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eina jau keleri metai.

didžiulėje 
klubo sa-

skatino ją pakeisti rezistenci
jos formas, kad lietuviu moks- 
laisvei liko stipri...

stų jungo, kaip Lietuvoje bu
vo atviras karas.

Kongresmanas Roy Madden 
aštriai kritikavo JAV televizi

kiekviena diena ir kiekviena

ateis išlaisvinimo diena. JV

Nusiginklavimas 
pajudėjo

REIKIA LAIKO IR 
KANTRYBĖS...

sekretoriatan I. Čepėnaitė įr 
V. Gaškaitė; rezoliucijų komi- 
sijonA. DundzHa, G. Gedvilą, 
Petrulytė, K. Kudžrna. DU VADAI stebi 270 lėktuvu paroda Wat»hingtone: dešinėje getu 

Nathan F. Twinning, aviacijos štabo viršininkai, kuris nuo nuc- 
piūėio 16 perima jungtinio štabo viršininko pareigas vietoj adm. 
Radfonio. Tvvinning vietoj bus gen. Thomas D. White (kairėj).

Pavergtosios Europos 
tos susirinko pasisakyti 
JT penkių komisijos r< 
apie Sovietu Sąjungos smurtą

UŽ JUNGTINIŲ TAUTŲ SLAPSTOSI GALVAŽUDYS 
SPAUDŽIA JT. KAD SAVO TYLAJONEDENGTĮJ

o Graikija gauna šiemet iš 
Amerikos du povandeninius 
laivus, du naikintuvus ir eilę 
mažesnių laivų. Sovietai stip
rina Egiptą, tai Amerika Grai-

Anglija siūlė eiti dar toliau hurik!no' pasirodė bai- 
sus. Žuvusių jau surasta 293.

vos.” Skaitė Bronius Vaškelis 
iš Kanados. Jis ryškino skirtu
mus tarp vyresniosios kartos 
ir jaunimo, nevengdamas aš
tresnės” kritikos vyresniajai 
kartai ir kviesdamas jaunimą 
savaip organizuotis ir savo di
namizmu įsijungti į tautos ko
vą už laisvę.

Po pietų pertraukos vyko 
atskirų-sekcijų posėdžiai—me
no, visuomeninių ir socialinių 
mokslų, sporto, literatūros ir 
spaudos, griežtųjų ir pritaiko
mųjų mokslų.

Tą patį vakarą 
Merchandiese Mart

šį pirmąjį jaunimo kongre
są daug kas sveikino raštu.

Pats kongresas telkėsi ties 
jaunimo rūpesčiais. Daugiau 
ar mažiau Jie visiem žinomi: 
tai lietuvybės išlaikymas, ku
ris fif buvo gwJdenarha< jvaK 
riais atžvilgiais.

Birmoji paskaita buvo skirta 
jaunimo ir šeimos klausimam J 
Prelegentė Aldona Krikščiū
naitė iškėlė įvairius pavojus 
lietuviškai šeimai sudaryti ir 
pateikė eilę būdų, kaip per 
šeima stiprinti ir išlaikyti lie
tuvybę.

Antra plenumo paskaita. — 
“Jaunimo ateities perspekty-

Iš priimtų rezoliucijų šiuo 
tarpu pažymėtina tik toji, kad 

Kongresas visą likusį pelną 
paskiria Lituanus žurnalo rei
kalam.

Žmonių suplaukė apie aš- 
tuoni tūkstančiai.

Estradoje grojo Broniaus 
Jonušo dūdų orkestras. Maršų 

JAUNIMO KONGRESE DALYVAVOMKŲ GOKĮŲ FESTIVALY 8080 o ŠOKIKŲ BUVO 500 o .. lydimi veteranai įnešė JAV, 
SVEIKINO KARDINOLAS STRICH, PREZIDENTAS EISENHOWER1S IR KT. •PARODOJE ~ Kanados, Lietuvos ir šavo vė- 
DALYVAUJA 39 DAILININKAI SU 171 PAVEIKSLŲ, e ' . .________ liavas. Orkestras sugrojo JAV,

Kanados ir Lietuvos himnus 
ir giesmę '“Dievas mūsų prie
glauda”.

Maršam vis tebegrojant, 
prožektoriams šviečiant, įžy
giavo į salę visi tautinių šo
kių programos dalyviai. Ėjo 

(Nukelta į 5 pusi.)

laisvės, daugiau laisvės žmo
nėm naudotis savo darbo vai
šiais. Amerika savo užsienių 
politikos prielaida laiko tikė
jimą, kad ta evoliucija laimės. 
AŠ negaliu sakyti — kalbėjo

šiai Cameron miestel, kuris 
yra žemiau jūros paviršiaus. 
Camerune gyveno daugiausia

Persijoje šiaurėje prie So
vietu sienos liepos 2 nuo že
mės drebėjimo žuvo 200 žmo
nių, sužeisti skaičiuojami tūk
stantiais, apgriauta 120 mies
telių ir kaimų.

Posėdyje buvo ir sv< x 
kalbėtojų. Pirmasis buvo J V 
ambasadorius prie JT Jam?s 
J. Wadsworth. Pirmas sykis, 
kad JV delega įjos prie JT at
stovas atvyko į PET seimą 
Jis visiškai pritarė pastangom 
sušaukti JT extra posėdį įver
tinti Sovietų Rusijos vaidme
niui. Ambasadorius minėjo, 
jog JV delegacija viską daran-

— PIJUS XII birželio 28 pri
ėmė privačioje audiencijoje 
Amerikos Žydų Komiteto at
stovus, vadovaujamus New 
Yorko advokato ir to komiteto 

. pirmininko Irving A. Engei.
Paprašius pareiškė apgailesta
vimą dėl žydę tautos persekio- 
jimų, pritarė komiteto kovai 
už žmogaus teises. Komiteto 
delegacijos nariai spaudoje 
pareiškė, kad popiežiaus as
meny jie radę “didelį drau
gą”. Spauda pažymi, kad tai 
buvusi >rma oficialižydę de
legacija pas Pijų XII.

Neseniai buvo kreipęsi į 
popiežių arabų atstovai dėl 
Atžiro. Vengrijoje.

Klausimą referavo Vengri
jos atstovas dr. Laszlo Bar- 
tock, paskui kalbėjo visų tau
tų atstovai. Visų mintys sukosi 
apie -tą patŲ — kaip Vengri
jos sukilimas prasidėjo iš stu
dentų ir darbininkų, kaip 
Vengrijos min. pirm. Nagy 
atsisakė nuo Varšuvos pakto, 
kreipėsi į Jungt. Tautas glo
bos, kaip patys Sovietai buvo 
pripažinę Nagy vyriausybės 
galva, bet jo protesto nepai
sydami sovietai pradėjo tero
rą ir tt.

Kongresas ėjęs ir eisiąs drau
ge su jais pavergtųjų tautų iš
laisvinimo keliu.

o Amerika davėantrusyk 
10 mil. doi. - Jordanijai. Juos 
gaudavo Jordanija iš Anglijos 
legionui išlaikyti. Bet Jorda
nija atsisakė, kai Saudi Ara
bija, Egiptas ir Syrija pažadė
jo pačios tuos pinojus sumo
kėti Jordanijai. Dabar jos pi
nigus mokėti atsisakė . Išgelbė
jo Amerika.

proga kelti savųjų pavergtųjų 
tautų klausimą į viešumą* ir

• Lenkijos kardinolas Wy- 
szynskis pasmerkė tariamą pa- 
žangiųjų katalikų organizaciją 
“Pax” ir įspėjo katalikus į ją 
nesidėti. Ta organizacija yra 
Maskvos įrankis.

KIEKVIENĄ DIENĄ 
BŪKITE PASIRUOŠĘ

Du dalykai šiuo metu politi
kos strategijoje yra aktualiau
si. Tai nusiginklavimo klausi
mas Londone ir Vengrijos by
la Jungtinėse Tautose. Paver
gtosios Europos atstovai pas
taruoju klausimu taip pat sa
vo žodį tarė.

Pereito penktadienio rytą 
dėmesį praeivių pro Jungtinių 
Tautų rūmus traukė kitoje 
gatvės pusėje stoviniuojąs 
būrys žmonių, energingai bė
gioja fotografai ir ramiai ju
da policininkai.

Čia buvo susirinkę atstovai

Vakarų atstovai pareiškė, 
kad laikinis atominių bandy-

Sveikatos departamentas 
Cameron 

miestelio sritis negali būti gy
venama bent trim savaitėm,

Trečias kalbėtojas buvo 
Christopher Emmet, Amerikie
čių Draugų Pavergtosiom Tau
tom pirmininkas. Jis pasisakė, 
kad penkių komisijos raportas 
Vengrijos reikalu turėtų būti

mas, kai Sovietai sutiko pri
imti kontrolę sutartim vykdy-

ŠOKIŲ FESTIV ALIS
Prisiminus pereitų metų dai

nų šventės karščius, šiemet 
šokių festivaliui parinkta ge
rai vėdinama International 
Amphitheatre salė (šioj salėj 
kitados vyko prez. Eisenhowe- 
rio nominacija).

tojų po 54 dienų. Jis buvo lai
komas jau žuvęs, bet jis grįžo 
sveikas tik iš 195 svarų ne-

Tau- Plačiau kalbėjo, kaip lietu- romas žaizdas. Patarė visuo- 
dėl viąi savo pastangom mėgino met būti pasiruošusiem ir ži

rnio išsivaduoti iš rusų, ir komuni- noti. ką reikės daryti, kada

Nusiginklavimo konferen
cijoje Londone vienas didelis 
žingsnis padarytas pirmyn. 
Liepos 2 Amerikos atstovas 
Stoesenas pasiūlė sustabdyti 
atominių ginklų bandymus 
dešimčiai mėnesių.

Per tuos dešimtį mėnesių 
turi būti ruošiamasi sustabdyti 
ir atominių ginklų gamyba; ji 
turi būti sustabdyta ne vėliau 
kaip 1959. Turi eiti taip pat 
derybos dėl kitų karinių jėgų

Praeitą savaitę, birželio 29 
—30, lietuviškąjį Chicaga vėl 
gyveno pakilia šventės nuotai
ka. Čia įvyko jaunimo kongre
sas. tautinių šokių festivalis. 
Ta proga atidaryta lietuvių 
dailės paroda, kuri truks ligi 
liepos 14.

JAUNIMO KONGRESAS 
Jaunimo kongrese dalyvavo 

arti 800. Daugiausia študenti-~ 
ja. Posėdžiai vyko Morrison 
viešbutyje. Pradžios žodį tarė 
rengėjai, LB Chicagos apygar
dos pirmininkas, Kanados 
jaunimo atstovas. A. Gaigalai
tė sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Prek Ig. Albavičius ir 
kun. A. Trakis atkalbėjo invo- 
kacijas.

Darbo prezidiuman išrinkti 
V. Kamantas ir L. Sabaliūnas,

Dulks tikėjimas 
išsilaisvinimu

Avia ijos pilotas leitenan- kyti. Pasisekė jam 
tas D. A. Steeves, 23 metų, žvėrelį, nes turėjo 
gegužio 9 skrido viršum Kali- revolveri, vietoj vandens čiul- tuvių tautai. Nes jokių HudL 
fornijos. Staiga lėktuvas spro- pė sniegą. Po poros savaičių ninku ^pateko į Vakarus ir 
go, ir jis neteko sąmonės. At- jis nušliaužė 12 mylių ir rado nebuvo jokios JT komisijos, 
gavęs sąmonę suspėjo dar iš-\ medžiotojų trobelę su maisto kuri tą lietuvių tragediją iš
šokti. Jis nukrito kalnuose * mažais kiekiais. Ten jis išsigy- tirtų. Tik rn***. buvęs akty- 
11,000 pėdų aukštyje, labai ir ten buvo rastas medžio- 
susižeisdamas kelius. Dvi sa- 

Saulės planetoje sekmadie- vaites jis neturėjo ko valgyti, 
nį buvo pastebėtas didelis o ir apsivilkęs jis buvo vasa- 
sprogimas. Pirmadienį jis kar- riškai, nors ten buvo sniegas, 

tiką. Aiškino, kad nes yra epidemijų pavojus. tojosi. Saulėje toki sprogimai jjs sukosi į parašiuto drobę,
Kinijoje ir Sovietų Sąjungo- Nėra geriamo vandens. Pilna kartojasi kas 11 mėtų. Šiemet fot apsilpęs turėjo jos atsisa-

jo komunistinis režimas keisis moskitų. Evakuotiem žmonėm jie sutapo su tarptautiniu geo-
gruKfouriai evoliucijos keliu. statomi barakai Bet su gyven- fizikos metų pradėjimu. Spro-

girnai paprastai sukelia mag- _ ,
nctines audras erdvėje, kurios 
atsiliepia radijo, televizijos

švara ir |ų 
dai nuveikė lietuvius taip pat. TIK GREIT IR EFEKTINGAI 

nušauti Niekas Vakaruose nežino, 
su savim pastangos atsiėjo lie-

. . . _ . tuojau specialioje JT sesijoje
vus lietuvių kovos prieš Rusi
ją likviduotojas Burlecki, bu
vęs MVD pulkininkas, kuris 
')W p.btga j Vakariu, liūdi- . Egiptas aliarmavo, kad 

tekęs S0. Pirmas je darbas— braelis SyrijM pasieny telkia
prie* Rusus nebuvo sunaikin- kariuomenę. Bijo, kad Izraelis 

paskambino telefonu žmonai. ta, kad Rusų karinė jėga pa- ga|j mėginti jėga pašalinti Sy-
.__  . ■ rijos kliudymus drenuoti Hu-

leh ežero sritis. Ginčai dėl to

Sovietų atstovas Zorinas pa
sveikino Stasseno siūlymą ir 
pranešė Maskvai, laukdamas 
nauju nurodymų.

Laikoma, kad nuolaidų bu
vo padaryta iš abiejų pusių. 
Sovietai sutiko su kontrole.

Jau dabar yra tos evoliuci- tojais esąs vargas, nes jie ver- 
jos ženklų — daugiau asmenį- atgal, nepaisydami pavo- 
nės laisvės, daugiau žodžio jM. kaip sunkiai buvo išjudi- 

narni iŠ namų, kai ketvirtadie- veikimui, 
nį artinosi pavojus. Tada heli- *
koperiai apskrido' toliau esan- KRITIKUOJA TELEVIZIJĄ 
čias gyvenamas vieteles ir į- 

spėjo iiasitraukti iš namų. Bet 
in'mZ w svetimiem

Dulles — nutik, per me- 2° P®*l ^“>1" B **eksi- kwnInisUn ,aryt| projaganda 
tus, per penkeris, dešimtį me- kos Įlankos persiritusi per AmerJkoje_ perdavė Chruščio- 
tų, bet esu tikras, kad šita krantines ir užliejusi labiau- .areiSkimu^ T|to
prielaida yra teisinga. Ir Ame- agitacija už koegzistenciją,
rika siekia tą evoliuciją pa- h, dokHararija rvHHe laisvę Kong, Madden pasiūlė rezo-
greitintL Priminė savo to- m Hk MnrlkiečUm, bot ri- liucij* M ateity būtų
džiam patvirtinti Linkolno žo- aiom žmonėm. Te įlaltiląs pato dėl tokiii' pareiškimų pirma
dius. kad DoRoa mpolsydames, ka*P atsftliuata valstybės departa-

Vakarai sutiko bandymus su
stabdyti laikinai be jokių są
lygų, tų sąlygų svarstymą ati
dedami paskesniam laikui.

Išzto laimėjo Sovietai, nes

jaunimo šokiai 
itin daug studentijos ir į tau
tinių šokių festivalį suvažia- 
vusų dalyvių. |

Sekmadieni kongreso ir tau
tinių šokių dalyviam įvyko iš
kilmingos pamaldos šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laikė vysk. V. Brizgys, pamok
slą pasakė kun. St. Yla.

Tuoj po pamaldų Morrison 
viešbutyje įvyko jaunimo kon- 
greso uždaromasis posėdis. pmrmgię Europos LIETUVIAI BUVO SUKILĘ u
Čia buvo išklausyta sveikini- ».ut, P^rbti Pozimnės dar- KAIP IR VENGRAI vergtosiom tautom išlaisvinti,
mų, rezoliucijų ir Voldemaro bininkų sukilimo, Lietuvių atstovas Martynas Tik reikia vis
Adamkavičtoue — v ^ris lyg^ P1^ metus bir- graius, dar priminė taip pat, kantrybės 

želio 28 bttvo sudėjęs ir 59 kad Vengrijos įvykiai rado at- 
gyvybes. Pakalbėjo apie tai garsio ir Lietuvoje, 
lenkų atstovas St. Korbonski. Kas nutiko Budapešte spa- 
Pakilo vėliavos. Kukliai skam- — kalbėjo Brakas — bu- Antrasis svečias kalbėtojas 
bėjo iš garsiakalbio devynių padrąsinimas lietuviam Vii- buvo kę^igresmanas Ahrin M. 
himnų pradžios. niuįe lapkrityje, žinia, kad tų Bentley (buv. Kersteno komi-

Tie patys žmonės susitelkė metų Visų šventų, dieną Vii- teto narys). Jis gerokai pakri-
į Carnegie Endowment Inter- niuje buvo demonstracijos, tikavo JV ir kitų laisvųjų tau-
national Center rūmus. Šie- Kiek aukų buvo — nežinia... tų laikyseną Vengrijos sukili-
nose pakibę nužmoginto daili- Iš skausmingos patirties pra- * mo metu, kada jos sukilusiai
ninko nužmoginti paveikslai eity — tęsė Brakas — mano tautai nesuteikė efektingos
piktai rėžėsi su pastatytu ša- tautiečiai okupuotoje Lietuve- paramos. Patarė seimo atsto-
lia prezidento vaizdu, kuria- je pasimokė, kad pasiaukoji- vąms ir visom delegacijom
me Poznanės sukilėliai žengia mas ir* herojiškas kraujo lieji-
kovoti už žmogaus teises. Šio- mas savo tikslą pasiekia tada,
je salėje vėl prašneko Pozna- kai tai daroma drauge su ki-
nės Sukilimas, bet labiausiai tom tautom
Vengrijos.

— pakviesti ir kom. Kiniją 
dalyvauti nusiginklavimo pasi- beL1man1omtm,k^ ska’člus žveJai kalbą prancūziškai 
tarimuose. Bet Dulles atmetė, Palals Kai vandenys
pareikšdamas, kad Kinija ga- "fel^^kils vis nauji lavo- 
lės prie penkių valstybių susi- Daugelio hvonų nebebu- 
tarimo prisidėti. fvo «alima atpįmti žmones

laidoja juos, nežinodami, gal 
savo motiną ar brolį laidoja, 
žuvo ir apie 50—70,000 gyvu 

lių. Dalis jų tebėra vandens 
apsemti, jiem gabena maišto 
ir vandens, kad išgelbėtų.

Vefct. sek. J. F. Dulles lie
pos 2 spaudos konferencijoje paskelbė, kad visa 
aiškino Amerikos “tikėjimą”, 
kuriuo grindžia užsienio poli-



D ARK ĮNINKĄS

ffesš.

W6odhaven 21, N. Y.

Šiai sumai surinkti dabar 
skelbiamas vajus Jį pradėda
mi, pranciškonai labai prašo 
visus savo tautiečius prisidėti 
aukomis prie naujos gimnazi- 
jos statybos. Kaip ankstes
niuose reikaluose, taip ir šia
me Dievui laiminant, tikimės 
susilaukti visų nuoširdžios ir

pos 14 — Lietuvių Dienos iš
kilmėse. Naujoji gimnazija 
kainuos virš 100.000 dol.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ). PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Lietuvių kalba įtraukta į prog- praėjo pakilioje nuotaikoje, 
ramą lygiai su kitais dėsto- įvairinami lietuviškomis dalo
mais dalykais. nonas, žaidimais, Htuanisti-

šis naujas lietuvių pranciš
konų užsimojimas auklėjimo 
srityje labai džiaugsmingai 
buvo sutiktas visoje mūsų išei
vijoje. Jis buvo taip pat pa
remtas paskatinančiais žo
džiais ir aukomis. Tvirčiausias 
naujosios mokyklos pagrindas

niais konkursais, tautinių bei 
.religinių švenčių minėjimais.
šį rudenį' atidaroma ir antroji 
klasė. Naujų mokinių priimta 
dvidešimt penki. Jų atsirastų 
ir daugiau, jei būtų erdvesnės 
patalpos.

Taip sėkmingai vykstant 
buvo mokiniai, kurie čia atvy- pradiniam darbui. lietuviai 
ko iš įvairių Amerikos ir Ka-—pranciškonai dar su didesnė- 
nadbs vietovių. Mokslo metai mis viltimis žvelgia į savo

Lietuviai pranciškonai, vos ; Tėv. 
tik įsikūrę Amerikoje, sutelkė 
jėgas į reM^nę bet kultūrinę 
veiklą. Ji, bėgant laikui, nuo
lat šakojosi,, apimdama naujiis 
darbo plotus. Dabar lietuviai 
pranciškonai jau turi šešis 
vienuolynus, vasarvietę, spau
stuvę, leidžia tris laikraščius, 
nemaža knygų, valdo dvi para
pijas ir talkina lietuviams ku
nigams pastoraciniame darbe.

Nėra pamiršta nė pedagogi
nė sritis. Pranciškonai norė
dami prisidėti- prie lietuvybės^ 
išsaugojimo jaunojoje kartoje, 
pirmieji ėmė organizuoti va
sarines vaikų stovyklas, kurio
se šalia bendro auklėjimo 
skiepijama 'ir meilė tėvų že
mei. Per aštuonerius metus jų 
vasarinėse stovyklose jau yra 
buvę apie 1,500 lietuvių ber
niukų. Jie sugrįžo į namus la
biau pramokę lietuvių kalbos, 
žaidimų “ir nuteikti branginti 
lietuvių tautos kultūrą.

Jaunimo auklėjimo darbas 
vasarinėse stovyklose pamažu 
vedė ir prie steigimo savos 
mokyklos, kurioje šio krašto 
lietuvių vaikai būtų lavinami

-6 Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, .prieinamos kainos. —

1 Atsinešk* ši skelbimą, kuris bus ypatingai ivet tintas) 
SAMUEL BBCKĘNSTEIN. INC.
■ritts DIDELĖS KRAUTUVĖS ’

. Ir8 Orchard St 1*5 Orehard St. ISO Qrchard St.. X. Y. C. 
GBamercy 5-4525

... Ciosed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privažiavimai: 8 Are.' Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kėlias iki Orchard St.

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) 
....^Telu ,yi 6-^64^

po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

hetuvių visuomenės palankų- prakasams šią vasarą 
mu. šiuo metu gi, mokiniams 
nuolat gausėjant, iškyla nau
jų patalpų reikalas. Jis yra 
gyvybinis tolimesniam šios 
mokslo įstaigos ugdymui

Tad lietuviai pranciškonai, 
pasitikėdami Dievo Apvaizda 
ir savos visuomenės parama, 
nutarė prie centrinio vienuo
lyno Kennebunkporte statyti 
naujas gimnazijai patalpas. 
Planai . jau padaryti ir čia 
skelbiami. Naujoje “ modemiš-»' gausios talkos.

krikščioniškoje bei lietuviško
je dvasioje. Taip pat tikimasi, 
kad viena jų dalis, pamėgusi 
šv. Pranciškaus Asyžiečio ide
alus, vienuoliškame luome ry
šis ateityje Evangelijos šviesą 
nešti Lietuvai.

Su tokiais lūkesčiais praėju
sį rudenį Maine valstybėje, 
prie centrinio ' vienuolyno 
Kennebunkporte, buvo įkurta 
gimnazija (High Slhool). Mok
slo metai pradėti tik pirmąja 
klase. * pasiryžtant mokyklą

matė ano meto atstovai sei-

nė” už pirmąją.

jų) buvo labai nedidelis'

(Tęsinys iš praeito numerio)

AR NEGYVOJI ŽEME BUS ATGAIVINTA?
bė įdomių atsiminimų apieKad Saharoje yra naftos 

sluoksniai, tuo Prancūzija ne
abejoja. Dabartinis ministeris 
pirmininkas Bourges - Mauno- 
ry savo pirmojoj kalboj parei
škė didelių vilčių, kad naftos 
eksploatacija Saharoje pradės 
Prancūzijoje naują gyvenimą. 
Būtų visai naujas gyvenimas 
ir tiem skurdiem Saharos gy

O gal Sahara turi naftos?
O gal Saharą galima paversti ^prancūzo Lesseps tyrinėjimus 
derlingiausiais laukais? • Tai 
galima, ir dėl, ' to Prancūzija 

nenori išleisti iš "savo rankų 
Alžiro, kuris yra išėjimas į 
aną galimą rojų.

Nebe nuo šiandien prancū-

Saharoje ir jo sudarytus pla
nus dar prieš 70 metų. Jose 
Lion Lepetre yra sūnus to 
inžinieriaus, kuris statė Sueso 
kanalą. Tais laikais buvo ir 
Lessepo planai Saharai atgai
vinti. Tik Panamos kanalo 
darbai nukreipė visas jėgas ir

lis, išskyrus Lybijos dykumas 
ir kai kuriuos pakraščius^"ku
rie priklauso jau Ispanijai. 
Taip Prah’ūzija yra susitarusi 
su Anglija. Tačiau ką šiandien 
tokios sutartys reiškia, kada 
kyla vietos gyventojai ir ima 
reikšti savo teises; kada Pran
cūzijai vis labiau slysta iš ran
kų tie kraštai, pro kuriuos ke
lias eina į Saharą.

EVergreen 8-9794 . _ _ _

M. and . Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

kasmet papildyti naujomis ventO]am kuriu ten Vra apie zai yra susirūPin? šiuos ne8y- pinigus, o Lesšeps planas liko 
klasėmis. Iš pat pradžios jai' J ’ ' ’ vus ar tik šiaip tąipA gyvus atidėtas, o paskui ir visai už
gauta iš valstybinių švietimo •vPora nulijonų, nors plotas yra piotus atgaivinti. '

vus ar tik
laik- mirštąs. Tik

Pavergtieji
. ____________ :________________ — dabar’ apie jį.

įstaigų pilnas pripažinimas ir keturi penktadaliai visos Eu- raščiuose kaip tik šiom die- anas Sueso kanalo statytojo 
visos valdišku mokyklų teisės, ropos. nom Jose Lion Lepetre paskel- sūnus prisiminė. svarstomas, o nelaukiama iki

Lesseps atkreipė akis i ne- mėnesio. “t daba5
lygų Saharos pavešiu. Vietom ±
jis pakyla iki 5000^8000 pė- ^Utl ve,k,a,na
dų, vietom jis nusileidžia 100 lr e e S31- 

Lietuvai nepriklausomybės pėdų žemiau jūros paviršiaus.
atstatymo. Pagal Naujienų Ties Alžiru ir Tunisu kaip tik Įdomų sveikinimą prisiuntė 

.. Naujienos lygindamos Pet- galvojima išeitų kad tie ku- yra žemiau jūros paviršiaus, kongresmanas daugumos lyde-
rapilįo seimo daugumos rezo- dodami (ne varpininko Ku- rfe reikalautų įr dabar ’ tik įteikia tik prakasti ‘ ..................  " ‘

lietuvių tautai pačiai “apsis-* įlankos pakraščio kalnyną. ‘ ir grama skamba taip:
ir mažumos už apsisprendi- Naujienos kairiųjų rezoliu- presti”, būtų didesni demok- vanduo galės užlieti didelius "Nelaimingosios Pabaltijo 
mą, rodo savo solidarumą ciją laiko “demokratiškesne”. ratXi n* nirmnnsins plotus, ligi Biskros. Susidary- valstybių estų, latvių ir lietu-

NAUJIENOS AIŠKINA APIE PETRAPILIO SEIM|
SPAUDA

liuciją už nepriklausomybę dirkos himną!) išėjo iš salės.

(Atkelta iš 1 psL)

MES VISI TIKIME

iš Gabes ns John W. McCormack. Tele-

, .... ratai už pirmuosius.
su apsisprendimo reikalau- Demokratiškumo argumen- Naujienų akyse kairiųjų ty ežeras, kurio ilgis būtu 250 vių tautos, pavargtos draugo 

rezoliucija demokratiškesnė kilometrų, o plotis lig 40—50 su vengrų, rumunų ir kitų to- 
už pirmąją. Dėmesio verta, kilometrų. • kių pat kraštų tautomis, pasta-
kad Naujienų galvojimas yra Pagal Lesseps apskaitymą moju metu retai 
priešingas valstiečiu liaudį- tai galėtų būti plotas buvusios džiaugia taikos palaima. Po
ninku lyderio M, Sleževičiaus Saharos jūros, kuri buvo su- pirmojo pasaulinio karo jos
galvojimui. Pastarasis ir Pet- naikinta gal būt gamtos ka- brangia kaina atgavo savo ne- 
rapily pasisakė už nepriklau- tastrofos kaip ir Atlantida, priklausomybę, o tarp abhjų
somybės reikalavimą. Pagal Vietoj buvusios jūros ar ežero maždaug per dvi deka-
Naujienas jis mažesnis de- beliko smėlynai ir kur nekur das jos tvarkėsi savo nuosavu 
mokratas už tuos “kurie bal- neįžengiamos pelkės, .kurių demokratijos pasirinktu keliu, 
savo už apsisprendimą. Ir so- vengia ir Saharos klajokliai Mes laisvajame pasaulyje jų 

gyventojai“: neužmiršome. Mes visi t&ime,

tojais. Laikraštis randa, kad tas: “Dešinieji siūlė, kad Pet- 
“skirtumas tarp jų (rezoliuci- rapilyje susirinkę Lietuvos 

emigrantai tuojau paskelbtų 
Tik antroji (už apsisprendi- Lietuvos atsiskyrimą nuo Rū
mą) buvusi “demokratiškes- sijos, nors jie tam neturėjo 

jokio įgaliojimo iš Lietuvos 
Didelio skirtumo Jaikraš- žmonių”.' O “antroji rezoliu- 

tis tarp rezoliucijų nemato, cija reikalavo pripažinti lie-
Bet tai nereiškia, kad jo ne- tuvių tautai teisę pačiai iš

spręsti savo likimą... Šios kai
me. Jei daugumos rezoliuci- riosios partijos anaiptol nega- 
joje buvo pasisakoma: “Visa Įėjo jausti, kad Rusijoje gy- 
etnografinė Lietuva privalo venančios išeivijos seimas 
tapti nepriklausoma valsty- turi teisę kalbėti lietuvių 
be...”, tai jie matė savo reika- tautos var d u”.
lavime skirtumą nuo mažu- Teigime apie “dešiniųjų 
mos rezoliucijos “reikalauti reikalavimus” tenka atitaisy- 
pripažinti,... kad lietuvių tau- ti iškreiptą tiesą. Ta rezoliu- 
tai priklauso politinio apsis- cija negalėjo ir nesirengė 
prendimo teisė”. Jie ■ matė, uzurpuoti lietuvių tautos 
kad mažumos siūlomoje re- teisės, nes ji tik reikalavo 
zoliucijoje prileidžiama dar Lietuvai nepriklausomybės

W1NTER GARDĖN TAVERN Ine. i

Baras. Sale vestuvėms*
parengimams, susirinki

niams, etc.
1883 MADISON ST.

VYT. BELECKAS savininkas

BROOKLYN 27, N. Y

:< *
m Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas »::< * i —>•

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

įęt mokamai.
cialistai liaudininkai nersi- gyventojai“.' neužmiršome. Mes visi tikime, w
organizavo paškiau pagal M. Reiktų prakasti tik pakraš- kad neužilgo baigsis |U nelai- uomoia už „neinama kaina.
Sleževičiaus iniciatyvą. Pa- čio kalnyną per 13 kilometrų, mes ir kad jos vėl atgaus savo l
gal Naujienų supratimą jie Ir tada. milijonai žmonių ras- puoselėtą laisvę." i 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- gg
tada turėjo virsti mažesniais tų gyvenimo naujas sąlygas. Po kalbų ir diskusijų buvo mis. 
demokratais. P. Leonas ap- Naujai laimėtų .dirvų derlius priimta rezoliucija. Joje reika- 
gailestavo, kad jis pasisakė per trejus metus grąžintų kai- laujama: kad visos laisvojo pa- g? 
prieš nepriklausomybės rei- nyno gręžimo išlaidas. Pats šaulio vyriausybės savo dele- 
kalavimą. Vadinas, jis matė darbas galėtų būti su dabartį- gacijas JT inštruktuitų kuo- 
tose rezoliucijose skirtumą nėm technikinėm .priemonėm greičiausiai sušaukti JT gene- įgį Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml- ŠDĖ 

.. . .. . . , ir pripažino pirmos pranašu- atliktas per trejus metus. ralinę asamblėja posėdžio, ku- Wgalimybe, jog lietuvių tau- ( 'privalo tapti nepriklauso- * Naujienų suprati- O kad Sahara kitados buvo name turttų boti <
ta gah ir nepasisakyt, už ne- ma valstybei o ne pati nore- p tai t vjrto kitokis kra5t rodo nc uk <
priklausomybę. Mate tą .r 'jo t, nepriklausomybę skelb- mažesniu demokrati prisl- -legendos, ne tik senųjų grai- k«nM»r^^7XX <
su daigu^nu“ d™ r žtandien vSme Sy P*“”* t-*"* ** *Xs
monttratvviai su raudona išbllškvti lietai i/ameri- TačiaU vieIW dingusią Afrikos karalystę, priemone prid Sevtotų
mo s raty i su o a . .y. ”eluvlai ir Naujienų polemikoje yra pa- bet ir iškasenos, miestų ir rū- vykdyti nirmMim'JT
vėliava ir internacionalą gic- kiečiai jų draugai reikalauja o^ento Wbą va- mų griuvėsiai. •*.

dindamos “politiniu naivu- Atrodo, tik imki kapitalus, rmoliuciją, liečiančią Kviety 
mu", “pasakom”, šiuo tarpu dėki juos į Saharą, kad atsi- pmatdojimų h- deportecity 

' nebevartoja savo įprastinio imtum keleriopai. Ret visam "uii^^nn k, suorganbavimą 
polemikos oponentui termi- tam didžiausia kliūtis esanti ui—y tarptautinėje kmtfreU* 
ho: “šmeižia”. • politiniai neaiškumai. j. rinkiny. 3. iHaryti R- JT

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

KALAISKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

R**«arch M SpMra Hoapttal hM 
furthcr t® the HTectlvneM et 
Chirvprectic'e etuck ta tktt ė" 
See your lotai chiroyet« aa 
fer nree literatu* ta MS tai

MULTIPLE SCLEROSIS? Tol.: APplegete 7-0349

* politiniai neaiškumai;
—T"

Lenkijos į satelito padėtį.

• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

Muitiple «eler«Ma manlfcMa tttett 
la fuartldnlnC of tM

RrcOTtry <l*p»nda ta re- 
artivatlon of n*rv* omenį te reatore 
harmonioua eperation of the body’a 
normai procem-*. Tlils. Chirepractlc 
endravora to do—and bos bėen mc« ■ 
eesstol in the treatmtat of ao many 
caoes that rafferen irom atglttplo

GonraIka ghuMl Prancūzijai. Bent didžioji da- Mdją.
, birželio 26 parti

jos komitete sekretorius Go- 
mulka pareiškė, kad jo opozi
cijai nepasiseks sugrąitinti

BANGA TELEV1S1ON SERVICE

TALARSKI
FUNERAL HOlfc

KartferA Cm

L-0S5, Denvcr 20, C«t.

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI 101—Fl 7BLAUPUNKT' aparatai, bei 

viefmiei HI-FI fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA: *

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 8 vai. ryto iki 7 v.v



prasideda

kuri

draugą iš

Kenčia

Virgin!*, saniansi* kolonija, 
pirmoji pavedė savo atstovui 
iškelti kongrese jtepnklauso-

akyse Vatikanas yra nevertas 
dėmesio, nes jis divizijų netu-

turi tašę 
kodėl jie turi 
Anglijos kara-

“O kiek popiežius turi <fivi-

Tai klausimas žmogaus, ku
ris tepripažįsta prievartos,

. Liepos 4 dekliara'ija skelbia 
ne tik naujos' valstybės gimi
mą. Dekliaracija turėjo įtikin
ti pačius amerikiečius, kodėl 
jie turi būti nepriklausoma 
valstybė.Ji tarėjo^ duoti -filo
sofiją, kodėl jie 
keisti valdžią, 
atsisakyti nuo 
liaus.

Dekliaracija 
nuo to, kad: 

visi žmonės

Į visus amerikiečių skundus 
ir prašymus atėjo pagaliau 
Anglijos karaliaus atsakymas. 
Gal mažiausiai lauktas — 

karalius Jurgis 1775 rug-

Tai buvo birželio 7 1776. 
Kongresas nesprendė, tik iš
rinko komisiją projektui, pa
ruošti. Komisijai pinnminka- 
vo Thomas Jeffersonąs. Tada 
jis buvo 33 metų, žinomas sa; 
vo plačiu išsilavinimu. Jis ži
nojo, kad nepriklausomybės 
paskelbimas gali įtraukt Ame
riką į didesnį karą su Angli
ja, kuri geruoju nenusileis, ta
čiau jis tikėjo, kad ?

"laisvės medis turi būti lai
kas nuo laiko palaistomas pa-

j Nors dektiarąetja, ūd jj bu- 
vo liepos 4 Kongreso priimta, 
dar buvo kaitaliojama, tačiau 
pagrinde ji liko'ta, kokia buvo 
Jeffersono parašyta, ir dėl to 
jis laikomas Amerikos Nepri
klausomybės dekliararijos au
torium.

mo ir katalikybės. Kova eina 
ir Lenkijoje. Lenkijos tikin
čiųjų padėčiai pagerinti Vati
kanas padare tam tikrą žings
ni dėl Lepkijos Vokietijos sie
nų. šventasis Sostas — rašė 
laikraštis — nepripažįsta sie
nų pakeitimo, kol jos nėra nu
statytos taikos sutartyje. Dėl 
to Vatikanas lig šiol vengė 
skirti naujus vyskupas tose 
vyskupijose, 'kurios teko Len
kijai iš Vokietijos. Wyszyns- 
kio atsilankymo metu Vatika
nas paskyrė Poznanės arkivys
kupu Wyszynskio 
kalėjimo laikų.

■ Tačiau laikraštis 
kad kardinolas

Iš tiesų jie savo darbais jau 
skyrėsi nuo Anglijos; jie prie
šinosi Anglijos karaliaus poli
tikai, maištavo. Bet jie tikėju 
tais maištais priverstą karalių 
sušvelnėti, imtis žmoniškesnės 
politikos. Jie bijojo sau pa- 
tiem ištarti, kad jie jau eina 
prieš ištikimybę karūnai Net 
einant jau kovom, karininkų 
pokyly, dalyvaujant pačiam 
sukilėlių vadui Washingtonui, 
buvo pakeltas tostas... už 
Anglijos karalių...

Nei pirmasis kongresas nei 
antrasis nepriėmė nutarimo 
atsiskirti nuo Anglijos. Net 
tada, kad už Amerikos laisvę 
ir nepriklausomybę jau buvo 
Lesingtone pasiliejęs kraujas.

Psichologinė dirva dar ne
buvo pribrandinta. Ją labiau
siai paruošė du įvykiai...

LAISVĖS STATULA, kuri* Praocfaij* pMfovaMjo Anaerflni jos 
nepriklausomybės paskelbimo UmOnet meto paminėti. Pati sta
tula buvo baigta statyti .tik 18M. Ji sveria 22S tonas. Statula ir 
darbas atsiėjo MMto doL Statulos galvoje lengvai gaU sutilpti 
to Įmonių, ant jos Minto 12.

pastebėjo, 
Wyszynskis 

buvo priimtas Romoje santū
riai. Tuo parodytas vengimas 
demonstracijos, kuri galėtų 
būti išaiškinta Vokietijos ne
naudai, ypačiai • pasunkintų 
Adenauerio padėtį prieš rinki-

—----- L .-rir * uintinn?
r>nitidMis juoccsi

T* kolektyvinius prašymo* ir B monarcho teisingumo ir ne- 
Wj Iraratini, pęiręii^' *

mat tų įstatymus, kuriais Khtan- 
dojami. Kai karalius neatsilie- 
pė, jie'rengė sabotažą, bandė 
savo tautiečius, kurie mėgino 
pirkti arbatą ar vykdė kitus 
anglų pareigūnų įsakymus.

Daugumo* opinija neš kon
greso kaitino ImmliMi* niinio> 
tortas, betgi karalius akyse 
buvo n*p«ii*8*mas ir vijo ša
lin mintis skirtis nuo Angli-

savo 
savo

Ugninga kalba ir jausmas 
kaitinę labiausiai jaunuosius 
žmones ir skatino pasirinkti 
vieną iš dviejų: ir toliau pasi
duoti tironui ar pasirinkti lai
svę ir laimę savarankiškoje 
respublikoje.. Brošiūra degi
no karaliaus ženklą iš širdies; 
ji kaitino rinką kovoti..,. _

Brookiyo. N. V. 
HaM yonr ______
Fvrtisn .......r. ,

yra sukurti ly
gūs; kad jie visi yra savo kū
rėjo apdovanoti tam tikrom 
neliečiamom taisėm, tąjp ku
rių yra gyvenimą*/ laisvė ir
iamės siekimas. Kad tom tei
sėm apsaugoti yra sudarytos 
vyriausybės, kildinančios savo 
valdžią iš valdomųjų sutikimo; 
kad jeigu bet kuri valdymo 
forma ima tiem tikslam kenk
ti, tai tauta turi teisę ją pakei
sti ar pašalinti ir sudaryti nau
ją vyriausybę... Tuo tarpu 
išmintis diktuos, kad vyriausy
bės, seniai sudarytos, nebūtų 
keičiamos dėl lengvų ir praei
namos reikšmės priežasčių...

Dekliaracija vėl grįžta prie 
teisės ir pareigos pašalinti to-

varta. Vatikanas remiasi ne 
prievarta, bet idėjos ir mora
lės jėga. Popiežiaus kalbos ir 
enciklikos yra sekimas, to, ką 
Kristus darė nuo Kalno, kai 
skelbia Palaiminimą.

Tai ne prievartos režimas, 
bet laisvės — įspėjimas, pa
mokinimas, padrąsinimas, ku
ris prašneka į žmogaus, laisvą 
apsisprendimą.

Divizijos ir Palaiminimas
Po Lenkįjos kard. tfyszyns- Vatikano pažiūras į Europos 

kio apsilankymo Romoje įdo- problemas, Stalinas su pajuo- 
mių pastabų pabėrė N. Y. Te
įneš bendradarbis C.L. Sulz- 
berger.

Rytinėje Europoje* — paste
bėjo jis —eina kova už gyven-

Smurtas šiandien tebeturi 
persvarą. Smurtą kenčia šim
tai milijonų žmonių, 
kaip niekad anksčiau.

Gal kaip tik dėl 
siautėjimo, pastebime 
reiškinį* kaip niekad anksčiau ptūčio 23 išleido proklamaci- 
valstybės stengiasi prie Vati- ją, kurioje skelbė, kad Ameri- 
kano laikyti savo atstovus, ko* kolonijose yra revoliucijos

kią vyriausybę, kuri piktnau- 
dojimais ir uzurpadjom virs- 

< ta gyventojam «despotizmu, ir 
po tų principinių pasisakymų 
jau teškia patį svarbiausią da
lyką,*—kad Anglijos karaliai 
yrą virtę uzurpatoriais, despo- 

\ tais. Jiem dekliaracija pa
teikia kaltintinus vieną po ki- 

* to. Arti dvidešimt kaltinimų.
Tada tik jau eina trečia ir pa- 

i ti svarbiausia dekliaracijos 
> dalis—išvada, kad:

šitos Jungtinės Kolonijos 
yra ir pagal teisę privalo būti 
laisvos ir tMprtidašsomos vel- 

. stybės; kad jo* yra atpalaiduo
to* nuo bot kurio* prfldauso- 
mybės Britų karūnai ir kad 
viri politiniai ryšiai tarp jų ir 
ftlOTinifoi Britanijos valstybė* 
yra ir turi būti visiškai nu- 

1 traukti; ir kad jo* kaip lais-

. . . . net ir nekrikškioniškų tautų padėtis.
Pažymėtina ir tai, tai kar- valstybės; anksfiau ne- Vadinas, revoliucionierių, 

dinolo priėmimo m moję pranešama apie tokias sukilėlių vardas teko ir tiem, 
nebuvo atstovoLe josegzi- maldininkų, tikinčiųjų kurie kaltino ministerius, bet
tinęs vyriausybes (Į^adone}, uetįįjnįįųjų apie atstovus ne karūną. Tai buvo smūgis, 
kūną Vatikanas pnpažįs- musulmonų, žydų, kurie smur- kuris sukrėtė karūnai ištiki- 

to ištikti kreipiasi į tą, kuris mųjų galvojimą.
Tuos faktus suminėdamas, skelbia Palaiminmą. Antras smūgis atėjo iš po

laikraštis daro išvadą, kaip jj. priešingai. Oxforde, Ang- anglo rašytojo Thomas Pine 
Vatikano politika moka kant- jįjoje, dabar įvykęs Rusijos plunksnos. Po penkių mėne- 
riai išlaukti ir kaip moka iš- specialistų suvažiavimas kon- šių nuo ano karaliaus atsišau- 
balansuoti santykiuose tarp į- statavo, kad Sovietuose įvykiai kimo Pine paskelbė Philadel- 
v airių valstybių. kultūriniame ir intelektuali- phijoje knygelę, vardu “Com-

★ niame gyvenime parodė, jog mon Sense”. Knygelė buvo
Vatikano politinę reikšmę be teroro valstybinė kontrolė nedidelė, tik 50 puslapių, bet 

nevisi lygiai vertina. Esą kai daros vis labiau bejėgė min- jos įtaka buvo didelė. Iškil- 
Stalmui buvo pranešta apie ties uniformingumui išlaikyti, mingu patosu jis griovė pa-

IMtf 
«MO

jo* tari pilną galią dcetoti ka
rą, daryti taiką, sutartis, kurti 
prekybą ir daryti visus lotus 
aktas, kuriuo* turi teisę dary
ti napriidausomos valstybės.

Ir pabaigai grįžta prie to, 
nuo ko buvo pradėję — prie 
Kūrėjo, kuris žmogui visas 
tas teises yra davęs:

Tvirtai -pasitikėdamL^Dieviš? 
Ičosios Apvaizdos, globa, mes 
pasižadame vienas kitam pa
remti šią dekliaraciją 
gyvybėm, savo likimu, rr 
šventa garbe.

Tokia yra dekliaracija, 
buvo 13 valstybių priimta 
1776 liepos 4. Dekliaracija da
vė aukštesnį tikslą kovai. Ko
vas įprasmino. Bet tai; kas 
buvo dekliaruota, reikėjo dar 
iškovoti, anot Jeffersono, rei
kėjo “laisvės medį palaistyti 
patriotų ir tironų krauju”.

(Bus daugiau)

Slenbant. amžiams, lietuviai Ambrozevičius, inž. Jonas An- 
taip pamik) kryžių, kad be jo tanaitfe, agr.' Aleksandras Bo- 
negati gyventi, kur jie bebūtų, guslauskas, dr. Eliziejus Drau-

Šiandien lietuviški kryžiai SeIis’ Aleksandras Gra- 
šviečia visuose pasaulin kraš- bauskas, prel. Kazimieras Mi
tuose. Jie primena laisvajam liauskas, industrialas Antanas 
pasauliui Lietuvos pavergimą Pavilonis, Liet. Kolonijos ka- irmūsų kovą už NepriSusoT P***“* Rag^ns-

mybės atgavimą. kas» P1^

įvairių mados reikmenų bei tai turtingieji miestiečiai ir kambarį įėjo policininkas Jo- toriškasis smuikas, tikriau į Vieną. Ten Kaertneringe 
dalykų vardus, puikiai juos artistai. nas. sakant, už jį sumokėti pini- esąs didelis griežtuvų sandė-
išmcAo tarti ir atsiminė; ta- Atsitinka ir išimčių. Tikrai Buvo vasaros metas, tad gai? lis, kur jisai galėtų parodyti
čiau dar labiau nustebo, kai didžios aristokratijos ponios jis tebuvo apsivilkęs išeigine — Kai paskutinį kartą tu- savo pirkinį. Mėsininkui ne
pastebėjo ją labai lengvai kartais taip pat šio to pasi- striuke, o ant kairėsės krū- rėjau malonumą regėti tanas- reikėjo šito sakyti antrukart: 
orijentuojantis tokio įvairu- rūpina iš Pešto firmų. “ “ .................. _ . - _ .
mo, tokio aikštingumo, to- Nesiperka nieko pasiūto, nis nuopelno kryžius su vai- simeni, kad tada aš minėjau, dė į Vieną. Pirklys1 apžiūrėjo 
kio sudėtingumo madų skir- bet tik siūdinasi. Tačiau to- nikų. Matyti, atėjo pasigirti, jog beveik turiu rankoje va- smuiką ir klausia mėsininką: 
tumuose, kai pažino įmant- klos ponios tikrai žiemoti su- Tad vis dėlto gavo jį galų gį. Ir pavyko jis man sučiup- — Ar tamsta žinai, koks 

i- rų jos skonį ir kainų svyra- važiuoja iš savo pilių. Iki to gale. ti. čia smuikas?
vimo suvoktaną. Iš kur ji vi- laiko panelė Lidija rainiai ■ Tūkstančius kartų prašėsi — Iš tikro labai įdomu, — Man sakė, kad tai esąs 

47 rą persikėlė gyventi į naują taip puikiai žino? gali darbuotis. dovanojamas, kad išdrįsta kaip tatai atsįtikb? kažkoks Stradivatijaus, ar
Kai jfingtuvių iškilmės bu- butą. Iš ten, kur liepiama, šian- Tiesą sakant, kartais atsi- trukdyti panelę Lidiją nauja- — Jeigu tamstai nenusi- kas panašaus!

vo baigtos, visi grįžo į “2a- Ten ji rado naują aplinką, dien jai to prireikė ten, kur tinka, kad koks nors didikų jame jos bute, kuris esąs la- bostų, mielai papasakočiau. — Bet čia daug garsesnis 
liąjį Rojų”. Tenai viri pui- naują draugiją ir naują tvar- tenka tarnauti. “ponas” užklysta į krautuvę bai šaunus. . Iki šiol, tiesą sakaht, tamsta smuikas už Stradivarijų —
kiai linksminosi drauge su ką; tačiau bematant su vi- . Kad ir dažnai tekdavo jai nupirkti savo širdies pasirin- — Čia aš esu ta pati varg- visada tegirdėdavai aj^e ma- tai “DniflOĮūagaro”, italų
ponu Tarasu, pustrečio čigo- skuo sujuųko. * susidurti su žymiausiomis ktinei kokią nors nesitikimą
no orkestras griežė iš peties. Vięa, ką ji čia aplink save sostinės moterimis, tačiau dovanėlę; o tie pernai mato

Vakarop atvyko į vestuves matė, buvo griežtai priešin- iki tol niekas jos 'nepažino, ir pąnelę Lidiją sūkinėjantis 
ir tasai bekojis elgeta. Ponas ' ' — - - -
Tarasas, ūmai tapęs labai 
dosnus, taip uoliai pylė jam 
stiklą po stiltio, jog galiau
siai vargšas luošys, linksmai 
nusiteikęs, drauge su Pranta pat skurdas, 
ėmė čerdašių šokti: franys Kas pats

Atsitinka ir išimčių. Tikrai

TURTINGI tinęs šalies žypčiojo sidabri-
Ą

SKURDŽIAI ■'3

ga tam, ką matydavo pirma. Tai lengvai pateisinama ta po Jmonę ir magazino galvos 
“žalajame Rojuje” viešpats- ajrfinkybe, kad Vengrijos di- akivaizdoje negali susilaiky- 
vo skarmalotasis skurdas: o dikai visus drabužius papra- ti nepastebėję, jog ta gražuo-

šilku ir mezginiais — taip žiaus. Tiesa, Pešto krautuvė- dingusiąją grafaitę. Tačiau 
se jie gautų visų tų pačių galva įtikina juos dokumen-

M. JOKAJUS

taip, kaip buvo įamžinta vie- skurdesnis.
name paveiksluotame liau- tokiom sunkiom aplinkybėm dinys galima stebėti Pešto jaus” pasauliuko tik viena 
dies laikraštėlyje, “Skurdžių mokėjo būti patenkinta kfe- krautuvių languose beveik Cičytė bepasiliko su Ūdija;

-------- .____ ___ n - -__ —__ a—_______--------------------------------------------------------------------------------- w« - i— t—' ------  .. --------

Aiškus daiktas. Kiek

mylėjo. Mėsininkas nebesakė

nudūmė nar
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VISI Į PRANCIŠKONŲ
RENGIAMĄ

LIETUVIU
DIENA PIKNIKĄ
Šiemet tą dieną sueina 10 metų nuo Lietuvos 
pranciškonų įsikūrimo Kennebunkporte, Maine

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos mišios Liurdo grotoje. Laiko 

Provincijolas T. Jurgis Gailiušis. Pamoks
lą sako’prel. Pranciškus Juras. Po mišių 
iškilmingas pamatų prakasimas naujai 
gimnazijai.

12:00 vai. Pietūs.

3:00 vai. Iškilmingas Kūdikėlio Jėzaus ir Fatimos 
šventovės pašventinimas. Apeigas atlieka 
prel. Pranciškus Juras.

4:00 vai. Meninė programa. Tautiniai šokiai, išpil
do mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. 
Onos Ivaškienės. Dainos, — atlieka solis
tas Vaclovas Verįkaitis iš Toronto, Kana
dos, ir jo vedamas kvartetas.

Visus kviečiame dalyvauti šioje džiaugsmo šventeje, 
pasimaudyti Atlanto bangose, paragauti gardžių 
valgių ir gėrimų, pasimatyti su senais pažįstamais 

ir draugais.

Tėvai Pranciškonai, 
Kennebunkport, Maine



Padėkit vaikučiam atostogauti

DARBININKAS

į< festivalis

sovietų

Mtfaų firma dabar taip miorganizuota. kad kiekvienas siuntinys iS- 
siuneiamns per 2-S dienas Ir adresatą pasiekia per 6-S savnifes.

Mes, tremtiniai, . per . savo 
bendruomenes įvairiose valsty
bėse, taip pat turime būti vie
ningi. Vardan toė vienybės tu
rimeatsisakyti irsavo žalingo 
individualizmo. Jei mes vienin-

ką. Paskutiniu laiku St Bara
nauskas savo balsą tobulino 
pas vieną garsų mokytoją Ro
moje. Su mieluoju solistu išsi
kalbėjus, teko patirti, kad' V. 
Opera pasiūlė jam pasirašyti 
Vokietijos Wiesbadeno Miesto 
sutartį palankiomis sąlygomis 
ir už aukštą atlyginimą, kad 
sutiktų būti šios Operos solis
tu. Tuo tarpu sol. St. Bara
nauskas -sutarties dar nepasi
rašė — neužilgo jis išvyksta į

Darnos choras, su jau įpras
tu deriningumu bei įsijautimu, 
padainavo šias dainas: Sėdžiu

Minia juos sutiko Audrin
gais plojimais. Rikiuote apėję 
aikštę, grupės sustojopakraš
čiuose. Tada pro kitas duns 
įžygiavo 9 Chicagos lietuviškų 
parapinių mokyklų jaunimas. 
Jų buvo keli\ šimtai. Pripildę 
aikštę, jid paskiau -susėdo sa
lės gale.

šventę

Viešbučio gražioje salėje 
tvarkingai iškabinti 171 kūri- 

P. J.

kalbėti lietuvių kalba, paklau
syti lietuviškų dainų. Ateityje 
pažadėjo atsivežti ir kitus savo 
vaikus. Tokie sąskrydžiai esą 
geriausia proga prisiminti Lie-

sipasakoti, pasiguosti ir nusi
kratyti aplinkos blogiu, netin
kamais įpročiais, labiau pamil-

i atida-
_ _ r . šventės j? Malūnas, Noriu miego.)

JA Valstybes, pas savo šeimą, , rengimo komiteto _ pirminin- 
kur galutinai apsispręs.

Visos sąskrydžio dienos pra
bėgo malonios, lyg pasakoj. Jos 
ilgai, ilgai pasiliks dalyvių at
mintyje. Tačiau būtų gerai, 
kad jos kasmet pasikartotų ir 
gal vis kitoj vietoj, kad visų 
kraštų lietuviai turėtų galimy-

universitete gavo teologijos 
daktafb laipsnį.

NEW YORK CITY, 78 Second Avė.. Tel. ORchard 4-1540 
DETROIT 12. Mich.. 11601 Jos. Campau Avė . TO 8-0298 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany Avė, CHapel 7-5164 
LOS ANGELES. Calif.. 121 So. Vermont Avė.. DU 5-8550 
PHILADELPHIA 23. Pa.. 832 No. 7th Si.. Tel WA 3-1747 
CHICAGO. ILL. 3741 W. 28th St.. Chicago 23. TU. 
NEWARK. N. A. 263 Market St.. Newark, N. J.

• Vinco Krėvės varde lite
ratūrine premija antrą kartą 
bus paskirta Lietuvių Akade
minio Sambūrio Montrealy- 
je, Kanadoje UŽ1955-6 m. iš
kištą, dar nepremijuotą lie
tuvių grožinės literatūros 
kūrinį. Premijos dydis. — 
500 dol. Jury komisija (dr. 
H. Nagys, B, Pūkelevičiūtė. 
J. Kardelis, K. Veselka, B. 
Ciplijauskaitė) knygas jau 
pradėjo svarstyti.. Premija 
bus paskirta rugsėjo 21;

• Australijos lietuviai ruo
šiasi išleisti inetraštį, kuria
me apžvelgs dešimties metų 
lietuvių gyvenimą Australi
joje;

• Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga minėjo dešim
ties metų sukaktį. Per Sek
mines Lietuvių Sodyboje įvy
ko Sąjungos atstovų suvažia
vimas. Naujon sąjungos yal- 
dybon išrinkti: pirm. M. Ba- 
jorinas, nariai: kum P. Dauk-

vietų kontrolę. Hitlerį Vaka- «**■**¥ VM**I~’*
*___, . mes eaftuca jėca. na Įnirti

rai nugalėjo, nes turėjo laiyy- *■ ■ ■
no persvarą. Neužilgo tokią 
laivyno persvarą prieš Vaka
rus turės sovietai. Po šėšių 
metų sovietai turės tiek A ir 
H bombų, kiek visas laisvasis 
pasaulis paėmus draugėn. Po 
to sovietai iUudštyHuHimMTi- .............___mą — pa^Sti vakarie- tai su taūmis akmtosi ir ki-

nuoliUM tremties zvvenimuL P“®™ nepertraukiamai plo- rie yra išsibarstę po mažės- kurte sutiktų apmokėti vieno 
Ji trndo lietuvybe šfenm dfcte- bi8UO>nt’ Padainavo nes kolonijas, kurte neįeina vaikučio stovyklavimą. Už

* dar dvi arijaą i* operų — viri į minėtas kategorijas. Jiems geradarius bus atlaikytos šv. 
programos. Programa baigia- kaip tik yra pats didžiausias mtiBra gandoje Einsiedeln 
ma sugtedaat chorui ir visiems pavojus nutausti, žūti Lietu- Marijos Šventovėj. Šveicarijoj, 
daiyriuns lAtuvos Himną. vai. prašau vaiku

čių vardu Išgirsti šį mano 
prašymą jr iš anksto nuo* 

širdžiai "d&oju. Pinigus siųs
ti mano adresu:

bendruomenės reikalai. Su
važiavime dalyvaus apie 60- 
70 asmenų. Paskutinis toks 
suvažiavimas įvyko 1955 m.

Galim* aiųatt nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai. vaw. 
tai. siuvamo* marinos. aknniionai ir 1.1.

Garantuojame gavėjo paairaAyta kvitą.
Firma atidaryta kitądien. Sekmadieniais nuo fr vai. ryto iki 6 

vai. vak. SeStadtcniai mm p iki 4 vai. po pietų.

- - Uždaromąjį žodį tarė LB
kas, n* tolimesnei programai ChicagOs pirmiBin.
vadovauti pakvietė Juzę Drož- j. ir tauti-
vardienę. Ji perskaitė tris at- nją šokių šventės komiteto 
siųstus sveikinimus: ‘kardino- pirmininkas Br. G. Skotas. Ja
las Strkh, negalėdamas dėl da išžygiavo iš aikštės šokėjai 
kelionės į Europą dalyvauti, į. išneštos vėliavos.
laišku sveikino festivalio da- šventė praėjo labai sklan- 
lyvius. _ tižiai ir tvarkingai, su retu

Su dideliu entuziazmo buvo entuziazmu ir paliko visiem 
sutikta prezidento Ęisehhowe- gražų įspūdį. Programa truko 
rio telegrama. 3 valandas

tynas šiuo metu gyvena New 
Yorke ir yra Liet. Laisvės Ko
miteto narys,

Amerikos Balso lietuviško a

Po prof. J. Ereto paskaitos, 
kun. Bangai tarus uždaromąjį 
žodį, toje pačioje salėje įvyko 
aukšto lygio dainos meno kon- 

programą išpildė 
muziko M. Budriūno įgudusiai 

laivynas jau antroj vietoj ir vis Mūsų didelė jėga yra sovietų vedamas ir gerai paruoštas 
smarkiai auga. Atėjus momen- vadinami satelitai, kurie klek- cfaoras tf solistas Stasys 
tiri, sovietams bus lengva per- viena proga gafi išvirsti penk- Baranauskas pianinu palydint 
kirsti (iš Petsamo uosto ba- tąja kolona ir kurie pririša la- vokiečių pianistui J. Raime- 
zių) Washingtono — Londono bai daug sovietų kariuomenės, 
ašį. Viduržemio jūroj taip pat Tačiau Vakaras išgenėti gali 
jau daug sovietų laivų, kurie tik pilnutinė Europos vteūybė. 
gali paimti Suezo kanalą į so- Tik per suvienytą Europą ir

• Saleziečių gimnaziją Ita
lijoje, Castelnuovo Don Bos- 
ko miestelyje, (30 km. nuo 
Torino) šiemet mini penkerių 
metų sukaktį- Sukaktis bus 
paminėta vasarą kalnų va
sarvietėje.

16 Gimnazijos Mokytojų Tary
ba ir mokiniai tai mini su di
deliu dėkingumu. p 1.

Tačiau Vasario 16 Gimnazi- . ., „ , -Tį.lr^Lll
j» atdUs priklamy, fino d- 
sų lietuvių jritikintao, kad bet- ptūgntaa žavėjo publi- Bent daliai jų gelbėti Ims-
kuri įstaiga tegaU egristndti ir ką, taftai fin proga negalima met Vokfetijoj yra orgartzuo-
sėknringai.dirbti, kada ji ne- JT***,. fflvfftatTiZ •t*tt** «*¥«hinėti aol Bara- jamos vasarinės stovyklos, į 
turi-jokių skolų ir turi atsargi- ***"”'^7__ t« nausko, kteris visus dalyvius kuriassustrenkaperSOvai-
nio kapitalo. Todėl ir dar kartą P""”1 —aavo touteo grožiu ir galybe tie- kūčių iš įvairiausių vietų- 

Kreipiamės į visus lamvojo pa- varnu* ra URMnasyni s>og nuaceuno. urąsMU galima Denarą mama, gyvenunaa.

• Austrijos lietuviai kuria 
savo biblioteką. Ji pavesta 
tvarkyti Vytautui Mituzai, 
Eberschwang b. Ried.. Feicter 
2. Austrijos LB krašto valdy
ba bus dBringa visiems, ku-

yra tik tyla prieš audrą. Jeigu nimą, kad taip blogai nebus.
Vakarai to nemato, tai mes tu- somėtas St. babanavs- nes Apvaizda ir mūsų gdežinis 
rime jiems tai lyg trimitais iš- KAS. ■ . pa.siryžjmas apsaugojo mus
trimituoti. Sovietai reikalauja nuo to iki šiol, apsaugos ir to-
Vakarus nnsiginkluoti gi pa- bėms. To akivaizdoje yra nuo- »
tys kaskart vis daugiau stiprė- stabu, kad atsiranda Vakarų solistas St.
ja. O Vakarai? Pirmasis Šiau- Europoje daug balsų, kurie rei- Baranauskas ir “Darna” 
rėš Atlanto Pakto (NATO) kalauja, jog JAV pasitrauktų
vadas norėjo turėti 62 divizi- iš Europos. Tiesa, amerikiečiai
jas. To negavęs, jis pasitrau- Europoje budi dėl savo reika-
kė. Dabartinis NATO vadas lų, tačiau tik jų čia buvimas ir

'feritinio ansamblio kankiinin- 
paskambinn tris dainas.

Pirmoji dafis baigta trim jau-
ILuUV ficf K.111 tiži to.

Antroj daly irgi suš^ti ma
siniai 9 šokiai (Sukčius, Jon
kelis, Senio polka, Sadutė, 
Oželis, Blezdingėlė, . Ragučiai,

' • Inž. J. Ramanauskas A- 
vellandoje, Argentinoje, turi 
vefzeklių fabriką.

laisvojo pasaulio vyriausybes 
ir visuomenes mobilizuoti žmo
nijos moralines jėgas bei im-

r zistuosime. Pasipriešinkime 
moralinei mirčiai, nes tik jiyraj 

L baisi — fizinė mirtis nebaisi.

kurie nepristigo nei pasiauko
jimo, nei ištvermės.' Vasario

T. Grikinas, F. Neveravičius 
ir P. Benderius. Suvažiavi
mas taip pat pasiuntė raštą 
Britanijos vyriausybei, pri-

akcijos teisingumui ir teisėtu
mui Centro ir Rytų Europoje

ti ir Vakarai, o jei jie to nesu
pranta — mūsų pareiga juos 
apšviesti. Deja, Vakarai šian
dien galvoja tik apie liuksusą, 
apie ūkinį stebuklą. Bet taip

Vasario 16 gimnazijos atsišaukimas

Tad kuo daugiau tokių sąskry- -1 
džių!

Tačiau mums esą reikia ir 
daugiau negu jausmų ar išgy- , 
venimų. Mums reikia dar ir ži- d

(Tęsinys iš prarito hr.)

Prof. J. Eretas šį kartą atsi
vežęs ir porą savo dukre
lių, kad . ir jos galėtų pasi
džiaugti, pabendrauti su lie
tuviais, bei latevai išsi-

savo gimines — artimuosius 
‘ likusius Lietuvoje, esahčius Si- _ 
- bire, prieš žuvusius besiprieši- atstatyti ir tuo pačiu pasaulio

nant okupantui. Drauge mes taikai apsaugoti.

vangos kovojančiomis paverg
tųjų mūsų tėvynių vidinėm jė
gom, ir pasiryžę nesvyruoja
mai tarnauti savo tautų laisvės

tremties uždavinius, kad geriau i 
juos galėtumėm atlikti. Ap
vaizda turi savo kelius, kurie į 
mums yra sunku suprasti, nes 
jie yra labai vingiuoti ir aplin
kiniai. Tačiau jie vistiek veda 
mus į Lietuvą. Šiuo laiku vie- 
nas iš mūsų uždavinių trem
tyje — suprasti istorijos boti- | 
zontus. Vengrijos įvykiai aiš- : 
kiai rodo, kad sovietai nei kiek 
nepasikeitė ir kad Vengrijos 
likimu jie grąso ir visam lais-.

nių šokių šventės komiteto 
pirmininkas Br. G. Shutas. ..Ta
da išžygiavo iš aikštės šokėjai, 
ir išneštos vėliavos.

Šventė praėjo labai sklan
džiai ir tvarkingai, su retu 
entuziazmu ir paliko visiem 
gražų Įspūdį. Programa truko 
3 valandas.

Tą patį vakarą Morrison 
viešbuty įvyko banketas;

• 'PARODA-.
To paties Morrison viešbu

čio atidaryta įvyko ir lietuvių 
dailės paroda. Joje dalyvauja 
39 lietuvių dailininkai: A. 
Cooper (Skupas). A. Galdikas, 
T. Galinionis. B. Vilkutaitytė- 
Gedvilienė, č. Janusas. V. K. 
Jonynas, A. Kairys, J. Kamins
kas. V. Kašuba, L. Kolba, J. 
Lukošienė, EI. Marčiulionienė, 
M. Markulis, Sesuo M. Merce
des B. Milaknis, R. Mozeliaus- 
kas, Br. Murinas, N. Vedegy- 
tė - Palubinskienė, J. Dobke- 

-vičiūtė - Paukštienė, J. Pau- 
tienius, J. PėnČyla. P. Puzinas, 
V. Raulinaitis. A. Rukšlelė,

čiams iš Europos, Kd tes tik mu$ ve™a Fer
JAV tokio ultMtmo nebijo, nrt

vi, svarinąs vadovaujančias vie- taciau sovietams užėmus JSu- . . .j, .
ropą, ateis eilė ir JĄ Valsty- 

maža dalele užraugtų didžiau- 
sias mases. Mus Dievas išvedė 
iš tėvynės tam, kad atliktumėm 
tam tikrą uždavinį, savo misi
ją, savo pašaukimą. Tačiau 
tremty ir mes pradedam “ap- bę jose dalyvauti.
taukėti” ir per tai einame į nu- Vieningi dvasia ir tikslais su 
tautėjimą, neatliekame savo tom dėl visiškos politinės lais- 

. pašaukimo, savo tautai miršta- vės, valstybinės nepriklauso- 
r me. Bet mes neturime irisės "" ~ ■.................

mirti! Fiziniai senstam ir mirš- 
tam, tačiau moraliai neturime 

'• mirti. Kitaip ir fiziniai gyvi bū- 
r darni liksime tik kaip vaikščio-

po langeliu — St Šimkaus, Kur 
girios žaliuoja — J. Gudavi
čiaus, Lmelius pasėjau — liau
dies daina, Die Heimat — von 

Brangus Tautiečiai! darni juos nuoširdžion lietuviš- Brūkner (vokiškai), Pūsk vė-
Lietuvio tremtinio pareiga ir kon talkon: savo aukomis at- jeli — A; Jurjans (latviškai), 

lietuvybės išlaikymo bei ugdy- palaiduoti gimnaziją nuo sko- Stikliukėlis — J. Karoso, Bur- 
mo uždaviniai mus įpareigoja lų ir sukinti normaliai darbo giesmė — abi
kreiptis į Jus, brangūs Tafctie- sąlygas.
čiai, ir pasidalinti bendrais <________ ___________ __________
džiaugsmais ir vargais. Tiki- 8ų kūdikis? jį yra reikalingas kaU8- M^kl» S®1®

kitų Baltijos kraštų laisvė 
būtų atstatyta. (

• Vokietijos LB apylinkių 
pirmininkų, seniūnų ir var- 
,go mokyklų mokytojų suva
žiavimas įvyks Vasario 16 
gimnazijos patalpose liepos 
20-21 d. d. Bus aptariami or-

ti savus. Čia esą galima atsi
gaivinti tokiais lietuviškais 
vaizdais, kokių niekur kitur

P ATI PATBUMIAOSIA FIBMA
Mielieji lietuviai, tremties vaites vaikučius atgauna dva- J f ” 

gyvenimas yra visiems sun- šioj, o taip pat ir fiztntai, I !- 
kus, o ką bekalbėti apie vai- kas augančiam jaunimėliui i » 
kučius, kurių jaunas šįrde- be galo svarbu. ’ I
les supa taip nedėkinga sve- Tačiau tokia stovykla bran- ' 
timųjų aplinka. giaj kainuoja — vienam

__________ _ __ v________________________________ Be Vaigo mokyklų, subu- vaikui HfaĄgnruM 15 deri. 2L ' 
mažėjo. Jei praėjusiais metais Tautiečiai, neužmiršti Ginui*- Kačaaauako, ir A. Kučiūno, riančių aplink save kelis šito-. nau, kad ir JAV lietuviams
rudenį skolų buvo 46 tūkstan- zjjos ir vasarą. Ariją Jš operos Aida — G. tus vaikučių, bė Vasario 16 pinigai nekrinta iš dangum,
čiai, tai šiuo metu jų liko per _ žinoine; koki svarbu už- VerA’ di C&nier gimnazijos, kuri priglaudžia bet pasitikėdamas Jūsų -šir-

davini ntHdta Varario 16 Gite. V" * ABasurro ’P®2*0 — u- per 100 lietuviško jaunimo, dies jautrumų, drįstu krėip-
naziia Ji ruošia tomu Otomano ir Ariją iš operos 2y- Vokietijoj mes dar turime ke- ys prašydamas, kad atstras-
Liet^os ateičiai Jhutfinja®- dė —- J. F. R Halevy. Be to, Uoiika štatų lietuviukų, ku- tumėt pavieniai ar būreliais.

Rašto sveikino konsulas dr. 
P. Daužvardis savo ir atstovo 
Washingtone J. Kaįecko^ var
du.

Šokių festivalis pradėtas 
suktiniu, kurį šoko visi šven
tės programos dalyviai, per 
500 jaunimo. Toliau 1 pašoko 
Kubilą, Kalvelį, čigonėlį (tik 
Onos IVaškienės vadovaujama 
šokių grupė), Mikitą. Kepuri
nę, Vėdarą, šustą, Lėtūną.

Šokiam įpusėjus atvyko su 
savo šeima Chicagos miesto 
mayoras Rilhard J. Daiey. Jis

• Paieškoma. Ona Čeka
nauskaitė — šapkauskienė. 
kilusi iš Akmenės parapijos, 
paieško savo brolių Prano, 
Antano. Adomo. Juozo Čeka
nauskų ir sesers Barboros, 
Egnotienės. Paieškomieji ar
ba žinantieji apie juos, prašo- 
mi atsiliepti žiuo adresu: T. 
Penikienė. 1297 Gatės Avė., 
Brooklyn 21. N.Y.

' v J. Naujelio, žodžiai Maironio,
Gimnazija yra tarytum mū- tėvelio dvaro — St. šim- 
________  ____________________- ------------— Swėney ir 

me, kad šiuo nuoširdžiu žodžiu kiekvieną dięną tatn tikrrT nn- Paulausko, žodžiai Balžio, Aus 

Jums neįkyrėsime. statyto kiekio, makitn Gimna- der Jugendzeit — von Ruek-
Nepasiaptis, kad Vasario 16 zijai išlaikyti lėšų teikia ne tik kert (vokiškai) ir Ko žilas ožys 

Gimnazija laikosi dosniųjų lie- žiemą, bet ir vasarą, ir ypač bliovė — Jakubėno. Dar vieną 
. tuvių pagalba. Nors ši pagalba vasarą ir rudenį, kada papras- dain3 padainavo už bisavimą.

trunka jau eilę metų, bet, ten- tai lėšų telksmas susilpnėja, ir Solistas St. Baranauskas 
ka pasidžiaugti, ji nemažėja, o mokykla gauna mažiau jplau- padainavo: Vai kur nužėgliuos 
didėja. Nuolatinių aukotojų kų. Vasario 16 Gimimą jos Mo- — St Šimkaus, Kur pražuvo 
parama gimnazija ne tik iki kytojų Taryba, taoširtlžiausiai tas takelis — A. Kačanausko,

DŪZGIA FEDERACIJOS STOVYKLA
Ir šiuo kartu jau ne vien tobulinimo reikalingumą. Kad 

žmonėmis, bet ir bitėmis. Bir- jaunimas augtų ir geresnis, 
želio 22 ALRK Federacijos steigiama ir ši ALRK Federa- 
stovyklon prie Manchester, ieiįos stovykla. Dieve ir tęvy- __ r____r f >

-. - , . . .. . Mich. susirinkę Detroito, Čle- nes meilė bu/ skiepijama jau- Trečiokaitė, J. Tričys, VI. Vai-
nuną’ ogai ne velando ir Chicagos LF bičių- nųjų širdyse. Nors šios mišios čaitis. VL Vaitekūnas, V. Va

liai užtiko medyje bičių spię- buvo aukojamos už 1941 m. raneckaitė, A. Varnas, VI. Vi- 
čių. Sumani ranka susėmė bi- sukilėlius, tačiau buvo prašo- jeikis, Ed. Walaitis, W. Wit- 
tutes popierinėn dėžėn, dar ma melstis ir už tuos, kurie kus, R. Žukaitė, 
sparte&iės rankos sukalė avilį stovyklą stato, jai aukoja bei Iš jų du jau mirę (Kamins- 
ir sekmadienį jau džiaugėmės už tuos, -kurie tai stovyklai, kas, šlapelis), didesnė jų da- 
bitelių darbštumu. Jos nfepik- jaunimo auklėjimui, vadovaus, lis iš Amerikos, bet yra iš 
tos,. kaip ir tie žmonės, kurie Apie, pusė antros žaliakal- Brazilijos. Australijos, Ko- 
sekmadienį susirinko išklausy- nio papėdėje buvo paminėtas lumbijos. 
ti pirmųjų šv. mišių, aukotų 1941 m. birželio mėn. sukili- 
stovyklos salėje. Ant labai 
kuklaus altoriaus degė pora limui vadovavęs Leonas Pra- 
žvakių, mažas kryželis žymėjo, puolenis. 
kad paprastas lauko stalas bitelės grįžo paskutinį e Adomas Brokas, klaipė-
šiuo karta yra Dievo rtoriuB. kart, avilin, namop traukė 'dietis pnej 5 me-

Kun. Br. Dagite lake šv. chicagieėiai. clevelandleflai ir tus mir6 Htremtas j Sibiru Jis 
misas Suskambo Pulkim detroiUeSai, visi žadėdami at- aktyviai reiat5si Klaipėdos lie-
an‘. eta! JLP°roS » d t stonuos „tae. Jo brote Mar-
tunų, nuaidedamas toli per atidarymo šventę. P. Natas 
Spyglio ežerėlį. Giedojo veik 
visas šv. Antano parapijos 
choras. St Sližio piano gar
sais palydimas. (Pianiną nese- . . - —... - ------------------------------ -
niai padovanojo stovyklai A. f .y™118 „„ v<^3as Mranchene. b^ęg ištremtas į Sibirą, 
M. Bankaičiai. Graži auka. Bū- birželio 28 dalyvavo Pavergtų ^bar sugrįžęs gyvena Miežiš- 
tų gera, jei kas galėtų mažus Tautl* P0^ New kiudse, Panevėžio apskr.
vargonėlius — fisharmoniją York® • Skautų ir skm*8ų s^kry-

paaukoti. Pamaldom geriau •Amerika nutraukė savo dis birželio 15 ir 16 d.d. įvyko 
tiktų.) informacijos agentūros veiki- Edwardsbur. Mich. Jaunimo

Pamoksle kun. Br. Dagilis mą Olandijoje ir atleido visus dalyvavo iš Chicagos. Detroi- 
pabrėžė krikščionio gyvenimo tarnautojus. to, Clevelando.

: jis turi eiti. Jei istorijos nefor- 
i muos tie, kurie ją turi formuo- 
Į ti, tai formuos kiti; kitų for

muota istorija bus mūsų kapų 
istorija.

; Tačiau savo kalbos pabaigo-



LAISVES VARPAS

Atletas

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ INTURIST,
Maskvoje, Leidimą

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT. INC. ?•
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETER LISAUSKAS

VICTOR ABECCNAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

Itofl ranifL Itotroit, Mlėh.

1IWN IV. Gth St., Chicago. III.

SO. BOSTON 27. MASSACHUSETTS 
Romn 10. Ellta Bhlg, 409 E. Broa<twoy 
T<*«. ANdmw 8 8764.
Kasdien 9-5, AeAtadicniaia 8-,2, 
K et virt ad. 9-7.

WHLL — 1430 kitocyde* — Medford, Mass.
Kiekviena sekfnadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskiteMalonų įspūdi paliko šie nė — sekr.

JOHN SHURNA 
TeL Gravehffl 8-778?

ALLAN STETOART
TeL Glaaateoe 5-1318

Atsiųsdami siuntinius m(ims paštu taip pat susilauk* 
rite tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita 
jums išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų 
siuntinys. Infoftnacijos ir katalogai bus jums siunčiami

GEORGE GALINAS 
Tel. T. O. 8-7682

STANLEY METRICK 
Tel. Varde 7-8393

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Tel. BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

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

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITAS 
SOVIETŲ RUSUOS DALIS

APMOKANT MUITĄ ČIA '

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, papras-kitę uamėginlmui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarlnot Mlehtgan Farm Šiferi, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūri.

314 MARKET STe NE4VARK. N. J.—Mltche!
<Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia. Ine. leidimu).

PHIUADELPHIA A FA. NEW YORK 23, N. Y.
Zl« Wa!ni»t St., Tel. DOcust 3-4955 l*’! Broa<tway. Tel. LYccum 5-0900.
Kasdien 9-5. trrCtatliehiaia 9-8 vai. Kasdien ir Aržbi dieniais 9-5. 

(uždaryta sekmadieniais».
CETROIT 10, MICHIGAN

v • CHICAGO 32 ILL
644tf.Mlcbigan Avė., Tel. TA;5-7360. 41O2 Areher ’Avft ’Tel jtr #^399
Pirrn.. antrnd.. treč. ir krtv.rt 9-6, Ka,d|en B_- ^todieniais 9-K 
pepktadirniais ir ScStadieniuls 9-9.

CLEVELAND 3, OHIO.
1165 E. 71 SU. Tel. UTah 1-0807.
Kasdien 10-7, Aežtadlrniaia 10-5.

AR JOS IEŠKOTE?
• Patikimos Bendrovės
• Skubiam ir veikliam patarnavimui

Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo
• Tinkamo e'lyginimo pagal nuostatus
• Martavau k 'kvienam paskirai rodomo dėmesio

ir patyrusio individualaus pakavimo
• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais

metais geriau pavyks parink
ti krepšinio reprezentantus. 
Tikėsimės, kad ir organizaci
niai pabaltiečių šventės rei
kalai pagerės, o taip pat į 
geresnes rankas pateks ir 
mūsų sporto vadovybė.

12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
TrMnltonjn K stiprio* qt*hjo stoties WLOA. 1554 kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

vedėjui ANTANUI F. KNEIMU1 — Lithnanfam Radfo Hour. 54 Cst- 
tage SL, Nursrsod, Mas*. Skyriai: Utlmsnisn Fumitvre Ce.— A. ir 
O. Ivaškai. 328 W: Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Web$ter Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrws«d 7-1444; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Kirktam! 7-8588.

tų buvę lengviau Grybaus
kui, kaip atsisakyti iš vado
vo pareigų; paliekant juos 
pačių likimui.

Mokomės iš klaidų, todėl 
ir tikimės, kad sekančiais

W

Mum

dėjo net iš , 6 gynikų, 2 vidu
rio ir šoninių puolikų. Keis
ta matyti net penketą Chica
gos Lituanicos atstovų, iš 
kupų trejetas Chicagos Ne
ries pirmajan penketukui ne
tiktų, o į Brooklyno LAK e- 
kipą gal iš viso nepakliūtų. 
Sąstate ' pasigesta Andrijaus
ko (Chicagos Neris), kuris

Valteris P. Turulią, '"gyfA 
119—17 Hillside Avė.. 
mond Hill, birželio 26 sulaukė 
70 m. amžiaus. Sukakčiai aO 
žymėti birželio 30 jo namuose 
susirinko būrys, 'artimųjų,^ 
draugų ir pažįstamų palinkėti 
jubiliatui dar ilgo ir laimingoj 
gyvenimo. Svečių tarpe matėsi 
teisėjas J. V. Keogh su žmo-

Dunkelblum suteiktas grožio 
prizas. Mes ją pakartojame. 
Pachman lošė baltais. Dunkel- 

pasirinko Philodoro ap-
• siai pa

JAV

jan^paskirtapcJr $600 
dovanų: Iv. - $250. — ‘ 
150. toliau 75. — 10- f- 
— ir bet© A ir B. H. ger

jcais, tarpvalstybinėse ning- 
LtynČse prakišę prieš Latviją, 
g skųsdavom&s nelauktu pra- 
S laimėjimu. Mūsų futbolo kla- 
■>. sė tikrai nebuvo už latvius 

žemesnė, bet, netinkamai su-
į 'Statyta,» duodavo pagrindo 
J* skųstis pralaimėjimu
į Panašiai huvo ir pabaltie- baigminėse rugtynėse prieš 

Dovydaitį gal ne ką pešė, bet 
šiaip buvo pajėgesnis nei ki-

Sveikintam Įahriv fadmH- 
ninkus, suvažiuojančius į S. 
Amerikos latvių šachmatų kon
gresą Ciucagoje, liepos ^-7 
dienomm. . \

Kongreso metu įvyks latvių 
šachmatų turnyras. Laimėto-

Itirvenskas (viri ChicaguB 
Lituanica) ir Morkūnas (Cfeve*.

V lando žaibas). "
Nepasirodžius Kelbauskui

V. P. Turulis yra senas 
Brooklyno gyventojas. Ameri
kon atvyko 1906.iš šilų para
pijos, Ukmergės apskričio.' 
Kaip daugelis anų lainų atei- 
viiį taip ir jis savo karjerą 
pradėjo Brooklyno “cuker-^ 
nėj”. Vėliau apie metus laiko 

;buyp išsikėlęs į Pittsburghą, 
bet vėl grižo atgal ur pradėjo' 
dirbti aristokratiniuose klu
buose. Tėvynės traukiamas 
1921 sugrįžo į gimtinę ir iš
buvo apie 5 metus, kol vėl 
1926 sugrįžo į Brooklyną ir

^Čių žaidynėse, kurios įvyko 
; Clevelande^ Mūsų krepšinio 

pklasę tikrai nemenkesnė už 
brolių latvių, b skaudžiai pra- 

g>vlaimėjonv Jau praeita kartą

DUNKELBLUM
pradėjo dirbti Brooklyn klu
be. Čia dirbo ligi 1952 m., ka
da pasitraukė į privatų gyve
nimą, klubo vadovybės šauniu 
banketu atsisveikintas ir ap- 
dovanotas.

V. P. Turulis yra Angelų 
Karalienės parapijietis ir per 
20 metų trustistas. Sunkiai

NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI į SSSR 

| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS, 
medžiagas, vaistus ir u.

solistai: Miss. Vera Lang, 
Miss. Frances Wenskus, Mr. 
Charles Laurin, Mr. Charles 
Douches ir Liudvikas Stukas. 
Visiems prelatas ir parapi
jiečiai lieka dėkingi. Choras 
taip pat dėkoja parapijos 
rėmėjams už suruoštą iškil
mingą puotą ir šeimininkėms 
už menišką jos parengimą.

teko važiuoti^visą naktį.au-s - 
tomobiliu. Tikrumoje rinkti
nės sudarymas pavedamas

PACHMAN 
(padėtis po juodų ėjimo 

36... W

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Aikštėje komandai vado- " 
vauti paskutiniu metu buvo 
pakviestas iš Rochesterio mū- 
str“ žinomas veteranas Gry- 
pauskas, kuris prie rinktinės 
sudarymo neprisidėjo. Tokio- 
mis sąlygomis, turbūt, nuo’ ‘ 
tų pareigų būtų atsisakęs 
kiekvienas, nes nuo seno taip 
yra, kad laimėjus — garbina
mi žaidikai, o pralaimėjus — 
peikiamas vadovas. Neturė- 
jęs progos komandos paruoš
ti ir nežiūrėdamas savo as
meniško prestižo, Grybaus
kas dar bandė gelbėti lietu
višką reikalą. Už tai jam pri
klauso pagarba. Nieko nebū-

sigymmą. L e4 e5 2. 2f3 d6 
3. d4 žfū 4. 2c3 Žbd7 5. Bc4 
Re7 6. d:e5 2:e5 7. Re2 
Ž^3+ 8. R43 04) 9- (M) Be8 
10. Bei h6 11. b3 Rf8 12. Rb2 
g6 13. Žb5 Rg7 14. c4 a6 15. -
Žc3 Žd7 16. Vd2 Vg5 17. Vc2 
2e5 18: Re2 Re6 19. 2d5 Rri5 
20. c:d5 Bac8 21. g3 Žd7 22. 
f4 Ve7 23. R:g7 Kg7 24. Rg4 
f6 25.^54 c5 26. h5 g:h5 27. 
R:h5 Bg8 28. Vh2 c4 29. b4 
B 7 30. Rg4 Žf8 31. Bael Bh8 
32. Bc3 Žg6 33. Be2 h5 34. 
Rf5 Vf7 35. Re6 Ve8 36. Vh3 
Kf8 37 e5! (dabar baltieji 
ieško linijų atidarymo) f:e5 
38. f:e5 d:e5 39. Bf3+ Ke7 
40. Rf7! V:f7 41. d6! K:d6 42.

^Bd2+ Ke7 43. B:f?+ KT7 — 
44. Vf5+ Ke7 45. V:g6 c3 46. 
Vd6+ Ke8 47. V:e5+ juodi

Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius.
SIUNTINIAI SIUNviAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą — 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. —’ 

Siuntiniai, siunčiami oib paštu, pristatomi 7-10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VLSI SIUNTINIAI SIUNČIAMI ŠU JAU APMOKĖTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai > vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikafaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsylvanijos gelžkelio stoties Nevrarke.

femiaėjomįs kad>akm_kritokeis- 
B ta proporcija, sudarant rep- 
B rezentacinį vienetą.
p-; FAŠKo pavestas, vicepirm. 

Babickas krepšinio rinktinėn 
pakvietė šiuos žaidikus: Vyš-

< nius, Dovydatitiš, Kelbauskas 
(visi Brooklyno LAK), Var
nas, Prapuolenis, Valaitis 
(Chicagos Neris), Kalvaitis,

vyksta Clevelande. nigpiūčio 
5—17 dienomis. Jose daly
vaus apie 200 JAV ir Kanados 
šachmatininkų. Darykime kas 
tik įmanoma, kad šiose pir
menybėje galėtų dalyvauti 
mūsų iškilieji vyrai: Vaitonis, 
Tautvaiša, Jakštas, Žalys, ža
lus, Škėma ir kiti .

1955 m. “Open” p-bėse, ku
rios buvo Kalifornijoje, Ignas 
Žalys iš Montrealio baigė 17- 
ju. (iš 156 dalyvių) su 8—4 tš.

Kario Škėmos simultanas 
Detroite duotas vietos lietu
viams baigėsi tik su 50% mei- 
steriuMDalyvavo 13 jaidėjip J:

Europis zonos p-bes Dubli
ne, laimėjo čekas Ludek Pach
man. Jo partijai sū belgu pasiduoda.

nai padengtos. ' , I • 
Apie komandos paruošimą, 

atrodo, visai nebuvo pagalvo
ta. Žmonės, keliavę visą nak
tį, susitiko tik aikštėje. To
dėl nestebėtina; 7 kai Kurių 
blogas pasirodymas. Toron- 

Vidurio puolikų tikrai ne- Rmriklynn ekipa' ankstų 
galėjo, trūkti, nes Broc*lyno va^ miegoti, o čia. 
ĮąšK Kidžius, Šlepetys, na^ir ! ----- - - -
kraštan pasitraukęs Cilčius 
yra tikrai geresni už kitus. 
Pasigesta rinktinėje puolikų, 
kuomet meisteris Brooklynas, 
turėdamas jų perteklių, ke
lis turėjo perkelti net į gyni
kų pozicijas.

Paprastai rinktinę koman
dą sudarant pagrindu ima
ma viena komanda, užtaisant 
jos spragas, šiuo kartu, at
rodo, buvo pasitikėta Chica-_ 
gos Lituanica, kuri iki šiol 
nėra laimėjus nei karto meis
terio titulo. Pasiryžus laimė
ti su reprezentaciniu vienetu, 
reiktų griebtis net visų 9 
Brooklyno LAK žaidikų, pri
dedant dar Chicagos Neries 
Valaitį, Prapuolenį; Andri
jauską ir Varną, ši ekipa 
tikrai latviams 26 tažkų skir
tumu nepralaimėtų.

šiaip jau negalima kaltin
ti pavienių žaidikų. Juos pa
kvietė, tai ir žaidė kaip ku
ris mokėjo. Neįmanoma užsi- 

kviečia visus atsilankyti į pik- ‘ pulti ir neatvykusių, jei jiems 
niką. P. S. kelionės išlaidos nebuvo pil-

NEWARK, NEW JERSEY
Birželio*9. 10, 11 d. d. Švč.

Trejybės parapijos bažnyčio
je įvyko keturiasdešimt • va
landų atlaidai. Jų metu gie- 

. dojo šv. Cicilijos choras ku- 
riam vadovauja K Bagdona
vičius. Diriguojant Alg. Ka- 
čanauskui, vargonams vir
tuoziškai J. Cižauskui prita
riant, choras sugiedojo iškil- 
mingus. prof. X Zilertėiaus Newarlt<> B.H.
parašytus nuspa . skyrius metiniam susirin-
dar talkininkavo muz. vėr- . t, . . ... . _. , . . ... . . . kime issinnko valdyba: Iz. Ja-gomnkas Ant. Visminas, taip . ..j, .__  . .— x x. . . . . .. - tūlis — pirm., kun. P. Toto-pat matėsi choristų iš Kear- ... r, *F * raitis — vicepirm., Balys Šar-

kenis — ižd., Jieva Trečiokie-

FOR JULY SAVERS

i ' ■
uždirbtus pinigus nemėto nie
kam, bet kilniem tikslam ne
pagaili. Išgirdęs, kad Kenne- 
bunkporte.pranciškonai stato 
gimnazijai namus, pasižadėjo 
aukoti 500 dol. Mielam Sukak
tuvininkui ilgiausių metų!

vui. Brooklynas zgal tokio ir 
neturėjo, bet neatrodytų, kad 
LAK vadovas Bagdžiūnas 
mažiau nusimanytų kiepsi- 
nyje kaip p. Babickas, kuris, 
sėdėdamas Clevelande, su 
aukštesnio lygio mūsų krep-

NĄStlŲA, Nį.

Sv. Kazimiero parapijos 
pirmas piknikas šiemet įvyks 
š. m. liepos mėn. 14 d. sek
madieni nuo 2 yal. po piet. 
Piknikui vieta užsakyta Grai
kų parke prie West Hollis St. 
VažiuotL. reįkia West Hollis - 
St. iki naujai pravesto didžio
jo kelio ir jį pravažiavus tuo- 
jaus matysis po kaire pikniko 
vieta gražiame pušyne.

Piknike bus įvairios progra
mos ir skanūs užkandžiai bei 
gėrimai.

Parapijos kunigai maloniai

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Kufšteino 
lietuviy stovykla 
' Petras Matekūnas

136 pusk o?T. $1.50
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami istorija. Pabai
goje bu v. tos stovyklos-kape
liono ir tauraus lietuvio pran
ciškono T Bonaventūros Za
jančkausko nekrologas.

Gaunama “Darbininko” ad
ministracijoj.



117,850.

DISPLAY

VACATIONS

CRUISE ON A YACHT

MŠUM

mri

HARRY J. GiBBONS’ 
OLD AND GRACIOUS

5 year old centre hall custom 
randi, 3 bedrooms, 2 baths, plūs 
maid’s room, wall to wall ėaipet- 

ing, aluminum screens and storins, 
e.vtensive lahiscaping, oversize 

plot. Large fųlly eąuipped kitchen 
and laundry. Close to Catholic 

chtirclj. and buses. Price $29,900.
Call ROckvjlle Centre 6-0082

HOME INBEAUTlFtiL GOSHEN 
GOSHEN—8 rooms plūs 3-room 

ežtensktn apt Separate entrancė.

GARAGE, 
Repair Shop

At bargain price due to in health 
f orced to sėli lovely 9-room house, 
2 baths. Endosed poreh. Property 
comprises 63 acres, includes stpn- 

mer bungalow. bara. out build- 
ings, near catholic institutions, 

Asking $20,000. Phone:' 
Elgin 1.7340 (Staten Island)

per dieną. Kambariai su vandeniu, 
Sitų ir Saitu bei Sūdomi. Maudyk
lės. $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. Specialios kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. PrivaSos kabinos, su 
taueriais. Ptaukytno Udefaas.

4 a - rišti — S- — netoli Jmtaiuni ouu^vuu

GREENWOOD LAKE VICINITY
NR. FRANCISCAN MONASTE- 

RY A CHURCH. Log cabins. AB mo- 
dem conv. private lake, beach and 
boating. By season, monthly or se- 
mi-monthly. Call Glueek, WHitne/ 
3-2661 or Lake phone, West Mil- 
ford 4-765L

Campbell Hali. N. T. HAsel 7-27M.

Maspeth, L. L 50 x 50. Bus passes 
door, light manufacturing, rent 

$450 Mo. .
ME S 6865

PINK TUK COTTAGE - 
Grosnley, POM> 

Ideal ptaat for young and oM. 
An year resorV Eacellent meata, 

tome styis cooking, baking. Ali 
rOvT®OtJOsW* vwulullin^* pooip uKKl» 

le horses on praminė. Rates: 
$38-48 taeekly. Walk to - 

Cttholic church.
Photo: MUrttock 5-2311

New RocteBe; Wykagfl Porte. 
Roosovelt ochodL Beintifully dscri- 
r&teu oncJt <jr©org*«n
Mata floor; center Iridi, frving room. 
CuulDg rSOL* 8Qm ruL HNncuI KKCHMm* 
panetad brtekfast rtn. povrder nn. 
& taudry. 2nd ftoor: « bdriūk, 2 
baths, pius nxTs rm, A bath; erosas 
and storins. Laigė weU tandscapod 
plot. Redoced for ąuick sale to 
upper $303. Cšti oemer. NE 3-9635

jGIVE YOUR CAR A 
SPrtING ftBFREdHER COUR8E 
For Patrone »f Santa Maria Parish 

Straight Speciai

THE MeGOVERN FARM
R. D. 2, CatSklrt, H. Y.

T«L Catskffl 886R2
HtLLSIDB FARM—110 ACRES

\ fiĄI.m BK1CK 
East 2B& St- ai Avė “X” 

Breekfyn 
ROOMS

3 bedrooms, baths, ♦ spacfous 
rooms, 2 oar dėtached garage. 
Convenierit & moderė Detali ovenLong JSddy—$60 aerea, 7 room 

house and other bulMtngs. Lake- 
Front, 125 miles ftom N. Y. C. 
Reasonable priced. Mušt be seen.

~ ST 6r6115 -

BEAUTIFCL FARM 
EDGEWATĖE 

b Yoen In Enjoy
Farm fed epuntry. Uving in your 

own Little Cottage and that 
WELCOME feeling. See you šoon? 

Accessable to catholic church. 
Mm. C. T. Hunt, Kingston, N. Y.

Tef. New CHy 4-4630
YpaC ideali vieta vasarotojams. DkMS vieta piknikautojams. Žai
dimų aikšte vaikams; Maudynes privačiam ežere. Pulki vokiška 
virtuve, ėoctall Lounge.

Spedalis papigintoms draugijoms tor klubams 
Pasiekiama Thnnvay iki Interstate Parkway, ilsisukti prie pirmo 
®cit, važiuoti pusė mylios Norfh Mid<Betown Rd. 

ADOLF MILICH, Savininkas

LOURDES BOSARY
Imported from France 

The only eroas containing watėr 
trem the feuntsfai et the šteine 
ef satet BenuuMte at Įdardės 

H<Hd in your hands this ieonder- 
ful Čroš which contains a flasket 

of Water from the miraculous 
Fountain of Lourdes, Tor you to* 
keep or to give as a nėver to be 

forgotten gift
Send 200 novr (No C. O. D.) 

Satisfaction guaranteed or 
money back.

BOMAIN, DEPT. L, 
21 Ormand Avė., OaUyn, N. J.

-;Coloniai. 6 rooms.-1’4 baths, 
screened porch. sląte. root fire- 

pkice. comer, convenient, 
St. Mary’s school. $26,000. Man- 

hasset 7-4721

ROGKVTLLE CENTRE \ $22^00
ST. AGENES Cathedral parish. 

Nevr brkdč frorit spllt Iteti, 8 bed- 
rbotnš, maid’s rnu Hving rm., din- 
taigr n*, .and fctt^ūh, .rėereštion, 
garsge. Full bašf.Tnėnt. Two baths. 
Seš it at 11 Monroė SL, off Long 
Beach Rd., 3 Uoeka north of Sun- 
flae. RO 4-3478.

smojimi po HieiLVienu 
5 minutės nuo vandenyno. Priva
tus pliažas (mažiausia 2 sidypai 

pirkti). Mokesčiai tokie žemi, kaip 
$X50 per savaite. 1% vai. nuo 

N. Y. miesto. City limfts Shiriey, 
L. L Informadjoa duodamos veltui. 

Telefonuoti: Mr. Dctoeher, 
PO 7-M16

VALET AND DRIBS 
LAVNMY CONCE881ON 

(ialima gauti 500 Translent Room 
New York Hotel. Bus priimti tik 

tie. kurie užpildys aplikacijas. 
Telefonuoti manedžeriui

fiatshiKg, u i.
Nėw, 2 family dėtached brick, 
full basement, 2—6 room apts. 

Self carrying. Builders close out.
BA S 6666

Phone for appt.

WALSH A CAHILL 
Summer dementaiy Sčhcčl 

, -Ali Individual testnietion 
SMALL CLASSES 

Catholic School Syllabus fdDovred

Consult us about our complete 
listings of choice homes available 

for the summer season.
A. W. W. MARSHALL COi.

80 W. Putnam Avė. 
Greenwich, Conn. 
Grtenwith 8-6668

INSPECT THK! 
WANTAGH 

Large brick front Cape Cod. 4 
large bedrooms; cabtnet lined 
kitchen, Duria dormer; living 

room and dining area, 2 full baths, 
iefrigerator, vrashing mashlnė, aB 
aluminum coįribinatlon windows 
and screens, 2 aluminum doors, 
1% car garage. new lawn and 

shrubs, capped rail fence, 7 
. years old. $15,990. Castle 1-1728

GAS STATION, 
and Auto IFrecklng
Yard
N. Y. C. Reasonable 
accept terma from 

. Well establtohed.

STATEN ISLAND
1 family, 6 rooms, shingled. bas
ement and garage, 10 minutes to 
ferry. Priced right, near catholic 
church. Mušt be seen. Phone for 

Appt. CA 6-3652

BABGAIN IN WHITE PLAIN8 
New York v

3 bedrooms, garage, Icav taxes» 
convient to transportation,' shop- 

ping area and catholic institutions. 
Aridng $19950. Come and see' and 

than make offer. Owner:
WH 9-7266

ST. MARY’S PARISH 
ROSELYN, L. L.

St Mary’s Chureh ėhd ŠehbbL 
10 yr. old 2 story Coloniai, paric- 
like dead-end Street; school bus 
comes to door, 25 ft living rm. 

with fireplace, built in bookcases, 
walf to wall carpeting, large 

eat-in kitchen and dinette, powdęr 
rm. 3 large bedrooms, tile bath, 
25 ft ąll puipose family room,at- 

tached garage, atractivė tree-lined 
plot Firm $18,950. 84 Brovers 

Lane, ROslyn 3-3273. '

CONN. SPECIAL
5 room Ranch Type Home. 1 aere. 

Spėriai $23,500. 2 miles to R. R^- 
New Canaan, Conn.

Anna L, Riley 
Merritt Pkvvay, Kkit 37.

1 Mile North. — WOodward G-0555

A Hom m 
HOSfeRKIRRR

93 aereę, T toms houae, pina 3 rm. 
year round bungalbw, 3-car garage, 
Highway frontage on both aidės 
at ES^rimy, ėomjMtely fundšhed, 
štamo, ofl, near CathoBe ehureh, 
City water, ėiectrict^ , and. otreet 
Hghts. Mušt be seen. $28,500.

IV 6-1634

Cwpas Cteistt PariA in 
Mtaeria, L. L, N. Y.

2 blocks from Chaminade. all 
brick, 4 bedrooms. large fimshed 
basement; fenced-in back yard, 

sevvers. Price $17,000. Pioneer 
2-8949. Reasonable distance irom 

Catholie institutions.

Enjoy yourself this summer at the 
Hotel, Merten

faring ^eautiful Sunset Lake, 60 
toowt *šome toftfr privalė bath. 
Running water in each room. Of- 

fering a pleasant sojourn with 60 
spadous rooms to pldr from 

AMERICAN AN EUROPEAN 
PLAN. Five minutes to Catholic 
church. 404 5th Avė., ASBURY 

PARK. DIAL 11 then PROSPECT

RIALESTATE

FLUSHING , 
HOLY NAME PAR^I

Fredi Meadows vicinityField- 
stone front, 6 rooms, 2 baths, 

detached garage, expansion room, 
attic, full basement Price.

$26,700. Near Catholic church and 
Paroriiial school. Owner, 

OL 8-1199

Maris Thęse Days on 
Your Calendar

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

And mąke plans for the coming 
pilgrimage te the etnine of the 
Mercy of God, at Stockbridge, Mass. 
with the crowning of the famous 
Pilgrim Virgin statue of Our Lady 
oit Fatima. Also plan to attend 
Polish Day, Aug. 11 and take part 
in the Holy Procession.

WATEXFALL HOUSE AND COTTAGE G1UBOA, N. Y.
TeL GRond Gorge 5929 N. Y. TeL Florai PMk 4-1681 .

Enjoy yourself in the Westem Catskills. Fun for everyone in 
the recreation hall. Swlmming in our beautiful natūrai pool. Fi- 
shing and all spoyts. Churches nearby. Hot and cold running 
water in all bedrooms, delirious home-cooked meals in our din
ing room Trveriooking the Manorkill Falls. • Cocktail lounge on

Dauny and Marion OTBrien.
pręmises. Open all year. Ratės and travėl Information on request.

98366 Buys 7 Room Bouse 
in Išmalęs

St Pius Church and school. 
Mother-Daughter, comer, brick 

shingle, 4 rooms upstairs; 3 rooms, 
heated porch; down: tiled kitchen 
and bėth parquet floors. garage, 

extras. Sacrifice price $9,800.
ČalI OL 7-9128 !

169th St. A’ Ceneourse.
20 Years* Experience. Rates Reason
able. Registration Limited June 25 - 
July 5th. Apply DBFtECTRESS 

MARYTE, WALSH
JE 7-6335

OPPORTUNITY!
YONKEflS ROOMINO HOUSE 

Fully rented. 21 rooms; 20 rentai 
unite, 7 baths. A-l residential sec- 
tion. Fine income. IJlness forces 
sale; $18.000 cash above mortgage 
required. Yonkem 9-6159.

59 miles from 
priced. WII1 
right person. 
Chance of a lifetlme. Mr. Primavera

WEEKLY and 
aveekend eruises 2 

beautiful' 90-ft. 
sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Weekends 
from $25.00; 
weekly from $65. 

Send for- ilhistrated folder. 
llth season 

8CHOONER CRUISES
Box 64 Pelham, N. Y.

LABCHjfoNT WOODŠ 
< New Roeteefle

Picturesąue settings. High in the 
tree tops. Charming because of its 

departure from the run of mill 
planning. 7 rooms, 2 baths. Ali 

on one floor, including a specta- 
cular thirty-eight foot living 

room.' Modem kitchen and breack- 
fast room. ExceUent condition and 
attractively decorated.,Neigtibor- 

hood of fine homes. ExceUent pa- 
rochiatand public grade schools.

Walk to Larchmont Station. 
Price $26300.

Merritt Aassdates, Ine. 
150 Larrinnant Avė.

(Closed Sun.) TE 4-2800

209 OceaA Avenue. 
COOL CAPE MAY 

announcęs a continuance of pleasant 
Services and tasteful * meals' under

Loon Lake, Chestertown, N. Y. 5 
years old. Living room, turo bed
rooms, kitchen, glaand tn [ sun 
porch, modeni bath, all on one 
floor, above fuū crilar wtth g^age 
on ground JeveL Insulated, barti- 
wood floors. Hot Air Furnace,riec- 
tririty, gas, hot water, pteme. Ex- 
cellent noter aystem ~ 110 feet 
deep weū. Automatic jet vater 
pump ta cellar. dne aere tand, 
pine groove. on Hlgtemy 9. 100 ft 
frontagn good for any burinėse. 
Bargain price $7jOOOuOO; cash dow» 
$3300. Owner transferred. Can be 
occupted June Įsi.

JAUK M. PAĖI

COCKTAIL-LOUNGE 
COUPLE RM, PRIV. BATH - 

$36 to $45 WK.
20% OFF IF THIS AD ACCOM- 
PANIES YOUR, RESERVATI0N, 
BECAUSE YOU SAW IT IN THE 

CATHOLIC DARBININKAS

GLEN HAVEN HOTEL
KENNEBUNKPORT, MAINE 

Vacatton Joys at Moderate Rates
Central location of Maine's loveliest 

beaches, summer theatres. artist colo- 
nies. Svrimming. sun bathing. 0»ep sea 
fishing. all sportą. Near churches.

Excellent food, cocktail lounge. In- 
door recreation. Elevator. Opens ’ June 
15. Speciai Club Plan Rates—Write

JOHN H. BAKER, Manager

Yotecen — Nm* assted.
1 Ir 2 Irimu $17,766 te frt<taa 

Falrvtew St ir Warin« Pi 
(prieš Public sdfool NA » 
Kryptis: šiaurėj ant North.

Broadway ir ant Ašhburton Avė. 
suktis I define Fšrit Avė.; ant 
Park Ave-4 kalte I Fairview 

Avė. 0d Waring PL

<11,990 B^YS A HOME IN
Į' BABYLON, WEST—near church-’s 
i schools, shopping center. Flre- 

.. place, modem kitchen, 2 -bed-
-- TTO

Lake. Fršb m. to> cMtth. Book- 
tet* MioMM

■ ii ui ini. i..~ r ni , ,

3 bedrooms,—1% baths, 2 car 
garage, plaster waDs 1/b fireplace, 
TV rm. formai dteing rot, custom 

eat-in kitchen, dtatemsher, w/Vr 
carpet, ttie bath, pteky cypress 
fin. temt, oti heat walk to shop- 

ping; R. lt, seb-bus. 
IVanboe 1-5813.

Jjlm invir.ė shlnrle: 3 bt’roet-s; 
1% baths; expansion attie; oil 
štėam hėat; parąuet floors; fire
place; sūri room; Bėnrihr laundry; 
rooms, cėHar and attic, aB itege.' 
Ae*tag $16,500. RO 4-0865. 31 Tar- 
ėnėe St, Roekvffle Centre^ LXJN.Y.

BEAUTIFUL HOME IN 
ROCKVILLE CENTER

4 bedrooms; Coloniai, fUB tfining 
room, oak floors, L$ons kitchen, 
laudry, 1% baths, 2 car garage, 
near Catholic Institutions, Mis be 
seen. Aridng $18,500., RO 6-5355.

x IN BKAVTffVId 
NORTH YONKEBS

9 room, large frame 3 batha • 
tesutated; excrilent ėendĖtan, ril, 

' garage, teves $530, plot SįtalOO, 
waik to R. R. station and ęsthoHc 
riiurch. Ajridng $25000 with furrii- 
ture and other household applianc- 

es. DE 7-9385.

URra-Ultra (2) 4% room špta pins 
large ari esc levei nniMteu unanm. 
Sdentific kttchenš toitt built-in 
dveno, 2% baths^ garage. Walk to 
Subway and Cattofie Institutions. 
Builders rioseout Rethiced to 
$28,500. Tnspect. 80 St & Graad 
Avė. Or Phone NE 9-3004.

RESORTS— ;■ -.-r-'.'-1'^■.< *

DUFFY’S ROTE VIEW — $35 
Narraovvsburg, N.-Y. 9O95-R-23

Beautifully situated on Delaware. 
Private take ' ori premisos. Good 
boating, sortnuning, ftalririg; riniffte- 
board, ping-pong, artĄery. handball, 
recreation hall, barbeėue. Spotleasly 
cleanz- Best food, own -faim Pro
ducts. Childm half rate. Free 
trans.»to churches and station. For- 
meriy Kerb’s Rive^ View.

Charles A Ftorence Duffy

Menders 
ADYMUI VILNOS 

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis 
SCANDIA MILLS 

53 Rope St„ Brooklyn, N. Y, 
EV 4*1213-

AT CARMEL BETSEAT HOUSE
\ HAMH-TON, MA8& 

Apostotib Week: June 36-July 6 
Third Order Week: Juty 7-Jttfy 12 
Family Week-A: July 22-July 26 
Family Week-B: Angust 5-Angust 9 
utnrgičal Week:_ Ang. U-Aug. 16 
FLAN YOUR VACATION NOW!

Contact:
Fr. Lambert F. Yere, O. Carm.

DfSHNASHEBS
For Catering, 

Top Pay

Brooklyn.
BE 6-0484.

28-YEaR MOtiTOAėĖE 
26% bGWN

-Near public and parochial setoota 
shopping center and exceHent trana- 
portatioh.

’ LINCOLN HOME8
N. Magnoita 8t, Off Vashington 

Ąve^ Paari Rįver,^N. Y.
Fėėrl Rivte tttot rir 
Chegšry CN. J.) M8S1 

DIRECTTONS: G. V. Bridga and 
Route 4 to Kinderkairiack Road, 
North on Ktnderfcamaek Rd., tohicr 
becomes N. Paari SL, Peeri ftiver 
to dead end. T»irn 1eft to MagnolF' 
Št and right to Model Home.

Anoffiėr Projėct et 
Uhetiri Home Cdriat. Co.

Builders for Over 25 Year*

ATTENTION
FUBNfrURE MUUOM

CUSTOM FURNITUŠ FACTORY 
(or sale. Due te iBneoi tiri* caa be 
booght at a very reMomMe ceet 
Chame of a Hfettm far' ri$M

GRIPSHOLM RESTAURANT 
INC.

NEW MANAGEMENT
Located at the train and bus ter
minai and aeross the Street from 
Our" Lady Star of the Sea Church. 
The Syivania Hotel is idealin io- 
cated fer your vacation with the 
beach and boardwalk just 300 yards 
away.

, FAMILY TRADE WELCOMED 
SPECIAL RATES FOR CHILDREN 

BABY SITTING ARRANGED 
DINING ROOM

FINEST SWEDISH SMOERG ASBORD 
Luncheon—Cbcktails—Dinnėr

Air Cooled PL 9-6260

LAKE MOHAWK, L I-
Charming 3 bedroemis year 

round home; near toeaėh; fiv- 
ing room with firefdaee raised 

dining area, kil&en, baito,— 
automatic heat; garage. 

$12,500
Summer rentals available.
Harriette Luster, Roaltor 

Sparte Theefre Cehtre, R*. ’5 
Sparta* N. J. Nert Ifallėrs 

De&stessen. PbosecGARERSN CTTYį modėrri brick 
CbtoritaL te CathdHe šrea. 3 bed
rooms, tBe bath, gfase enriosed 
shower; living room, fireplace^ fun 
dining room, .eat-iri-kitėten, ptavder 
room; csrpėting, ahnnhinm štorms 
and seniena; att garage,-sereened 
patio. High 4% CT mtg. Aridng 
$25,500. Pioneer 1-3994. Sat ’A Sun.

Modem houeekeeptag esto, 2-5 
rooms. Weekty or seMomL Spocioua 
screenėd Venūdri overiokinE Hudeon 
Rlver Velky and the tošritehlree. 
80 ft Lookout Post tiMtam im-

Rest, 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 WABBEN Hotel 
direetly on the ocean 
Spring Lake, N. J.

A famous resort. a famous American 
plan hotel... Danctng nigbtly in the 
Emerald Room. Room-settings edor- 
fully appointed. Wonderful food. Golf. 
Tennis. Horseracing. Sailing. Fishing. 
Superviged activittea for .chlldren.

VVRITE OR PHONE
FRED O. COSGROVE, 

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

•RRNVILULIA Y.
Namtil M M&bb ir Iftab rei- 
tatiMNl ttatyKMl pttM mė- 
Mto ar selontiL Skambtntk 

INdependente MTOB.

ESGUSH smKD’G 
COOK-HOUSEMAID

For permąnent sfėep-in position.
Mušt love children and be ex- 

perienčed and able to look after 
tiie most beautiful little boys in 

the world, 3 and 1% on the 
houseniaid’s day off. Summer in 

Westhampton, L. L winter in 
Manhattan. Top Salary. Call:

Esceptional Buy. New 2 famtty 
botpes. Ultra. modesn, full tane 
mėšit Walk to Catbotic Cbnrft. 

ysnrift- __ 7
St and AštorinBM.



Krikštai

Josepli Garszv

William J. Drake-

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

PRIE CITY SAVTNGŠ DAN’K

Juozas Andriušis

ARTHRITI5
4

jis gyvena, prašo atsiliepti 
šiuo adresu: F. Sventilka, 1129

pranciškonų spaustuvės ve
dėjas, liepos 8 pradeda 2 sa
vaičių atostogas.

SUMMER RESORTS

S. J. Gudas,
Am. Pil. klubo pirmi-
Brooklyne, liepos 1—

Užpildomi WRlwli—irt M valstybiniai taksai^ tvirtina
mi fvaūte dokumentai.

Įvamose draudimo įstaigose apdraodžiama avtomobilrt 
namai, baldai. Maniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairią

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą
VYT. AUGUSTINOPamatyti: 797 Knickerbocker 

Avė., Brooklyn, N. Y. prašyti 
Skobeika.

37 Sheridaa Avė. 
BrooMyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Bruno Dominauskas,
Darbininko rinkėjas, pralei

dęs porą savaičių atostogas 
Maine, liepos 1 vėl pradėjo 
darbą.

parapijos, nes jų rankose yra 
visa ateitis. Mokyklą baigė 46 
mokiniai Iškilmės baigtos pa
laiminimu Švč. Sakramentų.

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 Willouflhby Av 
Brooklyn 21. N- Y.
Kainu $6,00.

Penktadienį,'. liepos 5 d., 
8:30 salėje po
bažnyčia įvyks mėnesinis Mal- dukterį Marytę, dr. A. Kalvai- 
dds Apaštalavimo ‘draugijos čio žmoną. '

Lietuvos vaizdy 
albumas

StepHęn Bredes Jr 
ADVOKATAS

MEŠKERIOJIMO VIETA 
TEL. HIGH FALLS 3185,

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

Laimėjo taurę x
Birželio 23 Woręester, Mass. 

įvykusioje Atlanto rajono 
skautų sporto šventėje Herku- 
les Strolia šuolyje į aukštį lai
mėjo pirmąją vietą ir šventės 
■rengėjų btavo apdovanotas lai
mėjimo taure.

Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

MaiSytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(tvholesale) kainomis.

Išnuomodamas 5 kambarių 
butas. Telefonuoti VI 3-6545.

J. Šileikis,
Liet Pit klubo sekretorius 

liepos 1—-14 d. atostogauja.'Jį 
pavaduoja sekr. pad. V. Sodai-

Filomena Stroliūtė
ir Karolina Galinskytė vasa

ros atostogas praleisti išvyko į 
Maine valstybę.

A DANCE FOR 
YOŪNG ADULTS

BOX 325, 
STONE RIDGE, N. Y.

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

birželio 22 
ir Vandos 
sūnus Wil-

ItNUOMOJAMA:
4 kambarių visai atskiras bu
tas. 1 membliuotas didelis

Nauia modernižka koplyčia ier- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 

’bridge ir Bostono kolonijas fe- 
naiausiomiskainomis. Kainos tos 
pačios ir.i kitus miestus.
Bebcale laukite: TeL TB C-MM

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Baisamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

gaitei, ar neatsiras būrys žmo
nių, draugija ar klubas, kuris 
apsiimtų mergaitę aprūpinti DISPLAY ___ •
reikalingais vaistais. Baltas

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balta: 
(BIELIAUSKAS)

FU NĖR A I. H O M B
M. P. BALLAS—Direktoriui
ALB. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Knygutėm premijas laimėjo 
Juliana Skarulis — $200. Ca- 
rol Velting —■ $100, Alg. Šil
bajoris — $50, Žinąs Mozdas

Joe Menti * HM Orchestra 
from 9 to 12:30 

Savoy—Cha-Cha—Mambo

GENERAL INSURANCE BROKER 
C0NSULTANT • NOTARY PUBLIC

Teller Avė., New York 56, 
N. Y.

ramstis, kun.J. Klimas ir di
delis būrys bostoniečių.

’ K ? v -vS ■fn

Uriluls GwinisnA
kuri porą -mefo praleido sa- 

vo dukters Baltakienės šeimo
je Londone, birželio 25 d., 
jauniausios dukters Reginos 
lydima, vėl sugrįžo Bostonan 
Pasilsėjus čia ji vyks pas savo

List, Gen. Konsulas
J. Budrys ir Salomėja Narke- 
liūnaitė, Draugo koresponden
tė, birželio 25 dalyvavo Japo- 
nijos ministerio pirmininko 
Kishi garbei surengtame pri
ėmime, kuris įvyko WaMopf- 
Astoria viešbutyje.

N. Y. skautai sportininkai - 
dalyvavo sporto šventėje Wor- 
cestery, Mass., ir laimėjo 1-jo 
rajono pirmąją dovaną. Tauro 
tuntą atstovavo: Ė. ir J. Ba-' 
čianskai. J. Birutis, K Bud- 
rackas, R. Čenkus, R. Kezys, 
V. Kirklys, R. Klivečka, J. La- 
purka, Br. Nemickas, K Re- 
meza, J. Reventas ir S. Siru-

čioje. pakrikštyti: 
William čulados 
Larch-Čulariienės 
liam vardu. Tėvai gyvena 652 
E. 6-ta gatvė, So. Boston; bir
želio 23: Juozo Sertiko ir Va
lerijos Petrulytės- Šertikienės 
sūnus Povilo ir Domininko 
vardais. Tėvai gyvena 61 Tho- 
mas Park, So. Boston; Rober
to Rusecko ir Alice Plevokai- 
tės - Ruseckienės sūnus Ri
chardo ir Tado vardais. Tėvai 
gyvena 69 G gatvėj, So. Bos
ton; Prano Stewart ir Joanos 
Sinkevičiūtės - Stewart sūnus 
Prano ir Povilo vardais. Tėvai 
gyvena 45 School gatvėj, Dor- 
chester.

roit, Mich. Ieško sūnus iš Lie-
Mokyklą baigusieji yra dė- tavos. Jį patį ar žinančius, kur 

tingi Heb. kun. M. Kemešiui 
ir,komitetui už globą, kurių 
dėka galėjo mokytis. Kun. M. 
Kemėšis nuolat ragina vaikus 
mokytis lietuviškai. Jis pats 
jau 24 metai dėsto lietuvių 
kalbą lietuviams klierikams 
Newarko kunigų seminarijoj..

L. M.

BJMUSOTTCIUS ta SCNl* 
FCNEBALHOlIk

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSĖPH BARACEVIC1U

. Laidotuvių Direktorius 
T«L ANdrsw S-2S9G

baigę, mcdmldndai, o * antrąją 
savaitę vyresnieji. Mokestis 
bus qpie $20.00. New Ywko 
apylinkių jaunimas daugiau 
informacijų gauna ar regist
ruojasi pas Dalią Makūnaitę. 
Adresas: 85 —- 68 98 th st. 
Woodhaven 21, N. Y. Telefo
nas: HIckory 1-2095.

BALFO PRAŠYMAS
JAV gyvenantis lietuvis Bal
iui rašo: “Pastebėjau laikraš
tyje kaip Balfo pagelbos dėka 
Vanda Lingytė (Vokietijoje) 
pasveiko. Ar negalėtumėt pa
gelbėti mūsų sergančiai gimi
naitei Lietuvoje. Jos 12 metų 
amžiaus dukrelė jau treti me- 

reumatu.

Prof. Simas Sužiadėlis,
vyriausias Darbininko reda

ktorius, atostogavęs 2 savai
tes, nuo liepos 8 vėl redaguos 
laikraštį.

Tėv. Pranciškus Gedgaudas,

Ieškomas Matas Maslofskis, 
kilęs iš Tytuvėnų; gyvenęs 
anksčiau 2746 23rd St, Det-

ROMUALDA BURAGATTE, lietuvių dosnumą ir mažyčių gauskytė. Iš viso šiais metais 
su tėvais kartu gyvenanti 127 .. •*»_
Thames St, BrocAlyne, sėk
mingai baigė drabužių madų 
kūrimo mokyklą — Trapha- mas pagelbos sergančiai mer- dėsto ir mokyklai ) vadovauja 
gen School of Fashion, esan- " “ ' 
čią New Yorkė. Paskutiniu 
laiku R. Buragaitė specializa
vosi naujų madų kūryboj, kur 
yra progos ir galimybės iš
skleisti išradingumo talentui.

Pačios mokyklos rekomen
duota, ji yra paimta Effanbee 
Doll firmos madų piešėja. Jau
najai profesionalei linkėtina

every Friday ifight 
throughout the year

1840 E. Trenent Avė, N. Y. City 
OFF1CIAL I. C. S. DEALKR

4 t Betarė You buy tavy car—Come to
Išnuomojamas 1 samba- aPUZZO and leam how much your 

rys SU baldais, 501 Ridge- money can boy — Serving parish- 
wood Avė. Brooklyn, N. Y. - 8, D^
Kreiptis tel. TAylor 7-3507 __________ __________

NEW YORKAS

Banaitis, John Bfmgfcrne, Va
liam Cimaglia, Richard Day- 
notaski, Lena Curio, Marie 
Guicciardini, Regina Kulytė,, 
Charleiie Peluso ir Vida Solo- 
monaitė. ,

Atsisveikinimo žodį tarė 
kleb. kun. N. Pakalnis, ra
gindamas siekti mokslo, veng
ti tokių jaunimo grupių, ku-, 
rių elgsena visai Amerikai 
kelia susirūpinimą. Klebonas 
taip pat padėkojo tėveliams 
už paramą mokyklai ir už vai
kų į ją siuntimą. Gal tas, suda
rė šiek tiek sunkumų, bet 'ka
talikiškos mokyklos už tai 
gausiai atsilygina ne lik riip- 
čiau duodamos ‘mokslo žinių, 
bet už vis labiau renginiai 
auklėdamos. Kun. J. Pakalniš
kis savo žody priminė lietu
viukams nenutolti nuo savos

' BroOldyB, N. Y 
NOTARY PUBLIC

Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAt. VAKARO 
MOst/ kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

VAITKUS 
FONEBAL H O M 8 

191 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 
Laidotųyių Direktorių? 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 

NOTARY PUBLIC

vaistų. ELIZABETHE, N. J. šv. Pe- kun. J. Pragulbickas, kuris
Pasiuntėme vieną vaistų tro ir Povilo parapinėj mo- matomas fotografijoj su mo-

siuntinėlį už $30.00. Mergai- kykloj veikia lietuvių kalbos kyklą baigusiais mokiniais.
tei labai sveikata pagerėjo, klasės. Birželio 22 8 skyriaus 

pasibaigė, o lietuvių kalbos kursą baigė
jų daugiau pasiųsti neišgali- §įe mokiniai: Jūra Strimaitytė, 
me. Mudu su žmona gyvena- Kristiną Juškaitė, Vitas Bitė-

nas, Vida Strazdaitė, Joana

Sėkmingas išpardavimas
Sv. Petrp parapinės mokyk

los mokytojos seselė ir moki
nių tėvai nutarė mokyklos rū
sy įrengti vaikučiams valgo
mąjį kambarį, .kuriame jie 
galėtų patogiai pavalgyti mo
kyklos teikiamus pietas. Fon
do sukėlimui birželio 23 para- 
Pijoš P°fe^ytinėje salėje jie 
surengė sudovanotų daiktų iš
pardavimą kuris rengėjams 
davė apie 200 doL pelno.

Dalyvavo laidotuvėse 
Birželio 23 Worcester, Mass., 
buvo palaidota kun. Kazimie
ro Jenkaus mamytė. Laidotu
vėse iš Bostono dalyvavo kun. 
Pr. Virmauskis, ’ kun. J. Žu-

Apreiškmio parjos pra- čius. pasiiymėjimą atski-. 
«hne mokykla birželio 23 Elei- ruošė dalykuose šie gavo pr& 
do tavo grafaite 8 aky? mijas: Jonas Donatas 
rių baigusius mokinfos, so- 
t^cdama baigimo gaĮymėp- 
mus.. ; J ’ ’. ■

Visi baigusieji, . pas^uošę 
gražiomis uniformomis, per 9 
vaL imMas priėmė šv. Komu
niją. Ptųiiež 3 vaL vėl visi su
sirinko bažnyčion. Po mišparų 
kleb. Jkun. Norbertas Pakal
nis išdalino dųdomus. Geriau
si klasės mokiniai: Irena San- 
danavičiūtė, Jonas Jakulevi-

RTVERVEEWFARM 
Prattsvffle 5, N. Y. 

Tel.: 3-404

Housekeeping Cottages bn Lake 
Champlain. Private docks, boats 
and svrimming. Beautiful lodge 

and reereation hall. Archer 
basketball, temis, etc.

Rates $35 to $60 weekly 
Brochure bn request 
N. Y. C. Telephone: 

OLynapia S-8271

Ona Grigaliūnienė, 
gyv. 16 Thom'as Park, So. Bo- 
stone;-neilgai vargusi hirfolin | fimri g-į tr-Mfctt 
25 mirė Carney ligeminėje. 
Velionė jauna atvyko iš Lietu
vos ir apie 60 m. praleido 
Lawrence ir Bostone. Nuliūdę 
liko vyras Adolfas, sūnūs adv.
J. J. Grigalus, Adolfas F. Gri- 
galus iš Malden, Edvardas P. 
Grigalus, FBI agentas New 
Yorke ir duktė Mrs. Blanke 
Zyntell iš Dorchesterio.

LSK vienuolikė
šį sekmadienį r 5 vai. popiet 
žaidžia Hėmpstead, L I. Žakii- 
kai renkasi prie klubo 3 vaL

- Apreiškimo parapijos 
bazaras davė $8102.05 pelno.

Liet 
ninkas

“K išvyksta atostogom į €onn., 
Mass. ir R. L valstybes ir tiki
si susipažinti su Pil. Klubų 
valdybom. Jį pavaduoja vice- 
pirm. F. Bručas.

R. Kezys ir J. Ulėnas 
dalyvaus akademinio skautų 
sąjūdžio stovykloje, kuri vyks 
netoli Chicagos liepos 1—7 d. 
Pirmasis bus stovyklos adju
tantas, o antrasis — Vyties 
Korp! pastovyklės komendan-

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statiou)
GERIAUSIA 

DOVANA
C a r s T r n c k s 

Ccnvortibles
VOLES WAGEN

Authorižėd Dealer 
OverseM—Local Delivery

Charles J. Weis» Ine. 
215-22 Jurtos Avenue 
’ Queens Village, L. L

HOllis 4-2929
kampinis kambarys su patogu- -______ __
mals. Vieta rezidencinė arti rmtvva nnimnj~
susisiekimo. Teirautis telefo- ArUZmU rvNTIAV
nu MI 7-7630.

A dlvNaM M tM rate >% 
ĮltęiJ reoular phN trtra te aml- 

g| Juty 1, 1187. wtth the eentlnu- 
anca of stUaVactety eereiftąs.

Cffaetlve July 1,

•♦For fan~. For retecatfon*’ 
Sėt at the edge of the town high 

up in the Catskills. Modern rootns, 
also private cabins. Excellent 

cuisine served hotel style. Swim- 
mtng, fishing. bicycle. lawn sports.

dancing. horses, churehes and 
golf. Families invited. ^5 to $40 . . .

VVriteor call: Mrs. MOORE, Prop. laimes IT pasisekimo.


