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JACOB D. BEAM, buvęs vals
tybės sekretoriaus' padėjėjas 
Europos reikalam, paskirtas 
JAV ambasadorium komunisti
nei Lenkijai.

Nusiginklavimo

JT komisija nusiginklavimo 
reikalam Londone vėl posė
džiauja. Penktadienį iniciatyvą 
perėmė Sovietų atstovas Zaru- 
bmas. Jis pasiūlė pirmą žings
nį nusiginklavime — atidėti 
atominių ginklų bandymus 
dvejiem - trejiem metam.

Amerika tylom nuleido tai, 
kad Chruščiovas atmetė Ame
rikos siūlomą oro kontrolę, ku
rios planą Stassenas buvo pa
rodęs Sovietų atstovui Zorinui. 
Prez. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje palankiai suti
ko naują Sovietų siūlymą; siū
lymas esąs priimtinas tam tik
rom sąlygom.

"Kokios tos sąlygos, preziden
tas nepasakė. Diplomatiniai 
šaltiniai betgi pastebi, Ameri
ka stoja už tai, kad būtų su
stabdytas dar ir atominių gin
klų gaminimas bei sumažinti 
atominių ginklų sandėliai.

Amerikos atstovas konferen
cijoje prezidento patarėjas nu
siginklavimo reikalam oficia
liai tik birželio 20 pateikė Ame
rikos planą, apie kurį buvo kal
bama veik visą mėnesį. Vaka
riniai sąjungininkai jam jau 
pritarė. Tame plane trys pa
grindiniai punktai: apriboti 
atominių ginklų gamybą; įves
ti oro kontrolę šiaurės ašiga
lio srityje; sumažinti jūrų, oro 
ir sausumos karines pajėgas.

Senatas numato savo atsto
vus siųsti į Londoną, kurie da
lyvautų nusiginklavimo dery
bose.

Kai kurie laikraščiai spėlio
ja, kad laukiama Amerikos po
litikos pakitimo. Tuo tarpu tik 
rodomi linksmi veidai ryšium 
su derybom dėl nusiginklavi
mo.

NEPASITENKINIMAS STAS
SENO POLITIKA AUGA 
Šen. Hubert Humphrey, dem.,

birželio 18 pareiškė, kad jis im
sis iniciatyvos ištirti Amerikos 
nusiginklavimo politiką ir 
Stasseno rolę joje. Aiškino, kad 
Stasseno elgesys pakirtęs Ame
rikos prestižą.
Rinkimuose dalyvavo ir batai

Sardinijoje, Italijoje, rinki
mus komunistai pralaimėjo. 
Gavo 17.5% balsų, o turėjo 
22.3%. Buvo nurodoma, kad 
Neapolio burmistras Achile 
Lauro dalinęs makaronus ir 
drabužius tiem, kurie balsuos 
už monarchistus. Buvo kalti
nama, kad dalinę net po vieną 
batą nuo dešinės kojos; kitą 
batą žadėjo duoti, kai rinkimus 
sąrašas laimės.

• New Yorke La Guardia 
aerodromas pradeda pagerini
mo darbus, kurie bus baigti 
1960 ir atsieis 32 mil. dol.

Senate bei Atstovų Rūmuo
se birželio 13-14 eilė senatorių 
tarė savo simpatijas Lietuvos, 
Latvijos, Estijos tremtiniam 
ir reiškė savo viltis, kad 
tos bus išlaisvintos’

tau-

ŠEN. HUMPHREY:
Mes niekada neužmii-šime 

milijonų vyrų, moterų ir kūdi
kių, negailestingai išrautų iš 
savo namų ir šeimų ir atiduo
tų nežmoniškam elgesiui. Dau
geliui jų mirtis buvo išgany
mas.

Mano simpatijos priklauso 
tom nekaltom aukom, tiek pat 
kaip aukom Dachau ir Buda
pešte... Aš keliu savo balsą at
minti tiem tauriem žmonėm.

Lietuvių žmonės myli laisvę. 
Daug sykių jie pareiškė nepa
laužiamą valią būti1 laisvi. Jie 
visada priešinosi priespaudai. 
Jie demonstravo savo tikėjimą, 
kad teisingumas laimės.

...Dėl to aš gerbiu lietuviško 
kilimo amerikiečius, kurie mi
ni šią dieną. Aš dėduosi su 
jais, sveikindamas herojizmą 
jų draugų ir giminių, tapusių 
komunizmo aukom.

ŠEN. JOHN KENNEDY:
Priminė Kongreso tyrimo 

apie Baltijos kraštų okupaciją 
išvadas, kad okupacija netei
sėta, ir paskiau tęsė:

...Ponas Chruščiovas dabar 
pasirodė Amerikos televizijoje, 
kad paskelbtų Sovietų gerą va
lią kitiem kraštam ir savo ti
kėjimą, jog Sovietų noras ben
dradarbiauti su kitais kraštais 
gali būti vykdomas be smurto 
ir tautų pavergimo. Tegul jis 
parodo savo nuoširdumą pir
miausia, grąžindamas laisvę 
šiem nelaimingiem Baltijos val
stybių žmonėm...
KONGRESMANAS PAUL B. 

DAGUE, iš Pennsylvanijos:
...Mūsų širdys krypsta į tuos 

taurius žmones ir ypačiai į 
tuos, kurie perkentė sovietinį 
brutalumą ir surado prieglau
dą šiame krašte. Mes jungia
mės į jų gedulą netekus jų my
limųjų asmenų. Mūsų tik lin- 

KAS PRIBAIGĖ DIKTATORIŲ STALINU
Prancūzų laikraštis “Paris - 

Soir” paskelbė naujovišką aiš
kinimą apie Stalino mirties 
aplinkybes. Informacijos šal
tiniu nurodomas dabartinis 
Maskvos atstovas Lenkijoje 
Panteleon Ponomarenko, kuris 
lenkam žurnalistam kai ką at
skleidęs.

Pagal žinias iš to šaltinio, 
esą Stalinas vasario gale buvo 
sušaukęs slaptą partijos prezi-
diumo posėdį. Turėjo būti ap
svarstytas klausimas visus žy
dus iš Sovietų Sąjungos su
rinkti ir išgabenti į koncentra
cijos lagerius Birobidžane, “au
tonominėje žydų respublikoje”, 
vidurio Azijoje. Visi Stalino 
klausytojai buvę nustebinti 
Stalino idėjos, bet niekas ne
drįsęs jam prieštarauti. Kaga- 
novičius, vienintelis žydas par
tijos prezidiume, iškėlė tik 
klausimą, ar negalima daryti 
išimčių iš tokios masinės žydų 
deportacijos. O Molotovas, ku
rio žmona yra žydė, užsikirs
damas ir drebėdamas kėlė 
klausimą, ar nebus dėl to tarp
tautinių konfliktų. Stalinas 
trumpai susidorojęs su Moloto
vu. Bet tada atsistojęs Voroši- 
lovas, vienas iš seniausių par
tijos narių ir Stalino bendros 
kovos draugas, ir pareiškęs:

BIRŽELIO TRĖMIMUS PAMINĖJO KONGRESAS

kėjimas visiem žmonėm pa
siekti laisvės yra bereikšmis, 
mes turime dirbti Lietuvos 
laisvėj ir nepriklausomybei at
statyti.

KONGRESMANAS JOSEPH 
W. MARTIN, Jr. iš Massachu- 
setts:

...Šio negarbingo įvykio me
tinėse dera ir mums prisiminti 
tuos nelaimingus lietuvius ir 
tūkstančius kitų aukų, ken
čiančių nuo komunistų žiauru
mo anapus uždangos. Šitas ma
sinis žmonių gabenimas į ver
giją įvyko 1941. Bet jeigu kas 
yra užsiliūliavęs klaidingu ti
kėjimu, kad komunistinis leo
pardas yra pakeitęs savo .kailį, 
turime tik pasižiūrėti, kas per
nai nutiko su Vengrija... Tai 
turėtų būti — ir aš manau, 
bus — įtikinamai aišku mūsų

NOBUKAZU KISHI, Japonijos ministeris pirmininkas, New Yor- 
ke lankė polio ligcs ištiktus vaikus. Jis pats 3 metų buvo tos 
ligos ištiktas.

Prancūzu spaudos 
naujas aiškinimas

“Jei šios priemonės bus įvyk
dytos, tai man bus gėda pasi
likti garbę visiškai praradusio
je mūsų partijoje”.

Teatraliniu gestu jis metęs 
ant stalo partijos bilietą. Sta
linas pašokęs ir susijaudinęs 
pareiškęs, kad jis, Stalinas.
nuspręsiąs, kada Vorošilovas 
turįs pasitraukti iš partijos. Ki
lo sumišimas, kuriame staiga 
Stalinas sustiręs, jam plūste
lėjęs kraujas į galvą, ir jo na-

Keistos istorijos su teismais
Amcrikos pulkininkas Smith 

gyveno su žmona Japonijoje. Jo 
žmona. 44 metų, dviejų vaikų 
motina vieną naktį nudūrė vy
ra medžiokliniu peiliu. Ameri
kiečių karinis teismas pasmer
kė ją kalėti iki gyvos galvos. 
Prie šdešimt dienų vyriausias 
teismas išaiškino, kad karinis 
teismas neturėjo teisės jos tei
sti. Esą civiliniai asmens, ku
rie užsieniuose lydi karius ir 
ten nusikalsta, negali būti ka
rinio teismo teisiami. Ir toji 
pulkininko žmona buvo... iš ka- 

žmonėm ir laisvojo pasaulio 
žmonėm, kad kol pasauly tebė
ra komunistinė grėsmė, tol vie
nintelė priemonė mum išsilai- 
'kyti laisvėje yrąį mūsų pajėga.

į
KONGRESMENAS ELMER 

J. HOLLAND iš Pennsylvani- 
jos:

Tegul visi tie, kurie links
ta į apgaulingą komunizmo 
mokslą, rūpestingai ištiria lie
tuvių deportacijų reikalą. Te
gul tie pamato komunizmo dar
bus, ir tada tegul apsvarsto, ar 
komunizmas yra sveika prie
monė žmonijai valdyti.

• KONGRESMANAS DANIEL 
J. FLOOD iš Pennsylvanijos:

Mes laisvame pasauly reiš
kiame viltį, kad didžiausia Lie
tuvos tragedija niekada nebus 
pamiršta; kad tie, kurie yra 

riai buvę suparaližuoti.
Tada Berija pratrukęs pasi

tenkinimu: "Pagaliau, paga
liau mes esame laisvi. Tironas 
negyvas!“

Stalino duktė Svietlana, ku
ri gyvenusi gretimame kam
baryje, išgirdusi apie nelaimę 
su tėvu, prikritusi prie Stalino, 
kuris dar silpnai pajudėjęs vie
na akim. Berija, pamatęs, kad
Stalinas dar nėra miręs, puo
lęs ant kelių, ėmęs bučiuoti 
Stalino rankas ir prašyti dova
nojamas. Bet Stalinas miręs, 
neatgaudamas sąmonės.

Įėjimo paleista.
Panašiu būdu buvo panai

kintas sprendimas kitai ameri
kietei. kuri Anglijoje ravo vy
rą kirviu nužudė ir kuri buvo 
pasmerkta iki gyvos galvos. O 
nėra įstatymo, kuris ją galėtų 
traukti į civilinį teismą.

• Italijos vyriausybę suda
ryti prezidentas pavedė Amin- 
tore Fanfani, krikščionių de
mokratų sekretoriui. Vyriausy
bės krizė trunka jau 7 savai
tės.

atsakingi už deportacijų nusi
kaltimą, patirs Dievo amžinojo 
teisingumo rūstybę ir kad lie
tuvių žmonės, pasiaukoję kaip 
lig šiol savo tautos dvasiai 
reikšti, niekados nepaluš. Te
gul amžinos vilties šviesa vi
sada dega lietuvių sielose.

KONGRESMANAS HENRY .
S. REUSS, iš Wisconsino: 

...Prieš 10 metų Amerika ir 
jos sąjungininkai sukūrė lais
vojo pasaulio jėgą. Šiandien 
mes' turime didelę progą pa
naudoti šitą jėgą naujos pa
dėties rytinėje ir vidurinėje 
Europoje reikalui, kuris vestų 
į laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymą pavergtom tautom. 
Aš tikiu, pone pirmininke, kad 
1941 birželio deportacijų atsi
minimas mus paskatins pir
myn šio tikslo linkui.

KONGRESMANAS PETER 
W. ROBINO, Jr., iš New Jer- 
sey:

...Mes Vakaruose visiškai pa
žįstame šiuos širdį rėžiančius 
faktus. AJes gerai stebime liūd
ną likimą, kuris teko deportuo- 
tiem ir tiem, kurie dabar tebe
gyvena trijuose Baltijos kraš
tuose. Aš iš visos širdies už
jaučiu jų likimą ir karštai vi
liuosi, kad netrukus bus suras
tas kelias palengvinti jų bū
viui ir išlaisvinti tiem nusipel- 
niusiem laisvojo pasaulio pi
liečiam.

TEISMAS KOMUNISTŲ NAUDAI.
PRIEŠ KONGRESO KLAUSINĖJIMUS

Amerikiniai laikraščiai pla
čiausiai rašo apie vyriausio 
teismo sprendimą komunistų 
veikėjų naudai. Birželio 17 teis
mas nutarė paleisti iš kalėjimo 
penkis Kalifornijos komunistų 
vadus, kurie buvo nuteisti 1952 
už pasikėsinimą jėga nuversti 
Amerikos vyriausybę. Vyriau
sias teismas išaiškino, kad jų 
nusikaltimas nesąs įrodytas. Iš
aiškino teismas, kad vadinama
sis Smitho įstatymas laiko bau
stinu dalyku ne teoretinį skel
bimą nuversti vyriausybę, bet 
ėmimąsi konkrečių priemonių 
tam tikslui.

Tas pats teismas nutarė, 
kad kitiem devyniem komunis
tų vadam, kurie sėdi kalėjime, 
byla turi būti atnaujinta.

Vieningai nutarę, kad 1951 
iš valstybės departamento at
leistas kaip komunistas John 
Stewart Service esąs atleistas 
neteisėtai ir turįs teisę kelti at
lyginimo už praėjusį laiką rei
kalavimą.

Teismas pasisakė prieš 
sprendimą darbininkų vadui

TAIP VĖSINASI Philadelphijoi zoologijos sode gorila Ma»»ah.

BURNITA D. MATTEVVS, t i- 
sėja, pareika'avo, kad FBI iš- 

. duotų žinias, kurias turi apie
James R- Huffa, transporto 
unijos vicepirmininką.

Gąsdina nebe ato
mai, o Nylono 

kojines
Europos rinka užplūdo nylo

no kojinės iš anapus geležinės 
uždangom Pasakiškai pigiom 
kainom, kurios sukėlė Europos 
prekybininkų susijaudinimą. 
Pernai tik iš Čekoslovakijos 
šmugelio keliu atėjo į Belgijos 
rinką pustrečio milijono koji
nių porų. 0 Vokietijos preky
bininkai pasiūlė tokių šmugelio 
keliu atėjusių kojinių Olandi
jai 864.000 porų.

• Lebanone reiškiama bai
mės, kad Egiptas ir Syrija mė
gins organizuoti Lebanone per
versmą. norėdami Lebanoną 
prisijungti.

• Maskva vėl Įspėjo Daniją, 
kad ji užsitraukia sau didelį 
pavojų, priimdama Amerikos 
raketas.

• Lenkijoje studentam jau 
nebeprivaloma yrą rusų kalba. 
Dabar labiau pabrėžiama vie
na iš vakarinių kalbų — vokie
čių. anglų ar prancūzų.

John T. Watkins, kuris buvo 
atsidūręs kalėjime už Kongre
so nėpagerbimą. kai jis atsisa
kė pasakyti savo bendradarbių 
komunistų pavardes.

Pasiremdamas pastaruoju 
vyriausiojo teismo sprendimu 
tuojau pat rašytojo Millerio 
advokatas paprašė panaikinti 
bylą ir Milleriui, kuris buvo 
nuteistas už tą pat — už atsi
sakymą nurodyti, kas buvo jo 
bendradarbiai komunistai.

Amerikos komunistai pareiš
kė savo pasitenkinimą teismo 
sprendimu. Kongrese laikoma, 
kad toks teismo sprendimas 
apsunkina kovą su subversyvi- 
niu elementu. Valstybės saugu
mo komisija specialiu memo
randumu kelia komunizmo pa
stangas įsibrauti į Amerikos 
viešojo gyvenimo aparatą.

Stebėtojai neamerikiečiai 
sprendžia, kad tokis teismo 
sprendimas turi politinės reikš
mės ir yra palankus ženklas 
Maskvai ieškant su ja susipra
timo.

-'

Vengrijos byla 
• ir PJT sesija
Amerika ėmėsi iniciatyvos 

sušaukti 24 valstybių. Jungti
nių Tautų narių, kurie buvo 
parėmę rezoliuciją dėl Vengri
jos, posėdį. Jame bus svarsto
mas komisijos pranešimas 
Vengrijos reikalais.

Ryšium su tuo Jungtinės Pa
vergtos Tautos renkasi spe
cialaus posėdžio, kuris bus 
skirtas tam pačiam pranešimui 
Vengrijos reikalu svarstytu

Kadangi išvakarėse yra Poz
nanės darbininkų sukilimo su
kaktis, tai 9:30 v. ryto visos 
delegacijos renkasi prie JPT 
pastato (priešais JTą kur bus 
paminėtas Poznanės sukilimas, 
pakeltos pavergtų kraštų vė- 
Lavos, grojant visų tautų him
nus. Tikimasi, kad žodį tars 
keletas įžymių amerikiečių.

Girard painioja 
reikalus su

Japonija
Amerikos kario Girard, ku

ris Japonijoje nušovė moterį, 
byla vis labiau supainioja Ja
ponijos ir Amerikos reikalus. 
Vyriausybės sprendimas ati
duoti Girard japonų teismui 
birželio 18 fedei-alinio teismo 
buvo išaiškintas prieštaraująs 
konstitucijai. Vyriausybė, gin
dama savo liniją, kreipėsi į vy
riausią teismą.

Kokios zonos nori Anglijos 
darbiečiai

Anglijos darbiečių vadas 
Gaitskell birželio 18 pasisakė 
iš naujo už neutralizuotą rytų 
Europos zoną. Į ją turėtų įeiti 
sujungta Vokietija, Vengrija. 
Čekoslovakija ir Lenkija. Sa
vaime suprantama, Vokietija 
tada turėtų išeiti iš Nato. Bal
tijos kraštai paliekami Sovie
tam.

Gomulka Vokietijoje
Lenkijos kotn. lyderis Go

mulka ir min. pirm. Cyrankie- 
wicz atvyko į rytų Vokietiją. 
Tarsis dėl ūkinio bendradar
biavimo. Vokiečiai labai suin
teresuoti gauti iš Lenkijos 
anglies. Bet pernai lenkai buvo 
priversti anglies išvežimą su
mažinti. Jie pagamino 5 mil. 
tonų mažiau nei anksčiau.

Tokis yra sovietų 
nusiginklavimas

Egiptas paskelbė birželio 18. 
kad sovietų trys povandeniniai 
laivai esą pristatyti Egiptui. 
Labiausiai dėl to susijaudinimą 
reiškia Izraelis. Jis nurodo, kad 
Sovietai tebesikiša į vidurinių 
rytų reikalus, siųsdami gink
lus (gal Sovietai aiškinsis, kad 
jie nusiginkluoją, išdalindami 
kitiem .savo ginklus!).

• Maskvos radijas paskelbė, 
kad komunistų partijose esą 
33 mil. narių. Iš jų 2 mil. esą 
Europoje ir Amerikoje. Iš 76 
partijų 42 esą 'kapitalistinėse' 
valstybėse.

Anglijos pavyzdžiu
Vokietija, Italija, Prancūzi

ja, Belgija ir Norvegija pase
kė Anglijos" pėdom, sumažino 
varžymus prekybai su kom. 
Kinija. Peniai Vokietija buvo 
išgabenus prekių į kom. Kini
ją už 37 mil. dol.

ORAI AMERIKOJE IR 
EUROPOJE

Karščių banga New Yorke 
truko veik savaitę Viršūnę pa
siekė pirmadienį — 93.4 laips
nius. Kitom dienom vis apie 90 
laipsnių. Atleido tik ketvirta
dienį. Karščio dienom nepa
prastai daug elektros suvarto
jo apšaldymui. Rekordas buvo 
trečiadienį — apie 1—2 vai. 
pp. pasiekė 3,422.000 kilovatų.

Vokietijoj truko savaitę taip 
pat karščiai. Italijoje ir pietų 
Prancūzijoje po trijų dienų lie
taus kilo potvyniai su milijo
niniais nuostoliais.
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gatvėm ir prie jų pajodintom 
gėlėm. Tai buvo padaryta per ją Mariampolėje. Studijavo * 

Kauno, Montpellier’o ir Pary- J 
žiaus universitetuose pigyda- * 
mas administracinių, politinių- i 
ir teisės mokslų titulus. ' ' t

taų vakariečių kapitalais bei

_ ■ 'j' -*
v 19S7 21 k-Mr. 44

. F.;- .... . ■ Iiiiiimi-
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U -vSnų audeklai.

pasirinkimas, 
kainos.

(Atsinešk skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

šimtui metų statybos.
Irako bandymas stebimas 

atsidėjus ir politiniu ideologi
niu atžvilgiu — kiek gerovės 
pakėlimas apsaugos gyvento
jus nuo komunizmo ir Mask
vos įtakos. M.

TRYS DIDELES KRAUTUVES
1»« OretaM SL IŽSOnfearil SL 1M Orei

čms jo krašte naftos.
Iraką veikia jo tolimos pra

eitie* tradicijos. Juk tai Me-

Draugas birželio 14 kartoja 
informacijas iš “The Cleve- 
land Press”, kuris aprašė, kaip. 
Dana Armonaitė kreipėsi į So
vietų atstovybę t Washingtone 
dėl motinos išleidimo į Ameri-

tėjo MMaerų..Babylono civiliza
cija*. Dar devintame amžiuje

vė tatvankas. kurios tvarkė

Jonas Armonas, mašinistas. 
1929 atsigabeno iš gimtojo 
krašto savo sužadėtinę į Cleve- 
landą. Prieš pat antrą pasauli
nį karą jis ir jo šeima išvyko į 
Lietuvą giminių aplankyti. Kai 
atėjo bolševikai į Lietuvą, Da
nai ir jos tėvui |>asiseke' išvykti 
į Ameriką. Jos motina ir jos

tuiųs jokių duomenų šitai 
lai Jis turi ' pasitikrinti 
Maskva.

“Maskva jau savo žodį tarė”, 
pasakė Dana. “Chruščiovas pa
reiškė, kad jis norįs sukurti 
‘gerą atmosferą, kuri nekve
pėtų karu’. Tai yra jūsų šefo 
kalbos •žodžiai. Prieš dvejus 
metas prašiau vizos leisti nu
vykti pamatyti savo motinos

by-
su

“Priežastis, dėl kurios jūs 
turite pasitikrinti su Maskva, 
yra ta, kad jūs esate marione-

ARABAI LABIAU SUSKYLA

Egiptas siuntė savo agen-

to. rianHs pareikalavo 1S

buvo sulaikyti. Tik 1948 Anijo
nas žmoną ir sūnų surado gy-

siuntinėlių. Bet, ■ pasirodė, buvo

mą su Amerika, pasakojo Da?

prašymus į Maskvą, bet sprėn-

nes sveikata palūžo, ii- ji nebe- 
. Jie

Armonaitė atidėjo Į>askuti
nius egzaminus Western Re-' 
serve universitete, kad tik ga-

kalba buvo suteikusi vilties, ir

priėmimui Sovietų Rusijos am-

’ “Ko bėre, verta mano moti-

toriui Fedorovui F. Solomati-

IVaiBUS PBAHEtIMAS
fNrMMiim.ml jtaų riinrttnių ra nrajria «r mėtotais drstatasis. 

mnMn purisfctal*, račtete ir įritate dtefietafe J Ltetarą Laterijfc. 
■rt|» h- Ukratra ir apmokant muitą čte, neabejodami knripfcitta 
J įtaiga Xcwwrke. N. J.

T.ii jums gerai įK’J&UMUBf Mr. Roman, per
kmi lietuviai, fcilvktl. ertai ir ukrainiečiai stančia savo siuntinius.

Mm garaMaojame siuntinių pristatymą teikė l’a-2 mineatų.

į mano laišką. Kokios rūšies at
mosfera jūs tai laikote?”

reigūnai pranešė Danai, kad 
vienas ar <lu lietuviai kiekvieną

vo:

, i

lenkai vo,

naitė. “Jūs turite galvą ir dvi 
rankas, kaip ir. aš, bet neturi
te širdies. Vietoj širdies jūs tu
rite virves, rišančias su Mask
va. Chruščiovo kalba per radi
ją leido pagalvoti, kad širdies 
turima ir Maskvoje. Gal būt, 
bet aš abejoju. Aš toljau-eisiu 
ir mėginsiu tai sužinoti”.

Tokias informacijas pateikia 
tas Clevelando laikraštis. Ar-

duoti vizą jai atlankyti paro
do, ko yeri^ft tos visos propa
gandos iš^į ątailovo štabo už

“plačiąją tėvynę” jie neina,

vietos gaminių.

di, visi kaimynai gauna jų

patogu

Nuo 1930 m. iki 1185 m. — 
Lietuvos pasiuntinyKs sekre
torius Londone, karti eidamas 
įvairias diplomatines pareigas 
Olandijoje bei Šveicarijoje. 
Nuo 1935 iki 1939 it— refe
rentas ir vėliau patarėjas cen
tre, • vadovauja Amerikos, Va
karų ir Vidurinės Europos sky
riams, o gale ir Vokietijos bei 
Klaipėdos skyriui, 'lame pat 
laikotarpy — Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus generalinis sek
retorius. Nuo 1939 n. vasario 
1 d. aki 1940 rugsėjo men —
Lietuvos pasiuntinyte pa ta-
rėjas Berlyne. Nuo 1940 m. 
spalio 1 d. Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas Waangtorie. 
Lietuvos Įgaliotam Kinisteriui 
Pov. Žadeikių! mirus, nuo š.m.

d’Affaires a. i. toje pat pa-

RASCAUNUS

spaudą, pastaruoju uetn mi
ni jau ne vien “Laisrę“. Ne
seniai jis minėjo B. 3at>raus- 
ko “Draugo” nusiskundimus 
dėl lietuvybės nykim Iš “nu
tilusių” gailėjosi J Railos, 
Vyt. Alanto, L. Dovyiėno. ku
ris įsitaisęs “kiauhiėii* fer- 
mikę” ir užmetęs plunksną.

ros darbai?. “Naujient
respodentas įrodinėjo,

“Tiesos apžvalgininkas A. žiaurių policijos persekiojimų 
Ručinskas, kuriam leista j^p Smetonos laibis- Bet 
minėti Amerikos Lietuvių atsakomybė tenkanti amamo

''■'įįi

Pabaltijo ir Gudijos teatrų 
festivalis. Jame geriausiais

vių: V. Klovos opera “Pilė
nai”. J. Indros balete ‘•Aud

rio “Tanhaeuserio” pastaty
mas, estų muzikinė komedi
ja “Tikrai svajonė” Dramų
konkurse išryškėjo originali- 
niai veikalai; Balio Sruogos 
“Apyaušrio dalia”. J, G4ru5a 
“Herkus Montas”, L Su- 
jos “Septynios ožkeros”, 3t.' 
Kosmausko “Kuo aitalla.”.

Vedamajame “Tieji" Jtebe- 
reikalavo pakelti teatrų kul
tūrą. Prasčiausiu tealni Tte-

EVergreen 8-9794

. M. and Zi Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

K A BAR ETAS

VYT. BELECKAS savininkas-

Baras. Sale vestuvėms, j
parengimams^ susinu 

marus, ete.
1883 MADfSON ST. BROOKLYN 27,

TeL KV 2-MM (Prie Forert Are. rtettee) IQdcew«ed

:«
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

1. Lietuvių visuomeninių organizacijij (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI- 

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

1*.-. APytapefe 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparate bei 
vsotmras Hl*^^*FI fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v.v



NUOSTABŪS ŽMONES

tavoje prasidėjo stipri germa
nizacija. Sic transit bona fides! 
Taip žlunga geri norai prieš 
savinaudą.

BALTUOSE ROMUOSE septyniem geriamiems Amerikoje aukitesni* mokyklos mokiniam jtei- 
damos Amvets stipendijos.

muno, o svarbiausia — patiesti 
ant menčių* Angliją, užblokuo
damas jai visus Europos žemy
no uostus. Aleksandrui, kuris 
dėjosi ligi tol su Anglija', pati
ko ta mintis. Dar Kotryna II 
ir jos sūnus Povilas I, Alek
sandro tėvas, šnairavo į Angli
jos galybę mariose. Taigi — 
tebūnie Susitarta su Napoleo
nu, nors Anglija savo sąjungi
ninkei Rusijai paremti buvo 
jau išmokėjusi penkis milijo

nus svarų sterlingų.

Lietuvių bųtoo jMMtei Na
poleono karo iMMassa Kai ji
sai artėjo prie Lietavua, tįsė
jo dėtuvių viltai iHhtovisti i* 
Rusijos ir Prajos. Tad Na- 
poteoųo derybos su Aleksandru 
buvo nelauktos. Lietuviai v«b 
dėlto nuskubėjo pas Napoleo
ną. Delegaciją sudarė Siera
kauskas, TUbevirius kr Fiše
ris. Jie buvo priimti generali
nio štabo viršininko Berthier ir 
nukreipti j Napoleono sekreto
rių, Raina no kunigaikšti Na- 
ret Pats Napoleonas “Inkų*': 
nepriėmė. Ko jfe aori? fr tiūp 
gauna Varšuvos kunigą ikštys- 
tę. O minimas prieš Alab—n-, 
drą dabar būtų iaMagas

kio, paskutinio Lietuvos finan
sų ministerio, ir Adomo Jurgjo 
Čartoriskio, dėjosi su rusais ir 
planavo atkurti bent autono
minę Didžiųjų Lietuvos Kani 
gaikštystę. Tie planai taip pat 
nepavyko. Prieš juos griežta: 
pasisakė ir Varšuvos lenkai, 
kurie Lietuvoje agitavo už uni
jos atnaujinimų. t

Abu valdovai atplaukė į 
plaustą valtimis. Krantuose 
šaudė patrankos, Tilžėje vaka
re degė ugniakurai. Tas lietu
viškas miestas anuomet tetu
rėjo apie 9000 gyventojų. Jie 
buvo liudininkai naujo Lietu
vos padalinimo. Napoleonas, 
atėmęs iš Prūsijos per padali
nimus gautas lenkų- žemes ir 
pridėjęs-lietuviškųjų Užnemu
nę, sudarė Varšuvos kunigaikš
tystę. Ji buvo pavesta valdyti 
Saksonijos karaliui. Antroj 
kunigaikštystė, Vestfalijos, su
daryta vokiečių žemėse. Čia ka
ralium paskirtas Napoleono 
brolis Jeronimas. Napoleonas 
organizavo savąją Europos fe
deraciją, vienus sostus versda
mas, kitus kurdamas. Ką gavo

KAI REVOLIUCIJA SKIRTA VIENĄ, O D ARO KITĄ • NAPOLEONO SMŪGIAI LIE
TUVOS IR LENKIJOS PA RIDAI JNTOJAM • PRŪSIJOS KARALIUS SUSIŽAVI LIE
TUVIU NUOŠIRDUMU IR PASLAUGA • SUTARTIS NEMUNE ANT PLAUSTO • RU
SIJAI PARDUODAMA SUOMIJA IR IŠDUODAMA LIETUVA .• LIETUVIŲ DELEGACI
JA NAPOLEONO ŠTABE • ŽLUNGA IŠSIVADAVIMO VILTYS.

Kai Napoleonas ties Fried- 
landu ir Yluva (1807 birželio 
14 ) supliekė vokiečius ir rusus, 
Prūsijos karaliui Fridrichui

Duobę lietuviam ir lenkam 
buvo iškasusios trys jų kaimy
nės — Rusija, Austrija ir Prū
sija. Visas tris ištiko Napoleo
no smūgis. Napoleonas, be abe
jo, už padalinimus nekeršijo, 
nė tos minties neturėjo, bet is
torijoje nekartą taip jau atsi
tinka, kad ji atkeršija kitų 
rankomis. Napoleonas palaužė 
Austriją prie Austerlitzo 
(1805), Prūsiją prie Jenos 
(1806) ir Rusiją prie Friedlan- 
do (1807). Pastaroji tik tuo 
buvo laimingesnė, kad kova 
vyko ne jos žemėse. Rusijos 
dar laukė Napoleono prasiver
žimas iki Maskvos (1812). Čia 
pats Napoleonas įkrito į duo-

monarehinį režimų. DQ to pra
sidėjo prancūzų karai su -kito
mis Europos valstybėmis.

Tuose karuose iškilo Napo
leonas Bonaparte. Išėjęs revo
liucijos vardu griauti kitų soSto 
tų, pasistatydino savąjį, o ap
link jį rikiavo sostus savo bro
lių ir giminaičių. Kova lais
vę išvirto į kovų už valdžią, 
garbę ir pasaulio valdymą.

Lygiai tas pats atsitiko ir 
su didžiąja rusų revoliucija 
(1917), kuri šiandien jau reiš

kia. imperialistinį rusų siekimą 
valdyti visų pasaulį. Vėl buvo 
pakartoti laisvės, lygybės ir 
brolybės Šukiai ir antrą kartą 
jie išduoti.

Abejais atvejais buvo stip
riai užkliudyta Lietuva. Nė vie
na iš tų revoliucijų jai nenešė 
laisvės. —

Wilhelmui m teliko laisvas že
mės kampelis šiapus Nemuno. 
Jisai prisiglaudė Klaipėdos 
krašte. Čia pateko į tarpų ne
savo žmonių, kurių anksčiau 
nepažino. Kokie jie teisingi, at
viri ir nuoširdūs! Ypač nelai
mėje. D karaliaus nelaimės bū
ta didelės, jeigu neteko kone 
visos savo valstybės. Iš tvas
kių Potsdamo rūmų prie Ber
lyno turėjo nusikeltiį Piktupė
nų kaimą prie Nemuno. Nepa
mesdamas vilties atgauti ir so
stų ir žemes, ryžosi ateity dau
giau dėmesio kreipti savo val
diniam — lietuviam, kurie jo 
nelaimei parodė didelę užuo
jautą. Karalius paskyrė 6 sti
pendijas teisės mokslam Vokie
tijoje išeiti. Be to, įsakė būsi
mų studentą nevokietinti, kad - tvarkyti nuo Atlanta ikiNe-. Rusija 
išliktų tikri lietuviai ir geri ka
raliaus valdininkai. Prūsijos 
karalius džiaugėsi ir lietuvių 
dainomis bei jų papročiais. Bet 
visa tai, užmiršo, praėjus nelai
mei, kaip dažnai nutinka ir pa
prastų žmonių ir karalių gyve
nime. Karalius savo' įsakymų 
nevykdė. Jo sūnus Fridrichas 
IV surado tėvo įsakymus ar
chyve (1844), stipendijų skai
čių pakėlė iki 12. Bet ir tai li
ko tik archyve. Mažojoje Lie-

eities “pasaulio laisvinto jai”“ 
Visi gi tokiais atvejais kalbi: 
apie “išvadavimų**.

išskėsti plačiau ir apžioti 
dartas tautas, kurios tebegy
vena laisvėje. Yra nemaža 
grėsmė netekti laisvės,. tegu 
ir laikinai, bet tragiškai, kaip 
tai atsitiko kitom tautom. 
Kas čia būtų kaltas: tik to
ji vampyrinė valstybė, kuri 
nepaiso jokio žmogiškumo, 
ar tie, kurie įgimtų žmogaus 
siekimų nepaneigia, bet ir 
neatsisako bendradarbiauti 
su vampyrais.

Vampyru vadinama pabai- neužteks vampyro nasram 
-sa, kuri mintakitųkrauju. 
Tokiu kraugeriu darbo pa- 
sekretorius James T. 0*Con- 
nell laiko komunistinę vals
tybę. Kalbėdamas katalikų 
veteranų suvažiavime New 
Jersey, jisai pasakė:

“Komunistinė valstybe yra 
vampyrinė. Ji ciniškai skel
biasi veikianti žmonių vardu, 
bet neturi nė minties rūpin
tis jų gerove. Komunistinė 
valstybė pasmerkia žmones 
niekingam gyvenimui, kadan
gi nesiskaito sa jokiais žmo
giškais jausmais ir siekimais, 
žmones ji telaiko produkci
jos įrankiais, gyvosios mėsos 
krūva, kuri turinti pagamin
ti tam tikrą kiekį gerybių, 
iš kurių žmones gauna tik 
menką dalį sau pramisti ir 
prisidengti. Dėl to komunis
tinė valstybė gali pasidary
ti laikinai pramonine ir mi- 
litarine jėga. Ji taip pat gali 
statydintis atominius fabri
kus bei sprausminius lėktu
vus. Bet ji negali su mumis 
lygintis, kai siekiame aukš
tųjų idealų, dėl kurių žmo
nės gyvena ir miršta. Ji ne
gali prilygti mums, kurie 
džiaugiamės valdžios pasi
rinkimo, sąžinės, nuosavybės 
ir kitomis laisvėmis”.

Lietuviai bovo apvilti ne tik 
to, kad juos palatai lenkais, 
bet ir paties išdavimo rašam. 
Netrukus po Tūtas tritoną ca
ras griebėsi stiprių represijų 
prieš lietuvius, kurie dėjosi su

Kai Fridrichas Wilhelmas 
III Piktupėnuose klausėsi Ma
žosios Lietuvos dainų, ties Til
že šūkavo prancūzai ir rusai. 
Jie Nemune, niekieno žemėje, 
statydino “dirbtinę salą” — 
plaustą. Čia turėjo susitikti 
Napoleonas su Rusijos caru 
Aleksandru L šie du priešinin
kai sutarė Imti draugais ir pa
sidalyti pasaulį: vienam — Ry
tai, kitam — Vakarai. “Tuo 
tarpu” — galvojo Napoleonas. 
Tuo tarpu jisai norėjo susi-

Išsivaduoti iš vampyro 
tiem, kurie patenka į jo na
gus, nėra jau taip lengva. 
Nieko nepadeda tik paguo
da, kad komunistinė valsty
bė ilgainiui negali išsilaiky
ti prieš laisvąjį pasaulį. Ats
kirų žmonių jėgos išsenka 
anksčiau, negu komunistinės 
valdžios priemonės. Nelai
mingi žmonės yra reikalin
gi pagalbos iš šalies. Jie turi 
net teisę tos pagalbos lauk
ti, nes laisvieji turi pareigą 
nelaimingus žmones gelbėti. 
Tai žmogiškumo pareiga. Ji 
yra didesne už pareigą laiky
tis tarptautinės teisės ir ne
sikišti į kitos valstybės vi
daus reikalus Vampyrinė 
valstybė, kuri jokių teisių ne
paiso, neužsitamauja, kad 
su ja būtų palaikomi žmo- 

Darbo pasekretoriaus ašt- niški san tiktai,
rfi.s, bet teisingi žodžiai, no- Čia yra didelis nusikalti- Uet prieš tą nelaimingą pran- 
ri amerikiečiam parodyti, mas, nes komunistų vampy- cūzų žygį rusai ieškojo-su Na- 
kari galų gale persveria lais rinė valstybe ugdoma laisvų- poleonu taikos ir ją pasirašė 
vąsis darbas, ne prievartinis, jų tautų finansine parama, ties Tilže (1807)..šiam rusų ir 
Vis dėlto prievarta galima prekyba, diplomatiniais san- prancūzų .susitarimui, kuriuo 
pasiekti tam tikrus ekonomi- rikiais, komunistinių organi- jie dalinosi ir Lietuvos žemė-

- - - žarijų ir sovietinių • agentų mis, šiemet sueina 150 metų, 
toleravimu užsieniuose, sė
dėjimu už bendro stalo Jung
tinėse Tautuose ir konferen
cijose, domėjimuosi “sovieti
ne kultūra ir pažanga”, pa- 

nių krauju. Bet tai nereiškia, laikymu materialistinių ir 
kad komunistinės galybės ateistinių idėjų...

IMO 
•M# 
«MD

nes bei militarinės galybės, 
kad ir laikinai šis laikinu
mas, galima sakyti, darbo 
pasekretorių guodžia: vam
pyrinė valstybė negali ilgai 
išsilaikyti, nes ji minta žmo-

Rusija gavo laisvas rankas 
atsiplėšti nuo Švedijos Suomi
ją (ir tai padarė 1809), o taip# 
pat veržtis Balkanuose pagal 
Juodąsias marias. Napoleonas 
dar siūlė rusam pasiimti Klai
pėdos kraštą ligi Nemuno, nes 
“sienos einančios upėmis”, bet 
Aleksandras susvyravo. Atimti 
Prūsijos karaliui, buvusiam jo 
sąjungininkui, paskutinius 
marškinius nebuvo patogu 
nė “caro šviesybei”. O tie , .... _ «...
“marškiniai" buvo lietuviški. Vkob tos viltj™, rapatai i 

kovos sudege naujo karo lieps* 
noje, kai Napoleonas 1812 me
tais nusitrenkė per Lietuvą iki 
Maskvos. Būdamas Vilniuje ji 

į B sai tik tiek pastebėjo, kad “šia
\ HilU me mieste lenkai kitokie”. Toks

dviejų tautų skirtumas, dvie
jų tautų, kurių žemėmis dar 
nekartą dalytam.

SMO
AttntoVJ*

Laikrattj tvarto RBDAKCiNt KOMISIJA. Vyr. rto. S. SUŽIKDSLIS 
•akN Ir VnrtolJto—rij>» rtoakcija taras ašva MntMra. ruMiidcti atraito*

FRANCteOAN FATHEItS T „ fe. Tx».lr«to« I irtmnto ir Lenkija buvo jau
■ anksčiau - Paskuti-

.. ...r— .--------. .. ....---------------------- -------- ----— 1T95) sutapo sn didžiąja pran
cūzų revoliucija, kuri skelbė 
laisvę, lygybę ir brolybę.' Tie 
šūkiai buvo nukreipti ne tik-

Napoleono ir Aleksandro su 
tartis, kuriai šiemet sueina 150 
metij, gyvai primena Hitlerio 
ir Stalino dalinimus! Europi, 
praėjusio 
(1939). Tada sena tarp Ryti, 
ir Vakarų irgi buvo* vedama 
Nemunu.

mane?

liančios rankos ūmai nusvi

telėjo tuo švilpuku gatvėje

jo to įniršimo, kuris čia vieš-

džiu savo balseliu:

— Na, seni, štai tedultas.

šaukė.
Stoties gatvėje.

kščio snapas galėjo būti var
tojamas ir švilpuku. Ponas

do ausis, kurias vienas ar t- 
ram buvo draskę ir kramtą.

kuo. greičiau iš čia lauk! Jei
gu aš jau imsiu tau padėti 
pasikelti, tai ant baltos, dai-

pakalnučių pardavinėti? Pa
kalnutės ir jaunos mergaitės 
visada susiranda mėgėjų.M. JOKAJUS

Staiga Cičytė pastojo ponui

TURTINGI
SKURDŽIAI

policininkas, tiktai Jonas Pa- 
čalis, kuris už niekšišką šios 
panelės įžeidimą reikalauja 
atpildo. Kokiu ginklu tamsta 
nori su manimi kautis, ger
biamasis? Kardu ar pištalie- 
tu?

Ponas Tarasas nusigando.

— ūžia, braška, ūžia, tra
ta... Jau ateina... Jau matau 
dvi ugninas jo akis... jos 
slenka vis arčiau ir arčiau... 
Tuojau užgirdo jo švilpuką.

Pono Taraso lazdos ranke
na, padaryta iš elnio kaulo, 
buvo paukščio galvos pavida
lo ir turėjo pritaikintą tokį kurio ausį pasigėrėramas ėmė kiam valdžios atstovui atvy

— Jeigu man neskaudėtų 
kojų, tai ir aš pasirodyčiau 
jiems kas esąs! — suriko Cy- 
ga ir susirangė po stalu.

Tačiau netikėtai Budrius 
nutraukė virvutę, kuria bu
vo pririštas prie lovos kojos, 
ir puolė į pono Taraso pudlių,

atsiradus, kad ir kažin ko
kios esti apystores, susidaro 
nemažas įspūdis. Net Pešto 
kredito draugijos posėdyje, 
o juo labiau mitinge, sušauk
tame bedarbių batsiuvių, to-

44
Jau gūdžiu, kaip rieda. Ir 

elektros skambutis taip pat 
skamba: “džinu, ctann, džinu1” 
Dabar jau ties pariratimąja 
sargo būdėte. Stoviu tarp dvie
jų bėgių ir negaliu iš vietos 
pasikrutinti...

Ponas Tarasas grįžo iš rū-

Teikis atpalaiduoti mane 
nuo visokių pastabų apie ma
no poelgius. Pagyrimus tepu

šais jį ir maldaujamai sudėjo 
rankutes.

— Mylimas, geras, auksinis 
sies. pone! Telaimina tamstą mūsų

— Na, tenai yra kas užsta- Viešpats ir Išganytojas! Malo- 
tu imti. Nuogas bamblys. Vis otagai pasigailėk mano tikrų 
viena. Už visus gyventojus at- tavelių augintojėlių, vargšų 
sako buto nuomininkas. Tai Kaporų. Matai tamsta, aš ne
ką, pone poBdninke. Pažiūri- tarta nei tėvo, nei motinos,
sime į laikrodžius. Dešimt mi
nučių jau praėjo. Ar tamsta 
nori vykdyti šį egzekucijos į- 
sakymą?

mano pado atvaizdas. savęs, jis atsirėmė į jąją, ta-
— O Jėzau! jis mane su- rytum į trečiąją koją, ir sto- 

draskys! — sušuko išsigandusi vėjo kaip nejudri statula. 
Cičytė ir paspruko iš pavojui-. ~ 
gos pozicijos.

Galiausiai panelė Lidija pa
skutinę audrą pakėlė; prisi
gretino prie pono Taraso ir

Ponas Tarasas šoktelėjo 
ant laiptų, kuriais lipama į 
aukštą, ir iš ten šaukė neši
kams:

— Nieko nesibijokite! Sto
kite gintis!

susigrūmus su Sabinais, taip 
ir dabar, moterys klykdamos 
puolė į kovojančiųjų tarpą. 
Zuzana ir Lidija sugriebė uš 
rankų Joną, Rlpkė ir Gagiju- , . , .
lė sugriebė į nelaisvę Praną; Vis» taryto“ dvigubi 
Cičytė tuo tarpu stengėsi iš; 8"° porcija varant! Drąsiai

doti:
— O, Dieve, mano Dieve! stovėjusiems samdiniams. 

Tai prastai pasibaigs! Pane- —- Jau girdėti švilpiant, —
lyte, neleisk jiems dėl tavęs ištarė tėvas Adomas.
kautis! Tik švilptelėjus, į trobą su-

— šaunu, dailu, nelyginti- šoko keturi stiprūs nešikai,
— bangutis, gerasis pone na, tikrai didvyriška! — dek- ap«nginklavę lazdmnis ir vir- 

Tarasai! Dievas padarė tams- lamavo ponas Tarasas. — vėmis.
tą lobingą; tamstai nėra reiks- Originalu! Galėčiau pasaky- P(Hlas Tarasas didingai 
to savo perteklius laistyti varg- ti, negirdėtas nuotykis!. Po- apsižvalgęs aplinkui, suriko: 
šų ašaromis. Būk tamsta Š| licininkas šaukia į dvikovą _ 
kartą kilnus. Tamsta įsitikinsi, šalį, kurios reikalai jam pa- .urėti’ našohėie neJu- 
kad malonu būti skurdeivų lai- vesti ginti — kardu ar pišta- , TJ »uu ucmpmumoumu. «««». «------ —

grimmamų ^gmn^tų. Vy- vyįu ištroškę kovos, ***» ta>«kinta.
rali k$»« nrMHnris ta

pamišėlių namus. Jeigu jie 
nebūtų manęs pasiėmę | savo 
gfobą, būčiau > turi jusi žūti.

Tačiau jis nežmoniškai Hri- «etos tamstai už tai atlygins. Sies būtybėmis nėsu 
gando, kada, padnusęs Įrišę- tamsta juk turi mažą dūk-
nėję, nerado rašto. rytę arba mažą sūnaus dukre- _ _ _

— Ai, ai!! Pavogė iš kišenės lę, kuri taip pat kada nors ga- _ subliovė Jonas, išgirdės
įsakymą! lės P®^ nallaitė.

— štai tarta jį jau savo Ktfrdęs šią pai
šią kalbą, ponas Tarnas Hdi- ją? Na, lik sveikas mano ties gatvėje.

minamam. lietu!
Sitai labiausiai įšėldino po- Pranas šnibžtelėjo Jonui: 

ną Tarasą. — Reikia traukti kulipkos.
— Na, tiktai toliau nuo Katras ištrauks juodą kulip- 

manęs, panelyte! Su tos rū- ką^ turis ant akacijos pasi-
i • pratęs karti. Nesibijok, pone Jonai! ^to, putojančiu iš pošėlio. 

reikalų turėti! Baltą kulipką aš pašUdysta. — Kam .man šie skurdžiai
— Su tos rūšies būtybėmis! Tamsta pirmutinis trauksi. samdiniai? Aš jus visus drau-.

’ _ _ t — Pareiškiu, kad aš nesi- ge su jūsų ponu į trupinius 
šiuos žodžius — Tamsta drįs- kausiu, bet užtat jums paro-

šitai Joną Pačalį pavertė riomis ^pliojo P© «talu, šuo- -tui.
dina galva pakHė raudonąją M stovėjo, K dru«“ 
staltiesę ir suaimanavo ne
ramiu balsu:

— Na, dabar prasideda
sutrupinsiu! ■ sankrita!

— Nesibijok, pone Jonai! Kada kovos įkarštis pasie- 
Ir aš juk esu buvęs kareivis! kė aukščiausiąjį talką, atei- — Ai, ai! Tai jau trauk-

- K Tsi ir tu dar tebėsi Ir tuo akimirksniu numovė Tarasas nukabino durų link



gerai pagauti taikinio. Geriau tėjau, šratai

nugarą, kad. nebūtų kaip tam
Staiga šūvis. Baisiu triukš-

Sušlama eukaliptai ir pakyla
pirmą šūvį | antį. Ji skrenda j SUhirą, Lietuvą ir T iri ją

Balto Pirmininkas

ir Lietuvą, nors jie ir žino, kad

pelėdos, vanagai, balų juodo
sios gulbės, vandens vištos. Iš

džio galą prikrito sausų šake
lių. Prašalinęs kliūtis, ištiesiu

Būkite dosnūs, o Dievas lai
mins už Jūsų gailestingumą.

Aplinkui šaudymas pamažu 
aprimo. Turbūt išbaigė šovi
nius. Jfea. patraukiame tolyn ir

unkščia, bet klauso —= brenda 
į vandenį ir pristato puikų gai-

tinėlių, kurių kiekvieno vertė 
maždaug 15 dolerių.

Man malonu konstatuoti, 
kad Vokietijos lietuviai daug

bėti. Nauju prašymų kas kartą 
daugiau ateina, o Balfas netešaudo, gali į akį pataikyti !” motiniškų

Puiki mėnesiena. Ne karšta,

• takos pelkyne, tarp sugriuvu
sių šimtamečių eukaliptų, nak
ties glūdumoje laukiame daug 
žadančios penktos valandos. 
Gerai išteptas rankas ir veidą 
nekanda uodai.

Mintis skraido po Aukštaičių 

ir v—df a tefijom pasipuošu- 

žadina raudonskruostį tetervi
ną ar miškų karalių kurtinį. 
Šiandien tik vasaris. Lietuvoje 
speigas ir vilkų medžioklės. 
Prieš kelioliką metų taip buvo. 
Kadaise vasario 23-čią Juodu- 

“dubtetu” net du didžiulius vil
kus. Prisimindamas Turgenevą 

tis šio krašto gamta, bandai

Lietuvoje mėlynas su Grigo 
ratais.' Nusidriekusios eukalip- 

tervino. O koks grožis buvo 
tuose miškuose, kai spindėjo

Vokietijoje gyventojų skai-

go tik 3.1%. Per tą pat laiką

9.4%. Savižudžių 1956 buvo 
10,109,. tarp jų didesnė pusė 
moterų — 6,500.

paukščhį porelė. Tai kukabu-

liniu snapu, minta gyvatėmis.

mo. Bet ir vėl dzyvai neregėt- 
ci!” šlamu šlamu atsibaladoju
si didžiulė pelėda nutupia ant 
paties šautuvo galo, šuo tuoj 

.skrenda.

NEW HAVEN, CONN.

jos atvykęs Leonas Klumbo-
RAJMOHAN GANDHV tunaitis Mahatma Ganjfito, kalbėjo jau
nimo suvažiavime Macklnac Istahd, HW».

kolegi ją šiais metais sėkmingai 
baigė Elzbieta Janusevičiūtė ir 
Laima Janušaitytė. New Have- 
no Pedagoginį Institutą baigė 
ansonietis Antanas Poekailis, 
laimėjęs “prezidento taūrę”, 
apie ką plačiau rašė vietinė 
spauda. Tą institutą yra bai
gusi ir bridgeportietė Fr. Stan- 
kaitytė-Kolienė.

Ona Venaitienė
su sūnumis Leonu ir Valteriu 
neseniai atvyko iš Vokietijos 
ir apsistojo 1 Fayette St. Ge- 

kas, apsigyveno pas savo pus-

Mirė

rapietės ir geros lietuvės: Ger
trūda Norkūnienė, gyv. 818 
Woodwaord Avė. ir Kazimiera

iš šv. Kazimiero bažnyčios, 
abidvi paliko liūdinčius vyrus, 
vaikus, dukteris ir daug kitų

Lituanistinės mokyklos už- 
baigtuvės suruoštos birželio 
9 parapijos salėje. Buvo su-

vų mokinių ir mokytojai — 
šilkas ir Bagdonaitė, žodį 
tarė kleb. kun. Gradeckas, 
mokytojas šilkas, tėvų var
du Šaulienė ir bendruomenės 
pirm. Bagdonas. Lituanica 
laikrodžių krautuvės savinin
kas tris geriausias mokines 
— Krunkaitę, šaulytę ir Ei- 
dukaitytę — apdovanojo laik
rodžiais. Viri kiti mokiniai

dovanas. Užbaigtuvėmis bu
vo didžiai patenkinti ir tėvai 
ir mokiniai (Dr.)

ties. Aplinkui trenkia šūviai. 
Pleška dvivamzdžiai, jiems pri
taria ir europietiški automa
tai, be išimties dvylikiniai, įsi
jungia ir šešiolikiniai, pasigirs
ta ir 20-to kalibro pliauškėji
mas. Nors dar maža šviesos, 
bet jie pila ir pila. Kartais šū
viai susilieja į vieną salvę.

Tikras karas šioj didžiulėj 
svetimo krašto girioj.

Per Sekmines, birželio 8-10

įvyko didžiulis lietuvių sąskry- 

iš Šveicarijos.

kolonijos į kapines, kur buvo 
pagerbti žuvusieji. Žodį tarė 
kun. dr. Aviža. Giedojo “Dar
nos” choras.

Sąskrydžio dienomis įvyko 
katalikų ir evangelikų iškil
mingos pamaldos.

Pirmąją Sekminių dieną Kul
tūros namuose buvo V. Natke
vičiaus paskaita tema “Morali
nė lietuvių tautos didybė”. 
Koncertinėje dalyje gražiai pa
sireiškė Birutė ir Julija Ere-

LAISVES VARPAS |
Naujosios Anglijos Lietuvių z

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

kė), o kitą meninę programą 
atliko Vargo mokyklom moki
niai.

rimoji medžioklė baigta. 
Sumedžiojame per tūžmą įvai
rios rūšies ir senių ir jauniklių 
ančią.

savaitėmis, bet dienomis gerė-

Todėl ačiū ir dar kartą ačiū
vyk koncertas, su gana plačia 
programa, kurioje ypač gra
žiai pasireiškė atvykęs iš Ro
mos solistas St. Baranauskas. 
Jo dainavimo menas ir visas 
pareagimas padarė gilų įspūdį 
ypač atsilankiusiems svetim- 
taūiarns .Dar kartą buvo įsi
tikinta, kad St. Baranausko 
asmenyje turime didelę meni
nę pajėgą. Linkėtina, kad jam 
pavyktų išeiti į platų pasaulį ir 
tuo būdu garsinti lietuvių var
dą. Gražiai programos dalį at
liko “‘Darnos” choras, vado
vaujamas M. Budnūno.

Sąskrydžio dalyvius Vliko ir 
Vyki Tarybos vardu pasveiki
no dr. P. Karvelis. Nuoširdų 
žodį tarė Mažosios Lietuvos 

piniginės pašalpos kiek suma
žėja.

Už šią pagalbą lietuviai iš už 

dinančias padėkas. Kai kurias 
ištraukas iš gautų laiškų čia

S. iš Krasnojarsko rašo: 
“Brangieji, nuoširdžiai ačiū už 
tokį brangų siuntinį, kurio aš 
nei per mėnesį negaliu uždirb
ti ir gauti nupirkti Mūsų vai
kai klausia, kas tie tokie geru
čiai ponai yra, ar jie mums gi
minės, ar pažįstami Jiems ga

lietuviai. Negaliu Tamstoms 
kitaip padėkoti, kaip tik gra
žiai išreikšdamas lietuvišką 
ačiū.”

M. rašo: “Jūsų siuntinėlį su 
vaistais gavau. Labai dėkoju. 
Tai man buvo didelė staigmena 
ir nei sapne nesapnuota dova
na. Įdomu, kas Jūs?

S. iš Sibiro rašo: “Vaistų 
siuntinėlį gavau. Ačiū. Kitaip 
atsidėkoti negaliu. Negalite su-

Vaistų siuntinėlį

nuoširdumą ir norą padėti.

stovose vokiški vaistai prie so
vietiškų sudarė apčiuopiamą 
indėlį. Ačiū. Lmkėjimai tautie
čiams nuo tautiečių”.

K. rašo: “šiandien gavau 
Jūsų siuntinėlį su įvairiais

AT PAKMEL RETREAT HOUSE 
HAMH.TON, MASS.

Apostolic Week: Jone 30-JuJy 6 
Third Order Week: Juiy 7-July 12 
Family Week-A: July 22-July 26 
Family Week-B: August 5-August 9 
Liturgfcal Week:„ Aug. tl-Aug. 16
?LAN TOCTt VACAT1ON NOW!

Centact:
■ Fr. Lambert F. Yere, O. Carm.

19571957

bridge, Maso. Telefonai: NOmui 7-1449; SOoth Beatoa 8-4618 ar

ST. ANNE de BEAUPRE 
Canada '

Leaves Satarday moroing 
August Srd 

Home Friday night, 
August 9th — 7' days

FOR RATES ANO RESERVATIONS CALL EL 4-0C23 
215 COURT ST_ ELIZABETH, N. J.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa

Jd norite Boję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA

12.-00 vai.

Visit cr wrtte

GRADUAT1OM AND THEN?
Are you among those who 

been aware of Christ’s gently 
prbmptmgs to follow Him? 
Hąs the invitation to do so 
increased in intensity and 

erously and promptiy. Become 
a Sister Nurse and serve HIM 

in the person of His little 
ones, become a registered 

nurse then perhaps practical 
nursing or a nurses aide is 

more f or you. Every degree 
of talent and ability can be 

used in this section of Chist’s 
Vineyard where “the harvest 
is indeed very great būt the 
laborers are far too few”.

WRITE TODAY, NOW
Mother Provincial, OSF 

291 W. North St 
Buffalo 1, N. Y.

4£0vuL

12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 
VEDtJAS — P. VIŠČINIS



lauja nemaža pinigo.

pan. Labai tiktų stovyklai 
turėti gražų lietuvišką kry- Laikas, vieta, adresas.

Pirmoji JAV ir Kanados

1

ATIDARYMO ŠVENTR
Šventei ruošti yra sudar

tė prof. J. Meškauskas apie

Urbanoje baigė socialinius

pirm. Pr. Poitemitis, y 
pirm. — kun. B. Dagilis, i 
pagunda bei informa&ja 
Pr. Zaranka; nakvynėm, 
kursijomirparuošimo c 
bais pačioje stovykloje ri 
naši — L. Heiningas, C._A

Darbininkuirašau. Esą, kam Tai tik keli stovyklc 
ten apie New Yorką bosįdo- liukai Jų bus ir yra d 
mu kas dedasi prie Detroito. Apie juos kitą kar& 
Aš galvoju kitaip: pirma — 
stovykla yra ALRK Federa
cijos, ir ji turi rūpėti kiek
vienam lietuviui katalikui; 
antra — New Yorko apylin
kių lietuviai savo aukomis 
neatsiliko nuo Chicagos, CIe
velando ar Detroito, ir todėl 
jaučiu pareigą tuos gęrada-

MRS. LAMPE it Chicago* buvo sustojusi tinti* g»m
dant kOdikj. Gydytojai atgaivino Širdies masažu. Operacijos žy 
m# matoma.'

;imnazijos nepamirs. 
Gimnazijai dar tebetrūksta mo
kytojų Lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoju nuo gegužės 
16 pakviestas St. Vykintas.

Reiškiama viltis, kad šiais me
tais aukotojai ir vasaros mėne
siais

Jos vienintelis sūnus yra žuvęs 
paskutiniam kare.

Jonas Obelinis

liet, legionierių postas 
birželio 12 išrinko šiem metam

• “Gajos” ateitininkų medi
kų korporacija Chicagoje pra
dėjo* rengti paskaitų ciklą iš 
medicinos srities. Pirmoji pa
skaita įvyko birželio 12. Skai-

gera duoti stovyklai vardą.
Iki šiol ypač detroitiečiai 

labai įvairiai ją vadina: Fe-

religiją ir mediciną.
• Jonas šoliūnas, Mokslei

vių Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas, Illinois universitete

mokslus bakalauro laipsniu.
• Vyt. Valaitis, kuris studi

juoja fotografijos meną. Ur
banoje buvo surengęs savo fo
tografijos parodą.

• “Mūsų Pastogę”, Austra
lijos Liet. Bendruomenės lei
džiamą laikraštį, padidina iki 
6 puslapių. Laikraštis gerai 
verčiasi, padidėjo jo prenume
rata ir pajamos už skelbimus.

• Vasario 16 gimnazijos fi
nansinė padėtis. LB Vokietijos 
krašto žiniomis, rodo pagerėji
mo žymes, nors nebūtų galima 
laikyti padėtį patenkinama.

• V. K. Jonyno, A. Galdiko, 
J. Pautienians kūrinių paroda 
atidaryta birželio 9 Toronte, 
Kanadoje, Pranciškonų para
pijos muzikos salėje. Paroda

šokių šventės
Chicagoje, 3320 

, Chicago 16. III. 
CLifside 4-4096.

Detroite Darbininką skaito 
irgi nemaža žmonių.

Birželio 15 stovykla pra
turtėjo pianinu, kurį padova
nojo A. M. Bankaičiai. Tai 
labai graži ir stovyklai nau
dinga dovana. Būtų gera, 
kad p. p. Bankaičių pavyz
džiu pasektų ir daugiau lie
tuvių, įtaisydami . stovyklai 
radijo aparatą, vieną kitą

žis ir D. Dulaitis; išvažiavi
mą ir automobilių sustaty
mą tvarko — J. Mikulicarisj 
ir B. Neverauskas; dovanų 
paskirstymą burtų keliu or
ganizuoja ir praveda — E.

kiai. - Pasižadėjo atsilankyti gyvenimo 25 m. sukaktį, Šv.
___ „ valstybės gubernatorius ir Alfonso bažnyčioj jų intencija

Irių mecenatų! Daug vilčių miesto mayoras. šokiams gros buvo atnašautos iškilmingos nėję, palaidota birželio 17 iš šv. 
reiktų dėti į LRK susivieni- J. Lekevičiaus orkestras. Ne- padėkos mišios, po kurių savo Alfonso bažnyčios Holy Re- 
jimo Amerikoje Seimą, kuris reikia nė priminti, kad' visi Be- namuose suruošė vaišes. Arti- deemer kapinėse. Velionė ilges- 
įvyks Baltimorėje. Susivieni- tuviai kviečiami atsilankyti, mieji bei svečiai palinkėjo su- 
jimas jau prisidėjo prie ūkio Būtų ir pareiga dalyvauti bei kaktuvininkams daug laimės.
nupirkimo, bet dar gražiau paremti mūsiškį lietuvišką ra- Marija Vosyltenė 
būtų, jei stambesne auka ar dijo balsą Baltimorėj. birželio 13 mirė miesto ligoni-

statoma labai taupiai, ir keli lėm ir lietuviškų spalvų juos-
lietuviai inžinieriai veltui pa- telėm. Šiais metais programa dienotvarkė jau nekartą buvo 
ruošia planus ir prižiūri sta- itin įdomi: spalvotų filmų su- - ... .
tybą. Gražus mostas iš atei- Irimas, įvairiausi Žaidimai, lai- 
tininkų gydytojų korporaci- mės mėginimai, valgiai ir šo- birželio 16 minėjo vedybinio 
jos Gajos. Ji pasižadėjo paau- 
koti 10.000 dol. Daugiau to-

pradės eiti rugsėjo mėn. Ko- 
mandierium antru kartu iš
rinktas Antanas Kičas. Naujai 
valdybai geriausio pasisekimo!

LRKSA 13 kuopa

Bilietai, šventės bilietai, 
platinami Chicagoje ir apy
linkėse. Visų platintojų ad
resai skelbiami Chicagos lie
tuvių dienraščiuose ir savait- 

annarvmo svpnif - - rasčiuose. šventės dieną, jei
sąskrydis, bei šimtininkų su- ° telef. Victory 2-6172. Regis- 6. Kepurinė (šok§i tik mer- bilietų bus likę, bus pardavi-
važiavimas. šventės Rengimo Komitetas tracija pradedama birželio ginos), 7. Vėdaras, 8. šustas,

■MiĮįiiuilIMtMIUmtrrĮUltĮfi 

ĮIS VISUR 
py111 I " "I. 'J11 I- *

u • Min. St Lozoraitis birželio 
I 15 Washingtone per radiją pa- 
I sakė kalbą, kurioj apžvelgė 
t' praeitį, Lietuvos okupavimą ir 
į 'atsakė-Chruščiovui į jo televi-% 
į zijos kalbą, kurioje kvietė, kad 

amerikiečiai ir sovietai nežiū
rėtų vienas į kitą, kaip į plėši- 

į kus. Lietuvos ir kitų kraštų 
okupavimas kaip tik išduoda 
^ovietų grobuoniškus tikslus.

Į • Pranciškonų gimnazijos 
Kennebunkport, Me., naujiems 
pastatams pamatai bus prakas-

Į ^ti liepos 14. Tą dieną būs^lO* ' 
I vai. mišios, po pietų koncertas, .
Į kurį išpildys solisto V. Veri- 
| kaičio vedamas kvartetas iš 
Į Toronto. Berniukų stovykla 

šoks tautinius šokius, kuriuos 
paruoš Ona Ivaškienė.

• Bruno Stočkus, kurio įspū
džius apie Ispaniją neseniai 
spausdinmpe Darbininke, nu
vykęs į Vokietiją, labai sunkiai 
susirgo. Paguldytas Freiburgo 
universiteto klinikose, kur jį 
globoja prof. A. Maceina. Į 
Europą jis buvo išvykęs sau
sio gale, ilgesnį laiką išbuvo 
Ispanijoje, studijuodamas ~jos^ ~ 
kultūrą. Vėliau aplankė Afri
ką.

• Lietuviškos transliacijos 
per Romos radiją gegužės 4 
paminėjo penkerių metų su
kaktį. Lietuviška programa 
duodama kas dieną. Progra
mai nuo jos įsikūrimo vado
vauja dr. J. Gailius.

• Kaunietę Klečkauskaitę 
1950 m. sovietai išvežė Rusi
jon ir nuteisė 25 metams iš
tremti į Sibirą. Likusi invalidė, 
buvo atleista ir kurį laiką gy
veno Kaune. Šiais metais jos 
vyro austro pastangomis pasi
sekė jai grįžti į Vieną.

ir komiteto pirmininko Bru
no Shoto uždaromasis žodis.

Kelionės papiginimai. Ke
lionės papiginimais naudoja
si kiekviena grupė, suside
danti ne mažiau kaip iš 3 
asmenų. Grupėje gali būti ir 
ne šokėjai. Kelionės papigi
nimai gaunami vietos auto

busų ar geležinkelių stotyse.
. Nakvynės. Chicagoje suda-
Juozas Ir Berta Mitchell nakvynių Emisija rū

pinasi kiekvieno šventes pro-

vačiom mašinom važiuoti Mil- stropiai ruošiasi sutikti dele- 
Stovyklos statyba reika- ler’s Island keliu ir 12 gatve., gatus, kurte susirinks į 60-jį 

nors Kelias bus pažymėtas rodyk- organizacijos seimą birželio 
23—25 d. Smulkesnė seimo

Banketas. L. B. Chicagos 
apygardos valdyba teatrinių 
šokių šventės, jaunimo kon
greso ir dailės parodos daly
viams pagerbti rengia ban
ketą birželio 30 d. 7 vai vak. 
Morrisono viešbutyje. Bilie
tai iš anksto užsisakomi pas 
banketo komisijos pirminin
ką J. Jasaitį, 4430 S. Camp
bell Avė. Chicago 32, III. Te
lef. LA 3-2180. vieno bilieto 
kaina 7 dol.

Tautinių 
raštinė* yra 
So. Hąlsted, 
Telefonas < 
Raštinė veikia nuo 10 rytJ 
iki 10 v. v.

nėjami amfiteatro ' kasose. _. . . _
9. Lėtūnas. Laetuviškoji visuomenė kvie-

. . .. . „ .__ ., .... . .v . šventės KomitetasAntroji dalis: . Mokyklos čiama Įsigyti bilietus iš anks- 
vaikų programoje dalyvauja to, kad išvengtų bereikalingo 
Chicagos parapinės mokyk- stovėjimo eilėse šventės die-

deracijos stovykla, — ūkis,' Bartimores tautinių šokiu Trėmimų minėjimas pasirodydamos su lietu- ną. Iš kitų vietovių bilietus tokiu vardu bus televizijos
— farma... Visokių vardų gJ^P® dalyvauja Chicagoj ruo- buvo birželio 16 d. Lietuvių viškais šokiais ir dainelėmis, galima įsigyti pas Brimo Sho- programa birželio 22 d. 9 v.v. 
jau siūlė: Vilniaus kalneliai, šiamame lietuviškų šokių fes- bendruomenė pasirūpino, kad , 1. Sukčius, tą, -7140 S. Califomija Avė. WATV 13 kanalu. Programo-
Lietuvps kalneliai, Romuva, birželio 30. _ Norintieji mišios būtų atlaikytos už visus 2 jonkeĮjs 3 senio polka, Hęmlock 4-1135 arba J. Mil- je bus prisimintas Fatimos
Vaidilutė. Paskutiniu metu kartu vykti su šokėjais prašo- nukankintus bei išvežtus lietu- 4 Sadutė ’ (šoka tik Cleve^ leriūtę 1030 Central Avė. stebuklas, įvykęs prieš 40 me-

kad lando ir Putnamo mergai- Bvenston, Illinois, GReenleaf tų. Ta proga bus pasikalbęji-
savo tės) 5 Oželis (šoka tik vy- 5-9182, prisiunčiant už bilie- mas su Dominic Reis, kuris

rai), 6. Blezdingėlė (šoka tus atsilygnimą. Bilietų kai- tuomet buvo 17 metų ir gerai
tik merginos), 7. Rugučiai, nos: 2> 3* 4 do1 Ložės vie- atsimena įvykius. Dabar jis
8. Malūnas, 9. ’ Noriu miego’ no bilieto kaina 5 dol. Atski- gyvena Holyoke, Mass. Pro-
Lietuvių Bendruomenės Chi- rai bilietai ložėse naparduo- gramą rengia Mėlynoji Armija,
cagos apygardos valdybos

konys... Būtų gero, kad mū
sų kalbininkai tuo reikalu ______r____________________________ _________ _ __________
pasisakyti), o būtų verta A- birželio 23 Demski vasarvietėj. nauJ4 valdybą, kuri pareigas pirmininko dr. J. Bajerčiaus 
menkos vietovardžiuose įves- Autobusai važmos nuo lietuvių T‘1*o<15a m5n Kn- __
ti ir lietuvišką, nesunkiai a- svetainės. Jais rūpinasi svetai- 
merikiečiams ištariamą, o ngg pirm. J. Kairys ir priima 
mums naują vardą. Alksodis bilietų nžsakymns; kaina su- 
ar Alkuva, atrodo, būtų tin
kamiausia.

ir L Laurinavičienė; bufeto 
užkandžius tvarko — E. Kut- 
kienė, V. Kundrotienė ir A. 
Staniulienė; bufeto gėrimus 
tvarko — J. Buitkus, V. Gra
žulis ir V. Įdėlis. _______ __________ _ _______ __

____ tokio kryžiaus mecenatu; Komisija jau darbą prade- lietuvių tautinių šokių švęn- 
kryžiaus, kuris primintų, 7°- Dsdyvių-patogumui iš Chi- įg įvyksta Chicagoje'birželio 
kam gyvename žemėje ir ko
kios žemės vaikai mes esame 
— kryžių žemės. Kai komu
nistai naikina Lietuvoje, mes 
juos statykime svetingoje A- 
merikoje.

Liepos 28 bus iškilmingas 
stovyklos atidarymas. Tiki
masi daug jaunimo, nes tą 
dieną baigsis mergaičių sto
vykla, kurią ves Nekalto Pra- 

. sidėjimo seserys iš Putnamo. 
Tuoj po jos prasidės mokslei
vių ateitininkų stovykla. Be 
to, iš vakaro bus studentų 
ateitininkų trikampio (Det
roito, Chicagos, CIevelando)

cagos, CIevelando ir kitų to
limesnių vietovių bus parū
pintos nakvynės. Taigi, jau 
šeštadienį, liepos 27, laukia
me jūsų stovyklavietėje.

• Iš artimesniųjų vietovių 
pilnai suspėsite . atvykti, sek
madienį, liepos 28, nes šven
tės programa prasidės 11 pa
maldomis, be to bus pastatų 
šventinimas, trumpas stovyk
los atidarymo posėdis ir sto
vyklaujančių mergaičių prog
rama.

Taigi visus, iš toli ir iš ar
ti, liepos 28, kviečiame atsi
lankyti į jaunimo stovyklos 
atidarymo šventę.

30. Iškilmingas šventės ati
darymas 2:30 vai. Chicagos 
laiku, šventė * rengiama am
fiteatre, esančiame prie 42 
ir So. Halsted gatvių. Amfi
teatre veikia šaldomoji oro 
sistema, modemus apšvieti
mas, puikiausias matomu
mas iš visų vietų. Gretimose 
salėse užkandinės, gėrimų , 
parduotuvės, o lauke daug 
erdvės mašinom pastatyt.

Registracija. Visi šventės 
dalyviai, atvykę į Chicagą, 
tuojau registruojasi. Regis
tracija vyks lietuvių audito
rijoje, 3133 So. Halsted St.

AR RUOŠIESI VYKTI I TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJE?
Paskutinis pranešimas prieš švente • dami- Reikalinga užsakyti------- 1--------  1 c visą ložę. Vienoje ložėje yra 

t-----  -^$^^-^xietQą_attgLdaugąų...
gramos dalyvio apnakvidini- 
mu. Nakvynių komisija, va
dovauja J. Paštuko, prašo į 
šventę atvykstančias grupes 
iš anksto pranešti vardinius 
šventės programos dalyvių 
sąrašus. Nakvynės užtikrina
mos tik tiems šventės prog
ramos dalyviams, kurių vardi
niai sąrašai bus gauti ir ku
rie pareikš norą ųakvynę 
turėti.

28 (penktadienio) vakare. 
Chicagos ir apylinkių tauti
nių šokių grupės prašomos 
registraciją atlikti anksčiau.

Repeticija. Generalinė re
peticija bus amfiteatre bir
želio 29, šeštadienį..

Programa
Pirmoji dalis: ą) Tautinių 

šokių- šventės komiteto pirmi
ninko Bruno Shbto žodis, b). 
JAV Lietuvių , Bendruome
nės centro valdybos pirminin
ko Stasio, Barzduko' žodis, 
c), šokiai: 1. Suktinis, 2. Ku
bilas, 3. Kalvelis, 4. Čigonė
lis (šoka tik Bostono grupė), 
5. Mikita (šoka tik vyrai),

lietuviu dėmesiui:
VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS PRIE ATLANTO

IR KITUS KRAŠTUS,PASHtOM NAUJA KNYGA

KENNEBUNKPORT, MAINE

$1.50

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu

PAUKAGE EKPRESS €0.

136 pusi.
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami istorija. Pabai
goje buv. tos stovyklos kape
liono ir tauraus lietuvio pran
ciškono T. Bonaventūros Za- 
janČ^šūsko nekrologas.

NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR 

| UKRAINĄ, LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA

Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi lirpojt 27 d. 
Vadovauja prityrę stovyklavimo, žinovai ir kultūrininkai.

Stovyklautojai iš New Yorko apylinkės atvežami mūsų 
parūpintomis priemonėmis, jei to pageidaujama.

Ktifeteino 
lietu vi v stovykla

SO MAHKET MT, NF.WARK. X. J 
<SiunUntai ptrMunCtaml to Raimua, Irc. IcvduuuV

• • Leonus Baftfušaith iš 
Amerikos dainavimo meno stu
dijuoti išvyko į Vieną.

Gaunama “Darbininko' 
minirtradjoj.

MUITU. IK J’RISTATYM AS GARAN H 'O.! AM AS
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofl*n> atdnrns kasdien nuo 0 ryto iki 6
ScStadicnlats nuoOj-'a*- ’V’0 C*1

Rctkulimkite kalftlocu. RaSvkit*' rusiSKai angliškai: 
P»*nn>y ivanijos cvlžkelio Motfos Nebark*'

medjiasas, vaisius ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE
Siuntė.hii ileikiamas pašto pnkvitavimas apie išsiuntimą

• Siuntiniai pri-tat«nn gavėjui 7-S savaū'iu bezy-jo. '
Siuntiniai, siunčiami oro į»aš1u. pms:,iro:y,i T.lo dif-nu hk.ų;

Siiiivi\.ins sauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMO^KT’



ŠILIUKAS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

140*

1804

TeL GrovehilI 6-77835418

INVESTMBiT ACCOUNTSGERIAUSIA
DOVANA

VYT. AUGUSTINO

Lietuvos vaizdy
albumas

MUITIPLE SCIEROSIS?

Tinkamesniam klientų patarnavimui mes turime įstaigas:

Kasdien 10-7. šeštadieniais 10-;

AR T H R I T IS
k i'p tik Kaimu

PHILAOELPHIA 0. PA.
716 VValnnt St.. Tel. LOcust 3-4955 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

Tel. Yards 7-8393

Siuntiniai tAsiimeinmi skabiai, be atiiiėHoHmo ir pristatomi greitai

GTT FO* VACADON OUB 
$AVEft$-OpM yoor Vocotioo 
Club occount nu* for $1.00 or 
nw« pur vr®*lt and rscolv^t ibis 
h»S sėt of smart and pracHcal 
*oh and poppor shakm.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Micliigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Joną ir Angėliuos Andriulių ir jų šeimos. Fountain, Mich.

programos daly- 
būti dėkingi, .Te
vedėjai Raimun- 
seseru viešai ne-

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Lituanistinė mokykla iš 
tikrųjų dirba didžiai naudin
gą ir. gražų darbą. Vaisius

lias”, “Tykiai tykiai Nemu-

Knrdien 9-7. šeštadieniais 9-

Nakvynės. Visi, kurie vyks
ta į jaunimo kongresą ir į tau
tinių šokių šventę, ir kurie ne
turi pažįstamų arba giminių,' 
pas kuriuos galėtų apsistoti, 
nakvynių reikalais prašome

Pirm., antrad.. treč. ir ketvirt. 9-6. 
penktadieniais ir šeAta<lieniata 9-9.

Parcel Oepart. GI .OBE TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi Įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų daiktų savo klientų patogumui.

Vrik^ma specialiu maita rimu .su INTURIST < Maskva Hr siuntiniai siun- 
čiami j v1s >a Sov. Rusi os dalia. Muitai apmokami vietoje, taip kad gavėjas 
nieko neturi primokėti.

baigiantiems Šeštadieninę 
mokyklą

Lituanistine vysk. Valan
čiaus mokykla mokslo metus 
baigė birželio 2. Susirinku
siems į šv. Jurgio parapijos 
salę mokiniams, jų tėvams 
ir svečiams žodį tarėmokyk- 
los vedėjas A. Tamulionis. 
Darbas vykęs ne be sunku
mų, — sakė jis, — bet buvo 
jaučiama ir parapijos, sese
lių, tėvų bei visuomenės pa
rama. Linkėjo mokyklai lai
kytis ir kilti. Mokyklą baigu
sius sveikino Bendruomenės 
apyl. valdybos pirm. J. Vir
balis, Ateities klubo vlcepirm. 
V. Palūnas ir tėvų komite
to pirm. A. Garka. Pastara
sis taip pat pasidžiaugė, 
kad per mokslo metus mo
kyklai sudėta apie 2000 dol. 
(tėvų mokesčių, aukų ir pa
rengimų pelno). Radijo klu
bo pirm. J. Stempužis pasi
žadėjo mokyklą ir toliau gar
sinti per lietuvių radijo va
landėlę. ' .

rimas, L. Cieška, J. Damūkai- 
tis, J. Dulieba, J. Grigonis, 
K. J. Gaižutis, š. Lazdinis,

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Are. Tel. FR 6-6399

matome ir viešame lietuvių 
gyvenime: čia bręsta mū
sų deklamuotojai, tautinių šo
kių šokėjai, dainininkai, spau- 
šokėjai, dainininkai, spau
dos bendradarbiai. Per mo
kyklą perėjęs jaunimas mo
kės lietuviškai ir paskaity
ti, ir parašyti. Dėl to lietu
vio širdžiai ši mūsų vargo 
mokykla yra labai brangi. 
Mokytojams už jų pasiau
kojimą ir darbą esame giliai 
dėkingi.

SO. BOSTON 27, MASSACHUSETTS
Room 10. Kilis Bldg. 409 K. Broadvvay OETROIT 10, MICHIGAN*
Te. ANdrcw 8-8764. 6446 Michigan Avė.. Tel. TA 5-7560.
Kasdien 9-5 šeštadieniais 8-.2.
Kctvirtad. 9-7.

.REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimut Jūsų skonis jums 
pasakys Mes norime.. kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms. 
kad Jūs tiek išpopuUąrinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
vfeų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

SinnUnhm ffallte Parcr. Depart. GIX>BE TRAVEL SERVICE krtafgo«nn 
siųsti paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jfięi ritAtiniai bus sutvarkyti ir M- 
siijsti paskyrom vietom. »

CLEVELANO 3, OHIO. NEW YORK 23, N. Y.
1165 E. 71 St.. Tel l?Tah 1-0807. 1991 Broadusy, Tel. LYceum 5-0900.

Kasdien ir šeštadieniais 9-5.
f uždaryta sekmadieniais).

Šv. Jurgio parapijos mo
kyta mokslo metus baigė 
birželio 9. Buvo įdomu pa
sižvalgyti ir čia, juo labiau, 
kad lietuvių visuomenė į 
mokslo metų baigimo iškil
mes buvo pakviesta per lie
tuvių radiją ir pažadėta 
programoj duoti ir lietuviš
kų dalykų. Jie daugiausia 

Moklo metų baigimo pro * ^^jęs
ga taip pat buvo surengta atsidunau

& iškilmių salėj.

Lietuvių- biznierių didžiu
lis piknikas įvyks liepos 14 
lietuviu ūkyje “Lithuanian 
Country Ciub”‘, Route 51, 
Villocks, Pa. Vieta tikrai gra
ži ir patraukti. Daug visokių 
medžių, gėlių ir paukščių 
giesmininkų^ Kaip vir praei
taisiaismetais, dalyvaus dau
gybė žmonių. Ten suvažiuos 
pittsburghiečiai ir iš tolimes
nių vietovių lietuviai. Bus 
graži ir įdomi pikniko- prog
rama. Visi galės gražiai, .nuo
taikingai praleisti dieną.

Pikniko programai vado
vauja SLA pirm. P. Dargis. 
Bus dainų, žaidimų, ir šokių.

Gros didžiulis Jono Vai
nausko lietuvių orkestras. 
Be to, bus duodamas visiems 
alus nemokamai, kiek kas 
tik norės.. Veiks ir lietuviškas 
užkandžių bufetas.

Lietuviai biznieriai kviečia 
visą— Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių ■ visuomenę gau
siai atsilankyti į šį pikniką, 
įėjimas tik 50 cent.

Liepos 14 nesėdėkime na
mie o važiuokim į lietuvių 
biznierių pikniką. Visi būsi
te patenkinti.

Fr. Žilionis.

DOVANŲ SIUNTINIAI
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitas Sovietų Rusijos dalis

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 Willou0hby A v
Brooktyn 2b N- Y.' 
Kaina $6,00.

są apžvelgti sąvo visuomeninę f 
ir kultūrinę darbo eigą ir nu- 

- statytį ateities veiklos gaures.
Vienas jaunimo organizacijos v
nepajėgs padengti visų kongre- /
so išlaidų. Todėl kreipiamės į 
plačiąją visuomenę, prašydami 
paramos ir lėšų ne tik kongre- 
so įvykdymui, bet ir anglų kai- \ > 
ba leidžiamo žurnalo “Litua?
nūs" rėmimui. Tad, mielas tau- " ' x
tieti, neatsisakyk paskirti nors 
mažą dalelę savo uždarbio

-šiem-jaunimo užsirnotiem dar- *. —-• 
bam. Kiekviena auka pasiųsta 
jaunimo kongreso rengimo ko- - 
misijai bus didžiai įvertinta.
Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu: Romualdas Slėnys, 6239 
So. Wolcott Avė., Chicago, DL 

šeštadienį, birželio 29 pui
kioje Merchandise Mart salėje 

' įvyks šokiai jaunimo kongreso
ir tautinių šokių festivalio da
lyviams. Bilietus bus galima 
įsigyti registracijos metu.

Organizacijos bei asmens, 
norintieji pasveikinti jaunimo 
kongresą, prašomi sveikinimus 
siųsti tik raštu šiuo adresu: 
Jurgis Štuopis, 3237 So. Litu- 
anica Avė., Chicago 8, Illinois.

Jaunimo kongresui rengti 
komitetas žada išleisti kongre- 
so vadovą, kuriame bus at
spausdinta kongreso progra
ma, pagrindinių paskaitų san
traukos ir kitos smulkesnės in
formacijos. Vadovą gaus visi 
užsiregistravę kongreso daly
viai. ' Kun. Rapolas Krasauskas, 

studijuojąs istoriją Gregoria- 
num universitete Romoje, bir
želio 19 atvyko į JAV aplan
kyti savo giminių ir pažįstamų. 
Trumpam buvo sustojęs New 
Yorke.
r Vincas Žemantauskas.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(u-holesale) kainomis.

K and K FABBICS

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, Ne* Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. TeL Longvood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hydę Park, Mass. TeL 

GEORGE GALŪNAS 
Caniff, Detroit, Mich.

STANLEY METRICK 
W. 471 h St., Chicago, UI.

JOHN SHURNA
So. Albany, Chicago, III.

....... . ALLAN STEWART
4310 No. Broad St, Phila, Pa. Tel. Glazstone 5-1310

Galite .Mušti muisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, buitinius, 
hvalvnę. vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienos siuntinys apdraustas Ir ga- 
rr:n'w»fc»mas priMntyruis be atskiro atlyginimo. Kiekvienas /siuntėjas gau
nu pasirašyta pakvitavimą

MICHIGAN FARM SŪRIS 
FGcntauL Michigan

MOKSLO MĖTŲ PABAIGTUVES
nelis teka” (su Bružaitės so
lo) ir “Užtrauksime nauja 
giesmę, broliai”. Sudainavo 
sklandžiai, gražiai, daliai 
mergaičių dainas pavaizduo
jant ir plastiniais judesiais. 
Padvelkė lietuviškasis švel
numas, ramumas. Už šiuos 
lietuviškus 
kus turime 
dos, seselei 
dai (niekas 
pristatė). .

Verta taip pat dėmesio ir 
Šarūno Lazdinio atsisveiki
namoji lietuviška kalba. Vie
na, ji buvo turininga (jis 
taip pat prisiminė ir lituanis
tinę mokyklą ir jai padėkojo 
už lietuvišką mokslą),* ant
ra, — sklandi, graži.

Kun. P,.Dziegoraitis, saky
damas bažnyčioje iškilmių 
pamdkslą, jį pasakė angliš
kai (mokinių pamaldose ki
taip pamokslai ir nebesako
mi). Bet ir čia pralaužė le
dus: į lietuvius mokinius pra
bilo ir lietuviškai, šiuo ke- 

kreiptis į Joną Paštuką, 4335 mokinių piešinių bei darbe- Įju nuėjo ir kun. B. Ivanaus-
So. Artesian Ave^ Chicago, m. lių parodėlė. Komisija (kun. IŠ tikrųjų palyginti su į35- pamaldų metu hetuvis- Federacįjos >unimo
Telefonas: Vlrginia 7-6528. P- Dziegoraitis, L. Sagys ir tuo, kas buvo prieš kelerius pagiedojo Manja, Man- st Hai paaukojo loa dol 
Vietovėse patariame sudaryti Pf- Karalius) premijas pas- metus, lietuvybės srovė čia Ja ; Gaila, kad patys moki- a
sąrašus asmenų, kuriems rei- kyrė šiems mokiniams: I. jau gerokai prasiveržusi. Vi- niai lietuviškai giedoti nemo- 
kalingos nakvynės. Sąrašus Štaraitei, I. Gatautytei, A. sų pirma iškilmės buvo pra- komi- 
siusti aukščiau paminėty adre^ Kavaliūnui,- B. Masionytei dėtos A. Grėbliūnaitės su- O lietuvių mokinių tikrai 

ir kt. (premijas sušukto giedotu Lietuvos himnu (jai gražus būrys ir šiemet baigė 
Bendruomenės apylinkė, 'A- pritarė ir visa salė). Pirmų- šv. Jurgio parapijos mokyklą, 
teities klubas, tėvų komite- jų penkių skyrių mokinių Pažymėjimus gavo: I. Ber
tas, spaudos kiosko vedėjas pasirodymuose- nieko lietu- žinskaitė, R. Dučmanaitė, R. 
V. Rociūnas). Juostų audė- viško nebuvo, tik pertrau- Galinytė, Aid. Grėbliūnaitė, 
jams premijas paskyrė St. xų tarpams užkišti du ber- L. Juodytė, N. Kijauskaitė, 
Radzevičiūtė. Jas laimėjo: niukai lietuviškai padaina- G. Mazoliauskaitė, St. But- 
K. Zygas — pirmąją ($25. v0 “Mudu du broliukai" ii 
00), seserys Mackevičiūtės trys mergaitės “Kur Nemu- 
— antrąją ($15.00) ir tre- na<! jj. Dauguva”. Užtat šeš- 
čiąją ($10.00). Pr. Joga pa- septintojo ir aštuntojo J, Petkūnas, M. Rinkus, Ruk- 
skyre dovaną (Lietuvių _ - skyrių choras sudainavo net šėnas, R. Verbyla, R. Vitonis, 
bos vadovą) J. Gaihušytei . .
už gerą mokymąsi ir reiš- tris dainas: “Bijūnėlis ža- A. Daukantas, 
kimąsi lietuvių spaudoje.

JoalcS • nuskusti plaukus. .

į r.■/

• 
• \■■ 

■

-
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New Yorko LSK : Toronto 
Aušra 40:13

Karštąją pereito sekmadie
nio popietę turėjome progos 
stebėti mūsų moterų krepšinio 
vicemeisterį iš Toronto. Aušros 
jaunosios krepšininkės bandė 
savo jėgas su vietos LSK eki
pa. Mūsiškės laimėjo visai už
tarnautai. Atidžiai dengdamos 
neleido viešniom per daug pa
sireikšti. Torontiškės dengė 
žymiai prasčiau.

ma gausaus narių dalyvavimo, » 
norint nustatyti gaires sekan- 
čiam sezonui. Finansinis klau- 
simas, atrodo, pradedamas iš
rišti teigiamai. Atskiri nariai 
jau pereitame susirinkime pa
siryžę gelbėti savo klubą iš bė
dos, pasižadėjo paskolinti apie 
$1,100. Pirmasis savo pasiža
dėjimą išpildė iš New Jersey p. 
Liūtas, prisiųsdamas pažadė
tąjį $100. Kitiems pasekus jo 
pavyzdžiu, LSK galėtų sekantį 
sezoną pradėti be baimės.

Jau pirmame kėlinyje new- 
yorkietės vedė 20 taškų skir
tumu. Antras kėlinys pradėtas 
susikaupimo minute, prisime
nant mirusįjį klubo narį Praną 
Jokūbaitį ir buvusį futbolo 
vienuolikės vidurio puoliką 
Valdemarą Freimanį. Antrame 
kėlinyje viešnios kiek atsigavo, 
parodydamos žymiai geresnį 
žaidimą, o LSK pradėjo po tru
putį išsikvėpti. Bet Arensienė 
su Gintautaite neleido prisivy
ti, o Grevinšienė puikiai diri
gavo žaidimą iš gynimo. Pa
girtina ir abiejų komandų kon
dicija tokiame karštyje.

LITUANUS
laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naują skaitytoją 
916 Wiiloughby Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y.

NAUJAS PARCEL TO 
RUSSIA, Ine., 

SKYRIUS NEWARKE

Iš LSK žaidė ir taškus gavo 
Gintautaite (18), Arens (12), 
Endriukaity tė (6), Grevinš 
(4) ir Žukauskienė. Toronto 
Aušrą atstovavo Šapokaitė (5), 
Gataveckaitė (4), Sironaitė ir 
Žymantaitė (po 2), Juozaitytė 
ir Uogintaitė. Žymantaitė, Ša
pokaitė ir Gataveckaitė buvo 
geriausios iš torontiškių.

Vis didesnis kiekis siuntinių 
siunčiama į Lietuvą ir kitas 
SSSR sritis. Siuntėjų patogu
mui ir Newarko, N. J., visuo
menei pageidaujant, atidaro
ma naujas skyrius Newarke, 
N. J.

Parcel to Russia, Ine., taip 
pat padidino savo tarnautojų 
skaičių visuose skyriuose. Da
bar siuntiniai, kai tik jie gau
nami, tai už 2—3 dienų išsiun
čiami ir daug greičiau pasie
kia adresatus. (Skelb.)

Bostonietis Haijy Lyman 
laimėjo JAV mėgėjų šachma
tų pirmenybes, Ausbury Park, 
N. J., sausai nunešęs visus 
savo oponentus 6:0! Dalyva
vo 131 žaidėjas, jų skaičiuje 
20 ekspertų

Latviai kas kartą stipriau 
reiškiasi Amerikos šachma
tuose. Paskutiniam National 
Ratings’e randame 20 lietu
vių, latvių gi 57. Jie turi 1 
senior meisterį Edmar Med- 
nį su 2405 tš., 2 meisterius: 
Dreibergą ir Kaime, 14 eks
pertų (Tums, Zemitis, Kru- 
minš, Liepnieks, Raterma- 
nis, Žirnis, Rankis, Znotinš, 
Brigmanis, Pamiljens, V. 
Tums, Garais, Kampars, Pu- 
pols) ir 40 A-B klasės žaidėjų.

Merkis, G. Šveikauskas ir A. 
Keturakis (visi iš Bostono) šį 
sekmadienį birželio 23 d., New 
Britam, Conn., lošia Massachu- 
setts šachmatų , komandoje 
rungtynėse su Connecticut val
stybe.

Leaves of Chess, 4 puslapių 
šachmatų “a journal of Scac- 
cography” pasirodė su trečiu 
numeriu. Išeina kas du mėne
siai. Kaina $1.00 metams. Ad
resas: Box 158, Cathedral Sta- 
tion, New York 25, N. Y.

Kazio Škėmos partija iš Tar- 
takoverio turnyro su I. Theo- 
dorovičiu. Škėma, lošdamas 
baltais, karaliaus-indiškoje, pa-

f4. Palyginkite šita partiją su 
kita Škėmos partija, tilpusią 
mūsų šachmatu skyriuje bir
želio 7 d. Juodi: Theodoyo- 
viteh.

1.2f3 Žf6 2.c4 g6 3.Žc3 RgT 
4.e4 d6 5.d4 0-0 6Jtf4 c5 7.d5 
Žbd7 8.Vd2 Be8 9.Re2 a6 10. 
0-0 Vc7 11. Bfel Žg4 12.Badl 
Žge5 13.Ž:e5 d:e5 14.Rg5 Vd6 
15.Rd3 b6 16.Ve2 Žf6 17.h3 
Rd7 18.f4 Žh5 19.f5 Beb8 20. 
a4 Žf6? 21.g4 Že8 22.Bfl ŽcT 
23.Vf2 f6 24.Re3 a5 25.Žb5 Z: 
b5 26.c:b5 Kf7 27.Khl Bh8 
28.Re2 Bag8 B9.Bgl Kf8 30. 
b4! a:b4 31.a5! h5! 32.g5 g:f5 
33.a:b6 f:g5 34.R:c5 Vf6 35. 
b7 Kf7 36.Ra7 f4 37. Pb8V B: 
b8 38.R:b8 B:b8 39.Va7 f3! 
4O.Bdfl g4! 41.V:d7 Vh4 42. 
Bg2! Rf6 43.B:f3 Bb6 44.d6 B: 
d6 45.Rc4+ Kg7 46.Ve8 Kh6 
47.Bfg3 Bd2 48.Kh2 B:g2-į- 
49.K:g2 Rg7 5O.h:g4 h:g4 51. 
Vc6+ Rf6 52.Ve6 Vg5 53.V: 
g4 ir juodi pasiduoda.

MADISON HOTEL
306 7th Avė., Asbury Park, 

New Jersey
3 big porches overlooking 

Ocean. American and Europe- 
an plan Family Hotel 

Moderately priced. Famous 
for Our Home Cooking 

and Baking
Free Parking—Near churches 

PR 5-6644
Jeanne Jacųues. Owner Mgt.

GREENV1LLE, M Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė- 
neŠio ar. sezonui. Skambinti: 

INdependence 3-6709.

TO PLACE, 
YOUR ĄD 

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

Theodorovitch

Ręst, Relax, Keep Cool too!
On our Private Ocean Beach!
Dress in your room. Lunch in your 
Bathing Suit... The Beach is YOURS 
— No crowds!
Near beautiful St. Catherines Church 
and Shrine of Our Lady of Fatima

The WARREN Hotel
directly on the ocean 
Spring Lake, N. J.

A famous resort. a famous American 
plan hotel... Dancing nightly in the 
Emerald Room. , Room-settings color- 
fully appointed. Wonderful food. Golf. 
Tennis. Horseracing. Sailing. Fishing. 
Supervfsed activities for children.

IVRITE OR PHONE
FRED t>. COSGROVE, 

Ovvner-Manager
Glbson 9-8800 Spring Lake, N. J.

SEASON
June 28th—September 3rd

DUFFY’S RIVER VIEVV — $35 
Narroovvsburg, N. Y. 9095-R-23

Beautifully situated on Delaware. 
Private lake on premises. Good 
boating, swimming, fishing, shuffle
board, ping-pong, archery, handball, 
recreation hall, barbecue. Spotlessly 
clean. 
duets. 
trans. 
merly

Best’ food, own farm pre-
Children half rate. Free 

to churches and station. For- 
Kerb’s River View.

Charles & Florence Duffy

LSK vadovai- po kelių metų 
galės rimtai susimąstyti, kaip 
ekipą sudaryti, o Toronto Auš
ra tokios problemos neturi. 
Jauna amžiumi bei patyrimu, 
jei sąžiningai padirbės, gali ne
vieną nustebinti. Rungtynėms 
visai neblogai teisėjavo mūsų 
didieji lietuviško sporto rams
čiai — Vakselis ir Bagdžiūnas.

SKAITYK VARPELI. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

RESTAURANTS

BAILEY’S RESTAURANT

CRUISE ON A YACHT
WEEKLY 'and 

weekend eruises 2 
beautiful 90-ft. 
sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Węekends 
from $25.00; 
weekly from $65. 

for illustrated folder. 
Uth season

SCHOONER CRUISES 
Box 64 Pelham, N. Y.

Škėma 
(padėtis po 40.juodų g4!)

SUMMER RESORTS

Rinkimai Lietuvių Sporto 
Klube

Sekmadienį, tuoj po futbolo 
rungtynių, 6 vai. p.p. LSK būs
tinėje (1883 Madison St.), 
įvyksta metinis susirinkimas 
bei valdybos rinkimai. Laukia-

Famous for Seampi—Lobster 
and Šteaks. Reasonable prices, 

Gracious and considerate
Service. Specials consideration 

given to church groups.
316 Sunrise Highway 

Rogkville Cerrter, L. L, N. Y.
RO 6-1260

“Good food allways 
is our only concern”

ON THE HUDSON 
TIVOLI MANOR

Vacation or Honeymoon. Histo- 
rlcal area. Eelicious food (Italian- 
Ame-ican). Filtered swimming. 
pooi. Cocktail lounge, dancing, 
sports on premises. Church near
by. Rate $40—$55 wk. Phone TI- 
voli 2761. Write: Tivoli Manor 
Box 83, Tivoli N. Y. ffirooklyn 
Telephone NIgntingale 6-1460).

GREENVVOOD LAKE VICINITY
NR. FRANCISCAN MONASTE- 

RY & CHURCH. Log cabins. Ali mo- 
dem conv. private lake, beach and 
boating. By season, monthly or se- 
mi-monthly. Call Glueck, WHitney 
3-2661 or Lake phone, West Mil- 
ford 4-7651.

Mark These Days on 
Your Calendar

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

And make plans for the coming 
pilgrimage to the shrine of the 
Mercy of God, at Stockbridge, Mass. 
with the crowning of the famous 
Pilgrim Virgin statue of 
of Fatima. Also plan 
Polish Day, Aug. 11 and 
in the Holy Procession.

Our Lady 
to attend 
take part

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Ptenna.

Idcal place for young and old. 
Ali year resorį, Excellent meals, 

home style cooking, baking. Ali 
recreations: swimming, pool, sadd_ 

le horses on premises. Rates:
$38—45 vveekly. Walk to 

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

BAY HOUSE
AND COTTAGES, Orient, L.I..N.Y.

Directly on the water!
Swimming, Fishing, All Sports, 

Game Room, Finest Food.
10 COTTAGES, all rooms over- 

look water. Writ’e for brochure and 
rates. FLOYD X. KING, Zone 7, 
Orient, L. L, N. Y.
Tel.: ORient 2-0362 ORient 2-1149R

CARMELITE FATHERS
VOCATION DIRECTOR, 2191 Valentine Avė., Bronx 57, N. Y.
I would likę you to send me vvithout obligation your literature in regard to 
the CARMELITE PRIESTHOOD.

Ręst, Relax and Keep CooIJ

SAYVTLLE, L I. PHONE 4-92T3

A favorite family vacation spot. Alt rooms wlth private bath. famons for excellent 
cuislnr. Reasonable rates. American Plan. Bathlnz Beach. Church and Stores nearby. 
Advance reservatlons necefcsary. Wrlte or call SAYVILLE 4-9273.

SUMMER CAMPS

aAVIER DAY CAMP
Fairfield University

A CAMP FOR REAL BOYS . .

Swimming, Baseball, Golf, Horses, 

Basketball, Trips, Camping, Hikes, 
Movies. 1

■■
1322 DEC54 M.Į>.’l3

GREENVILLE ACRES
P. O. Box 75 

Unionville, N. Y.
85 aeres of beautiful Vacation- 
land. 90 minutes from N. Y. C. 
and Newark. Private lake. 
Swimming popl, fishing, hunt
ing, dancing, bar. Adults $35. 
week; children $17.50 
Near Catholic church.

Port Jervis 
3-3866*

week.

ON BEAUTIFUL LAKE 
GEORGE

Street ... City
Agc

... State*....

BANQUET FACILITIES 10 to 1,000 Persons
COMPLETE OINNERS FROM SJ.25

Special Menus arranged for Group Dinners, Rcccptions, VVcddings, Etc.
Dinners 5 to 9. Sunday 12 to 9. Floor Show Dancing Air Conditioned

Carl Hoppl's Valley Stream Park Inn
On Merrick Rd., Valley Stream. L. I. Opp. State Park. VA 5-6035

Į
SEE WHY IT PAYS 
TO SAVE HERE! R

LUGGAGE
BRIEF CASES ' 

TRENKS 
’LEATER

GOODS
Hand Bags, Vallets, Umbriellas

THE BEST OF QUALITY
AT THE LOWEST PRICES 

-- SPECIAL DEPT.----- 
to serve the TRAVEL NEEDS 

of the
CLERGY and the

SISTERIIOOD
FREE Personalized Gold

Stamping *■
Ėst. over 80 Years
Schwartz’s

7 DeKalb Avė. Albee Theatre 
Bldg. TR 5-3431. Open Thurs.

Evc. Till 9 “Brooklyn’s Ix?ading 
Luggagc Shop”

For boys, 5 to 14 years odl.
Eight week season July 1 to
August 23. Monday through
Friday from 8 to 4.
Transportation from the door
Tutoring in arithmetic or
reading on the campus of 
Fairfield University.
For Application and Information

New 3 rm. cottage; porch, 
fireplace, modern convenienc- 
es, lakefront, swimming, fish- 
ing; $60 & up weekly. Reser- 
vations accepting for June— 
August—Sept.—Oct. Honey- 
mooners welcome. Special 
rates for hunting season.

Spencer 9-5839

SUMMER RENTALS

SOY ACRES
3-room cottages, fully fumished and 
equipped, electricity, refrigeratlon, 
lavatory, screened porch. Private 
swimming on premises, country sur- 
roundlngs. $45 per week, $170 
month, $325 per season. A. J. Galus, 
Jamesburg, N. J. Jas 1-0405-J2.

BEAT THE SUMMER 
VACATION HIGH RATES

Rent large fumished room suitable 
for two or more in beautiful section 
of Catskill Mountains for $50 and 
up from July to September.

Cooking previleges with all mo- 
dem conveniences. Phone after 6 
P. M. — UN 3-4454.
•

DISPLAY

GIVE YOUR CAR A.
SPRING REFRESHER COURSE
For Patrons of Santa Maria Parish 

Straight Special
• 5 Ouarts of Top Grade Oil
• zMajor Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brake System & Front End
• TOTAL ______________  $19.95
VVESTMONT MOTORS, INC.

TY 24)100
2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

REAL ESTATE

ST. LORETTO PARISH 
in Hempstead, L. I.

Tudor Cape Cod—6^2 rooms, 3 bed 
rooms, Field Stone Brick — Slate 
roof. Insulated garage, finished 
basement with complete kitehen and 
living room, near Hcfstra and Adel- 
phi Cclleges. Mušt be seen. This is 
real value for $19000. Phone for 
appointment IV 9-1125 Friday Eve. 
All day Mon, Tues, Wed. Thurs.

LIVE IN THE COUNTRY
4 Acres^$165 Down

& $25 mo buys 4 aeres, all grass- 
land Southern Dutches Panoramic 
views 2 mi Taconic Pkway, 75 nū. 
NYC. Full price $1650. C. Miller 
Verbank, N. Y. Tel. Millbrook 2571 
or in NY Mamaroneck 9-4326.

\
GREAT NECK , J

Charming 5-room, 2-bedroom 
Colonial; convenient shop
ping, Catholic school and 

church, transportation, lovely 
neighborhood, park distriet.

Asking $17,500
Owmer, HUnter 7-4659

Home in Beautiful Baldwin
St. Christopher’s parish. Mo

dern colonial, professional suite, 
attached, 2 car garage, one 
ąuarter aere, near church and 
school. Asking $40,0000.

BAldwin 3-0530

Opportunity
TW0 HOUSES,

20 rooms, fully furnished. 
Block from beach, corner 

plot. Suitable boarding house, 
sacrifice Near Catholic church 

and institutions.
Box 52, New Suffolk, L. 1. 

PE 4-6508

$8200 BUYS A HOME ON 
LAKE RONKONKOMA

all year round. 4 rooms, large 
screen porch, attached garage, 
corner plot, reasonable, fumish
ed ęr unfumished.

Call ROnkonkoma 9-6773

NETOLI ONEONTA, N. Y. 
parduodama 255 akrų fanna su 
13 mebliuotų kamb. namu. Nau
ji .įrengimai, naujai remontuota, 
| mylios nuo miestelio. Kaina 
$15,000. HA 6-9554.

$6990 BUYS A HOME IN
Holbrook — Custom ranch 

home. Summer or year ’round, 
with heat and refrigerator. A- 
bout 5 minutes ride to lake. Near 
Catholic church.

EDgevvood 4-0978.

25- Y E AR MORTGAGE8 
20% DOWN

Near public and parochial schools, 
shopping center and exceUent trans- 
portation.

LINCOLN HOMES *
Magnolia St., Off Washington 

Avė., Pearl River, N. Y.
Pearl River 5-8232 or
Gregory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., which 
becomes N. Pearl SL, Pearl River, 
to dead end. Turn left to Magnolia 
St. and right to Model Home. —

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years.

BOSELY HEIGHTS L. L
(E. Park>.

Compact 2 story, 2 bedrm. col. 
Spacious settlng , fine trees, 

shrubs, terrace, stone wall, fire- 
piace, garage. Basement,ap_ 
pliances exfras. Orig. owner 

$16.900
Near Parochial School and 

Cath. Church. RO 3-4724

LAKE M0HAWK, L. I-
Charming 3 bedrooms year 

round honje; near beach; liv
ing room with fireplace raised 

dining area, kitehen, bath. 
automatic heat; garage.

$12,500 
Summer tentais available.
Ha r r ietie Luster, Realtor 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15
Sparta- N. J. Next Mullers 

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

Gaila Homes
Exceptional Buy. New 2 family 
horrfces. Ultra modern, full base- 
ment. Walk to Catholic Church 

$25.000.
St. and Astoria Blvd.

“Buying a Gaila Home ir truiy 
a gala occasion”

OPPOETUNTTY 
COZY HOME,

Loon Lake, Chestertown, N. Y. 5 
years old. Living room, two bed
rooms, kitehen, glassed in sun 
porch, modern bath, all on one 
floor, above full cellar with garage 
on ground level. Insulated, hard- 
wood floors. Hot Air Fumace.elec- 
tricity, gas, hot water, phone. Ex- 
cellent water system — 110 feet 
deep well. Automatic jet water 
pump in cellar. One a ere land, 
pine groove. on Highway 9. 100 ft. 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3.500. Owner transferred. Can be 
occupied June Ist.

JACK M. PARĮ
EUzabethtown, N. Y. Phone 290

New RocheDe, Wykagil Park. 
Roosevelt school. Beautifully deco- 
rated brick Georgian residence. 
Main floor; center hall, living room, 
dining rm., sun rm. modern kitehen, 
paneled breakfast rm. pcvder rm. 
& laudry. 2nd floor: 4 bdrms., 2 
baths. plūs md’s rm. ■& bath; sreens 
and stonus. Large well landseaped 
plot. Reduced for quick sale to 
upper $30’s. Call owner. NE 3-9435

LOOK WHAT $9000 BUYS
ROSCOE, N. Y. — 2iz, hrs. from 

N. Y. C. Modern 6 rm. house Cape 
Cod cottage. Ideal for retirement. 
1 block from Catholic church. 
Steam heat. basement, oversieed 
gnmgc with room for xvorkshcp. 
To\kn \vater supply. Sewers. Sacri- 
ficing this all year cottage for 
$9000. FLushing 3-4636. ’

THE McGOVERN FARM
R. D. 2, Catskill, N. Y. 

Tel. Catskill 896R2 
HILLSIDE FARM—110 ACRES 

Modern housekeeping apts., 2-5 
rooms. Weekly or seasonal. Spacious 
screened veranda overloklng Hucteon 
River Valley and the Berkshires. 
80 ft. Lookout Post. Modern lm- 
provements. baths, showers, recrea- 
tion hall, shuffleboard, playground, 
ponies for children. BoaŪng, fishing 
and swimnūng in nearby Green 
Lake. Free trans. to church. Book- 
let. Michael F. McGovern.

BRIGHTWATERS WATERFRONT
116 Concourse East , 

Beautiful home, exclusive establlsh- 
ed neighborhool, landacaped plot 
150 x 212. First floor: living room. 
woodburning fireplace, TV room. 
dining room. modern kitehen, auto- 
matic dishwasher, washer-dryer. 2 
bedrooms, 114 baths. Seeond floor: 
S bedrooms, pine panelled play- 
room, bath, full basement, gas 
heat, 2 car garage. Ideal family 
enviroment. Asking $35.000. Terma.

Phone Bay Shore 7-1303

VVrite: ATHLETIC OFFICE
FAIRFIELD UNIVERSITY 
FAIRFIELD. CONN.

Call: FO 7-3602APUZZO PONTIAC
1840 E. Tremont Avė., N. Y. City

OFFICIAL I. C. S. DEALER 
Bcfore You buy any car—Come to 
APUZZO and learn how much your 
moncy can buy — Serving parish- 
ioners of St. Raymonds — St. Do
mintos and St. Helena.

H
marle B

THE

Skaitykite '"Aldu*” 680 Bu*h>
Charles I. Weis, Ine. 

215-22 JAMAICA AVENUE
QUEENS V1LLAGE. L. L

HOllls 4-2029

withDIVIDENDS COMPOUNDED OUARTELY -
“cxtra-profit" days cach quarter! Dcposits 
during the first 10 business days of .July. Octcber, 
January and April will cam divicfends from the Ist 
of the month. if left to the end of the dividend period. 
’’Extra-profit" days cach month. too! During all 
othcr months. divldends will be paid from the Ist 
of the month on deposits made during the first 3 
business days.

Incorporatcd 1860
2 CONVENIENT OFFICES:

135 Broadway at Bcdford Avcnue 
Eastem Parkway at Nostrand Avenuc 

Mernber Federal Oeposit Insurance Corporation
539

H
H

C a r s T r u c k s 
Convertibles 

VOLKSWAGEN
Authorized Dcalcr 

OVERSEAS—LOCAL DELIVERY

Camp St. Vincent
On beautiful Long Island Estate — Peconlc Bay. Conducted by 
Pallottine Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. All sports, salt wat- 
cr swlmming. Four resident Priests, doctor, nur«e. Private chapel, 
modern cottages equipped with lavatories. Facilities for family 
picnlcs. Inspection welcomed. Season June 30 thl*u August 24th. 
Rates $35 per week. For Information call Sag Harbor 5-0U4 tot 
vvrite Camp St. Vincent, Sag Harbor, L I.

INE GROVE HOUSE
. EAST QllOGfE. L. I.

On shinnecock Bay, Lnng known for our exccllent food. 
Bathing, boating, familles . welcome, reasonable rates. 
Housekeeping Cottages. Tel. Hampton Bays 752R.

Mrs. J. E. TUNNELL, Prop.

RELLROSE, L. I.
2 story solid brick Tudor, beam- 
ed cathedral ceiling, fireproof, 
22X18 living room, convenient 
to everything; stove, washing 
mch., blinds, alum, storins 
Price $18,500 by owner.

CaU IV 6-3192

LYNBROOK — SU Raymond’s 
school. EbccepUonally well kept co- 
lonlal. Large living room. fireplace, 
dining room. kitehen breakfas area, 
laundry room and half bath. 4 bel- 
rooms and bath upataira, dishwash- 
cr. waxhing machine, dryer, screen
ed patio, $18,500.

x Call LYnbrook 3-8509.
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ŽINIOS NEW YORKAS

BUS OPPORTUNITY

2M

300

William J. Drake-
Dragūnas4:50

LIETUVIS ADVOKATAS

FRANCI8CAN MONA8TERY
MUtberry 4-0690

Juozas Andriušis

trečiadienį, 5:30 vakare įpras
toj susirinkimų vietoj. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

EXP. SUPERINTENDENT
Rast N. Y., Brooklyn. 3 rooms 
plūs good salary. 33 family 
house, coal fires. Free gas and 
electricity.
Ptame RO 3-4062 M Evenings

muzikos konservatoriją

gaft Mttais pateti. Tfe yra 
prąšonti savo auką (prenume
ratą svetimtaučiui) 1 dpi pa- 
siųsti adresų: litnanųs, 916 
Wfltoughby Avė.; Brooklyn 21, 
N. Y.

KAMBARINE 
patyrusi dirbti geram residenci- 
niam viešbuty East Side. Geros 
darbo sąlygos darbas paątovus. 
Kreiptis į Miss McKenna, 15 
East 58th St, N.Y:C.‘

Lietuvių siuvėjų 54 
skyrius-lokalas savo mėnesinį 

buvo nutarta, kad kiekvienas susirinkimą šaukia birželio 26, 
misi rinkimo dalyvis tam reika
lui aukoja 25 et Surinkta 10 
doL, kurie persiųsti tžurnalo

- -- —....- • MERGAJTt -
įgudusi mašina jsifiti guzikus ir 

operuoti mašiną Blind Stich.
R. HOFFMAN, INC.

2887 Atlantic Are, Brooklyn, N. Y. 
Arti Warwfck 6t MMway 7-7589

KABINOS, NAMAI IR 
RESTORANAS 

Adirondacks kalnuose prie vaiz
dingo kelio. Skambinti šeiminin
kui telef. ULster 6-9498 po 7:00 
vai. vak.

VAITKUS 
PONĖKAI H O M r 

19? Webster Avenu? 
PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktore?

j* Balsamuo’.sjas
Cambridge. Mas*. J 
SOTABT PVBIJC

. , PttaraMtaM <tten* Ir —ht| 
Nauja moderniška -koplyčia šer- 1 
mentms dykai. Aptarnauta C&m- 
bridige ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* to* 
pačios ir i kitus miestus.
Brikale fanHte: TeL TR 4-44S4

Sekmadienį- birželio 23, Ro
muvos parke, Brockton, Mass, 
Bostono lietuvių skautų tėvai 
rengia pikniką. Pikniko pelnas 
skiriamas lietuvių skautų pa? 
siuntimui T pasaulinę Jambb- 
re stovyklą, kuri šią vasarą 
įvyks Anglijoje. Lietuvius at
stovaus Vokietijoje esantieji 
lietuviai skautai, kuriems va
dovaus kun. Vaclovas Šarka.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax> ’ paruošimui, iiotoriniy doku* 
menty tvirtinimui •.

TeL EVergreen 7-4335 -

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainootojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br» oklyn, N. Y.

WOODWORKING SHOP 4000*
For sale; one floor, Office; blower; 

low rentai 
BERNARO SMTTHLINE 

23-06 38 Avė, LIC. NY. RA 9-9035

? apylinkėms įvyks - rngpmčio 11 
d. Linden, N. J. Iš Brooklyno 
eis autobusas, nyrintiems tuo 
bOdu pasiekti šį jetakų mūsų 
laikraščio rengimą

Antano ir Pranciškos Ražickų, 
;mūsų laikraščio skaitytojų ir 
nuoširdžių rėmėjų, duktė Tere- 

.isėsu savo vyru baigė šv. Jono 
universitetą ir gavo diplomus 
iš naujojo Brooklyno vyskupo 
rankų. Nors ji yra gimusi šia
me krašte tačiau gražiai kalba 
hetuviškai ir yra pasiryžusi šią 
vasarą studijuoti lituanistiką 
Fordhamo universitete.

TO ST. ANNE De BEAUFRE, CĮUEBEC JULY 16-27
New York Area, PUbrims Lv. Grand CenV Sta.’9*.3O A.M., July 16

via Springfleld and Montreal—Retum 9:55 P.M., July 27 
Spėriai Coaches to Montreal; Spec. Pulbnkn. Montr.-St. Anne’s

AHEARN MEMORIAL PUGRIMAGES 
55 Thomaa St, SpringfteM 7, Maad.

New York City Into, phone Mr. Brennig, MU 2-4044 er MU 6-2717 
Donations to holp Affilcted malte Pilgrimag* aro toHctted

F U N E RA L HOkl 
25! W. Broadvay 

South Boston. Mass 
JO8EPII BARACEVlČHfc 

Laidotuvių Direktorius 
Tol ANdrow 62590

THE ANDREW J. AHEARN 2nd MEMORIAL

IO1N

PILGRIMAGE

Vedė
Birželio 15 moterystės sak

ramentą šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, priėmė Juozas Bra
zauskas su Ona Simanavičiūte.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

Krikštai
Birželio 16 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikšty
tas ^Henriko Gineičio ir Marijos 
Peeiulytės-Gineitienės sūnus

1į btock to St Nicholas Church. 
Rooms,. Family Roums. Reasonable 
Prices, Open AU Year.

1: ĘaigS mokslus
t; šiemet New Yorke mokslus 
;baigė ir bakalauro laipsnį gavo 
Irena Banaitytė, Huntei1 kole
gijoje studijavusi zoologiją; 
Liuda Grigaitytė, N.Y.U. uni- 

^versitete labai gerai baigusi 
ekonomiją; Gerimantas Peru
kas, Brooklyno Politechnikume 
baigė elektros inžineriją; Do
mas Nargalavičius, Brooklyno 
kol^ijoje baigė filosofiją; Vla
das Krivickas, Brooklyno ko
legijoje baigė istoriją.

N. Y. stad. ateitininkų 
draugovė, vadovaujama Kęstu
čio Skrupskebo, yra pirmasis 
organizacinis vienetas, atsilie-* 
pęs į latuadus vajaus akciją. 
Paskutinio susirinkimo metu

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS)

FCNERAL HOME 
M. P. BALTAS—Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalų Vedėjas 
669 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

KALNUOTA VIĘTA, 
GERAS MAISTAS, 
MODERNŪS ĮTAISYMAI, 
DIDELI KAMBARIAI, 
ARTI MAUDYMOS IR

p. p. iki 10 vai vak., šokiams gros garsus 

TED MAKSYMOWICZ Radto t Orkestras.

■/-FSndĮįnM orai

Talkininkaus piknike
Liepos 28 d! šv. Petrif para- 

pi jos jaunimas Brockton Fair 
Grounds rengia parapijos pik
niką. Lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvai ir Bostono atei
tininkai pasižadėjo tame pik
nike parengti po laimėjimų 
stalą.

. šaukiamas susirinkimas
Birželio 21 d. 8 vaL vak. šv. 

Petro parapijos salėje šaukia
mas Kat Federacijos Bostono 
skyriaus susirinkimas.

118 80. TENNESSEE AVĖ. 
ATLANTIC CITY, N. J.

Pml LŠeL ae^Mt- • 
rengti dainos ir muzikos ko
misija poffiodžinvobhrždio 13. 
ir nutarė - pasikviesti A. Jfi- 
kulsl^ apžiūrėti sales, nusta
tyti programos bendruosius rė
mus. Kmhim joje dalyvauja: Jo
nas Makauskas — pirm., kun. 
Viktoras Dabušis — vicepirm., 
Vanda Augustaitytė — sekret, 
komiai jos nariai: Romas Kezys, 
Marija Žukauskienė, Antanas 
MaČionls.

Arcfc Vasrfai Kradėnienri, " 
sugrįžusiai iš Europos, kur y 
buvo Paryžiuje surengusi savo 
vyro kūrinių parodą, birželio 
16 jos bičiuliai buvo suruošę 
jai priėmimą Pr. Lapienės va
sarvietėj, Stony Brook Lodge, 
Stony Brook. Svečių tarpe ma
tėsi dailininkai: V. K. Jony
nas, A. ir V. Kašubos, J. šū
kis, K. žoromskis, Paškevičie- 
nė ir kt.

Padės negabiesiems

Vasaros metu seselių vado
vaujamos mokyklos Notre 
Dame Review School ir Notre 
Dame Academy, Roxbury, 
Mass., padės visiems vaikams 
ir jaunuoliams, kurie yra atsi
likę moksle. Suinteresuotieji 
tėvai prašomi kreiptis į šias 
mokyklas.

Lietuvaitės gražuolės rinkimai, išrinkti “Miss 
Lithuanla”;

Karalifiros šeimos rinkimai;
Polkutės ir tango šokimo kontestai.

Taip pat lietuviški tautiniai šokiai, kuriuos 
pašoks “Rūtos” Radfo Ansamblio šokėjai, vkl.

Devintinių pamaldos ?

Devintinių dienoje šv. Petro 
parapijos bažnyčioje šv. Sak
ramentas bus išstatytas viešai 
adoracijai per visą dieną. De- 
-vintinių mišparai per visą ok
tavą bus giedami 7 ^OvąLyak^ 
Tik sekmadienį mišparai ir 
procesija bus 2:30 vaL p.p.

AU Are Welcome!
The Only Pilgrlmage That Cater* to the Siek and AfflieUd 

Registered Nuneš, Chapiata, St. Anne'a Aide*, Spec. Eąuipment
35 Tears PUgrimage Espertence

bažnyčioje pamaldos už ken- Trynimų rulienė birželio 13. Velionė ii- Antanai Januška birželio 15
čiančią Lietuvą. Vietos ir minėjimo proga birželio 16 d. giau sirguliavo; Barbora Ta- - Bostono universiteto pre- 

Ižnnomojaunas 1 aamęnini apylinkės lietuviai' maloniai 10 vaL buvd atlaikytos už nu- mošiūniene birželio 14. Ši gana
kambarys; atskiros durys. Ga- kviečiami dalyvauti. kentėjusius mišios ir kun. S. ilgai argo. kybos skynų garbes pažymi
įima naudotis vonia ir virtuve. Saiilėno pasakytas pamokslas. Dievas tesuteikia jų vėlėm K baigusiųjų tik 12 gavo sj pa-
Aiti BMT Jamajcos linijos ir Knuomojam«5 kamba- amžiną ramybę. Rr. žymį. %
parko. 112 Jerome SL. ^ok- rių butM be baldų. Kreiptis itopirte Mokykloe 

lyn 7, N. Y. Telef. MI 7-2658. telfJ GE 9-5279. užbaigtuves įvyko birželio 16.
Parapinę mokyklą baigė ir ga
vo pažymėjimus: Dmars Leja, 
O. Anelauskaitė, J. Samalis, 
Catharine Urbanawicz, Benja- 
min. Zalgėnas, Rose M. Paiva, 
St. Martišauskas, R. Steponai
tis, E. Survilas, Margaret Frei- 
tas, AI. Survilas, Fr. Gedziun, 
V. Gallagher, Joan Yeskutis, 
Cosmo Di Russo, Patricia 
Walsh, V. Polimeni, Elaine 
Talma, T. Girdvainis, Carol 
Csiti, R. Generazzo, W. Da- 
vock. Klebonas kun. Pr. Juš- 
kaitis visiem įteikė diplomus ir 
pasižymė^mus gabumais bei 
drausmingumu dar pridėtos 
atitinkamos dovanėlės visų

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statioo)

Parapijos piknikas Po oficialiosios dalies sekė
bus birželio 30 visiem gerai ži- meninė programėlė, kurią savo 
nomoj vietoj — Romuvos par= sudėtingais talentais atliko pa- . .

- _ . _T . __ . _ ke Broctone. Piknikas prasi- vieniai ir grupėmis: buvo solo Algimanto ir ennko i&. from ocean jeaort & rm brick dwel- 
fr Petrai Šapeliams «« "»10 ryto Ugi 9 va- dainų, choro, mnaikoa gabalų,

birželio 13 gimė duktė, kūnai ^itoiio o v. p. p. rengm progn^ įdarys links- deklamacijų. ' - -
duotas Vidos Reginos vardas, birželio didžiųjų įvykių mini- mjangį Aidimai, puiki r muzika, 

------------------- ---------------------------- 355 laimėjimas, gaivinanti gė- , _ 
Išnuomojamas vienam asme- salėje, 89-91 Steamboat Rd., gardūg valgiai Visi ir Nek. Prasideymo bažny- baigė Darius Lapinskas. E vį-
niui kambarys su šaldytuvu ir, ^eck, L. L- Programoje atsilankyti čios palaidoti: Petras Sandą- bajg^jįjų tik ps vienas ga-
virtuve ir baldais. Graži Rich- beimo- b“^ho 7> P\ Reme1' vo aukščiausią laipsnį - with MARSHBANK HOTEL
mond HiU apylinkė ir netoli ir meninė dalis. Tą pačią ... ^laikvma kos, MIC. pusbrolis, miręs nuo A
gggigiekiiTULg Kreiptis telefonu dieną 12:50 v. vietos R. kat. širdies smūgio; Barbora Pet- bigh nours.

VIrginia 6-9029.


