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Rusija išgyvenanti krizę?
Washingtone birželio 13 ir 

14 Vokietijos kancleris dr. K. 
Adenaueris turėjo dvi konfe
rencijas su valstybės sekreto
rium Dulles ir pasitarimą su 
prez. D. Eisenhoweriu. Spaudai 
duotas komunikatas skelbia, 
jog abu kraštai

atmeta Vokietijos neutralu
mą, kurio nori Sovietai; Vokie
tijos saugumas galįs būti už
tikrintas tiktai drauge su visa 
Europa.

Spaudai Adenaueris pareiš
kė, kad .-“Sovietai siekia po 
mumis pasikasti”, žodžiu “mu
mis” jis pavadino visus Vakarų 
sąjungininkus, prie kurių da
bar priklauso ir Vokietija. Jo 
nuomone,

Rusijoje dabar yra aštri ūki
nė krizė ir vidaus neramumai.

Tai jisai pora kartų pabrė
žė; dėl to derėtis su ja sąlygos 
yra “patogios”. Adenaueris dar 
nurodė, kad Sovietai yra tas 
pats priešas Atlanto ir Facifiko

erdvėje. KaTvienur jie tari dau- Birželio 17 New Yorke jis 
giau sutelkti jėgos, kitur lieka tarėsi, su Prancūzijos ir Angli- 
mažiau. Išvada: - . . v................................ ». . .

negalima atieisti spaudimo į 
Rusiją no vienoje vietoje.

Washiųgtonas Adenauerio vi
zitu ir nusistatymu patenkin
tas. čia manoma, kad Vokieti
jos kancleris* nesiduos į Mask
vą nuviliojamas prieš 4 konfe
renciją.

Birželio 17 New Yorke jis

Į LAISVĘ J. Dagio skulptūra medyje

į tenai visi keliai mus veda 
Didžiojo tikėjimo jėga, 
Tirpdo nevilties kiečiausią ledą . 
Atgimimo žiežirbos degą 
To širdy, kurs eidamas neklumpa, 
Kurs kely tėvynės nejieškos — 
Jo kelionę, amžių metuos trumpą, 
Pergalė ir laisvė vainikuos!

Bem. Brazdžionis

Karinis biudžetas,

JAV biudžete paskyrė 31 mi
lijardą ir 800 milijonų dolerių. 
Pernai karinis biudžetas-buvo 
3 milijardais mažesnis. Naujos 
sumos numatytos didesnei ga
mybai sprausminių bombone
šių tolimos distancijos.

Taip pat paskirta 5 milijo
nai prez. D. Eisenhowerio iš
keltam planui padėti draugiš
kiem kraštam atominę energi
ją panaudoti taikos reikalams.

Ką svarstys 4 didžiųjų konferencija?
Sovietai sutiko, kad 4 didžių

jų konferencija prasidėtų Švei
carijoje, Ženevoje, liepos 18 ir 
truktų 3—4 dienas, kaip siūlė 
prez/ D. Eisenhoweris. Ligi šiol 
dar nesutarta, kokie klausimai 
bus svarstomi. Anglija ir Pran
cūzija tyli. Pasisakė tiktai JAV 
ir Sov. Sąjunga. Dulles, kalbė
damas per radiją, pareiškė, kad 
turėtų būti svarstomas Vokie
tijos suvienijimas, ginklavimo 
apibrėžimas, pavergtųjų tautų

išlaisvinimo problema ir tarp
tautinio komunizmo destrukty- 
vinė veikla. Maskva labai ašt
riai puolė tas Dulles sugesti
jas. Ji iškėlė savo “problemas”: 
atominių ginklų uždraudi
mas, visos Europos saugumo 
sistema, taika Azijoje ir ko

Susitarė su G.M.C.

Detroite birželio 14 W. Reu- 
theris, UAW unijos pirminin
kas, sudarė trejiems metams 
sutartį su General Motors ben
drove tokiais pats pagrindais, 
kaip ir su Fordu. Darbininkams

Visų atkreipiamas dėmesys, 
kad Maskva nesuminėjo Vo
kietijos suvienijimo. Iš to iš
vada: norėtų sau palankiu 
būdu su vakarų Vokietija su
sitarti dar prieš konferenci
ją, ir Vokietijos klausimą iš 
darbų tvarkos išjungti. Norė
tų išjungti ir Sovietų okupuo
tų kraštų klausimą.

jos užsienio reikalų ministeriais.

• Oro atakos pratimai birže
lio 15 JAV buvo pravesti patys 
didžiausi Jie lietė ir Washing- 
toną. “Prezidentas savo būsti
nę buvo perkėlęs į miškingus 
kalnus už 300 mylių nuo Wa- 
shingįono, perėmęs ginkluotų 
pajėgų vadovybę ir paskelbęs 
krašte nepaprastą padėtį. Civi
linė gynyba pranešė, kad 53 
Amerikos miestai buvo palies
ti atominių bombų”. Pratimai 
praėjo sėkmingai.

• Amerikietis Noble, kuris 
buvo kalintas Vorkutoje, iš 
Sovietų Sąjungos reikalauja 2 
milijonų doL atlyginimo.

OVETA C. HOBBY, gerovės 
sekretorė, pasisakė prieš demo
kratų siūlymą visus vaikus nuo 
polio ligos skiepyti nemoka- 
mai.

Ginčas dėl skieptu 3
„ Ovota C. Hobby, viešosios 
gerovės sekretorė, Senato dar- 7? 
bo komisijoje griežtai pasisa-'a* 
kė prieš demokratų siūlymą| 
nemokamai skiepyti nuo polio 
visus vaikus iki 19 metų. Jos 
manymu, tai kainuotų 135 miL 
dolerių į metus ir vestų į “me- 
dicininio patarnavimo suvalsty-g/ 
binimą”. Ji palaikė prezidento -|| 
siūlymą skiepyti veltui tik ne
pajėgiančius mokėti vaikus ir ?. 
tai kainuotų tik 35 mil. dolerių.
Tačiau demokratų siūlymas ar- įį 
čiau visuomenės pageidavimo, 
kad medicinos srityje valstybė įg 
nepaliktų visko privačiai ini- 
ciatyvai, kuri žmonių gydymą 
iš viso daro brangų.

Skiepijimas nuo polio Saiko . į 
serumu buvo sustabdytas, kai. S 
susirgo 146 įskiepyti vaikai 
Dabar imta skiepyti toliau. Li
gi šiol paskiepyta 6 mil. vaikų.

RANKŲ NENULEIDAU IR SUNKIAUSIOSE APLINKYBĖSE
Vokietijoje birželio 6 įvyko Eltos Informacijos 

astuonių VUKą sudarančių 
grupių pasitarimas. Sutarta, 
kad dabartinė padėtis reikalau
ja sudaryti kiek galima plates
nį bendradarbiavimo pagrindą, 
padidinant VLIKo sąstatą ir į 
Vykdomąją Tarybą įjungiant 
socialdemokratus. Tie klausi
mai turi būti dar išaiškinti su 
VLIKą sudarančių grupių cent
rais. VLIKas po to susirinktų 
posėdžio priimti galutinių nuta
rimų.

Birželio 7 VLIKo posėdyje, 
įvykusiame po grupių pasitari
mų, VLIKo pirmininkas ir Vyk
domoji Taryba nutarė atsista
tydinti, kai bus sudaryti nauji 
organai Vykdomoji Taryba 
būtų sudaryta Jš 5 asmenų, į- 
traukiant naujų žmonių. Pasi
keitimai turėtų įvykti į liepos

mėn. galo.
Ryšium su tuo VLIKo pirmi

ninkas prel. M. Krupavičius at
sakė į jam pateiktus Eltos klau
simus:

— Kaip Tamsta vertini skel
biamą komunikate susitarimą?

— Teigiamai. Juo nuošir-

- atsidėjęs to siekiau. Įsibrovusios 
į VLIKo narių tarpą negerovės sie^ti- 
negalėjo teigiamai veiki ir į 
jo darbus. O jo darbai ir sieki- 
mieji tikslai yra svarbiausi 
mums šiais laikais ir sąlygomis. 
Tos negerovės, suinteresuotos 
spaudos dar sutirštintos ir iš
margintos, buvo permestos į 
visuomenę ir ją tarpais per 
daug dilgino. Tai skaičiau ža
lingu reiškiniu. Spėju, kad. šį

sutarimą įvykdžius, visa tai at- ;• J 
kris. Jo įvykdymu tikiu, nes 
neturiu pagrindo ’■ įtarti, kad * 
antroji susitariančiųjų pusė t 
būtų turėjusi užpakalinių min
čių. Tikiu, kad jie nuoširdžiai 
susitarė ir lojaliai tą susitarimą 
vykdys. Jei jis įvyks, pasiliks 
dar vienas opus klausimas — 
santykiai su St. Lozoraičiu. 
Labai trokštu artimiausiu lai
ku to susitarimo ir su juo pa-

— Ar šis susitarimas 
tutinai baigtas? -

— Tai yra tik susitarimo da
lis. Ją pavadinčiau techniškai 
organizacine dalimi Aš, kaip 
VLIKo pirmininkas, nieko ne
laukdamas, tuoj po VLIKo po
sėdžio pradėjau su grupių 
atstovais pasitarimą sutarties 
klausimais. Antras jos etapas— 
grupių centrų pritarimas ir tais 
klausimais 
paskutinysis — bendradarbia- 4
vimo platforma. Ji. mano išma- |
nymu. turėtų liesti tik prak
tiškuosius klausimus, su kuriais 
naujiems laisvinimo organams 4 
teks darbe praktiškai susidurti.- 
Principų grynai teorinio pobū
džio — bent šiuo tarpu — ne
reikėtų liesti, nes jais bus sun
kiau susitarti ar bent tai reika
lautų daugiau laiko. O to laiko 
gaišti negalima. Bendradarbia
vimo platforma yra svarbus 
klausimas. Tik clara pacta ami- 
cos faciunt — tik aiški sutartis 
daro prietelius, ir- tik ji leng
vina ir daro galimą bendra- ■ 
darbiavimą
— Tai Tamsta esi optimistas? g

— Jei optimizmu Tamsta • 
skaitai nenuleidimą rankų ir 
sunkiausiose aplinkybėse, tai ta Sį
prasme aš esu optimistas. Ran- ||
kų niekad nenuleidžiu ir visa- ų 
da tikiu žmonių gerais norais i 
Tačiau turiu pažymėti, kad sun
kumų prieš akis dar turim ne- c 
maža nugalėti Jei nepavyks, į 
kuo aš nenoriu tikėti, teks ieš- ; 
koti kitos išeities. Iširti VU- 
Kui jokio pagrindo nėra. Ta
čiau, jei jo priešams tai pavyk* i 
tų padaryti, tai būtų lietuviška- 4 
jai bylai sunkiai atitaisomas Į
smūgis. Tik visų vieningas dar- |
bas tą dalbą gali palengvinti ir |

savaitėm, padidinamos atosto
gos, pensijos, šventės, valandi
nis atlyginimas už darbą nak
ties metu ir šventėse. Taip pat 
sutarta, jog bus reikalaujama, 
kad darbininkai privalomai pri
klausytų unijai.

Nedarbo metu atlyginimui 
mokėti sudarytas 150 milijonų 
dolerių fondas. Tačiau iš (o 
bus mokama tik tiek, kiek Ihiks, 
prie valdinės pašalpos iki 65 
proc.

Laimėjusi ir su 'General Mo
tors derybas, unija toliau spaus 
kitas automobilių gamybos 
bendroves, su kuriomis senos
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Birželio 19 visi dalyvaujame pamaldose, 
protesto mitinguose ir tylos minutėje; 
tai mus' sujungs su kenčiančia Lietuva

• Estijos ministeris Lietuvai, 
paskutinis prieš bolševikų in
vaziją, lankėsi Vliko būstinėje 
ir tarėsi su Baltijos Tarybos 
nariais. Nutarta imtis žygių, 
kad StraSsburge prie Europos 
Tarybos būtų sudarytas pasto
vus biuras pavergtųjų tautų 
reikalam ginti.

• Pavergtęję tautę veikimui
sekti iš bolševikų pusės Praho
je sudarytas centras, guriam 
vadovauja rusas- karininkas _____ ____________ ____________
Molotovas. Centro uždavinys imtųsi žygių atstatyti seną pa-

• Klaipėdos krašto vokiečiai sekti bolševikų pavergtųjų tau- dėtį (1938 m.) ir sudarytų su 
gauna iš savo artimųjų laiškus tų komitetus, kurie kovojo dėl Roma naują konkordatą; tari 
iš Sibiro. Klaipėdiečių buvo la- savo krašto išlaisvinimo (pav., boti tuojau -panaikinti nacių ir 
bai daug išvežta 1945 m. Kiek Vliką), antibolševikinę spaudą, bolševikų įvesti neteisėti įstaty- 
jų liko gyvų po 10 metų, nėra žurnalistus, informacijos biu- mai. Taip pat iš vyriausybės 
jokios žinios. , ( - rus ir visą surinktą medžiagą reikalaujama pripažinti bažny-
• Kuršo katilo, kur vokiečiai perduoti Sovietų slaptai polici- floje sudaromas Jungtuves,

ir įfabaltiečiai prieš Sovietus i3’- !
laikėsi iki 1945 m. karo pa- ’

• TYLOS MINUTĖ ryšium 
su ištremtųjų j Sibirą prisimi
nimui skelbiama birželio 19,

• Lietuvoje, kaip buvusieji 
vokiečių karo belaisviai pasa
koja, iki 1949 metų gyventi 
dar buvo pakenčiama. Ypač vis
kuo buvo patenkinti rusai, ku
rie veržėsi Lietuvon. Vėliau 
ėmė gyvenimas prastėti (Kol-
chozų stiprinimo pasekmė.
Red).

PERONAS IŠĖJO | ATVIRI KOVĄ SU KAT. BAŽNYČIA
viršum kardinolo rūmų. Su kar- ieškota “kaltinamos medžia- 
dinolo žinia paskelbtas prane- gos”. Katalikų organizacijų 
Šimas tą kaltinimą griežtai at- būstinės užantspauduotos, 
meta. Nurodoma, kad katalikai 
nemažesni yra patriotai už Pe
rono pakurstytas mušeikas. 
Peronas iš savo pusės pasakė 
per radiją kalbą, aštriai pulda
mas katalikus, ypač kunigus, 
išvadinęs juos “vilkais avies 
kailyje”. Birželio 13 "darbo 

miesi nuo užpuolikų dalis žmo- konfederacija”, peronistai, nu- 
nių buvo subėgusių į gretimus traukę darbą Buenos Aires su- 
kardinoto Hunus. Perono poli- ruošė triukšmingas demonstra
cija įsiveržė į rūmus, areštavo cijas prieš katalikus. Peronas 
virš 400 žmonių, suėmė kardi- ir vėl kalbėjo, grasindamas 
nolo pagelbininką vysk. Ma- Bažnyčiai: “jei ji pastatys vie-
nuel Tato ir vysk. Roman Pab- ną Žmogų, mes pastatysime

____ __________ _____ lo Novos. Kardinolo Santjago prfeš jį dešimtį”.
Šiuo tarpu tebėra visiems pri- Copello nebuvo — jis guli li-

• Vysk. Fr. D. Donaghy, valomos civilinės jungtuvės, gorinėję. Perono vyriausybė
- anuos vyskupus apkaltino, kad

Automobilių pabrangimas, 
sakoma, yra neišvengiamas.

AUSTRAI KATALIKAI 
NORI KONKORDATO

Austrijoje kardinolas Teodo
ras Innitzeris reikalauja, kad 
Austrijos vyriausybė tuojau

Argentinojo Perono kova su 
Bažnyčia pasiekė aštrių formų 
po praėjusio sekmadienio įvy
kių Buenos Aires. Birželio 12, 
sekmadienį, popietinių pamaldų 
metu Perono organizuota ban
da puolė prie katedros katali
kus, šaudydama ir apmėtyda
ma juos akmenimis. Vieno ku
nigo automobilis buvo padeg
tas, 25 žjpones sužeisti. Ginda-

baigos, nors rusai jau buvo ūžė- amerikietis, ištremtas iš Kini- įvestos okupantų. Iš vyriausy- anuos vyskupus apkaltino, kad 
mę Berlyną, daugiausia žuvo jos, pareiškė, kad kalbos apie bės sluoksnių pareikšta, kad jfe sukėlė riaušes ir kad kata-

— arti 14.000. Apytik- religinę laisvę raudonoje Kini* normalių ryšių su Katalikų Baž- “išniekinę Ayntinos ve
rtai daviniai suvesti tik po 10 joje, yra melas. Kinijoje tas nyčia atstatymas bus riifttai ^a^”» kuną^ Perono šalininkai 

neriję demonstratyviai iškelti

Birželio 14 visame krašte 
padarytos kratos katalikų pa
rapijų klebonijose, bažnyčiose, 
organizacijų būstinėse ir pri
vačiuose namuose. "Policijos

Birželio *15 suimti minėti du 
vyskupai n* nieko neleidžiant 
su savim pasiimti, pasodinti 
ir išvežti Romon —ištremti iš 
krašto. Abu jie yra Argentinoje 
gimę ir Argentinos piliečiai. Pe
rono spauda skelbia, kad "jie 
pabėgę”. Vatikano sluogsniuo- 
se kalbama, kad tai automatiš
kai Peronui užtraukia eksko
muniką.

New Yorko “Herald Tribūne” 
birželio 15 įžanginiame smer
kia Perono siautėjimą prieš ka
talikus, prostitucijos legaliza
vimą, diktatūrines priemones. 
Visą triukšmą laiko paties Pe
ronų sukeltu. Tai gali kraštą 
sukrėsti ir sudaryti užsienyje 
nepalankumą Peronui, aiškiai 
siekiančiam diktatūros. (Dau-

žygių, kad prieš 4 didžiųjų kon
ferenciją Paryžiuje įvyktų po-Ą 
Utinis pasitarimas, kuriame da- ■ 
lyvautų Vliko. diplomatų. Alto 
ir Lietuvos Laisvės Komiteto
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Švintant grįžome link Mater- 
dci. Einant viena siaura gatvele 
pastebėjau, kad kunigo žygis 
nebuvo veltui. Priėjęs prie vie-

Toliau korespondentas kelia 
klausimą, kaip kaimynai rea
guos į “nepaprastus svečius” ir 
kokios pasklis kalbos apie jų 
“uždarą gyvenimą prabangoje”? 
Esą-dvi savaitės parodysiančios.

rusų delegacija San Francisco 
mieste sau pasirenka “supuvu
sio kapitalizmo prabangą”.-1951 
metais, kai buvo pasirašoma 
taika su Japonija, Sovietų Są
jungos delegacija gyveno irgi 
Hillsborough viloje — “The 
Uplands.”

San Frandsca miestan, suva
žiuoja 60 valstybių delegacijos 
Jungtinių Tautų dešimtmečiui 
minėti. Iškilmės prasideda bir
želio 20, bet delegacijų įgalioti
niai jau dabar ieško patalpų įsi
kurti. Kai “kapitalistai” pasi
tenkina viešbučiais, “proletarai” 
samdo prabangias vilas. Prašo
me apię,tai, pasiskaityti^ dien
raščio “San Francisco Examin- 
er” (birželio 8). Iškarpą Darbi
ninkui prisiuntė vienas lietuvis 
iš San Francisco. Raportažą pa
rašė John F. Allen. Štai jis:

gyv. 422 Menahan Str^ Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYacint 7-4677

flmėtrdžud rOpttktet ir'naujauį ateivių lietuvių vt 
£/ lietuvybės išlaikymu, gali tik pa- suomenė juos laikė visai nuo- 

.• sififcbugž^ kad laikinasis-Lietu- širdžiai ir išlaikė sėkmingai Jų
* Bendruomenės Organizavi- gretos didės, ne mažės. O tai

darbą vainikavo laimėjimu. 
Bendruomenės daigas, kaip vi
si žinome, augo labai sunkiose 
sąlygose. Jį be paliovos stelbė 
abejingumas, negailestinga kri-

t raukia. Ten jisai susitvarky
siąs dokumentus ir vėl grįšęs 
atgal pas savo draugę — pran
cūzaitę Yvonne. Normandijoje. 
Normandijon jis pakliuvęs pra
ėjusio karo metu su vokiečių 
kariuomene. Kai amerikiečiai ir

On Regular Savin®! Account* 
Intereat atarta the fint ot the moath 

*n aunu from $25. to $10,000.

J. MALDUTIS, namu tel. HY 7-3247
Z. ŽALIAUSKAS, namų tel. GL. S-S659

riausios jiems sėkmės, jei mes 
visi nesijungsime jai į talką. Ne 
žodžiai, bet darbai šioje link
mėje lietuvių tautos kovoje 
pateisins mus prieš mūsų tau
tos istoriją, kuri ne su mumis 
prasidėjo, ne su mumis ir baig
sis. A-K.

PIRMASIS SEKRETORIUS
“Anie du rusai buvo Alek

sandras Zinčiukas. Sovietų am
basados Washingtone pirmasis 
sekretorius, ir Vosylius Kaze- 
nieyas, rusų delegacijos Jungti
nėm Tautom patarėjas. (Nuro
doma, kokius namus jie ir dar 
3 rusai apuostė, bet čia pralei
džiame. Red.).

Tayloras pareiškė, kad tie du 
rusai buvo “labai, labai paten
kinti”, apžiūrėję McNeil vilą ir 
susižavėję maudymosi, baseinu, 
balkonais, gamtovaizdžiu, o la
biausia — uždarumu.

Tasai namas, dviejų aukštų 
“stucco”, Kalifornijos stiliaus, 
tupi viduryje keturių akrų že
mės, visas aptvertas ir apvestas 
gyvatvore, apaugęs krūmais ir 
dideliais medžiais. Be kitų kam
barių, kurie apstatyti elegantiš
kais baldais, pačiame name yra 
12 miegamųjų su 10 vonių. Dar 
3 miegamieji su vonia prieina 
prie garažo, kuriame telpa 3 
mašinos.

Kai rusai čia apsigyvens, bus 
paleisti atostogom visi McNeil 
tarnai, nes rusai atsigabens sa
vuosius, net ir sodininką, kaip 
pareiškė Tayloras.

Tai nebe pirmas kartas, kai

"Padra, paskubėk: jau skam
bino ankstyvosioms mtštomt."

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.L t

nes valkata tarė:
“Padro, dvok man vianą ci

garetę".
Kun. Borelli šypsodamasis 

pastebėjo: “šioje zonoje esu 
perdaug pažįstamas. Kitą kar
ta teks eiti ten. kur dar nesu

paklausiau. Atsakė, kad prak
tiškai apskaičiuoti yra labai 
sunku. Šiandien jų skaičius yra 
žymiai sumažėjęs, bet vis tik ši 
“socialinė žaizda” dar nėra už
gijusi. Pasiliko daugiausia tie 
vaikai — valkatos, kurie palai
ko nuorūkų prekybą, o ji siekia 
apie 15.000.000 lyrų į mėnesį. 
Taip neseniai rašė kunigas Bo
relli savo laikraštėlyje “Valka
ta”. Kiti verčiasi visokiais triu
kais, apgavystėmis, kurios yra 
žinomos kiekviename pasaulio 
mieste, dar kiti vagišiauja, 
krausto kišenes ir yra šio “ama
to” profesionalai.

Kunigas man pasakojo, kad 
tie vaikai — valkatos, kurie čia 
po mūsų akių sukinėjosi, 

priklauso labai gudriai orga
nizacijai, ‘ r-

vadovaujamai skrupulų netu
rinčių individų, kurie 'baisiau
siai išnaudoja vaikus — val
katas. Už du ar tris šimtus lyrų 
nakčiai ištisos šimtinės vaikų 
atlieka tikrai sunkų darbą, pa
silenkdami tris ar keturis šim
tus kartų paimti nuo žemės 
nuorūkoms. Jie padalinami į 
būrius. Pirmasis veikia stoties 
rajone: kavinėje, laukiamoje sa
lėje, prie traukinių. Kitam yra 
paskirtas uosto rajonas. Dar 
kitas yra susirišęs su užmies
čio kinais: vaikai po seanso iš
šluoja kino patalpas ir už tai 
gauna pasilaikyti iššluotas nuo
rūkas. Pagaliau dar kitas jau 
“specialistų” būrys paleidžia
mas į pajūrį, prie liuksusinių 
viešbučių, kur galima rasti pa
kankamai užsieninių gero taba
ko cigarečių ir cigarų nuorūkų. 
Yra vaikų — valkatų, kurie 
“darbuojasi” savystoviai, tačiau 
surinktąsias nuorūkas parduo
da vistiek tai pačiai “organiza
cijai”.

Tuo tarpu anie trys vaikai 
prisiartino prie mūsų stalelio. 
Vienas jų paprašė kunigą ciga
retės. Bet dalykai vystėsi visai 
ne taip, kaip buvau laukęs: ku
nigo persirėdymas “neveikė”,

1951 m., kada “Valkatų na
mai” išgyveno didžiausią kri
zę, įvyko tai, ką kun. Borelli 
vadina stebuklu. Agnano ark
lių lenktynių loterijoj pirmoji 
premija teko neparduotam bi
lietui. Pagal loterijos taisyk
les tokiu atveju likusieji pini
gai turi būti paskirti labdarin
giems tikslams. Kun. Borelli 
surikiavo savo valkatas, ir visi 
būriu prisistatė prašyti tų mi
lijonų. Buvo vargas, kol įtiki
no kompetentingus asmenis, 
kad jie yra reikalingi pašal
pos. Betgi dalis laimėjimo te
ko ir jiems. Atminimui to įvy
kio šiandien kunigo kambary
je galima matyti padidintą 
nuotrauką "valkatų milijonie
rių", kurie stovi šalia premiją 
laimėjusio lenktynių arklio.

praeivius, sėdėjimas sukryžiuo
tomis kojomis ant šaligatvio, 
rūkymas, netgi jo nusišypsoji
mas ir gestai rodė
tobulą gatvės valkatą, koki gali
ma matyti teatro komedijose, 
kurias tas kunigas tikriausiai 
yra matęs vaidyboje. ,

Susėdome vienoje prie stoties 
kavinėje, kurios neužsidaro išti
są naktį ir kurios yra mėgiamos 
užeigos vietos visų naktibaldų: 
viešbučių nurodinėtojų, aikštės 
patarnautojų (tai kategorija su
tinkama tik Neapolyje), sergan
čių nemiga (dažniausia dėl vek
selio. kurį sekančią dieną reikia 
išpirkti tuščia kišene), linksmų 
ir labai ryškiai nusidažiusių pa
nelių, pa, ir pagaliau kelėtos 
vaikėzų? berankiojančių nuorū
kas.

Kunigo — valkatos akis iš po 
nukarusios < čiuprynos ,įtuąjau 
pastebėjo iris nuskurusius vai
kus, ■

kurie, landžiodami po kavi
nės lankytojų kojomis, rinko 
nuorūkas. Viena iš jų įspyrė 
snaudžianti “datna’.’, kai vaikas 
sutrukdė jos miegą. Kun. Borel- 
ii pašoko tartum pats būtų į- 
spirtas. Tęsdamas pokalbį su 
manim jis, panaudodamas tar
tum veidrodi lakštingalai (sa
koma. kad lakštingala, maty
dama veidrodyje save, gražiau
siai gieda), išsitraukė iš savo 
kišeniaus pakelį amerikoniškų 
cigarečių ir nežymiai pabėrė 
jas ant stalo.

— Kiek Neapolyje yra liku
sių vaikų — valkatų?

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi collision, dažymo ir mecti. taisymo darbai.
Darbas atliekamas puriai ir sąžiningai.

937 GRANU STREET
BROOKLYN, N. T.

SUNKIOJI SARGYBA
“Jei pasikartos tas pats, tai 

McNeil vila dvi savaites bus sau
goma policijos, FBI ir dar spie
čiaus rusų agentų. Be to, pra
nešama, kad rusų delegacija 
tiek pat yra susirūpinusi susi
siekimu (ta vila yra 18—20 my
lių nuo San Francisco, Red.), 
kaip ir apsigyvenimu. Kai kitos 
delegacijos pareiškė pasiten
kinimą, kad jos gaus viešbu
čius ir bus vežiojamos 6 armi
jos kareivių — šoferių, rusai 
pranešė, kad jie turės savo 
“draiverius”. Jie pareiškė, jog 
bus patenkinti, jei galės išnuo
moti automobilius per Jungti
nes Tautas, kurioms mašinas 
siūlo vietos automobilių agen-

Praslinko jau keturi metai. Pa
sibaigė laikas, kada kun. Borel
li.buvo slaptas valkata, šiandie 
jis (velkasi valkatos drabužiais 

....... su kardinolo palaiminimu ir po-
ti ir pasidžiaugti, kad jie imasi Hcijos vado sutikimu. Jo misija 
tokie sunkaus uždavinio, auko- dar nėra baigta. Nors “Valkatų 

namuose” jau yra apie 500 sve
čių tarp 9 ir 14 metų, bet pas
kutinis valkata dar neišnyko iš 
Neapolio gatvės,

Italų spauda su dideliu su
sidomėjimu seka šio kunigo — 
valkatos veikla. Vienas žurna
listas aprašo susitikima su juo 
vieną naktį Neapolio gatvėje:

“Kai sutikau jį, persirėdžiu- 
sį stoties aikštėje, kur buvome 
susitarę susitikti, buvo sunku 
jis atpažinti. Nekalbant jau apie 
plaukų pluoštą, kyšantį iš po 
pakreiptos ant šono kepurės, 
visi jo judesiai, žiūrėjimas į

“Ketui iasdešimts nepaprastų 
'proletarų draugų, kurie atsto
vaus Rusiją Jungtinių Tautų su
sirinkime, apsigyvens Hillsbo
rough viloje (mansion), vertoje 
400.000 dol., su 15 miegamųjų 
ir plaukimo baseinu. Mat, jų pa
sirinkimas kapitalistinės pra
bangos, kaip ; vakar pranešta, 
atiteko Neal McNeil namams, 
nuošalioje, uždaroje vietoje, 
puikiame gamtovaizdyje, 1901 
WiHow Road. Norėdami tokioje 
prabangoje dvi savaites pagy
venti, Sovietai tik grynos nuo
mos sumokės 4000 dolerių”....

AVANGARDINĖ SARGYBA
“Delegacijos avangardinė sar

gyba (bolševikai sakytų — pry- 
šakinė, Red.) su virėjais ir ki
tais tarnais, kaip laukiama, tu
ri pasirodyti dar prieš Jungtinių 
Tautų dešimtmečio sesiją, kuri 
susirenka Operos Rūmuose bir
želio 20.

Tuo tarpu savininkas McNeil, 
San Francisco naudotų automo
bilių pardavėjas, su savo žmona 
ir trimis vaikais, pradings atos
togoms, palikdamas savo na
mus, gerai viskuo aprūpintus, 
ir dar — baseiną sklidiną van
dens. ’

Namai buvo pasirinkti tik ta
da, kai juos apžiūrėjo du rusai 
tarpininkaujant namų pirkimo 
ir pardavimo agentui Leo J. 
Taylor iš 2330 Union Steet.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

Turime gerų namų pardavimui—AVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai,

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8606 85th Street,

Prancūzę policija pagavo per 
sieną į Vokietiją norėjusį pe
reiti žmogų. Žmogus buvo iš
blyškęs kaip drobė, ilgais iki

• Angtijaja geležinkeliečių pečių plaukais, namų darbo 
keistais rūbais, be dokumentų. 
Jisai pasisakė esąs austras, 
slaptai keliaująs namo, nes gir- anglai 1944 

dėjęs, kad iš ten rusai pasi- -Normandijoje, jis buvęs atskir- kutos.
• - • t

streikas pasibaigė streikavu
sių geležinkelio mašinistų lai
mėjimu. Jiems pakeltas atly
ginimas.

no laužo durų pasibeldė. Duris 
atidarė vyras, kuris pamatęs 
kunigą — valkatą, siekė bučiuo
ti jam ranką. Kunigas Borelli 
tarė:

"Mykolai, pastebėjau, kad ta
vo sūnus Antanas šiąnakt yra 
stotyje; jis prašė manęs eiga-; 
retės. Jei jis, nesiliaus valkiotis 
naktimis, aš jį pasiusiu į kalė
jimą."

Vyras rodosi suprato: jis link
telėjo galva ir sumurmėjo:

“Kaip tik aš jį nutversiu, at
gabensiu pas jus.”

Ėjome toliau. “Jei rytoj ma
ne aplankysi, tęsė, supažindin
siu su Peppinello. kuris netru
kus tuoksis.”

Peppinello istorija žinoma 
visam Neapoliui. Su jo vardu 
jungiamas

vardas kunigo, kuris "gina 
valkatas teisme".

Tas Peppinello. prisiglaudęs 
“Valkatų namuose",*dieną mie
godavo. o naktimis eidavo va
gišiauti. Reikalas baigėsi ma
žamečių teisme. Pirmiausia kal
bėjo valstybės gynėjas. Paskui 
žodį paėmė kun. Borelli. Tai. ką 
jis pasakė, yra užrašyta bylos 
aktuose. Bet jo kalba buvo to
kia jaudinanti, kad net proku
roras. išsitraukė nosinę, šluos
tėsi ašaras. Peppinello buvo pa
leistas kunigo atsakomybėū: o 
jis išsivesdamas vaiką iš teismo 
tiek tepasakė:

"Dabar, sekantį kartą, kai 
pakliūsi, tai į kalėjimą eisime 
abu kartu".

vesti”.
Kunigas rengiasi pranykti 

atviruose namo vartuose ir at
sisveikindamas mirktelia man 
viena akimi lygiai taip, kaip da
ro valkatos. Viename langė -pa
sirodo senas zakristijonas ir sa-

PERONO POLICIL 
akiniais — kunigas.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eestern Parkvray at Noatrand Avenue 
Your Depoaiu in Thls Bank Are Fully Inaured 

Up to $10,000.
Member Federel Depodt Insurance Corporatfea

laidas, kad Eetuviš&m kraujui 
bus įkvėpta daugiau lietuviškos 
dvasios.

Viena pati naujoji LB vado
vybė visko nepadarys. Ne ką 

į., tika, ir šalti politiniai vėjai. Jei padės ir mūsų linkėjimai ge- 
šiandien jis jau įleido šaknis ir 

fe. pats galės spirtis prieš, vėjus 
-•fe- bei audras, tai yra- neginčija- 
f-V-;-- mas prel. Jono Balkūno ir LO- 
fe Ko nuopelnas.

- Organizacinė stadija baigta, 
fe fe išrinkta nuolatinė vadovybė, 
^fekuri netrukus perims bendruo- 
iį - menės vairą. Amerikos lietuyių 
fe ' tarpe šis įvykiš nėra eilinis. Jis 

yra didžios reikšmės kiekvie- 
ife -nam, kas nori vadintis lietuviu, 
fe-' Tai yra regimas ženklas, kad 
lį. amžinosios lietuvybės ugnis 
fe bus gaivinama ir puoselėjama 
^ taurių pasišventėlių rankomis.

Bendruomenė , yra atvira 
fe kiekienam lietuviui, nepaisant 

; ar jis seniai ar neseniai čia at- 
vyko ir kur jis gimė.

fe Tas atvirumas visiems buvo 
?'fe parodytas vykdant demokrati- 
fe nius rinkimus į vadovybę ir vi- 
■fe sus kviečiant dalyvauti baisavi- 
? me. Kam užteko lietuviško su 

sipratimo, tas balsavo. Nors ga- 
gfe Įėjome tikėtis didesnio baisa 
fe. vusių skaičiaus, tačiau tai nė 
fe kiek nemažina išrinktosios va- 

dovybės autoriteto nė rinkimų
fe. svarbos.

Vadovybėn išrinktieji žmo- 
nės lietuvių visuomenei yra ži- 

i--. nomi kaip veiklūs kultūrinio 
J. bei tautinio darbo atstovai.

Niekas negali abejoti, kad.jie 
pShiai pribrendę tiems uždavi
niams, kuriuos prieš savo akis 
ir prieš Lietuvių tautos ateitį 
stato bendruomenė.

darni savo laiką ir poilsio va
landas, kurios .šioje šalyje vi
sai pagrįstai yra branginamos.

Naujoji LB vadovybė savo 
sudėtyje turi įvairių profesijų 
4r įvairių įsitikinimų atstovų. 
Tai. tarp kitko, nėra esminis 
dalykas. Jie visi tos pačios tau
tos vaikai ir atėjo lietuviško 
darbo dirbti, — čia jų veikimo 
pagrindas ir tikro pasisekimo 
laidas.

Kai kurie LB veikėjai šiuos 
rinkimus vadino kultūriniais 
Itotuvię egzaminais.

Gal taip vadinti ir buvo pa
grindo, nes lietuvių visuomenė 
jau bemaž trisdešimt metų ne
turėjo progos pasireikšti demo
kratiniuose rinkimuose ir ne 
vienas nerangesnis raminosi, 
kad apsieisią ir be jo. Jei pa
starųjų skaičius turi kiek svo
rio. tai gal kaiti patys organi- 

; Zatoriai,'kurie rinkimus perkuk- 
Hai garsino, liesa, čia netrūko 
ir tam tikros tragikomedijos, 
kur nė iš šio, nė iŠ to, iš po 
*Niemokratinės” skraistės iš
lindo senas vedizmas. Tų žmo
nių, kai laisvoje Lietuvoje bu
vo demokratiniai rinkimai, nie
kas ncišrinkdavo. Ir kai dabar 
pasikartojo tokie patys rezul
tatai jis pragydo, jog mažai 
balsavusių, perdaug išrinkta 
kunigų, ir dėl to išrinktieji LB 

1 vadovybė nedaug teturinti reik
šmės ... Taigi, atrodo, kad tie 
gaidžiai išsižada ir tų. kurie bu
vo jų sąraše.

to fėnka darytis išvadą, 
kad viauomonė išrinko na tvos, 
kurių norėjo centras, Ir kad jie 
••Ii nėpakląutyti rattoninlę in- 
•trakdlų, ‘

Grįždami prie “egzaminų”, 
su pasitenkinimu galime pasa
kyti, kad patriotingoji senųjų

tas nuo savo dalinio. Būdamas 
SS karys (ypatingo nacių da
linto) bijojęs pasiduoti ir pasi
slėpęs pas Yvonne ir jos moti- Bekalbėdami apie Peppinellį. 
na rūsyje. Iš to tamsaus rū- atėjome į Materdei. “Nuo to lai* 
sies jisai dienomis niekada ko vaikas pasitaisė; šiandien 
per 11 metų neišeidavęs. Už jau turi 20 metų ir rengiasi 
savo pragyveniftą ir slapsty
mąsi tom dviem moterim atsi? 
mokėdavęs megzdamas... To
kiu nepaprastu kaliniu jis ta
pęs teturėdamas 19 metų; da
bar jam 30.

Pasirodė. Rusijos ir Austri
jos sutartis gražino namo dar 

metais išsikėlė vieną belaisvį, tiktai ne iš Vor-

GEN. A.. GRUENTHERiS, N a to vadas, inspektavęs Vokietiją, 
atvyko į Washrngtoną padaryti pranešimo apie Vokfetijos ap
ginklavimą. /
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“Lietuvai ištiesta ranka”...
Sovietų dabartinei politikai yra labai būdinga, kad šiemet 

Lietuvoje verčiama “džiaugtis” dviem sukaktim: 15 metų, kai 
rusų tankai sutrypė Lietuvos nepriklausomybę, ir 160 metų, 
kai tie patys rusai pirmą kartą istorijoje giliai įsibrovė į Lie
tuvą, užimdami Vilnių, Kauną ir Gardiną. Ne tai čia svarbu, 
kad okupantai atžymi savo dvigubą invaziją ir ją pristato lie
tuvių tautai kaip “išlaisvinimą”. Visi žino, kad tai yra melas, 

. pamautas ant durklo. Daug reikšmingiau, kad bolševikai tas 
dvi sukaktis sujungia. Tai geriausiai rodo, jog bolševizmas re
miasi ir tuo, ką rusų carai yra darę. Carizmas yra tik paraudo
nijęs ir dėl to pasidaręs dar žiauresnis. Ir to žiaurumo bei 
plėšrumo bolševikai mokėsi iš savo maskviškių prosenelių.

o
Lietuvos sostinė Vilnius, per ilgus metus priešo neliestas, 

17 amžiuje buvo turtingas, ir gražus miestas. Maskvos rusai 
nieko panašaus savo žemėse nebuvo matę . Juos apėmė neval
domas godumas svetimo turto ir barbariškas neikinimo siaus
mas. Vilniuje 1655 metais rusai nepaliko nelietę net karstų 
bažnyčiose ir vienuolynuose. Jie buvo išvartalioti, išdaužyti, 
apiplėšti. Visoks grobis buvo gabenamas Maskvon, išvežti ir 
didikų rūmų baldai. Sukeltas gaisras Vilnių rijo 17 dienų ir 
naktų.

Barbariško šėlsmo niekas istorijoje nevadina geru vardu. 
Jam duodamas vardas vandalų, kurie nuniokojo Romą, ten irgi 
radę neregėtų gėrybių ir daužę meno paminklus. Tuo tarpu 
bolševikai caro Aleksiejaus invaziją 1655 metais vadina “ru
sų ištiesta ranka lietuvių tautai”. Tiesa, ji buvo ištiesta, bet 
su durklu rankoje ir Lietuvai žudyti. Laimė, rusai maskoliai 
tada buvo dar atmušti.

o
Anuos praeitiės įvykius jungdami su dabartimi. Sovietai 

parodo, kad jie tą patį kartoja šiais laikais. Kai 1940 m. bir
želio 15 d. rusai sumarmėjo į Lietuvą, kuriai buvo įsakyta ir 
smilgas nuo kelio nurinkti, kad kelias būtų laisvas, jie išvydo 
tai, ko daugumas savo gyvenime nebuvo matę: gražiai sutvar
kytą kraštą, dailias ūkininkų sodybas, švarius miestus, pilnas 
krautuves gėrybių, žmones savarankiškus, laisvus. Ko tada 
atėjo išvaduoti? Tariant vieno rusų karininko žodžiais, dar iš 
1919 metų, pirmosios bolševikų invazijos, jie atėjo “Lietuvą 

• išvaduoti nuo duonos”. Ranka buvo ištiesta į Lietuvos turtus, 
žemę ir laisvę. Lietuva, pačių bolševikų praminta “mažąja 
Amerika”, jų buvo apiplėšta ir pavergta. Vergija trunka ligi 
šiolei. Ar tas pats laukia ir didžiosios Amerikos?

Kas yra padaryta ir daroma Lietuvoje, nepalieka jokių 
abejonių, kad rusiškasis imperializmas, bolševizmu prisidengęs, 
niekur nesustos, jei nebus jėgos sulaikytas, kaip 1655 ir 1919 
metais Lietuvoje.

"Nenustebkite, kad mano ne
pasirašyta. Nerašau nė ranka, 
čia jau reikia atsargumo prie
monių, kaip kitada Hitlerio Vo
kietijoje ar Mussolinio Italijoje. 
Nesakau — Sovietų Sąjungoje. 
Argentina dar taip toli nenuėjo. 
Bet kad ji eina keliu kruvino 
katalikų persekiojimo, koks yra 
buvęs Meksikoje; manau, ir 
jums ten žinoma".

Toks prierašas buvo prie laiš
ko, kurį, čia sutraukėme į šį 
straipsnį.

★
ARGENTINA iš tradicijos yra 

grynai katalikiškas kraštas: iš 
18 su puse milijonų gyventojų 
katalikų oficialiai yra 17 mili
jonų. Vieni yra sąmoningi ir gi
liai religingi, kiti — apsileidę, 
paviršutiniškai, kaip ir visoje 
pietų Amerikoje, kur labai 
trūksta kunigų. Darbininkų 
slogsniuose rasi mišinį katali
kiškų principų ir komunistinių 
idėjų. Inteligentų tarpe pasitai
ko fanatiškų ateistų ir slaptų 
masonų. Tie brukasi prie val
džios viršūnių.

Dabartinė Argentinos kons
titucija reikalauja, kad prezi
dentas ir viceprezidentas butų 
katalikai. Šią konstituciją .teisi
no 1949 metais pats Juan Do
mingo Peron, kuris prezidentu 
buvo išrinktas 1946 m. ir per- 

' rinktas 1951 m. Peronas kata
likų tikėjimą paskelbė valstybi
niu, įvedė privalomą religijos 
mokymą mokyklose. Jis taip 
pat siekė, kad valstybės gyveni
mas būtų atremtas į Leono XIII 
ir Pijaus XI socialines encikli
kas. Bažnyčia ir valstybė buvo 
sujungtos tvirčiau negu to rei
kėjo — taip pat Perono noru.

Dėl kietai katalikiškos politi
kos Peronas buvo pramintas 
“Austrijos Dollfussu”, kuris 
prieš praėjusį karą Austriją 
tvirtai rišo su Katalikų Bažny
čia. Dabar Peroną pašnibždomis 
vadina “Vokietijos Hitleriu”, 
kuris buvo pradėjęs aštrią ko
vą su Katalikų Bažnyčia. Pasi
keitimas didelis.

KĄ STATĖ, GRIAUNA IŠ 
PAGRINDŲ

Konstitucijos keitimas, kas 
diktatoriam įprasta, vėl yra dar
bų tvarkoje. Peronas tam reika
lui turi stiprius pečius: visą se
natą iš savo šalininkų (30) ir 
daugumą atstovų rūmuose (146 
iš 158). Kai buvo jo pravestas 
divorsų įstatymas ir prieš jį pa
kėlė balsą senatorė Elvira de 
Rosales, ją pašalino iš senato ir 
iš partijos. Konstitucija perra
šoma taip, kad Bažnyčia palik
tų už įstatymų ribų. Praktiškai 
tame kelyje jau toli nueita ir 
vis brendama toliau. Štai septy
nių mėnesių kovos su Katalikų 
Bažnyčia balansas:

Perono kova su Katalikų Bažnyčia
Diktatūrines jo priemones eina talkon komunistajns

a) religijos pamokos mokyk
lose panaikintos, b) kryžiai iš 
mokyklą ir viešęję Įstaigę pa
šalinti, c) katalikę mokykloms 
parama ir kunigams algos su
laikytos, d) kapelionai iš poli
cijos ir kalėjimu atleisti (liko 
dar kariuomenėje, užsispyrus 
gen. MolinaŲ, e) atleista daug 
katalikę profesorių ir tarnau- 
toję, kurie nesideda su pero- 
nistais, f) uždrausta bet kokia 
katalikams spauda, g) uždraus
ti vieši katalikę susirinkimai ir 
procesijos, i) neleidžiama katali ’ 
kam radijo pranešimu, k) pa
naikintos kai kurios bažnytinės 
šventės, buvusios valstybinės

PRIEŠ 15 METU Sovietu Są- 
junga sulaužė taikos sutarti su 
Lietuva ir ją okupavo. Okupa
cijos buvo laukiama nuo 1939 
metę rudens, kai i Lietuva Įves
tos raudonosios bazės. 1940 me
tę gegužės pabaigoje Moloto
vas per Maskvos radiją pragy
do, kad raudonarmiečiai Lietu
voje gaudomi ir šaudomi. Ženk
las pasidarė dar aiškesnis, kai 
1940 m. birželio pradžioje Lie
tuvos delegacija buvo iškviesta 
i Maskvą. Kvietimas nebuvo 
toks, kaip neseniai Austrijai ar 
dabar Vokietijai. Tai buvo grės
mės kvietimas. Visi tai jautė, 
bet raminosi ir raminami buvo, 
kad nelaimė visus dar sunkiau 
prislėgtu. Pasiskairykime, kaip 
Įvykiai riedėjo:

BIRŽELIO 15, šeštadienis. 
"Lietuvos Aidas", oficiozas, nie
ko nerašo, kad Lietuva Maskvo
je jau oalaidota. Rusu ultima
tumas Lietuvai buvo Įteiktas 
birželio 14 naktį ir no 10 va
landų iš Kauno turėjo ateiti at
sakymas. Jis buvo duotas — 
nesipriešinti — birželio 15 ry
tą, o tą dieną "Lietuvos Aidas" 
dar rašė: Lietuvos, kaio ir ki
tę Baltijos valstybių tarpusavi
nės pagalbos sutartys su Sovie
tu Sąjunga dar daugiau konso
lidavo mūsų padėtį, sustiprin
damos mūsų valstybių nepri
klausomybės ir bendros taikos 
laidą ... Joms mums ... sutei
kia taikos gėri, kuriam įvertin
ti nereikia ieškoti skambiu žo
džiu. Užtenka vien pažvelgti i 
titanišką kovą, vykstančią kiek 
toliau nuo musę"... Taigi, kiek 
"toliau nuo mūsų"... Bet bir
želio 15 vidurdienį Sovietu 
tankai įsirito Į Lietuvą, vakare 
Kaune nutūpė Lietuvos duob
kasiai — Dekanozovas ir Pozd-

Laiškai iš Argentinos 

(pav. Dievo Kūno), 1) areštuo
jami ir plūstami kunigai, vys
kupai ir popiežius, m) apardyti 
santykiai su Vatikanu ...

Ar reikia dar ko daugiau?
Mums rodos, kad to jau pa

kanka suprasti, nuo ko Peronas 
pradėjo ir kur nuėjo. Iš kur tas 
jo pasikeitimas?

"KALTAS" VYSK. RAU ...
Kai Peronas dar rėmėsi 

Katalikų Bažnyčios doktrina ir 
norėjo įgyvendinti socialines po
piežių enciklikas, jam atėjo Į 
pagalbą vyskupas Rau. Jis pra

LIETUVOJE
PRIEŠ 15 METŲ

niakovas, respublikos preziden
tas A. Smetona, padėkojęs "vi
siems jį sveikinusiems vardinių

“DEPORTACIJOS — PASKUTI
NĖ PRIEMONĖ PRIEŠ LIETU
VIUS”. Jie išvežami, o mongolai, 
rusai atkeliami. Čia viena rusų 
šeima kraustosi i Lie+uvbs žemę. 
Iliustracija ir viršutine antraštė 
imta iš vokiečių spaudos. Foto
grafiją parvežė grįžęs iš Lietuvos 
vokietis.

proga", perėjo per Vokietijos 
sieną.

BIRŽELIO 16, sekmadienis. 
"Lietuvos Aidas" jau skelbia, 
kas atsitiko ir ką žmonės iš ra

dėjo darbą su jaunuomene, į- 
steigęs jaunųjų darbininkų or
ganizaciją (JOC). Jos tikslas gi
linti religinį susipratimą, studi
juoti socialines popiežių encik
likas ir stengtis jas vykdyti. Or
ganizacija rado pritarimo ir au
go. Jos įtaka pradėjo veikti 
bendrąją darbininkų konfede
raciją (CGT), į kurią yra suėję 
visokio plauko žmonių ir kuria 
dabar Peronas remiasi.

Atrodė, kad organizuotų ka
talikų stiprėjimas turėjo atatik- 
ti pirmuosius Perono siekimus: 
būti glaudžiame ryšyje su Ka
talikų Bažnyčia. Bet tai neati
tiko prie valdžios prisiplakusių 

dijo žinojd. "Lietuvos vyriau
sybė kviečia Lietuvos piliečius 
laikytis ramiai, dirbti savo į- 
prastinį darbą", kuris kiekvie
nam krito iš rankę ir biro aša
ros. Kariuomenės vadas gen. V. 
Vitkauskas Įsako žygiuojančiai 
Sovietę armijai nesipriešinti. 
Ji "draugiška"... Prezidento 
pareigas perėmęs A. Merkys 
kalba per radiją. Jis primena, 
kad "tarptautinię įvykių rai
da ... atsiliepė ir mūsų kraš
te". Taigi, ne dėl Molotovo kal
tinimų Lietuva okupuota. "Mū
sų vidaus socialiniai, kultūri
niai, ekonominiai ir politiniai 
reikalai tuo neturėtų būt pa
liesti ... Į ateiti reikia žiūrėti su 
pasitikėjimu". Tai buvo tušti 
žodžiai, nes ką gi kitą galėjo 
pasakyti? Tai buvo ir paskuti
niai A. Merkio žodžiai.

BIRŽELIO 17, pirmadienis. 
Bolševikai sudaro Lietuvai sa
vo vyriausybę, paskelbdinę 
Justą Paleckį prezidentu ir mi- 
nisteriu pirmininku. "Nauji mi- 
nisteriai" vidurdienį jau per- 
ėminėįa ministerijas. Greičiau
siai skuba "teisingumo ministe- 
ris", ries jam Įsakyta tuojau 
paleisti kalėjime sėdėjusiu bol
ševiku agentus.

BIRŽELIO 18, antradienis. 
Spaudoje skelbiamos naujo 
"ministerię kabineto" fotogra
fijos ir biografijos. Jį sudaro: 
J. Paleckis, V. Krėvė-Mickevi
čius, gen. V. Vitkauskas, P. Pa- 
karklis, E. Galvanauskas, M. 
Mickis, L. Kaganas. Kas čia pa
kliuvo ne iš bolševikų, manė, 
jog dar galima bus su Sovietais 
bendradarbiauti. Deja, jie buvo 
tik "Maskvos iškamšos", kad 
kraštas ramiau laikytųsi ir ne
kliudytų greičiau visko bolševi- 
kinti. 

masonų širdžiai. Nors Peronas 
su jais anksčiau kovojo, bet jie 
sugebėjo Peroną pamauti ant 
jautraus kabliuko:

troškimo valdžios ir noro jo
je išsilaikyti.

Jam buvo įkalbėta, kad būsi
muose rinkimuose susiorganiza
vę katalikai jį nuvers. Nurody
tas ir židinys, iš kur visa kata
likiška akcija ėjo: Kordovos uni
versitetas ir jo profesoriai. Pe
ronas patikėjo ir kirto: atleisti 
veiklesni profesoriai, jaunųjų 
darbininkų organizacijai prista
tyta policijos priežiūra, pradėta 
areštuoti protesto balsą kėlu- 
sieji kunigai. Pradėta riedėti 
žemyn ...

"LAI GYVUOJA 
KRISTUS KARALIUS!"

Dabar Argentinoje išgirsti 
aidint du šūkius: “Lai gyvuoja 
Peronas!” ir “Lai gyvuoja Kris
tus Karalius!”

Peronas dabar gyvuoja ir lai
kosi tuo, kad jis parsidavė ne
žymiai masonų grupei, kuri sa
vo įtakoje turi jį patį ir jo par
tiją — minėtą “darbininkų 
konfederacija”, vadinamus pe- 
ronistus. Lietuviškai jie būtų 
vadinami “perkūnistais”, nes 
jų tarpe yra brutalių ir žiaurių 
mušeikų.

Svarbiausia, kad ne Peronas 
dabar tą savo monopolinę oar- 
tiją veda, o yra jos vedamas ir 
inspiruojamas.

Tos inspiracijos eina iš už 
kulisų: kovotojų prieš Katalikų 
Bažnyčią ir komunistų. Perono 
politika abiejų tikslams atatin- 
ka. Peronistai galės vieną die
ną nušluoti patį Peroną su jo 
diktatūra ir pastatyti jos vieto
je savą — masonišką arba bol
ševikišką.

Katalikai glaudžiasi apie 
bažnyčias.

Jos dar neuždarytos. Jos dar
gi pilnėja ir žmonės nelabai pai
so, kad yra draudžiamos viešos 
procesijos. Marijos šventuosius 
metus užbaigiant, prieš praė
jusias Kalėdas, žmonės kaip 
niekada būriavosi prie bažny-( 
čių, taip pat ir Didžioje savai
tėje bei per Velykas. Peroną 
tai erzina, kaip ir kiekvieną ne
ramios sąžinės žmogų. Jis plūs
tasi ir grūmoja ... tačiau Baž
nyčiai pažadėta, kad jokie pra
garo vartai jos neįveiks.

Nepažadėta tikintiesiems tik
tai vieno dalyko: apsaugos nuo 
persekiojimu. “Jei jie mane 
persekiojo, persekios ir jus” — 
pasakė Kristus prieš žengdamas 
į dangų (Jon. 15. 20). Tačiau 
Jis paliko Ramintoją ir pats 
pasiliko bažnyčių altoriuose, 
kad stiprintų ir teiktų pergalę 
tiem, kurie ištveria. (1955 m. 
gegužės 29 d., Sekminės. Bue
nos Aires).

Į PER KLAIDĄ |

Prietema. &monių šešėliai 
maišėsi migloje, kuri jau antra 
diena laikė apgaubusi miestą. 
Buvo tokie laikai, kad ir patys 
žmonės buvo kaip nesavi. Iš jų 
veidų buvo pranykęs linksmu
mas.

Išsitiesusi mikštasuolyje, var
čiau laikraščio lapus ir akimis 
bėgiojau, ieškodama įdomesnių 
miesto žinių. Viskas buvo per
sunkta menkaverte sovietinio 
rojaus propaganda. Stalino gar
binimas veržėsi pro fabrikų ka
minus ir pieninių langus, iškel
damas rekordinio darbo didvy
rius — stachonoviečius.

— Melas! Biaurus melas! — 
skaudama širdimi pasipurčiau. 
— Tokia spauda ir propaganda 
tik neišmanėlius gali maitinti.

Lengvas beldimasis prikėlė 
mane iš sunkių minčių. Pašo
kusi nuo savo guolio atidariau 
duris.

— Marytė! — sušukau, — 
Mieloji Marytė! Tokiam ore! 
Kas galėjo tikėtis?

Jos plaukai ir drabužiai buvo 
šlapi, veidas išblyškęs, akys ap- 
siblaususios. Ji atrodė lyg ne
sava.

— Ar aš galiu įeiti? — tyliai 
paklausė, žengdama į vidų, nes 
aš, nustebinta jos tokiu atsi
lankymu, buvau pamiršusi pa
kviesti.

— Prašau! Kam dar klausi? 
Negi laikas ir nuotolis gali iš
ardyti mudviejų seną draugys
tę? Tu mano pastogėje būsi 
maloni viešnia. Išgersime kavos 
ir šį tą užkąsime.

— Dėkui, nereikia, — apatiš
kai tarė Marytė, užmesdama 
apsiaustą ant šalimais stovinčios 
kėdės.

Marytė tylėjo, žiūrėjau į jos 
virpančius pirštus, kurie ieško
jo cigaretės ir negalėjau su
prasti. Kokie vėjai ja pas mane 
atnešė?!

— Sėsk arčiau prie krosnies, 
sušilsi. Tu visa drebi, dar su
sirgsi, bandžiau iš tolo kalbinti.

— £, niekis, nepakenks!

Jaučiau, kad mano draugė 
kokios nors skaudžios nelaimės 
sukrėsta. Norėjau sužinoti jos 
skausmo priežastį, stengiausi 
būti gera, troškau paguosti, bet 
neradau žodžių. Abi tylėjome...

Aštuoneri metai gimnazijoje 
mudvi buvo surišę -tampriais 
draugystės ryšiais: abi eidavo
me į 'šokius, abi vaikščiodavo
me apšalusiom Nemuno pa
krantėm, abi leisdavome atos
togas mano tėviškės sodžiuje ir 
viena kitai atidengdavome savo 
mergautines godas.

Vėliau išsiskyrėme: ji studi
javo Vilniuje, o aš palikau Kau
ne. Nenutrūko mūsų ryšiai ir 
tada. Dažnai laiškais lankyda
vome viena kitą, atverdamos 
savo slapčiausius sielos kampe
lius. Iš laiškų žinojau, kaip ji 
gyveno ir kaip pradėjo pirmą
ją meilę. Mano mintyse jis sto
vėjo gražus, plačių pečių vyras, 
įsivilkęs į leitenanto uniformą. 
Jo tvirtas balsas skambėjo ma
no ausyse. Džiaugiausi gražia 
Marytės ateitimi.

Deja, rusams įsibrovus į mū
sų kraštą, nutilo daina, šypse
nos nesimatė žmonių veiduose, 
nesigirdėjo linksmų kalbų. Vi
sus lydėjo baimė, netikras ry
tojus. Liūdesys vaikščiojo ka
riškių ir civilių veiduose. Net 
ir Marytės laiškai buvo per

sunkti pesimizmu. Ji krimtosi 
dėl Algio. Pagaliau jie sustojo. 
Dvi tris savaites laukiau drau
gės laiškų. Jokios žinios. Gal 
susirgo?

Staiga duslus ir ilgas kosulys 
pertraukė mano mintis. Pri
puolusi prie draugės paklau
siau:

— Sakyk, mieloji, kas atsiti
ko? Iš kur tas kosulys? Ko tu 
taip nuliūdus?

Ne tuojau atsakė Marytė. 
Man atrodė, kad ji klaidžiojo 
skaudžių prisiminimų jūroje, 
lyg norėdama ištraukti kažką 
baisaus iš anų paslaptingųjų 
gelmių dugno.

— Prieš-tris savaites išvežė 
Algį, — iš lėto pasakė draugė, 
paleisdama pluoštelį cigaretės 
dūmų. — Ruošėsi bėgti į Vo
kietiją. bet paskutinę minutę 
sučiupo.

— Kodėl tu tylėjai? Dėl ko 
laišku nepasidalinai skausmu 
su manimi? Dviem vis lengviau 
kentėti.

Marytė pakėlė sklidinas 
skausmo skis ir tarė:

— Nepajėgiau. Tai įvyko taip 
staigiai ir netikėtai, kad'aš, tai 
patyrusi, netekau sąmonės ir 
noro gyventi. ^Negalėjau nei 
skaityti nei rašyti. Sudužo ma
no laimės svajonės. Viskas slin
ko kaip per miglas: studijos, 

draugai ir pilka kasdienybė.
— Suprantu, Maryte, su

prantu. Tokia nelaimė ištiko ta
ve, — įsiterpiau į draugės pa
sakojimą.

— Galvojau net nusižudyti. 
Mano gyvenimo minutės buvo 
suskaitytos. Atšniokščiąs trau
kinys būtų užbaigęs, bet gele
žinkelio sargas išgelbėjo pasku
tinę sekundę. Ir aš... Aš vieni
ša vėl turiu eiti... Vilniuje jau 
nebeištvėriau. Blogiausia būda
vo vakarais, kada viskas paskęs
davo tamsos apsuptoje tyloje ir 
likdavo neužpildyto laiko spra
gos. Tada grįždavo prisiminimai 
i mano skurdų kambarėlį, kur 
tiek daug buvo išgyventa 
džiaugsmo ir užsimiršimo valan
dėlių, kur tiek daug buvo su
pinta ateities vilčių.

Marytė nutilo. Užspaudė jau 
senai užgesusią cigaretę ir, pa
trynus! rankomis smilkinius, iš 
lengvo pakilusi, priėjo prie 
lango.

— Kokie tavo tolimesnieji 
planai? — paklausiau prieida
ma.

— Nė pati nežinau. Gal va
žiuosiu į kaimą?

— Protingai padarysi. Dabar 
tokie neramūs laikai, — pasa
kiau ir bailiai pažiūrėjau pro 
langą.

Lauke temo. Per ašarotus 

stiklus žibėjo mašinų šviesos, 
blizgėjo šlapias gatvės grindi
nys ir dundėjo vežimų ratai. 
Kartu su drėgme vidun veržėsi 
rusiškų melodijų garsai. Tam
sa užliejo kambarį. Buvo ne
jauku. Paspaudžiau migtuką, ir 
elektros šviesa nustelbė gatvės 
vaizdus.

— Užgesink! Nekenčiu vaka
rais šviesos, nes ji man ... ir 
staigus kosulio antplūdis nelei
do baigti pradėto sakinio.

'— Kas tau, Maryte? Tu ser
gi?

— Nežinau. Senai buvau pa
sitikrinti.

— Aš pakviesiu daktarą.
— Nereikia. Tas man nepa

dės!
— Tai bent žinosi, kas yra. 

Tas tavo kosulys,. pamėlynavę 
poakiai, kalkinis veidas kelia 
manyje Nerimastį.

— Taip tik tau atrodo. — 
abejingai pasakė draugė.

Greit daktaras bus čia, — ga
lės apžiūrėti, — pasakiau už
kabindama telefono ragelį.

Marytė tylėjo. Ji buvo nusi
minus ir susirūpinus. Turėjau 
ką nors daryti, kad ją pralinks
minčiau.

— Maryte! — sušukau.
Ji klausiamai pakėlė galvą.
— Aš noriu su tavimi nuošir

džiai pasikalbėti ir rimtai tau 
patarti.

— Prašau! Aš pasiruošusi iš
klausyti, — tai tarusi, ji įsi
kniaubė į žurnalą.

— Klausyk, tu neteisi sau. 
Tu tokia savo apatija viskam 
— pati save nužudysi. Tu turi 
pakilti iš nusiminimo ir vėl 
grįžti į gyvenimą. Toks abejin
gumas — tai nusikaltimas.

— Jeigu tokius nusikaltimus 
priskirsime kiekvienam, tai bū
sime visi kaltinami, — pasakė 
nepakeldama akių draugė.

Turi viską užmiršti ir pradėti 
gyvenimą iš naujo. Turi susi
rasti kitą, įsimylėti, — ban
džiau tokiu būdu ją išjudinti.

— Įsimylėti! — kaip įgelta 
pašoko Marytė. — Susirasti 
naują! Ne, ne! Aš... .aš nega
liu taip lengvai švaistytis mei
le. Aš jį nuoširdžiai mylėjau!

— Kas čia tokio' Juk yra sa
koma: kuo susirgai, tuo ir gy
dykis.

— Atleisk. Maryte, aš neno
rėjau tavęs užgauti Troškau 
tau gero.

— Gero! — sušuko Marytė.
—Taip gali kalbėti tik tie. ku

rie neturėjo panašių pergyve
nimų.

Kaž kas pabeldė Aš prišokau 
prie durų.

(Bus daugiau)



Mažai yra mūsų tarpe žmonių fla jfe įplėšė'marškimos 
kūnų gyvenimas butų taip tra- - - — -
giškai margas įvykiais ir kan
čiom, kaip kun. X čekavičiaus, 
kuris šiomis dienomis minėjo 
15 metų sukaktį savo kunigys
tės. Tos kunigystės, kuri jam 
yra ypatingai brangi, nes kaip Čekavičius iš susijaudinimo ne- 
vyskupas V. Padolskis savo 
sveikinime gražiai rašė, — jo kiško žodžio. Ir atsitiko taip, 
kunigyste yra išdailinta kentė- kad tuo metu pro šalį ėjo rie
jimais.

Siekdamas jos, jis , dar gim-

dien klampojo “Pavasario”* 

kilometrų į dieną! “Tu, brolyt, 
pėsčias į patį mėnulį būtum 
jau nuėjęs” — pasakė jam kar
tą tuometinis jo mokytojas Dr. 
Mačiulis. Už tai vėliau kun. 
Juozas tiek ir tįek “prisivažinė
jo,” dienomis važinėdamas kon
duktoriumi užmiestiniuose au
tobusuose, o vakarais jau savo 
kojomis “gazuodamas” į gim
naziją.

Kai Kaune gimnazijoj moks
lai buvo baigti, mūsų mielas 
“autobuso konduktorius” atsi
dūrė kunigų seminarijoj, kurią 
sėkmingai baigė 6 dienas prieš 
bolševikų užplūdimą Lietuvon. 
O jau po 6 kunigystės mėnesių 
jo jaunystė buvo užtrenkta už 
geležinių kalėjimo durų.-

Prasidėjo baisieji tardymai 
“už religinės propagandos” 

. skelbimą. Kai jį čia kumštimis 
daužė per veidą, jis raminosi, 
kad ir patį Kristų, vedamą į 
Kalvarijos kalną, jo budeliai 
mušė ir spiaudė jam

Beveik kasnakt spar 
daužomas nurimdavo 
kęs sąmonės, bet jo 
liejo tada ant perkritt 
J. čekaričiaus šaltą vandenį, 
kad tas atsigautų naujiems 
kankinimams. Tikriausiai Vieš
pats neužmirš jam jo maldos, 
kai jis, netekęs paskutinių jė
gų ir vilties, lediniame karcery 
būdamas, kaip per sapną išgir
do už kalėjimo mūrų bažnyčios 
varpų gaudimą. Tai buvo 1941 
metų Velykų rytas... Jis par
puolė ant kelių maldoj. Ir toji 
malda buvo išklausyta.

Dar vienas kitas kančios mė
nuo — ir vieną rytą kalėjimo 
sienas sudrebino bombos. Kun. 
J. čekavičius tada buvo tarp 
tų, kurie su kitais kaliniais 
daužė ir vertė kalėjimo duris, 
kol išsiskyrė jų sąsparos ir pa
smerktieji išvydo laisvę ir sau
lę.

ir kažkuris vokiečių fetfebeks 
per vieną minutę padarė savo

— Prie medžio; Sušaudyt! 
Velkamas egzekucijai kun. J.

tremtis, šį kartą Vakaruose. 
Bet čia geroji jo sesuo Šeputi** 
nė, kuri nuo seno gyveno. 
Broookjyne, kaip patį pirmąjį 
“dipuką” atsikvietė Amerikon. 
O kun. j. Čekavičius tuoj pat 

■ tiesė per Atlantą pageltos ran
ką saviesiems broliams lietu
viams,, sudarydamas net 400 
tremtinių garantijas ir padeda
mas jiems čia atvažiupti ir įsi
kurti. Simpatinga Šepučių 
šeima ir jos namai virto tarsi

pajėgė pasakyti nei vieno vo- 

nas vokiečių karininkas, kuris 
atkreipė dėmesį ir priėjęs pa
klausė:
„— Moki lenkiškai? — Ne, 

atsakė kun. J. čekavičius pra
tardamas pusbalsiai vieną kitą 
lotynišką žodį iš kartojamo 
paskutinio gailesčio akto.

Karmiškas prabylo... loty
niškai Pasirodo, jo būta kata
likų kunigo. Kun. J. Cekavičiui 
pagaliau atsivėrė burna. Loty
niškai jis pasakė, kas jis yra, 
iš kur ir į kur eina. Stambios 
ašaros nuriedėjo vokiečių kari
ninkui per veidą. Kun. J. Ce- 
karičių paleido, tik liepė eiti

KUN. .

DU AUTOMOBILIAI 
VIENAI ŠEIMAI

Fordo pardavimų daviniai 
rodo, kad dabar Amerikoje tė
ra 8% šeimų, turinčių daugiau 
kaip vieną automobilį. 1960 
metais šis procentas pašoks li
gi 13. Nors Fordo ir kitos dirb
tuvės dirba išsijuosusios, bet 
minėtą procentą pakelti nėra 
taip lengva, atsimenant, kad 
per tą patį laiką Amerikoje tu
rėtų padidėti 9% naujų šeimų.

Nuo paskutinio karo Fordas 
automobilių gamybai investavo 
$1.7 bilijonus, o dabar vėl pa
skyrė $625 milijonus naujų ma
šinų gamybai. (Skelb.)

rsomenė. Nestebėtina, kad && 
Žūs | namus, jo tikroji motina Visko 
jo negalėjo iškarto atpažinti. • bet kai

čia vistiek nesurašysi. 
Jūsų korespondentas 
pas jubiliatą, tai tas 

aukte ėmė šaukti: S- 
k jau nieko nerašyk.

ko ne
— Tik jau 

nieko!
Jo vaikis

-Ir gal
s bęt gi neišpildėm. 
is perdaug nusikals- 
tiek juk svarbu, kiek 
sukanka, bet svarbu ■metų kam 

tai, kokie 
buvo‘kun. J. Cekavičiui 
kad to paties vysk. V. 
žodžiais tariant, “čia ugnį 
ėjus, į skaistyklą eiti 
eikš”__  -H.

Padolskio 
ugnį per
eiti ner-

“Meiles gaisrai” birželio, pavakariais
Gamtininkai, stebėdami vabz

džių ir gyvulių gyvenimą, yra 
susekę, 'kad beveik visada pa
telė renkasi sau “sužieduotinį”, __  _________ ______ , __
nors iš viršaus žiūrint, mums glaustais sparnais krinta že- 
atrodo priešingai.

Vorai ir panašūs į juos gy
viai naudoja gana “žmoniškas” 
priemones: piršlybom pradėti 
teikia jaunajai dovanas. Voras, 
pagavęs musę, gerai ją “įpa
kuoja” ir neša voraiteL Jei to
ji dovaną priima, reikalas tvar
koj, jei ne — keliauja toliau 
laimės ieškoti. Yra paukščių, 
kurie, rimtam susipažinimui 
užmegzti, į snapą įsikanda ma
žytę šakelę ir sukinėjasi apie 
paukštę. Toji mato ir supran
ta, kad intencija “rimta ir ap
galvota”.

Neblogiau piršlybas pradeda 
gervės. Jauna gervaitė auga 
rūpestingoje tėvų priežiūroje 
ligi pat ištekėjimo. Pretenden
tas į gervaitės “ranką” iš tolo 
sukinėjasi ir pasiryžęs su kiek
vienu kariauti, jei drįstų kas 
jam “kortas” pamaišyti. Tuo 
pat laiku persimeta su jaunąja 
žvaliais žvilgsniais ir kartas 
nuo karto saldokai kvakteli. Jei 
tėvai leidžia gervaitei atsakyti 
panašiai, bus “subuvimas”, jei 
ne — nuliūdęs gervinąs bren
da per pelkes toliau.

■ Naktiniai šviečiantieji vaba
lėliai gyvenimo drauges susi
ieško šviesos signalų pagalba. 
Patinėliai naktimis skraido ir 
kas 6 sekundės sužybčioja. Pa
telės ramiai ilsisi žolėje ir ste
bi “meilės gaisrus”. Jei apsi
sprendžia užmegsti flirtą, tai 
lygibi po 2 sekundžių atsiliepia 
panašiu signalu. Tada patinėlis, 
visas švytėdamas, leidžiasi že- ' 
myn.

Uodai savo vestuves kelia 
masiniai ir su dainom. Patinai 
renkasi į didžiulius pulkus ir 
zyzdami kyla aukštyn, paskui 
vėl staigiai pasileidžia žemyn. 
Tokį žaismą galima pastebėti 
kiekvieną vasaros pavakarę, 
kur uodų apstu. Tai vien tik 
patinai jaunikiai. Patelės, su-

žavėtos tokio “vyriškių šokio ir į_________________________
dainos”, Staigiai atsiranda suk- VYČIŲ metiniam suvažiavimui Newarke rengti komitetas. Sėdi iš k. j d-: Louis Stukas, Frank Vaskas, Al 
tinio vidury ir, tartum apalpu- 
sios nuo meilės sūkurio, su-

myn. Tasai laimingasis uodinas, 
kuris jaunikę pagauna, išsijun
gia iš “singelių” šokio ir skren
da savais keliais -kartu su pa
gauta našta — skrenda į “po
vestuvinę kelionę”.

Daug kas yra įsitikinęs, kad 
paukščiai patinai gieda tik tam, 
kad atkreiptų patelių dėmesį, 
bet tam nėra jokio rimto pa
grindo. Jie gieda dėl to, kad 
giesmininkai negali negiedoti. 
Kas kita su žiogais. Patinai va
sarą pievose ausis užčirškia, o 
patelės niekad jokio balso ne
išduoda. Iš to graikų poetas 
Ksenarkas eiliuotą padarė iš
vadą: “Laimingas žiogų gyveni-

MOKSLUS BAIGUSIEJI PATERSONE, N. J.
Mokslo metams užsibaigiant 

bakalauro (B.S.) laipsnius kole
gijose gavo Jonas A. Juškaitis 
ir Marija T. Jesolitytė, abu čia 
gimę uolių parapijos veikėjų 
vaikai J. A. Juškaitis baigė 
Rutgers farmacijos kolegiją ir 
dirbs Hospital Pharmacy Patėr- 
sone, o M. T. Jesolitytė baigė 
Nėw Jersey mokytojų kolegiją 
ir pradės darbą Hawthorne’, 
N. J. Ji dar gabi piešti, lietu
viškiem minėjimam yra nupie
šusi Vytį, Mindaugą ir k.; bir
želio 25 išteka. Juškaičiai mo
ko dar vieną sūnų ir dukterį 
gailestinga seserim; jie turi vi
so 5 vaikus. Antanas Juškaitis 
yra parapijos iždo globėjas.

Aukštesniąją mokyklą baigė 
T. Masionytė. J. Lekavičius, I. 
Stanaitytė, K. Sutyak (motina 
lietuvė) ir A. J. Juškaitis. T. 
Masionytė baigė antrąja moki
ne ir gavo aukso medalį. Mo
kyklos kapelionas atkreipė dė
mesį, kad mergaitė, atvykusi

Jankauskas, Vera Laukžemis, Msgr. Ignatius Kelmelis, Edvvard Tomašiūnas, Joseph Sakevich, Gladys Dou- 
ctiest Al Ponelis. Antroje eilėje: Matthew Buyus, Helen M a lakas, Anna Pocius, Marie Guoba, Mary Balchu- 
nas, Joan Yankauskas, Agnės Kblvites, Gertrude Jankauskas, Amelia Kauneckis, Christina KorbeL Trečioje 
eilėje: Oan Laukžemis, Charles Sipaila, Charles Douchas, Charles Balchunas, Stanley Pocius, Robert Pocius 
ir Anthony Malakas.  /

mas, nes jų moterys nebylės.”
Naktinės plaštakės, vos tik 

išsivysčiusios iš lervos, “teka” 
už pirmo pasitaikiusio ir ča pat 
po vestuvių miršta. Kitaip yra 
su dieninėm. Jos patinėlius pri
verčia ilgai kankintis jas sekio- 
jant. Patinėliai demonstruoja 
savo sparnų spalvas, išdarinė
dami tikros oro akrobatikos 
numerius. Jei patelė susižavi, 

■ nutūpusi duoda sparnais suti
kimo ženklą, jei ne — visos 
jaunikio pastangos nueina nie

pat antrą kartą laimėjo sidab
ro medali retorikos varžybose; 
dabar turi dviejų kolegijų pa
siūlymus stipendijoms; studi
juos pedagoginius mokslus. A. 
Juškaitis mokysis farmacinin
ku, kaip ir jo brolis, o J. Le
kavičių sūnus Juozas — inžine
rijos.

Pradžios . mokyklą baigė S. 
Augulis, I. Bražinskaitė, L. Žydę koncertas Vatikane 
Galcher, D. Jasytė. H. Pakin
kyto, D. Jesolitytė ir A. Vili
mas.

Šeštadieninė mokykla moks
lo metus baigė birželio 11 iškil
mėm; Į baigusius kalbėjo kun. 
V. Demikis, kun. A. Sabaliaus
kas, salezietis, A. Masionis ir k. 
Tėvas A. Sabaliauskas, buvęs 
Indijoje misionierium, kaip pa
brėžė, balsiai skaitydavęs ir 
pats su savim kalbėdavęs, kad 
lietuviškai nepamirštų. Jis da
bar kalbąs 10 kalbų, bet pirmo
je vietoje statąs savo tėvų kai- • — pasakė popiežius Pijus XII.

prieš 5 metus ir nemokėdama bą. Baigusius apdalino savo 
tada anglų k., visą laiką buvo veikalais “Nuo Imsrės iki Ori- 
mokinių garbės sąraše. Ji taip noko” ir “Sifela už sielą”.

Vyčiiji suvažiavimas Patersone

New Yorko — New Jersey 
apskričio vyčių metinis suva
žiavimas įvyko Patersone birže
lio 11—12 d.d. šeštadienio va
kare buvo susipažinimo šokiai, 
o sekmadieni šv. Kazimiero pa
rapijos salėje posėdžiai; kurių 
metu kalbas pasakė kleb. kun. 
J. Kinta ir J. Sprainaitis, vyčių 
garbės narys ir 61 kuopos stei
gėjas Patersone.

Į apskričio valdybą išrinkti:

Tėvų Komiteto pirm. S. Mik
nius įteikė mokytojams V. Ci- 
žiūnui, kun. Vyt. Demikiui ir 
A. Masioniui, uoliai dirbusiems 
visus metus, simbolines dova
nas — po Alės Rūtos “Trumpa 
diena” su komiteto narės M. 
Šaulienės išaustomis tautinė
mis juostelėmis. Jurg. Ežer.

Vatikanan buvo atvykęs Ira- 
elio filharmonijos orkestras ir 
davė privatų koncertą Pijui 
XII. Pagrota Beethoveno VII 
simfonija. Grojo buvę nacių 
ir fašistų kankinti žydai. Tai 
pirmas kartas, kad Vatikane 
grotų orkestras iš užsienio. 
Koncertu žydai norėjo išreikšti 
popiežiui padėką už jo pagal
bą persekiojaihiem žydam ka
ro metu ir smerkimą žydų žu
dymo. “Aš turiu būti jums dė
kingas už tokį gražų koncertą”

Jisai karo metu tiktai Romos 
žydams gelbėti ir šelpti pasky
rė $100.000. 

sudarė

dvasios vadas kun. V. Karalevi- 
čius iš Bayonnės, pirm. L. Ja
nonis iš New Yorko, I vicepirm. 
Al. Jankauskas iš Newarko, D 
vicepirm. Ed. Thompson iš 
Newarko, protokolų raštininkė 
Darata Dutkūtė iš Patersono, 
finansų sekretorė Vera Lang iš 
Nevvarko ir iždininkė Connie 
Mack iš Bayonnės.

Rengimo komitetą
Helen Wainer, D. Dutkūtė, Al. 
žičkus, J. Bieliūnas ir J. Iškaus
kas. Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems dalyviams ir tiem, 
kurie prisidėjo darbu ir para
ma. Nors nepatogu, bet vardan 
teisybės, reikia pasakyti, kad 
patersoniškiai neparodė dides
nio susidomėjimo vyčių susi
rinkimu ir mažai kur tedaly
vavo. Čia turima minty lietu
višką visuomenę. M. T.

WANTED:
eyes and ears
Because of its limitations, 
radar is not enough to safe- 
guard this country from a 
sneak air attack. For com- 
plete vigilance.the eyes and 
ears of civilian volunteer 
plane spotters a^e needed 
in the Ground Observer 
Corps. Joįn today and heip 
protect your nation and 
your community. Contacl 
Civil Defense.

Wake Op! Siga Op! Look Op!
N JOIN THK C

GROUND J 
OBSERVER

CORPS
' CaH &r writeCivil Defense

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI SKELBIA

PIRMADIENI, 
LIEPOS-JULY 4, 1955

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE 
THOMPSON, CONN.

I IŠKILMINGOS MIŠIOS 11 valandų
I ŠV. KAZIMIERO PARAP. CHORAS, Providence, R. 1.
I ŠV. PETRO PARAPIJOS BAND, South Boston, Mase.
■ |£JIMAS Į PIKNIKU—25centai

■i SO. BOSTONO Lietuviu Tautiniu Šokių Grupė 
■■ BOB ZINKUS Orkestras — šokiai 4:30-8:30 P. M.



Parduodama Vila

TĖVYNĖS SARGYBOJE

PIKNIKAS Kreiptis:

2 automobiliams garažas, 
4 valtys.
110 pėdų žemės pagal ežerą.

• Ltepojaus kalite prieš K; 
metę, kaip'tvirtina iš Sibiro 
grįžę vokiečių karo belaisviai, 
bolševikams į rankas pateko 
kartu su vokiečių kariais 3080 
lietuvių. Rusijos plotuose įvaž^ 
riose stovyklose buvę sutikti^ 
kap. šipaila, Įeit. Ernestas Gai- 
vanauskas, Įeit. Lapašinskas ir

2-jų aukštų, 7 kambarių, cent
rinis automatiškas apšildymas.

Birželio įvykių — Lietuvos 
nepriklausomybės netekimo ir 
didžiųjų lietuvių išvežimų — 
minėjimą surengė Alto skyrius. 
Birželio 11 šv. Jurgio bažnyčioj 
Įvyko religinio susikaupimo va
landėlė. kurios programą atli
ko Pr. Ambrazo vadovaujamas 
parapijos choras ir solistai V. 
Bakūnas. V. Matulionis, V. Jur
gelis, J. Kazėnas ir J. Krikšto- 
laitytė-Daugėlienė, pamokslą

Prel. Pr. Juras birželio 10 
buvo pakviestas išdalyti diplo
mus katalikų aukštesnėje mo
kykloje, kurią baigė 191 mo
kinys.

Kun. A. Janiūnas, šv. Pranciš
kaus parapijos vikaras, išvyko 
trims savaitėms atostogų.

Kun. J. Pauliukonis, marijo
nas iš Chicagos. buvo atvykęs 
atostgoų pas savo tėvus, gyve
nančius Lavvrence. ,

Motinų Arkibrolija birželio 5 
turėjo savo išvyka — pasilinks
minimą. vadinamą “mistery 
ride”.

šešeikai Lawrence priemies
tyje baigia Įrengti aikštę, kuri 
bus' panaudota kino seansams. 
Atidarys dar šį mėnesį.

K. Jesketevičius, 37 metų, mi
rė. palikęs žmoną ir kūdikį. Pa
laidotas birželio 11 d. po gedu
lingų pamaldų šv. Pranciškaus 

r bažnyčioje.
. Europon atostogauti, kaip ra
šo vietinė spauda, iŠ Lawrence 
šiemet vyksta arti 150 žmonių.

19 šv. Pranciškaus parapijos 
salėje. Koncerto programai su
darė K. V. Banaičio harmoni
zuotos ir prel. Pr. Juro 1951 
metais išleistos lietuvių liau
dies dainos. Koncerte buvo iš
pildyta 30 dainų iš 100. Daina
vo šv. Pranciškaus parapijos 
choras, vadovaujamas Iz. Vasy- 
liūno, ir solistai; kai kurias dai
nas išpildė, vyrų choras.

Knygoje aprašomi Lietuvos 

karininko — karo lakūno

me: M. Dabrikaitė, D. Su karevi- 
čiūtėz

Nijolė Kersnauskaitė geriau 
siais pažymiais baigė Notre Da
ine kolegiją, ir jos baigimą 
ypačiai iškėlė Clevelando dien
raštis “Plain Dealer”: vieninte
lis esąs Atvejis šios mokyklos 
istorijoj, kai mokinė geriausiais 
pažymais mokėsi net 5 kalbas. 
Dienraštis taip pat paminėjo 
Lietuvą ir bolševikų terorą, dėl 
kurio mokinė buvo priversta 
palikti savo tėvynę.

D. Bartkutė taip pat geriau
siais pažymiais baigė Mount St. 
Joseph kolegiją.

J. Gilys su sūnutni Vladu gy
venti išsikėlė Į Kaliforniją.

Balto skyriai praneša, kad 
garantijų blankų ir paaiškini
mų reikalais, atsikviečiant nau
jus tremtnius, reikia kreiptis į 
skyrių pirmininkus V. Amšiejų. 
VI. čyvą ir J. Virbali. Pas juos 
yra ir norinčiųjų Įvažiuoti są
rašai, iš kurių galima pasirink
ti gldbotinius. . ,

Bendruomenės valdyba pri
mena, kad trečioji Ajetuviu 
diena šiemet Įvyksta birželio19 
25000 Euclid Avė. Kviečiami 
atvykti Clevelando ir* kaimyni
nių vietovių lietuviai. Palaiky
dami bendruomenę, remsime ir 
jos siekimus.

14 Taylor Pt. Rd. 
Oldliam Pond 

Pembmke, Maro.

pasakė kun. B. Ivanauskas. Bu
vo duota naujų lietuviškų gies
mių, ir valandėlė paliko gerą 
Įspūdį. Iškilmingas posėdis įvy
ko birželio 12 lietuvių salėj. 
Kalbėjo skyriaus pirm. J. Dau
gėla, paskaitą skaitė St. Gol- 
šanskis (salėje buvo sunkiai 
girdima- ir sekama), eilėraščių 
padeklamavo Aid. Malcanaitė ir 
L. Janulevičiūtė, buvo priimtos 
rezoliucijos JAV Prezidentui ir 
Valstybės Sekretoriui, Altui ir 
patiems lietuviams. Teisingai 
sakė J. Daugėla: jei patys lie
tuviai savo reikalu nesidomės 
ir laisvės bylos negins, niekas 
kitas jiems Į pagalbą neateis. 
O to susidomėjimo iš tikrųjų 
būta nedaugiausia. Kaikurių 
priekaištų reikia padaryti ir 
patiems rengėjams: pvz. kaiku- 
riuose skelbimuose nebuVo nu
rodytas laikas, vieni programos 
dalyviai buvo iš anksto skelbia
mi, apie kitus nutylima.

Augštesniąsias mokyklas šie
met baigė — Holy Name: A. 
Malcanaitė, V. Malcanas, Ir. 
Valdukaitytė, Edv. Valdukaitis, 
R. Bridžius, Alf. Baliūnas; East 
High: V. Vaivadaitė, D. Kokly- 
tė, N. Balsytė, G. Jasiukynaitė, 
V. Kazlauskas; Benedictine: G. 
Barzdukas. V. Prikockis. V. Žy- 
davičius; St. Francis: A. Orin- 
taitė, J. Laikūnaitė, R. Staniš- 
kytė. N. žycįavičiūtė; Notre Da-

Lituanistinės mokyklos mok
slo metų baigimo iškilmės Įvy
ko birželio 5 šv. Jurgio par. sa
lėj. Po mokyklos vedėjo J. ži- 
lionio kalbos buvo Įteikti per
keltiems ir baigusiems moki
niams pažymėjimai (mokyklą 
baigė R. Bridžius, R. Kaspera
vičius, Aid. Malcanaitė, Asta 
Orintaitė, R. Staniškytė ir Ir. 
Valdukaitytė). Toliau mokyk
los tėvų komiteto pirm. H. Id- 
zelis įteikė dovanas pažangie
siems mokiniams, bendruome
nės valdybos vicepirm. M. Dun- 
duraitė supažindino su konkur
sinio mokinių rašinėlio “Kodėl 
aš kalbu lietuviškai” rezulta
tais. Mokykloje dirbę mokyto
jai (jų buvo 11) buvo pagerbti 
Įteikiant jiems lietuvišku raštu 
išaustus takelius. Ateities klu
bo vardu kalbėjo pirm. B. Briz- 
gys ir mokyklos vedėjui Įteikė 
liet knygą, 'žodi tarė kun. Gol- 
dikovskis (jis taip pat Įteikė ir 
$10 auką geresniems mokiniam 
išdalinti) ir šv. Jurgio mokyk
los vedėja seselė Anunciata 
(ji pasidžiaugė galinti pirmą 
kartą viešai prabilti lietuviš
kai, padėkojo tėvų komitetui už 
50 dol. auką ir už jai Įteiktą 
liet, rašto takeli). Pabaigoj bu
vo suvaidintas Alės Nakaitės 
scenos vaizdelis “Pakrūmė”, 
režisavo mokyt. Stasienė (reikia 
pastebėti, kad vaizdelis labai 
statiškas, ištęstas, nuobodus ir 
mažųjų žiūrovų sunkiai žiūri
mas). ,Į iškilmes atsilankė daug 
žmonių, buvo atvykusios ir vi
sos mokyklos seselės, šiemet 
mokėsi 215 mokinių.

Frank Golden 
— Auksutis

Dr. Jonas Bučnys, gyvenąs lūs pasiekė 4571 dol. Keli lietu
viai newyorkiečiai filatelistai 
pirko už 861 dbl. )
• J. J. Gruodis Philadelphi- 

joje įvykusioje jungtinių klu
bų pašto ženklų parodoje buvo. 
išstatęs Berlyno laidų Lietuvos 
pašto ženklus ir studija apie 
juos. Jury komisija jo ženklus 
įvertino trečiu prizu — žaliuo
ju kaspinu.

• Filatelistų draugija rengia
si išleisti specializuotą Lietuvos 
pašto ženklų katalogą. A. Viz
baras renka ir klasifikuoja vi
sus duomenis. Tuo reikalu pa
skelbti atsišaukimai Įvairioje 
lietuviškoje spaudoje. •
• Kur dingo V. K. Jonynas?

Oregono valstybėje išeinąs 
“Stamp Collector”, savaitraštis, 
Įsidėjo Įdomų straipsnį, kuria
me autorius klausia, kur dingo 
V. K. Jonynas. Straipsnyje pri
simenama tie puikūs prancūzų 
zonos ir Saaro krašto ženklai, 
kuriuos padarė V. K. Jonynas. 
(Lietuviai filatelistai turėtų 
laikraštį painformuoti, kur šiuo 
metu gyvena dail. V. K. Jony
nas. Red.) (
• K. Motuzas, žinomas filmi- 

ninkas, gyvenąs 107-33 117 St., 
Richmond Hill 19, N. Y., yra 
didelis pašto Ženklų rinkėjas, 
jis ir leidžia New Yorko lietu
vių Filatelistų Draugijos biule
tenį- Pirmame numeryje viršu
je jie buvo Įrašę tokį šūkį: Jei 
darbas trukdo pašto ženklų 
rinkimui, mesk darbą”.1 Iš ant
ro biuletenio numerio paimtos 
ir šios žinios.

Šią savaitę visos mūsų kolo
nijos akys buvo sukreiptos Į 
šv.-Alfonso parapijos mokyk
lą. Birželio 10 d.-ji baigė savo 
darbą egzaminais.. Mokslo me
tų gale mokykloje buvo 248 
mokiniai, 125 berniukai ir 123 
mergaitės. Birželio 12, sekma
dienis, buvo skirtas mokyklos 
darbo K baigimo iškilmėms.

Pamaldos bažnyčioje
Jose dalyvavo visi mokiniai. 

Tačiau jos buvo pirmiausiai 
skirtos mokyklą baigusiems. Vi
si ėjo komunijos. Prel Mendę- 
lis, kuris laikė pamaldas, savo 
pamoksle ragino, nepamiršti 
religijos tiesų ir katalikiškų . gyva ir bus laisva, 
papročių, kuriuos mokykloje 
Įgijo*

Mokiniai džiugina svečius
Popiečio programoje parapi

jos salėje daug kam pritrūko, 
vietos atsisėsti Svečiai sutin
kami Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Baigusieji, parinktų 
draugų padedami, skambiai 
padainuoja sveikinimo dainą. 
Daina sujungiama su grakščių 
judėsiu šokiu, kurį atlieka bai
gusios mokyklą męrgaitės. 
Paskui, tarytum gyvieji pa
veikslai, eina pro mūsų akis 
kiekvieno mokyklos skyriaus 
pasirodymai. Vaikų darželio 
“studentai”, senoviniais poniš
kais kostiumais pasipuošę su
šoka minuetą. Gardaus juoko 
sukelia 2 skyriaus berniukų 
maršas: “Noriu miego” pašoko 
1 skyrius, o 2, 3, 4 ir 5 sky
riai gyvu paveikslu, plastiniais 
šokiais ir giesme prie Dievo 
Motinos statulos vaizdavo 
“Mes trokštame Dievo”. Moki

nių pasirodymo viršūnę suda
rė montažas “Tėvynei ken
čiant”, Tai tikras birželio mėn. 
žiauriųjų įvykių paminėjimas, 
atliktas 7 ir 8- skyriaus moki
nių. Prie lietuviško kryžiaus su 
sielvartu rymo V. Rudaitytė, 
vaizduojanti Lietuvą, draugių 
ir draugų, apsupta. Liūdnai 
skamba “Ant melsvų ežero 
bangų” daina. Lietuvą vaiz
duojanti mergaitė apsako tėvy
nės kančias ir šaukia savo vai
kus, keltis; Pagrindinė šio šauk
smo mintis Lietuva išliks

Pagaliau 
Lietuvą primena nuoširdžioji, 
“Daug; daug dainelių.”

.Diplomų įteikimas

Baigusieji ir garbės svečiai 
su preL Mendeliu pakviečiami 
į sceną. Kalbą pasako kun. K. 
Pugevičius, prieš dešimtį me
tų pats šią mokyklą baigęs. Bai
giančiųjų vardu padėkos žodį 
mokyklos globėjui prel.' Men- 
deliui, mokytojoms seselėms 
kazimierietėms ir savo tėvams 
tarė J. Boguta. Baigimo diplo
mus įteikė prel. L. Mendelis, 
kiekvienam dar pridėdamas 
Naująjį Testamentą, šiais me
tais mokyklą baigė 23. Iš jų 4, 
čia gimusiųjų lietuvių tėvų vai
kai: J. Dragūnas, O. Linka, J. 
Petruška ir Juozas Stalch. 13 
naujakūrių lietuvių vaikai: J. 
Boguta, K. Česonis, Gr. Dudai- 
tė, R. Jaunytė, Alg. Kalnietis, 
J. Krasauskas, Ram. Kudirkai- 
tė, J. Palubinskaitė, AL Počas, 
V. Rudaitytė, L. Šidlauskaitė, 
M. Stravinskaitė ir A. Svotely-

Knygy rinkoje pasirodė 

Vaičeliūno knyga

Lawrence minėjo Sibiran išvežtuosius
Trėmimų Sibiran minėjimas 

įvyko birželio 12 šv. Pranciš
kaus parapijos salėje. Po spe
cialių pamaldų bažnyčioje, susi
rinkus žmonėms Į salę, minė
jimą malda pradėjo ir baigė 
prel. Pr. Juras. "Paskaitą apie 
komunizmo terorą Lietuvoje 
skaitė ALB Lawrence skyriaus 
pirmininkas J. Valiukonis.

Po minėjimo Įvyko visuotinis 
ALB narių susirinkimas. Laiki
noji valdyba perrinkta Į pasto
vią ir pririnkta revizijos komi
sija iš kun. A. Klimo, prof. A. 
Lešinsko ir Staniulio. .

Išpažinčiai ir pirmajai Komuni- Lietuvių liaudies dainų kon- 
jai lietuviai vaikai paruošiami. certas buvo suruoštas birželio 
abiem kalbom. Mokyklai Į pa
galbą čia ateina dar kunigai: 
jie lietuviškai kalbančių tėvų 
vaikus pirmiesiems sakramen
tams dar specialiai paruošia.
Dėl to pas mus negirdėtas da
lykas, kad lietūviškai kalbančių 
tėvų vaikai, priimdami pir
mumus sakramentus, nesinau
dotų, kiek galima ir reikia, sa
vo gimtąja kalba.. S. K.

tė. likusieji 6 —« nelietuvių . 
tėvų vaikai. Beveik visi baigų- - 
šieji ruošiasi stoti į aukštąsias 
mokyklas. \

Pasižymėjimo dovanos 
čeriaušiems mokiniams, iš j 

kiekvieno skyriaus dviem, į- 
teikti medaliai: 8 sk. — J. Pa- į 
lubinškaitei ir W. Ruskell, 7 — 
R. Willie ir A. Schiaffino, 6 —r : 
Eug. Šilgaliui ir K. Grigaitytei, 
5 — Rasai Kudirkaitei ir A. ~ 
Winter, 4 — J. Glebui jr Mari-• 
jai Goral, 3. — Kastyčiui Jim-' 
ramovskiui ir J. čepaitytei, 2 
— J. Auštraitei ir A. Vaškiui, 
1 — A. Ankui (Ankudavičiui) 
ir A. Karaliūtei.

Kasmetinė prel. L. Mendelio 
dovana ($5.00) už geriausią 
anglų kalbos žodžių skaitymą 
garsais (spelinimas) teko J. 
Palubinskaitei (8 sk.) ir K. Gri
gaitytei. Amerikos Legiono 
Lietuvių Posto Nr. 154 ir jo 
Moterų Padėjėjų dovanas lai
mėjo: J. Boguta (Posto dov.), 
J. Palubinskaitė (abi dovanas) 
ir K. Česonis (Mot. Padėjėjų 
dovana).

Taip pat medaliais apdova
noti. 46 mokiniai, per ištisus 
metus neapleidę nė vienos die
nos. Tai labai didelis skaičius. 
Jau tik iš šios aplinkybės gali
ma spręsti, kad mokykla ge
rai tvarkoma, nes mokiniai 
mielai lankosi į pamokas ir tė
vai uoliai juos Į mokyklą siun
čia. 85 mokiniams duoti pasi
žymėjimo ženklelei už uolumą 
visam mokyklos gyvenime.

Lietuviškasis mokymas 
ir auklėjimas

Šv. Alfonso parapijos mokyk
la viešai kiekvienu atveju pa
sirodo kaip lietuviška mokyk
la: prieš pamokas ir po pamo
kų maldos kalbamos lietuviškai, 
bažnyčioje bendros maldos kal
bamos ir giedamos giesmės tik 
lietuviškai, viešuosiuose mo
kyklos parengimuose programa 
atliekama taip pat lietuviškai. 
Kiekvienoje klasėje šalia JAV 
vėliavos yra mūsų trispalvė. 
Kiekviena klasė turi biuletenį, 
arba viešiems skelbimams vie
tą, kurios turinys pakeičiamas 
kartą ar du kas mėnuo ir pri
taikomas tautinėms lietuviu iš
kilmėms ar istoriniams Įvy
kiams paminėti.

Atskirose klasėse kasdien 
skiriamas pusvalandis lietuvių 
kalbai ar Lietuvos istorijai. Lie
tuvių kalbos mokinami visi mo
kiniai, lietuviai ir nelietuviai. 
Kalbos pamokose pratinama' 
lietuviškai skaityti, rašyti ir pa
prastus pratimus atlikti. Skai
tymo vadovėliu imama “Eglu
tė” (vaikų laikraštėlis). 3—8 
skyriuose dėstoma visiems mo
kiniams Lietuvos, istorija.

Mokyklos skaitykloje yra 
beveik visi lietuviškieji laik- 

.raščiai, kurie neužgaulioja ti
kybos ir Bažnyčios. “Eglutės” į 
mokyklą pareina apie 40 egz. 
Du kartu kas savaitė 3—8 
skyriaus mokiniai' mokinami 
lietuviškų dainų. Tautinių mū
sų Švenčių ar iškilmių proga 
piešimo pamokose vaikams 
duodama piešti tautiniais lietu
viškais motyvais.

Atskirai .dar reikia paminėti 
tikybos mokymą. Tiesa, moky
tojos tikybos dalykus aiškina 
anglų kalba. - Tačiau lietuvių 
vaikai tučtuojau supažindinami 
su lietuvišku katekizmo tekstu.

prie Baltimorės, yra vienas iš 
didžiausių lietuviškų pašto 
ženklų rinkėjas. Įdėjęs daugel 
metų darbą, susidaręs milži
nišką rinkinį. Jis turi Vilniaus 
abi laidas, Kauno tris laidas su 
pilnais lapais ir su visais va
riantais. Įvairūs ir reti abartai, 
reti ir brangūs vokai, įvairūs 
paštų užgesinamų atspaudų pa
vyzdžiai ir jų istorijos; Rusi
jos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Lenkijos, Latvijos ženklai su 
lietuviškais vietovių antspau
dais, pvz. 1857 m. Lenkijos 
nr. 1 ženklas su Kaišiadorių 
antspaudu ant voko. Apie tuzi
nas Dariaus-Girėno vežtų vokų 
su visais 5 suvenyriniais ženk
lais ir net lakūno parašais, F. 
Vaitkaus vežti vokai ir |. t. 
Įvairių padirbtų pašto ženklų 
pavyzdžiai ir kaip juos atskirti 
nuo tikrų.

Dr. J. Bučnys yra čia gimęs 
lietuvis, Lietuvoje tik trumpam 
tesilankė. Amerikiečių filate
listų tarpe jis plačiai žinomas.

• Ženklai aukcione. Didelės. 
Hamer firmos aukcijone nese
niai buvo išparduoti vieno mi
rusio pašto ženklų prekybinin
ko turtas. Iš viso buvo 4681 
pasaulio valstybių vienetai; iš 
jų lygiai 200 buvo Lietuvos paš* 
to ženklų didesniais kiekiais. 
Varžybos dėl Lietuvos ženklų 
buvo gana karštos. Bendra su
ma už parduotus Lietuvos ženk-

rėmo popieriuje »u 15 kariš

ku nuotraukų ir menišku 

dali. T. Valiau* viršeliu. Kny

gos kaina * $3.00. Gauname 

po* autorių (195 Drinkwator

• Pabaltiečiai San Francisco 
mieste, kai suvažiuos Jungtinės /jg 
Tautos minėti savo 10 metų su-^SS 
kakties, rengia demonstracijas 
automobiliais ir plakatais. Prie 
Jungtinių Tautų suvažiavimo 
namų bus paskleista lapelių.

• Vokietijoje birželio įvykių._.|f| 
centrinis minėjimas Įvyksta, 
šiemet birželio 18 d. V. Beriy-
ne, Kanizijaus kolegijoje, Tier- 
garten gatvėje. Pagrindinę kai- j|| 

bą pasakys senato CDU pirmi- 
ninkas ir V.. Vokietijos federa- Sįjį. 
linio parlamento narys Lem- jW 
mer, vienas iš žymesnių Ber- 
lyno veikėjų. Minėjime daly-^ 
vaus ir Vokietijos fed. parla- 'Sįg 
mento pirmininkas dr. Gersten- . 
maier. Iš lietuvių Berlynan -S 
vyksta VT pirmininkas K. Žak 
kauskas ir URT valdytojas dr. ' 
P. Karvelis. ' - vž

• Ernestas Neumanas, Klak 
pėdos krašto vokiečių veikė- 
jas, garsioje nacių byloje Lietu- 
voje nubaustas 10 metų sun- . 
kiųjų darbų kalėjimo, Vokieti- 
joje, Bad Segerberge, mirė nuo 
širdies smūgio.

• K. Čtbiras-Verax, Liet, pa-
siuntinybės spaudos attacbe 
Urugvajuje, paruošė leidinuką 
“Lituania y la URSS”, kuris 
jau atiduotas spausdinti Medei- 
line. Kolumbijoje. Leidžia Liet. 
Kat. Komitetas. Juo norima pa- - 
minėti Lietuvos pavergimo su- J 
kaktį. - ■

• Australijoje Liet Kultūros
Fondas išleido korespondentk 
nių lituanistikos kursų “LttS^ 
anicum” trečiąjį sąsiuvinį. Ja- 
me yra vertingų ir įdomių in
formacijų apie lietuvių tauto
saką. kalbą, istoriją, geografi- '
ją. Numeris skirtas besimo
kančiam jaunimui. ;

• Waterbury, Conn., Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius 
tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimą rengia birželio 18 d. 
7:30 v. v. parapijos auditorijo
je. John St. Į minėjimą pa
kviesti svečiai: prof. K. Pakš- ., 
tas. miesto majoras R. E. Sny- 
der. kleb. kun. Valantiejus, 
Conn. valstybės senatorius Vii- ■ 
liam A, Purtell ir kongresma- 
nas Thomas J. Dodd. Meninę y j 
dalį išpildys vietiniai daininin
kai, vadovaujami muz, Aleksio^ :

• Jonas Urbonas, kuri laiką
vadovavęs ' BaČiūno vasarvie- 
tems, dabar pats įsigijo didelę 
ir puošnią vasarvietę Adiron- 
dack Įnn and Beach. New Yor» 
ko valstybės šiaurėje prie Sa- 
candaga Pąrk. -

• Leonarda* Dembriūna* ■ 
persikėlė Į naują vietą. Dabar- I 
tinis jo adresas yra:

4314 40th St. 
Brentwood, Md.



DONT DĖT,A v 
APPLY TODAY FOR

Šventovę Gnadahipe, Mexko— 
Liepos 9 ngi 23. Kaba 39800 d. 
Vadovauja Tėvai Ajsumpcionis- 
tai. Organizuoja The Aneocia- 
thm of Our Lady of Snlvattoa. 
30 Egst 90th 8L, New York 22

Save Ūme and carfare, 
5 ddy — 40 hoor week.

Y*ar ’round poeltkm. x 
Dtventfled dutiea.

Tv*mN««> » rtlgrfaa fvhja aMfes WLOA, IUH kyteeyvfe* 
KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO l’JO IKI 2^0 V AL 

Jei norite Moję radijo programoje skelbtte, Jtreipkitto adresu

Pono Tokio ilgam buvau 
atleistas atostogų. Buvau jų rok' 
kalingas anksčiau negu kiti iš
laksto po pamarius. Man teko 
dar pavasarį lakstyti lizdą su
kant. Kadangi esu miestinis

•nuLmioNE.
DEABBOBN 24)819 

TOPLACE

BUS. OPPORTUNITY

Jersey City, New Jersey.
8-9749.

RESORTS

S. M. A. FATHERS
BLISS AVĖ., TENAFLY, N. J.

HELP W ANTED FEMALE

SUMMER RENTALS

DISPLAY

Call HYacinth 8-7952.

LABAI GERA, KAD SUDEGS
RELIGIOUS VOC ATIONSChicago, III.

PLANUOJI VESTIS?

mintis, kad paklydėliai svečiai

General is ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS

GARDENER assistant, exped:
6 days. Meals; sleep out. YO 

5-8632. Momings Only

LUNCH wagon, fuHy eąuipped, 
International’49 Wa&4n; sacri-

OMAHA, NE B R.
Novena į šv. Antaną

Šv. Antano šventei pasiruoš- 
nuo birželio 5 vakarais buvo

kažkur liliputinės planetas nu
sidangino savais keliais, sukė
lusį gandų apie dirbtines ru
sų ar amerikiečių planetas.

HUNTER, N. Y. Catskills Mountais. 
3 modern housekeeping cottages, 

close to village and walking distance 
to Catholic church. Lake privileges, 
fishing on premises, immediate oc- 
cupancy to end of SepL $375 each. 
Cbttages accomodate four people. 
VIrginia 5-9209. - .

SUTAUPYSI LIGI 20% .
PARANKUS MOKfiJIMAS 

JOSEPH G. COX 
488A 17th St. STerling 81668

ry/r1..
BIS P L A Y

97 Nassau Avė.
Near Manhattan Avė. ‘ 

GREENPOINT, BROOKLYN
EV 3-0090

ti
atliekamos noveninės pamaldos 

i lietuvių ir anglų kalbose. Pa
mokslus sakė kun. A. Tamašai- 
tis. Salėje buvo įvairių devoci- 
joųalų ir maldaknygių, ‘kurias 
žmonės labai pirko.

203 Weat 41at 3L, N. Y. C. 
Wl 7-5550

Užsisakyk “šv. Pranciškąus
VARPELĮ”

ANCHOR INN RE$TAURANT 
Mattituck, Long Island 

SEE FLOUNDERS
at Mattituck, beginning May 28th 
Decoration Week-End and every day. 

BOATS LEAVE DAILY 
Boats For Rent

N. Y. C. Tel: AL Cooke. LE 2-3640 
or Mattituck 9-8989

OINER. EsL 20 yra. $1,600 wkly 
income, 5J/2 yr. lease, moderato rent, 
good tocatien, 24 houra, 7 daya. 
Chance of a Ufetime for rlght party.. 
Sacrificing for $13000./ RA 9-1178 

2;30 to 6 P. M.

BARAS IR GRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston. N. Y. Įsteigta prieS 
10 m., biznis visais metais. 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun-_ 
gatavas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5188.

KALtftoąNubs univeratteto studentai protestuoja pried įsaky
mą sžsti į mokyklos suolą kartu su negrais.'

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tuos darbus. 

Jūs galėsit laimėti 
$500-8300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI.
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(JkOrtja, iv. Marija JeMapa Roaailo,. 
kaneniMota Mte)

MERGAITtS! PADEKIT JĖZUI 
skleist' Jo karalyste tetnCje, mokydamoe, 
slavu ydamos, dirbdamos mMjų arba so
cialinį darbą.
Rairkitr: Rev. Mother Provincial. Vilią 
Rossello. Newfield. N. J.

tnd infirm.
. . Opcraling farms and perfbrm- 

ng other duties: cooking, main- 
enance. etc.

. . The Brothers of Mercy need 
■’ou. For mene complete informattan 
loneeming « vocation wtth ua, ivrite: 

Rąverend Bruthar Prevlnetai
Rangom Road, Clarcnoa, N. Y.

L. ROC CO
4 VVOODSIDES 

GERIAUSI JUVELYRAI v 
64-04 ROOSEVELT AVĖ.

Woodside, L. t. 
Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos 

Tel. NE 9-2857

Neseniai čia kun. Jonas Luk- 
I' šys, šv. Jurgio lietuvių parapi- 
p jos vikaras, išbuvęs 13 metų, 
| < buvo iškeltas į šv. Pranciškaus 

lietuvių parapiją Minersville, 
f Pa., vikaru. Jis išvyko į naują 

vietą birždio 1. šį-sekmadienį, 
* birželio 19, bus jo atsisveikini

mo pobūvis, šalia parapijos dar
bo jis dirbo viso miestelio jau-

trout stream, reasonable rates. 
Call ESplanade 6-2648, after 4 
P. M.

BROTHERS OF MERCY
Sincc their foundattan. in 1856. the 
Brothers cf Merey have been hetpinfr 
the unfortunate.
. . . Nursinjr men and boys. rich and 
noor. reirardleBs race and creed, in 
heir own homea.

GRAYMOOR
Round AO Including 
Trip . 4^74 Tax

Leaves from 8:00 to 8:45 a. m.

CONSOLIDATED

paukštis, tai gūžtą sukiau iš po- X 
pieriaus. Be to, mano kraujun 
įsisukęs dzūkiškos kilmės paju- 

t-l . tunas ,teleido imti lietuvišką po-
pį^rių. Paskui savp lizde, kaip' 
toje lietuviškoje pirkioje, kuri 
būdavo laikraščiais aplipdoma, 
skaitinė jau ir štai, ką sužinojau:

| Laisvėje (nr. 114) užtikau, 
>kad ji džiaugiasi, jog' Vilniuje 
buvo prisimintas dzūko Mizaros 
gimtadienis ir ta proga paskai
tytos jo kūrinių ištraukos. Pa- 
galvojau, kodėl Mizara pats

> nenuvyko į Vilnių paskaityti 
|u; '< savo bolševikinės propagandos. 
Kr Atsakymą radau lengvai: Vil- 
RSniuje yra mizamesnis gyveni- 
gT1. •? mas'negu Brooklyne.
K'/ ■ ' Vienybėje (nr. 21) radau pa- 

' tymėta, kad ji buvo dienraštis, 
^ paskui savaitraštis, b dabar jau 
l||~ w antras menuo išeina tik 4 pus- 

lapių į savaitę. Susigalvojau,
Q kokios negalios galėtų čia rei-

' kalą gadinti. Atsakymą pakišo
mano taupioji pati: ar nežinai,

4 kad 70 metų sukakčiai popie- 
rių taupo? .

.Naujienose (nr. 126) buvau 
& įkibęs skaityti K. Škirpos kalbą 

iš St Seimo minėjimo. Įdomiau- 
^4 ■■■ šioje vietoje ji nutrūko social- 

demokratinės redakcijos pasta
ba: “Tolimesnius kalbėtojo iš
vedžiojimus išbraukiame”. Man 
dingtdėjo galvon, ar kartais 
žmogus neužsigaus. Ir tikrai, 
kitame numeryje jau radau K. 
Škirpos antrą laišką dr. P.. Kar
veliui, vadinasi, kaip ir mano 
giminei. Betgi Karveli yra 
krikščionis demokratas, o ne so
cialdemokratas. čia atsakymo 
nesugalvojo nė mano antroji

la keliolika milijardų visokių
Svečiai ii ryty meteorų, aereolitų, bolidų ar-

Bįrželio 8 pas rpus užklydo ba “degančių žvaigždžių”, kaip 
malonūs svečiai — prel. ’K. Va- .paprastai sakoma. Iš to skai
dys iš Worcesterio, kun. J. Vai- ciaus tik apie 25 milijonai yra 
tiekūnas iš Providence ir kun. kumšties, o. 300 tūkstančių sie- 
St. Yla iš Putnamo. Jie visikai*- Ma net a’itombiHo dydžio, 
tu keliauja lankydami įdomės- Didesnių mt‘ec ų pasitaiko la- 
nes vietoves. bai retai. 114 m. vasario 12 buvo nuo žemės 557 kilometrų

Mirtis sptankė \ ----- -------
Adomą Leonavičių mirtis iš- tonų meteoras, i __ ________ ____ ____

plėšė iš gyvųjų tarpo. Velionis, trijų kilometrų duobę. Labai žemės /nuotolį.” Meteorų dia°-
buvo kilęs iš Barčių kaimo, seniai vienas toks padangių metras galėjo siekti apie 300
prie Varėnos, Amerikon atvyko svečias yra nukritęs Arizonoj. metrų. Buvo imta rimtai bai-
jaunas, savo laiku turėjo nedi- Jis turėjo būti žymiai didesnis, mintis. kad paklydėliai svečiai
dėlę dirbtuvėlę, taisydavo šik nes duobės plotis siekta beveik netrenktų į žemę. Tačiau vėl 
dymo krosniš bei vesdavo mylią. , -

‘ vamzdžius. Buvo jautrus lietu- Nebūt didelio malonumo 
višldems reikalams ir nuošir- gauti per kepurę, kad ir neper
dus parapijietis. Kun. P. Žar- didžiausiu meteoru. Bet mūsų 
kauskas, jo giminaitis, atliko laimei jie, dar nepasiekę Žemės, 
laidojimo apeigas. Vietinis, sudega ir pavirsta į dulkes.

. .; .. Jie, pakliuvę į žemės trau-
tos orbitą, krinta pasakiškai 
greitai. &emę pasiekta 42 kilo
metrų greičiu per sekundę.

MURPHY*S
KAD1LAKŲ LIMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu 

Malonėkit paskambint FL 8-5948 
Uniformuoti Šoferiai visom progom. 

Valandom, dienom, savaitėm ar 
kelionėse

JAMES MURPHY

SHADY GLEN FARM
Ideal for children; new duplex, 3- 
room bungaiows; monthly, seasonal; 
also beautifui airy rooms; community 
kitehen; immaculate. Swimming pool. 
Bendix, TV, reasonable.

AimrBcoje Midus gyvenimas

Statistika rodo, kad kiekvie
nam Amerikos gyventojui ten- 

’Nuo tokio greičio, besitrindami ka sučiulpti 16 su puse svarų 
f atmosferos sluoksnį, įkaista “candy”. Tam per metus išlei- 

baltumo ir subyra. Labai džtama vienas milijardas ir 19 
retais atvejais spėja atsitrenkti milijonų dolerių. Pernai gyve* 
i žefhę. Dar lig šiol nėra užre- nimas buvo 25 miL dolerių 
gistruoto įvykio, kad būtų kam “salde8nta', negu l953 m.

įF Liaudies Balse (nr. 1240; tur . 
būt, tie numeriai eina nuo bol
ševikų revoliucijos pradžios.

L ~ kad daugiau atrodytų) radau 
atsidūsėjimą: “Kai kam būtų 
labai naudinga, jei žmogus ga- 

y -tetų būti nematomas”. Tuojau 
supratau paslėptą mintį — no
rą paties redaktoriaus nemato- 

(mam pavažinėti po sovietinį 
rojų, kuri jisai visomis ketu
riomis girta, kad galėtų nema
tomai sugrįžti vėl į “kapitalis
tinį” Torontą, o ne į... Vorku-

< ' ta. 2v. Be Pastogis

• Mandagaus škoto skelbi
mas: “Parduodama krautuvė. 
Nuostolio duoda 1000 svarų 
sterlingų, ir tai tikra. Kas no
rėtų greitai pirkti, duodama 
didelė nuolaida”.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloisrtcivd. Contemptetive Connnuiiity 
forminK a Guard ot Honor for Mary, by 
recitation of tbe Roaary every bour day 
and night. Slsters also chant tbe Dirine 
Office. Are engaged in making Veattnent* 
and other worka of art. Appiy to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14th and Weat St*.. 
Union City. N. J.

CULVER LAKE, N. J. 
Apartment furnished, 2 or 3 rooms. 
Private shore, swimming, boating, 
fishing. Aduits. Full kitehen, double 
bedrooms. July and August $100 
month, September < * October $60. . 
F. Watkins, Culver L*ke, Branch- 
ville, N. J.

IQgh School Gradnates — Man
desirlng te serve Christ In the South a» Prieata or Brothera

Wrtte to 
FATHERS OF THE ORATORY, ROCK HILU, SO. CAROLINA

LEXINGTON — In the heart 
of the CatskiBs. 4 room modern

toks padangių metras galėjo/siekti ąpie 300

Dėl knygos “Sovietų genocidas Lietuvoj’
Prieš kurį laiką “Laisvojoje 

Lietuvoje” (240 *Nr.) pasirodė 
žinutė, kad Jonas Rimašauskas 
yra paruošęs spaudai knygą 
“Sovietinis Genocidas Lietuvo
je”, kurią išleisianti buv. Poli
tinių Kalinių Sąjunga. Knygos 
išleidimas kainuosiąs apie 
$7.000, — todėl iš anksto ren
kama prenumerata .

Lietuvos Rezistencijos buv. 
Politinių Kalinių Sąjungos Cent
ro Valdyba pasiuntė “Laisvo
sios Lietuvos” redaktoriui raš
tą, prašydama paskelbti jį 
spaudoje. Rašto turinys buvo 
šis:

“Lietuvos Rezistencijos buv. 
Politinių Kalinių Sąjungos Cent
ro Valdyba atkreipia visuome
nės dėmesį, kad Jonas Rima
šauskas minėtai knygai medžia
gą surinko Sąjungos 'pavedimu 
ir parama, tačiau minėtos kny
gos, redakcijos nėra mačiusi nei 
jos aprobavusi, o taip pat nėra 
įgaliavusi p.^ Rimašauską ją
spausdinti ar platinti Sąjun
gos vardu”. ,

Tą raštą pasirašė visa Lietu
vos Rezistencijos buv. Politinių 
Kalinių Sąjungos Centro Valdy
ba. Deja, “Laisvoji Lietuva” šio 
rašto iki šiol dar nepaskelbė. 
Dar daugiau: gegužės 26 d: 
(Nr. 243) ji, o taip pat ir “Drau
gas” (birželio 1 d. Nr. 127) at-. 
spausdino straipsnį “Pamink
las komunizmo aukoms”, po ku
riuo pasirašė Liet. buv. Polit. 
Kalinių S-gos Chicagoje Valdy-

ba. Straipsnelyje lietuvių visuo
menė prašoma iš anksto užsi
prenumeruoti knygą “Sovieti
nis Genocidas Lietuvoje”, pini
gus siųsti Mr. Juozas Žičkaus 
vardu. Skelbiama,^ kad knygą Kinijoje, bet komunistai išvijo, 
leidžia Lietuvių buv. Politinių 
Kalinių Sąjunga Chicagoje.

Atkreipiame dėmesį, kad 
straipsnyje minimas knygos 
leidėjas (Lietuvių buv. Politinių 
Kalinių Sąjunga Chicagoje) ne
turi nieką bendro su Lietuvos 
Rezistencijos buv. Politinių Ka
linių Sąjunga, kuri Jonui Rima- 
šauskui buvo pavedusi tvarky
ti Tautinės Martyriologijos sky
rių. Tačiau Jonas Rimašauskas 
neturi jokių įgaliojimų surink
tos medžiagos spausdinti be 
Lietuvos Rezistencijos buv. Po
litinių Kalinių Sąjungos Centro 
Valdybos žinios bei sutikimo.

Šį raštą skelbia dėl to, kad 
vėliau visuomenė nekaltintų 
mūsų, kaip už “Stop Genocide” 
ženklelius, kuriuos Jonas Ri
mašauskas platino Lietuvos Re
zistencijos buv. Politinių Kali
nių Sąjungos vardu, bet iki 
Šiol dar nėra už juos atsiskaitęs 
ir tuo reikalu visai neatsako į 
Centro Valdybos raštus.
Lietuvos Rezistencijos buv. Po
litinių Kalinių Sąjungos Centro 
Valdyba:

Kun. Vytautas Pikturna,
Vaclovas Alksninis,
Juozas Kojelis, 
Povilas Žičkus, 
Kun. Jurgis Paransevičius, 
Vaclovas Sidzikauskas, 
Dr. Bronius Nemickas ir / 
Jonas Šlepetys.

“Little Lęague Baseball”. Už tą 
pasidarbavimą 1954 metais jis 
tmvp išrinktas atsižymėjusiu 
piliečiu vietos Antano Domato 
veteranų posto.

Jo vieton buvo atkeltas jo 
dvynukas brolis kun. Stasys 
Lukšys, kurs 12 metų buvo vi
karu šv. Jurgio parapijoje Phi- 
ladelphijoje. Ir jam išleistuvių 
pobūvis bus birželio 19 Phila- 
delphijoje.

Abu kunigai broliai mokėsi, ..daik^’ PoU,?įa
Lietuvoje ir tik komunistams 
užėmus Lietuvą, čia sugrįžo ir 
baigė vyskupijos seminariją.

KINIETIS KUNIGAS
Kun. Antanas Chm, iš šiauri

nės Kinijos, viešėjo pas savo 
geradarius Laukaičius, Shenan- 
doah, Pa. Jis pradėjo-mokytis

tad baigė mokslus Philipinuose. 
Kunigu įšventintas prieš 3 me
tus. Dabar mokosi De Paul uni
versitete, Chicagoje. Jis aplan
kė savo geradarius, kurie išlei
do jį f mokslus.

Kunigas švečias buvo susto
jęs šv. Jurgio parapijos klebo
nijoje. Jautriai nupasakojo sa
vo tautos ir savo artimųjų liki
mą komunistų vergijoje. Jau 
apie 230 jo draugų kunigų iš
žudyta ir kiti kalėjimuose ken
čia. Visa tauta kenčia baisią 
kruvino komunizmo jungą. Pra
džioje jie tik laukė permainų, 
kad palengvėtų karo sunkumai, 
o dabar nebegali išsigelbėti iš, 
savų vergijos.

BAIGĖ MOKYKLAS
Šv. Jurgio parapijos aukštes

niąsias mokyklas baigusieji tu
rėjo savo užbaigtuvių iškilmes 
parapijos bažnyčioj birželio 5, 
o pradžios mokyklas baigusieji 
birželio 12. Visų iškilmės, buvo 
su mišių auka ir bendais pus
ryčiais. Jie su savo mokytojais 
ir auklėtojais pasidžiaugė gra
žiais bendro darbo vaisiais. Da
lis baigusiųjų aukštesnę mokyk
lą mokysis toliau; kelios* mer
gaitės stos į vienuoliją, šv. Jur
gio parapija mielai sveikino sa
vo baigusius ir palinkėjo sėk
mės. Jau keliolika metų, kai 
parapija rengia tokias užbaig- 
tuves.

Astronomų apskaičiavimu per pataikę į pakauši. Todėl nėra 
vieną parą į mūsų žemę pasipi- jokio rinito pagrindo baimintis.

Pernai birželio 22 buvo pa
stebėtos. dvi mažytės paklydu
sios planetos arba, jei kam pa- 
tinka /— du dideli meteorai vi
siškai arti žemės. Vienas. jų 
aplink žemę apskrisdavo per 96, 
antras per 100 minučių. IŠ šių 

4 davinių nustatyta, kad vienas

viduriniame Sibire nukrito 100 nuotoly, antras — 760. Birže- 
, išmušęs apie jj0 26 pasiekė artimiausią lig

IŠKYLA
Birželio 13 — Antaninėse — 

parapijos mokykla'ir mišių tar
nautojai turėjo savo išvažiavi
mą. Nors nepalankus oras, bet 
nesulaikė jaunųjų nuo gamtos. 
Jie linksmai praleido diėną ore, 
žaisdami ir krykštaudami. O 
kaip peršasi mintis, kad visos 
mokyklos darytų metuose vie
ną bendrą išvykimą su lietu
viškų dainų ir žaidimų pamar- 
ginimu. K.

Įvairenybes
Antena šaldytuve

James R. Wilhite, grįžęs na
mo, su žmona panoro užkąsti ir 
tam reikalui atsidarė šaldytuvą. 
Bet ten rado nevalgomą daik
tą... lėktuvo antenos galvutę 
su vielomis. Ji buvo pramušusi 
sieną, šaldytuvą ir įstrigusi 

išaiškino, kad ji priklausė lėk
tuvui, kuris buvo priverstas 
nutūpti netoli Canastota, N. Y.

Prarado tėvynę ir širdį
Samuelis David Rawkins at

sisakė grįžti namo, kai buvo pa
leidžiami amerikiečiai. belais
viai po Korėjos karo. Jis atsi
dūrė Pekinge. Dabar iš ten ra
šo motinai į Oklahoma City, kad 
įsižiūrėjęs į rusaitę, kuri ten 
tarnauja bolševikų atstovybėje.

PHĖNOMEMM. 
IMPROVEMENT 

OF S1GHT 
Through Our NEW 

SUBNORMAL 
VISION GLASSES

For older people, who have dif- 
ficulty in reading even -with 
glasses. Suitable aspecially for 
Post Cataract cases. Demons- 
tration without obligation.

L F. GLASSER

t RUOŠĖSI VEDYBOM 
ar , 

KOMUNIJOS UŽKANDŽIAM?

THE CAS ALBA ROOM 
Mineola Hotsl 

193 2-nd Street Mineola, L. I. 
Gali visą reikalą sutvarkyti ir 
u prieinama kaina.

Skamb’nk Pioneer 2-3290 ir 
klausk Niek, kuris jus maloniai 

nustebins.

ASUMPCIONISTV KELIONES 
Kanados Šventovėm: 

Rugp. 28 Hgi Rug9. 3 
Vadovaujant Nonrich vys

kupui Flanagan. Kvyksta K 
New Yorko

Kaina 80.00 dd.
Kelionė oru j Dievo Motino*

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalik'ška ligoninė, 
pripažinta xNew Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Rospital and 
School of Nursing

Ninth Aimual HeM Day
SU N DAY, JULY 12, 1955

Commencmg at 12 O’CIock Noon 
at

BLISS AVENUE, TENAFLY, N. J.
IRISH SINGING. DANCING 

and s
SPORTING CONTESTS 
Meals and Refreshments 

will be served at the field

DONĄTION: 
$1.00 for Aduits 
Children under 14 Free

- For the Solemn Novena
PILGRIMAGE TO

SAINTE ANNE DE BEAUPRE 
the land of miracles in 

Quebec, Canada
BY AIR-CONDITIONED 

MOTOR COACH
Bus Will Depart and Retum 

Betvveen July 17 and 28 
For Information Write: 

BUS TOUR BOx 534 
Trenton, N. J.

Jei taip, tai ' 
THE FANSHAW 

vadovybė 
802 So. Bway. Yonkers, N. Y. 

parodys jum kaip vis* galim* 
gražiai ir garb:ngai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA 
SU

1— Gartftial* valgiais
2— Ypatingu patarnavimu
3— Dangiška muzika
4— Jaukia aplinka

TKLEFONUOK 
YO 9-9584 

TUOJ PAT 
Ncsigaittsi tai padaru

BAKERY store suitable for ba- 
ker, adjacent giant Grand Union 
Mkt parking, poss Oct, *55. 
Fairfield shopping Center^ Post 
Rd&Benson Rd. Fairfield Conn. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

KESWICK-—ASTORIA
207 3rd Avė., Asbury Park, N. J.

Blokas ligi okeano — Skambink 
PRospect 5-1715

Specialiai Vainikų Dienai 3 dieni; 
savaitgalis $19.50 su maistu. 

Sek vasaros ratas
Europ. planas $18. Su gardžiais val
giais vienam nuo $40. Arti bažnyčios. 

Knygutės
A. D. McTighe, savininkas. 

Mrs. B. M. Kane, vedėja
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ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

P. Vaitonis pasidalino pirmą 
vietą Ontario provincijos p-bė- 
se: 1. Ivan Suk ir Povįlas Vai
tonis po 5, R. Draxi, Roy Or- 
lando po 4*zį, pr. metų meiste
ris G. Fuster 4 tš. Viso 22 daly
viai. Ukrainietis Suk ir P. Vai
tonis laimėjo po 4 partijas r 
po 2 — baigė lygiom.

Alg. Nasvytis ir R. Pitschak 
lemiamose rungtynėse su Cleve- 
land CC, laimėjo po tašką savo 

• komandai (The Atlantic Inter
national), kuri pasidarė Cleve- 
land Chess League meisteris.

"Chess Review" Postai sky
riuje, birželio nr. skelbia: Škė
ma įveikė Bosik (51-Nf) ir Dr. 
G. Katz (54-Ns). Stonkus sudo
rojo Harison (54-P) ir lygiom 
su Roth (52-Ns). J. P. Karalai
tis įveikė Talmage ir lygiom su 
Faber (52-Ns), ir tapo įkeltas į 
Golden Knights baigmę. G. Na- 
mikas laimėjo prieš Peterson, 
lygiom su Deer (54-N), patek
damas į GKn pus baigmę. Nau
jai pradėjusių sąraše randame: 
Pvt. A. E. Gedraitis, S. Rama
nauskas (abu A kl.) ir H. Kri- 
paitis (C kl).

15-metis latvis Ivars Karlis 
Kaime laimėjo Philadelphijos 
miesto, p-bes. Kaime turi daug 
vilčių laimėti š. metų JAV jau
nių p-bes, kurios bus liepos 
15—24, Lincoln, Neb.

Latviai pralenkia mus savo 
skaičiumi ir aktyvumu, ko ne
galima buvo teigti prieš 2—3 
metus. National Chess Ratings, 
Spring 1955, apima 17 lietuvių, 
44 latvius (!) ir kelius estus. 
Meisterių klasėje mūsų Povi
las Vaitonis ir latvis Edmaris 
Mednis, (N. Y.). Ekspertų kla
sėje turime tik Povilą Tautvai- 
šą (ankščiau dar buvo Škėma, 
Jakštas), o latviai turi 7. A 
klasėje iš mūsiškių: K. Jakštas. 
A. Zujus, K.. Škėma, S. Wini- 
kaitis, Dr. A. Nasvytis ir V. 
Kutkus; latvių 19.

Clinton Parmelee, N. J. lai
mėjo JAV mėgėjų p-bes (jose 
nedalyvavo meisterių klasės 
lošėjai), gaudamas National 
amateur Champion vardą. Prieš 
metus Kazys Merkis įveikė tą 
patį Parmelle Grand National 
p-bėse ir partija su meisterio 
Collins komentarais tilpo Chess 
Life, June 20, 1954.

MAUREEN CONNALLY, pasau
linė teniso karalienė, San Diego, 
Calif., ištekėjo už Norman Brin
kė r.

CAMPS

ST. JOSEPH’S CAMP FOR BOYS 
and

ST. FRANCIS CAMP FOR GIRLS 
Indian Lake, Garrison, New 

Operated by the Franciscan 
of the Atonement. Ages 6 to 
clusive. Rates $37.00 for two 
Svvimming, boating, arts and
all types of games and sports. 
Information ivrite: Sister Directress, 
221 '/2 E. 105th St., Nevv York 29, N.Y.

.. Phone Lehigh 4-3580

York
Sisters 
12 in- 

vveeks. 
erafts,

For

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3. uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol.

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledonr 
N. J. HAwthorne 7-0452.

HARTFORD, CONN.
8-14 metų. Atidaroma
uždaroma rugpjūčio 

už dviejų savaičių laiką.

lie- 
20.

NEW 
Mergaitėm 
pos 2 — 
Kaina $47
Visokios pramogos gerai prižiūrint. 
Rašyk ar skambink: Sister Mercedes, 
3501 Solly St., Philadelphia, Pa. 

DEvonshire 3-0834

CAMP GREGORY

DAfiBl.MNIAS

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

' GUEST HOME

Prabangus svečių namas 
moterim ir porom, ‘rinka 
savaitgaliam ir a tos t >g>‘u. 
Kasdien Mišios, e d\ i ap
linka. lauke plaukiojimu ba-‘

Ho Ho Kus skinas, vienam ir yvtetii 
k. , kambariai, privačios vonios 

‘ ’ ir vanduo. Labai
maistas. Skambink 
River 1-0658. prajj

Marie 
Claire

Sa-ldh

ST. JOSEPU’S VJJLLA
Svečių namas, ' vedamas Sv. 

Krikštytojo Seserų. Atostogas 
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai 
terims gyventi. Atidaryta visus 
tus. Savaitgaliais rekolekcijos,
šyk. paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

Jono 
pra
me
ni e- 
Pra-

VACATIONS

Carlson’s Inn
Sayville 4-0464 J 

SUMMER RESORT
Located in a mest beautiful placc 
in Oakdale, Long Island, on the 

old Vanderbilt Estate.
Rates $35 vveekly, $6 per day.

Children half price.
This includes:

Three Hearty Meals — Room —
Boats for Fishing or Rowing 

Badminton — Games 
Horseshoe Pitching

Svvimming and Beach Privileges 
Near Catholic church.

i LAURA CARLSON.

SHELTER ISLAND, L.
Furnished sumnier homes 

rent.
Call EDgewood 4-7226.

VACATIONS REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpjūčio 
25. Už 2 savaičių p<rioda S-10. už visa 
sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Informacijom rašvk:
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORV7

Portland 2-3334 .

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

MERGAITĖMS

MT ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE. N. J.

likai nuo 6-10. margaitės nuo

vadų.
Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 
skambink telefonu:

GLenmore 5-7068

PARODA AKLIEM
Vienintelę šios rūšies paro

dą galima lankyti adresu 97 
Nassau Avenue, Brooklyn, kur 
Dr. I. F. Glasser demonstruoja 
naujausius regėjimą prietai
sus bei priemones visokiem re
gėjimo negalavimam gydyti. Jo 
surasti metodai yra tiek pažen
gę, kad beveik visiškai akliems 
grąžinamas regėjimas ligi tokio 
laipsnio, kad jie gali sekti te
levizijos programas.

Suinteresuotieji asmenys 
kviečiami parodą aplankyti ir 
turės progos patys įsitikinti 
naujų laimėjimų rezultatais.

(Skelbi

per 
$4.-

Pra- 
virš

PARDUODAMA:
Didelio pelno namai — 

3-jų aukštų mūrinis, aliejum 
šildomas, 14 mebliuotų kam
barių. Pajamų $7.400.00 
metus. Gryno pelno lieka 
900.00. 
40 butų namai su šildymu, 
šoma kaina $22.000.00
esamo $70.000.00 morgičiaus. 
Pajamų $19.540.00 per metus, 
kurios apmoka namų išlaikymo 
išlaidas, remontus, nuošimčius, 
skolos mokėjimus (amortizaci
ją) ir dar lieka gryno pelno per 
metus $4.166.00.

Kreiptis: Juozas 
227 Bedford 

Brooklyn 11, 
Tel.: STagg 2-7524

Grabau, 
Avė.
N. Y.

Mother Vitalano. Camp St. John.
pa<k. N. J. T, I. Peapack 8-0640

CAMP HOLY CROSS

Atidaroma bir 
Savaitinis mok< pramogas 

Rašyk ar skambink: 
REV. EDWARD J. FITZSIMONS 

CAMP HOLY CROSS

Tel. Burlington 4-5419

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6 - 16

Center Harbor, New Hampshire.
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
pjūčio 24.

UŽ SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BROWNE, Camp Newman, 
Center Harbor, N. H.

Copley 7-4530

Berniukam

HOLIDAY FARM. Hancock, 
N. Y. prie Delaware upės. Pa
tiems virtis galimybė, maudy
tis, valkoms žaidimai, žaidimų 
kambarys, prašyk knygutės. 
Specialios kainos geg. ir birž. 
mėnesiais. Arti kat. bažnyčia.

CRESTVVOOD
Žavus stuko namas, tile stogas, 
antros vonios, saulės porčius, i 
gamieji, 1 tarnaitei kambarys, 
modernūs įrengimai, 4 blokai 
mokyklos ir stoties. Arti kat. mokyk
los ir bažnyčios. Išsikelia kitur. Sa
vininkas, SPencer 9-6316.

$22,500 
pus- 
mie- 
visi 
ligi

LAKE KONKONKOMA — 
miegamieji, gyvenamasis, val
gomasis, židinys, pusantros vo
nios, garažas, visai insuliuotas, 
du ir pusė bloko ligi St. John’s 
bažnyčios ir mokyklos. $11,500.

ROnkonkoma 9-8355

HOLLIS. ..Ali brick ,6-room 
ranch, 8 mo old. Venetians, alu- 
minum 
screens, 
Wolking 
Church.
HO 5-5838.

storm doors, sash, 
wall-to-wall carpeting.
Distance to Catholic 

Ovvner leaving statė.

I.
for

DRAKE HOTEL, 321 6th Avė, Asbury 
Park, N. J. Famous family hotel, 

near everithing, Europ. plan, rates on 
request. All outside rms with runn 
vvater, some private cr semi-private 
rooms. Where strangers meet and 
part as good friends. PR 5-9544.

Wyandank As2b'u5ryTį!,7'k,ivej. 

European Plan. Close to Beach. Ccm- 
fort and convenience at lovv cost. 
Walking dįjitapce to Catholic church. 
SpeciaI June rates. Ownership-MR- 
nagement. Phone PRospect 5-9206.

Saleziečių Stovykla
Prižiūrint tėvams ir broliams 

saleziečiams .
25-sis Sezonas:

Liepos 3 ligi Rugpjūčio 20
Plaukimas, mankšta, buriavi
mas, kinai, laužai, jojimas, du 
privatūs ežerai 200 akrų gra
žios nuosavybės.
$30 savaitei " Prašyk knygutės 
Salesian Camp, Goshcn, N. Y. 
Route 17-60 mylių nuo NYC.

Tel. Goshen 338
Berniukų amžius nuo 8 ligi 14

BUSS. SERVICES

SKAMBINK ar rąžyk dėl vedybinių 
kvietimų. Šokių skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai raiymo reikmenys, bizsio 
reikmenys. The Christopher Preas, 
Printers -— Stationers. 1081 Rogers 
Avenue. Brooklyn 26, N. Y.

Tel. BUckminster 4-1069

Ocean Block, Open all
COMFORTABLE 

ACCOMMODATION

year.

Running vvater in all rooms

EMILIE S GUEST HOUSE
ROOMS AND APARTMENTS
118 SOUTH OCEAN AVENUE 

ATLANTIC CITY, 
A FRIENDLY PLACE

Catholic Church around
Phcne Atlantic City

Emilie M. Sundloff, Prop.

N. J.
TO STAY 
the corner 
4-9146 ..

HOTEL PINES on RT. 209
RD. #1, East Stroudsburg, Pa. Tel. 
1616 J. Main Lodge — Ccttages or 
Ncw Indiv. units. Bar, Home Cooking, 
Churches Nearby — Rate $45 up.

PARADISE INN
ir katedžiai amer. plano gražiame 
Paradine Valley. Modernūs, informa- 
lūs. šeimom atostogauti. Naujas ce
mento baseinas. Sportas. Prieinama 
kaina. 36-tas sezonas. Nemokamai 
knygutė. J. P. Stapff, P. O. Cresco 8, 
Pa.

RED GABLES
NEW LONDON NEW HAMPSHIRE 
Puikiausia vieta atostogoms, prie l>ake 
Pleasant. privatus smėlėtas paplūdimys, 
maudytis, laiveliai, žuvauti, shufflcbor- 
das. tenisas ir 1.1. Viskas vietoj, 
bažnyčios. Knygutė jį 10.

Kainos $39.0O-$46.ŪO.
Frank T. McCauley, Sa'v.

Arti

Gero poilsio atostogom pamėgink

THE F E R N
Kenoza Lake. N. Y.

Skambink Jeffersonville 152-J
Gražioj ir patogioj vietoj. Puikus mais
tas. tap kambarys, vietos maudytis, 
žuvauti ir p. Arti bažnyčios. Prieina
mos kainos.

Mrs. Harriet S. Schvvenger, sav.

HARBOR INN‘
Center Harbor, N. H. 

Namas toliau nuo namų
Minutės nuotoly nuo Winnipesaukee ežero. 
Patogūs kambariai. Namie gamintas mais
tas. Arti bažnyčios. $38.00 savaitei su 
trim valgiais per dieną.. Vaikams ligi 10 
pusė kainos. Galima imti modemes atski
ras kabinas su savo pragyvenimu. Rašyk:

HELEN BLANCHARD, Box 10
Center Harbor, N. H. arba Tel. 5129

CARELAS LAKE HOTEL
Youngs ir Doorly. Vedėjai

Ideali vasarvietė — 300 akrų. Seenic eže
ras. Naktim orkestras. Rengiamos pramo
gos — nemokamai kinas, talentų mėgini
mas. kepsniai ir p. Privatus cemento ba
seinas. shuffl"bo:das. beisbolas-diamoud. 
Viena mylia į miesteli, bažnyčias. 
$32-$38 sav. su trinūs valgiais, 
knygutės T. Carelas Lake Hotel, 
vill.e, N. Y. Greenville 5-4613.

Kainos 
Prašyk 
Green-

LAUREL GROVE INN 
and Cottages

SPECIAL JUNE RATES
Walking distance to Catholic church 

Nevv svvimming pool, all sports. 
Send for Booklet “L” 

Canadensis 5, Fenna. 
Tel. Cresco 6121

SOMERSET HOUSE
126 St. James PI., Atlantic City, N.J.

Pusė bloko nuo vandens, pėkščiom 
pasiekiama kat. bažnyčia. Prieinama 
kaina.

Tel. Atlantic City 5-4578
G. O. O’CONNELL, Vedėjas

UŽSUK J ST. CHARLES HOTEL 
2 Maplevvoed Avė., Keensburg, N. J. 
Baseinas, čiožinėti, maudytis, tenisas, 
golfas, įvairios pramogos. Būti die
nom. savaitėm ar visą sezoną. Bū
sit nustebinti. Pašauk Mrs. O’Shea 
per Keensburgh 6-9834. Pėkšėiom 
pasiekiama kat bažnyčio.

RICHMOND HILL NORTH. Modern 
eight room house, 2/2 baths, 2-car 
garage, near Catholic school and 
Catholic church, vvalking distance to 
all transportation. Priced right.

VI 9-2096. 
(Attorney)

NEPONSIT. Ocean block, brick, 12 
rooms, 5 bedrooms, 3 baths, attach- 

ed 2-car garage, screened-in porch, 
finished basement, plot 100 x 100, 
completely landseaped, exceilent con- 
dition, can movė right in. Listed price 
$80,000. Phone Pioneer 1-5830, for 
further details and to arrange for 
inspection.

FLORAL PARK — 2 šeimų 
plytinis, 2 mašinom garažas, 
aliejum karštas vanduo. 60 x 
100. Arti kat. mokykla ir baž
nyčia. $25000. Tik betarpiai. 
PK 5-3720.

Tel. EVergreen 7-4335

Valley Stream - plytinis Cape 
Cod, 7 kambariai, 2 auto ga
ražas, 1/4 akro, priedai. Arti 
kat. mokykla ir bažnyčia. 
$20,500. VA 5-6280

FLORAL PARK-Dievo Moti
nos Laimėtojos parapijoj. Ap
dėtas, 40x100, garažas, 4 mie
gamieji, pusantros., vonios, 
priedai. Tik betarpiai $13,990. 
Fleldstone 7-4841

FRANKLI-N SQ. Beautiful ali-brick 
6-room ranch, ail spacious rooms.

Calif-type windows in lix rm, extra- 
large garage, large raised flagstone 
rear patio, fully landseaped oversize 
plot; near shopping, transportation 
and Catholic institutions. Sewers in 
Street and paid for. Principais cnly. 
$18,000, 4/2 GI mtge. IV 34511

LYNBROOK. Sacrifice sale. 6-rm 
modern house vvith enclosed porch, 

modern throuout, wall-to-wali carpet
ing, 2-car aluminum door garage; 
near station, bus and Catholic insti
tutions. See to appreciate. $14,500. 
Principais only. Call for appointment. 
IV 3-8372.

VVILLIAMS GUEST HOUSE
NEW LONDON, New Hampshire

Ištisais metais malonus svečiams 
namas. 18 kambarių.- 3 auto gara
žas. 34 akrai, arti Ski Tovv, golfo 
aikštė, kolegija, bažnyčios. Su visais 
baldais. Rašyk, užeik ar skambink.

MRS. FRED G. VVILLIAMS
New London, New Hampshire 

Telefonas 38

Valley Stream Westwcod Section
PATOGUS VISAIS METAIS

Tinka profesionalams. įvertinimui aplan
kyk. Porčius su sėtais, rėmai. Puikus su 
medžiais aptvertas sodas. Erdvūs kamba
riai. centrinė halė, pilnas valgomasis, vir
tuvė. didžiajam tikras židinys, prijung
tas porčius. kietmedžio grindys. 5 mie
gamieji. 2 vonios, erdvus sandėlys ir klo- 
setai. baigtas žaid. kamb. ir prausykla 
rūsy, aliejaus šiluma, patio 2 auto gara
žas. Kiti priedai Arti kat. mokykla ir 
bažnyčia. Kampinis 90 X 100. Tik betar
piai. Specialiai $2^.400. VA 5-4012

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČ1
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, Nl Y.

parapijoj Ang- 
stovy, 6 ir pusė 

purkštas, visi 
2 malkom kūr. 
2 kamb. butas

šv. Paskalio Bayloniečio 
lų Tudor. plytinis, geram 
kamb., Holywood vonia, 
priedai, aliejum, garažas, 
židiniai. 1 baigtam rūsy,
su pilna vonia ir purkšiu, arti par. pra
džios ir aukšt. mokyklos bei valstybines 
su transportacija. Tinka 1 
Prašo $16.500. Savininkas, 
5160.
Legalių pajamų nuosavybė.

ar 2 šeimom.
LAurelton 5-

Tik betarpiai.

HEMPSTEAD — Naujas pagal už
sakymą. statytas namas, 7 kamb., 
pustrečios vonios, langas į stogą, 2 
auto garažas. A laipsnio rajone. Ma
rijos Loreto parapija. Bus išdekoruo- 
ta pagal skonį. Arti kat. mokykla 
ir bažnyčia. Kaina $24.900. $18.000 
duodama morgičiais. Skambink susi
tarti IVarihoe 3-9334.

MANHASSET — Bungalow 61 į rooms, 3 
bedrooms, living room. dining room, 
kitehen. large porch. beautiful garden; 
furnished or unfurnished: vvalking dis
tance to &R and to Catholic church. 
Sacrificing unfurnished for $16.000.

Reasonable price furnished.
MANHASSET 7-1666, evenings.

COCHECTON—Sullivan County Apt 
in 2 family houses. Separate en- 

trances. 4-5-6 rooms furnished, all 
modern convienences, i d e a 1 for 
children; private lake, hard sand 
beach; 275 aeres. fields and wood- 
lands; boating. svviming. fishing; 
reasonable weekly. monthly or season 
rates; open until Labor Day. Phone 
MAin 4-1225. Mon., Fri., 9-5 HOllis 
8-8933 any time. Near Catholic 
church.

ROSLYN RANCH. — One-story pic- 
turehouse, three large bedrooms. 

vvalk-in elosets. 28-foot living room, 
pieture windcws. tv.’o sides, double 
fireplace to dining room, screened 
porch. terracc, tile floors, 2-car ga
rage. vvorkshop. vvalnut trees. $29.500. 
Near Catholic church. Owner, Dorothy 
Keck, ROslyn 3-5983.

FREEPORT. — 7 bedrooms, 2/2 
baths, 2-car garage. Beautifully 

shrubbed. 125x175 plot. A-1 neighbor
hood. Near Catholic schools and 
churches. Permit may be obtained for 
2-family house. $18,990. Mušt sėli. 
Ovvner. F R 9-6243.

DELIGHTFUL
One Day Auto Trip
BUSHKILL FALLS

“Niagara of Pennsylvania”
100 ACRES OF PICNIC - 

GROUNDS
Write for Free Auto Map

C. E. PETERS
Bushkill 23, Pike Co., Pa.

ADIRONDACK Mountains-Hou- 
sekeeping cottages direetly on 
Loon Lake. Ali eleetrie conve- 
niences. Inside bathrooms, fire- 
places and boats. Near Catholic 
Church. GI 2-4976.

ESSEX MANOR. Friendly hospitality. 
311 Sixth Avė., Asbury Park, N. J.

2 blocks to beach, attractive furn
ished rooms with running vvater, fine 
food, American Plan. Rates $38 and 
$43 per person per week. Free park- 
ing, home-like atihosphcrc. near Ca
tholic church. Anthony M. Grieco, 
prop. Tel. PRospect 6-6186.

ASBURY - HOLLYVVOOD
220 4th Avė., Asbury Park, N. J. 

Block from Occan. Privatc baths, frcc 
parking, Europcan Plan rates. Double 
rooms $5.00 per day, $25.00 per vveek. 
Walking dintace to Catholic church. 
Wcekly, mcnthly or seasonal rates. 
American Plan "on reąuest”. Phone 
PRospect 6-7209.

Mr. & Mrs. F. Erichsen, Owners.

LYNBROOK. 2-family, business 
section. 5 rms up, 4 do\vn, stuc
co & siding gar. 50x120. Walk- 
ing Distance to Catholic School 
and Catholic Church. $15,000. 
LY 9-5581.

LEVITTOIVN (Wantagh Section).
1951 ranch; 3 bedrooms, ovcrsized 

gar. covered patio, storms. screens. 
refrig. Bendix. dishvvasher. vvalking 
distance ’ to Catholic church. 
occup: $12.950: princ. only.

L.E 3-3378.

July

LAKE MOMBASHA FARM 
Southfield, N. Y.

Tik 40 myl. nuo N. Y. 153 akrų ūkis 
j privatų pusės mylios ilgio ežerą. 
Modernių įvairios pramogos. Nemo
kamai vežami iš ir j stotį. Vokiška 
virtuvė, arti kat. bažnyčia. $45 savai
tei. Rašyk ar skambink Monroe 
3-4305. Mary & VValter Reich.

Specialios Birželio kainos 
ALEXANDER LODGE

15 Mercer Avenue 
Spring Lake Beach, N. J. 

blokas nuo okeano — Nemokamai 
parkintls

Tel. Gibson 9-9775
M. R. Lynch, šav.

YORKTOVVN HEIGHTS — Ac. 
6l/2 rms, plstr walls, oil heat, 2-car 
garage, barbegue, beautifully land
seaped. privacy, near facilities. $25,- 
500. 100x100 5'/2 rms, firepl, plstr 
vvalls, oil heat, gar, near lake & fa
cilities, fruit trees. Both — within 
vvalking distance cf Catholic church 
and school. Imm. occ. $16,000. YOrk 
Hts 2-2051 after 6 P.M.

WEST HEMPSTEAD. Living room. 
kitehen. dinette. bath. 2 bedrooms 

doįvnstairs. 2 finished bedrooms up- 
stairs; walk to train, bus and Ca
tholic school and Catholic church. 
IV 1-S45S cr IV 9-3799.

LARCHMONT — ELKAN PARK 
Atractive 3-bedroom brick home. 
dishvvasher, carpeting. playground. 
baseball field and Catholic institutions

VVHITE PLAINS. Brick and stucco, 
copper, plumbing, 8 rms. 1st 27’ liv 

rm. firepl, din rm, kitehen, breakfast 
nook & powder rm, 2nd: 3 bdrms. 2 
baths. stall shower (1 bdrm 27’). 3rd: 
2 bdrms, bath, Patio, landseped, near 
Catholic school and church, bus at 
door. $27,500. Taxes $600. WH 9-5837

BRONXV1LLE HGTS IN YONKERS. 
115 Round Hill Drive — $25,000.

New modern 3-bdrm ranch ccmpletely 
equipped, on corner lot, in Catholic 
area. See owner-builder at 111 Round 
Hill Drive. SP 9-2045.

BRYN NENAVVR (Nepperhan Hts 
Area). Hilltop col. center hall. plast.

7 large rms. Ist flr: povvder rm, liv 
rm. 2nd flr: 3 bedrms, bath, large 
elosets. Fine neighborhood, near Ca
tholic schools and churches and in 
area inhabited by Lithuanians; shopp- 
ing center. 1 block Saw Mill River 
Parkvvay. Seen by appointment. YOn- 
kers 3-8785.

BOOKLETS

NEMOKAMAI — šv. Teresės 
N o vena, knygelė. Rašyk: Mrs. 
F. Vogt, 43-47 161 st St. Flu- 
shing 53, N. Y.

INE GROVE HOUSE
EAST QUOGUE. L. I. Tel. Hamplon Bays 2-01S2R

On Shinnecock Bay. Long known for our excellent 
food. Bathing, boating. families welcome, reasonable 
rates. Near Catholic Church.

Mrs. J. E. TUNNELL, Prop.

HUBER'S SHANDE LEE LAKE FARM
LIVINGSTON MANOR, N. Y. Tel. 262

Atostogauk 260 akrų ūkyje, aukitis 2150 pėd. Amerikos vokiečių virtuvė, 
ūkio gaminiai, vlai modernūs pagerinimai, ūkia prieina prie ežero, žuvauti, 
valtėm plaukioti. Golfo aikttė, bažnyčia arti. Knygutės. Charles Huber

LYNBROOK, Center Hali Colonial. 
100x165. lenced. beautiful trees and 

flovvers, ne < insulated roof. fireplace 
in 14x26 liv rm. dining rm. pine 
breakfast rm. lf_> baths. screened 
porch. h vv o heat. 2-car gar. barbo- 
cus, 4 bedrms. Ideal large family or 
conversion to 2-family. 3 blocks to 
Catholic school and Catholic church. 
Asking $21.500. LY 9-7851.

HEMPSTEAD, W. Lakevicw area. 
Beautiful hemes brk col. 6 lots cs- 

tate-like landseapcing. 4 bedrooms, 3 
baths. dressing rm. dining rm. 22’ 
liv rm. Modern kitehen. fireplace. 
pancled rccrcation rm attachcd ga
rage. near Čatholic school & Catho
lic church & bus. $23.500. RO 4-6250.

HEMPSTEAD VICINITY
Bargain! Asking $15,750. Brick. 
fieldstone, 3 B R, garage. oil. new 
w-t-w carpeting, finshed basement, 
laundry, many extras. Large land
seaped plot, near Catholic school and 
Catholic church. Ovvner. IV 1-7974.

HARTSDALE. Charming Cape Cod. 
custom built, stone front. slate rf.

6 rms. 3 bedrms (1 single, 2 double), 
2 baths.
garage.
Catholic 
vvalking
tax; $22,000. Ovvner. WH 8-2230.

lav, playrm, 2 fplcs. 2-car 
Exquisitely landseaped, near 
church and Catholic school. 
distance to RR station. Iow

Tel. STagg 2-5043 į
i Matthew P. Ballasl
5 (BIELIAUSKAS) S
5 FUNERALHOME į
5 M. P. BALLAS—Direktorius J
5 ALB. BALTRŪNAS-BALTON S
J Reikalų Vedėjas J
/ 660 Grand Street |
z Brooklyn, N. Y. |
į NOTARY PUBLIC į

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTO J AS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

I
 J. B. SHALINS - :■ 

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 5 
84-02 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkvvay Station) ?< Woodhaven, N. Y. 5 
t Suteikiam garbingas laidotuves.?
C Koplyčios nemoksimai visose^ 
c miesto dalyse; veikia ventiliacija.?

į Tel. VIrginia 7-4499 |

BOSTON, MASS.

BARASEVIČH S ir SŪNUS 
F U N E K A L HOME

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Avenue 
Mass.

F U N E R A L HOME
197 VVebster

Cambridge,
PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer

menims dykai. Aptarnauja Cam

bridge ir Bostono kolonijas • že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tonikas viduriam
čia yra naminė 

gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir Sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

LITTLE NECK HILUS. Cen hall Col. 
3 bedrooms, 2'į baths (extra on 3 

fl). 2 fireplaces, lovely setting. many 
extras, oil heating. near Catholic 
church and Catholic school. $25.500. 
BA 9-7920.

HASTING-ON-1IUDSON. 4 l»ed- 
room, 1Į4 bath. Dutch poloniai. 
Asking $19,500. Near Catholic 
Church and School. Owncr. 
Hastings 5-3105.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co<
414 BROAD1VAY

South Boston 27, Mara.



' abiturientams ‘atestatų įteiki- jų grupė pašoko “Malūną’
MALDOS UŽ LIETUVĄ mas Kun. j. PakalniškiuL mo- 

ir viešas žšttomtęiv minėjimas kyklos kapelionui, sukalbėjus 
bus birželio 19, sekmadienį, maldą, programą pradėjo mo- 
Visi dalyvaujamo pamaldose • kyklos vedėjas A. Samušis 

trumpa kalba. Jis supažindino 
su mokyklos darbu. Šiais moks
lo metais veikė visds 8 kla
sės, metų pradžioje mokinių 
buvo 139, metų gale — 131. 
Kitais metais, dabaę išėjus 15 
abiturientų, bus 116. Jis padė
kojo mokyklos globėjams, rė
mėjams ir į garbės prezidiumą 
pakvietė mokytojus, tėvų ko
miteto bei visuomenės atsto
vus. f

Visų klasių geriausiems mo
kiniams įteiktos dovanos — 
lietuviškos knygos, kurias su
aukojo Lietuvos konsulatas,

šv. Patriko katedroje (5th Avė. 
Ir .51 St., Manhattan, N. Y.L 
Pamaldas ruošia Kunigy Vie
nybė. Žodį katedroje tars vysk. 
J. F. Flannelly. Giedos jungti
nis lietuviy choras ir visi pa- 
maldy dalyviai. Pradžia 4 vai.

gai, pasigesta' joję, tvarkos, 
sklandumo bei tempo. Tą pa
čią programą, taupant laiką, 
buvo galima atlikti kur kas 
sklandžiau. Publikos buvo ne
maža, daugiausia tėvai, mokyk
los bičiuliai, rėmėjai ir, žino
ma, pačios mokyklos jaunimas.

žemutinėje salėje tėvų komi-

kuriose dalyvavo visi abiturien
tai, nemaža moksleivių, tėvai, 
sveikai. Viršutinėje salėje visą 
laiką vyko šokiai. D.

Po pamaldy Town Hali vie
šas iŠtremtyjy minėjimas, ku
rį rengia Pabaltijy Valstybių 

. Komitetas. Pradžia 5:30 vai. p. 
p. Kalbės kongresmenas A 
Feighan K Ohio.

Birželio 19 nerengiame įokiy 
pasilinksminimu ir į juos ne- 
vykstama. Užuojautos kenčian- privatu^ asmenys^ 
tiems ir protesto ženklan visi 
susikaupiame rimčiai, prisimin- _ __
darni Pabaifjjos valstybių 15 ite^® kleb. kun. N. Pakalnis ir tu su tradicine Lietuvių diena 
mėty užgrobimo sukakti ir bai- vicekonsulas V. Stašinskas. “* *“ TX XT v“v ,~ 
s'roosius pirmuosius ištežimus. Prie atestato ki^vienas gavo 
Visi jungiamės į TYLOS MINU
TĘ birželio 19 d. 12 vai.

Prof. J. Brazaitis, 
į Darbininko redakcijos narys, 

porą savaičių buvojęs Europoje, 
ketvirtadienį vėl grįžo į New 
Yorką. Aerodrome jį pasitiko 
ponia V. Brazaitienė, Darbinin
ko-redakcijos nariai, ir biči’ ių* 
nemažas būrys.

Mirė
Ona Maskolaitienė 73 m., gyv. 
168 So. 2nd St. Brooklyn, N.Y. 
Palaidota birželio 16 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Liko dvi dukterys 
— Elena ir Ona, du sūnūs — 
Vincas ir Jurgis. Laidojo S. 
Aromiskis.

Tėv. J, Dyburys,
Kennebunk Port pranciškonų 
vienuolyno viršininkas, lankėsi 
Brooklyne ir aptarė berniukų 
stovyklos reikalus. Stovykla 

Šių metų n abiturientų lai- prasideda liepos 2 po pietų ir 
doje išleidžiama 15. Atestatus užbaigiama rugpiūčio 14 — kar-

V. pikniku. Iš New Yorko apylin
kės berniukai bus nuvežti ir 
parvežti specialiu autobusu tė- 

pranciškonų priežiūroje. 
Autobusai išeis liepos 2 d. 9 
vai. ryto iš pranciškonų vienuo
lyno — 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Kas norėtų 
autobusais pasinaudoti, prašo
mi iš anksto pranešti.

Į stovyklą priimami berma- 
kai nuo 7 iki 16 metų, šie aet 
numatyta daug pagerinimų bei 
pramogų. Sportui ir žaidimams 
vadovaus iš Chicagos spėtiniai 
atvykęs studentas V. Vygandas.

F. Vaškas,
Newarko vyčių veikėjas, ry
šium su artėjančių šių metų vy
čių kongresu, kuris šaukiamas 
Newarke, lankėsi Darbininko 
redakcijoje ir aptarė kongreso 
informacijos reikalus.

Kun. V. Dabušio ir 
Kun. J. Pefrėno

po porą knygų. Publika šiltais 
plojimais palydėjo jaunuosius vų 
abiturientus, žengiančius į sce
ną.

VHI klasės auklėtojas kun. J. 
Pakalniškis, atsisveikindamas 
su abiturientais, linkėjo jiems 
visada eiti pirmyn ir toliau 
šviestis bei lavintis.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis, vice
konsulas V. Stašinskas, J. Šle
petys.

Abiturientų vardu kalbėjo R. 
Remėza, padėkodamas moky- 

_ tojams tėvams, visiems mokyk
los rėmėjams už mokslą. Jis 
baigiančiųjų vardu mokyklos 
vėdėjui A. Samušiui ir klasės 
alddėtojui kun. J. Pakalniškiui 
įteikė dovanas — lietuvišką 
kryžių ir juostą.

Koncertinę dalį pradėjo J. ------ — -----------
,univ®rsi^eta- §auda‘ Aistis, paskalydamas 4 eilė- 20 metų- kunigystės sukakties 

raščius iš senesniųjų savo rin
kinių. Abiturientė D. Audėnai- 
tė pianu paskambino Chopino 
Noktuma nr. 2, ir Brahmso val
są. Aktorius H. Kačinskas, mo
kyklos mokytojas, paskaitė 
Vaižganto “Aš, tarnaitė ir ka
narėlė“. Tautinių šokių grupei 
sušokus “Žiogelius“, Leonardas 
Žitkevičius, iš savo naujo pa
ruošto rinkinio “Vizijos prie te
levizijos” pateikė keletą humo
reskų. Abiturientas R. Butri
mas ir A. Starolis akordeonais 
pagrojo liaudies dainą ir maršą, 
o A. Ragažinskaitė padeklama
vo B. Brazdžionio “Tremtinio 
maldą“. '

Turėjo įvykti 5—7 klasė 
mokinių choro dainos, bet vy-

'r . Laimos knygyne,
kurį dabar* tvarko naujasis sa
vininkas B. Jacikevičius, šiuo 
metu labiausiai perkamos kny
gos vra Alės Nakaitės “Trum- 
pa diena“ ir Juozo Vaičiulėno 
“Tėvynės sargyboje“.

Laimos knygynas neseniai 
gavo naują siuntą gintarų. Iš 
jų vieną komplektą jis padova
nojo šiemet Maironio šeštadie- 

r ninę mokyklą baigusiai abitu- 
rientei D. Audėnaitei. Gintarai 
buvo įteikti sekmadienį per mo
kyklos baigimo aktą.

Musę mielam sūnui ir bro
liui Albinui Algirdui Bagdo
nui, sėkmingai baigus univer- 
srtefą ir sukuriant šeimos 
židinį, reiškiame savo džiaugt
am; ir skiriame geriausius 
linkėjimus savo profesijos ir 
Šeimos gyvenime

ANELĖ IR ALDONA 
BAGDONAS

Now York© skautai
ir tėvų rėmėjų komitetas 
skautų stovyklai renka aukas. 
Stovykla bus New Yorko apy
linkėse greit ir lengvai pasie
kiama. Už aukas skautai dėkoja 
ir laukia dar paramos. Vajaus 
iždininku yra S. J. Gudas, 504 
Wilson Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., Tel: GL 6-5913.

NEW YORKO policijos komisaras W. H. Adams sveikina polici
ninką Aurelio De Filtippi, kuris nukovč banditą, dienos metu pa
grobusį $40,000 Iš “Leather Co.” Banditas j policininką šovK 6 
kartus, bet nepataikė.

Vasaros stovykla
Šiais metais moksleivių at-kų 

vasaros stovykla įvyks toje pa
čioje vietoje — Marianapolyje. 
Stovyklavimo laikas nuo liepos 
30 d. iki rugpiūčio 14 d. Norin
tieji variuoti prašomi registruo
tis kiek galima greičiau. Regis
truotis galima pas moksleivių 
at-kų-B/boklyno kuopos valdy
bą. Sekretorė:

Nijolė Kleizaitė
22 Ten Eyck Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Pirmininkė: '

Angelė Ragažinskaitė 
39 Autam Avė.

Brooklyn 8, N. Y. -

Romi
ŽINIOS___

§v. psteo parapįjinę'inokyk- 
1< šiais metais baigė 28 moki- 
niai. Jų tarpe 17 tremtinių vai- 
kiĮ. Užbaigta*) iškilmingas ak
tas įvyto birželio 1M. parapi
jos salėje. Akto metu Dariaus 
Posto legkmierįai Algį Adom- 
kaitį ir NioJę; Mataitytę, taip 
geriausiai baigusius mokslą, ap
dovanojo Dariaus Posto garbės 
medaliais ir jų pavardes įrašė

• į posto mokyklai padovanotą 
garbės lentą.

Atostogauja Bostone
Kun. Antanas Jurgelaitis, 

domininkonas, kuris mokyto
jauja TT. Domininkonų veda
moje kolegijoje Providence, 
keletai savaičių parvyko atos
togų pas savo mamytę ir se
sutę. So. Bostone.

Įsisteigė oro slčautaT
Bostono Žalgirio tunto ribo- ma- 

se įsisteigė oro skautų būrelis.
Būrelis pasivadino Lituanica n mėjimo dovanos buvo išdalinta 
vardu. Jam vadovu paskirtas 
A. Levinas.

Atšventė sukaktuves
MarcijonaS ir Ona Gapučiai darbą apie šventąjį popierių 

birželio 13 d. atšventė 30 me- ”" ~
tų savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Sukaktuvininkų in
tencija tą dieną šv. Mišios buvo 

r atlaikytos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje .

Išrinkta nauja valdyba
Birželio 9 d. šv. Petro para

pijos sodalietės turėjo pamal
das ir susirinkimą. Susirinkimo 
meta buvo išrinkta nauja valdy
ba. Ją sudaro: Mary Sinkevich, 
Rita Waitkūnas, Florence Ba- 
leckas ir Ann CarralL

LRKSA suvažiavimas,
Naujosios Anglijos apskrities 

lietuvių katalikų Susįvienijimas 
rengia suvažavimą. Suvažiavimo 
posėdžiai vyks šv. Petro para
pinės mokyklos patalpose. Su
važiavimas bus baigiamas va
kariene, kuri bus suruošta pa- j, 
rapijos salėje. ;

A. Keturakis, ■ < 
kuris Liet Enciklopedijai teikia ; 
žinias apie sportą, prašo siųsti ; 
jam medžiagos iš Lietuvos spor- ; 
to gyvenimo ir vaizdų. Jo 
resas:

Br, Petro parapijinė mokyk
la yra išleidusi jau 6 laidas. 
Birželio 19 d. 9 vai. ryto šv.' 
Įrištose dalyvaus visi graduan- 
tai, kurie yra baigę šv. Petro 
parapijinę mokyklą. Tokių 
graduantų yra 186. Gi po pie
tų 3 vai. parapijos salėje jie 
turės susirinkimą ir arbatėlę.

STOUGHTONO ŽINIOS

švonč. - Marijos mokykloje 
birželio 11 buvo mokslo metų 
baigimo iškilmės. Mokyklą bai
gė 23 berniukai ir 13 mergai
čių. Iš lietuvių arba lietuviškos 
kilmės: Antanas Raila, V.'Stąn- 
kauskas, J. Murauskas, J. Bur
ba, G. Chencus ir C. A Bune- 
viez. Tą patį rytą buvo bendri 
užkandžiai ir pravesta progra-

Baigimo diplomai ir pasižy-

birželio 42, sekmadienį, bažny
čioje. ęieb. kum W. W. Gunn 
20 dolerių dovana už geriausį

I- Pijų X atiteko lietuviui V. Stan- 
kauskui. Gyvojo Rožančiaus 
antrąją premiją gavo Carol Ann 
Bunevicz, taip pat lietuviškos 
kilmės. Kun. M. Vembrė iš sa
vo pusės pasveikino kiekvieną 
baigusį lietuvį (ir J. Roma- 
niuk), įteikdamas po 5 doL

Baltui surinkta rūbų 110 
svarų; jie perduoti Bostono 
Balfo skyriui. Daugiausia au
kojo: kleb. kuh. W. W. Gunn, 
Stočkai ir Simanavidenė.

Mk.

Lietuvių Radijo Valandos Programa

WHIL — 1430 kilocycies — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį puo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ką. 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUIUthu*nian Bado Hour, 56 Cot-Vestuvės

- Leono Valionio su Oiga Kobei 
sutuoktuvės buvo birželio 4 Ap
reiškimo bažnyčioje. Moterys
tės apeigas atliko kun. B. Kru
šas, pirmuoju pabroliu buvo C. 
Bosas. Vestuvių pasižiūrėti bu
vo susirinkę daug žmonių. Apeiį polio moksleivių vasaros stovyk- • 
gų metu A. Skarulytė gražiai loję, prašomi nedelsiant regis- *■ 

truotis pas savo kuopos valdy- ! 
bą; stovyklai ir šiemet vadovau
ja kun. Vac. Martinkus.

Inž. J. Okuniui

giedojo Avė Maria.
Po vestuvių visi rinkosi vai

šėm. Kol jaunieji sugrįžo nusi
fotografavę, svečiams neteko 
nuobodžiautLo Tėvai jaunuosius 
pasitiko lietuvišku papročiu— 
orkestrui grojant maršą su duo
na ir druska. Po to visi sėdo 
prie gausiai apkrauta stalų ir, 
pabroliui C. Bosui pasveikinus 
jaunavedžius, buvo jiem palin
kėta gausios Dievo palaimos ir 
nugerta jaunųjų laimėt Gar
džius valgius pagamino Jozapi- 
na Augustienė, padedama mo
terų ir vyrų. Gerą nuotaiką dar 
didino smagi muzika, įsukusi 
visus į šokį.

Tarp daugybės dalyvių, ypa
tingai paminėtini: jaunojo bro
lis Vytas Valionis su žmona, 
krikšto motina Ona žiekienė,
J. Čepaitis su žmona, Becians- 
kas su šeima, V. Kelvin su žmo
na, A. Krasnickas su žmona,
K. Križinauskas su žmona, Bu- 
gailiškis su žmona, Bagdonienė 
su dukterim, Mažeika su žmo
na, Ona Kaizer, Walter Jonns 
su šeima, A. Karčiauskas su 
žmona, Grigaičių šeima, žudžius 
su žmona, Raurinaitienė su sū
num, Luckas, Kapočius, P. Ky-

proga birželio 15 d. buvo su
rengti pietūs, kuriuose dalyva
vo būrelis kunigų ir artimųjų 
bičiulių.

At-ky Federacijos 
vyriausioji valdyba posėdžiavo 
birželio 10 ir galutinai priėmė 
Chicagos kongrese apsvarsty
tus Federacijos įstatus. Be to, 
buvo apsvarstyti aktualūs eina
mieji reikalai, jaunimo stovyk
los, leidiniai, ryšiai su vyčiais, 
šalpos vajus ir kit.

New Yorko studenty 
skyrius birželio 25 d., šeštadie
nį, Grand Paradise salėje ren-

0 gia Finis Semestri.

Suffolk County
Liet. Bendruomenė birželio 25 
d. ponų Jonaičių ūkyje, Buck- 
ley Avė., Patchogue, Long Is- 
land, N. Y. rengia pikniką. 
Automobiliu variuoti 27 keliu 
į Patchogue, ties bažnyčia pa
sukti į Waverly Avė:, perva
žiuoti High Way ir vėl variuo
jant Waverly Avė. pasukti de
šinėn į Buckley Avė. Paklydus 
skambinti telefonu Patchogue 
3-4660. Barė bus gardžių už- rius ir kiti, kurių buvo per šim- 
kandrių ir gėrimų. Programoje Leonas ir Vytas Valoniai da- 
dainos, šokiai ir žaidimai. Pra- tą.
džia 5 v. p. p. Visi nuoširdžiai lyvavo n pasauliniame kare, 
kviečiami atsilankyti. • Pauliu* K.

ad-

368 W 4th_ St., 
Boston,.. Mass.

Ateitininkai,
kurie nori dalyvauti Mariana-

Carney ligoninėje padaryta 
apendicito operacija.

Reikalinga darbininkė namų 
ruošos darbams, išskiriant 
rimą, vasarvietėje. Rašyti: 

O. Menderis, 
White Sulphur Springs, N. 
Tel.: Liberty 520m2

vi-

PARDUODAMA maisto krau- < 
tave (Grocery & Delicatessen). j 
Kreiptis: j

Frank Roman, ]
7404 65 &., . ]

Glendale, Brooklyn 27, N. Y. j

IŠNUOMUOJAMAS kambarys 
su virtuve Woodhavene. 

Kreiptis: TeL: VI 6-2126.

SEACOMBER LOME
MONTAUK POINT, N. Y. Tel. 8-2995

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOtwm4 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Klridand 7-8S3S.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kRocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDEJAS -P- VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1.30 V AL P. P. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

Telefonas: EVergreen 4-9293
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

FISHERMEN!
A REAL DEAL. >12.00 PER OAY 

Mondajr Thru F rida y
Dlnner - Ooe*nview Room - Breakfast 

Box Lunoh Indudlng Chicken 
AND '

A DAY’8 FWilng abrtod one of the

j TeL APplegate 7-0349

RADIO TAISYMAS
B ANO A
<H> AVK, ' BBOOKUN,. M. X. 

soma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
i (amplifiers), plokštelių automatai

344 RIDGKWO(H> i
Garantuotai taisoma

stiprintuvai (an

rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,

Torte


