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PI LK. JOHN C. NICKER- 
SON po teismo sveikinasi su 
savo žmona.

Malenkovas jau ištremtas, o kas bus Bulganinui?

BAUSMĘ NICKERSONUI 
PATVIRTINO

Pulkininkui John C. Nicker- 
sonui liepos 9 buvo patvirtin
tas karinio teismo sprendi
mas, priimtas prieš dvi savai
tes. Už slaptų žinių paskelbi
mą jis buvo papeiktas, metam 
pašalintas iš pareigų ir turi 
sumokėti 1500 dol.

Nickersonas pats prisipaži 
no 15 kartų sulaužęs draus
mę. Po teismo jis pareiškė, 
kad nubaustas teisingai. Ta
čiau ir toliau tebetvirtino, kad 
apsaugos sekr. Wilsono p- 
atvarkymas leisti armijai var
toti tik artimo skridimo rake
tas esąs armijai žalingas. Ni- 
ckersono viršininkas teisme 
buvo pareiškęs, kad savo ži
nioje Nickersono nenorėti; 
daugiau turėti.

Soble draugai 
šnipai nuo 1940
Federalinis teismas New 

Yorke liepos 8 apkaltino du 
Amerikos piliečius, George 
Zlatovski ir jo žmoną, šnipi
nėj us Sovietų naudai nuo 
1940. Zlatovskis yra 47 metų 
kilęs iš Kijevo, atvykęs Į Ame
riką 1922, jo žmona Amerikos 
kilimo. Zlatovskis inžinierius, 
antrame kare buvo Amerikos 
karinio saugumo leitenantas, 
jo žmona po karo Austrijoje 
informacijos tarnyboje ir kt. 
Nuo 1949 abudu gyvena Pa
ryžiuje.

Jie kaltinami buvę ryšinin
kai žiniom perduoti iš Ameri
kos šnipų Sovietam. Tais rei
kalais važinėję Austrijoj, ėmė 
už tai Sovietų pinigus. Jų są
mokslas iškilo šiemet sausyje 
suėmus Soble ir Albam, kilu
sius iš Vilkaviškio. Tai buvo 
jų ryšininkas. Dabar kyla 
klausimas, ar Prancūzija juos 
Amerikai išduos. Ztotovski 
kaltinimus atmetė, pareiškė, 
kad jis nuo 1949 esąs politinis 
pabėgėlis ir Prancūzijoje rado 
azylį. Prancūzijos vyriausybė 
tai paneigė. Pati Amerika dar 
nėra reikalavus jį išduoti.

Persijoje sabotažas
Persijoje liepos 9 suimti sa

botažininkai, kurie rengėsi 
susprogdinti Abadano naftos 
valyklas. Suimtieji yra komu
nistai, ir jų ryšys su Maskva 
neabejotinas. Suimti buvo ke
lias valandas prieš sabotažą.

e Europoje nuo karščių 
bangos mirė 340. Daugiausia 
Italijoje. Temperatūra siekė 
iki 100.

• New Yorko srity vėsesnis 
oras numatomas iki pirmadie
nio.

Maskvos radijas liepos 10 d. 
pranešė, kad

išlystasis iš valdžios G. Ma
lenkovas gavo naują "paskyri
mą'’ — elektros stoties direk
torium Ust Kamenegorske.

Tai miestas vidurinėje Azi
joje Kazachstane, 1800 mylių 
nuo Maskvos be tiesioginio su
sisiekimo su pačia Maskva, 
prie Irtišo upės, prie orutinės 
Mongolijos ir 170 mylių nuo 
Kinijos sienos. Tačiau aukšti 
kalnai kliudo susisiekti su Ki
nija.

Ust Kamenegorskas yra an
glies ir metalo pramonės 
centras, sukurtas daugiausia 
vergu. Elektros stotis, kuri 
yra per 10 mylių nuo miesto 
su 100,000 gyventojų, yra taip 
pat vergų, statyta. Ir apylinkė
se policijos priežiūroje gyve
na daug iš koncentracijos la
gerių išleistų vergų.

Maskvos radijas skelbia, 
kad tai pats “demokratiškiau
sias” sprendimas Malenkovo 
byloje. Jis reiškia Malenkovo

Maskva jau nori 
derėtis

Londone nusiginklavimo kon
ferencijoje Sovietai atmeti 
Stasseno pasiūlytą atominių 
bandymu sustabdymą 10 mė
nesių. Ta proga Zorinas vėl 
kaltino Ameriką, kad ji laiko 
bazes, ir įspėjo Vokietijos 
kanclerį Adenauerį, kad Ame
rikos bazių buvimas Vokieti
joje artina karą. Sovietai rei
kalauja, kad atominiai bandy
mai būtų sustabdyti 2—3 me
tam be jokių sąlygų.

Naujas Maskvos pareiški
mas buvo vakarų delegaci
jom staigmena. Jis gerokai at
šaldė viltis. Tik Amerikos d > 
legadja vilties nenustoja, aiš
kindamas!, kad tai nesąs galu
tinis Maskvos žodis.

MASKVA JAU SUTIKO 
DERĖTIS SU BONNA

Maskva liepos 6 pranešė 
Vokietijai, kad sutinka ūkinė
se derybose su Vokietija svar
styti tremtinių grąžinimo klau
simą. Anksčiau Maskva tą 
klausimą buvo atmetusi, tvir
tindama, kad vokiečių grąžini
mo klausimas baigtas. O Vo
kietija kitaip nesutiko derėtis. 
Tik dabar Maskva pažymėjo, 
kad vokiečių, likusių Sovie
tuose, esą nedaug. O Vokieti
ja tebetvirtina, kad jų turį 
būti iki 100,000.

Maskva nori derėtis ir Lindone
Maskvos atstovas Londono 

nusiginklavimo derybose Zori
nas trečiadienį pakeitė savo 
nuomonę, kurią buvo paskel
bęs pirmadienį. Trečiadienį 
pranešė, kad norėtų kalbėtis 
dėl Amerikos siūlomo nusi
ginklavimo projekto— sustab
dyti atominius bandymus 10 
mėnesių. Pridėjo: “Gal jūs 
mus Įtikinsite”.

• Los Angeles ore dūmų 
kiekis sumažėjo, sutvarkius 
pramonę ir atmatų deginimą. 
Nėra betgi būdo sumažinti au
tomobilių dujų kiekius.

• Kansas valstybėje rytinė
je dalyje apie Topeka lytūs 
ištvindė upes, ir 200 žmonių 
buvo priversti iš namų bėgti.

• Aliaskoje prie Brištol į- 
lankos tik pakilęs lėktuvai 
nukrito ir sudegė. Žuvo 6.

MALENKOVAS KAZACHSTANE, KITI ‘'GAVO DARBUS", 
BULGANINAS IEŠKO MALON ĖS, ŽUKOVAS LAUKIA

“antipartinio” elemento. Kaip 
su juo bus — dar taip pat 
neaišku.

izoliavimą. Į tą patį Kazachs
taną kitados Stalinas buvo iš- 
trėmęs Trockį, pirma išmetęs 
jį iš partijos. Tik Trockis bu
vo apgyvendintas Kazachs
tano sostinėje Karagandoje, o 
Malenkovas nuo sostinės per 
550 mylių nugrūstas į rūstaus 
klimato kalnuotą užkampį.

Maskvos radijas pranešė, 
kad ir kitiem “antipartinės 
grupės” nariam^ duotas nau
jas “darbas”. Bet koks ir kur 
— nepaskelbė. •

Eilė ateina 
Bulganinui? 

c?

Maskvos valymai dar nesi
baigė. NYT korespondentas • H. 
E. Salisbury pranešė, kad

netrukus galis pasitraukti 
min. pirmininkas Bulganinas

ir vyriausios tarybos pirmi
ninkas (prezidentas) Vorošilo- 
vas. Vietoj Bulganino galįs 
būti maršalas Žukovas, o par
tijos sekretoriaus pareigos 
kaip ir dabar pasiliktų Chruš
čiovo rankose.

Priežastis Bulganinui esanti 
jo ir Vorošilovo neaiškus ir 
net nepalankus Chruščiovui 
laikymasis. Chruščiovas Bul- 
ganiną ir Vorošilovą paliko 
laikinai, kąd nesusidarytų iš 
karto įspūdis, jog tokia didelė 
opozicija pasireiškusi prieš 
Chruščiovą. Jau dabar Bulga
nino ir Vorošilovo vardai 
stengiamasi kuo mažiaus mi
nėti ar ir visai nutylėti.

Bulganinas ieško malonės
Čekoslovakijoje min. pirm. 

Bulganinas išgyrė Chruščiovo 
nuopelnus valant partiją nuo

RUMUNIJA TAIP PAT VALO

Rumunijos ^komunistai pa
skelbė, kad ir jų partijoje at
sirado “antipartinė grupė”, 
kuri buvo susitelkusi apie An- 
na Pauker. Pranešė, kad tos 
grupės Josif Chisinevschi ir 
Constantinescu esą pašalinti 
iš politbiuro. Pati Anna Pau
ker buvo galinga partijoje už
sienių reikalų ministeris, bet 
paskui buvo nuimta. Komuni
stinis pranešimas ir dabar nie
ko nepaskelbė, ar dar ji gyva, 
nors pernai spaudoje buvo pa
sirodę žinių, kad jos jau nebė
ra.

NYT primena, kad. Paukr’- 
buvo rabino duktė, o ir vie
nas iš dabar nužemintųjų taiu 
pat esąs žydas, kaip ir Sovie
tuose išvalytasis Kaganovičius.

SYLVATRON — naujas išradimas, kurio pagalba lygioj plokštėj 
bus galima gauti iškilęs vaizdas. Tai jneš nauju galimybių radarui 
bei kitiem panašiem aparatam. J) demonstruoja dr. inž Keith Butler

KUR MASKVA GALI NUSILEISTI?

ŠEN. IRVING M. ĮVES taisosi pulta savo raštinėje, nes Senate 
yra užtrukę ginčai dėl pilietinių teisių įstatymo.

Paryžiuįe streikas
Liepos 9 sustreikavo bankų 

tarnautojai. Reikalauja pakel
ti atlyginimą 12 c< ir 40 valan
dų darbo savaitės. Atlygini
mas turi pakilti iki 35,000 
franku (100 dol.) mėnesiui. 
Streiką remia katalikų, socia
listų ir komunistų darbo są
jungos.

Izraelis su Syrija ša ūdos i

Syrijos ir Izraelio kariuo
menės pasieny liepos 9 šaudė
si apie 10 valandų iš patran
kų ir kulkosvydžių. Izraelis 
pranešė turįs vieną užmuštą 
ir 7 sužeistus. Tik Jungt. Tau
tų komisija po 6 įspėjimų su
stabdė kautynes.

MASKVA UŽDIRBO Is TREMTINIŲ 3.6 MIL
AMERIKOS SPAUDA ATKREIPĖ DĖMESĮ, KAIP MASKVA MILIJONUS IŠTRAUKIA IŠ 

AMERIKOJE ATSIDŪRUSIŲ PABĖGĖLIŲ

"Raudonieji uždirba milijo
nus iš maisto dovanų" — to
kia antrašte N. Y. H. Tribū
ne informuoja apie siuntinu
kus, kurie eina iš Amerikos į 
Sovietus ir jų okupuotus kraš
tus bei Sibirą. Esą teisingumo 
sekretorius Herbert Brovvnell 
jr. pasiuntė pereitą savaitę 
raportą Kongresui apie meti
nes pajamas agentūrų, kurios 
tarpininkauja persiunčiant į 
Rusiją siuntinius. Raportas 
mini tokias 1956 pajamas:

Globė -Travel Service, 1991 
Broadvvay — $1,076,771;

Parcels to Russia, Ine., 
$353,22.3;

Central Parccls Service of 
Chicago — $313.865.

Visos tos agentūros yra re
gistruotos kaip Maskvos Intu- 
risto agentai — padaliniai. Ir 
visos tos pajamos jų yra pažy
mėtos kaip pajamos už siunti
nius. Bendra jų suma, sakoma 
raporte, per metus yra 3,600,- 
000 dol.

Pašto pranešimu pereitais 
metais buvo pasiųsta i Sovie
tus apie 230,000 siuntinių.

Beveik visi per minėtas 
agentūras’.

Laikraštis pastebi, kad
Amerikos paštas priima siun

tinius į Sovietų Sąjungą. Ta
čiau šiuo būdu siunčiami siun
tiniai nepasiekia adresatų.

Minėtos sovietinės agentū
ros garantuoja pristatymą už 
tam tikrą atlyginimą. Kokis 
tas atlyginimas, laikraštis nu
rodo pavyzdžiu. Girdi,' šių me-

tų pavasarį vienas Brooklyno 
gyventojas pasiuntė siuntinį 
per Parcels to Russia, Ine. 
1530 Bedford Avė., Brooklyn 
į Baltijos kraštus. Agentūros 
tarnautojas įvertino siuntinį 
$22.10. Siuntėjas turėjo sumo
kėti visų persiuntimo išlaidų 
$29.44.

Iš tos sumos teko Sovietų 
valdžiai $20.94, vietinei agen
tūrai $8.50.

Be to, dar siuntėjas turėjo 
apmokėti Amerikos pašto iš
laidas $6.17. Tokiu būdu So
vietai uždirba milijonus.

Laikraštis prideda lentelę, 
kokius mokesčius priskaito So
vietai už aną 22.10 dol. ver
tės siuntinį: Mokestis Sovietų 
S-gai $2,59

Sovietų S-gos muitas (50— 
12',) * -12.25

S. S. inspekcijos mok. $1.51 
Mokestis agentūrai S8.50 
Dezinfekavimas $1.50
Garantija $2.73
Pristatymo pakvitavimas

$ .38

siuntėjai patenkinti, kad gali 
siųsti. Laikraštis mini, kad 
vienas Ne\v Yorko lietuvis 
jam pareiškęs:

jis ir kiti tremtiniai iš Bal
tijos kraštų išleidžia kas mė
nuo beveik po 100 dol., kad 
padėtų savo artimiesiem, "ir 
m>as džiaugiamės, kad tai gali
me daruti”.

Spauda svarsto, ar Maskva bus 
simais • Pavergtųjų

Spauda spėlioja, kokios reik
šmės turės Maskvos įvykiai 
Sovietų santykiam su Vaka
rais.

C. L. Sulzberger (NYT) at
kreipia dėmesį į tris politikos 
klausimus — Vokietijos su
jungimą. vidurinius rytus ir 
nusiginklavimą. Vokietijos su
jungimo klausimu — mano 
Sulzberger —

Žukovas nesutiks atgniaušti 
saujos rytų Vokietijoja. Švel
niau gali eitis viduriniuos^ 
rytuose. Šepilovas, kurio poli
tika išprovokavo Eisenhowe- 
rio programą, atšauktas ir tai 
rodė Maskvos traukimąsi. Nu
siginklavimo klausimas svar
biausias. Jame galima laukti 
daugiau lankstumo.

Nusiginklavimui iš Ameri
kos pusės — sako Sulzberger 
rodoma palankumo. Eisenho- 
weris norįs' baigti karjerą 
kaip taikos prezidentas. Jo at
stovas Stassenas — taip pat. 
juodu rūpinasi tik, kad saugu
mo reikalui butų kontrolė. 
Kliuviniai gali reikštis iš So
vietų ir Anglijos pusės. Angli
ja, jau turėdama bombą, ne
norės sustabdyti mokslinių 
tyrinėjimų toliau, jei Amerika 
nepasidalins su ja savo patir
timi. Bet Eisenhovveriui to ne
leidžia įstatymas. Sovietai. įsi
tikinę, kad jau prisivijo Ame
riką. gali sustabdyti bandy
mus. Primena autorius, kad 
Žukovas buvęs pirmasis, kuris 
įtikino kitus bolševikus apie 
atominio karo pavojingumą.

RED SKELTON, artistas kimedininkas. su žmona, dukterimi ir 
sūnumi, sergančiu leukemia.Viso $29.44

Nepaisant tokio plėšikavimo

• Amerikos derlius šiemet 
būsiąs pats menkiausias nuo 
pat 1951 metų. Daug sugadi
nę pavasario Pavandenės. Ta
čiau guodžiamas! tuo. kad esą 
daug atsargų.

• Kavos svaras tuojau at
pigsiąs 4 c.

Nežudys . . .
"Ar Chruščovas nužudys 

Malenkovą?" klausia St. Al- 
sop (NYHT). Nužudyti ji kaip 
Beriją — reikštų taip pat 
naujas ir jo šalininkų žudy
nes, mano Alsop. Tam reiktų 
vėl sustiprinti slaptosios poli
cijos galybę. Bet tai vargiai

būtų pakenčiama Žukovui, ku
riuo dabar Chruščiovas remia
si. Bet palikti Malenkovą reiš
kia palikti gyvą opozicijos ži
dinį. kuris visada pritrauks 
šalininkų, O tokiu atveju 
Chruščiovas nebus tikras dėl 
savo saugumo. Taip, anot Al 
sop. dabar ir kyla klausimas: 
žudyt, ar nežudyt?

sukalbamesnė ir kuriais kla:i- 
kraštų klausimas įšalęs

O Žukovo nuomonė dabar itin 
reikšminga. Tad Sulzberger 
laukia, kad nusiginklavimo 
srity būsią mažiau kliūčių.

W. Lippmann (NYHT) ma
žiau vilčių turi. Chruščiovo į- 
sigalėjimas nereiškia, kad jis 
sutiks su Amerikos politika 
Vokietijoje, Korėjoje, Formo- 
zoje ir kt. Tam tikras susilpi- 
mas Sovietų viduje gali ska
tinti ne jų susitarimą ir ne su
sipratimą, bet taikingą koeg
zistenciją. sako Lippmannas.

NYT vedamasis taikliai at
kreipia dėmesį, kad tos intry- 
gos, kurios dabar vyksta Mas
kvoje dėl valdžios.

rodo grįžimą prie Stalino 
taktikos.

Tačiau laikraštis be pagrin
do jas laiko “sovietinės siste
mos išsigimimu”. Tai ne išsi
gimimas, o tik nuoseklus tos 
sistemos vykdymas. Jei sovie
tinė sistema pagrista marksiz
mu su “klasių kova”, kurioje 
viena klasė turi naikinti kitą 
visom priemonėm, tai nuosek
lu. jei ir pačioje “kolektyvi
nėje vadovybėje” eina tokia 
pat kova. Vienas politbiuro 
narys kovoja su kitu visokiom 
priemonėm. Žuvis žuvį ryja.

Kodėl Malenkovui 
nepasisekė?

Lenkų komunistų spauda 
praneša, kad Chruščiovo opo
zicija buvo planavusi ministe- 
riu pirmininku padaryti Ma
lenkovą. o Molotovą partijos 
generaliniu sekretorium laiki
nai. Paskiau pastarąsias parei
gas turėjęs perimti ^lalenko- 
vas.

Akcija prieš Chruščiovą bu
vusi Suplanuota tuo metu, kai 
Bulganinas su Chruščiovu lan
kėsi Suomijoje. Politbiuro, 
partijos komiteto prezidiume, 
opozicija jau turėjo daugumą 
prieš Chruščiovą. Svarstytas 
dar nebuvo politbiure baigtas, 
kai C hruščiovas su Bulganinu 
grįžo iš Suomijos. Chruščiovas 
išsigelbėjo tik dėl to, kad opo
zicijos neparėmė maršalas 
Žukovas, ir tada Chruščiov ”. 
pasisekė ginčą perkelti į par
tijos centro komitetą, kuria
me jis turėjo daugumą. Tada 
visa galima opozicija pasisku
bino nutilti prieš Chruščiovą, 
remiama Žukovo divizijų

Alžire nieko naujo
Prancūzijos prezidentas Co- 

ty paskelbė, kad Prancūzija 
neduos Alžirui nepriklausomy
bės. nes tai reikštų musulmo
nų ir ten esančių europiečių 
išdavimą terorui ir chaosui 
Tačiau Alžirui paruoštas nau
jas savivaldos projektas.



(BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164
SPAUDA po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Baras. Sale vestuvėms,

marus, ctc.
pasveikinę tautininkų suvažia
vimą.

nuau

mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

KALAl'SK.V asmeniškai ar telefonu EV 4-9G7:4 v .
arba pas pa va d. K. Vaitaitj

Tol.: APptagąto 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

GARANTUOTAI taisoma
TELEVIZIJA

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 
vietiniai HI-FI ir stiprintuvai.

griuvus jai Lietuvoje ir tam 
kraštui atsidūrus Sovietų ver-

FOTO STUDIJA 
P. GAUB Y S, savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiėsinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas. •

parengimams, susinnl

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. MI-

• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

skirtos organizuoti Amerikoje slaptieji 
šnipinėjimo ir sabotažo tink- valstybės

atsitiktinis 
kiek neapibūdinąs knygos 
šį, visai netinka.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Lietuvos istoriją būtų pavadi
nusi Balynu, Smetonas gerbė
jai jo raštus Smetonynu, Pe
lėdos raštus — Polėdynu".

su tais šimtais rašytojų, kurie 
bus toje knygoje minimi? ?

Atsakymą j tuos Mausimus 
autorius rado rašytojų draugi
jos pirmininko B. Babrausko 
viešame paaiškinime. Girdi,

prof. V. Biržiška, aiškino 
Babrauskas, "paėmė konkre
čiai vieną tikrinį vardą Alek
sandrą ir iš jo padarė sutelk
tinį kuopinį vardą — Alek- 
sandryną tuo pagerbdamas 
savo mirusią žmoną Aleksand-

Komu nistai 
paplojo

Prieš nepilnus 
rodos, “Drauge” 
apie be galo sunkią padėtį gy
venančio Vokietijoje minėto 
Megio. Tuojaus jam pasiun
čiau $5. Po kiek laiko gavau 
šiltą padėką. Prąslinkus ke
liems mėnesiams, vėl gavau iš 
Megio be galo liūdną laišką, 
kad tautiečiai į jį mažai teat- 
kreipę dėmesį. Jei daugiau 
niekas nepadėtų jis turėsiąs 
mirti. Todėl jis vėl drįsiąs

Neapykanta ypačiai nukrypo 
prieš lygos narius.

(Bus daugiau)

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

—------------n - sumedžioti. Pasitelkęs polici-
patogi. Amerikos pramones -r. ja, jūrininkus, Amerikos Ap^ 

pagavęs saugos Lygos narius / New 
darbiniu- Yorke per tris dienas išrteat- 
i už teisę -rų, kinų, restoranų, gatvių ša
uti. Kon- rankiojo apie 50,000 žmonių.

Suėmimas, jų varymas, laiky
mas, iki išaiškino, sukėlė dide
lį triukšmą? Triukšmą prieš 
tą, kaip vienas laikraštis pava
dino, “žmogaus teisių baisiau
sią pažeidimą”, prieš “begė-

Drauge birželio 29 dr. An
tanas Kučas atsiliepė dėl Kul
tūros fondo sumanyto išleisti 
prof. V. Biržiškos veikalo, ku
riam telkiamos visuomenės 
aukos.Veikalas būsiąs senosios 
lietuvių raštijos žinynas, net 
trys tomai. Jis pavadintas 
Aleksanjirynu. Kodėl Alek- 
sandrynąs? Ką tas žodis čia 
reiškia? Ir ką jis turi bendra

pavartoti 
Jie ragino 
"Y tarptau

tinę pramonės darbininkų są- 
jungą (I. W. W. — Industrial 
VVorkers of the World)^ ku
rios žymi dalis narių buvo pa
skiau komunistų “pryšakiniai 
veikėjai”.

Tokiame bruzdėjime buvo 
nesunku surasti reikalingų 
bendradarbių - atstovui Bern- 
storffui.

Jis suorganizavo mažą šta-

Kaip kareivfoė*
“Tiesa” pateikia nuotraukas, 

kaip vyksta Kauno hidroelek
trinės statyba. Gyvenvietės 
namai niūrūs, išrikiuoti kaip 
kareivinės. Buvęs pušynas iš
tisai iškirstas. Gyvenvietė bo
sianti sulieto su Petrašiūnų 
miesteliu. Ir tokiu būdu bus 
paslėpta vieta, kur 1940—41 
enkavedistai palakiojo mikan-

apie Megį, supratau, kas yra 
tas “nelaimingasis” Megys.

Jis dar susidėjęs gyvena 
Vokietijoje su kokia moterim. 
Gyvena atskirai nuo lietuvių,

Žinoma, ir vėl pasiunčiau 
keletą dolerių. Taip pasikarto
jo dar kartą. Pjo to jau ilgoką 
laiką iš Megio nieko nebegir
dėjau. Tik staiga po geroko 
pusmečio ir vėl' gaunu iš jo 
be galo liūdną laišką. Girdi, 
jis esąs visai visų tautiečių 
apleistas. Nebegalįs jau visai 
pakilti iŠ lovas. Už butą jau 
kuris laikas nemokėta. Jei kad apie jį mažai kas žinotų, 
tuojaus nenusipirksiąs vaistų, Nenorėdamas dirbti ir mėgda- 
tai jau greit turėsiąs mirti. mas kartais nugerti, nutarė

Padėtis b£ galo baisi. Juk apgaulės būdu, rašydamas į
laikraščius, pasinaudoti gera
širdžiais tautiečiais. .

į tai turėtų atkreipti dėme
sį atitinkami asmenys ir Me
gys turėtų būti nubaustas, šia 
apgaule Megys užkirto kelią 
ir tikrai | yargą nelaimės at
veju patekusiems tautiečiams.

Tai yra didelis akiplėšišku
mas visuose , laikraščiuose 
skelbtis apgmryMfis tikslu.

Amerika buvo rami ir nesi fiiktai su darbdaviais būdavo 
rengė kištis į Europos reika- kartais ir kruvini. Nedidelė 
lūs. Ji prekiavo sau kaip pre- žmonių grupė skelbė, kad 
kiavus su Anglija, Prancūzija, darbininkai turi perimti įmo- 
Rusija. Karui kilus Amerikos .nes ir, jei 

-4awaitufėjo daužau, ^darbo, 
gabendami karkles prekeą. 
Nemanė, kad kas nors norės 
kištis Į Amerikos reikalus ir 
jos prekybą.

Tuo metu, kai liepsnojo 
Belgijos kaimai, transatlanti
nis laivas pasiekė New YorkO 
uostą. E jo išlipo du keleiviai. 
Jiem nereikėjo patikrinti mui
tinėje lagaminų. Saugojo juos 
diplomatiniai pasai. Vienas tų 

_ keleivių buvo grafas Johanu 
von Bernstorff,' Vokietijos "at- ~bą, attache Aibert -davė- pini

gus; jūrų attache kap. Kari 
Boy-Ed turėjo organizuoti sa
botažą laivuose, kurie gabeno 
ginklus ar karo medžiagą į 
Europą; karo attache Franz 
von Pape vadovavo kitiem sa
botažo ir špionažo veiksmams 
Amerikoje bei. Kanadoje.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x 6 inč. dydžio40doį.,didelis_—-36 nuotraukos 8x 16 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), POkfKiffiAl.VAT’ 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Bureau of Investigation ga
vo uždavinį užkirsti kelią sa
botažui. Jo agentų skaičius 
buvo padidintas iš 300 iki 
400. Bet ką toks skaičius reiš
kia. palyginti su tais sabotaži
ninkais, kurie buvo verbuoti 

susprogo 2 mil* fabrikuose bei laivuose!
Į talką atėįo visuomenės

Dėl tokio vardų dirbinio 
veikalam autorius ir rašo:
'“Visa tai labai gražu. Ir bū

tų net tikslu, jei lietuviai ra
šytojai būtų vadinami ne pa
vardėm, o vardais ir daugu
ma būtų i- buvę Aleksandrai.
Tačiau šjsjįteikalas yra kitokio rio ‘sveikinimai’ uždeda tiem 

parinktas ponam ant kaktos -aut'oritat / 
vardas, nė viniai partinę 5 žymę... todėl

PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE
DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v.v

klausomybę, bet jis tuo pat 
sykiu užlieja vandens ir ant 
paleckinio malūno ... Jeigu i 
Rajeckas, J. Budrys ir dr. P. 
Daužvardis būtų atstovavę tik 
‘smetoninei diktatūrai', tai

gijoje, Jungtinės Valstybės 
būtų uždariusios Lietuvos at
stovybę ir konsulatus... No
rėtųsi paklausti, ar ‘Keleivis' 
jaustųsi laimingesnis, jeigu 
vietoje J. Kajecko, Jono Bud
rio ir dr. P. Daužvardžio... į 
šią šalį būtų įsileisti keli so 
vietiniai agentai atstovauti 
‘tarybinei’ Lietuvai?”

likusi visuomenė, kuri nėra 
nei tautiška nei činauninkiš-

Paskaitęs “Darbininke” Bal- lietuvis, buvęs kareivis 
f o atstovo Vokietijoje praneši- žeistas. Reik ką nors daryti, Santara atsiliepė į tai vedamą apie Megį, esu L galo reik žmogų gelbėti. muoju, sakydama:

pritrenktas. Pasirodė, kad tai Tuomet, prieš praėjusias 
yra apgavikas, ir aš tokį rė- Kalėdas nutariau parinkti iš 

draugų aukų ir Kalėdų proga 
porą metų, Jam P^ųsti keletą desetkų
radau žinią dolerių.

Renkant aukas gavau gero
kai barti, kad imuosi privačios 
inicetyvos šelpti. Teisinaus, 
kaišiojau Megio graudųjį laiš
ką. Juk reik tautietį gelbėti

Vargais negalais, dar pridė
ję keletą dolerių savo, pasiun
čiau su išgelbėjimo viltim Me- 
giui $20. Ir dar paprašiau, 
kad greitu laiku. įdėtų į “Drau
gą” padėką, kad turėčiau kuo 

kreiptis į mane kaipo i gera- pasiteisinti draugams už su- 
sirdį *' rinktus pinigus.

Bet žinoma, Megys su visom 
padėkom ir pinigais taip ir 
dingo iki šios dienos.

Tik dabar perskaitęs Balfo _ ..... ,
atstovo Vokietijoje pranešima Keleivis, į tai atsiliepda- V.V.Vj

mas, dar pridėjo, kad diplo
matai “Lietuvos nepriklauso- 
mybės kovoje ir išeivijos jun **
gimė yra tik kliuviniai'

KAM DIPLOMATAI
Socialistų Keleivis iškoliojo 

likusius Lietuvos diplomatus 
ir konsulus. Išvadino juos “či- 
nauninkais”, kurie nori^ kad 
“visa lietuviška visuomenė 
juos gerbtų ir šėnayotų kaipo 
Lietuvos suverenumo ore pa
sikabinusius likučius”. Bet jie 
esą “vienos partijos lėlės”, jie 
tebeatstovaują “snieoninei Lie

tuvai ... Daužvardžio, Kajec
ko, Lozoraičio, Geručio, Buu-

“Taip atvaizduodamas Li3-
tuvos diplomatus ‘Keleivis, be

S tietuviiĮ Amerikes Piliečių Klubas >;

Komunistinė Vilnis tuojau 
pasidžiaugė Keleivio pasisaky 
mais, piktinosi Sandara, kad ji 
Keleiviui prieštarauja. Pikti
nosi taip'pat Naujienom, ko
dėl jos nutylėjo ir Keleivio 
neparėmė.

Kam iŠ to naudos, aišku. O 
dėl tų sveikinimų, tai vienas iš 
diplomatų pasakė: kur m* 
kviečia, ten einam ir bent pa
dėką. bei pasveikinimą shm- 
člam; nekviečia — tylim, 
nes gal mūsų nenori...

< Medžiotos vyrų ir moterį* oįJutėms. švartamįt suknelėms.
• eękiaM. rayooMak kaspinai, vilnų audeklai

e ir pasirinkimas.
* <ie: »u$M>s rū^-s. prieinamos kainos.

(Atsinešk skelbimą, kuris bus ypatingai iveitintas*
1 SAMUBL BBCBlENSTKIN. INC
j TRYS DIDELĖS KRAUlTTVas ■ •-

na thrhard Sf. 125 Orckard St. 1S« Orchard St.. N. Y.t\ 
GRamerey 5rl5?5

Ctosed Saturdav. open Sunday f> A. Msųo 6 P. »1„ 
PrivažMvfauut: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delaney St. Nuogta 
pėsčiam trumpas kelias iki Orehard St.'

Juk vargu mes būtume ka, tuos ponus turi vertinti 
Karinis saugumas teturėjo buvo pritarta, ir Briggs per „įjos HniojZ bet h žemyno džiaugęsi, jai dr. V. Sruogie- pagal jų pačių elgesį... ’

savu aparate porą karininkę tris mėnesius jau turėjo 100,- puolama komunistu.
ir porą sekretorių. Bet anglų 0000 narių. Jis netruko pakil- 
žvalgyba tuo metu buvo savo ti iki 250.000. kuriuos suorga- 
aukš*wnoje. Ji įspėjo Ameri- nizavo į Amerikos Apsaugos LAIŠKAS REDAKCIJAI 
kos atstovą, kad Vokietija pra- Lygą. Jos nariai pasižadėjo 
dėjo sabotažo veiksmus Ame- sekti sabotažo veiksmus.
rikoje. Sukeltas sąjūdis sumažino

Anglai buvo pergriebę Vo- sabotažo skaičių. Tačiau tokis 
kietijos atstovo ano atvykusio masinis sąjūdis turėjo ir savo 
grafo Bernostorfo pranešimus, pavojų. Nors jo nariai buvo į- 
Jei kas Imtų patikrinę tuo' spėti, kad jie nėra valdžios 
metu iš laivo išlipusio atstovo pareigūnai, negali nieko suim- 
lagaminą. tai jame būtų radę ti. Bet tarp tokios daugybės 
150 milijonų dolerių Vokiš- buvo ir tokių, kurie savo tei- 
kom markėm, kurios buvo sės peržengė, dėdamiesi esą 

valdininkai. Kilo 
iždo sekretoriaus

i- protestas prieš vardo pasisavi-
O dirva tokiam darbui buvo nimą.

raštis ta proga, kad minėti 
diplomatai ir konsulai buvo

stovas Amerikai, kitas dr. 
Heinrich Albert, Vokietijos 
prekybinis attache. Jiem buvo 
atiduota pagarba, ir laisvai ga
lėjo vykti Į savo buveines.

Artimiausiais mėnesiais ra
mų Amerikos miegą sukrėtė 
skaudūs Įvykiai— ėmė sprogi
nėti Amerikos laivai pakeliui 
į Angliją, Rusiją ar Prancūzi
ją. Prisidėjo dar sproginėji
mai fabrikuose, kurie gamino 
karinę medžiagą. Ankstyvą ry
tą 1916 liepos 30 baisus trenk
smas sukrėtė Manhattaną ir 
New Jersey miestą. Black 
Tom saloje 
svarų dinamito, paruošto ga- 
benti i Europą. Trenksmas in«€«a»yva. -
buvo girdėtas per šimtą my- Tę meto direktorius Bielas- .
lių. Uostas buvo snga^ntas? ki pastebėjo Chicagos skelbi- 
Laimė, žmonių težuvo 4. mų biuro A. M. Briggs pasiū- <

Kas čia darės? Aišku šabo- lymą. Jis sakė, kad valstybės "
♦azas Kas dėl jo kaltas, sun- apsaugai gali eiti į talką vi- >-T- gęx. ur * yl-chang 
ku buvo susekti.

Autorius leidėįam primen v 
kad “literatūros istorija tei-; 
kia ne vieną pavyzdį, kur vei
kalą kiti vėliau pavadino ki
taip negu autorius”.

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



Lukreci-

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vaL pietų metu

Įspėja Vi

(Bus daugiau)

Jonas Jasys, 
Paterson, N. J.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

Atdarų sekeijų posėdži ii 
praėjo sklandžiau. Juose turė
jo progos pats jaunimas išsi
kalbėti ir iškelti vertingų idė
jų, kurios vėliau buvo įglaus-

tojtį, organizacriių komitetų 
nuotraukos. įvadiniai straips
niai apie šokius. P. J-

dvasią.
Tačiau viena* jaunimo kon

gresas nebūty padaręs to į- 
spūdzio nei patiems kongreso 
dalyviams, nei jo stebėtojams, 
jei nebūty buvę šokty festiva-

Tvarka. buvo išlaikyta iki 
detalių- Iiksliai suaranžiruoti 
šokių įvedimai ir išvedimai, 
šokiai greitai keitėsi, nebuvo 
jokio nereikalingo laukimo, 
puldinėjimo. Įspūdį didino ir 
prožektorinis apšvietimas.

• Llotuvty IneiMopadiji* 
XI tonu* (Karinė bosbKjus* 
tendii), kurį redagavo dr. J. 
Purinas, jau parieta presu* 
BMHdorfas. Naujame tome 
yra gausu tttaaufetikos.

KNIGHTS OF UTHUAN1A WLOA 
BRADDOCK, PA.

kos; pvz,, per bendras diskusi
jas^ pirmininkaujantis krei
piasi į referentus vardais, 
kaip Įprasta čia tokiuose po
kalbiuose. Tiesa, tai sukuria 
draugišką atmosferą, bet tai 
apsunkina ir kitiems, kuriems

nužudys kūdikį, jei ji nenu
tils. Motina nutilo, bet sūnus 
ėmė klykti. Tada banditas, 
grasindamas peiliu, privertė 
ją pasiimti sūnų j rankas, kad 
jis nutiltų ir išprievartavo mo
tiną, laikančią vaiką savo 
rankose. 5

mūsų bendram^. Tai švie* 
sus mūsų kasdienybės mo
mentai, kurie duoda/jėgosbei 
prasmės toliau juėti ir kovoti.

Pernai toji pati Chicaga pa- 
kėlė dainų šventės organizav' 
mą. šiemet bevok tie patys 
žmonės atidavė savo laiką ir 
•energiją jaunimo kongresui ir 
šokių festivaliui. Jie mokėjo

nuo 15 iki 55 m. amž. mote
rų, seka išvada, kad viena iš 
tūkstančio moterų bęi mergai
čių yra kasmet išprievartauja
ma.

Uikų la- kad jų megft ueatrtstų. Kiti 
' " mase,

deimantą, tai jis kinęė 
moters mtnttatoą galės už
bėgti nž ėkbi visom neištiki- 

'Tnybfe pinklėm. >
Kortadeųas, dėl savo spal

vų margumo, kurį dar ir ki
tais vardais vadina — šven
toji gema, zefyras ir kit. tu
ri daug gydomos galios. Ga
lams pataria jo . trupinėlį 
laikyti burnoj nuo gyvačių 
bei nuodingų vabzdžių įkan
dimo arba vartoti kaip prie- 
monę gėlai bei nervams ra
minti.

kad Sovietų Sąjunga yra oku- mergina, einanti į C. Y. O po- 
Zudikas — moksleivis,

Pats|okis . ____ . _ . , ,
labai gražiai stilizuotas, apsup- jtis, Ptinijus, Galenas, Vina- 
tas jaunamartės mistinės nuo- cijus, pop. Klemenso VI gy- 
taikos. « dytojąs, tuo M ausimų nema-

šventės proga išleistas gra- & yra užsiminę savo rašėuo-
Žus vadoyas, kur sudėta visų se. .

Dębnaptuisenovėj ypatin
gai teikdavo magiškos galios. 
Pas kai kurias tautas jį lai
kydavo jaunavedžiai, kad nie-

P*®**®^>*® -GPU ralJMIriik 
bęrtąį- orgofdrerinn tvaria Jb pra- 

kaltiz& ųž. politinį susmkal- voty* kur ka* geriau nei 
dymą, ieškota- savęs studentiš 
kos vienybė Kaltinimai pasi
liko bendresnėje* plotinėje, ne
sistengiant jų . pagrįsti. Bet 
dėl to nereikia sielotis. Taip 
visada, kalbėjo jaunąjį karta, 
ieškodama savo kebui Bet iš 
kitos pusės, šiuos kelius padė
jo nutiesti kaip tik vyresnieji,

Pasibaisėtinų žinių dažno
kai praneša laikraščiai: mote
rų ir mergaičių užpuldinėji
mai, kurie iš didmiesčių jau 
persimeta į periferijas. Jos
užpuldinėjamos plėšikų, bet

Ismo ašara, kuri jam pasiliks dažniausiai moralinių iškrypė
lių — prievartautojų. Abiem 
atvejais, slėpdami nusikaltimo 
pėdsakus, užpuolikai jas su

mas. Tai, kuo ji paskutiniais žudo, paslepia jų kūnus pel-

smogė metaliniu vamzdžiu į 
galvą, pagrobė rankinuką ir 
pabėgo. Auka tuoj pat mirė 
ligoninėje.

šiemet kovo 4 d. 8 vai. vak. "££įo 12 d. Detroite Ma-' niekad nepaimtosios.

narių, lietuviškų kolonijų 
laikraščių korespodentai bei 
šiaip lakesnį žodį sumesti 
mėgstą žmonės.

Ametistas tai eminencijų 
ir ekscelencijų brangakmenis, 
nes jį vartoja Bažnyčios nus
tatytuose simboliniuose žie
duose kardinolai ir vyskupai. 
Senųjų įsitikinimu, ametis
tas saugodavęs laukų derlių 
nuo krušos bei skėrių. Jis 
reiškia mandagumą, nusiže
minimą ir skaistumą.

Opalas saugodavęs 
nuo ligų, duodavęs žvalumo 
ir laikomas suktumo ženklu; 
Dėl 'to vagys jį laiko laimę 
nešančiu ženklu.

Visi kiti brangakmeniai, 
o jų yra daug, paminėti tik 
dažniau sutinkami: melachitas,

surištom užpakalyje rankom.
Aš negąsdinu skaitytojų 

šiais žiauriais pavyzdžiais. Jie 
yra paimti iš eilės, kaip patys 
naujausi atsitikimai. FBI ži
niomis, Amerikoje buvo iš
prievartauta moterų — 1953 
metais — 17.900. 1954 m. — 
18.030, 1955 m. — 19.100, o 
1956 m. 6 mėn. — 9.930. šie

sutelkti žmones, juos sutvar
kyti ir kultūringai pravesti 
pašą programą. Tai rodi, 
kad mūsų bendruomenė jau 
gerai atlieka sudėtingus orga
nizacinius darbus.

Visas dėmesys buvo skirtas 
jaunimui, iš kurio iniciatyvos 
išaugo ir pats jaunimo kon
gresas. Studentija parodė 
daug gyvastingumo ir suma
numo, reikalų supratimo patį 
kongresą organizuojant.

Peržvelgę 'kongreso «9ą, 
pasigestame tik Meno — gi
lesnes^ vedamosios kongreso 
mintie.

Daugelis svarstomų klausi
mų pasiliko tik bendroje plot
mėje. Tokie šūkiai, kaip “iš
liksime lietuviais”, mylėkime 
Lietuvą”, vargu ką beveikia, 
nes daug kartų girdėta. Prie 
tų pačių temų reikėjo prieiti 
giliau ir prasmingiau, kas il
giau studentui išliktų, kas jį 
paliestų ir priverstų susimąs-

WH»L — 1430 knocyde* — MedtOrd, Mase.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar praneSU, tai aunentUrai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEBHJ1 — Liti ■■■*■■ BoAe Hour. SS Ce€- 
tage 8t, Nerweo< Msrn, Skyriai: UttaaOaa Fiattik. Ce. — A. ir

metų mergaitės ir 40—50 me- usikaltėlis brigai* Smith, 
tų bei vyresnės moterys. Jos 23 m-» ved£s» vieno kūdikio 
užpuolamos dažniausiai gatvė tėvas, nužudytosios pažysto
se. T ižn» Kilikai i varaus am- mas, kaltas neprisipažino, bet 
žiaus ir išsilavinimo. Pastebė Jau nuteistas mirti elektros 
tina kad ir moksleivių yra tos kėdėje.
rūšies nusikaltėlių. Gegužės 17 d. Fair Lawn

miestelio (prie pat Patersomo) 
gyventoja, 15 metų moksleivė 
Ruth Starr Zeitler apie vidu
dienį išėjo į mokyklą ir negrį- skaičiai yra surinkti iš bylų ir 
žo. Po savaitės jos lavonas nusiskiaudimų policijos įstai- 
rastas krūmuose. Ji buvo iš- gomt tačiau tikrumoje jie yra 
prievartauta, pasmaugta jos didesni nes daug moterų ir 
pačios skarele ir į gerklę pri- margaičių nesiskundžia, neno- 
grūsta tualetinio popieriaus, rėdamos iškelti jų užpuolimų 
Žudikas jos klases draugasx išprievartavimų aikštėn 
Ronald Merrone. 18 m., inžė 1 Taį baisūs skaičiai, šios rū- 
nįeriaus sūnus, kaltas prisipa- .nusikaltimai įvykdomi be- 
^no- veik išimtinai miestuose. 2i-

Paminėtų datų tarpę Pater- nant, kad 1955 m. Amerikos 
šone ir apylinkėse buvo ir miestuose gyveno 23.139.000 
daugiau panašių atsitikimų. 
Viena moteris išėjo vakare 
nusipirkti laikraščio. Trys vy
rai ją pagrobė ties pat jos na
mais, įsistūmė įz savo automo
bilį, ir ji buvo visą naktį jų 
prievartavimo įrankis. Kita 
moteris buvo rasta išrengta ir 
prigirdyta Passaic upėje. Pana
šiai buvo pasielgta dar su vie
na moterimi, 52 m. amžiaus, 
kuri buvo išprievartauta, iš
rengta ir įmesta į ežerą. Jai 
naktie* tamsoje pavyko nusi
tverti paežerėje esančių krū
mų šalmų ir išsigelbėti.

Gal ir užtektų pavyzdžių, 
jei ne du pasibaisėtini atsitiki
mai New Yorkė ir Detroite. 
New Yorko Pritikimą policija 
vadiną- pačiu begėdiškiausiu 
kriminaknėje istorijoje. Nusi
kaltėlis birželio 5 d. įsibrovė į 
20 metų motinos butą, kuri 2 
vaL 20 nūn. fytd maittėo savo 
3 m. amžt sūnų. Prikišęs pei
lį prie jos geritlėSi barbaras 
reikalavo pasiduoti. Moteris 
ėmė Šaukti. Mtyuo&to su pei-

25rkonae> kiti^ dm uądin&- 
mas jacintii, turįs lemiamos 
įtakos itivdtajL ntipripmii pa- 
laikyti, o tidp pat yra išmin
ties ir nnnąirdftiųt draiigiž- 
kūmo pažyminys.

Graruitoę fĮzfritąi verčia 
greičiau mušti širdįr Dėl tos 
savybės jis yra mėgstamas 
nekaltų širdelių, lengvai lin
kusių 'rausti ir gėdintis nėt 
visiškai be jokio reikalo.

Turkinas pasižymi dosnu
mu ir minties lakumu. Jį 
mėgdavo senovės poetai, o 
šiandien galėtų juo dabintis, 
jei jau ne visi, tai bent di-

KAŽKAS BAISAUS

Nužudymas dviejų mažame
čių seserų (Grimes) Chicagoje 
nupurtė visą Ameriką. Nusi
kaltėliai iki šiol neišaiškinti. 
Didmiesčiuose tokie nusikalti
mai pasitaiko dažniau. Tačiau 
imkim kelis naujausius atsiti
kimus šiaurės New Jersey, 
kur didmiesčių visai nėra.

Pernai lapkričio mėn. Pa
vilko Vykdomąją Tarybą nas žinotų savo teises ir kad tersone, netoli vienos bažny- 

pariekė žinios, kad Sovietų pareigūnams pasakytų tiesą, čios buvo nužudyta 23 metų
Sąjunga yra įteikusi Federali
nės Vokietijos vyriausybei var- pantas, 
dinį sąrašą tariamų Sovietų 
piliečių, kuriems neva kliudo- 
ma grįžti į tėvynę. į šį sąrašą 
Sovietai yra įtraukę ir Lietu- ■
vos piliečių, gyvenančių Vo
kietijoje. Gali pasitaikyti, kad 
policijos įstaigos, tikrai neži
nodamos padėties, vieną ar 
kitą mūsų tautietį gali kviesti ■ 
ir teirautis, kaip yra su jo 'grį
žimu.

Vykdomoji Taryba atkrei
pia dėmesį, kad Federalinė - 
Vokietijos vyriausybė ir to
liau lietuvius laiko Uetuvos 
piliečiais. Todėl Sovietų Są
junga neturi teisė* klausti, o 
lietuviai neturi pareigos atsa- ■ 
kyti į jos klausimus. ■

Tiek Vykdomoji Taryba, 
tiek Vokietijas Liet Bendruo- ■
menės Krašto Valdyba įspėjo 
visus lietuvius, kad kiekvie- I

bės ir kilnadvasįškųmo sim
boliu. Kiek anksčiau zetyras 
buvo valdžios ir galybės iš
raiška.

Topazas buvo laikomas ge
riausia priemone malšinti 
pykčiui, “nečystom mįslėm 
ir piktiem pageidimam” nu
vyti bei nepasiduoti melan- 
chonijai. Pasitrynęs topazu 
odą, galėjo maišytis su ma
ru sergančiaisiais be jokios 
baimės liga apsikrėsti. Minė
tasis gydytojjas Vinacijus mi
ni, kad Klemensas VI, topa
zo žiedu paliesdamas, išgy
dęs labai daug maru sergan
čių ligonių. '

Smeralgdas buvo laikomas 
vilties ženklu, dedikuotas dei
vei Venerai, galinčiai iš vy
riausių dievų išprašyti malo
nių ir atleidimo. Smeralgdas 
taip pat šalina nepasisekimus 
ir leidžia įžvelgti į ateitį. Jį

MOTERYS UŽPULDINĖJAMOS NE TIK DIDMIESČIUOS Sakoma, kad Neronas dažnai 
žiūrėdavęs pro gaubto sme- 
ralgdo gabalėlį. .

Akvamarinas išreiškia gai
lestingumą. Visi gailestingos 
širdies žmonės traukte trau
kiami prie to akmens. Jei jį 
nešioja vedusieji, jų sugyve
nimas, meilė ir ištikimybė jų užsigeidžia.

Dr. Lapideus

džiadas, agatas, berilas, onic- 
as koralas, perlas, rubinas, 
diaspras, krizopatas, lapislaz- 
ulas ir kiti, turi bemaž tas pa
čias magiškas galias, senovėj 
gynusias žmraies nuo blogo 

laimę. Dabar 
tiems akmenims teliko tik 
viena galia, būtent — vy
rams palengvinti kišenius. 
kai sužieduotinė ar žmona

SIUNTINIAI SNAMAM* 4S VALANDŲ Bt^YJE.
• Siuntėjui tteiklMn** pusto pakvItavUMB apie tMuttim* - 
- SiunitoM pristatomi aavėjul mvalttu McvJe —’

Sluntlnlat. aanaainfoyo palto, pristatomi 7.16 Aenu Mcsyj

Nors anksčiau buvo skelbta, 
kad šokių festivalis bus lietu
viška manifestacija kitom bi
čiuliškom tautom, tačiau pir
moje eilėje tai buvo demon
stracija mums patiems, ypa
čiai jaunimui, čia už visas 
paskaitas ir už visas rezoliuci
jas ir šūkius, kur kas iškalbin
giau bylojo margaspalviškas 
šventės įvairumas, jaunat
viška dinamika, ta pakili nuo
taika, kad mūsų čia daug, kad 
esame vieningi ir kaip mums 
čia gera būti drauge. To neį- 
diegs nei geriausias kalbėt - 
jas, tai reikia pačiam pergy
venti, kad išeitum kur kas 
stipresnis.

Kai maršams grojant, iškil
mingai įžygiavo festivalio da
lyviai, apsirengę tautiniais 
drabužiais, kai juos plieskė 
prožektoriai ir 8000 minia pa
sitiko plojimų audra, nevie

tos į rezoliucijas. nam šių jaunuolių pasirodė
TaSau J patį kongreso fak- ašaros akyse. Tai buvo džiaug

tą reikia Sūrėti tekamai.
Jjgu pats jamdrno susftūri- kaip brangus prisiminimas. 

ma< io susitikiinas savoje, Jaunuosn® šokėjus nuteikė ------r-------------------------------------- .
tietuv^oje aptinkate turi sa- ir nuoširdus publikos prieini- pėdsakas, užpuolikai jas nu- Į“estelyie, netoli Pa- jy De Caussin 6 metų amž.
to prasmę. Suvažiavę H jvai- mas. Tai, kuo ji paskutiniais žudo, paslepia jų Maus pet ^vto>rii°5ZtaHSktmOS^ mcr8aitė> vyriausioji iš ketu- 
rta universitetu susigyvena i mėnesiais gyveno ir kam ruo- kėse, krftmuose ar nuskandina ve oieunsia išėjo ri Šeimos vaikų apie 6 vaL
vienų lietuviškų šeimų, pasiro- šės, Sa buvo sutikta su dide- upėse, ęžerase ir net užkasa <£augę EiTbuTrS 45 ’at Pra<Hn8°- 
dora savo rūpesčiais, giliau liu entuziazmu. zemeje. Užpuobkai nežiurs “ “g**“.- ““8“® ji buvo rasta išprievartauta,
įsisąmonina lietuviškos bend- žiūrovai savo džiaugsmą amžiaus: jų aukos 6—9—lo nužudyta, sutriuškintu veidu,
druomenės svarbą. Tiek kon- reiškė ne veltui.
greso organizavime, tiek ji> Pirmiausia, jie turėjo pro- 
pravedime jie atliko visuome- gos pasigėrėti lietuvišku jau
ninęs pratybas. Ir reikia mu. Jis gražiai nuaugęs ir 
džiaugtis jų sumanumu bei drausmingas, susiklausęs. An- 
forma. Tfesa, jau daug kur tra, šios 27 tautinių šokių gru- 
ateina amerikoniškos nuotai- pės, suvažiavusius iš įvairių 

Amerikos ir Kanados miestų, 
pasirodė pilnai pasirengusios, 
gerai surepetavusios, paklus
nios bendrai vadovybei. To
kios didelės šventės dažnai iš
virsta į gegužinės — piknikų 
nuotaikas, o čia per visas tris

Lietuvos Vyciy Radijo Programa 
TromneeM ■ riteriu teO riettee W1X>A, 1SS0 kylM*etee

KIEKVIKNA SEKMADIENI—NUO 140 OŠ 240 VAU 
Jai norite Eoje retfijo programoje akeibtta, kre^kitSe adresu:
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LITUANUS

SUMMER RENTALS

MICHIGAN FARM SURIS
INdependence 3-6709.

SUMMER CAMPS

Menders

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

209 E. PINE AVĖ.—N E AR BEACH

RESORTSEV 4-1213

BUS. SERVICE
HM Caniff, Detroit, Midi.

CRUtSE ON A YACHT

MIS S®. Albany, Cbfcago. III.

Juozas Andriušis

Vilimaitis, Juozas, .gyvenęs

NEW MOTEL ON LAaE 
Montauk-New booking neu motei 
on lake, 1 and 2 units, fully eąuip- 

ped efficiencies.. $85—100 week. 
Brochure. Call Flushing 3-8542 
Monday thru Friday, 6-9 PM 

or uTite Martha Greene, 
■Š Broker, Montauk.

THE BON SMITUS 
Rooms—Day—Week—Setson

Center of Town
Above towne Shop 
1307 THIRD AVĖ, 

SPRING LAKE, N. J.
GIbson 9-5796

Yard
59 miles from N. Y. C. Reasonable

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilna eilutę

BAIVIFM EMP1-OYMFVT 
AGENCY

IN BEAUTIFIL 
NORTH YONKEBS

9 room, large frame 3 baths, 
insulated, excellent condition, oil, 
garage, taxes $530, plot 50x100, 

walk to R. R. station and catholic 
church. Asking $25000 with fumi- 
ture and other househoki applianc- 

es. DE,7-9385.

2 coNVKsmsrr orrrcte: 
uą nroiiutoray Bedford Avenue 

339 Eiutern Park ura y at Nortrand Arenu*
■/■V’ VBVFM; -jggįag

fadng beautiful Sohset Ūke, «0 
rooms; some with private batii. 
Ruoniag water in eaeh room. Of- 

fering a pleesant sojourn with €0 
spacious rooms to pk± irom' 
AMERICAN AN EUftOPEAN 

PLAN. Pire minutes to Catholic 
church. 404 5th Avė, ASBUR.Y ' 

PARK. DIAL 11 then PROSPECT 
4-4732

2 FAMILY COTTA6ES 
Adams Corners—ai Kastule Cot- 
__jtag«^ Mo<tom 3 and 4 j^a _ 
bungalovvs. EACH IDEALFOR
2 FAMILIES. Ali sporto, pool, 

casino, day camp. TaconicPkvvy 
to Shrub Oak, left to Mill St., 

to Adams- Corners.
LAkeland 8-2380

Maik These Days on 
Your Calendar

AUG. 1S THROUGH AUG. 25 
“Fourth Annual Mariau Week”

And make plans for the coming 
pilgrimage to the' *shrine of the 
Mercy of God, at Stockbridge; Mass. 
with the crowning of the famous 
Pilgrim Virgin statue of Our Lady 
of Fatima. Also plan to attend 
Polish Day, Aug. 11 and take part 
in the Holy Procession. ’

Camp 
Mother

churc.
Ra tęs on ReiĮuest

GARAGE, GAS STATION, 
Repair Shop and. Auto Wrecking

Send for illustrated folder. 
* llth seaaon 

SCHOONER CRUISES 
Box 64 Pelham, N. Y.

Rautieji maloniai prašome at
siliepti: . m__
Consulate General of Lithua- 
nia 41 West 82nd Street, New 
York 24, N. Y.

right 
Chance of a lifetime. Mr. Primavera 
Campbell Hali. N. Y. HAzel 7-2754.

b. Free Parking. Near 
Church.priced. Will acCept terms from 

person. Well establiąhed.

SMALL BVSINESS MEN
Have expert accountants keep 

your records, prepare your stat- 
ements, file your income taxe& 

Phone: UL 6-2952

Alekna, iš žaltiškio dv., Skie
monių vai. .
Ancikienė - Noreikaitė, Ona, 

vyras Anickas, Antanas.
Balčiūnas, Jonas, sūn. Anta

no, iš Ažubalių k., Obelių v.. 
Rokiškio ap.'

Bernotienė - Bernotaitė, Ve
ronika, spėjama, gyv. Mass., 
apie Bostoną.

Blažiūnas, Adolfas.
Didrikas, Juozas ir-žmona 

Marcinkaitė, Elena.
Jankauskas, Jonas, iš Kal

niškių k., Tauragės vai., gyve
no Vokietijoje Lehrte ir Weh- 
nen stovyklose.

Janušauskas, Viktoras, sūn. 
Broniaus.

Jurgelis, Vincentas, ir jo 
vaikai Julijonas ir Kristina.

Kavaliauskaitė, Mikalina.

GREENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

GIVE YOUR CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE

Purgatorian Society
A Mass Leaflue for the 

Living and the Dead 
Since — June 29th, 1856

- Object — to provide you a steady 
means of giving spiritual help to 
the Souls of your dear Departed.

Benefits — Eleven High Masses 
celebrated EVERY DAY for the 
Souls of Departed Membęrs and 
for the intentioriš of the Living 
members. (This obligation is as- 
sumed in perpetuity by the Re- 
demptcrist Fathers).

Obligation — Perpetual merrj|ber- 
ship Stipend — $10.00.

Free Poor Souls Novena 
Booklet upon request

Address all Communications to
REV. FATHER RECTOR 

CHURCH OF THE MOST HOLY 
REDEEMER

173 E. Third St, New York 9, N.Y.

__  _ ___ - A Oivfdend «t the rate of 3% rnM^OUNDED regular ofw» extra la anti- 
_ ___ - .... ,_______________ cipated for the perto® beginnfngOUARTERLY! ’• ^7- w,th th* c®n«nU-• anee of aatlefactory earntnge.

Effective July 1, 
dividende wm be comoounrfed

GRW<WOOD LAKE VICINIT*
NR. TRANCI8CAN MtnCAOTE-, 

RY A CHURCH. Lag cabtos. Attmo- 
dem conr. prfvate lake, Md 
bnuS^g. By sę*®1*1/ jįjr W-

LIVINGSTON MANOR 6, N. Y, 
Phone—Livingston Manor 290 

Beautifully located on Shandelle 
Lake 160 acres, 2JĮ00 feet* elevat- 

ion, Excellent meals, bot and cold 
running vvater in all rooms, shovv- 

ers on floor. Boating. bathing, 
ffahing. No bar. Near catholic

WEEKLY and 
weekend cruises 2 
beautlfųl 90-ft. 
sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Weekends 
from $25.00; 
weekly from $65.

GEORGE GALCNAS
TeL T. O. 8-7662

spėriai occassion 
YOUR WEIHHNG 

Made to order 
Below Wholesa1e prives 

mi* s-nstn
WE NEED BRICK HOMES 

jn Bensonhurat, Boro Park A Bay 
RIdge. Two or Three famfites in 
gnod conditica—if votį want to seD 
rali JOE MAT^CUSO.

Secnrity Realty — BE 2-6701 
1807 65th St.. -Brooktyn. N. Y.

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

$450 Mo. 
ME 9-e8»5

MRS. M. STOUT. Prop. 
Phone Wildwood 2-5744

APUZZO POMTIAC
1646 Tremant Ave^ N.Y. City

OFFICIAL I. C. S. DĘALER 
Before You buy any carACome to 
APUZZO and leam how mueh your 
numey can buy — Serving parish- 
ioners of St. Raymonds -y St. Do- 
minics and SL Helena.

• T.ntrtitprinm Sh»kM<vwn
• Ttmke Svstem t Front End
• TrtTAL " .................... S19.S5

WESTMONT MOTORS, INC.
TY 2 0100

2641 E. Tremont Ave.^ Bromu N. Y.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. 'Jūsų sitcmis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Miebigan Fanu Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

- ATTENTTON all brydės 
FREE UTCDDING VEIL 

DURING JULY * AUGl’ST
For your delight, for yoyr sur- 

prise, lovely gowns, for that very

RrVEBVnffl? FARM 
PrattsvJIle 5, N. Y.

CAMP DIRECTRESS 
659-723 Belmont Avenue 

North Haledon, N. J.

CUSTOM HANCH IN 
ROCKVTLLE CENTRE

5 year old centre hall custom 
ranch, 3 bedrooms. 2 baths, plūs 
maid's room, wall to wall carpet- 

ing. aluminum screens and storais, 
extensive lanscaping, oversize 

plot. Large fully equipped kitchen 
and laundry. Ctase to Catholic 

church and buses. Prie? |29.9Of).
Call ROckville Centre 6-0082

At bargain t>rice due to III health 
forced to sėli lovely 9-room hovse. 
2 baths. Encloscd porch. Property 
comprises 63 acręs, includei sum- 

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

Asking $20.000. Phone:
Elgin l_734O (Staten Island>

A Modern Surburban Hotei 
Located 1 Mile From Center Of 

City Spacious Bark, Near Catholic 
Churches. Rates and Booklet

belle HARBOR 
FURNTSHED ROOMS

With kitchen privilages, by week 
month or season, all rooms over- 
looking bay—reasonable prives.

Mrs. Nora Kelly 
556 Beach 130 St.

.- Belle Harbor, N. Y. 
GRanite 4-8524

Prižiūrėtojas, tmmuautu apie 4ei- 
myniaius namas Brooktyae. Kau
na. apart algos, dar nemokamai 

ryvenanra* kambarius. Diena 
MaunMati Mf.: OX 7-4M8,

On Reųuest.
Mm. Sasan Weldy 

Saratoga Springs, N. Y.

laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naciją skaitytoją 
916 Willoughby Avė., Broolc- 
lyn 21, N. Y.

Rooms and Aparjments. Hot and 
Cold Shoįvers. Private Bath. Bathing 
Privilej 
Catholi

Money received from Purgatorian 
Society will be used for the Re- 
demptorist ;Fcreign ^Missions.

CHAMFLAIN LODGE 
OrueH. Vermoirt

PEOPLE '
Gracious living. city conforts, 

individual care, eycellent food. 
home-like surroundines, single 

and rfouble rooms. $35 verkly.
Write or phon*. 

Ixwidon Hill Hotei 
Jackson Mills. N. J. 

Tel. l-akeivood 6-2255

BAN0UET FACiUTlES 10 to MN Petomh 
CGMPLETE DINNERS FROM $J *5

Special Menus aramged for Group Dinners, Receptions, Weddings, Etc.
Dinners 5 to 9. Sunday 12 to 9. Floor Snou-—Daucing—Air Comuiioued

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

DAY WORKERS 
it uill pay you to contract 

Bay View

Guest bonse for Women 
Ideally located. ^30 week. 

For further Information ivrite

The only erom eontaining wa*rr 
from the fountain of the shrtoe 
of mint Bernadetto at Lourdes 

Hold in your hands this ivonder- 
ful Cross which contains a flasket 

of Water from the miraculous 
Fountain of Lourdes, for you to 
keep or to give as a never to be 

forgotten gift.
Send 2.00 now (No C. O. D.) 

Satisfaction guaranteed or 
money back. 

ROMAIN, DEPT. L

' S FU E T I N IA M S |' 11 ET n v Ą!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(ivholesale) kainomis. .

KandKFABBICS

Expecterf only; class A. 40 hour 
ivork, all benefits, union shop, 
excellent working condttions.

Make the movė now. Easy com- 
muting. 2 railroad* right to door. 
For interview see Mr. Hammond 

Nachmunn Cndtltac Corp,

VOLKSWAGEN
Aufhonzed Dealer ’ s 

Overaeaa Local BHivery 
Charles t Weis».lnc.

215-22 Jamatea Avenue 
Queens Vfllage, L. I.

HOllis 4-2929

Housekee; n* Co.
Champlair P.-iva: _• d --ks. boats 
and swims::'r.g. Lenui nu lodge 

and recreation halL Archer 
basketball, tennls, etc.

Rates $35 to $60 w ekly 
Brochure en rc |i;"»t 
N. Y. C. Telepho.te: 

OLympta 8-8271

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miebigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gynirtamas 
Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Kretingoje, e 
Leverytė - Pilypienė, Pran- Vilimas, Tadausas, iš Milvy- 

džių k., Joniškio vai., Šiaulių
Lukošienė - Noreikaitė, Ag- ap- 

—meška, vyras Lukošius, Anta- Ieškomieji arba apie juos ži-

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis 
SCANDIA MILLS

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

TeL: 3-404 
•♦For rimu. For rekuuiMo^' 

Sėt at the edge of the tmvn high 
up tn the Catflkills. Modern rooms, 

also privalė cnbins. Excetlent 
cuhdne served hotei Myle. Swim- 

inlng, ftahfng. blcycle, iawn sporto, 
dancing, boroea, churches arM 

golf. Famines Invtted, $35 to $40 
Writr or call: Mr*. MOORE, Prop,

366 Planedome Road 
Mdnhafmet. L I., N. Y. 

Manbamet 7-8598

Savininkai F A G Tanntino 
CatMdn, N. T. 

Trl. Cetokin Wl M1 
Elegantiška užeiga, erdvi (.100 ak
rui gražiuose Ca t skili kulnuose. 
1260 pėdų aukštumoje. Amerikos 
italu virtuvA. Trys gau»X» valgiai 
per diena. Kambariai to vnndenlu. 
šiltu ir šaltu bei šildomi. Mnurivk- 
lės. $42 Ir daugiau savaitėje. Viso

kios nramogos. Snerielinj kainos 
savaltvoltams. Sfnnėtamii veltui 
brošiūra. Privačios kabino*, su 
Šaneriafs. Ptoukvmo burnas. 

NefoH katalikų bažnyčia.

Noreikienė, Kotryna ir jos 
sesuo Vaičienė, Teofilė.

Pilypienė - Leverytė, Pran
ciška, gyveno Peoria, III.

Ramanauskas, Antanas, sū
nus Jono.

Rusis, Kazys.
Rutkauskienė - Šakinskaitė. 

ir vyras Vladas.
šakinskaitė - Rutkauskienė, 

ir vyras Vladas.
Šileikis, Leopoldas.
Stajinskas, Ignas, dukterys 

Albina, Elena ir Marija, gyve
no Cleveland, Ohio.

Šumilienė, Elena.
Tedzigolskis, Henrikas, sūn.

Juozo.
Vaičienė, Teofilė ir jos se

suo Noreikienė, Kotryna.
Vileikis, Antanas, gyvenęs 

Šiauliuose.
• Laukaitis, Petras-Algirdas. 
gimęs 1925 pi.

TALARSKI
- -- - FJNEEAL HOlfrR -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
386 Maple Avenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
jwjetng-mo kaina

TeL CHapel S-13T7



HMATAI

AHetas

VACAHONS

ZNDIAN LAKE

Minėme

2 famlly house, oQ heet, fintohed 
basement, 3 teita, 4 car garage, 

grapetfne petio, 13000 also land ' 
scaped ppty, 40x130 for sale for

RfriffTŠYN, L L 
St Mhry's Church and SėhooL 

10 yr. eld 2 story Colęaial. pate- 
”*« eM *tr**et: *4h>-1 Ms

1 fanu 3 rm. brick, garage, afi 
Tniprovettents. Immed. occupancy. 

Asking $14,900. DEwey 2-5812 or 
Esplanada 6-9581

Compect 2 story. 2 bedrm col 
Spacfous sėttin^ 

shrubc. terrace, stone wall f ' 
place, garage. Easement,ap_ 
pliances extras.. Orig. owner 

$l&900
Neer Parochial School and 
Cath. Church. RO 3-4724

Uve^n BoekvBe Omter
ROCKVILLE CĘNTBEN.B. - 
Large 4 bedroomokkr brase ta 
good eoBdttkm ,on qutat tree-lined 
atrete tandscapa& pfat Statai gar
aže. extras: nearall conveniences

Harriette buster, Realter 
Sparte Theatre Centre, Rt. 1 

Sparta, N. J. Next Mullers
Delicatessen. Phone: 

Lake Mohawk 8405-3481

ST. JOSEPH’S PABISH 
S-famfly brite 

in Astoria, L. L, N. T.
3 famlly, brick, oii, 6 clean rooms 
and garage on titlė lots of built- 
ins, modernized kitchen, blinds, 
screens, some storais, cornices, 

2—3 rm. apts. on 2ni floor. St 
Joseph’s parish. $24000. Call 

RAvenswood 8-7986. Ali day Sat 
weeksdays after 5 o’dock.

Nėw RocheUe, VVykagil Park. 
Roosevelt school Beautifully deco- 
rated brick Georgian residence. 
Main floor; center haU, livtng room, 
dining rm., sun rm. modern kitchen, 
paneled breakfast rm. pcwder rm. 
A laudry. 2nd floor: 4 bdrauu, 2 
baths, plūs md’s rm. A bath; sreens 
and storais. Large well landscaped 
plot. Reduced f ar quick sale to 
upper $30’& Call owner. NE 3-9435

. 3 bedrooms,—1% baths, 2 car 
garage, piaater waBs 1/b fireplace, 
TV rm. formai dintag rot, cuatom 
eat-in kitchen, ^Brireasher, er/w 
carpet, tilebatta, pecfcy cypresa 
fln. bsmt, oil heat, walk to shop- 

ping, R. R, sab boa, 
IVanhoe .1-5813.

TeL New City 4-4630
Ypač ideali vieta vasarotojams. Dideli vieta piknikartojatm. 2ai- 
dimp aiktti vaikams. Maudynis privačiam etarp. Puiki yokftka 
virtuve. Coctall Lounge.

Spedafis papigiaimas draugijom® ir. Matams
Pasiekiama Thruway flcT Interstate pmlteay, IMsakti prie pirmo 
extt, važiuoti pusė mylios North Wddletown Bd.

ADOLF MHJCH, Savininkas

Jei balti 
matas po 
Stipriau, 

21. Vf7

Inž. Aig. Nasvytis, FASKo 
pirmininkas, lankėsi pas So. 
Bostono šachmatininkus. Bos
tono jaunių lošimas jain pada
ręs gero įspūdžio. Su Kaziu 
Merkiu jis aptarė lietuvių

Ke5 Kg7 44. a4 Re3 ir balti 
pasiduoda, nes praloštų h2 ir

HIGCINS RETREAT
A Prtvate Resklenee for the Care and Treetment of the Neuro- 
tic. the Nervous, the Depraned and Tfared, of Body and Spirtt. 
Psychlatrist on caR MkMp and Sacraments Available. Sympfr> 
thy and Undontandtag — IBM Hyfrotherapy and Excerds» Ad- 
ministered by a RegMUrcd; Nune.STATEN.ISLAND

1 famlly. 6 rooms, shfagled, bas- 
ement and garage, 10 minutes to 
ferry. Priced right, near catholic 
church. Mušt be seen. Phone for 

AppL CA 6-3652

IDEAL FOR CATHOUC CAMP 
<W RETREAT HOUSE 

5buildings. Ali furneshed and 
eąuipped, on 34 aeres. 32 bed

rooms, large kitchen vrith facilit- 
ies, dining room seats 175.- Large 
pool (self-filtering), stream—la- 

kesite. Ideal tor summer camp or 
resort. Many other properties.

Let us know your wants 
George Spagnnls, 
Mariboro, N. T.

Completely terntahed, 3 bedrooms, 
overiookfng so^nd, 100 yards 

from private beach. Bi caihoUc 
srea» muat be seen. 

HAnriBan T-8f»

BARGA1N IN WHITE PLAIN8 
New Tork

3 bedrooms, garage, low taxes, 
convient to tramportatton, shop> 

plng area. and cathofic institationa. 
Asking $19950. Cbme and see and 

than make offer. Owncr: *
WH 9-7tW

Retreat Brase
Long Bddy—200 aeres, 7 room 

bonse and other buildings. Lake- 
Frcnt, 125 miles from N. Y. C. 

$25,000. Mušt be seen.

' IIOLY NAME PARIŠK
Fresh Meadows vicMtyJleld- 
stone front, 6 rooms, 2 baths, 

detached garage, exp«nslon room, 
attlc, full. basement Priee.

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

& į2S mo bųys 4 aeres^ aB graaa- 
land Southern Dutches Panotfemk: 
views 2 mi Taconic Pkway, 75 mi. 
NYC. Full price $1650. C. Miller 
Verbank, N. Y. TeL MiHbrook 2571 
or in NY Mamaroneck 9-4326.

bockviuue CENTBE 
SA Igia s Parieta 
Tieo Raad Street

South Side. Near St Agnės Ca- 
thedral. 7>4 room. Colonial, 3 

bedrooms, IK baths, dining rm. 
livtng rm. wlth fireplace, modern, 

large Hohynood kilchen, breek- 
fast rm. setoened terace, outride 
barbeque, t dar garage. Asking 
$24£00. Pleaae see thte house.

vrith. fireplace. bubt in bo kcase 
waH to wall earpeting; large 

eat-in kitchen and dtaette, ponder 
rm. 3 large bedrooms, tfie bath, 
25 ft. aB purpoee tenBy rooanjtb- 

ta<taed garage, atraetive tree-Hned 
plot. Fim $13^5a 84 Bromes 
[ Lane, ROelyn į3-3273.

KYMOND
(padėtis po juodų 25... VcB!)

Klivečka, Butrimas, Remėza I, 
Birutis, Beleckas.

Pradžioje visai neblogai pra
dėję, geltonai žalieji vėliau 
atsileido ir priešininkas, visiš
kai užvaldęs aikštę, pasiekė 
vieno įvarčio.

^Antrame kėlinyje mūsiškiai 
atkiuto, bet Daukša neišnau
dojo progos .išlyginti, prašau
damas 11 metrų baudinį. Po 
kiek laiko Hemspteadas pasie
kė dar vieną įvartį ir vedė 
2:0. Bet čia Remėzos I šūvis 
pasiekė tikslą ir pasekme 1:2 
rungtynės baigtos.

Iš mūsiškių geriausias aikš
tėje buvo Remėza L Jam ge
riausiai talkininkavo Birutis. 
Komandojer ypač pas jaunuo- 
sius, buvo pastebimas kondici 
jos trūkumas Fiziškai prane- 
šesnis _ priešininkas vyramo 
aikštėje. Neišvengta ir taktiš
kų klaidų. Beje, vartininkas 
Saveikis sumanė paįvairinti 
rungtynes, parodydamas savo 
boksavimo sugebėjimus. Jam 
pagalbon pasišovė ir Rama
nauskas, bet trumpas apsi- 
kumščiavimas buvo greitai 
baigtas. Vis dėlto geras rung
tynių vaizdas nuo to nenuken-

Dr. Kazys Bobelis, dalyvi- g3. 
vęs So. Bostono lietuvių ko
mandoje, tarpklubinėse Bosto
no p-bėse, išsikėlė su šeima į I \
Philadelphią. |z \

Australijos komanda, pašau- 
lio korespond. p-bėse, netikė- į z|
tai suklupo prieš Norvegiją J
2^2-S1/^, nors tikisi laimėti ki- 
tas penkerias rungtynes su ki- 
tomis valstybėmis. Australijos | \
komandoje pirmoje lentoje 
lošia Romanas Arlauskas, Au- 
stralijos koresp. čempionas ir £ \
antroje — latvis L. Endzelins.

IN BEALTinfl, CATSKU, 
mocntau«3

—-2 famlly newiy shingled frame 
house, 2 car garage, modern con- 
veniences on aeres, situated 

bot. Hunter and Wtaidh«m. Rou te 
296 ta resort avest Near Catholic

• instftutions Sacri. $8^00
BA 9-6671

Šiuo metu atostogaują tre
neriai Brazauskas ir Stepona
vičius turės dar daug darbo, 
kol ekipą apšlifuos. Šiaip jau 
medžiaga gera, ir į įvykstan
čias apygardines pirmenybes 
rugpiūčio 3—4 Hartforde, 
ComL, LSK gąįį. , gurė ti be 
baimės, žaidynėms Rocheste- 
ryje Labor Day savaitgalyje, 
reikės geresnio žaidimo.

Sklypui po $295 Uekriena*
5 minutės nuo vandenyno. Priva- 

- tus pliažas (mažiausia 2 sklypai 
pirkti). Mokesčiai tokie žemi, kaip 

$2J>0 per savaite. 1% vai. nuo
N. Y. miesto. City llmits Shirley, 

L. L Informacijos duodamos veltui.
Telefonuoti: Mr. Doscher,

INMERRICK, L. L 
6 room split, level brick and 
shingle, 3 bedrooms, 2 baths, 

large rooms, piaster walls, fm- 
ished basement, garage waDdng 

dlstance to churches, shopping 
area and all transportation. 

Mušt seD owner being transfered, 
asking $21.900. Mušt be seen.

4 bedrooms, i% baths, finished 
basement, many extras, convient 

to everything mušt be seen.
Priced right PR 5-1649. ~

8CK BO«* BGME ES 
WESTERUK^

STATEN CSLAND

FASKo Rytų apygardos 
sporto klubų suvažiavime, 
Brooklyne, N. Y., apygardos 
vadovas A. Vakselis užakcei- 
tavo 2 klubu besirūpinančius 
jaunimu, tai LSK, N. Y. ir

AT CARMEL RETREAT HOUSE 
HAMILTON, MASS.

Apostotic Week: June 30-July 6 
Third Order Week: July 7-July 12 

-Family Week-A: July 22-July 26
Family Week-B: August 5-August 9 
Liturgical Week:.. Aug. 11-Aug. 16 
PLAN YOUR VACATION NOW!

Contact:
Fr. Lambert F. Tore, O. Cann.

kio laimėtų partijų Amerikos 
koresp. p-bėse. z Aštriam Buda
pešto varijante Merkio opo
nentas laimi figūrą, bet neat
laiko partijos. Merkis žaidė 
juodais.

1. d4 Žf6 2. c4 e5 3. d:e5 
Žg4 4. el M 5<-e^6r B;d6 6. 
Re2 f5 7. eif5 Ve7 8. c5!? R:c5 
9. Va4+ Žc6 10. V:g4 0-0 11. 

-Ve44- Kh8 12. Žf3 Btf5 13. 
0-0 b5! Balti negali imti pėsti
ninko, 'dėl R:f2-H 14. Vc2 Žb4 
15. Vdl Rb7. Žvilgterėjus į 
lentą matosi juodųjų figūrų 
geras išsivystymas, balti ryž
tasi kiek atiduoti, kad išvestų 
savasias figūras į kovą. 16. 
Rg5 B:g5 17. Ž:g5 V:g5 18. g3 
Bd8 19. Vb3 Žc2!! 
imtų žirgą, sektų 
Vd5! 20. Žc3 Žd4 
negu imti bokštą.
Ž:e2-f- 22. Ž:e2 Bf8 23. Vd7 
Ve5 24. Vd3 ,Vf6! gresia 
R:f24- 25. Žf4 Vc6! 26. Vd5 
V:d5 27. Ž:d5 R:d5 28. Bacl 
Rb6 29. b3 Bf3 30. Bc2 h5 31. 
Bei Bd3 32. B2 e2 Rf3 33. 
Bc2 b4! Mintis gauti už b4 
pėstininką f2. 34. Kfl g5 35. 
Bc4 Bd2 36. B:b4 B:f2-J- 37. 
Kgl Be2+ 38. Kfl B:el+ 39. 
K:el Ra5 40. Kf2 R:b4 41. 
Kf3 g4+ 42. Kf4 Rd2-|- 43.

Pereitą, setaoadfeftį vie
nuolikė virėjo Hempstead L. 
L, kur draugg&ošfe rungtynė
se turėjo nusS&ti Long Is- 
land taurės nugalėtojui 1^. 
B mūsiškių žaidė: Saveikis; 
Stanaitis, Remėza U; Rama-

Garbės konsulas adv. A. 
šalna, paveiktas Boston Sun- 
day Globė liepos 7 d. aprašy
mo apie Merkio laimėjimus 
korespond. lošime, sveikino 
Kazį Merkį su linkėjimais ne
nuilstamai dirbti lietuvybės 
labui šioje srytyje. z “Globė” 
Merkį vadina “Current Bos
ton ace in postai Chess...” 
Tas pats Globė paminėjo St 
Bostono lietuvių pil. d-jos skir
tą Bostono pirmenybėms “the 
large and rather stunning 
trophy”, kurios įrašuose įkelti 
lietuviškai “Garbė laimėto
jui!” Amerikos korespond. 
šachmatų lygos — CCLA sek
retorius Diek Rees atsiuntė 
lygos vardu sveikinimą Ka
ziui Merkiui su trečios vietos 
laimėjimų didžiausiose Ameri
kos koresp. p-bėse. Buvo 706 
dalyviai, iki šiol didžiausias 
skaičius buvęs 194Š p-bėse— 
485 dalyviai.

Čia įdedame vieną iš Mer-

NorUk on Klutarttto—rb RA. vfafch 
beetaorea N. FM'ak'.Btaįlft' Rivcr, 
te drod end. Tibro; Įeft ta MtgnoH 
St_ and rigte to ltaW Berne.

AnoHkav'dt

New 
Westem p-bių Mthvaukee. :Po 
pirmųjų 3-jų ratų mūsų meis
teris Povilas Tautvaiša pirma
vo drauge su eitais žymiaisiais 
Amerikos meisteriais su 3-0 
taškų. Ketvirtam rate Tautyai- 
ša turėjo nusilenkti Amerikos 
rinktinės dalyviui Donald Byr- 
nę po 48 ėjimų. Kazys Jakštas 
pirmame rate uždirbo tašką, 
bet antrame pralaimėjo buv. 
JAV čempionui Larry Evan>, 
N. Y.

Pfctaremw ratint*. HM* ta the 
tre« toįpta Chsrmfng tecanro et Me 

deperture ftmn the rai of tam 
jJenntofr 7 ttotata 3 botlta Ali 

on oro Boov, UHBtadteg a epecte- » A- ro
AAT 6^3^^

room. MouBTii juiciivii ura rtsck*

pamp ta cellar.
pine groove. on Highway 9. 100 ft 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3500. Owner transferred. Can be 
occupied Jone Ist.

Desirable 6 rooms, sun porch, bot 
water heat. brass plumbing; gar

age. All hnprovements. Owner 
leavin£ Friced for quick sale. 

WaBc to Catholic church. 
$15,200. GI 2-6019

GLEN HAVEN HOTEL
KENNEBUNKPORT, MAINE 

Vacatlon Joys at Moderato Rate*
Ontral locatton of Mainės lovriiert 

beaches. mnnmer thentrea. artist colo- 
ntes«. SvhnminK. sun bathing, dcep sea 
fishinjr, all sportą. Near churches.

Excel1*nt food. eoektail lounjre. In- 
door recreation. Elevator. Op«'ns June 
15. Spėriai Club Plan Ratrs—Wrftc

JOHN H. BAKER, Manager IjEN VIUJC
Fteh From Tovr Doorriep 

LAKEFRONT—7 year oid maaomy 
cottage for toro. 7X17 kitchen. 17x 
14 livtng room with brick flroptace, 
gan heat and garage. $13J5OO. Also 
4 bedroom, nlce yard, fuH beoement 
oil ateam, walk to nevr parochial 
granunar and regionai B. S.

Sacrifice—$14^0G,
Florenoe E. Wandllng, Broker 
"Selected Home®, $7,000 Up” 

58 Indtan Rd. Hours: 9 to 9 dafiy 
and Sunday. Denvflle, N. J.

Tri. Rockaway, N. J. 9-4300

LAKE MOHAWK, L. I-
Charming 3 bedrooms year 

round kome; near beach; liv- 
ing room wrth fireplace raised 

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

$12,500
Summer rentals avajlable.

WATERFAU. BOUSE AND COTTAfiS 6SB0A, N. Y.
TeL GRand Gerge 6329 N. Y. TeL Ftaal Perk 4-1631

Enjoy youisrif in the Westera Catskffla. Piro for evecyeae ta 
the recreaticm hafl. Smfanming te our beauliful notarai pooL Fl> 
shing and all sports. Churches nearby. Bot and coid raantag 
water te all bedrooms, dtiidous home-Cooked mente ta our Sn- 
tag room overiooktag the MhncMkffl FMta Cocktail toonge on

CABMEUTE FATHERS
VOCATION DIRECTOR, 2191 Valentine Avė, Brome 57, N. Y.
I would Bke you to aend me without obUgation your Uteratare ta regazd to 
the CARMELTTE PRIESTHOOD.

RO0AMLMONTB
R. j, 2oroe Bron. Prup. 

' ' TeleL HAtaee Faile 986 
EtegantMB R teM Cta- 

aldlte kahraofe. 8tt» pMa auMte- 
moje. Gera virtuvė, tvarkoma sa
vininko. Fanrtgtaktte, kad tllritu- 
nrite. Tria karine dantena 
štai vaigytL Kambarinėm yra «•

COZY KOME,
Loon Lake, Chestertoum, N. Y. 5 
years dd- Living room, two bed
rooms, kitchen, . glassed ta sun 
porcht modern- befh, MII on one 
floor, above full cellar with garage 
on ground level. Insulated, hard- 
wood floors. Hot Air Furnace,tiec- 
tridty, gas, hot water, phone. Ex- 
cellent water system -—110 feet 
deep weH- Automatic jet wtaer

$38^90, taspect' Bįi . A 
Ate Ot Phone HE Mtata.

ytadGsea Iftaijl nMaal 
1 ir 2 ii taM HĖM* ta *ratae A

Fairviesr St. te Wariiv PI 
(priež PdNfe achoot No. 91 
Kryptis: teurėj ant Norite 

Broageay ir ant Ataburtoa Avė. 
suktis i dešine Pąrk Atetant 
Pate Avė—-i kairę i Fahrviev 

Avė. iki Waring PI

Sumner and Year Rpqnd Raitais. 50^9 Aeres' tituated ta the 
beautiteti hUls ot ttee.Beteshires. Summer . Cuttagee. Tburist Cfo- 
ins, Heated Motris and 2-3-4 Room and Bath. Heated Apts. One 
Acre Swtanning Port—514 Acre Lake, Boeting; Fistang, Sntai- 
ming. AU Modern Coaventences, Tennis Court, Bali FiriA Out-- 
door Sports and Churches. nearby. 50 MDles. 1% Hours
from N- Y- C. .Buše*, fa front of IHng Ltee resort. U. & Higb- 
way 202: Fbr Reservatiens or Further Infannatton Phone er 
Wrtte to: —

(3OE8.) JĮ0SE2HINE M. OONNOR8
e/e 1CTNGIJMKM COBimY CLUB. IMEPT * IT R. F. D. No. L
' BeM Conn. T*t: Danhmy — Tllfata 3-MM
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ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

METINIS
PIKNIKAS

Josepli Garszv

Liepos-July men. 14 dieną
7-4747, 7-5111

NATIONAL HOME PICNIC GROUNDSTUTORS

LY 5-1517

William J. Drake
Dragūnas

linksma nuotaika.

Petronėlė GeKanienė (birže
lio 29) 74 m. Velionė gyveno 
1 Tuckerman St. Nuliūdime

Liepos 14 visi keliai veda į 
Kennebunkport, Me., lietuvių 
pranciškonų pikniką, kur susi
tiksime daug pažįstamų ir 
praleisime gražią dieną prie 
Atlanto. Visi važiuokime!

Apreiškimo parapijos moky
klą lankė. 507 mokiniai. Gegu
žio pabaigoje kiekviena klasė, 
seselių paruošta, gražiai išpil
dė programą. Ypatingai gražų 
įspūdį padarė patys mažieji 
Jiems buvo įteikti diplomai į 
pirmą klasę.

šią mokyklą baigusiems di
plomai įteikti birželio 23. Gra
žiose uniformose 46 mokiniai

Liepos 28 šv. Petrą parapi
jos jaunimas Fa»
Grands rengia parapijos pikni
ką. Piknike gros parapijos 
CYO orkestras, bus dovanų ir 
laimėjimų. . Kiekvienas, kuris 
įsigysįėjimo bilietą už 1 dol., 
turės progą laimėti spalvotą 
televizijos aparatą, modernų 
šaldytuvą ar filmavimo apara
tą su visais priedais.

O”CO-NEE
255 W. Main Št. BayShore

šiemet ruošia jų paminklui 
statyti komitetas. Kalbas pasa
kys Vienybės redaktorius Juo
zas Tysliava ir Tėvynės redak
cijos atstovas J. Petrėnas. Me
ninę dalį išpildys solistė Irena 
Stankūnaitė, pianu skambins 
muzikas J. Stankūnas. Apie 
paminklo statybos reikalus 
kalbės adv> S. Briedis, P. J. 
Montvila, ‘Bronė Spūdienė ir 
kiti. Minėjimas įvyks liepos 19 
d., penktadienį, 8 y. v. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y. 
įžaga nemokama. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

Iš 46 mokinių 'lietuvių bai
gė 17. Kleb. kun. N. Pakalnis 
įdeda daug rūpesčio ir lėšų, 
kad išlaikytų šią mokyklą.

(aj

Ignas ir Pranciška Sutkai 
minėjo 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Klebonas ku
nigas Pr. Juškaitis aukojo ju
biliatų intencija šv. Mišias. 
Sukaktuvininkai gavo daug

ĮaMai katalikai ■ *
susirenka įkongresą. New 

Yorke rugpiūčio 31 rugsė
jo 2 dienomis. Kongresą Šau
kia Amerikos latvių katalikų 
sąjunga. Tuo pačiu laiku į- 
vyks ir latvių katalikų studen
tų sąjungos Dziųtars suvažiavi
mas. Kongresas ir suvažiavi
mas bus šv. Alfonso bažny
čios salėje, 308 W. Broadway, 

—netoli- nuo lietuvių - Aušros 
Vartų bažnyčios, kurioje būya 
latvių katalikų pamaldos.

Parengimų kalendorius
Rugsėjo 8 N. Y. Liet Ben

druomenės Kultūros Taryba karžygiško skridimo minėjimą 
ruošia Lietuvių dieną, kurios 
programa bus skirta jauni
mui

VAITKUS
F C N E RAl R O M K 

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorių?

Ir Balsamuoiojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PCBUC

Išnuomojamas 1 kamba
rys su baldais, 501 Ridge- 
wood Avė. Brooklyn, N. Y. 
Kreiptis tel. TAylor 7-3507

Pamaldos vakarą
Šv. Petro parapijos bažny

čioje .nuo birželio 30 vasaros 
metu sekmadieniais nėra gie
dotų mišių nei popietinių pa
maldų, Švz Valanda, laikoma 
būna tik-pirmai&aįs mėnesio 
penktadieniais, šv. Teresėlės 
amžinoji novena ir vasaros 
metu esti trečiadienių vaka
rais.

WE ARE LOOKING FOB
Auto mechanlcs who take pride in 

their work and have the ability 
to tum out quality jobs. If you 

meet the above reąuirements you 
will recelve top wages, 5 day

Brightwaters Owner Sacrifing 
• BEDR3L, 2 BATH BANCH 

Wife is anxious to join transfer- 
red husband haa reduced price 

$4,000 to effect immediate sale on 
this 3—year-old custom-built 

center hall Randi. Large Uving 
room with fireplace, spacious din- 
ing room. step-saving kitchen, 3 
bedrooms down, 3 bedrooms up. 

Open porch, attached garage.
< Conveniently located on 100x150. 

In St. Patrick’s parish, 3 minutes 
to beach. Numerous extras_ Excel- 

lent terms Give—away price.
$22,000

Parapijos piknikas praėjo 
su dideliu pasisekimų. Klebo
nas kun. Pr. Juškaitis ir vika
rai nuoširdžiai dėkoja visiem Minės sukaktį
dalyviam, talkininkam ir au- Feliksas ir Justina Pažasiai 
kotojam. liepos 14 minės 40 m. savo

vedybinio gyvenimo sukak 
Jų intencija šv. Mišios tą die
ną šv. Petro parapijos bažny
čioje bus 10 vaL ryto.

TeL EVergreen 7-4335

StęphenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriu»-Balsaniuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

^3 Metropolitan Ave- - 
Bn oklyn, N. Y;

Parvyko atostogų
Kun. J. Rusteika, kuris kle

bonauja Kansas valstybėje, 
birželio 30 dviems savaitėms 
parvyko atostogų pas savo tė
velius į So. Bostoną. Tėveliai 
gyvena 206 L St. South Bos
ton, Mass.

bažnyčioje iš kleb. kun. N. Pa
kalnio priėmė diplomus. Auk- 
ščiausį pasižymėjimo ženklą 
kaip pavyzdingiausia ir geriau
sia mokinė gavo Irena Samia- 
navičiūtė. Klebonas savo žo
dyje priminė mokiniams ir to
liau siekti mokslo, nepamiršti 
savo parapijos ir būti gerais 
katalikais ir gerais žmonėmis. 
Kun. J. Pakalniškis tarė žodį 
lietuviškai ir prįminė,kad, i-

• Lietuvių klebonijai reika- g aos mokyklos, liktų po
linga šeimininkė. Kreiptis į vyzdingi mokiniai, geri lietu- 
Darbininko administraciją. viai ir katalikai

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balk 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALB.. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Gramd Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Mass. Nuliūdime paliko 3 duk
teris, sūnų ir brolį. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

FC NEBA L HOMI
25‘W. Broadway 

South Boston. Masė
JOSEPB BARACEVIC1US

Laidotuvių Direktorių*.
TeL ANdraw 8-2590

sveikinimų.

P. Dzondoliotionė buvo nu
skridusi į Washingtoną, kur 
Arlingtono kapinėse padėjo iŠ 
gėlių nupintą JAV vėliavą ant 
kapo savo sūnaus, žuvusio la
kūno.

hamo universitete skaito pa- 
skaitas.^aip^atk^bėeLB 
Tarybos pirmininkas Jonas 
Šlepetys.

Dariaus - Girėno minėjusias 
Tradicinį Dariaus - Girėno

vena jo tėvai. r g
LBNL Y. apygardos valdyba '|| 

kvieria visus liepėt 13, 7 v.v ;
j ĮJet Piliečių Klubą, 280 g 
Union Ąve^ Brooklynų. Aktu
aliais LB klausimais praneši
mą padarys LB Centro Valdy
bos pirmininkas Stasys Barz-

$16,490 Price. Exdustve Old Mill 
section. SL Francis parish. (Walk 

to RR.) 3-bedroom ranch, Ig. 
livin groom-dining room. colored 
Ule bath, attached garage, fuli 

basement; extra vanlty in master 
bedroom. 1805 Hannington Avė., 
Wa^mgh, L. L Td. SU S-«8«

Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
teidge ir Bostbno kolonijas fe- 
miausiomis kaihaafts. Kainos ^tos 
paaos ir į kitus miestus.’
Befltale laukite: TeL TE S-S4S4

Rugsėjo 28 atvažiuoja Cle- 
velando Vaidilos teatras ir 
stato Brandos atestatą. Kvie
čia LB Kultūros Taryba.

Spalio 6 Angelų Karalienės 
parapijos koncertas.

ŠpaTtQ~!20 Ateities žurnalo 
koniertas.
? Lapkričio 17 — kompozito
riaus V. K. Banaičio minėji
mas.

RAISCH MOTORS INC.
201 Bay St., Tompkinsville,

Mirė ir iš mūsų parapijos 
bažnyčios palaidoti: Pranciška 
A d omaitienė, Petraitienė, 
Konstancija Meldonienė, Bar
bora Tamošiūnienė, Kazimie
ras Prielgauskas, Steponas Lu
košius, Marijona Malonienė, 
Barbora Petrutienė, Elena 
šarkanauskienė, Tomas Bayka 
ir Jonas Balandis. K. P.

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų 5/ 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Ona Grikaliūnianė (birželio 
29) 75 m. Velionė -gyveno 16 
Thomas Park. Nuliūdime pali
ko vyrą, 3 sūnus ir I dukterį. 
Palaidota N. Kalvarijos kapi-

Kriaučiaus krautuvę buvo 
užpuolę vagys. Sužeidė Henry ___r> V . • -- • *• • • pos 2) 67 m. Velione gyvenoPolaskv n* is lo atėmė pinigus. rPolSja kaltinį sučiupo 33 Ifemey St, Cambridge,

EAST OUOGUE, L. L
On shinneeaek Bay, Leng known for anr excdBeat faed. 
BatUng, boating, fanBies wtlc—ie, reaaanaMė raita. 
Housekeeping Cottages. Tel Hamgton Bay* 752B.

' Mrs. J. E. TUNNELL, Prap.

Laidotuvių Direktorius 
84-4B JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statioo)

X

* f 
t

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

LIETUVIŲ LAISVES PARKE UNDEN, N. J.

X

X PROGRAMOJE: Lietuviškos dainos ir Šokiai,
4* grojant EDDIE ANDREWS orkestrui.

VALGIAI IR G£ RIMAI

Visi New Yorko bei New Jersey lietuviai maloniai kviečiami į šį jaukų lietuvių parengimą.
Specialus autobusas važiuos nuo Brooklyno lietuvių Apreiškimo bažnyčios 2 vai. popiet.

i. Pradžia 2 vai. popiet
KELIONĖ TEN IR ATGAL ?1.75

Įtinant aukojama 75c.


