
AMERIKA TEBESTOVI UŽ LAISVĘ

CHRUŠČIOVAS IR ŽYDAI

WYO.

FRANK THOMPSON, Eisenhoweriui.

Kapito-

DVI BYLOS

Kalifornijoje 30,000 indi-

70 mil. dol.

Prancūzijos prezidentas‘ De 
Gaulle vėl patraukė pasaulio 
dėmesį į save galimu suartėji
mu tarp Paryžiaus ir Maskvos. 
Iniciatyvos tam ėmėsi Maskva 
prieš pat prezidento Eisonho- 
werio nuvykimą pas De Gaude.

New 
buvo

"Chruščiovas grasina vėl raketom

Jo tarpininkavimas dabar pa
darė tik žalos, nes sukiršino iš 
naujo Berlyno gyventojus. Jis 
parodė taip pat, kaip Ameriko
je prašalaičių dėka prasiveržia 
aikštėn, jog užsienio politika

Jersey kongresmanas, 
pasikėsintas actu.

pakeitė savo kelionės planą: 
vietoj trijų valandų, 'numatytų 
praleisti su Adenauerio, jis iš
bus ten visą vakarą ir nakvos.

matui, nes Vinigradovas palai
kė su de Gaulle santykius ir 
tada, kai jis nebuvo valdžioje, 
o kiti diplomatai nekreipė į jį 
dėmesio, nemanydami, kad jis 
kada į valdžią grįš.

DARBO UNIJU DAUGUMA 
PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ

MONTANA, kur įvyko že 
mes drebėjimas.

tvirtai laikosi Nato ir sąjungos timus j rusų kalbą. Autorius

Montanos vakarinėje pietinė
je dalyje rugpiūčio 18 ištiko 
žemės drebėjimas. Per 10 va
landą buvo 11 smūgių. Jėga,

ir pačiose tose tautose atves, 
iki pasirinkimo laisvės. Mes ne* 
manome, kad šitas vizitas turi 
ką bendro suw tuo.

Rajeckas: Atsimenant Ang
lijos Macmillano ir prezidento 
Eisenhowerio prieš kiek metų 
pareiškimą, kad jie veiks atsta
tyti teisėm ten, kur jos laiki
nai buvo panaikintos, — ar to 
principo bus laikomasi ir atei
tyje numatomose Sovietų - A- 
merikos derybose, o gal jūs 
manote, kad reikalas yra baig-

esąs nustebintas gausumu gru
pių. kurios atsiuntė pasisaky
mus prieš Chrščiovo pakvieti-

Dillonas: Manau, kad tai yra 
neabejotinai pagrindai mūsų ti
kėjimo, jog viso pasaulio tau
tos turėtų turėti laisvę pasi
rinkti vyriausybes, ir preziden
tas pareikš tai aiškiai Chruš
čiovui, kai jis čia bus; nebus 
daroma pastangų tam dalykui 
apeiti, ir bus pasakyta aiškiai, 
kad tas principas taikomas pa
vergtom tautom, kaip ir visom 
kitom.

Aiškinama, kad tai atsiker
šijimas už darbo įstatymą, ku
ris buvo priimtas Atstovų Rū
muose. Frank Thompson buvo 
griežto įstatymo šalininkas. 
Dar svarstymo metu jam buvę 
apie dešimt kartų nežinomų 
asmenų grasinta telefonu.

tenįdnimą Amerikos politika. 
Santykius tarp Amerikos ir 
Prancūzijos atšaldė atominės 
bombos ir raketos, kurių de 
Gaulle nepriėmė, jei jam ne
leidžia atominių bombų kontro
liuoti. Dėl to 3 Amerikos oro 
bazės išsikėlė iš Prancūzijos. 
Nepatenkintas de Gaulle ir Ei- 
senhowerio pasimatymu su 
Chruščiovu. De Gaulle pareiš
kė, kad ir jis nesijaučia esąs 
įpareigotas laikytis solidarumo. 
Tokio tono buvo ir min. pir
mininko Debrė kalba, kurią N. 
Y. Times išvadino neprotinga.

Taip Chruščiovas kala kyli 
tarp Prancūzijos ir Amerikos 
be f Vokietijos. * - - • " - • • ~ '■ -

Prieiti prie de Gaulle Sovie
tų atstovui Vinogradovui leng
viau nei kuriam kitam diplo-

Rugpiūčio 16, sekmadienį, 
Sovietų atstovas Vinpgradovas 
aplankė provincijoje atostogau
jantį de Gaulle ir jam perda
vė Chruščiovo laišką. Laiško tu
rinys tuo tarpu tik spėjamas.

Jame esą įspėjamas de Gaul
le nasirišti su Vokietijos liki
mu, nes tai nesanti realistinė 
politika.

Esą pataikaujama laiške de 
Gaulle svajonei atgauti Pran
cūzijai didybę tarptautinėje po
litikoje.

Spėjama, kad de Gaulle ga
li pasimatyti su Chruščiovu taip 
pat. Matėsi Macmiilanas, matė
si Ei$enhoweris, tad ir de Gaul
le turi rodytis nemerikesnis.

Chruščiovo pataikavimas de 
Gaulle pasiųstas labai laiku. De 
Gaulle pareiškė atvirai nepasi-

savo nuolatinius 35 štabo na
rius. šiuo metu jų skaičių pa
didino iki 100. Jie buvo įkur
dinti viešbuty netoli Kongreso 
ir kiekvieną dieną gaudavo pla
ną, ką ir kaip apdirbinėti.

Charles Halleck, respubliko
nų lyderis; skundėsi viešai kad 
Hoffos vyrai ėmę ir grasinti.

- Paryžiuj* rengiamas pre
zidentui Eisenhoweriui karališ
kas sutikimas, nors ir kaip san-

barduoti raketom Jungtines 
Valstybes.

““T HOHTANA

pareiškė valst. sek. pavaduo
tojas Dillonas

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Dillonas rugpiūčio 9 
buvo televizijoje studentų gru
pės klausinėjamas apie Ameri
kos politiką. Gabrielius Rajec
kas, kuris buvo pristatytas kaip 
laisvos Lietuvos charge d’affai- 
res sūnus, teiravos, kaip Dil
lonas žiūri į pavergtų tautų rei
kalus Eisenhowerio ir Chruš
čiovo numatomame pasikalbėji- 
me. —-   

Dillonas: Artės laikėme, tebe
laikome ir toliau laikysime sa
vo interesu šitų pavergtų tau
tų laisvę ir jų taikingą išva
davimą. Mes tikime, kad jos tu
rėtų turėti pasirinkimo laisvę, 
mes tikime, kad palaipsniui vie
šosios opinijos galia pasaulyje

jingai.
— Formozoj nuo potvynio 

žuvo 750, dingo 300. sužeista 
1000, be pastogės 250,000. Tai 
didžiausias potvynis Formozos 
istorijoje. Japonijoje nuo audrų 
žuvo 137, namų sugriauta 10, 
028.

Reutheris yra automobilių kė dideliu laimėjimu, kad jo 
unijų pirmininkas. Carey 
elektros unijų pirmininkas

M4U.

Gaulle, šalia mėginimo vakarų 
Berlyną perduoti vakarų Vokie
tijai sovietinė spauda ir Mask
vos radijas atnaujino puolimus 
prieš Ameriką. Iš naujo ėmė 
pulti, kad Amerika nesutinka 
įsileisti kom. Kinijos Į Jungti
nes Tautas. Iš naujo rugpiūčio 
18 ėmė demonstruoti savo ka-

\Vashingtone netoli
lio rugpiūčio 19 prie šviesos 
pasikeitimo laukiančio kongres- 
mano Frank Thompson, New 
Jersey demokrato, automobilio 
privažiavo sunkvežimis ir žmo
gus iš sunkvežimio liejo kažko
kį skysti į kongresmaną. Už
tiško ant automobilio šono, ant 
marškinių, kelnių kiek ant kai
rės rankos, kuria jis uždengė 
veidą. FBI rado, kad tai acto 
rūgštis, tokio stiprumo kaip 
automobilių baterijose.

aiškino, kad tai yra Chruščiovo 
triukas tokiu būdu iškrapštyti 
iš vakarų Berlyno vakariečių 
kariuomenę ir palikti miestą 
beginklį. Paskui jis nebus sun
ku paimti iš vakarų Vokietijos, 
kada Vakarų sąjungininkai jau 
nebus įpareigoti jį ginti. Vaka
rų Berlyno spauda tą sovietų 
triuką griežtai pasmerkė. JĮ at
metė ir vakarų Berlyno bur
mistras Brandt.

Aiškėja, iš kur atėjo, anot 
Berlyno spaudos, beprotiška 
idėja dėl Berlyno tariamo per
davimo vakarų Vokietijai.

Ją parvežęs iš Maskvos Mil
tonas Eisenhoworts, prezidento 
brolis. Ją pareiškęs Miltonui 
Chruščiovas privačiame pasikal
bėjime. Miltonas ją perdavęs 
prezidentui. Dar svarbiau, kad 
Miltonas Chruščiovo idėjai pri
taręs.

Valst. departamentas esąs 
priešingas naujam Chruščiovo 
siūlymui. Dėl dviejų priežasčių. 
Viena, ją priimant turės Vaka
rų kariuomenės pasitraukti iš 
Berlyno.. Antra; turės pripažin
ti rytų Vokietiją. O dėl tų da
lykų Herteris visą laiką ir var
go Ženevos konferencijoje.

Kai kurie Amerikos laikraš
čiai dar prieš Nixono kelionę 
į Maskvą spėliojo, kad tikrasis 
ryšininkas tarp prezidento ir 
Chruščiovo būsiąs prezidento 
brolis Miltonas, kurį šen. Mc- 
Carthy buvo kaltinęs palanku
mu raudoniesiem.

NIKITA IR 
MILTINAS

Amerikos žydų lyderiai se
niai ieškojo kontaktų su Chruš
čiovu dėl žydų padėties Sovie
tų Sąjungoje. Bet Chruščiovas 
to vengę. Dabar pasaulinėje žy
dų konferencijoje Stockholme 
staiga vieno sovietų delegaci
jos prie Jungtinių Tautų nario 
buvo pranešta žydam, kad 
Chruščiovas galįs su jais pasi
kalbėti savo vizito Amerikoje 
metu.

Žydai nori gauti Chruščiovo 
sutikimą, kad žydai galėtų iš 
Rusijos emigruoti į Izraelį, o 
tie, kurie lieka, kad galėtų nau
dotis visom piliečių teisėm. 
Lig šiol žydai betgi gavo teisę 
išgabenti iš Sovietų Sąjungos 
net 3,000 senių. Rabinų Sovie
tuose tėra tik 60, o jiem pa
ruošti seminarijų tik viena, žy
dų visoje Sovietų Sąjungoje 
esą 3 mil.

ną Lakewood parke, kurioje 
buvo priimta rezoliucija prieš 
Chruščiovo pakvietimą. Kalbėjo 
teisėjas Vincent J. Dalton ir 
kan. J. Končius. Programai va
dovavo kun. J. Neverauskas 
Rezoliucijas pasiuntė preaden- 
tui, valstybės sekretoriui, sena
toriam Clark ir Scott. savam 
kongresmanui ir spaudai. Lie-

Kaip unijos spaudė 
įcongręs manus

—Maskvoje vyriausias teis
mas atmetė A. C. Doyle reika- 

Tačiau šitam planui nerodė lavimą kad leidyklos
entuziazmo pirmiausia Italija, jam sumokėtų honorarą už jo 
kurios dabartinė vyriausybė sukurto “Sharlock Holmes’ ver-

. -Kansas City rugpiūčio 18
vadino beprotišku gandu ir iš- sprogo ga2oBno tankas su 25, 

000 galonais. Begesinant sude
gė kelios gaisrininkų ir polici
jos mašinos, apdegė 100 gais
rininkų; kai kurie labai pavo-

ti i Hūdson upės žiotis ir bom- valstybė$- Tai sąjungai Vokieti- buv0 paimtos žemės. Jų iškel- 
ja skirtų kapitalą, o Prancuzi- ?ta byla truko n metų Dabar 
ja atomines bombas, ir tai bū- komisija indi jonų pretenzijom 
tų trečioji jėga, kuri galėtų bū- išaiškino, kad jiem priklauso 
ti Europos sargyboje, jei ir pa
sitrauktu Amerikos karinome-

programoje, kuri mažiau klau
soma ir kurioje paprastai esan
ti tik muzika. Kitos stotys Nix- 
ono kalbos nepertransliavo. Tik 
transliacijoje į šiaurės Ameri- 

_  ką buvo duotas anglų kalba vi- 
terP Amerikos ir Pran- rinę jėgą Amerikai užpulti tuvių dienoję dalyvavo apie sas tekstas, o transliacijose į

paveikslas, kerte nrtuta pasiimta* j Maskvos parodą. Jis vadfnaai ciz’j°s dabartiniu metu yra ne- sakydami, —esą Sovietų po* 15,000. Tai jau iš eilės toje kitus kraštus ji buvo suminėta liai paskelbs penkiasdešimtąja
"tokia tik dvfeaa” aiškus. vandeniniai laivai galį atplauk* vietoje 45 lietuvių diena. viena dviem minutėm. valstybe.

mą.
—Havajus rugpiūčio. 21 pre

zidentas Eisenhoweris oficia-

Unijų federacijos AFL - CIO 
lyderių konferencijoje rugpiū
čio 19 prezidentas George Mea- 
ny pasisakė prieš bet kokius 
federacijos ryšius su Chruščio- su Amerika, iš kitos pusės ne- reikalavo 585,000 dol. Teismas 
vu. Jam pritarė dauguma. Ta- norl eit* i konfliktus su ara- išaiškino, kad užsieniečiai nie- 
čiau viceprezidentai Reutheris bais. ko negali gauti. Taigi jų veika-
ir Carey pareiškė, kad jie ir lūs galima vogti. Nieko negel-
be federacijos pritarimo sutik- Kaip Chruščiovas garsino bėjo nė Adlai Stevensono lan- 
sią su Chruščiovu. Jie vaišino- Nixono kalbą kymasis Maskvoje. Jis buvo
si jau ir anksčiau su Mikojanu. Viceprezidentas Nixonas lai- specialiai rašytojų Įgaliotas tar

tis dėl honorarų. (Jei Sovietai 
gali nusavinti namus ir žemes, 
kodėl jie negalės nusavinti kny-

COUVE DE MURVILLE, Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris, buvo nustebintas, kai jam prezidentas de 
Gaullee pasakė: Mielas Ministeri, tamsta turėtum gar
siau kalbėti__ Tur būt, garsiau ginti Prancūzijos rei
kalus.

Prezidentas Eisenhoweris tu
rėjo ir šiuo klausimu atsiklaus
ti kanclerio Adenauerio nuo
monės. Prezidentas dabar vėl

Kongresui -Sfetintdarbo - „-7 v m

wathTrt Hoffa atgabeno . > De Gaulle žada sprogdinti atomą Tarp jM yra ir vulus'rieso's 
Washmgtoną 200 savo narių, L c “ redaktorius Henrikas Zimanaskad jie veiktų atskirus kon- De > Gaulle rengiasi pade- mųjų vietų. Tiesa ,tai būsian- S piEJ

gresmanus, kur tik juos sutiks, monstruoti, kad Prancūzija taip ti mažutė bomba —tik 20,000 kad jų y Times pranešdamas
AFL - CIO Washingtone turi pat turi atominę energiją. Tai tonų. Tačiau ji yra būtina da- apie tuos žumajįstus aeminė-

gali būti padaryta dar prieš at- bartinei de Gaulle politikai — jo jog Zimanas iš Lietuvos. Pa-
vykstant į Paryžių prezidentui parodyti pasauliui, kad Prancū- vadįno tai “ignoravimu” ir “izij. yra taip pa, tarp „Isty- žeidinėjimu,. fietuvių į

Prancūzijos atominei bombai bię, turinčiu atomines bombas, hiitu įžeidimas lietuviu
pagaminti dirbo 10 metų 11,000 ir kad ji yra viena iš didžiu- tautai,* jei Zimanas laikytų su
vyru. Ji atsiėjo 200 mil. dol. ję, kurios turi dalyvauti Euro- lietuviu tautos atstovu *Ji pagaliau jau esanti paruoš- pos klausimuose lygiom teisėm “etuvn! atslOTU-

ta ir bus susprogdinta Saha- su Anglija ir Amerika, 
ros dykumose toli nuo gyvena- De Gaulle svajojo daugiau. 

Svajojo sudaryti Europos - Af
rikos sąjungą, kurioje dalyvau- jonų laimėjo byla prieš valsty. 
tų Italija, Prancūzija, Vokieti- hę jų protėvių aukso ieško- 
ja, Benelux. šiaurės Afrikos jimo laikais prieš 100 metų

—New Yorke visus labiau- gatvės, kur gyvena pusė mili- 
siai sujaudino rugpiūčio 17 e- jono gyventojų. Srovės nebuvo 
lektros srovės nutrūkimas Cent- 13 valandų. Perdegė 7 kabeliai, 
ral Park srityje tarp 59 ir 110 kad likusieji 13 neperdegtų 

______ _ ___ taip pat. jie buvo’ taip pat iš-
I* It l tikrųjų prie-
I lt f //(i i I ifK&'IHsV — tebetiriama. Sakoma, 

i/ ;|| dėl baisių karščių buvo per-
1 krautas elektros vartojimas, y-

f pačiai oro vėsintuvam, kurių
Bįį net krautuvėse pritrūko, ir lai-
KL | dai neatlaikė. Sakoma, laidai

x - kuri drebino žemę, turėto bū-nėra sutelkta vienose valstybes „ „
departamento rankose. bomfcv HirMhimo H.

po. Žemei subangavus 8000 pė- 
Vokiečiai piktinas •okfum,

* į upę; puse mylios draziofo ke
lio dingo ežere. Žmonię buvo 

Berlyno, pagarsinta iš Washing- nedaug, daugiausia vasarotojų, 
tono, sudomino stebėtojus, ką Žuvus priskaityta 18, bet bi- 
turi reikšti tas vakarų Berlyno joma, kad jų skaičius pakils 
ir koridoriaus į Berlyną perda- ’hi 75. Dalis atkirstų buvo iš- 
vimas vakarų Vokietijai. Atsi- gelbėta helikopteriais. Apie 50 
liepė į toki gandą pirmiausia IV ligoninėse, 
vakarų Berlyno spauda. Ji pa

kalba rugpiūčio 1 Maskvoje bu
vo perduota' per Maskvos tele
viziją ir radiją. Pasirodė betgi. SM- Red )

buvo seni ir alyva ar kitkuo thomas dooo, Conn. senatorius, LIETUVIŲ DIENA SHENAN- Chruščiovas mokėjo patvarkyti, .?av®
permirkę. Miestas vakare sken- opozicijos prie* Chruščiovą lyderis DOAH PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ ^ad jo kalbą girdėtų kuo ma- metus is Amerikos 90 mil. dol. 
do tamsoje, ar švietėsi žvakėm; Kon -re*«- * ‘ žiau klausytojų. Pirmiausia apie Dabar Marokas nori gauti ir iš
traukiniai nejudėjo; kitą dieną Evening HeraM, Shenandoah, ją buvo pranešta tik vieną va- Maskvos 37.500.000 dol. Gal
šimtai inspektorių tikrino šal- Chruščiovo trečias šios sa- Pa., laikraštis paskelbė pirma- landą prieš transliuojant. Ant- už tai pažadės greičiau iškraus- 
dvtuvuose maista ar nesueede triukas — grasinimai, me.puslapyje apie lietuvių die- ra. buvo pranešta, kad radijas lyti Amerikos bazes.
Netekę srovėTšaldytuvai per &81*3 mėginimo pataikauti de 

12 valandų susilygina su aplin
kine temperatūra. Edison kom
panija paaiškino, kad už nuo
stolius ji neatsako.

perduos ją antroje programo- — Atstovų Rūmai rugpiūčio 
je. Bet toje programoje kalbos 17 368 : 2 pasisakė iš naujo 
nebuvo, o tebuvo tik muzika, prieš kom. Kinijos priėmimą 
Nixono kalba buvo trečioje į Jungtines Tautas.

Prezidentas Eisenhoworis

! i
t t
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DARBININKAS

THE

NGSBANK

reikalp vedimą prie mil-

SPAUDA

KAS GALI KELIAUTI J LIETUVI? BANGA TELEVISION

Apie vaikus, kurių atsižada tėvai DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

IŠ LIETUVOS

NORI PIRKTI AR PARDUOTI

REIKALAIS KREIPKIS f

AMHHCAN HOME REMTY
Woodhaven 21

MILIJONAI BE NAUDOS

Licensed Real Estate Brokeris

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

laidų jam išlaikyti.

WINTER GARDEN TAVERN, INCGENERAL PARCEL & TRAVEL CO-, INC

MCSŲ
SKYRIAI

Tel EVergreen 2-6440

MITCHELL. darbo sekreto- 
manc, kad plieno įmonės ga- 
pakelti darbininkam atlygini- 
nekeldamos plieno kainos.

valandai, o kompanijos reikala
vo dabartinį atlyginimą įšaldy-

Lukin j visus klausimus 
Dimą ir Olegą. O paga- 
jis, .pareiškė, nereikalin- 
kad mes jam sakytume

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams,
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

los karininkų namų viršininko 
kabinete.

rime didelį pasirinkimą vienos, dviejų ar trijų šeimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

streiko 
neteko

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

ronėlė Gasparienė iš Grand

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

39 Raymond PlazaW.
Newark, N. J.

komu- 
atida- 
bešir-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Eveningsųntil -7 P.M. 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Apsaugos depart. šiom die
nom atšaukė eilę savo užsaky
mų už 200 milijonų. Jis buvo 
padaręs sutartis su eile firmų 
pagaminti didelės jėgos kuro 
sprausmii 
ma Olin

“nemokamą gydymą” ir jį auk- jiem auginti’, 
štino labiau nei amerikini, tik

JIM 
rius 
lėtų 
mą,

JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu-

vieną mėnesį, bet už streiko 
laiką neteko 695 dol. atlygini
mo; gryno nuostolio jam susi
darė 395 dol.

—1956 streikas 6 savaites. 
Laimėtas algos priedas per tre- 
jis sutarties metus sudarė tik 
190 del.,<r;streiko metu atly-

Mfunj didelė ir. patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančiu* klijcntų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 18 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą B-7 sa
vaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite ‘patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien -nuo • vai. ryto Iki S vai, p. p. — sekmadieniais nuo > vai, ryto Iki 4 vai, pjp.

dėmesio verti.
—1946 streikas truko 4 sa

vaites. Po streiko atlygiųimas ginimo negavo 600 dol., taigi 
buvo pakeltas 3.5 cn. valandai. 
Metam tai sudaro 72.80. Bet 
už anas keturias streiko savai
tes darbininkas negavo 219.67

Vilniaus radijas paskutinėm 
džiaugėsi 

Chruščiovo pakvietimu -į^ 'Ame
riką; džiaugėsi, kaip iš Ameri
kos atvykę komunistuojančių

Kongresmanas Chester A 
Bovvles, Conn. demokratas pa
siūlė: tegul atlyginimas lieka 
įšaldytas, o įmonės tegul nu
muša plieno kainą 10 dol. vie
nai tenai, (dabar 150 tona). 
Kompanijos abejingai pažiūrė
jo į siūlymą.

Kodėl abejingai? Joms dar 
neaktualu nutraukti streiką. 
Plieno vartotojai praneša, kad 
plieno atsargų vieni turi mė
nesiui, kiti ir porai. Taigi

iš streiko kompanijos savaip 
laimi: jos palaukia, iki išsibaigs 
atsargos, o per tą laiką nerei
kia mokėti darbininkams atly
ginimo. .

Jeigu mėnesi nereikia mokė
ti atlyginimo, tai iš pusės mi
lijono streikuojančių darbinin
kų, kuriem mokėjo po 127.10 
savaitei, kompanijos sutaupo 
dabar 250 mil.

Kai atsargos baigsis, yra vie-

septynių 
savaičių. Nors paskui kompani
jos sumokėjo priedus atgal už

—1949 streikas truko 7* sa
vaites. Po streiko atlyginimas 
nebuvo pakeltas. Per 
savaites darbininkas 
454.93 dol.

—1952 streikas vėl

JIE LEMIA PLIENO STREIKĄ. Iš kairfe — plieno unijų prezidentas 
David McDonald, federalinis tarpininkas Joąęph Finnegan ir 12 plieno 
kompa.nijų atstovas R. Conrad Cooper. McDonald aiškina: darbininkų 
pastangų dėka padidinta gamyba 30 procentų, reikia didinti atlyginibą; 
Cooper aiškina: padidinus atlyginimą reikės didinti plieno kainą.

vaikam Nečitailo, dabar jau 
Lukina. dar siuntė pinigo, nors 
vaikų ir nesirengė aplankyti. 
Paskui atsirado nauji vaikai, ir 
pašalpa pirmiesiem visai nu
trūko. Kokia išeitis? Vaikus rei-

tiniai 
prieš 
tina.
nična 
ti už

135 W. 14th St New York II, N. Y. Tęl. CHeisea 3-2583
141 Second Ave„ New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

na priemonė darbui pradėti — 
tai Taft-Hartley įstatymas, ku
riuo gali pasiremti prezidentas. 
Ir kalbama, kad tas įstatymas 
galįs būti pavartotas apie, rug
sėjo pabaigą.

Ką streikas atneša darbinin
kui? Atneša moralinį pasiten- 

unilV kinimą, nes darbininkas yra į- 
sitikinęs, kad jis kovoja ir ko

mo padidinti 15 cn. atlyginimą vą-laimi. Tačiau Newsweek ūki
nis apžvalgininkas sumini ketu
ris didžiuosius po karo plieno 
streikus ir nurodo skaičius, 
kiek streikai pakėlė darbo žmo
gaus pajamas. Skaičiai tikrai

HAVEN REALTY 
Joseph Audrusis Insurance

—Tai manęs neliečia, pagal 
Jos pavardė L. Kudriav- įstatymus aš neturiu jokios pa

reigos tiem vaikam, —atsaki
nėja 
apie 
liau 
gas, 
pamokslus.

“Taip, deja, mūsų įstatymuo-

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds

gerą 
žiniškos normalios algos. Ma
žiausiai iš. to laimi darbo žmo
gus - M.

MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

sovietinėje spaudoje pastebim 
ir gausiai nusiskundimų. Vienas 
tokis nusiskundimas visai neti-

Amertko* plieno streikas ei- 
" na visas mėnuo. Sustojo gamy

ba 15 centrų. Teveikia tik 11 
r. procentų bendros gamybos — 
. smulkiosios įmonės. Be darbo 
. atsidūrė 500,000 darbo žmonių.
Prie jų dar reikia pridėti 100, 
000 kurie ryšium su streiku ne
teko darbo kasyklose ir gele- 

- žinkeliuose. Per artimiausias 
savaites, jei streikas truks, pri- 

*'ridėsią dar 25,000. Tačiau pra- 
t nešama, kad vilčių susitarti 

šiuo metu dar nematyti.
... Viskas sukliuvo ant c“::" 

atstovo McDonald© reikalavi- Incorporated 1860 
Assets over $139,000,000
Eastern Parkway Office:

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

vienintelis. Tarp mūsų dar pa
sitaiko žmonių, kurie atima vai
kam tėvišką švelnumą, kad tik 

draugijų nariai gyrė Lietuvoje nereiktų leisti pinigo ir laiko ir Lukinos vyras

lėktuvam. Fir- 
eson Corp. užsa

kymui vykdyti pastatė Model, 
N. Y., specialias dirbtuves už 
45 mil., sukvietė darbininkus 
ir specialistus, buvo pastatyta 
jiem gyventi namai. Bet dirb
tuvės negavo darbo nė pradėti 
— užsakymas buvo atšauktas. 
Bedarbių staiga 700, o taip pat

minių atlankyti. Turistinės gru
pės šiemet jau pradeda lanky
tis Tarybų Lietuvoje”.

vo darbininkas dažymo apara
tų fabrike. Jis buvo jau suda
ręs kitą šeimąt-'.-VisgPfrefrėaga- 
vo į ši, sakykim tiesiai, niek
šingą būdą atsikratyti vaikais 

-komunis-

kuri atgabeno teta ir paaiškino, 
kad vaikas neturi tėvų, o ji 
— moteris sena ir ligota ir ne
gali jo išlaikyti. Įteikė ir doku
mentus, kurie patvirtino, ką ji 
buvo sakiusi ... Tai buvo 1951.

Rapids, Mich, Aldona Jakus iš 
Chicagos, DL, Motiejus Klimas 
iš Fairlawn, N.J., Jonas La
zauskas iš South Ozone Park, 
N. Y., John Baker iš Vallejo, 
Calif., Juozas Mažeika iŠ Pitts- 
burgh, Pa., Julia Urmonas iš 
Chicago, UI., Olga Šimkus iš 
Miami, Fla., Joseph Nainys iš 
San Francisco, Calif., Barbora 
Joski - Masilonis iš Washingto- 
no valstybės, Karolis Krasnic- 
kas iš Waterbury, Conn., Ele- 
nora Sausser, Ashland, Pa.

liaupsintojai, durys į Lietuvą J 
tebėra uždarytos; ekskursija 
leista tik tų, kurie rėmė Mask- i.

ketas — apie tėvus, kurie at
sižada vaikų ir juos ' atiduoda 
valstybei auklėti. Apie juos So- 
vetskaja Litva pasakoja tokių 
vaizdų.

Kai laikraštis apgaili, jog nė- kam bus pavartotos dirbtuvės? 
ra straipsnio, kuris baustų tė- Panašus likimas ištiko ir dirb- 
vus už beširdiškumą, tai iš tik- tuyes, pastatytas tam pačiam 
rujų reiktų labiau apgailestauti, reikalui Mushogee, Okla., už 
kad nėra straipsnio, kuris baus- 35 mil. 
tų už beširdiškumą valdovus, 
kurie atima iš tėvų vaikus, vai
kam atima tėvų meilę.

JEIGU NORITE IšNUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo. •

nuostolis apie 400.
f—1959 unijos atstovas Mc- 

Donaldas prie valandos atlygi
nimo 3.10 dol. reikalavo 15 cn. 
priedo. Toks priedas savaitei 
sudarytų 6 dol., metam. 300. 
Per streiko mėnesį jau neteko 
darbininkas per 500 dol.

Per pirmuosius 4 streikus 
kompanijos neišmokėjo darbi
ninkam 800 milijonų.

Apžvalgininkas padaro-bend
rą išvadą: daugiausia laimi u- 
nijos atstovas — laimi presti
žą ir laimi kartais premijas už

Po 7 metų Mariampolės vaikų 
namų (ten vaikas buvo perkel
tas) pareigūnai susekė, kad 
vaikas turi tėvą. Jis gyveno Ne
menčine ir buvo maitinimo ba
zės vedėjas. Mėgo išgerti, bet 
<nemėgo prisiminti, kad jis tu- kia atiduoti į vaikų namus, 
ri sūnų, ir nenorėjo jokių iš- Laikraštis skundžiasi, kad 

'tokia išeitis nesujaudino moti- 
Taip painformavęs, laikraštis nos širdies, nesujaudino nė

keista Nemuno vaga. Toki wva. Kito vaiko motina yra vy- 
dnaugsmai pranešam, per ra- is korektorius va]stybinė- 
dij, užsienio lietuviam. Tačiau je mokslinės ir utera.

tūros leidykloje. Jos pavardė 
Fredheim. Abidvi uždirba po 
800 - 900 rublių mėnesiui ir 
turėjo nemažai komibnuoti, kad 
savo vienintelius sūnus atiduo- se nėra straipsnio, kuris baus

tų tėvus už beširdiškumą”, pa
stebi laikraštis. -

Nusiskundimus skaitydamas, 
turi nustebti: komunizmas rei
kalavo, kad tėvai atiduotų vai
kus valstybei; kada atsirado to
kių tėvų, kurie paklausė 
nizmo mokslo ir vaikus 
vė, dabar vadina juos 
džiais.

—Kongrese buvo apklausta 
61 procentas respublikonų. Ap
klaustųjų 84 procentai pasisa
kė už Nixoną j prezidentus, 14 
proc. už Rockefelleri. Buvo ap
klausta 51 proc. demokratų 
kongresmanų, ir jų 57 procen
tai pasisakė už šen. Kennedy, 
32 už šen. Johnsoną ir po 18 
už Symingtoną ir Stevensoną.

—Unijose yra 18 mil. darbi
ninkų. Unijų apie 200. Pustu- 

Apsaugos depart. išleido 500 zinis jų tūri narių po pusę mi- 
mil. Navaho raketom, 24 mil.. lijono. Nors unijose yra tik 

. Triton raketom, 70 mil Regu- trečdalis visos darbo jėgos, bet
Vienintelis mums džiaugs- ]us raketom jr vįsO f0 nuo taj didelė socialinė ir poUtinė 

mas: nors tie vaizdai yra Lie- j atsisakyta jėga
tuvoje, bet juose nelietuviškos .

pastebi: “Deja, Zimanas nėra vaikų tėvo Nečitailo, kuris bu- pavardės.

tų Į vaikų namus, irodinėda- 
mos sykiais, kad vaikai esą 
sunkiai pataisomi, kitais sy- 

Vievio vaikų namas sušilau- kiais. kad jie ligoniai.
kė svečio — Majerio Zimano, To paties vaikų namo augin- 

Dima ir Oleg Nečitailo 
10 metų gyveno su mo- 
Pastaroji, Nadežda Ilji- 
Nečitailo, sugalvojo išei
kite vyro ir vaikus pa

siuntė senelei. Pirmais metais

Komunistinė Vilnis susiner
vino dėl pranešimo, kad įsilei
džiami į Lietuvą tik ištikimie
ji, ir iš susijaudinimo prasita
rė: girdi, jūs sudeginote visus 
tiltus į gimtinę, kitaip sakant, 
ir nebūsit įsileisti.

Kas yra tie parinktieji 
antrojoj grupėj

Laisvė rugp. 7 paskelbė sąra
šą dalyvių, kurie išvyko į Lie
tuvą su antrąja komunistuojan
čių grupe rugpiūčio 5. Joje 
yra Jonas Juška iš Richmond

... . . ... .v T. x .. Vilniaus vaikų name Nr. 3 stebėjos,, kodėl is Lietuvos bėk vra Michai, jr Jarjj vien0 } 
daug siuntimą į Amenką pra- kadru į ktoriaus
symų atsiųsti vaistų; džiaugėsi kombinate žvaigž- Kauno elektros jėgainei jau pa

Tel. HIckory 1-5220 
(Forest Parkway Stotis)

Laikraštis padarė išvadą: lie- 
ttiviam, kurie nėra Maskvos

Nąujierjps^ rugpj.JĮĮ pranešė, 
kaip Kalifornijoje gyvenąs K. 
G. Urnežis mėgino gauti leidi
mą nuvykti į Lietuvą. Prieš ke
lis mėnesius jis kreipėsi Į So
vietų atstovybę. Sovietų atsto
vybės antrasis sekretorius L. 
Kapočius jam atrašė: užpildyk 
pridedamą anketą; parašyk au
tobiografiją; pridėk tris foto
grafijas; pridėk vieną ar du sa- 
Vo giminių iš Lietuvos laiškus, 
iš kurių būtų matyt, kad jie 
nori pasimatyti. Tie dokumen
tai, rašė Kapočius, bus pasiųs
ti į Lietuvą; kai ten nuspręs, 
būsią Urnežiui pranešta.

Urnežis pasiuntė. Paskui ga
vo kitą atsakymą iš paties Ka
počiaus: esą iki Rygos jis ga- N.Y., dr. J. J. Kaškiau-
lėsiąs nuvažiuoti; o jau Rygoje ^us Newark, N. J., Irena Ba- 
jis turėtų prašyti vyriausybę barškate iš Ricbnamd Hill, N 
sutikimo įvažiuoti į Lietuvą. Ta- Y., John Vaznys iš Richmond 
čiau Kapočius pastebėjo: “Kol ^ill, N. Y., Mary Vaitkus iš

- kas pavieniai asmenys dar ne- Kearney, N. J., Anthony P. Go
ta^ kanmnkas Lukin. Mes ta- . ■ mūsu tėyvne savo ris iš Woodhaven, N. Y., Pet- 
rėmės su Lukinu Vilniaus igu- ...

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

SOMETHING GOOD COMING!
* Incrąased dividend of

Vž% a year

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. S tart saving NQW!

900 Uterary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-14*1

332 FiHmore Avė. 308 W. Fourth St. 132 Franklin Avė.
Buffalo 6, N. Y. Boston 27, Mase. Hartford, Conn.

Tel. M0hawk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724
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Saro kraštas vėl vokiečių. 
, Prancūzijos trispalvę pakeitė 
federalinės vokiečių respubli-

— ** kos juoda, raudona ir auksinė. 
' f&SO šį kartą be grasymo ir ginklų

— žvangesio. Tankų vietoj persie-
LaMcratti tvarto REDAKciN* komisija, ųyr. raA s. strtiEDttJs . ną riedėjo: nesibaigiančios si-

“ dabrinių markių virtinės.
... Jau nuo 1957 .sausio J._ Sėt- - 
ras politiškai priklausė Vokie
tijai. Bet tik š. m. liepos 5 d. 
24 valandą ir Saro krašto ūkis, 
išbuvęs 12 metų ūkinėje vie
nybėje su Prancūziją, perėjo 
federalinės vokiečių respubli
kos žinion.

Nors Saro plotas (2567 kv. 
km.) tesudaro tik vieną procen
tą vakarinės Vokietijos ploto, 
tačiau jo žemė visos respubli
kos ūkyje daug daugiau sveria: 
ji turtinga akmens anglimis ir 
geležies rūda. Iškasamų akmens 
anglių kiekis sudaro 13 procen
tų visos Vokietijos anglių, pa
gaminto plieno — 14 proc., ki
tų geležies bei metalo gami
nių — nuo 10 iki 20, dujų — 
8, elektros energijos — 3. Sa
ro pramonės gaminių vertė 
1958 metais, skaitant rinkos 

_ . kaina, siekė kone “vieną mili-
' ^-ti to_ .nedaro. j^ierikįęčių tie-  ̂jardą dolerių, kas sudaro 3 pro- __________________ *_____
‘ sumas ir nuoširdumas nieko ne- " centus visos" vakarų Vokretijos^ebuVo° vien dalykas'nuotaikos, 

paveiktų.
Bet čia ir kyla klausimas: 

kam reikėjo į svečius kviestis 
tarptautinį sabotažninką? Kam 
tas pats New York Times pa
sisakė už Chruščiovo vizitą? Ar 
dėlto, kad šiame krašte būtų 
stiprinamos anos nesučiumpa
mos rankos (intangible agen- 
cy)? Įsakymu iš Maskvos jos są
moningai griebtųsi bet kokio 
sabotažo.

Atsitiktinis elektros srovės 
sutrikimas bolševikam nėra ir 
negali būti jokia pamoka, kaip 
ir pačiam Chruščiovui. Daugiau 
turėtų pasimokyti patys ame- 

__________ _ ____________ rikiečiaf: būti dar budresni ir 
dojamės nesuskaitomai gausy- labiau apsivalyti nuo nepatiki- 
bei patarnavimų, yra žmogaus m0 elemento visose įmonėse, 
rankose, iš kurių kontrolės iš- kurios turi gyvybinės reikšmės 
sprūsta tik atsitiktinai ir trum- šio krašto saugumui, laisvei ir , 
pam laikui. Čia dar didelio pa- tvarkai, 
vojaus nėra nė labai dideliam 
miestui. Elektros srovės sutri
kimai gana dažni, bet ir greit 
atitaisomi; be to, jie sąmonin
gai neiššaukiami. Tai būtų sa
botažas.

New Yorko tamsa priminė tamsią jėgą

Naw York**, susigrūdęs ant

saulei nusileidus, paskęsta švie
sos jūroje. Tai toks kasdieniš
kas reiškinys, taip įprastas, kad 
kitaip, rodos, nė būti negali. 
Bet rugpiūčio 17, pirmadienį, 
ėmė ir atsitiko kitaip. Nemaža 
dalis Manhattano, New Yorko 
centro, staiga aptemo. Maža bū
tų pasakyti —aptemo. Elekt
ros srovei nutrūkus,-sustojo vi
sa, ką tiktai ji suko, judino, 

įgarsino, rodė; šildė ar šaldė. 
; Nutrūko televizija ir. radijas;

užgęso teatrai; restoranai ir re- 
, klamos; nebeveikė šviesos sig- 

c nalai, elevatoriai ir traukiniai;
sustojo dirbę įvairiausi apara
tai namuose, ligoninėse ir įmo
nėse. Miestas sustingo ir sute
mo. Pasidarė baugu ir nesaugu. 
Pusė milijono žmonių, susikim
šusių į penkias kvadratines my
lias, gyvai pajuto, kad *jų liki
mas priklauso nuo jėgos, ku
rios kasdieniniam žingsny tar
tum nepastebi. Atrodo, toji jė
ga visada turi šviesti, judėti ir 
tarnauti. O vieną vakarą nei 
švietė, nei judino, nei tarnavo. 
“Pasirodėme esą vergai savojo 
tarno” — rašė New York Times 
savo įžanginiame.

miestą, kad ir Maskvą. Vadina
si, čia esanti “pamoka tiek 
Chruščiovui, tiek ir mums pa
tiems” — daro laikraštis jau 
politinę išvadą.

Chruščiovą prisiminus, reikė
tų New York Times mintį vy
nioti toliau. Jeigu elektros sro
vė nutrūktų Chruščiovo vizito 
metu, niekas negalėtų jo įtikin
ti, jog tai ne sabotažas. Tie 
žmonės, kurie patys verčiasi sa
botažu, organizuodami jį kituo
se kraštuose, jokiais argumen
tais negali būti įtikinti, kad ki-

VOKIEČIŲ pasienio policija {važiuoja j Saaro kraš
tu. Siena panaikinama.

Pakeitus Saarbrueckene tri
spalvę, turės, be abejo, kai kas 
pasikeisti ir sariečių gyvenime. 
Seimininkės ir toliau, tiesa, ga
lės pigiau įsigyti iš Prancūzijos 
atvežtų prekių, nes pagal Pa
ryžiaus ir Bonnos susitarimą, 
prancūzams palikta kuriam lai
kui teisė įvežti Saaran visą ei
lę gaminių be jokio muito. Taip 
pat ir Saaras gali savo pramo
nės gaminiuš išvežti be muito; 
kaip ir iki šiol, Prancūzijon. 
Jei toks prekių pasikeitimas 
vystysis be sutrikimų (prancū
zai pirks Saare tik pagal tai, 
kiek Saaras užsisakys prancū
ziškų prekių), tada Saarui ne
teks baimintis ir dėl 100,000 
darboviečių.

Bet šeimos su vienu ir dviem
vaikais nebegaus ateity vaikų

priedo. Tėvams paguosti, kol 
jie pripras prie visoje federa- 
linėje vokiečių respublikoje ga- 

. Įjojančių socialinių įstatymų, 
Bonna paskyrė 7 milijonus do
lerių.

Taip pat ir kitose srityse teks 
sariečiams užmiršti praeitį ir 
turėtas privilegijas? Jei iki šio
lei, kaip mano Saro ministeris 
pirmininkas, per išlaidžiai gy
veno, tai dabar galės pasimo
kyti taupymo, nors vargu, ar 
sariečiai vienos generacijos bė- 

...gy pe.rgyyęnę net keturis ūki
nius pasikeitimus, turės noro 
sekti švabais, kurių per didelis 
taupumas yra tapęs tiesiog prie
žodžiu. Dar ir patys sariečiai 
negali tikėti, kad jie dabar jau 
visiškai pradings iš tarptauti
nės 
čiu

Amerika ligi šiol buvo lai
minga, kad niekas iš šalies jos 
negriovė ir viduje nekėlė dide
lių neramumų. Savo ramybėje 
ir taikoje ji galėjo išvystyti 
aukštą civilizaciją ir visokią e-

New York Times apie šabo- nergiją pajungti šio krašto žmo- 
tažą nekalba, bet netiesioginiai nių labui. Išskyrus pačios gam- 
jį užsimena rašydamas: “Juo tos nelaimes, bet kokia kita jė- 
daugiau mūsų darbų ir patar- 'ga buvo apvaldoma. Ar taip bus 
navimų atsirastų neapčiuopia- ir toliau, daug priklausys nuo 
mose rankose (intangible agen- 
cy), juo arčiau atsidurtume prie 
didelės nelaimės (disaster)”. 
Laikraštis dar užsimena, kad 
tokia nelaimė karo atveju ga
lėtų paliesti bet kurį didesnį

šio krašto vadovų, nuo jų at
sparumo tamsiom jėgom, ku
rios čia braujasi su visokiais 
vizitais. Ne savo pamokai ir ne 
šio krašto gerui jos čia veržte 
veržiasi. Tai, rodos, labai aišku.

sitraukė iš Saro prancūzų val
džios įstaigos.

Kaip patys Saro gyventojai 
sutiko šį istorinį įvykį?

Jie nerodė nei didelio entu
ziazmo, 
labiau 
Vienas 
ty bus
rios prekės būsiančios pigesnės 
ir kurios brangesnės; kas atsi
tiksią su vaikų priedais ir t.t.

Šis gyventojų susirūpinimas

nei buvo liūdni. Juos 
domino pragyvenimas, 
kito klausinėjo: ar atei- 
geriau, ar blogiau; ku-

įtampos lauko, o tuo pa- 
ir iš kartais nemalonaus, 

bet kartais ir naudingo dėme- 
centro.šio

PAVEIKSLŲ TVANAS
Foto, filmas, televizija

iš ki- 
ačiū

Sarą,

Kad mus paveikslai užtvino, 
nereikia jokio įrodymo. Lyg 
milžiniška tvano banga užlie
jo visą pasaulį. Foto aparato 
akis bilijonais paveikslų sulau
žė visas užtvankas. Fotografi-

gamybos. &
Tokiu laimikiu džiaugėsi vi

sa vakarų Vokietija, bet ypa
tingai federalinė vyriausybė 
Bonnoje. Vien politinėm prie- gijom tiek Prancūzijos, tiek ir 
monėm jai pavyko išspręsti Sa
ro krašto klausimą. Vokiečiai 
ir prancūzai, du seni priešai, 
parodė, kad galima surasti ke
lią teisingumui ir taikai įgy
vendinti. Be keršto jausmų pa-

kuri šiandien tokia, rytoj vėl 
kitokia. Jo priežastys glūdėjo 
kur kas giliau. Mat, Saro kraš
tas naudojosi įvairiom privile-

Vokietijos. Dėl gyventojų sim
patijų vyko tylus rungtyniavi- jaką. Be to, gyventojai paleng- 
mas tarp dviejų kaimyninių 
valstybių. Abi nešykštavo.. Pa
ryžius stengėsi kuo greičiau at
statyti karo apgriautą Saro kraš

tą ir pakelti jo gamybą. Bon
na per 3 paskutiniuosius metus 
įdėjo Saran virš 400 milijonų 
dolerių. Tad šis vaikas tarp 
dviejų auklių ne tik nenusidau
žė galvos, bet priešingai — 
gražiai augo ir pilnėjo, išmoko 
imti dovanas iš vienos ir 
tos auklės, pasakydamas 
tik už geresnes.

Prancūzams .valdant
tėvai gaudavo stambius vaikų 
priedus, jau nuo pirmo vaiko 
(vakarų Vokietijoje tik nuo trejos išradėjai"patys nežinojo, ko- 
Čių); šeimininkės nusipirkdavo 
pigesne kaina, negu kaimynių 
niame Reino - Pfalco krašte, 
ruginės duonos, cukraus, šoko
lado. Taip pat mažiau reikėjo 
mokėti už cigaretes, kavą, kon-

va išmoko prancūziškom akim 
žiūrėti į darbą ir gyvenimą, t.y. 
pirmo nepervertinti antrojo ne
naudai.

Tžvai prižiūri, kad vaikų televizijos programa būtų gera.

tuviškų pavadinimų nespėjome 
rasti tai galybei' aptarti. Lyg 
klaustame dar: kam tas reika
linga, kokia nauda iš to? Kur 
slypi tos galybės prasmė? Foto, . 
filmas ir televizija yra išradi- ' 
rnai, kurie” teikia, nepaprastas 
galimybes žmonijos palaimai, 
bet kartu ir įvairiausius pavo- 
jus. Tai lygiai kaip atominė jė
ga, galinti nešti žmonijai pa
laimos, bet kartu pastatyti ją 

hobby’ ar laisvalaikio ant bedugnės kranto.
šių naujų išradimų drama 

yra tiesiog jaudinanti. Negana 
to, kad paveikslų tvanas neįsi
vaizduojamą plotmę pasiekė, — 
jis atidengia ir giliausią gelmę. 
Su baime tenka susirūpinti, kad 
per nuolatinį žiūrėjimą nenu
stotume galvojimo, nes naujie
ji foto vaizdai pradeda kurti 
naują galvojimą (galvoseną). 
Optinė masinė invazija darosi 
pavojinga ne tik vaiko amžiaus 
laikotarpy, bet lygiai ir suau
gusiems. Fotografija dabar jau 
ne tik išorinį fasadą apima, ne 
tik fizinę pusę objekto atvaiz
duoja, bet plačiai ir giliai at
spindi vidinį žmogaus išgyveni
mą, jausmus, dokumentuoja sie
los gelmes ir gauna psicholo
ginį charakterį.

Fotografija turi dokumentinę, 
įrodomąją galią (žinoma, ir čia 
falsifikacija galima!). Kas gali
ma fotografuoti, tas tikrai eg
zistuoja. Mes visi žinome, kad 
foto objektyvas yra fizinių 
dėsnių išdava. Jis gali fotogra
fuoti ne tik konkrečius objek
tus bet jau sugeba ir dvasinį 
elementą pagauti. Ir tai teikia 
jam nepaprastą galią į žmones 
ir mases. Plačiausiai ir praktiš
kai tai įvertina kaip tik mate-

kiai galybei jie atidarė kelią.
Modernieji laikai ir nauji iš

radėjai dar naujesnes užtvan
kas atidarė — filmas ir tele
viziją. Tai nėra vaikų žaislai, 
tai ne 
paįvairinimas^- Tai galingiausia 
jėga, kuri tačiau savy neturi 
dar tikros prasmės ir žmonija 
tik žiūri nustebus, nežinodama, 
kas darytina. Mes net savų lie-

(Nukelta į 4 psL)

Pučia storas vėjas. Purškia iš po automobilio ra
tų vanduo ir žvyras. Kelias blogas, ir sunkus auto- 
mobUis unkščia kaip mušamas. Vytas Bruknys primi
na stabdį.

Pro atvirą langą sruvena giedri vėsa. Pavasaris 
šviesus kaip ašara. Ir vyturys plėšiasi augštyn, kaip 
prieš 26 metus. Skambėdamas visu kūnu. Kiti vytu- 
riai,keliai, trobesiai ir žmonės. Ir laukai veidą pakeitę.

Bruknys išlipa iŠ mašinos ir apsidairo. Vietomis' 
dunkso suvargę trobesiai. Dideli ir negražūs. Už kelių 
kilometrų jo tėvo dvaras. Gulbinai. Dvidešimt pen- 
keris metus jis valkiojos po svetimus kraštas ir ne
šiojo paskutinio rudens vaizdą. Kartais iNHėstantį ir 
kartais suliepsnojant| visom spalvom. Skubėjo metai, 
griuvo karalystės, lašėjo prakaitas, siūbavo miestai, 
žaliavo laukai, žmonės gyveno, mirė, gimė, ir dabar 
štai 1970 metai.

Bruknys kaista, ir kartais Širdis šąla kaip ledas. 
Ten stovi trys ąžuolai. Susikabinę rankom. Jų neiš
plėšė laikas ir audra. Bruknys nori atsistoti po vienu 
jų ir pažvelgti dangun. Kur sruvena vyturys ties pal
šais debesimis. Pučia silpnas ir storas vėjas, kaip 
nepajėgi senė.

Sunku grįžti namo po dvidešimt penkerių metų. 
O tiek buvo kalbėta apie kelionę ir bartasi. Ameri
koj liko išbarstyti jo geriausi metai ir surinkti ban
ke pinigai. Saugūs. Bruknys užsimerkia ir be akių 
regi laiko žybtelėjimą. Jis grįžta namo. Aklo likimo 
draugystė. Laiškuose rašė, kad daug ko nebėra. Kaikas 
tebegyvena. Tie vadinami laimės broliais.

Taip, jis baigs gyventi savo amžių tėvo dvare. 
Jis, spėjęs išeiti į agronomus, juos paliko, ir dabar 
nors senatvėj parodys, koks turi būti jo tėvo ūkis.

^dudienis ir tylu. Visada per amžius taip bana
liai būdavo. Nuogas ąžuolo šakas sugrubusiais pirštais 
sukioja vėjas. Bruknys bijo pamatyti namus. Prabuvo 
mieste keletą dienų. Kalbėjo su atsikūrusios valsty
bės vyrais. Naujiems rinkimams rengiasi. Kvaila ir 
nebeįdomu. O prieš kiek laiko jis daug kartų dėl 
mažesnių rinkimų rašė straipsnius į skurdžius laik
raščius ir aistrinosL Jam tada atrodė tas mažasis iš
eivių pasaulis didelis ir reikšmingas. O jų visame pa
saulyje buvo mažiau negu jo vienam valsčiuj.

Eina žmogus toli ir kastuvu kasioja padirvy grio
velius. Vanduo turi nubėgti iš dirvos, kaip prieš ket
virtį šimtmečio. Rugys auga tūkstančiais metų. Prie 
visų valdžių ir išradimų. Bruknys įsivaizduoja, kaip 
iš vagos šokinėdamas bėga vanduo. Bruknys su
raukia tamsius antakius. Retas ir truputį žilus plau
kus velia vėjas. Viskas taip toli ir taip arti, ir, rodos, 
girdėti kaip taksi senas sieninis laikrodis, ir nuobo- 
dulu kvepia jo brakštelėjimai.

Taip, vėl pamatys Eleną, kurią Vyšnios Viršūnė
le vadindavo, žinoma, ir ji žila. O kaliais ji atrodė, 
kaip saulėgrąža, kai sveikindavos iš tok).

Giliai nebylu. Kaip mėnesienoje ar sekmadienio 
vidudieny. Rodos, girdėti, kaip pievos groja marmo- 
rando. Taip, Elenos rankos kaip Įnirai; jas kaip vai

niką uždėdavo ant kaklo. Ji dabar ponia Vainienė. 
Buvusi Vyšnios Viršūnėlė.

Balzganas balandžio rūkas. Toli rūke garvežys 
staugia lyg paklydęs. .

Pūsteli stipresnio vėjo gūsys. Pro šalį pralekia 
mašina. Amerikoniška. Net stabteli ir signalą pakir- 
kina. Jis urgztelia kaip šuo. Bruknys pamoja ranka: 
ne, nieko netrūksta, šiaip sau stoviu. Po kelių minu
čių būsiu namie, jei purvas nenumaus ratų.

Graudinasi vieversys. Pirmasis žiogas dainuoja 
plėšydamas savo skurdžią krūtinę. Viskas matyta ir 
ne. Būta ir ne. Galvoja apie viską, kas buvo. Viso
kias meiles. Skaisčias, ištekėjusias ir išsiskyrusias, ir 
dar kitokias. Ir tokias, kurios buvo kaip angelai ir 
nuo kurių susimaišydavo kraujas, o meilė atrodė kaip 
laukų kvepianti myra. Tačiau šiandien jis vienas ir 
turtingas. Rankos tuščios ir šaltos.

Bėrankė šviesa glosto Bruknio plaukus. Jie bliz
ga. Saulė kyla kartu su vyturiu. Saldus balsas blaš
kosi balzganume.

* Kosta būtų pamatyti Vyšnios Viršūnėlę. O ne 
vienas kalbėjo, kad meilė yra liepsna, nušviečianti 
žemės naktį. Pavasariais paukščiai grįžta atgal ir de
besys juos pasitinka. O jis grįžta rudenį ir pasitinka 

. atsiminimai, seni namų sargai i
Stovi ąžuolai. Plačiai suformuoti medžiai. Mine- 

singeriai paukščiai gieda mylimosioms. Medžiuose ka
ba rudens ir žiemos vėjų išdraskyti lizdai. Bruknys 
dvidešimt penkerius metus stebėjo saulę ir plėšikus. 
Šventuosius ir moteris. Kalbėjo apie dienos giedrumą 
ir biznį. Skaitė knygas, ir atrodė kartais, kad džiaugs
mas krinta' iš puslapių.

Stovi Bruknys. Atvažiavo tam, kad nugyventų 
savo žemėj ir grąžintų jaunystės svajonę — pairtų

pavyzdinį ūkį. Dabar jis turi daug pinigų ir nedaug 
laiko. Bet jis padarys. Jei ves, gali susilatikti vaikų. 
Jam bus septyniasdešimt, o vaikui dvidešimt metų.

Toli dunda traukinys. Kaip juokingoj romantikoj. 
Tolumos garsas skamba giedriai ir švariai. Pavasaris — 
įsivaizduota puošmena.

Horizontas juosia Bruknį. Skliautas glosto medžius 
ir tolimas trobas. 2ydi purienos kaip seniau, žydėji
mą kankina vėjas. Geltoni žiedai linksta.

Bruknys įlipa į mašiną. Vėl skrenda iš po ratų 
žvyras ir vandens lašeliai šoka į miglotą orą. Auto
mobilis prunkščia kaip arklys.

Lekia naujai pastatyti elektros stulpai. Ant vie
lų plastelia žalsvos paukštės. Tokios kaip prieš ket
virtį šimtmečio, kurių pelenus ir plunksnas išnešiojo 
vėjai prieš daugelį metų.

Dunkso tėvo dvaro praretėję medžiai. Viename 
jų gandralizdis. Ant tvenkinio kažkokie nauji pasta
tai. Apie senus rausvus mūrus pristatyta nesimetriškų 
įvairaus dydžio pastatų. Liepų alėja reta, lyg jos būtų 
kritę drauge su kumečiais ir kaimynais, Drauge kar
tu su mėnesiais ir nebepajėgusiais išskristi paukščiais.

Kieme stovi žmonės. Jie eina iš visų trobų ir 
renkasi į krūvą. Buvę kokhozininkai, vagys, laisvės 
kovotojai, pataikūnai ir nualinti ūkininkai, raštininkai 
ir kiti buvusių dvidešimt peųkerių metų auklėtiniai.

Bruknys, spausdamas stabdį,. pasijuto baisiai sve
timas. Ir pirmą sekundę jis* galvoja apsisukti ir grįž
ti. Kažkoks keistas jausmas jį puolė, kaip degantis 
ledas. Tačiau jis susivaldė ir miniai, kaip studentavimo 
metais, iššokęs pro duris šūktelėjo:

—štai ir vėl atvažiavau.
(B- d.)
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Jie turėtų ga®ti pensiją
Tiek emigracijoje, tiek trem

tyje mūsų gyvenimas svečiose 
šalyse gerokai apsitvarkė. Štai 
jau padaryta žygių ir dar jų 
užsimojamo ir daigiau atlikti, 
žygių, kurie truks jai ir ilges
ių laikotarpi, kurie bus veiks
mingi, patvarūs, nežiūrint, kaip

tų tą ar kitą* asmenį, yra ge
resnis bei tinkamesnis šio o- 
paus klausimo sprendimas? 
Man rodos, ne. Jeigu jau šito . 
reikalo (pensijų npsipelniisiems

besitęstų. čia turiu galvoje į- 
kurtas bei kuriamas tokias or
ganizacijas bei įstaigas kaip 
Bibliografijos Institutą^-jėzuitų 
telkiamus kultūros lobius (mu
ziejus), pranciškonų mokslo 
žurnalą bei premijuojamus lei
dinius, marijonų remiamą gro
žinę literatūrą, LB Kultūros 
Fondą, enciklopediją, tėvynės 
laisvinimo centrines organizaci
jas ir k. Nekalbu apie preky
bos bei bankų įstaigas. Bet jos 
taip pat turi didelės reikšmės 
tiek lietuvybės išlaikymui, tiek 
kovai dėl pavergtos mūsų tau
tos.

Buvo užsiminta, kad mūsų 
organizacijos bei įstaigos atku
riamos dėl to, kad, valandai 
išmušus, jos lengviau būtų per
keltos atgal į išlaisvintą tėvy
nę. Taip ir turėtų būti, ir aš 
giliai įsitikfaęs, kad taip ir bus. 
Gaila, kad mūsų talentingų 
tautiečių inžinierių architektų 
sukurti meniški tautos šedev
rai (bažnyčios, koplyčios, pa
minklai) negalės Imti perkelti 
į .Lietuvą. O kaip jų stinga ir 
kaip jų mes paūgėsime!

teįpa daugiau žmo
nių, kurie rimta, ramiai, šal
tai, ebjektyvhi klausimą iš- 
spr^tų, išnagrtoėtų, išsijotų ir 
tinkamai spręstų. Mes norime 
jadtūringais būti, norime kul
tūroj lobiidŠ gamintis bet tai

Antras labai svarbus pranešimas

ki-

pran- 
3000

Paveiksly tvanas
(atkelta iš 3 psl.) 

rialistinis pasaulis, pirmasis 
pajungęs jį savo propagandai, 
reklamai ir savo idėjų skelbi
mui. Milijonai iliustruotų žur
nalų, milijonai filmų kilomet
rų, milijonai televizijos apara
tų nori pavergti pasaulį ir jį 
valdyti. Atominis amžius yra 
optinis amžius. Akys yra to op
tinio amžiaus organas. Moder
nusis žmogus yra akių žmogus. 
Mes esame daug labiau užimti 
“žiūrėjimu”, kaip ankstesnės 
generacijos. Seniau žmogus pir
ma galvojo, klausėsi, svarstė, 
diskutavo, tarėsi. Dabar jis tik 
žiūri. Mūsų akys vaizdų absoliu
čiai okupuotos, paveikslai mus 
pavergia, daro automatais. Mes 
gyvename kino landynėse, ilius
tracijų džiunglėse, televizijos 
aparato hegemonijoje. Ar tas
mūsų regėjimas veda mus prie šiemet Šiluvos atlaidai su- 
tikslo? Aišku, matymai — re- tampa su marijonų 50 metų
gėjiifias yra didžiausia Dievo sukaktimi. Marijonų vienuolija
dovana, bet kartu ir didelė buvo įsteigta dar 1673, bet vė-
problema žiūrint matomo ob- liau rusų uždaryta; buvo likęs Amerik Ta proga rugsėjo 6
jekto prasmės. Dangus krikš- gyvas tik vienas tėvas marijo- (sekmadienp 7 vai. vak. She-
- - ' raton - Cadillac viešbučio ge-

DALYVIAI klamoci Šiluvos pamokslo Marianapoly, Thompson, Conn.

ŠILUVOS ATLAIDAI MARIANAPOLY
Marianapdyje šiemet Šiluvos jį ir šventąjį arkivysk. Jurgį 

atlaidai bus rugsėjo 6, sekma
dienį. Pontifikalines mišias 11 
vai. aukos vysk. Bernard Fla- 
negan. Popiet bus einami Kry
žiaus keliai vienuolyno sode; 
jie užsibaigs šv. Marijos valan
da, iškilminga procesija ir pa
laiminimu. švenč. Sakramentu. 
Pamokslą sakys kun. Jonas Jut- 
kėvičius.

Matulaitį ir pasinaudoti visuoti
nių atlaidų malonėmis.

Rugsėjo 6 Marianapolyje te
būnie mums ilgai prisimintina 
diena! Mž.

DETROIT, MICH. 

Banketas Bendruomenės

. syti’ nelemtą padėtį ir papuo
štom jo kapą brangiais skar
diniais (rūdyja ir tiek!) vaini
kais, net brangų paminklą pa
statom.

i- Nemina odiosa surrt
Aš tai suprantu. Paprastai 

| mes esame kuklūs ir varžomės 
į jautresnius klausimus liesti. 

Tačiau turi būti ir išimčių. 
Kaip jums atrodo, ar kai kurie 
mūsų nusipelnę kultūrininkai

| nederėtų aprūpinti nors ma- __
i žiukėmis pensijomis ’Ypač jei- publikoną.

gu jie jau peržengę ar netoli 
k 8085 metų. Sakau — ypač, 

nes kartais 'ne njėtų skaičius
I apsprendžia /kultūrininko nu

veiktus darbus. Neįmanoma ir gi rdaba^ New‘ Yo’rko guberna-
1 negaliu visų nusipelnusių kul

tūrininkų išvardinti. Be to, ne 
visiems, sulaukusiems net ir 
garbingo amžiaus, toji pensija 
ar pašalpa reikalinga. Kartais 
jie būna aprūpinti, veikiant 
krašto įstatymams arba jų ar
timieji pajėgia tai padaryti. La
bai gerai: tuomet belieka tik 
Kultūros Fondui atitinkamai 
atžymėti jau ne materialiniu, 
bet garbės ženklu. Keista, ta
čiau mūsų žmonės linkę la
biau svetimus, kad ir tariamai 
tik nusipelnusius asmenis at-

mirė 
žmo-

Ar žinai,
Kur motery* nogoK balsuoti?

Jungt Tautose įregistruota 
10 valstybių, kuriose moterys 
neturi teisės balsuoti. Tai Sau- 
di Arabija, Yemen, Jordanija, 
Irakas, Persija, Libija, Alfganis- 
tanas, Lichtenšteinas, Paragva
jus ir ... Šveicarija.

Kuo prancūzai nugali 
amorikiočius?

Prancūzas išgeria vyno ir
tokio alkoholinio gėralo tris 
kartas daugiau nėf amerikietis. 
Vidutiniškai per metus vienas 
žmogus 23 galonus.

Vienas baras tenka 50 
cūzų, 286 vokiečiam ir 
norvegų.

1958 nuo alkoholio
15,853 prancūzai. Tai 10
nių nuo alkoholio iš 100,000 
žmonių. Tai daugiau nei miri
mų nuo džiovos. Tačiau pran
cūzai rodo pažangos. Nuo alko
holio 1956 buvo mirę 14 iš 
100,000.

Kur klesti politinė ignorencija?
Ją rado James Reston (NYT) 

San Francisco. Jam sakėsi vie
nas vežikas balsuosiąs už res- 

.. “Už kokį?” — “Gir
dėjau gerai atsiliepiant už tą 
draugą Harrisoną’. -—“Tamsta 
turi galvoje Harrirpaną?” — “O 
taip taip, Harrijnaną”. —“Bet-

torius yra Rockefelleris”. — 
“Kas toks?”

Restonas sako, kad Kalifor
nijoje žino Nixoną, žino Ste- 
vensoną, bet nei Rockefellerio 
nei Symingtono vardas ten nie
ko nepasako.

Ką statistika sako apie 
rūkorius

Sveikatos tarnyba paskelbė, 
kad buvo tikrinta mirties prie
žastis 200,000 veteranų .Rasta, 
kad plaučių vėžiu 10 kartų dau
giau mirė rūkančių nei nerū- 

žymėti, negu savus, visą am- kančių; širdies ligom daugiau 
žiu plušusihš. ~ rūkančių 63 procentais mirė.

Darbo šventės savaitgalio me
tu Detroite įvyks JAV Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimas, į 
kurį suplauks atstovai iš visos

čioniškuoju supratimu yra vi- nas. Vienuolija vėl atnaujinta .. . . .
šio beatica (palaimintas regėji- 1909; jos atkūrėju yra Dievo r^ausloJe įvyks suvažia-
mas), tad negalima užmerkti Tarnas arkivysk. Jurgis Matu- v™10 dalyviams ir svečiams pa-
akių prieš gėrio ir grožio vaiz
dą. bet visio profaną (šio pa
saulio regėjimas) dažnai verste 
verčia mus užmerkti akis, kad 
mūsų siela neliktų ekrano at
spindžiu.

gerbti banketas, kuriame kvie
čiami dalyvauti visi detroitie- 

Visi lietuviai nuoširdžiai kvie- čiai
čiam: rugsėjo 6 atvykti į Ma- Gausiai dalyvaukime šiame

už kenčiančią Lietuvą, prisi- gos susipažinti tiek su suvažia-
Msgr. K. Razminas minti amžinos atminties kilnų- viino dalyviais, tiek su aukš

čių svečių.

Po Banketo meninę programą 
išpildys solistė Monika Krip- 
kauskienė, akomponuojant mu- 

! a zikui Aleksandriui Kučiūnui. 
Šokiams gros lietuviškas or-

tų lietuviškų veiksnių vadais.

visiems tiems 30 skirtingų stan
dartinių siuntinių, nepakeldama 
jų kainos.

Mūsų standartinius siunti

son, Conn.

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
vadovybei malonu pranešti, kad 
jai pasisekė sudaryti sąlygas 
patenkinti visuomenės pageida
vimui siųsti didesnius standar
tinius siuntinius, ir tam reika
lui ji paskyrė 50.00 jardų eks
portinės rūšies vilnonių medžia
gų labai dailiais dvigubais ruo
želiais ir lygių šitokių naujiį ir 
ypač patrauklių spalvų: mels
vos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. 
Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in England’.

Nuo rugpiūčio 1 d. mes siū
lome tas medžiagas sudarinėti 
šitokiems keturiems papildo
miems standartiniams siunti
niams:

1. Siuntinys Nr. 28:
16 ir ketvirtis jardo naujos 
eksportinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 5 
vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams. Svoris 17 svarų. 
Kaina 59.00 doi.

2. Siuntinys Nr. 29:
16 ir ketvirtis jardo nau
jos eksportinės vilnonės 
medžiagos, ruožuotos ar lygios, 
5 vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams; JO jardų dvigubo 
pločio pamušalo. Svoris. 21 sva
ras Kaina 67.00 dol.

3. Siuntinys Nr. 30?
32 ir pusė jardų naujos eks
portinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 10 
vyriškų ar moteriškų kostiumų. 
Svoris 34 svarai. Kaina 113.00 
dol.

4. Siuntinys Nr. 31:
32 ir pusė jardo naujos eks
portinės rūšies vilnonės me
džiagos, ruožuotos ar lygios, 10 
vyriškų ar moteriškų kostiumų; 
20 jardų dvigubo pločio pamu
šalo. Svoris 42 svarai. Kaina 
125.00 dol.

Į šių siuntinių kainas įskai
tyti visi su pasiuntimu susiję 
mokesčiai. Mums malonu infor
muoti visus lietuvius, kad Lie
tuvos Prekybos Bendrovė, ne
paisydama tai, jog naujųjų me
džiagų rūšis yra žymiai aukš
tesnė ir kaina brangesnė, lie
tuvių gerui yra nusprendusi 
skirti tas medžiagas sudarinėti

nius gali užsisakyti bet kas, vis 
tiek, ar jis būtų Lietuvių Pre
kybos Bendrovės, ar kurios 
kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę 
užsisakyti siuntinį ir tiems kli- 
jentams, kurie dėl ko nors ne
pajėgia tuojau padaryti tai, ga
vę 1.00 dol. už bet kurį nori
mąjį standartinį siuntini, galu
tinio užsakymo mes lauksime 
3 mėnesius.

kestras.

Bankete kalbės Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas Jonas Matulionis iš Toron
to, Kanados,, ir vienas aukštas 
JAV pareigūnas.

Prašoma užsirašyti banketui 
ligi rugsėjo 4 d. 5 vai. vak.

Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbesniuosius punktus:
1. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis;
3. SVž dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

dendas išmokamas ketonus kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamos paskolos (morgičiai)

namams įsigyti; •
6. Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra 

apdrausto “FEDERAL SAVINOS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

7. Plačiai veikia “CHRISTMAS CIAJB’ — vienintelė 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėtu

Draugijos adresas: 24 Būvis Av% Kearaey, N. J.
• TebL: WYman UB01

JULIUS PAKNlS, 
Pirmininkas

WM. POCUS, 
Reikalų Vedėjas Reikalu VeMjo puHjeja

lef. TO 9-3000) arba pas K. 
Veikutį (vakarais telef. WA 4- 
6469).

Beecbnuf Grove darže įvyks 
JAV lietuvių bendruomenės De
troito apylinkės gegužinė.

Mieli Detroito, Windsoro, 
Flinto, Grand Rapids, Lansta- 
go, Toledo, Ano Arbor ir kitų 
artimesnių kolonijų lietuviai, 
nuolankiai kviečiame visus šio
je gegužinėje — lietuvių die
noje dalyvauti, pabendrauti, o

kantus darbus.
V. Kufku*

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Emory St).

&& Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Del smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waveriy PL, Elizabeth, N.J.

TeL: EL S-1ME
arba vasarnamis: 515 4th Avė-, Asbury Park, N.J.

TeL: FR 4-6834

Pareikalavusiems nemoka
mai siusime savo naujųjų eks
portinės rūšies vilnonių medžia
gų pavyzdžius, 30 skirtingų 
standartinių siuntinių kaino
raštį (siuntinius sudaro kostiu
mų ir paltų medžiagos, pamu
šalas, batai, megztiniai ir kt.) 
ir naują lietuvių kalba išspaus- * 
dintą bendrinį katalogą, kuria
me aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių 
angliškų medžiagų; "2. Didėlis 
pasirinkimas gatavų drabužių 
moterims, vyrams ir vaikams;
3. įvairių rūšių odos; 4. Gata
va avalynė; 5. Laikrodžiai; 6. 
Foto aparatai; 7. Hohner akor
deonai — 20 skirtingų modelių, 
kurių kainos įvairuoja prade
dant nuo 39.00; 8. Singer siu
vamosios mašinos, rankinės ir 
kojinės; 9. Auto-knitter — vie
nintelė mezgimo mašina, kuri 
yra pritaikyta visų rūšių siū
lams, įskaitant ir namie verp
tuosius; 10. Olympia rašomosios 
mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, .latvių, estų, rusų, uk
rainiečių, vokiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, 
JAV, Vokietijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje;; - Prancūzijoj - ir 
TSRS. ’

Mūsiškis medicinos skyrius 
įvykdo užsakymus pagal bet ku
ria kalba surašytus ir iš Lietu
vos atsiųstus receptus.

Mes garantuojame, kad- 1. 
Pasiųstas siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes 
grąžinsime pinigus arba nemo
kamai pasiųsime kitą siuntini.
3. Visi mokesčiai bus apmokė
ti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje 
jau nebeturės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik 
tokios, kokios užsakomos re
miantis pavyzdžiais.

Mūsų kainos jau iš pat pra
džių buvo pačios pigiausios pa
saulyje, jos pigiausios ir lieka, 
dėl to siūlome visiems lietu
viams, kurie iki šiol užsakinė
davo siuntinius per kitas fir
mas, tuojau pat 1. parašyti 
mums ir, visai niekuo neįsipa- 
reigojant, paprašyti nemoka
mai prisiųsti katalogą, pavyz
džių ir kitokių informacijų; 2. 
palyginti mū^kainas ir prekių 
rūšis prieš užsgjkant kur nors 
siuntini. Tada jūs patys Įsiti
kinsite, kad užsakydami per 
mus sutaupote nemaža pini
gų. Specialias nuolaidas taiko
me visoms labdaros ir šalpos 
organizacijoms. Dėl smulkesnių 
informacijų prašom rašyti Lie
tuvių Prekybos Bendrovės va
dovybei.

Lithuanian Trading Company

1 A, Hunt Street
London, W. 11

Great Britain

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS I l-S-S.K.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

' RELlGlOUS CANDLES OP EVERY DESCRIFTION
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
BrooUyn II; N. Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. lUinois 8-7118

Norite gero^—meniškos fotografijos

nuotraukų; norite atfBųynti Beną fotografiją?

VYT. MAŽELIS
Skambinti teL KTadut 7-4677 

m m Mk n'. ■ .m .iii.ii. ,in i .

3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?

5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?

6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet
kurį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
716 Walnut St. 
PHILAOSLPHIA 4, PA. 
WAInvt 5-3455

1991 Broadway 
NEW YORK 23. N. Y. 
LYceum 5-0900

263 Market St. 
NEWARK 2. N. J. 
M Ark et 3-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILU 
FRontier 6-6399

6446 Michigan Avė. 
OETROIT 10. MICH.
TAshmoo 5-7500

390 W. BrcMdvray
S. BOSTON 27. MAS S.
ANdrew 8-8764

1313 Adtffsen M.
Superiop Are. A 71 I 
CLCVKUANO 3. OHIO 
UTah 1-0*07

883 Hmhen Avė. 
ROCHeeTBR 21, N. Y. 
BAker 5-5023

346 Third Avė. 
PITTSBURO 22, PA.
GRant 1-3712

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU
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Į Iš VISUR

adažau

EDV BULAITIS
Gyvenimo ironija —

Antanas Grybauskas ir

žmonos kalbinamasir kitais metais.

GERIAUSIA

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

Prekybos Rūmų nariai.
Maištas ir kambarys asmeniui

MARUOS ŠVENTES TVARKA ĮSIDĖMĖTINA:

MARIANAPOUO TĖVAI MARIJONAI $

1 Mį

LIETUVIŠKA VASARVIETE 
NAUJOJE ANGLIJOJE

“Labai patinka. Jie atgaivi
no parapiją, mokyklą. Pagarbą 
reikia duoti kun. J. Bakšiui, 
kad ps dėjo pastangas kuo dau-

CLEVELAND, OHIO
Kun. Juozo Zeliausko prane

šimas

nuoširdi kompanija. Visi sari, 
visi linksmi, viena kalba. Tie 
kurie veda svetimtautes, daro 

—Sovietu spauda aštriai kai- skriąudą mūsų tautai. Jie iš
tina Amerikos parodos Mask- siskiria iš Beturiu tarpo”.

Aldona M. Urbonaitė susituo
kia rugpiūčio 22 šeštadienį, šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, Ro- 
chester, N. Y.

SLOODSJiCT
toclzd qu.:-: :H

’.Vent to hosp-U!
Got pč:<J whUeoj! cf

Veiklus lietuvis Mykolas Ventis
Nedaug- pamatysi senosios 

kartos lietuvių naujųjų organi
zacijų susirinkimuose.* Vieni jų 
pavargo ir»sako: “Tegul dabar 
jauni dirba. Kai mes tokio am
žiaus buvom, labai daug vei
kėm”. -Kitiems naujos organi
zacijos nepatinka. Girdi, “nau
ji ateiviai naujoviškai kalba ir 
mes negalime net visko supras
ti”. Treti yra palinkę jau la
bai į didelį taupumą. “Matai, 
sako, tik priklausyk draugystei 
kokiai, tai rinks ir rinks pini
gus. O kokia iš to nauda? Nau
ji ateiviai kitaip savo draugys
tes tvarko. Tegu jie taip daro, 
kaip mes darėm

Bet visai, kitoks yra Mykolas 
Ventis. Jis dalyvauja kiekvie
nam bendruomenės susirinki
me, yra Kultūros Fondo narys 
ir kiekvienais metais užsimoka 
po penkinę. Jis taip pat Ro
chesterio radijo klubo narys ir 
uolus programos klausytojas. 
Kur tik lietuviškas balsas šau
kia lietuviškam katalikiškam 
darbui, visuomet Mykolas Ven
tis prisistato ir aktyviai jun
giasi į darbą ir jpadeda pini
gais, jei tik ręikalinga. Tikrai, 
kaip būtų gera, kad tokių su
sipratusių lietuvių Amerikoje 
būtų kuo daugiausiai.

Pasitaikius progai, vieną kar
tą' ir užkalbinau tą veiklųjį lie
tuvį. Pasiteiravau, iš kur iš Lie
tuvos, kiek jau amžiaus turįs, vių kalbos, kaip prof. K. Pakš- 
kaip sekasi gyventi. Mykolas tas sako, esame mazgotė sve- 
pasakojo, kad jis yra gimęs timom dulkėm pašluostyti.” 
1881 Augminų k., Šiaulių ap- “Kaip jums patinka naujieji 
skr. Tėvai buvo ūkininkai. Au- ateiviai?” 
go tarp penkių brolių ir trijų —----------------------------------------
seserų. 1897 mirė motina, 1916 _ .
tėvas. Jis pats 1899 atvažiavo BALTIMORES ŽINIOS
į Brooklyną ir ten 5 metus dir- Amerikos legionierių lietuviu kyklos, prašomi užsirašyti pas 
bo kaip siuvėjas. 1904-atsikėlė 1M s^0 rug: Tėvai prašoml siųsU

piūčio 12 nutarė ateities pla- savo vaikus į lietuvišką parapi- 
nųsf. Nauja išrinkta valdyba jos mokyklą, kuriai pasišventu- 
pradėssavo pareigas rug- šiai vadovauja seserys kązimie- 

1906 Mykolas vedė Amerikos sėjo 27, kada bus susirinkimas, rietės.
* i Bažnytiniai nauji drabužiai 

deja, ne Lietuvai. Jau seniai valstybės legionierių viršinin- prel. L. Mendelio pastangomis 
tai buvau girdėjęs iš Mykolo kas ir kiti žymūs svečiai. Pir- įtaisyti šv. Alfonso bažnyčioje.

- , .. __ draugų. Jaunas* Ventis buvo mininku buvo išrinktas Jonas Jie buvo pasiūti Korėjoje ir Ja-
p F ‘ Jau pačią pirmąją parodos Dažįūrė4es t0kjo fįjmo gaii su- zmonos kalbinamas lenkiškai, Mazerevicius - Mazz. Nors lie- ponijoje is šilko. Klebonas pa-

dieną iš lietuvių teko išgirsti ^da J*? • čia^vienosatsakinėJ0 lietuviškai. Ven- tuviškasis postas nedidelis, bet dėkojo visiems, kurie šiuos gra
sioje parodoje buvo ir Lie- nemaža priekaištų, Kad nėra / žmonės tienė ėjo į lenkišką bažnyčią, jų darbai postui atnešė nema- žius arnotus įsigyti parėmė sa-

tuvos skyrius, apie kurį mūsų vedamosios linijos. Atrodė, jog p Mykolas į lietuvišką. ža garbės. vo auka.
“Tai kodėl vedėte lenkaite?” . ....1O1 uuuvv. Jonas Uodas, pasižymėjęs

■ futbolistas, Baltimorės Colts
‘Jaunas buvau, bosas įkal-

ALBERT F PETKUS
Office: 

116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS. N, Y.

Vlrgima 3-1477

mM llMHMRIINm* Milus 
r

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasarojimui

Adresas:
J. PAKNYS, 

Box 126 Thompson, Conn.
Telefonas:

Putnam, VAInut 3-2836

NEW YORKE mūsų krepšininkai, sugrįžę iš Pietų Amerikos, rugpiučio 14 lankėsi mieste rotušėje. 
Deputatas majoras O’Keefe (vidury) mėgina pasiekti A. Šimkaus (k.) iškelta ranką.

CHICAGOS TARPTAUTINE PARODA IR KAS TOUAU?

DARBININKAS

vilo draugijos raštininko parei
gas. 15 metų raštininkauja Šv. 
Jurgio draugijoj. Yra dar šv. 
Vardo draugijos iždininkas. 
Taip pat priklauso tretininkų 
ordinui. Ir šiuo metu lietuvių 
bendruomenei Rochesterio a- 
pylinkėje, radijo klubui ir re
mia Kultūros Fondą. Skaito 
“Darbininką’, “Garsą”, “Varpe
lį”, ‘žvaigždę’.

“O kaip sveikata?”
“Esu sveikas. Dirbu,

kambarius, taisau sienas po
pieriais. Be darbo nuobodu”.

“Ar atsimenat kokių labai 
laimingų dienų iš savo gyveni
mo?’ -

Mykolas pamąsto ir šypsoda
masis kalba:
‘Kai išgirdau, kad Lietuva pa- ■ 
skelbė nepriklausomybę, — vi
są naktį nemiegojau. Paaukojau 
tuojau pinigų 25 doL O tada 
tai buvo didelis pinigas”.

Įsivaizduokit, kad vėl esat 
17 m. Kaip gyventut iš naujo?

“Eičiau į mokslą, mylėčiau 
„Lietuvą^ jr, 4ėl .jos dirbčiau’.

"jūs turit gyvenimo patyri
mo. Ką patartute Amerikos lie
tuvių jaunimui?”

“Jaunimas turėtų būti ištiki
mas Lietuvai.' dirbti Lietuvos 
išvadavimui. Lietuvių kalba — 
svarbiausias dalykas. Be lietu-

traukti. Dabar ir sava kalba tu
rime radijo programą sekmadie
niais. Jeigu nauji ateiviai Im
tų neatvažiavę, čia lietuvybė 
jau būtų buvusi prie galo. Vie
nais metais jau tik dvi mer
gaitės ėjo prie pirmos šv. Ko
munijos”.
Gėrėjimasis lietuvišku menu 
“Kaip jums atrodo, ar jau 

lietuvių kalba taip daug pasi
keitus, palyginus su tais laikais, 
kai jūs buvot Lietuvoj?”

“O taip. Lietuvių kalba daug 
pasikeitus. Gražesnė. O chorų 
dainų klausytis ir tautinių šo
kių žiūrėti tai galėčiau dieną ir

. naktį. Taip man patinka, taip 
gražu ...”

Mykolas Ventis neapleidžia 
nei vieno parengimo lietuvių 
salėje. Neapleidžia neišklausęs 
nei vienos radijo programos, 
kuri yra kultūrinė, be jokių 
prekybinių pranešimų, gausi 
muzika ir poezija.
-“Radijo programos, laukiu su. 
nekantrumu, — sako. -£jei pa
kelėje iš bažnyčios, o* jau ra
dijo programos metas, tai su
stoju pas draugą, išklausau pro
gramos ir tik tada keliauju na
mo”.

Palinkėjęs Mykolui geros 
sveikatos ir sėkmės, stebėjau 
tą malonų lietuvį nueinantį. At
letas, tvirto plataus žingsnio. 
Iš eisenos Ventis atrodo ne 78 
metų, bet daugiausiai 48.

gyventi į Rochesterį.
mas filmo apie Latviją. Jo ro- _ ...
dymd metu lankytojai negalė- - -

Lietuvos skyriui stigo pagrin- davo priėiti prie nemažos da- lietuvio ingika

šešiolika dienų trukusi Chi
cagos tarptautinė paroda baigė
si, pilnai pateisinusi rengėjų 
viltis. Lankytoju buvo daugiau dinės linijos — vedamosios lies eksponatų; be to, koks _ , . , . , ,
nei tikėtasi Taip pat ir pelno minties. Kadangi tavo reng- tikslas lietuviškame skyriuje ^“ž1110 5t.s“n“L3 T',1"”"
liko gana apvali suma, šio pa- tas ne komerciniais motyvais, reklamuoti Latviją? Jau gana,
sisekimo paskatinti, rengėjai tai tokia linija buvo būtina. kad dažnas kitatautis ir taip

spaudoje buvo rašyta keliomis lietuvių skyriaus medžiagos rin- Tačiau tas filmas iškėlė ir 
progomis. Tai buvo daugiau kėjai dėjo visa, kas tik pakliu- vieną teigiamą pamoką: parodė, — užklausiau, 
informacinė medžiaga, kurią vo po ranka. Kai visi kampu- kad esame atsilikę nuo latvių.
atrenkant, nevisur stengtasi kri- čiai buvo užpildyti, tada užbai- Gal šis faktas privers ir mus 
tiškai įvertinti. gė savo darbą. Eksponatų bu- daugiau pagalvoti ir ta linkmę

....... * vo gana daug, bet tai dar ne- nadirbėti.Jei pagrindimai šios parodos , .... . f .JT reiškia, kad daugybėje gludi rengėjai džiaugiasi ir skaiciuo- j-oįvbė 
ja pinigus, tai ir mums, lietu
viams; reikia fciek plačiau pa
žvelgti į savo skyrių. Pinigų 
čia neskaičiuosime. Tai pada
rys lietuvių skyriaus rengėjai 
parodos gausus komitetas, ku
rio branduolį sudarė Lietuvių

Lietuvių skyriui būtų pritikę 
odos gaminiai (piniginės,, albu
mai su lietuviškais piešiniais), 
gintaro dirbiniai, lietuviški ki
limai, tautiniai drabužiai, juos
tos ir kt. šiame krašte ir Vo
kietijoje turime nemaža specia
listų. kurie būtų sutikę tuos ga-

Mūsų nuomone, Lietuvos minius paskolinti arba net par- 
skyrius prisidėjo prie lietuvių duoti, o pirkėjų būtų tikrai at-

GaT šių minčių ir nereikėtų, &> vena •
jei nebūtų ateityje panašių pa- 0 blogą yra,
rodų ir jei nereikėtų Lietuvai kad. lietuviai veda svetimtau- 
reprezentuotis. Tačiau 1960 Chi tęs?”
cagoje vėl bus panaši paroda. “Blogai daro tikrai” — at-. 
Bus rengiamos ir kitokios pa- sako Mykolas. “Tik apsiženijęs,

futbolo ratelyje ruošiasi nau- 
bėjo. Sakė, esanti gera mergai- jam sezonui, kad vėl laimėtų 
tė. Čia gimusi. Sakė, su čia gi- varžybas kaip praeitais metais, 
musiom, kurie apsiveda, geriau Kartu su juo yra ir kitas lie

tuvis Aleksas Sadauskas, kuris 
taip pat treniruojasi. Jie abu 
prisipažįsta, kad yra lietuviai, 
ir dažnai pasirodo lietuvių tar
pe.

Krikštynos. Rugpjūčio 16 šv. •

Prel. L. Tu laba, svečias iš 
Romos, rugpiūčio 14 atvyko į 
Baltimorę ir praleido malonias 
valandėles šv. Alfonso kleboni
joje. Klebonas prel. L. Mende- 
lis gražiai pavaišino svečią.

Per Žolines seselės, pakvies
tos klebono, rinko aukas prie 
bažnyčios durų. Tokias aukas 
įvairių vienuolynų atstovės ren
ka kiekvienais metais per di
džiąsias šventes.

rodos. Argi ir jose būsime tik banda žmoną atsivesti į lietu- Alfonso bažnyčioje pakrikštyta
mėgėjais, argi ir ten kartosime viškus parengimus. Bet jai ten leitenanto Karolio ir Bette Ka-
senas klaidas? Kodėl mums ne- nepatinka, nes ji netinka toj čauskų dukrelė Elzbietos ir
pasimokyti iš klaidų, kodėl ne- kompanijoj. Ji nesupranta kaL Onytės vardais. Krikštijo kun. Lietuviu saleziečiu ištaigos -
pažiūrėti į reikalą rimčiau? Tai b°s’ ° vėliau jau ir visai neina a. Dranginis, leitenanto moks- ra<!tpiniinvn Don Rosrn Ttaii-

- - - . yra ne priekaišto žodžiai, tai i lietuviškus vakarus. Kai lie- j0 draugas Mt .Mary’s kolegi- ioie _įieametis vadovas kun
vardo išgarsinimo, ir rengėjai siradę. Tokiu Dūdų buvo gali- noras pasitarnauti visų mūsų tuv® žmona, tai suėjimuose jOje z juozas Zeliauskas atvyksta i
tuo atžvilgiu yra sveikintini. ma parodyti savo gaminius sve- labui. ' Vi« «vi
Lietuvos vardas buvo minimas timiesiems, suteikti progą juos 
parodos kataloge, spaudoje, per įsigyti, o mūsų gamintojams 
radiją, televiziją ir kt. Bet tai, būtų buvus gera rinka.
žinoma* nereiškia, kad Lietu- f ‘ ‘
vos skyrius buvo sumaniai ir tenka laikyti paskutinėmis pa- esą “įžeidę Sovietų garbę”. Pa- Mykolai Ventis jau 44 me- las* prasidės rugsėjo 8. Tie vai- 
kruopščiai įrengtas. rodos dienomis demonstravi- rodos vadovų viso yra 75,

Parapijos mokykloje padary
ti kai kurie pakeitimai. Vaikų 
darželis perkeltas į pirmą aukš
tą, ir vaikam nebereikės lipti 
i trečią aukštą. Kiti kambariai 

Labai dideliu nesusipratimu voje tarnautojus. Kai kurie jų Lkrtwv®cv organizacijų šulas taip pat atremontuoti. Moks-

Clevelandą ir rugpjūčio mėn. 
23 (sekmadieni) tuojau po lie
tuviškų pamaldų (apie 11 vai.) 
šv. Jurgio parapijos salėje pa
darys Įdomų pranešimą apie 
septynerių metų darbą lietuvių 
saleziečių Įstaigos, dabartini jos 

tai, kaip eina šv. Petro ir Po- kai, kurie dar nelankė šios mo- stovį ir apie ateities planus.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTEI 
IR MALDOS DIENA

RUGSĖJO 6 - M ARIANAPOLYJE - THOMPSON, CONN

11:00 ryte šv. Mišios ir pamokslas
1:00 p. p. Stacijų ėjimas parke už kenčiančią 

Lietuvą
2:30 )>• p. Iškilminga Marijos valanda, pamoks- 

Jasfljaigiama procesija su Svč. Sakramen
tu

Išpažinčių bus klausoma 9:00 iki 11:00
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos 

Lietuviai katalikai iš visų kolonijų kviečiami gra

žiai pasirodyti per šias istorines iškilmes

— .Stasys Baras Baranaus
kas yra pakviestas rugpiūčio 
23 dainuoti festivalyje, kurį 
ruošia Chicagos dienraštis Dai
ly Tribūne. Tame festivalyje 
paprastai susirenka virš 1000 
rinktinės amerikiečių publikos. 
Festivalis įvyks Hiltono vieš
butyje. Pereitais metais CKica- 
goje įvykusiame didžiuliame 
muzikos festivalyje, kaip žino
me. soL St .Baras iš tenorų 
laimėjo pirmąją vietą.

— Mykolas Lapinskas mirė 
Chicagoje rugpiūčio 8; palaido
tas šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Jis buvo kilęs iš Kruo
nio miestelio Lietuvoje, o prieš 
pasitraukdamas nuo bolševikų 
buvo Kietaviškio miestelio po
licijoje. Amerikon buvo atvy
kęs iš Anglijos prieš 7 metus. 
Šeima likusi Lietuvoje. Išgyve
no 57 metus.

— Skautu vadovu posėdis į- 
vyko Hartforde rugpiūčio 16. 
Dalyvavo 16 skautų ir skaučių 
iš įvairių vietų. Buvo svarstyti 
šių metų vasaros stovyklos rei
kalai^ Stovykla bus^Manoniet^ 
•Mass., pušyne prie * Capė Čdd; 
prasidės rugpiūčio 30 ir baigsis 
rugsėjo 7. Ligi šiol yra užsi
registravusių dalyvauti apie 
300 skautų ir skaučių.

— Kun. P. M. Urbaitis, sa
lezietis, buvęs Kinijoje misio
nierium, šią vasarą lanko Vo
kietijos lietuvių kolonijas ir at
skiras šeimas.

— Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų rėmėjai visus kviečia i me
tinį pikniką Darbo šventėje^ 
rugsėjo 7 pirmadienį. Pikni
kas įvyks Brocktono vienuoly
no sodyboje. Seserų rėmėjų pir
mininkų yra prel. Pr. Juras, ku
ris daug rūpinasi, kad piknikas 
gerai pavyktų.

Žutautų — Jono Antano ir 
Elzbietos — gyvenusių 1913 
dar Waterbury, Conn., kilusių 
iš Lietuvos. Kružių parapijos, 
ieško Antanas Šimkus. 43 Waw- 
erly St.. Birgton. Mass.

35 dol. savaitei.
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Potetoe

INDIAN HEAO RESTAURANT

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

from $1.50. Dinner from $2.75 and. ala carte. For reservations phooe ELgin 4-5707.

PAUL’S RESTAURANT

Discover N«w Enjpyment at The TIN9EB TRAJLS INN BMto 37, Shorman, 
CMMI. Mf PVM* Nerta of Brww 4 BMtory- T°P dtotos to * tokėetoe patttos 
ot nn aatnnl feetuty. IntrreMtog Ctoįl Bar fermhouae. BeNaurept apar itoder

BEACON RESTAURANT ta I

OUR SPECIALTY — SAUERBRATEN and SCHWABEN’SPAETZLE 
HKICH and VILMA, propr. ----- TeL: EVergreen 6-l-±6-£

1542 Gatės Avė-, Ridgewood-Brooklyn, N. Y. (at Myrtle Avenue)

MAR1NERS INN Bayview Avė. 41 James SL, Northport, L. I. 
Situatad direetly on the Northport Bay

Beautiful Outlook on tne Sea — German Kitcuen — nūcai and imported 
Bear, Wine A Liąuor — Daily Fresh Lobster

Villiam Kari, Prop**- Tel.; ANdrew 1-9766

RAINBOW RESTAURANT, Albany Post Road, Ossining, N. Y. 
z Wilson 1-9721

Danish-American Cuisine Smorgasbord Saturday and Sunday. Broiled 
lobster. Luncneon — Cocktails •— Diner. Popular Prices. Air-Conditioned. 
Ample Parking.

TOW£R LAKE 
8 Tower SL (J7 nules). SmaU 
Coatiaeaiai speriatnea. exceue*i 
a la carte etureea $$.15-66.60. Diek

mena featuring 
duck. D 6-3 cm. 
entert*ip 9-z am.

CHINA GARDEN — WMte (Matas
Tel: WH 6-2220 — 55 Tarrytown Rd. (22 nules) A lovely, modern

Chinese restaunnt tor exceuent gouutnet spemaiues. L 
$l-$2.70; D 3-9, $2.10-44.80 4k a ta carte unul IX 

SaL until 2 a.m., Sun. 12-12. Bar & lounge

THE WHITMAN, Route 110
Between No. State t*KY. and Jerichą TPKE., Huntington, L. I. 

.Sunday Dinner from $2.75. Private Banąuet Faciuties up *to 500 people.
Air-Conditioned — HAmilton 3-7410

THE ARCH RESTAURANT Short HHIs, N. J. (Drevei 9-3535) 840 Morris
ewuBl|kP. coinbemk stuie vitn vila nc6» cnvcp < JUrciL. L 12*3 • v * etnt cvunees -------

LIBORIO RESTAURANT, BIEN VENIDO — ls.°Welcome Amigo" 
Authentic CUBAN and SPANISH Food at Its Best. Lunch, Dinner, Supper 

------------- Cccktail Lounge. Entertainment nightly. Air Conditioned........... .....
Call Your Host "Blanco” for Reservations JUdson 2-6188 
884 8th AVĖ. (Between 52nd A 53rd St*.) COtumbus 5-9793 —

Dine in a Homelike Atmoaphere to the BLUE SWAN INN 
Afternoon Eotertainmeur - G. marvm. Ors*aiM - Cocktail Lounge - Bvery 
V/eekeod Dumer-Music by Arthur Prto* — Every WeaaeeOay roika-Dance 
- Fnaay and Saturday evenings Yodler and T«p-d*nce — For ReservgiiMjsa 
Call: UI 3-6906(7). 201 WE5»T PASSA1C ST., ROGrtELi-E. PAKK, N-

A Popular Meeting Place in the Heart of the Watchung Mountain* 
SCHWAEBISCHE ALB — WARRENVILL£, N. J. Tel.: ELiot 6-9746 

Pitoiotti.ee bouna Broon — Our specialty: saueroraten. ai*o ' Clam Bake*” 
For Reiresnment. . . vortmunder Aktien Bier — Entertainment by Oaiė 
Walen and ±±ia Orchestra — Dance Every Saturday — Fred Kraemer, propr.

£xceilent German Cuisine and First Class Liguora

lunch, dinner. Daily, nacpert catering — amai!, iažge perties.
Banųuet rooms. Modciate pnce&. Air-conditiooea.

LAKE *ĮINBEWASKA MOUNTAIN HOUSES — Lako Miiu*ewaaM 
(New PaJU- Aipme 6-2171; New yorft, 5-S838) (88 nūleg). D^ighttul 

dining at this tOD BtaOgL AMerŪEBB f<XXL
L. 12:30-X $3.50; D. 6:30-8, SįulU:3Q-X $4- Sat. steak D. $4-50-

BRIELLE YACHT CLUB, Brielle, N. J.
ICąstle 3-3800), dcean & -Green Avęs.- A wonderfui pla&■ rjght’tKė- 
water and ovenetoking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees $L85-$3; D 5-12, Sun. 12-10, entrees $2.60-$6.50. Music, danc- 
ing from 8 p. i». ■

BILL ERNSTS STEAK HOUSE. THE FINEST RESTAURANt“/ 
NSARC8T TO «V. CHARLES and PINELAWN CEMETERIES •*- 

Sauerbraten. Lobster*. Chope. Sea Food. Baverian Beer on Tep.
Southern Stato Pwfcway to Exit 33 South on Route 109. To Thlrd Treflc Light.

W. BABYLON. L. I. ♦ s TUrner 8-9896
» *'' •' ■» 'i*1 1 *> 11 1 ~

SKIPPER’S DOCK RESTAURANT, Nnank Conn-
Jolly seafood house with a grand view of the Sound. Seafood, of course, 
plūs steaks and chicken. L 11:30-3, $2-$3; D all day, Sun. 12-9, 53-50 up.

JEfferson 6-7561
Bidieki, Argentina 8%-2% 
Rumens, Anglija, Stdano, Bul
garija ir Parama, JugsL po 

tš. Dalyvavo 12 žaidė jų iš 
12 valstybių.

Sovietų atstovas A. Tomson 
liko 9-ju su 5 tš.

P. Vaitonis, Kanados meiste
ris, rugpiūčio 24 d., Montrealy

dalyvauja 12 stipriaušų Kana
dos žaidėjų: Frank R. Ander- 
son, Toronto, D. A. Yanovsky, 
Winnipeg ir kt

Vikt«as PaJoauskas, eks- 
. pertas iš Cicero, HL puikiai su
žaidė JAV jaunių ir JAV at
virose p-bėse, Omaha, Nebr., 
surinkęs: jaunių p-bėse 6:3 
taškų ir atvirose 7:5.

Lombardy, Banko, Bisguier 
pirmauja Cabin šachmatų 
klubo 25 metų jubiliejaus var
žybose. Jose dalyvauja 10 ge
riausių JAV šachmatų meiste
rių, jų tarpe du latviai: Ivars 
Kaime iš Philadelphijos ir Ed- 
mar Medins, N. Y. Kaime pa
siekė dvi įsidėmėtinas perga
les prieš E. Medinį ir didmeis- 

: ■ terį Bisguierį. >
So. Bostono L. Pil. D-jos 

šachmatų klubas rugpiūčio 25 
d. 7:30-v. v. šaukia šachmati
ninkų ir jų bičiulių susirinki
mą, klubo patalpose, 368 W. 
Broadway.

Mečį Musteilų iš Gauting b. 
Muenchen, į jo atsiųstą mums 
laiškutį, prašome žvilgterėti į 
mūsų geg. 22 d. skyrių, kuria
me tilpo žinutė dėl mūsų pa
stabos prie Škėmos-Vaitonio 
partijos, tūpusios geg. 1 d. Par
tija pelnytai užbaigta lygiomis, 
nes mūsų pasiūlytas ėjimas 
23...B.-Ž nebuvo tikslus, dėl

Saueroraten - Duck - Seatood - SteaksBChopa — Air Conditioned. 
Exit 45 No. State Pkway on Jericho Tpke beL ConunackiB6mitMown

Closed Ueaneoaays — liet.: FUreet 8-9649 ___________

LA NORMANOIE RESTAURANT, Mtogtport, Conn.
1 mile eas<. ui vve&t^ori vemer. "Dedicaicd to *xine tood and drink at 
moceiate puces’. Hcmey auuosphere. Cocaiau lounge. Air condUioned. 
Open e v et y 11 A. M. to 10 r. M. Diners ’; AAA. Giearwrtsr 8-8880.

TACONIC BRAUMAUS =--15 Commeree Street, Hawthorne, N. Y: 
^TeLc ROger* 9-8842. Near Taconic Parkway, Exit HawU>orne-Tbomwoo<l, 

mile norta of valhala. — Ann Heim & Hobert rteil. propr.
Excelent ft^rman Cuisine - Wuerzburger nolbraeu - Mueic te Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daily (exc. Vveonesdays). Air-conaitioued.

Tel-: ANdrew 5-2911 Eetablished 1935
RuofFs SMITHTOWN TAVERN

Main Street SMITHTOWN, L. I. Route 25
Excellent Cuisine: SAUEkBKATEN — s'ir’.AKS — SEAFOOuS 

Completeiy Air Conditioned

STEUBEN HOUSE Restaurant
20 E. 22nd Street — Tel.: GR 7-9346 — Maximdian Kuffner, proprietor 

WELL ESTABL1SHED GEKMAN CUISunE (Specialties) 
Hali Suitable for Banąuets, VVeddings — 10 - 100 Persona

Closed on Saturday and Sunday Air Conditioned

EVERY SUNDAY AFTERNOON 4 O’CLOCK DANCE-TEA 
FRED BREITENBACH and HIS ORCHESTRA

Terry de Jon LOR ELEI - 233 E. 86th SL (beL 2nd&3rd Avė.)
First Class German Cuisine — Dance & Entertainment from 8:30 P.M. • 

Air conditioned

OAtBININICAS

8AYAT NOVA RESTAURANT — 91 Charias SL, N.YX.

Republic 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2088

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

LIQUORS - BEER , WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

k-~ViQiitffnWwii ZT" ■

31 Spring St., New Britain, Conn. / Tel. BA 3-9771

GRISWOLD INN, Essex, Conn.
(South 7-8875). Fine oid inn on the Connecticut Kiver. First rate food, 
charcoal broiled steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees $1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees $2.25 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

MAMA LARICCIA’S FAMOUS EL DORADO RESTAURANT
131 West St., Danbury, Conn. (Rte. 6), 1 mile West of City Hali, Danbury. 
Known Coast to Coast for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ample 
parking. Pioneer 3-6375.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAY'S UQUOR STORE

I

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

BOMBAY INDIA RESTAURANT 
465 West 125th SU New York City 

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC 
EAST INDIAN DISHES. 

UN 4-9634

EICHMOND HILU N-1

Telefonas: Vlfginia 3-3544

“JAGER HOUSE” RESTAURANT

LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

Walter K. Tode's THE INN at RIDGEFIELD — Since 1947

HOUSE

LUCIEN and ANNE-MARIE

S P I N N I N G W H E E L INN Fully Air-Čonditioned
At REDDING RIDGE, Conn. Extt #45 on Merrit Parkway. Drive 8 miles 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTING — Gift Shop. 
Service 12:00-8:00 Closed Mondays (Except Hoiidays). Ezpress Credit Cards.

SEA BREEZE RESTAURANT Freepprt, L.l. N.Y.
(8-9878) 810 Miller Avė. (27 miles). ExceUent seafood plūs a few German 
specialties, and a wonderful view of the Bay. L 12-2:30, $1.60-$2.75; D 12- 
10:30, $3-$4.50 4 a la carte. Seafood platters. Bar & lounge. Closed Mon.

D O N A G H Y STEAK HOUSE ---------- Broadway at 230th Street
CHARCOAL BROILER STEAKS 'Out Specialty” 

Catering to WEDDINGS and PARTIES
Free Parking for Patrone Klngsbridge 6-9571

BIRD AND BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) Off Route 9 (52 miles). Lovely 01d inn dating from 176L 

4 miles from Graymour
Beautiful antiques. outdoor terrace. excellent American-Creole cuisine L 12-2 $3 & 

a la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8. $5-7.50. Closed Tuesdays.

A superb seleetion of wines and liųuors
Closed Mondays (Sunday Brunch from 12 to 3) e Re*.: IDIevvood 8-8282

MONTICELLO (2065) Route 17
Tou’Il get both American and Chinese cookery at this popular Catskill spot 

Plenty of seafood and charcoal broiled steaks. Lunch 12-3, $1.75 up. Dinner 4-8:30;
Sun. from 1. $2.85 up; a la carte after 8:30. Orgaa music at Dinner.

Music by Franz Dietschmann on bis zither
Lexington Avė. A 85th Street. ’ Tel. RH 4-3820

L.I.C. TURNHALLE 44-01 Broadway, Long Island City 3, N.Y., RA 8-9154 
BALLROOM — BANQUETS — VVEDD1NGS — MEETLNG ROOMS 

Dance and Entertainment in "Ratskeller” 
Saturdays & Sundays Continental Atmosphere

Fx-ellent German Foods — DINNER from 1 P.M. — Willi Herkert, propr.

GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N.Y. Open Ev<

FINEST SWEDISH SMORGASBORD

PINE VILLAGE GROVE — Oak Ridge Road. Oak Ridge, N. J. 
PAUL and LISETTE WAEHL£, propr. — Teiephone: OXbow 7-5772 

First Class German Cuisine supervised by Mrs. Waehle 
Our Specialty: SAUERBRATEN wlth KNOEDEL .

Enjoy thė Famous "FAIKY TALE FOREST”

OLD RIVERTON INN, Riverton, Conn.
Built 1796 as an CHd Stage Coach stop. Fine American food, popular 
dishes. Hobby Horse bar. For the hungry, thirsty and sleepy. Open every 
day since 1946. American Exp. FRontier 9-807Š (Winsted).

24. Bd8-d4! ėjimo.

ADVOKATAS

o f f e r s

LE B R ITT AN Y DU 8OIR New French Restaurant in New York

BAR — WINES — LIQUORS
800 Ninth Avenue (cor. 53rd 8t.)

HOMEOVVNERS - TENANT9 — BE PREPAREO for the next heavy RAINFALL

SNAPPER INN,Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrace
This is a leisurely place to enjoy/fine food. Everything cooked to order, 

seafood, of course, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chope. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Complete dinner $3-$6, from noon til 9:30 pjn. Member Diner’s Club.

ALFREO’S VILLA, 3413 Pacific Avė., Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-7500). Romantic setting with Severai smaU, intimate rooms, 
Venetian-Florentine decor. Fine ■ steaks, tobsters. and ItaBan speciaftfes. 
D only 5-11. Sun. from 3. $4.5O-$5.95 & a la carte. entrees $2.25 up.

FOR FAST ACTION 
AND PREFERRED ATTENTION, 

- “SEE ADAM FIRST’ .

Now Serving Luncb 12-3 * Dinner - After Theatre Snacks — Cloeed Mondays 
Serving Authentic Island Disbes A Drinks. Hors D’Oeuvree served at the bar 
8th Avė. at llth 8L — GR 5-6130 — Where Hawaii Comes to The Village

BOVVDEN SQUARE RESTAURANT
Southampton (12800) N Main St. & Bowden Sq. (101 nriles). For 24 years, Herb 
McCarthy has been eerving delicious cuisine. Estensive menue includes roast beef and 
steaks. lobster thennidor. Long Island Bay Scallops. L 12-3. $3-$3.5O; D 6-10; Sun. 
from 1, S3.75-S5.50. Dancing S-2 am to Lester Lanin's orchestra. No min. or cov.

Every Tuesday "Star Night.” celebrities from John Drew Theatre.

LEONE’S RESTAURANT Port Washington, L. L 
(7-6161) 115 Main 8L (18 miles). The šame fabulous, enormous meais served 
at the New York Leone7! are featured at this big, newty decorated counrtry 
place. D 5-10, Sat ’til 11:30, Sun. 1-9, $4.25-$6.75 A a la carte. Closed Mon.

ivuifiviirur ,anr-i HHvuiiaift « ... -— L
detalia and the cort klndly contact my oTOce. (All forma of iaaurance for heme and 
bustnėss).

LANDWEAR’S RESTAURANT, River Rd., New Jersey (outside Trenton) '
Charming country atmosphere. Quality American Foods Lunch-Dinner — 

A la Carte, reas. Seats 400. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303.

HOTEL DIXIE, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK. MNNER—$2.65 
Full dinner includes baked potato, tossed salad, roll and butter, dessert and

RATMER’S RESTAURANT, 138 Delancey SU New York City 
DAIRY AND VEGETARIAN FOOD

FInest in Dairy te Vegetarian food since 1905. Baking on premises. Prtvate 
dining room for catering. Free Parking around corner. OR 7-5588.

LOCKE ĖEDGG INN, RL 118, Yorktown Heights, N. Y. (2-7555)
Superb cuisine. in a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, cocktails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners’, 
Amer. Exp. Hostsr Irwin Rose, C. F. McAllister.

MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 137 VVaverly Place, H. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices. 

A Bit of “Down Mexico Way” in New York City

Open every day from 6 PJC until mtdnight 
329 West 51st SU New York 19, N. Y. Clrde 7-9281

TRETOL’8 RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Ftve points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian te American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’til IX entrees 
(IneL potatoAvegetable). $L25-$L50. Children’s menue. Bar, lounge. Parties

A BIT OF. BALI. 242 East 58th Street, New York City 
AUTHENTIC INDONESIAN DISHES, COCKTAILS 

FREE PARKING 
PLaza 5-8090

SAXON ARMS RESTAURANT
DOCKING FACIUTIES

TeL SAyville 4-2694 Wolfgang Dedner, Prop.
On Great South Bay Oakdale, L. U N- V.

PARK GARDEN RESTAURANT
279 E. 10th STREET, NEW YORK CITY 

AUTHENTIC UKRAINIAN FOOD 
PYROHY, HOLUBCY, STUDYNYNA 

CLOSED TUESDAYS .... SPring 7-0133

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN "Watch The Ships Go By" 
Now under new Management 

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF.
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 dayš. YUkon 4-9810. 

- Fbot of Seguine Avė. at the Waterfront

BELDEN POINT - CITY ISLAND - BRONX — Phone Cl 8-1952 
UORE & ROAST BEEF DIWERS — LUNCHEON - DINNER - COCKTAII 

Spacious Cblonial Dinidg Room — Sound-Vlew Dining Terrace 
OPEN EVERY DAY

jo Grigaliūnas, Kaunas, surin
kęs 7^-2?/^ taškų. Mergaičių 
grupėj — kaunietė Bendelytė

Stephen Bredes Jr.

37 Sberidan Avė, 
Brooldyn 8, N. N.

TU. APplegato 7-7083

ADAM REALTY CO.

AND INSURANCE SERVICE 
REAL ESTATE, SALES 

APPRAISALS, MORTGAGES 
& MANAGEMENT INSURANCE 

FIRE, CASUALTY, LIFE 
AUTOMOBILE AND BUSNESS

ADAM REALTY C O. 
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

Park A Mountain Avės. Scoteh "plains, New Jersey — FA 2-7726

At Rendez-vous of Sportsmen.

LOVĖ LOBSTER? AHOY! STOP.*.. LOOK... READ! 
Complete dinner $4.50. Appetlzer, soup, crisp tossed salad, 

1U Ib. Mmter and Jeast it 
CHELSEA, 40-48 Main SL. FknMng. Air Cindtttoned

M ELE’S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Htftrtington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrouqd84« hy woods. Specialties of the house ind. broiled scampi, 
baked clams, chicken Romana. • Lunch. noon to 3 p.m., $1.75-$2.50. Dinner 6 
to 11 p.m. and S&i. l’p.nu, $3.00-55.50. Pianist week nights and Sun. even- 
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrevvs 1-4415.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CH 2-9814

SAyville 4-0248

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 Esat St, New Britais, Conn.

3-9838

(Štate* Island Resident)

ARTHUR W. ROFRANO
INSURANCB ANALTSUI — CDNSULTANT 

VVHR^mn 4-CM6 I

COTTONWOOD INN, Miltarook, N. Y.
(Oriole 7-9719). GracefuI white house sėt in beautiful grounds. American 
food with MtodB, chops, Rock Comish game hen. L 12-2:30, $1.35-$2.15; 
D 5-9, Sun 12-8 $2.50-$450 & a la carte. Cute bar te lounge. Guest accommod.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

PL 4-1165

kalų vedėją K. Vaitotų.

Tel. EVcrgreen 4-9672
oooooooooooooooooooooooossoooooeoosoo

UIS Mt. VernoB Street
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

74 Providence Street

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

Aptarnauja New Britais, W*terbary ir Hartford, ConB.

BARAS m RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
__ . lokiams, vestuvėms t kitokioms pramogoms prieina 
merais kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa

888 UNION AVENUE

Pitoiotti.ee


DARBININKAS

. į

Maldininkų kelionė j Kennebunkport

ŽINIOS

Radijo programos

11 iki 12 vid.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

LIETUVOS ATSIMINIMAI

VACYS STEPONIS Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškiausi baldai, įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

F. Kneižys 
kil. Medford,

maldi- 
A Ai-

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko rugpiūčio 15 šv. 
Petro parapijos salėje. Susirin
kime buvo pagerbtas preL* L. 
Tulaba jo 25 metų kunigystės 
proga. Prel. L. Tulaba davė iš
samų pranešimą apie dabartinę 
pasaulio politinę padėtį ir da
bartinį Lietuvos religinį gyve
nimą. Susirinkime taip, pat da
lyvavo Chicagos 
sendraugių 
Manelis su

ateitininkų 
pirmininkas dr. V. 
žmona.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Viščinis

WK0X — 119Q^ kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 2 iki 3 popiet.

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Mincevičius, kuris 
atvvko iš Romos,

... «wes.

Parduodami 2 vartoti akor
deonai firmų HOHNER ir AR
TISTĄ - ROYALE. Kreiptis Į 
Romą Butrimą telefonu Glen- 
more 2-4236.

tutienę, Linden, N.J., tel.: HU 
6-9213, M. Kohanskienę, Harri- 
son, N. J., tel: HU 5-6896, M 
Nekrošienę, 91 Warwick ,St., 
Newark, N. J., M. Šaulienę, 
Paterson, N J.; tel.: LA 5-95 
26; B; Bemotiėnę. 139 Ripley 
PI, Elizabeth, 'N. J. ar pas M. 
Martin, o taip pat visose lietu
viškose klebonijose.
f Visas kitas informacijas tei
kia 'Darbininko administracija, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
21, N. Y., tel.: GL 5-7281, va
karais GL 5-7068.

Darbo šventės savaitgalį re
zervuokite kelionei į Kenne
bunkport, Me., aplankyti šven
toves ir pasigrožėti rudeniu

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 8-9794
M. and Z.

- CollisionWod» 
'JULIUS MALDUTIS 

savininkas

RADIJO VALANDA 
ved. Antanas

WHIL — 1430
Mass.
Sekmadien. nuo

dakcijai sveikinimus. ./
Vincas ir Marijona Kamins

kai, uolūs Angelų Karalienės 
parapijos nariai, rugpiūčio 15 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. Klebonas 
kun. J. Aleksiūnas jų intenci
ja aukojo padėkos mišias ir pa
sakė pritaikintą pamokslą.

Petras Montvila iš savo atos
togų vietos netoli Catskill kal
nų Darbininkui siunčia sveiki
nimus

ved. Jokūbas Stukas
WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

NEW HAVEN, CONN .
Juozas ir jo žmona Aleksai 

Lietuvių Namuose gražiai at
šventė savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. Pokylį su
ruošė jų trys sūnūs. Sukaktuvi
ninkai gyvena 400 Mansfield 
St., New Haven, Conn.

Šv. Kazimiero vyrų draugijos 
piknikas įvyko rugpiūčio 16 
gražiame Molnaro slėnyje.

Povilas Styra su Marija Al- 
donaite susituokė rugpiūčio 22 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos ^bažnyčioje.

Julija Žukaitė - Šliterienė, 
41 metų amžiaus mirė rugpiū
čio 11. Palaidota iš airių para
pijos bažnyčios. Paliko liūdin
čius sūnų ir dukterį.

Kun. W. Pranckietis iš Švč. 
Marijos parapijos, Naugatuck, 
Conn., perkeltas vikaro parei
goms į šv. Andriejaus lietuvių 
parapiją New Britain, Conn.

Nauja parapija. Prieš pus
antrų metų Bostono kardino
las Richard J. Cushing pasky
rė kun. J. Mowatt,' kuris yra 
baigęs kolegiją .Romoje, rūpin
tis arkivyskupijoje gyvenan
čiais Rytų apeigų rusais kata
likais. Kun. J. Mowatt apsigy
veno šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonijoje, bet pamal
das laikydavo šv. Klemenso 
bažnyčioje Bostone. Prieš ke
lias dienas šv. Vincento para
pijos administratorius kun. J. 
Lyons pakvietė kun. J. Mowatt, 
kad jis pirmąjį šv. Vincento 
bažnyčios aukštą užimtų Rytų 
apeigų rusų katalikų reikalam 
ir tekiu būdu parapijos centrą 
perkeltų į So. Bostoną, kuris 
dabar, pastačius naują* aūtostrir-" 
dą. lengvai pasiekiamas. Nau
jąjį projektą užgyrė ir patvir
tino kardinolas Rich. J. Cush
ing. Tokiu būdu So. Bostone 
įsikūrė nauja parapija, kuri ap
tarnaus rusus katalikus.

Bostono Vyčių atstovai rug- 
piųčio 19 išvyko į seimą Det- 
roit, Mich. Kartu išvyko ir kun. 
Al. Kontautas, kuris dar sustos 
New Yorke ir paims literatū
ros anglų kalba .apie tuos kraš
tus ir vietas, kurias lankys vy- 

1 čiai kitą vasarą ekskursijoje po 
, Europą.

Mirusieji:
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų rug- 
pįūčio 19 palaidotas Jonas Ga
vėnas 85 ,m. Velionis gyveno 
24 Telegraf St. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.: AN 8-4618
Res.: AN 8-5961

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn.,

Sąžiningas patarnavimas

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

CYO beno dalyviai rugpiūčio Mass.
17 išvyko keturių dienų eks- WLYN — 1360 kilocycles 
kursijon po Kanadą. Ekskur- Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p. 
santai aplankys šv. Onos de 
Beaupre šventovę ir kitas žy
mesnes vietas. Ekskursijoje da
lyvauja 92 CYO nariai,’ vado
vauja kun. A. Kneižys.

(ARMAKAUSKAS) 
Graboriuš-Balsainnotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Į pranciškonų vienuolyną ir 
Liurdo šventovę organizuoja
ma maldininkų kelionė autobu
su rugsėjo 5-7 d.d. Kelionė su 
nakvynėmis ir maistu kaštuos 
25 dol. vienam asmeniui. Ke
leiviųpatogumui; autobusas 
nuo pranciškonų vienuolyno, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N. Y., išeis rugsėjo 5 d., 9 vai. 
ryto, kad ir iš tolimesnių New 
Jersey kolonijų dalyviai suspė
tų atvykti. Kennebunkporte 
praleisime rugsėjo 6. Autobu
sas atgal į Brooklyną išvyks 
rugsėjo 7 d. 10 vai. ryto. Ma
noma, kad Darbo šventės sa
vaitgalis bus labai patogus šiai 
kelionei. Gautas patogus 51 vie
tos autobusas. Laiko liko ne
daug, todėl prašome tuojau re
gistruotis pas Kešetienę, Pane- 
tauskienę, Urbonavičienę, Žvi- 
nienę Brooklyne, N. Y., 
M. Shalins, Woodhaven, 
tel.: VI 7-4499

New Jersey kolonijų 
ninkai registruojasi pas

Mielos Lietuvaites, 
kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimą, gražią litur
giją bei pasiruošimą įvairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas:

Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
Wallace Rd„ Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

“New York City’s Hudson Cel- 
ebratton’. Ta proga kas sekma
dienį vyksta dainos ir? šokių 
koncertai Festivalio teatre Cent
ral parke, 62 St, prie 5 Avė., ■ 
New Yorke. Lietuvių, latvių es
tų ir gudų bendrai ruošiama 
programa įvyks šį sekmadienį, 
rugpjūčio 23, 3 vai. p. p. Lie
tuvių programą išpildys Rūtos 
ansamblio tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Jadvygos Ma-1 
tulaitienės, taip pat solistai — 
Lionė Juodytė ir Liudas Stu-1 
kas; akompanuos Algirdas Ka- 
čąnauskas. Bilietai — 1 dol. ir J 
50 cn.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas, rengiamas New Jer- * 
sey lietuviams, įvyks rugsėjo 13 
gražiame ir erdviame Royal 
Gardens parke ir salėje, 990 E. 
Hazelwood Avė., Rahway, N. J. 
Pikniko pradžia 1 v. p. p. Šo
kiai nuo 4 iki 10 v. v. Progra
moje pasirodys Rūtos ansamb-. 
lio choras ir tautinių šokių gru
pė, bus šokių varžybos, laimė
jimai ir kitokios įvairenybės. 
Jokūbas Stukas, radijo valandė
lės vedėjas, visus nuoširdžiai 
kviečią atsilankyti i šį pikniką.

Puiki proga, pasinaudojant 
Anglijos manufaktūrininkų iš
pardavimu iki lapkr .15 d., žy
miai pigiau pasiųsti Lietuvon 
ar Sibiran kalėdinį siuntinį sa
viškiams. Už 3 jardus I rūš. 
Ulster žiemiu, paltui ir 3 ir pu
sę jrd. I rūš. fancy elegantiš
kam kostiumui, betkokios spal
vos, su muitu ir visom persiun
timo išlaidom — 59.50 dol.; ar
ba už 3 jrd. n rūš. angį. vįln. 
“Light Velour” paltui ir 3 ir 
pusę jrd. “fancy 2’ kostiumui. 
— 39.50 dol.

Į abu siuntinius pridedama 
500 tablečių multivitaminų ir 
pasirinktinai: paltui ir kostiu
mui pamušalai arba 3 ir pusę 
jrd. geros rūšies betkokios 
spalvos rayoninės suknelei me
džiagos.

Užsakymus siųsti: Anapus, 
3528 Sunset Blvd., Los Ange
les 26, Calif.

Siuvėjų unijos lietuvių 54-to 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpiū
čio — August 26, 5:30 vai. po 
piet unijos patalpose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y. 
Nariai prašomi gausiai dalyvau
ti. Bus svarbių pranešimų dar
bo reikalais ir svarstomas da
lyvavimo Darbo dienos parade 
klausimas.

įtiame Darbininko numeryje 
pradedamas spausdinti Aloyzo 
Barono romanas "Vieniši mar 
džiai". Romano vaizduojama, 
kaip !970 < Amerikos gr^ta 
tremtinys į išlaisvintą Lietuvą 
ir organizuoja naują gyvenimą.

Į studentų ateitininkų vasa
ros stovyklą prie Moscow, Pa., 
iš New Yorko draugovės vyks
ta: E. Adomaitis, J. Adomaity
tė, T. Ivaškaitė, V. Lušytė, Alg. 
Šaulys, M. Skučaitė, G. Trima
kas, AL Vilimas ir A. Vainius. 
Kartu vyksta ir stovyklos sek
retorė A Skirmuntaitė iš Ke- 
nosha, Wisc., kuri lankė litua
nistikos kursus Fordhamo uni
versitete.
‘ LB vakaras, skirtas jaunimui 
ir senimui, įvyks rugsėjo 12 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Laukiama svečių iš visų didžio
jo New Yorko apylinkių arti
mų miestų.

Julius Jacyna atostogauja 
Rocky Mountains, Colorado, ir 
iš ten atsiuntė Darbininko'*fė-

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALfiS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONČS IVAŠKIENES

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

, Kun. V. 
atostogoms 
rugpiūčio 14 kelioms dienoms 
atsigulė Carney ligoninėje ir 
pasitikrino savo sveikatą.

Steponas ir Valentina Min
kai, lietuvių radijo programos 
vedėjai, nuoširdžiai dėkoja vi
siem, kurie šio radijo piknike 
rugpiūčio 2, dalyvavo, jį parė
mė dovanomis, atliko progra
mą ar kitaip prisidėjo.

EVergreen 8-9770

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

■£ 
f

M

Rugpiūčio - August 30
Idle wild Park Inn Sode, Rockaway Blvd., prie 248 St

HOOK CREEK,

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
Woodhavęn, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios. nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

Dainos, žaidimai, šokiai, grojant Romo Butrimo orkestrui 
Bus spaudos kioskas su naujaisiais leidiniais, lietuviškom 

plokštelėm, maldaknygėm
Pradžia 1:00 vai. popiet Šokiai nuo 5 iki 9:30 v. v.

Įėjimo auka $1.00

PIKNIKO VIETA PASIEKIAMA: automobiliais — Rockaway 
Blvd. iki 248 SL; traukiniais — BMT jamaica Line iki Sutphin Blvd., 
čia persėsti į Far Rockaway autobusą ir važiuoti link Idėwild Airfield 
(sustoti už aerodromo, dešinėje pusėje, prie restorano Marx).

PIKNIKANBUS VEŽAMA AUTOBUSAIS: Popiet 2 vai. vienas 
autobusai išeis nuo Angelų Karalienės bažnyčios ir sustos prie Apreiški
mo bažnyčios, o antras autobusas 2 vai. p. p. išeis nuo pranciškonų vie
nuolyno (680 Bushwick Avė.) ir sustos prie Ša linskų laidojimo namų 
(84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.).

W a i t k u s
F U N E R A L HOME

197 Web®ter Avenue 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite; Tel. TO 6-64M


