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komunistai siuntinėja bombas

gal į Bažnyčią. Jis pasiuntė 
sveikinimą popiežiui ir atšau
kė įsakymą, kuriuo buvo iš
tremti du Argentinos vysku
pai.

PERONAS IEŠKO SUGYVENI
MO SU OPOZICIJA

Argentinos diktatorius Pero- 
- nas liepos 5 pasakė kalbą, ku

rioje savo politiniam prieši
ninkam siūlė sugyvenimą, “po- 
jis nieko neužsiminė apie savo 
litinę koegzistenciją”. Tačiau 

’ pasitraukimą iš valdžios., O to
kią užuominą jis buvo padaręs 
savo priešpaskutinėje kalboje. 
Spauda jau buvo net paskel
bus, kad Peronas išvyksiąs vi
sai S Argentinos.

Nauja p litinė žmogžudystė 
įvyko Voki tijoje Miuncheno 
priemiesty Schwabinge liepos 
5. Nežūsta as. asmuo paštu at
siuntė į Še iwabingą siuntinį 
su bomba‘i r sprogstamąja me

vo siuntinį ir čia pat jį mėgino 
atidaryti. Siuntinys sprogo ir 
užmušė vietoje Cęrnaką ir 
dar vieną moterį, o 13 asme
nų sužeidė.

Policija dar neišaiškino, kas 
buvo siuntėjas. Bet buvo aiš-

nak, 56. mėtų, slovakų veikė-.. ku, kad tas siuntėjas labai ge- 
jui, antikos lunistui, dabar slo- rai žinojo, jog siuntinius iš 
vakų tautii io komiteto pirmi- pašto atsiima pats Cernak ir 
ninkui. Sėmau jis buvo švieti
mo ministeris Tiso vyriausybė-

- je Hitlerio Okupacijos metu.
Gavęs iš |ašto kvietimą, kad 

jam yra siuntinys, Cernak nu
vyko į Sdnvabingo paštą, ga-

jį buvo įdavęs 40—45 metų 
vyras, kurio kalboje buvo jaus
ti slaviškas akcentas. Už kalti
ninko suradimą vokiečių poli
cija paskelbė 5000 DM.

Vienas iš slovakų veikėjų 
pareiškė, kad tai komunistų 
organizacijos darbas. Iš jos 
Cernakas ir kiti jau buvo gavę 
grasinimo laiškų.

PERONAS PIRMA TURI 
PASITRAUKTI

Į Perono šaukimąsi sugyventi 
opozicijos vadai, kurie yra už 
Argentinos sienų, atsakė, kad 
tas šauksmas tereiškia Perono 
norą laimėti laiko ir naujai su
stiprėti. Opozicija sako: pirma 
Peronas turi pasitraukti ir tu
ri būti grąžintos laisvės.

ATBĖGĘS IŠ KLAIPĖDOS PASAKOJA ŠVEDAM

ANGLUOS IR PRANCŪZUOS 
MINISTERIAI ĮSPĖJO

Strasbourge Europos Tarybos 
posėdyje Anglijos min. Macmil- 
lanas ir Prancūzijos min. Pi- 
nay aiškiais žodžiais įspėjo, 
kad Vakarai, norėdami taikos, 
nesusilpnintų savo gynybos.

Švedų laikraštis "Sydsvens- 
ka Dagbladet” rašo, kad Lie
tuva ir Rytprūsiai, arba dabar 
vadinama Kaliningrado sritis, 
yra šimtu procentų atitverta 
nuo pasaulio. Dėl to žinių iš 
ten labai maža. Tačiau vienam 
buvusiam Klaipėdos pašto tar
nautojui, kuris paskutiniu me
tu dirbo sovietiniame žvejų 
laive, pasisekė pasiekti Daniją. 
Iš jo gautom žiniom švedų 
laikraštis skelbia, kad Kara
liaučiaus sritis apgyvendinta 
išimtinai rusų. Gatvėse matyti 
tik rusiškos uniformos.

Net ir Tilžėje ar Klaipėdoje
AR AMERIKOS PILIETIS? girdėti daugiausia rusiškai kaL 
1914 New Yorke gimė Enri- bant*

co Soccodato. Sešerių metų Kaimuose lietuvių kalba

• Lietuva izoliuota ir rusinama
• Maisto trūksta • Vežami j 
kariuomenę naujokai bėga pas 
partizanus • Pamaldos laiko
mos ir pirkiose.

individualiai.
Lietuvių jaunimas, kuris yra • 

mobilizuojamas į kariuomenę, 
išsiunčiamas daugiausia į cent
rinę Rusiją.

Bet nuolat pasitaiko, kad 
lietuviai naujokai pakeliui iš
šoka iŠ traukinių ir dingsta 
miškuose. Iš jų susidaro gink
luoti būriai, kuriuos vietos gy
ventojai vadina partizanais, o 
rusai banditais.

- s 
tebėra tikėjimui ištikimos. 
Tarp jų yra dar kunigų, kurie 
išsisuko nuo deportacijų,. Jie 
dažnai laiko pamaldas papras 
tose pirkiose, kurias porai va
landų paverčia “Dievo na
mais”.

paprastai juos atidaro pašte.
Policijai nepasisekė išaiškin

ti, kas buvo siuntėjas ir to 
siuntinio su *bomba, kuri buvo 
1952 siunčiama kancleriui 
Adenaueriui

Aišku tik, kad tai yra politi
nė žmogžudystė. Ir tai jau ne 
pirma. Miunchene Izaro upėj 
buvo rastas vienas politinis 
antibolševikinis veikėjas nu
skandintas. Vienas taip pat 
dingo be žinios. Spėjama, bu
vo išgabentas anapus uždan
gos.

Paaiškėjo, kad paketas buvo 
atsiųstas iš Frankfurto ir kad

• Portugalijos kariuomenės 
šventės proga pakilo 12 spraus- 
minių lėktuvų paradui. Bet ■ 
buvo miglos, ir 8 lėktuvai at
sitrenkė į kalną. Visi lakūnai 
žuvo, ir kai atvyko pagalba, : 
rado degančius nuo lėktuvų 
aplinkinius ryžiu lauku.-. Šven
tė

ITALIJA JAU TURI NAUJĄ" 
VYRIAUSYBĘ

Antonio Segni Italijos prezi
dentui liepos 6 pristatė naują 
vyriausybę. Joje daugumas 
ministerių yra kr. demokratai. 
Dalyvauja taip pat dešiniejįi 
socialistai (Saragato) ir libera
lai Koalicija sudaro parlament 
te 12 balsų persvara. Dešimeii 
kr. demokratai kurie nuvertė 

’ Scelbą, apraminti tuo būdu, 
kad jų pora vadų įtraukta f 
ministerius. Daug ministerių 
liko tie patys. Tarp jų min. 
pirmininko pavaduotojas Sara- 
gatas ir užsienių r. min. Marti
no (liberalas).
Pasitikėjimą parlamentas bat f ;®* 

suos ateinančią savaitę. Nau- .įg 
jos vyriausybės politika tas 
tokia pat vakarietinė kaip ir 
Scelbos. ? -

^Kongresas už pagalbą išsilaisvinti
Amerikos-

birželio 23 priėmė rezoliuciją, bolševikus ir pasmerkti
kurioje

; ? Atstovų Rūmai — pasakyti visą teisybę apie 
i oku

paciją kaip viso pasaulio įtem
pimo priežastį.Amerikos tradi

cinį - remti tautų
laisvės Ir*; nepriklausomybės 
siekimus; L

buvo atšaukti.

IR NEPATIKIMUS

• Kelionėse žuvo 
per savaitgalio šventes 407;

nutaria, kad

LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS

jų jūrų.

PERPLAUKĖ ERIE EŽERĄ

Dabar išsiunčiami į Sibiru

policijos, slap-

konferencijos 
dalyto nebū-

kad bent 
panašaus

• Suaza kanalo ii laivo 
“Flaminia”, kuriuo buvo veža-

• Argentinos sostinėje lie
pos 6 pasnigo — pirmąsyk per 
37 metus. Chilės sostinėje pri
snigo net daug — pirmu sy
kiu po 30 metų.

federalinis 
ir prioaži- 

Amerikos

didžiausių rei-
Sovietai. Jie

vam ar kam kitam. Katalikų 
bažnyčios dažnai taip pat už
darytos, bet jos kam kitam ne
vartojamos. Gyventojų masės

kas, su purvinom gatvėm, su 
nuolatine slegiančia tvanka, 
kuri primena turkišką vonią.

• Pravdos korespondentas 
grįžo iš San

f

Francisco, susi-

veikia gyvai, dėl to nėra šau
tuvo išvežtas į Italiją. Ten už- geriau išsilaikius. Bet ir iš ten gu priklausyti komunistų par

tijai ar komjaunuolių organi
zacijai.

Kai dėl bažnyčių, tai protes
tantų bažnyčios yra likviduo-

augo, vedė, tarnavo du kartu ją spaudžia lauk pamažu rusų 
italų kariuomenėje ir net sykį kalba. Gyventojai verčiami ru- 
dalyvavo rinkimuose. Pagaliau siškai mokėti, nes valstybinės 
1953 grūo į Ameriką, jau bū- kalbos formaliai laikomos abi- 
damas 40 metų.

Ar jis laikomas Amerikos
dvi — lietuvių ir rusų.

Kolchozininko vidutinis mė- 
piliečiu ar Italijoš? Tą painų nesinis uždarbis, esąs tik 200 
klausimą sprendė 
apeliacijos teismas 
no, kad jis tebėra 
pilietis.

rublių mėnesiui, kurie jam iš
mokami tik dalis pinigais, o 
daugiausia natūra. Leidžiamą 
laikytis karvę nedaugelis gali 
išlaikyti, ries trūksta pinigų 
žiemą pašarui. Miestuose trūks
ta labai maisto, pirmiausia 
cukraus, žuvies, riebalų. Svies
to kilas kaštuoja 30 rublių, 
duonas kilas 1,3 rb.; papras
čiausi pietūs restorane 5 rb., 
degtinės litras 30 rb.,

pora vasarinių batų 300 rb., 
maždaug tiek, kaip žemesniojo 
tarnautojo mėnesinis atlygini
mas.

Visuose miestuose labai ryš
kus skirtumas tarp dviejų kla
sių: iš vienos pusės rusai ir 
lietuviai komunistai, iš kitos 
lietuviai gyventojai. Pirmieji 
turi pirmenybių drabužius per
kantis if visur kitur. Net len
kų jūrininkai, kurie kartais iš
lipa Klaipėdos krante, sukelia 
lietuvių gyventojų pavydą, kad 
jie geriau apsirengę.

Toliau laikraštis skelbia at
bėgusio pasakojimą, kad masi
nės deportacijos nutrūko, kai 
“buožės”, dvasininkai, pirk
liai, dvasinio darbo žmonės su

• Anglijos “raudonasis de- gavo šeimom jau išvežti į So
dnas” Johnson pats save nu- vietų Sąjungą Azijoje.
švilpė. Kai jis pradėjo savo pa
mokslą apie krikščionybės n* 
komunizmo vienybę per gar
siakalbį, su kiekvienu jo žo
džiu buvo toks švilpimas, kad
turėjo atsisakyti nuo mikrnfo- mi Prancūzų svetimšalių legio

no kariai, ir vėl iššoko į van
denį 67 deėertyrai. Juos su
gaudė Egipto policija. Tarp jų 
daugiausia vokiečių — 49, to
liau 8 italai, 2 belgai, 2 ispa
nai, po vieną suomi, jugosla
vą, austrą, lenką, vieaas "be

GRAIKIJA IR TURKIJA 
; priėmė

Anglijos siūlymą tartis dėl 
Kipro salos likimo. Ten gyve
na daugiausia graikų. Jie rei
kalauja sau laisvės prisijungti 
prie Graikijos. Kelia riaušes, 
užpuldinėja anglų aerodro
mus. Anglai Kiprą laiko savo 
kolonija ir turi karinę bazę, 
kuri saugoja išėjimą iš Juodų-

per 13 vai. 3 min. Greta Pat- 
terson, 18 metų mergina iš 
New Yorko. Tai pirmas žmo
gus, kuriam pasisekė Erie eže
rą perplaukti. Perplaukusi aki
vaizdoje 20.000 žiūrovų, kurie 
ją sutiko, mergina pasakė, 
kad dabar nenorinti nė pažiū
rėti į vandenį. O tas vandens 
kelias, kurį ji nuplaukė, yra 15 
mylių.

no... Tuo pačiu metu sakė 
pamokslą ir jo kolega Morgan 
kitoj bažnyčioj?. Tas buvęs 
karo kapelionas pasiūlė pa
siųsti subolševikėjusį persenu- 
sį, 81 m., Johnsoną į Sibiro 
kasyklas, kad jis ten suimtie
siem duotų dvasinės paguodos, pilietybės”.

tinėm Tautose ir per kitas už
sienio organizacijas padėty 
siekti pavergtiesiem išsilaisvi
nimo.

Rezoliuciją referavo daugu
mos vadas John W. McCor- 
mack. Už rezoliuciją kalbėjo 
25 atstovai, balsavo 367.

Kongresmanas Thomas J. 
Dodd, Conn., kalbėjo, kad reik
tų eiti dar toliau rezoliucijoje

NEPAPRASTI ORAI * drėgnas, debesuotas. Per eile 
New Yorke karščiausia diena metų liepos 6 temperatūros vi- 
buvo pirmadienis — 95,8 laips- durkis yra 86 laipsniai, 
niai. Tai buvę karščiausia die
na iš viso šiais metate. Antra
dienį buvo 95, trečiadienį 91,1. 
Laukta iš Kanados šaltesnio 
oro srovė tik truputį atvėsino. 
Savaitgalis numatomas karštas,

STREIKAI
• Chilėje streikuoja 42.000 

geležinkeliečių, autobusų, te
legrafo, pašto tarnautojų ir 
darbininkų.
• Brazilijoje 700 policininkų 

ir ugniagesių prisidėjo prie 
uosto darbininkų streiko. Lai
vai su kava nepajuda.

• Piftsburgho plieno strei
kas nutrauktas—susitarta pa
kelti darbo valandai atlygini
mą 15 c.

• Kardinolas Spellmanas 
vadovauja maldininkų ekskur
sijai, kuri ketvirtadienį išvyko 
iš Amerikos Į Braziliją ir Ar
gentiną.

metu mirė 179. Taigi 179-osios 
Amerikos nepriklausomybės 
metinės atsiėjo 804 žuvusios.

• Vokietijos keliuos* pensai 
žuvo 12.000, sužeista 314.894. 
Tuo pačiū metu Anglijoje žuvo 
5.000.

2000 VYRŲ SAUGOS DIDŽIUOSIUS
Keturi “didieji” Ženevoje 

susirinks tik liepos 18. Bet jau ' 
dabar ten eina pasiruošimas, 
kaip reikės priimti svečius.

Tautų Sąjungos, po karo mi
rusios, palikti Jungtinėm Tau
tom rūmai puošiami. Posėdžių 
salė perdažyta žaliom ir auksi- 
nrm spalvom. Joje šefai su 
pusšefiais bus susodinti už ke
turių stalų, kurie sudarys ke
turkampį. Nuo vieno stalo bus 
matyt pro langą tolumoj 
dunksantis aukščiausias Euro
pos kalnas Montblanas. Ku
riam iš šefų teks ši vieta, tu
rės dar vėliau susitarti.

O dabar aktualiausias yra 
saugumo klausimas —

kad ponam delegatam niekas 
neatsitiktų...

Už visą saugumą atsakingas 
Ženevos policijos komendan
tas Charles Knecht, kuris jau 
20 metų organizuoja tokių 
konferencijų apsaugą. Savo ži
nioje jis turi 2000 vyrų — 
kariuomenės,
tosios policijos. Jis taip pat pa
laiko ryšį su sekliais, detekty
vais, kuriuos atskiros vyriausy
bės atsiveža. O nepaslaptte, 
kad jau yra iš anksto juos at- 
siuntusios.

Nustebino šveicarus, kad
daugiausia šiuo tarpu saugu

mu susirūpina ne Sovietai, o 
Amerika.

Iš Washingtono du aukšti

FBI pareigūnai jau ten darbuo
jasi ir tariasi su Knechtu dėl 
saugumo priemonių. Jau su
tarta:
• žiūrovai turi būti laikomi 

atokiai nuo delegacijų saugu
mo sumetimais;
• apie konferencijos' vietą 

ir delegacijų būstines turi bū
ti “saugumo juosta”;
• naktį tose saugumo juos

tose turi šviesti prožektoriai; )
• nevalia mesti į delegacijas 

gėlių, nes su meile tautų va
dam gali iš gėlių iškristi bom
bos;
• nenormalūs tipai, įtarti

nas policijai pažįstamas ele
mentas konferencijos metu 
turi būti budriai sekamas ar 
laikomas policijos priežiūroje.

Su Sovietais policijas ko
mendantas susitarė, kad

savu būstinės viduju sovie
tai turės savą policiją. •

Kitas rūpestis-- tai kur rei
ks dėti "didžiųjų” mažuosius,

reikalauja, kad patalpose, skir
tose Sovietų delegacijai, nebū
tų jokių svetimų žmonių ir 
kad tie namai būtų išimtinai 
jų žinioje. Pats Bulganinas bus 
apgyvendintas rusų žinioje > 
esančioje viloje “Palais”. Tarp V 
kitko '

toju viloje prU savaitę 
kilo ĮMsteptingM gaisru.

Jis buvo greitai užgesintas, 
be didelių nuostolių. Ar jk 
buvo tyčia pakurtas, ar nety- j! 
čia, ar Sovietų prie&inkų ar . 
pačių Sovietų, nieko oepaskel- 
biama. Bet šveicarų policija $ 
budi, 
metu 
tų...

Su didesnėm viltim žfeSri j 
konferenciją ir naktiniu klubę 
sevinlnkai.

Pereita Ženevos konferenci
ja jiem nepasisekė. Joje at
mosfera buvd tokia įtempta, o 
ponai delegatai tokie Šykštūs, 
kad niekas nenorėjo pūgų 8- 
mesti tom linksmybių ištai
gom, kurios veikia nao pu
siaunakčio. Bet Šiemet kalbi

nes jų kiekvienas šefas turės . ma, kad “didieji” taikingai m- 
po 600—800, o be to dar bus 
apie 1.000 korespondentų. Va
sarą kaip tik dabar turistų se
zonas. Kambariai išnuomoti 
avansu, ir vos begali miestas 
sutalpinti eilinius svečius.

Dėl patalpų 
kalavlmų turi

siteikę susirenka. Anas dėt 
spalvas, kuriom ištepė post 
džių salę, jie aiškinosi sarte 
naudai: auksinė — Ui auksas, 
kurį delegatai paliks nakti
niam klubany o žalia — tai - 
veidų spalva, su kuria ” " 
liaus rytą Mkn palikt
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Taip prasidėjo žygiai į Lietu
vą. 1940 mėtų vasarą bent ke
letą kartų perėjo sieną, nešda
mas radijo siųstuvus. Pėsčias 
pasiekė net Latviją, Rygos prie
miesčius. Visur mezgėsi žinių 
tinklas.

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

Turime gerų namų pardavimui—\Voodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios a pd ra ūdos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai

bet šia 
nepa-

Dokumentai su visais pasie
nio zonų leidimais buvo tvar
koje. Leitenantas pąvartė.

— Na, matote, vistas tvar
koje, ir ko jūs trukdote, — 
piktas jis užriko ant kareivių. 
— Argi šitaip* galimai '

Kareiviai jau nori tikrai ei
ti, jis vėl sulaiko.

— Tas mūsų kapitonas, a! 
Rytoj bambės. Nuveskite j)as 
jį, tegu paskambina į miestelį, 
ar toks gyvena. — Jis padavė 
pasą, — Paskui tuoj paleiski-

Va landos pagal susitarimą. Telef. <JL 7-8652 
Skambinti 6:30—8 vai. vakaro, šeštad. 8--11 vaL ryto.

su choru atgiedojus Libcrą. 
visi dalyviai, su keturiais vai
nikais priešakyje, gedulingoje 
eisenoje lėtai eina prie lietu
vių paminklo, bevingiuodami 
pro kapus, piramidę, aikšte
les. Eisenoje tuoj už vainikų 
eina buvę politiniai kaliniai 
bei kacetininkai. Siame Mir
ties slėnyje iš tikrųjų viešpa
tauja mirties iiuotaika. Eise
nos dalyviai slenka tyliai, ne
pratardami nei žodžio, minty- 

(Nukeltn į 3 pusi.)

IKL.

verbavo Vaivoru kum
pas milicininką, 

parėjo sieną. Karininkas jį nu
vežė -į specialią mokyklą. Pa
rengtas buvo pasiųstas į Lietu-

tėm.
Matas pajuto, kad bus blo

gai. Jis pagautas. Ir kaip iš
bėgti, kad nėra jokio krūmo 
arti? Bet jei stovykla, 
spruksi! Kaip nusikratyti 
toleto. tada išsiteisintų.

Takas suka pamiške ir greit 
įeina į pelkes. Ten patiestos 
lentos ir padarytas lieptas.

Dirsteli į šonus. Pelkės. Ka
žin, ar jos gilios, ar didelės? 
Jie keturi, o jis tik vienas,' iš
kėlęs rankas. Durtuvai užpa
kalyje beveik siekia nugarą.

Už. liepto tuoj ir leitenanto

LAISVOS EUROPOS RADIJO liepos 4 šventė o 5 metų sukaktį. Dešinėje — siųstuvas prie Čeko
slovakijos sienos; kairėje — Gildą Kovės, bulgarė pranešėja kalba į savo pavergto krašto žino-

Birželio 23 d. suėjo 14 me
tų, kai karui prasidėjus ir 
kraštui sukilus, buvo išlaisvin
ti politiniai kaliniai iš bolše
vikinių kąlėjimų Lietuvoje, ir 
10 metų — kai lietuviai rezis
tentai buvo išlaisvinti iš naciš
kųjų kalėjimų bei kacetų Vo
kietijoje. Lietuvos Rezistenci
jos buv. politiniai kaliniai Vo
kietijoje ir Švedijoje, pare
miant Vyr. Lietuvių Sielovadai 
Vokietijoje, birželio 23 d. su
ruošė šių sukakčių ypatingą 
paminėjimą Flossenburge. Vo
kietijoje.

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BROKEK 

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

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

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

J. P. MACI1ULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

palapinė. Ten jį' pristato, at
raportuoja. Še kad nori, kur 
jis atsidūrė! Rodos, jau jokio 
ifcįgelbėjiwv nėra- Čia tikrai 
apžiūrės jo kišenes. '

Leitenantas besirengiąs gul 
ti. Aūdamasis batus, peržvelgė 
vaikiną.

— Iš kur?
— Buvau pas merginą, — 

sumojo* Matas, — naktis tamsi, 
paklydau...

Patiko leitenantui toks atsa-

PETER J. VANCE
LIETUVIS AGENTAS New y,rll N. y.

£qu<table Life Asevrance Society Business TeL: CHickcring 4-8200 
of the United States ReeMence Tel.; SI akai m 6-4332

Home office, New York 1. N. Y,

SAVINGS BANK
135 BROAD1VAY at BEDFORD AVĖ.

539 Easlern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposita In This Bank Are Fully Iruured 

Up ta >10,000.
Member Federal Depoait Insurance Corporation

kymas. Nusijuokė:
— Pas merginą. Lietuvai

tės gražios, gražios! O ko jūs 
trukdote žmogui, — užsipuolė 
kareivius. — Toks malonumas 
nueiti* pas lietuvaitę, o jūs su
laikėte.

Kareiviai sumišo.
— Paleisti! — užriko kari

ninkas ir išsitiesė lovoje.
Kareiviai ja.u norėjo suktis 

ir eiti, kai jis-vėl atsisėdo ir 
sulaikė: * v

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

□ o inorni tj ti ~ **•**•*•-t

Prieš žygį jis buvo siunčiamas 
■ į seklių mokyklą, kur parengda

vo naujiems darbams. Paskui 
mintinai išmokdavo uždavinį. 
Tada pats karininkas palydėda- 

— vo prie sienos. Ruožas jau iš 
anksto buvo išžvalgytas, tiksliai 
žinomi sargybų pasikeitimai. 
Kiekvieną kartą sieną pereidavo 
vis kitoje vietoje.

Pamažu, Įsigijo daugiau prak
tikos, drąsa didėjo su rudeniu, 
su tom ilgom tamsiom naktim. 
Tada galėjo toli nukeliauti.

Grįžo jis iš vieno žygio, pil
nai atlikęs uždavinį. Kaip buvo 
įsakyta, ėjo slėniais, aplenkda
mas kalvas. Slėnyje mažesnis 

i matomumas, o tada ir drąsos 
daugiau. Nieko neįtardamas, ti- 

. kėjosi greit būti prie sienos.
Staiga kažkas krūmuose su

šlamėjo. Vasarinio palto kiše
nėse turėjo dvi granatas. Mesti, 

nemesti? Bet šlamesys čia pat, 
sprogimas palies ir jį.

Užsidega prožektoriai ir su
blizga durtuvai. Kol šviesos jį 
pagauna, jis nesprogdintas gra
natas išmeta iš kišenių. Beto vi
daus kišenėje turi pistoletą, ge
rą ir taiklų ginklą.

— Rankas aukštyn! — surin
ka rusiškai. Iš krūmų išlenda 
rusų kareiviai, mongolai. Blizga 
durtuvai.

Jis pakelia rankas.
— Kur? — klausia jie.
— Namo...
— Ar nežinai, kad čia kariuo

menės stovykla!
— Paklydau ...
— Nuvesti pas leitenantą,— 

sako jų vyresnysis.
Matą apsupo keturi karei- 

. viai. Du ėjo priekyje, nuleidę 
šautuvus, kiti du — užpakalyje, 
šviesdami kišeninėm lempu-

lyje ir artumoje nėra apsigy
venusių lietuvių, bet prieš pie
tus jau pradėjo rinktis leng
vomis mašinomis važiuoją iš 
visų kraštų maži būreliai tau
tiečių — buvusių politinių ka
linių. kacetininkų, dvasiškių ir 
kitų- kviestinių svečių. Atvyko 
keturi net iš šiaurės Vokieti
jos, o jų tarpe dar visai nese
niai per nesusipratimą laiko
mas mirusiu kun. V. Šarka, 
šiuo kartu vėl visiškai sveikas, 
judrus ir jau besidairąs, kam 
galėtų pagelbėti. Iš viso suva
žiavo keliasdešimts žmonių iš 
šiaurės Vokietijos. Stuttgarto, 
Hanau. Reutlingeno. Memmin- 
geno. Muencheno, Bambergo 
ir kitų vietovių.

Minėjimas pradėtas mišio- 
mis koplyčioje, kurias laikė 
kun. prof. Gronis. Tik ką pra
sidėjus pamaldoms, staiga pa
sigirsta giesmė “Kai skaus
mas tau širdį lyg replėms su
spaus". Pamaldų dalyvius api
ma nepaprasta, graudi, širdį 
verianti nuotaika. Atrodo, lyg 
visi čia esantieji žmonės jau
čia tą patį skausmą dėl čia. 
Lietuvoje ir visur kitur žuvu
siųjų brolių ir gyvų, dar be- 
nešančių panašią dalią, kokią 
kitados nešė čia. šios koply
čios artumoje žuvusieji, čia 
veržiasi malda iš širdies gilu
mos, be žodžių, prašant Augš- 
čiausiojo malonių mirusiems, 
gyviems ištikusiems ir visam 
pavergtam kraštui.

Nemažiau įspūdinga buvo ir 
sekanti giesmė “Nuliūdo ka
pai" bei kitos po jų sekusios. 
Giedojo Tiltų Priežiūros Kuo
pos (8593) lietuviai vyrii, 
vadovaujami muziko Fausto 
Strolios. Choras giesmes atli
ko su -giliu įsijautimu.

Po pamaldų koplyčioje, prie 
Mirties slėnio, kun. Groniui

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VĖ 

Atliekami risi coUtsion, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

J. MALDUTIS. namu tel. HY 7-3247 937 GRAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, namu tel. GL 6-8659 BROOKLYN, N. Y,

Aš esu dėkingas Gr. “Darbi
ninko" Redakcijai už paminė
jimą mano trumpo straipsnio 
“Ar lietuvių yra 10 milijonų” 
laikr. “Darbininke š. m. birže
lio 24 d. ir už teigiamą įverti
nimą.

Pats straipsnis buvo atspaus
dintas “Drauge” š. m. birželio 
14 d.

Vistik nenorėčiau sutikti su 
Gr. “Darbin.” Red. pastaba: 
“Jei taip sakoma apie lenkus 
(kad jie tiesia pirštus į ukrainų 
Lvovą ir lietuvių Vilnių." K. 
A. Stp.), tai ar autoriaus skel
biamas 10 milijonų lietuvių 
skaičius neduos pagrindo to 
pat pasakyti apie mus.”

čia aš norėčia pateisinti sa
vo manymą. Man labai skaudu 
darosi, kai aš išgirstu ką sa
kantį: “Tai ,mūs lietuvių yra 
tik 4—5 milijonai... Tik pa
likit mus ramybėje, ir pats 
traukiasi į nuošalumą.

O skaudus šis dalykas štai 
dėl ko:

L toks pasakymas apie lie
tuvių skaičių yra neteisingas!

te, tuč ^tuojau. Reikia manda
gumo daugiau! Išeikite! — jis 
vėl išsitiesė lovoje, o kareiviai 
-sumišę išspūdino laukan.

Matas buvo nustebintas. Ne
tikėjo jis, kad šitaip lengvai 
ištruks. Bet kas bus dabar?

Jo pasas dirbtinis. Jei pa
skambins į miestelį, neras ten 
įregistruoto. Kad ten ‘jo kiše
nių nepatikrintų, tai neįtiki
ma.
' Palydos dėmesys išsiblaškęs. 

Jis greit pastebėjo, kad užpa
kalyje einą sargybiniai kiek 
atsilieka, tarp savęs kalbasi.

Pasiekė lieptą. Ir jis sumojo, 
kad tik dabar, o ne vėliau. Ge
riau pulti į pelkes ir ten žūti, 
negu patekti į nagus.

Staigiu šuoliu metėsi į šoną, 
į pelkes.

Kareiviai sumišo, lyg neži
nodami, ką daryti. Jis vėl paki
lo. Vanduo taškėsi, bet buvo 
negilu. Veržėsi į tamsą. Karei
viai šovė į viršų — pavojaus 
signalą.

Staiga iškilo raketa, ugnis 
pasipylė į pelkes. Jis prigulė. 
Krūmuose sujudo. . Girdėjosi 
keiksmai, ginklų žvangėjimas. 
Kąi raketa temo, vėl plėšėsi 
pirmyn.

Naktis tokia gera, ji tokia 
tamsi, kad jo nemato, per 
triukšmą negirdi, kaip jis blaš
kosi vandenyje. Persikapstęs 
pelkes, atsidūrė prieš kalniu
ką. Raketos vis dažniau ir daž
niau kilo. Ugnis stiprėjo. Ka
leno kulkosvydžiai. Jis bėgo ir 
gulė. Reikia perkopti kalną. 
Tai bus baisu. Iš toli matys.

(Bus daugiau)

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

A. GLUOSNIS —O sakyk, kur gyveni, turi 
pasą? . > ~ ’i .

— Taip, prašau! —- Matas 
greitai išraukė ir padavė pa-

MIRTIES SLĖNIO APLINKA
Artėjant link F’lossenburgo. 

jau iš tolo pastebimas kalnas 
lyg milžiniška pi

ramidė su apgriuvusia pilimi 
viršūnėje, ši uoliena stovi vie
na, atsiskyrusi, kaip koks pa
minklas, ir stebina žiūrovą, 
lyg primindamas, kad čia, šios 
uolos papėdėje, yra kažkas ne
paprasto atsitikę. Keleivius 
apima kažkokia liūdna, 
slėgta nuotaika. Jie' lieka 
kalbūs, susimąstę.

Flossenburgo apylinkė 
bai graži. Už keleto -varsnų 
nuo miestelio yra ramus? eže
rėlis, aplinkui kalvos — kal
neliai apaugę mišku, vingiuo
ja slėniai žalumose. Bet kiek 
ši vietovė graži gamtos puoš-

LIŪDNOS IŠKILMĖS
Nors Flossenburgo mieste

San Diego mieste, Kaliforni
joje, buvo paskelbta: “Reika
lingos policijai jaunos moterys, 
turi būti bent vidutinio grožio. 
Geras atlyginimas su pensija”. 
Pagal tą skelbimą neužsirašė 
nė viena.

Edmontone, Kanadoje, Al
bertus provincijoje, vienas kū
dikis buvo protestantų bažny
čioje pakrikštytas “Milestone 
145”. Jis gimė pakeliui tarp 
144 ir 145 mylios.

2, kas leido mums 
lietuvius, užgrobtus 
nors?

3. kas mums leido 
•pareigas kas dėl saviškių, sa
vo tėvynės ir valstybės?

Ypač dabar, kada visos tau
tos sukruto jieškoti laisvės, 
atkovoti savo teises ir žemes!

Praleisti šią progą tai būtų 
skaudu.

Tiesa, džiugu yra, kad mū
sų vadovaujamieji sluogsniai 
darbuojasi šia kryptimi su di
deliu atsidėjimu ir, mes linki
me jiems kloties!

Kan. A. Stepanaitis

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Mes nemanome, kad tie, ku

rie kalba apie mažesnį lietuvių 
skaičių negu 10 milijonų, yra 
jau linkę užmiršti saviškius, 
savo tėvynę ir valstybę, nesiek
tų jai laisvės ir nenorėtų vi
sus lietuvius sutelkti vienoje 
valstybėje. Tačiau reikia skir
ti Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės praeityje valdytas 
žemes nuo tų, kuriose dabar 
dar gyvena lietuvių ir sudaro 
mažiau ar daugiau etnografinį 
plotą su Vilniaus - Gardino - 
Suvalkų sritimis ir Mažąja 
Lietuva. Jei čia suskaitytume 
visus gyventojus, ir nelietu
vius, ar nutautintus lietuvius, 
ir tai nesudarytume 10 milijo
nų, pridėjus dar ir “milijoną” 
Amerikos lietuvių. Savo pasta- 

neatsisakome: nedidinki
te. ko negalime padidinti, 
galime save apsijuokinti ir 
pakenkti savo reikalui, o 

jam padėti. Tai gali būti 
taip pat skaudu!

slėnis
Atvykus i buv. kaccto rieto- 

vę, keleivio dėmesį tuoj at- 
kreipia akmenine koplyčia. Ji 
pastatyta iš kaceto buvusių
sargybų, bokštu akmenų. Vic- 
nas toks bokštas, sujungtas ■ S',;
prieangiu su koplyčia, dabar 
yra kaip varpinė.

Koplyčia pastatyta tuojau 
po karo lenkų ir vokiečių ini- 
ciatyva ir pavadinta “Jėzus 
kalėjime”. Ja pašventino vysk. 
Padolskis 1947 m. gegužio mė- ■•''įe *'?
nesi 25 d.

Koplyčios išvidinėse sienose 
įmūryta visų tautų (žinoma, ir 
lietuvių), kalėjusių šiame ka- 
cele, herbai — nu-
žudytųjų skaičiais. Skliautuose 

atitin- 
kaino paaukštinimo pastaty- 

nužudy- 
pelenais — liku- 

čiais. kurie buvo rasti kremą- 
toriume. langai Įtaisyti įvai- 
rių tautinių grupiu. Vitražas

— lietuvių. Ja- ■HiHHIHHHHHHI 
me Aušros Vartų Dievo Moti- pelenai b raoKertam, 
na su Vytim ir įrašu: *'Me-

mento 2.480 Martyrum Lithu- 
anorum — Lithuania”.

Iš koplyčios išėjus, atsiveria 
prieš akis čia pat po kojų slė
nis, kuriame matyti labai tvar
kingai ir skoningai išsisklaidę, 
atidžiai prižiūrimi kapai ir 
paminklai. Tai' Mirties slėnis— 
ryškiausias liudininkas vyku
sių milžiniškų žudynių. Mir
ties slėnio centre stovi supilta 
didžiulė piramidė; joje yra vi
sų čia nužudytųjų ir sudegin
tųjų pelenai, šalia piramidės 
yra aikštelė su raudonu tri
kampiu viduryje. Tai vieta, 
kur buvo šaudomi bejėgiai ka
liniai. Aplinkui išmūrytos len
tos — kapai su atitinkamais 
įrašais ir tautybių vėliavų 
spalvomis. Yra ir lietuvių len
ta. Be to, lietuviai čia turi pa
sistatę ir savo 
minklą, kuklų. 
Gale šio Mirties 
pajuodęs tas pats krematoriu
mas, kuriame buvo sudeginti 
visi nužudytieji.

mėnimis, tiek ji nepaprastai 
liūdna ir veriančiai skaudi sa
vo netolima praeitimi.

Nacių laikais čia buvo dide
lis koncentracijos lageris, ku
riame kalėjo ir daug lietuvių, 
čia žmonės buvb ypatingai 
žiauriai kankinami, kol* netek
davo jėgų. Tuomet buvo su
šaudomi ir deginami čia pat 
esančiame krematoriume, ši 
vietovė yra visai arti geležinės 
uždangos prie Čekoslovakijos 
sienos ir savo praeitimi, savo 
milžinišku kapinynu, simbo
liškai vaizduoja laisvės pyli
ma prieš vergijos grėsmę.

Šiame kacete nukankinta ir 
sudeginta viso 73.296 žmonės 
aštuoniolikos tautybių, jų tar
pe 2.480 lietuvių. Lietuvių 
kraujo duoklė ypatingai dide
lė. Pagal oficialius duomenis 
lietuviai užima ketvirtą vietą, 
o skirstant proporcingai gy
ventojų skaičiui, lietuviai žu
vusiųjų daugumu užima bene 
pirmą vietą. Todėl nenuostabu, 
kad buvę žuvusiųjų draugai 
kaliniai Vokietijoje ir bolševi
kų kalėjimuose pasirinko nors 
lietuvių neapgyventą, 
vietovę, paminėjimui 
prastų sukakčių.

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION WORKS

284 LASTERN PARKWAY„ BROOKLYN 25, N. Y.

SUBVVAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė. 
•. BMT—Botanic Garden (Eastem Parkway>

On Regular Savfngs Account*
Intcrcst atarts the flrst of the month 

, en «ums Irom $25. ,to $10,000.
PM1** «■ or ketau tke 1MN taataw fey

Oefeber the »rd
kminea* «t aH ether nmth* tanr tatereet



medumi atmiešta kalbaPienu

ALOYZAS BARONAS

norėdama per dvi

Nėra abejonės, kad diktatoriaus Perono jėga buvo susilp
ninta ne vien kariškių sukilimo birželio 16, bet ir jo antikatali- 
kiškos akcijos. Kaip griausmas šokęs prieš K. Bažnyčia ir įšokęs 
net į ekskomunikų, Peronas turėjo kapituliuoti. Tas jo žingsnis 
primena ir kitus diktatorius bei “tautų vadus”, kurie taip pat 
pašokdavo prieš K. Bažnyčią, nes ji nesileido jų tvarkoma, ir 
turėdavo rankas apleisti. Prieš tą Uolą atsitrenkia ir stipriausi 
diktatorių puolimai.

Dimas, Nev Jersey visuomeni
ninkas \ Dilys, A. Mikulskis — 
čiuriioniečių vardu, Atice Ste- 
phens — Chicagos choro var
du, X Stukas — Liet^vyčių 
vardų. Raštu sveikino VT.pirm. 
K. Zaikauskas, vysk. V.- Briz- 
gys, Kanados LB, Liet. Stud. 
Sąjunga, daugel apylinkių ir

• Vokietijoje W00. gyven
tojų 1950 teko 12 vedybų; 
1954 tik 8,3. Daugiausia veda
si Bavarijoje, mažiausia Berly-

$6.00
$6.50
$3.50
$6.50

— Tfju, — nusispjauna Lau- 
nys, — protas maišosi. Aukš
ti kalnai galvą suka. Kliedėti 
imu. Kalbu kaip klounas. — 
Eina lėtai pasilenkęs skeveldrą

šeimų, 
nuo kurtų atimti tėvai; praša
link nesut&tmus, kurie skiria 
atskirus žmones ir tautas vie
na nuo kitos; suteik Lietuvių 
Bendruomenės vadams malo
nės gyventi ir dirbti dieviškoje 
meilėje, kad įsiviešpatautu Ta
vo karalystė lietuvių širdyse ir 
Bendruomenės veikloje. Mari
ja Aušros Vartų, užtark mus! 
Šv. Kazimierai, Lietuvos globė
jau, melskis už mus!

>. Trečiokas, Loko 
komisijos pirm. J.

Argentinoje dar neviskas aprimę. Tai galima buvo suprasti 
iš Perono kalbos, pasakytos per radiją liepos 5. New York Ti
mes tą jo kalbą pavadino “pienu ir medumi atmieštą”. Mat, 
Peronas kalbėjo taikiai ir saldžiai, nieko per daug neužpulda- 
mas, išskyrus kariškius sukilėlius, kurie siekę jį nužudyti. Tuo 
tarpu jis pats nieko kito nesiekiąs, kaip tiktai gero savo kraštui, 
taikos ir teisingumo. Niekas negalįs ir paneigti, jog jis daug ge
ro Argentinos žmonėms padaręs. Jis sutinkąs, kad ir kiti savo 
kraštui gero siekią, ir dėl to galimas bendradarbiavimas'— ko
egzistencija, ypač su politinėm partijom.

Tačiau Perono ištiestos rankos nepriėmė stipriausia opozi
cine partija — radikalų. Buvo pareikšta, kad “taikos krašte ne
gali būti be tikros laisvės”. Partija nori, kad jai būtų leista taip 
pat kalbėti per radiją ir Peronui atsakyti. Vargu, ar jai bus leis
ta tai padaryti. Peronas yra gavęs skaudų smūgį ir jaučiasi su- 
pančiuotas, bet jis dar nesitraukia ir “balandžio burkavimu”, 
anot New York Times, nori valdžioje išsilaikyti, nors jo stiprūs 
ramsčiai — pagelbininkai iš valdžios viršūnių pamažu iškrapš- 
tomi. Kas bus toliau, pamatysime.

• New Yorko magistratas 
svarsto uždrausti paaugliam 
rodytis gatvėje po 11 vai. vasa
rą ir po 10 vai. žiemą be tėvų.

NUKRIKŠČIONĖJUSIO 
ŽMOGAUS DARBAI

Padėjus vainikus kun. Gro- 
nis pasakė pamokslą paminė
damas, kad baisiosios žudynės 
buvo atliktos nukrikščionėju
sio žmogaus. Atmetusio Dievą 
— sugyvulėjusio žmogaus — 
ir elgesys gyvuliškas. M5sų 
mintys šiandien plaukia ypač 
| Lietuvą, Sibiro, Kazachstano 
ir kitas vietoves, kur tie su
gyvulėjusio žmogaus žiauru
mai nuolatos kartojasi. Su gi
liu skausmu prisimename tas 
aukas už laisvę, tačiau mes sa
kome drauge su Kristumi: 
“Kiekvienas, kurs tiki į mane, 
bus gyvas**- - -

Po pamokslo sugiedojus 
“Viešpaties Angelą”, buvo tę
siamos kalbos kitų asmenų. 
Pirmiausiai Inž. P. Narutis, 
kurs buvo padėjęs vainiką L. 
R. b. P. K. S-gos vardu, tarė 
trumpą žodelį paminėdamas, 
kad šis vainikas skiriamas vi
siems žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, o ypač žuvusiems par
tizanams bolševikų laikais

Buvusių nacių kacetuose 
kalinių vardu kalbėjo E. Simo- 
naftis, perėjęs ypatingai šiurpų 
kančios kelią. Jis savo kalboje 
paminėjo, kad su didžiausiu 
pasibaisėjimu prisimename na
cių aukas. Bet šiandien dar 
žiauriau siautėja bolševizmas, 
pasibaisėtinai naikindamas ir 
mūsų tautą, tik už tai, kad 
gyveno ir nori ji taikiai nepri
klausomai gyventi, šia proga 
mes keliame balsą reikalauda
mi: “šalin visi kacetai, šalin 
kąrąs, duokite laisvę visoms 
tautomsr

M. Musteikis, kalbėjęs buv

(Atkelta iš 2 psj
se giliai paskendę. Kai kam 
ašara trykšta iš akių. Visi jau
čia, kad čia kiekviena žemės 
dulkė laisvę mylinčių žmonių 
krauju persunkta.

Tautinio ugdymo ir švietimo 
klausimais išklausyta Ve. Čižiū
nų pranešimas. Jo pasiūlymai 
palikti valdybai įtraukti į dar
bų tvarką.

K. Bielinis referavo LB pi
niginius reikalus. Taryba nu
balsavo nario mokestį 1 dol. 
metams. Iš jų 30% valdybai, 
20% — Kultūros Fondui, 20% 
apygardai; likusieji — apylin
kės valdybai.

Dėl valdybos apskritai kilo 
ilgesnės diskusijos. Pirma pasi
sakyta, kur toji valdyba suda
ryti: ar ęhieagoje ar Cleve- 
lande. Nubalsuota už Clevelan- 
dą. Toliau St. Bandukes vien
balsiai išrinktas LB valdybos

Sudarytos specialios komisi
jos: nutarimų, rinkimų, įstatų 
ir speciali komisija dr. G..Va
lančiaus. pateiktam memoran
dumui apsvarstyti (memoran
dumas lietė LB ekonominę 
veiklą.). 1

Amerikos Balsas įrašė svei
kinimus ir specialius atskirų 
tarybos narių trumpus žodžius, 
kurie bus perduoti 1 Lietuvą.

Antrame posėdyje po pietų 
pertraukos pranešimą padarė 
Loko pirm..preL J. Balkūnas, 
palinkėdamas tarybai nuveikti 
visus sunkumus, su kuriais 
buvo susidūręs Lokas.

MŪSŲ VEIKSMUS, Viešpa
tie, savo įkvėpimu pranok ir 
savo pagalba lydėk, kad kiek
viena mūsų malda ir kiekvie
nas darbas visuomet nuo Ta
vęs prasidėtų ir Tavim baig-

pirmininku. Jam pavesta suda
ryti valdyba, kurią tvirtins Ta
ryba.

Garbės teisman išrinkti: pre
latas J. Balkūnas, Stikliorius 
ir A. Saulaitis; Revizijos komi- 
sijon — prel. L Albavičius, dr. 
J. Bajerčius, D. Velička.

Pasisakyta dar ir kitais klau
simais, priimtos dvi dekliaraci- 
jos: viena bendri, kita — ken
čiančiai Lietuvai.

Numatyta trijų dienų pro
grama baigta per dvi dienas. 
Po posėdžių ten pat Įvyko jau
kus pobūvis, kuriame be tary
bos narių, svečių dalyvavo ir 
New Yorko lietuvių visuomenė.

Reikia pasidžiaugti, kad šis 
pirmasis tarybos posėdis pasi
žymėjo itin gera nuotaika, 
darbingumu. Čia niekas neįvė- 
lė kokių politinių ginčų, visi 
rūpinosi, kaip geriau išspręsti 
LB bendruomenės reikalus. 
Reikia linkėti, kad entuziazmą, 
kuris pasireiškė šioje sesijoje, 
taryba išlaikytų ir toliau, taip 
pat darniai dirbdama.

Prel. J. Balkūnas, įvertinant 
jo veiklą kuriant LB, buvo iš
rinktas garbės . pirmininku.

Toliau pranešimus padarė 
Loko ižd. W. M. Chase, Loko 
sekr. A. Saulaitis, Tautos Fon
do pasų ir ženklelių pi. admi- 
nistr. A. 
kontrolės 
Vilkaitis.

Taryba, 
dienas baigti posėdžio darbus, 
jau šeštadienį pradėjo sekma
dienio programą — išklausė 
St. Barzduko pranešimo apie 
LB ateities rūpesčius ir darbus, 
kur prelegentas konkrečiai pa
sisakė dėl Bendruomenės apy
linkių, apygardų, centrinės vai
dybos, lietuvybės komisijos,

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. SužiedStis
Stnbofai ir kerespsadeneijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
otraipariai narnami ir grafinam! tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirady- 
tt ataadpmiai aebžtinai išreiški* redakcijos nuomone. Vž skelbimu turini ir

Numatyta posėdžių dienor 
tvarkė tuoj buvo pakeista, at
sisakyta amžiaus prezidiumo 
kvietimo. Pačioje pradžioje bu
vo išrinktas tarybos prezidiu
mas: pirm. Šlepetys, vice- 
pirm. dr. J. Puzinas, sekret.— 
dr. M. Gimbutienė. Jie ir vado
vavo visiems- tarybos posė-

Tuo tarpu norime atkreipti dėmesį- Į vieną būdingą visiem 
diktatoriam bruožą, kuris pasirodė ir saldžioje Perono kalboje. 
Diktatoriai niekada nepamiršta pabrėžti savo nuopelnų valdo
mam kraštui ir to, kad jie rūpinasi visų gerove,” taika ir teisin
gumu. Bet tokie pasigyrimo žodžiai, kuriais lengvai švaistėsi 
Stalinas, Hitleris, Mussolinis ir mažesnieji diktatoriai arba “tau
tų vadai”, visada nuskamba neskaniai. Mat, už tų žodžių slepiasi 
asmeninė ambicija, noras išsilaikyti valdžioje, primesti kitiems 
savo valią, “rūpintis kitų gerove” nepaisant, ar kitiem tai iš tik
rųjų išeina į gerą. Jei tikrai norima rūpintis krašto gerove, tai
ka ir teisingumu, tai teisingumas reikalauja paisyti daugumos 
valios, duoti laisvę žmonėm pareikšti savo nuomonę ir demo
kratiniu balsavimu tvarkyti šalies reikalus.

Bet diktatūra to negali leisti, nes ji prieš demokratinę tvar
ką neatsilaikytų. Tada ir imama saldžiai giedoti: aš darau visiem 
gera — ko gi norite? Taip kalbėjo ir Peronas, taip kalba kiek
vienas diktatorius, kai jau negali jėga grasyti.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams---------- - $6.00
Brooklyn, N. Y.------------------$6.50
Pusei metu —......... ..............  $3.50
Užsienyje ..................    $6.50

Domestic yenrly 
Brooklyn, N. Y. 
Half year ----- ...
Foreign----- .—

Už posūkio Abraitis bėga, ži
nodamas, kad nemato Launys, 
tačiau šis girdi dunksėjimą ir 
šypsos.

“Žinoma”, galvoja Launys, meta į upelį. Akmuo lekia ii- 
“tokia netikusi žmogaus dūšia. 
Trūksta kažko nerealaus. Toli
mo, nuo kalno viršūnės nuka
binto. Kažko iš giliai, kad ra
miau būtų, kad užlietų keistą 
troškulį, kad dūšia nebūtų 
kaip akumuliatorius, išsikrovu
si ir bejėgė”.

Launys sustoja ir žiūri į 
smulkias uolas už tarpeklio, 
kuriame guli akmenys ir pro 
juos rangosi vanduo. Nuo vie
nos, toli stovinčios uolos, ant 
kitos nušoka ožys. Nušvilpia 
keletą metrų ir nė neklūptelia. 
Stiprios kojos. Plonos, bet ga
lėtų futbolą lošti. Ragai kieti, 
galėtų visus nustumdyti. Eina 
ožys iš aikštės. Maudosi. Mie- sako: į zkalną ligi trisdešimt 
ga, ragus ant pagalvės padėjęs, metų, o paskui — į pakalnę.

gai. Atrodo kabo orė. Vėliau 
du rutuliukai ir nieko. Putos 
baltos sukasi prie iškilusios 
uolos, šiukšlių pora. Kažkas 
numetė popierio skiautę.

•Abraitis veja Ireną. Jis lipa 
skubiai, jis veja kaip aikštėj 
kamuolį. Irėnos grakščos ko
jos. Jos nemėto akmenų šok
damos. Jos iš viso negirdėti. 
Jis atsigrįžta, žemai stovi Lau
nys. Vytele kerta į ranką, žiū
ri į upelį. Upelis geros nuotai
kos. Upelis mėgsta šokti. Ab
raitis vis lipa aukštyn. Sunku 
pavyt. O žadėjo duoti jai pusę 
kilometro forų. Kiekviena pė
da į kalną. Taip, kaip Launys

plaukus ir smulkų 
a veidelį.
lur tikra meilė ir

Viešpatie, Tu esi visų šven
tų troškimų, gerų pasiryžimų 
ir kilnių darbų šaltinis; palai
mink pirmąjį Jungtinių Ame
rikos Valstybių Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažiavi
mą; palaimink mūsų Tarybos 
darbus, kad jie neštų gausių 
vaisių, džiaugsmo ir suramini
mo išblaškytiems po visą pa
saulį lietuviam; apsaugok juos 
nuo sielos ir kūno pavojų; iš

džiams.
Lokas buvo gerai pasirengęs. 

Sekretoriaus A. Saulaičio pas
tangomis buvo atspausdintas 
leidinys — “JAV Liet. Bend
ruomenės knyga”, kur sudėta 
visi aplinkraščiai, rinkimų da
viniai, apyskaitos, posėdžio re- 
guliaminas ir darbų tvarka.

Ši knyga ypač pagelbėjo po
sėdžio dalyviams ir• padėjo 
daug painių klausimų greičiau 
išspręsti.

Sveikinimai
Taryba susilaukė daug svei

kinimų žodžiu ir raštu, žodžiu 
sveikino: Liet. gen. konsulas J. 
Budrys, Liet. Laisvės Komite
to vardu dr. B. Nemickas, N. 
Y. Kultūros Tarybos pirm. A.

— Irena, Irena, aš pripra
tau prie tavęs. Negera kasdien 
būti kartu.

— Kodėl? — ji klausia ty
liai. — Tu prisimeni Liliją.

— Ne, ne. Aš užmiršau. Aš 
tiek maža su ja buvau. Tik 
retkarčiais, tik keletą dienų. 
Ji ne man.

— O aš prie tavęs seniai bu
vau pripratus. Dar tada, kai.tu 
kalbėjai apie Lili. Kai kvietei 
mane į kiną. Man skaudėjo.

— Mažyte ...
Upeliai, olos, ūkanos, dan

gus, kalnai kūreną ugniakurus. 
Upelio mėlynas veidas. Lūpos. 
Irena. Rieda žemėn paspirtas 
akmenėlis. Toli kažkas kalnie- 
tiškai nuūkauja. Laikas teka 
Irena. Upelis mėgsta polką. 
Jis šoka. Jis neinteligentiškas. 
Jis daužo uolom šonkaulius. 
Irena. Aukselis. Prieš juos' po
ra minučių stovi Launys ir 
šypsos. Du žmonės vienas lo
tam atsidavė į nelaisvę. Nieko 
naujo. Pralaimėjimai. Tai bu
vo numatyta seniai Jie slėpėsi 
o darė išduodančius veiksmus. 
Dūšios saujoj nepaslėpsi. Jaus
mo, kaip tabletės su vandeniu,

• nenurysi.
— Pataupykite juodai die

nai, — juokiasi Launys.
Ugnis lyžtelia Irenos veidą. 

Nustebęs stovi Abraitis.

— Neišsigąskit. .Tęskit to
liau. Man patinka ir aš tyliu. 
Aš negyvas daiktas. Aš galiu 
eiti toliau. Prieš akis visas pa
vasaris. Pražys vyšnios ir kal
nam apsisuks galvos. Ir eglėm 
sproginės širdys. O 
nenuostabu. Ožiai 
sprandus bevejodami

Jie vėl eina kartu, 
menis ir skujas. Upeliai viską 
užneša. Kaip laiko vandenys 
nusiplaka.

— Pasibučiuokit, — juokiasi 
Launys ir Abraitis paliečia jos 
varinius 
strazdanot

— Štai 
kur tikra pora. Skirtas vięnas 
kitam žmogus ir mėnuly nepra
puola. ' ■

Kai grįžta namo, į miestelį, 
eina vakaras. Tylus. Miestelis 
senas. Miestelis tyliai krankš- 
čia ir knarkia. Mažo viešbutė
lio akys pritemdytos. Mažo 
viešbutėlio lovos šaltos. Bet 
šalta tik Launiui. Abraičio šir
dis dega kaip laužas. Jis ren
giasi nieko nesakydamas Lau
niui. Laimės nereikia dalyti.

Irena kaip ugnis, kaip žaiz
dras. Norėtų keltis ir bėgt. At
gal prie tos uolos. Pabučiuoti 
ją. Pažiūrėt į rūškanus tolius.

— Irena, — apkabna ją Ab
raitis, — pavargau. •

Ji nesitraukia, stovi po jo 
stipriom rankom ir klauso, kaip 
jis alsuoja jai į veidą. Abraitis 
norėtų stovėti taip daug laiko, 
bet apačioj Launys. žinoma, 
jis ateis. Jie visada trys. Abrai
tis prispaudžia ją stipriai. Ire
na vis tyli. Abraitis pakelia 
jos veidą ir pabučiuoja, ir ji

jums tai 
nusisuks 
stirnas.
Mėto ak-

politinių kalinių bolševikiniuo- ž
se kalėjimuose vardu, išreiškė 
didelę širdgėlą prisiminęs vi
sus žuvusius dėl Lietuvos tais- 
vės ir drauge pabrėžė, kad 
šiuo laiku visa tauta, veda 
žūtbūtinę kovą su pavergėju. # .

Vietos katalikų klebonas 
kun. Max Wuerth pareiškė, 
kad jam yra garbė tarti žodi :5 
lietuviams. Jis džiaugiasi, jog 
lietuviai taip gražiai ir kilniai 
pagerbia savo žuvusius tau- < 
tiečius^ ir meldžiasi Dievą, kad 
buvę žiaurumai Vokietijoje ne
pasikartotų. kad išnyktų visur 
kitur ir kad visa žmonija kuo 
greičiau sulauktų laisvės.

Vietos burmistras vokietis
Hoegen, kaip vokiečių valdžios j
atstovas, pareiškė nuoširdų 
apgailestavimą dėl čia vykusių 5
žiaurumų ir pažadėjo paremti . 
lietuvių reikalus kaip ir iki 
šiol paremdavo.
Dar kalbėjo Weideno dienraš- 

čio atstovas vokietis Wuierig, ".į 
buvęs Šio kaceto kalinys; taip 
pat dar du lietuviai kaliniai— 
kacetininkai. Be to, buvo per- |g 
skaitytas L. R. b. P. K. Sąjun- 
gos pirm. kun. V. Pikturnos 
laiškas.

Beveik visi kalbėjusieji lie
tuviai perdavė sveikinimus bei '‘.u 
linkėjimus ir kovojančiam. . 
kraštui.

Paminėjo oficialioji dalis įff 
užbaigta giesme “Marija. Mari
ja” ir Lietuvos Himnu.

Paminėjimo metu prie įėji- --g|
mo į koplyčią buvo suruošta 
parodėlė — muziejus.. dide- 
lėmis nuotraukomis vaizdi ““4 
jąs bolševikų žudynes Lietuvo- J
je: Rainių miškelyje, Pravie- .u
niškėse, Panevėžyje ir kitose 3
Lietuvos vietovėse. Parodėlę |
suruošė dr. Pemkus.

Šio minėjimo proga rengė- | 
jai išleido vokiečių ir anglų 
kalba atsišaukima “Salin, ge- 'J 
nodde!”

• • ; FRANCISCAN FATHERS . .
Reentered as seeond elaas matter at Brookba. N. Y May 25, 1951, under 

tbe Act of March 3, 1879, origtaally entered as second dass matter 
at Boston. Mass., September 12,1915.

kultūros Fondo, informacijos. 
Dėl pranešimų ir dėl konkre
čių planų kilo gyvos diskusi
jos, kurios šeštadienį 8 v. v. 
buvo nutrauktos ir atidėtos 
sekmadieniut

Sekmadienį posėdis prasi
dėjo 1 v. p. p. išdiskusayus LB 
ateities rūpesčius ir darbus, 
buvo įsteigtas Kultūros Fon
das, Kultūros Taryba, Švietimo 
Taryba, informacijos reikalams 
skiriamas vienas žmogus prie 
valdybos. Kultūros Fondas rū
pinasi pinigų telkimu, Kultū
ros Taryba — visais kultūros 
reikalais ir skirsto lėšas, švie
timo Tarybai atitenka visi švie
timo reikalai

Paskui žemyn. Grįžti, ir šešias
dešimt. Taškas ir toliau nebe
svarbu. O Irenos vis nėra. Kal
nai, sniegas ir dangus. O kiti 
guli duobėse, šąla. Drėgmė 
sunkiasi pro milines. O čia 
dangus ir ežerėliai. Prie uolos 
prisispaudusi Irena. Ji žiūri 
nejudėdama kažkur į tolumas. 
Abraitis tyliai prieina. Norėtų 
šūktelėti, bet jos veidas išbalęs 
ir akys graudžios.

“Kažkas ją slegia”, pamano 
Abraitis, “jį niekada niekuo 
nesiskundė ir niekam nieko ne
sakė. Ji vis tokia pat. Jai nieko 
netrūsta. Bent priprato taip vi
si. Niekas nekalbėjo apie meilę, 
tik sekiojo, ieškodami paguo
dos ar šiaip norėdami būti kar-

NINfcAŠ

Liepos 2—3 dxL New Yorke, laisvink musę tėvų kraštą nuo 
I Namuose, pirmą priatpiiiriot bei wrgiįoą; pasi-

w ®w kart, suvažiavo JAV Lietuvių gaiHk motin?, kurtos kenčia
MihM 8mfi-Weektr exeep« haMty weeks, feraed wee»y Bendruomenės Taryba, padarė dėl skaudaus jų vaikę likimo;

. .-■■■ Dy—svarbių nutarimų ir išsirinko pasigailėk daugybės 
visus vadovaujamus organus. 
Iš 27 išrinktų tarybos narių 
posėdžiuose dalyvavo 18, bū
tent: preL L Albavičius, dr. J. 
Bajerčius, preL J. Balkūnas, 
St Barzdukas, A. Bendorius, 
dr. M. Gimbutienė, dr. J. Gir
nius, kun.- St. Yla, prel. P. Ju
ras, J. Kapočius, prof. S. Kolu
paila, dr. V. Maciūnas, A. Mi
kulskis, dr. A. Nasvytis, dr. J. 
Puzinas, J. Stukas, J. Šlepetys, 
prof. J. Žilevičius.

Be jų dar dalyvavo Loko 
nariai, dalis jų antrininkų ir 
šiaip įvairių visuomenininkų.

Tarybos posėdžius pradėjo 
Loko pirmininkas prel. J. Bal
kūnas, pasveikindamas tarybą, 
pakviesdamas sugiedoti himną. 
Invokaciją atkalbėjo prel. Pr. 
Juras.

— Irena, — šūktelia Abrai
tis. Ji grįžtelia. Jos veidas vėl 
rusvas ir akys džiugios ir pil-
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ROMUVOS PARKE
Hovvard Street and Claremount Avenue 
BROCKTON (MONTELLO), MASS.

ruošiamas Tėvams Pranciškonams "darbininko- leidėjams paremti
* * .

PASKIRTA$275°°
DOVANOMS

4
MUZIKA

EDDIE MARTIN
IR JO

Casa Loma Orkestro

VISIEMS LAISVAI!
Pasilinksminimas

Tautiški šokiai
Square šokiai 

Beno koncertas
Žaidimai ir dovanos

. Geras maistas
Atsigaivinimas—Pramogos

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

STUDEBAKER...
SO MUCH BETTER MADE . . . 

WORTH MORE WHEN YOU TRADE!

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

KETVIRTIS & CO.

TELEVISIONS
RADIOS
JEWELRY
DIAMONDS
WATCHES
APPLIANCES

379 West Broadway 
South Boston

. Tel. ANDREW 8-4649

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

Brockton Savings
BROCKTON’S OLDEST AND LARGEST • Savings Accounts

SAVINGS INSTITUTION A M • M°rtgage Loans/ J • Personai Loans
• Collateral Loans

443 Belmont St. • Opposite Fair Grounds • fha Repair Lcans 

One North Main Street • At Court Street . christmas ciub

Your Savings 
HERE

INSURED
IN FULL

2
Completc 

Banking Offices 
Ūse Either 

or Both

Open Every Friday • Register Checks
until 6- P- M. • Traveiers Checks

--------- • U. S. Savings Bonds
rhree extra hours and

for Your Banking # Savings Bank
convenience _______ |_įfe |nsurancc

FOR THE BEST IN:

Delicatessen
Groceries
Beer and Ale
Finest Wine

CALL: “DUGGEY”
TEL.: 649

Duggey's Package Store
6 ARTHUR STREET MOTELLO

YES! “DUGGEY"’ WILL DELIVER

TEXICO s8™ TELEPHONE — BROCKTON 3368

WAITT FUNERAL HOME
SERVING BROCKTON 4

and
SURROUNDING TOWNS

EDWARD J. WAITEKUNAS
Director

30 Emerson Avenue, Brockton 7, Mass.

To serve you with flowers call 
BROCKTON 8-0528

Brockton 
Greenhouse & Flower Shop

EDGAR and MONROE STREETS 
BROCKTON. MASS.

VIN SH1MKUS — Proprietor

BUDRIS
MEN'S SHOP
Complete line of 

SLAX — SHIRTS — SL’ITS

20 AMES STREET 
BROCKTON. MASS.

Tel. 6649

SPECIALISTS IN CUSTOM
TAILORING

SPECIALIZING IN 
GENERAL REPAiRING 

MOTOR TUNE UPS 
WASHING — POLISHING 

LUBRICATION 
ROAD SERVICE 

TIRES & ACCESSORIES

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

FRANK KAŠĖTA—OWNER

Tel. 5991

irs WARRIS' FOR FURS

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

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

•

SAVE TIME...

SAVE MONEYI

LET US DO YOUR WASH

Montello Washerette
729 North Main Street 

Montello, Mass.

WET WASH — FLUFF DRY

Prescription 
Specialists

WE CARRY A COMPLETE LINE OF 
HOSPITAL AND SICKROOM 

SUPPLIES

FOR FAST AND RELIABLE 
SERVICE —
CALL: 7730

YOUR PHARMACY
685 No. Main Street, Montello

GEORGE A. VOSE — REG. PHARM.

HOME LOANS
SAVINGS ACCOUNTS

MONTELLO FEDERAL

SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION OF BROCKTON

Telephonc 5244

820 North Main Street 
Brockton. Massachusetts

BROCKTON T. V.
Sales and Services
Ali Popular Makcs

AL BILUNAS
AL KAZUKONIS

HARRY KAZUKONIS

743 NO MAIN STREET
MONTELLO

Telephonc 8-0794



BUS Jūra pažįstamų

daknygėm. Ir kai sugrojo var- 
gemai, kai užgiedojo “Sveika 
Marija”, kunigas patraukė al
toriuje užuolaidas. r

Pasivaideno lyg kažkur gir
dėta pasaka, žš to. šilko, iŠ už
uolaidų iškilo Mafija sunkiam 
aukso apsiauste, apkabinėta 
širdim, rankom, brangakme
niais, su dideliu vainiku ant 
galvos.

Tai buvę gegužis su giesmėm 
ir smilkalais. Kai pamaldom 
pasibaigus vėl užsitraukė užuo
laidos, tada pasikėlė kitas pa
veikslas ir visai uždengė alto
riaus nišą. Paveikslas vaizdavo 
Marijos. Apreiškimą.

Paskui motina man pasakojo.

Bet anuo metu jau kentėjo 
visa Lietuva. Priešai grūdosi į 
kraštą ir plėšė. Jš už marių 
plaukė švedai, iš rytų brovėsi 
rusai. Taip 1655 m. Vilnius 
pirmą kartą buvo rusų okupuo-

MARIJA ŽEMAIČIU KALVARIJOJE. ?
Piei. T. Kulakausko.

Daug grožio ir .daug roman
tikos paliko anie vakarai su 
giesmėm i^ smilkalais, (b. d.)

Prof. K. Pakštas pajuokę 
mūsų dabar pretenzijas kurti 
naujas partijas. Kai buvom 
trys milijonai, sakė jis, užteko 
kelių partijų. Kai likome čia 
tik60.000, tai 10-ies partijų 
per mažai. Ragino remti Vil
ką, kurį pats jis remia ir rems. 
Į minėjimą atvyko neperdau- 
giausiai. Krinta į akis, kad 
naujieji ateiviai labai negau
siai lankosi. Kurie eina, tai Į 
visus minėjimus eina. Ir atėję 
aukoja. Dargi iš naujųjų visa 
eilė dalyvių, kurie Lietuvoje 
buvo gerose vietose ir ėmė ge
ras algas, kai paskelbė aukų 
rinkimą, pasistengė išeiti, kad 
tuo išvengtų aukoti. Buvo vis- 
tiek Surinkta 244 dol. aukų. 
Ypač duoda senieji ateiviai, vi
sa eilė asmenų, ir gana stam
bias sumas. Navardauskas kaip 
visada aukoja daug ir šį kartą 
— davė 10 dol. Tai mažiausio 
to tautiečio aukos norma. Va
sario 16-os proga jis davėjo

Jeigu visi naujieji ateiviai 
aukotų kad ir po nedidelę su
mą, tai Waterburys sudėtų au
kų kelis kartus daugiau, nors 
ir dabar sudeda nemažai, pa
lyginus su kitomis vietomis. A.

tuose rajonuose. Skaudvilės ra
jono “Aušros”, “Girdiškės“, 
“Kartupių“.. kolchozuose žiemą 
gyvuliai buvo šeriami nepa
ruoštais pašarais: “kai kur gy
vuliai per ištisas dienas nebu
vo girdomi“. Daugelis karvių 
buvo “išbrokuotos“ ir papjau
tos. “Dėl viso to galvijų skai
čius rajono kolūkiuose nuo 
1954 m. spalio mėnesio suma
žėjo 26 procentais”.

Prokuroras Bacharovas kal
tina kitus Lietuvos prokurorus, 
kad jie pro pirštus pažiūri i 
nusikaltėlių baudimą. Kaltina 
dėl to Kalvąjijos rajono proku
rorą Saduikį, Kelmės Survilą. 
Pakruojo Gedgaudaitę. Joniš
kio Binkevičių.

Tas “prokuroro” raštas lei
džia daryti tik tokias išvadas 
dėl padėties Lietuvoje:

• Visokie partijos “kriau- 
čiai”, “šiaučiai” vadovavo kol-

išmokytų mylėti tėvų 
papročius, praeiti.
Leach-Lačerienė, išgy-
Amerikoje apie 60 me

tų, .mirė birželio 15 d. Paliko 
dukterį Oną Caci ir sūnų Joną. 
Ji buvo kilusi nuo Panemunė
lio. Radviliškio.

Balfui drabužių šį kartą dau
giausia aukojo Ona Caci, Br. 
Stankauskas. Ona Razmus, 
O. -Mockienė. O. Bacevičienė. 
M. Simonavičienė, St. Raila, 
DeVito ir kiti. Surinkta 112 
svarų; taigi šį pavasarį Balfui 
įteikta 222 svar. Drabužiai bus 
persiųsti į Europą lietuviams.

Lietuviška mokykla birželio 
29 d. buvo padariusi iškylą į 
pajūrį, kur vaišinosi ir žaidė.

Vyskupas, gelbėdamas šv. 
.Kazimiero palaikus ir kitas 
brangenybes, pasitraukė į Ka
raliaučių. Audrom aprimus, 
šv. Kazimiero palaikai grįžo į 
Vilnių, tik negrįžo pats vysku
pas. Jis mirė Karaliaučiuje 
1657 m.

Tačiau jo neužmiršo anoji 
žemaičių Kalvarija. Daug kar
tų darė žygius, kadx jo <palai
kus parsivežtų, pagaliau tik po 
100 metų, 1762 sausio 3, jis 
buvo pargabentas ir palaido
tas po didžiuoju <- altoriumi se
nojoje bažnyčioje.

Šis vyskupas išliko gyvas is
torijos lapuose: steigęs vienuo
lynus, šv. Izidoriaus krikščio
niško mokslo draugiją, sušau
kęs 5 žemaičių kunigų sinodus, 
pirmininkavęs katalikų ir pro
testantų teologų suvažiavime. 
Jis buvo gyvas ir liaudies lū
pose, kurios sudėjo gražias le
gendas apie jo pamaldumą ir 
darbus.

kiekį.
Kai kurie kolchozų pirmi

ninkai, brigadininkai, fermų 
vedėjai “grubiai elgiasi” su 
kolūkiečiais ir juos muša, ša
kių rajono Stalino vardo kol
ūkio pirmininkas Stukus ir jo 
pavaduotojas Bazevičius atėjo 
pas kolūkietį Pauliką ir jį su
mušė.

Nusikaltimų prieš '‘visuome
nini turtą" nurodo tokių:

Statybos organizacijose ir į- 
monėse prie plano prirašoma 
darbų, kurie faktiškai yra ne
atlikti. Tokių neatliktų darbų 
prirašė*jau kaip atliktų Kau
no pirmo ir antro tresto staty
bos tresto vedėjai Mazukas ir 
Kapustinas, Vilniaus Tresto 
vedėjas Zeninas. Panašiai pri
rašo MTS vedėjai.

Eilėje kolchozų dėl neprie
žiūros krito gyvuliai. Tokių 
faktų nurodo Ukmergės ir ki-

Stoughtone atsiras 
bažnyčios — para- 
Stoughtone. West 
ir South Stoughto-

chozam ir leido taisykles: ir gy
venimas ritosi per visas taisyk
les; ūkinis gyvenimas smuko:

• Dabar bolševikai padėtį 
nori gelbėti dviem būdais; 
verždami toliau varžtus, kad 
bausdami iš gyventojų kuo 
daugiau išspaustų, o iš antros 
pusės šaukdamiesi, kad kol
chozam jau turi vadovauti spe
cialistai. dabar baigę mokslus 
arba ir “buržuazinės” Lietu
vos “feodalinis elementas”.

Seniai seniai fai buvo, kai 
čia atsikėlė baltieji vienuoliai 
domininkonai. Vienas jų, Pet
ras, atkeliavo iš Romos ir atsi
vežė šį Dievo Motinos paveiks
lą. Su juo atsivežė ir paguodą, 
kad varge padėjo maldos prie 
šio paveikslo — išgydė sergan
tį brolį. Nuo tada prie šios Ma
rijos jis uždegė žvakes, kad 
dieną ir naktį budėtų. Kalvari
joje jį pasikabino savo kamba
ryje. \

Kaip legendos pasakoja, 
naktį jam pasivaidenę 12 ber
niukų, kurie giedodami susi
rinkę jo kambarin. Jie sakę 
šventam vyrui, kad tuoj pa
veikslą pakabintų bažnyčioje. 
Tą pačią naktį kilęs vienuoly
nas ir, lyg tie berniukai, su 
giesme ir malda išnešė paveik
slą bažnyčion.

Nuo senų senovės garsėjo 
jis stebuklais. Nutiko daug da
lykų, kaip giesmės sako — rai
ši pakilo ir vaikščiojo, neregiai 
atgavo regėjimą. Stebuklus mi
ni Kojelavičius ir Valančius 
savo knygose. Dažniausiai vi
sur kartojamas vienas stebuk

Antanas ir Stela Railai 
birželio 23 minėjo 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga sveikino Lukošiai iš Brit- 
ton, Stonkai iš Stoughtono, 
Railai iš Brocktono, Railai iš 
Stoughtono ir kun. M. Vemb
rė, kuris dovanojo anglų kal
ba Lietuvos istoriją, kad pa
tys būtų sąmoningi lietuviai ir 
vaikus 
kalbą, 

Ona 
venusi

Skaitai Lietuvos kom. parti
jos laikraštį “Tiesą”, ir jo 1955 
Nr. 100 rSndi nušviestą kitą 
Lietuvos gyvenimo kampą ... 
teisinį gyvenimą.

Ten rašo “Lietuvos TSR pro
kuroras, II klasės valstybinės 
justicijos patarėjas”. Jo pa
vardė — G. Bacharovas.

Jis rašo, kad
' Lietuvoje esą daug nukrypi
mų nuo "socialistinio teisėtu
mo" — vieni to “teisėtumo" 
nevykdo, kiti* už jo nevykdymą 
nebaudžia.

Pavaizduoja tai pavyzdžiais, 
kaip nevykdomos “asmens” 
teisės, o ypačiai “visuomenės” 
teisės. Štai pora prieš asmenį 
teises:

Vykdomieji komitetai arba 
įmonių bei įstaigų viršininkai 
iškelia piliečių gyvenamų 
butų netesėtai, ar atima jiem 
priklausantį gyvenamo ploto

manus. Sveikiname 
giamės. kad lietuvis 
ša i aukštesne vieta.

Dalyvavo: C. Ovverka, W. Sa
vickį, M. Revnoff. B. Savickį, 
M. Gili, J. Savicki, J. Wells. M. 
Reilly, Hogan, J. Hogan, D. 
Gili, N. Paškevičiūtė. S. Gili, 
St. Banys, M. Klimas. J. Bur
ba. A. Kurtyka. J. Kurtyka. 
St. Kurtyka, J. Valutkevičius, 
P. Valutkevičius, Ed. Palaima, 
B. Butkevičius, W. Butkevičius. 
Buvo pasižadėję ir daugiau, 
bet vieni apsirgo, kiti — išvy
ko į kitus pajūrius. Mus nuve
žė Mrs. J. Owerka. Mrs. P. Sa
vicki. L. Vaitiekūnas ir kun. 
M. Vembrė.

Naują ligoninę manoma sta
tyti Stoughton-Easton apie 
Bensen Rd. kampą. Ligoninė 
turės 75 lovas ir kainuos apie 
vieną mil. dolerių.

Naujos parapijos — bažny
čios. Netoliese nuo minėtos 
ligoninės vienas geradaris pa
aukojo parapijai apie vienuoli
ka akrų žemės, kad ten būtų 
pastatyta bažnyčia, mokykla ir 
t.t. Augant miestui (vien tik 
praeitais metais buvo pastaty
ta 158 nauji namai: šiemet už- 
projektuota 200 namų), prisi
ėjo susirūpinti ir naujom baž
nyčiom. Manoma, kad per de
šimtį metų 
trys naujos 
pijos: N. 
Stoughtone 
ne, kur nesenai gauta žemės.

VViIliam A. Savicki, J. W. 
Wood Company 50 metų su
kaktuvių proga pakeltas į for- 

ir džiau- 
prasimu-

Birželinių išvežimo minėji
me šiemet' kalbėjo pro^. K. 
Pakštas. Apibudinęs rusų bū
dą ir jų protą, nurodė, kaip 
bolševikai naikina mažąsias 
tautas.* Profesorius seka rusų 
leidinius ir pastebi, kad juose 
jau nėra minima eilė Kaukazo 
mažų tautų; - kurias išnaikino 
vietoj iššaudydami.

Toliau dr. K. Pakštas dėstė, 
kas reikia daryti ateityje. Lie
tuviams reikia kalbėti su len
kais ir sudaryti su jais sąjungą, 
prie kurios jau prisidėtų Latvi
ją ir Estija, o vėliau ir pietry
tinės Europos valstybės. Ma
nosios valstybės, dėstė profe
sorius, ateityje, nekariaus, o 
kariaus tos valstybės, kurios 
turės milijonines armijas ir 
atomines bombas. Sudarę to
kias sąjungas, mes jau turėtu
me reikšmės europejinių jėgų 
forume.

Su vokiečiais, anot prof. K. 
Pakšto, mes pasivėlinome kal
bėtis 2 metus. Dabar, atgau
dami savo kariuomenę, vargu 
vokiečiai benorės su mumis 
šnekėtis. Dėl santykių su vo
kiečiais mes kalti patys — su
sipainiojome su įvykiais Bon- 
noje.

niu orkestru išpildys 
Bless Canada”, kurios 
paimta iš amerikiečių 
Bless America. “CBS Times”, ■ 
leidžiamas Kanados radijų kor- ? 
poracijos, ta proga įsidėjo V. 
Verikaičio ir naujosios giesmės 
kompozitoriaus nuotraukas.

• Irena Veblaitienė išrink
ta Western Elestric Co Kearny, 
N. J. gražuole ir gavo karalie- 
nes titulą. Išrinko “Heilo Char- 
ley” klubas, pravedęs tarp vi- 
su tarnautojų balsavimą. Iš 20 -į 
varžovių Irena išėjo pirmoji, 
gaudama 12.000 balsų, šešių į; 
metų laikotarpyje ji yra pirmo- j 
ji ištekėjusi moteris, išrinkta 4 
visos bendrovės gražuole. Spe- 
cialus Western Electric lei- 
ūžiamas laikraštis — WE Ke- 
arnygram jos nuotrauką įsidė
jo pirmam puslapyje. Irena 
Vyliaudaitė - Veblaitienė yra 
tremtinė, atvykusi prieš 5 me
tus į Ameriką ir prieš keletą 
mėnesių gavusi pilietybę. (Ta 
proga ji sulietuvino savo pa
vardę. anksčiau vadinosi Veb- 
liauskienė). Gyvena Elizabeth, 
N. J., augina dvi dukreles, yra 
pavyzdinga lietuvaitė motina, 
prisidėjo prie skautų Įsteigimo. 
Dirba WE bendrovės raštinė-

Lietuvių Susiartinimo Šventę 
PIKNIKĄ

Vyskupo i
Vyskupas Jurgis Tiškevičius 

1649 m. tapo Vilniaus vysku-

Štai viena legenda pasakoja, 
kai žemaičiai nuvyko Karaliau
čiun jo kūno parsivežti. Pro
testantai vokiečiai paprašę di
delių pinigų, žemaičiai pradė
ję derėtis. Galų gale sutarę, 
kad duos tik aukso ir sidabro, 
kiek sveria vyskupo palaikai 
su karstu. Kai protestantai su
tiko ir pradėjo svarstyti, ange
las uždėjęs koją ant žemaičių 
svarstyklių. Taip jiems - terei
kėję sumokėti visai nedaug. 
Vėliau vokiečiai pastebėję di
džiai apsigavę ir šokosi vytis. 
Vienoje vietoje vežimas su vys
kupo palaikais sustojęs pailsė
ti. Ir vos jie pakilę ir nuvažia
vę, kaip atskubėję vokiečiai. 
Tada tas pats angelas, pasiver
tęs piemenėliu, jiems pasakęs 
— “Ale sodėjo” (iš čia kilęs 
ir Alsėdžių vardas). Jis' paro
dęs ir priešingą kryptį nei že
maičiai nuvažiavę. Ten vokie
čiai ir nudundėję.

Todėl ir anam portrete, ka
bančiam Žemaičių Kalvarijos 
bažnyčioje, angeliukas šviečia 
su žvake į vyskupo veidą, o jo 
pirštas tartum sako: šis vyras 
ne veltui gyveno.

KARALIENĖ MALONINGA 
KALVARIJOJ STEBUKLINGA

Iš anų vaikystės metų pali
ko toks gegužis, su žydinčiais 
topoliais ir linksmais vakaro 
varpais. Gatvės buvo šviesios, 
pilnos skubių žingsnių. Bažny
čioje tarp senų ąžuolinių suo
lų žydėjo moterys su baltom 
skarelėm, sviro veidai ties mal-

• Zenonas Paplauskas, bu
vusio prezidento A. Stulgins
kio šeimos giminaitis, Argenti
noje p«r sukilimą prieš Peroną 
Buenos Aires mieste buvo su
žeistas sprogusios bombos. 
Nuvežtas į ligoninę mirė. Bir
želio 18 iškilmingai palai
dotas Chacarita kapinėse. Bu-, 
vo gimęs Kaune 1921 m.. Ar
gentinoje lankė meno studiją, 
vaidino filmuose ir buvo su
kūręs savo firmą su stambiu 
kapitalu.

• Tarpt, juristu kongrese 
Atėnuose. Graikijoje. V. S- 
dzikaus dalyvavo viešosios l 
teisės komisijos darbuose,
o V. Rastenis — baudžiamo
sios teises, be to. figūravo kaip 4 
liudininkas. Ta proga su visa 
eile įvairių kraštų teisininkų 
užmegsti artimesni ryšiai. Kon
gresas truko 6 dienas, dalyva
vo 50 kraštų atstovai. Pirma
sis tarptautinis kongresas, ku
riame dalyvavo ir lietuviai, bu- ? 
vo 1952 m. Berlyne. • 4

• Kun. Alfe Šulinskas, pe- . į 
trauklus lietuviškos spaudos 
bendradarbis ir jaunimo mė- ? 
giamas rašytojas birželio mė- 
nėšio pabaigoje surengė gra- : 
žią kat. jaunimo šventę Visų % 
šventųjų parap. Pittsburghe, | 
Pa. šventės religinė — meninė 
programa visiems paliko gra- •? 
žų atminimą.. Vasaros atostogų ! 
metu kun. Alfa Sušimkas3 
baigs parengti spaudai **Mar* .? 
šo jaunystei” antrąją laidą, 
kuriai jau turi leidėją.

• Vasario 16 gimnazija prą?? 
neša, kad jo padėtis, susilpnė-? 
jus aukų plaukimui, esanti 
sunki Atsilikę būreliai malo
niai prašomi tesėti savo paža
dą. Aukas siųsti per Balfą.

• Jonas Danls (Depiųsevt 
čius), buvęs gimnazijos moky
tojas ir direktorius Lietuvoje 
ir Vokietijoje, dirbęs įvairiose ? 
Brocktono dirbtuvėse, išvykę
į Kaliforniją, kur JAV kariams 
vienoje bazėje dėstys lietuvių? 
kalbą.

• Altas ptruoiė 14 mažinėta : 
rašytų puslapių studiją apie 
buvusio Kersteno Komiteto 
paskelbtą brošiūrą Baltgudijos 
klausimu (Special Report No.? 
9). Studija įteikta visiems buv.| 
Komiteto ir jo štabo nariams, 
Valstybės Departamentui ir 
Georgejown universitetui, stu
diją redagavusiam.

• Kazys Norkevičius, o ne?; 
Jonas, buvo sušaudytas Suval-; 
kijoje tautininkams valdant . 
(žiūr. Darb. nr. t5). Jonas ’ 
Norkevičius, sušaudytojo bro- 
lis, dabar gyvena JAV. ■ - |

• Vac. Vsrikaitis, solistas, 
liepos 14 Toronte rengiamame 
viešame koncerte su simfoni-

“God 
idėja -
God

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

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

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 lietuvaičių ir tūkstančiai lietuviškos visuomenės. LAUKIAME ir TAMSTOS, LAUIAME VISŲIII
R ENGEI AI

1 1 iifijijki 11 ui ii i, ii!
---  •

paveikslų .laidos ilgus metus 
buvo • kartojanyjs, spausdma- 
mos Varšuvoje, vėliau — Vil
niuje. Nepriklausomais laikais 
išleista nąuja dąiL T. Kula
kausko piešta laida. Daugelyje 
žemaičių Šamuose galėjai su
tikti paveitslo kopiją.

Iš senų laikų čia susibūrė ir 
specialios pamaldos. -Visada 
atidarant -ir uždarant paveikslą 
giedama “Sveika Marija”. Kiek
vieną dieną giedama Marijos 
litaniją. Anais domininkonų 
laikais litaniją giedojo du kar
tu per dieną — rytmetį žemai
tiškai, o vakare lotyniškai. 
Giedojo visas vienuolynas su 
visais bažnyčios tarnais, kurių 
kiekvienas turėjo būti balsin-

ADIENĮ)
N. Pr. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.

Mngas išgijimas. Dvarininko 
vaikas sunkiai sirgęs ir niekas 
jo nepagydęs. Tik kai motina 
jį pažadėjo nuvežti prie Dievo 
Motinos Kalvarijon, tą patį va
karą jisai pakilęs sveikas. Tai 
atsitiko 1648 m. birželio mėn.

Žmonės Marijos paveikslą 
lankė nuo ankstyvaus pavasa
rio iki rudens, sunešė gėlių, 
dovanų. Per didžiuosius atlai
dus, dieną ir naktį degė dau
gybė žvakių, žmonės budėjo ir 
ėjo keliais aplink altorių.. Pa
veikslų kopijas seniausiais lai
kais drožė medyje. 19 a.’ pra- 
d ž i o j e buvo atspausdinta 
Niurnberge, Vokietijoje. Šių



BUS OPPORTUNITY BUS OPPORTUNITY

SUMMER RENTAL S

VACATIONS

■ąm

WHITE & VAN COTT

Staten Island (6) N. Y.

MERGAITES.
DISPLAY

Č1NČILOS

HELP W. MALĖ

NIEWENHOUS
BRICKLAYERS

WANTED

For large structural glazed tilo and
81R-210

masonry job

PAGERINIMAS

ROBERT E. McKEE

Rodoma

įsipareigojimo

Phone

ruošiamas4 ‘Rūtos” radijo kultūros organizacijos, {vyksta

Bayonne, N. J

Telpa 300

No cover No minimum

Kam toli kelianti. Jei savo atosto
gas ir dolerius galite praleisti

180 Rose Avė. NEW DORP.

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

BAKERY store suitable for ba- 
ker, ad jaeent giant Grand Union 
Mirt. pariring, poss Oct, ’55. 
Fairfield shopping Center, Post 
Rd&Benson Rd. Fairfield Conn. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

Tinka seniem žmonėm, kurie ne-
HOTEL MELROSE, 

Sav. Albert Marranzini

Hideaway Inn
2075 Bassett Avenuė

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

HA 9-8354.

LIEPOS (JULY) 10 D., 1955

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

P. JOHN MOKYKLAI

74« Hemlock Dr. Orandell, N. 
Kvalifikuotas patarėjas sudaryti 

piniginiam Vondui 
COttax 2-5963

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

. - MO 4-3729.

P R O G A -
Mechanikui, aprūpinimas šaldytu
vais ir ju prekybo, veikia 12 metu. 
Pamokys pirkėją to biznio. Pasitei
rauk apie šią retą progą, jei esi 
linkės mechanikai

HAG 7431

H. A. Melgard, Manager 
LAKE MAGOPAC 5, N. Y.
: Mahopae 8-3196 arba 8-3400

ST. JOSEPH'S CAMP FOR BOYS 
and

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

Operated by the Franciscan Sisters 
of the Atonement. Ages 6 to 12 in- 
clusive. Kates $37.00 for ttvo weeks. 
Stvimming, boating. art s and crafts, 
all types of games and sportą. For 
Information ivrite: Sister Directress, 
221 >/2 E. 105th St, New York 29, N.Y. 

fh 4-3080

N MAISTO KRAUTUVĖ
Alus, skanėstai, sode, šaldytas mais
tas. Veikia 9 metai, pajamos $800 
savaitei. Gera nuomos sutartis. 
Dirba 6 dienas, nuostabi proga. Par
duodama su nuostoliu už $4000.

HY 3-8383

RELIGIOUS VOCATIONS

HIGHLANO LAKE. N. Y.
Bcautifully located on lake. Larjre. airy rooms. Hot and cold running water. 

Exccllent food. all home cooking.
BOATING - SVVIMMING - FISHING - SHUFFLEBOARD

Open all year. Booklet. Rartyville 2184. Ratea $40 up. Mrs. Roee WHdemann

Viso pasaulio lietuviams pra
nešame, kad didžioji visų Ka
nados lietuvių Vienybės šven
tė — Trečioji Lietuviu Diena 
ir 50-ties metų nuo lietuvių į- 
dkūrimo Kanadoje sukaktuvių 
minėjimas įvyks iių metų rug
sėjo 3—5 dienomis didžiausia
me Kanados mieste — Montre-

■nnij ■ nn—u « i-vt-—įsi All rooms hot and cold water. Some BEBNADETTE LODGE with privalė *howcr. 8 aerea. Home 
bfiking. I^kc. Sportą. VValking dia- 
tance to Cathclic church.

MIAMI 
BEACH INN

Imis visų subuvimas-balius, ku
rio mėtų bus pagerbti atvyku
sieji prieš 50 metų specialia 
vakariene ir ženkleliu. Sekma
dienio rytą bus iškilmingos pa
maldos: katalikams jas laikys 
Montrealio kardinolas ir evan
gelikams evangelikų kunigas. 
Dienos metu bus tęsiamos 
sporto varžybos ir vakare kon
certų salėje bus Aktas-koncer- 
tas. Rugsėjo 5 d. — viešnagė 
ir išsiskirstymas į namus.

Maloniai prašomi visi į Ka
nada atvykusieji prieš 50 me
tų (ligi 1905 metų), pranešti 
apie save, o visų organizacijų 
valdybos prašomos sudaryti 
joms žinomų tokių asmenų 
sąrašus ir juos prisiųsti žemiau 
nurodytu adresu. s 

šventėj jau pasižadėjo būti 
Garbės svečiais aukšti Kana
dos valdžios ir Bažnyčios as
mens.

Šiai šventei ruošti komitetas 
išleidžia Metraštį ir specialų 
jai pritaikytą ženklelį, kuri 
gaus visi atvykusieji į Montrea-

To Make Every Day a Better 
Day Attend Church on Sunday 

And Take a Friend Along 
\ This ad Sponsored by

TELEPHONE.- 
DEARBORN 24)819

VENECIJOS užuolaidų krauti* 
vė, pilnai įrengta, $4000, ge
ras litimolfėjimas. 365 Hillside 
Avė. Mineola. Pioneer 6-2440 
arba LA 7-1221 vakarais.

Privati maudyklė, tenisas, šokiai, 
visi patogumai, sportas, kinas, pa- 
sijodinė jimas. Daug ir skanaus val
gio. Prieinamos kainos. Arti kat 
bažn_ veikia jau 32 m. Prašyk in
form. Sav. Mrs. Frank Pach.

BAKERY
FOR RENT, only bakery year 
around good business. Summer 
& Winter resort; also trading 
center , in the Adirondacks. 
Golden oportunity, for single 
or man with family. Call or 
write H. S. Smith, North Creek, 
9422, N. Y.
' H38 Herald Tribūne.

Modas 5, Conn., Stovykla ir Ūkis. 
Tel.: TR 3-8347.

U F. GLASSER 
OPTOMETRISTAS

EKCELLENT opportunity for me- 
chanic, established garage seling 
major gas on national highway- 
Route 9, between 2 free inter- 
changes of new Garden State park- 
way: new modem apartment down- 
stairs and large apartment upstairs. 
complete except kitehen; part of 
building may be used as separate 
ėnterprise. P. O. Box 30. New 
Gretna, N. J. Phone Axtel 6-5619.

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

GE 9-6200
(Miss Thompson) 

GE 5-4894
(after — P. M.)

PLEASANT HILL FARM
Norrowsburg, N. Y.

Pnlkm kamb. Sportas, TV, vokiški-vengrHki valgtaL Savo fer
mos produkL Laisva transportacija j stoti ir atgal. Gražioje kal
voje, rami poilsio vieta. Kaina nuo $32 sav. Savininkas

Moor and HoU

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

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų. ŠOKIAI, grojant Edvardo Ajidrews liet, orkestrui, pra
sidės 4:30 vai. po pietų. Programa, kurią išpildys “Rūtos” ansamblio dainininkai ir šo
kėtai, prasidės 5:30 vai. po pietų. Bus taip pat renkama šių metų New Jersey lietu* 
raitė gražuolė. Įėjimas tik 75 centai; vąik ms nemokamai.

Visus maloniai kviečia atsilankyti direktorius, Jokūbas J. Stukas.

KESWICK—ASTORIA 
207 3rd Ava. *Asbury Park, N. J. 

Blokas Ugi okeano — Skambink 
PRospect 5-1715 

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

Knygutės 
A. D. McTighe, savininkas. 

Mrs. B. M. Kane, vedėja

padedant mūsų naujiem 

virš normos stipriem stiklam

Perskaitęs DARBININKU, 
duok kitam j pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruotų. ,

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Prabangus svečiu namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost sfsi. 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka. lauke plaukiojimo bn- 

dviem

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Hospital and 
School of Nursing

-25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

Tik 5S myliu nuo New Yorko ge
ni žinomoje poilsio vietoje, kur yra 
golfas, tenisas, maudynės, laiveliai, 

pasijodinėjimas, muzika, šokiai.
PUIKŪS VALGIAI

Atidaryta nuo gegužės 27. Netoli 
šv. Jono Evangelisto kat. bažn.; 

kleb. kun. Raymond O’Connor.
Dvigubos kainos prasideda nuo 4.50 
doL sav. asmeniui, įskaitant maistą. 
Atvykite birželio mėn. Prašykite 
inform. “D”.

• Vmtuvė* • Mergvakariai
• KomųniįM • tokiai — 
Penkt, šeštad., Sekmad.

MOUNT ST. IOSEPH iv*V* X
I.AKK STREET. STAMFORD N, Y. . Pnėlam vidury We.-tern CstMUlIa
IDEALI VIETA POILSIUI IR ATOSTOGOM. KOPLYČIA VIŠTOJ

ATOSTOGOM IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKUO MAISTAS

INGING PINES
Highland Lake, SuIBvan Co. N. Y. BarrpviTle 26*9
Tarp pušų, didelė pievelė, šaltas ir šiltas vanduo kamb., 
visu rŲšių sportas, žaidimai, ping pongas, laiveliai, mau
dynės, žuklavimas, privatus dokas, puikŲs namų valgiai, 
arti kat. bažn. Kainos $38 — $43. Prašyk inform. "L,”.

OTTO SEEL

PIRMASIS ŠIŲ METŲ

LIETUVIŠKO RADIJO PIKNIKAS

gali paskaityti ir sų akiniais. Labai 

tinka katarakto atvejais.

Naujoje vadovybėje
Muziką keturių kolegijos auklėt. 
Skanūs sandvičiai. Jums * patinkami 
gėrimai. Vilias 6-5890.

Bay Shore Road k Florida Avo.

Kyserike, Ulster County. N. Y.‘ 200 aeres 
of happy vacations. AI! sports. svvimming. 
American cooking. delicious meals. 2’į 
hrs. from N.Y.C.. Vacation fun for every- 
one. Camp Resort. boys & gi ris. mature 
supervision. season $375 — month $200. 
Adults and Families $38-$47 week — 
Ghild $26. Write Bos "Darb” for booklets

gl.ads1Qne. n. j.
Berniukai nuo 6-iO, mergaitės nuo 6-lo 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
ntgpiacio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiOrimas prityrusiu vadu.

Rašyk ar skambink:
Mother Vttalano. Camp St. John, 

Poapack. N. J. TJ1 Peapack 8-0640

RETAiL - BRANCH - BAKERY 
Now Store • Good Location • 

Baked Godule Supplied 6 
Reasonable •

GI — 80040 - GI — 82969

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7-16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpiOčio 
25. Už 2 savaičių periodų $40, už visu 
sezonų $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadu 

Informacijom rąžyk:
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Gray, Maine 

Tel. Portland 2-3384

PITTSBURGH,PA.
Lietuvos vyčių 10 kuopa bir

želio 26 d. turėjo savo išvažia
vimą į. South parką-Dalyvavo 
garbes narė Adelė Gabaliaus- 
Henė. ' - \ •

Rita Spingytė baigė Sacred 
H^art mokyklą, gavo medalį 
už gerus pažymius. Mokykloje 
ji pasakė kalbą apie Lietuvą.

Pranas Saldokas, radijo va
landėlės vedėjas, nusipirko na
mą ir persikėlė ten gyventi.

Žvirbliui kavos pupelė —- 
rį nemaistas. Ji per didelė jo 
r ' - gnrtlnii ir kieta it . gmikas. 
Ę_- -Džiugu ' tiktai žinoti, kaip 
l' iatonės Uvą gainiBasL Renka 

medelių sveiką, paskui 
Ik- i deginą. Verda kavą juodą, o 

paskui balto. Daro ją karčią ir 
fc- paskui saldo.

< Keisti, sakau, tie žmonės, 
nes protą turi: mėgsta priešy- 
bes! Sakysime, kai jie nori su- 
sivienyti, skaidosi

- r Aš čia nekalbėsiu apie jau- 
gU . nūs žmones, kurie mažiau tu- 

patyrimo, dėl to pirma sal- 
r2p::’į.';dfiais žodžiais ir bučkiais apsi- 

skaldo, o tik paskui susiveda; 
vadinasi, susivienija. Daugiau 

• gyvenime patyrę ir susivieni- 
gy ję daro priešingai: prieš išsi- 

skirdami antausiai^ apsitašo; 
L vadinasi, išsivienija

Bet palikime rarfiybėje po- 
ras ir eikime prie atskirų indi- 

S vidų. Vieni iš jų geria tik ka- 
vą, kiti užsisako dar kitokio 
gėrimo, kad protą nuo savęs at- 
vienytų. Negera, mat, kai pro- 

■ tas dar veikia, o kojos, jau at- 
r sisako veikti. Nežinia, kur 

žmogus gali nueiti. Kad negar- 
: r bės sau neprisidarytų, pasida- 
į'. c ■ liną pusiau: į gyvulį ir žmogų. 

Žmogus užsnaudžia, o gyvulys 
f ' ■? trankosi, rėplioja, gulinėja, 
į-- keikiasi. Visa kaltė krinta gy- 
r? vuliuL (Aš turiu tai apgailėti!) 
A>- iš ryto žmogus ir gyvulys vėl 
B susivienija. Tik galva būna 

simki nes protas smegenyse 
. ^vėl daro tvarką.

Palikime ir tuos nemalo
ni nius dalykus, nes juos policija 
2 ■ tvarko. Geriau pasidairykime, 
■I'' kaip pasaulį tvarko diploma

tinė policija. Ji daugiausia 
duoda mums pavyzdžių, kaip 
reikia skaldyti ir paskui vieny
ti. Sakysime, Korėją pirma su
skaldė, paskui kruvinai kovo- 
jo, kad suvienytų, paskui vėl 
pjdflco suskaldytą. Vokietiją 
taip pat suskaldė, o dabar dėl 
jos sujungimo net 4 didžiųjų 
konferencija šaukiama. Didieji 
nori savo šaltas mintis suvie
nyti dėl nesuvienijamų karštų 
dalykų. Daroma taip, kaip su 
kava: pirma įkaitinama, paskui 

t vėsinama.

yilla 
Marią 
Claire

Ho Ho Kus skinas- vienam ir 
. kambariai, privačios

■ **■ ir vanduo. Labai 
maistas. Skambink •. Saddie 
River 1-0658. prašyk infor
macijų..

Iš to visuotinio dėsnio — 
skaldytis, kad susivienytum— 
neišsivaduoja nė lietuviški 
veiksniai, kurie gyvena sutar
tinėje nevienybėje. Pavyzdžiui, 
Vliką sudarančiųjų grupių cen
trai (tai nieko bendro neturi 
su dvaro centru!) yra Čia, o 
pats Vlikas — ten. žinia, ne
gera būti padalytam nei žmo
gui nei įstaigai. Tai aišku! Da
bar aiškėja, kad tas. suskilimas 
galimas panaikinti. Susirenka, 
sakysim, grupės New Yorke ir 
paskelbia, kad Vlikas jau čia. 
Paskui kiti padaro nutarimą, 
kad toks nutarimas neteisėtas, 
negeras. Paskui jau visi dėl to 
baras, ir taip vėl prasideda 
tarpusavio karas.

2v. BePastogis

Cineilos MUfinimni
Jas matėte -TV. girdėjote per ra

diją. skaitėte laikraščiuose.
MES TURIME JAS

Registruotos. PecBgreed Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne
mokamai gaunamos. Rašyti arba 
skambinti.

PrincMN UMnchiU* CJo. Ine. 
159—23 Northern Blvd.
Flushing. Long Island. - 

IN 1-7550.

Amerikietiška* ptanns 28 kamK. pri
vati maudynė. Rpre. kaino* savaitėm, i- 
skaitant stebnkltnca maMa mfsu žy- 
mi*m restorane. Blokas sa puse nuo pa
mario, laisvas pastparktnimas. Arti kat. 
bažn. Retervacijom skamb.:

WIMwood 2-8771
144 E. GarfieM Are. WHdwood, N. J.

dėl jy kilmės. Patogus išsimo- 
kėįimas. Visas įrengimas ir 
aprūpinimas. Chindrilla Ran- 
chers 166—12 Hillside Avė. 
OL 8-2727.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

DOMINICAN 8ISTER8 OF THE 
PERPETUAL ROSARY

ClolRtcrod. ContrmpIMivr C«mmunily 
fArminr » Guard of Honor fnr Mnry. by 
rocitotion of thr Rosary every hour day 
and nbrht. Sistero ala<> chant the Dtvinė 
Office. Are etunUP*d fa makina Vcstmrots 
and «><hcr norka nf art. Applv to: R«*. 
MOTHER PRIOREM, 14th and Wwt St».. 
Union City. N. J.

Maloniai kviečiami visi, iš vi
sų kraštų, atvykti toms die
noms į Montrealį ir. dalyvauti 
Trečioje Lietuvių Dienoje ir 
50-ties metų lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje sukaktuvių minėji
me.

Žinias prašome siųsti ir in
formacijų teirautis adresu: 
Informacijų sk., 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, P. 
Q., Canada.

Inž. St. Naginionii, Montrea
lio Seimelio Prezidiumo ir 3 L. 
Dienos rengimo Komiteto Pir
mininkas.

J. Kardalis, Informac. sk.
ved. ir Metraščio red.

J. Kardelis.

Liet. Vyčių vadovaujamos 
radijo valandos metinis pikni
kas įvyksta liepos 31 d., sek
madienį, Lietuvių • ūkyje, Li- 
thuanian Country Club. Pelnas 
skiriamas radijo valandos pa- 
laikymuL z

Andriui Spingiui dirbtuvėje 
sunkiai sužeidė dešinę ranką.

Lietuvių diena, rengiama 
jungtinių lietuvių organizacijų, 
įvyksta rugpiū&o 7. d. West 
View parke. Programai pa
kviestas Liet, vyčių choras, 
jaunųjų lietuvių Šokėjai, solis
tės Andrulionytė^r Zaremba ir 
žymūs kalbėtojai Bus taip pat 
renkama “Mrs. Lithuania”, į- 
vairios lenktynės su dovano
mis ir laimėjimai Šokėjai dai
nininkai, muzikantai kurie 
dar norėtų dalyvauti progra
moje, prašomi skambinti V. 
Mažeikai CotoniaL 34204. Liet, 
dienai pirmininkauja adv. Ed. 
Schutzas. A. Ž.

visų pamėgtame ir gražiame
ŠV. MYKOLO LIETUVIU PARAFUOS SODE.

15 East 23rd Street.

WASHINGTON BEACH HOTEL 
Phone Barryvllla 2145 • Yulan, N. Y.
Kas metai vis geresnis. Art. katalikų bažnyčia. Klausk 
inform.

Visi, iš visų pasaulio kraštų, 
lietuviai maloniai prašomi da
lyvauti Ypač būtų malonu, 
kad toje šventėje greta Kana
dos lietuvių gausiai dalyvautų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai kurių didžiąsias šven
tes ir mes, Kanadoje gyveną 
lietuviai, laikome savo šven
tėmis ir jose dalyvaujame.

Lietuvių Vienybės Šventės 
programa bendrais bruožais 
yra nustatyta ši: rugsėjo 3 d., 
dienos metu, bus sporto varžy
bos, kuriose dalyvaus Kanados 
ir JAV lietuvių sporto koman
dos ir vakare didelėje salėje

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



VACATIONS

Veda K. Merkis

BELLEROSE. Send-ranch eustom

tas Karatas, ha Ikonai, eyeleno tvo-

bažn. ir mokykio*. Kreiptis betar-

n 7-2781

VACATIONSVACATIONS
Phone: FOrest 64321

The

Mt. Pocono 4844. 
Wm. & Eve Noenning

GRANITU1LLE — Owner Ieawing 
couutry: mušt sėli! Cape Cod. 7 
most yotmg; 6 rms. space for 
another, attached gar., oil ht strm. 
doors and windows; venetian blinds, 
refrigerator, auto, washer and dry- 
er. Conven. to school, transp. shop- 
ping. $16-052.Near Catholic School 
and Church. By appomtmend call: 

GE 9-5400 — Ext 2181
Mrs. AL BARDEN

Asbury - Hollywood Hotel
220 4th AVĖ. ASBURY PARK, N. J.

Tel. PRmpect 6-7209
One hour from New Tork via Garden 
State Pkway. block from Ooean, free park
inga private baths. Rates: European. 
double room $5 daily. $25 vreekly. Sea- 
sonal and American plan rates (with 
meals) on request. -Near Catholic church.

Mr. & Mrs. Fred Erichson, Owners

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

LY 9-1141

Resort" Swimming, 
golf, etc. Sočiai 
Near catholic church. Write for

VACHMATV rungtynės Maskvoje tarp JAV S. Beževsldo ir 
SSSR M. Botviniko.

215 Third Avė. w yanaaiiK Asbury Parkf Ne 

European Plan. Close ter Beach. Com- 
fort and convenience at low cost. 
Walking distance to Catholic church. 
Special June rates. Ownership-Ma- 
nagement. Phone PRospect 5-9206.

HOTEL. CARUSUC 
216 Fourth Avė., Asbury Park 
Block to Ocean and Boardwalk 

Single *18 — Double *25 up. 
European Plan Free Parking 

Coffe Sbop and Restąurant 
PB 4-9586

MODERN ACCOMMODATIONS '

Amerika siunčia latvį E. 
Meduj j pasaftttio jaunių pirme
nybes Belgijoje. Jos bus An
tverpene, liepos 21 — rugpjū
čio 8 d.d. 18-metis Edmar Med
ais, N. Y. High School moki
nys, šachmatuose pasiekė Ame
rikos meisterių klasę: N. Y. 
State p-bėse jis laimėjo 2 vie
tą. Iki šiol pasaulio jaunių p- 
bes laimėjo: 1951 — jugosla- * 
vas Boris Ivkov, o 1953 — ar- 
gentinietis Oscar Panno.

Povilo Tautvaįšos laimėjimai 
Chicagos ir Trans-Mississippi
p-bėse paminėti Bostono - 
“Science Monitor”, liepos 2 d.

S. Reshevski, Amerikos did- 
meisteris, įveikė pasaulio meis
terį M. Botvinniką laike JAV 
rungtynių su Sov. S-ga, pir
mam susitikime, o antram — 
baigė lygiom. Viso numatyta 4 
susitikimai. Po dviejų rungty- i 
nių Sovietų Sąjunga turėjo 
Į2^>:3*/2 savo naudai. Kash- 
dan su Taįmanovu dukart bai
gė lygiom, Evans su Bronstei- ! 
nu ir R. Byrne su Keresu su- ; 
lošė po kartą lygiom. .

BEAL ESTATE

AL P I N E

• LODGE • COTTAGES • 
"Pocono's Favorite Smaller 

boating, 
direetpr.

Cedar Lake Lodge
Box No. 347, Blairstown. N. J.

"Right on our own 1 mile lake” 
For booklet or reservation call GI 7-8202 
or write ;direct to lodge.

VACATION OR VVEEKEND
or a day in the country

Stay ti»ar and make your vacation dellar 
go far. Only 65 miles of casy driving 
from Staten I*Iand. In the cool mountains 
of New Jerscy near the Delaware VVater 
Gap.

VVEEKLY RATE *45-$52. DAILY *9-*11 
(Childreh rates according to age)

Incl. meals. rtn. šwimming. sports. cktail 
lounge. orch. telev. Reservations štili 
available for opening Wėekend. June 24th. 
2 days $20. Jul. 4th Holiday Wkcnd. 3 
days $33. Oreli every night. JJhurches & 
golf course 1 mile. Transportation arrged 
for those who desire it.

Šią vasarą pasidžiaukite svečių 
namais

PALM VILLA
511 Asbury Avė.

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

PRospect 4-4919

MOUNTAIN Brook House and 
motei R. D. II Henryville, 
Penna. House and motei with 
or without meals. Sports. 
Booklet. VValking distance to

SHANNON VTEW HOTEL 
EA8T DUBHAM

' • T-arge, Private Swimmin^ Pool.
• Baths, Showers, Good Food.
• Baseball and Footbal Fleld.
• Rooms with or without meals.
• Three Full Meals per Day.
• No Rising Bells
• Restaurants on Premises.
Dandng to Mike Flanagan's Orch. 
Radio, Television. Fishing. Write for 
Booklet Near Catholic Church.
JOHN SLEVIN,City TeL: MO 9-8459

SHELTER ISLAND, L. I.
Furnished sununer homes for 

rent. 
Call EDgewood 4-7226.

<BDd Cathofie Church. $15,000. 
LY 945SL

THE STRATFIELD 
Hotel with Chartn, Tradition" 

DAILY SPECIALS 
Breakfast ...... 50# to 1.15 
Luncheon

(complete) .... 90# to 3.00 
. Dtnner (complete) 1.90 to 4.50 

INCUUHING SUNDAYS

THE STRATFIELD

DRAKE HOTEL. 321 6th Avė, Asbury 
i Pa r k, N. J. Famous family hotel, 
near everithing, Europ. plan, rates on 
reųuest. Atl outside rms wrth runa 
water, some private or semi-private 
rooms. Where strangers meet and 
part as good friends. PR 5-9544.

BĘAL ESTATE
M . ..........................................

HEMPSTEAD VICINITY
Bargain! Asking *15,750. Brick, 
fiekistone, 3 B R, garage, oil, new 
w-t-w carpeting, finshėd basement, 
laundry, many extras. Large land- 
scaped pl-4 nes r Catbo’ic ■ 
Oathclic church. Own:r. t

AUGUST P. GUSTAS, ING

SMALLWOOD> N. Y.
Parduodama su nuostoliui 90 
mylig nuo Now Yorko, 4 kam
bariu vila (bung.), apstatyta. 
$3400. Arti kat. įstaigos. 
Skambinti paprvtom dienom 
nuo 6 iki 9

AStoria 8-1227

BRONXVILLE HGTS IN YONKERS. 
115 Round Hill Drive — *25,000. 

New modėrn 3-bdrm ranch completely 
eguipped, on comer lot, in Catholic 
area. See owner-builder at 111 Round 
Hill Drive. SP 9-2045.

345 Marcy, Brooldyn, N 
Koplyčios prieinamos vi 

. vietose. Parodomasis kamb
278 Marcy Avė.

Augjst P. Gustas
< prezidentas

EVgreen 7-4774

SCARSDALE.
Gracious living, lovely spacious 

10 -rm home, full aere.
Boautiful park-like setting, 

2-car gar. tennis court.
Two firė places — near ca
tholic church and catholic 
school. Unusual value, $38.000.

Owner SC 3-1937 r

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromisk
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali
RYE

R\E GARDENS 
PARDUODAMAS už $24.890 
namas su sklypu 75 x 100. Na
mas yra didelio ūkio, padaly
tos patalpos (split -level of 
ranch^, turi 3 miegamuosius, 2 
vonias, virtuvę, salioną su pri
jungtu valgomuoju kamb. (al- 
cove). Poilsio arba TV kamb. 
Židinys. Patogus susisiekimas 
su mokyklom ir bažnyčiom. 
Skambinti: RYE 7-3817, 
Vakarais: DEERFIELD 7-2031

M. P. BALLAS—Direktorius 
AtB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

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

PR 5-7149

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

Ocean Block, Open all year.
COMFORTABLE 

ACCOMMODATION
Running water in all rooms

EMILIE'S GUEST HOUSE
ROOMS AND APARTMENTS 
118 SOUTH OCEAN AVENUE 

ATLANTIC CITY, N. J.
A FRIENDLY PLACE TO STAY 
Catholic Church around the comer 
.... Phone Atlantic City 4-9146 ....

Emilie M. Sundloff, Prop.'

PATCHOGUE. 7 kamb., 2 vo
nios, 3 miegam. Taip pat 5 
kamb., 2 vonios, visi patogu- 
mai abejuose namuose. Arti 2 
parapijos ir Seton Hali, gražus 
ežeras. 85 Newman St., Pat- 
chogue, L. L

PA 3-1829J

DULCE - MOOR, 300 aere 
family resort: 60 miles N. Y. 
Sports, swimming, pony ride: 
$35 wk & up; week endš. 
Booklet. VValking distance to 
catholic church.' Dulce-Moor. 
Johnsonburg, N. J., or call 
Hackettstown, Garden 5-3424.

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)

Woodhaveo, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.^

Koplyčios nemokamai visose1^ 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.*!

TeL Vlrghiia 7-4499

YONKERS—5 rooms - 6 year-old 
colontal - garage - 86x100 - fully 
landscaped - patio - barbecue - 
estras - mušt be sold at onee -sac- 
rificing for *22500 - walking dis
tance to catholic school and catho
lic church.

BE 7-1034

FLushing 8-4856

sįį

prieš

Forest

-

Tonikas viduriam
Atidarą Htisus metu*.

Kame. Aliejam MldonuM, prijtmį-

Jei nori ką paskelbti

Flsral Park 2-7188

VARPELĮ”

414 BROADWAY

S

DOBBS FERRY. Nepaprastai Kra
tai namas ant I akro žemė*. labai 
patogu* gyventi, uždara* nuo kitų,

NORITE TAIKOS SAVO PROTUI?, 
ta galite turėti joms prieinama

FLUSH1NG — Detached, 30x150, 
good condition, 18 rooms, 2 kitehens, 
t baths, oil heat, walk to subway 
and 2 Mocks to catholic school and 
catholic church. 42-46 Union St,

■-

GARDEN CITY. Ranctto namas 6 
kamK, 2 vonių, židinio; yra 2 tol- 
dyluvai, atmatom* malti priefat-

Paiku* Mmlidrldniaa, arti geros

Mr. A Mrs. T. McDonough. 
Owncr-Mgt. Phone 5-9933.

HILLSIDE ACRES 
MILANVILLE, PA. 
Beachlake 24 R 25

1

High School Gradoatos — College Mon 
deslring to servo Christ in the South a* Prlest* or Brothers 

Write to 
FATHERS OF THE ORATORY, ROCK HILL, SO. CAROLINA

19 Main St, 
N. Y. C. stoti. 
Jericho T-pe

“A Home Awoy From Home”

HOTEL ERIN

*38.666. Kreiptis j *»v. telefonu: 
NE t-6663

TeL:
Visas 24 valandas kasdien.

NEW ROCHEUA. Parduodamai

Mis. J. E. TUNNELL, Prop,

BOSTON, MASS.

Rašykite

ROCKVILLE CENTRE VIC.— 
$14360. Safe, auiet Street. 3 h*d- 
rooms, full dminjr room, living 
room. sun porch. Good condition. 
N'eeds some redecorating. Near ca
tholic school and catholic church. 
RO 4-3544.

ALBEMARLE
VIRGINIA & PACIFIC AVĖS.

Atlantic City Free Paritins
Close to Boardsralk & Steel Pier. Over 
100 outside rooms'Vrith bath or running 
water. Walking distance to Catholic 
church. M. A. Fenneily A Family, Ovcner- 
Mgt. Phone A. C. 4-5721.

WANTAGH — Cape Cod. *12.90. 
St. Barnabas. 4 miegamieji, užbaig
ta pastogė, židinys, puiki virtuvė 
(knotty pine), aliuininijaus langai, 
sieteliai, visi patogumai, barbecue. 
dideHs garažas su dirbtuve. Arti 
kat. bažn., mokyklos, stotis, 1* nūn. 
nuo tahn Beach. Parduodama su

miegam., 3’i vonios, dideli* gyv. 
valgomasis, virtuvė, ve

randa, daug spintų, garažas 2 ma
šinom, arti kat. bažn. ir mokyklos. 
Norima greitai parduoti, kaina 
$36.066 Dobta Ferry 3-6363.

Michigan & Pacific Avės. 
ATLANTIC CITY, N. J.

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

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas ie-; 
minusiomis kainomis. Kainos tee 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: TtL TR *-«4M

catholic church. Phone: 
Stroudsburg 1424—J-1

JAUNAS

Hotel Atlantic & Annex 
302-304 Asbury Avė.. Asbury Park, N. J. 
Europea# plan. block to beach. near Res- 
tauraotor thjfeatres. etc. Tele^lsion. Reaaon- 
able rartes. homeiike atmosphėre. svalking 
distance to Catholic church. For reserv- 
ations Phone PR 4-9899. Ask for Mr. or 
Mrs. J. E. WILLETT.

iJ

AR LAUKI, KAD TAVE DIEVAS 
NUO ARKLIO NUTRENKTU?

Taip buvo šv. Povilui. Ir daug kitų nuostabiu budu 
buvo pašaukti apaštalauti. Bet tai nėra dažna, nes

PASAUKIMAS NĖRA JOKIA 
MISTERIJA

Jei jūs norite apaštalauti (ir galvojate), turite sveika
tos, galit mokytis, jaučiate savo sielos išganymą, su
rištą su kunigyste ar gelbėjimu kitų, tai būkite sava
noriu mūsų Viešpaties armijos.

Dalias Fort Worth Vyskupui, 
Dalias 14, Texas. P. O. Box 9507

4

BENEDICTTNE SISTERS foOoning their motto PRAY and 
WORK, taivftr yra t«» jota them a* Reiljdmm Teachcrn. Wrfte to

WHITE CITY COTTAGES
Box 42, Belvidere N. J. Tel.: 34951 
On the Delaware River, “Gateway 
to the Pocono’s”. Ali sports on 
premišes, newly decorated individ- 
ual cotages, private baths, home 
cooked meals. Near Cath. Church. 
Rates $32.50 up. E. & A. P.

123 SOUTH ARKANSAS AVENUE 
ATLANTIC CITY, N. J.

One llalf Block from Beach 
$38 i»er week $6.56 per <lay

$45 per week — Private Bath 
With Bath, 2 or More in Room. 
With Meals,- Rtnining VVater in AM

Rooms. Near Catholic Church.

HOTEL 
SUMMERFIELD 

Nauja vadovybė
• Naujai atremontuota • Pa
togi vieta biznio žmonėm
• Geras maistas • Prieina
mos kainos. Žingsnis nuo ka
talikų bažnyčios. Atvira ištisus

metus
505 Summerfiold Avenue 

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

Mrs. Frank O'Brien.

On Delaware River. Modom, 
bot and cold running water in 
rooms; excellent food, family 
style, home baking. Own farm 
produets. Recreation bąli, all 
sports, RR and churches near- 
by. Inspection invited: $29 
wkly. Also, modern house- 
koeping cottages to r*nt; $200 
Season. Booklet.

iią vasarą pasinaudokite žirgo 
nuojauta ir sustokite prie 
- BELMONT HOTEL

Asbury Park, N. J. . 
Kambariai užsakomi dienom ir 
savaitėm. Rosorvaciiai skam
binkite JIM CONDOS Prospect

, 4-95201

SUNSET LODGE 
OCEAN GROVE, N. J.

All outside rooms hot & cold 
water. (Family rooms). Apts. 
near beach, catholic church, 
restaurants. Amuscments. 
Booklet.

, C. L. DUNSHEE PR 5-8843

DARBININKE, 
skambink telefonu:

automobiliu arba per naktį trauki
niu.

Tai rami paMUilinlu rekolekcijų 
vieta, kur galite veikti ku norite, 
arba nieko neveikti. Labai gera* 
vatai*. Savaitei 
Kvleėiamos

MES STATOME BETKUR, TAIP 
PAT ANT 

NUOSAVAIS SKLYPO 
į visokio stiliaus namus pagal 

Jūsų pasirinkimą 
iYEekariiė visų rūšių statybos 

darbus. Taip pat galime padėti už
baigti Jūsų narna ir sutaupyti S$$ 
Turi 14 prizus laimėjusių modelių 

Kainos nuo $6.495
Mažos išsimokėjimo ratos. Jūsų 
sklypas atstoja imokėjima iš anks
to. Nėra geresnės statybos jokia 
kaina. Reikalaukite pilnos informa
cijos apie mūsų planą ir nemoka
mas brošiūros "L” 50.

Pavyzdžius galima pamatyti 
kasdien

AMERIC AN HOME
Construction Co. Ine., 

White Plains,'
WHite Plains 8-8202.

Smithown 
8-9000 
MU 8-3410

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

ROnkonkoma 9-8358

BARASEVIČIUS ir SCNUS J 
F U NĖR AL HOME.

254 W. Broadvvay
; South Boston, Mass. !
: JOSEPH BARACEVIČIUS;
k Laidotuvių Direktorius ;
: Tel. SOuth Boston 8-2590

LITTLE NECK. Namas 1946 
m., kaina $15.750, gražioje pa
togioje aplinkumoje, 2 aukštų, 
7 spintos, gyv. kamb.. apačioje 
virtuvė, 3 miegam., vonia vir
šuje, labai privatu. Žingsnis 
nuo kat. šv. Igno parap.

BA 9-j348

RYE. Parduodamas naujas rancho 
namas, gražus, 4 miegm., 3 plyte
lėm klotos vonios, židinys, barbe- 
rue, virtuvė kaip svajonė, tarnai
tei kamb., 3 saulėti balkonai. Kara
tas 2 matinom, su namu sujuiųcti 
baldai, kat. aplinkoje. Kaina 354M8, 
nė vieno cento mažiau, geras iš- 
dmokėjimas. Apžiūrėti savaitga
liais Vrba kiekvienu vakaru. 146 
Apawan1s Are. netoli Forest Avė. 

lVl.r RYe 7-4H85

W^INE GROVE HOUSE
B RAST OUOGUE, L. L TeL Hampton Bsy* 2-6752R

On ShinnecOck Bay. Long known for our excellent 
food. Bathing, boating. families welcome, reasonable 

■Hb rates. Near Catholic Church.

ELLENVILLE. Parduodamas 7 
kambariu namas su garažu, ku
rio viršuje yra butas. Yra 10 
akry žemė* ir plaukimo basei
nas. Nepaprastai pigu, $19.000. 
Arti kataliku Įstaigos. Kreiptis 
Į savininką: Kingston 3950.

VAITKUS 
FUNERALHOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss. 

PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

gyduolė: mišinį* 
šaknų, žolių ir sek
lų. Ji vartojama Ar
batos formoje abo 
šių ligų: skilvio Be- 
virškinimo, inkstų - r 
(kidneys), odosjfr

bėrimo, gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurki 
liuoaavimo, pūslės ligų, širšes 
supykimo, šiurpuliavimo, per- 
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de- | 
ginimo, galvos skaudėjimo, M- 
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4 00.

AIexander’s Co.


