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LAOSE JAU VĖL KARIAUJA?

AR CHRUŠČIOVAS ATVYKS?

Argentinoje

na palydovą motociklininką, ku
riam buvo kliudyta ranka- Aten
tato kaltininkai dar neišaiškin-

DR. SAlAZARAS, Portugalijos 
min. pirmininkas.

GRAZUOLC RAWK1 
kad M policlnfnkas.

Berlyno trys komendantai, 
atsiliepdami į demonstracijų 
reikalavimus, rugpiūčio 21 su
sitarė laikyti prie sienos ambu-

tartis dėl sienos

VALSTYBĖS S E KR. RUSK sveikina WHiiam Royate -Tyler, naują 
valst. sekr. pavaduotoją Europos reikalam. Tose pareigose buvęs 
Foy O. Kohlėr keliamas j Maskvą.

— ttutijojo, Adrijos pajūry
je, rugpiūčio 21 buvo žemės 
drebėjimas, žuvo. 15, sužeista 
200. Toje srityje, Ravelio kur
orte, atostogauja ir Mrs. Ken
nedy.

— Kubon pereitą savaitę at
plaukė 15 sovietinių laivų. 
Tvirtinama, tad juose buvę ir 
5.000 kareMu ’

(E pranešimo patiriama * vie
nas aiškus dalykas — posėdis’ 
atidėtas ilgesniam laikui- Pra
nešimą sukonkretinant, neofi
cialiai gautos žinios, kad pirmi
ninkas L- Simutis kalbėjo apie 
tikslingesnį pasitvarkymą val
dyboje remiantis statuto pakei
timu, ir davė suprasti norjs, 
kad pirmininko pareigas perim
tų kas kitas. Kiti kalbėjusieji 
konkrečiai siūlymą praplėtė— 
kad ir sekretoriaus pareigos 
būtų perleistos kitam asmeniui, 
o P. Grigaitis būtų išrinktas vi
cepirmininku, taip pat kitaip 
pertvarkytas ir iždininko klau
simas. Tam griežtai pasiprieši
no ir P. Grigaitis ir M. Vai- 
dyla. Tada pimūninkpujantis 
atidėjo pasikalbėjimus, truku* 
sius apie šešetą valandų, pas
kaliam laikui, kad žmonės tu
rėtų laiko ramiai apsvarstyti).

Dėl rugpiūčio 17 prie gėdos 
sienos nušauto 18 metų vaiki
no demonstracijos vakarų Ber
lyne truko keturis vakarus- Pa
sipiktinimo šūkiai ir akmenys 
buvo nukreipti prieš komunis
tus, sovietų autobusą, amerikie
čius ir vakarų Berlyno polici
ją, reikalaujant akcijos.

Policija suėmė 95 demons
trantus. Kai kurių suimtųjų ki
šenėse rado komunistinių laik
raščių. Tada trys komendantai 
ir burmistras Brandtas paskel
bė visuomenei raginimą nepra
rasti sau kontrolės ir įspėjo, 
kad minioje insifiltrav^ komu
nistai siekia sukelti nepasitikė
jimą tarp berlyniečių ir sąjun-

Aatomatinių šatftuvų trys se
rijos šūvių, apie 150, buvo pa
leistos iš už dviejų stovinčių 
automobilių per 60 jardų nuo 
prezidento automobilio. Auto
mobilį kliudė šešios kulkos- Vie-. 

-na praėjo tik per du colius 
nuo prezidento galvos. Niekas 
nebuvo sužeistas, išskyrus vie-

anti-
pulti

Kadangi > nebuvo pilno* Val
dybos sąstato, tad artimiausio
je ateityje — rugsėjo mėn., 
nutarta sukviesti visos' valdybos 
posėdį, kuriame bus pasiskirs-

Phouma tvirtino, kad jos nėra, 
o kiti'tvirtino, kad iš šiaurės 
Vietnamo yra 10,000.

Kitą dieną jau pranešė apie 
atsinaujinusias kovas tarp ko
munistų kariuomenės ir 
komunistų. Iniciatyvos 
ėmėsi komunistai.

mo sprendimo stilių — cituo
ju šią skambią poeto maldą, 
kuri tebūna kelrodžiu visiem 
tiem, kurie trokšta, kad tarp 
žmonių triumfuotų pergalinga 
taika:

BrazHijoje sovietų parodos 
metu gegužės 19 buvo rastą 
parodoje bomba. Suimtieji bu
vo teisiami. Teisėjas rado, kad 
kaltinamųjų kaltė neįrodyta, vi 
są atsitikimą gaubianti paslap
tis, visus teisiamuosius išteisi- — Dieve, ištiesk savo gai- 
no, sprendimą baigdamas to- testingąs rankas viršum klai
kiu pareiškimu: Idos ir audringos nakties tiem,

kurie kautasi nušvitusiais vei
dais, tiem, kurio kovoja dėl lais
vos — už žmonijos teises, už

— Senatas rugp. 22 priėmė 
žemės ūkio įstatymą, kuriuo sie
kdama sumažiųti produkciją- 
Senatas buvo priėmęs ir gegu
žės mėn., bet suktuvo Atstovų 
Rūmuose- Dabar vėl turės eiti

bėjime siūlė, kad Berlyno ketu
ri komendantai susitiktų ir su
tvarkytų sušisiekimą per sieną.

Sovietai rugpiūčio 22 paskel
bė, kad savo komendantūrą ry
tų Berlyno panaikina. Jos 
reigas laikinai perduoda 
riuomenės viršininkui rytų 
kietijoje Jakubovskiui.

Ką šitas komendantūros 
naikinimas reiškia?

N. Y. Times dabartinę 
dėtį lygina su 1948, kada 
vietai pasitraukė iš bendros di
džiojo Berlyno komendantūros. 
Tai esąs Maskvos atsakymas į 
valstybės sekretoriaus Rusk pa
stangas Berlyno komendantam 
tartis dėl susisiekimo. Tai esan
ti taip pat įžanga į Chruščio
vo skelbiamą taikos sutarties 
pasirašymą su rytų Vokietija. 
Tačiau laikraštis paštete, kad 
komendantūros pareigos per
duotos dar ne tiesiog rytų Vo
kietijos valdžiai. Laukiama, kad 
Vakarų judėjimas rytų Berlyne 
susilauks griežtesnio varžymo, 
ir ambulanso pasiuntimas esąs 
mėginimas, ar jį įsileis.

Kaip Amerika sutinka nau
ją padėtį? — | tai atsakė pre
zidentas Kennedy spaudos kon
ferencijoje rugpiūčio 22: tai 
Maskvos vienašališkas aktas, ir 
dėl jo Vakarai savo teisių j 
Berlyną neatsižadės.

laiku jis susisuko apie kunigą 
Julio Meinville, darbininkų 
kvartalo kapelioną, apsivertusį 
ne tik praktiniu veikimu, bet 
ir knygom- žydų šalininkai ap
kaltino kunigą, kad jis palai
kąs antisemitizmą per fašistų 
organizaciją Tacuara, kuri ren
gusi išsišokimus prieš žydus. 
Kunigas Meinville spaudoje at
sakė, kad jis kaltino tą organi
zaciją priešingu dalyku — ko- 
’munistų insifiltravhnu. O dėl 
antisemitizmo kaltino žydus, ku
rie provokavo remdami komu-

Ženevoj sutarė
Ženevoj 17 nusiginklavimo 

konferencija po 5 mėnesių dar
bo sutarė-bent vieną dalyką — 
atidėti posėdžius nuo rugsėjo 
8 iki lapkričio 12. Tegul tą 
klausimą tuo metu mėgina 
spręsti j. Tautos.

Paryžiaus priemiestyje rug
piūčio 22 nesugauti piktadariai 
mėgino nušauti prezidentą de 

Prezidentas Kennedy spau- Gaulle. grįžtantį iš vyriausybės

Iš Alto centro gautas tokis 
pranešimas apie naujos valdy
bos pirmąjį posėdį:

Š. m. rugpiūčio mėn. 18 d. 
pirmajam posėdžiui buvo susi
rinkusi naujai išrinkta ALT 
Valdyba.' Dalyvavo 9 asmenys: 
E- Bartkus, T. Blinstrubas, P. 
Dargis, dr. K. Draugelis, dr- 
P. Grigaitis, A. Rudis, L. Ši
mutis, J. Talalas ir M. Vaidyla.

Dr. VI. Šimaitis dėl savo 
atostogų posėdyje dalyvauti ne
galėjo.

Buvo pagrindinai išsiaiškinta 
ALT veiklos gairės pagal nau
jai priimtą ALT statuto pakei
timą ir aiškintasi dėl naujų pa
reigų įvedimo ALT Valdyboje 
bei pareigų pasiskirstymo, kad 
ALT darbą padaryti sėkmingu 
ir labiau jį sustiprinti, ginant 
Lietuvos laisvinimo reikalus.

— Sun. Gulchvaturis, buvęs 
generolas, rugp. 20 taip pat kal
tino Pentagono civiliniuš poli
tinius patarėjus Pentagone, 
kad jie suvilkino erdvės tyri
nėjimą ir leido Sovietam pra
lenkti.
* — Anglijoje vėl pavogta slap
tų dokumentų, apie 500 gaba
lų, iš raketų ir sprausminių 
lėktuvų gamybos.

tardamas, kad Berlynas pem 

buvo tikproga kalbėtis apie 

pasaulio pasidalinimą įtakų 

zonom. Jo nusistatymus dėl 

J. Tautų ir J; Valstybių išdės

tė įo už. reik, ministeris.

J. Tautų sesija susirinką 
rugsėjo 18. Bet jau dabar ren
giama nauja akcija Afrikoje —' 
prieš Portugaliją dėl Angolos 
ir Mozambifcos. J- Tautos krei
pėsi į Portugaliją, kad leistų 
komisijai padėtį Angoloje ištir
ti. Rugpiūčio 21 Portugalija 
atsakė, kad Mausimas galės bū
ti svarstomas po to, kai J. Tau
tų komisija apsilankys Indijos 
pagrobtoje Goa padėties ištir-

pries užpuolikus
New Yorke parkų užpuoli

kus policija sugalvojo traukti į 
spąstus ir pirmas vakaras jau 
davė- rezultatus — moterim 
persirengę jauni policininkai su
čiupo du užpuolikus, kurie no
rėjo apiplėšti “moteris”.

“Bomba buvo — tai negin
čijamas faktas. Kad ji buvo ras
ta Sovietų parodoje — faktas. 
Kad salėje Nr. 1,120 esančioje 

Argentinoje ginčas dėl anti- Edifido Avenida Central, buvo 
semitizmo aštrėja. Paskutiniu rasti pėdsakai, jog šioje salė-

domdcrati ją ir tikėjimą (E Ole- 
gėrio Mariano knygos “Tems
tant”)- -

Tokis Brazilijos teisėjo spren 
dimas ir stilius gali būti sun
kiai suprantamas tiem, kurie 
nepažįsta Brazilijos gyvenimo 
sąlygų. Bet brazilai, kuriem 
sunkiai suprantamas 
dtios flirtas su Maskvos komu
nistais, teisėjo sprendimą pri
ėmė su džiaugsmu kaip smūgį į 
veidą tiem, kurie nori iš vir
šaus primesti sovietizadją.

Laoso vyriausybė (trteka) rug
piūčio 20 vos nesugriuvo dėl 
svetimos kariuomenės atitrau- tyta pareigomis ir teis aptar
iamo. Min. pirm. Souvanna ateities veiklos reikalai.

PORTUGALIJA IR
Portugalijos mm. pirm. Salą* 

zarasrūgp.21 kritftavo Rusk

Prezidentas Kennedy spaudos 
konferendjoje rugp. 22 prane
šė, kad du Amerikos povande
niniai laivai, vienas iš Padri
ko, kitas iš Atlanto, susitiko 
po vandeniu šiaurės ašigalyje. 
Po šio susitikimo abudo pro 
skylę iškilo į vandens paviršių.

Tai Amerikos paralelė su so
vietiniais kosmonautais, kurie 
susitiko erdvėje.

Badynas ir dabar persveria Amerika įsake ambuliansui vykti į ryty Berlyną, •.. 
m rtionrtc rvUitinin nrvkiit ' ~ J J

kuo

skel
bia siūlymus sudaryti “neutra
lią zoną” tarp pietų ir šiaurės 
Vietnamo.

dos konferendjoj sakė, kad ne- posėdžio, kuriame buvo svars- 
tun pranešimo apie Cbruščio- tytas pogrindinės organizacijos 
vo atvykimą, bet jeigu jis at- persikėlimas iš Alžiro į Prancū- 
vyks, tai prezidentas mielai su riją ir čionai pagausėję užpuo- 
juo kalbėsis. limai.

Dėl Angolos padėtis įsitem
pė ir tarp Portugalijos bei 
Amerikos, kada pernai Saugu
mo Taryboje Portugalija buvo 
pasmerkta už riaušininkų mal
šinimą Angoloje. Už pasmer
kimą balsavo tada ir Amerikos 
atstovas- Portugalijos už. rei
kalų min. Alberto Franco No- 
gueira rugpiūčio 21 davė su
prasti, kad Portugalija neleis 
J. Tautom kištis į jos vidaus 
reikalus ir paversti Angolą nau
ju, tik dar piktesniu chaosu 
kaip Kongo. O dėl Amerikos 
kalbėjo:

“Jei J. Valstybės ir Sovietų 
Sąjunga laikosi tos pačios po
zicijos, tai viena iš jų daro 
klaidą. Aš netikiu, kad klystų 
Sovietai. Sovietai niekad nebi
jo J. Tautose būti mažumoje. 
Tuo tarpu J. Valstybės regimai 
jaučiasi sujaudintos minties,' 
kad bus mažumoj. Tad jos ir 
jungiasi su priešu ir tada skel
bia pergalę”.
~ Dėlv galimo J. Tautų naujo 
nubalsavųno:

“Be AngfAįįs ir Mozambikos 
kokia nauda būti Nato nariu? 
Ir kokiom dorybėm pasižymi 
J. Tautos, kai Sovietai jose lai
mi kontrolę ... Kodėl Portu
galija negali nekreipti dėme
sio į J. Tautų rezoliucijas? Ar 
kiti ne tą pat daro? Kaip gi 
Sovietų Sąjunga dėl Vengrijos, 
su Indija dėl Goa, Saudi Ara
bija dėl vergijos, su J. Valsty
bėm dėl atominių bandymų ... 
Kas gera yra J. Valstybėm, ge
ra turi būti ir Portugalijai”.

Dėl Angolos ir Mozambiko 
ateities:

“Garbingai, su gera valia ir 
pastangom kompromisai visada 
galimi- Bet kompromisai nega
limi iš antros pusės. Jie tenori 
priimti tik 100 procentų to, ko 
jie reikalauja. Mes to negalime 
priimti. Ką jūs norite padary
ti — tai sudaryti daugiau Kon
gu. Angola ir Mozambikas bū
tų blogiau nei Kragas . ... 
Lengva nustatyti terminus su
kinti politinėm tautom. Bet be 
tikro pasiruošimo jūs sudarysi
te tik dirbtines vyriausybes. 
Mes geriau imamės sodologiš- 
kai paruošti tautas apsisprendi
mui ir savivaldai, o tam ne
gali būti nustatytas griežtas lai
kas. čia reikia elgtis su žmo
nėm, o ne su mašinom”.

Padėtį dar labiau įtampė 
Kongas, kuris oficialiai laido 
Angolos sukilėliam treniruoti 
Kongo teritorijoje Savo kari
nius dalinius- Tuo pasipiktino 
ir N. Y. Times vedamasis tar
damas: Leopoldville vyriausybe 
turi užtenkamai savų rūpesčių 
ir dar jų turės daugiau; nebū
tina jų-prašytis dar daugiau.

į ten.
— Galiupo instituto duome

nim prezidento Kennedy popu
liarumas dabar esąs 66, žemiau
sias jo istorijoje.

mai ir kontradikdjos. Lieka 
vienintelis — skautiškas — La- 
meirao žodis, apie kurį sukasi 
visos abejonės ir kontradikci
jos, tačiau tai nėra jokia ar
gumentas teisėjui sprendimą 
darant- Neturiu pasmerkimui 
jokių elementų. Todėl išteisi
nu kiekvieną ir baigdamas — 
nors tai nelabai atitinka teis-

Brazilijos teismas dėl bombos, kuri 
buvo rasta Soviety parodoj

Meany apie sieną 
ir kvailię rojų

AFL — CIO prez. George 
Meany rugpiūčio 21 viešai kal
bėjo:

— Te, kurie tiki, kad taiką ' 
gali priartinti kultūriniai ryšiai, 

' turėtų aplankyti Berlyno sieną.
“Ten jūs pamatysite tikrą so
vietinę kultūrą, kokia ji iš tik
rųjų yra”. .

— Tie, kurie'mano, tad kul
tūriniai mainai su Rusija pa- 

A dės pašalinti šaltąjį karą, “gy
vena -kvailių rojuje”

(Vienas ir iš lietuvių, važinė- 
jasių Lietuvon, lankėsi valsty
bės departamente pas kultūri- 
nių mainų pareigūną su pastik- i

— Susisiekimo taisyklėm nu- lymu pradėti mainus su Lietu- | 
skaitę ir teismo nubausti turi va- Pareigūnas priminė, kad
dvi dienas laiko pinigam su- Amerikos nusistatymas nepri- 1 ...... _
mokėti. Anksčiau pinigų neto- patinti okupacijos padarinių ocontt MfeAmr, tamamum

— Brazilijos lėktuvas rugp- rinčius tiesiai ii teismo gabeno nėra pasikeitęs, ty. ryšių su raišuSę savai*, turi eer su
20 pakildamas sudužo, ii 102 į kalėjimą. Tvartą pakeitė, Sovietų okupaciniais pardgū-
žuvo 16. skaudai sukilus trinkimą. nais negali turėti). kb. .

je bomba buvo pagaminta — 
yra tai taip pat neginčijamas 
faktas. Kad bombos paviršiuje 
buvo rastas mažytis fragmentas 
majoro Lameiro pirštų nuo
spaudų — kaltinimo akto tai 
patvirtinta. Kad portfelis, ku
ris buvo panaudotas bombai 
nunešti į Sovietų parodą, pri
klauso Paulo Brissac de Frei- 
tas — taip pat neginčijamas 
faktas. Tačiau kas buvo aten
tato autorius ar autoriai ir jų 
padėjėjai — tardymas neparo
do, ir apie juos nėra jokių pa- 

nistinius sąjūdžius universiteto i tikimų, liudininkų. Tik spėiioji- 
medicinos, ekonomijos ir filo
sofijos departamentuose. O į 
žydų kaltinimą, kad katalikų 
akdjos centruose einanti in- 
doktrinacija ir kad apmokomi 
jaunuoliai kariškai, kunigas at
sakė žinąs tik vienoje provin
cijoje 28 kariškai apmokomų 
žydų grupes. Jis pats rašąs vei
kalą žydų klausimu.
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dejoje jūroje.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
APIE DIVIDENDUS

vakarų Vi 
600,000 «

naudoja šratam. DvraraDCiok- 
Įėję jr netaferiĮ^ą 
medžiotojainetyčia ppfltšovė 
ir vietoje mirė. Vietos gyvea* 
tojai mano, kad tai yra Dievo 
bausmė už kryžių ateisimą.

J. Skuduti*

dainavom. Pagaliau jam darės 
fitia ir jtaJrjiA g& i-Jaim dėti, 

• kur buvo pritifa0Mto k|M^ 
Pakeliui matė savo užtartąjį ūki 
moką, kuris stoviniavo pirmos 
klasės kpridoriuje 'Jr pro stik- 
linesdurisžįūrėjo įsaloną, ku
riame buvo išrinktieji ir kur 
muzika grojo.' y

Korespondentas nužingsnia-

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR V1ETMČS

sovietinęMĮjfrly, bet tuojau už
simezgė-fcatoa, kurią taip mėgs
ta sovietiniai tonoaės — apie 
gyvenimo lygį ir bedarbiu*. Ko
respondentas aiškino, kiek va
landų vokietis darinmrikas turi 
dirbti, kad nusipirktų kostiumą 
ar automobilį. Anglų kalbos mė
gėjas pritilo, paskui atsikirto: 
“O vis tiek jūs turite daug be
darbių, tuo tarpu mūsų vyriau
sybė garantuoja kiekvienam 
darbą”.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

•fUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTA* 
--------GAVtJAS NIEKO NEMOKA------

priminė, jog 
e trūksta apie 
kų, nors apie

vo draugu gavo Atskirų kajutę, 
gražiai ir švariai įrengtą* Lai
vo koridoriuose, buvo iškabi
nėti Sovietų Sąjungos kurortų; 
vaizdai Bet nebuvo jokių poli
tinių šūkių..Nė Lenino niekur 
•nebuvo matyti T5k kūjis ir 
pjautuvas buvo ant“Litvos” ką 
mino. . ?

"Vi»»rą me» turime daug tu- 
risty užsieniežtp, ir jie nemėgs
ta jokios politinės propagan
dos", paaiškino antrasis laivo 
karininkas • '

THS 

KINGS 
COUNTY 
SAVINOS BANK

Korespondentas jam nieko ne
sakė, tik pamojo ranka ir nu
sivedė iki mašinų skyriaus, ša
lia durų parodė į įrašą. "Gali 
tai perskaityti?”

“Ne”.
“Tai vokiškai parašyta. Pa

rašyta, kad šitas laivas staty
tas 1960 vokiečių laivų statyk
loje Wismare”.

wwfc»wljr«wYOUI* • 
OmM ON* M? taUrOMU*, 

■NMhg OR*

"Tu esi, Henry, mano drau
gas- Tavo gyslose teka mūsų 
kraujas”, f

“THr puriau” ...
“Nesvarbu kiek. Aš tau no

riu pasšHyti:^ likis pas mus So-

gerai įrengta sporto 
šventas nnšias ©rdisi klyfcšmas 
ir įvairūs šūĮpai, nes jautimas tėjokviestis ir derėtis su dar- 
yra suvarytas spedriiri toms bų tvarfcos pirmininku Mills, 
valandoms į sporto ątidttg. lyg pastarasis būtų “suvereni-

Dažaai pasitaiką, kad' pikta- : f -y į 
dariai naktį įritadja ir apva- —

smarkiai “ieškoti” piėšiką, bet 
dar iki šėdntekoneMSgavu? 
žmonės kaauoae stdto 'kryžius, 
bet už kiek laiko «- dingsta 
kančia, o vėliau jr pete Jgyžfas 
prapuola. Žmonės ^ėja, kad

. “Tai tavo paskutinis žodis?” 
“Paskutinis”.
Staiga jis pakštelėjo kores

pondentui į veidą tardamas: 
“O vis tiek tu mano draugas”.

- “Ar tu. tM>ri awk> draugą su- 
šaldyti?” pradėjo koresponden
tas jau kosėdamas. Ir abudu 
nusileido-į vidų.

Kai kitą syrą korespondentas 
susiieškojo denyje savo pirmąjį 
pažįstamą, vaikiną su bandūra 
ir atsisveikindamas padovanojo 
jam savo žiebtuvėlį, tas ilgai 

Šiauliuose yra ir dviračių vartė dovaną rankoje, paskui 
fabrikas, koris mažam kamba- pratarė nušvitusiu veidu: “Bet 
rėly turi jaų> pat valgyklą, tošių gražių laivų jūs Vokie- 
Bet joje maistą duoda dažnai rijoje nemokate statyti. Ar ne?” 
mažesniais daviniais, nei nusta
tyta. Tikrinimai rodė sriubos 
davinį 90 gramų, nors norma 
500; toj sriuboj riebalų 2.7 gra
mai, nors norma 14- 

■> Tikrinimas rado, kad ir ki
tuose Šiaulių fabrikuose val
gyklos mažai pasitarnauja tų 
fabrikų darbininkam.
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ElniasLitva apra- 
turi savo 

Kur gauti stabHizatorię darbininkrif valgyklą. Tačiau 
Televizijos atriję viršininkas * tikrintinas parodė, kad joje val- 

N. Rappeport iškėlė televizijos go daugiausia ne fabriko dar
ką ežiomis?Jaukai paskendę savininkų rūpestį. Esą Vilnių- biriukai. Darbininkų tik dvi 
vandenyje. žemesnėse vietose je, Kaune, Klripėdoję, Panevė- trys dešimtys. Daugumas valgo
bulvės supuvo. Stenąs taip pat Žy jriektios srovėS įtampa ne- > tiesiog , prie*mašinų savo iš na
guti pradalgėse ir pūvai Supu? vienoda ?— riuo 180 iki 250 vol- mų atsineštus pietus,
vo irtas Stenės, kuris buvę tif- televizijos aparatai tin-
džiovinanSas žaiginiucžs^i ’ karnai veiktų, srove turi būti 

moteris pasisuko į korespon- Laukuose rugĮdūSo pradžio- suvienodinta stabilizatoriais ar 
dentą, prašydama, kad užtartų. je nepiovė/nlgių, nes ne- transformatoriais. Tačiau tų sta- 

paklausė: prinokė. BiflVės mažos. Kridft> bilizatorių 1961 į prekybos įmo-
“Ar tokia yra jūsų beklasė zįninkų darželiuose dar tik žy- tebuvo paleista tik 500; 

visuomenė?” Atrodo, šiemet bus blogi krautuvėse lengviau gauti tele-
—vizijos aparatą negu stabiliza

torių. Ir 1962 plane televizijos 
aparatų numatyta 23,000, o sta
bilizatorių 4,500. 
' Kaip darbininkai pietauja 

Šiauriuose yra odos fabrikas

Cor. DElA*CTr H-YX. „
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO & RYTO IKI «:30 VAK.

baras. Ten > drmų^s jau sė
dėjo ir girsaojo su kažkokiu 
tipu, kokui cri suttidi laiifrirtc - ................

Nustebintas, — šakos tores-

. APLANKYKITE MOŠŲ SKYRIUS: 
BROOKLYN, N. Y. — S74 Manhattan Avenue
jCHICAGO 22,‘IIL — 2210 W«t Chioago Avenue
LOS ANGELES, C ALI F. —'344 North La Brea Avė.

tautos rito£MMDM tiem dar- 
'iMf-TMati lt—4%, kri demokratų, karia jam palankūs,
tato'amtoMymas dtt skrietus. Tašau to perdaug ne-
so — “hopdess mess”; “2mo- stttotat, ga&ma kita priemonė 
nta, kurie stoboMn* demokn- prakMerto įtakai aaaaprtett. 
tijoa vyksmą, net neduoda tai Tai atramos ietocojinMe rmošo^ 
deutokratiiri eteoe” GetiHr dvo. Šiuo

Ta pikta ir niekinanti ąfc 
rija prieš tagrraąyra parink- 
ta tuo meta, kada iflrflo aikš- maaeoe.
tėn skritinga poritika tarp Kou-

su juo kalbėtų angtiM, nes ir mano
jis turis tekios retaTpragos kaWa vokiečių. Ir

angliškai larintis-Nors jo ang- <iemokratija yravienint^ėfbr- 
_ v- .----; kurioje aš noriu gyventi”.

“Tri tu nekenti rusų?”

“Jūs esate puikūs žmonės^ tik 
jūsų valstybinė santvarka man 
netinka. O ar tu tiktumei Va
karuose, jei tu, sakysim, Aus
tralijoje iš laivo išlipsi ant 
kranto?”

“Juokai. Aš gi esu Rusijoje, 
gimęs”.

“O aš Vokietijoje”.
Mudu abu nutilom ir žiūrė

jom į srovenantį vandenį pro 
laivo nos(. •’

“Tai tu nenori”.

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 
—. gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, -suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Sumtiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėne^ų 

E^ardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vflaonSs medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

KdtinimM Kongresui, otra- 
. mos MŠkojunas masėse 

James Roston (NYT> aštriai 
ėniė krit&uoti Kongresą.. Esą 
*TEaprizingi, ' negarbingi, dikta
tūriniai aktai” kompromituoja 
Kongrė^ ir trukdo dalbą. Mi
nėjo pereitos savaitės firibuste- dfadrifcta Užmok! VŠtotoMfe su 

“Susiaurėja” pas mus ir baž- 4, kuris atėmė senatui 20 die- kate, nes Tį dtoąą tort> jau 
nyčios durys. t Prie mūsų .baž- nų, ir Atstovų Rūmai turėjo pa- ““ 
nyflofiį „stovi ^enųįė pusėje įdaryti dešimties dienų perr

frauką, kad senatas galėtų pri- 
Per švyti.

Minėjo, kaip prezidentas tu-

toątoBr NtaRto žymiai 
mmnub nes iMunuoM

Mtaraavtaiu

Boto stoto ras Km todti.

Vttaonte medžiagos kosttamaim, patams Ir sutaiaHtns. Taip pat 
iHkinėat manytos, spalvotos, Ievoms užttaalal, vilnones (karas Ir 
Salikai — Geriausios rONes pigisminrnii kainomis. Spectaiua pa
tarnavimas paruoiiant pakistus j Europą. Pamėginkite ontti pas 
mus ir bGsite patenkinti.

metai. Dieve, gink mus nuo ba
do, jei oras nepasiteisyš.!
' Jeigu oris pasitaiko gražus, 
tai valdžia varo visus į darbą 
— nežiūri jaunas ar senas. 
Taip pat neskiria nė sekmadie
nio. Turgai pas mus būdavo 
šeštadieniais. Dabar turgai ^s- 

namu auginiu. 3%% ‘norma- ti sekmadieniais. Jeigu oras es- 
5S nStato sp2S£ gražus, tai milicija žtaones iš

turgaus išvaro dribti kuo sku
biausi^ laukuose, kad bent da
lį derliaus butų gaUmš Bge^ 
bėti. r*

Dėl to susidaro mažas pulke
lis žup.nių bažnyi'ipje. Prieina

šiemet/visoje IlėtavojeLorasJ 
buvo..lietingas^ ęjypaČ daug ir 
beveik kasdieną tijo šiaurinėje 
Lietuvos, dalyje. Kebai pabiu- 
rę. žmonės pėsčiomis rnna lau-

Šiuo kartu — pasakoja Ko- 
larz — mes buvom dviese vie
ninteliai ' užsieniečiai. Ir vieti
niai keleiviai neatrodė; kad ke
liautų kitaip kaip tik dirbo bei 
prekybos reikalais- Kareiviai bu 
vo keliami į kitą įgulą, ūkinin
kės keliavo su savo produktais 
į turgų, studentai — atostogų.

Kai mes davėm antspauduo
ti savo bitietus —- rašo kores
pondentas — prie "kasos derė
josi senyva kaimietė. Ji prašė, 
kad ląstų jos troliui pernakvo
ti koridoriuje ^prie pirmosios 
klasės. Jis- tari sužeistą koją.

“Negali būti nė klausimų, 
atsakė valdininkaš^iėKŠ ten 
nakvoti, jei nusipirks ’ antros 
klasės bilietą”^

mes ųnsun tiek.jnmgų”.
“Tai jūsų brolis/ tupės nak

voti ant denio”. •
“Bet ten nekūrenama- Jis li

goms. Tai bus jam mirtis?*, Ir
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Apie pietinę Ameriką pastok 
tą laikė pro#. dr. M. Gaargan 
K Somos. P. Amerikoje yra 
•24 komunistu partijos su 250, 
000 narių. E jų 10 veikia le
galiai. 9 nelegaliai ir 5 pustau 
legaliai. Masės dar ir šiandien

■s*.y

■tai MM0OMI h? vntMtatai aotorlMia pi Mint Pavardę paairaiytl atratoanl*l naOS- 
ttaal HraMkta radakeijea Raomort- M* ĮMMmiĮ tarini Ir kalkę radMaelJa neataako. 
RCDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: •« WiltoU0ltay Avta. OroaMyn W. N. Y.

neturi tikros komunizmo sąvo
kos. Sovietų Rusja sugebėjo

Castro revoliucija Kuboje, alėtus 
nebuvo laikomą kmministinėy < ■

Lietuvos vyčių rūpesčiai
jau progos M iškelti. Esu tat 
nuoširdžiai dėkingas Tamstai užmas Newarke rugpjūčio 15-19,

žymes: menką uždarbį, pragy- Amerikoje revotiucijoe tuoj pat. 
venimą iš vienos rūšies garny- Ji turi laiko, šiuo tarpu veikla 
bos (pav. tik iš kavos, cukraus, vedama penktomis kryptimis: 
alyvos), beraštiškumą ir didelį 1. išjungti Vakarus; 2. ūkiškai**®* 

pririšti prieš Sov. Rusijos; S.
Irnmmtirių įvesti valstybinį ūkį; 4- paimti f0"

«U)

straipsnį: “Kodėl ne Lietuvos
bingąje imotailDoje. Matomi bu
vo pasidžiaugti grariu atstovų 
skaičiumi, darniu visų sutari- ' ir nemažai esame susilaukę di- 

' mu fr sutirūptotom lietuviškais dėsnio ar mažesnio kunigų 
palankumo. Bet vis dar lieka 
dalis kunigų, -net žymių -švie
sių asmenybių, kurie nesiima 
mūsų jaunimo burti i Lietuvos 
vyčių eiles. Mano giliu įsitiki
nimu, mūsų lietuviškame kata

lietuviška jaunimą organizuoti,

gyventojų augimą.
Sėkmingiausia

yra nuolatinis nuotaikos palai- suniekinti Kat. Bažnyčią.

žino, kad žemes išdalijimas skur tikrąjį komunizmą P. Amerikos

pramogose, bet jautei, kad tok 
ba nuoširdi ir tikra lietuviška 
dvasia. Be to, daugumas gerai 
lietuviškai supranta ir pakal
ba. Tai mūsų lietuviškasis jau- ’ ūkiškame gyvenime be galo 
nimas, čia gimęs ir užaugęs, 
apie Lietuvą daugumoje tik iš 
savo tėvų girdėjęs ir iš laito 
raščių skaitęs, bet tvirtai savo 
tautos besilaikąs ir didžiai su
sisielojęs dabartine Lietuvos ne- 
lemtimi. Vieno dalyko jis teno
ri iš lietuvių visuomenės, kad 
būtų tinkamai suprastas ir la
biau paremtas, ypačiai lietuvių 
kunigų parapijose ir naujai at
vykusių lietuvių inteligentų.

Darbininke pora atvejų esa
me pastebėję, — paskutinį kar
tą šių metų pradžioje, — kad 
vis daugėja lietuviškų parapijų, 
kuriose katalikiškas mūsų jau
nimas organizuojamas ne Lie
tuvos vyčiam, ,o kito vardo

5 bendrom organizacijom. Su
prantama, katalikiškas darbas 
atliekamas, bet lietuviškasis nu- _ __________
smellaamas: nebelieka jąu^nei Įsijungusi į ateitininkų ar skau-

tu veikla. Bet ne viri. Žinau 
bei jaučiu, kad dėl skirtingų

svarbus yra vietos kunigų pri-

džiam darbut Mūsų vadovai, 
kurie šiuo metu dirba su jau
nimu, iš jaunimo pusės yra su
laukę nemažo susidomėjimo bei 
nuoširdumo vyčių veikla. Kar
tais jie net didžiuojasi prieš 
savo draugus, kad yra ne tik 
amerikonukai, bet ir lietuviai. 
Tik dar reikėtų didesnio vie
tos kunigų prisidėjimo prie šio 
darbo”. O kad Lietuvos vyčiai 
mūsų kunigus didžiai gerina ir 
jų talką vertina, galima tai ma
tyti iš kiekvieno jų seimo ir 
visos veiklos”.

Antras “svarbus reikalas 
man be galo rūpi, — rašė to
liau Lietuvos vyčių pirminin
kas, — kad per mažai iš nau
jai atvykusio jaunimo yra įsi
jungė į vyčių veiklą? Dalis yra

lietuvio vardo nei dvasios- Kaip
Lietuvos vyčiai skaudžiai tai

* jaiivju., ikavt oikuuiigiĮ

. išgyveną, parodo jų pirmininko gyvenimo sąlygų bei auklėji- 
laiškas, rašytas Darbininko re- 'mo yra sunkiau tuos neesmi

nius vienu ir kitų skirtumus 
kalbintas, maloniai sutiko leisti suprasti ar pakelti, bet mes, 
porą vietų E to laiško primin- katalikai< turėtame pasistengti 

tuos skirtumus ir suprasti ir 
pakelti. Juk gyvenime daug

daktoriui. Seime sutiktas ir už-

Lietuvos vyčių pirmininku ir mes patiriame ?. • Kodėl mūsų 
kitiem, sukaktuviniam metam, jaunimas negalėtų to padary-. 
savo laiške rašė: “Šernai man ti ir savo lietuviškoje katalikiš- 
tas reikalas kaip akmuo ant koje veikloje?”. E tikrųjų pats 
širdies galėjo, bet vis neturė- laikas tuo susirūpinti.

MATAS UDELIŠ

KANČIOS KELIU

Kaliniai už lagerio ribų už- 
Lagerio vadovybė dar prade- dirbdavo po 300 - 400 ir dau- 

jo kalbinti kalinius, kad rašy- giau rublių į mėnesį. Pradė
tų namEkiams ir ragintų su jus anglį kasti, vienoje briga- 
visa šeima persikelti į Kazachs- doje kalinys uždirbdavo iki 
taną. Gries viri drauge gyven- 1,000 rublių mėnesiui.
ti už lagerio ribų, tk užriš pa- Į bendrą valgyklą daug kas

(12)

valgyti. Mat daug kam “baus
mės” laikas' baigėsi, o įreng-

priemonėmis. Taip pat skatna nuosavybės naudojimui 
griežtas reformas visais reika- jy tada sudaryti sąlygas apsirii- 
lais, nors tri ir kenktų žmonėm, nuosavvbe. Būtinos yra 
kad paskui turėtų -progos siū- šotialinės reformos, tačiau jos 
lyti savo “patarnavimą”. turi būti labai atidžiai peruoš-

Būti viešu komunistu dirnge- - tos. Europos ir š.- Amerikos 
lyje P- Amerikos kraštų beveik 
neįmanoma, tačiau komunistai 
riekia savo tikslų labai gerai 
užsimaskavę. Pagrindinė jų pa
jėga — tai pustitteUgenfiaL 
menkai apmokami inteligentai 
ir amžini studentai. Taip pat ko
munistų yra universitetų pro
fesūroje, įskaitant net katali
kiškus universitetus. Atsitinka, 
kad kuris nors aktyvus katali
kų studentę verkėjas, kas<Kon 
priimąs šv- komuniją, vieną gra
žią dieną išryškėja, kaip senas 
komunistę veikėjas.

jos pastangos įsiveržti į naujai « 
susidarančias tautas ir vataty-.
bes. Tam griebiasi įvatriųprie- Atsten»

monių.
Nors ir keista, bet Afrikoje 

norima įgyvendb^komuDizmą 
per Hav^ Sovietų Bosija re
miairiamo misijonpriuą ^Afri
koje, nes mito gaffinybę atek 
tyje lengviau atsirieti savo gra

Kaliniai pradėjo rėkti, kad nu
šovė žmogų, ir viri pradėjo 
bėgti prie bokštelio. Tuo metu

stojo kelią ir tą sargybinį nuo 
bokštelio nuėmė. Sužeistąjį nu
vežė į lagerio ligoninę, bet jis

kalinių žuvo prie paruošiamų
jų daibų anglių-kasyklose.

Jau buvo 1954 metų pavasa
ris. Aš atsisakiau E pirties ir 
nuėjou į 13 baraką prie elek
tros darbų- Darbą padėjau 
1954 gegužės 5- Į mėnesį už
dirbdavau 250 rublių, vėliau

valstybių šeriamoji ūkinė pa
galba P. Amerikoje gali remtis 
tik europietiško* santvarkos ir 
pasaulėžiūros pagrindais. Rei
kia turėti galvoje, kad P. Ame
rikoje ir šiandien Kat Bažny
čia tebėra vienintelė pastovi ir 
tvarkinga organizacija. Užtat vi
sokia pagalba turėtų būti suriš
ta ir suderinta su Bažnyčia. Ki
taip bet kuri pagalba sunkiai 
atsieks savo tikslą-

šiaip jau P. Amerikos svar
ba yra nepaprasta žmonių gau
sėjimo atžvilgiu. Ta žmonių

keistas materialistinėpasaulė
žiūra. ■'1 ;

Stengiamasi parsigabenti į 
Sov. Rusijos. universitetus kuo 
daugiausia afrikiečių studentų. 
Jiems teikiama visokeriopa pa
rama- čia vyksta varžybos su 
Vakarų kraštais. Pasekmės to
kios: Rusiįojo sfudUuoįą afri-

Kova už rezriincijų pravedi* 
toągali š&itęsti, beLanotsen. 
Tom Kuchri, rezaftudjų pradk 
ninko, dėl to neturėtumėm ran
kų nuleisti. Šen. Tom Kuchel 
neseniai savo laiške komiteto 
vadovybei pamini, kad dėl vie
no įstatymo (San Louis užtvan
kos Los Banos,Criif.) kovojęs 

metus ir laimėjęs Rugpjūčio 
18 prez. J. F. Kennedy ir šen.

įtgittfio mąprojektą, nes. mūsų reaotto- 
MįB remti rijomis sprendžiamas trijų tau- 
vrito, kad tU laisvės reikalas. Šen. T. Ku
rijų reikar cbel ir kiti senatoriai brikon- 
t Morgan gresmanai jau yra pažadėję sa- 
^tamnan vo rezriiurijas įnešti kitoje 

Kongreso sesijoje, jri tik to 
reikės. ' ■ .

Kongreso paskutinė serija 
baigsis apie rugsėjo vidurį. Mti 
to laiko visą dėmesį turėtumėm 
skirti rezoliucijom. Lietuviai 
kviečiami dar kartą parašyti po 
laiškutį rezoliucijų reikalu se
natoriui J. William Fulbright 
ir kongresmanui- Thomas E.
Morgan, Senato ir Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijų 
pirmininkams, kurių rankose 
yra visos mūsų rezoliucijos. Tal
kos šiame žygyje prašyti At
stovų Rūmų pirmininko John 
W- McCormick. Būtinai parašy
ti po laiškutį abiem savo vals
tybės senatoriam ir savo kon
gresmanui, kad jie padarytų vi
są galimą spaudimą rezotiucijų 
reikalu į senatorių Fulbright ir 

. kongresmaną Morgan. Viri kvie
čiami tai atlikti nieko nelau
kiant

Komiteto vadovybė kasdien 
gauna laiškų E lietuvių, latvių v * 
estų ir kitataučių amerikiečių, 
pažadančių paramą šiame žy- 
gyje ir ateityje. Vienas ameri
kietis rašo: “... Jei kova užsi-

'i 
i

tęstų ir keletą metų, tos rezo
liucijos vertos kovos. Kovokite. 
Viri geros valios ir laisvę my
lintieji amerikiečiai jums pa
dės”...

pabaiga turėjo būti 1955 Imt- pro mus pasakė: “Dabar čia 
želio 27, bet 1954 lapkričio ‘ tvarkykitės, nes čia prisieis gy- 
28, parėjus E darbo, man ir 
dar 5 kaliniam paliepė visus 
lagerio daiktus atiduoti sandė
liui.' Kitą dieną, lapkričio 29, 
gavom naujus rūbus: kelnes, 
švarką, puspaltį, kepurę su nu- . klausdami, ar tai mūsų mašina 
leidžiamom ausinėm. Veltinius 
paliko tuos pačius, nes dar bu
vo neseni. Be to, kontoroje iš
mokėjo atlyginimą už praėjusį 
mėnesį ir nuvarė už vartų.

Už vartų stovėjo sunkveži*

venti”. Ir išėjo.
Vieni stovėjom, kiti sėdėjom. 

Niekas mums nieko daugiau 
nesakė. Lauke suburzgė mašina. 
Vienas į kitą sužiurom, lyg

nūvatiavo. Du E mūsų išėjo pa
sižiūrėti. Atsargiai pravėrė du
ris, pasižiūrėjo į antrame kam
baryje sėdintį toųntoną, bet tas 
buvo įknibęs į savo popierius

ėmė nebeiti. Tik E ryto užsuk- dieną užskaitydavo tris “baus- vežimį ir vienas sargybinis be Sėdėjęs antrame kambaryje 
davo, nes į darbą reikėjo sku- mes” dienas. Pradžioje dirbau šautuvo, tik su pistoletu. Vie- kapitonas pakvietė mus įeiti į

darbininkų. Darbui paskatinti kaliniai, kurie mažiau uždirb- syklose po žeme. E vienos .šoferis taip pat buvo kariškai riebiom, kad yra dar du žmo- 
ir kaliniam po Stalino mirties davo, dėl maisto nesiskųsdavo, duobės jau kėlė anglies mišinį, apsirengęs. Mus nuvežė į neto- nėri viena mergina ir dar vfe* 
įvedė ūkinį atsiskaitymą: katf Virėjas pro langelį šaukdavo: o kitoje skylėje dar nebuvo hmą Čurbainūros komendantu- ’ —* * "’T
daugiau dirbs, daugiau gaus pi- “Vyrai, kas norit sriubos, ko- baigti paruošiamieji*- darbai, rą. Mus šešis su daiktais nu-
nigo ir valgio. 1 šės?”. Kai kurie paklausdavo: Pačioje apačioje dirbo žmonės vedė į tą komendantūrą, o ki-

Pinigus pradėjo mokėt 1953 “Ar košė pagerinta?”. Maisto su laisvu techniku, {uisitaisę tus du kalinius paliko sunfcve-
metų rudenį. Darbininkai, pir- jau užteko visiems, gyvenimas pakabinamą tiltą. Viršuje buvo žirnyje.

šiniriko žmona Ėkaterina Kons-

vardu ir tėvo vardu- Komen
dantas klausinėjo, .ar turime 
čia pažįstamu, ar turėsime kur 
pemrievoti. Nė vienu čia jokių 
pažįstamų neturėjo. Komendan-

kės mokėti po 5 ndriius. žino-

tuoj vienas rangovas, gal ir šu

Komiteto vadovybė yra nu
sistačiusi tęsti kovą už rezoliu
cijų pravedimą su žymiai di
desne energija ir užsidegimu, 
negu kad komunistai kovoja už

Actton to Freo The BaMc

H

g

MITAS APIE KINUOS IR . < > 

RUSUOS SKILIMĄ — AKIM \ X 

DUMTI
. ............................- . ...

keliaudamas po Aziją, iafor- 
mnoja, ką patyręs Indijoje apie 
Sovietų ir Kinijos komunistų 
bendradaririavimą Sbddang pro
vincijoje. Ta provincija pri- 
klauso Kinijai, bet ji prieina 
ir prie Sovietų Sąjungos, prie

nigo ir valgio. '

. duonos, cukraus; dešros, papi
rosų, rūbų, baltinių, batelių ir

vadindama* “tovaritoF (ūreu- 
gai)- Bdaiino po lapą ūipiaians man geriausia Mtų va- 
ir nmSA ivn^vfi oran tramna O“®“ organizuoja milžinišką pramo

nę, tiria uranijų. Pri* dešimt

kėto į Atlantą, Pndfiką, Aricti-

mą rigą gavę, kėlė rankas su pagerėjo, bet kalinius tebevarė antras toks tiltas, dar galutinai Komendantūra buvo nukabi* gyvenimo aprašymą, kurį p«- 
dešimtruble ir plasnojo prieš eilutėmis į darbą ir mūsų gy- neužbaigtas tvirtinti. Viršutinis nėta sovietinių vadų paveiks- davėm mergtoat Vėliau sufiao- 
prarinančius prižiūrėtojus. Tie vybė nebuvo apdrausta.
tft nusišypsodavo. O kiek baus*

rublį. Viename E barakų buvo bokšteliuose. Buvo tokių, kurie paliestas. Tarp žuvusių buvo vėjo mūs atvežęs kariSds,, ku- varišč” (drangas) E pareigūno 
valgykla, kur galėjai užriša- susukdavo cigaretę ir numesda- vienas pažįstamas gudas Gre- ris sėdėjo prie vairuotojo, ir išgintame pirmą kartą nuo la
kyti utiqsti. Antrame gale vo. Vtepas 19 metų ruselis, dir- 'navecfcis, kurio prie Gardino dėliojo priešais kapitoną kaž> tinimo pnr'"’
buvo krautuvė, kur galima bu- bęs netoli sargybos bokštelio, paliko žmona ir 3 vaikučiai, kokius popiergalius. Katoėjori n» kreipi
vo nusipirkti juodos ir baltos paprašė užsirūkyti. Sargybinis Keliolika kalinių tapo invali- tyliai, tai jų kalbos negalė- tardavo —

jam liepė prieiti arčiau. Priri- dais. 
artinus pasigirdo šūvis ir tas 
vyrukas krito. Kilo triukšmas, metų žiema. Mano “bausmės

Taip bediibont atėjo 1954 karištis, kuris mus atvežė, at- pasakydavo tvttnys numeris...

tarimas būtų tarp Rusijos ir

i
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Director
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9:00

TIME

Non*.
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9:30- 
10:45

.COMMUNISM 
AND HOLLYWOOD

WAR? 
Ddjūoco

comMunism's
MAJORTARGET- 

LABOR-PARTI 
McDoweil

gimo^zij^ pfalaužė jau pačius 
Imrimftgi. laikns Da 

bardanosni. pagerinimai, nauji 
įsitvirtimmaL

Statomi navji 'pastatai
Labai kukliose patalpose bu- 

vo įsteigta ši gimnazija, bet par 
mečiuijosvaizdas gerėja. Prieš 
ketveris metus pastatyti pradi
niai pastatai plečiami Prie jų 
šiemet prijungiama didžiulė 
sporto1salė; papildomos klasės, 
didisaaaas bendrabutis; Staty
ba jau psadėta. Norima iki Ka
lėdų jų. inigti. Viskas kainuos 
apie - 200^000 dolerių. Ttrrėti 
800 virtų. salę prandško-

THECURE 
OF COMMUNISM 

Sdnruz

COMMUN1ST 
APPEALTO YOUTH 

____ i f lonofc ■____

THECOURSE 
OF COMMUNISM 

Sdmuz

Paged naują projektą lietu
viams-, tektų metinė kvota 1841, 
latviams 2S292, lenkams 3,848.

COMMUNISM 
INASIA 
Colben

tamss guiana 
___ -SiVM______

THECOMMUNIST 
THEORYAND 
PRACTKEOF 

VIOLENCE
<*-S ■ - — _______ OCPW>XZ_______

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse šiuo metu laikosi senos 
imigracinės tvarkos. Per metus 
įsileidžia tik 34 Lietuvoje gi-

žolinė, garbingas Marijos į 
Dangų Paėmimas, iškilmingai 
atšvęsta šv. Alfonso bažnyčio
je. Daug, žmbnių dalyvavo pa
maldose- Po kiekvienų mišių 
seserys vienuolės (Medicai Ss- 
ters) rinko aukas, kad galėtų 
tęsti gailestingumo darbus mi
sijų kraštuose. Aukų surinko 
1100 doL

Tautų diena Gwynn Oak par
ke šiemet bus rugsėjo 2..{vai
rių tautų jaunimas šoks tauti
nius šokius- Didžiojoje salėje 
bus rankdarbių paroda. Lietu
vių komitetui vadovauja Jonas 
Kairys. Kiekvienais metais lie
tuviai laimi įvairias premijas. 
Tikimasi, kad ir šiemet gerai

PHILOSOPHY OF 
COMMUNISM 

Panll
WITH COMMUNISTS 

ANDFELLOW 
TRAVELERS

WILLCUBAStART 
A TH1RD W0RLD

raoSamatatais iMkstaU Trys pradėta tadbėtt

afše. naujos koplyfios statybą.
- > _ — - Dabarty koplyčia, nors ir la

bai jauki, nebegali sutalpinti 
fflmnaastų> vasarotojų, svečių 
ir - vienuolių- Ši paminklinė 
šventovė būsianti gražiai lietu
vių menininkų išpuošta ir tuo- 
mi užbaigta šio centrinio vie
nuolyno statyba. Jau yra susi
siekta šie lietuviais dailininkais, 
atidarytas tam reikalui statybos 
fondas.

Grįžęs iš atostogų, radau 
namuose šv. Antano gimnazijos 
rektoriaus laišką, kuriame pra
šoma gimnazijos statyba pagal
bos. Manau, kad tokius pagal
bon kvieslius sutiksite ne vie
nas iš jūsų; šiomis dienomis.

FRONTSAND 
CAPUVE 

ORGAN1ZATIONS

PRINC1 PLĖS AND 
PROGRAMOF 

ANTI-COMMUN1ST 
ACTION

of Allure
- COMMUNlSM'S 
MAJORTARGET- 
LABOR—PARTII

■ McDo>weil
3:15- 
3:30 
3:30- 
4:30

kur gyvcuą, bet Lietuvoje gi
mę, galės įvažiuoti į JAV grei
čiau sulaukdami savo eilės-

Įstatymo projektas pareng
tas, atsižvelgiant į krašto gy
ventojų skaičių ir į tai, kiek 
per paskutinius 5 metus imi
gravo į JAV. Paskutiniais me
tais latvių į JAV atvyko dau
giau nei lietuvių, nes latviai bu
vo užkliuvę dėl “skryningo”; tai 
ir jų kvota yra didesnė. Tie skai
čiai. dar gali keistis, kol bus 
priimtas įstatymas. Be to, skai
čiai.bus peržiūrimi kas penke- 
ri metai, ir kvotos bus didina
mos arba mažinamos šias in
formacijas yra gavęs Balfo rei
kalų vedėjas kun- L. Jankus Chesapeake Bay vandenų, 
pasiteiravęs šen. Philip A Hart . Jonas Obelini

' • ■ ,z 7 į/.- ’ ’ < ■ .

musius. Norintieji įvažiuoti į 
JAV, turi laukti eilės- Tokių 
laukiančių lietuvių įvairiuose 
pasaulio kraštuose dabar yra 
apie 2000. Europos tremtiniai 
gali įvažiuoti be kvotos.

4:30- 
7:30 
7:30- 
8:30

FoH Coarse ...... VKLOO JDOnatfon 
One D!ty
saegie oem 'ans . ;..... seaoDm

racioną it for ®~ Ftofoo mftair b VtoOrMMr
N«w Tede SdtaM M Ami CniMnim, M be MM ta Camgi* >ta^ A»į»W W0t 
(W rtfiUiiM f"" *■■■>» <ta«*>> <l«>w taw------------------i__jMtar«ata

THE ROLE OF 
HJUCATIONlN 

THERISE ANDFALL

12:00- 
1:45 
1:45- 
2:15 
2:15- 
3:15

Senos kvotos nustatytos 1920. 
Per metus buvo numatyta įsi
leisti 116,000. Lietuviams, at
sižvelgiant į gyventojų skaičių, 
buvo paskirta 384, latviams 235, 
lenkams 6,48, rusams 2,679- Si 
kvotos sistema nuolat buvo tai
soma, papildoma naujais įsta
tymais. Dabar rengiamas nau
jas kvotos įstatymas. Rengia 
šen. Philip A. Hart. (D. Midi). 
Įstatymas numatomas priimti 
sekančioje Kongreso sesijoje.

Paskutiniu laiku tava daug j-*?. -4^
kalbėta ir rašyta aęte ■ naujo®.’i 1 ’4e'-
lietuviškos gimnazijos steigimą, užtvirtinta. saprivaloeaa 
Vieni sakė, jog ji tegali būti JiiatiMdž» WĮįn kni 
tik Chicagoje ir tai namie gy
venantiems moksleiviana. Kiti 
gi teigė, kad tik lietuviški ben
drabučiai tegali užtikrinti dides
nį pasisekimą. Kas daroma vie
na ar kita linkme, nebeteko nu
girsti. Gerai, kad tie svarbūs 
reikalai bent svarstomi.

Atostogaudamas lietuvių 
pranriškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte, turėjau progos ar
čiau susipažinti su jų vedama 
šv- Antano gimnazija, įsteigta 
prieš šešeris metus. Yra ne tik 
mokykla, bet ir bendrabutis. Iš 
Amerikos ir Kanados suvažiuoj 
iki. 70 gimnazistų, kurių skai
čius kasmet auga. Rektorius 
mano, kad greit pakils iki šim
tinės. Gimnazija yra valdžios

THECCHiMUNiST 
MANIFESTO 

Dtakefori 
THKAPPEALOF 

COMMUNISM. TO THE 
INmiBCTUAL 

Scfctauz.

10:45-
11:00
11:00- 
12:00

' 
.. 
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MOTINOS M. AUCUSTOS SUKAKTIS
K. MOCKUS

NAMAS Floridoje, kur dabar gyvena kun. K. Skrtpkus.

vėje.

STOUGHTONO ŽINIOS

ite Ui 10v< 
tane flHjįįhĮl|pf: VJ
no programa ir
14; A*rmiwI^inį^

kongregacijos 'priekyje. Gerai 
ir pačiai kongregacijai, kad jos 
prieky stovi vadovė, turinti ne 
tik tvirtus idealūs, bet -ir šu

to parapijos klebonas.
šioje parapijoje yra senesnio 

amžiaus parapiečių, kurie tik 
lietuvių kalba gali atlikti savo 
religines kataliko pareigas. Kun 
J- Girdis ragino vaikus, kad jie 
pagelbėtų tėvams ir sudarytų 
sąlygas lietuvių kalba išklausy
ti pamaldų.

— Julija šmuHdftient po 
sunkios ligos mirė rugpiūčio 20 
Chicagoje. Velionė paliko vy- 
rą adv. Liudą Šmulkštį, du sū
nus ir seserį Antaniną OŠlapie- 
nę New Yorke.

Padėjo nuvykti ir žaidimuo
se dalyvavo P. Savickienė, M. 
Blažienė, Pizūrą, M- Vembrė.

M. Km

:*

— Bernardui Žukauskui, se
nam ateitininkui ir lietuvių, ka
talikų veikėjui, šiomis dienomis 
suėjo 65 metai. Beina pensijon 
ir su žmona Monika iš Pbiiar 
deJphijos keliasi Cbicagon, kur 
jau gyvena sūnus Algis ir duk
tė Rūta, kuri šiuo metu studi
jų reikalais yra Prancūzijoje.

< Tyreli, M 
M. ' Preztaois, J.

w C Va-
IMtagrififitE Ct tBinsa*, X Kfi- 
nat, K Savickaite, X Savickas 
ir keti kaimynai, jų tarpę Pro-

Gora proga rugp. mėn- įsi
gyti rašomą mašinėlę labai nu- - 
piginta kaina. Katalogus ir in
formacijas apie rašomas maši- v 
neles ir įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Registers” 
gausite veltui, tik pranešę sa- v. 
vo adresą: J. L. Giedraitis, 10 . / 
Barry Dr., E. Northport, U L, \ 
N'. Y. Patarnaus sąžiningai

Motina M- Augusta savo kil
me yra Apolonija SeraHcytė, gi
musi Burios kaime, ? Kurklių 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. 
Baigusi Ukmergės gimnaziją 
1927, atvyko studijuoti istori
jos ir pedagogikos į Lietuvos 
universitetą Kaune. Turėdama-* randame labai daug vadinamos

rugpiūčio 15. Užėjus pirmąją 
komunistų okupacijai, 1940 rug
piūčio mėn. išsikėlė į Vokieti
ją. Ten kurį laiką pabuvusi, 
rado galimybę išemigruoti į 
Argentiną, o iš ten po pusant
rų metų jau galėjo susijungti 
su savo kongregacijos padali
niu Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. čia atvyko 1943 vasario 
mėn.

bu, kad atstovų ir svečšųr būtų 
daug, nes laukiama sve&ą?aeMk 
rikjeaų iš Washingtrmri B mū£ 
sų- skaičiaus jie spręs,kiek 
mes esame Mttirūįtnę 
savo vargstantiems tautiečiams. 
Baltimorės lietuviai ruošiasi 
visus priimti.

— Ateitininkę sendraugių 
vasaros stovykla Dainavoje, 
Manchester, Mieli., buvo rug
sėjo 12-18- Pastoviai stovykla
vo apie 90. Užbaigimo savait
galyje susirinko per 150. Sto
vyklai vadovavo inž- J- Mikaila.

ir vienuolynai negali likti ne- jungusi labai gyvai į ateitinin- 
paliesti aplinkybių to krašto, 
kuriame jie yra, lygiai kaip ne- toje veikloje plačiai ir labai 
lieka nepaliestos visos kitos sėkmingai reiškėsi ir studijų 
gyvenimo sritys. Tačiau tos se- metais. Taip pat daug dirbo 
serys, kurių centras yra Put- Liet- Katalikių Moterų Draudi-

LOS ANGELES, CAUF. -
Juozas Kojelis yra išvykęs 

kelionei po Ameriką. Keliauja 
su visa šeima- Lankėsi CHch- 
goje, Toronte, Clevelandeir ki
tose vietose ir ten tarėsi rezo
liucijų reikalu su žymesniais 
lietuvių veikėjais. ’

Leonardas Valiukas paskirtas 
į Nizono rinkiminės akcijos 
štabą. Jo oficialus titulas Šio
je rinkiminėje akcijoje yra 
State Liaison Chairman, Natto- 
alities for Nixon”. Nizooas yra 
respublikonų kandidatas j gu
bernatorius. pg.

Griauna lietuvių bažnyčią
Į Dangų žengimo lietuvių pa

rapijos bažnyčia griaunama, nes 
toje vietoje bus pravestas ke
lias. Tuo pačiu savo dienas bai
gia ir lietuvių parapija. Buvo 
liūdnas momentas, kada kun. 
J. Misius laikė paskutines mi-

Pirmoji vienuolė. Rugpiūčio 
16 šv- Kazimiero bažnyčioje 
Brocktone, laikinuosius įžadus 
davė seseuo M. Goretti 
Jeanette Martinkutė. Ji trejus 
metus gyveno mūsų parapijo
je ir lankė lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą, dabar lanko Die
vo Apvaizdos akademiją Brock
tone. Jos tėvai gyvena 39 Farn- 
ham Avė., Stoughton, Mass.

'■ Šalti dieninia mokyklos mo
kiniai buvo išvykę į Ptymoutho 
istorines rietas. Išvykoje daly
vavo; Stepas Blaifis, CnūgBlai-

Thompson, Conn.
Šventė prasidės 11 vai. iškil

mingom mišiom prie didžiojo

minėtų savo deimantinį jiihilė- 
jų, kurio yra sulaukęs kun. Ka- 
zimieras Skripkus Jisai rugpifi- 
čio 26 Floridoje, šv. Rafaelio 
bažnyčioje, būdamas dar sūp- 'B/ 
ries sveikatos aukos iškilmių- 
gas padėkos mišias. Gaila, kad 
negalės dalyvauti kitas jo pus- 
brolis, a- a. Aleksandras Skrip- 
kus, buvęs pirmuoju šv. Kry- 
žiaas parapijos klebonu, ir a. 
a. kun. Aniceto Linkaus (mirų- 
šio prieš savaitę) pirmatakas.
Negalės dalyvauti ir jo tikra B
sesutė, neseniai mirusi šv. Pran- B ji
ciškaus vienuolyne Pittsburghe. ■

Jubiliatas yra gimęs Lietuvo-
je, 1869 metais, kunigu įšven- , $
tintas 1892- Į Ameriką atvyko
1904 ir 11 metų darbavosi B j
Westville, N- Y., parapijoje. ■ 5 į
Čia pastatė gražią mokyklą. Nu-
sikėlęs į Detroit, Mich, 1915 kun. Kazimieras skripkus

to aplinkybių beveik nepalies- Įstojusi į Nekalto Prasidėji- 
tos. Jos tebegyvena tokia kata- mo kongregaciją, kurios cent- 
likybės ir lietuvybės nuotaika, ras buvo Marijampolėje, pir- 
kokią atsivežė iš Lietuvos. Ir muosius įžadus padarė 1937 
savo koplyčioje jos į vitražas 
sudėjo visų Lietuvoj žinomų 
Dievo Motinos populiaresnių 
šventovių paveikslus. Visa vie
nuolyno sodyba ir joje vyrau
janti nuotaika dvelkia šventąja 
Lietuva.

Nueitas kelias
Viename iš rėmėjų suvažia

vimų esu geroj nuotaikoj mi
nėjęs, kad jeigu Motina M. Au
gusta dėl kokių priežasčių ne
būtų tapusi vienuole, tai neabe
jotinai ją matytumėm pirmosio
se mūsų visuomeninio gyveni
mo ir net politikos gretose, nes 
savo asmenyje ji turi tam ae- 
abejotinų privalumų. Gera rauta 
lietuviam, kad su tokiomis sa
vybėmis moteris atsiduria labai 
gyvos, Dievo ir Tėvynės tarny
bai pasišvėntusios vienuokškes

— Vielele Karaaaita Ir Jau
nuti* Puodžiūnas, pagarsėję lie
tuvių šokėjai Hollywoode, at
liks dalį programos Kaliforni
jos lietuvių dienoje, įvykstan
čioje 1962 rugsėjo 9, sekma
dienį, Los Angeles mieste. Ka- 
litanijos lietuvių dienų ruošia 
LB Los Angsies apylinkė puoš- 
ntoee Breaitfast klubo paUdpo-

Šihivos Marijos iškilminga 
maldos ir atgailos šventė Ma- 
rianapolyje bus sekmadienį, 
rugsėjo 9. Tėvai ir broliai ma
rijonai dar prieš tą šventę 
(rugpiūčio 31 — rugsėjo 8 tu
rės novenos pamaldas, prie ku
rių gali prisidėti visi, prisiųs- 
dami savo ypatingas intenci
jas adresu: Marian Fathers,

vienais metais yra pasūdomas 
Šiluvos Marijos altorius. Prieš 
mišias bus patogiai prieiti iš
pažinties. Popiet 1:30 vai. ei
nami Kryžiaus keliai, o 2:30 
vai. bus procesija, giesmės ir 
maldos prie įvairių Marijos sto
čių, kurios paniošiamos šiai 
šventei. Pamaldos baigsis palai

minimu Švančiausiu Sakramen
tu. Pamokslai bus sakomi ry
te ir popiet Giedos šv. Kazį- §ias paskutinį pamokslą paša- ~ j. ■ --ir.,, r name. < onn-, yra dar šio iras- joje.miero parapijos choras is Pro- įė kun- J. Girdis, sv. Vincen- J J
vidence, R. L

— LB Kultūras Fondo pir- 
mininkas kun. Stasys šantaras 
persikėlė naujon vieton, todėl 
d£d>ar korespondencija siųstina 
nauju adresu: JAV LB Kultū
ros Fondas, c. o. Rev. St Šan« 
taras, 8801 So- Saginaw Ave^ 
Chicago 17, Rl.

metas j|* laite artk 
BbpiMbrtktati sČf molina 

■JE Aloyza. šaulyte^ kuri, 
giimiri įj> augusi šiame 

krašte^ talžau ilgu buvusi Lie? 
tavojo ir visaĮmCTftai sutapdsi 
.SU'- tOS Lietuvos
idMbk eilę metų stovėjo tos 
linujrgirijM pteeityje. Moti- 
ta* M: Aloyzai vadovaujant, 
buvo pradėta kurtis nuo mažo 
namelio ir prieita ligi naujos 
sodybos ir net puošnios kop
lyčios pastatymo bei seserų 
veiklos išplėtimo Kanadoje. Vi
suose tuose darbuose sesuo M- 
Augusta buvo labai vertinga tal
kininkė. Kongregacijos vadovy
bėje motina M. Augusta yra 
ėjusi įvairias pareigas — buvo 
Vilią Maria namo vyresnioji, ei
lę metų buvo novicijų magistrė, 
centrinio namo Putname vado
vė, kongregacijos tarybos pir
moji patarėja. 1960 kongrega
cijos kapitulos buvo išrinkta 
laisvam pasaulyje esančios kon- 
gregacijos dalies vyriausia va
dove.

Šalia kitų auklėjimo uždavi
nių, Putnamo seserims tenka 
atlikti ir tam tikros labai svar
bios jungties pareigas, siekiant 
iš seniau čia įsikūrusių lietu
vių ir jų organizacijų bei vie
nuolynų suartėjimo su pastaro
sios imigracijos, įvykusios po 
antrojo pasaulinio karo, žmonė
mis. z Jų gausių rėmėjų tarpe

maldaknygę ‘Tikiu Dievą’ 
dįjį maldyną, leidžia Di 
Knygos Klubas. -MaMak 
jau renkama Draugo spa

Putname Nekalto Prasidėji
mo seserų kongregacijos dabar
tinė vadovė Motina M. Augus
ta rugpiūčio 15 atšventė savo 
vienuoliškos profesijos 25 me- gebėjimą tuos idealus įgyvendin 
tų sukaktį.

Nereikia’' daug aiškinti apie 
Putnamo vienuolyną ir ten vy
raujančias ^nuotaikas. žinome, 
kad tai laęai gyvas ir svarbus 
židinys religiniu ir tautiniu at
žvilgiais. liftai gražiai apie mū
sų vienuofcmų vaidmenų savo 
pamoksle ]į?pos 29 kalbėjo ‘Tė- _
viškės žibinių” redaktorius kun iš prigimties visuomenininkės naujosios imigracijos (įarbuoto- 
dr. Pr. dhda- Yra tiesa, kad talentą ir dar gimnazijoje įsi- jų, bet nemažiau senįjų rimt- 

grantų ir šiame krašte išaugu
sių lietuvių veikėjų.

Jubiliatas proga melskime 
Aukščiausiąjį, kad ir toliau glo
botų Motinos M. Augustas ir 
jos vedamos kilnios kongrega
cijos veiklą, kad toji veikla iš
tvertų gyva ir sėkminga ligi 
atsivers vartai atgal į Lietuvą, 
į kurią yra nukreiptos visų Put
namo seserų širdys.

ir Quebec bei jų di- 
šventoves.

Alfonso Sušinsko rū-
užbaigiant 40 valandų

PraL MyteolM Komteb, 
kęs į PittstNir^ią dalyvauti se
selės pranciškietės iš Ehzabeth^ 
N. J- iškilmėse, buvo apsistok 
jęs pas pranciškonus, šv. An
tano parapijoje Bridgevifle, PMj 
Iš čia, vykdamas į vakarus, už
suko aplankyti kun. J. Misiaus^ 
ir pamatyti, kaip yra griauna-/ 
ma Dangun žengimo bažnyčia 
(apie tai buvo rašyta Darbinin
ke rugp. 2). • 3

Lietuvos Sūnę Draugija, priaš ■ 
penkeris metus surengusi kun. 
J. Misiui auksinio kunigystės* 
jubilėjaus pagerbimą, rugpiūčio 
30 savoj salėj, 18-20 Belmont 
St-, N. S. Pittsburgh, Pa., ren
gia atsisveikinimo ir 55 metų 
jubilėjaus iškilmes. Į jas žada 
atsilankyti ir J. E- vyskupas Jo
nas J. Wright.

šv. Kazimiero parapijos kle
bonui kun. Walteriui Karavec- 
kui vadovaujant, pereitą savai
tę didžiulis autobusas buvo iš
vežęs pittsburghiečius į Kana
dą. Aplankė Montrealį, Trois 
Riviers 
džiąsias

Kun. 
pėsčiu, 
atlaidus, šv. Izidoriaus parapi
joje, Braddock, Pa., buvo pa
šventinta Marijos Malonių Mo
tinos šventovė. K.L

Šventės tikslas išmelsti Ši
luvos Marijos pagalbos Bažny
čios visuotiniam susirinkimui, 
kuris Romoje prasideda spalio 
11. Bus taip pat meldžiamasi 
už pasaulio taiką, prašoma ap
saugos nuo atominio karo ir 
Lietuvos pavergtų žmonių grei
tesnio išlaisvinimo.

Marianapolio tėvai marijonai 
kiekvienais metais sudaro pa
togias sąlygas, kad Šiluvos 
šventė būfij kuo iškilmingiau 
ir pamaldžiau atšvęsta. Lietu
vių visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir pagarbinti mū
sų Šiluvos Mariją. Avm.

— Mokslemę ateitininkę va- -..'1 
saros stovyklon Kennebunkpor- 4 (O 
te suvažiavo apie 50 berniukų .■/JB 
ir mergaičių. Nuotaika gera. 
Stovykla prasidėjo rugpitaĮo 
18 ir truks iki rugsėjo 2.

Skautę akademHcę vasaros 
stovykla rugsėjo 1-9 bus prie 
Morputh, Ontario, Kanadoje. 
Programoje bus lituanistinis se- ; 
minaras, įvairios paskaitos bet ‘ 
diskusijos. Stovyklavimo kaina 

.^0 doL už visą laiką, arba 3.50 
dol. už dieną su 2 doL regis*, 
tracija. Registruotis pas Giną 
Stąniulytę, 21100 Fairview Dr., ' 
Dearborn 6, Mich., arba savo 
valdybose. J



ROXY TIRE SERVICE

JEI NOSIS PRADEDA KRAUJUOTI
DR. A. GRIGAITIS

INTERNATIONAL NEWSPAPER

Call OR 3*1830

UN 3-4382

CELENTANO BROS Ine.

STATOMOS KOPLYČIOS APLANKYMAS
L® 9-2147

LOANS"7^

JOLIET, ILLINOIS516 MO9-3463

l<n*

S & G MEAT MARKEI

MIRONO MAISTO KRAUTUVO

NUKRYŽIUOTOJO JtZAUS SESERYS
TUXEDO BALLROOM

A. SCHWAB A SON 
Pork Store A Meat Market

OUR LADY OF SORROWS CONVENT 
261 THATCHER ST., BROCKTON, MASS

angientazija dažniausiai pasitai
ko nosies gleivinėje.

KENNEBUNKPORT, ME. Bostono tautinių šoklų grupS Šoka rugpiOCio S 
Kerbettončs.

Norite geros

Kraujas per nosies angas ga
li patekti į skrandį ir sukelti 
vėmimą, kas ligonį be reikalo 
išgąsdina.

šlaunies. Dr- Sanders gavo ge
rus rezultatus. Kraujavimas iš 
nosies nesikartojo.

486 Roseville Avė.
202 Bloomfield Avė.

Nosis kraujuoja susirgus šir
dimi, kepenimis, tulžimi, gripu, 
inkstais, skleroze, arba turint 
ankštą kraujo spaudimą. Pasta
ruoju atveju kraujavimas būna 
gana gausus ir sunkiai sulaiko
mas. Pasitaiko kraujavimas ir 
mažakraujystės, šiltinės, Skarla
tinos, tymų atvejais- Nosis gali 
^kraujuoti ir ją sužeidžiant, 
pvz. krapštant nosies gleivinę.

Visai atskiras atvejis yra he
moraginė teleangientazija, su
rišta su sunkiu nosies kraujavi
mu. ši ligą dažnai paveldima. 
Teleangientazija gali būti ir ki
tose kūno vietose. Nosyje bū
na išsiplėtę smulkieji kraujo in
dai ir venos, kurios nuo ma
žiausio pažeidimo sprogstą ir 
kraujuoja. Toks kraujavimas la> 
bai sunkiai sustabdomas. Tele-

ALPRED LEE 
DETECTIVE AGENCY

PEŠT CONTROL in Komes, Shops, 
Rooms. Cleaning of Business A In- 
dustry premises, cellars, aties etc.; 
Housewrocking. Special considera- 
tion to religious institutions. Call 
anytime Fl 8-3553 - MO 2-7618 — 
after 6 pm MO 6-0366. Robinson A 
Weteter, 65 W. 172nd St.. N. Y. C.

BONAFIDE TERMITE CONTROL 
BAyside 4-1921

KATHLEEN KELLY B.A. M.A.
(Reading I. Q. Tests)

Special Consideration To 
Religious Institutions 

Call Anythime — MO 9-5593

JOHN KELLY B.S. Med.-M.S. 
(Psychology)

52 Sprigfield Avė.
Manufacturers of a Complete Line of Italian Style Foods 

Also For Sale at Your Local Quality Frozen Food Counters

EMERALITY CONSTRUCTION 
CORP.

JOHN J. O'CONNELL 
DETECTfVE AGFNCV

For Civil, Criminal and Industrial 
Investigations call — YU 6-2262 

Ahva'-*! at Tonr Senike 
245 East 37th Street 

New York City

M. F. Murohv Co. Ine. since 1948. 
House painting A stone, wood. as
besto*. shin<rle. stucco — aU nam<* 
brands limited time onlv $196. No 
monev down FHA tems 5 vrs. to 
pay, Ist pavment Qct. 1962. 10 yra. 
guarantee. B’klyn: HI6-2300: L.I.: 
PE1-1000: Brome. S.L * N J: PL 
1-4070: Westchester: SC 5-0100.

Wedding Center of Brooklyn. Wed- 
ding favors, over 150 to select from 
entirely new A different personal- 
ized china trays. Guests or Bride A 
Groom name on each tray — 60 to 

( select from. Matches, stirrers. invi- 
tations. Open daily A SaL till 10 p.m.

1 1707 65th SL, B’klyn — CL 6-4199

HARRIS CONSTRUCTION — De- 
molition - Waterproofing A Sewers
- Trees removed - Rubish removed. 
Compressor A Back hold Machine 
for rent. Everything in the con- 
struction line done at reasonable 
rates. Call OW 9-4940 after 5 p.m.
— ask for Mr. HARRIS.

CONVERTING 
CRAWL SPACE

OLD WALL PAPER REMOVED. 
For Fast and Courteous Service call 

JULIUS 
LO 4-3250

— YOU WILL BE SATISFIED —

UNWANTED HAIR? — Get Rid 
of it Forever. Miss Mona & Cath- 
erine Massaro, Electrolysis special- 
ists. Hair expertly removed from 
face or bodv in complete privacy 
at our comfortably air (conditioned 
salon — 55 West 42nd St. (next to 
Stem’s) NYC BR 9-5659 Suite 1344

tation juod ffltration plnnt.. chrome- 
ptated brase fittings, coptng and all 
phimbing, pins Steel waHs A water- 
nroof Hner. Complete. Poots avail- 
able in 3 sizes. HERITAGE POOLS, 
Ine. — MkUane Sa, SyoaseL N. Y. 

Telephone WAlnut 1-7148

NORTH BABYLON FUEL ,OIL — 
Prompt Metered Deli vertes 5 - Oil 
Bnrner Service., Ornnlete Fnrnaee 
Cleaning Service NOW t*1" ti’-*' 
to have your fumace cleaned and 
readv *or wir*ęr. — ?"• F 
Avė.. North Babvfon. N. T. Call:

College CounselHng, Reading Diag- 
nosis. Call:
Farmingdale, L.I.: Franklin Sq. L.I.

516 MY 4-2962 or FL 2-2766

20 Tears et Outstanding Service 
NANGANO BROS.

Air Condttioiung Spectalists < 
RESIDENTLAL - COMMERCIAI 

INSTTTUTIONAL
Call: EO 4-3232 

58 State SL Westbury

Brooklyno dantų' gydytojas 
dr. B- Vendus, ištraukus dantį, 
rekomenduoja išgerti porą stik
liukų stipresnės' degtinės, kad 
sustabdytų kraujavimą. Qr- )B. 
Vendus ir man keletą kartų 
traukė dantis, kartais po keletą 
iš karto. Žinoma, po danties ar 
dantų ištraukimo būna mažes-

JUSTAMERE COMPANY 
Sale* ■— Service — Repairs 

Air conditioning and TV Appliances 
Service. For fast reliable Service 
call OR 5-6166. Ask for FRANK. 
Special consideration to Religious 
Groups.

ARLINGTON Floor Waxing 
Service

Guaranteed Work i

eLliot mdse. CO.
Old and Antkpie fundture bought 

Full vahie gtven on all items
~ Oriental nigs - Chine rngs -

Pianee - Cnt Glass - China - Bric- 
a-Brac - Picture Frames - Books 

(Old and Rare) SOver - Paintings 
“Complete įstatęs Purchased“ 
Courteous.* Dlgnified. Promot

* Appraisals — Warehouaes in 
’’ Brool^yri and New York 

CLoverdale 3-8830

Kraujavimas dantį ištraukus
Šiuo atveju kraujavimas gali 

būti arterinis arba veninis. Daž
niausiai kraujavimas būna ne
žymus iš smulkiųjų kraujo in
dų- Bet kartais gali būti gana 
žymus, reikalaująs pagalbos, pa
sireiškia arba tuoj ištraukus 
dantį, arba po 48-72 valandų. 
Tokį kraujavimą gali iššaukti 
dažnas burnos plovimas. Ištrau
kus dantį, nereikia plauti bur
nos, nespiaudyti, nekalbėti. Rei
kia dėti ant kraujuojančios vie
tos vatos arba gaziukės gabalė- 
lį^ir sukandus palaikyti ketvirtį 
ar pusę valandos. Dažnai pakan
ka šios paprastos priemonės. 
Bet kartais prisieina kreiptis į 
gydytoją.

WEBSTER GLAS8 A 8HAOE CO. 
WTNDOW SHADES Stock A cus- 
tom made; decorator colohi and 
materials, woven wood shades. Pro- 
btem windows our spedalty. Vene- 
tians - Screens. "Bear my Price” 
Free Estimatea. — 3164 Webrter 
Avė. (cor. 205 SL) — OL 5-5195.

PLUMBING — JOBING 
and Alterations

Any Place in Nevr Jeraey 
Day or Night

B A L EXT£RMINATING 
U SUPPLY CO.

EgterminaUng SpectaUMa. Lic. by 
the Health DepL Work guaranteed. 
Low cost. Free in.*pectlon. Special 
conMderatien to ReHgfous Institu- 
Uooa — 293 Nostrand Ava Brook- 
tyn 16, N. T. — MA 2-3212.

THE BEST IM T.V. - RADIO 
REPAIRS

Air Cosfcdttfaiktife* Ctenned, Repaimd 
Salaa and Serviee

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvo. Geriausia kiau
liena ir kiti mfesotf produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdieną švie
žios — namų gamybos “Kielbassy” 
1927 Washington Ave^ Bronx 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

BLAZERS FOR 
Schools

* Institutions 
Fratemities 
Glee Clubs 
Orchestras
Sales and Fratemal 

Oraganizations 
JAY COBB

141 Fifth A*e^ New York

Established 1935 
Specializing in Truck A Passenger 
Tire Service. Recapping - New and 
Used Tires - Vulcanizing - Road 
Service. Foreign A Compact Tires. 
51 Bruckner Blvd., Brome, N. Y.’

CY 2-0939 or MO 9-9407

HACK MEYER MO VERS 
Local & Long Distance Movers 
For fast and ^orteous Service at 
reasonable j»ice$ call — 
WA 4-1440 Mr. Hack Meyer.

850 South Orange Avė.
In Springfield, N. J.

J a m o i c a
KELLY-WOOD PHARMACY 

168-43 HILLS1DE ALENUS 
OL 8-122*

OPEN SUNDAY WE DELIVER

Reliable contractors. Custom built 
houses; alterations. Special consi
deration to religious institutions. 
Dantei Walsh — 8W 5-4434 — 575 
W. 175th St, New York 33, N. Y.

Offen The Flnest 
Call F r e d — RE 4-7335 

210 E. 88th Street A 3rd Avenue

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDI.NIV 
' ■■ • . ■

■ vyrų ir moterų eDutėni. apsiaustam, sukaelSm ir k*
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, aaedvilnte
■ Specialiai žemos kainos siunčiant andMmt J
■ Mes padidiiiome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti*

EVER—READY PAINTING CO. 
Interior — Exterior 

Plastering — Decorating 
Reasonable. Prices^ 

Special Consideration giveri 
To Religious Institutions 

H Y 8-9654

EMERALITY 
CONSTRUCTION CORP.

General Contractors. Custom Built 
Aiteratioiis. specMu consci- 

deration to Religious InsUttttions.
DANIEL WALSH — SW 5-4434

575 W. 175th St. New York 33. NY

Paprastai nosies kraujavimas 
gali būti iš priekinės nosies da
lies arba kartu ir iš užpakalinės. 
Kai užpakalinė nosies dalis 
kraujuoja, kraujas teka gilyn 
ir, kaip sakiau, gali patekti į 
skrandį arba išspiaunamas per 
burną. Kraujuojant užpakalinei 
nosies daliai, be gydytojo pa
galbos dažniausiai negalima 
kraujavimo sustabdyti. Reikalin
ga nosį užkimšti iš vidaus. Kai 
kraujuoja priekinė nosies dalis, 
galima apsieiti ir be gydytojo 
pagalbos- Reikia atsisėsti į kė
dę tiesiai, atsegti apykaklę, ne- 
šnVpšti, nekalbėti, ramiai kvė
puoti, ant nosies arba ant 
sprando dėti šaltą; kompresą. 
Kartais pakaitą sugausti no
sies šnerves pirštais ir palaiky
ti nuo 5 iki 15 minučių. Gali
ma užkimšti vata arba gazele.

Professional Investigation — Civil 
Criminal, Personai; Discreet inves
tigation. Industrial A CommerciaJ 
Patrol. Reasonable Rates. Round 
the Clock Service. — 529 W. 145th 
Street, New York City, AU 6-9190

11:00 Mišios vienuolyno sode 
11:30 - 8:00 Gegužinė — Piknikas

Neseniai dr. W. Sanders iš 
Ohio chirurginiu būdu pradėjo 
gydyti nosies teleangientaziją.

Sag Harttar. Over H aere plota in 
Ltty Pond Eatates Mtuatad oCf the 
Brldghampton - Sag Harbor Tpke.. 
eta than 1 ml. froaa the center of 
Sag Harbor. WRh town roads and 
puhlie Utilities. Lily Pond is a smaU 
pond or lake. Prices start at $1499 
with 899 down. Eaay time-payments 
— as lcw as 818 per mo. Hampton 
Bays Land CMfiee, lac. (Flocee Es- 
tates) Montauk Hwy, H. B. (opp. 
SL Rosalia’s Church. B’klyn Ofltoe: 
286 Grabam Avė., SL 2-3169. Jacob 
M. Aufrecct, Managing AgL

D. H. DEVINE

A. O. SMITH CORP. 
Box 584 

Milwaukee 1. Wiseonsin
An Equal Opportimity Employer.

QUICK*8 PHOTO SERVICE 
Greičiausiai Kodachrome filmas iš
aiškina Kodak — per vieną dieną. 
Atliekame taip pat užsakymus paš
tu. Jei jums reikalinga* skubus na* 
tarnavimas skambinkite SU 5-7848. 
1877 Beimore Avė.. North Bellmore, 
L. L. N. T.

Kamštį pašalinti po 8-10 valau- nis ar didesnis kraujavimas iš 
dų. Bet jei kas turi kraujayi- sužalotų dantų smegenų. Dr. 
mo li?ą, vadinama hemophihja, B- Venciaus metodas man pa- 
reikia kviesti gydytoją, nors no- dėdavo. Matyt, alkoholis skati- 
sis ir silpnai kraujuotų. na kraujo krešėjimą.

First class Meat Products and pro- 
visions; aU kinds of home made 
sausages — Wholesale and Retail. 
801 Seneca Avė., cor. Putnam Avė. 
Brooklyn, N. Y. o Tel. VA 1-5828

BOAT TRAILERS 
No Down Payment

Low as $9.00 per month, 700 Ibs. to 
2500 Ibs., 14-25 ft. boats. Complete 
line of accessories for all make 
boats. Boat trailer. Hubs, VVheels, 
Bearings, Rollers, Winches, 'tires, 
Custom Car Hitching. Just call

Tumpike Boat Sales, Ine. 
Jericho Tpke — Smithtown

JOUET, ILLINOIS 
A Liberal Ar+s College for Women

Catholic in Aims — Franciscan in Spirit
FULL Y ACCREDITED

Offering Majors in 16 Departments • Granto Bacbelor of Arta, 
Bacbelor of Science and Bachetor of Musię Degrees • For In
formation on Curriculum wrtte: • . -

DIRECTOR OF - ADMISSIONS
COLLEGE OF ST. FRANCIS

Programoie:
Brocktono miesto orkestras — Vaikų varžybos 
§v. Petro parapijos CYO benas — P. Chunis or
kestras
Skanūs lietuviški užkandžiai — Muzika — Žaidi
mai — Šokiai

Phone Any Time 
210 . SW 2-3898

for Improvements, Repairs, EXc. 
Liberal Credit — Fast Service 
We Loan Where Otbers Reject 

VVEAREVER CO.

Foundations to full depth basements 
— our specialty. Also outside cellar 
entrances built reasonably.
SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Northport. L. I. — (516) AN 1-7872

ALL TYPES 
OF INCINERATORS

Repairs and Consultant Services. 
25 years experience in this fleld. 
Special consideration to religious 
Institutions. Fitz Pat Incinerator 
Sale* — Wayne. New Jersey; Tel.:

SACRED ART. Handcarved Wood, 
Marble, Bronze; Venetian mosaies 
for your Church, your convent, 
school or for your grotto or home.

Jos. F. Ancona Co., Ine.
Show Room: 200 John St. W. Islip; 
Mailing address:

HU 3-2689
HU 4-1521 
ES 5-7046

Exce8ent Opportunities
The following openings arė career 
opportunities with the Process 
Equipment Division of a Progress
ive, dynamic produet Corporation. 
A. O. Smith is constantly on the 
search for men with growth poten- 
tial. If you feel that you are seek- 
ing a new opportunity — one which 
affords a future based on vvhat 
YOU put into it. then revie\v these 
openings:

ASST. SUPERINTENDENT
Experienced men to direct manu- 
facturing of Pressure Vessels, Heat 
Ezchangers and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy plate welding, 
machining A assembly. Wfll super- 
vise approocimately 00 procedūros. 
Engineering degree preferred.

MATERIAL AND PRODUCTION 
CONTROL MANAGER

Ezperienced in machine loading, 
scheduling and manning in process 
eąuipment job stop. Should be fa- 
miliar with modern produetion con-. 
trol techniąues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.

FOREMEN 
(VVELDING OR MACHINERY) -

One involving heavy machining and 
one involving code , wėldirig on 
Pressure Vessels, Nuclear Reactors 
and Heat Exchangero. Will super- 
vise appnoodntat^iy 30 men.

QUALITY A8SURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know non-destructive testing. 
X-raz. gammąn and ultra-sonic in- 
spection and tęst technique. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS 

Plans and develops methods and 
procedūros on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
onerations. such as urelding, brak- 
ing,. rolling, etc. -

WELDING ENGINEERS
WiH sėt up procedūros, improve ex- 
isting procedūros. B. S. degree pre
ferred. '

INDUSTRIAL ENGINEERS s 
Capable of performing time studies, 
establishing methods and stan- 
dards, should have a knovvledge of 
welding and machining operations, 
Degree preferred. būt not essential. 
Send resumė, inclucttng salary. to:

P. O. Box 56, West Islip

Devouted exclusively to Sacred art.*, 
complete restoration Service of sta- 
tuary. FREE pick up and delivery.

516 MO 9-4097

PORTRETO, ABIMO6, VAIKŲ k 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pottvni ir 
pan.. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

JOSEPH P. GIAMUNDO 
All 5 Soros 

Save oil this winter 
Specialist in:Chimney obstruction 
removal, new vacuum method used, 
Residential and CommerciaL AU 
work guaranteed.

AP 7-5900 8 AP 7-5880 
753 Liberty Avė., Brooklyn, N.Y.



VYTAUTAS BELECKAS

DiSPLAY

EARN MONEY

RESTAURANTS

V/AVERLY INN

YO 9-7831. HOLY LIGHTLUNDS RlVERSIDE INN, fNC.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLESOF EVERY DĘSCRIPTIOM

KUČINSKAS

Brooldyn H. N. Y.

Resid. ILfinois 8-71I8t

BEAU SEJ OUR RESTAURANT

HAVEN REALTY
Adolfo SCHRAGERIO

CAFE A RESTAURANT

DIDYSIS

BANGA TEL^VISIONCOLONY INN

THE IRISH HOUSE KARL'S MARINĖM INN Blaupunkt1

veltai —F.T.D.

for your Paristi, School ar Club. 
Sėli highest ąuadity flavoringa, 
Air santtizenA Furniture polish. 
AR on .consignemenL Ii.ėst 
cash ptofits cCfered anyvvhere. 
C. DEL PRETE, 32 Cooper SL, 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

Lackawanna Terminai Restaurant, 
FT of Hudson Place, Hoboken, N J. 
"Tops in every thing būt prices”, 
fully air-conditione<t Breakfasts - 
Dinners - Luncbeons; Open daily 
ftom 6 a.m. Modern cocktail lounge, 
bars, dining rooms. Special ccmsi- 
deration to relig. groups. OL 9-8397

TROPHY PONTIAC
988 Broadway cor. 48th Street 

Bayoune, N. J. HE 7-4900

kttchen, dtadng rm, hnge Hving m 
aad paneled lamiiy m; 2-car ga- 
rage, storina, screens, convenient 
įpratinti . Pflnrating Sacriflce —— 
326,990. TN 8-7931.

OUEENS -r WOODHAVEN

HOLIDAY LODGE — 181 Bayvieer 
Avė., Northport. LL 516 AN 1-7533 
4 mL ftom Huntington, 36 mL £ran 
N.YjC. Dtrectly on the vrator, pri
vate beach. aait water, swimmiar

WALTMAR RĘST HOME 
For The Aged 

Consdentfous and Considerate Care 
Cathdics Welcome 

Margaret Spiers, Director
77 Hampton Rd., South. Hampton, 
L. I. — 516 AT 3-2937. "

RAMYBES 
ŠALTINIS

1 Family detached, 6 room* and 
batfa, gtngt, drtvew*y, automaiic 
gas heat, 25 x 208. Cydone tece.

GLEN MANOR SANITARIUM
46 Frempnt Avė, Parkridge, N> J. 
State licensed, under medical su- 
pervision for the care of chrome, 
convaleacent and aged. Ebccelleat 
care. Reasonable prices. Catholics 
welcome. Phone 201 - 391 - 5191.

Salė vestuvėms Ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rOties iietuviikas mais
tas prieinamomis kainomis.

GUS SCHVfENGER, riigh ąuality 
Service. Service station A Repairs. 
Cars, Trucks, Fenders, Body, etc. 
Business and private cars. — Only 
best matoriąl used. Ali work guar- 
antied. — 287 E. Tth SL, ML Ver- 
non, N. Y„ Phone MO 7-951O, ask 
for GUS. ?, :

Sales— Service —- Parts 
Air Oodted-Automotive Corp. 

OMest VW.

VILLA PIERRE 
of Glen Cove Restaurant 

Gte Cove Rd. — Glen Cove, JL.I.
Continental Cooking, Bar — Wine 
CeUar — Accomodations for Small 
Private Parties; Semi A-La-Carte 
Lunch 81.65 to !2J5Oj Dinner 83-50 

to 87.00 — Speciatties — Very
Pleasant —~ Special Consideration 

to Religious Groups 
OR 1-2890

FRANKLIN SQUARE, L. I.- Our 
tady ot Lord’8 Parish — 6 room 
3 beefroom Ranch, attached over- 
sised garsge, 80 x 100 pioL pado 
and sundeck, ataminum štorme, 
screens, WaH to waH carpeting, new 
fekiuis, refrigerator, Washing Ma- 
dhine, Air Cofcditicmer. 820,990. IV 
5-5162.

Galima gauti {vairiausios rūšies amerikiečių jjp importuo
tų gėrimų. IMdžiausias pasirinkimas ?degtin&i ir ^ftou 
l«S-55 LEFHCRTS BLVD. BKHMGND HHI* N. T.

y / Telefonas: VIrgtah 3^3544

BRAMANTE for Painting, Ptaster- 
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Zunde — Outdoor Work — 
Krfimatės Cheerefully given—Fa&y 
Insured — Catl OL 5-4201 Ask 
for Mr. Bramante

AN OUTSTANDING FACHJTT 
835 per week and up. 24 hour care, 
supervised daily activity, diniag 
room and tray service, TV, auto 
service to Ctaurch and town. Mes. 
T. Fuiler, director, Mr. J. Northrop, 
owner. Lakehurst Lodge Ręst Home 
on Lake Rpnkonkoma, N. Y. TeL: 
516 JU 8-9^3.

HOTEL GRANADA 268 Ashland 
Place, Brooklyn, New York

Conveniently Located; 1-2-3 Room 
Apts. Exquistely Furnished — Air 

Conditkmed, 23” TV, Serving 
Pantry wtth Reftigerator; Also 

AvaRable — Unfurntshed and Of
fice Space — Daily—Weekly— 
MonthTy — T.'j. Sullivan Mgr.

. • UL 8-2000

Smce 1896. RL 10, Cheshire, Conn. 
Lunch ftom 3L85, Dinner ftom 32A5 
We have extra seleetion of Sea food 
<m Ftidays. Special oonsideration 
to religious groups. 203 BR 2-5325

me gyw fothofo iįaįįįpuBA 
BričikvĖnkii įtoUai pnoiM' ■ kai- 
♦altaio žafctRkuSk km jdbsi| jūr- 
Etaii vmmioiikĖ m* rungty- 
Mš ĮtiTĮiįo IiOTit ĮMHidirfįMr go- 
rėjimo tymių. MūaškūĖ žaidė 
tokios sudėties: Reventas (Jan-

• Maigaitis> Kftrekes;
Daukšą, Bemėza D, Kulys; 
Trampas, Budraitis, Žadvydas, 
fGivedca H, Mizara. Mūsiškiai 
visą rungtynių laiką italus spau
dė. Pradžioje atrodė, kad leng
vai laimės. Dęja, mūsų jauni 
puolikai praleido eilę auksinių 
progų, o Klivečka H sukirto į 
virpstą. Dėl mūsų gynimo Bmf- 
dų Vesuvius veda 1:0. Bet mū
siškiams padėjo silpnas italų 

/vartininkas Žadvydas ir Tram- 
pas dėl to pakėlė iki 2:1 #mū- 
sų naudai Antrame kėlinyje 
Kuliui nuėjus į puolimą, Vesu
vius vedė 3:2. B aikštės kaž 
kodėl išėjus Mizarai (buvo vi
sai prastas), mūsiškiai teliko 
dešimtyje, bet kovos dvasios 
nepametė ir toliau energingai 
.spąiidp italus. Kalinio vidiffyje 
Daukšai pavyko išlyginti 3:3- 
Rungtynėms teisėjavo pačių 
priešininkų- parinktas italas 
Kai jis priteisė baudinį lietu
vių naudai, italų komanda ių>- 
leido aikštę, nelaukus pabai
gos. Dar buvo likę žaist kelio
lika minučių. E lietuvių buvo 
si^>ni Mizara ir Kerekes. Ne
vyko jaunąjam Žadvydui. Pa
čioje pradžioje jūrmo kėlinio 
jis pramovė šimtaprocentines 
progas. Norint komandai ge
riau pasirodyti Windsoro žai
dynėse prieš Chicagos futboti- 
ninkus, reikia dar paspirties ir 
darbo.

šį sekmadienį ain mūsų ko
mandos žaidžia draugiškas ning 
tynęs su Scbwaben SC, Thrągs 
Neck stadione, Bronx, N. Y. Re-' 
zervinės pradeda 4 vaL o pir
mosios 5:30 vah vak. Atletas

Jamaica—Solid brtek & stone new 
custom buUt 2-famUy homes, 6 rm, 
3 rm apts, 2-car garage, large yard, 
all modern features. 1% Nk. sub- 
way 4 stores. 179 SL Sta. 90-25 to 
90-29 179 SL between HiHskte Avė. 
and Jamaica Avė. — FRANZESE 
HOMES INC. GL 4-1627; AX1-5293

ALLOCCA BROS. EsL 1922
Serving AH Brooklyn

Electric Sewer Cleaning
Licensed

STELLA CTORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
CocktaU Losaoge. Diimer A Supper 
h la Carte. Party tremties. — 5806 
Broadway, near 238th SL, N. Y. C. 

DinersClub - American Express
Freeperking on ourovmtoL Cksed 
Monday. Call .......... Kl 3-2245

PETER’S BACKYARD — “In the 
heart of Greenwidi Village”. Cbops, 
Steaks, Seafood charcoal broiled be- 
fore your eyes. Open 7 days. Daily 
4 p Jtn. to 12 inicfadgiiL Sun. A Hott- 
days 2 p.m. to 12 nddnigfat — 64 
West lOth Street, New York City. 
Teta: GR 3-4476 - GR 5-9885.

GARDINERS RESTAURANT 
Luncheons - Dinner* - Cocktail* 

Our Drfftwood Room i* now avad- 
able for smaH vreddtngs, aftovrers,

YONKER8 — IMMEDIATE OC- 
CUPANCY. 4 bedroom Cape Cod. 
827,500. Living' room, with fire- 
place wood burniiig and beamed 
celltaig, dining room, modern pine 
kitehen, with built in diabwasher 
and oven, two and a half baths, 
fuD playroom with bar, wood bum- 
ing flreptece, powder room and 
kitehen,- 11 cloaets, storage attic. 
SL Anthony’s Parish of Neppra

Suburbąs Dining with a Conven- 
ttonal Flavor. Special consideration 
to Religious Groups. Your Hosts;.

open till 11 pjn., private dining 
rooms for patries; accommodations 
to 120 people. Special consideratioin 
to Religious Groups. 914 PE 5-8283. 
150 So. Peari SL, Peaririver, N. Y.

DMMtnicM Msters of tiM Siek Soer 
Bure ttie
— Care of the needy siek in their 
own homes as visiting nurses. Aux- 
iliary skills in sodai work, physic- 
al therapy, kome making and busi- 
ness administration. 3 mo. residency 
of profess. volunteers 21-30 yrs of- 
fered. Ooniinican Sister* of the Siek 
Poor —Mariandalė, Ossining, N. Yi.

No charge if we Fail 
Plumbing and Heating Contractors.

BE 6-2242
Daily Lunch 12 to 2
Dinners Daily 5 to 8

Sundays 2 to 8 
Banguet Fadlities 

Excellent Room Accommodations

See Jerry Signore

ELMį AUTO SALES
Sales t— Service — Parts
-rW¥ 8-7311

Kearny Avė, • Kearny, N.

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgevrood)

AVCO PRINTERŠ
623 Sackett SL, Brooklyn, N. Y. .

For The Finest in Prirrting
Souvenir Joumals our Spedalty 

Special Consideration to Religious 
Groups

Call TR 5-7930 Ask. for Mr. Bogin

dal Functions. Eacellent fadlities 
for 100 pereons, ample parfcing, 244 
E. Merrick RtL, Freeport, N. Y. (off 
Jonės Beach Causeway>.

■ FR 8-5*35 — 8-9576

Syosset, N. Y.

WA 1-5300

Plzza. Mu
šte. Spedai eonstdeiBtion to reii- 

609 8T 3-9712

PLAINVIEW FORD
120 So. Oyster Bay Rd.

COLON1AL RĘST HOME
Home for the Aged with 24 Hour 
Supervision. PubUc Service A Rock- 
land Buses paas the door.

201 PO 8-2383
215Tappan Road Norvrood.. N. J.

Bethpage, L I.
Roasted Long Island Duck crisp 
and brovvn—our spedalty. Special 
consideration to Religious Groups. 
Member all Credit Clubs. Ctosėd 
Tuesday. — 516 WE 1-0091

YONKERS, New two famtly houaes

ExceHent Location. Price 826,000,

Caah 8L500. UTĮ LITY REAL

Peter Corte - Marco Gardenghi 
Route 110, Mellville, L.1^ N. Y.

516 CH 9-8221

35th Annual August Sale of Fine 
Furs — Compare our Low Prices 

— Coets, Jackets, Stoles and 
Scraves — Angetos Mdhdes 

41-16 Matai SL, Flushing 
FL 3-5235; FL 3-5236

TELEVIZIJOS APARATŲ 

specialus aptarnavimas 
Pataisymas vietoje 

“On the Spot” 
IVanhoe 9-3829 
Ray ZkntaMky

PONTIAC 
New Car Sales 

Service — Parts

John and Jim’s 
474 Bergen SL, Brooklyn 
Corner of Flatbush Avė.



THEODORE WOUNNIN,
INC.

GRamercy 5-1437

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATTKUS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

JOSEPH C. LUBIN

ADVOKATAS

KARLONASWoodhaveh 21, N. Y.

Funeral HomeDARBININKO METINIS PIKNIKAS
NEBOK ŽILAS

108-11 SUTPHIN BLVD., JAMAICA, N. Y.

Laukiame visų spaudos rėmėjų, kuriem bus proga susitikus draugus bei pažįstamus, praleisti sekma

200 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

gų ir plokštelių. Ligi š. m. pa
baigos Darbininko prenumerata 
tik 2 dol- Naujiem skaitytojam 
metam 5 dol. Prašome pasi
naudoti progą.

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžial 1*-

lins įstaigos. Prašoma iš anks
to Užsirašyti, kas norėtų va- 
žhioti- Kelionė ten ir. atgal tik
I. 25 dol . Piknikas ims rugsėjo 

.2 d 520 Hempstead Turnpike, 
Franklin Sąuare, Ii L

BrooUyno vyskupas Bryan
J. McEntegart rugsėjo 8 lan
kysis Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, pagerbdamas kleboną 
tun. N. Pakalnį, kuris tą die
ną aukos iškilmingas mišias, 
minėdamas savo kunigystės 50

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BAL8AMUOTOJA8

puoš Newarko lietuvišką koloni 
ją. Bus viena moderniškai į- 
rengta salė (500 vietų), kita 
kiek mažesnė ir 4 klasės. Vė
lyvą rudenį numatoma pastatą

LIETUVOS vyčių seimo metu rugpjūčio 19 Keamy.NJ, pašventintas lietuviškas kryžius, šventino Newar- 
ko arkivysk. Thomas.A. Boland. Nuotr. V. Maželio.

gros eisenai ir programai. Pik
niko pradžia 1:30 vai. popiet.

Mokyklai vadovauja dr. F. 
C. Schwarz- žymesnių paskai
tininkų tarpe yra garsusis Her- 
bert Philbrick, savo patyrimus 
iš komunistų gyvenimo vaizda
vęs filmų serijoj “I led Three 
Lives”.

Registracijos mokestis 25 do-

Rugsėjo 11, antradienį, 11 
vai. ryte New Yorker viešbu
tyje susirenka JAV ir Kanados 
lietuviai kunigai. Suvažiavime 
vysk. V. Brizgys kalbės lietu
vių pašaukimų klausimu, o sve
čias iš Romos kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC — apie persekioja
mą Bažnyčią Lietuvoje. Bus 
taip pat aptariami lietuvių re
liginio kongreso New Yorke 
klausimai. Kunigų Vienybės vai 
dyba kviečia visus lietuvius ku
nigus gausiai dalyvauti suvažia
vime, o ypač laukia jaunesnių
jų brolių kunigų, kurie dar 
neseniai stojo Kristaus tarny
bon. Tą pačią dieną po ben
dro suvažiavimo įvyks ir Kuni
gams šelpti draugijos metinis 
susirinkimas.

Prel. Ig. Kelmelis, parapijos 
klebonas, liepos mėnesį užbai- 
gė 80 metų amžiaus. Nors ir 
sulaukė .gilios senatvės, bet 
dar jaučiasi stiprus, sveikas ir 
darbingas. T.

leriai visam kursui, 5 dol. vie
nai dienai. __

Kun. Lionginas Jankus yra 
pakviestas atidaryti šios mo
kyklos semestrą malda, kuri yra 
suredaguota iš Sibiro lietuvai
čių maldaknygės. Si maldakny
gė bus įteikta lektoriams (LJ-)

Užsirašyti iš anksto Dar
bininko administracijoje, 
910 MilIougMy Ava. Broo- 
klyn 21, N- Y. TaL GL 5- 
7281, vakarais GL 5-7068.

TeL STagg 2-5043

Hatthew P. Baliai

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

CARROL 
Funeral Home

pildome kiekviena pageldavi- 
mą.’jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director

Telefonas: 268 >5185

Barbara Rimgailartė, studen
tė iš Kolumbijos, savaitę sve
čiavosi pas savo gimines New 
Yorke. Rugpjūčio 21 išskrido 
atgal į Bogotą. Mėnesį pralei
do Chicagoje.

' Kun. Antanas Bukauskas, ku
ris1 vikarauja amerikiečių para
pijoje St. Louis, Mo., rugpjū
čio 20 vasaros atostogoms at
vyko į Bostoną aplankyti savo 
giminių ir draugų. Svečias ap
sistoję šv. Petro parapijos kle
bonijoje. , -

UMuvię radijo korporacijos 
piknikas rugpjūčio 12 Romuvos 
sode, Brocktone, praėjo labai 
sėkmingai- Pikniką teikėsi ap
lankyti Massachussetts genera
linis prokuroras ir kandidatas 
į JAV senatą J. McCormack, 
Jr. su žmona. Jie įteikė savo 
dovaną varžybas laimėjusiai Dia 
nai Ručytei. Pikniko dalyviai 
laimėjo ir . visą eilę kitų dova
nų,; kurias suaukojo Slyvynai 
ir jų duktė E. Šukienė, Marija 
ir Ed. Jansonai, Pr. Gerulskis, 
Ona ir St. Januškevičiai, S. 
Griežė ir k Steponas ir Valen
tina Minkai, radijo programos 
vadovai, nuoširdžiai dėkojo už 
įvairias dovanas, talką, progra
mos išpildymą ir atsilankymą į 
pikniką. Ypatinga padėka pri
klauso pikniko šeimininkui AL 
Dubauskui ir šeimininkei An
taninai Krupienei. Naujosios 
Anglijos seniausia radijo pro
grama girdima kas sekmadienį 
iš WLYN stoties 1360 banga 
tarp 1:00 ir 1:30 vai- dieną.

Studentai ateitininkai rugpjū
čio 19 susirinkime išsirinko 
naują Bostono draugovės valdy
bą: pirm. Ogidijus Užgiris iš 
Detroito, studijuoja Harvardo 
universitete, vicepirm. Rimvy
das Liutkus iš Norwoodo, sekr. 
Audronė Bariūnaitė iš Dorches-

HUnDO" UayTODC &
dirba vienoje iš', didžiausių 
Amerikos. McCalls spaustuvėje. <

Juzė Gražienė, gyv. 31O'De>* 
voe St., Brooklyne, staiga mi
rė rugpjūčio *22. Buvo Darijį^ 
ninko skaitytoja ir pranoškot? 
nų rėmėja. Nuliūdime paliko 
sūnų Antaną, marčią ir 4 anū-

Pagaliau amerikiečiai ima iš 
peties kibti į komunizmą. Ne 
vien tik žurnalistiniais straips
neliais, brošiūromis, prakalbo
mis.

Rugpjūčio 27 — 31 Carne- 
gie salėje (154 West 57th St.) 
pradedamos komunizmo studi
jos, kuriom vadovaus trylika 
žymių lektorių. Mokykloje bus 
siekiama dviejų dalykų: 1. nu
šviesti komunizmo filosofiją, 
organizaciją ir techniką, 2- pa
skatinti studentus, 'kad įgytas 
žinias panaudotų savo visuome
ninėje veikioje.

Paskaitos pradedamos 9 Vai. 
ryte, baigiamos 9:45 vai. vak. 
Kasdien studijoms skiriama 7 
paskaitas —viso 35 paskaitos, 
kuriose bus ryškinama komu
nistinė filosofija, partijos struk
tūra, komunistinio fronto or
ganizacijos, jų veikla per spau
dą, filmus, radiją, darbo uni
jas, infiltracija pietų Amerikon 

Darbininko administracija je ir pan.

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

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HO p E

M. P. BALTAS — Dtrectortas 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOS

— Reikalų V«dčjM

MO GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y. <

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFOKD AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
piknikui Brocktone rugsėjo 3, 
Darbo šventės dienoje. Kun. A. 
Kontautas yra seserų rėmėjų 
pirmininkas.

Inž. K. Daugirdas, gyvenęs 
Bostone jau per dešimtį metų, 
yra išvykęs į Chicagą. Jo šei
ma irgi nusikėlė pastoviam apsi 
gyvenimui į Chicagą.

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
skautai ir skautės rengia Mai
ronio vardo stovyklą nuo rug
pjūčio 26 iki rugsėjo 2. Stovyk
la vyks Cape Cod, Camp Child 
amerikiečių skautų stovyklavie
tėje- Mokestis 20 doL Maistą 
gamins amerikiečiai. Registruo- 
tis pas St. Subatkevičienę tel. 
AN 8-1992, arba pas K. Nenor
tą tel. TA 5-1932-

terio ir ižd. Almantas Meižys 
iš Brocktono.

Kun. Albertas Kontautas šią 
vasarą vieną semestrą gilino 
prancūzų kalbos ir literatūros 
studijas katalikų Lavalio uni
versitete Quebecke, Kanadoje, 
ir dalyvavo Lietuvos vyčių sei
me Nevvartee. Dabar ruošiasi

N. Y. Baifb skyriaus valdy
ba renkasi posėdžio rugpjūčio 
30 d. 7 vaL vak. Balto Cen
tro patalpose. Svarstomų pro
blemų tarpe yra rudens vajus 
New Yorke ir atstovavimas vie- 
nuotiktame Balto seime, kuris 
bus Baltimorėje spalio 13-14-

Baifb antro valdyba rugpiū- 
čio 29, 7:30 vaL vak. susiren
ka posėdžiui centro patalpose. 
Svarstomų dalykų tarpe yra 
keliolika šalpos prašymų, apy
skaitų priėmimas, seimui reng
ti komiteto tvirtinimas ir eilė 
kitų klausinių. Balto pirminin
kas kan. J. Končius dar tebė
ra Europoje; šiomis dienomis 
išvyko į Lenkiją.

Marytė Kikytė, Alto Informa
cijos Centro direktorė, išvyko 
atostogų pas buvusį kongres- 
maną Charles J. Kersteną, Mil- 
waukee, Wisc.

Kitivę (Maspeth, N. Y.) su
kakties aprašyme (rugpjūčio 10) 
įsibrovė netikslumas. Sukaktu
vininkus sveikino Kipras Sa
kalauskas, o ne Petrauskas.

Lietuva atsiminimų radijo 
piknike rugsėjo 9 Royal Gar-

Damijonas Damušis, 72 me
tų amžiaus, mirė rugpjūčio. 19. 
Palaidotas iš šv. Jurgio bažny
čios rugpiūfio 22 Švč. Trejy
bės kapinėse. Nuliūdime liko 
sūnus Juozas, dukra Ona Tere-. 
beizienė su šeima. Prieteliains, 
kurie už velionį aukojo mišias, 
gėles, ir. šalinskų įstaigai už 
paskutinį patarnavimą bei ku
nigams už atlaikytai Jmištas 
nuoširdžiai dėkoja liūdinti ve- 
lionies šeima-

Aidų žurnalo rugsėjo nume
ris skiriamas Maironio 100 me
tų gimimo sukakčiai paminėti. 
Numeris išeina padidintas.

Darbininko metiniame pikni
ke, rugpiūčio 26, sdunadienį, 
savo stalus turės lietuvių ka
talikų darbininkų klubas, taip 
pat Maspetho, Angelų Karalie
nės, Apreiškimo ir šv. Jurgio 
parapijų JDarbininko rėmėjai- 
Prisideda taip pat Lietuvos vy
čiai, skautai ir ateitininkai. Vi
si New Yorko ir apylinkių Dar
bininke skaitytojai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Kas dar 
norėtų dalyvauti dovanų pa
skirstyme, prašomi prisiųsti ar
ba atsinešti išsiuntinėtas aukų 
knygutes. Piknike spaudos kios- 

dens parke (Rahway, N. J ) gros bus galima užsisakyti laik- 
Worcesterio lietuvių karo ve- raštį, nusipirkti naujausių kny- 
teranų orkestras (Druni and 
Bugle Corps). Orkestrą sudaro 
65 berniukai ir mergaitės, šis 
orkestras yra laimėjęs varžy
bose daug premijų- Piknike

■ Parduodamas 55 akrų ūkis
I '1 ( I 1 i i i / ? ■ su 7000 talpos vištide ir .10

■ kambarių alyva apšildomu gy
venamu namu. Visi pastatai

i i/ |» Y™ nauji. Kaina 25,000 dol. Mo
i / g kėjimo sąlygos labai prieina-

f I mos- Rašyti: Mr. Joseph Col-
IHHHBBkSslHHHB HoKKrBR lins, RED. I, Scotland R. 97, 

»V. PRANCI9KAUS marmurM statute Keimetamlcps rte, patventifrta rugpUčto < NuutK B. KerMEenta. Box 193, Hampton, Conn.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMAS

TeL EVergreen 7-4335

SlffHBi ANHSKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsu
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
•ROOKLVN. tu V.

Hėfes bažnyčioje rugsėjo 12 
ZinK IrfKgr surinkta 414 dol.

i* Petite-parapijos CYO bo- 
r y. ms ru^nūčio 19 dalyvavo ar- 

Nukrvfiuotoio Jėzau* seselių kivyskupijos CYO muzikinių 
vfeiMKJyne, Brocktone, rugsėjo vienetų varžybose Salem, Mass. 
3 renkamas metinis piknikas. A gflipėje laimėjo trečią yie- 
įfeeeialūs autobusai išvaduos tą ir 100 dol. premiją. 
&30 vaL ryte nuo lietukų pi? 
liečiu klubo.. Kelionei bilietus 
galima gauti pas N- Grabijolie-

Į KENNEBUNKPORT, 
MAINE specialiu autobusu 
organizuojama
Darbo dioncs savaitgalyje
— rugsėjo 1 — 3-
Bus lankomas Liurdas, Kry 
žiaus keliai, šv. Antano 
šventovė, dailu* Atlanto 
pamarys, Tėvų Pranciško
nų sodyba ir k.
Kelionė su nakvyne ir val
giu vienam asmeniui 27

W!LLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

švč. Trejybės lietuvių para-, 
pi jos metinis piknikas bus rug
piūčio 26, sekmadienį, Lietuvių 
laisvės parke, Linden, N. J. 
Pradžia 1 vaL -popiet Nuo 4 
vai. gros Gutauskų orkestras. 
Svečiai - bus; Prašinami gar
džiais valgiais ir gėrimais.

Pikniko pelnas skiriamas 
naujos parapijos svetainės sta
tybai. Visi parapiečiai, draugai 
ir kaimynai maloniai kviečiami 
kuo gausiau paremti naujos sa
lės statybą. Senoji parapijos sa
lė jau nugriauta, jos vietoje 
statoma nauja- Pastatas gražiai

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parikvay Statioa)

WOODHAVEN, N. Y.

SuteOdam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrginfai 7-4499

aMHjfmae Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkttL neiki ir lengvai 
Jtakuėlaml. Neatrodo dažyti. At- 
staddte 33.00 už Odete 8 oc bonk*. 
Kanadoje R-00. Garantuojame, bū- 
«te patenkinti. — TROPICANA, 
'DepL A; P.O. Rax 308, CKnten, InA

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

LaMotuvft) Direktorius 
ir Balcamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
WORCE8T£R, MASS. 

PL 4-0757 PL 4-11*5


