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ir partijos, 
dalis parti- 
prie social- 
Adenaueris

tautos pa- 
priimamos 
ir to savo

BALTUOSE ROMUOSE su prez. D. Etoeak«werta, prie* Byykztoet Jam Seeeroe, tw«ri demokratu 
r nepebHkonu vadai: mu. E. C. elemento (D), 9. W. Martin (R.), S. Raytmrn (D.) ir W. F. Know- 
and (R.).

• Šveicarija išvijo 20 italę 
komunistę.

ŽENEVOJE, Šveicarijoje, 4 didieji posėdžiaus fojė salėje, kuri buvo {rengta Tautu Sąjungos Saugu
mo Tarybai. Toji taryba irgi JrUpiaosi taika, bet' susilaukė karo, ir šioje salėje jau neteko jai posė
džiauti. ;-''’

Dar savaitė iki Eucharistinio 
kongrese, bet visa sostinė pa- 
juib»-g artėjant. Krautuvių vit- 
ribOR puošiasi. monstrancijom, 

"Paskutinės vakarie-

po mėnesio pats pasivJ* Latvi
ją prijungti prie Sovietų Są
jungos.

AMERIKOS SIMPATIJOS 
BOLŠEVIKŲ SATELITAM 
Senato užsienię rolkaię ko

misija liepos 13 priėmė rezo
liuciją, kurios išreiškia Ameri
kos nusistatymą prieš kolonia
lizmą ir imperializmą ir taip

Maskvos priešingi

kietija ir gal dalis vakarinės 
demilitarizuojama; tokiu būdu 
paliekama neginkluota zona pa
gal geležinę uždangą.

3. Europos armijos apriboji
mas. Pvz. Sovietų kariuomenė 
pasitraukia iš Lenkijos, Veng
rijos, Rumunijos, o amerikie
čių ir britų sutraukiama tik į 
tam tikras vak. Vokietijos da
lis. Toliau gali būti tariamasi 
dėl kariuomenių sumažinimo, 
dalinio nusiginklavimo.

4. Palengvinama tarpusavio 
prekyba tarp Rytų ir Vakarų.

5. Baigiamas radijo propa
gandos karas. Aiškiau nieko 
nepasakyta, ar čia turima gal
voje “Voice of America” pa
naikinimas ar kas kita.

• Septyni vaikinai Iš Phila- 
delphijos, kurie stovyklavo Ka
nadoje, buvo užgriūti sniego 
lavinos, kai jie mėgino užkopti 
11.696 pėdų kalnų.

Vakarai siūlysią:
Londone A. P. žinię agen

tūra liepos 11 paskelbė, kad 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos specialistai paruošė prog
ramą Ženevos derybom. Tą 
programą pirma apsvarstys 
trys didieji Paryžiuje.

Pagrindinis programos punk-

Pagaliau Sovietai ir tada 
būtų geresnėje padėtyje negu 
Vakarai N« rytų Vokietiją 
Sovietai jau išnaudojo, ten e- 
santi kariuomenė yra nuolati
nis židinys sukilimui; o pačioje 
rytų Vokietijoje * sovietiniai

valios laisvei užtikrinti turi 
būti imtasi visų priemonių.

Sesijos eiga buvo gausiai 
perduodama per “Amerikos 
Balsą”.

Vakt. skr. J. F. Dulles 
trečiadienį išskrido į Paryžių, 
kur tarsis su kitais dviem už
sienių reikalų ministeriais dėl 
programos Ženevos konferen
cijai.

Prez. Eisenhoweris su žmo
na išskrenda penktadienį tie
siai į Ženevą.

Dulles įspėjo, kad per dide
lių vilčių nereikia turėti. Tai 
būsianti tik pradžia.

pažada Sovietų Sąjungai 
garantijas, kad Vokietija neuž
puls Sovietų Sąjungos, jeigu 
tik Sovietų Sąjunga sutiks, kad 
abidvi Vokietijos būtų sujung-

Atskiri to siūlymo punktai 
tokie:

1. Vokietija sujungiama. 
Rinkimai laisvi, kontroliuojami 
tarptautinės komisijos; su
jungtai Vokietijai paliekama 
teisė pasirinkti sau karinius 
sąjungininkus.

2. Sudaroma saugumo siste
ma. Apribojamas Vokietijos 
apsiginklavimas iki 500.000; 
garantuojama, kad Vokietija 
neišsiverš iš dabartinių sienų 
arba iš tų, kurios bus nustaty
tos taikos sutartimi; rytų Vo-

“Apell” nurodė, kad pasto
rius Candy kongrese pareiškęs 
kaltinimus ginkluotom jėgom, 
kurios be kitų, panaikino ir 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę. Tačiau jam atsakė 
tuojau V. Lads, dabar “aukš
čiausios tautybių tarybos pir-

Toliau Tassas skelbia: jeigu 
negalima dabartinėm aplinky
bėm susitarti dėl Vokietijos 
sujungimo, tai susitarimo rei
kia siekti palaipsniui, • pir
miausia sudarant visos Euro
pos kolektyvinio saugumo si
stemą. Joje turėtų dalyvauti 
visos Europos valstybės. Taip 
pat ir rytų bei vakarų Vokieti
ja arba sujungtoji Vokietija. 
Jų dalyvavimas patį sujungimą 
pagreitintų.

Dabar prafieŠfane nieko nesa
koma, ar galėtų dalyvauti toje 
sistemoje Amerika, nors anks
čiau Maskva aiškino teigiamai.

Šitam Maskvos siūlyme aiš
kus vienas siekimas:

• Buvę* Vilniau* arkivys
kupas Romuald Jalbrzykovs- 
kis mirė. Paskutiniu laiku jis 
gyveno Baltstogėje.

Po jo Vilniaus arkivysku
piją valdė arkiv. M. Reinys, 
iki bolševikai jį išvežė ir nu
kankino. Dabar Vilniaus arki
vyskupija yra vysk. K. Palta
roko rankose.

KOMUNISTAI NEW YORKO 
SPAUDOJE

LAUK IŠ VIETNAMO
Vietname, Saigone, tūkstan-. 

tinė studentų atėjo į tarptauti
nę paliaubų komisiją ir akme
nim apmėtė kom. Lenkijos 
delegačių, kuri veikė ainiai 
komunistų naudai- Studentai 
šankė; “Lauk iš laisvo

Amerikos viltį, kad sateliti
niai kraštai gali būti greitai 
išlaisvinti iš Sovietų vergijos.

Tokį nusistatymą prez. Ei- 
senhioweris pareiškiąs ir Žene
voje. .? • '

Senatas atmetė McCarthy re
zoliuciją, kad Amerika atšauk
tų pripažinimą Albanijos, Če
koslovakijos, Bulgaruos, Ru
munijos, Vengrijos ir Lenkijos 
kom. vyriausybėm.

'Prieš Ženevos konferenciją 
įvyko Suomijoje Helsinky “tai
kos kongresas”. Suomių laik
raščiai “Svenska Dagbladet”, 
“Helsingin Sanomat”, "ApeH” 
pažymėjo, kad suomiai sieloja
si* jog jų artimiausi kaimynai, 
estai, latviai, lietuviai, visai

per 90 laipsnių. Daug kur 
trankėsi perkūnas, ir buvo 
staigios liūtys. Perkūnas nu
trenkė. nuo saulės smūgio 
mirė ar prigėrė apie 60 žmo
nių.

Ar tai reiškia, kad Sovietai 
atsisako nuo savo siekimo — 
pasaulinė*- revoliucijos, kuri 
atneštų jiem valdžią visame 
pasaulyje?

Ne, visai ne,—aiškino Choch- 
lovas. — Tikslai nepasikeitė, 
ir komunizmas nepasikeis. Bet 
dabartinė taikos politika yrą 
tik viena dalis ilgoje Sovietų 
strategijoje. Dabartinę taikos 
taktiką diktuoja naujos aplin
kybės ... *

Ar ūkinės negerovės?
Taip, bet ne tik jos. Už jas 

dar svarbesnės yra psichologi
nės sąlygos — konfliktas tarp 
sovietinės sistemos ir paverg
tų gyventojų, auganti rezisten
cija. O tai yra svarbiausias So
vietų priešas... Bulganinas, 
Chruščiovas, Malenkovas nesi
rūpina, kad galimam kare pir
mieji atominės bombos smū-

šfies^ pagaro valymosi karš
tis. ^iwBįiimnri gatvęs kuo 
skubiausiai, dažniti stulpai ir 
užtvaros. O kongresui aikštę 
padarė iš jūros — kalną iš 
nuėsto vidurio nukasė ir su
pylė į jūrą — aikštė, kokios 
darjoks kongresas neturėjo. 
Kryžius joje bus 30 metrų 
aukščio.

Radijas ir laikraščiai kuo 
plačiausiai aiškina apie kon
gresą. Kasdien pranešama iš 
prezidento rūmų ir vyriausy
bės apie jos prisidėjimą prie 
iškilmių. Net valstybės darbai 
bus sustabdyti keliom dienom, 
kad valdininkai ir darbininkai 
galėtų dalyvauti iškilmėse. 
55. 7. 11.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
JALBRZYKOVSKIS

Balstogėje š. m. birželio 19, 
susilaukęs 79 metų, mirė bu
vęs Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Romualdas Jalbrzy- 
kovskis.

LIETUVOJE ĮSAKĖ 
SEKMADIENĮ DIRBTI

M*rkvor pastatyta "Lietuvos 
mintsterię taryba", pranešė, 
kad "atsižvelgdama į darbo 
žmonių pageidavimus”, ji nuta
rusi "poilsio cfieną" iš liepos 
17 nukelti Į liepos 21, "liau
dies seimo" 15 metų sukaktis.

Liepos 17 yra sekmadienis. 
Bolševikinė valdžia nutarė

Senato vidaus saugumo komi
sijoje žurnalistai Melvin Bar- 
net ir David Gordon aiškinosi, 
kad jau daugiau kaip 10 metų 
jie nėra komunistai. Bet atsi
sakė kalbėti, kokie jų santy
kiai su komunistais. Pirmasis 
dirba N. Y. Times, antrasis N. 
Y. Daily News. Senato komisi
jos pirmininkas gavo praneši
mą iš New Yorko Times leidė
jo, kad Bamet iš laikraščio at
leidžiamas.

__  jeigu amerikiečiai pasi
trauks iš Europos, sako buvęs 
MVD karininkas Chochlovas

giai sunaikins mases žmonių, 
žmonės jiem nerūpi. Bet jiem 
rūpi, kad Amerikos propagan
da aptiko sovietinę Achilo kul
nį... Tokie pareiškimai kaip 
Texas valstybės parlamento 
simpatijos pavergtiem Rusijos 
gyventojam pataikė į skau
džiausią sovietą rėžimui vieta. 
Moralinė vakarą simpatija ir 
parama augina tarp pavergtų 
gyventojų netik viltis, bet ir 
pastangas išsivaduoti iš režimo. 
Tad sovietai yra suinteresuoti, 
kad šitos “šaltojo karo” para
mos nebūtų.

! Ko Sovietai tikrai nori 
Ženevoj*?

Manau, išstumti Ameriką iš 
Europos ir neutralizuoti Euro
pos kraštus. Ir tam jie atiduos 
rytų Vokietiją ir dar kiek Len
kijos. Derybos nebus lengvos, 
bet galų gale Sovietai sutiks 
atitraukti savo kariuomenę, 
sutiks sujungti Vokietiją, kad 
tik Ameriką atitrauktų savb 
kariuomenę ir baigtų šaltąjį

Sesiją atidarė V. Masens 
(latvis). Po gausių sveikinimų 
sesija pasiskirstė darbais ko
misijose. Liepos 4 bendrame 
posėdyje, pirmininkaujant V. 
Sidzikauskui, tavo priimtos 
komisijų' paruoštos rezoliuei—yno”.

Maskvoje buvo partijos cent
ro komiteto posėdis. Po jo 
žinių agentūra Tass paskelbė 
liepos 12 Maskvos nusistatymą 
dėl Ženevos derybų.

Jo pagrindinė mintis —
Sovietų Sąjunga siekia su

jungi* Vokietiją, sudaryti Eu
ropos kolektyvio saugumo si
stemą bet "Sovietų Sąjunga 
priešinsi* politikai atgaivinti 
Vokietijos militarizmą ir įjung-. 
ti vakarę Vokietiją ar jungtinę 
Vokietiją Į kokią karinę są
jungą".

Pranešimas gąsdina karu: 
esą pastangos įjungti Vokieti
ją į karinę sąjungą didina nau
jo karo pavojų. Grasinimas la
biausiai skiriamas vokiečiam: kad vakarai pripažintų da-
esą naujas karas pirmiausia bortinę padėtį ir ją garantuo- 
paliestų pačią Vokietiją. tų.

SUJUNGS TRIS VOKIETIJAS?
Lenkų laikraštis “Nowy 

Swiat” paskelbė žinią iš Pary
žiaus, kad vakarų sąjunginin
kai laiko galimu dalyku, jog 
apjungtai" Vokietijai bus grąžin
ta šiaurinė Rytprūsių dalis. 
Sovietai galį sutikti su visų 
trijų Vokietijų sujungimu.

Tuos lenkų laikraščio gan
dus labai komentuoja vokiečių 
spauda. Pažymima, 'kad tuo at
veju tarp Lietuvos ir Vokieti
jos jau būtų tiesioginė siena.

NAUJOS KLIŪTYS 
ADENAUERIUI

Vokietijoje Pabėgėlių parti
ja, kuri turi parlamente 27 at
stovus, suskilo. Jos ministeriai 
Oberlaender ir Kraft pasitrau
kė iš vyriausybės 
Yrą pavojaus, kad 
jos narių prisidės 
demokratų. Tada 
neturės parlamente ir senate 
dviejų reikiamų trečdalių bal
sų kariuomenės organizavimo 
reikalui.

U. S. News a. World Report 
kreipėsi į Nikolai Chochlovą, 
buvusį Sovietų MVD karininką 
per 13 metų. Klausė, ką jis 
mano apie Sovietų siekimus 
Ženevos konferencijoje:

ar joje Sovietų Sąjunga tik
rai nori taikos ar tik propa
gandos?

Manau, kad šiuo tarpu tai
kos nori rimtai, — kalbėjo 
Chochlovas: — nes

Sovietai tūri intereso bent 
keleriem metam įtikinti Vaka
rus, kad priimtų -"kdegzisten-

kadrai jau užtenkamai paruoš
ti; jie sujungtoj Vokietijoje < 
laisvai galės judėti ir veikti. 
Klystų, kas manytų, jog rytų 
Vokietija lengvai įsijungs; ko
munistinių kadrų dvasią sto
rins ir visos Vokietijos gyven
tojus tinkamai laikys atsako
me mintis, kad Sovietų .^ka
riuomenė stovi už VokidQbs 
sienos tik už 100 mylių. VdMe- 
tija iš to sujungimo gali tųrė- 
ti naujų rūpesčių. •

Kaip Įsivaizduoja Amerikos 
taktiką Ženevoje? ~

Derėtis reikia. Bet reikia zC 
taip pat žinoti, ko Vakarai sfe- ^3 
kia ilgoje distancijoje. BoBėVi- 
kai ir derėdamiesi žino, kad. jie ųįj 
siekia sugriauti “kapitalistini 
pasaulį”. Vakarai čia lig/štol ’jO 
nieko nepastato priešais. G-jei- .'s 
gu jie turėtų prieš akis utda- 

•vinį išvaduoti pavergtus žmo- 
nes iš komunizmo, tai to uždą- Is 
vinio neturėtų atsižadėti ir de- '\|| 
rėdamiesi. Jie turi palaikyti tai, 1 
ko Sovietai labiausiai bijo, ir 1 
pasakyti pavergtiem žmonėm: 
Mes deramės su sovietų vaido- ž; j 
vais, bet mes žinome, kad jie S 
eina prieš tautos valia; kitaip ;sl 
mes negalinę, nes pakeisti so- ■ 
vietinę sistemą yra jūsų ' jį|| 
las, ne mūsų. Mes esam prt- 
versti kalbėti* su jais, nes ne- r 
galime tiesiog kalbėtis su ju- r || 
mis, pavergtais žmonėm. Ta- į* 
čiau mūsų simpatijos yra vte- 
da jūsų pusėje.

• Amerikos žemė* ūkto dele
gacija, 12. žmonių, lėktuvu 
liepos 12 išskrido į Sovietų 
Sąjungą. Tą pat tiieną iškelia
vo Sovietų žemės ūkio specia
listai į Ameriką susipažinti su 
javų auginimu Iowa ir kt. vais- 

)• Nmr Yorko HoM W.Morf- Amerika atleido juos
Aetoria vienas jos svedias iškė- "u0 P“'" >>»<«P»«d<l. Bduo- 
m bylą, reikalaudamas 500.000 “ant vizas. 
doL už tai, kad jis nebuvo pa
žadintas 9 vai. ryto, kaip jis 
buvo prašęs. Jis pramiegojęs 
susitildiną ir turėjęs dėl to di
delius nuostolius.

Ženeva turi svarstyti išlaisvinimą
Liepos 1—5 Strasbourge bu- laisves; 

vo Jungtinių Pavergtų Tautų 
sesija. Iš 9 Europos kraštų da
lyvavo 42 delegatai. Lietuvos 
delegacijoje buvo V. Sidzikaus
kas, P. Karvelis, E. Simonaitis 
ir K. Zaikauskas. Kaip NEI 
atstovas taip pat aktyviai daly
vavo E. Turauskas.

• Argentinos laivynas teba- 
reikalauja, kad Peręnas išvyk
tų iš Argentinos. Armija nori 
apriboti jo valdžią palaipsniui.

• Argentinoj* trys tarnau
tojai paliudijo, kad sudeginti 
vėliavą jie gavę įsakymą iš vi- 
daug reikalų ministerio. Pats 
ministeris, kuris jau išmovė iš 
Argentinos ir atsidūrė New 
Yorke, ginasi, kad jis nieko 
apie vėliavą, nežinąs.

STREIKAI .
Sustreikavo South Bend, Ind., 

Studenbaker-Pakard automo
bilių kompanijos darbininkai.

Baltimorėje sustreikavo 150 
uosto darbininkų. Darbai uos
te sustojo.

KARŠTA IR EUROPOJE
Karšfiai^ dabar pagavo it 

Europą. Temperatūra pagsd 
Fahrenheitą apie 80, Romoje 
86 karščiausia Švedijoje —

Baltę pasigedo ^taikos kongrese
mininkas”, kad tos 
čios pasiprašiusios 
į Sovietų Sąjungą 
žygio nesigailinčios.

Tas pats laikraštis “Apell” 
tada priminė, kad V. Lacis 
1940 birželio 24 išvadino niek
šais ir provokatoriais visus, 

dingo iš žemėlapio ir negali kurie pranašavo aneksiją, bet 
kaip laisvosios tautos santy
kiauti su kitais- laisvaisiais. 
Kadangi šios tautos nebuvo 
atstovaujafhos kongrese, tai 
“Helsingin Sanomat“ iškėlė 
mintį, ar negalėtų konferenci-

• Kom. Vietnamo galva Cho jos dalyviai suomiai tuo reika- 
Chi Minch atvyko į Maskvą de- A lu pasisakyti kongrese jų nau- 
rėtis dėl paramos. dai.

Dideliit vilčių Ženeva nedaoda
KAD MASKVA SUTIKTŲ VOKIETIJĄ SUJUNGTI, VAKARAI SIŪLYS MASKVAI ĮVAIRIŲ 

NUOLAIDŲ. BET MASKVA TĄ KLAUSIMĄ'NORI ATIDtTk

Dėl Ženevos konferencijos 
Strasbourgo sesija reikalavo:

įtraukti į Ženevos konferen
cijos darbų eilę 9 pavergtę 
ryty ir vidurio Europos tautu 
išlaisvinimo klausimą;

norint atstatyti pavergtu tau
tu nepriklausomybę joms turi 
būti sudaryti tiesiogiai galimu
mas pareikšti ję tikrąją valią 
per rinkimus, garantuoti visas

šventę paskelbti ketvirtadienį. 
Dievo garbei įsakytą švęsti 
dieną panaikino ir įsakė švęsti 
dieną bolševikų garbei. Tai da
ro bolševikai tuo pačiu metu, 
kai jų siunčiamos “dvasinin
kų“ delegacijos Londone ir-ki
tur įtikinėja, kad tikėjimas tu
rįs pilną laisvę.

•
 -e- - 1 •*•TVyKTI 

Persijos šachą. Tas pakvieti
mą priėmę.

• Merced, Collf, liepos 13 
ore užsidegė lėktuvas, kuris 
aprūpina benzinu bombonešius. 
2wro visa 10 vyrų įgula.

MM-



no.

“Mes balsuojame ųž Lie
tuvą, iš kurios nereikės de-

JUSTAS PALECKIS per 
radiją liepos 14 12 vai. kai-

feZ&SSB. liai-vo?
45?!S.■*—- ■

skirto į *įfte^dfelrtits” Mask-

7*iiW^įfri

Darbo Lietuvos Sąjungos kandidatus, šaržas FirinauskoVist atiduokite balsus už

neturi jo-

Fordu!

Į savo rankas ir kovoti 
su liaudimi“ (1940 liepos

kiek apy- 
atstovu“

valstietės!
liaudies 

nepagristų

keturkampis blokas motorui leidžia tyliau veikti ir 
ilgiau!

bol-
Vie-

Tlk Fordas savo srity turi pirmaujanti Y-block V-8!
Fordo Y-block V-8 teikia jum staigų Trigger- 

Torque jėgos veikimą, kas leidžia greičiau pralenkti, 
sutelkiant didesni pasitikėjimo jausmą. Jo vienintelis

savo nuomonės 
reikšti. Santū- 

dar “XX am- 
to jame nuolat 
baltos tuščios

Pernai metais Fordas gavo per 284,173 naujus Draugus. 
Ir šiais metais Fordas laimi dar daugiau naujų draugų.

Kai vienas gamintojas .parduoda didžiulį skaičių 
284.173 automobilių daugiau... per vienus metus, kai 
varžovas savąjį vos išlaiko arba parduoda mažiau au
tomobilių ... tai rodo automobilių verte Ir Fordo 1955 
modelis, pa lėkšta s praėjusį lapkritį, pakėlė pardavimų 
lygį ligi aukštesnio tempo! .

taip ir Maskvos.
Kad tai nedemokratiška, ne

iškentė neprasitaręs ir M. Ged
vilas, tada bolševikų pastaty-

Fordas pirmauja savo srity pardavimo verte 
taip jum daugiau pinigų grįžta atgal

Metų metaLs^Fordas parduodant grąžina savo pir
mykštės kainos elidesnę dalį nei kitos pigiųjų kainų 
mašinos. Ir dėl to vis daugiau ir daugiau žmonių, ku
rie žino tikrą vertę, pasirenka... Fordą!

FORDAS LABIAUSIAI PERKAMAS . . . MATYK ARTIMIAUSIĄ FORDO PARDAVĖJĄ!

Sąjunga“ 
liepos 10 

kuriame 
sovietinės

nei jų išsi-

misijos yra maskvinės. Nenuo- tora ir toliau liktų nepriklou- 
; soma, žinoma,- kuo draugiškiau

siuose santykiuose su mūsų ga
lingąja globėja Sovietų Sąjun
ga ir jos tautų vadu, didžiuo
ju Stalinu“ (XX amžius 1940 
Nr. 156, liepos 12).

Ar jie likėjo tuo, ką skelbė? 
Maskvos pakalikai, komunis

tai, patys tuo1 netikėjo. Jiem 
apgaulė buvo išmėginta prie
monė masėm mulkinti. Bet jų 
parinkti. lietuviai pareigūnai,

-■■■■•■ ■■ ' ' \ ’ r •

kiekvienoje apylinkėje' (m.-p. 
Red.) pasislėpęs liaudies prie
šas mėgino varyti smąrkų agi
tacinį darbą” (XX amžius. 1940 
liepos 15).

Dar blogiau: \
“... pasirodo, kad net ne- 

visose komisijose sėdėjo tinka
mi žmonės..), kai kur sėdėjo 
dargi kenkėjai” (L. Aidas 1940 
liepos 15).

Tokiu perdėtu aliarmu apie ’ 
“kenkėjus” norėjo pateisinti 
prieš savo bosus nepasisekusius 
rinkimus.

Tik Fordas savo stiliui metams pirmyn 
paėmė Thunderblrd

Išsiskirdamas Iš kitų 1955 automobilių. Fordas pa
suko visai nauja, metais pirmyn Thunderbird stiliaus 
inspiracija. 1955 Fordas pagamintas pasilikti stiliuje.

Kiek balsavimo kortelių reikia 
. įdėti i voką?

— Tiek, kiek rinkiminėje 
apygardoje išstatyta kandida-

Vyr. Rinkimų

. taip, kad jie pareikštų' Mask
avęs valią.

■ Toji apgaulė matyti dabar 
ypačiai iš tolo, kai tik užmeti 
akį į ano meto laikraščius.

* 1. APGAVYSTĘ SAUGOJO . 
RINKIMŲ ĮSTATYMAS <

1940 m. liepos 6 buvo pa
skelbtas rinkimų įstatymas. 
Jame skaitotae dėl renkamųjų 
kandidatų:

“Kandidatų

(§ 20).
Įstatymas teisę 
siūlyti atiduoda 

ne visuomenės or-

duoti Vakarų intelektualai, kol . 
dar savo kailiu jos nepergyve
no.

per Lietuvą

pirmasis pasyvus boikotas 
ėjo ne tiek iš viršaus, kiek iš 
apačios — iš valstiečių, iš ūki
ninkų, net pačių darbininkų ir 
akademinio jaunimo,

iš tos pačios liaudies, kurios* 
vardą bolševikai klastojo.

Ta liaudis jau rinkimų metu
parodė pasipriešinimą, apga- tų — atsako
vystei kuriai lig šiol linkę pasi- Komisija. (XX amž. nr. 157)

daugelis gal ir tikėjb, nes 
ševikai renkasi aukštom 
tom populiaresnius žmones, 
bet maža nusimanančius politi
kos reikaluose. Tokie lengviau
siai duodasi apgaunami

r 4. APGAVYSTĖS DEMASKUO
TI NEGALĖJO SPAUDA

Lietuvių dienraščių “Lietuvos 
Aido” ir “XX amžiaus” redak
toriai jau buvo nušalinti “XX 
amžiaus” redaktorius dr. Ign. 
Skrupskelis ir redakcijos narys 
dr. P. Dielininkaitis liepos 12 
naktį jau buvo suimti drauge 
su šimtais kitų visuomenės vei
kėjų. Dar prieš tai buvo įpra
šytas redaktoriaus pareigas ei
ti prof. St. Kolupaila, . Išliko 
savo vietoje tik “Lietuvos Ži
nių” redaktorius. Iš “Lietuvos 
Žinių” redakcijos buvo paimtas 
Jonas Šimkus ir persodintas Į 
“Lietuvos Aidą”.
į, šioji spauda 
jau negalėjo 
riausias buvo 
žius”. Gal dėl 
pasirodydavo
vietos. Tai “liaudies vyriausy
bės“ cenzorių ženklai. Tačiau 
net ir “XX amžiuje” liepos 11 
staiga pasirodė dėl balsavimo 
straipsnis kun. A. Šmulkščio, 
kuris ragino katalikus balsuoti.

Kada panašūs balsai kilo, 
kaltas buvo ne tik naivumas. 
Čia reiškėsi ir politikų manev
ravimas — pritarti, pataikau
ti, norint švelninti padėtį ir iš
vengti naujų suėmimų bei ki
tokių represijų.

5. ALIARMAS, KAD 
APGAVYSTĖ IŠLENDA

Prieš rinkimus spaudoje pa
sirodė M. Gedvilo, Mickio ir 
kt. sovietinių ministerių aliar
mas, kad kažkas platina gan
dus ... žemė bus atimta, ru
sam bus viskas atiduota, tikė
jimas bus persekiojamas, litas 
bus pakeistas rubliu ir kt.... 
Vadinas, nepaisant bolševiki
nių tarnų ir pareigūnų pastan
gų žmonės apgaudinėti, pro 
visas apgaules kilo baisi tiesa.

L. Aidas liepos’ 8 aliarmavo 
apie "liaudies priešus”, kurie 
nori “įlįsti į mūsų tarpą”. Lie
pos 11 tas pats laikraštis klau
sia: kurgi dingo valstybinių 
įstaigų tarnautojai, ypač Kau-

Nesinori tikėti, — rašo

pareiškė:
“Paskutiniu metu piktos 

valios provokatoriai ėmė 
skleisti gandus,-kad vietoje 

- lito būsiąs įvestas rublis.
Ryšium su tuo panikos pa
gauti gyventojai užplūdo 

krautuves ... Kategoriškai 
pareiškiu, kad litas ir to

liau lieka vienintelė teisėta 
mokėjimo priemonė” ~ (L.

z Aidas Nr. 334).,
Ir litas tuojau pakeistas 

rubliu.

mai ir. šmeižtas” (L. x Aidas. 
! 1940 Nr. 326, L .pos 10).

3. APGAUDINĖJO MASKVOS 
PAKINKYTI LIETUVIAI

Paleckis, įkeltas Į “prežiden- 
! tus“, apgaulingai kalbėjo’ i 
! valstiečius rinkimų išvakarėse 
i liepos 13:

“... čia dar kartą galiu pa- 
; tikinti: būkite pilni pasitikėji

mo. dirbkite savo žemę, kuri 
jums priklauso — niekas jos 

; • iš jūsų neatims" (XX amžius 
1940 Nr. 157. liepos 13).

Ir V. Krėvė -Mickevičius, 
prisiėmęs iš Pozdniakovo mi- 
nisterio pirmininko pareigas, 
valstiečių mitingą ramino: «

“Niekados dar Lietuva negy
veno tokiu dvasios pakilimu 
kaip šiandien, nes tik dabar ji 
pasijuto, kad darbo žmonės 
valstiečiai ir darbininkai yra 
laisvi ir ateitis jų rankose” 
(XX amžius 1940 Nr. 156. lie
pos 12).

Dr. A Garmus, tada Kauno 
burmistras, neigė visokius 
nuogąstavimus dėl nepriklau
somybės atėmimo: " i

stabu, kad jos šaukia mitingus 
ir leidžia kandidatus1 statyti 
tik viena V — komunistų perti- K 
jai, Lietuvoje “Darbo Lietuvos 
Sąjunga", Latvijoje "Darbo 
Latvijos Sąjunga" ir * t t. 
Ta vienos partijos .sistema, ki
tom ne tik neleidžiant kandi
datų siūlyti, bet prieš tai jas 
visas’ uždarius, yra totalistiųio 
režimo ženklas. Taip buvo da- 

i liaudies atsto- romą Mussoiinio, taip Hitlerio,

šimtinis ir šimtams tūks- 
tąnčių padorių darbo žmo-! 
nių dėl nepakenčiamų są-! 
lygų emigruoti* į tolimas' 

v Jungtines Valstybes. Bra- 
zilijas. Argentinas. į toli-! 
miausius pasaulio Kraštus. 
Visi turės duonos ir darbo I * • <
savo krašte’.’ (XX amžius 
Nr. 159).

Taip, ne Į Jungtinis Vai-' 
‘ stybes, tik ... į Sibirą.

J. VAIŠNORA, “liaudies 
:.v; vyriausybės finansų mi- 

nisteris, liepos 14 per Eltą!

i -mm *...........

L A., —- kad jie yra susidėję 
su liaudies priešais, kurie pa
kampiais skleidžia gandus ir 
varo sabotažo darbą”.

Tą pat dieną prasitaria tas 
laikraštis, ką tie sabotažninkai 
daro:

“... tamsūs gaivalai plėšia 
nuo sienų priešrinkiminius 
plakatus ir atsišaukimus ... 
mieste siaučia chuliganų gauja, 
kuri šitą darbą veda sistemin
gai” (L. Aidas (1940 Nr. 329, 
liepoj 11).

TM CAN 6FT ItAMKMP SAVM6S MMM 
om imki BMmvatM Sai-A-MMIMI

Wo’ro Soll-o-brafing! And how! KgM now, during 
ovr Ford Sununor •andwogon Soll-o-ėrotion, 
we'r« giving top «hol« to moteli our top solo*. 
Hurry and got tho dool of yovr lito!

,vus pasiūloma tiek, 
gardoje renkama 
(| 19).

Vadinas, rinkikas
kto kandidatų pasirinkime. Ar tas vidaus reikalų ministeris. 
jis balsuos ar ne, visi tie kandi- Sis* prisipažino: 
datai bus išrinkti, ir tik tie.

Kas kandidatus siūlo? Ogi:
“Kandidatai į liaudies atsto-

..vus statomi, apskričių darbo 
žmonių susirinkimuose, šau
kiamuose apygardos rinkimų

. komisijos“.
Vadinas, 

kandidatus 
"mitingui*': 
gadizacijom. ne numatytam pi
liečių kiekiui, o apskrities dar
bo žmonių mitingui. Pamėgin
kite per kokį 20 kilometrų 
plotą sušaukti apskrities, mi
tingą! ... Praktiškai įstatymas

...atiduoda kandidatų statymą i 
rankas rinkimų komisijom, ku
rių pati vyriausioji yra skiria
ma “prezidento” Paleckio, pa-

“Kaip kurie iš taip vadina
mų “demokratų”, kurie 1926 
m. pražiopsojo valdžią.. nelabai 
patenkinti liaudies seimo rin
kimais. Jie sako, kad šie rinki
mai. esą. nelabai demokratiški. 
Bet mes demokratiją visai ki
taip suprantame negu jie (L. 
Aidas 1940 Nr. 329, liepos .11)

Jie kitaip supranta ir taiką, 
ir koegzistenciją.

2. APGAVYSTĘ SKELBĖ 
RINKIMŲ PROGRAMA

Ta vienintelė partija Maskvos 
“Darbo Lietuvos 
prieš pat rinkimus 
išleido atsišaukimą, 
nuslėpė tikruosius 
valdžios siekimus, 
gynė, Ji skelbė: 

“Valstiečiai ir 
Neklausykit mūsų 
priešų skleidžiamų 
gąsdinimų, esą liaudies vyriau
sybė versianti jus kurti kol
chozus ir persekioti tikinčiuo
sius. Tai yra pikti prasimany-

4. DĖL NEPASISEKIMO 
KALTI “KENKĖJAI"

Liepos 14 rinkimai. Džiūga
vimas, kad “balsavo” 95, 51%. 
Bet tarp to džiūgavimo staigus 
ir netikėtas pranešimas — kad 
rinkimai pratęsiami antrai die
nai, nės visos propagandos bu
vo menki rezultatai — rinki
muose dalyvavo vos 16—18%, 
didžiausio pasisekimo turėjo iš 
“Lietuvos Aido'’ išplėštas "Mel- 
cheoras Putelė".

Tai negalėjo būti skelbiama. 
Bet tam nepasisekimui reikėjo 
surasti* kaltininkus. Ir jau tik 
po rinkimų, liepos 15, Elta pra
trūko aiškinti:

“Vykstant balsavimui Į liau
dies seimą, pastebėta atsitiki
mų, kad šovinistiški gaivalai, 
smetoninės klikos likučiai, 
provokatoriai pasirodo rinkimų 
apylinkėse: meta žemėn balsa
vimo korteles su pavardėmis 
visų liaudies * išstatytu kandi
datų ... Mėtyti po kojomis 
balsavimo korteles visais atve
jais yra neleistina” (XX am
žius 1940. Nr. 159, liepos 15).

.“... kas nežino, kad beveik

Amerika eina su

ČIA YRA KELIOS PAČIOS PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS, KODĖL FORD PARDAVIMAS 
PASIEKĖ PADANGES 25S TIK PER VIENERIUS METUS!

7. KAS TIE “KENKĖJAI", 
NEPASIDAVĘ APGAVYSTEI?

Ieškodami kaltininkų, komu
nistai taikė tą patį masteli Lie
tuvoje kaip ir revoliucijps pra
džioje Rusijoje. — už viską 
kaltinti inteligentus. . Į propa
gandą prieš inteligentus paga
vo net tokius anuo-metu švie
sius žmones kaip “XX am- ( 
žiaus” redaktorių prof. St. Ko- j 
lupailą; kuris inteligentus j 
smerkė kuo griežčiausiai:

“Mūsų inteligentai neparodė 
drąsos, kada kraštą slėgė 
kvailas ir nepaslankus prievar- ! 
'tos režimas, nebandė griauti 
supuvusio sosto, nebuvo pasi
ruošę padėti liaudžiai paimti 
vairą 
kartu 
15).

O iš tikrųjų tie inteligentai | 
mažiau galėjo būti barami ir ‘ 
pačių bolševikų. Valstybės Te
atre bolševikai sugebėjo išgau
ti inteligentų “pritarimą” Dar
bo Lietuvos Sąjungos rinkimi
nei platformai. Apie 80 inteli
gentų Kaune pasirašytas rašt- 
palaikis buvo visuose laikraš
čiuose paskelbtas ((L. Aidas. 
Nr. 327. 1940 liepos 10).

Netikėjimas apgaule, jos de
maskavimas ir pasipriešinimas.

ISTORINĖS LIEPOS 14 DIENOS VAIZDAI (L. A. 1940 7. 15)

RINKIMŲ TIESA
Dr. A. Garmus, kandida

tas į “liaudies seimą” spau
dai liepos 13 apsižiūrėjo:

“Tik vienas dalykas kiek 
stebina, tai tas, kad laisvę 
atgavę, mes pradedam lyg 
ir užmiršti lietuviais esą. 
Masių susibūrimuose jau 
vis rečiau begirdima lietu
viška daina” (L. Aidas Nr. 
333).

Jonas Kriauna - Balys 
Rukša, norėdamas pajuokti

buvusius Lietuvos’ seimus, 
ėmė ir taip teisingai apra
šė “liaudinį seimuką”: 
Užčiaupsim visiem bumą 
Ir sugrūsime prie urnų, 
Kas nerinks — tam pagra- 

sinsim
Ir taip seimą išsirinksim. 
Jei balsų nebus kiek reikia. 

Tai jų tik pripilti reikia, 
Ir turėsim seimą toki, 
kuris los, jeigu sumoki. 
(L. Aidas, Nr. 327).



Sheffield, Anglija.

Nl l
Ernst Goerlich

(Bus daugiau).

i nunešė 
pasako:

nes reikėjo 
virš galvos turėti

džiaugsmo, kad likome gyvi. 
Tačiau mūsų džiaugsmas neil
gai truko. Greitai patyrėme, 
kad žemės drebėjimas padarė 
mus elgetomis: užvertė mūsų 
krautuves, mieste sudegė na
mai, susvilo sodai. Iš to, kas li
ko, tėvas vos begalėjo šeimą 
išlaikyti. Turėjome keltis į ne
didelį miesteli, ir tąfbuvo mū
sų nelaimė.

— Ar galėjo būti didesnė už 
žemės drebėjimą? — įterpiau 
savo žodį.— Juk visi likote gy-

Tai tik vienas iš šios dienos apgailėtinų reiškinių visuome
niniame darbe Jame daugiau energijos < eikvojama kovai dėl 
“valdžios” ir “atstovavimo”, nei jos reikėtų pačiam Lietuvos rei
kalui spręsti, jį pagrįsti ir dėl jo kovoti. Vedama tarpusavio ko
va komunikatais, pareiškimais ir atšaukimais. Už tokios kovos 
užkliuvo ir'Lietuvos atstovavimas Bonnoje. O dabar ton būtų 
reikalingas Lietuvos atstovas, nes Vokietijoje yra ne tik Meme
ler Dampiboot šalininkų, kurie nuo 1923 metų tebeširsta, bet 
yra ir nuoširdžių lietuvių bičiulių.

Takamura, sėdėjęs prieš ma
ne ant nedidelės pagalvėlės, pa
sitaisė savo kimoną, kurį vilkė
davo tik namie, ir atsilošė į sie
ną. Jo akys buvo tik siauri įky- 
pūs ruoželiai ir iš jų nieko ne
galėjai išskaityti. Galimas daik
tas, jo mintys buvo nūskridu- 
'sk» toli į Japoniją ir sustojusios 
prie tos lemtingos dienos. Aš 
nekantriai laukiau, ką jis pasa
kys. Jo veidu perbėgo drebu
lys. Paskui jb atvėrė akE pla
čiau ir pradėjo vėl kalbėti.

— Vieną dieną Tokyo mies
tą supurtė žemės drebėjimas,
— pasakojo Takamura. — Aš 
manau, jūs tai prisimenate — 
laikraščiai rašė. Mano sesuo 
Harumi ir aš vos išsikapstėme 
iš griuvėsių. Bėgome per na
mų laužus, žmonių lavonus ir 
klyksmą, per liepsnas sukeltų 
gaisrų. Kai parsiradome namie,
— mes gyvenome pakraštyje

ir jis paketino kitą savaitę pas 
mus užsukti”. Išgirdusi Saku- 
ros vardą, mano sesuo visa iš- 
raudoz Aš tada dar nežinojau, 
kad Sakura baidėsi po apylin
kes ir supirkinėjo vaikus, 
ypač mergaites...

Takamura pastebėjo, kaip 
aš krustelėjau, o mano veidu, 
matyti, nusliuogė tamsus šešė
lis. Jis mano mintį greitai pa
gavo ir davė atsakymą:

— Nenustebki, Alfredai, 
£ad Japonijoje iš seno dar yra 
išlikusi teisė tėvam savo vai
kus pardavinėti. — Žodį “par
davinėti” jis perkošė per lū
pas.— Vyriausybė, tiesa, drau
džia tai‘daryti, bet įsigyvenę 
papročiai yra stipresni už įsta
tymus. Nelengva tti iš gyve
nimo išveisti Ar lengva byvo. 
ir jums, europiečiams, bau
džiavos nusikratyti? — paklau
sė jis manęs, bet aš nieko į 
tai neatsakiau. — Taip yra ir 
Japonijoje. Įstatymai graso ir 
policija seka tokių pirklių pė
domis, bet jas užtriną patys 
žmonės: nutyli tėvai tyli tar
pininkas, užtyli ir pirkėjas. 
Kas pagaliau suseks, ar mer
gaitė yra laisva darbininkė, 
tarnaitė, šokėja ar ji vergė? 
Tėvam yra teisė ją išsipirkti 
ir susigrąžinti namo. Bet retai 
ji grįžta. t

— Aš vėl čia turiu nukrypti 
į šalį, — pastebėjo. — Namai 
Japonijoje nėra tokie, kaip 
Europoje. Mūsų namų išvidi
nės sienos yra labai plonos ir 
kilnojamos; kambarius galima 
mažinti ar didinti pagal*reika
lą. Aš tuo pasinaudojau. Iš 
susijaudinimo pamiršęs, kad 
šeimos papročiai griežtai drau
džia stebėti ar klausytis, kas 
dedasi kitam kambaryje, išsi- 
pfovtau sienoje plyšį. Mano tė
vas ir pfrtlyv Sakura sėdėjo

' Du nauji pareiškimai, susiję su Mažosios Lietuvos klausimu, 
patraukė šiom dienom dėmesį.

E Eltos Informacijų (liepos 10) sužinome, kad vokiečiai 
vėl kėlia Klaipėdos reikalą nurodinėdami, kad tai yra Vokieti
jos teritorijos dalis, kad Klaipėda buvusi pačios Lietuvos gra
žinta Vokietijai (1938_m. Hitlerio laikais), kad dėl to neprotes- 
tavus! nė viena valstybė, kuri buvo pasirašiusi Klaipėdos kon
venciją. .

Tokius “juridinius politinius” argumentus dėsto Memeler 
Dampfboot ir dar piktinasi, kad lietuvių “kurstymai” prieš vo
kiečius nesibaigia... Kas ir prieš ką kursto? Ir kas kurstė se
niau, Hitlerio laikais? Ar net tas pats Memeler Dampfboot, ku
ris šį kartą (birželio 20) dar užsipuola E. Simonaitį, kad tas va
žinėjo | JAV ir Kanadą ir kad yra Mažosios Lietuvos ir Vliko na
rys. t

Anglijos lietuvių tarpe sun
kiai surastume tokių, kurie pa
stoviai įsikūrę nebegalvotų 
grįžti namo. Taip yra todėl, 
kad . gyvename Europoje ir 
juntame dvasią to kontinento, 
kuriam priklauso ir mūsų tė
vynė. Mums atrodo, kad papū
tęs rytų vėjas atneša Lietuvos 
žemės kvapą, kuris traukia ir 
vilioja į namus.. E kitos pusės 
Anglija nesiūlo žavingų mate
rialinių perspektyvų, kurios 
gundytų išsižadėti tėvynės. 
Priešingai, jau minėtas anglų 
ignorantiškumas išvargusių 
nervų žmones veikia labai at
stumiančiai. Toji tyli ignoraci- 
ja yra viena iš pagrindinių 
priežasčių, kodėl gana didelis 
naujųjų ateivių skaičius yra 
atsidūręs nervų ligoninėse.

Neįmanoma keliais žodžiais 
apibudinti Anglijos lietuvių 
šakoto veikimo ir tuo labiau jį 
įvertinti. Pagaliau tai nėra ir 
šio rašinio uždavinys. Pažymė
tina gal tik tai, kad šios salos 
lietuviai, gyvendami, palygin
ti, suglaustame plote, Jaučiasi 
kaip vienos šeimos nariai. Už-

partijas, 
vieno va^ 

autorite- 
abiejuose

Stralputim ir fc»rr^pnirtnnr1jTi redakcija taiso aava nuožiūra. Nenaudoti 
ftaAptbi MMC«ni ir grasinami tBrtai autoriams prašaat. Pavarde paatraiy- 
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vės, nriaimmgų atsitikimų ir 
nedarbo atvejais jiems yra ga
rantuos valdžios pagalba, šia 
pagalba jau yra pasinaudojęs 
ir nevienas lietuvis. Didžiau
sią pritarimą visame krašte tu
ri nemokamas gydymas, o la
biausiai nuskriausti jaučiasi 
pensininkai

Kašdieniškų gėrybių ištek
liais anglai negali lygintis ame
rikiečiams. šaldytuvai ir auto
mobiliai iki šiol vis dar buvo 
daugiau prabanga, nei kasdie
nybė. Nors pastaraisiais me
tais mašinų pirkimas yra pasi
daręs karštligiškas ir jos dygs
ta kiemuose kai grybai po lie
taus. Skaičiuojama, kad jei 
pirkimo tempas nesumažės ir 
jei nebus pravesta naujų gerų 
kelių bei autostradų, tai apie 
1960 metus Anglijos siauri ir 
labai vingiuoti plentai per atos
togas ir savaitgaliais bus taip 
užkimšti mašinų, kad jos visiš
kai nebepajėgs judėti. Valdžia 
dėl to yra labai susirūpinusi 
ir žada imtis žygių.

Perkasi auto mašinas ir atei
viai. Tačiau masinio “apsikari- 
nimo” nėra. E dalies, kad ma
žoj ir gerą susisiekimą turin
čioj saloj ne tiek daug ir va
žiavimo, o iš dalies mašinos iš
laikymas vis dar prašoksta ir 
taip gerokai skylėtą ateivio 
biudžetą. Daugiausia ateivių 
metėsi į namus, 
kiekvienam 
stogą.

— Kartais geriau, kai žemė 
užgriūva, — atsakė man Taka
mura. — Tikrai geriau negu 
kito gyvenimą savo rankomis 
sugriauti. Tai mus ištiko, atsi
kėlus į naują vietą. Vieną va
karą, kai visi buvome kartu, 
tėvas kreipėsi į Harumi ir ta
rė: “Harumi, tau nebeteks dau
giau mokyklos lankyti, leisime 
į mokslus tiktai Takamurą. Aš 

tėvai netvėrė E jau kalbėjau su ponu Sakura,

VĖJAS
Lietuvių

jama iki devynių tūkstansių. E 
jų tik trys tūkstančiai yra nau
jųjų ateivių. Tąčiau tik vienas

Dabar spauda mini du, ku
rie CDU viduje labiau Ekyla 
ir gali būti varžovai. Vienas — 
tai Kurt Georg Kiesinger, šva
bas, E Tuebingeno, kalbus, 
gyvas, temperamentingas. Jis 
buvo ir kandidatas į CDU frak
cijos vadus, kai iš tų pareigų 
išėjo dr. von Brentano ir nuė
jo Į užsienių reikalų ministe- 
rius. Tik čia Kiesingeriui ne
pasisekė. Jį nurungė kitas 
“edenas” — c?r. Heinrich Kro
ne, berlynietis, ramus, sunkus 
ir didelis vyras su ilga politi
nio darbo praktika.

Būdamas trisdešimties metų, 
Krone Berlyne buvo raieh<a-

tenka tik paraginti ir bevgik 
visa veiklioji tūkstantinė gali 
būti vienoj vietoj, kaip tai at
sitiko Lietuvių Sodybos atida
rymo metu per Sekmines.
.. Lietuvių veikimo centras yra 
DBL Sąjunga, kuriai pirmi
ninkauja ' M. Bajorinas. Šiuo 
metu Anglijoj išeina 4 periodi
niai lietuviški laikraščiai, o 
Nidos knygų klubas kas mėnesį 
patiekia skaitytojams po vie
ną pasauly pigiausią lietuviš
ką knygą. Visi šie leidiniai, iš
skiriant Škotijos lietuvių “Išei
vių Draugą”, spausdinami sa
vo spaustuvėj. Akc. Lietuvių 
Namų B-vė šiuo metu t jau turi 
ne tik didžiulius namus Londo
ne, bet taip pat nemažą vasar
vietę — prieglaudą provinci
joj. Jeigu namų bendrovė to 
paties energingo M. Bąjorino 
vadovaujama sugebės sunkią 
finansinių įsipareigojimų naš
tą išnešti, tai Anglijos lietuviu 
pasiektas kolektyvus ūkiškas 
laimėjimas, atsižvtlgiant į jų 
skaičių, vargiai turės sau lygių 
pasauly.

Vienintelė problema, kurios 
Anglijos lietuviai visiškai ne
gali įveikti, yra neišvengia
mai vykstantį asimiliacija ir 
ypatingai greitas jaunimo nu
tautėjimas. Bet šį problema 
yra, sakytume, “tarptautinė”. 
Ji liečia visus ateivius ne tik 
Anglijoj, bet ir visamt pasau-

— Vadinas už skolą užstato
mas g^vas žmogus? — paste
bėjau kiek sunerimęs ir piktin
damasis.

— Taip yra, Alfredai, taip 
yra... Mano sesuo Harumi tai 
gerai žinojo: ji atsiduso ir nu
tilo. Ji negalėjo tėvui priešta
rauti — to neleido klusnumas 
ir šeimos garbė. Harumi turė
jo prisiimti dedamą jai šeimos 
naštą. Tėvas paaiškino dar žo
džiu: “Netruks ilgiau dvejų 
metų. Tam laikui reikia suras
ti pinigo, kad Takhmura galė
tų mokytis. Jis turi talentą, 
kaip mokytojai sako, ir gali 
daktaro mokslus išeiti. Mūsų 
šeimos tradicijos reikalabja, 
kad stovėtume aukščiau kitų 
sluoksnių”.

Takamura pakilo nuo pagal
vėlės ir priėjo prie lango, tik
riau, siauro plyšio, per kurį 
matėsi tik stogabir siauras, 
balzganas dangaus ruoželis.

— Aš turiu čia paaiškinti, — 
kalbėjo kiek pakeitęs toną, — 
kad iš mūsų giminės vis išeida
vo karininkai arba aukšti val
dininkai. Aš turėjau būti pir
mas, prastumtas į aukštuosius 
mokslus. Sesers vargu, jos pa
čios kančia...

— Ir ji sutiko? — paklau
siau, ir pate savo žodžių susigė
dau, tarti nesupratęs, kad tai

Iš LIETUVOS
Anglijoje skaičiuo-

Kai kieno daromas priekaiš- 
tas apie anglų politikos trum- 
paregEkumą vargiai turi ir 
mariantia nMfrfnfa ' Erisimin- 
kim tik karO >etiF ChurildMib> 
p«^ralymus dri Balkanų invazi
jos, Berlyno okupavinp, vokae- 
čhį belaisvių apginklavrino jra- 
vojaus atveju ir kit Jei tuomę- 
tu Ręosėvettąsbūtų jo paklau- 
sęs ir taip labai neskubėjęs 
patikėti Europos sutvarkymą 
Stalinui, šiandien gal tojį>Eu- 
ropa visai kitaip atrodytų. 
Grįžęs E Jaltos, kur jis buvo 
Stalino ir Roosevelto gerokai 
nustelbtas, Churchilhs savo už
rašuose pasižymėjo: “Dievu
liui prireikė septynių dienų 
pasauliui sutvarkyti, o mes pa- 
nūdome per penkias tai pada
ryti. i ;.

, Dažnai tremtiniai savo spau
doj nusEkundžia, kad Angli
jos vyriausybė yra labai šykšti 
su pažadais pavergtų tautų 
ElaEvinimui. Ji nepriima jokių 
emigrantinių delegacijų ir ne
skelbia jokių įsipareigojimų 
ateičiai. Dar daugiau: ji de 
facto pripažino Baltijos valsty
bių okupaciją.

Tai yra tiesa. Bet čia ir vėl 
reikėtų prisiminti anglų būdą, 
jų nepaprastą atsargumą ir 
kantrybę. Jie laikosi nuomo
nės' — kas lengvai žada, tas 
sunkiai duoda. Tačiau prisimin
kim, kad ir šiuos dalykus: ang
lai nesutepė savo rankų išdari
nėdami tremtinius rusams, ne
pripažino de jure nei vieno 
rusų okupuoto Europos krašto, 
nelikvidavo Pabaltijo kraštų 
pasiuntinybių ir pirmieji Etie- 
sė ranką, nereikalaudami jokių 
affideritų, norintiems E Vokie 
tijos išemigruoti tremtiniams.

Kai buvęs pasaulinis teniso 
čempijonas J. Drobny pabėgęs 
iš Čekoslovakijos paprašė ang
lus leidimo apsigyventi, jam 
nieko nebuvo pažadėta, tik 
liepta palaukti. Kai jE atplau
kė į New Yorką, tai tenEo en
tuziastai, turį geras pažintis 
Vašingtone, jam pažadėjo be 
jokių sunkumų parūpinti apsi
gyvenimo dokumentus. Iš ang
lų-valdžios atėjo teigiamas at
sakymas po to, kai Drobny jau 
buvo Egipto pilietis, o Ameri
koj taip viskas ir liko paža
dais.

Sakoma, kad anglai turi 
kantrybę ir didelę susivaldy
mo dovaną. Savo jausmus jie 
retai teparodo ir retai tesigiria. 
Žinovai tvirtina, kad tik nepa
prastos kantrybės ir susivaldy
mo dėka anglai išgelbėjo savo 

, armiją Dunkirko apsupime. 
Vienas rašytojas pasakoja, kad 
jei prancūzas dėl mašinos su
gedimo pavėluoja 5 minutes į 
svečius, tai jE susijaudinęs

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ...^____  96.00
Brooklyn, N. Y. $650
Pusei metų------------........... $350
Užsienyje -----------------------. $6.50

da prie mūsų namų privažia
vo puošnus modernEkas auto- 
mobilE^ Tėvas svetį pasitiko 
prie slenksčio ir įsivedė į di
dįjį kambarį. Mudu su Haru
mi žaidėme gretimam kamba
ryje. Nė nepastebėjome, kaip 
įėjo motina, radusi mus ant ki
limo sutūpusius. “Harumi, — 
tarė ji, o jos akyse sužvilgo 
ašaros, mano dukrele, kel
kis ir eik didžhjan kambarin. 
Ten laukia Sakura. Nepamirš
ki užsivilkti mokinės drabužio” 
— dar pridėjo ir mudu paliko.

Mano pasakotojas delnu per
braukė sau per plaukus, kurie 
buvo juodi it anglis, paskui 
patrynė lūpas, lyg būtų norė
jęs atsidūsėjimą sulaikyti, su
dėjo rankas kryžmai ir tęsė to
liau:

SUBSCRIPTION RATES
Domestfc yearly___________$6.00
Brooklyn. N. Y. __________ $650
Haif year_________________ $3.50
Foreign ---------------------------  $6.50

buvo jos pareiga šeimai. — 
Atsiprašau, — pasitaisiau, — 
norėjau paklausti, kaip ji pri
ėmė tėvo sprendimą?

— Harumi pakilo nuo kili
mo, — pasakojo Takamura, t į 
mane atsigręžęs nuo lango, —__ 
priėjo prie tėvo ir suklupo 
prieš jįr rankas ištiesimi ant 
kelių. Jos akių vokai buvo aša
roti, kai mudviejų žvilgsniai 
susitiko. Švelniu ir tyliu balsu 
ji tėvui išsakė savo meldimą: 
“Aš labai prašau, tėve, ne
parduoti manęs arbatinei Ten 
su mergaitėmis nepadoriai el
giamasi. Geriau aš sunkiai 
dirbsiu kokiam dvare ar fabri
ke”. Tėvas linktelėjimu priėmė 
jos žodžius. “Aš tavo valios 
žiūrėsiu, Harumi, — tarė, — 
žinoma, kiek tai bus galima”. 
Tėvo žodžiuose galima buvo 
jausti šilima ir meilė parduo
damam savo vafliui. Bet visa 
Šeima ir jos garbė, kad aš bū
siu mokytas, tinkamas samu
rajų tradicijom išlaikyti, tėvui 
rūpėjo daugiau negu atskiras 
šeimos narys, taigi ir Harumi.

Ir ji greitai E namų išėjo? 
— įterpiau Vėl nekantrų savo 
žodį, lyg būčiau galėjęs ją su
laikyti.

Po keistos dienų, — kal
bėjo totiau Takamura. — Ta-
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ant pagalvėlių, vienas priešais 
kitą, kojas sukryžiavę. Tėvas 
vilkėjo seną kimoną. Sakura 
buvo europietiškai apsitaisęs. 
Tai mane nustebino. Aš pagal
vojau: “Tai nesavas žmogus”. 
Tuo tarpu įėjo sesuo Harumi 
Ji vilkėjo tamsiai melsvą sijeh 
nėlį įr baltą jūreivEką palaidi
nukę. Tokia buvo jos mokyk
linė uniforma.

“Tai mano duktė”, pristatė 
ja tėvas svečiui.

Sakura pakėlė savo mieguis
tas akis ir ilgai spoksojo į ma
no seserį, kuri raudo ir balo 
drebėdama, lyg pagauta paukš
tė. Paskui jE mostelėjo jai pri
eiti ir paklausė:

“O kiek tau metų, Harumi?” 
“Keturiolika ir pusė, ponas 

Sakura!”
“O ko tu mokeEi?"
Mano tėvas išsitraukė E ki

mono jos pažymėjimą, parsi
neštą E mokyklos, ir padavė 
pirkliui sakydamas: “čia pa
rašyta!”. Tačiau Sakura daug 
nesidomėjo paduotu jam raštu, 
gražino jį tėvui ir vėl užklausė 
Harumi:

“O šokti tu moki?”
Harumi nuleido akE. Ji ty

lėjo laukdama tėvo žodžio.

E Mažosios Lietuvos RezEtendnio Sąjūdžio pareEkimo 
(Darb. nr?49) sužinome, kad to sąjūdžio konferencijoje buvo 
plačiai EdEkutuoti Mažosios Lietuvos vadavimo, sienų ir propa
gandos klausimai Visuomenė nerasta reikalo apie tai painfor
muoti. Spaudai duotas komunikatas taip pat apie E. Simonaitį, 
M. Lietuvos Tarybą ir Vliką. Plačiai aEkinama, kad M. Lietu
vos vardu kalba tas sąjūdE, o ne M. Lietuvos Taryba; kad E. 
Simonaitį ir M. Gelžinį sąjūdE laiko savo atstovaE Vlike, bet 
“už jų nukrypimą nuo bendro sąjūdžio linijos ir asmeninės nuo
monės reEkimą neatsako”.

Komimikatas liūdnai nuteikia lietuvį, nes randa reikalo in
formuoti apie kažkokius nesutarimus, o nepainformuoja apie 
patį svarstytų M. Lietuvos reikalų pozityvų sprendimą. Lyg kam 
įdomu ar nežinoma, kad jokia grupė nesiima atsakomybės net 
dėl savo narių asmeninės nuomonės. Komunikatas patalkina 
Memeler Dampfboot kompromituoti E. Simonaitį, bet neduoda 
medžiagos atitiesti tokiem argumentam, kuriuos kelia Memeler 
Dampfboot, laikydamas Klaipėdos kraštą Vokietijos dalimi ir 
pasisakydamas už Hitlerio smurtu Įvykdytas “sutartE”. O kaip 
tik tokių argumentų lauktum E M. Lietuvos RezEtencinio Są
jūdžio, ne ko kito.

KAS BUS ADENAUERIO ĮPĖDINIS?
Laiškas iš Vokietijos

Kai Vokietijos kancleris 
Adenaueris buvo Amerikoje, 
korespondentai be ceremonijų 
jį paklausė: kas bus jo “Ede
nas”? Vadinasi palygino Ade- 
nauerį su Churchilliu, kuns 
sau įpėdiniu pasirinko Edeną, 
ir teiravos, kas bus Adenaurj 
įpėdinE.

Adenaueris linksmai atsakė, 
kad Vokietijoje yra daug Ede
nų, tik reikia juos tam paruoš-

go narys, Centro partijos se
kretorius ir jaunimo sąjungos 
vadas. E to laiko gyvi jo san
tykiai su konkurentaE socia- 
UstaE, ir socialistų pirmininką 
Ollenhauerį jE vadina ir da
bar “tu”.

Opozicija naują CDU frak
cijos lyderį priėmė palankiai. 
Vertina jo pusEusvyrą. Jo kal
boje ir bruožuose regi jo drau
giškumą k gerumą.

Katras E tų dviejų asmenų 
sugebės laimėti autoritetą, 
parodys laikas. O jo dar abudu 
turi, nes Adenaueris laikosi 
tvirtai. Kol Adenaueris laikosi 
nėra pavojaus CDU vienybei 
Nėra pavojaus ir dabartinei 
Vokietijos politinei linijai.

Bet spauda kaip tik ir pa
brėžk. kad Adenaueriui vieti
ninkas būtų parengtas tinka
mai, nes dvilypei, protestantiš
kai ir katalikEkai krikščionių 
demokratų unijai visada gresia 
pavojus skilti į dvi 
jei tik jų nesujungs 
dovaujančio asmens 
tas, pripažįstamas 
sparnuose.

todėl, kad 
mų stogą*jE 
buvau priverstas trupučiuką 
susivėluoti”.. v į .

Tik didelė kantrybė ir nepa
prastas prisirišimas prie seno
vės gali pateisinti faktą, kad 
anglai dar ir šiandien tebesi
naudoja archaiška matų, saikų 
ir pinigų sistema, nedrįsta pra
dėti žaisti futbodą sekmadieny 
ir turi šimtus įvairių, pačią 
giliausią senovę siekiančių 
tradicijų. . -

Kantrybė sudaro ir anglų 
politikos kertinį akmenį. Daž
nai galima girdėti ir skaityti, 
kad jei tik būsim kantrūs pa
laukti, tai Rusija, Egyvenus sa
vo politinio pamišimo krizę, 
pamažu pati be atominės bom
bos pagalbos, pasveiks ir net 
įsigys imunitetą. Žinoma, tokia 
politika yra menkas suramini
mas tremtiniams, laukiantiems 
grįžti namo. Bet tokie jau yra 
anglai.

MAŠINOS NEGALĖS JUDĖTI
Šiuo metu Anglijos ūkE yra 

pasiekęs didžiausią pokarinį 
suklestėjimą. Nedarbo praktE- 
kai vEEkai nėra. Nors dauge
lio gaminių kainos yra pakilu
sios, tačiau galingos prof. są
jungos žiūri, kad ir algos būtų 
didinamos. Tačiau toli gražu 
iki Amerikos atlyginimų. Jie 
vE dar pasilieka 2—3 kartus 
didesni nei Anglijoj, čia, E .ki
tos pusės, darbininkai nerodo 
to veržlumo ir noro lenkty
niauti, apie kurį tiek daug gir
dime E" Amerikos. Darbo tem
pas yra lėtesnE, produkcija 
mažesnė. Profesinės sąjungos 
kreivai žiūri į automatizaciją ir 
darbininkų dalyvavimą įmonių 
valdyme, šiaipjau Anglijos dir
bantieji nors ir neturi Reuthe- 
rio Ekovotų Amerikos Fordo
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DARBININKO PIKNIKAS
Fl .\ I'ENTIVAL

Sekmadienį-Sunday, Liepos-July 17,1955 
ROMUVOS PARKE 

Hdward Street and Claremount Avenue 

Brockton (Montello), Mass.
PASKIRTA

$275°°
DOVANOMS

MUZIKA

EDDIE MARTIN
IR JO

Casa Lema Orkestro

' VISIEMS LAISVAI!
Pasilinksminimas

Tautiški šokiai
Square šokiai

Beno koncertas
Žaidimai ir dovanos 

Geras maistas
Atsigaivinimas—Pramogos

Kiekvienas laukiamas - Bus pramogos nuo 1:00 iki 10:00 P. M.

STUDEBAKER...
SO MUCH BETTER MADE . . . 

WORTH MORE WHEN YOU TRADE!

Kibart Motor Sales, inc.
235 No. Main Street, Brockton

KETVIRTIS & CO.

TELEVISIONS.
RĄDIOS
JEWELRY
DIAMONDS
WATCHES
APPLIANCES

379 West Broadway 
South Boston

Tel. ANDREW 8-4649

Your savings are safe, your meney available when you vvant, at the

Brockton Savings
• Savings Accounts
• Mortgage Loans
• Personai Loans
• Collateral Loans
• FHA Repair Lcans
• Vacation Club
• Christmas Club
• Safe Deposit Boxes
• Register Checks
• Travelers Checks
• U. S. Savings Bonds

, and
• Savings Bank 

Life Insurance

BROCKTON’S OLDEST AND LARGEST

SAVINGS INSTITUTION BANK
443 Belmont St. • Opposite Fair Grounds
One North Main Street • At Court Street

Your Savings
HERE

INSURED

2
Complete

Banking Offices

Open Every Friday 
until 6- P- M.

o r Bot h
for Your Banking 

convenience

FOR THE BEST IN:

Delicatessen
Groceries
Beer and Ale
Finest Wine

CALL: “DUGGEY”
TEL.: 649

Duggey's Package Store
6 ARTHUR STREET MOTELLO

YES! “DUGGEY'” WILL DELIVER

TEXICO SERVICE
STATION

SPECIALIZING IN
GENERAL REPA1RING 

MOTOR TUNE UP^
WASFiljNG — PbLISHING 

LUBRICATION
R0AD SERVICE

TTRES & ACCESSORIES

Casey's Service Station
586 No. Main Street, Montello

FRANK KAŠĖTA—OWNER

Tel. 5991

TELEPHONE — BROCKTON 3368 
e

WAITT FUNERAL HOME
SERVING BROCKTON 

and 
SURROUNDING TOWNS

EDWARD J. W AITEKUN'AS 
Director

30 Emerson Avenue, Brockton 7. Mass.

To serve you ivith floicers eall 
BROCKTON 8-0528

Brockton
Greenhouse & Flower Shop

EDGAR and MONROE STREETS 
BROCKTON. MASS.

V1N SH1MKUS — Proprictor

BU D R IS
MEN'S SHOP
Complete line of 

SLAX — SHIRTS — SLTTS

20 AMES STREET 
BROCKTON. MASS. ,

Tel. 6649

SPECIALISTS IN CUSTOM
TAILORING -

IT'S WARRIS’ FOR FURS

• Quality Sample Furs
• New Lover Prices
• Old Furs remodeled to Capes
• Expert Custom Furriers
• Evenings by Appointment
• Phone 8-1246

WARRIS' FURRIERS
735 No. Main Street. Brockton. Mass.

SAVE TIME...

SAVE MONEY1

LET US DO YOUR WASH

Montello Washerette
729 North Main Street 

Montello, Mass. t

\VET WASH — FLUFF DRY ’

P r e s c r i p t i o n 
Specialists

WE CARRY A COMPLETE LINE OF 
HOSPITAL AND SICKROOM 

SUPPLIES

FOR FAST AND RELIABLE 
SERVICE — 
CALL: 7730

YOUR PHARMACY
685 No. Main Street, Montello

GEORGE A. VOSE — REG. PHARM.

HOME LOANS
SAVINGS ACCOUNTS

MONTELLO FEDERAL

SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION OF BROCKTON

Telęphonc 5244

820 North Main Street 
Brockton, Massachusetts

BROCKTON T. V.
Sales and Services
Ali Popular Makcs

AL BILUNAS
AL KAZUKON1S

HARRY KAZUKON1S

743 NO MAIN STREET
MONTELLO

Telephonc 8-0794
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Žaidžia ir dainuoja, juokiasi ir šoka

“The Piligrimage to Calvary”, 
kur su nuotaika aprašo ilgą 
kelionę į atlaidus.

Nekalto 
seselių, 
vyksta 

stovykla,

Per atlaidus būrys vyrų paė ti su didelėip 
guldydavo vėliavas ant žemės 
ir išnešdavo šventorius. Ten 
jas pastatę išeidavo į Kryžiaus 
kelius. Trys vyrai įsirėžę tem-

VfcLJAVV PAKILIMAS Putnamo mergaičių stovykloje. Vėliava* kelia 
Sileikytė, garbės sargybų sudaro — L Petkūnaitė ir R. Vilkutaitytė.

Nuotrauka V. Maželio.

jusi iš tos pačios stovyklos, da
bar Hartforde studijuojanti 
muziką, ir rašytojas Bernardas 
Brazdžionis (vyresniųjų gru
pėm), porą vasarų atvykdavęs 
kaip svečias kalbėtojas.

Stovyklos dienos programa 
yra taip suskirstyta, kad mer
gaitės turi pakankamai laiko ir

Mergaitės Put namo vasaros stovykloj

MAISTO IR MĖSOS 
krautuvė parduodama. Ten 
pat gyvenamas butas. Ilsimo 
kėtinai. Geri įrengimai. 
GRovehilI 6-9765

kūpąs Lopacinskis 1767 m. po
piežiui rašytam laiške nusi
skundžia, kad davatkų esą per 
100; kai kurios skandalingai 
gyvenančios, ir žada jas pa
tvarkyti, duoti jom rožančių 
kalbėti, išleisti regulas. Davat
kų buvo ir paskutiniais laikais, 
gyvena jos keliuose specialiuo
se namuose/.

Kalvarijos giesmes žmones 
išnešiojo plačiai. Giedamos jos 
per budynes, gavėnioje ne tik 
Žemaičiuose bet ir kitur.

aidi kaip rauda. Tai ūkininkų, 
tai vargo žmonių giesmei

Dieną ir naktį būrių būriai 
ėjo' Kabius ir giedojo. Viena 
giesmė maišėsi su kita ir atro
dė, kad visa yra virtę nesibai
giama rauda, sunkiai suvokia
mu ūžesiu, kuris apima kalne
lius, ir slėnius.

Atlaidus sutinkame ir mūsų 
literatūroje. Mini juos žemai
tė, Miglovaras parašė dainą 
apie Varduvą' ir Cedroną, šiais 
metais išėjo P. Abelkio roma
nas “Atlaidų pavėsyje”, kur 
Kalvarija vaizduojama spau
dos draudimo metu.

Turime poemėlę ir angliš
kai. Jos autorė Hedwig Jako- 
wicz, gimus ir augus Žemaiti
joje, seniai atvykus Į Ameri
ką. Išleistoje jos poemų knygo
je “Diena” yra viena potmėlė

Nuo seno liepos pradžioje 
suplaukdavo tūkstančiai, štai 
vysk. Lopacinskis 1767 m. Ro
mon rašo:

kasmet Kalvarijon iš Žemai
čių ir Lietuvos sueina per 
15.000 su giesmėm, su triūbom 
ir ragais.

Ypač, maldininkų padaugėjo 
19 a. viduryje. Vėliau, rusams 
persekiojant ir draudžiant, 
kięk sumažėjo, bet po 1905 m. 
ir■ nepriklausomybės laikais 
susirinkdavo per 30.000.

Šie tūkstančiai kasmet pa
likdavo ir nuolatinių maldinin
kų. Tai buvo moterėlės — da
vatkos. Iš senovės susidarė jų 
atskiras luomas. Tas pats vys-

' TEUTHONE.
DEARBORN 2-6819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
A3K FOR AD TAKEB

nių iš viso krašto. Pagauti en-k 
tuziazmo, jie triukšmingai 
grįždavo senais • keliais. Vėl 
juos pasitikdavo karnai ir 
miesteliai, vedė į bažnyčias, so
dino už stalų. Raiteliai ' įsisma
ginę šaudė net «■ bažnyčioje, 
pleškino visose pakelėse.

Žemaičių vyskupas .. Jonas

pė jos storus kotus, o vienas 
ilgais kaspinais valdė pačią 
vėliavą, kad vėjas neplaktų.

Kai Žemaičių vyskupai įsakė 
lankyti Kalvariją, tolimos pa- 

’ rapijos išsirengdavo kaip į 
šventą žygį.

Pasimdavo vėliavas, žibintu
vus, altorėlius, būgnus (Že
maičiuose, tokius populiarius!), 
baldakimą. Kunigas, apsivil- 

'kęs kamžą, su minia giedojo 
giesmes. Šonuose jojo pasipuo
šę raiteliai, per pečius persi
metę šaudykles. Užpakalyje 
traukė vežimų virtinės. Apie 
kelionę žinojo pakelės kaimai 
ir miesteliai Pastatydavo vai
nikuotus vartus, pasitikdavo 
su duona ir druska, ištiesę 
stalus, maldininkus pavaišin
davo ir palydėdavo.

Po kelių dienų procesija pa
siekdavo Kalvariją.

Čia visuose kebuose buvo 
pastatyti vartai, Įrašyti gies

minių posmai. Prie vartų juos 
pasitikdavo, kita procesija ir 
su didele iškilme, varpam 

, skambant, grojant dūdų or
kestrams, įvesdavo į bažnyčią. 
Kiekviena parapija stengėsi 
įžengti kuo gražiau ir triukš
mingiau. čia į talką šokdavo 
raiteliai: jie imdavo šaudyti.

Aplankę bažnyčią, sugiedo
ję "Vardas Marijos’,* maldi
ninkai su visa procesija tuoj 
eidavo į kalnus.

Tai buvo tartum dideli para
dai, subūrę tūkstančius žino7

Jšismagiaę šaudė bažnyčioje
Bažnyčioje buvo didelės vė

liavos, paremtos -trim stiebais; 
nusvirusios lyg sienų kilimai,. 
Dvi buvo įtaisytos šio ainžiaiis 
pradžioje, o* dvi — prieš 150' 
metų rankom siūtos, sudedant 
iš siūlų didelius piešinius. Ne 
kartą klausiau; kas^galėtų pa
judinti šią ęunkenybę, kas ga- ... ...
lėtų išnešti senovę mūsų lai- Lopacinskis 1763 m., įžiūrėjęs, 
kams? kad tokios y kelionės gąsdina

vietos gyventojus, uždraudė ei- 
** i procesijom į 

Kalvarijos -atlaidus. Tada pra- 
džioja-sena tradicija savaime 
prisikėlė. Vėl apylinkės para
pijos traukė su iškilmėm.

poilsiui, ir pramogoms?i nrim
tam klasės bei savo iniciatyvos 
darbui. Vakarais stovyklauto
jos turi laužą, literatūros, va
karą. pasikalbėjimų, diskusijų 
ir kitų Įdomybių.

Pirmą šios stovyklos savaitę 
buvo surengtas “talentų vaka
ras”, kuriame stovyklautojos

tugybe garbingų svečių ■ apstu muzikos ir dainų ■ gausybe laimimų dovanų
DIENOS IŠKILMES: 11:00 vai. šv. Mišios, pamokslas, procesija

7 1:00 vai. pietūs ir pikniko pramogos ..
.*• 4:30 vai. mergaičių stovyklos užbaigimo programa

FS 100 lietuvaičių ir tūkstančiai lietuviškos-visuomenės. LAUKIAME IR TAMSTOS, LAUKIAME VISŲIII
BENGSIĄ!

Mergaičių būriai, pasipuošu
sios baltai, nešė vainikų pynes, 
lelijų žiedus ir dėjo prie Ma
rijos altoriaus. Tik pagerbda
mi senus vyskupų raštus, nie
kas daugiau nešaudė iš šau
dyklių ir pakelės gyventojų 
nebegązdino.

Procesijos vėl ėjo Kalnus — 
Kryžiaus kelius, giedodamos 
senas giesmes, kurias, vysk. J. 
Tiškevičiui įsakius, parašė vie
nas kunigas. Tose giesmėse su
dėta Kristaus kančios apmąs
tymai taip aiškiai ir vaizdžiai, 
kad paprastas žmogus įsigy
ventų. Štai, eidami iš Alyvų 
darželio gieda:

Žydai ženklą pamatę, 
kaip šunys pasiutę, . 
Arba vilkai alkani, 
avelę pajutę, 
Jėzų Kristę apšoko 
ir smarkiai nutvėrė, 
Mušė, pešė, ant kaklo 
lenciūgą užnėrė.
šiurpiais vaizdais išsakoma 

ir Nukryžiavimo scena. Ten 
kalnai plyšta, saulė temsta, ke
liasi numirėliai. .

Nuo - kančios • apmąstymo 
grįžtama į kasdienybę — į 
žmogų. Skatinama mesti nedo
rybes, atgailoti. Kartu sudėti 
ir prašymai:

meilėje laikyti katalikus, 
duoti laukams derlių, ginti 
mfo gaisrų ir karų, suteikti 
sveikatą ir taiką ir 
Žemaičių kunigaikštystę.

Melodija išsilieja plačiai ir

Nuėjo procesijom anie regė
ti vaizdai, nuplaukė su dide
lėm vėliavom. Tai senovė, tai 
legenda, taip giliai palietusi, 
įaugusi prisiminimuose. Ir visa 
tai atgija, suskamba giesmėm, 
kuriom gyveno tauta, eidama 
nuo Paskutinės Vakarienės 
scenos iki Kryžiaus išaukštini-

Jau trečia savaitė 
Marijos Prasidėjimo 
vienuolyno sodyboje 
mergaičių vasaros 
kuri šiais metais yra dvylikto
ji. Šimtas stovyklautojų čia su
važiavo ne tik iš artimųjų apy
linkės miestų, kaip Worceste- 
ris ar Bostonas, bet ir iš toli
mesnių — Brooklyno, Elizabe- 
tho, Washingtonoą Clevelando, 
Chicagos ir net Kanados. Iš 
tiek toli jas sutraukė kiekvie
nais metais didėjantis puikiai 
pavykusių stovyklų garsas. Ir 
iš tiesų, turininga stovykloj 
programą ir poilsio, pramogų 
bei lietuviško auklėjimo dvasia 
yra taip sėkmingai, suderinta 
ir duoda tokių puikių' vaisių, 
kad verta vežti mergaites šim
tus ir tūkstančius mylių. Sto
vykloje skamba tik lietuviškos 
dainos ir vyrauja lietuviška 
kalba.

Ir šiais metais stovyklai va
dovauja visų mergaičių gerbia
ma ir mylima seselė Paulė, tu
rinti kelerių metų prityrimą ir 
neišsekančią jaunystės energi
ją. Jai talkininkauja seselė Ber
narda, seselė Jonė ir seselė 
Palmira. Tautinius šokius, žai
dimus ir visą sportinę dalį ve
da kūrybinga savo srities spe
cialistė K. Marijošienė, tapusi 
nuolatinė ir nepakeičiama ei
lės vasaros stovyklų mokytoja. 
Dainų ir giesmių moko jaunas 
muzikas, baigęs Hartfordo 
Hartt kolegiją Jurgis Petkaitis. 
Lietuvių kalbos ir literatūros 

išlaikyti pamokas turi Nijolė Stadalni- 
kaitė (mažosioms stovyklauto
joms), prieš kelerius metus išė-

• Laimimo naktys — d| 
vieno Ištarto sekli* Nbyrauk . $ 
mai, pradėti spaUsdMt Darbi- 
ninke, sulaukė. didelio skaity- ' 
tojų susidomėjimo. Siame nu- 
maryje to aprašymo nėra. Bef---^ 
jis nenutrūko, ir ak dar IlgaL įĄH 
šį kartą tas lietuvis safclyi ūĄ 
leido vietą "Liaudies seimui", 
kad atkreiptų skaitytojų dė- ' O 
mes;, prieš kokią apgaulę 'jte-'lJB 
kovojo, rizikuodamas savo ■gy-'r 
vybę. Kitame numeryje seklys
vėl pasirodys. .
•Daii. A. Rukšlelė su šeima H 

Adelaidės, Australijoje,persike- 
lė gyventi į Ameriką.

• Aldone Stempužienė pla*' 
taus masto amerikiečių var- <||| 
žybose, organizuotose Clevelan-,
do dienraščių, kontraltų gru- 
pėje laimėjo pirmąją vietą. 
Varžybose dalyvavo 94 daini- 
ninkai, 61 moteris ir 33 vyrat 
Jai suteiktas geriausios daini- 
ninkės vardas ir teisė pasirody- S| 
ti tarptautinėse meno iškilmė- 
se rugpjūčio 20 Chicagoje. Jos ?| 
nuotraukas įsidėjo Clevelando ' ’||
spauda, radijo stotys padarė 
pasikalbėjimus, Clevelando 
Women’s Symphony orkestras 
užsakė du koncertus, pirmas į- 
vyksta liepos 15; CafarelU ope- 
ros bendrovė kviečia dainuoti 
pirmąją vaidmenį “Hėffmano 
pasakų” operoje.
• Europos Liet. Bendrėome- 

nės kraštų atstovų suvažiavi- 
mas įvyksta rugpjūčio 5 ir 6 
d. d. Zueriche, Šveicarijoje.

ė Vasario 16 gimnazijos 
krepšinio komanda, laimėjusi ęl 
antrąjį krepšinio turnyrą, pasi- j|S 
ryžo stoti į valstybinį Vokieti- 
jos krepšinio turnyrą ir varžy- 
tis dėl Vokietijos meisterio ti- 
tūlo.

• Draugo dienraščio ir mą- 
rijonų vienuolyno naujų pasta- jgP 
tų pamatai iškilmingai prikąsti 
liepos 10 d.

• Waterbury, Conn., Rūtos 
draugijos metinis piknikas į- % 
vyks liepos 17 d. Kazlauskų 
kieme, 148 Alder Št.

• Lietuvių kalbą pradėjo
dėtyti Muencheno universitete, 
Vokietijoje. Dėsto L. Baldaufie- 
nė - Jurgutytė. Jos vyras dr. 
Baldaufas prieš karą dėstė V. ą
D. Universitete Kaune vokiečių' ;
kalbą.

• P. Narutis yra Vokietijos f 
ateitininkų sendraugių sekreto
rius. Visi Vokietijoje gyveną 
ateitininkai sendraugiai regis
truojasi šiuo adresu: E. Naru-
tis. (14a) Boeblingen, Reus- 
sensteinstr. 35.

pasirodė su tuo, ką atsivežė 
“iš namų” — padeklamavo, pa
šoko baletą, paskambino piani
nu. Gražių talentų matyti viso
se srityse. N. Standalnikaitė 
pravedė Įdomų laužą, kurio 
prograrrfoje pasireiškė mergai
čių vaidybiniai sugebėjimai.

Literatūros programoje šiais 
metais einama poetikos klausi
mai; vyresnios supažindinamos 
su Nepr. Lietuvos poetais ir 
beletristais, o jaunesniosios — 
su vaikų ir jaunimo rašytojais. 
Pirmąjį literatūros vakarą, ku
rį parengė ir Įspūdingai-prave
dė B. Brazdžionis. paminėta 
Šatrijos Raganos 25 mėty mir
ties sukaktis. ^Stovyklautojos 
parodė visą eilę Š. Raganos 
veikalų personažų, čia iškel- 
damos svarbesnąja kai kurių 
veikalų idėją (Vincas Stonis, 
čin suvaidindamos charakte
ringų veikalų scenas (Sename 
dvare — Mamytė ir Irutė prie 
rožių. Kraitis — Trys Minei- 
kaitės vėdina kraiti. Iš dakta
ro pasakojimų — Antanukas 
grįžta Kalėdų atostogų. Irkos 
tragedija — Ponas Gurskis, 
ponia Sofija ir Irka). Minėji
me kalbėjo Ignas Malinauskas, 
pabrėždamas, kodėl gimnazijai, 
kurios direktorium jis buvo, 
pasirinktas M. Pečkauskaitės 
vardasr Savo atsiminimų apie 
Petčkauskaitę. apie Židikus, kur 
rašytoja gyveno ir mirė, ir apie 
jos kapą. Įspūdingai papasako
jo kun. V. Paulauskas. Sekan
tis Lit. vakaras skiriamas ra
šytojui M. Vaitkui pagerbti.

F

(-f.«.)

ROBERT E. McKEE

GENKKAI. CONTRACTO*,
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DISPLAY ■*

tamsta! Aš tik

Kvalifikuotas patarėjas sudaryti

CXMfax 2-5303

Tel. EV. 8-9794

K and L AUTO COLL1SIOH SŪRIS

J. MALDUTE3, namu tel HY 7-3247MERGAITES
BBOOKLYN, N. Y.

iš

Žinios iš Rochester, N. Yi

PARDUODAM NAMUS

Tel. VIrginia 7-1896

Ir ponas Toks nušlepseno 
pamariu pažiūrėti, kaip ten 
kepinami ir kvėpinami žmonių

ne- 
nei

smulkių. Kai jų nėra, geriau 
nestovėti: visi kailiai tada skun
ke dvokia...

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atliekami visi colltsinn, dažymo ir mech. taisymo darbai.

“The Linde/imere 
Užkandžiai • Pietūs • Susirin
kimai • Vedybos • Atviram 
ore pramogos. Rezervacijom 
skambink: Center Moriches 

3-0553
Klausk Mr. ar Mrs. “A"

Tradicinė ( Lietuviu diena 
įvyks liepos 24 dieną, sekmo

je P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tb Street, Wnedh*ve« 21, N. Y.

FBANK M. BEVERLY (Um 
Angeles CaL), pabėgęs iš ka
lėjimo, vMfęs |r ramiai gyv«*- 
nę% na * metu bnvn Kankin
tas ir turi vM sėsti i kalėjimą.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered, Contemplative Conamunity 
forming a Guard of Honor for 'Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also cbant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and West Sts., 
Union City, N. J.

Nežinau. Dabar karšta... 
-Karšta?... Bet karštis

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Meninę . programą rengia 
Stasys Dgūras. Yri pakviestas 
JAV Kongreso rtstovas K.

. žus kailis imtų staiga nepatik- 
-tt Karštis tik svilina, bet kai
lių vertės nekeičia. Kaip tams-

. ta manai? Man būtų labai ma

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

WORCESTER, MASS 
vaišingame vienuolyne, rėmė
jos grįžo prie savo kasdieni
nių darbų.

Worees^ferio rėmėjų kuopa 
yra pavyzdys ir kitoms kuo
poms, kaip galima dirbti dide- 

ir našų visuomeninį darbą.
N. J. &

įps apsilankė'p** saselas

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų -kuopa Worcestery su

n

SAVINGS

Interest 
Rate

ACCOUNTS CORDIALLY

Creditedand

Quarteriy

jas patraukė* Kūnu nuėjo rir- 
putys. O tokid atveju nonoms

tesnio daikto. Ponas Toks su-

name buvo moteriški

Moterims. Ten buvę gauruotų 
meškų, panterų, škunkių, fin- 
čflų ir būrys moterų.

— Atleiskite, poniute, — už
šnekino ponas Toks vieną, ku
ri buvo arčiausiai prisiglaudu-

piršto parodė i skunės kailiu*

— Aišku, patinka, — sal
džiai vaptelėjo ponia. — Toks

— O kai skunkę pervažiuo-

Fui, koks tamsta! — su
raukė savo nosytę užšnekinto
ji. — Čia kailis išdirbtas ir iš
kvėpintas.

, o man, pasakysiu, tiesiog 
- nemalonu, kad tamstai patin

ka, — apgailestavo ponas Toks. 
— Sakyk, ar imtum aną, pi
gesnį, avino?

’ — Ne, jis nepatinka. O kas 
man nepatinka, to neimu, nors 

=■ kas ir dovanotų,— ir poniutė 
šelmiškai pažvelgė į Tokį.

— Gaila, — atsiduso ponas 
Toks. — Tiesą sakant, labai 
gerai. Aš irgi tokios pat nuo- 

tada, kurismonės. Rinkis

Suprantu, nežiūrėjęs 
pirksL Bet kai nenori imti 

_ kuris patinka, tai ką tada 
imsi? Reikėtų kurį nors kailį 
išsirinkti Man būtų labai ma
lonu ...

kinu žinoti...
— Lyg ir nepatogu...
— Šiaudai! — nusikvatojo 

ponas Toks. — Jei žiūrėsi, kas 
nepatogu, tai ir savo kailį pra
rasi. žvėrių kailiai čia tam pa
kabinti, kad nieko nežiūrėtum 
ir imtum. Tai kaip?

— Jei jau taip, tai imu. La-

— Nėra už ką! pastebė
jo ponas Toks.—Man būtų la
bai malonu žinoti, ar įstengsi 
užsimokėti?

— Ne tamstos reikalas! — 
užvožė supykusi ponia. — Aš 
ir neprašiau, kad man kailį 
pirktom. Nusipirksiu pati.

Tai ką, Jonai, statai nau
ją namą? — klausia kaimynas 
kaimyną.

— Statau. Tai kas? Gal tu 
matei ką nors statant ne nau
ją, o seną namą?

jfe likę svdH (Pfttatargh, Fa.).

Niagaro pusiasalio šventei praėjus
Antroji Niagaros pusiasalio 

lietuvių, parapijos metinė šven
tė, įvykusi liepos 2 ir 3 d. d., 
praėjo didingame lietuvišku
mo ženkle. Per at)i dienas da
lyvavo virš tūkstantis žmonių, 

šeštadienio vakare gražia 
programą davė meno mėgėjų 
ratelis, suvaidindamas Čiurlio
nienės operetę “Kuprotą ože
lį”. Aktoriai buvo: B. Simonai
tis, kurte ir režisavo, A. Skais- 
tienė, E. Bersėnienė, P. Šid
lauskas ir B. Jackevičius. 
Akompanavo A Paulionis, gri
mavo J. Jagėla.

Sekmadienį, atvirame lauke, 
šv. Mišias atnašavo T. Rafae- 
lis šakalys, OFM Apreiškimo 
parapijos choras iš New Yor- 
ko, vadovaujamas muz. P. Sa
ko, nuostabiai gražiu ir galin
gu giedojimu išpildė lotyniškas 
mišias. Per ofertorium gražiai 
giedojo solo A. Skarulytė. Ug
ningą pamoksią religiniai pa
triotinį pasakė T. Juvenalis 
Lianba, OFM.

Sporto žaidynes labai suma
niai ir įdegiai pravedė P. Bal
sas. Reikšmingą giliomis min
timis paskaita laikė L» Eiman
tas.

Štai ir koncertas, kurio visi 
nekantraudami laukė. Lietuviš
kasis Amerikoje gimęs jauni
mas, pilnas gražiosios jaunat
vės ir neišsemiamos energijos, 
laukė nekantraudamas ženklo 
pradėti skambiąją lietuvišką 
dainą. Jų taleritingam vadovui 
muz. P, Sakui diriguojant, ver
žėsi iš jaunų krūtinių galinga 
daina, kaip: Mes padainuosim
— Šimkaus, Anoj pusėj ežero
— Žilevičiaus, Pasisėjau žalią

rutą — Neimonto, Kur giria 
žaliuoja — Gudavičiaus, Vasa
ros naktys — Kačanausko, 
Dzimdzi - Dzimdzi — Vanagai
čio, Oželis ir Atsisveikinimas
— Šimkaus, O kaip smagu 
(Blue Danube) — Strauso. 
Kiekviena daina buvo palydė
ta galingu rankų plojimu, pra
šant pakartoti. Vietoj kartoti 
tas pačias, padainavo keletą 
naujų, nenumatytų programoj. 
Tai galėjo padaryti tik gerai 
paruoštas choras, koks yra Ap
reiškimo parapijos choras.

Choro repertuarą dideliai 
praturtino solistė A. Skarulytė, 
padainuodama Mano ęožė — 
Kačanausko, Na tai kas — Ka- 
vecko, Kur bakūžė samanota
— Šimkaus, ir kitas dainas, 
susilaukdama nepaprastų ova
cijų.

Solo partijas dainavo. Fred 
Lučka — baritonas, A. Skaru
lytė — sopranas ir E. Borus— 
altas. Akompanavo Dr. J. Ska- 

''rulis. . - -
Šiuo didingu koncertu buvo 

baigta šventė. Padėkos žodį 
tarė klebonas T. Barnabas Mi
kalauskas, OFM. Choro vadovui 
P. Sakui ir: solistei A. Skaru- 
lytei buvo įteikti gėlių buke-

LAWRENCE, MASS.

Mirė 
Petronėlė Boleckionė 

liepos 4, palaidota liepos 8
šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios.’

Aųolė Nartautienė 
liepos 3, palaidota iš šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios lie
pos 6 d.

Kun. J. Jančius.
MIC praleido savo 'atostogas 
Lawrence, Mass.

Reikia skaityti, kad šventė 
visiškai pasisekusi; gal kiek 
trukdė per didėli karščiai. An
tra, ši metinė parapijos šven
tė dar nėra nusistojusi. Tai 
negerai. Reiktų ją švęsti tinka
mai ir visada tuo pačiu metu. 
Įrengus Šiluvos koplyčią, ne
abejotinai turėtų būti švenčia
ma rugsėjo mėn. 8 d/ Kiek te
ko girdėti, taip ir bus sekan
čiais metate. Religinės ir tau
tinės šventės sutapimas yra 
gražus dalykas. Linkėtina sėk
mės ištverti gražiuose mūsų 
tautos papročiuose!

Koresp.

pos narės daro susirinkimus kas

ne tik svarsto rupimus klausi
mus, bet siuvinėja, mezga. 
Rankdarbiai vėliau dovanojant 
seselių išlaikomai senelių prie
glaudai ar padam vienuolynui. 
Worcesterio kuopa randa prie
monių surinkti didesnes pini
gų sumas ir jas aukoja vie
nuolynui.

Birželio 26 kuopos narės 
(P. Cirięnė, M. Butkevičienė, 
E. Petronytė, E. Grumblienė, 
M. Gvazdauskienė, N. Savoje, 
M. Montvilienė, A. Cirvinskai- 
tė, C. Dingiūtė, D. Anusevičie- 
nė, P. Tamulienė, A. Vaitkevi
čienė, K? - Tamulevičienė, H. 
žydelienė, A. Cashman, S. 
Smith, A. žibinskienė, F. Ma- 
hohey, M. Jasiliūnas, S. Ga- 
bauskas, T. Gabauskas, S. Ka- 
parankas, Ch. Štekūnas, J. Sin- 
kevič, J. Lukas, S. Paškevič, 
B. Milerienė, 0. Stankauskas, 
H. Ciras, 0. Aleksandravičienė, 
J. Andrews), aplankė Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių vienuo
lyną Brocktone. Mat, į kuopą 
įstojo naujosios narės, kurios 
nebuvo mačiusios šio vienuo
lyno. B. Millerienė, norėdama 
supažindinti naująsias rėmėjas 
su Brocktono vienuolynu, su
organizavo specialią iškylą.

Worcesterio rėmėjos atvyko 
tuo laiku, kai vienuolyne buvo 
40 valandų pamaldos. Visos 
viešnios dalyvavo pamaldose ir 
iškilmingame pamaldų užbaigi
me. Jos aplankė vienuolyno 
namus, senelių prieglaudą, su-

Metinis parapijos piknikas
šv. Kazimiero parapijos me- - 

tinis piknikas šiais metais ruo
šiamas Maironio parke liepos 
17 d. Kleb. kun. Augustinas 
Petraitis nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti. Parapinės or
ganizacijos bei rengėjai uoliai 
ruošiasi visus svečius gardžiai 
pavaišinti ir atgaivinti, ypač 
atvykusius iš’ tolimesnių /vieto
vių. Maironio parkas yra nuos
tabiai gražioje vietoje, prie vė
saus ežero. ' ' D-s.

TO PLACE, .

YOUB AD

CANCEL OR CHANGE

CALL LO 3-7291

BEUGIOUS VOCATIONS

Interest starts the first of the month 
on sums irom 825. to $1(M)OQ.. • - — ___  -• .

\UUpi\-
SAVINGS BANK'

135 BROADTOAY *t BEDFORD AVĖ. 
539 Eastern Parkway at Noctrand Avenu 

Your Deposits in This Bank Are Fully Inaured 
Up to F»f>,nno

Member Federal Deposžt Insurance Corporation

WHIL — 1430 kilocycle# — Medford, Mass.
Kiekvieną, sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIU1 — lithuanian Radio Hour, 54 Cet- 
tage St^ Norwood, Mass. Skyriai: lathuanisn Furniture C». — A. ir . 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; . Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1443; SOuth Boston 8-4418 ar 
8-1943; KYridand 7-8533.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTUĮUNfi RADUO PROGRAMA

- WBMS, 1090 kHocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1^)0 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Ave^ Brockton 4, Mass.

Tel Brockton 8-1159-R.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

darbais. f

Perėmusios seseles pinigine 
ir daiktine auka, paviešėjusios 'Flushing, Long Island. 

JN 1*7553. '

Jas matėte TV, girdėjote per ra
diją, skaitėte ^laikraščiuose. 

MES TURIME JAS 
Registruotos. Pedigreed Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne-

VYT.- MAŽELIS

JUOZAS GRABAU
REAJ. ESTATE BROKER

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

(mort^idžių) ir t.t

bušis, tremtinių tėvų sūnus, 
yra susipratęs lietuvis ir akty
vus Amerikos liet, studentų 
ateitininkų s-gos narys.

Stasė ir Povilas šlapeliai lie
pos 3 d. šventė 20 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves, 
šlapeliai yrd tremtiniai ir ak
tyvūs Rochesterio lietuvių ben
druomenės nariai. Ilgiausiu me
tų. ’

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku, 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalik ška ligoninė, 
pripažinta New Jvrsey slaugy
mo bordo. v j

St. Francis ITospHal and 
School of Nursing. .

25 East HamtKon Place 
Jersey City, New Jersey.

pirmasis kongresas Bostono Keating, nuoširdus lietuvių
vyskupijos bus 1956* m. pavasa- draugas, Rochesterio miesto
rį. Į kongresui ruošti komisiją meras ir kiti miesto atstovai,
yra pakviestas ir. prel. Pr. Ju- Trys gražiausiai panuoši auto-

mobilai laimės vertingas dova
nas, o taip ir gražiausiais tau
tiniais rūbais pasipuošus lietu
vė.

Rochesterio Lietuvių diena

ras.

WINTER GARDEN TAVĘRNe Ine.
Kabaretai

VYT BELECKAS savininke

Baram SALE vestuvėm*,

lumamgą etr.
• .

MNMUKtm « N %IMI NAIHSUN WT

| TeL APplegate 7-0349 i

! TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS j
BANGA

SM RĮDGEWOOD AVS. BROOK1.YN, N. ».

tuoja ne tik Rochestery gyve
ną lietuviai, bet ir iš tolimiau
sių Amerikos ir Kanados vie- j 
torių. Pradžia 1 vai. p. p., * 
Schuetzfcn parke. i Garantuotai taisoma teterizija, kambariniai bei auto radto.

1 . ! Stiprintuvai (ampliflers), plokštelių automatai
Vytautas Babušfo baigė Ro- | 

chesterio universitete istorijos 
skr. ir įgijo BA in htetory mo-

ta toliau tęsti studijų į Chi- . 
cagos universitetą, nes šis unb t

metam stipendiją. Vytautas Ba-

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse? Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 

greitai ir gerai.

Klausykite
^LIETUVOS ATSIMINIMU*



IV 36011

VACATIONS

BUS OPPORTUNITY

GLEST HOME

GEdney 4-3964

CAMPS

Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR

OLTMMA S-37M

1955 KELIONIŲ SEZONAS 
Sekmadieniais Hgi spalio 30

fort and convenience at low cost. 
WaJking dtetanco to Catholic church. 
Special June rates. Ownership-Ma- 
nagemenL Phone PRospect 5-9206.

t IfSTOtAMAS,

Icaknynysteja prekyba. Salė

7-8591
ir nuo 9:89 P. M.

Tai rami pasaulinių rekolekcijų 
VMVB* KiuT (BOvc HBu K< mOTTvP, 
arte akte *nM, labai geras

APMUŠALŲ dirbtuvę privers
tas parduoti. Labai prieinamos 
kainos. North Shore. Skambin
ti telefonu: Oyster Bay 6-0031 
arba 6-1916R

. į-įį-jr^ą** ******

RAŠMENŲ krautuvė Jackson 
Hights. Kartu ir nedidelė už
kandinė. Puiki proga. Pardun
dama su nuostoliu. 1954 buvo 
pajamų iki $40.000.

HA 9-8354.

žinom, arti kat. bažn. ir mokyklos. 
Norima greitai parduoti, kaina 
$36.009 Dobbs Ferry 3-03*3.

BELLEBOSE. Seml-raneh eustom 
MMU T kante 4 didėti miegamie
ji. 3 vonios, kilimai, langų liete-

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

Operated by the Franciscan Sistcrs 
of the Atonement. Agcs 6 to 12 in- 
clusivc. Rates $37.00 for two weeks. 
Swtmming. boating, arta and crafts, 
all types of gamos and sportą. For 
Information write: Sister Directress, 
22\/2 E. 105th 8L, New York 29, N.Y.

.... .... Phone Lehigh 4-3580

namas, gražus, 4 ntiegnu, S plyte
lėm Motos vonios, židinys, barbe- 
cue, virtuvė kaip svajonė, tarnai
tei kante, 3 saulėti balkonai, gara
žas 2 mašinom, su namu sujungti 
baldai, kat. aplinkoje. Kaina 35.S**, 
nė vieno cento mažiau, geras B- 
simokėjimas. Apžiūrėti savaitga
liais arba kiekviena vakarų. 14* 
Apavanis Avė. netoli Forest Avė.

TeL: BYe 7-*185

DOBBS FERRY. Nepaprastai gra
žus namas ant 1 akro žemės, labai 
patogus gyventi, uždaras nuo kitų, 
su* gražiu reginiu j Hndsono upe- 
Puikus susisiekimas, arti geros 
mokyklos. Sodyba apaugini krC- 
mais, gėlėmis, vaismedžiais. Yra 
miegam^ 3% vonios, didelis gyv. 
kamb., valgomasis, virtuvė, ve-

NORITE TAIKOS SAVO PROTUI? 
J* galite turėti jums prieinama 
kaina. Vieta patektam* per 2 va
landas lėktuvo, per — • valandas 
automobiliu arte per naktį trauM-

MALVERNE 
Puikus eustom namas, 4 metų, 8 
kamb., % akro žemės, kampas, ge
rai apžiūrėtų 30 medžių, piknikui 
vieta, lauko židinys, privatu ir pa
togu. Name yra salė, 4 miegm., 2 
vonios, virtuvė su,valgom, ir TV, 
didelis gyvenam, kamb. su židiniu, 
terasa, gerai įrengtas rūsys, sienos 
apmuštos, visi patogumai, tik žings
nis nuo kat. bažn. ir mokyklų, RR 
stotis. Prašo $28.500.

LY 9-1141

ELLENVILLE. Parduodama* 7 
kambarių namas su garažu, ku
rio viršuje yra butas. Yra 10 
akrų žemės ir plaukimo basei
nas. Nepaprastai pigu, $19.000. 
Arti katalikų įstaigos. Kreiptis 
j savininkę: Kingston 3950.

Naujoj* vadovybėj*
Munka keturių kolegijos auklėt 
Skanūs sandvičiai. Jums patinkami 
gėrimai Vida* 6-5890.

Bay Shor* Road * Florida Ate. • Mlami Beach, N. J.

‘riahniteM ii įrėteRter r» r r ir

eountry: mušt sėli! Čepe CatL'7 
mest young; 6 rms. apnoe for 
•nother, ■ttnebad gar, eU Mt atrak 
door* and wtadows; venetian kitada, 
refrigerater, auto, wa*her and diy- 
er. Coaven. to sehooi, transp. sbop- 
ptag. *16.*6&Near CathoMe 8chool 
and Church. By appotatmend call: 

GE 9-54*0 — Ext 21*1
Mro. AL. BARDEN

VALYKLA ir SIUVYKLA 
Ktattfute geroj* aplinkumoje, 
įsteigta prieš 30 metų (Kainos 
nuo $1.20 ir aukščiau). Priei
nama nuoma. Gera sutartis. 
Dirba 5 cfienas. Parduodama 
už prieinamų kainų.

359 W«ti 45 Street, 
Cl 7-0663

MIAMl 
BEACH INN

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardwalk - New York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, lĮį ir 2% apart, kamb., 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
ir mok.

SUNSET VIEW LODGE
MIGHLAND LAKE, N. Y.

Beauttfully located on take. Larp, airy rooms. Hot and cold running vrater. 
EaceUent food, all home cooktng.

BOATLNG - SWHatlN0 - FISHlNG - SHVFFLKBOARD
Open all year, Booklet. Barrjrvffle 2184. Rates $40 up. Mra. R*se Witeemann

PALM VI L-LA
511 Asbury Avė.

Asbury Park, N. J.
Erdvūs vėsūs kambariai, tekąs 
vanduo, maudynės kiekvienam 
aukšte, prieinamos kainos, tik 
žingsnis nuo kat. bažnyčios. 
Rašyti arba skambinti:

PRospect 4-4919

TeL C'Airo 9-225* 
DEEPHAVEN LODGE

JULIA SCHUERMAN. Prop. 
SOLTH CAIRO. N. Y.

• A nice Vocatibn Home for People 
who enjoy * ųuiet Home, Airy 
Booms. Home Cooking. Near Cha- 
tolic Church. Modern. Booklet "L”

INGENG PINES
Hightand Lake, SuUiru Co, N. Y. BarrpviUe 2699
Tarp pušų, didelė pievelė, šaltas ir šiltas vanduo kamb., 
visų rUšių sportas, žaidimai, ping pongas, laiveliai, mau
dynės, žuklavimas, privatus dokas, puikUs namų valgiai, 
arti kaL bažn. Kainos $38 — $43. Prašyk inform. "L”.

OTTO SEKT,

Wildwoed 2-5M4 
Wildwood Cmt, N. d.

Kimharfei užr*irnmi. dienom ir 
savaitėm. R*s*rv*ci ja i ~ skatn- 
binkit* JIM ČONOOŠ Prespeet 

44520.
Atidarą ištisus motus.

EDISON HOTEL
Michigan & Pacific Avės. 
ATLANTIC CITY. N. J.

Near Board Walk. $150 up, Daily, 
Per Person. Running Water Ali 
Rooms. Private Baths. Free Park- 
ing. Free Bathing From Hotel. 
Near Catholic Churches.
Phone Atlantic City ~ 4-3621.

GAS STATION 
ftomenės ir residentijos vietovėje.

m. Frietasm* nuoma, 
7J6 m. bumuos sutartis, dirba V/2 
dL Geras pajėgumas. Parduodama 
už $199* su nuostoliais. Pompos 
19l*** galionų. Apyvartų didėja. 

Kreipti* teL: ED 4-9853

PLEASANT HILL FARM
Norrowsburg, N. Y. T*l.: 81R-210

Polka* kamb. Sportas, TV, vokiild-vengrtiki valgiai. Savo far- 
moa prodnte Laisva transportadja i stoti ir atgal. Gražioje kal
voje, narni poilsio vieta. Kaina nuo *32 sav. Savininkas

Moor and Kote

HOTEL 
SUMMERFIELD 

Nauja vadovybė
• Naujai atremontuota • Pa
togi vi*ta biznio' žmonėti)
• Geras maistas • Prieina
mos kainos. Žingsnis nuo ka
talikų bažnyčios. Atvira ištisus

metus
505 Summerfield Avenue 

PR 5-9599 Asbury Park, N. J.
Anksčiau valdė

AArs. Frank O'Brien.

CASINO ARCADE
“Pramogos visiems” 

Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui

Ride the Trams!
On the Boardvralk. '

, GROŽIO SALIONAS. ' 
Onėeaa VRtage, te prieš 19 m. Pi
gi nęnms, gers sutartis. Gers up- 
Hnka. Vidurinės Matos MtettaL 
Parteedama už $15*9 geriem pir- 
hėjteim 
TeL: HO 8-9*78,

Pilnai apmuštas, 7 
aliejum šildomas, 
ekstra prausykla, 
prieangis, garažas, 
kraustytis. Netoli St. Rose of 
Lima bažnyčia ir par. mokyk-

SMALLWOOD, N. Y.
Parduodama su nuostoliu! 90 
mylių nuo New Yorko, 4 kam
barių vila (bung.), apstatyta. 
$3.600. Arti kat. įstaigos. 
Skandinti paprastom dienom 
nuo 6 iki 9

AStoria 8-1227

ČINČILOS iš Grand camp 
winner stock. Garantuojama 
dėl jų kilmės. Patogus išsimo- 
kėjimas. Visas įrengimas ir 
aprūpinimas. Chinchilla Ran- 
čhers 166—12 Hillside Avė. 
OL 8-2727.

Vilią
Marle
Claire

Ho Ho K u* jvlnse.

PICTURE—Framing - Art - Lamp 
Shap - For Sale - in Westchestei 
Well Ėst Lowe Rent. Good Lease. 
6 Days. Centrally Located in Select 
Growing Section. Sacrificing. Due 
to Illness for $6500.

MO 4-8729.

Qreat Lakas p-bėse puikiai 
pasirodė t*. Tautvaiša ir Ka
zys Jakštas. Buto 105 dalyviai 
iš 24 valstybių, tai didžiausios 
Amerikos regioninės p-bės po 
JAV open p-bių. Laimėtojai iš
sirikiavo šitaip: Steinmeyer 
(So. Louis) ir C. Henin (Chica- 
go) po 6:1. Mengarini (N. Y.), 
Povilas Tautvaiša (Chicago), 
Shroeder (Ind.), Rudoicic (Ju- 
gosl) po 5&:1%. Mūsų meis
teris Povilas Tautvaiša, turėda
mas šiemet savo kredite Chica- 
gos ir Trans-Mississippi p-bių 
laimėjimus, puikiai kovojo ir 
šiose , p-bėse. Po laimėjimų 
prieš McCormic (N. J.), Pit- 
shak (Clvl) ir Giertych, Tau
tvaiša turėjo nutraukta partiją 
su Mengarini (N. Y.), kuri, ne
žiūrint nekurios Tautvaišos 
persvaros buvo pripažinta ly
giomis. šis sprendimas gerokai 
“padilgino” Tautvaišos nuotai
ką ir kaštavo taško sekan&oj 
partijoj su Shroeder (Ind.). 
Po to Tautvaiša vėl laimėjo 
prieš Kuppenheimerį ir Krū
minį. Didelio dėmesio vertas 
Kazio Jakšto pasiekimas šiose 
p-bėse, kuris surinko 5 tš. Jis 
įveikė ukrainietį meisterį Tur- 
janskį, lygiom su Angelo 
Sandrinu ir pan. Galime vėl 
laukti Jakšto įkėlimo į JAV 
eksperto žaidėjų klasę.< Kiti 
lietuviai surinko šitaip: Vladas 
Karpuška 3^4 ir Al. Zujus 2^4.

Amerikos šachmatininkai 
- pralaimėjo Maskvoje gana 
skaudžiai 7:25 (pernai 12:20) 
tik vienas Reshevskis atlaikė 
Amerikos garbę, įveikdamas 
pasaulio meisterį M. Botviniką 
2>/4:l>4. L. Evans ir Kashdan 
surinko po l’/2 taško, pirmas 
iš Bronsteino 'ir antras iš Tai- 
manovo. D. Byrne kartą įveikė 
Gellerį ir R. Byrne pelnė.pus- 
taškį iš Kereso.

FLORAL PARK. Dideli 7 
kamb., židinys, moderni virtu
vė, vonia, vario vamzdžiai, so
das, tik žingsnis į kat įstaigas 
Kaina $16.000.

PR 5-7149

Prahaniętis svrfiij narna.* 
moterim ir purom. Tinka 
.«avaitgaliam ir atost 
Kaadien MiAios. erdvi ap
linka. lauke’plaukiojimo ba- 

detem 
kambariai, privačios vonm* 
ir vanduo. Eabai 

maistas. Skambink: Saddl-i 
Rivr-r 1-0658. pr-.išyk inf«r- 
•nacijų.

PROGA!
Automebihų taisymo dirbtuvė, 

«*xl*9 sklype, 2 gazo pompos, pil
nai {rengta, duoda geras pajamas, 
parduodama už $6590, savininkui 
ataigvdtts ligoninėje. Jei esate ge
rais naeefaaates, nepraleiskite žios

tos garažas, haBtmrat, cyetono tvo
ra. Daug Mtų patogumų. Arti kat 
bažn. ir mokyklos. Kreiptis betar
piškai tol:

FI 7-2761

HOLIDAY MANOR
Puriing, N. Y. (Cairo) TeL: 9-9879 
Rolling hflls, exceUent home cook
ing, abundantly served. Modern 
rooms with running water. Show- 
ers, dancing tiltely in beautiful, 
spacious eoektail . lounge and ca- 
sino. Sporte. ChatoUc Churches 
nearby. Write or call for brochure 
“L” Mrs. BRYAN McMANL’S, Prop.

DELIKATESŲ krautuvė, 
Oueens, pajamos savaitei 
$1100, sekmadieniai^ uždara. 
Žema nuoma, gera sutartis. 
Geras išsimokėjimas tinkamas 
pirkėjui. Norima greit parduo
ti už $7.500. Kreiptis betarpiš
kai tel.: Ml 2-9724.

GARDEN CITY. Kancho namas < 
kamb., 2 vonių, židinio; yra'2 šal
dytuvai. atmatoms malti prietai
sas, indų plovykla, daug kitų pato
gumų. Aliejum šildomas, prijung
tas garažas, patio, kambarys be 
rui. aptvertos. Arti parap. mokyk
los ir kat bažnyčios, žingsnis nuo 
RR stoties ir krautuvių. Seiminin
kas išsikelia. Skambinti:

Florai Park 2-7188

Šią vasarą pasidžiaukite svečių 
namais

ST. JOSEPH'S CAMP FOR BOYS 
and

HRSTEL 
21* Foprth Ave^ Asbury Park 
Block ta Ocean and Boardwalk 

Single $18 — Double $25 up. 
European Pian * Free Parkin 

Ccffe Shap and Restaurant 
PR 4-958*

MODERN ACCOMMODATIONS

Box No. 347, Biair*town, N. J.
"Right on our own 1 mile lake" 

For booklet or. reservation call GI 7-8202 
or write dinect to lodge. >

VACATfON OR^WEEKEND

HOTEL MELROSE, 
Sav. Albort Marramini 

AmerfldetHtes pianas — 28 Imte, pri
vati mandyn*. Speė. kaino* nvtitėm, 1- 
teaitant stebokHnn maiste mŲsų žy
miam restorane. Blokas su pun nuo pa
mario, taktas ptatpetlrtfihnn Arti kat 
bažn. Btst 11 esŲ*nt tduunkt 

WIMw*ed 2-8771
144 E. GarfleU Avė. WMwoed, N. 4.

LODGE
S»ll PkOTc Am., tMpt. "V

raudonų plytų namas su 4 miega- 
maišiais, 2 voniom, gyvenamuoju 
kambariu, valgomuoju, virtuve, 
saulėje pasišildyti kambarys, pow- 
der kamb. Labai jaukus sklypas 
prie namo, žingsnis nuo kat bažn. 
ir parapinės mokyklos. Kaina 
$354**. Kreiptis i sav. tdefosm:

or a day in the eountry > ' 
Stay near and make your vacation cLlIar 
go far. Only 65 miles of easy driving 
from Staten Island. In the cool mountains 
of New Jersey near the Delaware Water 
Gap.
WEEKLY RATE $45-352, DAILY $9-$11 

(Children rates according to age) 
Incl. meals. rm. swimming. sports. cktail 
lounge. orch, telev. Reservations štili 
available for opening Weekend, June 24th. 
2 days $20. Jul. 4th Holiday Wkend, 3 
days $33. Orch every night. Churches & 
golf cotirse 1 mile. Transportation arrged 
for those who dėsi re it.

CRUISE ON A YACHT!
_ 2 Beautiful 9*-ft.

/MK sailing scbooners.
L o n g Island

/ Sound to Block
/ / Ik IV^. Island and re-

turn, Sent for
•"H - illustrated folder.

$75 & up per
nreek. Season June 27 to Aug. 29.

SCHOONER CRL’ISES
Box *4 Dept “L” Pelham. N. Y.

VENECIJOS užuolaidų krautu
vė, pilnai Įrengta, $4000, ge
ras išsimokė j imas. 365 Hillside 
Avė. Mineola. Pioneer 6-2440 
arba LA 7-1221 vakarais.

REILLY'S MOOEL HOME
BROOKVVOOD-Musconctcong River 
nuosavybė, pusė mylios šiaurėn nuo 
Netębng ant 206 Route. Randi tipo 
plasterio sienos, kieto medžio grin
dys, šiltas vanduo, spinduliuojanti 
iš apačios tiluma. DMelte gyv. kam
barys su židiniu, moderni virtuvė. 
3 miegamieji. sujungtas garažas. 
Kaina $14J00. Finansiniai susitari
mai. Arti kat. mokykla ir bažnyčia.

Harley E. Thompson 
Autor. nejudomo turto pard. 

TeL: Neteong 2-*5to

CAVE HILL
Modus 5, Conn. Stovykla ir L’kis. 

TeL: TR 3-8347.
Privati maudyklė, tenisas, šokiai, 
visi* patogumai, sportas, kinas, pa
sijodinėjimas. Daug ir skanaus val
gio. Prieinamos kainos. Arti kat 
bažau, veikia jau 32 m. Prašyk in
form. Sav. Mrs. Frank Pach.

SVVEENEY
119 Beach 9lst St. 

Rockaway, L. L, N. Y.
2—3 kamb. butas, galimi at
skiri kambariai, su ar be viri
mo, į pajūrio tilto pusę, pės
čiom į kat. bažnyčią, pigiai.
BE 5-9350 '

FLYNR'S HOTEL
Ocean Bay Park Mre Island, N. Y. 
Vienintelis prie pat okeano kotelis 
Fire Islande. Specialios kainos nuo 
pirmadienio Ugi trečiadienio per vi
sas savaites. Informacijom tašyk I 
Dept. "L” Rezervacijai skambink: 
Fire Island 4-6865

FLATBUSH 
kambariai, 
2 vonios, 

šildomas 
tuoj pat

MAHORAC'- WINTERMYR
Bullet Hole Rd., 2 naujos 4 
kamb. kabinos, naujai apsta
tyti, elektrinė virtuvė; moderni 
vonia, sieteliais dengta terasa 
su griliu. Arti kat. bažn.

GE 94200
(Miss Thompson) 

GE 5-4894
(after — P. M.)

NORTHEAST i. * Nin. JOM <mnt
Patogūs kambariai h- butai J 

Prieinamos kainos 5

Kazio Merkio naujas adre
sas: 431 East Seventh Street, 
So. Boston 27, Mass.
T*L: A N 8-1282.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

Kur ilgos atostogos 
virsta trumpom ..

THE ESSEX and SUSSEX
Spring Lake Beach, 

New Jersey
Garsi pajūrio vieta. Privačios 
maudynės. Arti kat. bažnyčia.
Rašyk knygutės "L"

F. L. Abel, v*d.
Tel.: Gibson 9-7000

MERGAITĖMS 
prižldrtnt

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
OLADSTONE^ N. J.

Benriukal nuo t-l*, mergaite* noo 
Stovykla atidaroma liepmt 4. uida 
rugpttklo 13. Savaitei $35. Vlma stovyk
lavimas prttlflrimas prityrusiu vadų.

Rašyk ar skambink:

• *Large, Privalė Swimminj PooL 
G Baths. Štewers, Good Food.
• Basetell and Footbal Field.,
• Roocna wiih dr without meals.
• Three FuH Meals per Day.
• No Rištač Betis
> Restaurants o* Premises.
Dancing to Mikė Flanagan's Orch. 
Rndlo, Triėvšsion, Fishing. Write for 
Booklet Near Catholic Čhurch.
KkHNSUBVŽMOtyTU.: MO *-845* 

FrsrilM N. ▼. 746*.

Fire Island,
Ocean B*ach, nuomoti ar pirk
ti 3 mi«gami*ji, tinka 6, gyve
namasis su židiniu, atvira* ir 
uždaras prieangis, dktelis val
gomasis. Arti skat. bažnyčia. 
Tuoj užimti. Betarpiai.
TE 8-5309

dalyvių skaičiuje į šių metų 
Kanados šachmatų pirmenybes 
Ottawoje, rugpjūčio 16—26 d. 
d. 1951 m. p-bėse mūsų P. Vai
tonis laimėjo 1 vietą, o 1953 
metais trečią. Be Vaitonio da
lyvaus: Anderson, Yanofsky, 
Bohatirčuk, Fuster, Fox, Mat- 
thai, Jurševsky ir kt. Latvis M. 
Jurševsky 5 kart laimėjo B. C. 
pirmenybes, Vancovery.

"Canadian Chess Chat" rašo, 
kad nėra ko stebėtis, jog stip
rus Lithuanian Chess Club lai
mėjo šių metų Toronto lygos 
pirmenybėse 1 vietą. Kitoj vie
toj pateikia pilną lentele Mont- 
realio žaibo j>-bių/ kuriose 
mūsų Ignas Žalys laimėjo 1 vie-

GREGORY’S 
WASHINGTON BEACH HOTEL

Phon* Barryvill* 2145 Yulan, N. Y.
Kas metai vis geresnis. Art katalikų bažnyčia. Klausk 
inform. “L”. Frank and Hilda Gregory

B n s a i I š e 1 n a
CMisolidated Bus Terminai ils* SL 4 7lh Ave^ NYC. - 9 a. m.
Tel.: WAdsworth 3-7000—New Jer»ey skambink MArkct 2-7000

DIALOGINfiS MISIOS ii, 12, 12:45 
IŠPAŽINTYS NUO 16 A.M. LIGI 5 P.M.

Sv. Antan* mvena, Pamoksta*, Patahntataaas — 3 p. m. 
8vč. Sakramento Mtatymas p* 18:45 Mišią U<i I P- m.

GRAYMOOR yra 5 mylios | šiaurę nuo PeekskUl, N. Y. ant Route 
9. anapus Bear Mountain Bridge nuo West Polnt. Sekmadieniais 

užkandinė atidaryta. Mašinom pastatyti yra vietos.
Mišios paprastom dienom 11 a. m.

Kitom informacijom rašyk:
Fr. Gnatetan, & A^ Graymssr, . Gantam 5, N. Y. 

Tafefooas: GAntasa 4-M71

B A K E R Y
FOR RENT, only bakery year 
around good business. Summer 
& Winter resort; also trading 
center in the Adirondacks. 
Golden oportunity, for single 
or man with family. Call or 
write H. S. Smith, North Creek, 
9422, N. Y.

H38 Herald Tribūne.

INE GROVEHOUSE
BA8T OUOGVB, L L Tti. Bampton B*ys 2-C5X*

On Shinnecock Bay. Long known .for our excellent 
food. Bathing, boating, families welcome, reasonable 
rates. Near Catholic Church.
.________ Mrs, J. E. TUNNELL, Prop.

LAKE LINCOLNDALE
Plytinis namas, 8 lotai, prie 
ežero, kempinis. Arti kat. bei* || 
nyči* ir parapinė mokykla.
$20.000. Su nuostoliais tvar> 
kant palikim*.
OL 5-0945

MOVMT ST. IOSEPH »
LAKE ŠIRMU. 8TAMJrom). N. T. Ptoiam vMury Wertem CstoklHs 
IDEALI VISTA POILSIUI IR ATO*TO*OU. KO*LV«lA VIŠTOJ 

ATOVrOMMt IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKU* MAISTAS 
Reaervscijai rafyh Besėta VMtataM ar akambtak Btamford <891

> THE STRATFIELD 
"Hotel with Charm, TradHion"

,’DĄILY SPECIALS ’
Breakfast .... . 500 to 1.15
Luncheon

(compltf*) . 900 to 3.00 
Diimer (cMnįpto*) 1190 to 4.50 
. 7 BKX61iD(G SUNDAYS

THE STRATFIELD 
1241 Main SU Bridgeport Conn.

Phohe: FOrest 64321 ;

MURAY HILL FARMS HOTEL
AT SHANDELEE, LAKE

P. O. Uvtagston Manor, N. Y.
36 years under the management of 
Mr. and Mrs. Murray. Opp. Catho
lic Church. Hot and cold vater in 
bedrooms. Showers-bath on all 
floods. Elev. 2300 ft ExcelL table. 
Bathing, Boathing, TV. 5 Acres of 
shady lawns. Surrounded by pine 
trees. Plenty hammocks, chaise 
lounges. Glass incl & screen porch- 
es. Adults only. No bar.'

Send for booklet “L”
TeL: Livingston Manor 123-J-2



ŽINIOS

Žinios iš Brocktono. seserų vienuolyn

NEW YORKAS

Yonkers
FUNERAL HOME

EVgreen 7-4774ELIZABETH, N. J.

PETTIT BROS & CLAYTON

ATVIROS
MARIOS

136* puslap ai Kaina $2.00

(Skelb.)

NEW YORKO LIETUVIŲ BENDRUOMENES

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKAS

414 BROADWAY

Nuo liepos 18 iki 26 įvyksta 
šv. Onos novena. Pamokslus ir.

bilėjų. Warinaco parkė įvyko 
iškilmės, dalyvaujant 85 tūks
tančiams žmonių. Kun. M. Ke
mešiui teko garbė sukalbėti in- 
vokacijos maldą.

AUGUST p. GUSTAS, INC 
Laidotuvių direktorius

345 Marcy, Brooklyn, N. Y. 
Koplyčios prieinamos visose 
vietose. Parodomasis kamb.

iš Omahos, Nebraska, pasinau
dodamas atostogomis, atvyko į 
New Yorką aplankyti savo gi
minių ir draugų.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselės 
ruošiasi jų vienuolyno patalpo
se Įvykstanfiėm LSA Instituto 
kursams, kurie bus liepos mė
nesio paskutiniąją savaitę. Lek
toriais kviečiami žymūs litua
nistinių dalykų dėstytojai

Rugpiūčio 6 d. 11 seselių 
švęs savo sidabrinį jubiliejų, 
kuris bus tą dieną paminėtas

kun. M. Kemežis įteikė baigimo 
pažymėjimus. Geriausiais pa
žymiais baigė Aldona Kurap- 
kaitė, A. Rakštis ir D. Yorke. 
Jiems įteiktos dovanos.

Lituanistikos mokyklą baigė 
Aldona Kurapkaitė ir Algis Bi- 
tėnas.

Vytautas Kulpavičtus
Brooklyno Politechnikos In

stitute baigė chemijos studi
jas ir gavo B. S. laipsnį. Rude
nį Vyt. KulpaviČius tęs mokslą 
magistro laipsniui įsigyti.

Vartotų automobilių inspekcija
New Yorko metropolio ra

jone kasmet per 700.000 žmo
nių perka senus automobilius. 
Gali pasitaikyti ir pasitaiko, 
kad dažnai vartotus automo-

D4m*m1o^ Bostoniečiams 
| **DsrbininkoM pflpdką Beąck- 
ton* eis aūtobusm Iština 
pieš nuo Piliečių klubo salės, 
Broedvey ir E St Kelionė ten 
ir atgal$1.25.

Į mūsų parapiją atkeltas 
naujas vikaras kun. Thomas P. 
Conheeney. Jam linkime Dievo 
palaimos darbuose. Kun. Anta
nas Kasperas išvyko atostogų.

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

Dr. Stanley Mikai
gyv. 520 Commonwealth Avė., 
Tufto Medilinos Mokyklos siun
čiamas dalyvauti konferencijo
je Washingtone, kur bus svars
toma, kaip elgtis su atominio 
karo aukomis, Konferencija 
truks savaitę laiko. Dr. St Mi
kai Tufto universitete yra ope- 
ravimo instruktorius.

iškilmėmis. '
Rugpiūčio 16 d. vienuolyne 

įvyks didelės iškilmės, susiju
sios su seselių įvilktuvėmis, 
procesija, įžadų suteikimu ir 
įžadų atnaujinimu.

Visuomenėj ypač jaunosios 
mergaitės, yra kviečiamos iš
kilmėse gausiai dalyvauti. Tė
vai turėtų paraginti savo duk
ras nuvykti į seselių iškilmes, 
kurios savo iškilminga nuotai
ka sukels ir ųaujų minčių bei 
jausmų. V. S.

Reikata Vedėjas
660 Groad Street 
Brooktya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserų Kongregacijos konstitu
cija reikalauja keisti kongrega
cijos vadovybę kas treji metai, 
šiemet, liepos 9 dieną, pagal 
konstitucijos nuostatus įvyko 
rinkimai. Išrinktos: Generalinė 
Motina — sesuo Marija Anun- 
ciata (S. Mažeikaitė), asisten
tė — sesuo Ligorija, patarėjos 
— sesuo Paulė, sesuo Genovai
tė, sesuo Marija Konsulata. 
Rinkimams vadovavo vyskupo 
delegatas Mons. Thomas G. 
Riley, kunigų seminarijos Bos
tone rektorius.* Thomas G. Ri
ley yra nuolatinis vienuolynų 
vizitatorius Bostono diocezijo-

MODEBNISKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

tiko su specialių orkestru, at
stovai pasakė sveikinimo kal
bas, (senatorius Langer kalbė-- 
jo vokiškai). Vienas iš emi
grantų angliškai padėkojo 
Amerikai už globą ir įsileidi
mą. - r

Laivas plaukė 10 dienų. Tuo 
metu buvo rodomi filmai apie 
Ameriką, skaitomos įvairios 
paskaitos anglų ir vokiečių* 
kalba. Keleivius globojo įvai
rios šalpos organizacijos: 
27—2 J Catholic Welfare,
Lutheran World Federation, 
World Council of Churches, 
Tolstoj Foundation ir kit

Imigrantų didesnį dalį suda
ro okupuotų kraštų vokiečiai. 
Todėl New Yorko vokiečių ko
lonija skyrė daug dėmesio, 
/‘N. Y. Staats Zeitung-Herold” 
įsidėjo plačius reportažus ir 
vedamąjį. -----

Be jų daugiausia buvo jugo
slavų, rumunų, visai maža len
kų, čekų. Pabaltiečių buvo 
mažiausia.

Lietuvių šitam laive atvažia
vo apie 20, dauguma jų kilę iš 
M. Lietuvos, dažnai net su vo
kiškomis pavardėmis. Visi lie
tuviai iškeliavo toliau. E kitų 
emigrantų 141 pasiliko New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Pilna užuojautos slydo kiek
vienu atveju užtikrina tUcrai 

malonias laidotuves
Kur tobulumas virtęs tradicija

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENI, LIEPOS 16, 19SS 
fJUUUCA rousa HAnOHU. BONE. 1K.1I S^M. iMMfc.

GERA VIETA POILSIUI < 
Lietuvaitė tremtinė, Pr. Tala- 
laitė, 1947 m. atvykusi į Ame
riką ir ištekėjusi už Leo Pep- 
pel, abu su vyru šiais metais 
nusipirko didelį vasarnamį 
viešbutį

‘'Sayville Shore Club", 
Sayville, Long Island, N. Y. 
Viešbutis turi per 100 kamba
rių, labai patogiai įrengtas, 
prie pat jūros kranto, su dau
gel sporto aikščių, puikios 
maudymosi sąlygos, pilria įvai
rių kitų pramogų. Geras val
gis. Šokiai kiekvieną vakarą. 
Yra du barai. Norintiems iš
mokti šokių, teniso ar golfo— 
yra mokytojai

Sayville yra už 55 mylių nuo 
New Yorko. Automobiliais pa
siekiama Southern State Park- 
way arba Sunrise Highway. 
Traukiniu iš Pennsylvanijos 
stoties iki Sayville. Telefonas: 
SAyville 4-2050.

Užsisakykite šiuo 
adresu:

Pakrikštyta
Birželio 26 d. šv. Petro baž

nyčioje pakrikštyti:
Stanislovo Mickevičiaus ir 

Ruth Karnela - Mickevičienės 
dvynukai Jono Roberto ir Ja-

VAITKUS 
F C NEKĄ L HOME 

197 Webster Avenue - 
Cambridge, Msss.

PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

DaiL V. Kašuba 
išdrožė iš medžio didelį Rūpin
tojėlį (per 5 pėdas aukščio). 
Jį užsakė tėvai pranciškonai 
statomai Prisikėlimo bažnyčiai 
Toronte. Statulos parsivežti 
buvo atvykęs T. Placidas Bari-

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBALHOME
M. P. BALLAS—Direktorius

Woodhavto, n. y. : 
Suteikiam garbingas laidotuves.! 
Koplydios nemokamai visose, 
miesto dalyse; vsUda venUlladja.!

TH. YIrgtata7-44tt

Thomas Ouoally, Direktorius 
267 So. Broadvay 

YOnkers 5-3032

gyvena 111 G St
Juozo Alukonio 

ir Palmyros Antanėlytės - Alu- 
konienės sūnus Juozapo ir My
kolo vardais. Tėvai gyvena 571 
Broadway.

Jurgio Hill .... 
ir Onos ~ Norinkevičiūtės - Hill 
duktė Kristinos ir Marijos 
vardais. Tėvai gyvena 139 Or- 
ton Marotta way.

A. Reventas,
N. Y. skautų tėvų komiteto 
pirmininkas, dviejų savaičių 
atostogas praleido Kanadoje.

Antradienį, liepos 12, New 
Yorko uostas pergyveno retą 
sąjūdį: “General W. C Lang
uti” laivu atvyko 1243 tremti
niai kurie pagal ‘‘RefugeeRe- 
lief Act 53” gavo' teisę imi
gruoti į JAV.

Jau dveji metai, kaip įstaty
mas priimtas, bet dėl didelių 
formalumų iš 214.009 \ leistų 
imigruoti teatplaukė tik 30.000. 
(šiaure laive kaip tik buvo tas 
30.000-tas keleivis, Rumunijos 
vokietis). Paskutiniu laiku imi- National 
gracija buvo beveik sustojus. 
Dabar ji išjudinta, ir reikia ti
kėtis, kad imigrantę! atvažiuos 
greičiau. , \

Laivą sutiko labai iškilmin
gai. Įplaukė jis 8:30 į 86 kran
tinę, kur jo laukė reporterių, 
laikraštininkų^ filmininkų bū
riai Susirinko fr “ įvairūs val
džios atstovai: Pierce J. Gerety, 
tvarkęs imigracijos reikalus, 
valdžios atstovas; James J. 
O’Brien — New Yorko bur
mistro Wagnerio atstovas; se
natorius Watkins, senatorius 
Langer; visų šalpos organiza
cijų atstovai.

Balfą atstovavo reikalų ve
dėjas St. Lūšys, Liet. Laisvės 
Komitetą — Dr. A. Trimakas. 

s Naujuosius imigrantus pasi-

šiais metais parapijos mo
kyklą baigė 17 mokinių Vaka
re buvo suruoštos iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant gausiai 
tėvams ir artimiesiems. Kleb.

Laidotuvių Direktorius > 
84-42 JAMA1CA AVĖ. į 

(prie ForM Ptrtnvay Stettoo) >

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

PARDUODAMA:
2- jų šeimų gražus mūrinis 

namas su šildymu, gražiai į- 
rengtas, gražioje vietoje, visai 
atskiras, didelis sklypas, 2 ga
ražai, kaina $27.000.

3- jų šeimų mūrinis namas, 
su šildymu, gerame stovyje, 
kaina $7.500. Grynais tik 
$3.000.

8-nių šeimų mūrinis namas, 
be šildymo, gerame stovyje, 
tik $7.500. Grynais $3000.

20 šeimų mūrinis namas, be 
šildymo, gerame stovyje, gero
je vietoje, $18.900 išsimokėji- 
mut.

A. Simutis, 
vicekonsulas, išvyko * trijų sa
vaičių atostogų.

V. Stašinskas, 
vicekonsulas, išvyko į Colgate 
universitetą, kur yra savaitės 
konferencija Amerikos politi
kai aptarti. Konferencijoje da
lyvauja įvairių kraštų diplo- 
matinjai atstovai V. Stašins
kas dalyvauja jau penktą kar
tą tokiose konferencijose ir 
yra užmezgęs plačias pažintis.

DARBININKO PIKNIKAS 
įvyksta liepos 17, sokmadtonį, 
Brockton, Man. Romuvos par
ko. Bus įdomi ir lobai įvairi 
programa nuo 1 vai. po piety 
iki vėlumos. Šokiam gros žy
mus Eddie Martin orkestras. 
Bus visokių valgių, gėrimų, pa- 
marginimų, ‘ juokų, šokių ir 
sporto. Galima užtikrinti, kad 
visi — jauni ir seni — bus pa
tenkinti. Taip pat visi, kurie 
atvyks į pikniką, turės progą 
laimėti įvairių dovanų virš 275 
dol. Rengėjai mielai kviečia 
visus lietuvius, visus Tėvų 
Pranciškonų rėmėjus ir Darbi- 
ninko skaitytojus dalyvauti kubo Stanislovo vardais. Tėvai 
p&n&e ir paremti katalikiškos 
spaudos darbą. Iki pasimatymo 
Romuvos parko liepos 17!

Juozas ir Marija Račkauskai 
liepos 9 d. atšventė 39 metus 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Tą dieną sukaktuvi
ninkų intencija buvo atlaiky
tos mišios šv. Petro bažnyčioje. 
J, ir M. Račkauskai gyvena 225 
L St. Jų viena duktė yra Ne- 

' kalto Prasidėjimo vienuolyne 
Putnam, Conn. _

įvyksta šeštadienį, liepos 16 d., 
Polish National Home, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaicoje. Y^a 
erdvi salė ir gražus parkas.

DARBININKAS 
680 Bushwick Ave^ 
Brooklyn 21. N. Y.

Liepos 4 d. Elizabetho mies- 
bilius pirkėjui perstatų daug šventė savo 100 metų ju- 
geresniais negu iš tikrųjų jie 
yra. čia ir kyla aktualus klau
simas — vartotų mašinų in
spekcija ir ja pasitikėjimas. 
Kad ir geriausiam stovy maši
na, skiriama parduoti, reika
linga remonto nuo 15 dol. li
gi 300. Mr. Van Wagner, skel
bimų agentas Malverne, L. L, 
suorganizj/o savo klientų pa
togumui patikimų inspektorių 
kadrą, kurie nesiduoda paper
kami ir, smulkiausiai apžiūrėję 
mašiną, teišduoda tikslius ra
portus; tie reiškia , garantiją, pamaldas ves Tėvas Antanas 
kad mašina saugi, jei prie ra- Sabaliauskas, salezietis. Efebo- šildymu, gerame stovyje, gero- 
porto nėra pridėta jokių pasta- nas kvieSa parapijiečius ir je vietoje, $23.000 išsimokėji- 

kitus uoliai dalyvauti. A.D. muL

F U N E B A L HOME
254 W. Broadway 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIČIUS

Laidotuvių Direktorius 
TeL SOuth Boston 8-2590 Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graboites-Balsamuotojas

bėrimo, 
pinučių 
liuosavimo, pūslės ligų, MrcBes 
supykime, Murpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Stos arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Darbininko piknikas 
bus rugsėjo 3 d. Lindene, N.J. 
Laisvės parke.

Erdvi salė, gražus parkas ir geras orkestras Šokiams. Meninė 
programa. Pačių rengėjų laikomas užkandžių ir gėrimų baras.

Įėjimas: vaikams ligi 12 metų ir uniformuotiems kariams ne
mokamai, moksleiviams ir studentams 75 c., kitiems — $1.25.

Privažiavimas: Jamaica traukiniu iki Sutphin Blvd. stoties.

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

CAAABRIDGE, MASS.
Darbininko piknikan rengia

si dalyvauti daug mūsiškių. 
Piknikas įvyksta liepos 17 
Brocktone.

A. Knaižio radijo valandėlei 
paremti liepos 10 įvykęs pik
nikas sutraukė daug žmonių ir 
praėjo labai gyvai

Mokyklai paremti patys gra- 
duantai paaukojo $25, M. Nor- 
butas $10 ir H. OTeary $5.

Kun. J. Petrauskas šiuo me
to atostogauja. JĮ pavaduoja 
pranciškonai tėv. Norbertas 
švambaris ir tėv. Jonas Ado
mavičius.

A. Povilaitienė grįžo iš Ka
lifornijos, kur aplankė žentą 
K. Lauruti bei kitus pažįsta
mus.

P. Seputienė susirgo ir pa
guldyta ligoninėj.

Mirė 
liepos pradžioje y. Baltrušai
tienė ir Z. Daujotienė. Abi pa
laidotos iš lietuvių bažnyčios.

Karšt. Patr.

2^19 Many Avė.
Augus* P. Gustas - 

prezidentas

Prieš polio
Salk-Vakzin serumu New Yor
ke buvo įskiepyta 187.000 vai
kų. Iš jų, kaip praneša val
džios atstovai, susirgo 6 polio 
liga, 4 iš jų mirė.

Nukrito helikopteris
Liepos 13 ant uosto įstaigų 16 
aukštų namo stogo, tarp 8 ir 
9 avenue, nukrito helikopteris 
ir sprogo. Skridę du vyrai, pi
lotas ir uosto fotografas, buvo 
sužeisti ir nugabenti į ligoni- 

iŠ Chicagos atvyko atostogauti nę. Gaisrininkai spėjo degantį 
į Pr. Lapienės vasarvietę. helikopterį užgesinti. Helikop

teris buvo naudojamas uosto

Angelu Kar. parapijos pikn&p 
liepos 10 d. didžiulį krepš| su 
įvairimn gėrybėm laimėjo rau
donas bilietėlis Nr. 035674. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja 
visiems parapijiečiams už atsi
lankymą ir tiems, kurie dirbo 

'prie pikniko pasisekimo.

Kun. J. Pakalniškis
N. Y. skautų kapelionas, sto
vyklaus drauge su skautais vi- 
.są dešimtį dienų Jonaičių ūky
je, Patchogue, L. L, N. Y.

J. h* E. Kaziai , 
su dukrele Danute grįžo iš 
Hallbrook, L. L, kur dvi sa
vaitesatostogavo.

DaiL A. Galdikas 
-liepos 13 d. išvyko ilgesnėm 
atostogom pas tėvus pranciš
konus į Greene, Maine.

Nauja draugija
Bostone lietuvių mokytojų, 

kurie dirba pradinėse mokyk
lose, kolegijose ar universitete, 
yra apie 100. Klebonas kun. 
Pr. Virmauskis birželio. 6 d. 
parapijos salėje buvo sušaukęs 
pasitarimą, kuriame sudarytas 
Mokytojų Draugijos steigiama
sis komitetas.

Šaukiamas susirinkimas ,
Liepos 20 d. 8 v. v. parapi

jos salėje šaukiamas parapijie
čių susirinkimas šv. Petro pa
rapijos istorijos reikalu. Susi- 
rinkiman kviečiami visi para
pijiečiai, kurie dar turi kokios 
nors medžiagos ar fotografijų 
iš parapijos veiklos.

284 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 25, N. Y.

SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė., 
BMT—Botanic Garden (Eastern Parkway)

Valandos pagal susitarimą. Teief. UL 7-8652
Skambinti 6:30—8 vai. vakaro, šeštad. 9—11 vai. ryto.


