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SPAUDA

Vilnones m
REIKALINGAS PINIGO?

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

BANK

Seržantas kreipėsi į Kongre
są, kad specialiu įstatymu pri
pažintų jo vaiką Amerikos pi
liečiu.

For any old car 
. $35 «nd up 

FL 94614

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. 
Šiurpintai ižsiŲrPitHTfli skubiai

Tamsta rasi dideli pasirinkimu vilnonių medžiagų-vyrų kostiumams 
ir kvarkams. moterų ettattas. ouksdims bei Švarkams..

Maigytos ir mycninčs medžiagos parduodamos griežtai urmo

kiam nutmfnūti pritaria. nes 
ji nuo seniau išleidžia jau tik 
penkis kartus per savaitę. Gir
di, tt karto buvo skaitytojų, 
kurie tuo iriftė nepasftenki-

OTULIAM J. LOUGHLIN 
RELIG1OUS GOODS

16 Walnut St Whartpn, N. J. 
Near Dover General Hospital 

Off Ford Ąe.
, Pfoone: FO MM7

"Kokius uždavinius . pavedė 
AIG^atifeti Vaka^*^__ 

“1. Atvykęs j Vakarus, pri
valau prisistatyti vakariečių 
valdžios organams.

2- Papasakoti vakariečiams 
gyvenimo bio

grafiją, kurią man paruoš 
MGB-

3. Įgyti vakariečių valdžios 
organų bei esančių užsienyje 
lietuviu pasitikėjimą.

4 Vaidinti taip, kad atrody
tų, jog tikrai esu Lietuvos pa
triotas.

Effectlve July 1, 
divtdend* will be compouoded 

4 TIMES A YEAR!

o Amerika svarsto klausi
mą atnaujinti vėl diplomati
nius santykius sU kom. Bulga-

Litųanistiniai dalykai dėsto
mi šeštadieninėse mokyklose, 
jaunimo stovyklose, kursuose. 
Įdomiau išgirsti, ko nori iš to
kių pamokų pats jaunimas. At
sakymą davė stovyklaujančios 
mergaitės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų vienuoly
ne fUtname. T. Žiburiai patei
kia jų tokių atsakymų:

Nijolė Masaitytė: Norėčiau 
išmokti daugiau apie spaudos 
draudimo laikų rašytojus, šie 
rašytojai tikrai buvo pasišven-

anekdotų apie autorius, 
tai padeda rašytojus prisimin
ti... ;

asmenys paėmė iš. mano. san- 
dėfio įvairius išvežtųjų daik
tus, už kuriuos neapmokėjo ir 
vėliau jų negrąžino- 1951 pa
baigoje privalėjau atsiskaityti 
prieš savo direkcija už paves
tą sandėlį, bet tai padaryti ne
galėjau, nes augščiau minėti 
ir negrąžino. Kauno Prampre- 
kybos vadovybė mane perdavė 
prokuratūros bei MVD orga
nams. Buvau priverstas, slaps
tytis. Kelis kartus milicija ma
nęsjieškojo mano bute^. bet 
tenai nerado. Aš ir savo šei
mą-buvau iškraustęs į Šiaulius. 
MGB žinojo, kad manęs MVD 
jieško ir patarė susirasti nau
ją butą Aš suradau naują bu
tą MGB apmokėjo pinigus už 
naują būtą neoficialiai išregis
travo iš seno buto ir užregis
travo naujame. MVD apie ma
no išregistravimą bei prisire
gistravimą nieko nežinojo. 
MGB betgi nepadėjo man, kad 
galėčiau iš skolininkų atimti

sius jiem gimė sūnus. Paaiškė- 
jb. kad jis negali gauti jokios 
pilietybės. Amerikos piliety
bės jis negali įgauti, nes tam 
priešinasi McCarrano imigra
cijos 1852 įstatymas- Tėvas, 
seržantas, kuris buvo gimęs 
Vokietijoje ir paskui pragyve
nęs pas motiną Anglijoje, ligi 
mobilizuojamas į aviaciją, 
nors ir buvo Amerikos pilie
tis, bet jis nebuvo išgyvenęs 
Amerikoje 10 metų; nebuvo 
ištarnavęs Amerikos kariuo
menėje 10 metų.taip pat, dar 
tik 8 metus. Pagal įstatymą 
tokių vaikai, gimę ne Ameri
koje, negali būtį laikomi Ame
rikos piliečiais. Prancūzija ne
gali pripažinti naujagimiui sa
vo pilietybės, nes abudu tėvai 
nėra prancūzai. Anglija taip

9.’ Sužinoti > lietuviškųjų «- 
gatmaeijų -pavadintoms, ■ »*- 
statyti jų pastolis, sužinoti 
vatos, jų*adresus .-fe U.

__ lū Susirišti pagal duotus 
slaptus šifrus vakaruose" sų 
Maskvos MGB atstovais ir juos 
informuoti apie, savo veikimą

11. Aktyviai dalyvauti tie* 
tuviškese *brga^acijese, sten
gtis pasiekti to, kad būčiau 
paskirtas į organizacijų vado
vybę ir vėliau apie viską pra- 
nešti Maskvos ► MGB.

Turėjau -sekti visus ir vis
ką kas tik domina Maskvą o 
vėliau turėjau perduoti surink
tas žinias MGB atstovams.”

AUDINIŲ
vyrų ir moterų etiotėm, <Himtini, suknelėm ir kt 

AiuHniri yra«a<MtaM ferirtiafer vilnos, 
. BJko fr mMfe

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEKARKT ATIDARYTAS OFISAS SIUNTINIAMS GABENTI f 
SSSR, UKRAINA, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KT. KRAŠTUS 

medžiagas. vaistus ir 1.1
Siuačūune maisto pnduktos, naujus ir dėvėtas drabužius, 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 48 VALANDŲ BAGYJE
— ShintėjniJtfjkiamas pažtn pakvitavimas ajpjto išsiuntimą —

Amerikos komu 
nistę spauda

$30 iki $50 cash 
Laužas, sudaužyti automobi

liai ir sunkvž. taip pat 
senų modelių auto.

R. & R-AUTO WRECKING 
31-15 125th St. Flushing 

Dieną ir naktį 
Hl 5-3231.

ANYGARDEN FROBLEM 
.. SOLVED

No Mątter Wbat Your Gartfen • 
Protjlem We Can Solve It.

Pennanent Latras, Stąrted Ndw, 
Reasonable Frices, Pbone Now 

AS 8-8889 Bus RA 8^2838 H«ne 
DANNYTS GARDKN ŲENTEBlas ir lituanistikos mokyklose 

mes labai daug girdėjome apie 
buv. mūsų garsius rašytojus, 
bet labai mažai apie tuos, ku
rie dabar gyvena. Daug kar-* 
tų skaitome laikraščiuose ir 
žurnaluose apie premijuotus 
lietuvių veikalus. Norėtųsi su
žinoti šiek tiek ir apie pačius 
autorius, nes tuo būdu bus Į- 
domiau ir jų veikalus skaityti.

Audronė Sinkevičiūtė nori 
tę. aukodami savo gyvenimą 
liaudies gerovei... Man atrodo, 
kad šie rašytojai yra patys

•Lte 3 1 / "1% • year

ryti jį savaitraščiu tik dėl to, 
kad stakavo pratavtotę įėgę.

‘'Angliškas dienraštis '‘Daily 
Workeris" taipgi turi bėdę. 
Girdėjome, kad jis bus, priver
stas parduoti savo J presą ir 
laikraštį duos spausdinti fotai 
spaustuyėL' Tas pats yra ir su 
SmA. rfirtroIfTir “Fr^Mtu“

'‘Rūsčiojr feloc" įaa šamai fe

DON SOWARDS SERVICE CO. 
Parūpina visų tipu skalbimo ma

žinąs. šaldytuvus, vėsintuvus, 
elektrines plytas, indu plovimo 

,B mašinas.
Daugiau kaip T su puse metu 
dirbau State. Islando Įvairiose 

didžiose bendrovėse. 
Dabar pats verčiuosi 

. . tMO himiu

A divtdend *t Ow rate Of 3% 
regtiiar ptaa astra !• toti- 
cipatto tm perto* toftaitipu 
j ui y i. t»7. tto CMlttae. 
ance of Mttorpetery Mritinge.

ĮVEŽTOS tr vietoje gamintos
• Medžiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
p Silkiniai, rajoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Vardais ir gabalais.
• Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainas.

(Atsinešk šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*
SAMUEI. BECRENBTEIN. INC. *
TRYS DIDELIS KRAUTUVES

lt* Orchard St. 125 Orvbaid St. 1» On-bard St . N. V C.
GRamercy >-*5t5

Goaed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
• Privažiavimas: S Avė. Ind. Line. Tralu D iki Deiancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

P. J. (FMALLEY SALVAGF
.......... • ča ■■

/ . Daugiau perka 
OLDSMDBILE 
BUtOflMfeiiUS 
1$.

negu iš IdtųNev Jersey

— Siuntiniai (vista tom i gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7-10 dienų bėgy j 

Siuntėjas gmma asmeniškus gavėjo pakvitavimus.' 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisgs atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vąl. ryto ir. 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsylvanijos gelžkelio stoties Newarfce.

Vietoje galite gauti pigkHnis kainomis medžiagų 
drabužiams, odų kitokių daiktų siuntiniams.

PACKAGE EKPRESS C0.
314 MARKET ST. NEWAKĮL N. J —MJttcfeei £3453 

<Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia, Ine. leidimu).

ir sunkvežimiai 
BILL» S

Auto Wrecking, Junk cars 
and Late wtecks 

DE *^5800

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI | 
8S8R, LIETUVĄ, LATVUĄ, ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

FABCOS TO BOSSU. mc.
15» Bedfprd Avė, - ____ ________ BroeUyn 1«, If. Y.

Arabai taip pat nesutaria

Saudi Arabijos karalius su
mažinąs nuo rugsėjį 1 naftą 
Egiptui. Jos duosiąs tik už 
dolerius. Tikroji priežastis — 
Saudi Arabija bijo Egfeto įsi
galėjimo, kuris gali grėsti ir 
pačiai Saudi Arabijai. Tai pa
juto Saudi Arabija, kada N«- 
seris pradėjo agitaciją tarp 
darbininkų, dirbančių Saudi 
Arabijos naftos .pramonėje.

W. FAMK U$S>. CARS 
mOKamos MuCKiawiosz Kainos 
už beifctirių metų ąatomobaius

MUSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 78 Secoad Avė, TeL ORebato 4-1540 
DETB0ST 18, MiriL, 11881 J«& Cmupaa An, TO 8-8288 
HARTFORD. CONN-. 851 Albany Aveniu CHapel 7-5184 
LOS ANGELES, Calif, 121 So. Vennąit Ave^ DU 5-8550 
PHRADdPHIA 23, Pa, 832 No. 7tk St, WA 3-1747 
CHH2AGO, 18, 3741 W. 26 St, Chieago 23, HL CR 7-2126 
NEWARK, N. J, 263 Markei St., Newarfc, N. J. MA 2-6937

SUPERIOR PIECE GOOD^CORP.
Urmo (vbolęsalę) bei smuiknfenų" <(feta3) importu<rtos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknefių bei

kad Amerikos komunistiniam 
lafkraščtoni trūksta ne tiek pi* 
nigų, npuMtafen darbi-
-'--U. u. -- * -8 0 -jiniKųe rasguOusoų saa unuos

• vholeaąue) kaląonūs.

K«ndKFABBICS
1I5C £m! JetMY Staet, Otebeth, N. L

JOS Ali
nis" pranešė, kad/ragpiūčio 6 
jos leidėjai nutarė pirmadie
niais laikraščio nebeišleisti. 
“Vilnis” eisianti nuo rugpiūčio 
12 tik penkis kartus per savai
tę. Priežastis — “kadangi "VtL 
n ie»" dfonražčio *fochnikino* ir

1952 vasarą MGB pareiškė, 
kad reikėtų man mokytis ang
lų kMbos, nes gali tekti vykti 
į užsienį. Anglų kalbos nesi- 
HKdtiau, nes MGB nepareiškė 
tvirtai, kad vyksiu į.užsienį- ‘

1952 m. lapkričio mė^. svarbiausi mūsų literatūroje. Gražina Marijošiūtė: Anais 
MGB slaptai paėmė mane iš Rasa Vasytiūnaife betgi: Iš metais buvo labai įdomus vai- 
Kauno ir nuvežė i Vilnių. Vii- šių literatūros pamokų aš no- ginimas ‘Motulė paviliojo’. Tas 
njuje augšto laipsnio MGB ka- rėčiau kiek galima daugiau su- vaidinimas daug mergaičių su- 
rhtinkai pareiškė, kad jie žinoti apie dabartinius lietuvių pažindino su ta pasaka ir jos 
siunčia agentus į užsieni at- rašytojus Per pereitas stovyk- autore. O be to buvo labai 

' smagu ruošti. Aš tikrai manau,
kad mergaitėm labai patiktų 
ir vėl ką nors panašaus pada- 

Amerikos karo aviacijos pat atsiprašė: nors vaiko mo- ryti-
seržantas W. D. Lewis dabar tina anglė, bet mišrios piliety- Marija Saulaitytė nori: iš
tarnauja daliniuose prie Pary- bės vaikas gimė ne Anglijoje, mokti lietuviškos gramatikos 
žirnis. Jis yra vedęs anglę. An- tad jis negali būti Anglijos pi- taisykles.
glijos pilietę. Prieš 4 mene- lietis. ®«na Botyriūtė papildo:

norėčiau išmokti taisyklingai 
rašyti lietuviškai. Daug mer
gaičių’susirašinėja angliškai, 
nes nemoka lietuviškai.

Birutė Saldukaitė eina to
liau: išmokt lietuviškų žodžių, 
nes nenoriu visą gyvenimą 
naudoti tokį siaurą žodyną.

Jūra Strimaityt^ Gražina 
MarlĮažiūte ir kt. primena, kad 
pačios mergaitės turėtų rašy
ti daugiau rašinėlių, nes tai 
būtų praktika lietuviškai rašy-

- f M A T ' ,;č,r 
HOUSER BUK* 1M 

AMorizud liuhl ffif Įfetiu 
HameleadAea 

HO5WfeMMWfe'U.

jau); MGB tikį, Ipd aš nepe
reisiu į vakariečių jiusę, ka
dangi myliu saro šeimą; Mas
kva tiki, kad galėsiu įvykdyti 
man pavestus uždavinius; kad netikrą savo 
galėsiu įgyti vakariečių pasi
tikėjimą kadangi esu kilęs iš 
pasiturinčios šeimos ir praei
tis švari; manęs jieško proku
ratūros bei MVD organai; pa
galiau, kad aš privalau sutikti 
su jų reikalavimais, nes jau 
esu sėdėjęs kalėjime už pasi-



CLEVELAND, OHIO

tepranešimų. Apie attiktos 
Tarybos darbus pranešimą 
teks daryti man pačiam. Apie 
C. Valdybos veiklą 1956—57

— Kaip dažno! Taryba 
susirenka posėdžio?

— paklausėme jos pirmi
ninką J Šlepetį.

{štatai numato, kad Taryba

• w wCTOf*wS ^FvCwCoąWWI^^ nro 

Ateitininkę Fodaracijor 
l>rii,o« Vidai

sesijose svarstyU i^a eite or- 
gamzacndį ir fieta-
vių kidtūros klausimą, priim
ti nutarimai fr paskui jie -vyk- 
dyB LB Centro organų, apy
gardą ir apylinkių.

Su apgailestavimu reikia 
pastebėti, kad visi ligšioliniai 
konkursai padėties beveik nė- 
bepagerino. Nedavė norimą 
vaisią ir Clevelando Kultūros 
Fondo anksčiau įvykdytasis 
konkursas: veikalą atsirado, 
bet jie dėl įvairių priežasčių 
(sunkumo, nesceningumo, idė
jinio siaurumo ir Lt) mūsų 
teatrams nebeprieinami. Bend
ruomenės Clevelando apylin
kės kultūros komisija daro

Nors pati pirmoji ir pagrin
dinė jo būdo savybė buvo ku-

Clevelando bendruomenės 
kultūros komisija paskelbė 
dramos konkursą, nes šio’ žan
ro kūryba lietuvių literatūroje 
yra labiausiai apleista. Mūsą 
teatrai jaučia didžiausią dra
mos veikalų badą. Norėdami 
ką nors mūsų žiūrovui duoti 
(o lietuviai vaidinimus mėgs
ta), neturi už -ko nurigriebti. 
Senieji mūsą scenas veikalė
liai šių laikų žiūrovo jau nebe- 
patenkina, o liaują kiek rei
kiant nebesukuriama. Taigi 
turime teatrus, bet jie nebetu
ri ko statyti.

Per procesiją J. Gečkmis iš 
Mossend kalbėjo per garsintu
vą rožančių, o Glasgouo cho
ras (prie jo prisidėjo ir Moss- 
endo- choras) giedojo giesmes. 
Visą dėmesį pabraukė glasgo- 
uiškių chorisčių tautiniai dra
bužiai, kuriais škotės negalėjo 
atsigrožėti, 
plevėsavo lietuviška trispalvė.

Pamoksią šakė iš Romos at
vykęs svečias kun- A. Gėryba. 
Be jo Škotijoj dar atostogauja 
du kiti lietuviai kunigai Iškil

mės baigtos palaiminimu Šven
čiausiuoju, po kurio angliškai 
pamokslėlį pridūrė vietinis 
klebonas kan. Taylor, pabrėž
damas šios procesijos prasmę.

Visi lietuviai šia išvyka buvo 
labai patenkinti. Truputėlį išsi
blaškė, bet ir pasimeldė, pa
bendravo su kitų vietovių lie
tuviais, kas šiandien yra nau
dinga ir reikalinga.

J. Butkevičius

davė Clevelando LSK Žaibas, viai reiškėsi J. Gafliušytė, L 
plaukimui atstovavo Detroito Stasaftė, R. Laniauskaitė, J. 
Kovas, Kitos . vietovės laikėsi Orentaitė ir kt Bet buvo it tarpusavy, 
visai įiasyviai, pvz. tokia Chi- tokią, kurie (ir kurios) nebe- taip pat viena iš progų ugdyti 
caga tedavė VOŠ tris dalyvius, ištvėrė be mamą ir pasitai*. inktityvai, reikštis sugebėji- 
o iŠ Kanados ir Amerikos Ry- kiusia proga “spruko” į mie* mui, turtinti asmenybei Gaila, 
tą neatvyko nė vieno sporti- tą namo prie televizijos apa- kad tai netraukia visokių le- 

i: ratą. Mat, Čia ir įdomiau, ir pūnėlių. (Nukelta į 6 psl)

Bedu susituokė prie kun. A. 
Milukn^ Giffiertone, bet ilgiau
siai gyveno Tamaąust Dievas 
laimino ją šeimą, atsiųsdamas 
septynias vaikus, kurie šian- 

iš įvairių Škotijos vietų šuva- dien g- sveikino tavo tėvelius 
žiavo didelė žmona; daugybė. g visų Amerikos kraštą. Tik 
Iš Glasgowo buvo du autobu- x a. Jurgio nebuvo su jais, nes 

jis.tarojrienaspirmųjąkuris 
žuvo H kare. Ar ne didžiausia 
ją Irime buvo, kai gavo šv. 
Tėvo palaiminimą kurį išpra
šė jų duktė Morta ir jos vyras 
Juozas Kokalec-

Jungtane ir mes savo svei
kinimus ir linkėjimus jubilija- 
tams. Maldaujam Aukščiausią 
palaimos, paguodos ir stipry- 

Broeesijos prieky bės. šv. Petro ir Povilo para
pija džiaugiasi jų laime. Il
giausią ir laimingiausių metų!

Surišo kunigus ir apipIMė
- PreL S. Dobtas, Mt Carmel 
Pzl, rugpjūčio 16 rytą apie 10 
valandą sustojo aplankyti savo 
kaimynų kunigų. Jam ten 
esant, užpuolė ginkluotas plė
šikas, kūrs įsakė vietos lenkų 
parapijos klebonui visiems su
rišti rankas ir, grasindamas 
nužudyti, visus suvarė į antrą 
aukštą ir uždarė prausykloj. 
Sugriebęs apie $1000 dolerių 
it pagrasinęs grįšti ir atkeršy
ti, jei jie pajudės per 15 mi
nučių, išbėgo SU pinigais Su-

« LOMi SabėF
sfe^ja gali 

būti fr paskubta štai Tarybai, 
neš kitą metą pavasarį bus 
vuuijf brinkintai.

Dabartinė LB Taryba yra 
Bfinkta 1955 gegužės t Ją 
sudaro 27 ašmenys, rinkti vi
suotinių, tiesioginiu fr slaptu 
balsavimu. ■ Rinkta trejiems 
metams. Tarybos pirmoje se
sijoje New Yorke 1955 liepos 
1—3 išrinktas prezidiumas, 
kurio pirmininku man tenka 
būti, vicepirmininku yra dr. j. 
Puzinas ir sekretore dr. M. 
Alseikaitė - Gimbutienė. Mes

— Kas numatoma svarstyti 
trečiojo taėiįoį* Cbkagojo?

Tafybos trėSajai sesijai dar
bų tvarka, kurią prezidiumas 
iš anksto yra išsiuntinėjęs Ta
rybas nartams susipažinti ir 

taip pat nesame vienoje vieto- sesijai _ pasfruošti, numatyta 
je, o tai apsunkina ir prezi- gana plati. Numatyta visa ei- 
diumo darbą. Jis, tiesa, nėra 
ir platus: atstovauti, kur rei
kia, Tarybai ir kviesti ją- posė-

Vasara, kaip pas muš kai 
tame žmonės trirtma, yra po- 
tisio laikas ir kokiais nors ypa
tingais <tarbris. lukštenti, negali- sal Jtaią pripildė vien tik 
ma. Taigi ir tautinis Glasgovvo Glasgovo lietuvių chmas. 
lietuvią veikimas, atrodo, taip 
pat atostogavo. Vis dėlto bir
želio ir liępbs menesiais turė
jome poTrieną metinę išvyką. 
Pirmoji, Hržetio 14, buvo su
ruošta į Troon miestelį Škoti
jos lietuvių parapijas naudai, 
o antrąją Itauošė liepos 16. šv. 
Juozapo Darbininką S-gos laik- 
raštėliui palaikyti. Buvo apsi
lankyta Kirkcaldy miestely. 
. jlugpiūčio 4 įvyko bendra 
metinė visos ši^jas tikm-- 
čiųjų lietuvių šventė ir pinče
ri ja garsioje Čarfino grotoje, 
Lanarkshire apskrity. Diena 
pasita&ė nepaprastai graži, tai

Amerikos Lietuviu Katalikę čia ir nemažų laimėjimų. Čiur- 
Federacija, jungianti visas ka- lionio ansamblis yra įsiamži- 
tatikę organizacijas, gavusi nęs į plokšteles įdainuotomis 
Ltetuvię Kunigę Vienybės dainomis it giesmėmis. Anks- 
Centro Valdybos pritarimą lt* GaU ^iė teikęs Kultūros Fon- 
su jos žinia išsirūpinusi JAV do skyrius skelbė drainos vei- 
Epbkopato leidimą, .. nutarė kalų kdnkursą, į jį buvo gyvai 
kasmet .. organizuoti Šiluvos atsffiepta. Bendruomenės apy

linkė jTa Sleiduri M. K. Ciur- Siaurės Amerikos pabaltie- 
lionio (Haidno mūrikoš plokš- Čią ftirągvurios atletikos ir 
telę ir tuo gražiai paritarnavu- jHaukjdno pirmenybėse^ įvyku
si lietuvių kultūros rejHezeh- riose rugp. 8—4 d.čl, dalyva- 
tadjal Dhbri vėl bebdriiome- vti 60 teįų, lattfų ir lietuvią 
nės apylinkės kultūros komi- lengvaapeČių bei plaukiką, 
sija yra paskelbusi dramos Daugumą mūsą reprezentantą 
voikrię konkursą su 1000 dol. 
premija. Premijos įteikimo iš
kilmės numatomos spalio 13. 

Bendruomenės apylinkės 
kasmet organizuojama tiituvlę 
diena -tampa visus Clevelando 
lt apyfibkHį lietaviūs jungian
čiu vėfttata. Stėtoęt ji'įvyks ntokO (kokia to priežastis: ražą. Mat, čia ir įdomiau, ir pūnėlių.

Kadonoi Ataithiinku Fedora- 
rija yra ties centrinės JAV 
Hotuvię katalflcę organizacijos 
narys, dėl to visi ateitininkai

StVCtoiiTli Ir ilMM

dar vieną bandymą. Iš visos 
širdies linkime, kad ji/-būtą 
tikrai sėkmingas ir patenkintą 
visų mūsų lūkesčius.

ATEITININKAI DALYVAUJA 
ŠILUVOS ŠVENTĖJE vių geriausiai pasirodė: C;

Naivys (100 m. bėgimas), M. . .iir
Vygantas (400 m. beimąs), A, nmosius ra€tlB 

Modestavičius (šuolis į augštį 
Ir tolį), D. Točilauskaitė (60 
in. bėgimas, 100 in. be^maš, 
Šuolis į tolį), SL Juodvalkytė 
(rutulio stūmimas), R. Jankų* 
tė, V. Htaitė, I- Besperaitytė 
Ir D. Točilauskaitė (4 60 es
tafetė C, A. BoreiŠis (plauki
mas), M. MazoMauškaitė, ^a-

rištieji pasiimosavo ir pašaukė 
peticiją, bet vagies nepavyko 
Sugauti. Tai antras klebonijos 
apiįdėrimas trumpu laiku.

Vedė
Antanas Vitkauskas, susituo

kė su p. Jean Budrick rugp. 
17 ŠV. Jeronimo bažnyčioje. 
Abu jaunieji yfrą uolūs ir pa- 
maldūšl beį vėUJūš katalikai 
Sveikiname jaunąją šeimą ir 
linkime ir toii&i veiklios ir . lie
tuviškos Vitkauskų šeimos.

no vienu 
. bet Lietuvos teikalui jam jo- vyrii gyvena, kad pasidžiaugtų 

kitimas, nors labai nėmego, aufa nebuvo perdidelė, Kalifornijos gamta- Bet ten jį 
kad apie jį kalėtų ir rašytų. nes to gyvenime vi- ištiko tikra likimo ironija:
bet savo darbais nstiek pasi- saulėtoje Kalifornijoj saulės
darė žinomas ne tik savo Ro- 0 _ apie ave smūgiu jį pata&avo mirtis...

Nelankęs Lietuvoje mokslų, Prie jo kapo mes, gyvieji 
(plaukimas). '■ patogiau. Reikia pastebėti, jis mylėjo mokslą te tiesą lietuviai, maldoje .taikiame

Atottihitticę moktioMę sto- kad naujoji ALRK Federacijas taip, kad pats per save čia galvas ir kartojame poeto žo-
vyMoįo iš klyvlandiečių akty- jaunimo stovykla teikia itin mokėsi, studijavo, gilinosi Jo džius:

geras sąlygas jaunimui pabu- kambarėly greta kryžiaus bu
voti gamtoje ir pabendrauti vo knyga. Jo knyginėly šalia

Stovyklavimas yra lietuviškos literatūros veikalą
buvo net algebros ir geomet
rijos knygos ir tomis formu
lėmis buvo išmarginti jo užra
šų sąsiuviniai. Gilus tai buvo 
žmogus, sąmoningas ir nepa-

Kvr TIK Km». Jrtiinv 
bus renkama, tori vMs gali- 
mab budais prie jos pėruoii" 
mn uriridėH ir ioio dalvvautL ua ww»yvwviiw

Konkurso terminas yra pra
ilgintas iki rugsėjo 15 d. Sla
pyvardžiu pažymėtus rankraš
čius (pavardės siunčiamos at
skiruose . uždarytuose vokuose) 
reikia siųsti kultūros komisijos 
pirmininkui P. Balčiūnui (3092 
Eudid Hts., Cleveland 18,

Clevelando lietuviai rodo 
daug dėmesio kultūriniam gy
venimui. Jie turi jau pasiekę

Ir vėl vienas stiprus lietuvy- chestfery, bet visoj plačioj liė- * laužo 
bės ąžuolas griuvo, pakirstas tuviškoj Amerikoj. ' Kiekviena be ja 
mirtas; K -toHmes Kaliforhijos lietuvfika tegamzaaja A-* gyvenime Savo princi- 
atskrido finia, kad ten mirė merikos Lietuvią Taryba, vy- pūėse jis nežnojo komptomi- 
didelis Lietuvos mylėtojas F«- čiai, Baltas, bendruomenė, sų su savim, buvo gripely; 
Uksas Šlapelis. Biržefio 19. vienuolijos, spauda ir net at- sau ir ndrijojo pasakyti Eos 
amžiams nustojo plakusi šir- skiri į vargą patekę Betėviai žddžro nesvarbu kam 
dis, kuri 1888 m. lapkričio 22 — pažino jo jautrią širdį ir Mylėjo $ tokį visi Ročkos- 
d. Rakučių km. Kupiškio vals- dosnią fcnką. terio Mivtei, mylėjo ir jis
čiUje pasveikino pirmą kartą J« kas tam kilniam reika- juos l^al 
naujos gyvybes varto pasauiį. M ^3^ Feliksas Tikriausiai nelengva buvo 
Toji širdis hgi pasotinto jos gupeii, jei kas 10, jam įvažiuojant skirtis su
suplakimo liko ištikima gimta- lapelis — Mintą. Jd dosnumo, Šuo gražu nuėstu, bet ir da- 
Ja ^..no13.^ °*tuskaip teisingai pažymėjo jo ne- bar, kai jo nėra pasaulyje, jo 
šaš Šlapelis išgyveno Amen- fcrofoge "Garsas”, niekas ne- dvasia per kartą kartas bus
koį. . ..... pralenkė, nors pats Šlapelis gyva, nes jo įrengtos stacijos

prasta organizacija ar sporti- .A ‘ko J1S &a 3aunnolra’ aP* tebuvo tik kuklus, paprastas Rochesterib šv. Jurgio par.
ninku apsileidimas?) B lietu- S18yveno Rochester, N. Y., ir Eastman Kodak bendrovės fa- bažnySoje lydės maldoje bro-

rugsėjo 2 d, per Labor Day. MgXisiai pasirodė: C. ?n T!? 585,0 briky darbininke
Prpgranų atliks J. Kazėno <im m Lrfmasi M do, (Skyrus paine paskuti-
Ąžuolų oktetas, bus pramogų 
mažiesiems ir kt Žodį pasakys 
kun- dr. &' širvaitis. Vieta 
graži žodžitl tidzas tas pa
daryta, kad būtą miela visiem 
susirinkti, susitikti, pasižmo
nėti.

liūs lietuvius Kryžiaus ke- 
Savo auką jis nešė tyliai, be buos .

y _ - reklamos, iš širdies gelmių. Rochestery gyvenimą sugy-
Bet tu žmogus nenuefo į nelyginant tą Evangelijoj naš- gyvenęs ir senatvės pensiją 

lės skatiką. Ir Dievas jam pa- garbinga ištarnavęs, ptesftė- 
dėjo. šlapelis pats pasitenki- te ten, kur jb brolis murikas 

mažu kambarėliu, Anicetas ir miela sesuo šu
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NEW HAVEN, CONN.

Vėliavas įnešė JAV laivyno 
dalinys iš/ 
nigo K. 1

Nuotaikingai ir patriotiškai 
kalbėjo

šiaušia lietuviškom kolonijom, 
kai č’a mezgėsi ir į visą Ame*

, Suvalkijos ir Lenkijoj išsi
blaškę lietuviai labiausiai šifro 
metu pasigenda lietuviškos 
knygos ir laikraščių, nes jau 
apie 14 metų kaip nematę 'ge- 

uvįškos knygos^ 
pn Labai jieųis

Mikas Mieldažis mirė rugp. 
8- Jis gyveno Pratt St. Nuliū
dime liko sesuo Ona. Palaido
tas iš šv. Petro bažnyčios Na
ikinai kapuose rugp. 12

pamflete puolama Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės atsa
kingi darbuotojai. Siųsdami pa
naudoja žinomų asmenų adre
sus ir jų pavardes uždeda vie
toje siuntėjo.

Nedaug vaikučių dalyvavo, 
bet pradžiai užteko. Tikimasi, 
kad į jų efies jungsis vis dau
giau ir daugiau Juk jaunieji 
turi įprasti j lietuvių dienos 
iškilmes ir jas perimti. Kun. E. pavergimas negali ilgai trukti. 
Vasiliauskas gražiai pravedė tą Visi plojo 
programos dalį.

Rugpjūčio 8 staiga mirė se
nosios kartos lietuvis Juozas 
Mičiulis, gyvenęs Lombard St., 
netoli lietuvių svetainės. Velio
nis buvo gerai visiems pažįs
tamas, linksmas ir Igero būdo' 
senukas. Paliko nuliūdusius

Anicetas Simutis
Savo kalboje Jis užtikrino, 

kad Lietuva bus laisva, nes

Vaikučių paradas
buvo pirmas Lietuvių dieno

je. Jie žygiavo uniformuoti, ve
dami Sbenandoah jaunučių or
kestro. Prie jų jungėsi' visi 
mažieji, kurie buvo stebimi 
teisėjų kad gautų savo dova-

_ Londono lietuvių vadovy- 
sūnus Kazimierą ir Juozą, dūk- bė svarsto galimus leisti lietu- 
•teris — Mariją, Oną, Jievą. 
Viktoriją ir visą eilę anūkų. 
Po gedulingų pamaldų, šv. Al
fonso bažnyčioj, palaidotas 
rugp. 12 Loudon Park kapuo-

imtadienį. • T«v VėMie.
palinkėjo pranciškonas, išvyksta ndsk 

joms Į Korėją, kur su kanadie- 
čiais pranciškonais apaštalaus 
tarp vietinių žmonių. Jis yra 
gimęs Rochestery, N. Y. Prieš 
keletą mėtų įstojo į lietuvių 
pranciškonų vienuolyną, į ku
nigus įšventintas 1956. Misijo
se jo adresas bus: Frandscan 
Convent, Moktong, Tbird Str., 
No 96, Taejon Shi, Korea.

viškos spaudos apžvalginių 
santraukų rinkinius, panašiai 
kaip amerikiečių leidžiamas 
garsusis mėnesinis žurnalas 
“Readers Digest”.

Programa užbaigta padėkos 
žodžiu, kurį šiltai sudėjo vie
nas svarbiausių Lietuvių die
nos veikėjų — kun. L. Pečiu-

kapelioną 
maj. V. Kupstą, o visi sugiedo
jo Amerikos himną, vadovau
jant Mahanoy City lietuvių šv. 
Juozapo parapijos chorui ir 
jo vedėjai varg. p. R. Konbevi- 
čiūtei. Jie sudainavo ir keletą 
lietuviškų dainų — su tradici
ne “Jaunimo giesme”. “Mes 
be Vilniaus nenurimsim” ir kt.

• Vokietijoje Michailovo 
repatriacijos propaganda nuo
lat siuntinėja įvairius laiškus, 
ragindama grįžti ar šmeižda- 
ma lietuvių veikėjus. Paskuti- 
niulaikų jau niekur nemini
ma Michailovo įstaiga, po smul
kiomis pamfletinėmis brošiū
romis pasirašo “Baltijos patri
otai”. Paskutiniame tokiame

o A. Funkas, diplomuotas 
inžinierius, architektas, rug
pjūčio 5 d. mirė Vokietijoje. 
Buvo jis gimęs 1898 m, aukš
tuosius technikos mokslus bai
gė Vokietijoje, o Vytauto Di
džiojo universitete 1934 gavo 
inžinieriaus architekto laipsnį. 
Vokietijoje J>uvo veiklus ben
druomenės narys, prisidėjo 
prie Vasario 16 gimnazijos re
montų. Mirė plaučių džiova.

atostogų metu belankydamas pernai pasižymėjęs, futbolo 
_ " - — žaidime, nigpiūčio 12 d. žaiz-
ruku E * Vatikano ''visus savo . damas itin gerai pasirodė, at- 
parapiečnis ir novenos lankyto- kreipdamas visų dėmesį. Šiais 

___ metais “Baltimore Colts” ko-.
mandoje jam patikėtos svar—' 
bios pozicijos. Lietuviai jam 

? S linki geriausio pasisekimo.

jĮĮį^JjĮįi

tė -Dūiuiva”. šį laikraštį vie- 
neriūk metus yra sutikusi rem
ti Lmikįjds vyriausybė. lietu
vių kalba laikraštis visų yra 
laukiamas, nes glėbiais gauna
mi okupuotos Lietuvos laikraš
čiai neatatinka nei laiko dva
sios nei lietuvių reikalus ir 
todėl mažai kas tuos laikraš
čius skaito.

— Spalio pradžioje Lietu
vių visuomeninė kultūrinė 
draugija savo lėšomis išleis 
vienkartinį leidinį, kuriuo no
rima susisiekti su visoje Len
kijoj . išsimėčiusiais lietuviais.

Ko pageidauja Suvalkijos 
lietuviai iš kitur gyvenanti 

lietuvių

A. Degutis, dr. K. Batutis, J. 
Nevarauskas. J. Klimas ir ke
letas kitų kunigų. Lietuvių bu- Pečiulio Vytauto, sūnus Vin- 
vo iš Philadelphijos. Wilkes- co, gimusio Rūdininkų kaime, 
Barre, New Yorko. Beach Ha- Kalvarijos valsč. Marijampolės 
ve. N J.. Scrantono ir kt. apskr., ieško duktė Nijolė Pe- 

a i- •• j čiulytė - Pfiiponienė E Sibiro.Apylinkes antiškoj. spauda
plačuu apraše Lietuvių diena 2MnUeji'^7irfresu7K.

bos patobulinimą. Išradimu žolinėje, nigpiūčio 15, oras lietuviškai galėjau susikalbėti, 
pasinaudosianti JAV kariuo- buvo šiltas ir malonus. Dar kaip tikroje Lietuvoje. Gal tik
menė ir sutaupysianti $18,500 maloniau buvo žinoti, kad tą trūko kiek dainų, jau primirš-

dieną Schuylkill apylinkėje į- tų, bet jas užtraukėme, pade-
vyksta tradicinė Lietuvių die- dant Hazeltono muzikantam,
na, jau 43-čioji iš eilės. Tai 
bus bene pati pirmoji ir se
niausia tokia diena Amerikoje.

Rugpjūčio 10 didelis būrys Kitados j ją suplaukdavo nesu- 
traukiniu mūsiškio jaunimo iš- skaitomos minios lietuvių, kai 
vyko | New Yorką pažiūrėti Pennsylvanija buvo pati gau- 
beisbolo rungtynių. Pasirodo, 
kad tą dieną jokių rungtynių 
nebota. Sugrįžę kai kurie gai- piką plito lietuviškos draugijos 
Ilsi, kad taip atsitiko, nes tą ir laikraščiai. Šiandien jau ki

tos kolonijos savo gausumu 
sportininkų rungtynės ir būtų Pennsyivaniją pralenkia, bet 

ir čia lietuviškas gyvenimas ir 
dvasia nėra dar mirę. Tai pa
rodė ir hlgpiūčio 15 diena. 
Nors tą dieną daug kam teko 

Imvųš Idvynogy^tųu.PHb- ^Mi. bet a^plaaos apy- 
detohijoje ir ten atlikę* dvie- Iinkes su®™*0 8®“ didelis 
jų metų karinę prievolę, Evy- lietuvui skaičius.’ Lakewoodo 
ko l WoodenfieH, OMo. kur parkas tuojau apsistatę stalais, 
pradės savarankišką gydytojo v**»ais. * ?e-
praktiką. Philadelptiijoje jis nmaiS’ « R susėdo giminės, 
buvo įsijungęs į visuomeninę draugai ir pažįstam^ Eidamas 
veiklą ir uoliai pagelbėjo vi
siems vargšams, ligoniams.

Iton, Pa. Po ku
šlo, dienos pir

mininko nuoširdžiu įžanginių 
Jie čia atvyksta temet groja programos vedėjas kun.
P-lKutes ir UetuviSas tonas, L Peci(lkeviaus pradėjo prog- 
nore patys yra nehetanai. pakvipdamas sukalbėti
Mat. kitaip neišeina: Lietuvių 
dienoje . t eikia ir lietuviškai 
gro:i.

A. Bemotaitytė, . metai kai oreani- atliekamU lietuviškų pinigų ir
iš JAV laivyno (Philadelphia), 77"“*“ r?galėtų paaukoti ar perleisti už
iškalbingai ir jautriai peržvel- Dalyvavo iJ Prieinam3 kain^ Prašomas ra
gė Lietuvos istoriją. Baigdama . 3 p syti: Andrevv W. Dėdinas, 97
ji pažymėjo, kad mes turim A j- v i Nonvood St. Greenfield. Mass.
stoti į kovą už Lietuvos laisvę 
ir rūpintis palengvinimu pa
vergtiems, ištremtiems ir kali
namiems broliams lietuviams. 
Atsižymėjusi lietuvaitė sulaukė 
karštų katučių visų dalyvių. 
Jautrieji šv. Juozapo parapijos 
studentai E Mahonoy City pa
šoko keletą lietuviškų tautinių prieš ir po Ekilmių. . E .... St Q
šokių. Miela ir pasigerėjimo Lietuvį dienos pelnas ski- , Tg * ’’
verta buvo matyti jaunieji lie- riamas lietuvaitėms seselėms an ° 
tuviukai dalyvaują lietuviška- mokytojoms , šioje apylinkėj.
me veikime. Ar neperilgai Tam pačiam tikslui buvo pla- sesers sūnus Viktoras Paltana-

gyveno tomis mes laukiam, kad jie vis la- tinami laimėjimai. $500 US S. vičius. sūnus Jono. Rašyti Lie-
brangiomis idėjomis. Kalbėto- biau ir labiau stotų į bendrą Bond laimėjo George Valeška. tavos LTSR, Naumiesčio rąjo-

pro tą lūnią, visur girdėjau Didžiojoj Lakewoodo parko jas dar pasidžiaugė susirinku- darbą. Juk jie dar gali ir nori $100 Helen Vaičiūnas ir $50 nas. Sintautų' paštas, šlamu
hetnvEkai šnekučiuojant ir salėje programa prasidėjo šiųjų meile lietuviškumui ir su lietuviais veikti. G. Vitkus. Rasa kaimas, Viktoras Paltanavičius-

VaRcia 23 mokyklos
Suvalkijoj veikia 23 mokyk

los, kurioms vadovauja Puns
ko lietuvių kultūros narnai. 
Baltstogėje veikia vidurinioji 
mokykla.

Remontuojamas Dariaus 
Girėno paminklas

Soldino miškelyje žuvusių 
lietuvių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno panriiddas karo metu

Gammmte B okupuotos Lie- iniffljknyjįfi ir katekizmas 
tuvos knygos' »Baiatinka nei ' 1

JSėčiai nei mokymo KaJtt- J Zasas yra parengęs

kalba rtontontorhy i* skaity- J5®8“
mai I-dįit/ knygas ^ ^niglį o ieQkiško? dvasiš-

PROURAMOJK:
11 vai. pamaldos, šv. Mišias aukoja prel. P. Juras.

Pamokslą sako prel. M. Krupavičius.

12 vai. pietus. Nuo 2 iki 4 vai. muzikos programa. At
lieka Brocktono miešto benas. 4 vai. p.p. groja 

Bostono šv. Petro lietuvių parapijos benas.

Rėmėjų skyriai turės savo stalus. Bus įvairių laimėji
mų, skanių valgių ir gėrimų. Šokių ir žaidimų.
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M. and Z. Collision Works

Juozas Andriušis

(alm-J

Juozas Andriušis
Woodhaven, 21, N. Y

SUMMER HOTELS

Kviečia: Klebonas

MICHIG AN FARM SURISUlltDO ROŽANČIAI

SIŪTI SPECIALIAI
KUMGUAISUMMER HOMES

21 Ormond Aw> Oaklyn 6. N. J mu

MULTIPLE SCLEROSIS?
JONAS JAKUBAUSKAS

MįfMMI

937 GRANO STREET 
RROOKLYN 11, N. Y.

• Pasilinksminimai vyks
ta vakarais mūsų bare. 

Veikia ištisus metus i

ENJOY YOTRSELF AT THE 
FT«ETWO(H> HOTEL

50 mjlių nuo N. Y. 
Taip pat kot.

Carl & Maria Schefers

Catholic mvnership. 
Fred J. Erichsen. 
Ownership—' Igt .

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
. naujomis, dažymas ir poliravimas.

TV. Maudymasis. Visi spartai. 
Puikus maistas, rengiamas 

šeimos stilinmi- Švarūs kam
bariai. šviežios daržovės. 

$35 ir daugiau. Kat bažnyčia 
arti; Telef. FReehold 7718

- Don Pandergsst .

Near Cath. eterchr ©penaH 
year. Reduced Rates after 

LaterDay 
: Mirs M. Frazer

Phone FReehold 7716 
Earlton, Greene County, N. Y. 

Routu 31 - Earlton, M. Y.

Ateinantį savaitgalį, visi ke
liai veda į Niagarą Falls!*

/ Crow Wing Gaunanti
P. 0. Box 155 Dept. “L”, 

Brainerd, Minn

Žavi vieta pačiuose Gatskill 
kalnuose

Nanmraburs, N.Y.TeL 12R. 15 
Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniukų 
skautų stovyklos. Moderniški kam
bariai, šaueriai. plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
virimo stilius. Netoli - kat. bažny
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20. $7 per diena.' žemos 
kainos rags. ir spalio. F rieda A.

-HenryWmter_.;~ -

Pavasario ir žiemos modeliai 
Sui generis primum 
Sui generis optimum 

Naujas dalykas 
100% vilnos smokingas 

Pilnesnių informacijų gausi:

Kun. J. Angelaitis 
Kun. K. širvaitis

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK.PA

Ateinantį savaitgalį Niagara 
Falls Kanados pusėj, įvyksta 
penktoji Kanados lietuvių die
na. Kasmetiniai Kanados lie
tuvių I kongresai tapo gražia 
tradicija “parodyti -visai. Ka
nadai savąjį svoij, gausumą ir 
tautinį susipratimą”. Kad svo
ris dar “pasunkėtų”, kanadie
čiai viliasi gausios talkos JAV 
lietuvių, ypač iš New , Yorko 
valstybės.

Programa numatoma įvairi 
if įdomi. Rugpjūčio 31 atida
roma dailės paroda, kuriai va
dovauja Telesforas Valius, bus 
dar .sportinės pirmenybės, va
kare didžiulis šokių - susipaži
nimo vakaras. Rugsėjo 1 iš-

Kvnml. V.dovyb* . „ *»• K“*"1*? koMHiį
Romoje paremti rugpiučio 11 

parapijos aikštelėj buvo pada
rytas bazarėlis. Mergaitės pla-

$4.00 to $5.00 per person. 2 in rm. 
(Private bath A shovver) 

New Ownership—Mgt. Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
ir eufdpietiški 

e Privatus pliažas 
e Valgomasis su apšyldy-

■09 Jamaica Avė.
VIrginia 7-4477

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mtehigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jone ir Angettnos Andriulių ir jų šelmes, Fountain, Ifidh.

SYLVAN LODGE & OOTTAGE8
Moartata Home, Fenu*.

Geresnės klasės, nebrangios kainos 
atostogų vieta Poconose. Sportai, 

Kainos iki Darbininkų dienos $40.
Atdara iki spalio 15. Rugsėjo ir 

spalio mėn. kainos žymiai pigesnės.
Prašyk knygelės “L”.

Netoli katalikų bažnyčios.
CResco 2M1

Atvežti iš Prancūzijos. Kryželiuose 
yra vandens iš Liurdo. stebuklin
gojo. gydomojo šaltinio, prie ku
rio klūpojo šv. Beraardeta ir kur 

dabar yra Marijos šventovė.
Gera turėti sau ir dovanoti kitiem. 

Nepamirštama dovana.
Siuskite $2.00 dabar (No C. O. D.>. 

Nepatenkintiem pinigai 
gražinami.

IDYWIUE COTTAGE
Mt Pocono. Dpt. “L”, Pa. 

TeL 8681
Rami, poilsio pilna vieta Poconose. 
Patogus kambariai -su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Trys namuose paruošti 

valgiai per diena, patiekiami

SUNNYBBOOK
Maloniam atsigaivinimui, gerom 
atostogom, visokiems sausumos- ir 
vandens sportams. Puikūs vokiški 
ir amerikietiški valgiai.-Tik $38 
.savaitei liepos ir rugpiučio mėn. 
Pavasario—rūdens kaina. $33. Ne
toli kat. bažnyčia. TeL 317.

Kmest Bttter, R. D. 1, 
CataMH 16, N. Y.

JOHN SHĘRNA \
MIS So.*Jbaay,CMe»O»RL \ TeL GroveMi 6-7m

ALLAN STEWART
016 No. Braod si, Hdteų l> TeL GMeMe S>UM

VnMHlIuMj* H radijo «toMėw WLOA, 1556 fcylaeyelee
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

M norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Naujoje parapijoje karnavalas

Šią savaitę, pradedant ket
virtadieniu (rugp. mėn. 22 d.) 
naujos parapijos aikštėje prie 
Neff Rd. ir Marcella Avė. vyk-

634 N. Denhen Street, llalthoerr, MA TeL Lengveed 6-ŽC3 
MEČISLOVAS  ̂A VALIAUSIAS

24 Praapect Street, Hyde riųk, Maus, TOL Ryte ftft J-3M»

ies, linens. Day, Week, Month 
or Season. 200 ft. away boat- 
ing center, dining, dancing 
spots, 10 minutes to heart • 

of Atlantic City, Y» hr. away 
from Atlantic City Track.

Open all winter at low prices. 
Television. Free Parking. 
Tol-: Atlantic City 2-9858

GREELEY,.PA.
Ali year vacatton spot in the 
Pbconos. Modem rpoms with 

running wather, ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholic ctarch, ivrite for 

spėriai httntfog senon. Kates 
Otto Vftnkler Jhr. 
MurMtS-me 
and BookJet “L”

HAINES FALLS 1, N. Y.
įvairiu sportai. Elegantiška šokių salė su geru orkestru. 

Kainas labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotos 
knygutės, retervuokis vietos.

Puikiausia namų stiliaus virtuvė su 3 gausiais valgiais 
per dieną. Lukstfsiniai kambariai su privačioms vonioms 

Didžiausias N. Y. valsL maud. taurinas.

ROCK COVE LODGE 
AND LQG CABINS

On Lake George, Bolton Ląnd- 
* ing, N- Y. Main Lodge, 

Housekeeping -and non-house- 
keeping cabins. Directly on 
lake. All sports. Daily speed 

boat trips (free). Near ,
Cath. church. Helęn and

kilmingos pamaldos, šventės 
aktas,. po pietų koncertas. 
Chicagos Alicijos Stėponavi- 
Koncerte programą ^tildys 
čienės ansamblis, tenoras Sta
sys Baranauskas, aktorius Hen
rikas Kačinskas ir Kamie
no tautinių šokių ' grupė, ku
riai vadovauja G. Breichma- 
nienė. Sekmadienį vakare di
džiojoj Memorial Arena įvyks 
kongreso banketas — balius. 
Pirmadienį, rengėjai yra nu
matę ekskursijas į Niagara 
Falls žymesnes vietas. Infor
macijų reikalu kreiptis į Juo
zą Navasaitį, 61 Rykert Ava., 
St. Catherines, Ontario, ToL: 
MU 5-7281.

Margato, Atlantic City, N. J. 
Beautifully furn. 2 rms. kit- 
chenette and bath. All utilit-

REIKALAUKITE TIK M1CBIGAN FARM SCRIO
Jeigu'abejojate, paprašykite pamėginimni. Jūsų skonis Jums 
pasakys, bfee norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms kraaufams, 
kad Jūs tiek išpopuliarina Mlehigan Fanu Sūrį, kurte paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat} geriausią sūrį

Efficiency apts.
DECATUR

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Pr? at*' b".tHs. 

DouMe rootri $5 to $12 daily; 
$3»> to S60 vy':’v.

Ocean bathing privilcges.

aftsigBivdnKho kaiū TV.; 
$40 savaitei, $8 dienai, 

austriški amerikietiški valgiai.

FOR YOUR G0OD HEALTH 
SPEND SOME TIME AT THE 

Saratoga Spa 
and the 

' Hotri Russall 
Saratoga Springs, N. Y. 

Pleasant Living 
Catholic Management 

Free Parking 
TeL: Saratoga Springs 

29 or 4381

ShuffleboariL badminton 
jr strėlių šaudymas pagal 

"■ ir* pageMavimųf*' -
$35 po du ir $40 pavieniam. 

Matt & Viola Curran, 
savininkai.

MOOSE HEAD HOTEL
Under new management

Old Forte, N. V.
European or American Plan.

Comfortnble rooms, Excellent food

NEW RKHMOND
-Kentucky-Av®. First from~waMt— 
Ocean view rboms. Large veranda,' 
TV. Moderii airconditioned Rest- 
aurant, Elevator, Private baths 
& running water. Walk to Cath. 

church.
For summer

$2.50 per person up. Writė for 
Free Hotel literature. W. F.

Kneller, Owm, Mgr. Phone At
lantic City 5mi51. Free bathing.

Cocktai! Lounge. Snack Bar 
Located in center ot all 

sports acttvftieii
Wriie for illustrated foMer.

Ix>utsa Slrvcns Yocum. Mgr.

lankymas tikrai padės lietuviš
kumui stiprėti ir augti Šiame 
gražiame Clevelando miesto 
krašte.

THE HEALV 
1» South Kmtaeky Avė, 

Atlande City
Tuoj paėjus nuo.pasivaikščiojimo 
tako. Pradedant $250 asmeniui 
per diena; du vienam kambary.

Privačios maudynės, šaueris, 
vanduo, elevatorius i gatve.

Veltui maudymasis, televirija, 
platuą atviras porčius. Ideali vieta. 

Valgiai amerikietiškam ir euro- 
pietiškam stiliuje^ Informacijos 

duodamos raštu dėl kainų.
Telef. 4-0931 Tfeomas A. jąeab'. ., 

Owner, Mgt. 2' blokai nuo 
šv. Mikalojaus bažnyčios.

LAIDOTŪVTŲ DIREKTORIAI
386 Blaple Avenne, Hartford, Cann

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

niekas — sėta?-, VL Pahiliins- 
kąs — ižd., P. KHorys — na-

Katurigrdniinrt penki Cleve- 
lando Heforiri šakojo po 100 
dol. ALRK Federacijos sto
vyklai įrengti. Malonu, kad M 
atAa jau neša vaisių: stovyk
la veikia, ir mūsų jaunimas 
joje gauna ne tik bendrojo 
krikščioniško, bet ir lietuviško 
auklėjimo. Liepos 28 d. įvy
kusiame šimtininkų susirinka 
me į stovyklos organus buvo 
išrinkti šie klyvlendiečiai: V. 
Alūnas i tarybą ir S^ Laniau- 
skas į kontrolės komisiją.

Clevelando ' skautų Pilėnų 
tuntas dvi savaites stovyklavo 
prie Round up Lake. Dalyvavo 
apie 40 berniukų, stovyklai 
vadovavo vyr. sktn. V. Kilai
tis. Stovykla buvo baigta rug
pjūčio 3 dienos laužu, kurio 
programos pasižiūrėti suvažia
vo nemaža skautų Jėvų, Jbičiu- 
lių įr .kL ^ ‘

Clevelando lietuviai, budžiai 
liepos 17—28 d. stovyklavo 
adv. Keršio miške Peninsula, 
Ohio. Stovyklai vadovavo inž. 
K- Pautienius. Budžių jachta 
Palanga liepos 14 ir 15 d. per 
televiziją rodė vandens spor
tą. Ji buvo iškėlusi lietuvišką 
vėliavą ir pasipuošusi dide
liais Gedimino stulpais prie 
36 pėdų augščio burių, tad 
kartu atliko ir Lietuvos garsi
nimo darba. StP.

GENERAL INSURANtt BROKER 
CONSULTANT - N0TARY PUBLIC

152 Tennessee Avė., 3rd Hotel 
from boardwalk blocks to 

Catholic church. Elevator. Garage, 
Parking lot, Bathing from hotel, 
Uospitnilty, Cleanliness. Phone: 

Atlantic City 4-3955

tino laimėjimų knygutes. Už- 50 to $3jso per peraon, 2 in rm. 
klotą (dekį) laimėjo 85 metų 
senelis ligonis M. Poškevičhis.
Grynais pinigais aukojo Ona 
Ogilvienė $20, Ant. Kavaliaus
kas $10. Atsilankė gražus lie
tuvių būrelis, dirbo tie patys, asmtry—iioiaytoood hotel 
kurie visad darbuojasi, įskai- m p***.
tant F. Smulskį su dviem sū-

Draudimo reikalais, taksy (Inconie 
Tas) paruošimui, notoriniy doku* 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Jack Tatarko.
Phone BO lton 5041

Sportas, paroda ir koncer
tas vyks Niagara Falls, Colla- 
giate Epworth Cirdo; Ba
lius ir tšokių vakaras — Me
morial Arena, 1145 Centre St.

Rytinės Amerikos — New 
Yorko, New Jersey, Connectt 

sta keturių dienų karnavalas nuolių namus, bet vienos sese- eut ir Mass lietuviai, kurie
Turtingumu ir puošnumu šis lės pabaidyti pabėgo ir norėjo butų hnkę -taek 
karnavalas praneš praeityje į- i minėt^ vaistinę. Seselė pasivažinėjimui, Darbo dienos 
vykusius, čia bus galima išban- Pro “* P™“®- proga Kanados teta™! Ug
dyti laimė, pavalgyti ir atsi- » policijai, kuri tuoj pribūvu- resą patogiai pasiektų naujo- 
gerti, o jaunimui Iras puiki » iuos suėmė už akylumu po- sionus didžiosiomis autostra-
proga pasivažinėti. Karnavalo vadas viešai Pa* domiS'
vadovas yra Charles Praspal £yrė- 
IK Praspahauskas). Pelnas Elektros rofkmef^ 
bus skiriamas planuojamiems dirbtuvė jau baigiama statyti,
parapijos trobesiams statyti. Čia dirba apie 1500 darbinin-
mokyklai, salei, vienuolynui ir kų. Kol pastatas bus įrengtas, num. Parapija nėra didelė, o
klebonijai. Statyba manoma darbai vyksta miesto centre vis dėlto padaryta pelno $215.
pradėti jau šį rudenį. Visi lie- esančioj dirbtuvėj, kurioj dir- 13. Kitas parapijos parengi-
tuviai yra kviečiami. Jūsų atsi- ba per 900 darbininkų. Bend- mas įvyks rugpiučio 25.

drovės vadovybė patenkinta Vietinis
Omahos darbininkais ir mielai 
priima ateivius bei juos ištre
niruoja specialiem darbam. 
Patartina ir lietuviam šia įmo
ne susidomėti, nes darbas šva
rus ir nesunkus.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- • 
tni įvairūs dokumentai. ‘f

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama antomolnlial, j 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar {vairių | 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo X 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karta apmokant ir ligoninės j 
Išlaidas. ?

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS IXS. CO- Rartf«cC Į

vaistinę liepos 13 naktį vagys 
norėjo apiplėšti- Prieš tai jie 
buvo besibriauną į seselių vie-

eut ir Mass lietuviai, 
tolimesrteau



Audronė

Sportas

OPFOBTVNTTY

WiIIiani J. Drakr
imas

LIETUVIS ADVOKATAS

J. B. SUALINS
JALINSKAS

•BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ INTURIST,
po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną

MĖGINKITE:

IAISVES VARPASDCTROIT 10, MtCHIGAN

81.50

ATSIGAIVINIMO Lig- 
B ŽODYJE IRDMNDJE.

bo dienos savaitgaliui organi
zuoja kelionę autobusu į VH- 
sias S. Amerikos ir Kanados

su savo vyru išvyko dviejų sa- 
vaičių atostogų f Kennehnnk- 
port, Me.
' * Aidę žurnalo
rugsėjo mėnesio numeris jau 
baigiamas redaguoti ir renka
mas; ^Numeris turės aktualios 
medžiagos.

Rugsėjo 5 šv. Petro parapi
nė mokykla pradeda darbą. 
Parapijos klebonas kun. PJ. 
Virmauskis prašo Bostono lie
tuvius savo vaikus leisti i lie
tuvišką mokyklą ir jau dabar 
juos registruoti pas seseris 
mokytojas 488 E 7th St. So. 
Boston Mass-

Vyksta j varžybas
Rugsėjo 14 Atlantic City, 

N. J^įvyksta Amerikos legio- 
ninkų benų varžybos. Stepono 
Dariaus postas į šias varžybas 
siunčia šv. Petro parapijos 
CYO beną. Kelionės išlaidoms 
padengti rugpiūčio 18.jie su
rengė pikniką. Prie Šio gra
žaus lietuvių pasirodymo prisi
dėjo ir Bostono lietuvių Pilie
čių Klubasir benokelionei pa
dovanojo 500 dol.

valandėlėješeštadienį, rug
pjūčio 24, apie Maironį jo 25 
metų mirties sukaktfesproga 
kalbės Tęvi T. Žiūraitis. Rug
sėjo r išvakarėse Tėv. T žiū- 
raitis taip pąt pasakys žodį 
apie Vytautą Didįjį. __ ■

Kitą rytą, sekmadienį, rug
pjūčio 18, studentų draugovė 
su tėvais, sendraugiais ir drau
gais pradėjo šventę šv. Mišio
lais ir bendra komunija- Mi
šias aukojo kun. J. Degutis.

Po mišių, skaidrios nuotai
kos lydimi, at-kai susirinko 
į šv., Andriejaus parapijos sa
lę. Draugovės pirm. Loreta 
Petrauskaitė pakvietė svečią 
kleboną kun. A. čepukaitį pra
dėti iškilmes malda. Reikalu Vedėja* 

660 Grand Street 
Brooidyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Ši draugovės šventė buvo 
tikrai daugiakampė —raudonų 
rožių puokšte studentai ateiti- 
ninkaiatžymėjo savo globėjo 
B. Žukausko 60 m- sukaktį. 
Palinkėję jam laimingu ir 
šviesių metų, šventę baigėme 
ateitininkų himno žodžiais.

Vedė
šv. Petro parapijas bažny

čioje rugpiūčio 17 moterystės 
Šiluvos atlaidai bus nuorug- sakramentą priėmė Russell

-Toliau šventę pravedė SAS 
valdybos narys? A- Lukas. Pa
sveikinęs svečius, pakvietė vi
sus susirinkusius pagerbti vė
liavą kurią įnešė moksleivių 
at-kų valdyba. Vėliavą įnešus, 
septyni kandidatai prisiekė 
savo gyvenime vadovautis atei- 
tininkiškumo principais, pa
gerbė kryžių ir tautos vėliavą 
ir grįžo į savo vietas jau pil
nutiniai draugovės nariai: Rai
monda Binkytė, Zina Čikotai- 
tė, Loreta Petrauskaitė, Rita 
Žukauskaitė, Audronė Gaiga
laitė, Rimas Lukas ir Algis 
Vasys. Jie yra gana aktyvūs 
draugovės nariai.

Ruošiamasi piknikui
Rusėjo 2 Jėzaus Nukryžiuo

tojo seserų rėmėjai rengia pik
niką Brocktone, vienuolių so
dyboje. Pelnas eis naujos vie
nuolyno koplyčios statybai. 
Bostono rėmėjų skyrius rug
piūčio .21 turėjo susirinkimą 
kuriame aptarė bostoniečių į- 
sijungimą i pikniko darbus.

PIENO ŪKIS 
parduodamas su rišu invento

rium, pastatais ir karvėmis. 
Nuo Hudson, N- Y. miešto 4

iš Bostono su savo giminėmis 
lankėsi New Yorke ir buvo 
sustojęs pranciškonų vienuoly
ne. Jo tėvai Bostone yra uolūs 
visuomenininkai.

šventėje dar dalyvavo šen- jo išvykimu vietos jaunimas 
draugių valdybos pirm. K. Či- praranda artimą draugą, 
kotas* draugovės globėjas B. 
Žukauskas, Pennsylvanijos un- 
to prof. Ar. A. Klimas ir SAS

lietuvių sporto žaidynes Ro- 
chestery. Kelionė ten ir atgal 
kainuos 13 doL Autobusas iš
vyksta rugpiūčio 30 d. 10 v.v. 
(penktadienį) iš V. Belecko 
svetainės, 1883 Madison St, 
Brooklyno, ir grįžta rugsėjo 2 
daryte Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas V. Stepo
navičių, 288 Suydam St, Broo- 
klyn 37, N. Y. TeL EV 1-2378.
Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
Drsugc dienraščio moderato
rius, atostogavęs Putname, grį
ždamas buvo sustojęs Ebza- 
bethe pas savo tėvą ir kitas 
gimines. Ta proga lankėsi Dar
bininko redakcijoje.

Kun. Antanas BebdzavUSus

Laidotuvių Direktorių 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Sutiont

pigai ir greitai parduodamas 
gnįiaĮ ir pdimigas su moder
niškais įrengimais pieno ūkis, 
3 mylios nuo Farmington, Mai
nė. Ūkis turi 135 a. žemės: 
dirbamos, ganyklų ir miško. 
Pienininkystei tvarkyti ir že- 
mei dirbti pilnoje tvarkoje 
mašinos. Gyvenamas namas 
su 10 kambarių ir kiti ūkio 
trobesiai gerame stovyje. La
bai patogi vieta vasarojimui ir 
medžiojimui, arti ežerų ir miš
kų. Del platesnių informacijų 
kreiptis: Folix Shumon, c/o A. 
Crockott, Groaf Pond Rd., No.

tautinėje, ir saviauklos srity- 

DOVANŲ SIUNTINI AI’
ėjo sėkmingai. Žmonių gal ir kai yra pasiskyrę būti lietuvių 
galėjo būti daugiau, bet šiaip visuomenės vadais. Negali nie- 
matėsi senų ir jaunų. Svar- kas pateisinti ateitininkų nusi
mausiu geros nuotaikos palai- žeminimą saviaukloje — tapi- 
kytoju buvo Butrimo orkes- mą šablonišku tipu”. Kadangi 
tras. šis, iš jaunų sportininkų dr. A Klimas išvyksta iš Phi- 
sudarytas vienetas, jau per ladelphios į Rochesterio uni- 
trumpą laflją suspėjo tapti po- versitetą, su juo ateitininkai 
puliariausia mūsų apylinkės atsisveikino šventės metu. Su 
kapela. Turėdami gana plato
ką ir įvairų repertuarą jie 
sugeba.įtikti ir senojo ir nau
jojo skonio atstovams. Sąži
ningai ir netingiai grodamas, 
Butrimo orkestras ir užkariau
ja visų simpatijas. Bet, kuri 
organizaciją pasikvietusi šį 
orkestrą tikrai neapsigaus.

prie Hudson upės. 
Kreiptis telefonu:.

Mr. Charles Sauntsattiš>
Dlai 518 HUdson 8-7567.

NEW YORKAS 
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stovyklų Mmi istorija.. Pabai
goje buv. tos stovyklos kape- 

Atsiųsdami siuntinius mums peštu taip pat susRauk- fa- ūmu* lietuvio pran-
site tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita -uu-- 
Jum. Hijuniiama ų jma, dta* prouTiZ, ,T "T"?”**”
•fantam. InfanMdjo. Ir t-1 frnw laminai R™..

‘ jafrfafa*. Oįm—m -DMHntoto- n*
jiniiiiiiiiininunitiiiininiHiHliiiiHiHlli

Naujosios Anglijos ueiuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090kRocvd«

Tel. STagg 2-5043 į
Malthčw P. BaĮlas| 

(BIELIAUSKAS) į
FUNEKAI. HOME

M. P.- BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON į

1US SKR 
UBTUVI 
H.3. igc 
RISIESE

taše St., NerUtaą M—i Skyriai: UUMaalM Fatattere Ca. — A, k 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 499 E. Broedwsy. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 VVeUter Avė.. Cam-

- šeštadienį, rugpiūčio - 16, 
septyni draugovės nariai išlai
kė studento kandidato egzami
nus. Egzaminų komisiją suda
rė sendraugiai B. Žukauskas 
ir K- Čikotas ir SAS' valdybos valdybos piną A. Gėčiausksa. 
nariai A. Gečiauskas ir A. Lu-

Woodhaveą N. i. 
Suteikiam garbingas laidotuve*.

inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur

Tel EVergreen 7-4335

Stenhen A romisk i*
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

■ (tddMyta MtMadientais). 
chicaocI aą iu.

6148 Midilgan Are., Tel. TA 5-7980. Archer Avė. Wi. FR H** 
Pirm., antrad.. tred. Ir ketrirt. 8-8, Kwdl«i M, Mtadtentato 8-5. 
penktadieniais ir ieMadfenials »-• eotTON MAteACHVCTV

ritaBMf,MFiBrosMy Vienoe.iš dsogtiio Betariu

: BARASEVieroS ir SŪNŲ
F CNEKAL HOM I

251W. Broadvay 
South Boston., Maas.

JOSEPH BABACSUCHJb
Laidotuvių Direktorius
T«L ANdr«w 8-2590

ELIZABETH, N. J

Kun- M. Kemežis, parapijos Ona Kulponienė
klebonas, išvyko atostogų į šv. Petro parapijos bažny- 
Chicagą. Jis nori susipažinti čiai padovanojo naują rankų 
su saleziečių, marijonų ir jė- darbo kamžą 
zuitų' vienuolynų naujais pa
statais. Jį pavaduoja kun. T. 
Aukštikalnis, SJ.

• Skubaus ir veiklaus pataroav imo
• Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo
• Tinkamo Mlyginhno pagal nuostatus
• Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio

ir patyrusio individualaus pakavimo
• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, fair kyšius pritarti yra uždrausta

menant dykai. Aptarnauja Cam 
Dridge ir Bostono kolonijas te 
miausiomis kainomis. Kainos lu» 
pačios ir i kitus miestus.

VAITKUS
F D N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUb 
Ijūdotuvių Direktorių^' 

jr BalsamuotGjan 
Camhrūtye. H«ss. 

KOTARY EI BIAC
P*iama**knas diena tr aaktj 

JCtaoja modenridkaJsopilyčia-jei

gyv. 310 Devoe St, Brooklyn
11 N. Y., nut^irdžiai dėkoja Re&alinga ateinanti moteris 
draugams ir pažįstamiems, ku- vaikais Ja
ne ją atjautė skausmo valau- «***?* Skambinti JAmaica kulniavęs distanciją per 21 vardu .<Prie. Para_jios -n-n^ MirurieU

MOSS^lskJ^SO85Wr saika parodo, kad iš pažįstamų mas rugpjūčio* 25 mokyklos Po gedulingų pamaldų'šv.
Gr^ Eo’S^l^ek^^uvo būd" principų norima gyventi ir ri- aifc^šalia bažnyčios. PeL Petro bažnyčioje rugpjūčio 9
tam iš Apreiškimo par. bažnr pasekmes buvo bud- romėnėje veikti”. B. Zukaus- nas įjįrianras baž^os re- palaidota Ieva Zardeckienė 82
čios St. Mary s kapinėse. BUS OPPORTUNITY nokos. ' Ims yra ilgametis ateitininki- montui ir skolom mažinti, šo- m. Velionė gyveno 273 W. 2nd

St Nuliūdime paliko vyrą, dvi 
dukteris ir du sūnus. Palaido
ta šv. Benedikto kapinėse.


