
Antanas F. Kneižys 
50 Cottaąe Street, 
Nonrood, Mass.

Antanas PeU 
32 Wllder Street. 
Brockton 68, Mass.

Bostono Liet Rašytojų Klu
bas, sutraukęs ne tik rašyto
jus, bet ir kitus inteligentus, 
baigė ketvirtųjųmetų veiklą. 
Klubas kas mėnesį šadkta su-

baleto shafijos vakaras įvyk
sta iinrželio 18 d. ApTeišk. p. 
salėję- Maloniai kviečiama atsa- 
lankyti ir pasidžiaugti šiuo me
no vakaru.

čiami dalyvauti ir senieji lie
tuviai ir naujieji ateiviai. Pi
ketuotojai susirenka 1 v. p.p. 
337 Union Avė., Brooklyne.

Dievo Ktao švente 
. yra- kevfrtadfenį, birželio 17 
d. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje visą oktavą bus 8 vai 
mišios su išstatytu švenč. Sa
kramentu ir mišparai vakarais 
730.

Vytauto Bacevičiam 
piano studijos mokiniai birže
lio 19 d. 8 vaL vak. Steinway 
Coneert Hali, 113 W. 57th St., 
rengia piano rečitalį su plačia

birželio 10 d. turėjo savo pa- 
aklas ir susirinkimą šv. Pet-

Blanche Cunys 
40®,W. Brcadvray, . 
So. Boston 27, Mass.

Birželio Ketariotiktoyų 
lietuvių masinių trėmimų į 

Sibiro pirmoji diena, prisimin
ta trumpu, nuoširdžiu Straips
neliu Apreiškimo parapijos lei
džiamose savaitinėse žiniose. 
Jose rašoma: “Tada Lietuva 
neteko 40 tūkstančių geriausių 
savo vaikų. Jų kančias ir per
gyvenimus atidengs tik istori
ja. Suprantama, ką reiškia sės-

suotas dangus gal nevieną no
rintį vykti baidė, bet ir taip 
susirinko iš plafiosios apylin
kės gana gausus žmonių bū
rys, taniems visais atžvilgiais 
neteko gailėtis — lietaus ne
gavo, o pasilinksminta lig va
lios. *

Neskaitant tų ištikimųjų ir 
nuolatinių spaudos reikalų rė
mėjų, šiame piknike dalyvavo 
didelis nuošimtis jaunimo, ku
riuos, be abejo, sutraukė ne 
tik noras linksmai pasišokti,

Pranas Razvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass.
Vladas Paulauskas
575 Lawrence SL, Loveli, Mass.

saros atostogas. Sędalietės pa
sveikino tam. A. Kneižį, kun. 
J. žuromskį ir tam*. J. Klimą 
su besiartinančiomis jų vardi
nėmis. Išrinkta taip pat nauja 
valdyba, kurią dabar sudaro: 
Al Juškevičienė, M. Sinkevičie
nė, F. Zaletskaitė ir A. Dva- 
reckienė.

Alicija, Ausevičiūtė 
išrinkta Bostono arkivysku

pijoj jaunimo tarybon; ją da
bar lanko arkivyskupo Cushing

publikos, būrį Pernai šia proga paaukojusiai i do| 
buvo surengta lietuvių daili
ninkų paroda. Tai ir dabar sve- -------------

Siuvėją rinkimuose visi turi dalyvauti
KĄ SAKO PREL. J. BALKUN AS PATRIOTINEI LIETUVIŲ

do nariu F. Spūdį ir Pilamosios —-----------------------------------------
Tarybos nariu K. Dobrovolskį. GERA PROGĄ Nonrood,
Eikite visi į rinkimus, kurie Kas norėtų būti verslininku 
įvyks birželio 17 d., ir išrinki- < (biznierium) bet turi nedaug 
te minėtus kandidatus. pinigų, tenepraleidžia progos

įsigyti
Bar and Griti, 

kurį parduodu dėl senatvės. 
Galima pirkti ir su narnu. Tai 
gera vieta. Ai ją laikiau 20 
metų. Kreiptis adresu: W. 
Garšva* 3449 Fotam 9L, 
BrooUya, N. Y. Galima skam
binti telefonu AP 7-8186 tarp 
9 ir 12 AM.

Organizuojamas piketas
Liepos 4 <L, komunistinio 

____  ' laikraščio “Laisvės” rengiamo 
6 VaL vak. Angelų Karalienės -pikniko proga, organizuojamas 
bažnyčios salėje. Susirinkime didelis piketas, kuriame kvk- 
bud svarstomi LRKSA konsti
tucijos pakeitimai, renkami de
legatai į seimą Chicagoje, val
dybos reikalai. Prašomi visi 
būtinai dalyvauti.

Apsr. pirm. P. J. Moatvfla VYRAS IR MOTERIS REKA-

~ t LINGĮ prie baro ir restorane.
TURIU 6 KAMBARIŲ BUTĄ. Neetatinis tebas. Vienam dar- 
Kadangi gyvenu viena, galiu Hafafcdt — savaitinė alga, kk 
išnuomuoti dviem suaugusiems tam —. mfiaeataė. Valgto ir bu- 
ar vienai moteriškei. Galite tas vietoje. Gafi būti ir pora, 
kreiptis vakarais nuo 6 iki 9 'Patyriam nesvarbi, Bmoky- 
vaL adresu: F. Levanavičius, stare. Kreiptis.* Joseph Lngans- 
481 Lincoln Avė., Brooklyn .8, kas, 426 So. 5th St, Brook- 
N. Y. Tek" MI 7-0864. tyn IĮ, N. Y.

Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nei! Meškūnas

perteikė O. Milašiaus dramą Springfield Avė., Newarke J> 
“Miguel Manara”. bus galima rasti pagamintu

Pradžioje J. Aistis supažin- Msuose kraštuose dalykėlių, 
dino su Milašiaus gyvenimu ir tinkamų bst kuriomis pro^- 
kūryba, kuri pailiustruota vie- mis dovanoti. Inž. Dimolitsas 
nu L Kašiubaitės padeklamuo
tu eilėraščiu. Klek plačiau pre
legentas nušvietė šią misteriją 
Dail. Pr. Lapės specialiai pada
rytoje estradoje susirinko 
Dramos Studijos auklėtiniai: 
A Bendoriūtė - Blekaitienė, 
L. Kašiubartė, R Adomaitis,
T. Aiinskas, J. Lapurka, A 
Liogys ir rež. J. Blekaitis. _

Jie ir skaitė tekstą net su 
autoriaus remarkomis. Tarp 
paveikslų tarpus užpildė pianis
tė A Kepalaitė, paskambinda
ma pianinu.

J. Blekaitis veikalą sutrum
pino, bet visa esmė paliko. Ir 
kaip Sos rūšies koncertas lai
kytinas pavykusiu. Veikalas 
praskambėjo su nuotaika. Ta
čiau jis yra gana sunkus; rei
kalauja ypatingos publikos ir 
kitikių, ne svetainės, patalpų. 
Tad rfenuostabu, kad dalis 
publikos jo ‘nepakėlė”, nuolat 
nerimavo, trukšmavo, o kiti 
kraustėsi į barą prie stikliu-

TMMetaab 10 P3L—WWRL MM bae. MM W.
GYVUOJA PER 23 METUS

* Oro InguoriB transliuojami frairOs visuomenes ptamlliiiąl.

ADVOKATAS* 

37 SberHan Ava, 
Brootayn 8, N. Y. 
TeL APptegate 7-7083

ar tai būtų įstaigos, klubai ar reikalams, kad draugija tar- įrankius.________________________ birželio mėn.14 d. išvyko į
draugijos. nautų visų narių naudai, kad y šv. Gabrieliaus vienuolyną trijų

etų minėjime. §v Jono universitete Far- Demokratinėje santvarkoje vadai būtų aiškūs ir atviri savo CAMBRIDGE, MASS. dienų rekolekcijoms.
Ttakrhminir aAm* - macijos kolegijoje baigė far- -------------------------------------------------- ištikimybe Amerikos vyriau- Lietuvių parapine mokyklą
Darbminko . .,ja .. maciją bakalauro laipsniu. . “Lietuvos atsiminimų“ sybei ir saviems žmonėms ir jų baigė 12 graduantų. Birželio 13

Birželio 5 d. įvyko tradid- cipJolamio oaaulmiusiai 2 Giedrė Zanniūta radijo programa, vedama Jo- idealams. Tą galima užtikrinti per savo pamaldas giedojo pa-
nis Pr. Lapienės vilos atidary- Sol M^ščiui^aremti^ ir L Manm^unt žiloje bai-ė Stuko’ nuo UepOS 3 d- Todėl raginu vi- tys graduantai ir priėmė šv. 50 Cottage St, Nornood, Mass.
mas, sutraukęs tikrai gražios oo*- ’aikra^1 . ’ • Marymount.kolegijoje bai,e pailginama ]aiko sus siuvėjus dalyvauti balsavi- Komuniją. Po pietų kleb. kun. rarl- «_hlSBka.
aras, buu-dOKęs ukru gražios Dambrauskienei is Lmdeno, chemija bakalauro laipsniu. ._T D- stlsva ^niAmuc Garbės Pirmininkas

Nuo ‘tos dienos ji bus girdima me> jokiu budu neapleist! sios Pr. Juskaitiš jteąke diplomus, R Arkivyskupas Richard J. 
Kęstutis Kodžma šeštadieniais tarp 4:30 ir 5:3CF savo teisės. z kuriuos gavo mergaitės: P. O’- cushiną, D. D.

šv. Jono kolegijoje baigė vi- vai. po poetų iš stoties WEVD proga ir rekomenduoju Leary» J. Towski, U. Lučins- vwm
suomeninius mokslus baklair- 1330 kilociklų ir 97.8 mega- i valdybą išrinkti: delegatu J. kaitė, E. Merceri, M. Patrick ir virmauskas

ciklų (FM). Hermaną, pirmininku J. Žerolį, A. Shanahan, berniukai—F. šį w Sfarth Street,
raštininku F. Vaitukaitį, iždi- Palazzi, J. Narto, R. Law- Boston 27 

“Rūtos” Draugijos ninku B. Sutkų, Trade Boardo rence, J. Nahoney, J. Minavi- 
Studija, vadovaujama rež. J. ,autinių gaminiu dovanų par- ąa gunęs. Sv. Jono kotegijo- ‘'^e^ nariu St. Indralį, Joint Boar- čius ir B. Nausėda.
Šlekaičio, koncotiniu būdu duotuvę - Gift Shop, 499 * baigS chem'ią bakalauro a^niinų” radijo juaniai

- - - — r laipsniu. šiemet bos liepos 11 d. Bayon-
a.j. . - neje, rugpiūfio 15 d. Woodside
AMomšM^ - į. regsčjo 12 d. Rahaway. . 

studijavusi humanitarinius 
mokslus Sorbonos universitete 
Paryžiuje, gegužės mėn. Šiai- labai svarbus, šaukiamas 
kė baigiamuosius egzaminus, birželio 19, šeštadienį, visų 

biznio sumetimais, bet norėdi- paraše diplominį darbą "ir Itir- New Yorko ir New Jersey ap
mes taip pat patarnauti ir to* želio 1d. New Yorkė*baigė Co- 
rūšies specialistams, kad ga’ė- lumbia universiteto Filosofijos 
tų savo gaminius parJudi . fakultetą magistro laipsniu.

tainės sienas puošia nemaža
mūsų menininkų kūrinių.

Šiemet šiai progai programą inž. John S. Dimolitsas kar- 
davė Brooklyno Liet Dramos tu su savo žmona atidarė tarp-

ro laipsniu.

VISUOMENEI

Petro
Susituokia.

Kun. J. BaJkūno kalba per 
radiją WEVD birželio 12 d. 1954

Jau seniai mūsų patriotinė

Maspetho šv. Vardo Dr-jos
pobūvis renkamas birželio

20 d., sekmadieni, V. J. Atsi
mainymo parapijos salėje. Bus 
ir šokiai.

Gegužės 29 susirinkime pa
minėjo 50 metų spaudos atga
vimo sukaktį. Paskaitą skaitė 
Pr. Naujokaitis. Po paskaitos

iškilmių minėjimų 
Asmenų minėjimų 
dailininkų, politikų 
surengta 5: St.

programa.

Alfonsas Statutis,
Lietuvos vicekonsulo Anice

to Simučio brolis, birželio 17 
d. laivu“ Rio Cachall” atvyks
ta į New Yorką giminių ir pa- 
gįatamų aplankyti. Alfonsas 
Simutis yra direktorius ir dali
ninkas sraigtų fabriko “Simir” 
Buenos Aires mieste, Argrnti- 
noje. New Yorke apsistos pas 
brolį, 138 - 15-231 Street, Ro- 
sedale 10, N. Y.

lio 19, šeštadienį, Gediminas 
Surdėnas ir Danutė Nutautai- 
tė. _ s

savaitė
įvyks birželio 14-19 d.d. 

Bostono miesto viešojoje bib
liotekoje; bus meno ir rank
darbių paroda.

Bostono miesto svefcatos 
departamentas

pranešė, kad specialus auto
busas su rentgeno aparatais 
birželio mėn. 14, 15, 16 ir 18 
d.d. atvyks į So. Bostoną ir 
sustos prie Savings Bank. 
Kiekvienas nemokamai galės 
ateiti ir pasidaryti plaučių

slrinkimus, kursRatk 
muja kūryba, bet k 
rinėjami ir, įvairūs 

, -ę. ... .... ... ... klausimai, rengiami
ro parapijos salėje. Susirinki- minėjimai. .

Paskutinis prieš atostogas 
susrinkimas įvyko biržetib 5 / 
<L Paskaitą apie KolunAiją ir 
ten gyvenančius lietuvius skai
tė prieš porą mėnesių iš ten 
atvykusi Elena Vasyliūnienė, 

' gyvai nupasakodama ano kraš
to geografinį, politinį, sociali- * 
nį ir kultūrinį vaizdą.'

Literatūrinėje dalyje klubo 
pirmininkas St. Santvaras pri
statė nuo seniau Brazilijoje 
gyvenantį liet, poetą V. Ališą. 
kuris į lietuvių poeziją įnešė 

vardo aukštesniąją mokyklą. ' pietų egzotikos ir vis dėl to pa- 
PsbaMfeaąmRio tiko gyvai suaugęs su lietuvių 

Hteratūra. Parinktų V. AIėšd 
poezijos kūrinių nuotaikingai 
paskaitė Irena Nikolskytė.

Atsistatydinus senai valdy
bai, kitiems metams išrinkta 
nauja, kurion įeina: pirm. A. 
Gustaitis, nariai: Etaulija Pil
kime, dr. Br. Mickevičius, inž. 
K. Krikščivricaitis ir Jonas Va
siliauskas. Apžvelgdamas metų 
veiklą, buvęs pirm. S. Santva- 
ras pabrėžė, kad klubas dar
niai veikė ketverius metus ne
nustodamas energijos nei veik
los įvairumo. Iš narių jis gir
dėjęs tokius buvusių valdybų 
apibūdinimus: pirmaisiais dvie- 
jais metais (pirm. F. Kiršai) 
valdyba buvusi “džiaugsmingo
ji”, vėliau (pirm. Bem. Braz
džioniui) — “kūrybingoji”, o 
{paėjusiais metais “iškilmingo
ji”. Iš tiesų, praėjusių metų 
klubo veikimas pasižymėjo be
veik viai 
rengimu, 
(rašytojų, 
sukakčių) 
Lūšio, kan. M. Vaitkaus, Aiš- 
bės Krikščiukaičio, dail. V. Viz-

bet ir toji skaidri lietuviška 
nuotaika, kuri taip ryškiai pa
sireiškia Darbininko susibūri
muose.

Tarp daugelio žymesnių 
svečių tenka paminėti kun. ftf. 
Kemėžį, Elizabetho liet, para
pijos, kleboną, tariusį nuoširdų 
žodi ir raginusį visus remti 
Darbininką. Po įprastinių pik
nikuose programos dalykėlių, 
orkestrui trankiai grojant, jau
nimas šoko, o vyresnieji vai
šinosi bei traukė skambias lie
tuviškas dainas.

Tik gerokai pritemus pama
žėl parkas ištuštėjo.

BAIGĖ MOKSLUS 
Hena VBčinskiene

1951 m. įstojusi į New Yor
ko universitetą, šiais, metais 
baigė studijas ir birželio 9 d. 
oficialiose iškilmėse gavo dantų 
chirurgijos daktaro laipsnį 
(Doctor of Dental Surgery). 
Naujoji daktarė buvo baigusi 
odontologiją Vytauto Didžiojo

lų lietuvį nuo jo sodybos, že
mės atplėšti ir viską palikus 
keliauti nežiniom Paliko jo že
mė, prakaitu aplaistyta, jo 
bažnyčia, kurią jis nuo kudi-

" kystės ištikimai lankė ir joje 
meldėsi... Mes, čia gyvendami... 
prisiminkim juos savo maldose. 
Mylėkim ir brangintam visa 
tai, ką mūsų protėviai šimtme
čiais saugojo ir gynė.”

Hudui Dovydėnui.
yra atėjęs į Darbininko re

dakciją laiškas iš Anglijos.
Prašoma atsiimti arba praneš
ti adresą, kuriuo galima būtų Apreiškimo bažyčioje birže- 
pasiųsti.

T. Modestas Stepaitis. OFM
Darbininko redaktorius, pra

dėjęs dviejų savaičių atostogas 
nuo birželio 14 d., aplankys sa
vo pažįstamus Chicagoje ir ki
tose vietose.

Vincas Savukynas, įsikūręs
186 Milford’ St, Brooklyn 8, buvo pravesti atsakymai į 10 
N. Y., šįmet birželio mėnesį, klausimų. Geriausia ir į visus

* kaip sėkmingai baigęs Vakari- klausimus atsakė G. Naujokai-

z Mirusieji
Birželio 11 d. iš šv.

bažnyčios palaidota Stanislo
vas Lepševičius, 59 m. amž.
Velionis gyveno 255 M St. Nu
liūdime paliko žmoną ir dvi 
dikteris.

Birželio 12 d. iš šv. Petro 
bažnyčios palaidotas Vincentas 
Kolonavičius 36 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 40 Vintai St. 
Paliko motiną ir du brolius.

Lietovią skautų stovykla
universitete ir Lfeuvoje bei veiksmuose. talikai. Kaip geriems lietu- bus rugpjūčio 28 — rugsėjo
tremtyje dirbo savo specialy- Atėjo laikas tai įtakai galą viams, turėtų rūpėit draugijos 7 d. amerikiečių skautų sto- girdos, B. Brazdžionio. Be to 
beie I Amerika atvykusi’ 1949 padaryti. Dabar visur Amen- veikla, kad nebūtų užgauti na- vyklavietėje prie Hymouth. surengta Liet. Enciklopedijos 

rių metų kursus, įregistruo- Nutarta gausiai dalyvauti va- mJ<įįX) meįtiHiu fabrike valomas! nuo įtariamųjų rių patriotiniai ir religiniai Amerikiečių skautų vadovybė gimtadienio iškilmės.
tus į Televizijos kursus. Prieš saros stovykloje su visom spor- ’ elementų. Mes, lietuviai, taipgi jausmai, kad draugija nebūtų lietuviams paskotina, patalpas, P. Skr.
pora metų yra įsitaisęs savo to šakom ir meno programa. privalome savo namus išvalyti, panaudota priešlietuviškiems inventorių, laivelius ir sporto Kon. J. Klimas
bute dirbtuvę, kurią ateity nu- Birželio 20 d. visi dalyvauja Jo J • • 
mato išplėsti bei atidaryti ir te- metinėje švsntėje ir Marijos

- levizijos skyrių. metų minėjime.

Atidaryta Pr. Lapienės

nuo komunistų ir jiems prita
riančiųjų. Anie nedrįsta orga
nizuotai kur nors eiti į mūsų 
gyvenimą. Bet atskiri asmenys 
drąsiai veikia ir su lietuvišku
mo skraiste maišosi mūsų tar
pe. Gaila, yra lengvatikių, ku
rie jiems patikti, juos įsileidžia 
savo tarpan ir net parenka 
juos į valdybas. Pasiseka jiems 
įkalbėti sąmoningus lietuvius 
taip galvoti ir yakti, kaip jie 
pamoko. Tokiu būdu jų įtaka 
jaučiama 4 draugijų ar klubų

paprasčiausias būdas yra iš
naudoti balsavimo teisę. Jei 
visi sąmoningi lietuviai akty- ,
viai įsijungtų į organizacijų, rentgeno nuotrauką, 
darbą, tai nebūtų reikalo kal
bėti apie kokią nors įtaką ar 
nepasitenkinimą. Balsai tvar
kytų reikalą. Juk mažuma vi
sada valdo, kada daigumą ne
panaudoja balsavimo teisės.

Štai šiomis dienomis lietuvių 
siuvėjų 54 skyrius turės rinki
mus. Skyriui priklauso apie 
800 nrių. Kiek balsuoja? Var
giai pusė narių. O turėtų bal
suoti visi ir dalyvauti unijos 
veikloje. Siuvėjai daugumoje 
yra geri lietauviai ir geri ka-
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Didžiausia dolerio

ŽINIOS ŠIOKIOS IR TOKIOS

• Švedijos vyriausybė pra
nešė uždraudusi išvežti ginklus 
į Guatemalą.

Komunistai skelbėsi kovoja 
prieš klasių skirtumus. Ypa
čiai jie neapkantą liejo prieš 
vadinamą ‘inteligenciją”; ją 
labiausiai ir naikino.

Andre Gaiš 
vardu
— Baitų Uti-

kbaracija i sąžines^MĖtant 

“įsigalint} paprotį - pripažinti 
neteisybę.”

• Lenkijos kardinolas Vi
šinskis bolševikų išvežtas ir e- 
esąs laikomas Solovecko saloje 
Baltojoje jūroje. ■ >3

alų, ar vyną ar degtinę. In
stituto daviniai šiuo klapsimu 
buvo tokie: /

Prieš kiek laiko vienas Mi
lano laikraštis pradėjo skelbti 
tos bylos laiškus. Staiga nu
traukė jų spausdinimą ir pats 
laikraštis paskelbė, kad jie esą 
falsifiaktas. Pasirodė, kad kito 
laikraščio korespondentai susi-

gitokįe mes .esam pažįstami 
Šveicarijoje, kurioje spauda y- 
ra teisybės ir laisvės, taigi 
pavergtųjų, pusėje, o valdžia 
yra esamos padėties, taigi pa
vergėjų pusėje.

Prancūzija 
Italija 
Šveicarija 
Belgija 
JAV 
Anglija 
V. Vokietija 
Švedija 
Danija

stovą Washingtcne. Jais Dul
ks užtikrino savo vyriausybės 
paramą, kad būtų įgyvendinti 
JT chartos principas —grąžin
ti nepriklausomybę tiem, iš 
kurių ji tuvo prievarta atim-

* JI‘»&Į>.lUockSjC

aukojoKaukazo respuJ.kas 
panašiom ; aplinkybėm prieš 
tris-d.šimt trejus metus. Vie
na po kitos daugelis valstybių 
pripažino aneksiją įvairiom 
formom. (Sakysim, Bernas 
perdavė Sovietų Sąjungai Že
nevoje Latvijos atstovybę, kur

Guarsschi, monarchistas, 
buvo auka dučės garbintojo 
jatmo leitenanto, kuris jam pri
statė tuos tariamus laiškus ir 
kuris pusę pasaulio vedžiojo ui 
nosies, skelbdamas, kad jo 
rankose esanti Mussolinio- 
Churchillio susirašinėjimo by
la. Esą tą bylą jam,-savo 
štabo tarnautojui, MusSelini 
perdavęs saugoti ir paskelbti 
italų tautai, kad ji pamatytų 
Britanijos apgaule Italijai, .nes 
iš tų laiškų paaiškėsią, ką 
ChurchilBs buvo Italijai žadė
jęs ir kaip savo pažadus su
laužęs.

Tas karininkas, kurio ran-, 
koše buvo Mussalinio-Churehil- 
lio susirašinėjimo byla, vadino- 
is Enrico de Toma. Jis sakėsi 
bylą paskirstęs dalimis ir pa
dėję Šveicarijos seifuose. Kai 
apie tai buvo' paskebta, Italijos 
policija prade ja. prie jo kabinė
tis* kad j ą išduotų, ypačiai de 
Gasperi laiškus.

Enrico de Toma išvyko į 
Šveicariją ir paprašė Šveicari
jos vyriausybę 'politinio azy-

Apie pačius-baltus tremtyje 
laikraštis taip pat rato? Esą 
jų tragedija didelė. * ^Tebūnie 
primintas bado streikas? grupės 
pabaltiečių, kuriuos Švedijos 
valdžia rengėsi išduoti...Sovie
tam. Tebūnie priminūos jaus
mingos klajonės pietų
Afrikos krantus batai Jūrinin
kų, kwwosatasai^priimti 
portugalai.” Baltai savo tarpe 
peda&ą prarastos tėvynės at
minimą. Tačiau “jie patys pa
sirodo gana suskilę. Jie nesu
daro bendro fronto. Vieni es
tai sudarė pajutimais metais 
Švedijoje TautinęTarybį, ku
ri iš Stockhohno stengia^ Žing
snius derinti. Lietuviai (kurių 
yra keli šimtai tūkstančių A- 
merikoje) ir latviai (gausūs 

Vokietijoje) turi daug brganų- 
lygiagrečių, jeigu rie' tarp sa
vęs rivalizuojančių.” " ;

kis bombarduoti Romą. Tam jas. r >
-įrodyti Guarescta pristatė du Tačiau de Tema, iš Lugano, 
de Gasperi laiškus. Teismas iš- Šveicarijoj?, nepasidavė. Jis 
aiškino, kad tiek laiškai sufal- tvįrtino, kad jie t&ri, tiesiai iš 
sifikuoti. Mussolinio rankų. Jam padavęs

pats duče matant gen. Gelor- 
mini. Tik vėl nelaimėr-eks? 
generolas paneigė tai.

Tuo tarpu Italijos peticija 
išaiškino ne tik, kad laiškai 
falsifikuoti, bet susekė ir jų 
‘autorius” — jie esą keturi bu
vusieji fašistinės Italijos valdi
ninkai.

Tačiau de Toma kelio atgal 
nėra — jis negali prisipažinti. 
Jei prisipažintų suklastojęs — 
baigta su buvimu Šveicarijoje, 
ir kalėjimas neišvengiamas.

Neišvengiamas kalėjimas 
dabar tik jo aukai rašytojui 
Guaresch, kuriam skirta metus 
pa kalėti. Nelaukdamas jam 
skirtos gegužės 28, kada jis tu
ri pradėti bausmę, Guąreschi 
jau gegužės 26 prisistatė prie 
kalėjimo vartų.

’arncūzi  ja pinnoji, Awrika tik
Prancūzų demografinių stu

dijų instituto trimėn.sinis žur
nalas “Population” 1953,; Nr. 
4 paskelbė kai kuriuos davi
nius, kiek alkoholio suvartoja 
askiri kraštai Palyginimo rei
kalui paėmė 1951 metus. Ar 
alkoholis būtų vyne, ar aluje, 
ar degtinėje, moste, institutas 
apskaitė jį gryno alkoholio 
kiekiais. Rado, kad vienam 
žmogui teko per metus tiek 
litrų alkoholio: ‘

vienam su
augusiam 

' 30,5 
14,2 
13,0

VYRIAUSYBfcS KRIZĄ VtHqje: atrifeatydinea Prancū-
zijo» miafat. piru*. Josepb LauM, ats. refc. man. George BHauK ir P. 
ReyunoM parlamento posėdyje, Imriamr vyriamybė buvo nuverst*. 
Apsėtoje: urinist. pirai. J- Lanfcl išeina. iš Ettsiejnm rūmų, apsuptas 
žaraalfetn. Po karo Praneosja parietė vyriausybės krizių rekordą.

kurių vienas yra lengvosios 
pramonės ministeris, o antras 
žinomas kaip lėktuvo Migo 
konstruktorius.
*Tš rašytojų esąs turtingiau

sias Uja Ehrenburg. Ehrenbur- 
gb draugas yra tapytojas Ge- 
rasimov, o iš rusiškojo “holi- 
vudo” labiausiai pratiirtėjęs e- Nelygu dar/ kokia forma 
sąs Stoliarov. žmonės alkoholį geria — ar

buvo arti " milijond rublių. 
Tarp mokslininkų milijonierių 
pirmoje eilėje minimi biologai 
Lyssnko ir Jtičurinas, kurie 
Stalino laikais buvo didžiausio
je pagarboje, bet dabar susi
laukia kritikos. Atomo tyrinė
tojo Petro Kapitz sąskaita ban
ke esanti kelių milijonų rub
lių. Toliau buvęs Stalino gy
dytojas profesorius Usevič per 
metus gaudavęs algos per 700,- 
000 rb. Jis -fewįs"ir saVb lėk
tuvą. Tarp generolų turtingiau-

Dabar gyvenimas pasityčioja 
iš pačių komunistų, nes jie su
sigrąžino “klasių” skirtumus ir 
kaip tik labiausiai privilegi
juota toji “inteligencija”, tik 
žinoma, jau bolševikiškoji “in- 
telegencija”. Ji laikoma tur- 

domėjo tais laiškais ir pradėjo tingiausias Sovietuose ' luomas, 
uostinėti, iš kur jie. Korespon-’ jg Sovietų užsienių prekybos 
dento uosle jie susekė, kad de rūmų pirmininko kalbos. Mask- 
Tomo turi ryšių su Milane gy- voje daroma išvada, kad tokių „ . D ,.
yenanciu kitu elegantišku po- ‘inteligentų” jau esą milijonie- ^*as. esas^marsa as u ony»
nu, kuris jau buvo sykį teismo rių ne dažiau kaip 780. ■' kuno metmes P3!3™05 ei

tuos pačius, kaip tik buvo ma
tę pas tą Camnasių. Dar to
liau pasikniso, priėjo išvadą.

pagelta norima tiksliai nusta- 
tyti žemės senumą. Pagal pir
muosius apskaičiavimus žemės 
amžius turėtų būti 4500 anijo
nų metų. " s

Paryžiaje 1954 m. technikos 
parodoje išstatytas gyvenamo
jo namo modelis. Namas bus 
statomas iš gumos, nykmo ir 
sustiprintas plieno griaučiais. 
Teks namas galės atlaikyti 
200 km. greičio tarseną.

litrų vienam 
asm., 

21,0

čios apie 400,000. Milijonierių 
lūs. Jo pavardė buvo Camna- Tarp jų turtingiausias buvo šeima, žinoma visoje Rusijoje, 
šio. Jie taip pat nustatė, kad Stalinas. Jo metinės pajamos yra-Mikojan. Tai du broliai, 

laikraštis spausdino laiškus

litru vyno alaus spirito 

Prancūzija 
Italija 
Šveicarija 
Belgija 
JAV 
Švedija 
Anglija 
V. Vokietija 7,6 46 1,1

Daviniai nustebina: vokiečiai 
nėra didžiausi alaus gėrikai; 
juos nugali belgai, o vyno pir
mą vietą atlaiko prancūzai.

Kokis alkoholio kiekis jau 
kenkia sveikatai, nenustatyta. 
Gal ir sunku nustatyti, neš tai 
labai individualus dalykas. 
Priklauso nuo žmogaus sveika
tos ir nuo sąlygų, kuriomis 
kiekvienu kartu geria. Tačiau 
Prancūzijos gydytojai “vyno 
draugai” mini tokius dienai 
leistinus kiekius savo metinia
me kongrese: 0,59 litr. tarnau
tojui, 0,74 darbininkui, 0,94 
sunkiai dirbančiam; moterim 
trečdaliu mažiau.

rašytojas Emile Zola, miręs vįenas vietinis gyventojas, lo- 
1902 apsinuodijęs smalkėm, terijoje lataėjo sooo svarų. Ką 

reiškia tokia suma, jis suprato, 
tik tada, kai jam išaiškino, kad 
jis gali už ją nusipirkti 150 
žmonų.

Nytano fcejmfmi pritaikytas 
vitamino PP skystimas. Tame 
skystyje išmirkytos .kojinės pa
dės žymiai geriau veiktikrau- 
jo apytaką. T_k tenka apgai
lėti, kad tokios kojinės veiks 
blogai kišenes.

Gintis mk> nodą pagamintas 
elektrinis sictėtis, kuris, įjungus 
srovę, ima zirsti patelių balsu 
ir prišaukia uotais patinus, ku
rie elektros nutrenkiami. O 
patinai skaudžiausiai ir kan-

kad jie f a 1 s i f i k u o- Vokiečių legionieriai nes pečiaus dūmtraukis buvo 
Oficialiu .prancūzų praneši- užsikimšęs. Pereitais metais 

mu, svetimšalių legionas Indo- pasirodžiusiose biografijose 
kini joj turėjo 20,000 karių; skelbiama, kad tas dūmtraukis 
tarp jų 34 rr vokiečiai. Vokie- buvęs tyčiom užkimštas, ir 

B čių žiniomis, j prancūzų legio- rašytojas nunuodytas. Tai hu
nus nuo 1945 išvykę 232,000 vęs kerštas dar nuo tų laikų, 

kai rašytojas gynęs Dreyfuso 
bylą.

Kainos matas
Balomon salos (Pacifike)

W A



Ieško stiprybės Dieviijt

Kelionė j gyvenimą

savo įžanginiame 
ijos buvo įpratę 
Laikraštis

tarp kurių-yra ir jų giminės.
DM to dera ihums šia proga 

viešai pareikšti dėl šio dalyko 
savo jausmus. Mes jungiamės 
prie jų vilties, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojai 
bus išlaisvinti iš dabar juos

mas tvirtą tikėjimą, kad lais
vi turės greitai sugrįžti Balti
jos tautoms, senatorius paža
dėjo veikti, kad būtų patvir
tint* Genocido sutartis* kad 
bitų sošvetatail Amerikos imi- 
gnurijos įstatymą! te lengvina 
galėtų įvažiuoti ftų M* W 
tų žmonės, kuriem Įjąitiiptei K- 
trtkti* iš sovietinio retimo.

Reikia iš tikrųjų pasidžiaugti.tokiu protingu Amerikos nu
sistatymu. Jis sutampa su užakusiom derybom Ženevoje. Tai 
nėra visiškai atsitiktinis dalykas. Tarp San Francisco pirmosios 
Jungtinių Tautų konferencijos (1945), kur bolševikam spirian- 
tis Dievo vaidas buvo statute aplenktas, ir Ženevos derybų 
(1954), išeitas ilgas kelias, kuris pagaliau daug ką įtikino, kad

Rytų Vokietijoje tarp jauni
mo platinama Maskvoje išleis
ta brošiūra “Komunizmas ir 
religinė moralė”. Joje pabrė-

Prezidentas D. Eisenboweris birželio 14 d. pasirašė įstaty
mą, papildanti priesaikos žodžiui, kuriais reiškiama ištikimybė 
Jungtinių Amerikos Valstybių vėliavai Į priesaikos tekstą yra 
įrašytas Dievo vardas. Dabar visas tekstas skamba, taip?

I piedge aBegiaace to the Ftag of United States of America 
and to the Bepuhtie for whieh. it stands, oneA nation nnder God, 
tafiviribie, with Kberty and jnstice for aJL

Ligšioliniame tekste Dievo vardo (“under God”) nebuvo. 
Dabar jis bus kartojamas visų, kas reikš ištikimybę Amerikos 
Jungtinių Valstybių vėliavai, kaip respublikos simboliui. Dievo 
vardas nuo jo pasidaro neatjurtgiamas.

Šia proga “New York Jumal-Americao 
straipsny pažymi, kad “amerikiečiai iš tra< 
reikšti pagarbą Dievui, vėliavai ir šeimai.” Laikraštis pasi
džiaugia, kad pągarba Dievui dabar dar stipriau bus reiškiama, 
ir tai ‘kraštą padarys stipresnį.” Taigi, stiprybės ieškoma ne kur 
kitur, o Dievuje.

ROOSEVELT, JR. |
kalbėjo, kad Baltijos tautų 

dalia “yra taip pat pamoka ; 
Vakarų demokratijom, kaip "'-j 
laisvė prarandama ir kaip ją 
reikia saugoti. Tačiau lai nėra 
istorija be viltis? laisvo pašau- 
lio ir taikos ateičiai. Mūsų 
reikalas yra palaikyti paverg- t 
tų Baltijos tautų viltis ligi tos 
dienos. Vardan laisvųjų ir pa
vergtųjų mes tmime skelbti r 
tragiškąją, istoriją ir tiesą p*- į 
daryti žinomą.”

Minėti sveikinimai buvo ,'H 
gauti per Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro direktorę ’ \ 
M. Kižytę.

čio naujo pasaulio, o religinė— 
atgyvenusi senojo pasaulio -43 
tamsybė. . ’. .'į||

Jei kas nežinotų, kad Sovie-

asmeniškai dalyvauti deporta
cijų minėjime ir tegali sveikin
ti į minėjimą susirinkusius.

KONGRESMANAS F. D.

- Zrikratti tvarko BMskataS KmMK Vyr. rtd. & OnHfiH* 
'Stistanta* ir kecmųondoveljas redakcija taiso savo nuožiūra. Neraudoti 

|tMUmda*- sasąosri ir r nrhinml tiktai autoriams prašant. Pavarde pasta** 
lyti aųmtomdai wiiiU1n»l išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turi- 
utlr kam* redakcija neatsako.

Vfeagaii ir dabar nevienas užsimena viešose prakalbose, kai ne- dingus Akinimus. Mas, tikš- vyriausybė, suderintai su viso?
pmą, kad Baltijos tautų laisvė tautos valia, visai teisingai at-

Amerikos pavyzdys yra kitoks; tos Amerikos, kuri vadina- bos atstatyta, parodo ’ mūsų sisakė Baltijos valstybių inkor-
ma sumaterialėjusią, o vis^dėlto Dievo vardo nesikrato. Ji pati- prisirišimas prie pagrindinių poraciją į Sovietų Sąjungą N. Y. SENATORIUS
sako esanti Dievo globoje — nation under God. Duok Dčeve, jai laisvės principų, kurių pagrin- pripažinti. Amerikos tauta jau- H. BL LEHMAN

dafe susikūrė amerikiečių tau- čia, jog tasai smurto aktas yra atsiuntė telegramą. Joje lai- moralė esanti moralė gimstan- rai teisingai pasakyta, t

aateceiS m meoM dam mažter at BrooMyn, N X May 25, ISO, under 
tbe Actiotlfenh & ISlį ėrigliiany entered aa eecond etom matter 

"ai Boston. Man, September H 1915.
• qTWy*WTPTOTM RA.TES PRENUMERATOS KAINA

Mneatie yearty ‘ > $8.00 Amerikoje metams-------------$6.00
$650 Brooklyn, N. Y. - ---------------5650
$350 Pusei metu---------- ------  >350
$650 Užsienyje-----------------  $650

kunigystės rytmetį, vidudienį pragiedrulius taip pranašingai mūsų kraštui krikščioniškosios ’ Pasibaigė išleistuvių aktas.
ir vakare prisiminkite Evange- mačiusį laisvąją Tėvynę! kultūros pagrindus ir Lietuvą Abiturientai, lyg užburtos sta- dįjį gyvenimo vargą, — abi-
lijos Mokytoją! Tokių iškilmių žertkle Biržų įjungė į kultūringųjų Europos tidos, pakilo nuo krėslų, dar turientui tinkamu rimtumu ir

Po tiekos metų Maironio žo- gimnazija baigia mokslo metus, tautų tarpą. Ir jūs, Jaunieji kartą visi susirinko į klasę 'stiliumi aiškina Antanas,
džiaia skamba dar didesne tik- o juos apvainikuoja abiturien- Draugai, įhengį į savarankišką ir uždainavo: Seserys, sekdamos smalsio-
rove. Mūsų gyvenimas, kaip a- tų išleistuvės. Gimnazijoj di- gyvenimo taką, būkite ištikimi Prabėgs jaunyvėty dienos s*08 pavyzdžiu, tvėrė 
na smarkioji pievų upė, nusku- džiojoj salėj sėdi išvargę, pa- Bažnyčiai ir tautai”... kaip «TprwiF broliui iš rankų “testatą” ir
ba į marias, susilieja su di- balę abiturientai, štai direkto- Sales vidury sėdėjo sau ty- yj^ pradėjo skaityti:

Šias dfates dkiri* jaunystės sios įkvėpimų valandos, gaubu- džiufiais vandenynais ir iš- rius kopiami sceną, oficialiai hai abiturientas Antenas Ro- VMdeAsis amžinai > “švietimo Ministerijos vardu
ir beudrojo ketio draugui tios “Jaunąją Lietuvą”, “Ra- nyksta... Krantuose žydi gė- pradeda aktą: žėnas, 19 mėtų jaunuolis, ir _ ’ tvirtiname, kad 1930—Vytau-

Alfai Sušiuskin, šeinių Magdę”? Ar pasisekė lės, liekni beržai vilioja vande- “Kolegos Mokytojai, Mieli gerte gėrė lodbėtojų žocEtius. to Didžiojo metais”...
In lįlraffiim į 29 metų to- jam prikelti nors vieną senelį nis sugrįžti atgalios, tačiau jie Abiturientai! Kai visas kraštas Jo pavargusioje galvelėje ntir- — Panašų lapą gavau ir aš,
BiĮĮntfii taką. iš kapų milžinų? Ar jį supra- nietod ir niekad nebesugrįž- gyvena Vytauto Didžiojo dva- gu&avo jaunutės praeities vaiz- pabaigusi Gulbinų pradžios

šia, kai kiekvienas lietuvis dai ir pynėsi su neūinoma atei- mokyklą, — neužsildsdama
broliui ątšovė vyresnioji se-

N. Y. SENATORIUS 
IRVING ĮVES:

kalbėjo, kad “civilizuotoji 
žmonija negalėtų gyventi ra
mia sąžine, jeigu ji užmirštų 
neteisybes, kurias primena Bal
tijos Genodcto Diena Bet pri
siminti neteisybę neužtenką.. 
Mes niekad nenurimsim, iki 
laisvė bus altatalylau. Negali 
būti tikros talkos štaime pasau
ly, kol Baltijos pavergimui, 
kaip ir visokiai vergijai, nebos 
padarytas galas.” - ~

KONGRESMANAS
CH. J. KER8TEN AS

pranešė, kad tęsdamas ap
klausinėjimus dėl Baltijos ir ki
tų tautų pavergimo, jis negali

perpdė soBdaramą nu- dvasios.
kentėjusiom tautom aukštieji Mes esame pasiryžę ir Mta* 
Jungtinių Amerikos Valstybių daryti visą, ką tik galime, tod 
asmens, dalyvaudami nainėji- sndaiy tame pasmdy stygas, 
muose, tardami žodį, atsiųsda- kuriose tie kraštai vėl atgaulų 
mi.t^egtąmąsąr Jriškuto fr Rlaikytų sąra laisvę.’*

New Yorke birželio 13 ^eną 
minint visom trim Baltijos 
tautom drauge, pareiškimus at

siuntė JAV prezidentas
Dvright D. E5senhoweris, New 
Yorko valstybės gubernato
rius Thomas E. Devey, New

GUBERNATORIUS " 
T.ELDEWEY:

“Prieš fc^otiką metų so
vietinė Rusija, vykdydama sa
vąją asmenų ; ir tautų teisių slegiančios priespaudos, 
mindtiojimo pplit&ą, jėga ūžė. Hew Yorko valstybės gy- 

s vaitoja! ~ aš esu tuo tikras—
■ su širdinga simpatija birželio 

13 d. jungsis su kilusiaisiais iš
B Lietuvos, Latvijos jr Estijos,

“kurie susirinks į manifestaciją
■ Baltijos valstybių laisvės rei- 

kalu.”
I ‘ MAJORAS R. F. WAGNER 
B - “Aš jungiuosi prie estų, lat- 

_ B vių ir lietuvių kilmės New 
Yorko piliečių liūdno ir pamal- 

\_______________ Į daus minėjimo, kada sovietinis
B agresorius 'begėdiškai deporta-
B vo tūkstančius nekaltų Balti-

^xB jos vyrų, moterų ir vaikų. Jie
B buvo paskirti mirčiai arba į
B vergų darbo stovyklas, kurios
B nusitęsia nuo arktinės tundros
B ligi Mongolijos dykumų.

Šis žiaurus ir sąmoningas 
B žmonių naikinimas prasidėjo
■ 1941 m. birželio 14 dienos ank-
■ sti rytą. Šeimos buvo išskirtos 

ir sadistiniu būdu tie žmonės 
buvo ištremti paniekinimui, 
badui ir mirčiai. Tarp šios 
liūdnos datos, kurią liūdėdami 
-mini viso laisvę’ mylinčio pa-

f i šaulio žmonės, ir birželio 22
B d., kada Rusiją puolė Vokieti-

to tie, kuriems paskyrė savo ta— - , r ,, ,
Vakar kalbėjo Mainais amžių ir kuriems dsribar kai- Jta vatiuoja į Semfaariją laisva krūtine alsuoja ir gėrisi tim. Ateitis, kaip koksai sto- „

Tai buvo, regis, vakar;.. I ba? 1930 — Vytauto Didžiojo. didinga tautos praeitimi, išei- ras ledo kalnas, kyiojo jam suo-
Kauno Kunigų Seminarijos di- Ilgametis Seminarijos rėkto- metai. Lietuva iškilmingai .no- nate jūs, Mielieji Abiturientai, prieš akis. Jis buvo rieaftęs is- — Eik jau eik, vaikeli, —
dtiąją šalę, kur sename pa- rius dabar, tarytum, troško ri atžymėti Didžiojo savo Ku- į gyevnimą...” toriją sątie tragišką Titaniko i*81 perkirto motina, — kur tu
veiksle Kristus tylus ir ramus dar kartą įspėti klierikus, kad nigaikščio ir Apaštalo 500 me- Direktoriaus veide dvelkė žuvimą ir dabar lyg tyčia ją pridėsi prie savo lapo: ten tHc
stovi prieš Pilotą, kur vidurinių jie perdaug nepasitikėtų jau- tų mirties sukaktį. Kiekviena- rimtis, mat, jisai pats gerai prisiminė. šiurpas nupurtė jį keturios Žemos, o čia aštiione-
amžžų mokslo žvaigždė Tomas natvės žaismingumu, o verčiau me miestelyje ir bažnytkaimy- suprato, kad kiekviena nauja jauną kūnelį: gali ir jo leng- metai!
Akviitietis šviečia baltu domi- išmoktų kritiškai pasverti sa- je iškilmėms rengti komitetai abiturientų laida jį ir vfeus vutis Titaniko laivas iuddur- Nebesusivaldė ir tėvukas:
ninkono rūbu, sugužėjo klieri- vo gyvenimo valandas, prisi- sušilę pluša, kuria programas, kolegas mokytojus stumia to- ti su nežinoma ateitimi! Kur ĮĮĮĮM** gal ten Ir pirmosios į^trauj^ stalčiaus akinius,
kai vakarinių maldų. Sukalbę mintų anuos kibiuosius Mricy- lenktyniauja, (kaži staigmena lj-n iš gyvenamo... pasukti žingsnius, ką stud^uo- Mutoą nusišluostė į lango užuolaidą
jus įprastinius poterius, j ka- tinius, kurie po bendros kelio- — Vytautas Didysis švitriu Po to dar kalbėjo tėvų ko- ti, kokioj profesijoj rasti sau Namuose buvo^tikroe Sek- k* pradėjo vartyti •atestatą: 
tedrą dkfingai įkopė rektorius nes pakviefia išvargusį Moky- kardu perkirtu erdves ir laiko miteto atstovas: “Bukite geri laimę? utiiria. (įtariai titiuota gjjtia, Metas ir stangrus popierius,
Maironis h* pradėjo konferend- (togą ir prie namų vartų jam ryšius, nubraukęs nuo veido valstybės piliečiai ir nepamirš- Bekalbant kim. kapelionui, kve|dančtais ylhgyrafe Hkaišy- raidės aSdos ir riebios, kaip 
•ją: pasako: 500 metų dulkes, keliauja ap- kitę mūsų brolių artojų.” jo širdy švystelėjo mintis: bO- ištraukyti visi vo- rugiapiūtėj špuokai, gi pasku-

“Ltakas bėga ir nebegrįžta... “Mofcytojaū, pasilik su mu- linkui Lietuvą, lanko miestus, Pagaliau pakilo kimigas ka- siu kunigas. Antanėfis iŠ pat ratinkfioL Motina, padpuoiusi tariame Męe, DiėvtaRiau, mir- 
Kad laikas bėga — lengva pa- mis. Ji* matai, kad vakaras miestelius, sodžius, džiaugiasi pelionas, nedrąsiai pakė.ė akis mažens mėgdavo smalsiai žiū- ^balta žiurstu, padtinka moky- guBatvo vteip susirikti ir su- 
stebėti, bet kad laikas nebe- artėja ir diena baigiasi”... trispalve ir didingais bažnyčių ir tarė: . rėti bažnyčioj į kunigą, lai- M uŪnefl, klausinėja ajrie nuo- ndtytl parašai. Tokius parašus
grįžta — tai mūsų protui šiur- Didelės kunigų generacijos bokštais. Jo pavdkskf garbės “Jūsų brandos atestatus, kantį MHfais. Klausydavosi jis vrongt, tturih smalsiai žvflgtip- seniau dėdavo tik valsfiaus 
pūlinga ir nemaloni tiesa”... airidėtojas Maironis, baltasis sargybos lydi ir neša aplink Mielieji Draugai, puošia gar- tada nesuprantamos giesmės, M I AntanMio rankoj Mfcotną “startine.”

Skaudus susimąstymas dvel- senelis, Anties gilumoj* nujau- Lietuvą. Kaune, sako, Totnart ėringas Vytauto Didžiojo pa- pasfatiebdavo prie grotelių, ap- baltą pofrierių ir netingiai pra» Mokate ir džiaugsmo Sek
ite iš baltojo senelio veido. Kur tęs artėjantį gyvenimo vakarą, Vaižgantas nebeiškentęs ir veikslas. Šita asmenybė yra te- žvelgdavo aptaku! stovinčius *>dm: « arinių nuotaiką drumsti neaii-

rvo: **ką jūs -—TU jau, vaflctil, teigei \ kuą Mnataas: o kur tabar 
ir aš griki aavo vargua" nftnrtątataM?

ja, Lietuva neteko 65,000 ge- __ . . „ .. . . ... .
riaušių savo'žmonių. T t«.B*K”0’e yra

Dater komunistų valdomų frietog. rel>- pnrakytas pne mericai ajmo-
- - - - - —Baltiios vadstvbau likimas jau Tarp yra nes“’ ir laisvai nepakeičiamo

Yorko miesto majoras Robert me Baltijos valstybes — Lietu- . derinamos, kaip laisvė ir ver- darbo, kad Sovietų Sąjungoje
F. Wagner. vų, Latviją ir Estija. Nuo to gija, tiesa ir melas, šviesa ir yra tūkstanfiai vergų stovyk-

. . . _, , . _, . , . . ___ laiko milijonai nelaimingų -i į , .n., tamsa.” hi ir milijonai vergų, kad perPnsnnename, kam Uetwy saro metu buvo paketas prezidentas D. D. Baltijos respublikų vyrų ir mo- *>•. » inl Toliau pasakojama, kad to- akis bonXl iSja, tad
tmifcsmas, pakulius į hmmo foažrus Drevo vartą Įrašyti Mm- EISENHOWERIS: terų buvo paimti iš savo namų ’“?» dar.V?2±' munizmas gina laisvę, tiesą Ir ]aužo tarptautines sutartis,
ms būro patadytes driesne ^nybe D«vų. nebesama. -visus, daiyvaujanaus pir- ir išsiųsti j vergų darbo sto- t«s .sgirsti apre semar dingu- 6 j^adengda- kad groSetimus kraštus,-
Nesakome, kad Lietuvy dei to paliete ne aime bet yra taip ma^njų dtportacijų iš vykias Sibire. Tose stovyklose s1“?. ^avo s^u™l n?nl"įlri . ma Dievu (Dievo gi nėra), pa- jei to viso kas nežinotų, gal ir
pat tiesa._ jog Diwas irgi papurto. as o varto purtosi. Estijos, Latvijos ir Lietuvos 13 nedaugelis išlieka gyvi, o iSi- Vėsioms -’Ln,^-tko ir remia vergiją, melą ir patikėtų, kad “komunizmas y-
kunos musų politines gnyeę sugebėjo dar ir an rą arta metų sukakties proga Baltijos klišieji paveraami žmogaus . .. tamsa. Komunizmas esą gina ra šviesa, tiesa ir laisvė.” De-

^satdio Išeivių vaĮdtybių laisvės manifestaeijo- griuvėsiais. tad dar ištikusi gyvi gali darttaWnJ y^^,. KomiaianQ
cbarta. Visagalis joje liko. Dievas buvo nubrauktas. prašau priimti mano šir- Jung. Amerikos Valstybių į*1 laisvę, skelbia kare žmogaus raU netik yra nesuderinama su

ŽSgi^ jau^S “ išnaudojimui; tuo tarputei religijos laisve, tiesa ir šviesa,
mū^laisvoio pasaulio ja visa tai palaiko. Komunisti- feęt ji priešinga darbininkų
musų jo paša nė moralė remiasi komunistų interesams. Mat, kas toje b$o-

partija, o religija — atgyven- žiūroje sakoma, viskas reikia
tais prietarais. Komunistinė imti atvirkščiai —tada bus tik--
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Arba rašydami

Gaunama

ri pertekto formą “ten”; ji 
yra “legi”. Romėnai taip pat 
nesakydavo "bąSl posseden-

Džiugu, kad dar viena iš mū
sų jaunųjų nonvoodiečių, ne* 
žiūrint visokių sunkumų, pasie
kė savo tikslą. Linkime Zitai 
ir tolau sėkmės savo pasirink- 
toį srity. A.

ti, kaip tas* ar kitas svetimas J 
ča<&s ar terminas' lietuviškai 
įtartinas ar kirčinotinas. Lietu
vių Encikkąjedi ja tos paslau
gos, atrodo, nesiima, kaip, vi
sos kitos enciklopedijos. Vie
tos stoka neleidžia čia sumi
nėti visų svetimžodžių, ku
riem tikrai* reikėjo tarties ir 
transkripcijos. Kai kur mėgin
ta tai daryti, deja, klaidingai, 
čia paminėsiu tik kai kuriuos 
pavyzdžius.

• l*forwood, Mmk.— Federa
cijos 10 skyriaus rūpesčiu sek
madienį, birželio 20 d., 9 va].

100 p. Kaina $1.00

du N. Miler įteikė piniginių 
dovanų: J. Čepaičiui — $3.00, 
B. Penkiūnaitei ir K. Lusticai— 
po $2.00. Prel. Hendelio dvi

Jo gyvenimą ir veda 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS

Sekmadieniais parūpinsim nuvežimų į bažnyčią. Sa
vaitė prasideda nuo šeštadienio iki šeštadienio popiet.

Užsirezervuoti vietų iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite tele- 
fonuodami:

neturėjo patarlės “asinus ašim 
et sus siti pulcher”, o “asinus 
asino”. Iš lotynų kalbos paim
tas adventas (adventus —atė
jimas) kuris ir mūsų dažniau
sia vartojamas vienaskaitoje, 
duodamas daugiskaitoje ‘ad
ventai”. VisSkai prastai nuaiš- 
kintas graikiškasis prieštodis 
‘arch”. Enciklopedijoje pasaky
ta: “Arch(gr. arche) prieš 
priebalsius arei — pradžia, se
novė, vyresnybė”. Viena būtų 
netiesa, jei kas pamanytų, kad 
‘arch” tikrai reiškiąs "pra
džią, senovę, pirmenybę; tą 
prasmę turi ‘arche”z Antra, 
graikų kalboje visai nėra gar
so “c”, tai negali būti ir “ar
ei”. Tokį žoduką pasidarę turi 
lenkai, ne graikai. Graikai 
prieš priebalsius vartoja “ar- 
chii”, ne “arei”.

Tai keli pavyzdžiai. Jų gali
ma pririnkti daugiau. Nėra tai 
smulkmenos. Lietuvių. Enciklo
pedijoje bus ięškoma pasitik
rinti, kaip tas ar kitas svetimas 
žodis tarimas, ir bus ieškoma to 
ar kito termino kilmės bei 
prasmės. Kitos enciklopedijos 
tai duoda; Daug vietos neužim
tų, jei ir Lietuvių Enciklopedi
ja į tai atsižvelgtų.

Pirmajai grupei priklauso 
tie svetimi vardažodžiai, kurie 
tikrai prašėsi - skliausteliuose 
paaiškinimo.1 Pvz., ne kiekvie
nam lietuyiui, kuris naudosis 
enciklopedija, bus aišku, ’kaip 
tarti ispanų uostų Algeicras 
(Alchesiras), arba pavardes 

.Agoult (Daniel Stein, tartina 
Agu), Amould (Amu) bei 
Amoux (irgi Amu), rusą 
šachmatininkų Alechin (Alio- 
chin), italų atpytojų Angelico 
(Andželikoj, lotyniškąjį žodį 
aeųurtas (ekvitas) šalia aero
nautika, kuri ir lietuviškai 
vienodai skamba, ir t.t.

Antrajai grupei priklauso 
Enciklopedijoje nurodyti ’ bet 
•klaidingi tarimai, kaip agio- 
tažas (ne adžijotažas, ažiota
žas), Bacchus ne Bachas, o 
Bakchas, nes taip graikiškai 
sakoma). Čia priskirtinas ir 
Bavarijos miestelis Bayreuth 
(ne Baireuth).

Trečiajai grupei priskirtinos 
aiškios filologinės klaidos. 
Pvz., abiturientas nėra asiradęs 
iš “abiturįens” (tokio dalyvio

Atstumas: nuo 

nuo VVorcester 
Brockton 
Conn—10 m.

Z. Zarankaitė studijavo vers
lo mokslus (Business Aminis- 
tration) ir birželio 7 d. įspūdin
gose iškilmėse, Bostono operos 
rūmuose, arkivyskupui Cush- 
ing pirmininkaujant, jai buvo 
suteiktas B. S. laipsnis.

Zarankaitė gyveno su tėve
liais Nonvoode, kur dažnai tal
kininkaudavo lietuviškame 
darbe. Z. Zarankaitė taip pat 
gerai žinoma Bostono lietuvių, 
kaip viena iš gabių scenos mė-

Mokslo pabaigtuvės
Šv. Alfonso parapijos mo

kykla birželio 13 d. šventė 
mokslo metų pabaigtuves. Iš 
ryto 8.30 vai buvo pamaldos 
bažnyčioje. Jas laiko mokyklos 
globėjas prel. L. Mendelis. 
Savo pamoksle su jam įprastu 
įkvėpimu jis kalbėjo apie ka
talikiškosios mokyklos reikšmę 
ir kreipėsi į baigusius mokyk
lą, ragindamas-juos toliau mo
kytis taip pat katalikiškose 
mokyklose arba bent rūpestin
gai saugoti gilų tikėjimą* ir lai
kytis tų papročių, kuriuos 
jiems įskiepijo savo mokykla.

Po pietų Salėje buvo iškil
mingas pabaigtuvių aktas. Ąk-

Vidaus, spec. širdies ir plaučių I 
Priima bet kurią dieną, iš anksto

tarus telefonu ar laišku.

Tik 3 valandos kefin ano New Yorko miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (swimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintonų, pasagą, televiziją ir kitus.

•Mdja A. Gr*Wj<| 
veikli vytė ir adv. A, 
Bostone sekretorė, būže&ą:'^įO 
Worcesteryje atstovavo 
vius respublikonų partije||j| 
konvencijoje. Ji yra Suffolk 
skilties respublikonų klubą se- 
kretorė. .. ’

• EHxabetix> lietuvių patapk 
jai pernai miręs jos klebonas ? 
kun. J. Simonaitis testameųtu J|Į| 
palikęs 1556.84 dolerių. '
• Antanas Klimas, Pennsyl-^^ 

vanijos universiteto vokiečių 
kalbos inąfruktorius, Philadek' ^s|| 
phijos Liet. Bendruomenes ^ 
Balso redaktorius, birželio
d. šv. Kazimiero par. bažnyčio- ./ 
je susituokia su Danguole-Dą--*4g|g 
na Liormanaite, dirbančia taip 
pat universitete laborante. D/a? q|l 
Liormantaitė yra pulkininko 
R. Liormanto, buvusio Klaipė- ?'^a| 
dos kr. komendanto, duktė. 3!|

• Argentinoje Lietuvių Su- 
sivienijimas sušaukė XII suva--jg|| 
žiavimą. Priimtas pagektev^^^|

- mas, kad prie centro jr skyrių 
būtų įkurti lituanistikos kur- 
sai. ’

• A. Krapovickas, -gyvenąs'
Argentinoje mokslininkas, B?. ’r-jS 
vyko į Brazilijos mokslinį 
kongresą. Iš ten keliaus į Los 
Angeles, Calif., kur metus 
dirbs universitete. ' _

•Brazilijoje numatoma jkur- -?O 
ti liefuvių ūkininkų kolonija,/;||||| 
Paranos srityje. Ten lietuvių 
kolonijai žemė rezervuota prie :?įž|| 
Cianortės, būsimoje didžiausio 
Paranos miesto šiaurėje, kur /3 
dabar .statomas aerodromas ir 
vedamas geležinkelis. Tarpi-' -S||l 
ninkaujant liet. St. Vencevičiui,^’^|3 
iniciatorių išrinktame plot? že-' 
mS 1 metų laikotarpyje parda- 
vinėjama tik lietuviams, žemė / 
yra kavos zonoje, taip pat 
ga ryžiai, cukrinės švendrės; 
vata, galima* užveisti sodus . < 
kaip Lietuvoje. Lietuviai tilo- 
si, kad ši kolonija kursis jau 
sėkmingiau nei ankstesniosios. / <

• Kolumbijoje per galinga

Zita Zarankaitė baigė šiais 
metais Emanuelio kolegiją 
Bostone. Tai seniausia katali
kų kolegija mergaitėms Nau- 

dovanas po $5.00 už spelinimą joje Anglijoje.
teko D. Kunigonytei (8 sk.) ir 
C. Grigaitytei (5 sk.). Mary- 
land Automobilių KliĄas įtei- 
kė Šctioal Safety Patrbl pažy
mėjimus J. Č^iaiaui, St. Jan
kevičiui, K. Lusticai ir B: Pen- 
kiūnaitei.

Mokinių pasirodymo dalyj? 
pirma vieta paskirta Marijos 
metų paminėjimui: 3 ir 4 sk. 
metriniai, susitelkę apie Dievo 
Motinos statulą,( pagiedojo dvi 
giesmes-ir visi choru padekla
mavo tam reikalui sudėtą mal- gėjų.
dą. Paskui visi mokyklos mo- Z. Zarankaitė yra veikli at- 
kiniai, grupėmis po vieną ar eitininkė, ne kartą išrinkta pir- 
du skyrių, pašoko aštuonis šo- mminkauti Bostono studentų 
kius. Puošnu^ b?i labai įvairūs ateitininkams.
kostiumai ir grakštūs jaunimo 
judesiai ribojo visų akį iršusi- 

Iki šiol jau.gauta aukų sto- feifcė gaišių pktfimų. Viskas, 
vykioms iš: šv. Mykolo para- atbaigta kun. M. Gustaičio eilė- 

neapviltL Tačiau šio prašymo pljos Bayonnėje pre kkK kiai. raš&o “Skubir* prie kry- 
išpūdynias priklauso ne tiek dr. J. Starkų — 200 dbL, žfaus” deklainactia. Rasta vie- 
nuo paties Balfo, kiek nuo au- Brocktono Balfo skyriaus -— tos* ir spaudos atgavimo pami- 
kojančios Amerikos lietuvių 150; Aušros Bfekaitienės iš nėjtand: Penkiūnaitė gražiai ir 
visuomenės. ' Brooklyno — 28;. M,' Jankėvi- drąsiai pasakyto? kalboj at-
„ v&a- aūtės iš New Yorko ~ 15; E. skleidė spaudos uždraudimo ir ryto rengiamos pamaldos < už
čiaaM atevyklM su- Dovydėnas iŠ Scrantono —5; jos atgavimo reikšmę lietuvių ištremtus į Starą, už nukan-
Ragti AmM, flMaiadr ir ir Marijos* Virbtokienės M tautai. kintus ir kenčiančius lietuvius.

Ptri. L. Mendeiis pradžios ir Visi lietuviai kviečiami daly- 
BMfe Cnrtraa pabaigos kalbose Visai teisingai vauti 9 vai. mMoae.

VYSKUPO MOIIEI 
VALANČIAUS BIOGl 

JOS BRUO1AI

Užtri jįrdkiapagirti. Ana, 
toide rusai, earo laikais teidę 

‘ nemažai knygų, encfttopedtijos 
susūaukė tik KK amžiaus pa
baigoje, ir tai verstinės (vokie- 
Sų Brockhouso), pridėlioję į 
ją savd medaagos. Voldečiai, 
kurie be Brockhouso, turi dar 
stambias Meyario ir Herderio 
enciklopetfijas, taip pat ne tuo- 
Jąu po karo ėmėsi leisti nau- 

? jas laidas. • Būdamas kartą 
; Freiburge t BrsgM kur yra 

' ' stambioji katalikiška Herderio 
’ knygų leidykla, pasiteiravau, 

' kada p imsis leisti naująją en- 
c ‘ cSdopedijos laidą. Man atsa- 

r S®, jog ne tuojau, nes ūkinė 
krašto padėtis to neleidžianti.

‘Dabar jau jipasikjeitė į gerąją 
pusę,, ir ant savo stalo turiu 
naujuosius stambius Herderio 
enciklopedijos tomus. Tai ma
nęs nestebina, bet stebiuos, kad 
turiu ir du “Lietuvių Enciklo
pedijos” tomus. Mūsų ūkinė 
padėtis į gerąją pusę dar ne
pasikeitė ir tremtis dar neiš
gyventa. Kas tokiu metu ima
si Įrišti lietuviam enciklopedi
ją, gerokai rizikuoja, bet ir 

( vertas pagirti bei paremti. Tai 
drąsus užsimojimas, mus sta
tąs lygiomis su didžiosiomis 
tautomis.

Sustatęs greta Herderio ir 
Lietuvių enciklopedijų tomus, 
susimąsčiau dėl skirtingų 
spalvų, parinktų jų apdarams. 
Man rodos, jos yra simboliš
kos: Lietuvių Enciklopedijos 
tamsiai rausva spalva, sakytu
mei, primena kančiose ir krau- 
juje skandinamą Lietuvą; Her- 
derio Enciklopedijos juoda 

-spalva atliepia gedului, kurio 
?yoicteaų tauta nėra dar išgy-

Neturiu čia tikslo ir galimy
bės abu Lietuvių Enciklopedi
jos tomus smulkiai perkedenti. 
Enciklcpsdija. apima visus 
mokslus, ir reikėtų būti uni
versaliu specialistu v( kas vie
nam žmogui neįmanoma), kad 
būtų galima nurodyt taisytinus 
dalykus. Jų iš tikrųjų yra. 
Galimas daiktas, jog tai sku
bos pasekmė, arba neapdairu
mas atskirus dalykus rašiusių
jų specialistų. Aš čia norėčiau

M. Go£al, 2 sk. — K. Jimra- 
Joana Akstinaitė, Barrasso movski, 3: Čepaitytė ir N. Du- 

Marytė yra baigusi prancū- William, G. Bilvaiškas, T. jytė, 1 sk. A. Mhškyš ir J.
zų Saldžiausios Širdies V. Jė- Chestnut, Aušrelė Kasper, Au- Auštrautė, vaikų darželio —R. Leonardas, Leonardo ir Eli-
zaus par. pradžios mokyklą pelija Kueinaitė, Sandra Utt- Šilanskas ir Karaliūtė Ta pati zabeth. Paužų (35 Dolores Avė.
ir Arkivyskupo Richard J. Cu? lefieįd, J. Lucas, Loretta Mc- dovana suteikta B. Bogutaitei Baltimore) penkerių metų sū-
shing Central High School Carthy, Joana Norkiūtė, Loret- ir .L. Uleckaitei už uolų pas- nelis, susilaukė nelaimingos
Bostone. Ji puikiai kalba lie- ta Peldžiūtė, Jonas Poškus, laugumą mokykloš patamavi- mirties: niekam nepamačius; į-
ti viškai, angliškai ir prancū- Ant Sinkevičius, Phyllis muose. Be to, medalius gavo 36 lipo į medį ir iškrito. Rastas
žiorai. Ji yra dirbusi “Dirbi- Smith, Judith Samson, Her- mokiniai, 'nė karto neapleido- 'sunkiai susižeidęs. Jaunutėsgy-
ninko” administracijoje. bert Wallace, Ann Waillen. šieji šv. Mišių šv. Alfonso baž- vybės neišgelbėjo nė rūpestin-

Atsisveikinimo kalbą pasakė nyčioje ir 45 nepraleidusieji per ga ligoninės pagalba. Palaido- 
ištisus metus nė vienos mokslo tas birželio 14 d. Tai pirmos 
dienos. Lietuvių Legionierių tokios laidotuvės šv. Alfonso 
Posto vadas J. Stefūra geriau- bažnyčioje per 25 metus, 
siems mokyklos mokiniams J. 

stebėti, kad nors josios tėvas Čepaičiui ir B. Penkiūnaitei — 
nėra lietuvis ir motina Amen- įteikė Amerikos Legiono meda- 

Biržriio 11 d. šv. Kazimiero koje gimusi ir augusi, bet San- ]į. Moterų Padėjėjų Posto var- 
parapijos salėje įvyko mokyk- dra kalba grynai lietuviškai, 
los užbaigimo aktas. Programą net sunku ją atskirti nuo švie- 
išpildė 7-to skyriaus mokiniai, žiai įvažiavusių lietuvaičių.

iškelti tik vieną dalyką—tai duktė Antano ir Petronėlės Pasveikinimo kalbą pasakė §v. Kazimiero par. mokyk* 
pageidavimą duoti svetimų Peldžių, kurie gyveną 32 Wil- gradilantė Aisehja Kucšnaįtė. lai vadovauja Jėzaus Nukiy- 
žodžhj kirčiavimą ir transkrip- der St, Brockton, Mass. Sudainuota ^Miškas ūžia”, žinotojo seselės, kurių motiraš- 
ciją lietuviškai. Juk dažnas iš . A Pridžius yra buvęs “Dar- Giesmė “Mergelė iš Eatimos”, kas namas yra Brocktone. 
___________ • _ • “Daug, daug dainelių”. Pagrm- Bkp.

įvykius
šv. Alfonšo bažnyčia pami

nėjo birželio 13 d. iškilmingo
mis Mišiomis ir pritaikintu pa
mokslu Bendras šiurpulingų
jų trėmimų prisiminimas į- 
vyks-birželio 19 d., Lietuvių 
svetainės, salėje.

Suteiktas aukso medalis
Katalikiškoji aukšt. mokyk

la,- vadinama Calvert Hali Col- 
lege, birželio 10 d. šventė 109- 
sias baigusiųjų išleistuves, šiais 
metais išleista 172 graduarrtai. 
Jų tarpe du lietuviai: Vyt. Dū
lys ir J. Vasliauskas. Išleistu? 
vių aktui vadovauti buvo pa
kviestas prel. L. Mendelis. Ta 
pačia proga kolegija prel. L. 
Mendeliui suteikė aukso me
dalį, kaip pripažinimą jo karš
to uolumo, skleidžiant gvč. Pa
nelės garbinimą.
Pirmininkauja svetimtaučiams

St Francis High School, ku
rioje mokosi juodukės mergai
tės, mokslo metų baigimo iš
kilmes suruošė katedros baž
nyčioje. šventei pirmininkavo 
prel. L. Mendelis. 28 graduan- 
tėms jis įteikė mokslo baigi
mo diplomus ir pasižymėju
sioms moksle dovanas. Paga
lios prelatas suteikė palaimini
mą švč. Sakramentu. Juodukų

tikutės mieste židinys ir kol 
> gyvuos, Baltunortje hetuvlaiJ 
turės av^ btotaySą ir tikra^ 
fietuvišką parapiją. Be to prela
tas priminė, kad mūsų mokyk
la Baltintorėje^yra, jėi ne pir
moji, tai viena iš pačių ge- 
rąusiųjų Tai nupelnąs šelp
tų kazimieriečių ir ypač jų va
dovės, sesers Anundatok Iš 
šalies reškia pasakyti: jei mū
sų mokykla- gali klestėti, tai 
prJtiauso nuo prel. Mendelio, 

. kuris mokyklos reikalams ne
sigaili nei aukos nei lėšų ar pa
tarimų. Mūsų visuomenė taip 
pat įvertino mokyklos pastan
gas, gausiai į šią šventę atsilan
kydama.

Lietuvą kalbėjo buvęs kongre- 
so atstovas Ą. Rivera. Progra- 
ma truko 45 minutes.
• Dr. Ona Valaitienė Kana-

Nors ji yra gimusi ir augu
si Amerikoje, bet yra susipra- viena iš klasės gabiausių me
tusi lietuvaitė. Ląnkydama kinių, kuri gavo už pasižymė- 
High School priklausė lietuvių jimą moksle net dvi dovanas— 
tremtinių tautiškų šokių ra- Sandra Littlefield. Reikia pa
teliui ir Lietuvos vyčiams.

doje , išlaikiusi visus egzami
nus, atlikusi praktiką, nuo lie
pos mėn. Hamiltone atidaro 
savo kabinetą.

♦ Mariaaapolyje, Conn.f 
moksleivių stovykla rengiama 
rugpjūčio 14-29 d.d. Stovykla 
užtruks dvi savaites.

• Vasario 16 gimnazijas Jo*-' 
kėjų grupė dalyvavo Lamper*. 
theime statomai katalikų baž
nyčiai suruoštame vakare. Su 
dideliu pasisekimu pašoko kot
letą tautinių šokių. . -į

tui vadovavo preL Mendelis. 
Jis. įteikė graduantams pažy- 
mėjihius. Jų yra 20: J. Čepai
tis, H. Gaidis, K Kunigonytė, 
G. Kurtin, A. Kvedarą, M. 
Mergelytė ir K. Lustica—čia 
gimusių lietuvių tėvų sūnūs ir 
dūk ros;, B. Bačianskai- 
tė, B. B o g u t a i t ė, St. 
Jankevičius, Vai. Drazdys, L. 
Lendzaitė, B. Penkiūnaitė, D. 
Pukelytė, V. šližytė ir L. Ulec- 
kaitė — ‘naujakurių vaikai; G, 
Dempsey, T. McCrosson, J. O- 
leyar ir G. Ruiz — nelietuviai. 
Baigusiųjų vardu padėkos žo- 
dį gražia lietuvių kalba tarė Jv 
Čepaitis. Paskui iš prelato /ran
kų atsiimti dovanų ėjo ilga ei
te pasižymėjusių mokinių. Už 
pasižymėjimą moksle gavo me
dalius : 8 skyriaus — J. Čepai
tis ir B. Penkiūnaitė, 7 ^c.— 

... _ - V. Ruskell ir P. Carter, 6 sk.—
jMūtelų griuvėsiuose palaidotus Peldžiūtė birželio 4 d. BROCKTON, MASS. dinę kalbą pasakė prel. Pr. V. s. Tvaronas ir O. Schiaffino, 5 
Žmones ir žuvusiuosius fronte, aukštais pažymiais baigė 3-jų •----------- -— Strakauskas ir įteikė 8-tąjį i sk. — D. Pakalniškis ir M.
Bet-Vokietija keliasi ir stfprė- meįų Mass. General Hospital .. . , „ , . skyrių baigusiems diplomus.■"* Naujalytė, 3 sk. J. Grigaitis ir , x ... .
ja, o Lietuva vis dar drasko- ^Uesangųju seselių - narsių tanlnko administratorium 17 JuQS M v katalikų buvo artipilne kated
ra naujų išvežimų ir suleistų „lokyklą. Marvtė Peldžiūtė yra me!11- 
į ją " Maskvos nagų.. Tokiu me
tu stiprinti savo kultūrinį at
sparumą tremtyje, ką Lietuvių 
Enciklopedija daro, yra di
džiai patriotinis darbas. Kaip 
jis atliekamas?

DUOKIME VAIKAMS POILSI
Vokietijoje gyvenančių be- niButfliB propor-

tuvių vaikų dauguma yra sūp- dagai iJtoTjMaujaafliĮ skal
nos sveikatos. Jie gyvena tarp SU.
ligonių senelių, kur vyrauja' Tad nuoširdžiai kreipiairiies 
sunkios, prislėgtos nuotaikos, į visus lietuvius, prašydami 
be 'jiems reikalingo pieno svie- pagalbos vasaros stovykloms, 
sto, mėsos ir t.t. Trys-keturios Apskaičiuojama, kad vieno vai- 
savaitės gamtoje, Sėtuvių mo- ko 3 savaičių stovyklavimas 
kytojų rūpestingoje priežiūroje, kainuos apie 15 dol.' Savo au- 
sustiprintų )r jų kūnus ir jų kas siųskite Balfui, 105 Grand 
dvasią bet lietuviškumą, šie St., Brooklyn H, N. Y. Jos bus 
lietuviai vaikai prašo Baffą au- tuoj pat persiųstos į Vokieti- 
kų, kuriomis jiems būtų su
rengtos vasaros stovyklos, ir 
Balfas visokeriopai stengiasi jų

K • '* • ■



Chicago, III

Louis Bednarski
UŽEIGA

This is it!! No limit to Security

ligoniams

GANDY COOKS

APPLY

(atkelta iš 4 psl.)

išėjusią, kultūros žurnalo “Aidy
premijuotą A. Maceinos knygą

SAUEES GIESME

SOVIETS KILL GOD

PARUOŠ® T. NARBUTAS

Išplatinki jos kuo daugiausia. Kaina tik 10 c.

Užsakymus siusti

pasidėjo 
staliuko, 
paglosto.

CApttal 7-9007 , 
1631 N. Mflvvankee Avė.

Įsigykite ką tik iš spaudos

neutralus. Batai, tiesa, kiek

salėj.' Bus aptarta *One Worid 
Day”, kuri šiemet įvyta liepos 
'18 d. Kadangi lietuvių pasiro
dymas prograpmj yra^ų^butik

Visuomenėje užėmė • tokią

kia susirinkimą nauj. parapijos 
salėj, kur buspfrių'bei ižd. 
pranešimai ir atstovų rinkimai 
į jubilėjinį Balto seimą Cleve- 
lande. Nariams atsilankymas 
būtinas *

Uet. Knltūrtaio Daritetio na
rių susirinkimas šaukiamas bir-

BOBY McCORAL. S metai berniuk**. flrlyif Arfa UBU tllH«r m 
sav« šunimi, fante* tave naktj šiHttmu ir jtvuiitny | nep*v*jta<* vie
ta*. Berniuk* surado lėktavn*.

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. *Jet norite

MAS Chicagos Apygardos
Valyte

ras ir Maldos = Apašt. Draugi
ja bendradarbiavo, kad pasi
sektų surengtas koncertas ir 
šokiai. Vakaras davė 201,85

jos reikalu kreiptis į stovyk
los organizatorių tam. Vari. 
Martteką, 350 SmKh St, Prp- 
videace, R. L

Stovyklai numatyta turinin
ga programa, pakviesti patyrę 
vadovai. Kas dalyvavo ten per
nai tik vienos savaitės stovyk
loje, to niekas nesulaikys ir 
šiemet (

Tad kviečiu gerb. tėvus sa
vo vaikus siųsti į šią stovyfc-

KĄ TK PASIRODĖ ANGLIŠKA KNYGELE APIE 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE

M Jungtinių Tautų kokios 
(į|< nors valstybės atstovas, dar 

nepagarsėjęs laikraščiuose. O 
v gal narys kokios komisijos, ku- 
.» ' ri kasdien misti ja, ką sumisti- 
“•? jus veikti. Tačiau krautuvė 

. neįspėjo. Tai buvo , būsimas 
Lietuvos ministeris!

5- Portfelį pagalbiai 
»' miegamajame ant

v Kiekvieną vakarą jį 
ir slapta, kad niekas neišgirstų 
ir laikraščiai neparašytų pa- 
galvoja, kaip jis atrodys mi- 

t nisterijos laiptuose. Tada pasi-
K' ima portfelį, pereina per kam-
Ąį barį, treniruojasi, kad viskas
' išeitų oriai. Juk nebus laiko,
- ; t kai reikės ministeriją valdy

toja prog- 
valan’ 

triterimų sukakties dienose ir. da (rengia Lietuvių Radijo 
kt, y kurias sajsirenkarne vi- Ktabas), 10 d. Liet. Romos Ka- 
sl, mums reikia ir tokių, ktK talikų Federacijos iškilmingas 
rios sudaro progą visfcm susi-"pcsėttis spaudos sukakčiai pa
rtekti, susitikti/ pasisvečiuoti, minėti su istoriko dr. Ad. ša- 
bejrtra lietuviam dvasia bei pokos paskaita ir muz. Alf. Mi- 
nuotaika pagyventi. ' Tokią kulskfo vadovaujamo Čiurlionio 
šventę kasmet yra numačiusi 
rucčti Lietuvių’ Bendruomenė. 
Tai* Lietuvių Diena, šiemet ji 
Ctevetande įvyks liepos 4 d. 
25000 Eudid Avė. Jos pradžia 
2 vai. po pietų programa pra
dedama 4 vai Ją attiks mūsų 
jaunimas L Sagk) vadovauja
mos margaitės.: (apie 40) šoks 
tautinius Šokius, gros Alg. 
Bielskaus vadovaujami akorde
onistai (kiek tik jų yra!), St. 
Stasienė su savo talkininkėmis 
parodys lietuvišką “Darželį” 
(pagal Vienažindžio dainą 
“Kaipgi gražus gralius rūtelių 
darželis”), juokins komiškas 
sportas irt.t. Parengimo dar
bams talkina muz. Alf. Mikul
skis, akt. P. Maželis, dalyvau
ja lituanistinės mokyklos moki
nės ir mokiniai, čiurlionietės ir 
čiurlionkčiai bei kt Dienos šū
kis — jaunimas žygiuoja! Jis 
dirba ir rengiasi, visi kįti kvie
čiami atvykti ir pasižiūrėti.

Lietuvi; spaudos atgavimo 
50 m. sukaktis Clevelande bus 
minima rudeni, šiam reikalui 
skiriamas visas spalio mėnuo. 
Bendruomenės apylinkės val
dybos iniciatyva yra sudarytas 
Spaudos Minėjimo Komitetas, 
kuriam pirrninikauja J. F.

nemandagu būti supurusiam 
lyg žvirbliui. Jo galvos dengi
mas jau buvo gana praretęs, 
tai ėmė ir nusiskuto. Dabar tai

Kiekvieną sekmadieni 8:30 p.p.
Giedotos mišios kas antradienį rytais 8 vai už vėžiu ser
gančius. šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimami kiekvienu laiku. ■_

jei į dešinę — dar blogiau: 
pamanys, kad parapijinis. Vi
sai nešukavus? Bet tai lyg

suko į kairę, bet tik spor
tiniai. Juos galima lengvai pa-

Pilnai patiekiami valgiai. Tarnau
jama didetianf ir mažam būriui. 
Banketai, Sužieduotuves, Parengi
mai, Vestuves. Visi Valgiai karšti ir 
gardūs. Užeik arte telefonuok pasi
teiraudamas.

At-kų Federacijos Vyriausio- vyriškų (prisukamų) ir kiek 
ji valdyba pageidauja, kad visi moteriškų (prisegamų). Vyriš- 
kongres? dalyvaują at-kai tu- kų ar moteriškų ženkelių kaina 
retų ateitininkiškus Ženklelius, vienoda. Pinigus prašoma siųs- 
MAS Chicagos Apygardos val
dyba turi p atgaminusi ženkle
lio formą (klišę) ir gali aprū
pinti ženkleliais ne tik mokslei
vius, bet ir studentus bei sen
draugius ateitininkus, čia duo 
damos informacijos apie žerik- 
kelių įsigijimo sąlygas:

1. Moksleivių at-kų sidabri
nis ženklelis kainuoja $1.10; 
pasidabruotas — $1.

2. Studentams ar sendrau
giams 1 karatų auks. ženklelis 
kainuoja $2.50; paauksuoti — 
lio $1.

3. Pageidaujama, kad ženk
lelius užsisakytų ne paskiri at
eitininkai, bet kuopų draugo
vių skyrių ar korporacijų
valdybos. \

4. Užsakant didesnį ženkle
lių kiekį ir norint juos būtinai 
gauti nustatytu laiku (pvz. 
šventei ar pan.), reikia užsa
kyti ne vėliau kaip 2—3 savai
tes prįeš šventę. Mat, kartais 
mūsų turėti ženkleliai gali-bū
ti išsibaigę, o dirbtuvė neapsi- 
ima pagaminti greičiau kaip 
per 2—3 savaites.

5. Užsakant ženklelius prašo
ma tiksliai nurodyti, kokios 
rūšies ženklelių norima, kiek

mė susirinkime jų turėtų gau
siau atsilankyti. Nenoriai da
lyvauja patariamuoju balsu.

partines programas.
Ir kiek .tokių veikėjų kurie 

veikia tesvajodami apie portfe
lius. Laimė, kad pajėgia patys 
nusipirkti ir nenra.*'' Ralfo sa»- 
šelpti.

Išmokęs padoriai elgtis su 
portfeliu, sustojo prie kito 
klausimo: O kokią ministeriją 
reikės paimti. Be pasisekimo 
“haibolo” žaidynėse kito ypa
tingo gabumo neturėjo. Tas 
neturėjimas jį ir gundė, kad jis 
tinkamas tobulam ministeriui, 
tik reikia truputį veikimo pra
moktu Perskaitęs porą pra
džios mokyklų vadovėlių jis 
pajuto pašaukimą — būsiu 
švietimo ministeriu. Bet dėl 
atsargos — pasigilino ir kituo
se moksluose. Lošdamas pulką 
išvystė tokį apsukrumą, tokį 
akiplėšišką mandagumą, kad 
pats pajuto diplomato sugebė
jimus ir kilnų pareigos jaus
mą — būti užsienio reikalų 
ministeriu. Besiginčydamas su 
bosų išmoko ir teisės.

Bet kas paims Valdžią? Ką 
reikės daryti, jei soste sėdės 
krikdemai, ar cicilikai, ar lo- 
zoraitininkai? Kaip tada save 
sušlifuoti, kad būtum tiesiog 
nepakeičiamas?

Besigilindamas priėjo tokios 
išvados. Jei šukuosi plaukus į 
kairę, pagalvos, kad su tais. O

ansamblio koncertų 17 d. 
spaudos ir tautodailės parodos 
atidarymas- (rengia Liet. Kul
tūros Fondas), 24 d. parodos 
uždarymas , ir jauninto akade
mija (rengia Liet- Studentų 
Sąjungos skyrius), 31 d. “Auš
ros sūnų” dramos vaidinimas 
-(rengia Ateities klubas ir Vai
dilos^ tearas). Kitus darbus pa
siima dar Alto skyrius, Bend
ruomenės apylinkė. Siekiama, 
kad minėjimas būtų riekiamai 
platus ir įspūdingas.

Bendrabmenės Apylinkės 
Valdyba.

birželio 11 d. posėdy kartu 
su skyrių atstovais svarstė lie
tuviškos kolonijos steigimo 
projektą, įvairius Lietuvių Die
nos klausimus, organizacinius 
kultūrinio Clevelando lietuvių 
gyvenimo reikalus ir kt. K. 
Žukas yra pakviestas ir> sutiko 
būti Valdybos talkininkų įvai
riems konkretiems darbams.

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj yra įregistruota:

Čiurlionio ansamblio sezono 
baigimo aktas, kuris įvyks bir
želio 27 d. (11:30 vai. lietuvių 
salėj ir 3 vai. Kamėnų ūky);

Balfo visų trijų skyrių (38, 
55 ir 68) bendras piknikas, ku
ris įvyks liepos 25 d. Green 
Rd. (važiuoti iš Euclid Avė. 
ties 18314 nr.);

Lietuvių Studentą Sąjungos 
skyriaus Naujųjų Metų sutiki
mo balius gruodžio 31 d.

Lietuvos Vyčių 25 kuopos 
būrelis, vadovaujamas vice- 

. .. . ... pirm. U. Jankauskaitės, ketu-
duL Kleb. kun. M, Kemežis y- Seserys pranciškietės nuošir- riomis mašinomis aplankė Ohio 
ra šio pikniko garbės pirminin- džiai ęėkoja visiems, kurie pri- valstybės psichiatrinę ligoninę 
kas, S. Dobilas — parengimo sidėjo prie vasaros rinkliavos. įj. nuvdžė ten įvairių dovanų 

Seserų vadovaujamą mokyk- pirmininKas. ... Berniukai skautai birželyje
lą birželio 12 d. baigė 43 gra^ Pradžios mokyklos baigimo pradėjo popieriaus rinkliavą, džiaugsmo (ar yra ten sergan- 
duantai, kuriem praėjusį sek- diplomus išdalina klęb. kun. kuri tęsis visą mėnesį. čių lietauvių?) Dabar vyčiai
madienj bažnyčioje btivo išda- M. Kemėžis šeštad enį, birž. 19, . nftai birželio 20 po rengiasi dar atlankyti ir vaikų 
Una mokslo teigimo pažymėli- 4 v w>. šv. Petro tekioje. w į st Joseph’s Hali ligoninę.
mat. Juos gavom du lietuviai- Kleb. kun. M Kemens bu- Pirminin- Balio SS skyrius birželio 20

Moksleivių ateitininkų dviejų 
savaičių vasaros stovykla ryti
nėse valstybėse šiemet įvyks 
Tėvų marijonų sodyboje—Ma- 
rianapoly, Thompson, Conn. 
Stovykla prasidės 14-tą ir 
baigsis 29 rugpiūčio. Priimami 
stovyklauti berniukai ir mer
gaitės • at-kai, lanką aukštes
niąją mokyklą (high sdKX>l) 
arba pradžios mokyklos T pas
kutinius skyrius. Priimami ir 
moksleiviai neateitininkai. Mo
kestis už 16-kos dienų stovyk
lavimą 35 dol. Numatoma pri
imti ne j daugiau kaip 100 as
menų

Moksleiviai at-kai -neatidė
liodami registruojasi per savo “šeimos piknikas”, rengia- 
kuopų valdybas ir globėjus, mas liet, parapijos draugijų į- 
Registracijos reikalu į vietinių vyksta sekmddienį, birž. 20 ČL, 
kuopų valdybas gali kreiptis ir 3 v. p.p. naujai įrengtame mo- 
neateitininkai. Atskirais atve- kyklos sode Isham Place. Pel- dol. pelno bažnyčios remontų 
jais registracijos ir informaci- nas skiriamas mokyklos fon- fondui.

Donald Banevicz ir George želio 10 <L minėjo kunigystės 
Stanwood, kurie kartais lanky- 21 metų sukaktį, gegužės 31 d. • ■
davo, ir lietuvių šeštadieninę kun. J. Pragulbickas — 23 m. HM| 
mokyklą. Kiti du lietuviai, bai- sukaktį, t ' /
gęjmokyklą, yra broliai Clifton gv. Vardo Brasgija birželio 
ir Carol Walentai. • Kibi. M. 13 d. po 9 v. pamaldų surengė 
Vembrė, norėdamas sustiprinti bendrus šeimų pusryčius para- H I I
jų lietuviškumą, kiekvienam į- pijos salėje. Programoje paro- | Į
teikė po premiją—po5dol. dyta keletas filmų ištraukų. 'O

Jonui Kučinskui, išbūvu- J. Morkus rūpinosi visu paren- | ’ 
šiam ligoninėje, daugiau kaip girnų.
8 savaites, nupjovė antrąją ko- J .Zdevičips, parapijos cho- 
ją; pirmoji buvo nupjauta ■ ■■ ------

vai dabar labai reikia, kad jos mabuiocegoby, u meu vtfkm, Cbk«c»je mm*. cm»- 
sūnūs uZ marių nepamirštų tė- r
vų kalbos ir kuo gali jai padė- ........ ; ’ * . ■ ........... '■ 1 — - A

FORDO VADOVYBES PATARIMAS
— O ar jus nkko neturėsite,

jei ąš visa tai nusiųsiu “Dar- COLUMBIA, Mo. Fordo mo- lai visas savo pastangas yra 
bintekiri”? torų egzekutyvinis viceprezi- nukreipę laimėti ir išlaikyti

— Na, galima būtų ir be to dentas Emest R. Breech, bai- turimas žemes, mes amerikie-
apsieiti, bet jūsų vafia. guriems kolegiją studentams črai kuriame ir jau esame su?

Noriu dar fia pridėti, kad R. pasakė kalbą, pabrėždamas, kūrę aukštesnį gerbūvį, sėk- 
Valas yra gimęs 1919 metais kad siekiant karjeros reikia įrangai kariaudami su jvario- 
Cambridge, Mass.; ten ir pra- ^daiUgiau atsižvelgti į kitų inte- mis ligomis, statydami pato- 
džioS mtricrią gjęs. 1928 m. su resus, nei i savo asmsniškus gesnius gyvenamus namus ir 
tėvais persikėlė į Medford, reikalus. Jis priminė Missouri kt.
Mass., kur lankė aukštesniąją umversitete, kad “niekad gy- _. . ..
mokyklą; 1940 m. atsikėlė -į venime nelaimima, jei težiūri- . o vkJ^tik
Stougilton. Mas.. (68 Ash St> ma tik j materiaBnj geri, ui- jJL?
ir pradėjo studijas B. U. Tra- ■Urėtam st»duott savo duoklę*
jus meta mokėsi Sv. Pranei*- žtnonlK • 
kars sskmadiehinėje mokj'klo- Laikas nuo laflco kartojame, . *je te yra šv. Varto Draugijos kad vahtyte* turi daugiau rti- tiktai rizikuojant.

" Mtaa ptatte žnoniM gerove Kai ang- ' (Stalk)

ti kartų su užsakymų nes 
ženklelius siųsti skolon esame 
finansiniai nepajėgūs.

6. Persiuntimo išlaidas ap
mokėsime mes patys. Vi^ds 
žodddių reikalais prašoma 
kreiptis į MAS Chicagos Apy7 
gardos valdybos ižetininką. šiuo 
adresu: Vincas MtaMtaas, 
2247 W. 23 Place, Chicago 8, 
I1L Telefon. FRontier BO192.

poziciją, kad neįtartų jį turint 
poziciją. Draugavo su visom 
partijom, mokėsi šūkių, ir ki
tokio veikimo, kad vieną die
ną Juos išbertų su triukšmu ir 
įtikintų esąs vęikėjas. Jau da
bai* jis veikia, nes studijuoja 
visų partijų partines ir ne-

prieš 13 metų. Jis serga cuk- Žymus JiėtllVlS. 
raus liga. J. Kučinskas dažnai J 
aukodavo rūbų lietuviam Vo
kietijoje. Viena jo dukrelė lan
kė lietuvių šeštadismnę - mo- — Suprantu Kas nebuvo 
kyklą. Visai jų šeimai, kaimy- matęs nepriklausomos Lietu- 
nai reiškia nuoširdžią užuojau- vos ,tam liko tik seni vaizdai— 
tą. Mk. šiaudiniai namai ir purvynas.

Viskas jau buvo labai pasikei
tę. Lietuva gražėjo. Ji būtų 
dar gražesnė buvusi, jei ne ka
ras ir bolševikai. Beje, Lietu-

JMH



Veda K. Merkis

PARDUODAM NAMUS

kūnams, etc.

423 Metropolitan A 
Brooklyn, N. Y.

levinių; kiti sako Fantupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosuho ir 
rewnatiškų ^tauiamų, ir suvsl- 
otamok i ę < m ^Stašų. Fri- 

s^Mte mam $100, tat nes 
priohfanrr taras kraterį stato 
Faistupo šaimg 0 į&gs norite 
COD, tai b«8 $U25; i Kanadą

Sovietų šachmatininkai tu
rės 4 rungtynes su Amerikos 
komanda (8 lentų) birželio 16, 
19, 21 ir 23, Hotel Roosevelt, 
New York C5ty. Pradžia 7-30 
vak. Jų atvyko 14 žmonių. Pa
saulio meisteris Botvimk neat
vyko. Smysiov lošia vieton jo 
su Reshevskiu pirmoj lentoj.

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
PraneKkaus VarpeS”!

FUNERAL HOME
564 BASI BR0ADWAY

South Boston, Mąstu 
B. A. Zaletaku. F. E. BaleUku

Parstipo šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 
plaučių ligų, 
nuo širdies nesvei
kumų, ' nuo suoktų

NOTARY PUBLIC 
ra. 80 a-Mis 

adata BMtM 8-N88

DEPOSTTS MADE ON OR BEFORE JULY 15 
WILL DRAW INTEREST FROM JULY 1, 1954.

Fredi Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Rocfcaway Avenue 

ValJey Streairt, N. Y.
4380 White Plains Road

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Weteter Aveane 
■Camhridge, Mma 

PRANAS MAUKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY FUBUC 

Patenmvtmas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer-l 
meifims dykai. Aptarnauja Cam-| 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 

pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TB 4-4454

Vaitonis į pasaulio pirmeny
bes. Kanados šachmatų Fede
racija patvirtino valstybinę ko
mandą, kuri vyks į pasaulio Pavey ir Shervrin 
p-bes, Buenos Aires, rugpjūčio 
pabaigoje. Komandą sudaro: 
D. A. Yanofsky, Frank An- 
derson, Paul Vaitonis, Maurice 
Fox, Dr. Bohatyrchuk ir Na- 
than Divinsky.

Lietuviai 3 vietoj. New Yor- 
ko lietuviai puikiai užbaigė 
1954 m. Metropolitan Chess 
League p-bes (B Division), at
sistoję į trečią vietą iš 10-ties 
dalyvavusių klubų: Marshall 
CO8’-ž - y2, Manhattan CC 
7%—iy>, Lithuanian-6-3 (37- 
26) ir Brooklyn CC 6-3 (38-

rią suruoštos Rytų Sporto i A- 
pygardos stalo teniso žaidynės 
bŪ^ąpygardos vadovybės lyg 

mažutis egzaminas, ir tą egza
miną reikia laikyti beveik pa- 
vykushi. Sakaū “beveik”, nes

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(JULY L 1954)

2%% Per Year 
Plūs Extra %% Per Year

Lietuviai įveikė: Bronx, Log 

Cabin, Jamaica, Brooklyn, Log 
Cabin jr. ir Staten Island šach
matų klubus. Pralaimėjo: Mar- 
shall, Manhattan ir Queens klu
bams."
Edv. Staknys, Eastem States 

p-bėse, New Jersey, surinko 3-
4 taikų. Po pirmų 3 ratų jis. Zimano ~ Svkys H

UNGE3T8 PINE BEST
FailtoC, New Y«k

TeL Cairo 9-9564.' Family vacation. 
American-German table. Sports. TV. 
ChurdieB, swimming neartoy. Reason- 
able rates. TeL HO 4-5203.

Užsakymai priimami telefonu. .Gėlės pristatomos betkur.
FLORIST REGINA - ■ • 

522 Grand Street Brooklyn, N. Y.
TeL ST 2-7909

fveeeal vairi 
- 254 W. Broataay

' Smfh FtyAtoffĮįžft ■' 
JO8EPH BARACEVIOUS

J. B. SH.AI.1NS- ;
JALINSKAS ® 

Laidotuvių Dteektorins | 

844)2 JAMAICA AVĖ. i
(prie Forest Parkway Statloa) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. I. 
Koplyčios nemokamai. visoat |. 
miesto dalyse; veikia ventiliad- |'

TeL STagg 2-5043

MatthewP. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME
M. P. BALTAS — JMrektorina
ALE. BALTRONAS-BALTON

Reikalu Vedftjaa

666 Grand Street
Brooklyn, N. Y. <

NOTARY PUBLIC

JOHN DERUHA, M. D. x
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
ApdBfisčgmas ir kraujo tyrimas 3 dot Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STBEET NEW YORK (XEY

Vkž T<wringten Avė. pciuninio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
R visur. Atskiri ifmMmn kambariai vyrams ir moterims.

turėjo 3'pralaimėjimus, bet 
toIiau apsigavo & likusių 4 

•n^^MMUiMUMiSMMSMBusuMB^ partijų laimėjo 3 taškus, įveik

damas Wheatori,. Dodkewitz ir 
McMurray.

JAV pirmenybės, New Yor- 
ke, užbaigtos šitaip: Bisguier 
10-3, Evans 9, Seidman 8, 

IVi, 
Bemstein ir Rossolimo (Pran
cūzijos didmeisteris) po 7, 
Beriiner ir Wachs po Pil- 
nik 5, Brandts 3, Mengarini

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE ^REGINA 

GĖLĖS kambarines ir siuntos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotiivėms v^in&ai ir 

gėlių suklos. LietuviŠd saldainiai “ROTA” detaliai 
ir umra.

te 1M ERtito prodsktai firoe krauti g jt:
69-38 Myrtie Avė.

GkDdafeN-Y-
136-59 RoMsveft Aveme

Flushing, N^Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodskte Avenue

Wnnrtri»,N.Y
JOntPMtRtod

White Ptaim, N. Y. - /..J
KAIN STORE

6MM8 imtUJE AVI. GUBBALE 27, N. X,
I ........... .................. .

pačiose stalo teniso žaidynėse 
XW Wninis sstSkHnasparo- 

dė žaidimą, kuris jau dalinai 
galėjo patenkinti geras rungty* 

J nes mafiusį žiūrovą. Tai nėra 
juoda dėmė varžybų rengėjams 

-•-te' dalyviams; jie darė viską, 
kad varžybos sklandžiai praei
ti!. Tačiau man, kaip ir dauge- 

' fitn, liko neaišku, kur dingo tie 
žymūs stalo tenisininkai, ku- 

" riais mes, savo laiku, Lietuvoj 
"ir tremtyje, taip gėrėjomės?•
Tai nėra paslaptis, kad kaimy
ninėje New Jersey valstybėje 

’ ‘ Įgyvena tremties lietuvių ir
Pabalti jos stalo teniso vardo 

savintokas Vladas Adomavi
čius; nuo jo mažai atsilieka 
St Meilus, \ Alf. Andriulis; 
Brooklyne turime Vytautą Ge
rulaitį, Br. Garunkštį. Deja, tik 
pastarasis, pravesdamas visas 

; žaidynes parodė, kad jis dar 
- stalo tenisui gyvas.

Pačios žaidynės sukėlė di
delio susidomėjimo kaimyninė
se valstybėse. Iš Philadelphijos 
dalyvavo du atstovai — Kaz
lauskas ir Bakuckas; iš Bosto
no — Leveckas, iš Hartfordo— 
Bungarda, Waterbury Ja- 
shdevičius ir Keamy — Raz
minas ir Znutas. likusieji de
vyni buvo iš New Yorko.

Vyrų vieneto varžybose šai- 
t, d¥»g-?i kaip minėjau, buvo tik

j vidutinio lygio. Į baigmę be
■ priahdmęjimo pateko Algirdas

J Daukša jr 4su vienų. minusu
I Kazys Tt^iatž^k^š.‘*ftagfcutisjs
į pusiaubaigmėje nugalėjo Raz-:
j miną 21:13; 21:18.

tas Jau įtraukia ne tik abu žai- 
diku, bet ir visus žiūrovus į į^ 
(kimią ir gražią kovą. Daukšos 

(nukelta į 8 psl.)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ŠACHMATI
NINKŲ

New Ycrko lietuvių koman
dos paskiri rezultatai prieš 
Staten Island yra tokie: B. 
Vasiliejv —R. Braine V2; -M- 
Paškevičiūš' — P. Schoppel

E. Staknys 1 — Dr. V.

SAVI MGS BANK
135 BR0ADWAY at BEDFOftD AVĖ/ 

538 Eastem Parkway at Nastraad Aveava 
Yoor Depoaits in TMs Bank Are FRly Inanred

Up to RMUOOR

greitą! te gerai

J. P. MACHULIS
, REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, WoodhOTen 21, N,_ Y.
TeL VIrginia 7-1896 ,

846 E®DGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, t 
stųnintuvai (amplifiers), plokštelių automatai I 

(record changersE |
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, | 

Rfchmond Hm, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.
Darbas atsekamas pritpusio techniko, pripažinto 

BCA Sąstato, New Yorite.
Darbe vekadee: IsseMea ano 9 vai ryto fld 8 vaL vak. f

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, ki^žtynų, gimtadienių, įvateių pobūvių te pan.)
NUOBRAUKŲ; norite afnaųpnti seną fotografiją?

Futbolas
Jugoslavijos rinkitinė laimė

jo futbolo rungtynes prieš Ang
lijos rinktinę 1:0; tačiau neti
kėtąjį suklupo prieš stiprią Bel
gijos komandą, kuri rungtynes 
laimėjo 2:0.

Anglijos rmktinė turėjo tik
rai nesėkmingą išvyką į Euro
pos pietryčius. Be pralaimėji
mo Jugoslavijai, anglai labai 
skaudžiai prakišo prieš Vengri
ją. šeimininkai juos supylė 7 :- 
1. Anglijos futbolo reputacija 
tuo tikrai gan smarkiai krito. 
Vargu ar jiems per pasaulines 
futbolo pirmenybes pavyks ką 
nors rimtesnio laimėti.

Brazilijos rinktinė laimėjo 
savo susitikimą prieš Kolumbi
ją 20. Uragvajaus, dabartinio 
pasaulinio meisterio, pasirody
mas Europoje kiek nuvylė. Jie 
prieš švecarijos rinktinę tepa
jėgė išpešti lygiąsias 33. Tuo 
■tarpu prieš kelias savaites Vo
kietijos rinktinė šveicarus nu
galėjo 5:3.

Vienos Rapid klubas yra nau
jasis Austrijos futbolo meiste
ris. Vokietijos futbolo pinneny- 

ir rodė kovojančių nuovargi, te Sais metais laimė’0 Han’ ‘". r“'1* " f- L. Block %; J. Galminas 1 —
crona crvnroc karAaie vo- nover 96, finale nugalėjęs gar- J. Coleman 0; J. Vilpišauskas 1

rns klacšc Pirma Kaz sųjį L FC Kaiserslautem 5:1. Išleidžianias Simano Daukanto — F; Drew 6. Lietuviai 4Vž 
ta^vS^auS' šveduos rinktinė nugaiėjo‘O senovės Betuvių, kai- staten Isiant V/2.

Daukšos aukštai keliamus ka- landijos atstovus 6:1. Škotijos 
mun^ms ir laimi 21:16; tačiau rinktinė susitiko su Norvegijos Spaudos atgavimo 50 metų 
antrasis setas jau visiškai komanda. Rungtynės baigėsi sukakties proga išleidžiama | 

lygiomis 1:1. Simano Daukanto “Būdas ssno-
Čekoslovakijos rinktinė susi- vės lietuvių, kalnėnų ir žemai- 

tiko su gastroliuojančiu Hiber- čių.” Knyga leidžiama foto©ra- 
nian klubu iš Škotijos ir laimė- finiu būdu, pakartojant 3 lai- 
jo 4d. dą, kuri buv<5 paruošta mūsų

' ' _ P. V. pirmojo tautinio istoriko 70
metų mirties sukakčiai paminė- 

' ' h* * ti (Sabalas, 1953 m.). Ją pa
ruošė Jokūbas Laukys, redega- 
vo J. Talmantas. Knyga api
ma šiuos skyrius: 1. Būdas se
novės lietuvių kalnėnų ir že
maičių, 2. Tikyba senovės lie
tuvių, 3. Rėdą senovės lietu
vių, 4. Karyba senovės'lietu
vių, 5. Prekyba senovės lietu
vių ir žemaičių, 6. Lietuvių pi
nigai senovėje. Be to, knygos 
gale yra pridėtas Simano Dau
kanto raštų žodynėlis. Knyga 
turi 394 psl. ir Simano Dau
kanto portretą, A/ Janulaitie
nės pieštą.

“Būdą senovės lietuvių, kal
nėnų ir žemaičių” leidžia Vy
tautas Saulius, kuris jau yra ; 
išleidęs keletą grožinės litera- ; 
tūros knygų, pasižyminčių sa- ; 
vo išorės dailumu ;

Knygos išleidimui palengvin- j 
ti ir spausdintinų egzempliorių | 
skaičiui nustatyti prądedama ’ 
rinkti prenumerata, kuri bus i 
renkama tik iki rugpiūčio mėn. 
1 d. Rugsėjo mėnesio pirmo
siomis (Senomis knyga išeis S 
spaudos. PrenumeratOTiams 
knyga kaštuos tik 3 doL NeuŽ- 
siprenuineraviteiems p imštuos 
4,50 doL Knygas gate bus jm>, 
dėtas premuneratorių uratas.

Visi, kurie nori būti 
knygos prenumeratoriais, pra
šomi rašyti leidėjui: VyMaa 
Saitas, 812 W. 8M St, CM- 
rago 8,10. /■



visų

izlsok~ia7£m.

Kaina $2.00

MMbM

. BhCeBo 13 New YoHo> pa- 
baitfečtai minėjo liūdną sutek- 
tj nuo 1941 metų mastaftųtrė-

rirafo BbKUm DteaM Įrita—ritalytam «a MWjtom ittreoatąMi 
> Rta*. ta gakenatettom yra Baltija* - Amerika* Diaagijo* N. Aa<3- 

ativ. A. teina, Itete-

tovoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Minėjimas įvyko * New Yorko 
Town Hali. f -

šventė 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
birželio 13 d. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje palaiminimą 
suteikė T. P. Baniūnas, OFM.,

CAMBRIDCE, MASS
tė, Danielius Poznauskis, Virgi
nija Račkauskaitė, Norma Ra- 
zvadauskaitė, Alexander Ri-

Iš svečių trumpesnę kalbų. 
pasakė Mr. E- J. Mrffate, vie
nas iš Laisvosios Europos Kb^ 
miteto direktorių; taip pat kai- 

Mtoė^mą atidarė ir jam va- bėjo pabaltiečių skyriaus prie 
dovavo latvis C. StankevKS.. T Europos k-to virši-
Buvo perskaitytas prezidento ninkas Mr- E. Acker ir tarp. 
Eįsenboweno sveikinimas (žiū- motom - organizacijų atstovė

Marijos vaikeliai, vadovauja
mi Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų, birželio 8 d. buvo išvažia
vę į Franklino parką Bostone. 
Išvykoje dalyvavo 55 vaikai 
Jie grįžo labai patenkinti ir 
smagūs, dėkingi seserims už 
triūsą. *

Kun. J. Petrauskas ir kun. 
A. Klimas, Nekalto Pr. Marijos 
parapijos asistentai, buvo išvy
kę rekolekcijų į šv. Gabrieliaus 
vienuolyną, Brighton, Mass.

Graduantą, baigusių mūsų 
parapinę mokyklą, iškilmingos 
pamaldos ir diplomų įteikimo 
aktas įvyko birželio 13 d. Viso 
mokyklą baigė 24 mokiniai: 6 
berniukai ir 6 mergaitės. Dip
lomus ir garbes ženklūs įtei
kiant, juos sveikino kleb. kun. 
Pr. Juškaitę kun. A. Klimas, 
ir tam. J. Petrauskas. Gra- 
duantai sugiedojo Avė Maria, 
Pasveikinimą, Jaunimas drą
sus, Salutary ir Rainbow. K.

Daba Vakauzaitė, Dwū»W 
kttk». Vytenis Vaąyito^ W11- 
Item Wotongev«Sus, Antanas 
Ywoskus, Alicija Zarembaitė, 
Aldona Žibinskaitė, Gediminas 
žižnįauskas. 1

turtingas, Gauta daug sveikinimų, dova
nų ir šv. Tėvo palaiminimas. 
Šventę suruošė duktė Filomena 
StroliiL

Katalikišką spaudą geri žmo
nės perskaitę, atneša prie baž
nyčios ir padeda ant stalo. Ta
da ją kiti pasiima ir skaito. 
Kai kada išdalina B. Jakutis. 
Taip katalikiška spauda pas
kleidžiama plačiau.

Karšt. Patr.

LAISVES VARPAS 
Naujosios AngSjos Sėtuvių

* KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1080 kOocydės Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vai. pietų metu 
VEDRIAS —. P. VIACINK

- LENGVOJI ATLETIKA
Bėgimas per mišką nesukėlė 

(ir laabi gaila) didesnio susi
domėjimo. Buvo pravestos tik 
jaunių grupėje varžybos kurias 
laimėjo Algirdas Jankauskas 
(Brookiyn, N. Y.). Pastarasis 
lengvojoj atletikoj, jei pateks Tikiu, kad sportininkų bi- 
j gero trenerio rankas, gali, čiulbi paskirs keletą valandų 
pasiekti pttfkiųpasefcmių. jaukioj nuotaikoj pabendrauti

su New Yorko valstybės futbo- Kadangi gyvenu viena, galiu 
lo ‘‘čempronais”. išnuomuoti dviem suaugusiems

A BagdBAnas vienai moteriškei. . Galite 
kreiptis vakarais nuo 6 iki 9 
vai. .adresu: F. Levanavičius, 
481 Lincoln Avė., Brookiyn 8, 
N. Y. TeL MI 7-0864.

Kas norėtų būti veršininku 
(biznierium) bet turi nedaug 
pinigų, tenepraleidžia progos 
įsigyti

Bar and GrB, 
kurį parduodu dėl senatvės, 
Galima pirkti ir su namu. Tai 
gera vieta. Aš ją laikiau 20 
metų. Kreiptis adresu: W. 
Garmų 3449 Fuiton 8U 
Brookiyn, N. Y. Galima skam
binti telefonu AP 7-8186 tarp 
9. ir 12 A. M.

ANGELŲKARAUENRS 
PARAPIJA

Pirmoji ĮrriiR—ija įvyko sek
madienį, birž. 13 d- Ta proga 
Uršulė Janušienė surengė pus
tymus savo vaikučiams, ėju-

P. Jflnkaaskąs, ilgametis 
liet, parapijos narys, mirė bir
želio 11 d. Paliko žmoną, du 
sūnus, dukterį ir anūką. Į lai
dotuves atvyko iš New Yorko 
sūnus Albinas su žmona ir sū
nus Antanas, kareivis. Duktė 
Valerija, važiuodama ,iš New 
Yorko į laidotuves, automobi
lio nelaimėje buvo sužeista ir 
nugabenta į ligoninę, taip nete
ko jai dalyvauti tėvo laidotu
vėse.

Laidotuvės įvyko iš lietuvių 
bažnyčios, Kun. kleb. P. Juš- 
kaitis, asistuojant kun. f. Pet
rauskui ir kun. A. Klįmui, at
laikė mišias. Dalyvavo daug 
žmonių, šv. Juozapo draugijos 
ir Liet. Kat. Klubo atstovai da
lyvavo su ženklais. Šv. Vardo 
Draugijos nariai ėjo kalbėda
mi rožančių. Velionis buvo pa
šarvotas Pr. Vaitkaus koply
čioje. / ,

Susituokė Juozas Palaima 
su Lucy EI. Stevens birželio 12 
d. liet, bažnyčioje. •

Bažnyčios dekoravimui au
kojo: J. Purinas 50 doL, Pr. 
Baigai 15, P. Stubeda, A. Ifi- 
gauskienė, M. Norbutas, Pa
kalniškienė — 0, B. Simonavi- 
čienė ir J. Bunevičius —5.

TeL EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISIOM WORKS Lietuvių Radijo Korporacija 
992 E. Rtenėoay, ‘ta Btam 87, M— TeL 80 8-0489

Lietuviu Radijo programa S stoties WBMS» 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvižkos dainos, 
muzika ir Magdutes pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
NINKU, Baltfc Ftorists Geltu ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway, 
ta Bostone. TeL 90 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”. lietuviAkos 
knygos ir futiui tarto dovanos.

Lietuviu Radio Draugi jos Programos 
r JI P. anom ttadttata , 

Tre&Mfalt PJL—WWRL W.
GYVUOJA PER 21 METUS

Oro rn,M—■ fraiinKijBiiii rRBrtn •■uiauenti faiieiimaie

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atitekami riti eoffisioa, dažymo fr mech. taiąymo daribaL 
Barta* atitekamas pfeteitr mfiriagaL

J. MALDOTM tam teL HY M!47
Z. ZAUMJOUR «- GL dtaB

LIETUVIŲ RAINO VALANDOS PROGRAMA 
W»SX—12SS frgneyrli-a Itarblefcead ūaluu. Man.

Kiekvienu ieftadieni nuo H Iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sėskite: UTRUAN1AN RAINO

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų 'gaug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

OfREkTCZtlVS
WWTE St.

HItLJIDE ,N.7.
Ttl.

WAizetlu
6 3325

tybės taurė bus įteikta šį sek
madienį, birželio 20 d. 5 vai. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje 213 Sb. 4 St., Brookiyn, 
11, N. Y.

Po iškilmių ir trumpos me
tines programos, kurią atEks giminaitis, pamokslą pasakė T. 
nuoftrdūs sportininkų bičiuliai m Stepaitis, OFM. Parapijos 
menininkai žiūcauskas, Mro salėje įvyko SkiTmingi Įžetūs, 
zinskas, Vasiliaus&as ir kiti, kuriuose dalyvavo apie 200 
bus linksmi šokiai. Svečių ve- pažįstamų, bičiulių ir kunigų. 
sinimU pasirūpins 
spedafistų aptarnaujamas, bu
fetas.

Užsakymus siųsti

D AR BININKAS 
680 Bushwfck Avė. 
Brooklyii 21, N.Y.

Vyrų dvejeto varžybose į IR;
baigmę įkopė Philadelphijos at- /
Stovai: Kazlauskas - Bakuckas, o
įveikę pus:aubaigminiame rate )
Jasiulevičių - Vaitkevičių 21: H
12; 21:15 ir Banelis - Butkys 9
(New Yorkas) parklupdę nar- 9
šiai kovojusius Ruzgą - Jan- 9
kauską 21:14; 24:22.

Baigmėje Kazlauskas - Ba- 9
kuokas be didelio vargo įveikė 9
Banelį - Butkį 21:17; 21:17. Vi- 9 s f51.
si baigminio susitikimodalyviai ' 1
davo dovanas. SXB(MXAliS iiinIuiniafcM* h S» metu vedybų eukbktiee proga.

Jaunių grupėje Jasiulevičius B Metate i kaire: S. StroHeuž, V. Strota T. B. Ramanauskas, T. P. Baariū- 
(Waterbury) baigmėje po kie- jms, T. J. AtemavUtat. Nuotrauka V. Matelio
tos kovos įveikė bostoniškį Le- 
ve&ą 19:21; 21:18; 21:13. Ir 
jauniai buvo apdovanoti gra
žiomis taurelėmis.

Ateodo, kad pirmasis dides
nes sportininkų susiartinimas 
pavyko ir rengėjams davė vil- 
čių suruošti platesnio masto 
žaidynes.

Piketuojamas Laisves

REIKAIJNGA MOTERIS prie 
pajūrio; pagyvenusi, kataFkė, 
maloni žmonėms patarnauti. 
Duodamas kambarys, valgis ir 
geras atlyiginimas. Jonė Žu
kauskaitė, 305 Park Piace Avė. 
Bradley Bėbch, N. J.

Sportas
(Atkelta iš 7 p.)

išsikovotą septynių taškų per
svarą Kazlauskas neįstengia 
galutinai atsiimti ir Daukša 
kurni 21:19.

Vyrų vieneto laimėtojai — 
Daukša L Kazlauskas U, ir

STASYS JASAITIS
anksčiau studijavęs Vokieti

joje, Tuebingene, Bostoną. U- 
niversitete baigė, metficinos

trijų tautybių atstovai. Latvių 
vardu kalbėjo Vafciis Ignats, 
Baltijos Laisvės Komiteto pir- 
npninkas; Estų — Leonhard 
Vahter, Estų Tautinio Komite
to Amerikoje. vicėpirmįnin- 
kas. Kalbos šiemet tikrai buvo 
trumpos ir puikiai paruoštos, 
ypač lieutvių atstovo.

Po'kiekvienos tautybės at
stovo kalbos chorai išpildė mu
zikinę programą. Latvius at
stovavo stiprus ir gerai paruoš
tas “Dauguvos vanagų” vyrų 
choras ir latvių evangelikų 
bažnyčios choras, — abu vado
vaujami muz. B. Skultės. Lie- 1 
tuviškąją programą — dvi daž
nas—išpildė Brooklyno Opere
tės choras, vad. muz. JT Stan
kūno. Estų gausus vyrų cho
ras, palydimas vargonų, išpildė 
birželio liūdnosioms dienoms 
skirtą religinę kantatą. Reikia 
pripažinti, kad lietuvių meni-

Skyrius: UTHUANIAN FURN1TURE CO, m W. Brantas* 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVA9KAT
Teiefdnai: NOrwood 7-1449 M*. SOuth Boston 8-4618

stems prie pirmos komunijoę, 
Sedtitetts parapijos salėje 

birželio 19 rengia šokius jau- 
njonid.

Visas draagtfM, prasidėjus 
vasarai, sutabdė savo veiklą iki 
rudens.

I berakdm stovyklą,
« kuri įvyks Kennebunk Port, 
Maine, pranciškonų vienuoly
ne, stovyklautojai iš Brookly
no ir New Yorko apylinkės bus 
nuvežti automobiliais. Jie turi 

.iš anksto pranešti šiuo adresu: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunk Port, Maine, kad nori pa- 
sžnaudoti temis priemonėmis. 
Susirinkti reikia liepos 3 d. 9 
vai. ryto pranciškonų vienuoly
ne, 680 Bushwick Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y. •

Susituokė
Jonas Radžius birželio 3 d. 

susituokė su M. Stacklen. Sil
vestras Dulkė, jūrų aviacijos 
kariniinkas, birželio 12 d. susi
tuokė su Cearalon Strassen.

. Šiais moksk> metais šv. Pet
ro par. mokyklą baigė 38 mo
kiniai. Ta proga salėje įvyko 
iškilmingas aktas. Programą 

’ išpfidė graduantai ir kiti mo
kyklos ntfokiniai. Programos 
tosto Stepono Dariaus postas 
medaliu apdovanojo Patriciją 
Dambry (Dambrauskaitę) ir

■ Gediminą žižniauską, kurie 
Šiais metais geriausiai užbaigė 
mokyklą. Iškilmingo akto metu 
kalbėjo kleb. kun. P. Virmaus- 
kis, kun. St Yla, kun. J. žu- 
romskis ir prel Pr. Strakaus- 
kas. Graduantų vardu susirin
kusius pasveikino Norma Raz- 
vadauskaitė.

Graduantams buvo didelė 
garbė, kad jų iškilmėse daly- 
vavoVlikopirnūninkas pr^I. 
Mykolas Krupavičius. Garbin
gasis svečias nuoširdų ir jaut
riai patriotišką žodį tarė gra
duantams ir jų tėveliams, ra~ 
gindamas nepamiršti savo kai

rų broliuką.

1 šios dvigubos šventės pro
ga bostoniškių Jasaičių šeimą ' 
lankė iš New Yorko sesuo, po
nia L. Valiūnienė, su savo vy
ru Dr. K. Valiūnu, pusbrolis 
Dr. M. Jasaitis. Iš Chicagos 
atvyko ponia Bobelienė. Dr. J. 
Bobelis, iš Pennsylvanijos-----
inž. K. Bobelis, iš artimosios a- 
pylinkės kiti giminės ir bičiu
liai, O, ir. J. Daniusevičiai, San
tvarai, Dr. A. Žukauskas, Tuo 
tarpu, dėl didelio atstumo, ne
sulauktais svečiais pasiliko so- 
lenizanto tėvai Sofija ir Dr. D. 
Jasaičiai iš Tampos, Floridoje, 

' ir labiausiai mylūnas dėdė Dr.
V. Jasaitis iš LewistonOį Ida- 
hoje. ,

Dr. Stasys Jasaitis šiais me
tais dirbs intemu moderniškoje 
Carney ligoninėje Dorcehstery- 
je ir toliau specializuosis uni- 

chiell, Gediminas Skabeikis, versiteto klinikose. D. 
Ronald Scott, Thomas Beverly,

Auksinio jobilėjsus bubėtas / 
įvyks birželio 20 d. 6 vai. po 

pktų B£iustiub’s ViUag> patal
pose. Banketo metu atidarym • 
žodį pasakys adv. Antanas 
Young, banketo ceremonijų 
vedėju bus kun. Jonas Žtūązn- . 
skis, lietuviškas dainas tipilid^ s 

šv. Petro parapjios choras, va
dovaujamas komp., Jerohinto 
Kačinsko, kalbės šv. Kazimiero 
par. klebonas prel. Pr. Stra- 
kauskas iš Brocktono ir šv. 
Petro parapijos klebonas l un. 
Pr. Virmauskįs. Antrą prog
ramos, dalį . atliks Būnstrubo ' 
sukviesti aktoriai anglų k:

rSk 3 p.), bendras pabaltiečių Mrs. H. Fitch.
rhoras ^ugiedoio Amerikos z-ikictjvjv >«««> Pagrindinį žodį tarė Kongre-
Iumną* so atstovas iš New Jersey Har>

rison A. WB^uns. Jr. Išdėstęs . 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos is
torinį keKą, sovietų smurtą ir 
dabartinę padėtį, kongresma- 
nas priminė,, kad laisvojo pa
saulio pareiga yra kovota už

ttkjššJus irdavomecBcinos'dric—■ ■ 
taro laipsnį. Naująjį daktarą 
pirmiausia pasveikino pas. po
nią Laimą Jasaitienę noti^ęs 
gandras. Jis paliko dovanų Sta-

ir savo krašto, kuris 
šiandieną pavergtas ir naiki
namas, bet kuris atgaus lais
vę, jeigu visi lietuviai, p ypač 
jaunimas, visas savo jėgas au
kos jam atvaduoti.

' Parapinę mokyklą šiais me
tais baigė: Jokūbas Ambrose, 
Catherine Bemat, Carol Ber
notaitė, Paula Bernotaitė, Jo
kūbas Bizokas, Dianne Chest- 
nut, Patricija Dambry, Geral- 
di'ne Ferent, Dana Gedmintai- 
tė, Litijona KarsokaMė, Jean 
Keating, Joan Keating,. Loret- 
ta Kontrim, Marija Kraunely- 
tė, Algimantas Kriščiūnas, I- 
rena Lendraitytė, Leonas Leo
navičius, Robertas Leščinskas, 
Vida Lužytė, Danutė Melaikai- 
tė, Marija Mikšiūnaitė, Alicija 
Paškevičiūtė, Danutė Plevokai-

bą Hz A. WiHiams sekančią 
dieną pasakė JAV kongrese.

Gauta daugybė sveikinimų iš 
draugiškų tautų atstovų ir į- 
vairių asmenų. Sveikino tr 
New Yorko gubernatorius T. 
Dewey bei New Yorko bur
mistras R. Wagner (žiūr. ,3 
P-)- 

“Darbininke” lankėsi
Worcesterio Senų žmonių pa
galbos draugijos pirmininkas 

ir Birutės draugijos sekreto
rius Kazimieras Litvaitis. Jis 
perdavė mūsų laikraščio šta
bui geriausius linkėjimus minė
tų draugijų narių. x

Birželio 20 d. Wappingers 
FallSi N. Y;, pranciškonų se
minarijos bažnyčioje Afrikos 
misi jų vyskupas BlažiejusKurz, 
OFM, suteiks kunigystės šven
timus tris lietuviams pranciš
konams: Bonaventūrai Tamo- 
liūnui, Gabrieliui Baltrušaičiui 
ir Paskaliui Sabui.

AteHininkĮ šventė
Sfud. Ateitininkų Sąjungos 

New Yorko Draugovė kartu su 
moksleivių kuopa b:rželio 20 
d. ruošia visų ateitininkų šven
tę. 9 vai. mišios Angelų Kara
lienės par. bažnyčioje, bendra 
komunijai Po pamaldų bendri 
pusryčiai —agapė Angelų Kar. 
parapijos salėje, 11 vai., ten 
pat iškilmingas posėdis, moks
leivių ir studentų įžodis, pas
kaita, sveikinimai, meniškoji 
dalis. Kviečiami dalyvauti visi 
ateitininkai.

Atsidėjus šiemet rengiamasi 
piketuoti komunistinės Laisvės 
pikniką, kuris įvyks liepos 4 d. 

’ National Ųall and Park, 65-13 
38th Avė., Woodside, N. Y. Pi
keto pradžia 2 vai. p.p. Kvie
čiami visi į šią demonstraciją.

Į • Dr. Henrikas Lukaievičius, 
rašytojas ir žurnalistas, su

sirgo ir gydosi St. John’s Epis- 
. copal ligoninėje Dr. T. Savic- 

ko priežiūroje.

Mirė
Vincas Birbilas, palaidotas iš 

• Angelų Kar. par. bažnyčios šv. 
Kazimiero 'kapinėse birželio 15.


