos

tBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

M. and Z.,Collision Works

Baras. Sale vestuvėms,

mams, etc.
1. Lietuviai buvo neparuoš-

1883 MAOISON ST.

namus

Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

LUKU

9TŽ GRAND STREET 
BRO^KLYN 11, N. Y.

3. Mano šeima 1944 ^ašaro
jo prie Kėdainių kaįme, kada 
staigiai xusų kariuomenė pri
artėjo, nebuvo galimybės bėg-

gestapas 
piniginę, 
atentato

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkasJBSBlE svk! 

pakfiayų į tinklą, jau nebegali 
H jo Pavaduoti kitaip kaip 
tik savo didžiule auka — savo

tas atentatas prieš Heydrichą buvo įvykdytas. Jtis paskelbė 
prof; Sidney Z. Ehlers švedų laikraštyje “tSagans Nyheter".

Praėjo jau 15 mėtų nuo.to laiko, kada pasaulio Spauda 
mirgėjo žiniodi apie Hitlerio įgaliotinio ^ekoriovakijoje 
Reinhard Heydricho nužudymą irabie.visoi kaimo Lkfiče už

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

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

ntiL h, m<«xboy. «Mjai 
pėAMa» JAV smytMt ■rtirc- 
torto*. parriga* paimt* K ai- 
ftfatetydinuafo Ch. E, W'iKono.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 mčrdydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 16 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol j, PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

parengimams, susi n

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

“Aš, JančaUskas Pranas, sfk 
nūs Alekso, gimiau 1916 m 
liepos 27 d. Šiaulių apsk. Pa
dubysio vaL, Juškaičių km. ū- 
kininkų šeimoje. 1937 Įgijęs 
prekybininko specialybę, pra
dėjau dirbti Lietūkio Mažeikių 
skyriuje; Vėliau dirbau Vilniu
je bei Kaune Lietūkio naftos 
skyriuje”.

“Kokia tamstos šeimyninė 
padėtis?”

Trumpai > galiu paaiškinti, 
kas: įvyko kratos metu mano 
bute- Mano šeima nežinojo, 
kad' «su areštuotas. Mano bu- 
te krienas; pažįstamas slapstėsi 
nuo rusų okupacines valdžios. 
Kratos metų jis suspėjo taip 
palėpėje pasislėpti, kad saugu
miečiai jo nerado. Kitą dieną 
saugumo kąrininfras * su karei
viais savavališkai prievarta 
paėmė iš mano buto kilnoja
mąją'kresni, .patikdami žie-

monarchijus stiliuje. Esanti 
lyg aristokratų plutokratų kas
tos pati viršūnėlė. Lordas lin
ki jai išminties išauginti bent 
savo vaikus kitaip:

Tas straipsnis ir sukūrė An
glijoje -gaisrą. Prieti^dicijų ir

Anglijoje buvo paruošta gru
pė specialiam uždaviniui, ku
ris buvo pavadintas “Out Dis- 
tance”. 1942 balandyje anglų ' 
bombonešiai grupės narius nu
leido parašiutais viršufii Bo
hemijos. Bet įvairių lėktuvų ’ 
nuleisti grupės nariai nesten
gė susirinkti — jie iškriko. 
Vienas iš grupės narių, pavar
de Curda, iš Prahos apylin
kių pasitraukė pas savo moti
ną kaime pietinėje Bohemijoje 
ir iš ten laukė, kas bus toliau. 
Tuo tarpu 1952 gegužės 27 
Prahoje .atviroje gatvėje spro
go bomba ir užmušė automobi
liu važiavusį Hitlerio vietinin
ką Čekoslovakijoje Heydrichą.

Curda nujautė, kad tai jo 
grupės draugų darbas- Jis se
kė toliau Įvykius —

kaip buvo sunaikintas išti
sas kaimas Lidke keršijant už 
atentatą, kaip buvo paskirta -

mimais AHsas Ląetuvos ir Kara- vau 
liaiįčums sHffc rtiriftnes V Vate- 
tylūnes įstaigas, tarybinius 
ūkius, kolchozus; pramonės Į- 

"Ką vaikote 1944 tiėpos mones, transportą, MVB pa
ntim. rusams okupavus Lietu- sienio kariuomenę, MVD, NK- 

GB, upių bei jūrų riviHių lai
vyną, o taip pat kariuomenei 
priklausančias civilines dalis. 

Mano pareiga buvo priimti 
naftos gaminius, atsiųstus iš 
Rusijos ir juos patalpinti bei 
paskirstyti Į bazes - sandėlius, 
o vėliau išduoti Įstaigoms” 

£Ar naftos kontoroje tams
tos' tarnyba nebuvo pertrauk
ta?“ . -■'/<

Gabcik bei Kubis. Juos Curda 
pažino. Pažino ir kitus penkis 
Visi jie. drauge su juo paruoš
ti kovai Škotijoje.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
,PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE 

DARBO VALANDOS: KASDIEN m» 9 vai. ryto iki 7 v.r, 

pirmadieniais nuo 9 vai. rytoRti t vai vak.

areštavo ir įta- ktoriams bd transportui. Vai- ? 
naftos į 

6. Vėtias Im- aęet^įįto,- eųįpėsi Į Kauno | 
į Kauno kalėjš- MGB prašydamas, kad manę tv 

mą- Areštavimo dfaaSoa'vakare nurodė,
mano bute saugumas padarė jog aš tik vienas esu tinka- f” 

mas ątttoa;Jfcųris galėtų pa- ► 
dėti suorganizuoti naujas ba- > 
žes, norint įvykdyti partijos į- J 
sakymą. Į.

Žiestos pabaigoje^manepa-^- 
šaukė MGB, karininkas į tar- * 
dymo kambarį ir pareiškė, Į 
kad esu reikalingas laisvėje » 
svarbiam darbui, todėl nori iš- > 
leisti iš kalėjimo, bet su sąly- J 
ga, jei pasirašysiu MGB už- > 
verbavimo raštą, kuriuo esu į- t 
pareigojamas sekti kitus žmo- > 

(Nukėlta j A pšL) t

1« metų ir Regimantas 9 ■Naftos kc"’,ora 
»ta. Savo ŠeWį-:’naH- atžvilgiu tiesiogiai priklausė

nejimai 
Jaudino 
.gavimą 
motinos 
Prahą.

Atentato vietoje 
buvo radęs mažą 
kurią buvo pametę 
vykdytojai. Curda pažino —pi
niginė priklausė jo grupės ko
votojui Josef Gabcik. Bet Cur
da žinojo, kad grupės vyrai 
veikia tik porom. Vadinas, ša
lia Gabciko-turėjo būti ir jo 
draugas 'Jan.Kubis- Curda ne
galėjo pasakyti gestapui, kur 
jie dabar yra. J^s tik. galėjo 
spėti, kad apie juos gali žino- pridėdamas žodžius: 
ti kovotojas. Moravyec. 
gyvena Prahos priemiestyje ir 
globoja parašiutais nuleistus 
kovotojus. Gestapui to užteko. 
Jis pasibeldė Į Moravec duris' 
Visa šeima buvo suimta? Pas
kutiniu momentu

Morevec žmona suspėjo nu- 
sižudyfL Hfo»į«un*uko nebu

RADDO UMANDA JML/&U8ME 
TUS SKRIEJA TAS KIEKVIENA, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEtP YORKO 
JU. IRCONN. APYLINKĖJE ku
ris, f eS ko atsigaivinimo ue- 
TUVIŠKAME ŽODYJE DLDMMOJE.

DABAR.

Pasidarbavusiam Fr 'draugus 
išdavusiam Curdai gestapas 
išmokėjo- tik * ketvirfada^ ir 
priėmė jį tarnauti j gestapą.

Bet ir tuo milijono ketvirta
daliu neilgai džiaugėsi išdavi
kas. Karas baigėsi Amerikie
čiai suėmė gyvus Curdos vir
šininkus ir nuodytojo Heid-

Lietuviški maisto gaminiai' 

Naujai išpuošta šokių salė.

VOKIŠKI HI-FI "BLAUMINKT” aparatai M 
tvfMyrvTVi ir - -

. GARANTUOTAI TAISOMA:
* o TRLEVtZUA

•o AAUFM RADIO x
< o AUTO RADIO

• Hl—R

Pereitą antradienį Londone 
lordas ATtHneham pakalbėjo 
per televiziją ir išėjo iš studi
jos Į gatvę. Gatvėje prisiarti
no prie jo senyvas 64 metų 
ponas ir davė jam antausi, 

„ ‘.^Priimk 
kuris tai nuo imperijos loja&tų ly- 

gos”. A^i^ dav^; vyras bu- 
vo tutįjau policijos suimtas,'ir 
kitą dieną telsmaš jį nubaude 

vienų syarū (2.80). / M

i. tiro jft-karalienės -BzMetai n gsrtg..ųgHa. 
kuria hnva anas ian- s—

tėvas nuo ttadrtMntių mirė, šiandien’
-raltottės'. BB ___ -■

"Gabcik fr jkubis turėjo sa- kalbas. Karalienė, sakė «d»k- ^7
vo slėptuvę ortodoksų bažny- torius, esanti priversta kafbė- „ , y*”. „
čk»' Kirilo ir Metodijaus po- t i tai, kas jai parašoma Jai y* J*®*\r* *. ”1 * 
gnndyjr - pasakė jis ges- pad^ipus J* jį* dSkžųri^to^vSJ

Bažnyčią gestapas apsupo. gywL žodžiu pakalbėti ir parą*' /
Tri buvo irn-Mb 18. 4 ayti ~y<r ^smetiybėa. rO Jus -1^.1^ jtaa AR^e 
reifariav&ną priduoti atsakė kalbos esaričios kaip įfkd- km,tarp
šūviai. Po ilgo susišaudymo zduavuskto. gimnazistės. JI iš- gos. Vbųję toje kovoje pati 
gest^asHrtktM upitoteti^ auklėU sename atsUiiaisiame kartfietiė^tįti. ■ ' ’

20 mil. kronų už atentatinin- 
kų sugavimą.

Žinios ėmė jaudinti Curda. 
Jaudino ji nekaltų gyventojų 
naikinimas ir tolimesni suimi- 

ieškant kaltininkų, 
ir pažadėtieji už su- 
milijonai. Jis paliko 

atvyko į

BANGA TELEVTSION SERVICE 
940 Ridg»wosd Avs.. Braeltlytt t, N. Y. 

Tek APptogato 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

kurie turėjo pumpuoti vande
nį Į pogrindį. Kai. šūviai nuti
lo ir gestapas galėjo įeiti į 
slėptuvę,-rado septynis kovo- 
tojus nebegyvus — jie pasku- pavaduotoją Kurt Daluege ir įjg e IVl* '*’• ITl k
tintus šūvius buvo sau pasky- juos perdavė čekam. Juos nū- lalčllIVIll AlUCTlK^S till0Cli| ILIll D3S 
rę. Tarp žuvusių buvo ir teisė. Nors Curda buvo pakei- jti? * *“* ' ‘ 1 ' " ' '

tęs pavardę ir save vadino vo
kiečiu, bet jis buvo taip pat 
pažintas, čekų teismas jį taip 
pat pasmerkė mirti.

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

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

kau 1953 m- kovo mėn. Šiau
liuose. Miglovara — Sportinin
kų gf. Nr. 15 pas savo mamą. 
Lietuvoje gyvena mano du 
broliąi’’.

Kodėl nepasitraukėte i va
karus prieš antrą rusų okupa-

Po Ibkatojaus Chochiovo, 
buvusio MVD karininko, per
bėgusio į Vakarus, papasako
tos istorijos apie sovietinius 
metaAis. čia skelbiamas pasi
kalbėjimas jau "nieko naujo" 
nspasako. Bet jis patvirtina, 
kad 'to^M9mė^ton»šio& ri> 
šm aukas renka visa jos ap
rėptos ir valdomos teritorijos 
ploto. Kiek lietuvių yra šios 
rūšies aukų —- kas bepasakys.

“Rusams okupavus Lietuvą, 
buvo įsakyta visiems tarnauto
jams bei darbininkams grįžti į 
senas tarnybos vietas. Kurį 
laiką, nevykdžiau okupacinės 
valdžios įsakymų ir slapsčiaus 
kaįme bei miške tikėdamas, 
kad vokiečių armija išvarys 
rusų kariuomenę iš Lietuvos. 
Vėliau rusų okupacinė valdžia 
paskelbė. Įstatymą, kuriuo mo
bilizuojami visi tinkami karo 
tarnybai vyrai. Nenorėdamas 
vykti Į frontą, suradau Lietū
kio'naftos kontoroje 'valdytojo 
pavaduotojo vietą ir tokiu bū
du buvau atleistas iki karo 
pabaigos nuo būtinos karo tar
nybos”.'

"Kodėl gavote toki pasitikė
jimą, kad buvote paskirtas i 
tokias atsakingas pareigas"?

“Prieš antrą rusų okupaciją 
beveik visi naftos specialistai 
pasitraukė Į vakarus. Anks
čiau esu dirbęs naftos preky
boje vadovaujančiuose postuo
se, todėl ir buvau paskirtas Į 
minėtą tarnybos vietą”.

"Ar galite smulkiau paaiš
kinti, kokia tai buvo tarnyba 

, ir kokiaš funkcijas atlikdavo “Esu vedes. žmona vardu _ , ’_ .' , - A . naftos kontora?Elena. Tunu du sūnūs: Ant- - 
atots



kaitina

Muskato
Buraimi

laimėję. Tuo tarpu Jungtinės* 
Valstybės* padėtis rodosi blo
gėjanti**.

Iš kur toks jaunų nusikaltė
lių gausėjimas Amerikoje?

Apįe kovą sų jaunimo nusi
kaitimais kalbama ne tik New 
Yorke, bet visoj Amerikoj ir 
net visoj Ibroppj. Tačiau NYT 

—galėjo pranešti, kad—_

MKAS

wiii

•*00

nuo

TURKY

Ma departament 
Hriknurtytl dėl 
veDmho.Šitos kompanijos pamažu

' ’fį* ■ ■? ~

rikes stambieji kapitalistai yra 
sugalvoję. Tačiau norėdami 
palaikyti' genis stalykiuš ir su 
anglais, įrsu Saudi Arabija, 
ir su Egiptu, ji stengiasi tylėti 
ar diplomatiniais posakiais 
apeiti tikrovę. O tikrovė ta, 
kad dėl to tamsaus skysčio ei- 
na tamsios varžybos tarp A- 
merikos ir Anglijos.
yra taip pat suinteresuotas 

Tuo cffiaiifliari tręšta* kuris 
nafta. Tai Maskva. Maricvof 
akys į ten nukreiptos no nuo 

šiandien.
Jau 1939 derybose su Hitle

riu Maskva gavo Vokietijos.

tautinių siekimų palaikymas 
turėjo daryti ne ką kita kaip 
tik priartinti Maskvą prie na
ftos. Paskutiniu laiku to sie
kia Maskva jau ir ginklus vie
šai gabendama.

BAnŪlNUMCA te LJKTtfVHJ ONIA&
- - ■ • - ■ '■ - / - .

per metus apie 600 mH. tonų.

1950 Kremlius davė įsaky
mą komunistam viduriniuose 
ir artimuose rytuose palaikyti 
arabų tautinius siekimus. Ir

stengėsi paimti į savo rąrtkas Amerikos vyriausybė B tik- pasiūlymą paimti Wo fi- 
ir naftos transportą. Jom ne- rųjųnė risadatao,^ąAme- rtion Afganistaną, Jnffiją ir 
lahai galėjo patikti, kad Ang- ~ --K':4*' - -•*' —- - —-•
lįįos kontrolėje buvo Sueso 
kanalas, jos veikė savo diplo
matiją,; kad Nasseriui būtų 
nekliudoma stumti anglus iš 
Sueso kanalo srities. •’

Išstumti M ton, onelei įsi*-
SUfNIMO MOwRį~ r•
įėiftno į Raudonąją jūrą, kad 
jų kontrolėje butų Naftos iš 
Persijos keliai.

1955 rudenį arabai iš Jeme
no puolė anglų protektorate

savo rankose turėsime tokius kirtimų nereikia. Juos turėtų 
ginklus, prieš kuriuos niekas suprasti Vakarų vadai. Dėjau 
negalės atsilaikyti.’’ (Iš spėu- dažnai taip elgiasi, tartum 
dos konferencijos 1957 birže- “gražbylio” žodžių nesuprastų, 
lio 11 Helsinky.) arba batų ne jiem taikoma.

pietų Aziją. Bet Maskva pa- 
siūlymą 'atmetė ir sau reikala
vo Persijos, Irako ir kitų ara
bų kraštų. Maskvos akis viliok 
jo ten labiausiai nafta. Ir .kaip 
nevilios

Sovietai su savy salęiltsii ir 
KlnUe turi bevaflt pašę žemės 
gyventojų, o 195S ji gamino 
IK 9^ Ullll|Ony ratWp nMTOSr

pareigūnai aiškino, kad ši kar- Bet ar ne Amerikos visuome- plūsdami, o visi to paties. (į)
ta esanti , karo metu nepasto- nė? vadovai kelia bylas mnky- norėdami — naftos.
viai sudalytų Šeimų padaras, tojam, kurie viešoje mokyklo- Tyliausiai varžybos eina ten
Prideda dar, kad visuomenė je ėmė kalbėti apie religiją ir tarp angių bei amerikiečių. -—
nerodanti susirūpinimo jauni- kaip moralės pagrindą? Tam Varžybos prasidėjo dar toli

laisvės nėra. prieš pirmą pasaulinį karą. ■ / i
šios rūšies paaiškinimų di- Spauda šaukia “Degam”, Pradžioje persvarą turėjo ang-

dėlė dalis sugriūva, pasiklau- bet gaisrą gesina tik plunks- lai. Jų galybė pirmu sykiu su- ■
sius pranęšhnų apie Berlyną- nos rašalu. S. Francisco dar svyravo, kai Saudi Arabijos fl
Ar galėjo būti labiau sumai- uždraudė jaunimui iki 18 me- karalius Ibn Saud nutraukė j
šyti gyventojai kaip Berlyne? tų rodytis gatvėje po 11 vai. sutartį su anglais ir naftą per-
Labiau skurde augusi karta nakties. New Yorkas ir to ne- leido amerikiečiam. Tada bu- ' . j
kaip Berlyne? O tačiau E va- pajėgė. vo sudaryta amerikiečių Ar- ■ j
karų ir g rytų Berlyno parei- Šitokios priemonės tereiškia amcb kompanija. Jau 1954. vi- 
gūnai pranešė, kad viešajai norą nuimti nuo lapelių pasi- sų vidurinių ir artimųjų rytų fabb> 'CTnranmniync, 
tvarkai nėra pavojaus iš jaunų rodžiusį amarą, tuo pačiu me- naftos 62% buvo 22 amerikie- ■ii»teiMMi«rhi« 4AV, yĄtrį
nTOrikattėtn; Nusikaltimų gau- tu leidžiant augalo šakneles čių kompanijų rankose, 
jom esą visai maža. laistyti nuodais.

Bostono

mos ir žurnalai neigiamai Vei
kia .jaunimą. -

tas Eisenhoweris darbuojasi 
dėl taikos ir nenori karo-” (Iš 
žurnalistam pasakytos kalbos 
1956 sausio 25.)

“Ammika nori karo. Tai yra 
n^mčytinas faktas.” (Iš 1957 
gegužės 10 kalbos.)

tris dienas neėdė, kad pran
cūzų kaštu galėtų prisikimš
ti”. (Juokais pasakė kmnpli- 
mentą prancūzų pasiuntinybės 
vaišėse 1956 liepos 14.) 
. “Vengrijos įvykiai atsirado 
dėl Budapešto valdžios kaltės. 
Jei patogiu momentu vengrų 

sušaudžiusi

IŠ TAVO ŽODŽIŲ PAŽĮSTAM TAVE, PAUKŠČIUK!
Geriausia galima pažinti 

žmogų iš jo kalbos. Chrušfto- 
vas pažįstamas pasauliui iš sa
vo šunybių, bet jei pridėsim 
bent kelias citatas iš jo gau
sių oficialių kalbų, tai turėsi
me pilną vaizdą to žmogaus, 
kuris, anot vieno amerikiečių 
žurnalisto išsireiškimo, moka 
aukščiausiam laipsny dėtis ne
kaltas.

Štai jo kalbos:
“Socializmas nėra dešrą

auklėti, o tuo pačiu metu ame- »jo jaunimo nusikaltimų prie- 
rikiečių spanda aliarmuoju ‘žastis. Trumpai sakomos jos 
liūdną reiškinį — nepilname- tokios: (1) šeimoj* ir mokyldo-

Amertkos naftos kapitalistas, 
Amerikos diplomatija laikosi 

sisekė. Jų tvirtovę Nizwa, ang- labai atsargiai. ' 
lų bombonešių remiami, sulto
no kariai jau paėmė.

Tuo tarpu, anglai išlaiko sa- Kyk; 
vo kontrolėj* sklypą žemės, į 
kurį v»si taip veržiasi vienas 
Idtą plėsdami, o visi to paties

Oman' valdo sultonas iš Mu
skato. Jis yra padaręs sutartį____________ _____ _________

. w Ąn^ija dar 1923, kad Ang- p£ savo įtarimo, kad fąj buvo
iš aplinkos pasigauta ^kreipta I*ia S*03 ji priešų, o jis daroma su amerikiečių naftos 
laisvė* idėja jaunimas pateisi- nedarys jokios sutarties su ki- bendrovės Aramco žinia ir pi 

. . . • - ■ --- tais be Londono pritarimo, nigine parama. Anglai 1955
Bet sultono nenori klausyti viešai kaltino, kad Saudi Ara- 
Ima?no Oman. Sukurstęs kai ūja ir “transatlantinės naftos 

Norint jaunimą apsaugoti kurias gimines, jis sukilo prieš kompanijos” mėgino papirkti 
seiehą, kad ]is perleistų Saudi 
Arabijai ir tuo pačiu ameri
kiečių bendrovėm Buraimi 
naftos šaltinius. Anglai dėl to 
nesėdėjo rankų sudėję. Jie 
pirmieji paskatino 
sultoną užimti ginklu 
oazę.

Kai anglai viešai

ba nieko”. (Iš 1956 gruodžio 
kalbos, sakytos Maskvoj.)

“Kas iš mūsų turėdavoių ei
ti pas Staliną, nebūdavom nie
kad tikri, gyvi grįšim ar ne.” 
(E garsiojo raporto, skaityto 
1956 vasario mėn. aukščiau
siam sovietų tarybos suvažia- . /‘Žukovas yra paršas. Jis 
vime)

“Dievas (taip (ikrai pasakė
— Red.) teduodie, kad kiek
vienas komunistas mokėtų 
taip veikti ir kariauti, kaip 
Josifas Visarkmovičius Stali
nas.” (Iš 1957 sausio 17 kal
bos.)

“Sovietinių žmonių gyveni- vyriausybė būtų 
mo lygis šiandien jau yra mik- kelis supuvusius rašytojus ir 
štesnis už tų, kurie kapHylis- intelektualus, tratų išvogta 
tų valdomi”. (Iš jau minėtos daug nemalonių dalykų”. (E 
tarybos raporto.) 1957 balandžio mėn- pasaky-

“Težino ponai kapitalistai, 105 kalbos.)
kad ateinančiais metais SSSR . . ,
praturtins savo idealoginį arse- šiandien rytoj mes 
nalą‘ stipresnių ginkin nž H sunaikinsim.” (E tosto 
bombą. Tas ginklas yra svies- linkėjimų Indijoj, kai ten lan- 
tas .TU diena” kai mūsų ideo- kėši 1956 ir bičiuliavosi su 
ięgija bus sviestu patepta ir Nehru.)
gardžiais valdais maitinama, Prie Chruščiovo žodžių aiš-

čio jaunimo gausėjančius nu

Chicągos socialinio veikimo 
pareigūnai mėgina dalį kaltės 
suversti gyventojų maišymuisL 
Esą dabar sujudo masės plauk
ti iš pietinių valstybių, negrų, 
portorikieČH}; nuo jų ligšioli
niai gyventojai bėga į plie

kti jį iš gatvių į klubus ir kul
tūrinius centrus.

O Paryžiaus socialiniai pa
reigūnai dar pažymėjo, kad 

80—90% jaunę nusftcaltėlię 
•są kdę tš pakrdcusię šaknų.

Kas patikės, kad Amerikos 
vadovaujantieji žmonės nesu
pranta, jog šitos priežastys 
tinka ir Amerikos jaunimo 
nusikaltimam O tačiau ar ne 
amerikinė spauda ištisom sa
vaitėm reklamuoja purvinus 
skandalus iš Hollywoodo, di- 
vorsus, vaikus, kurie savo tė
vus užmušė. Tam yra laisvė- 
Bet ar ne Amerikos visuome- 

lus. Jis pasidavė Saudi Arabi
jos sultono globai. Kai tik jis 
pakėlė ginklą prieš anglam pa
lankų sultoną, susilaukė rėmė
jų — pirmiausia Saudi Arabi
jos. Jie kovojo iš Arabijos 
gautais amerikiečių ginklais. 
Rėmė ir Egiptas, kuris sukūrė 
visą propagandos centrą prieš 
“anglus imperialistus”.

Sukilėliam šiuo tarpu nenu-

tau, bičiuli, į galvą mintis: muosius, kurie tą truputį, ku- — Juk tiesa, Krištupe? sikeitė. su vienu savo giminu- būdavo priimam!, 
koks baisiai tuščias tasai gy- rį jiems atneši, valgo su ndru Grafienės Kotrynos vyras tu- čįu:> atidavė jam savo rūmus Visi tarnai dėvėjo tiktai ge- 
venimas, kada žmogus taip esi ir šypsodamies.-. Taigi, tiesa: • rėjo dailius rūmus, didžius Vienoje, o į.jų vietą paėmė jo' dalingais drabužiais, 
vienas, E visų išskirtas? Ar tokios mintys man dažnai ky- plotus žemės, paikus, puikius ' ~«—-
tu dar niekada nėši pasižiūrė* la ir smarkiai neramina. Ta- žirgus, kasdien valgydavo bė
jęs giliai į dailios merginos čiau tam dalykui man nerei- žaųus, šernus, paštetus ir ki- 
akis? Ar niekada nėši apie ją kia dviejų šimtų tūkstančių tokius skanumynus; gerdavo 
svajojęs? Ar nėši svajojęs guldenų... Juk ką aš beveik- tikrąjį Bordo vyną ir šampa- 
apie šeimos laimę, kuriai nie- čiau, gavęs tiek pinigų? To- ną. Ir žiūrėk — vis dėlto ėmė 
kas kelio nepastoja, tiktai ta- kio darbo, kuris įveikiamas ir nusišovė. Daug pinigų turi 
sai neturtas? turint truputį proto, kiek daugelis didelių ponų; tačiau

tavęs purvu, tai visada pama- Jonas istžitrėjo į virpančią man jo yra, tada jau nebega- pakankamai pfoigų tetari ne- 
Jonas pašoko atbulas, pašo- nai: “Jeigu aš ir vėl taip žvakės liepsną, ip pypkė jam lėčiau dirbti, o kitokio, aukš- turtingieji žmonės.

ko taip, jog net pypkė nukri- ūmai iškilčiau į viršūnes, ko- užgeso, kai jis taip sėdėjo, ne- tesnio darbo jau nebe man iš- — Gerai, mano mielasis,
to nuo kandikHn kius aš vėl laikyfiau patrink- judamai įsmeigęs akis- mokti. Ir man būtų lemta tas tebūnie ir taip. Jeigu nenori

— Pusę milijono? Negi nori tas, kinkomuosius ir karietas!” 1—,----------r------------------ . . .
su manimi paštą apiplėšti? Tačiau ką aš beveikčiau su savo svajas. Nupūtė iš pypkės žmonių, kurie turėdami krū- tai padaryk fi meDės artimui.

TURTINGI
SKURDŽIAI

59.

M. JOKAJVS
rūmus Pešte.. Ji nenorėjo gy- Vieną kartą po pietų prie 
venti savo nelaimių scenoje. durininko priėjo policininkas

Tik vieną kartą į dar buto ir pareiškė turįs reikalą pasi- 
nuvykusi į Vieną TUgnerio kalbėti su grafiene- 
dirbykloje užsakyti paminklo Policininkui negalima pasa- 
'grafo Oskaro kapui- Savivat kyti, kad jo nepriims. Duri- 
<įybės tarnyboje ji išsirūpino ninkas atidarė stiklines duris 
ir pastatyti ant jo kapo pa- į priemenę ir parodė jam ląip- 
minklą citrinėse kapinėse, tas, išklotas juodais patiesa- 
garsiųjų žmonių skyriuje. Ne- lais.

_________ ________,________ _ . mirtis buvo pakankamai jį iš- nas. Įėjus policininkui, jis pa-. 
Staiga jis nusipurtė liūdnas pats, kas esti lemta tiekai ko nors pamūryti oš pinigus, garsinę. šaukė kambarinį. Abudu buvo

__________ c____ t ____ ________ T _ _________ __ _______ ___________ : ’ * * - • •* - - Apje grafienė apsivilkę juodais frakais, juo-
— Ne. Mufa galime tatai šimtais lūkrtančių? Vis tiek dūmus, o kas Hko — iškratė vas paveldėtų pinigų ir nėži- Nelaimingoji motina labai sid- gbuvo Pešte vyriškai persi- domis iki kdių kelnėmis, juo-

gauti padoriausiu būdu, gali- negalėčiau kasdien valgyti po ant delno. Paskui tarė: nodami, kuriems galams juos vartauja. Dėl savo dukters ji rengusi, nežinojo niekas, tik- domis kojinėmis ir baltais ka
me iki to prieiti visų tiesiau- dvejus pietus, arba E karto — Išgerkime! sunaudoti, palieka tinginiai ir pasiryžusi visko išsižadėti ir tai kaikurte policijos žmonės, klaryšiais. Įleido policininką į
siu keliu. Grafienė Katryna X. avėti po dvi poras kurpių, .0 — UŽ sveikatą tos, apie ku- veltėdžiai Neuždirbtas pinigas viską padaryti. > Visi manė grafienę Šį laiką prieškambarį, kur atvykėlis
X. kaip tik tiek yra paskyrusi taip pat ir miegoti nemiego- rią galvoji! nesukuria laimės. Jeigu. Šįan* — Tačiau ji ne iš to galo ištūnėjus sąVo p&yje, kur nors nusii
tam, kurs suras josios dukterį, čiau geriau, kaip kad miegu Trinktelėjo stikline į stikli- dien staiga tapčiau turtuoliu, pradėjo. Skiria penkis škotus totimęje užnofioja. Tiktai jos bėlę.
Girdi! Pusė nrilijono! Mudu dabar. Tame draugų ratelyje, nę.
galėtume pasidalyti. Aš tau kuriame dabar sukfnėjumn, 
duočiau du Štatus tūkstančių, palikti nebegalėčiau; kitur Ir 1

jau pamilau neturtą.
__ Tai ne tiesa,. i

netarta niekada nesojunksta- pirma buvo potidninkų ir ga- rią niekas oi žinote nežinotų.
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Anglijos lietuvių sodyba
DARBININKAS

Pradėti bet kurį biznį, netu
rint pakankamai pinigų, Ang
lijoje yra labai sunku. Ypačiai 
nelengva yra svetimšaliams- 
Tačiau mažytė ir vis nykstan
ti Anglijos lietuvių kolonija 
(apie 3,000) dideliam visų nu
stebimui pirmuosius ledus šio
je srityje jau yra sėkmingai 
pralaužusi. Anglijos lietuviai, 
matydami, kad visokia organi
zuota veikla, jeigu tik ji ne
turi po kojomis realaus ir kie
to pagrindo, pamažu silpnėja 
ir nyksta, nutarė tokį pagrin
dą susidaryti.

Iniciatyvos ėmėsi. Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga, 
kuriai jau visą eilę metų vado
vauja turįs neabejotiną biznie
riaus “gyslelę” ir dar nepri
klausomybės laikais buvęs 
“Maisto” b-vės atstovas Angli
joje, p. Bajorinas. DBLS-gos 
rūmuose, prisitaikant prie 
krašto Įstatymų, buvo sukurta 
Akcinė Lietuvių Namų Bend
rovė, kurios vyriausiu direk
torium nuo pat pirmos dienos 
taip pat yra M. Bajorinas. To
ji bendrovė, iš pradžių įsigi
jusi namus Londone, vėliau 
ėmė savo veiklą gana spar
čiai plėsti. Nors ir turėdama 
nemaža finansinių sunkumų, 
Lietuvių Namų bendrovė šiuo 
metu jau turi dvejus didelius 
namus Londone, spaustuvę, 
knygų leidyklą ir gražią va
sarvietę. kuriai duotas Lietu
vių Sodybos vardas. Pažymė
tina. kad toji bendrovė fakti- 
nai yra jau perėmusi iš Lietu
vių Sąjungos ir kultūrinės vei
klos didelę darbų naštą. Pav., 
ji leidžia vienintelį Europoje 
lietuvių savaitraštį “Europos 
Lietuvį”, suorganizavo “Ni
dos” klubą ir įvairiais atve
jais paremia tautinę lietuvių 
veiklą-

Lietuvių Sodyba Anglijos 
lietuviams yra Lietuva minia- 
tūroje.

Būdama toli nuo didžiųjų 
pramonės centrų, pirmoje ei
lėje ji sudaro puikias vasaro
jimo sąlygas, nes oras yra ty
ras ir aplinkuma labai graži. 

Sodybos administracijos tik- minimas... Bendrai paėmus, 
slas yra padaryti ją tikrai Jie- Lietuvių Namų Bendrovė ir 
tuviška reprezentacine vietove ypačiai Lietuvių Sodyba popu-

ANGLIJOS lietiniu Sodybom namai.

Didžiulis 35 kambarių Sody
bos pastatas vasaros metu su
talpina iki 50—60 vasarotojų. 
Jei priklausantis žemės gaba
las (virš 25 ha) su puikiais 
miškeliais, daržais ir žuvingu 
ežerėliu sukuria tikrai lietu
viškos sodybos vaizdą. Tą vaiz
dą dar labiau paryškina prie 
pat įvažiavimo ant aukštumė
lės esąs meniškas kryžius—Rū
pintojėlis, pastatytas lietuvių 
aukomis DBLS-gos dešimtme
čiui paminėti.

Sodyba yra visiškai savaran
kiška ir atskira ūkiška Įmonė.

Savas vandens tiekimas 
(“Kleboniškiai”), sava nors ir 
menkutė elektros jėgainė 
(“Petrašiūnai”), savas maudy
mosi baseinas. Nors kadaise 
prabangiai įrengtas ūkis per 
ilgesnį laiką niekam neprižiū
rint buvo smarkiai apleistas, 
tačiau lietuviams jį perėmus, 
vėl pamažu pradedama atsi
kurti ir susitvarkyti. Jau išarti 
dirvonais virtę daržai, atstaty
ti šiltnamiai, užtvertas višty- 
nas. Visa tai gerokai sumažina 
maitinimo išlaidas ir įgalina 
patiekti vasarotojam šviežius 
produktus. Pažymėtina, kad 
prie daugelio kūrimosi darbų 
ne mažai prisideda didelė da
lis lietuvių vasarotojų- Kiek
vienas į ją atvykęs jaučiasi 
tarsi savuose namuose ir la
bai dažnai neraginamas imasi 
kirvio, kastuvo ar kurio kito 
įrankio vienam ar kitam dar
beliui atlikti. Lygiai kaip 
anais laikais į tėviškę iš miesto 
parvažiavus... Sodybą iki šios 
vasaros administravo p. Žu
kauskas, o dabar perėmė agr. 
J. Lūža. kuris čia persikėlė 
kartu su visa šeima.

Anglijos lietuviai, sudėję 
ne mažai pinigų Sodybai nu
pirkti, dar visų sunkumų ga
lutinai nėra įveikę. Dar trūk
sta ne mažo kapitalo vidaus 
įrengimams, ūkio padargams, 
baldams ir pagražinimams. 

kuria galėtų didžiuotis ir mie
lai lankyti ne tik savi, bet ir 
svetimieji-

Didesniu kapitalas Anglijoje 
ne lengvai sutelkiamas, todėl 
dar reikės ne maža darbo ir 
pasiaukojimo, kol Lietuvių So
dyba bus galutinai sutvarkyta.

Perkant Sodybą, pirmykštis 
tikslas buvo iš jos padaryti 
lietuviams seneliams prieglau
dą. Valdžia tokios prieglaudos 
steigimui pritaria ir žada ją 
paremti. Deja, kandidatų kol 
kas atsirado labai nedaug. Iki 
šiol yra pastoviai apsigyvejię 
tik du seneliai — pensininkai. 
Prisiėjo sukti kita kryptimi — 
iš Sodybos padaryta vasarvie
tė, kuri sėkmingai eina jau į 
trečiojo sezono pabaigą. Tik 
visa bėda, kad labai žymi va
sarotojų dalis yra ne lietuviai.

Saujelė po visą kraštą išsi
barsčiusių lietuvių nepajėgia 
(kartais gal ir nenorį) savos 
vasarvietės užpildyti.

Nenorint prisieina priimti 
kitų tautų žmones. Kandidatų 
netrūksta. Ypačiai važiuoja 
šeimos, nes sąlygos vaikams 
vasaroti yra idealios- Galvoja
ma jau apie' Sodybos praplė
timą, pastatant specialius ma
žus vasarnamius. Tik visa bė
da, kad šitam planui įvykdyti 
taip pat trūksta pinigų.

Labiausiai Lietuvių Sodyba 
yra populiari Anglijos lenkų 
tarpe.

Jų čia kasmet atvyksta vis 
daugiau ir daugiau. Lenkus 
traukia ne tik gražios gamti
nės sąlygos ir puikus lietuviš
kas maistas, bet taip pat ir 
savotiškos simpatijos lietu
viams. Daugumas lenkų vasa
rotojų moka po viena kitą lie
tuvišką žodį, yra Lietuvoje 
gyvenę arba tiesiog kilę iš lie
tuviškos giminės. Stebėtina, 
jie šita kilme didžiuojasi ir 
vienas kitas laiko save lietu
viais, nors ir nemokėdami lie
tuviškai. Senosios unijos prisi- 

liarina lietuvių ir Lietuvos* 
vardą šitame krašte daugiau, 
nei visos kitos priemonės su
dėjus krūvon

Nesvetima Sodyba yra ir 
Amerikos lietuviams, kurie 
užklysta į Angliją.

Joje jau yra buvę apsilankę 
tokie žinomi lietuviai, kaip pp. 
Bachunai, p. Trečiokas, pp. 
Biežiai ir kiti. Tikimasi, kad 
Sodybą aplankys ir prel. Bal- 
kūnas, kuris, berods, neužilgo 
žada atvykti į Angliją. Angli
jos lietuviai tikisi, kad ateity
je svečių iš anapus Atlanto 
ir iš Europos padaugės, ir Lie
tuvių Sodyba pasidarys ne tik 
Anglijos, bet ir visų lietuvių 
Sodyba.

Lietuvių Sodyba gražiai pa
sitarnauja ne tik kaip vasar
vietė, bet taip čia yra labai 
geros sąlygos įvairiems dides
nio masto lietuvių susibūri
mams. Čia kasmet stovyklauja 
lietuvių skautai ir vyksta lie
tuvių konferencijos. Praėju
siais metais per Sekmines bu
vo suruoštas lietuvių Eucha
ristinis Kongresas, o šiais me
tais grandiozinis DBLS-gos de
šimtmečio minėjimas. Į abejas 
iškilmes suplaukė beveik treč
dalis visų šiame krašte gyve
nančių lietuvių. Esant reika
lui, Sodyba galėtų pasitarnau-

'ti net ir tarpkontinentaliniams 
mažesnio masto lietuvių susi
būrimams. J. L-a. LIETUVOJE paskutinis šienapiūties vežimas

MINĖS BAŽNYČIOS ŠIMTO METŲ SUKAKTĮ
' Šv. Kazimiero parapija šie
met rudenį minės savo bažny
čios pastatymo 100 metų su
kaktį. Kadangi panašūs minė
jimai retai gyvenime pasitai
ko, tai norisi nors šiek tiek vi
sus arčiau supažindinti su tos 
bažnyčios atsiradimo istorija 
ir jos buvusiu personalu.

Senais laikais Nashua buvo 
ištisai apgyventa puritonų.

Tuo metu čia katalikų visai 
nebuvo. Tačiau jau 1834 me
tais čia šiek tiek atsirado dar
bininkų airių - katalikų, o 
1845 m., pravedus geležinkelį 
į Nashua, jau daugiau priva
žiavo airių katalikų, nors ir 
1850 m. dar jų buvo nedau
giau šimto. Tais laikais tie ka
talikai buvo aptarnaujami bos- 
toniškių kunigų McDermott. 
Flood ir VVilliams, o taip pat 
ir kun Tymothy O’Brien iš 
Lovvelio. Šis pastarasis buvo 
pirmas kunigas, laikęs čia mi
šias John Dempsey namuose 
1850 metais. Po penkerių me
tų, t. y. 1855 m., vyskupas 
Bacon jau paskyrė Nashuai 
pirmą nuolatinį kunigą John 
O’Donnell, kurio pareiga buvo 
be savo tiesioginio darbo Na- 
shuojc reguliariai vykti laiky
ti pamaldas ir i Concordą, Pe- 
nacook. Milford ir Hollis.

Šitam kunigui nepaprastai 
buvo sunku vykdyti savo pa
reigas, nes visi buvo nusistatę 
prieš katalikus. Tačiau jis, bū
damas labai gero ir malonaus 
būdo, visus sunkumus .sėkmin
gai nugalėjo.

NASHUA, N. H.

Kun. O'DonnelI, nežiūrint, 
kad 1856—1857 m. buvo fi
nansinė depresija, visgi 1856 
m. Temple gatvėje pastatė da
bartinę bažnyčią, kurią 1867 
m. lapkričio mėn.' Portlando 
vyskupas pašventino ir pavadi
no Nekalto Prasidėjimo baž
nyčia.

Tais pačiais metais buvo 
pastatyta klebonija ir Hudson 
įrengtos kapinės. Su laiku 
kun. O’Donnell pasidarė labai 
populiarus žmogus Nashuoje. 
Jis vietos gyventojų nekartą 
buvo išrinktas ir į švietimo 
Valdybą nariu. Jis mirė 1882 
m. sausio mėn. Į jo vietą bu
vo atkeltas kun. Patrick Kola- 
han iš Keene Jis mirė 1891 
m. kovo mėn. Jo įpėdinis ku
nigas Edmund Buckle, jausda
mas, kad dabartinė bažnyčia 
airiam < yra perankšta, nu
pirko kita bažnyčią — St. Pa
trick Spring gatvėje ir prie 
jos pastatė mokyklai geras 
patalpas. 1897 m. kun. Bučk
io. padedamas kun. John 
O’Neil. bažnyčią pagrindinai 
atnaujino.

Kai airiai persikėlė i savo 
naują bažnyčią i Spring gatvę, 
lietuviai katalikai, kurių jau 
buvo suaugusių apie 400 ir 
vaikų apie 300, suorganizavo 
savo parapiją ir 1906 m., pir
mo klebono kun. Leo Tyllo 
vadovaujami, bažnyčią Temp
le gatvėje iš airišių nupirko

Tais pat metais bažnyčios 
vardas buvo pakeistas i šv. 
Kazimiero vardą. Kun. Tyllo 
mirė 1920 m. Jo įpėdiniu bu
vo paskirtas kun. Paul Daniū- 
nas, kuris buvo ypatingai vi
sų gerbiamas dėl jo labai ma
lonaus būdo. 1928 m. jam 
mirus, jo įpėdiniu buvo kun. 
Ignas Abromaitis, kuris klebo
navo iki 1931 metų. Nuo 1931 
m. klebonu buvo paskirtas 
kun Antanas Bružas. £ paskui 
kun. P. J. Liutkus. 1940 m. 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Mykolas Cibulskis, o jam mi
rus, klebonu tapo jo buvęs vi
karas kun. Juozas Bucevičius. 
kuris iki šiam laikui sėkmin
gai klebonauja. Jo padėjėju 
paskirtas kun. Adolfas Vai
nauskas. atvykęs iš Europos 
kaip pabėgėlis iš -Lietuvos.

- Kun Bucevičius ir kun. Vai- 
•nauskas yra savo parapijiečių 
labai mėgiami ir gerbiami. 
Jie atliko daug naudingų pa
rapijai darbų, būtent: bažny
čią atnaujino iš oro ir iš vi
daus, įtaisė naujus vargonus, 
nupirko sklypą numatomiems 
sesučių namams pastatyti ir 
t. t. P-S.

• Europos Liet. Fronto Bi
čiuliai studijų savaitę surengė 
rugpjūčio 4—11 d.d. Schon- 
dorfo mieste. Vokietijoje. Pas
kaitas skaitė: dr. K. Čegins
kas, dr. J. Grinius, dr Z. Ivin
skis. dr A. Maceina. V. Nat- 
kus ir kiti.

• Dr. V. Vygantas atstova
vo Studentų Ateitininkų Są
jungą tarptautiniame Pax Ro
maną kongrese San Salvadoro 
valstybėje rugpjūčio 2—7 d. 
Iš ten. aplankydamas Guate- 
malą. nuskrido į Los Angeles, 
kur dalyvavo vyčių seime ir 
atstovavo Ateitininkų Federa
cijos vyriausią valdybą-

• Naujus skautų vadovus 
šio rajono vadeiva v. s. A. Ma
tonis paskyrė: Elizabetfco 
draugovei — draugininką Alg. 
Bitėną, adjutantą Alg. Bud- 
reckį. New Havene nuo liepos 
25 įregistruotas naujas skau
tų vienetas, kurio drauginin
ku paskirtas psktn. V. Sušins- 
kas, adjutantu — J. Kisielius-

• Mergaičių pensijonate 
Puntname. Conn.. yra dar vie
tos ateinantiems . mokslo me
tams. High School — Akade
mijoje mokslas prasideda rug
sėjo 5. Kas norėtų, turi sku
biai užsiregistruoti. Atlygini
mas mėnesiui pensionate 35 
dol. Kreiptis Į Sister Super- 
ior, Immaculata Con. Convent. 
R. F. D. 2. Putnam. Conn. 
Telefonas — Walnut 8-5828.

• Dr. J. Girnius LB Tary
bos III sesijoje skaitys refera
tą apie Lietuvių Bendruome
nės gyvenimą ir ateitį kultū
rinės veiklos požiūriu. Tarybos 
sesija vyksta Chicagoje rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 d.d. 
Morris o n viešbutyje.

• Kun- J. Vaitiekūnui rug
pjūčio 15 suėjo 25 metai kaip 
jis klebonauja šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Providen- 
ce, R. I. Minėjimo iškilmės ati
dedamos į spalio mėnesį. 
Paieškomas Viktoras Rubac- 
kis iš Telšių. Paieško Stasė 
Smilgevičiūtė - Gutauskienė. 
122 North St.. Brockton 18. 
Mass.

• Balfo centre liepos men. 
Vasario 16 gimnazijai parem
ti gauta aukų 2,101 dol. Dau
giausia jų surinkta Chicagoje 
— 1.407 dol Balfo kitiems 
reikalams aukų ir įmokėjimų 
liepos mėn. gauta: — 4,638.59 
dol.. daugiausia jų gauta iš 
Illinois valstybės — 3.335.34 
dol. Įvairių gėrybių . gauta 
1021 svaras; daugiausia jų 
pristatė Massachusetts valsty
bė — 528 svarus.

• Kompozitoriaus V. K. Ba
naičio minėjimas rengiamas 
lapkričio 17 New Yorke. Jo 
kūrinius išpildys solistai Vin
cė Jonuškaitė. Vaclovas Veri- 
kaitis. smuikininkas lz. Vasi
liūnas, pianistas Aleksas Mro- 
zinskas

• Liet. Enciklopedija jau 
išleido 11 tomų. Dabar baigia
mi paruošti trys tomai, kurių 
tarpe bus ir specialus tomas 
apie Lietuvą. Iš viso numato
ma išleisti 24 tomus.

METINIS PIKNIKAS
SŪ LABAI ĮVAIRIA PRAGRAMA

Brocktone, Vienuolyno Sodyboje
261 Thatcher St.

Rugsėjo - September 2, Pirmadienį
Labor Day

r | 
2

i 
3 
i

PIHMiRAMOJE

11 vai. pamaldos. Šv. Mišias aukoja prel. P. Juras.
Pamokslą sako prel. M. Krupavičius.

12 vai. pietūs. Nuo 2 iki 4 vai. muzikos programa. At
lieka Brockton© miesto benas. 4 vai. p.p. groja 

Bostono šv. Petro lietuvių parapijos benas.

Rėmėjų skyriai turės savo stalus. Bus įvairių laimėji
mų, skanių valgių ir gėrimų, šokių ir žaidimų.

VISI RUGSĖJO 2 KVIEČIAMI | BROCKTON, MASS.
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MICHIGAN FARM SURIS
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KUR TAUPYMAS DUODA

Auto mechanikas

Juozas Andriušis

Jeigu abejojate, paprašykite pameginimni. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, "kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame lapai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot IBgrigan Farm Sūrį, kuris pafiko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toižau jums gaminti tik 
patį geriausia sūrį.

PRALEISK ATOSTOGAS CKYJE
Patogios lovos, geras maistas. Viso
kį sportai. Arti plaukymo galimy
bės, taip pat ir' laiveliu plaukymas. 
$35 savaitei. Atvira ištisus metus. 
Rašyk ar tetefoanok Hoosfc FaHs 
753 J L’ Arti kat. bažnyčia.

Meadoubroek Guest House and 
Farm Boskirk. N. Y-, Route K

Jei atidarai 
ar daugiau 
prie esamos tą pačių su
mą, gaunate veltui šį pa
tvarų pirkimo krepšį.

Mokyklos reikmenų dttu- 
te $10.00 taupyto Jam*.

Sis pilnas rinkinys pieštu
kų, liniuotės. trintuko, 
drožtuko yra veltui tam, 
kas atidaro $10.00 su
skaitą, ar prie turimos 
prideda šią sumą.

Tikras Ouran krepšts už 
$100.00

Užpildomi fedėralfaiai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudtMuna automoMDai, 
namai, batauu, mziuai ir aanenmia tprtaa nuo ugnie* ar įvairių 
ruilą ateakomybės bei pavogimu, davė galite apsidraasti nuo 
neiaHnu«$ų aiaiuknuų oei ligos, kartu apmokant i* Ugontnėa 
Klaidas ♦.

Gyvybės apdraudimas — TRAVKLERS INS. CO, Hartford; 
UsMectsrtM

Greitas ir ląžunnga* pataraavttnas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto ttd 8 vai vak.

87—09 Jamaka Avė. VFeedhaven. 21, N. Y
Vlrgteh 7-4477

NEW HICHMOND 
Kectucky Avė. First from wa’k 

Ocean view rooms. Large veranda, 
TV. Modem airconditioned Rest- 
aurant, Elevator, Private baths 

& running water. Walk to Cath. 
church.

For summer
$2.50 per persdn up. Write fer 
Free Hotei Hterature. W. F.

Knetler. Own., Mgr. Phone At
lantic City 5-0151. Free bathing.

!ežkokit aukštesnį
Miręs anglų dramaturgas 

Bernardas Shaw nemėgo klasi
nio, baleto. Kartą jis teatro 
direktoriui pašaipiai patarė:

— Užuot savo balerinas ver
tę vaikščioti pirštų galais, ga
lėtumėt pasiieškoti trupuėlį 
aukštesnių.

Vaiku psichologas
Jonuko tėtis buvo didelis 

naujosios vaikų psichologijos 
šalininkas. Jis laikėsi dėsnių: 
nevalia vaiko bausti, barti, 
mokyti, Įspėti, tik reikia duo
ti pavyzdį. '

Sykį paguldytas Jonukas ne
norėjo miegoti. Tėvas tada 
atsigulė greta,jo ir “vaidino” 
miegantį. Jonukas vis nesiryžo 
pasekti pavyzdžiu. Po pusva
landžio jis jau atsiranda vir
tuvėje pas motiną ir pridėjęs 
pirščiuką prie lūpyčių
— Tšššš. mama! Papa

Aš einu pas gydytoją. 
Man skauda kaįrę ausį!

— Neverk, mažyti! Dakta
ras pažiūras, duos vaistų,- ir 
nebeskaudės. Daktaras labai 
geras;..

— Ne dėlto aš ir verkiu... 
Motina man išprausė ir svei
kąją ausį — prapliumpa dar/ 
graudesnėmis aimanomis ma
žasis pacientas.

Ir moralu, ir padoru
— Ei, seniai besimatėm! Ką 

gero beveiki?
— Varau biznį su moterim. 

Jas varginu kaip vergei ne
leidžiu daug valgyti, atimu iŠ 
ju oinigus, o kai susitraukia 
į šakalį, paleidžiu savais ke
liais.
— Tai nemoralu, nepadoru!..

— Ir moralu, ir padoru, 
Esu grožio saliono savininkas.

nėlė ir Čiurlionio ansamblio 
tautinių šokių grupė* Darbą 
stipriai parėmė Bendruomenės 
apylinkė: nuomojo repetici
joms salę, apmokėjo dalį ke
lionės išlaidų ir kt.

Iš Clevelando dabarties gy
venimo pažymėtini ypačiai du 
įvykiai. .

Policininko uolumas
' — Labai dėkui, pone, kad 
mums padedate vykdyti teisy
bę — sako budintis policinin
kas atnešusiam rastą piniginę.

Ar tai ir^iskas? — tei- 
raujasi vyrukas. '

— Ko dar tamsta norėjote? 
man priklauso tam tikras pro
centas... radybų. Aš galėjau 
tos piniginės ir visai neat..

— Ak, tai tamsta šitoks! — 
lyg įgeltas užkerta budintis— 

Norėjote piniginę pavogti?! 
Jei tamsta toks, prašau klau
syti ir atsiminti: teisybės ir 
įstatymų vardu piliečiui Jur
giui Bukui griežtai „draudžia
ma -rasti —pamestus daiktus! 
Supratai!-..:'Gali eiti!

■ raokmhĮ.AtiAiodamamokyk 
laL ko iš jos oticisjted: buvo 
reikalaujama. ji, visada rodėsi 
turintį ir lietuvišką širdį. Jos 
pastangomis / ir darbu į mo- 
kyklos pasirodymų programą 
buvo traukiama ir lietuviškų 

; dalykų. Pvz. ir per šių moks
lo metų baigimo iškilmes vy- 
resniųjų skyrių mokinių cho
ras padainavo trejetą lietuviš
kų dainų; sujungtų su plasti
niais mergaičių judesiais. Bu- 
vo miela klausytis, gražu žiū
rėti. Pačios iškilmės buvo 

--.pradėtos JJefaiyes hmmu. Tai
gi jai rūpėjo Ir lietuviškasis 
mūsų jaunimo reiškimasis- At
simenant, kad ji buvo gimusi 
Amerikoje, šis jos asmens 
bruožas suspindi ypačiai sim
patinga šviesa.

O kad seselei M. Raimundai 
lietuvybė rūpėjo, gražiai rodo 
jos pastangos pagilinti litua
nistikos mokslo žinias. Šitai 
ją nuvedė į šiais metais prie 
Fordhamo universiteto veiku
sius vasarinius lituanistikos 
kursus, čia ji klausės lietuvių 

džiaugsmo kalbos, lietuvių literatūros, lie
tuvės istorijos ir geografijos, 
paskaitų, susipažino su lietu
vių tautos aspiracijomis. Buvo 
indį gyva, žvali. Nei kursų 
lektoriams, nei jos draugėms 
kitoms seselėms, turbūt nei 
jai pačiai nė į galvą nėątėjo 
mintis, kad jos laukia tokia 
staigi ir netikėta mirtis. Rugp- 
3 d. atėjo žinia, kad seselė M- 
Raimunda staiga ir sunkiai su
sirgo. Gavo paskutinį patepi
mą.' Rugp. 7 d. 10:15 vai. v. 
mirė. Laidoti buvo parvežta į 
Pittsburghą ir rugp. 12 d. iš 

vienuolyno 
šv. Kazi-

įsiniai kambariai su privačioms vonioms 
rfas N. Y. valst. maud. baseinas. 
Arti katalikų bažnyčios.

Žavi vieta pačiuose Ca t skili 
kalnuose

Mūsų Casino Bluo Mirror Vilią Maria 
yra burtai

MAINĖS FALLS 1, N. Y.
Įvairūs sportai. Elegantiška šokių salė su geru orkestru.

Kainos labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotos 
knygutės, rezervuokis vietos.

Puikiausia namų stiliaus virtuvė .su 3 gausiais valgiais 
per diena.

šv- Pranciškaus 
koplyčios palaidota 
miero kapuose/ 

Gimusi 1911 m.
Mahanoy City, seselė M. Rai
munda mirė eidama 47 me
tus. Taigi geriausiame savo 
pajėgume. Clevelando lietu- 

gailisi jos netekę, nes ji 
biivo reikalinga. Tesutei- 
Viešpats jai amžinąjį atil- 

St-P.

Taip ir yra
— Taip, panele. — ] 

tino daktaras. — Nieko ypa- 
tihgo, tik paprastas galvos 
persišaldymas, kaip sakėte 
jūs. Kur tas galėjo atsitikti?

— Tikrai nežinau, bet tur
būt sekmadienį- Iškylaudama 
kiek ilgiau pasėdėjau ant šla
pios žolės.

Grvwing ... GRO W/NG ... GROIYING 
•.. Tbcmiv to your thrift and good jud^mont

GEORGE GALONAS 
CaJiiff, Detroit, Mielu TeL T. O. S-7$82

STNNYBBOOK
Maloniam atsigaivinimui, gerom 
atostogom, visokiems sausumos ir. 
vandens_gM>rtams. Puikūs vokiški 
ir amerikietiški valgiai. Tik- $38 
savaitei liepos ir rugpiūčio mėn. 
Pavasario—rudens kairia $33. Ne
toli kat. bažnyčia. TeL 317.

Ereest Bttter, R. D. 1, 
OtakUl 1% N. Y.

STANLEY METRICK 
W. 47th SU Chicago, UL TeL Yarūs 7-8393

JOHN SHCRNA 
Se. Albany, Cbkago, m. TeL GrevehHl S-77S3

DABAR YRA LAIKAS 
TAUPYTI

PRIE CITY SAVINGS BA^fK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI S V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyru drabužiams prasideda nuo 9JO už pifną eilutę

Juostas Andriušis 
GENERAL INSURANCE MtGKCft 

CONSULTANT - N0TARY PUBLIC

pageidaujamas patyręs prie
FORDO sutomobitli;,

O taip P*’ ieškomas žmogus noris Mmoktt aulo mechanika Ir tu 
ris norą ir palirikima prie to darbo.
Geros darbo aąly*rM. gems atlyginimas, daug antvalandžiu, jo 
pageidauja, atostogm ir kitos geroves.

Herbert and Bloomfield

ATOSTOGŲ KARALYSTĖ 
GnenyBle, N. Y.

Trf. OreeėnrHle 5-4859
Star Raute Marias Flynn
puiki ir rami provincija. Catskill 
Mt. Namą mirimas, šviežios daržo
vės, vietos kepimas. Arti bažnyčios 
ir visoks veikimas, ■ įskaitant plau
kymą bei jodinėjimą. $5 dienai už
tenka 3 valgiams ir nakvynei; $6 
savaitgaliams. Rezervuokitės iš an
ksto. (Traukiniu vykti iki Hudson. 
N. Y.

Port Authority BMg. Greenville, 
Andy*s Tui Service

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

ir švarkams, moterų eihitėmsį suknelėms bei švarkams.
- Maišytos ir raycniiies medžiagos parduodamos griežtai urmo 

iwholesaie) kainomis.

TALARSKI 
FUNERAL BONE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
389 Mapie Aveaye, H

JONAS JAKUBAUSKAS 
$34 N. Denison Street, Baltžmore, MA TeL Lengvood 8-8632

MEČISLOVAS KAVALLAVSKAS 
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. TeL įlydė Parfc 3-3975

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Suris. Sis sūris jau per figos metas gaminamas 
Jono tr Angeiinos Audriufią ir ją šeimos, FOcmtain, M*ch.

REIKALAUKITE TTK MECBIGAN FARM StRIO

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paiTiošimtii, riotoriniy doku- 
menty tvirtinimui 

krtiptb pas

Vienaspraėjo 
ženkle. Tai vakarienė, rugpjū
čio 4 d. surėngta kun. K. Šir
vaičiui pagerbti. Dirbęs Nepa
liaujamos pagalbas, vėliau šv. 
Jurgio parapijoj, iš čia nukel
tas į buvusią, bet jau išnyku
sią lietuvių parapiją Akrone, 
po eilės metų jis vėl atsirado 
Nepaliaujamos pagalbos para
pijoj- Vėl atsirado tarp lietu
vių, kuriems jis reikalingas. 
Todėl ir į jo pagerbimo vaka
rienę susirinko tikrai gausiai 
lietuvių iš viso Clevelando. 
Tai rodo, kad jie kun. Širvai
tį myli, brangina ir džiaugiasi 
savo tarpe turėdami. Buvo 
daug sveikinimų, kurių svorį 
dar didino ir kartu pridėto* 
sios piniginės- aukos. Į sveiki- 
nimUs atsakydamas, jis pareiš
kė jam įteiktas aukas atiduo
dąs parapijos mokyklos staty
bos fondui. šitaip pagerbimo 
vakarienė įgavo dar gilesnę 
prasmę. Meninę programos 
dalį atliko J. Kazėno vadovau
jamas Ąžuolų oktetas, visa 
tvarkė ir viskuo rūpinosi vy
riausioji šeimininkė Moterų Skaitykite "Aidus" 68Ū Bush-
Sąjungas 36 kuopos pirm. O. wk|ę Avo Brooklyn 21, N. Y.
Jokubaitienė-________________________

Jūsų - Clevelando bendradar
bis jau seniai “Darbininke" 
berašė. Tam buvo įvairių 
priežasčių ir kliūčių: išvyki
mas, laiko neturėjimas, darbo 
nuotaiką slopiną vasaros karš
čiai ir kt- Bet .saulelė vėl kryp
sta rudeniop, pro langą ima 
veržtis vėsesnio oro banga, 
tad vėt atdnmda^ daugiais no-, 
ro prie stalo ir rašomosios ma
šinėlės prisėsti, vėl pajunti 
reikalo pasipasakoti, kaip gy
veni, ką dirbi ir kaip jautiesi. 
Juo labiau, kad Clevelando 
lietuvių gyvenimas vienodai 
gyvas, judrus, veržlus.

Mesdamas žilgsnį i netoli
mą praeitį, prisimeni Cleve- 
lando mergaites, kaip kad jas 
vadino birželio 30 dieną Chi- 
cagoje įvykusios lietuvių tau
tinių šokių šventės programos 
vedėja ponia J. Daužvardienė. 
Taigi šitos mūsų mergaitės 
{kartu su kito Amerikos pa
kraščio — Putnamo — mer
gaitėmis) pateko į lietuvių 
kultūros istoriją: visi vienu 
balsu* pripažįsta, kad jos tauti
nių šokių šventėje geriausiai 
atliko joms atskirai duotąjį 
šokį Sadutę. IŠ tikrųjų tai bu
vo vienas iš geriausiųjų tauti
nių šokių šventės numerių, su
silaukęs didžiausių žiūrovų 
ovacijų, sukėlęs ' giliausių per
gyvenimų, išspaudęs daugiau
sia ir ašarų, žiūrėdamas į sa
vo mergaites, šokančias šį šo
ki milžiniškame Chicagos am
fiteatre tūkstančių žiūrovų aki
vaizdoje, gėrėjais ir didžiavais 
jomis, nes jos ne tik tobulai 
-šoko, bet ir jautė, ką šoka. 
Tai buvo gražiausias ilgo pa
ruošiamojo darbo ir pastangų 
vainikavimas gražiausiu laimė
jimu. Dėkingi esame už tai ir 
tautinių šokių vadovui L Sa- 
giui bei jo talkininkams Rau- 
linaitienei ir Aukštuoliui. Aps
kritai CIevelandas tautinių šo
kių šventėje buvo stipriai ir 
gausiai atstovaujamas ir ki
tuose šokiuose — iš viso į 
Chicagą nusivežė apie 70 šo
kėjų. kurių branduolį sudarė 
lituanistinės mokyklos Grandi-

W9».

WS».. 
1954_______
19&____ 1AMZ4R9.14
19S«l___ LTAMKmm

Veltui 
duodamos 
dovanos

SYLVAN LODGE A OOTTAGES
Monntažn Home, Praną.

Geresnės klasės, nebrangios kainos 
atostogų vieta Poconose. Sportai.

Kainos iki Darbininką dienos $40.
Atdara iki spalio 15. Rugsėjo ir 

spalio mėn. kainos žymiai pigesnės. 
Prašyk knygelės "L”.

Netoli katalikų bažnyčios.
- CResee 2M1

padėjimą.

sąskaitų $100 
arba pridedi

Xaiiaw|fcurL N.' Y. TeL 12 R. 15
Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pąsąnlyte garsios berniukų 
skautų stovyklos. Moderniški kam
bariai, šaueriai. plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
virimo stilius., Netoli kat. bažny
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
'vaikams $30į $7 per dieną, žemos 
Iraiasn ragą Ir spalio. Frieda A. 
Henry JSinter._ ;____;__



BUS OPPORTUNITY ' SUMMER RESORTSRELIGIOUS GOODS

SPORTAS
mybės laikų, puolimas ir su
darė didžiausią galvosūkį. Re- 
mėzą I, žaidęs vidurio puoli
ku, buvo gana pasyvus, o Bu- 
dreckas sudarė tikrai liūdną

1957 m. rugpjūčio 20, Nr. 59

SPORTO DIENOS
Rugpiūčio 10—11 į Connec- 

tieutto sostinę Hartfordą bu
vo’ sulėkę geras būrys mūsų 
lietuviško jaunimo, kuris šeš
tadienį ir sekmadienį praves- 

t tose rytų Amerikos sporto 
apygardos pirmenybėse var
žėsi futbolo, lengvosios atleti
kos ir teniso šakose. Futbo
las, bent newyorkiečių akimis 
žiūrint, buvo svarbiausiu pro
gramos numeriu, todėl apie jį 
ir pirmiausiai pakalbėsime.

New Yorko LSK: Waterburio 
Gintaras 7:0 (3:3)

Sekmadienį dėl teisės daly
vauti Amerikos ir Kanados 
lietuvių žaidynėse varžėsi New 
Yorko Lietuvių Sporto Klubas 
ir Waterburio Gintaras. New 
Yorkas šį kartą nusivežė šį 
sąstatą: Nemickas (Saveikis); 
Vaitkevičius, Mileris; Rama
nauskas (Stanaitis), Daukša, 
Remėza II; Butrimas, Budrec- 
kas, Remėza I, Klivečka (Biru
tis), Beleckas-

Kadangi newyorkiečiai lai
mėjo skambų rytų Amerikos 
meisterio titulą, todėl sąryšy
je su 'Įvykstančiomis žaidynė
mis Rochesteryje, pabandykim 
komandos žaidimą galimai 
kritiškiau panagrinėti. Kaip ir 
paprastai visose lietuviškose 
ekipose, dar nuo nepriklauso-

geriausiu puoliku, tuomi pa
darydamas jaunikliams gėdą. 
Be jo dar Birutis savo pareigą 
atliko patenkinamai, šoniniai 
saugai sužaidė pusėtinai. Ge- 

vaizdą. Iš Butrimo ir Kliveč- - ras Remeza H, tik kiek šlu- 
kos'tikrai daugiau galima rei
kalauti. Vienas tik senjoras 
Beleckas, ypač pirmą kėlinį 
pasiekęs du įvarčiu bei šiaip 
įnešęs-daug gyvumo mūsų ap 
snūdusiame puolime, buvo

buoja padavimai. Mūsų ponai 
gynikai nedaug darbo teturė
jo, bet vietomis labai neužtik
rintai jautėsi. E vartininkų at
rodė daugiau patyrimo turin- 

(Nukelta j 8 psl.)-

W1LL1AM J. LOUGHLIN 
RELIGIOUS GOODS

16 Walnut St. Wharton, N. J. 
Near Dover General Hospital 

Off Ford Avė.
Phone: PO 6-6607

RESORTS

Mtel fer Goaple
In Bensonhurrt Area in Brooklyn, 
Near Subway, Good lease, ^Moder

ato Rent, Doing $750 Week 
Sacrificing for $7000, 

' Mušt be seen.
GARRONE REALTY

- 1977—65 Street, Brooklyn N. Y.
CL $-MS»

Tel. GYPSY 6-3702 
Graži kalnų užeiga; žuvavimas, 

plaukymas, sportams vieta, 
atsigaivinimo kam. TV. 
$40 savaitei, $8 dienai, 

austriški amerikietiški valgiai.
50 mylių nuo N. Y. > 

Taip pat kot.
Carl & Maria Schefers

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

Iš Clevelando skautų veiklos
Didžiojo skautųVytauto 

draugovėje, pasibaigus 1956 
m. spalio 1 d. — 1957 m. bir
želio 16 d- vykusiam konkur
sui, pirmajam draugovės skau
tui Benediktui Grigaliūnui ir 
skautiška veikla pasireišku- 
siems skautams Šarūnui Laz
diniui ir Kęstučiui Gaižučiui 
paskirtos piniginės premijos 
po 25 dolerius, čekius su ati
tinkamais raštais skautams ir 
jų tėvams stovyklos užbaigimo 
metu įteikė vyr. sktn. V. Kiz- 
laitis. Šioms premijoms pini
gus suaukojo skautų tėvai ir 
pats V. Kizlaitis.

Ketvirtoje JAV džiamborėje 
lankėsi v. sk. V. Kizlaitis, ps- 
R. Vizgirdas su žmona ir keli 
Vytauto Didžiojo dr-vės skau
tai. Jie apžiūrėjo didžiulę sto
vyklą ir jos įrengimus bei ap
lankė stovyklaujančius Bosto
no lietuvius skautus ir di- 

' džiulę Clevelando amerikie-

■'1957 m. bir-

Atletai garsino Lietuvos vardą
Dabartiniu laiku lietuviai 

mažai lankosi į ristynes, saky
dami, kad jiems nepatinkąs 
šis sportas. Praeity lietuviai 
ristikai — yra gražiai pasirei
škę ir tuo paskatinę lietuvius 
veržtis į sportą.

Jack Sharkey - Žukauskas/ 
buvęs pasaulio, bokso čarapio- 
nas, iš savo motinos girdėjo 
pasakojimus apie Antano Kan- 
drato reiškimąsi sporte. Vai
kui kilo noras susitikti su tuo 
ristiku. Vėliau susidraugavo. 
Kada Sharkey laimėjo pasau
lio bokso pirmenybes, lenkai 
mėgino jį savintis. Lenkų 
spauda jo pavardę rašė Shar- 
koy. Antanas Kandratas pri
kalbėjo vadintis lietuviu, įtiki
no ir jo reikalų vedėją John 
Buokley, kad tai bus geriau 
bizniui. Viso pasaulio laikraš
čiai pradėjo rašyti, kad jis yra 
lietuvis. Tas paveikė Amerikos 
atletus, daug jų prisipažino 
esą lietuviai, o Sharkey trum
pu laiku pramoko' geriau lie
tuvių kalbos.

Apie 1907 metus lietuviai 
Amerikoje beverk nebuvo ži
nomi, bet Kandratas išdrįso 
vadintis lietuviu ir spaudoje 
garsinosi kaip ”Lithuanian 
Lion“- Man teko per 40 stebė
ti lietuvių atletų veiklą. Se
niau jų tebuvo keli, dabar gi 
veik kiekvienoje sporto šakoje 
randame lietuvių. Tai pripaži
no prieš keletą metų ir vie
nas Amerikos sporto apžvalgi
ninkas, kad lietuvių duoklė 
Amerikos sporte yra žymi.

Lietuvis ristikas Karolis Po
žėla pats apvažiavo didelę da
lį pasaulio. Jis 1940 m. surado 
įdomų ristiką Angel (Maurico 
Tillet). Jis buvo nežmoniškos 
išvaizdos ir sudomino- visus 
sportininkus. Šis ristikas labai 
išgarsėjo visame pasaulyje, jJ 
reikalų vedėjas buvo Požėla. 
Kartu su Angel paminėdavo 
ir jį — lietuvį.

Aldona Osipavičiūtė, Wor- 
cesterio lietuvaitė pasižymėjo 
vietinėse plaukiojimo rungty
nėse- 1928 buvo pasiųsta v 
olimpinius žaidimus, kur lai
mėjo pirmąją vietą, o grįžus į 
Ameriką sumušė pasaulinį 
plaukiojimo rekordą. 1928 ir 
1929 pasaulio spauda daug 
rašė apie Aldoną, nes tuo me
tu, ji buvo geriausia plaukikė.

Vienu metu Amerikoje bu
vo kilus mintis įkurti 
tą, kurio tikslas būtų 
Lietuvos vardą. Jack 
K. Požėla, jo Angel 
sportininkai išgarsino
vos vardą ne tik Amerikoje, 
bet ir kitame pasaulyje, 
-reikėjo išleisti nė cento ir 
reikėjo jokių komitetų, 
savo stiprumu, gabumu ir
tuviška ištverme svetimtaučių 
tarpe kėlė Lietuvos vardą.

J. Jakubauskas

komite- 
garsinti 
Sharkey 

ir kiti
Lietu-

SCHOOLS - COLLEGES

AN'NHURST COLLEGE
Four-ycar Liberal Arta Coli ego 
for women—South Woodstock, 

Conn. B. A. program in languages, 
INCLUDINO UTHVANIAN, 
sodai and natūrai Sciences, 

mathematics, business.
Teacher training on secondary 

level. A. A. program in 
secretarial studics.

For Information wnte: 
The Rcgistrar 

Box 569, 
Putnam, Conn.

REAL ESTATE

čių skautų stovyklą ir jos va
dovus — lietuvių bičiulius.

Ed. Steponavičiaus 
iyva 
skautų tėvų piknikas, į kurį' 
suvažiavo per 150 skautų tė
vų ir bičiulių. Piknikas vyko 
greta tunto stovyklos Round- 
up-Lake parke. Skautų tėvai 
ir jų bičiuliai aplankė Stovyk
lą, dalyvavo stovyklos lauže ir 
turėjo pasitarimą skautiško
sios veiklos plėtimo klausi
mais. Šiais metais skautų tė
vai ir tėvų komitetas puikiai 
bendradarbiavo su tunto sto
vyklos vadovybe ir visokerio
pai rėmė stovyklaujančius 
skautus-

Clevelando Pilėnų skautų 
tunto stovyklą parėmė pini
gais : didelis skautų bičiulis 
Zigmas Jankus 25 d. ir ponai 
Skrinskai — 20, Lietuvių At
gimimo Sąjūdis — 15; Lietu
vių Tautinė Sąjunga — 10; 0v 
Vinclovienė — 5; p. Sarkaus- 
kienė — 5. 
jams tunto ir stovyklos vado
vybė nuoširdžiai dėkoja. V.V.

inicia-
buvo suorganizuotas

Visiems aukoto-

JUNK CARS WANTED

SPOT CASH!
For any old car 

$35 and up
FL 9-9614

Perkami laužui automobiliai 
ir sunkvežimiai

B I L L’ S
Auto Wrecking, Junk cars 

and Late wrecks
DE 5-5800

REIKALINGAS &NIGO?

$30 iki $50 cash 
Laužas, sudaužyti automobi

liai ir sunkvž. taip pat 
senų modelių auto.

R. & R- AUTO WRECKING 
31-15 125th St. Flushing 

Dieną ir naktį
Hl 5-3231.

Ne- 
ne- 
Jie 
lie-

FOREIGN CARS

H0USER BUICK Ine.
Autorized Buick-Fiat Dealer

218-25 Hemstead Avė-
HO 5-0909 ūueens Villg., Ll.

MUTUAL FUNDS AUTO SERVICE

PROGA
MaBsnp«x]un North — 3 mieg. ran
ča. tarp gerą kaimynu, pristatytas 
garažas, pilnas beismentas, didelis 
kampinis sklypas. St. James par. 
Perimti .4% G. I. mortgičiu su 
$4,800 Mokestis $102 mėnesiui. 
Kaina sumažinta iki $14,200 
savininko perkėlimo. 'Thomas 
Styne. 2 A Boundary Avė.

VErshing 1-5830

dėl
N.

Ieškomi pirmos 
rūšies pardavėjai

Mutual Investors Funding, Ine. 
kviečia Jus įsijungti į savo or
ganizaciją pardavėju. Ji yra 
kas tai naujo šioje srityje, ka
dangi ji yra pirmoji šios rū
šies organizacija, kuri įkurta 
specialiai užsiimti sklypų rin
koje padalinant investacijas 
Jei Jūs turite patyrimo Mutual 
Funds. tai Jums tikrai apsimo
kės mūsų pakvietimą arčiau 
apsvarstyti. Jei Jūs neturite 
patyrimo, tai mūsų specialistai 
Jus paruoš pardavimo progra
mai. Jūs galite gerai užsidirbti 
savaitinio mokesčio pagrindu. 
Ar Jūs dirbsite pagrindinį ar 
šalutinį darb^ būsite pilnai 
atlyginti.

Rašykite ar telefonuokite
Frederick H. Stewart 
ir susitarkite susitikti 
MUTUAL INVESTORS 

FUNDING, INC.
47 W«t 34th St., N. Y. C.

T«l OKford 5-0037

Specialus pasiūlymas 
automobilių savininkams 
Kenlake Service Station 

siūlo 3 centų nuo galiono 
nuolaidą benzinui ir 

Triple Stamps 
Sustok ir klausk Joc 

43 Lake St.
White Plains, N. Y. 

WH 8-9778

COME TO SEE POCONO 
MOUNTAINS DURING SEPT., 

OCT., NOV> DEC.
• For a wonderful honey- 

moon
• For a delightful annivers- 

ary
• For a memorable Fal Va

cation
• For a relaxing week-end 

Enjoy the splendid weather 
with the indescribable beauty 
of the daily changing colors 
of the mountains. Enjoy the 
excellent food, the deluxe ac- 
comodations and the consider- 
ate personai Service. Dance—

Hunt—Play—Relax to your 
hearts content.

All this and more at very 
reason^ble rates. At

Walt Fossa's 
Pocono Mounfain Inn

& Cottages
(The nearest spot to heaven) 
Cresco, Pa. Phone CR 7417 

Near Cath church.
Write for Booklet “L”

a AUTO DEALERS '

Daugiau perka 
OLDSMOBILE 
automobilius 
Iš BROGAN

negu iš kitųNew Jersey 
pardavėjų

Tamsta taip pat turėtum 
BROGAN COMPANY 

CADILLAC - OLDSMOBILE 
Pasaic-Paterson-Clifton 

Ridgewood

TRAIL'S END LODGE 
Near Cath. church- Open all 
year. Reduced Rates after

Labor Day
Mrs. M. Frazer 

Phone FReehold 7716 
Earlton, Greene County, N. Y. 

Route 31 - Earlton, N. Y.

REAL ESTATE

Idealu katalikiškai stovyklai 
Bloomingburg, N. Y.

Butų ir vilų kolonija. Maudy
mosi baseinas.

z Reikalas parduoti.
Nebrangi kaina. Reikia 
apžiūrėti, WO 6-0245

3
i

REAL ESTATE

OPPORTUNITY 
IN CITY ISLAND 

VVATEKFRONT 
Modern, 8 room colonial, 2 car 
garage, private beach, corner, 
walk to parochial school and 
catholic church, mušt be seen. 

$35000 • CI 8-1668

4

REAL ESTATE

Live—in Rockville Cente r
ROCKVILLE CENTRE N. S. — 
Large 4 bedroom older hcuse in 
good condition ,on quiet tree-iinea 
Street, landscaped, plot 50x150, gar- 
age, extras; near all conveniences. 
517,850. RO 4-7266.

Geras pirkinys L. L City
Medinis namas, 4 šeimų. Arti 
susisiekimo, krautuvių, mo

kyklos, bažnyčios, 
lietuviškoj kolonijoj

TW 4-7452

ROCK COVE LODGE 
AND LOG CABINS

On Lake George, Bolton Land- 
ing, N- Y. Main Lodge, 

Housekeeping and non-house- 
keeping cabins. Directly on 
lake. All sports. Daily speed 

boat trips (free). Near 
Cath. church. Helen and 

Jack Tatarko.
Phone BOlton 5041. 
Special Sept. rates.

GENUINE BARGAIN 
IN CALLICOON, N. Y.

River front on Delaware Riv
er, combined living room and 
dining room, 3 bedrooms, oil 

heat, garage, 75x250 lot in 
catholic area, asking $10500.

Mrs. Anna Schuster
Box 35, Callicoon, N. Y.

Tel.: Callicoon 31M1

ST. FIDELTUS PARISH
College Point, $17,980 house, 6 

rooms. Also finished attic. Suit 
large family. Near Whitestone 

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

1/4 aere.
HIckory 5-0885

GARDENING SERVICE

ANY GARDEN PROBLEM 
SOLVED

No Matter What Your Garden 
Problem We Can Solve It. 

Permanent Lawns, Started Now, 
R.easonable Prices, Phone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home
DANNY’S GARDEN CENTER

BARGAIN IN SCHCEVUS, 
New York

5 room house, with porch, au- 
tomatis stove, oil heat, 1 x 10 
dere of land. Main Road, near 
Stores and all transportation, 

Near catholic church, ideal for 
couple on pension. $5500.

Will accept terms, act ųuick, 
chance of a lyfetime.

Carroza Realty Service 
Schcevus, N. Y- Tel. 3411

North Argyle Netoli Lake George 
2 AUKŠTU PLYTINIS KOL 

19 kamoarių, granito pamatas, 
marmurinis židinys, 16 akrų, 

garažas, platus porčius, 
arkliams tvartas, gražus vaizdas, 

kiti pastatai.
Upelis pilnas upėtakių.

Ideali vieta rekolekcijoms ar kat. 
institucijai. 12 mylių-Lake George, 

24 mylios Saratoga, papėdėje 
Adirondacks kalnų ant Rt. 40.

Labai pigiai 
greitam pardavimui.

Mrs. A. Rogers, North Argyle 
RFD 2, N. Y. Tel. Argyle 8-368

Efficiency apts.
DECATUR 

9211 Monmouth Avė. 
Margate, Atlantic City, N. J. 
Beautifully furn. 2 rms. kit- 
chenette and bath. All Utilit

ies, linens. Day, Week, Month 
or Season. 200 ft. away boat- 
ing center, dining, dancing 
spots, 10 minutes to heart 

of Atlantic City, y2 hr. away 
from Atlantic City Track. 

Open all winter at low prices. 
Television, Free Parking. 
Tel-: Atlantic City 2-9858

HIGHLAND LAKE HOUSE 
GREELEY, PA.

All year vacation spot in the 
Poconos. Modern rooms with 

running wather, ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholic church, write for 

special hunting season. Rates 
and Booklet “E” 
Otto Winkler Jr.
Murdock 5-2326

lilmtlnal tik Jaunave
džiams Oe Luxe’ kate- 
džial su privačia vo
nia. Poilsio kambarys. 
Atviras židinys Ir ,TV. 
j vairūs parengimai. 
Rumpus Room, Cock- 
tail Lounge. Pagrin
diniam name visi kam
bariai su privačia vo
nia. Pusryčiai iki 12 
vai. Raiyk dėl datos. 
Veltui siunčiama kny- 
gutė. Visi sportai. Ba
seinas.
CHESTNUT GROVĖ 

LODGE 
Swiftwater 20, Pa. 
Tikram susitarimui 

skambinti colleet.
Mt. Pocono 2-8863

honeymoon
IH THE

POCOMOS

RESORTS

THE HEALY 
139 South Kentucky Avė., 

Atlantic City
Tuoj paėjus nuo pasivaikščiojimo 
tako. Pradedant $2.50 asmeniui 
per dieną; du vienam kambary.

Privačios maudynės, šaueris, 
vanduo, elevatorius 1 gatve.

Veltui maudymasis, televizija, 
platus, atviras porčius. Ideali vieta. 

Valgiai amerikietiškam ir euro-
pietiškam stiliuje. Informacijos 

duodamos raštu dėl kainų.
Telef. 4-0931 Thomas A. Healy, 

Owner, Mgt. 2 blokai nuo 
Sv. Mikalojaus bažnyčios.

IDYVVILE COTTAGE
Mt. Pocono, Dpt. “L”, Pa.

Tel. 3681
Rami, poilsio pilna vieta Poconose. 
Patogūs kambariai su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Trys namuose paruošti 

valgiai per dieną, patiekiami 
šeimyniniam stiliuje.

Shuffleboard, badminton 
ir strėlių šaudymas pagal 

pageidavimą.
$35 po du ir $40 pavieniam.

, Matt & Viola Curran, 
savininkai.

tiru 
bttlt it

“MURPIirS VVYALUSING 
MOTEL*

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

mėnesi gražiuose Alleghany kal
nuose priešais Susquehanna upe.

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

kat. bažnyčia.
Tel. Wyaluslng 2702

ARTHRITIS
A Normnl Hattd Research M SPEARS 

hM opened the door to 
health for thousands of 
rafferera who had been led 
to belleve thcre was no 
help for their arthritic and 
rheumatic agonlea.

If YOU are intercstcd in 
the treatment that hm 
releosed eo many irom the 
bondage of pain and In- 
valldlsm. write for our 
free litera ture; and see 
yonr local chtropractor.

MT. TOP LODGE 
Blonmsbury, N. J.

60 mylių ruo New Yorko Rt. 22 
gražiame Hunterdon County.

Laisvumas, poilsis. Filtruojamas 
maudymosi baseinas, Įvairūs 
sportai. Priimami ir vaikai.

Namų virtuvė, amerikoniškame 
stiliuje; $45 ir daugiau savaitėje; 

$16 Ir daugiau savaitgaliais.
Bažnyčia arti.

Barbara A Donald ArmourArthritic H art d

Spcars Ciūropractic Ilospilal Dept. L-095, Denver 20, Colorado

FOR YOUfe GOOD HEALTH
SPEND SOME TIME AT THE

Saratoga Spa 
and the 

Hotel RusmII
Saratoga Springs, N. Y.

Pleasant Living 
Catholic Management 

Free Parking 
Tel.: Saratoga Springs 

29 or 4381

& T

6 Room Ranch in Massap.equa, 
Long Island

6 room ranch, iy2 bath- 
105x115 landscaped corner 
plot. Ideal for profesional 

location. Accross the Street 
from St. Rose of Lima church.

2 blocks shopping area. 
Mušt be seen.

Reasonably priced.
2 Dover Rd., Massapeųua.

PY 8-4126

SKLYPŲ SAVININKAMS 
SAN RĖMO, L. I-

Romos inžinieris, Amerikos pi
lietis Jums pastatys puikų na
mą pagal Jūsų skonį ir norus 

už labai palankią kainą.
Katalikiška apylinkė.. v 
Pasitarimas veltui.

Tel. Gino - PErshing 5-0191

ATTRACTIVE CAP COD 
IN ST- MARGARET'S PARISH 
7 rooms, 4 bedrooms, all fa- 
cilities, near catholic church 

and parochial school, walking 
distance, to Village, asking 

$20500. Mušt be seen. 
Pearl River 5-2763

ESTIMATES
FOR FREE 
CALL

• HEATING
• IRON W0RK
• DORMERS
• MASONRY
• KITCHENS

SOuth Orenge 
3-0040

Air Cooled

The New Deegan Motei
Ask for Johny

“The only one of this kind in New York City” 
Two blocks to subway — 30 minutes from Time Sųuare 

One fare. Double Decker • Tile Baths
• Radio • Television • Easily accessible from Thruway 

Major Deegan Expressway to Exit 16
3600 BAILY AVĖ., BRONX, N. Y.

Klngsbridge 6-6633

Beachway Steak House
Special THURS., FRI., SAT., SUN.

FILET MIGNON $2.25
HALF LARGE CHICKEN $1-95

SERVED WITH SVVEDISH HASHED BROWN POTATOES 
SALAD. PUMPERNICKEL BREAD, BUTTER. 
World’s Best Steak House—Natlonally Known 

DANIA and HOLLYVVOOD, FLORIDA 
IN CAPE MAY AT BEACH and TRENTON AVĖS.

TUxedo 4-7478

HOME REPAIRS
HOME OWNERS DEAL DIRECTLY WITH FIORE 

BROTHERS ON ANY JOB FROM CELLAR TO ROOF 
AND SAVE ON THE SALESSMEN'S COMMISSION

NO MONEY DOWN, UP TO 7 YEARS TO PAY

• ALTERATIONS
• ATTIC ROOMS
• BASEMENT
• BATHROOMS
• GARAGES

FIORE BROS, Ine.

• PAINTING 
o SIDING
• PATIOS
• TILE W0RK 
e ROOFING
• STONE FRONTS

DAY 
or 

NIGHT

15 Vose Av., So. Orange. Dept. "L"

GRIPSHOLM RESTAURANT 
INC.

324 RAST 57TH STREET 
NEW YORK tt, N. Y.

FTNEST SWEDTSH SMOERGASBORD
Lunchcon—CocktaUs—Dinner

i v FL 9-6260
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Už tat žmonės blaivūs, links
mi, pamaldūs ir gana draugiš-

Laidotuvių Direktorių* 
- ToL ANdrew 8-2590

99 Sberiimi Avė. 
Breoktyu 8, N. N. 

•M. APptefMv M0»

proga užsisakėDarbininką. 
Ponia Nąvickįeite su dukterim 
Miamį mieste, ■ turi
savo vasarvietę; Abi sveHtinft 
savo' pažįstamus šioje apylin-

Savo šį rašinėlį pavadinau: 
“Kraštas, kur nėra degtinės”, 
tačiau dar nieko apie tai nepa
minėjau. Taigi, truputį ir apie 
tai Vaikščiojau po didesnius 
ir mažesnius miestus. Žiūrė

sią gilaus liūdesio ir skaus
mo valandą, mes gyvendami 
Paryžiuje, negalėjome būti 
prie savo sergančios motinos,

Galėčiau daugiai] prirašyti 
iš savo kelionės įspūdžių. Ne
noriu varginti skaitytoją ilgais 
rašiniais. Perbėgau tik per 
svarbesnius bruožus, beveik 
pamiršdamas pridėti, kad auk
štuose kalnuose čia dar tebe
vaikšto laisvai stiprios meškos, 
o krašto buvę Šeimininkai in- 
dijonai gyvena rezervatuose, 
vitinriami gausius turistus į- 
vairiais savo išdirbiniam. JM-

GRABOR1US
BALSAMUOTOJAS

Haroldas paklausė, kaip jis 
galėtų sukliudyti tą “projekci-

J.B.SHALINS j
JALINSKAS . {

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

amžino poilsio vietą-
Negalėdami tiesioginiai pa

siekti tų visų geradarių, kurie 
globojo ir slaugė ligoje mūsų 
brangiąją motutę, o jai mirus, 
pasirūpino jos laidotuvėms, 
todėl per lietuvišką laikraštį

Kiek snūstelėjęs, sapnavo 
gražų sapną- Pasijuto bestovįs 

Kažkoks

Tai atominės bombos fabri
kai, laboratorijos. Juos matai 

Amerikos iš tolo, pravažiuodamas aplin
kiniais keliais, nes juos gaubia 
didelė paslaptis. Čia, kad ir 
iš tolo stabteli ir žvilgteri į 
tuos didžiulius reaktorius ir 
kitus įtaisymus ir matai, kad 
čia kryžiuojasi 'jėgos, diktuo-

'Xiot. atriminhnę” radijo 
piknikas įvyksta rugsėjo 8 

Royal Gardens parke ir salė
je, 990 E. Haselwood Avė-, 
Rahway, NeV? Jersey. šokiai 
nuo 4 v. iki 10 v. v. Progra
moje — linksmieji . broliai, 
laimėjimai ir kitos įvaireny
bės. Piknikas vyksta bet ko
kiam orui esant. '7 ^.

s GREENVILL*, N. Y.
Namas su baldais ir kitais refa 

kalingais dalykais pusei mė- 
nėšio ar sezonui Skambinti: 

INdependence 3-6709.

PADĖKA
1957 metais, kovo 4, Ameri

kos Jungtinėse Valstybėse, 
Stratford, Conn. mieste, mirė 
mūsų brangioji mamytė Mar
celė Kesminienė.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir f kitus miestus.

VAITKUS
F U N E B A L H O M E 

197 Webster Avenae 
PRANAS WAITKUb 
laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.

- NOTARY PUBLIC
Reikalinga ateinanti mote

ris šeimai su mažais vaikais 
Jamaicoje. Skambinti: JAmai- 
ca 3-8517.

tais keliais dideliu greičiu.. Nė 
nepamatai, kaip apleki tų pa
slaptingųjų galybių pastatus 
ir atsiduri vėl Oak Ridge mie
ste. Ta proga negali apleisti 
progos nenuvykęs į. Atominės 
Energijos Muziejų. Žmonių 
Čia visada apsčiai, o ypač sek; 
madieniais-

Atvykusioms, susidarius 
grupei, rodomi paveikslai (ki
nas), vėliau atskirose ^salėse 
duodami paaiškinimai apie 
pradinį atominės energijos su
pratimą, atominės energijos i- 
storiją ir tp. čia pilna įvairių 
miniatūrinių įrengimų, paveik
slų ir kitokių prietaisų. Klau
saisi negirdėtų ir žiūri neregė
tų dalykų. Visa tai labai smal
su. nes matai vaizduose tuos 
didžiulius energijos šaltinius, 
kurių paslaptys kasdien vis la
biau ir labiau darosi supran
tamesnės. y

geriausiu draugu lietuvišką didžiulių x pastatų ' su rūkstan- 
laikraštį “Darbininką”, tad' ir Bais kaminam ir kitais didžiu- 
noriu jam papasakoti keletą į- liais technikiniais įrengimais, 
spūdžių iš savo trumpos kelio
nės. >

Buvau vienoje
valstybėje, kūr nėra degtinės, 
vyno bei kitų stipriųjų gėri
mų. Toji valstybė yra Tennes- 
see. Neapsiriksiu pasakęs, kad 
tai tikrai gražus kraštas. Jau 
pati gamta labai patraukli ir 
daugelyje vietų juimenanti janfiospasaulio likimą. _ _ 
Lietuvos gamtą: kalnai, kalne- . Rieda automobiliai vingiuo- 
liai, slėniai apaugę medžiais ir 
krūmais, o tarp jų vingiuojąs! 
keliai, keleliai. Daugiausia la
poti medžiai, bet nemaža ir 
kvepiančių pušų. Ir pakelėse 
dažnai sutinki vienišą pušelę, 
lygiai lyg būtum aukštaičių 
žemėje, kur vienišos pušys su 
Rūpintojėliu verčta praeinantį 
sustoti ir pavėsyje atsikvėpti.

Mačiau ir šios šalies vande- 
nis:mažesnes ir- didesnes -u- 
peš, kurią viena man priminė 
rūstųjį Nevėžį. Ant šios upės 
yra pastatyta didžiulė užtvan
ka “A Great Dam” su didele 
elektros jėgaine, o kitoje už
tvankos pusėje didžiulis pa- 
pludinys maudytis ir* laiveliais 
važinėti. Ta užtvanka statyta 
valdžios dar prieškariniais lai
kais ir kainavusi trisdešimts 
ketinius milijonus dolerių.

> Mane žavėjo ir miestai Ap
lankiau gan didelį miestą 
Knoxville. Šį miestą puošia 
puikūs moderniški pastatai: 
universitetai, valdžios narnai, 
skaityklos, gražios įvairaus 
stiliaus bažnyčios. Kraštas — 
protestantiškas. Tačiau radau

su savo žmona Halina ir sūnu
mi Vidmantu, keturias savai
tes vasaroję Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje Kennebunkportė, 
Maine, va sugrįžo į Brookly-

ti teniso varžybų šeštadienį foto albumas pagaminti užsa- 
teko mūsų tenisininkams pra- kė studentui Vytautui Valai- 
kaituoti nuo pat sekmadienio čiui,. studijuojančiain foto me- 
ryto. Vyrų vieneto varžybos ną viename Amerikos univer- 
taip ir liko nebaigtos. Į baig- sitete. Foto albumai didelio

Atsiprašome
Praeitame Darbininko nu

meryje, dėkojant visiems 
tiems, kurie darbavosi Darbi
ninko piknike, įsibrovė korek
tūros klaida, buvo praleista 
aukotojos ir darbininkės prie 
laimėjimų O. Pęniatauskienės, 
iš Brookjyno, ir B. Sabeckie- 
nes iš Linden, N. J., pavardės. 
Už klaidą atsiprašome-

“istorija” nėra pramanyta, 
kad ir linksmai atpasakota; Sapnas, — dėstė tasai, — 
tiktai be “happy encT. priklauso nuo per didelės ma-

Harold Porcyval, 40 metų, šių įtakos į per daug lėkštą 
sveikų tėvų vaikas (senelis bu- “aš”. Tai padarė įtakos į tams- 
vo išgyvenęs šimtmeti); darbo tos psichę, iššaukdamas pakar- 
ieškodamas keliavo per pieti- totiną projekciją pasąmonės 
nes JAV valstybes. Atėjęs į 
didesnį miestą, nusisamdę 
“Flit Hotel” kambarį ir užmi-

25-1W. Broadway 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS

kaš Zabulis, ta darbščioji bite- koja gub bate. Mato M tik išrita ir. dar paryžietėm tai ral” 

lė, atrodo, ir boa už pasiseki- išorinę kojos padėtį, bet kas atsttfto, nė aifttati nereikia, 
mą labiausiai atsakingas. Ne- įdomiausia — kojos visos kau- Vynd vfens... do>. ir batai jau 
pamirštini, žinoma, ir kiti, los. Tai, žinoma, patraukia nupirkti. Moterys dėl vtenerių 
prie šventės pravedimo prisk daugiau pirkėjų, n dar (tau- batukų gali “ššphitto” ir kai- 
dėję, ar tai iš Hartfordo, ar gtaa norinčių išvysti savo tinti kojytes ištisas dienas. 
Waterburio, tikrai pagirtiną kauiagateB. flotint ttiteu ligi prteite
darbų atlikę.

Wi1liam J. D rakė- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
NbfOMo JAanicn 6-7272

609 Grand Street 
Brooktyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

NEWARK, N. J.
Lietuvių švč. Trejybės para

pijos metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 25, Lai
svės parke, 340 Mitchell Avė-, 
Linden, N. J. Bus įdomi prog
rama skanūs valgiai ir gėri
mai, įvairenybės. Gros New 
Jersey lietuvių jaunimo orkes; 
tra^ Pradžia 1 v. popiet. '

Nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti visi plačios apylinkės 
lietuviai. Prel. Ig. Kelmelis ir 
Icun- P. Totoratis.

Apygardoje nesama lengvaat
lečių. tai labai apsiriko. Šios

tai sekančiame numeryje. Rodoe, šie du skirtingi ter- derinti paprasto btznįo užgai- 7"??!
Baigiant norėtųsi tik pagir- minai neturi jokio bendro fy- dų su rimtom technikos prie-timįZrtorius kurie šio. O turi! D^otięs Eu^- menėm.

varžybas sklandžiai pravedė pos ir Amerfltos batų krautu- Paryžiuje daugeliui moterų x ’P™?”
ir tuo atliko lietuviškajam vės išsigalvojo X (Bentgeno) pradėjo keistai niežėti kojos.

ieškomi esmotiy* 
Skurvydas, Adomas, žmona 

mę kvalifikavosi Kubilius ir formato ir talpina 80—90 tau- vaikai Stanislovas, Justina, 
A Norkus, kuris, atrodo, galu- tintų šokių šventės, jaunimo Vaclovas, ir Vaclovą, Jonauš- 
tinai iškeitė krepšinio kamuo- kongreso ir dailės parodos kienė, kilę iš Mosėdžio vai. 
lį į teniso raketę. Varžybos, vaizdų. Darbas atliktas me- Šlekys, Algirdas - Juozas, labai šviesioj vietoj, 
ypač vyrų grupėje, buvo tik- niekai Tautinių ■ šokių šventės sūn. Jono, iš Marijampolėš jaunuolis, apsivilkęs melsvais Haroldas, kaip bematant, iš 
rai nežemo lygio, kuo tenka komitetas nutarė dal| foto ai- ap. drabužiais ir pasimažinęs auk- "Flit Hotel” persikraustė į
tik nusistebėti- Baigminės bumų padėti Itetitviškuose ar- šmičkus, Petras, buvęs An- sinėm siūlėm, ^kvietė įeiti į "Tarmas Hotel”, žymiai bran-
rungtynės žada duoti tikrai chyvuose. Šventės dalyviai ir glijoje. puikų kambarėlį. Haroldas į- gesnį. bet už tai daug švares-
gerą kovą. visa visuomenė foto albumų Valaitienė - Mikalonytė, Ve- ėjo, bet koks buvo jo nustebi- n|: koridoriuose pilna veidro-

Vyrų dvejete nugalėtojais užsakymų reikalu . kreiptos! ronika, d., Motiejais- mas, kai vidury ąslos pastebė- džių. Jam paskyrė kambarį
išėjo Kubilius — Norkus, o pas tautinių šokių šventės ko- Valaitis, Jonas, gyvenęs Vo- jo gulinti karstą. devynioliktame aukšte. Pama-
moterų vienete pirmoji vieta miteto gen sekretorių adre- kietijoje, Dillingene. Šitoks sapnas gali būti įdo- kpKuvas rengiasi kil-
teko Kiaunytei (Waterburio, su: Mr. Stanys Daunys, 2234 Vilkienė - Degutis, Elzbieta, mus, jei sapnuojama vieną- šuktelėjo: 
Gintaras), baigmėje įveikusiai s. Sawyer Avė., CUcago 23, Zaronskienė > Katauskaite, naktį. Bet kai iš eilės tris na- 
Pesytę. Illinois. Albumo kaina $18. Viktė, ir vyras Zoronskis, Jo- ktis vis tas pats pasitaiko, tai

Jeigu kas manė, kad rytų Užsakymų skaičius, ribotas. nas. 1 dalykas darosi nuobodus.

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

Laidotuvių Dirrirtcnus 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

(prie Farm Pukw«v Stattoa)
OTu 1 ~ M? MP

HARTFORD, CONN.

Rugpiūčio 25, sekmadienį, 
Hartfordo gražiame lietuvių 
parke įvyks viso Conn. valsty
bės metinis, didžiulis trilypis 
lietuvių piknikas, kurį ruošia 
LRKSA, Moterų S-ga ir Liet 
Darbininkų Sąjunga.

Be puikių užkandžių ir įvai
rių gėrimų dar bus laimėjimų 
(be pralaūnėjimo) stalas ir 
netikėti įvairumai- šokiams 
salėje gros geras orkestras.

— Išmintingiausia būtų — 
patarė specialistas — ko grei
čiausiai pakeisti viešbutį-

tik popieriniai apskaičiavimm.
Padirbėjus galima daug atsie
kti. šiaip jau žaidimo metu GALIMA UŽSISAKYTI ŠOKIŲ viams, kūne savo piniginėmis pa$a|cojamaz galit* mas, nusprendė pasitarti su viais, nudardėjo į mirti- Ya^*
galėjai aiškiai atskirti treni- ŠVENTĖS ALBUMUS aukonus prisidejo draugams ir .p jj i^fata rimtu šių reikalų specialistu naši, šį kartą Haroldas laimė-

psichoanahstu.

Visi, kurie į stovyklą vyks
ta autobusu, prašomi susirink
ti šį šeštadienį, rugpiūčio 24, 
6:45* v. ryto prie Apreiškimo nei, jai mirus, palydėti ją į 
parapijos bažnyčias- Tėvai, — * "
kurie vyks mašinomis, prašo
mi irgi susirinkti ton pačion 
vieton.

Į stovyklą važiuoti: N. Y. 
Throughway, išsukti 19 exit 
(Kingston), važiuoti 28 keliu „
iki Ąndes, fia pasiteirauti, kur norime pareikšti jiems, visiem, Maloniai kviečiami visi lie- vieną ir katalikišką, gana pui- jau, kaip jau minėjau, įvairius 

tis Saveikis, užtikrintesnis- yra Druskonie Hali. musų gilią ir nuoširdžią pade- tuviai su savp bičiuliais pa- yją bažnyčią , pastatus, krautuves, bendrai
Aplamai, nors priešininkas Skautų tėveliai ir bičiuliai ^4- bendrauti. Kitas tarp kalnų ir miškų žvelgiau į miestų charakterį,
yra padaręs pažangą, bet su kviečiami stovyklą ' aplankyti Pirmiausiai: p. p. Adomui ir Kelias į parką: East Hart- pasislėpęs naujai pastatytas Daugelis tų pačių dalykų, kaip 
šitokiu žaidimu Rochesteryje jos atidarymo ir uždarymo Elenai^ Mitkevičiams,_ kūne ford, Conn., ; Glastonbury miestas, apie kurį kiekvienas ir visur. Tačiau didėti skirtu- 
mūsiškiai toli nenueis. Patai* metu —- rugpiūčio 25 ir rug- rūpestingai prižiūrėjo ir Road, Station 24. (Prie įvažia- psarno girdėję tai — Oak Rid- . mą pastebėjau tarp “atsigaivi- 
kę ant sustiprėjusios Chicagoė, sėjo 1 d. ligoje slaugė ligi paskutinės vimo bus rodyklė). g*. Neturi jis išsitiesusių bok- nimo” įstaigų čia ir ten. Eini
gali net ir vicemeisterio titulo AmbroziluS Prakasas, valandos. Pasirūpino jos laido- Piknikui rengti komisija štų, aukštu pastatų, gražių ištisus kvartalus, nėra pana-
neapginti. Meisterio vardas, JiiL.fr tuvems ir ant kapo pastate
atrodo, Toronto vydams ir J,en«
vėl neatimamas, žinoma, tai Tyi ..rr,^,ngT^ia.^~ ^mdmgiaąma pa<fekm 

gų į Kennebunkportą, Maine. Trdian P. A. Srubenui ir vi-

Km. Lionginas Jankus,
iš Santa'Moniea, Cahf., keliau
damas į Bostoną, buvo susto
jęs Brooklyne ir aplankė Dar
bininko redakciją bei pranciš
konų vienuolyną.

CohBnbijos universitete 
anglų kalbos kursai svetimša
liams studentams prasidės 
rugsėjo 26. Registracija 
rugsėjo 20 iki 25 d.

Perpykęs, kad psichoanalis- 
tas kone mirtin buvo jį pa
stūmėjęs, patardamas keisti 
viešbutį, nuėjo ir atsiėmė iri 
patarimą įmokėtus pinigus.

— Durnystė tai durnystė. 
Bet gal dar pasitarti su kitais 
specialistais? — pagalvojo 
Haroldas.

Šie trumpai drūtai nustatė, 
kad visi minėti reiškiniai esąs 
“eliksinis telepatoidinis komp
leksas”, neturįs jokios įtakos 
į jo “ego”.

— žodžiai dar nedaug te
reiškia, —- pamanė Haroldas, 
— bet vis šis tas.

Suramintas dėl savo “ego”, 
keliavo kitur laimės ieškoti. 
Pakeliui pavijo indėną. Dėl 
kažko susiginčijo. Haroldą in
dėnas nusmeigė peiliu.

Kas žino, kas Haroldą būtų 
gyvenime nutikę, jei patari
mai nebūtų sumaišę jam pro
to. Gal būtų sulaukęs savo se
nelio amžiaus?

—’ EL keliuosi ir aš!
— Prašau, pone, — manda

giai nusilenkdamas atidarė 
Haroldas, ilgiau nelaukda- 1 du?,es,Jke“™

Haroldas jau buvo bežen
giąs, bet sustojo, lyg įbestas. 
Jam krito į akis keltuvo val
dytojo mėlsva uniforma. Da
bar jis atsiminė, kad taip' at
rodė anas jaunuolis, kurį net 
tris naktis iŠ eilės sapnate.

___________ ____ ____ _ .7 _ . . . . _ . .. it _ Haroldas nesikėlė. Pasiliko 
sportui didelį patarnavimą- spinduliu pnfvtettapi puody- Gydytoja* įfiiMto MdŲtalo J? "J*®™- apačioj stovėti. Jam pasidarė
Hartfordo Grandies pirminio* ti pačiam pirkėjai, kaip jo pobftHto nudeginus. Kad mo- <>>»** įdmnu, kas Misų bus: arinei

— ’ / karstą, ar ne?
Kadangi ne kiekviena batų — Keistuolių visur pasftaL 

krautavė įstengta samdyti da- ko, — murmtelėjo vaikinas 
ktarą ar kttą Mam reikalui vežanriems MeMans, ir pa*

močių nelankančius žaidikus, pažjstanriems, kurie palydėjo
kurie nesuvaldė kamuolio. Pmnosros lietuvių tautinių a. a Marcelę Kesmuuenę į ka- 

šokių Šventės, jaunimo kon- pus. Jiems visiems mūsų gili 
greso ir. dailės parodos foto ir širdinga padėka.
albumai jau gaminami. Tauti- Nuliūdę sūnus fa* žmona

Dėl lietaus negalinti prade- . nių šokių šventės komitetas Aloyzas h* Jurefina Kesminai
Paryfius 1957 rugp. 12.

Alg. Kazys, SJ, Tarnf aulinieniL rtMin Mokrttf
rugpiūčio 16—18 dienomis iš in Drahaibyr frrhffnift- 
Chicagos buvo atvykęs į Broo- 
klyną, kur svečiavosi pas savo riimgpl New
tėvus, brolį ir sesutę. Yorkft '-.apstoja

Skautę, skauHę stovykla 

prasideda rugpiūčio 25 pi 
Kriaunaičių vasarvietėje, An
ties, N- Y- New Yorko ir New 
Jersey skautai išvyksta rug
pjūčio 24. Stovyklos- viršinin
ku bus pask. R- Kezys, progra
mos vedėjas it komendantas— 
pskt J. Ulėnas, stovyklos ka
pelionas — kun. J. Pakalniš- 
kis, yirtiivės š^iraguri^Eųg. 
Keziesiė. Stovykloje bus akcen
tuojama Itetiivgkumas, draus
mingumas ir praktiško skauta- 
vimo dalykai. Šios programos 
pravedimui bus paskelbtas 
konkursas, kur taškų sistema 
bus išrinkti pažangiausi skau-

jĮgĘ..*y*^i5

HM riat


