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o JAV rytinio pakraščio 
valstybės — Connecticut, Ma- 
ssachusets, Rhodė Island —dėl 
sausros jau turi milijoninius 
nuostolius.

• Maskvos radijas amerikie
čius turistus, kurie atvyksta į 
Sovietų Sąjungą, išvadino šni
pais.

dolfo pilyje.

SUtMt ŠNIPĘ

taiką mytinti, Igt tik tuščiais 
savo žodžiais", f

Pasmerkę sovietŲ 
kolonializmą

Tania*, šiaurės Afrikoje, pa
sibarė penktasis kongresas 
laisvųjų pasaulio uniją. Amai- ( 
iečių-' AFUCKK atstovavo Wik - 
liana F. Srhnitzfer. Kongrese 
vienbalsiai pasmerktas sovieti- ■ į

naudoji- Kasperj ir 6 jo bendradar
bius, kurie pareitais metais

Bod Godosbsrpo vasarvietė
je, prie Bonuos, suimta našlė 
Charlotte Wallbruch. Jos vieš-

spaudos, Chruščiovas save ap
sirašė 116 eilučių. Anksčiau 
laikė garbę pabrėžti, kad yra 
“Salino ginklanešfe”. Dabar 

Wo- save taiko “Lenino mokinta”

Rinkimų įtampai Vokietijoje 
padidinti ir pakiršinti į sovie; 
tinę zoną prieš rinkimus dar 
atvyksta Chruščiovas su Bul-

nors prieš ją stojo Poznanės, ir labiau persekiojamas. Pasi- jam tome, kuris tik ką išėjo iš 
rytinio Berlyno ir Vengrijos keitimai Kremliuje nieko nau 
suktumai, negali laisvajam pa* jo neįneša”. 
muitai sudaryti įspūdžio, kad 
ja galima pasitikėti... Valymo 
faktai Sovietų Rusijoje negali
sunąažinti budrumo užsienyje, chen-Zeitung” į pasikeitimus ir giriasi IMI—45 metų dar- 

nors jo dabar* mą kartp praleido danų laivą, net tarptautinio komunizmo Kremliuje žiūri, kaip į “varto* bate: ėjęs atsakingas pareigas 
«___t________________ -XI_________vi----- « a. ..lUb. k. * uuMUoa” Viiri —----- r*.». .

John F.’ Dultes, Valstybės ryta Jungtinių Tautą rėmuose, mo ne ginklam,) bet pramonei; 
sekretorius, liepos 22 vakare- veikia jau nuo 1954 Jaetų,, bet 3. dėl atominių^ bandymą su- 
pasirodė televizijoje ir pasakė jokios pažangos nepasiekia. stabdymo, bet tiktai kontrolę
kalbą apie įvestiną atominių . "Pasitarimu* Soviotę Sąjun- priėmus ir 4. dėTraketų nau-
ginklų kontrolę Kalbos teks- 9a naudoja propagandai, dojimo tik moksliniam pašau
tas iš anksto buvo aptartas su , — kalbėjo Dulles, lio erdvės tyrimam. Bet tam

susitarimui, khip DulĮes pa
brėžė”, negali būti aukojama 
nei Vokietijos vienybė nei kitų 
tautų nepriklausomybė”.

Abu karališko* giminu*. Bel
gijos buvęs karalius Leopoldas 
m, važiuodamas automobiliu 
su žndma Liliana, tris kartus 
apsivertė, bet abu liko sveiki 
Prasčiau tai išėjo 1935 metais 
Šveicarijoje, kai automobilio 
katastrofoje žuvo pirmoji jo 
žmona Astrida.

AnfNjos princesė Margarita 
irgi neša nesėkmę tiem, kurie 
ją įsimyli. Gerai .dar pristato) Egipto atšvęstas diktatūros “imperializmą1 
narna istorija su kap. Town- įsigalėjimo penkmetis. Taria- tiniai politiniai siekimai yra kuris vežė Izraeliui ryžius. Te- siekimai Ir taktika palieka ir vų kovų dėl valdžios", kuri fronte, gynęs Stalingradą, trio- 
sendu. Anglų visa tauta buvo maris prezidentas geu. Gamai kaip tik imperialistiniai. t čiau laive padarę kratų ir radę toliau nepakitę". dar nėra pasibaigusi. Sį kartų ritinęs vokiečių fašistinę ka-
suktiuri ant kojų, kad jis db AbdeI Nasser, Egipto diktato- Šventės meta suruoštame 'žydų jūrininkų, jį suėmė, tas- \ / laimėjo' suktas ir klastingas rtaomeaę, organizavęs utfron*
variuotas. Margarita nusilen- rius, ta proga sukvietė savo kariuomenės parade buvo de- elis įteikė Jungtinėm'Tautom Kun. ttoorgo Msesnetto, vie- Chruščiovas “godus valdžios, tėję partizanus... Tokie įmo
kė viešajai opinijai, o kapt išrinktus “tautos atstovus” ir monstruojami iš Sovietų Są- skundą. nuotis ssURKtontotes ameri- oportunistas“, paremtas ka- pelnai! Bet įdomiausia, kad So-
Touroendas karinu* itoeHavo- pasakė 3 valandą “tautos kai- jungos gauti lėktuvai, tankai, kietis, kuris dvejus metas bu* iiuomenės. Bet^ nereikia pa* vietų entikiopėdtjos 40 tomo
Dabar Iškeliavo į Kipro salų bą”. sunkvežimiai ir kitokia amuni*

Nelaimingas vyras, 
pavojinga mergina

Šen. William Knosvland, ku- • Kinijoje katalikai įspėti 
ris. nebe vieną kaiją yra pasi- nešinėti į “patriotinę kinų ka*

sakęs už griežtesnę politiką taiikų organizaciją”, kurią ko-
Ciintone sukėlė riaušes, neteis- P1*5. S®™” L"® munistai "**’'”*'
darni negram kartu mokytis !»etato statąs savo kandidątųrą

I Kalifornijos gubernatorius. • Piįu* XII pradėjo savo 
Per gubernatoriaus pareigas atostogas vasarinėje rezidenci-

sprendęs Aukščiausias teismas, paprastai kopiama į preziden- joje prie Romos, Castel Gan- 
Kaltieji dar laisvi,. bet jų va-
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nesutarimo, kad “religija esan- brėžia minėtas savaitraštis. Va- 
ti tautų opiumas”, “viduram- dinasi, ir valymas Kremliuje, 
žiu prietarai” ir kad ji turinti lemiant Žukovui, nebuvo “na- 
būti pakeista “moksliniu ate- turalus žmonių pasikeitimas 
izmu”... Toks komunistų nusi- partijos viršūnėse". Kas tikisi, 
statymas palieka ir toliau' ne kad Sovietų Rusijoje režimas 
vien Sovietų Rusijoje, bėt ir toliau keisis evoliucijos keliu, 
jos satelituose... Ten, kur tikė- natūraliai, gali didžiai apši
limas žmonėse yra stipresnis, rikti.
komunistai priversti tai pakęs
ti. Kur tikėjimas silpniau gina- *e*
mas, kaip Bulgarijoj, ten jisai Sovietą enciklopedijos nau-

VetHuno radijė stotis, pasi
sakydama dėl įvykių Sovietų 
Rusijoje, pastebi, kad “Ry
tuose nieko naujo neįvyko”. 
"Pašalinus kelis asmenis iš 

I valdžios ir pakeitus kitais, dar 
nereiškia, kad atsisakyta nuo 
senų principų... Yra net pavo
jinga galvoti, kad tuo ‘būdu 
tiesiama susitaikymo su Vaka
rais ranka... Valdžia, kuri ir 
toliau eina tuo pačiu keliu,

o Anglijoje Domininkas 
Walsh, šv. Juozapo pasionistų 
bažnyčios zakristijonas, kas
dien tarnavęs mišaom per 75 
metus, popiežiaus Pijaus XII 
buvo apdovanotas žymeniu “už 
Bažnyčią ir popiežių”.

kad 
Romos sluoksniuose kalbama, 
jog dabartiniam popiežiui mi
rus, nauju popiežium galįs bū
ti išrinktas New Yorko kardi
nolas Fr. Spellmanas arba 
Milano arkivysk. Giovanni 
Montini.

AR TAI GALIMA?
" Galima tai padaryti,—ma

no Dulles, — ir aš tam tikiu”. 
Tačiau W. Lipmanas pastebi, 

: kad- tai galima tik teorijoje. ne^ 
realybėje Realybė yra sovie
tai, su kuriais jokio susitarimo 
ligi šiol nepasiekta, išskyrus 
pasitraukimą iš Austrijos. Jei 
taip būtą vykdomos kitos su 
tartys, būtų kas kita. O dabar, 
"kažin ar mes einame teisingu 
keliu”?

KAS TREČIA DIENA —KALBA
Romoje išleista knyga, kuri pos 23 atvykęs airis S. Walshe, 

apima; Pijaus XII pasakytos parašęs stambią kaj^ą —apie^— 
kalbos ir enciklikos. Knyga tu- popiežių Pijų XII, spaudos ko
ri 905 puslapius, joje yra 200,- respondentam pareiškė, 
000 žodžių. Iš jos paaiški, kad 
per metus po savo negalavimo 
Pijus XH pasakė daugiausia 
kalbų — 121. Daug kalbų pa
sakyta priimant delegacijas, 
kurių praėjusiais metais buvo 
labai gausu. Knygoje yra ir 
keturios enciklikos. • Metai 
skaičiuojami nuo 1956 gegu
žės 1 iki 1957 gegužės 2.

KANDIDATAI 1 POPIEŽIUS
New Yorkan iš Romos lie-

ginklų kontrolę. Kalbos teks- < 
tas iš anksto buvo aptartas su 
pręz. D. Eisenhoweriu Jos 
tikslas — atkreipti - dėmesį į 
atominio karo pavojų. Sovietų 
Sąjtmgos nenorą tuo klausimu 
susitarti ir paveikti Londone 
posėdžiaujančią komisiją, ku
rią sudaro JAV, Sovietų Są
junga, Anglija, Kanada ir

nis kolonializmas ir prievarta 
ųpįjom. Tos unijos, -kurios yra 
pačios, vakižios .sudarytos ir 1 
jos kontroliuojamos, nelaiko- - 
mos^ kad jos atstovauja darbi
ninkų nusistatymui. Naujuoju

- laisvųjų unijų konferencijos 
pirmininku išrinktas švedas 
Arne Gejer, vicepirmininku — 
amerikietis J. H. Oldenbrock, 
tarytam išrinktas AFL-CIO pir
mininkas George Meany ir vi-

Tik paskutiniu laiku sovie
tai- “pradėjo kalbėti realiau 
su mažesne pompa”.

PAŽADAIS NEGALIMA 
pasiKuauti

Prancūzija. Si 'komisija, suda-__ "Pažadai* pasiremti yra ne-
pr-aktį^” -^. pabrėžė Dulles.
Jungtinių Tautų chartoje yra 
pažadas nesigriebti ginklo ir 
jėgos, ir po juo yra Sovietų 
Sąjungas parašas, bet ji “ligi 
šidt neįrodė, kad *prie savo pa- 
žadę^ taikytę*!*'. 

JAV dėlto negali pasitikėti 
tik “popieriniais . pažadais”. 
Dulles nekalbėjo ir apie nusi
ginklavimą, kaip ligi šiol bu
vo kalbama. Krašto apsaugai 
militarinė jėga turi palikti, 
bet ji gali ir turi Imti tarptau
tinės inspekcijos kontroliuoja
ma, ypač atominiai ginklai ir 
jų gamyba. s ? -
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Komnhistai UŽ socialdemokratus kius tarp Anglijos ir Ameri- ir bai- Atstovę Rūmai 379 balsai das gali gauti 6 mėn. kalėji- zkai
Vckbtito. kanderio rinki- bučio grindyse rasti mikmfo k<>S sus, nes atominiai ginklai ne- Prieš 38 nutarė pašto ta^u- mo. mų, nužudytų 655. metan.

par- nm nusiklausyti kalbom diplo- rfltahoHkd Mtauja ****• vyskupai
tija, uždrausta vakarų Vokieti- matų, kurie ten sustodavo. Po- 40 mil. doleriT^^ 1k>. J»e sklmda po pasauk »

?? k ““j* susekė, kad prieš, trejus Heary McCarty, N. Yorko
"^socialdemo- metus ta našle gavo iš komu- socialinės pagalbos komisio- 

kratų kandidatą Enchą ODen- nistų pinigų savo namus pa- nierius> pranešė, kad miestas , . fa. t . . ....
P®1: met“s ®«idžia t»n nuTmrilHrtM". gau. Sį nutarimą turės dar pri- Jono kolegiją Brookljme ir . Unldįoie Romos šventoji

rfetoėįa «moje?fci paklausy- tinto Berlyno atvykęs inž. Ger- wti I-** * Pat™2“U CorneU” ^iaių mo^kla Pra- KoBgregacija ekskomunika ūž
tą ėH komunistą sekėjai, ku- hard RoUer. Jis įtaisė mikro- Toki/^ta ™ bintas- prezidentas kuns yra pnešm- ejusto karo metu buvo terte- 4^ kunigam d^tts j komu-
ne per praėjusius rinkimus fonu sistemą Užrašyti pasi- ™ E?1"' ciicit.diua« gas atlygmuno kelimtu. nantu karo laivyne, o paskui „ištinę “pažangiąją kataliku-

u1” aistcuią. qqq Miestas tokioms šeimoms KOKS SUSITARIMAS? >. dirbo darbo denartamente ■ tac,.bu™ Sl“n*®nuĮ ne tik sumoka už butą, bet ir Sparti Dulles pasiūlė: 1. BALTIEJI oi JUOOuS departamente. . or(BmMaJa Pas, rašyti, jos
aaMemotatam pndetą apie rytų Vokietiją. CK WaUbnich nu ka maista atominio apsiginklavimo “At-iieai uz auuuus
2,5 proc. Bet yra ir kita gali- ten siuntė ir savo slaptus pra- inspekcijos Amerikoje bei Ka- Knoxville, T«nnM prisieku-
mybė. Komunistų agitacija ga- nešimus. Jos bendradarbis G. . a Fordo bendrovės pelnas nadoje ir ’ Sovietų Sąjungoje šųjų teismas* kurį sudarė
Ii sulaikyti tuos, kurie pasiry- Roller spėjo pasprukti į sovie- per 6 mėn. pakilo 30 procen- be» šiaurinėje Europoje; 2. dėl vieni baltieji pripažino kaltais
? 11^±J^ial?CIDOkT tinę zoną. tų. atominės energijos ------- —
tus, jei jų* neremtų komums- 
tai. Tuo būdu komunistų talka 
socialdemokratam pasidarytų , ■ ' \

TAI NETIESA
D^and, Fla^ suimtam krimi

nalistui Dtmald J. Wedler, 25 
metų, kuris sakosi nužudęs 
dr. Samuelio H. Sheppardo 
žmoną Clevelande, tardytojai 
netiki, nes pasakotojas į savo 
“prisipažinimus” pina nebūtų 
dalykų.

NAUJI NERAMUMAI ARABIJOJE
Arabijos pusiasalio rytinėje 

pakrantėje, priešais Indiją, 
jau visa savaitė trunka sukili
mas. Prieš Omano ir Muskato 
sultoną Said ben Taimurą, su
kilo Ghaiib ben Ali, laikąs save 
Omano ir Muskato dvasiniu 
vadu. Abu yra giminės, besi
kivirčiją dėl valdžios,
metais sukilęs Ghalibas buvo 
išvytas į Saudi Arabiją. Ten 
apsirūpinęs ginklais pradėjo * fliktas opus ir dėl to, kad

Amerika siekia gerų ryšių su 
Saudi Arabija, kuri, remdama 
sukilėlius, gali įtempti santy-

naują sukilimą.
Omano ir Muskato sritis su

daro siaurą pamario ruožą, 
apie 1000 mylių, be didesnių 
žibalo versmių. Bet tas mažas 
kraštas prie Persijos įlankos 
gali kontroliuoti jūros kėlią į 
didžiąsias žibalo versmes Ira
ke. Dėl to anglam labai opi 
vieta. Prieš sukilėlius anglai 
jau pasiuntė lėktuvus. Kon-
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TURTINGI
SKURDŽIAI
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ir atgal tėvynėje palikusius.
įtindami < Pirčiupio Žu

dynes **1inriF>iaziwi»i« na^inna-

“Gerbiamasis! Jeigu iki ry
tojam pietų meto neatsiras 
dingęs mano apyrankis, o ma
no kambarinė, neteisingai į 
kalėjimą įkišta, nebus laisva,

-I_____ \ TT f-e V—
. Qo0v JS^BB*nr8im8 •

— Jeigu tuo būdu viskas 
galima bitų sutvarkyti, neovy- 
nmfiųn dėl to nė vateadėlės.

— Aiškus daiktas. Pasidaly
siu visu savo turtu, tačiau už 
tai turėsi palikti visą tą pasau
li, kuriame dabar gyveni, ir 
eH paskui, kur aš tave vesiu.

beatsirastų kitų žinomų pasau
lio dalių, be klubo ir lenkty
nių? Argi aš neturiu gražių ir 
{Haičiu dvarą, kur gali kum- 
gaikštiškai gyventi, medžioti 
ir Šeimininkauti kiek norėda
mas, 6 paskui iškilt net į politi
kos areną ir atsistoti visuome
nės priešakyje? Niekas tau to 
neuždraustų, nors ir paliktum 
neatsiteisęs lažybirjnkui. Arba, 
jeigu visa tai tau nepatinka, 
argi visas pistasis pasaulis nė
ra tau atviras? Argi tu negali 
išvykti j kelionę aplink pasau-

— Grafiene! Sutinku, kad 
esi nepaprastai išmintinga. Ta
čiau ne Čia mįslės mazgas. Ar 
mano galva tau ko nors verta, 
ar ne?

jau buvo griebtasi jos gaiviu- josi: 
ti, tačiau ji nebeatsipeikėjo: 
teko nuvežti namo”.

Kitą dieną prieš pietus, išė
jęs padėti Oskarui apsirengti, 
kambarinis nežymiai įkišo į

Gerai, kad bolševikai ryšium 
su Pirčiupiu minėjo/‘buržuazi
nius narionatisfais” ir tremti
nius. Juos kaltindami už Pir
čiupio žudymus, tik pasnvidė, 
kas bolševikų tebelaikoma pa
vojingu elementu. Naciai jiem 
nebepavojingi, bet pavėjinį 
tie viduje “buržuaziniai nacio
nalistai”. Pavojingi tie tremti
niai, kurių balsas veržiasi Va-

Paskutiniam organizacinio 
komiteto posėdyje aptarti pa
grindiniai Seimo metmenys. 
Detali programa bus paruošta 
artimoje ateityje. Seimo kulmi- 
nacinės dienos bus šeštadienio 
ir sekmadienis, rugpiu&o 30 
ir 31 d., kada įvyks masinis 
lietuvių susirinkimas, iškil-

Ta pačia proga “Tiesa” ap
kaltina ir lietuvius tremty.

“Už Ketuviy tautos ir jos 
sukurty gėrybię naikinimą^.

Nereikėjo teė pIMti laiško. 
Jo turinys lengvą buvo nu
vokti.

Piroitmyis pss*

lūs, parazitiniai, siauri egds- 
tai, nedėkingi savo tautos su
ims . .. Antruoju kraštutinumu 
eina tie, kurie stengiasi iškelti 
savo rasę, tautą ąr krąštą, bet 
smerkia ir niekina kitus kraš-

S. m. liepos 12 preL J. Bal- 
kūno bute įvyko P. L. B. Sei
mo Organizacinio Komiteto po
sėdis, kuriame taip pat dalyya-) 
vo A. L. B. Centro Valdybos 
pirm. St Barzdukas. Posėdyje 
buvo pasikeista nuomonėmis 
visais klausimais liečiančiais

— Ar atnešei man mano 
apyrankl* 
pakeldama akių. / .

— Bt! Kar dabar gali kalbė
ti apie tavo /apynmkį? Dabar 
įvyko daug svarbesnių dalykų.

Bendruomenės C. V. pūro., 
lankydamasis Cincagoje Seimo 
reikalais kalbėjos su ALTo 
sekr. dr. Grigaičiu, - kuris 
tam reikalui pareiškė ALTO

mylėti Itievg ir nemylėti savo 
krašto^ kaltojo Pubuųue 
(lova) arkivyskupas Leo Binz 
katalikam skautam, kurių labai 
daug susirinką į ketvirtąją 
Amerikos. skautų stovyklą 
(jamboreę) Wtey Forge, 
Pa. Arkivyskupo kalbos klau
sėsi i 14 tūkstančių katalikų 
berniukų, kurie skautų orga
nizacijoje įžyel@a “brolius ir 

^narius vienos didelės žmonių 
šėmos”. Šeima ta įvairi,skir
tingų papročių ir kalbų, bet brėžė pareigą rūpintis tuo 
jungiamą Dievo ir artimo mei- kraštu, kuriame gyvenama, o 
lės, kas yra ir skauto organi- g antros—nevaržyti kitų ir 
žarijos šūkiu. Arkivyskupas nedaryti jiem kliūčių, kai jie 
sustojo prie to šūkio “Dievui, nori išlikti savo tautoje, 
ir artimui” nurodydamas, kaip 
artimo meilė siejasi su meile 
savo tautos.

mingos pamaldos Katedroje ir 
misterijos ar jos > pakaitalo pa
statymas. Be organizacinių Sei
mo. programos punktų, numa
tomi trys pagrindiniai praneši
mai ir Seimo deklaracija, pra
nešimai turės patiekti mūsų 
tautos ir išeivijos padėties ana
lizę ir nusakyti gairei ateities 
veiklai. Pranešėjais bus pa
kviesti iš įvairių kontinentu 
pajėgiausi lietuviai.

įžūlumu. Visa kita kybo ties 
mano galva.

— Ir kokiu būdu manai nu
kreipti nuo savo galvos šį pa
vojų? t

— Tam du būdai tėra. Apie 
vieną aš nekalbu. Antrasis yra 
tas, kad aš paklausiu: ar yra 
dar kas nors pasaulyje, kam 
mano galva dar šie to verta?

Patriotam** yrą savo tautos 
meilė, o kiekviena tyra meilė 
yra dorybė. Bet “patriotizmas, 
kaip ir kžekriena kita dorybė, 
—. pabrėžė arkivyskupas, — 
laikosi viduryje. Ji susiduria 
su dviem kraštutmybėm. Vie
nai atstovauja asmenys be pa

štaismetais bolševikai Lie
tuvoje: sugalvojo Pirčiupio su
naikinimą panarnėti . Tiesoje, 
SoviętskajaLitva, Mene ir Lį- 
tėratūroje įdėti gausūs pasi
piktinamo straipsniai. įdėti net 
nužudytųjų kapų vaizdai su 
pastatytais kryžiais. Tačiau pa-, 
žymėtina, kad
v visam minėjimui duotas spe

cialus ‘ tonas: pasipiktinimas 
nukreiptas no prieš barbarybę 
u* nacius, kiek prieš Lietuvos 
“buržuazinius nacionalistas“.

Girdi, prie, šių skerdynių 
savo kruvinas rankas prikišo 
ir net joms vadovavo lietuviai. 
Suminį Eišiškių saugumo vir
šininką Stepą Ulbiną, Joną . Panašiai ir kiti rašytojai, 
Rudinską, Albiną Sinkevičių,. net patys jaunieji, išsilaiko to- 
Lasį, Romualdą Skorobogatą kiame pat lygyje, smerkdami 
su jp vadovaujamu baudžia- pačią barbarybę. Ir tai daro 

aukštesniu, muoju būriu, ir Bronių Baran-

jai daug pasitarnavo anie Jkra- M ..

štai ir tairtos, iš kmrių esame 
kBę~. Tikrasis patriotas gina 
teisę kiekvieno asmens. Jis va- 
dovąujasinetao, kas jam pa- 
tinka ar tepatinka, bet kas yra 
teisinga bei gera ir kas yra 
klaidingą bei pikta... Nevisi 
supranta ar nori suprasti, kad 
tada, kai stengiamės kitiem 
padėti pasiremti jų teisėmis, 
augti savo dvasia ir kūnu, kad 
tada mes patys sau padedame 
ir augame savo dvasia”. Arki
vyskupas iŠ vienos pusės pa
brėžė

prielankumą. Pirmininkas tuo 
reikalu taip pat tarėsi su Vys
kupu V. Brizgiu ir Kons. Daud- 
zvardžiu, kurie taip pat paraš
kė Seimo rengimui pritarimą.

Organizacinio Komiteto pir
mininkas preL J. Ralkūnas da
lyvavo Seimo finansų Komisi
jos, Cheledeno vadovaujamos, 
posėdyje Philadelphijoje. Lėšų 
telkimo vajus prasidės rugsė
jo pradžioje, po Darbo dienos.

C. V. pirm. SL Barzdukas Centrinis lėšų telkimo biuras 
Seimo orgatutmenuam bu* p. Cbriedeno vadovaujamo
tai perdavė C. . Valdybos pS^^tamko. patalpose. Informacinę 
geidavimus ir nutarimus. Sei- brošiūrą tam tikslui paruoš 
mo rengimo rrikąhi. Pagrindi- Org. K-to sekr. V. Vaitieku
ms jų yra. kad . Seimas turi 
būti didingas. Seimo reikalams Seimo, pasodų ir parengi- 
ąpsyarstyti rudenį bus &xšaųk- mq reikalui bus išleisti spėria- 
tas bendras JAV. B. C. Valdy- lįs leidinėliai, • kurių apimtis, 
bos, Kanados Krašto V-bos. ir fnrma ir skaičius bus aptarta
Organizacinio' komiteto posė- sekančiam komiteto posėdyje.

S. m. gegužės mėn. 18 die
nos posėdyje Organizacinis 
Komitetas baisų dauguma-pasi
sakė už tautinės misterijos, ar 
jos pakaitalo, pastatymą Sei-

■ (Nukelta į 4 psl.)

tu^*~. Psririotižmas nėra nea- ^*neme reakąĮam. Tuo tegaži- 
pykūbta, o meilė, kuriai sveti- pasadgaugti, nes tai tikras 
mas yrą Dekentimas kitų. kefias fc 1tikrąjį patriotizmą.

. Kamtębekvaršmagalyą,' kam
. ręikta pirmeljybę atiduoti^ —

y&m turi lygią tei- Dfeym ar bąyo tąrtaiį -r- ma
sę su mumis gyventi ir naudo- tfa nei vięno nei kito gerai
& tomis pačiomis gėrybėmis” nesupranta arbah nėra -,linkęs 
— kalbėjo toliau arkivyskupas, žmogaus ir tautoš ’ gyvenine 
“Mes mylime Ameriką, bet pripąŽinti Dievui to, kas Jam 
mes turime nepamiršti, kad priklauso.

Dream” pribėgo iki paskutinės — Grynais pinigais vos šim- 
signalinės kolonos. Netoli koo- tą tūkstančių guldenų teįsten- 
kuršo teisėjų tribūnos jis pats giaru sitaiokėti —- tai vis smul- 
dafr per pusę aridkr Qgwm lė- kesnės lažybos, kurių sumokė- 
kė pirma Įritu. Deja, naujas #mo reikalavo sū negirdėtu 
jojikas nežinojo visų žirgo aik
ščių. Jau gal tik per trijų ark
lių' ilgumą nuo tribūnos, norė
damas kitas pralenkti per visą 
arklio ilgumą, smoktėlėjo jam 
brauktimi. Arklys tą akimirks
ni pašoko-piesta ir nė fings- 
nio nepaslinko tt vietos. Vld 
jo varitaotiai aplenkė jį o jis 
pasilikti perikutitas. '

— Vadinasi, šitaip atrodo 
antrasis medalio šonas.

-s- Netekau didžiulės vilsty- 
binės dovanos, kurią beveik 
nMDq)e ui!WJ&U'

— Dievas tave baudžia, —
p^jogr.fioJ. Urtyte 
nenasakė ir daueiau ndbddnti- 
sinėjo, kas dar girdėti augo — Neapsakomai garbingas 
gtašajame Baite. manimi pasitikėjimas! Ir tąms-

Ms pats tarėjo tatai ptpaso- tn tetai mane pakankamai B- 
kptL mlntiūga būti taktai mnijumi,

— Tato teta M m kuris mota bertali Mte ktem-

ta”. Tai. suprantama Pet- 
rtakas buvo ; pagarsėjęs.dai
na,bėt ne . lietuvišku atdaru-, 
mu. Jis ir nepriklausomos Ūe- 
tuvos laikais Paryžiuje gastro
liuodamas vadinosi ne Petraus
kas, bet Petro^riį neš taip 
norėjo rusai. Kitaip. pasielgė 
rašytojai. Mykolaitis Putinas 
trumpame pasisakyme mano, 
"kad j .

119 žmonię stad&ąb* Pir
čiupy negali būti pateisintos 
"kare lauko stoviu"; mano, 
kad šitolcs teroras tari būti 
galutinai ir iš visur pašalintas.

didesnį efektą, negu bolševikų 
ir Petrausko pigi demagogija.

Gerai, kad bolševikai suren- 
įįb Pirčiupio mmėjnną. Reikia 
šiuos taikinius

— Kitaip sakant, penkių 
šimto tūkstąnčių guldenų?

— Taip.
— Jeigu gerai suprantu, tai 

tasai čas nors turiu būti aš.
— O ta kitas begalėtų bū-

jus traukiniui, jis įėjo į žmo
nos kambarį.

. Grafiene dėjosi nepastebin
ti, kad jis atsiradęs kambary
je, nes kitaip, jeigu ji būtų 
pažvelgusi | jį, būtų nepapras
tai nustebusi grūmojama jo 
veido poniška. Jame buvo ra
šyto įrašytas sielvartas.

Pradėjo nuo to, kad paėmė 
žmonos rantą ir pakėlė ją prie 
savo, lūpų.-

Parastai tatai vadinama 
rankos pabučiavimu ir juo 
naudojamasi, reiškiant pagar
bą, meilę arba notą statatitin-

Dievo yra skirta žmonėm 
gyventi tautom ir savo tautą 
mylėti. “Tikras patriotas verti
na patriotizmą, 
ąmžtaybės žvilgsniu, nes yra 
Dievo planuose, kad žmogus 
tuo būdu siektų savo amžinos 
laimės”. Dėl to ‘ aritivysiapas 
ir skautam pastebėjo: “moky
kitės sąra- gyvenime pirmon 
vietim už viską statyti Dievą, 
ž^^ti, kad Viešpats būtų gar- 

__ r ristose • savo kūri- 
žfiuote”. '

rūkydamas cigarą, flftriaėjo Kak, pa vaMų, bedaryti 9^M 
rytiniuose teflcroHIaoae voko- laiką? . .
rvkščio nukrito tanritemas. fi aMbotfamto tMka užriaa* _ *'•

Kaip tflri KHytenama laite- kyti u&andb. Gulima būtų ta- navo’ 
raštyje buvo spręsta* fHiflė- tai ir stųtyjė podorytL 
■ės nuatytao nuotyki*. Tačiau Kstrirtg tafcmda ptiaa jau 
riiiems dar būta takioj tyas» B totate sfelpreiytirni 
FmumOS ▼anMB.PMVVO WBr TBfOOP » iMMni^yB

seimo . rengimą,' jo programą 
ir ta proga rengiamus kultun- 
nius pasirodymus.

Sennas vyks trijų reikšmin
gų sukakčių ženkle: keturias- 
4ėŠimt mesime Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo; šim
tas metų nuo Lietuvos himno 
autoriaus V. Kudirkos gimi
mo, ir penki šimtai metų nuo 
vienintėtio lietuvio šventojo, 
šv. Kazimiero gimimo.

še jąį aple. savo išvykimą. Ji 
taip, pat domėsis - Atos dienos 
laikraščio žiniomis. Na, tada— 
tuojau po žiniomis iš vakarykš
čio pokrožto— skyriuje “Spor-1 
taš*! — patirs, kad rytoj ir per 
tris dienas paskui Pešte vyks 
lenktynės, p jose grafo “My 
Dream” rungsis dėl didžiosios 
valstybinės dovanos. Vbo kita 

5X jau susidomėjo to nuų- galės jau ji pati suprasti bei
Jis parašė sąvo knygutėje:, tyta pasėkomis ir atplėšė numatyti.
“Grafienė Y. Y7 viena iš žmones laišką. Jeigu ji panorės, galės ątva-

tymiaush||q Cirietaiįjcs didi- B tikro, laiške buvo para- žinoti paskui. Ji žino, kad Os- 
Idų, staibi apoU)o. Nors tuo- Syta tai, ko jte iš anksto tfltė- . taas visada apsigyvena “Ang

lijos Karalienės” viešbutyje. 
Jiems nebuvo ko vienam nuo 
antro slėptis..

Kai grafienė patyrė savo vy
rą išvažiavus, pasijuto turinti 
pareigą pirmiausia išvaduoti 
vargšę nritaltai ir*BnMna mar
gini baį teuvybor pas teisė- 
j* 'flp wU*8vv
apyraolds Mrirodfi B paprašė
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LAISVES VARPAS

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

rengimo. Misterijai parašyti 
konkurso terminas baigiasi Nuo karižty žmonos ginasi

kaip kas išmano

. WHIL WŠ# MluųMės — MėdftoU, Mato.
Kiekvieną finne<ii»wj m* U Iki 12 tol. totedfehia Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai aneat&ai jdnokite ar shtsktte 
veOSM ANTANUI F. KNEEUUI — LltiMMtoa KM* Bnr. M CM- 
tage SI, N«rw»*A Mato. Skyriai: UAaaaian Faraltnre Ca — A. ir 
O. IvaScaf, 828 VV. MuoJoajr. ir Stasys Jakutis. 496 £. Broadway. So. 
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Marfcet. T87 Wėbster Avė. Cam- 
bridse. Masu. Triėfonai: MOniiii 7-1MO; SOoflb B tolia S-4CU ar

pasaulyje nėra brangesnio, 
Jubilėjinė lietuvių sporto kaip ramiai sėdėti ir nieko 

olimpijada, kaip dalis šeiminių neveikti. Italai dažnai mėgsta 
iškilmių, įvyks ateinančių me- kortuoti — dolce far niente

a į

tvarkingoj rikiuotėj, dainuoda- kasis jauninas turi išdrįsti 
mos stovyklos dainą, nužyga- būti skirtingas bei kuklus. Vy- 
vo vėliavų nuleisti. Stovyklos skupo kalba buvo labai šiltai 
seniūnė Marytė Saulaitytė priimta ir stovyklautojoms pa- 
pranešė stovyklos vadovei se- darė gilaus įspūdžio.
selei M. Margaritai, kad sto- Trijų pavyzdingiausiu būre* 
vykia yra paruošta vėliavą nu- Hų atstovės nuleido Amerikos 

bjotų, bet pietiečiai visada no- tūriais kostiumais, pamaldžiai leisti. Tada kuh. V. Cukuras ir Lietuvos vėfiavaš, giedant 
P, L* B, Seimo Informacijos ri išsikalbėti, išsilieti, išsipa- ėjo į suolus. Po palaiminimo stovyklai pristatė svečią ir se- abiejų tautų himnus. Vėliavas 

Komisijs šakoti, o kaipgi išsipasakosi, Švenčiausiu Sakramentu, kurį niūnė angliškai pasveikino Jo (Nukelta į 5 pusi.)

mūsų sodyboje, nes į mūsų sugiedojo giesmę “O Kristau pasakyti porą žodžių. Vyskupas 
stovyklą kartą atvažiavo Nor- Pasaulio Valdove”, kuri vysku- pareiškė savo pasitenkinimą 
wieh diecezijos vyskupas B. pui, atrodo, padalė didety įs- stovyklautojom, jų lietuvišku- 
Flanagan. pūdį. mu ir kstattkiškumu. Jisai md-

Garbingasis svetys buvo pri- Po pamaldų stovyklautojos nėjo, kad Šiais laikais katalikiŠ- 
imtas su tikru lietuvišku nuo
širdumu ir vaišingumu. Iškil
mės prasidėjo gražioje vienuo
lyno koplyčioje. Jaunosios 
stovyklautojos, dėvėdamos dai- 

. . lias stovyklos uniformas arba
tuvių sporto vienetų futbolo ir būtų tinginių pančiai, darbo pasidabinusios lietuviškais tau- 
krepšinio rungtynės.

Lietuvaitė* ii 13 Amerikos 
valstybių stovyklauja mergai
čių stovykloje Putliam, Conn. 
Tai pirmi metai, kada iš tiek 
daug valstybių atvyko mergai
čių. Viso stovyklauja šiuo lai
ku 118 mergaičių. Pirmąsias 
dvi savaites buvo 105. Nema
žai mergaičių prašosi pasilikti 
Putname dar porai savaičių; 
jos nori lyg ir pratęsti malo
nias stovyklavimo dienas.

Staigmena Bet. susiartinimo 
šventė* dalyviam*. Mūsų lietu* 
viškoj sodyboj jau išasfaltuota 
kiemas ir keliat P. C ■-

pasuki nauja kryptim. Jb statęs prie ffio Grande upės, 
žmones vedama iri rankos gyventojų turįs nepilnus 200,- 
dnkrefe grįžtelėjo ir pridūrė: OOO. Sakoma, kad meksikiečių 

—Viso geriausio, tarė, ir čia esą 80% visų gyventojų, 
didelis dėkui. korių dauguma gyvena EI Pa-

Bjų veMfobuvo galima B- so,o kiti tik darbams atvažiuo- 
ją g Meksikos. Nenuostabu, 
kfržgatrinc, ąflrštėse,parkuo
se tikir skamba ispanų kalba. 
Čia visur vartojamos anglų ir 
ispanų kalbos, pvz. radijo pro
grama transliuojama abiem 
kalbom.

šiemet vasaros kaitros var
gino ir EI Pąso gyventojus. 
Laikraščiai skelbia rekordinį 
karštį — 110 laipsnių. Bet 
oras sausas, drėgmės mažai, 
todėl mažiau ir vargina. Vie
noj krautuvėj moteriškė susi
nervinusi dejavo, kad ji išgy
venusi šiame mieste jau 40 
metų, tačiau tokių karščių ne-

47 Manto 
BROCKTON ią ItASS. 

Tel. JUniper 6-7209

.Vienuolyno sodyba yra gra
žioje gamtoje, puikiai 'sutvar
kyta. Kiekvienas svečias turi 
progos patirti seserų - ntrošir- 
duiną, sutikti daug savo pa
žįstant ir pamatyti stovyklau
jančių mergaičių meninę pro
gramą.

šiemet K. MarijOšienė, lavi
nanti mergaites šokti, pasiry
žusi Šventės dalyviams pavaiz
duoti praėjusį šokių festivalį 
Chicagoje —- parodyti gracin
gąją Sadutę ir kitus tautinius 
šoktos.^

Be to, šventės metu bus vi- 
šokių pramogų, laimėjimų, o 
jaunimas galės gražiai praleis
ti laiką bešokdamas.

Tai visi pasistenkime liepos 
28 atvykti į lietuvių susiartini
mo šventę.

Kun. R. Krasauskas, svečias 
iš Komos, per lietuvių susiar- 
tinimo šventę, bepeš toj sakys 
pamokslą.

Mnam, Citon.; rm^anto tra- - dtttė” dideliii parisimu pra- 
dfrfnė Sėtuvių suriartinimo ėjęs Chicagoje, bus šcAamas ir 
šventė, į kurią daugybė Betų- Putnanre. Šios apylinkės Sėtu
vių suvafiuoja ii taniausių viai, nematę šio gracingo šo- 
lietuvių kolonijų — nuo Wa- kio, turės progą B pamatyti, 
shingtono iki Lewistono. Kas 
vieną kartą yra buvęs toje' 
lietuvių šventėje, niekad jos

.Į?',

riodtyti, kad jie dėkoja už pa
žinty ke&imėje to pųkribi.

Tuojau krinta į akis naujas 
žmonių tipas. Vyrai, užsidėję 
skrybėles plačiais kraštais, pri
mena kaubojus. Begis, tik 
durie ktekrienam į rankas po 
ginklą ir leiskis | kautynes, 
kaip rodoma televiztyoje. Mo
terų rūbų spalva aštresnė, gie
dresnė,'nes ižą daugiau saulės, 
gyvumo ir judrumo. Ten to
liau nemažas būrys jaunų vy
rų gyvai šnekufiuojari, ranko
mis ricere&uąja, rottos, tyg ba
rasi. Kiti pusbalsiai dainuoja, 
gitarai ar mandolinai prita
riant. Tai jauni vyrai meksi- — Jeigu tie ponai ir toliau 
kiečiai, kurie važiuoja įvai- sprogdins atomines bombas 
riems vasaros darbams, ieško mūsų kaimynystėje ir drums 
-------------------------------------------- orą, ko gero visi išmirsime ir

Sekmadimaiais 
12:30 iki 1:00 vaL pietų metu

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydM 
BOSTON 15, MASS.

pa£ Uepos datyvavo per 508 žmonių. Det- 
rytiečiai ris labiau ir lahfau 
pripranta prie tos vietovės, 
nes kur gi taip namie bepari- 
jausL Ir- vietos, ir vandens, ir 
savųjų Ša užtenkamai.

liepos 27 riovj^oję vyks 
rindentų ateitininkų trikampio 
sąskrydis, dalyvaus apie 100 
studentų, suvažiuos mokslri- 
viai Mritintokčd^ pradėti savo 
stovyklavimo. Taip pačio jau
nimo garantuotai bus 2 šimtai. 
0 bus ir daugiau. Srinnadtoity 
11 vaL stovyklos salėje mišias 
aukos vysk. V. Brizgyž, pamok
slą pasakys prėL Pr. Jūras, 
giedos šy. Antano parapijos 
dmras iš Detroito. Vėliau bus 
pastatų šventinimas ir iškil- 
mingas posėdis, po jo stotyk- 
laujančių mergaičių programa, 
parengta Nek. Prasidėjimo se- 
.Sertį..

Stovykloje veiks valgių ir 
bealkohc^nių gėrimų bufetai

Kviefiami ir laminami 
vist t Pasidfiaukme g 
lietuviuos veiklos darbais!

Stovykla yra netoli 112 U. 
S. kelio, 4 mylios už Mancbes- 
t» miestelio, važiuojant Aus- 
tin Rd. P. Natas

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 11 d. 

LIETUVIŲ LAISVES PARKE

į -DARBININKttotolBiBBHBlBBB



per diena. Kambariai su vandeniu, 
šiltu ir šaltu bei šildomi. Maudyk* 
lės.' $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. Specialios kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. Privačios kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas.

x Netoli katalikų bažnyčia.

■ At bargaln price due to iU be^tb 
fortaito sėli lovely 9-room house, 
2 baths. Endosed pęrch. Property 
ųomprises 63 acrės, includes sąra
me: bungaiow, bara. out build- 
ings.near eathoiic instltutlons, 

.Asking $20.000. Phone: .
į Elgih 1-7340 (States Isiand)

ROMAIN, KEPT. L.
21 Ormand Avė., Oaklyn. N. J.

Mark These Dayson 
Yoor Calendar

AUG. 18 THROUGH AUG. 25 
“Fourth Annual Mariau Week”

And make plans for the Corning 
pilgrimage to the shrtne of the 
Mercy of God. at Stockbridge, Mass. 
with the crovvning of the famous 
Pilgrim Virgin statue of Our Lady 
of Fatima. Also plan to attend 
PoHsh Day. Aug. 11 and take part 
in the Holy Procession.

NEW BRADY HOTEt 
15-17 South Arfcaasas Avė. 

Atlantic City, N. 3.
American and European Plan 

Reasonable Kates Near Churėhes 
One block from R. R. and Bus 

Terminai; Blocks from Beach 
Thornas J. MeDeneugk Jr.

Mnnagcr 
AT 4-9209

TALARSKI
F U NERAL HOME

gS|l

• OTEVIEWMANOR r
. DEPT. L

. Savininkai F <fcG Tuanttee 
CatekflL N. Y.

TeL CatekOl 897 M1 
Elegantiška užeiga, erdvi <100 ak- 
- rų> gražiuose. Catskill kalnuose.

1260 pėdų aukštumoje, Amerikos

HMPEL INN. - .
UVTNGSTON MAN0R 6, N. Y, 
Pbone—Livingston Manor 290 

Beautifully loeated on Shandelle 
Lake 160 acres, 2,500 feet glevat- . 

ion, ExceUent meals, hot and cold 
running water in all rooms,show- 

ėrs on floor. Boating, batbing, 
fishing, No bar. Near cathoiic 

chūrc.
/ ' Rates on Reąuest

Flvshing Imported Cars 
1354» Northern Blvd., 

FL 3-0200
Annotmces- the opening 

of the -
Largest f oreign and sports car 

Service center in N. Queens.
6Mechanics atall timės 

Call our engineering division 
for modified sports cars 

airi special-built racing cars.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
meni y tvirtinimui

V'1 — ——

feople
Grarious living, city conforts, 

individual care, eycellent food, 
hornė-like -surreundBgs^single 
and double rooms. $35 weekly.

Write or phone.
Lpndon Hill Hotel 

Jacksoir Mills, N. J.
TekLakevood6-2255

RFVEBVIECT'FARM 
Prattsvilie 5. N. Y.

TeI.r3-«>4 —
‘*For fun— For rehuation" 

Sėt at the edge of the town high 
up in the Catskills. Modern rooms, 

also private cabins. Excellent 
cuisine servfed hotel style. Swim- 

ming, fishing, bicyde, lawn sporte, 
dancing, horses, ehuręhes and 

golf. Families invited, $35 to $40 
Write or call: Mrs, MOORE, Prop.

reikia nė aiškintis. Aš pats 
tai matau. Bet mhne stebina 
tamstos akiplėšiškumas. Kaip

Skaitykite "Aidus" 680 Bvsh» 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Juozas Andriuli* 
fctNERAL MSUItANCS MtOKBR 

CONSULTANT - NOTARY FUBLIC

tamsta drįsti sakyti “aš nema
čiau, aš nieko nežinau”? Jei 
lėkštes nelaksto, tai kaip ma
tysi, o jei ir laksto, bet dan
gui esant debesuotam, tas pats 
pis. Ar tamstelė pritari mano 
sveikai logikai?

— Apsijuokčiau nepritarda
mas, bet, — ėmė nekantrau
damas raukytis praeivis, — ko 
Čia prie manęs prisikabinai?

— Žiūrėk, — Šaltai dėstė 
ponas Toks, — tamsta man 
nepatinki. Yra daug žmonelių, 
kurie nėra matę skraidančių 
lėkščių, bet dėl to jie nei kiek 
nesirauko nei nepyksta. Trauk 
sau sveikas ir nebijok lėkščių!

Ponas Toks nykščiu pasi
krapštė pakaušį ir sau pačiam 
pridūrė:

— O vienok dalykas moks
liškai paaiškėjo ir man, ir ki
tiem.

NAN-RO COTTAGES •
Gmdeasto <2> P*. Dept. T.*

Vacation Paradise. Modecę., comp- 
leteiy furn., hTceepiug^ cottages.

Uv. rm. open firepiace, Idtchenet- 
te, 1-2-3 bedrms^ bath, heat.

Natūrai pool. Sports. Low rates.
Spėriai Honevmoon rates. Booklete.

TeL dteseo SSSS-7S81
TBAVEL

PAIEŠKOJIMAI
Balfo centrui būtinai reika

lingi sekančių asmenų adresai: 
Hermann Freigm, Robert Ge- 
gugeit, Jonas Sfinelga, Kari 
Schulz.

Visi yra neseniai atvykę ir 
jiem Balfo centre yra svarbūs 
dokumentai. Todėl patys ieško- 
’mieji, arba apie juos Žinantie
ji, prašome pranešti Balfo 
centrui: Balfas, 105 Granu 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Pittsburgh, Pa.
Liepos 27 šv/ Pranciškaus 

seserų vienuolyne vienuolika 
S^Crų^minės 25 metų sukaktį. 
Minėjimas prasidės m^iomr' 9. 
vai. ryto. Mišias aukos kun. P. 
C. Cėsna, šv. Juozapo Maha- 
<noy City parapijos klebonas. 
Pamokslą sakys Msgr. John M. 
McSherry, šv.-Povilo parapijos 
New Yorke, N. Y., klebonas.

Sukakties sulaukė šios sese
rys, gimusios iš tėv/ lietuvių: 
S. M. Alverna ir S. M. Dolo- 
res, dirbusios, šv. Jurgio lietu
vių parapijoj Detroite; S. M. 
Esther, šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj, Grand Rapids; S. M. 
Pierre, šv. Petro ir Povilo pa- 
rap., Ehzabethe; S. M. Aųuina, 
Apreiškimo parapijoj, Brook- 
lyne; S. M. Ahcilla, šv. Kazi
miero parapijoj, Nashua; S. M. 
Pins ir S. M. Tarcisia, šv. Juo
zapo parapijoj, Mahanoy City; 
S. M. Justine, šv. Vincento, 
parap. Pittsburghe; S. M. Eve- 
lyn, šv. Jurgio parap. Phila- 
delphia; S. M. Georgene, šv. 
Jurgio parap. Shenandoah, Pa.

(pr.)

Vyčių vedama radijo valan
dėlė ‘ .Katalikų valanda”,
transliuojama sekmadieniais 
nuo 1:30 ligi 2,-00 vaL popiet 
iš l^LOA riestuvo, liepos 28 
ruošia didžiulį pikniką Lithua- 
nian .Country Club,» Route 51, 
prie Coal Valley Road, Jeffer- 
son Township. Kaip paprastai, 
į šį pikniką susirenka daug 
žmonių net ir iŠ .tolimesnių 
vietų, todėl yra proga pasima
tyti su. draugais ir bičiuliais. 
Visi lietuviai kviečiami lanky
tis ir pasivaišinti gardžiais val
giais bei gaivinančiais gėri
mais. Jūsų paliktas vienas ki
tas doleris eis vyčių kultūrin
giem reikalam. (Ž.)

fMrtte fniifliin «T the sferine 
ofnlnt Bernadette at Lourdes

Hold in your hands this wdnder- 
ful Cross whieh contairis a flasket 

rfWater from the miraculous 
Fountaln of Lętudes, for you to 
keepor to gtve as a never to be 

forgotten gift_
Send 2-00 now (No C. O. D.) A 
Satisfiaction guaranteed or 

money back. .

StaUonefey ąnd Luaėheonetee Loc. 
|' Vol can be verified. Next to A 
■' and Fs largest supermarket In 

statė. Lge shopptag center in 
: Clinton. N. J. Brokers proteeted.

Bdb. Rose owner, '* - 
1C7 MiŠte Neck Rd^

Great Neek. N. Y. HV 2-5M»

pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt ^rend^as. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams fr geresnėms kzaųtavtas, 
kad Jūs tiek tšpopuliarinot SficMgan Farm Sūrį, koris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį. - I -

GEORGE GALCNAS
HM Caniff, Detroit, Mich. TeL T. O. I-TMS

PRIE CITY SAVTNGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos,vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilutę

SIUNTINIAMS į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kosthnnams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
—Maitos ir ^rayoninčs medžiagos parduodamos griežtai urmo

kaitusį pakaušL Tatt tas jas 
matęs; ta® anas £|dė$ę&. Po
nas Toks pats ryfosi 
rimtai ištirti ir tuo reikalu 
duoti visuomenei prasminga 
stųdją. ’ >
j Išnėrė jis į gatvę ir čiupo 

pirmą pasitaikiusį praeivį:
— Be jokių išsiraitymų sa

kyk man, ar .tamsta matei 
skraidančią lėkštę? Supranta- 
ma, ne virtuvėj, o. padangėj,— 

„dar pridūrė.
— Kada? — išsigandęs akis 

vartė praeivis.
— Laikas ne tiek jau svar

bu, svarbu lėkštės ir pats jų 
faktas, — oriai dėstė ponas 

■•Toks. -r; .
— Kodėl? — vėpsodamas į 

viršų klausė praeivis. — Gal 
jau pasirodė tos lėkštės?

~ — Tagis, ko ir asai klausiu 
tamstelės. _ -

— Bet aš lig šiol jokių 
skraidančių lėkščių padangėse 
nesmi pastebėjęs, — gynėsi 
praeivis. —, Gal tamsta būsi 

? užtikęs? Ir man būtų įdomu 
išgirsti ką nors pozityvaus, at
siprašant apčiuopiamo.

— Nė velnio! — riktelėjo 
ponas Toks. — Matai, dangus 
kaip šikšna. Nuo vakar apsi
traukęs debesim

—' Jei tamsta negali per 
rūkus7 nieko įžiūrėti, kodėl aš 
turėč? — paklausė praeivis. 
# — Atsiprašau! — riktelėjo 
ponas Toks. — Skaitykimės su 
žodžiais! Aš nesakiau, kad 
tamsta matei arba turėtum 
matyti. Aš tik paklausiau, gal, 
sakau, kartais' ..

— Pats jau pastebėjai, kad 
aš negalėjau matyti jokios 
lėkštės, kadangi, kaip poetiš
kai išsireiškei, dangus dėbe- 

“ sntitas it Skšna, : aiškinosi

— Aš nemačiau, aš nieko 
nežinau, — teisinosi praeivis.

— Kad tamsta nežinai, ne-

DISPLAY

Cars Trucks
Convertibles

VOLES WAGEN
Ąuthorized Dealer 

Overseas—-Local Delivery

Charles L Weis. Ine.
215-22 Jamaica Avenue

Queens Village, L. I. .
HOllis 4-2929

iįiiiojiyii;w^dyŪjyiįįii«Li< i inryu

\ įGIVE Youbi čaJi A 
SPfilNG REFRESHER .COURSE
For Putom4 of Šaate Maria Parišb

~ StųsigB! Special -
7Bw>^ficad&. Oil—į

« Mtjor Espezžs ’ T
• Cooling- System Surveyed

. • Lubritorium Siiakedonrf-n
• Breke System * Front Ead
. TOTAI______________ >__ $19.95

WESTM<JNT MOTORS, INC. 
TY 2-0100

26411 Tremont Avė., Bronx. N. Y.

STANLEY METR1CK a

1894 IV. 47th SU Cbicagu, DL TeL Yferib ?-$m
JOHN SHL’RN A

5418 Su. Albaay, Chicagu, IIL ‘TeL GrevebiB €-*983

Užpildomi federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

pautoM draudimo htaifoae apdtMdtama ««wĮbHieA. 
namui, indbai, barniai ir fe—mhih cortM mm <nlm ar ftaMa 
rulfų ącmkaiuybts bei pavogimo, save gattee amMnmtt ragė 
nelaimingų-suiuiumų bei Mfita, karte apmokant ir mumnif

351 Pack Street, New Britain, C—n.
JONAS JAKUBAUSKAS

634 N. Denisun Street, BaRūnere, Md. TeL LeBgireed 6-2822

— šikšna ne šikšna,— spau
dė ponas Toks, — bet sakyk 
man, tos lėkštės skraido ar

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI, 
W Maįde IMBR* — i. ?

Maloniai patarnauja Hetariams m^jai įruoštose patalpoM, 
jprlHnefrra knfepM. 

CHapei 6-13T1

' MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Praspecl Street, Hyde Parių Mass. TeL Hyde Park 3-29*5

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATKMRYTAS OFISAS 

SIMM HNIAMS GABENTI I SSSk
| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ES7UĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
mftfĘiem, vairia* ir t. .

Mw«iMa*iwr naUrie imNhMtaA MMiJu. Iv «6čv*4»«.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI < VALANDŲ MGYJE.

Siuntėjui įteikiama* periu pakvitarinam apie -
— Siuntiniai pririat«wni gavėjui 7-8 aavaičių bėtryjr. ' 

Siuntiniai, riunčianti mo pariu. prtetatumi.7.10 bkayj 
SiuntvjRa cauna amnenHfcua gavėjo pakvitavimui 

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTtWAMAS
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIMEČIAMS! 

bffaM atdaras kariben nto 9 vai. ryto Iki 8 vai»vakaro 
9eRagiMilaU nuo 9 vai ryto ir 4 vai, po pieta. ■ 

Reikalaukite katalogų. Mykite rubrikai ori* «hgfl«cal 
NetoH Pritnayivanljoo geHfcrilo riMte Neemfke , ■ 

PWKAGEEXPRESSCO.



Si'.'.į'.V : : • it

LIMOUSINE SERVICE

LITU ANUS

VEDELIVER

SIUNTINIAI J LIETUVĄ iterfi.'iti.ii

Looa Lake, Chestertown, N. Y. 5 
yearo oid. Ltvfngroom, two bed- 
room*, kitchen, glarted ta am

Ideal for vacation, retirement 
Small family. Near Catholic 

institutions and beach, fishing, 
2 bedrooms, 2 yr. ėM tanch. =

Mitton, Del. Hog Aidpcultry fbrrn, 
spiendid opportunity, ooly 15 mile* 

f rom ocean resort A 
lirig, Severai outbuildttnga, priced 
very roašonalrie. Call Sroeetman 
UL 2-2868, Brooklyn, N. Y.

DRAPERS f . 
exp. on dresses; good pay in 
our plant; steady year round

ritaitMii»Wari»!i
" , X , - - r J. J* ,

Harriette Luster, Retator 
Sparto Tbsatre Centre, Rt. 15 

Sparta* N. J. Next Mullers
• Delicatessen. Phone:
Lake Mohawk 8405-3481

ElectricaL Masonry, Cement, Brick 
Ali Boroa, Low Kates, Terms 

v IE 4-5927 — 47M4
For estimate ask Dept. ‘‘L”

4-room
N. Y. Oi 
broke£

RESERVATIONS: BANOUET OFFICE 
ei «-moo

Before and After the Theatre visit the famous and 
Intinurte HoM Pfccadilly Čirens Lounge.

plot 100x258.8 rooms, modem.
7 yean oM, full vrsterprocf ceBar, 
Asktag $35,000. In CatboOc cotb- 

munity. Call ar write A. Robtosoa, 
52 Short Roėd, Patekome, L, L, 

or *rite Box.No. 5-16, Rm. 830,11 
W. 42nd SU NYC. Tel GRover 

5-006

LAKEMOHAWkLI- 
Charming 3 bedrooms year 

round home; oear beach; liv- 
ing room with fireplace rąised 

dinrng area, kitchpn, hath 
automatic heai; garage.

New York' 
Basernent to attic, Interior and 
Cxteriof Čarpentry, Ptumfibig and'

NOW IS THE TIME TO PLAK FOR THAT LATE 
SUMMER ANO EARLY FALU WEDDINQ PARTY 

e MODERATE PRICES 
e DIGNIFIED ATMOSPHERE

>w. 2$ miles 
900. Grinda, 
way 9-1073.

Three miles to Catholic church

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN 

Near publlc and parochial ecboola, 
shopptng center and ekeeUent ttans-

South Side. Near SL Agnės Ca- 
thedral. 7»į room. Cofonlai, 3 

bedrooms, 1% bfeths, dttfag ttn. 
living rm. with fireplace, naodern. 
large Hollywood kitchen, breek- 
fast rtn. screened teraoe, outslde 
bArbequ*. 2 car gatagte. Aaktfig 
$24£00. Pleaae Seethfe kome. 

0wner, RO 6-1282

College Perint, >17,980 hoose, 6 
rooms. Also finished attic. Suit 
large family. Near Whitestone 

Kridge, school and Catholic Ins- 
titutions: (te landseape shaded 

1/4 etere. 
Hlekory 5-6885

Hempsteed SČ:LSK 2:3 (1:2)
Pereitą' "šeSiH3di^< - mūsiš

kiai atsigriebė prieš Hemps- 
teadą. Žaidė: Saveikis (antrą 
kėlinį Didžbalis H); Krušins- 
kas, Mileris ; Didžbalis H (ant
rą kėlinį Saveikis), Daukša, 
Samsonas; Butrimas, Nugent, 
Haghey, Remėza, Beleckas.

Mūsiškiai aikštėje vyravo ir 
turėjo laimėti lengviau. Deja, 
keistoka vartininko Sąveikų 
paradas, o vėliau i? antra gy
nimo klaida — davė prieši
ninkui pasiekti du įvarčius.

• OPPORTUNITY 
for coupŽe in Yonkors

Delicatessen, Grocery Štare 
(Yonkers). Opposite Catholic 
church. ŠuibdHe for coiiple.

Reasonable price. Owner 
YOM718 

retiring. Closed Monday.

MATĖS MOTORS

GE443S0
Complete paris and Svcs. 

Open lfl lt p. Dept

Montmfie žMIrn p-bes lai- 
mėjo M. F<« s«lx7 t£, & Mat- 
thai 6, Williams,
Witt'fr EL VUres po5^ž tŠ.
-FovItaE Tantmifc po Mil- 

waukee turnyro, kur dalinosi 
trečiu įdėtą, pustaškiu atsili- 
-kę&nuo garsiąją Amerikos 
messtarių — L. Evanso ir D. 

pakviestas atstovauti

Ne* Ijeveto
Choice Neighborhood 

t $25^00 Complete
3 bedrooms, 2 fuH bathš, vinyL 
tiled. Hotpotat kitehen, paneled 
den. 4 blocks to High & Public Ftashmg Bway, l-^am. $25,000 

9 nns. 2 batte, finiriied re- 
crėation rtn. 2 car garage^ 

40x100. Near all transitzand 
/ Catholic instituįtions.
Cafl owner. FL 8-52»

tas ir šalus telairiis vanduo. Vb
-1 a - U<_j - J LwOKi pasmBJCHxnBn^Dm> juo* 'pesves 

garsusis HFT JAJHKKic. BggNE: 
piano Akordeono spedajakstas.

P. O. Rox 138 Hkines FalH 
Grtene Cfc, N. Y. ’ >

55Ž BELMONT AVEMDE, BBOOKLYN 7, N. Y.
TU.: Di (MB22

Darbo valandomis: nuo 9 vaL išryto iki 8 vaL vakaro kaadicną 
KLLHENTV PATOGUMUI VEDOA MUSŲ POJLALA:

084 taMai Avme, Brooldya 8, N. Y.

tenS^A’ 
; pĮane,. garage. ap.
- (rikmees e^ras. Orig. wr>- 

$16J00
Near.Parochial School and 

' Cath- Church. R(5 3-4724

Engilsb tudor; beamlfully land- 
scaped; 75x100 plot; 3 mastersized 

bedrooms; 22* ttvtag room; fire
place, full dinihg room; large kit
ehen with brtakfMt alcove; ssmi- 
finished basemėnt; eapansMn attic 
Near Catjioiic inftttutibns. Asking 
$16,500. Principais only. FR 8-2728

res, all modm in kit-
. ' * ląim^CZTl < DS*BS TvZT&CCS

m cstbone
Sstras. Įtart be arta to b* iųpprec-

tatod. Offi:

LINCOLN KOMES
N. MagnoUa SL, Off Washingtor 

Avė, Peafl RIver. N. Y.
Peari River 5-8232 er

. Gregory (N. J.) 2-0351 
DIRBCnONSr G, W,.Bridge and 
Route 4 to KindetKamack Road, 
Nortk ert Kinderkamack RiL, tštocb 
DeCtSDO Jt^eeuTl ov., z^eftZT zllVBF. 
to dead end. Tum left to MagnoUa 
SL and right to ModeT Hemo.

6 BOOM BOUSE FOB8M89 
Forestbur^h, Sulfivan Cbunty, NY. 
' Price $8300. 6 Rooms and bath, 
large ghrage, water, gas, dectr, 

In houae: frontage 125 feet Hlgh- 
way 42 to mali box, Raute L 
road to houae. Near Sboo Foo den 

on 42, also St. Joseph** Ctanp.
Easy to find. Fbcme

WHEN YOU NMED 
GARS JNW VVfeStMNGS 
AND ANY OCCASON 
RENT A CAIHULAC 
ATRKASONABU: 

ERKĖSFBOM 
ČONNOIXY*S UMOU8INE 

a SERVICE 
PRIVATE RENTALS ALSO 

PHONE NOW

2 šeimų *%tad-detadied” narnas 
5% ir .6 krtniK apStatoma variniai 
vamzdžiai, gardas, naujas stogas, 
švarus rajoataų Kaina prieinama 

y 8,250 
Lupo Remty Co.

88 SL ir • Avė, Beoeklyn, N. Y.

Small fireproot cinder block ben
galo* oa % aere vroodBaad adjote- 
ing Jesuit Gonzaga Retreat House.
Ideal for professional retired OK 

couple. Easlly converted to all 
year round residence. One hour 

from Bronx via Thruway on 
Mountain Road and Seven Springs 
Road and one mile from 23ndorert
Park on Routo 208 and 2% miles 

from Monroe vmage. $M00; 
% carti and balance on 5-year 

mortage. Key ai Tošy Ward, next 
door. Lhrlng room 28x15,12 feet 

beamed ceiilng. Electrie.combinat-
n —■ < e* -S- -m 4^w ^aion Kitcmnettev ncm»iun 
place, one bedroom wtth riw*er 
and storeroom and ĮMnkhom* ta

R- J. Zards-Bros. Prop.
Telef. HAines FaUs 586 - 

Elegantiška "ir puiki užeiga 

moję. Gemrirti*^ tri^iiii ta; 
vintako. Pamėginkite^ kad tikėtu
mėte. lįfe taodttta gan-

8<M,VI3> v 
No Mattpr What Your Garden 

Probtem We Can Sotve It. 
Penrianeat Lašms, Started Nbw, 
Reasonable Prices, Phone Now 

AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Home 
DANNTS GARDE# OENTER

• SUPERB MENU '
O COURTEŪS JĘCPERT SERVICE 

Your Bridal Sufte *nd W«dding Breatfut 
indudod in Prfco.

Siunčiame siuntinius į Lietuvą su vilnonėmis medžiagomis kos
tiumams ir paltams, vaistais, oda, maisto produktais, taip pat 
dviračius, akordeonus vokiškos gamybos, siuvamas ir mezgi
mo mašinas ir tt Štai keli kainų pavyzdžiai: ( x 
DVIRAČIAI: moteriški ir vyriški "
AksiMSOnšl vokiškos gamybos ....  ........ nuo $51j00 Hci $1,297.00
Staliaus įrankių komplektas ....................    nuo $27,00 Iki $0040
Oda Ir visi reikalingi priedai dšl trijų batelių ...... .............................$3EOO
VHAonš anglUlMi medta^i kostiumams ...... nuo $1940 iki $0140

* ■ D>ZDKUS MEDSIAGŲ PASIRINKIMAS 
Medžiagų kokybė ir pristatymas yra ptaaal garantuotas

Vaistai stunėiunl te oro mštu. Išpildomi ir Lietoms daktarų receptai. 
Reikalaukite mOsų ka&togų ir rinformactjų, meo mielai visada, 

atsalsime ir patarnausime

' HUmboldt 3-9867 
TRYTHENEW . 

HEALTHRJLLY AlRCOHDm0N£b

Venice Restaurant and Pizzeria
Tudor Cape Cod—6% rooms, 3 
bedrooms, Field Stone Brick — 
State roof. Insulated garage, fin
ished basernent with complete kit
ehen and Uving room, near Hofs- 
tra and Adelphi Colleges. Mušt be 
seen. This is real value for $19,- 
000. Phone-for -appointment IV 
9-4213 Fridai Eve. All day Mon.

AUCORD, n. y 
eta ta wrtte to'

FRANK AtlTERI
Rate 209, Stone Bridge, N. Y.

Phone: Ktugston 3U1 
Httafans 4602

ffiimns valstybės ‘^Champion 
' of * Champions” rungtynėse 
Darbo šventės savaitgaly. "Yotn- 
kton S. D.

K Latviu šachmatu kongreso 
metu įvykusias pirmenybes 
laimėjo' 17-metis Ivars Kaime 
iš Philadelphijos. Jis sukorė 
6^-^ taško ir laimėjo $250 
premiją.

Detroito lietuvį turnyrą 
laimėjo R. Juozapaitis su 10— 

’ž'tašk^, ArGflvydfc 1į J. Gal
vydis ir J. Orentas po 6, M. 
Gilvydis ir B. Petrauskas po 
4V^, S. Ujasevičius su 4 tš, 
Juozapaitis turės persirungti 
su meisteriu Kaziu Škėma dėl 
Detroito lietuvių nugalėtojo 
vardo. '

Pasautto studentę p-bėse 
JAV komanda (Lombardy, Me- 
dnis, Feuerstein, Saidy, Sobel) 
laikosi ketvirtoje vietoje, po 
Sovietų, Čekoslovakijos ir Bul
garijos. Viso dalyvauja 14 val
stybių. Amerikiečiai be anglų Ypač antrame kėlinyje Visame 
nukirto dar švedus 3Vž%, Is- aiškume išlindo mūsiškių kon- 
4andqą ir Eųuadorą po 2Vž-l%, didjos trūkumai. Net ir pir- 
prieš suomius turėjo 3-0 (1), mame kėlinyje gerai žaidęs 
su danais 2-2. Remėza vėliau atsileido. Puoli-

. Bobby Fischer iš Brooklyno, mo iš bandytų naujų puolikų 
N. V, 14-metfe"&nerikos save pateisino tik . Naghey. 
nių čempionas, gavo pakvieti- Jeigu mūsiškiai nepadirbės* 
mą atvykti rungtynėms į So- tai žaidynėse Rochesteryje tik- 
vietų Sąjungą, rugpjūčio pa- rai menki pyragai laukia.

Attetas

HOME OWNERS DEAL DMECTLY WITM ROMI 
BROTMERSON ANY JĮDB FMM OĖAAR TO ŪOF 
AND M* ON THN ilALMMBft C0MMKHM 

NOMONCY WWN, UP T07 YSNU TO MY
ALtatAndrt • HKAT1NG • FMMING
a4£ tanas • bon wokk • snmro
nitaurt • DORMEBS •
BtaiBOOMS • MASONRY :
riWi II I V KHCHENS • STONK.reONTS

ModeI—Long Beach Bd. 
North to SbepherdSL 

Kirty Homes — LY 9-6016



NEWARK, N. J.

NEW YORKAS

MODERNIŠKA KOPLYČIA

108-11 Sutphin Boulevard,

Matthew P. Ballas;

EVergrven 8-9770

sakys pranciškonai.

St Antbony’s Giris Drill Team, Attston

Groja Al Stevens orkestras

SEKMADIENI
Catskill kalnuose.
DAR PRIIMA UŽSAKYMUS

William J. Drake-
DRUSKOMS HAU

liūdime paliko žmoną; Palaido
tas šv. Benedikto kapinėse.

Federacijos jaunimo stovyklai 
paaukojo 1000 dol. Anksčiau ta 
pati bendrovė buvo * paaukoju
si dar 200 d<d.

rius, prašom kreiptis į parapi
jos raštinę.

liepos 23 “Cristoforo Colum- 
bo” laivu grįžo iš Italijos, kur 
jis metus studijavo dainavimą. 
Trumpam sustojęs BfooHyne 
pas savo gimines, išvažiavo j 
Chicagą, kur gyvena jo šeima.

Maldos Apaštalavimo 
susirinkimas bus rugpiūčio 2 
8:30 vaL vak. šv. Petro parapi
jos salėje.

?: 30 vai. — MENINE PROGRAMA,

Dariaus-Girėno minėjimo, 
kuris įvyko liepos 19, Liet Pi- 
liečių Klube, programą pradė
jo B. Spūdienė ir visų papra
šė atsistojimu pagerbti žuvu- 
dus lakūnus. Amerikos ir Lie
tuvos himnus sugiedojo Irena 
Stankūnaitė,

4-8 vai. — ŠOKIAI

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Km. dr. J. Starkus, '
lietuvių parapijos klebonas 

Bayonne, N. J., buvo užsukęs 
į šv. Petro parapijos kleboniją.

Kurią išpildo Bostono arkidiocezijos CYO Čempijonai

Atletę klubo piknikas
bus rugpiūčio 17 Polish Na
tional Hali, Sutphin Blvd., ten 
pat, kur vyksta visi lietuviški

Antanas ’ Va&as • Vaškevi
čius birželio mėn. buvo ištik
tas sunkesnio širdies smūgio ir 
Clara Maass ligoninėj turėjo 
išbūt, 33 dienas. Anksčiau jis 
aktyviai reiškėsi lietuvių vete- 
ranų eilėse, 29 vyčių kuopoj, 
būdamas kuopos ir apskričio 
pirmininku. Paskutiniu laiku 
A. Vaškas dirbo teismo * įstai
goj. Ligonio draugai linki grei
to ir pilno pasveikimo.

Reikalo Vedėjas 
669 Gnnd Street 
BrooMyn.N. T. 

NOTARY PUBLIC

Angelę KaraHonės par. 
bažnyčioj* ’ 

parcinkulės atlaidai prasidės 
rugpiūčio 1 vakare 7:30 iškil
mingais mišparais ir pamoks
lu. Atlaidų dieną, rugpiūčio 2, 
ntšios ir pamokslas bus 9 vai. 
ryto, vakare mišparai ir pa
mokslas 7:30 v, v. Pamokslus

šv. Cicilijos parapijos,
Iselin, N. J., ^metinė paroda 

— bazaras prasidėjo liepos 22 
ir tęsis ligi 27. Parodos metu 
programoj pasirodys pasauli
nio garso asmenys kaip Bus
ter Grabbe, Gene Jimae, Ross 
and Ross trupė bei kit Vieta 
pasiekiama Garden State Park- 
way, išsisukti ties Metuchen. 
Lietuviai kviečiami atsilankyti. 
(Skelb.)

Išnuomojami 2 kambariai 
ir virtuvė su apšildymu, 670 
Belmont Avė., Brooklyn, tele
fonas TA 7-8293.

Tėv. KL Žalafis, OFM, 
trejetą metų gilinęs Šv. Rašto 
studijas Romoje, liepos 23 
“Cristoforo Columbo” laivu 
grįžo į Ameriką ir kuriam lai
kui sustojo pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne.

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Fonat tatfcway Statfoa)
KWo Su

Effecthre July 1, 
dividends witl be compounded 

4 TIMES A YEAR!

Kaip jau buvo minėta, Ži
butė tėvynėje įskiepytų idealų 
nepamiršo ir jųjų čia neišsiža
dėjo. Nors ir labai buvo užim
ta mokslo reikalais, vis dėlto 
rasdavo laiko dalyvauti ateiti
ninkų organizacijose (priklhu- 
so NeVv Yorko studentų ateiti
ninkų skyriui), Lietuvių stu
dentų Sąjtmgoje ir kL Ji savo 
kuklumu, darbštumų ir tvirtu 
pasiryžimu yra tikras pavyzdy* 
mūsų jaunimui

Naujosios daktarės tėvai-gy
vena Kearny, N. J. Dr. St 
Daugėlą buvo ilgametis Rasei
nių apskrities ligoninės vidaus 
ligų vedėjas, dabar praktikuoja 
West Hudson ligoninėje Kear
ny, N. J. Džiaugiasi . tėvai 
matydami gražią dukters atei
tį, džiaugiasi ir visi Sos kolo
nijos lietuviais turėdami -savo 
tarpe naują lietuvę daktarę.

Sėkmės ir gražios ateities 
daktarei Marijai žibutei Dau
gėlaitei!

Išvyko iš Bostono
Šv. Petro parapijos choras 

liepos 24 surengė išleistuves 
keturiems išvykstantiems cho
ristams. Iš Bostono išvyko Va- 
saičių šeima, kurios trys na
riai giedojo chore. Taip pat į 
Vienos ‘muzikos akademiją 
studijų pagilinti, išvyksta Da
rius Lapinskas.

BBOCVTON FJUR GBOUNDS
BELMONT STREET, ■ BROCKTON, MASS.

1957 m. liepos-July 27 dieną, 
šeštadienį, į Metinį Kriaučių , *

srovėję ūmos uetuvių sa«* skystos
CK.C. W. of A., Local 54. C.I.O.)

Kviečia visus, jaunus ir senus,

VAITKUS 
FDNEB’AL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorių* * 
>. ir Balsamuotojas 

Cambridge, Mms.
NOTARY PUBLIC

šokiai
Rugpiūčio 3 d. Romuvos 

parke Brockton, Mass., Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų rėmėjų 
Bostono- Skyrius rengia šokius, 
kurių pelnas skiriamas seselių 
koplyčios statybai

Teodoras Vancė, 88 metų, 
mirė liepos 23, laidojamas 
penktadienį, liepos 26, iŠ Aif 
gėlų Karalienės parapijos baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

jai akomponavo 
tėvelis muzikas J. Stankūnas. 
P& Jrajbų jiedu ijfofldė riaimi 
programą. Kalbas pasakė J. 
Tysliava, J. Pėtrėnas, J. Žal
tys, ir P. J. Montvila. Aukų 
salėje surinkta. 53.70 dol Dar 
pasižadėjo; J. žaltys, B. Spū
dienė, S. Briedis po 26 doL ir 
P. J. Montvila -— 25.doL Da
bar ižde yra 6750- dot dar 
trūkstą tūkstanties' dolerių, 
kad rugpiūčio mėų. būtų -gali
ma pradėti paminklo statybą. 
Komitetas prašo, nedelsiant 
daugiau paaukoti Ir padaryti 
pasižadėjimų.

pinigines dovanas, laimėtas 
per Angelų Karalienės parapi
jos pikniką. Neatsiėmė šie 
numeriai: 7126, 5002, 3125, 
14744. Kas turi šiuos nume-

iš'tėvynės kieąlai neišnyko, v Uariia na»už-
betdar labiau tremtyje reiš-
kėši. Nesudėjo ranku ir^e- . N. J. riene-
nusivylė gyvęnimu. Kibo to- -.7
liau j mokslą. ir tame Ried 
miestelyje baigė 5, 6 ir 7 
gimnazijos klases.

Vėlyvą 1948 pietų .'rudenį 
Žibutė su savo tėvais pasiekia 
šią šalį. Čia ji ir neieško pel
ningų uždarbių, kad geriau ir 
gražiau įsikurtų, bet ir vėl 
varsto ginmarijos . duris, kol 
pagaliau 1949 ni. baigia liku
sį gimnazijos kursą Bromx, 
N. Y., su aukso medaliu.

Baigusiai gerais pažymiais 
vidurinį mokslą, Žibutė Dau
gėlaitei atsiveria' durys į aukš
tąsias mokslo įstaigas. Ji apsi
sprendžia būti medicinos dak
tare? Iš pradžių stoja į New 
York University Premedical 
School ir ten ketųrius metus 
mofcosi medicinos, žią mokyk
lą baigė 1953 m., gaudama 
Bachelor of Arts laipsnį. 1953 
metais priimama į George- 
town University School of 
Medicine Washington, DC, ir 
ten ketonus metus dar semia
si medicinos mokslo žinių, li-

li. Y., pas savo gimines, ir 
Floridoje, šią savaitę vėl išvy
ko į tarnybos vietą, Vokieti
jon.

F U N E R A <. HOME
M. P. BALLAS—DIrefctortm 
alb. balibonas-balton

423 Mrtropohtan Ąve. 
Br. oklyn, N. Y.

mis, Frriburge i Br. mirė 
Bruno Stogus, gyvenęs Wood- 
haven, N. / Y. į Europą buvo 
išvykęs sausio mėn. Ispanijo
je, Malagos miepte, baigė spe
cialų ispanų kultūros jnstitur 
tą. Lankėsi dar Afrikoje. Grį
žęs keliavo į Prancūziją, iš 
ten į Vokietiją, kur susirgo. 
Birželio 13 buvo operuotas 
Freiburgo universiteto kliniko
se. Trumpam buvo atgavęs 
sąmonę, bet, galvos operacijos, 
neatlaikė fr nūrė. "

Savo kelionių įspūdžius ra
šė Darbininke.

Apie velionį plačiau bus ki
tame numeryje.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

Naaja modetnHka kopiySa Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miaustomis kainomis. Kainos tos 
pafios ir i kitus miestu*.
Betate TeL TB

PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ, 

POUSH NATIONAL HOME PABKE 
IR PATALPOSE,

Jamaica, N. Y.

Ar saulę švies, ar lis su perkūnais lietus 
kriaučių piknikas vistiek bus.

Pradžia — 2 vai. p. p.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

RAŠYTI AR SKAMBINTI:

S. Kraunaitis

BARASEVICIUS ir S©NU« 
F U N ERA L ROM 1 

25-1W. Broadway 
South Boston, *Mass. 

^OSEPH BARACEYIČIUh
Laidotuvių’Direktorius ' : 
T«L ANdrsv 8-2590

ne ir Darbininko redakcijoje
ir papasakojo įdomių savo per-
gyvenimų M misijų darbo Kk
**>>• Yorko jau^T

Mirė Bruno Sto&ns bos tanitetą. Ta

per New Yęrim jauoimo sto-

Ainerikos Balso lietuviškojo 
skyriaus vedėjas Europoje, su 
šeima' atostogavęs Rochestery,

TH. Vlrghta 7-4409

P® gedulingų pamaldų šv. 
petro pandos bsdtayčtoje pa- 

CYO be- laidoti: Press Duoba (liepos 
lai&įėjo ^pirmąjį-' 8157 m. amžiaus V&onis gy- SfcT“ ? ’ v«o 33 Mercer St NuMfldiS

' P813® dvi seseris. Palaidotas 
Sv€ ^Stt^parapijos Sv- Benedikto kapinėse. Pofre 

(liepos 9) 64 m. am- 
^^^^^^^^Sosvefiavosi ^u5 Velionis gyveno 12 
žv Swallow St Nuliūdime paliko

4 žmoną, tris sūnus, dukterį ir 
Trstioinkam rakoiskdjos vieną seserį, kuri gyvena ,Ue- 

^. Pdrė zpera^jos bažnyčioje tavoje. Palaidotas N. Kalvari- 
vyks jum Hdpos 31 iki rugpiū- ’• jos kapinėse. Pstras DSiūnas 

Tz Pjjus žarp- (liepos 16) 72 m. amžiaus. Ve-
> mėka^T-OFKį; -pamokslai - bus honis gyveno 248-EL 8 
sakomi 9 vai. ryto ir 7:30 vai. ’* 
vakare.

sES


