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BALIONAS, kuriuo kap. J. 
Kittinger pasiekė 18 mylių 
aukšti.

SUKILIMAS LEBANONE 
NUMALŠINTAS

Lebanono sostinėje u te
gegužio 30 opozicija suorgani
zavo riaušes prieš vyriausybę 
rengiantis rinkimam, kurie 
bus birželio 9. Opozicija nori 
artimų santykių su Egiptu ir 
Syrija, o dabartinė vyriausybė 
laikosi Vakarų politikos. Riau
šes numalšino kariuomenė. 
Žuvo 8, daugiau sužeistų.

CHRUŠČIOVAS GĄSDINA 
BOMBA

Sovietų lyderis Chruščiovas 
pasakojo Lenkijos žurnalis
tam, kad Sovietai turi tokią 
didelę atominę bombą, kad 
jos negali išmėginti. Jeigu ją 
susprogdintų šiaurės ašigaly, 
tai ištirpintų ledus ir vandenys 
užlietų žemę, nes vanduo pa
kiltų 70 pėdų. Tokie miestai 
kaip New Yorkas ir Londonas 
dingtų po vandeniu.

Išgelbėta po 19 dienų
Wyomingo kalnuose gegužio 

11 dingo lėktuvas. Jame buvo 
radijo stoties pareigūnas Le- 
masurier ir jo žmona. Tik ge
gužio 30 ji buvo surasta. Pa
sakojo, kad lėktuvas sugedo, 
ir jie buvo priversti nusileisti 
kalnuose apie 9500 pėdų aukš
tyje. Tris dienas jie išbuvo 
lėktuvo lauže, paskui nusilei
do 400 metrų žemiau ir pasi
statė palapinę. Bet ketvirtą 
dieną jos vyras mirė. Ji dažnai 
matė ieškančius lėktuvus, bet 
buvo taip silpna, kad negalėjo 
duoti ženklo. Taip 19 dienų ji 
išliko gyva maitindamasi tik 
trim saldainių dėžutėm. Nuga
benta j ligoninę.

• Vokietijos kancleris Ade- 
naueris, grįžęs iš Amerikos, 
pradėjo rinkiminę kampaniją 
griežtu pasisakymu prieš soci
alistų skelbiamą neutralumą, 
“Neutralumas tarp laisvės blo
ko ir vergijos bloko tegali ve
sti tik į naują karą”.

e Izraelis paskelbė, kad 
Egipto partizanai vėl atnauji
no puldinėjimus į Izraelį. Tai 
galį privesti prie naujo karo. 
Apie naujus įvykius prie Gaza 
srities Izraelis informavo Jung
tines Tautas.

Anglijos ir Amerikos keliai persiskyrė
NEPAISYDAMA AMERIKOS, ANGLIJA PANAIKINO PREKY

BOS SU KOM. KINIJA VARŽYMUS
Anglija gegužio 30 paskelbė 

palengvinanti eksportą į komu
nistinę Kiniją. Ji panaikino 
draudimą apie 200 rūšių pre
kių.

Anglija tikisi, kad nuo to 
padidės jos pelnas iš užsienių 
prekybos. Ji gausianti iš Kini
jos metam apie 60 mil. dol., 
arba dvigubai daugiau nei lig 
šiol. Tai bus 1% viso Anglijos 
eksporto.

Žinia Anglijoje sukėlė džiau
gsmo tarp prekybininkų, kurie 
vyriausybę lig šiol labiausiai

Balionu 18 myliu 
aukštyje

Amerikos lakūnas Joe Kit- 
tinger birželio 2 su balionu pa
siekė 96,000 pėdų aukšti. Ba
lionas buvo pripildytas heli- 
jaus dujų. Iki minėto aukščio 
balionas kilo 1 valanda 20 mi
nučių. Jame išbuvo dvi valan
das ir aukščiau jau nekilo. 
Temperatūra tame aukštyje 
buvo 60—70 laipsnių žemiau 
nulio.

Kittingeris balionu pasiekė 
aukščio rekordą. Tačiau lėktu
vu kai kurie lakūnai yra pa
siekę iki 120,000 pėdų.

■
ROBERT B. ANDERSON, bu
vę* apsaugos sekretoriau* pa
vaduotojas, dabar paskirtas iž
do sekretorium, vietoj George 
Humphrey.

Skerdynės Alžire
Alžire kovos virsta žmonių 

skerdynėm. Pereitą savaitę Al- 
žiro mažame miestely Melouza 
buvo suimti visi vyrai, jaunes
ni kaip 15 metų, ir išžudyti. 
Viso žuvo daugiau kaip 300.

Prancūzijos prezidentas Co- 
ty paskelbė atsišaukimą į visą 
pasaulį, kad matytų, kiek gali
ma remti Alžiro nacionalistų 
pastangas. Tik prancūzų spau
da buvo nusivylusi, kad Ameri
kos spauda mažai reagavo dėl 
tų skerdynių.

Jau kitą dieną, birželio 2, 
Alžiro “tautinis išsilaisvinimo 
frontas” pasiuntė telegramas 
Eisenhoweriui, popiežiui, Neh- 
ru ir vyriausybėm, aiškindami, 
kad tai ne Alžiro nacionalistų, 
bet prancūzų darbas. Alžiro 
atstovas kreipėsi į Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių, kad iš
tirtų Melouza skerdynes.

Alžiro kovos vyksta ir 
Paryžiuje

Paryžiuje birželio 1 nušautas 
vienas iš prancūzų, kuris buvo 
parašiutininkas Alžire. Nušovė 
musulmonas ir pasiaiškino, 
kad jam toks įsakymas buvo 
duotas Alžiro “tautinio išsilai
svinimo fronto”.

• Sovietai pasiskelbė, kad 
birželio 1, viskas esą paruošta 
paleisti pirmam satelitui apie 
Žemę. Tačiau nutylėjo, kada jis 

bus paleistas. 

spaudė panaikinti draudimą. 
Tarp politikų, kurie svajoja, 
kad Anglija tur vykdyti sava
rankišką politiką, nepriklauso
mą nuo Amerikos, kilo taip 
pat pasitenkinimo.

Amerikoje valstybės depar
tamentas pareiškė didelį nusi
vylimą Anglijos separatiniu 
nutarimu.

Mini, kad tai didžiausias 
skilimas tarp Amerikos ir An
glijos politikos nuo Sueso ka
ro. Anglija jau seniai stengėsi 
prikalbėti Ameriką, kad pripa
žintų kom. Kiniją ir leistų lai
svai prekiauti. Apie tai kalbė
jo prezidentui Eisenhovveriui 
Anglijos min. pirmininkas Ede
nas ir pereitų metų pavasarį. 
Prezidentas žadėjo eiti į kom
promisus. Tuo reikalu buvo 
posėdžiaujama 15 tautų Pary
žiuje. Bet nuomonės išsiskyrė 
tiek, kad, valst. sekr. Dulles 
pareiškimu, derybos atsidūrė 
akligatvy. Iš jo ir pamėgino 
Anglija išeiti pati viena, atsi
sakydama nuo bendradarbiavi
mo šiuo klausimu su Amerika 
už 30 mil. dol. Anglija tikisi, 
kad jos pavyzdžiu paseks ki-

Angltjos ir'Egipto 
derybos '

Egipto iniciatyva Romoje 
ėjo derybos tarp Anglijos ir 
Egipto. Egiptas reikalavo grą
žinti įšaldytus Anglijoje Egip
to 300 mil. dol. Anglai buvo 
pateikę taip pat sąskaitą —350 
mil. už jos piliečių nusavin
tus turtus. Egiptas dar siekė 
gauti iš Anglijos atlyginimą už 
karo nuostolius —apie pusant
ro milijardo dol. Gegužio 30 
derybos nutrūko. Spėjama, 
kad Anglija apie nuostolius 
nenori ir kalbėti.

• Anglija sutiko išduoti iš 
Egipto įšaldytų fondų 16 mil. 
dol. Atsilygindamas Egiptas 
sutiko mokėti kompensacijas 
anglam, kurie dirbo prie Egip
to vyriausybės ir buvo atleisti. 

ANGLAI paskelbė foto, kaip 
man viduriniame Pacifike.

atrodė Jų antros bombos sprogdlni-

tos valstybės, o pagaliau ir 
Amerika.

Draudimas į Kiniją išvežti 
prekes veikia nuo 1951, nuo 
Korėjos karo. Anglijos - argu
mentai už draudimo panaikini
mą buvo šie:

kas nedraudžiama į Sovietu 
Sąjungą, tas turi būti nedrau
džiama ir į kitas komunisti
nius kraštus, nes jie gauna ta
da tuos pačius dalykus tik per 
Sovietų Sąjungą.

Amerikos argumentas — 
tarpininkavimas vistiek apsun
kina kelią ir pabrangins prekę 
pačioje Kinijoje; Kinija yra 
kitokioje padėtyje nei Sovietų 
Sąjunga, nes kariavo Korėjoje, 
jos dabartinis aprūpinimas 
prekėm gresia tiesiogiai Korė
jai ir pietų Azijos tautom; pa
galiau draudimas eksportui į 
Kiniją yra nutartas Jungtinių 
Tautų.

Anglija dabar vienašališkai 
iš to JT nutarimo išsilaužė.

Amerikos spaudoje reagavi
mas atsargus. Pripažįstama, 
kad tai yra smūgis Amerikos 
politikai, laimėjimas Maskvai. 
D. Lawrence (NYKT) iškelia 
klausimą, ar Amerikos pirk
liai ir toliau pristatinės Angli
jai tas prekes,s kurias Anglija 
toliau pardavinės Kinijai.

VĖL KELS VENGRIJOS 
KLAUSIMĄ

Jungtinių Tautų komisija 
Vengrijos klausimui jau su
rinko visą medžiagą ir rapor
tą pristatys JT/ Raporte patei
kiami įrodymai apie Sovietų 
intervenciją, apie Kadaro re
žimo nepopuliarumą krašte, 
apie jo persekiojimus veng
ram. Minimas ir deportuotų 
į Rusiją skaičius — 35.000 in
telektualų, studentų ir kt. Spė
jama, kad tai vėl tebus propa
gandinės kalbos, o konkrečių 
priemonių Sovietų kariuome
nei pašalinti Jungt. Tautos ne
siims.

Maskva patenkinta

Maskvos “Pravda” pasveiki
no Anglijos nutarimą paleng
vinti prekybą su kom. Kinija 
ir pavadino tą nutarimą “Wa- 
shingtono didžiausiu diplomati
niu pralaimėjimu”.

TURKIJOJE prie Bt>lu drebė
jo žemė. Taip atrodo miesto 
>okštas nuo drebėjimo.

AR AMERIKIEČIAI NESUGYVENAMI?
KAS PENKTOJE VALSTYBĖJE YRA AMERIKIEČIŲ

Amerikos bazės užsieniuose 
yra tas dalykas, kuris labiau
siai nervina sovietus. Kiekvie
na proga jie reikalauja tas ba
zes atitraukti. Kiekvieną progą 
jie išnaudoja Amerikos kariam 
svetimuose kraštuose kompro
mituoti ir vietos gyventojam 
prieš juos kurstyti.

Ryšium su paskutiniais įvy
kiais Formozoje ir Japonijoje, 
kur amerikiečiai kariai nušovė 
vienur kiną, kitur japonę, pa
sklido gandas, kad svetimuose 
kraštuose nusistatymas prieš 
amerikiečių įgulas padidėjęs. 
Ta proga USN a. WR surinko 
savo užsieninių korespondentų 
pranešimus apie amerikiečių 
konfliktus su vietiniais gyven
tojais įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Iš tų pranešimų aiškėja, kad
Amerikos kariai yra išbars

tyti didesniais kiekiais 48 kra
štuose, ir dar oo šiek tiek ki
tuose 31. Iš penkių kitų valsty
bių keturios s yra amerikiečių. 
Viso apie vienas milijonas vy
rų.

Nesantaika tarp amerikie
čių ir vietos civilinių gyvento
jų kyla dėl įvairių priežasčių. 
Vokietijoje dėl sekvestruotų 
namų, dėl aukštesnio ameri
kiečiam prieinamo gyvenimo 
lygio, ypačiai dėl kaikuriu 
amerikiečių žiaurumo su vie
tos gyventojais dėl merginų. 
Tačiau pereitais metais Vokie
tijoje šios rūšies incidentai su
mažėjo. ir įtampa atsileido. At- 
sileidus taip pat Prancūzijoje, 
kur anksčiau dažnai amerikie
čių automobiliai būdavo išvar
tom! tik dėl to, kad jie turi 
amerikinius ženklus.

Mažiausiai incidentų yra An
glijoje, kur jungia anglus ir

ŠV. TĖVAS PIJUS XD mel
džiasi šv. Petro bazilikoje kur 
paskelbė (mlainiintaįa Prancū
zijos Motinu Marija (Eusenie 
Sme.t).

Amerika Chruščiovo tarnyboje:
Padėjo jam įtikinti amerikiečius.

Kad Amerikoje yra vergija ir kad amerikiečiai 
turi trauktis išEuropos

Sovietų kom. partijos sekre
torius Chruščiovas turėjo pro
gą birželio 2 varyti savo pro
pagandą per Amerikos televi
ziją. Amerikiečiai suorganiza
vo pasikalbėjimą su juo.

Chruščiovas pasisakė už pir
mą žingsnį nusiginklavimo sri
tyje. Jis parodytų gerą valią ir 
vestų į antrą didesnį žingsnį. 
Kalbėjo apie Amerikos kariuo
menės atitraukimą iš Europos, 
ir už tai Sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę iš rytų Euro
pos.

Santykiam sunormalinti 
Chruščiovas pirmuoju iš dvie
jų žingsnių laikė prekybos var
žymo atšaukimą. Tai turėtų 
Vakarai nedelsdami padaryti. 
Sovietai būtų pasirengę atšau
kti diplomatų judėjimo Sovie
tuose varžymą.

amerikiečius kalba ir abipusis 
susipratimas. Šiek tiek jų buvo 
Egipto karo metu. Šiek tiek 
nusiskundžia ramybę mėgstąs 
anglas dėl triukšmo, kuri ke
lia Amerikos sprausminiai lėk
tuvai. Ispanijoje amerikiečiai 
yra gavę įsakymą laikytis ato
kiai nuo vietos gyventojų ir 
daugelis turi dėvėti civiliniais 
drabužiais, kad nekristų į akis. 
Ten apsieinama be incidentų. 
Sunkiau jų išvengti Graikijoje 
ir Turkijoje. Amerikiečiai atei
na su savo papročiais, kurie 
yra svetimi ir priešingi vietos 
gyventojų papročiam, ypačiai 
moterų atžvilgiu. Laisvesnis 
amerikiečio elgesys tuo suke
lia pasipiktinimą ir kerštą. 
Bendras įspūdis —

incidentų skaičius su vietos 
gyventojais sumažėjęs.

Kaip Maskva moka daryti 
propagandą

Graikijoje prie Atėnų aero
dromo amerikiečių karulis 
sunkvežimis sužeidė graikų 
parlamento narį Stefanos Su- 
rafis, kuris neseniai viešėjo 
Maskvoje. Jam teko amputuo
ti koją. Maskva paskelbė: tai 
tyčiom įvykdyta žmogžudystė; 
“tai naujas Amerikos imperia
listų viešpatavimo pavyzdys 
svetimose teritorijose”.

Jei paskutiniu metu Maskva 
kelia triukšmą dėl Graikijoje 
sužeisto parlamento nario ir 
amerikietį vadina žmogžudžiu, 
tai pereitais metais visoje Eu
ropoje amerikiečiai yra turėję 
5,643 auto katastrofas, kurio
se yra nukentėję civiliniai gy
ventojai.

IŠ VLIKO SESIJOS

VLIKo sesija įvyko New 
Yorke gegužio 31 — birželio 2. 
Pranešimus padarė J. Matulio* 
nis, A. Devenienė, M. Brakas, 
dr. A. Trimakas, J. Audėnas, 
J. Sidzikauskas, dr. D. Krivic
kas, K. Škirpa, J. Kaminskas, 
Pr. Vainauskas.

Senas Vliko prezidiumas 
(J. Matulionis, J. Kaminskas 
ir H. Blazas) pasitraukė. Išrink
tas naujas: dr. A. Trimakas— 
pirmininkas, adv. J. Stikliorius 
(Philadelphijoje) vicepirm., H. 
Blazas — sekretorius.

Pasitraukė Tautos Fondo 
valdyba; J. Kaminskas, prel. 
J. Balkonas, dr. D?venis. Iš
rinkta nauja: nral. J. Balko
nas, Jakštyris, P. Minkūnas, A. 
Devenienė, dr. J. Budzeika. 
Pirmininką patys išsirinks.

Išrinkta ir Vykdomoji Tary
ba: J. Glemža — pirmininkas, 
dr. Petras Karvelis ir J. Kai
rys.

Chruščiovas skelbėsi galis 
pranašauti, kad Amerikoje da
bartinės kartos vaikų vaikai 
jau susilauks socializmo. Ki
taip sakant komunizmas apims 
ir Ameriką.

Kalbėdamas apie Vengrija, 
tvirtino, jog Kadaro režimas 
išsilaikys be Sovietų kariuome
nės. Padarykime, girdi, bandy
mą, atitraukite savo kariuome
nę iš Vokietijos ir Prancūzijos, 
o mes atitrauksime iš rytų Vo
kietijos. Lenkijos ir Vengrijos.

NYT rašo, kad sprendžiant 
iš telefoninių atsiliepimų, 
Amerikos klausytojų dauguma 
Chruščiovo nuomones priėmu
si palankiai.

KAIP CHRUŠČIOVAS 
SUPRANTA PAVERGTĄSIAS 

TAUTAS

Amerikos televizijos paklau- 
sėjam Chruščiovas kalbėjo: 
kai jūsų vadai kalba, kad yra 
pasiruošę su mumis kalbėtis 
po to, kai bus išlaisvintos va
dinamos pavergtosios tautos, 
turint galvoje socialistines tau
tas Europoje, tai aš nežinau, 
kas jūsų galvojimu yra vergi
ja. Aš norėčiau pasakyti, kad 
mes žiūrime į kapitalistinę 
santvarką kaip į vergiją, ir 
mes manome, kad tautos, ku
rios gyvena kapitalistinėje san
tvarkoje, gyvena kapitalistų 
vergijoje. Jei mes atsistosime 
ant šitokio pagrindo derybom, 
tai vargiai bus laimingi rezul
tatai.

KAIP AMERIKA VERTINA 
CHRUŠČIOVO 

PAREIŠKIMUS?

Iš valstybės departamento 
pareikšta, kad Chruščiovo kal
ba apie kariuomenės atitrauki
mą iš Vokietijos ir Prancūzi
jos kaip apie pirmą žingsnį 
politinei įtampai atleisti yra 
jau blogas ženklas Londone ei
nančiai nusiginklavimo konfe
rencijai.

Kaip einasi su 
propagandos mainais

Amerika susitarė su Maskva 
pernai spalyje keistis propa
gandiniais žurnalais. Maskva 
atgabena į Ameriką angliškai 
rašyta žurnalą apie Sovietus. 
Amerika gabena rusiškai apie 
Amerika. Maskva pradėjo siųs
ti po 25.000 egz. Pirmas nr 
buvęs išpirktas. Kitų atgabeno 
daugiau, bet jau neišpirko. 
Amerika savo žurnalo tiesiai 
gabeno po 50,000. Pirmas taip 
pat buvęs išpirktas. Bet su an
truoju jau grąžino dalį atgal. 
O trečio nr. grąžinamų skai
čius dar padidėjo.
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WINTER GARDEN TAVERN Ine.
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Kinijos komunistinio re-
VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms,

marus, ete

Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-

KAS NORI SIUSTI SIUNTINIUS | UETUVĄ IR
nuomoja už prieinamą kainą.

4. Lietuviški maisto gaminiui.

Parcel Ih-partincnt

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V

arba pas }>avad. K. Vaitaitį

BANGA TELEV1SION SERVICE

Su didele nuolaida parduodami

Marija Gimbutienė

GARANTUOTAI TAISOMA

Prašykit* informacijų ir k.-italbgų.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

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

Amerikieeiy di
džiausias žurnalas

Tinkamesniam klientų patarnavimui mes turime įstaigas:

jau spaustuvėje ir bus atspau- 5C- 
sdintas rudenį, tad dar yra po- 5C;

Paryžiuje pasitarimuose

A»vo rtuntinhi- .*iip>kltc per įstaigą, kuri savo paalUkimumą įgijo 25

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

■•I Ih-part. (H.OBE TRAVEL SERVICE *av<> |*tnlp>*c turi JvAhių 
nw<l*to produktų ir kitų <latktų savo klientų patogumui.

pradėtą 1941 mietų birželio 
mėnesį, komunistinės Rusijos 
valdovai vėl atnaujino, karui 
pasibaigus. Kelios masinės de
portacijų bangos pokariniais 
metais išplėšė iš Lietuvos dar 
daugiau dešimčių tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų.

" Kiek jų: žuvo baisiosedepor
tavimo sąlygose, kiek mirė ba
du, nuo ligų ir sunkaus darbo 
vergų stovyklose, šiandien nie
kas negali pasakyti. Bet lais
vąjį pasaulį nuolatos pasiekia 
žinios apie išdeportuotus lie
tuvius, išblaškytus po visą So
vietų Sąjungą. Kai kurie jų, 
išlikę gyvi, šaukiasi savo gimi
nių ir draugų pagalbos.

Tad, artėjant tų baisiųjų 
birželio įvykių sukaktims, mes, 
kurie gyvename laisvoje Ame-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

lių ir seserų kančias ir daryki
me. ką galime, kad jiems pa
dėtume!

Viešose mitinguose ir drau
gijų susirinkimuose kelkime 
protesto baĮsą prieš komunis
tinius Rusijos despotus, pa
vergusius mūsų tėvynę.

Rašykime rezoliucijas ir sių- 
skime jas JAV prezidentui. 
Valstybės sekretoriui ir JAV 
Kongreso nariams, reikalauda
mi. kad Sovietų Sąjunga būtų 
verčiama tuojau sustabdyti 
lietuvių tautos naikinimą ir 
grąžinti Uetuvon išdeportuo
tus į Rusijos gilumą žmones.

vietų kariuomenė bei žvalgyba 
nedelsiant pasitrauktų iš ne
teisėtai okupuotos Lietuvos 
žemės.

Minėdami baisiuosius birže
lio įvykius, atnaujinkime savo 
pasiryžimą tęsti kovą už mūsų 
tėvų krašto išlaisvinimą tol, 
kol bus atstatyta nepriklauso
ma, laisva ir demokratinė Lie
tuvos Respublika!

' fkVuMiTOldlS.

L. Šimutis — pirmininkas’ 
Adv. A. A. OHs —■ vicepirm. 
Dr. P. Grigaitis ■— sekret.
M. Vaidyla — iždininkas
Pastaba: Visas aukas, sudė

tas minėjimų proga, prašoma 
siųsti Amerikos Lietuvių Tary
bos centrui Chicagoje.

Siiiiilhiiu* Ksilite F’nro-I IJk-part. GtX>BE TRAVEL SERVICE įuUtigomu 
Fri.-ti p**U>. Innj gauufti' są*kn>ta* Ir jfi*ij siuntiniai bu* *»itv»rkytl ir ia- 

t pa*kyr<Mn virtom.

Galite niiirti mauto prohiktu*. rflbv..*, rr.cilZiagti*. baltiniu*,
a-r-iynę. v;«i*tti* ir kilti* daiktu*. Kiekviena* siuntiny* iipjransta* ir ga
rantuojama* pristatymu* tie atakiro atlyginimo. Kiekviena* siuntėju* gau
na g; i vėjo paairašyt-j pakvitavimą.

Siuntini.il'

šauks jokios neigiamos reakci
jos. Kęstučio Kudžmos mintis 
į šeimą įsileisti svetimą kalbą 
neva geresniam jos pažinimui 
yra kirtimas šakos, ant kurios 
mes patys sėdime. Svetima 
kalba pakankamai braunasi 
šeimon kitais netiesioginiais 
keliais — per spaudą, radiją 
televiziją. Leisti ją šeimon įei
ti dar tiesioginiu keliu, galvo
jant tuo pasitarnauti net lie
tuvių kalbai, yra naivu ir pa
vojinga.

4102 Archer 
KnMien 9-7. SeStaifieniai* 9-

ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS
W Medžiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms 
b St&iniąi. reyon&nai, medvUntaiai kaspinai, vilnų audeklai.

..Vardais ir sabalais.
Didelis apohu fr pavyzdžių pasirinkimas. ' »•

• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.
< : , t .Atsinešk ši skelbimu, kuris bus ypatingai jvęi tintast

ŠAMCEL BECKENSTElN. INC.
■ TRYS DIDELES.KRAUTUVES z.- 

1»8 drebant St. - 125 drebant St. 139 Orehard St.. N. Y.C.
• GRamercy 5-4525 ,f>

Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M: 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy Sjt. Nuoėia 
pesliam trumpas kelias iki Orehard St. *,

dėl prekybos su kom. Kinija 
skilimas tarp Amerikos ir An
glijos pažiūrų dar pagilėjęs.

Kiti gi sako:

"Tai yra pirmas žingsnis at
gal K kovos lauko. Tai nusilei
dimas ir kapituliavimas prieš 
laiko dvasią. Jei šeimon įsilei
sime sąmoningai svetimą kal
bą — nebeilgai išliksime lie
tuviais". ...

Redakcija šiame nr. skelbia 
vieną iš ilgesnių atsiliepimų — 
prieš K. Kudžmos mintis. Tai 
Jono Vaitkevičiaus straipsnis.

Pasisakęs už abiejų kalbų 
išmokimą nr jų sugyvenimą,

Ateities žurnale jaunimas 
prašneko kalbos reikalais ... 
Kovo mėn. nr. K. Kudžma pa
reiškė tokias mintis:

Lietuviui reikia mokėti ir 
vartoti abidvi kalbas: mokykli
nę ir gimtąją.

Mokyklinės kalbos geras iš
mokimas dažnai lemia jauni
mo pažangą moksle. Testai pa
rodė. kad mokyklinė kalba ge
riausiai išmokstama, jei ją 
vartoja ir mokykloje ir namie: 
autorius tad daro išvadą, kad 
nereikia atsisakyti nuo anglų 
kalbos šeimoje, jei tai rimtai 
papildo jos išmokimą.

Tačiau šeimoje taip pat rei- autorius griežtai taria 
kia vartoti gimtąją kalbą. Tik

tuviškos kultūros lobynus pa
žįstant. Tada esą abidvi kalbos
galės plėtotis lygiagrečiai.

Ateities redakcija pastebėjo, 
kad anos mintys diskusinės. Ir

kinu 'trintu su INTUR1ST <Ma*kv>i.i ir *iuntinfai *hi»i- 
Cl.in.l f via.t* S<>v Himijo.i <i:rH*. Muitai apmokami virtoje, taip ks»«l gavėja.* 
nieko neturi primokėti.

SI Steridaa Avė. 
’ *r* <P

. Av • * rl•

Trt. AFptote 7-ttto

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

kad ir daugiau knygos mylė
tojų prisidės savo prenumera
tomis šiai studijai apie senąja 
lietuvių kultūrą dailiai išleisti. 
Prenumerata $2.50.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE

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

Kasdien ir šeštadk-niai* 9-5 
tuždarytu sekmadieniai*•

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau p. J. Kreivėnui tepavyko su
rinkti vos 38 prenumeratas.

nalas yra “Life’’, balandžio 
pradžioj minėjęs 20 metų am
žių. Kas savaitę spausdinama 8 
milijonai kopijų ir paplitęs po 
visą kultūringą pasaulį. Jei 
savaitinius numerius, išleistus 
nuo pradžios, sudėtų vienas 
ant kito tai pasidarytų 56 km. 
aukščio stulpas. Be savaitinės 
laidos dar leidžiama du kart 
per mėnesį angliški ir ispaniš
ki priedai po 300.000 kopijų. 
Ta pati leidykla leidžia šiuos 
žurnalus: Time. Fortune, 
Sport Uliustrated. Architectur- 
al Forum ir House and Home, 
per metus atmušdami 67 mi
lijardus puslapių. Savininkas 
yra vyras Clare Booth Luce, 
buvusios JAV ambasadorės

ENY. BROOKLYN
Aodernus 4 kamb. butas, apatiniam

■ j--- * y •
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kimo linijos, krautuvės, b-nku baž
nyčia ir mokykla. Reikalingos n- loroas UAii.ES paskirta- atspausdintas K. Kudžmos bari Kiiitfirnc Fnni ram°s K. F. nėra davęs. Tad *<K

komendaeijos. MenestutilOO dol pa- vyriausiu gubernatorium Ang- straipsnis lietuvių ir svetimos H i’ mann autorei teko pačiai imtis trūks- T A *»r.-.-.ag*l.-.-„-IMIS.'rJrtUUU IT iuukftr-
gal sutarti. Teief.: n: <-0612. itjo-t kolonijų vakaru indijo ... .. ,, das remias mano . Senosios . r .. .T: I 10(1117111 A IROFIk AC rl 11 PCI H IL

_______________________________________ heliai. ka,b°s vartojimo klausimais, simbolikos’ Uetuviu tautodailė- UmuJų Prenumerat« rinkimo. < Lietu Ylų A mūri AUb mielių n. 1U IMS
atrodo, pateikė į opų ir aktua- je-, įgieidimą anglu k (“An Rankraštis su ^0 iliustracijų ■ ""

-- ------ ----- lu tašką. Teko patirti, kad kai cient Symbolism in Lithuanian
kuriose vietovėse studentų Fo]k Arr) Prašau infor.

GEROS ŽINIOS VISIEMS alininkų susirinkimuose ki- muotj -įuo la-§ku .<^rbinin.

SO. BOSTON 27. MASSACHUSETTS 
f’.oom IO. Kili* Rblg. 109 E. Rromhvay DETCOIT 10. MICHIGAN 
T«4. AN«lrcw (»II6 Michignn Avė.. Tel. TA 5-7560.
Kasdien 9-5. 8-,2. Pir, ... antrai!., trrt. ir. ketvlrt. 9-6,
Ketrirtad. 9-7. Iienktadienkii* ir šeštadieniai* 9-9.

Rfidnuosiūs birželio mėnesio į- 
vyknis. '■

Prieš septynfolfta metų bir
želio mėnesį įsiveržė į Lietuvą 
rusų raudonoji armija ir atvy
kę paskui ją Kremliaus komi
sarai įsteigė Lietuvoje, prieš 
milžiniškos žmonių daugumos 
valią, žiaurią despotizmo ir 
liaudies išnaudojimo ststemą.

Metais vėliau, taip pat bir
želio mėnesį, Kremliaus tiro
nai pradėjo masėmis gabenti 
Lietuvos žmones į Sovietų Są
jungos gilumą. Sovietų žvalgy
ba agentai grobė žmones iš 
namų, suiminėjo gatvėse ir ve
žė šunkvežimiais į geležinke
lių stotis, grūdo į gyvulinius 
traukinių vagonus ir siuntė į 
&birą bei kitas tolimas vieto
ves plačiojoje komunizmo im
perijoje.

tiniųi susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

Užleisti pagrindinį lietuvių 
kalbos išlaikymo ir puoselėji
mo židinį — šeimą svetimai 
kalbai reiškia iš ndcslo sutik- 

jos mokėjim^yreikia stiprinti Tačiąu sęįmoje turi k»d-atešnamSos kartos, : jau
ne anglų kalros neįsileidimu i 
šeimą: draudimas vartoti ang- ka^?’_ Kompromiso negali bu- jos atsisakytų lietuvybės.

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

CHICAGO 32. ILL.
Ttl FR 6-6299 PHILADELPHIA 6. PA.

716 W’iln«it St., Tel. LOcu*t 3-1955 
Kasdii n 9-5, tn-i'-iadienisii* 9-8 vai.

4 Rutledge .Street 
Boston 32. Mass.

40 egz., visa eilė asmenų po 
kelete egz., pvz. kan. M. Vait
kus, inž. J. Stankus, prof. J.

____ ... . ♦ v Žilevičius, kun. J. Pragulbic-numeratų. bet Kult. F. pirm. dr

Kreivėnas, inž.- J. Mikalauskas,
^4 ■' dr. J. Balys, P. Jurkus, V. Ci-

yinskas. J. Kapoflus ir daug yuVSKV.VVVVVVVVVVVVV.V»»» 
: kas po du' egz. Autore tikisi,

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

ra mėnesių laiko prenumera- jC;
lo tuo klausimu diskusijos... į’T i« 7iknn*n toms rinkt^ I autorės išsiunti- *<
Redakcija taip pat gavo visą K Fondoyįu.a^a buv0 tik ™tus asmeniškus pranešimus i®
eile laiškų kpr pasisakoma už w priUrė Indianos susdaukta gana gyvo reagavi- <

Po didelių šios firmas pastangų Inturistas vėl patvarkė, kad var- >r prieš K. Kudžmos mintis. Universiteto Ir American Folk- moL?fu daBar ™ 5
toti drabužiai, siunčiami į Lietuvą ir kitas SSSR dalis butų vertinami Vieni rašo: . mokėtų prenumerata. Štai, .C;
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos įstaigose bus J , .. lore.,r?«ry nucratyvai tą Kny- ministeris Brazi- I«.
įvertinami realistiškai, tad NEREIK&S MOKĖTI Už NESTOTUS DRA- ‘ Sveikiname redakciją, iŠ- ga išleisti ir sutiko patarpimn- “eĮuvws Hį3* m« »iens įsrazi
rtnS!? “ek kiek UŽ ,iauJus ° tlk tlck’ klek tk drabužlai verti vietos drisueią atsisakyti saldžių pa- kauti prenumeratomis surinkti 11joje p Meiens užs,sake :Z:

triotinių straipsnių, ir drąsų reikalingų lėšų knygai gerai
autorių, sugebėjusi reeliai pa- iliustruoti. Su leidėjais buvo

GLOBĖ T R A V E L SERVICE ive*9*’ .• dabartinio gyvenimo sutarta parūpinti 600 egz. pre- 
roikalavimus*

K štai gegužio nr. Ateities re- “Darbininke’’ buvo atspaus- .....................................................
■■■■■■K dakcija rašo. kad “Ateityje dinta Liet Ben(jr c Vald DauSiau jokios finansinės pa-
tiAn,Es paskirta- atspausdintas K. Kudžmos

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tolu VI 6-2164

kalba stiprinti sąmoningu tau- sntyse’ Uclau ^el Pač,°je Pra' sia UrP totau- 
tinės dvasios stiprinimu, duo- džioje klausimas bus pastaty- įvairiom priedangom įsileido 
dant istorijos epizodus, padavi- tas «nk3mai- griežtumas neiš- pas save svetimą kalbą“.
mus pasakojant ar kitus Mė

žimo prezidentes Mao Tsetun- 
gas ilgoje kalboje kritikavęs 
sovietų smurtą Vengrijoje. 
Reikią imtis perauklėjimo, ne 
smurto.

CLEVELANO 3. OHIO. NEW YORK 23. N. Y.
1165 E. 71 Si.. Tel. CT.-th l-Oįui". 1991 Bro»«iw*y, Tel. LYccum 5-09U0.
KnsOicn 10-7. ,4<*.4t;xli<'ni:ii* 1O-
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- OABBimMKAS

topą — roroam neumų vyrų 
kvartetas, kuriam vadovauja 
šok Vadovas Veritadtis.

Šiam tygiui paskatino dide
lis trukumas tekių dainininkų. 
Torontas tuo atžvilgiu buvo vi
sai tmakriansfam Tiesa, prieš

paties vadovo sukurtas okte
tas, kuris paliko blankius pri- 
siminiinus.

Kvartetas jau nuo pirmojo 
pasirodymo užsiangažavo, kaip 
rimta meno pajėga. Jų pakar

nyčioje pagiedoti, kai kur nu
vyksta.

Kvartetui pradgią davė ir 
paramą tebeteikia į Torontą 
atvykę Hętnvfai pranciškonai. 
T. Bernardino raginamas Veri- 
kaitis ryžosi pradėti bendnio- tenoru dainuojąs Vyt Bigaus- 
sius darbus. Pirmam » banriy- - kas, kuris dar tebestudijuoja 
mui pavykus ir pranciškonam Toronto konservatorijoje; bari-

mai gerai laikosi scenoje ir į- 
gauna vis dangun drąsos ir 
sceninio patyrimo. Tai H. Ro- 
taftk, studijuojąs dainavimą 
pas buvusį Dono kazoką choro 
tenorą Nuni Nanev, antruoju

Brooklyn, N. y. sų gris nega už, tai jk *ttĮ
KamUdrial j Ateitininkų Fe- laikomas neišrinktu.

Begina, Bidgewood, N. Y.; 
Baužys Juozas, Brooklyn. N.Y.; 
Benderius Antanas, Brooklyn, 
N. Y.; Dabušis Viktoras, kun., 
Brooklyn, N. Y.; Lūšys Stasys, 
Brooklyn, N. Y.; Rygelis Juo
zas, Monroe, Conn.;- ir Vygan
tas Vytautas, dr.» ^zone Park,

nados lietuvių kolonijas tai pa
tvirtina. Geri spaudoje atsilie
pimai jį išgarsino ir už Kana
dos sienų, nes yra kviečiamas 
ir į lietuvių kolonijas Ameri
koje. Kvartetas per dvejus me
tus aplankė Kanadoje Londo
ną, Hamiltoną, Sudbury ir kt 
o Amerikoje — Clevelandą ir 
Detroitą.

Po Detroito pasirodymo Na
tas “Darbininke rašė: “Bus te

keturi išpnde programą lengvojo žan
ro beturiškem plokštelėm iš
leisti. Torontiečiai mielai atsi
lankė, kad paremtų šį užsimo
jimą. Tokių plokštelių mums 
tikrai reikia..

Malonu pasveikinti kvartetą 
žengiantį j trečiuosius metus. 
Linkėtina, kad kitą rudenį pa- __ _______
siektų daugiau kolonijų, žavė- y* ' 7
darni jas savo dainomis, o kur Kandidatai į Ateitininkų Fe- 
negalės nuvykti, kad jų |dai- aeracijos Kontrolės Komisijos 
nuotos plokštelės užpildytų šią pirmininkus* Masionis Anta- 
spragą. _ nas, Eaterson, N. J.; ir Paže-

^PastaSa: Kvartetas dainuos menas Juozas, Brooklyn, N . Y. 
Kennebunkporte, Me., lietuvių Kandidatai į Ateitininkų Fe- 
dienoje, kuri bus liepos 14. deracijos Kontrolės Komisijos

menas Juozas, Brooklyn, N. Y.
Kandidatai į Ateitininkų Fe

deracijos Kontrolės Komisijos 
narius: Ambrazaitis Kazys, 
Cleveland, Ohio; Mažiulis An
tanas Brooklyn, N. Y.; Staniš- 
kis Julius, Cleveland, Ohio; ir 
Vebeliūnas Vytautas, Rich- 
mond HilL N. Y.

5. Jei toris balsuotojas at
žymės daugiau kandidatų, ne
gu jis turi teisę rinkti, tai jo 
visi balsai už atittnkamą orga
ną nebus užskaityti. Jei bal
suotojas atžymės mažiau kan
didatų* negu jis turi teisę ra
kti, tai jo balsai bus paskaity
ti tiems kandidatams, už ku
riuos jis balsuoja.

6.. Balsuotojas, atžymėjęs 
kandidatų sąraše savo renka
muosius, įdeda šį balsavimo 

-sąrašą balsavimovoką ir ji

Didž. Britanijoj padaugėjo 
svetimšalių darbininkę

Iš anglų darbo biuro prane
šimo škotų dienraštis “Citi
zen” paskelbė, kad šiuo metu ■■ / BALSAVIMO TVARKA 
Didž. Britanijoj esą 361,000 , Balsavimo teise turi

kių, kurie puls ir pramoginį 
kvartetą ir pramoginį Verikai- 
tį”... Tačiau niekas nepuolė, 
kas rodo, jog kvartetas pagei
daujamas ir mielai laukiamas.

Antras “Darbininko” kores
pondentas po kvarteto pasiro
dymo Clevelande nuoširdžiai

VACLOVO VERIKAICJO KVARTETAS

šventės suorganizavimu”. Iš 
tikrųjų kvartetas turi jau nebe 
mažą repertuarą, daug lietu
viškų dainų, kurios daugiausia 
harmonizuotos paties Verikai- 
60, lietuviški tango ir polkos 
bei valsai, svetimųjų kompozi-, 
torių pusiau lengvo žanro ar 
visiškai lengvo stiliaus dalykė
liai.

Kvartetas jau dabar gali su-

Ekskursija į tautinių šokių šventę
Jeigu norite keliauti į tauti

nių šokių šventę — į Chicagą 
— linksmoj lietuviškoj draugi
joj su lietuviška daina, prisi-

* dėkite prie Putnamo šokėjų 
grupės, kuri išsinuomavo “In
terstate” bendrovės autobusą.
< Autobusas iš Putnamo išvyk-

■ sta birželio 27 d. 8 vai. ryto, 
j Numatoma atatinkamu laiku

1 — Chicagos apžiūrinėjimui.
Liepos 2 pradedama kelionė 

atgal į rytus su nakvyne pake
lėje. Putnamas pasiekiamas
liepos 3.

Kelionė autobusu į abi pu
ses tik $32, kuriuos reikia iš 
anksto užmokėti (nakvynės ir 
maisto išlaidos į tą sumą neį-

vietoj stovi lenkai (skaičiaus 
nepaduota), antroj vokiečiai— 
38,000, trečioj italai, ketvirtoj 
amerikiečiai, jų esą net 23,- 
000.

Kontinentų atžvilgiu, pagal 
Home Office registraciją, eu
ropiečių yra 324,000, azijatų— 
7330, afrikiečių — 1200 bei 
kitokių neaiškaus kilimo nedi
delis skaičius. Svetimšalius pa
skatino vykti į Angliją didesni 

. uždarbiai, daug prisivilioja 

. grįžtantieji kariai, o ir konser- 
> vatorių vyriausybė nori turėti 

namie daugiau žmonių darbo 
jėgos.

rinkti savo padalinių vadovy
bes.

2. Kiekvienas ateitininkas 
gali balsuoti: a) už vieną kan
didatą į Federacijos Vadus, b) 
už penkis kandidatus į Federa
cijos Valdybą, c) už vieną kan
didatą į Kontrolės Komisijos

didatus į Kontrolės Komisijos 
narius.

3, Balsuotojas kryželiu (+) 
prieš pavardę atžymi kandida
tų sąraše, už kurį kandidatą 
jis balsuoja.

4. Kadangi į Federacijos Va
dus tėra tik vienas kandida-

užklijuoja; po to šį užklijuotą 
balsavimo voką įdeda į kitą 
(siunčiamąjį) voką, ant kurio 
užrašo siuntėjo — balsuotojo 
pavardę bei adresą ir pasiun- 

- čia savo krašto arba vyriausia
jai rinkimų komisijai

7. Kraštuose, kur veikia rin
kiminės komisijos, balsuotojai 
savo balsus turi siusti tiktai 
savo krašto rinkimų, komisijai, 
būtent: KANADOJ - komisi
jos pirm. A. Pabedinskas, 287 
Indian Rd., Toronto 3, Ont; 
BRAZILIJOJ — c/o A. Stonis, 
Čia Nitro Ouimica, Sao Mi- 
guel. Paulista, Sao Paulo, Bra
sai; PRANCŪZIJOJ - c/o B. 
Venskuvienė, 14 Av. dės Sa- 
pins, Parc St Maur (Seinė), 
France; ITALIJOJ - pirm, 
kun. J. Riaubūnas, Via Casal- 
monferrato 20, Rfįna; VOKIE
TIJOJ — pirm. V. Natkevičius, 
(17a) Weinheim/b., Ik. Ben- 
derstr. 4, Germany; AUSTRA
LIJOJ — pirm. J. Gylys, 21 
Brunswick St,, Fitzroy, Vic. 
N 6, Australia.

stu lindėjas Veresnteres gafi 
kalbėti matomu Ua prietaisu, 
nors jam operaeijo* metu Iš
imtos geridės styto*.

nų su jų adresais, kurie siun
čia savo balsavimo vokus. Prie
šingu atveju visi tokie balsai, 
esą tokiame voke, nebus už
skaityti. /

kurf įdedamas atžymėtas bal
savimo sąrašas, neturi būti jo-

gu atveju balsavimas nebus 
užskaitytas.

rašai rinkiminėms komisijoms

nos. Vėliau gauti balsai nebus

■ ATEITININKŲ FEDERACIJOS

Pirm. X Vitūnas,

Rastos retos archeologinės --------------------------------------- -------- AteiuninKai, gyveną jung-
senienos das, soste sėdėjusio 276 m. po Amerikos Valstybėse ar *

“The Britfer United Press” Kristaus rimimo. Karštai ir ni- totuose kraštuose, kur nėra

Nariai:
Prof. K. Pakštas

programas, tų pačių dalykų sustoti Hartforde ir prie New
atstovas pranešė iš Damasko,

mų Komisijai, c/o pirm. J. Vi- atitinkamais vokais bus išnepakartodamas. Dar pridėjus Yorko paimti keliautojų. Kad Norintieji keliauti su Putna- fui pamatus prie Aleppo, Siti- romėnų. ___________ ____ -
Verikaičto išpildomas lengves- perdaug kelionė nenuvargintų, mo grupe, malonėkite regist- joj, rasti du švininiai karstai. Pinigas padovanotas tauri- tėnas» 209 Vafley Ave-> s- E- siuntinėti JAV sendraugiam ir 
nio stiliaus dainas, susidaro bus sustota nakvynei apie Pitt- ruotis (kartu prisiųsdami mo- juos geriau betyrinėjant, vie- mam Damasko muzėjui. Rei- Washington 20, D. C. USA. studentam asmeniškai, o mok- 
visai pajėgi grupė, galinti su- sburghą. Chicagą numatoma kestį) iki birželio 10. Rašyti name rasti sutrūnijusių žmo- kia pasakyti, kad Sirija, kaip 0. Jei ant siunčiamojo voko sleiviam ir užsiraių ateitinin-
žavėti ir net labai abejingą pasiekti birželio 28 vakare. adresu: Sesuo M. Paulė Imma- gaus griaučių likučiai bei ki- ir kiti kaimyniniai kraštai, yra nebus pažymėta siuntėjo pa- kam per jų vienetų vadovybes,
klausytoją. Birželio 29 skiriama jauni- culate Conception Convent R. tokių daiktelių žymės. Pats turtinga senovės iškasenomis varde ir adresas, tai jo baisa- Ateitininkai, negavę šios bal-

Be lengvojo žanro, kvarte- mo kongresui, birželio 30 — F. D. 2, Putnam, Conn., Telef. vertingiausias radinys, tai ge- Daug jų rasta, bet darant spe* vimas nebus užskaitytas. savimo medžiagos, iki šių me
tas dar reprezentuoja religinę tautinių šokių šventei ir liepos WAlnut 8-5828. rai išsilaikiusi romėnų auksinė cialhis kasinėjimus, o kartais 10. Viename siunčiamaj-Rme tų birželio 15 dienos tu-
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pinigų moneta — sistersa, ir atsitiktinti, vis dar užtinka- voke gali būti sudėti kelių as- ri tuojau pareikalauti savo

1700 metų senumo. Vienoj jos ma naujų radinių, atskleidžian- menų balsavimo vokai, tačiau krašto rinkiminės komisijos, 
' 1/AFimiAC! W A VDIC A H I m1 AVIIDAPIIA pusėj aiškiai matyt Romos Čių nugrimzdusios senovės lai- tokiame siunčiamajame voke kad ši medžiaga būtų jiems 

VVKUjllJVD IvUlULEitUiJ ArlEi Ulbi* imperatoriaus Floriono atvaiz- kus. J. Butkevičiui

Vokietijos suvienijimas atneš- zoną tarp Atlanto ir Sovietų(Atkelta iš 3 psL)
tų palengvėjimą. Bet ir kaip Sąjungos už nusiginklavimo

klavimą. Tačiau su tuo jie ne-
Darbininko administracijoje galima gauti šios knygoskai susivienijimas būtų lais- Adenaueris, kad ir turėdamas

pavojinga įtampa iš rytinės lankėsi Amerikoje. (Jisai išsi-

Maskvos nemalonei

MALDAKNYGES
Viešpaties Angelas* kun- A Sabaliauskas raud. $2.00

Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa . $1.00
$1.75

Atlaidų Šaltinis,,

1 50 
2.00

Tai nebūtų naudinga nė pačiai 
Amerikai

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
$2 00

_____ _ w venimu, O. Šwet Marden, 72 p.
Šventas Antanas Paduvietis, Neito Vian, 145 p. 1.00
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, $3.00

PAVOJINGA (TAMPA 
VOKIETIJOJE

Vokietijos perskėlimas nėra

Adenaueris savo kalboje pa
brėžė dar vieną aiškų realų

2.00
3.0C

$4.00 
. 2.00

Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.------
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.----------- ------- —
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos
antologija. ........      2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna............... ............... 2.00
Sv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 ps). ..... 5.00 
Jaunystės maršas, Alfas Sušinskas. jaunimui skirta 

2.00

turi būti jdėtas sąrašas asme- prisiųsta.

2.00
5.00

liečia visą Europą ir pasaulį.

Vokietiją. spaudžiami Vokietiją sujungti
Kai JAV prezidentas D. Ei- kad be Vokietijos nebus de- 

senhoweris prašneko apie kon. ramasi dėl nusiginklaviino. 
trolį B oro, demilitarizuotą Adenaueriui rūpi, kad

Vokietija, kuriai nebuvo leista 
anksčiau atsiginkluoti, nebūtų

Dar nenaudingiau tai pa
veiktų artėjančius rinkimus. 
Socialdemokratai sustiprintų 
savo argumentus, kad reikia 
su sovietais betarpiškai kalbė
ti. O kur veda derybos milita- 
riškai nelygių partnerių, per-

- Naujasis Testamentas ______________
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ...________  $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.......... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

Džiaukis gyvenimu, O. Šwet Marden, 72 p.____ 0.70

BELETRISTIKA

Gabija, metraštis
1.00
6.00

Don Kamiliaus pasaulis, 324 p
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p 
Siela už sielą.- D. Hilą, 304 p. .
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. .

POEZIJA

3.00
1.80
2.00
2.00
2.00

1.00
Šventieji akmenys. F. Kiria, 112 p.-------  1.50
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.------- 3.00
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p......... --------------- 100
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.--------------2.00
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški

2.20

DRAMA

1.50
3.50

1.25 
1.00 
1.00

600 ” ~
Amerikos beturiu radynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)
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GAUSIAI LANKOMA ŠILUVOS MARUOS STATULA
PUTNAM, CONN,

Lenino sugrįžime*

Susipažink su

LAISVES PROBLEMA
Kur keliaus Baltijos gintaras

didi pasiaukojimą vienuolijos 
reikalams.

ŠILUVOS MARUOS STATULOS Sveutfadmaš Nekalt* PrasHėjfeno vienuolyne, Putaame Rec- 
19. šventinimo apeigas atiiko'preL I- Balkūnas, jam asistavo kun. St. Yla ir knn. B. Vaišnora. 
MIC. Šventinimo apeigose dalyvavo Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų gfldos seimo dalyvCš.. 
seserų mergaičių pensionato auklėtinės ir svečiai.

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 WHIoughby Av 
Brootoyn 21 N Y.
Kaina $6,00.

Lietuvos vaizdą 
albumas

Kvisčia siųsti žodžius į laisvę chemikalais stiklinės. Kaune
pagal Laurinkų nėra fabriko, 
kuris ko nors nestatytų ir sta
tybos būtų nenutrūkusios dėl

Muzikas K. didžiūnas yra išlei
dęs savo veikalų mišriam cho
rui (Tėvynei ir žagrę ir dainą. 
Į darbą. Už tėvynę, I talką. Ne
bėki broleli. Štai pavasaris) bei 
duetui (švente. Man gyveni
mas saldus, šlama šilko vėjas). 
Užsisakant didesni kieki duo
dama nuolaida. Užsisakyti pas 
pati autorių: K. Židžiūnas. 
6571—lOth Avė. Rsmt., Mont- 
real, P. Q.. Canada.

Marija savo apsilankymu pa
šventinusi Lietuvos žemę, te
laimina jos vaikus nuo Tėvy
nės, toli nuklydusius, kurie 
dar su didesniu prisirišimu Ją 
myli ir Jos vardą garsina.

Maldoje su Jumis, Nok. Pr.
tvč. M. Morijoo Seserys

“Tiesa”, Vilniuje ištisą pus
lapį paskyrė “V. I. Lenino Su
grįžimas į Rusiją”. Vieno daly
ko Tiesa nepaminėjo, kad su
grįžimas įvyko su kaizerio ge
neralinio štabo žinia.

• Pabaltijojcraštų paroda 
rengiama Buenos Aires, Ar
gentinoje. nuo birželio 14 iki 
20 d. Parodoje bus pavaizduo
tas komunistinis teroras Pa
baltijo kraštuose. Taip pat at
skiromis iškilmėmis bus pami
nėti birželio tragiškieji Įvy
kiai.

Lengvi ir stilingi buvo Fres- 
cobaldi bei Bocchesini veika-

Gaunama: DARBININKAS, 680 Bushvvick Avė 
.Brooktyn 21, N. Y.

Po slaptų pasitarimų abu 
vienuoliai buvo nugabenti į 
Maskvos muziejų, kur šv. An-

likti Amerikoje. ' ”
Po paskutinio programos 

dalyko, estų autoriaus K. Raid 
Scherzo fuocoso, solistas davė 
dar priedo Ravel Habanerą ir 
Popper Vengrų fantaziją. Aps
kritai, solistas kaip klasikinių, 
taip ir modernių veikalų išpil
dyme parodė savo menišką pa
jautimą, aukštą skonį ir neei
linius techninius sugebėjimus.

lėšų ar medžiagų trūkumo. 
Štai “Pergalės" turbinų įmonė 
statosi administracinį namą. 
Antri metai kaip griūva ne
baigtas pastatas. Negana' to. 
visai surūdijo pastato statybai 
naudotas bokštinis kranas. Pa
gal Laurinkų, niekam nevalia 
nieko daryti, nes “Pergalės” 
įmonė yra tiesioginė Maskvos 
ministerijos nuosavybė. Esamą 
komu nistinį biurokratizmą 
Laurinkus gražiausiai aptaria 
šiuo pavyzdžiu. Jo vadovauja
mai įmonei reikalingas tūbas. 
Ji gamina Kauno “Veltinio”

Vilniaus spaudoj J. Balčiko
nis, N. Grigas, Z. Jonikaitė, 
K. Korsakas, J. Kruopas, A. 
Kučinskaitė, J. Palionis, J. 
Senkus, K. Ulvydas, B. Vosy- 
lytė, Lietuvių Kalbos žodyno 
redakcijos vardu kviečia visus 
lietuvius talkininkauti Žodyno 
žodžių rinkime. Girdi, “Lei-

S. Laurinkus, Kauno kailių 
apdirbimo fabriko direktorius 
su pasigardžiavimu atskleidžia 
bolševikinių biurokratų šeimi
ninkavimo Lietuvoj vaizdą: Jo 
vadovaujamo fabriko sandėlis "Tiesa” informuoja, kad 
statomas jau penkti metai, ža- Maskvoj įvyksiančio pasaulinio 
liava iki šiol laikoma penktose jaunimo festivalio dalyviai ko- 
vietose fc* lauke. Kieme žemė munistai būsią apdovanoti iš 
tiek prHgtrari druskos, kad Pabaltijo gintaro padarytais 
net tatatytyftty išdžiūvo me- suronirate, kuriuos Šiuo metu 
dtaf * Mė. TVraperatūrai be- pttnu .teoMpU ruošia Klaipėdoe 
rikaKaBojant sproginėja su lietuviai meistrai.

greitai ir nępaprasta lengvu- listui, bet skladūai ir 
mu atliktas jos Scherzo. Be so- kai įsijungė i visumą, 
natos, gaį geriausiai buvo iš- jame Bostono <3l S. 1 
pildyta rytietiSca (hebrajų) 
rauda Nigun (Improvizacija).

Latvių muziką atstovavo di
džiojo jų kompozitoriaus J. 
Medinio Preliudas ir T. Ke- 
nenso Koncertinė Suita čello 
ir fortepionui, - ypatingai pui
kiai ir aukštai kompozicine 
technika parašytas veikalas. 
Abu tie kūriniai, galį papuošti 
kiekvieno čello solisto reper-

mund Walsh, S. J., tokiu me
tu nesutiko su bolševikais kal
bėtis. Tiktai vėliau susitarė 
dėl šv. Andriaus Bobolos palai
kų perkėlimo į Romą.

\ o Lttuanus vajaus pirmosios 
aukos jau pradėjo plaukti. Jų 
dar labai maža, tačiau pati 
pradžia visuomet sunkiausia. 
Iš pirmųjų kregždžių paminėti
ni: ką tik į Ameriką atvykęs 
prel. M. Krupavičius — 10 do
lerių, Tėv. Žiūraitis — 5 dol., 
K H. Vygantai — 10, bei visa 
eilė kitų. Visų aukos reikalin
gos ir mielai laukiamos Siųs
ti: Lituanus, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

• Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
praves rekolekcijas visiems 
Europoje gyvenantiems kuni
gams. Rekolekcijos bus liepos 
15—20 d. d. Koenigsteine, 
Taunus, Vokietijoje?—* —-—

• Mergaičių vasaros stovyk
loje Putname, Conn., jau visos 
vietos užpildytos ir tuo pačiu 
baigta registracija.

o Katalikų universitete ,Wa- 
shingtone. kur studijuoja ir 
lietuvių, šiais metais 1000 bai
gusiųjų gaus mokslo laipsnius. 
Jie įteikiami birželio 9.

džiamasis žodynas yra visos 
lietuvių tautos reikalas, todėl 
kviečiame visus, kam brangi 
lietuvių kalba, į žodžių rinki
mo talką.” Žodyno redakcija 
yra Vilniuj, Antakalnio 6.

Koncertuose, be šių trijų tauty
bių, žiūrovų eilėse galėjai pa- 
stebėti ir amerikiečių šviesuo
menės, taip pat didžiųjų laik- 
raščnĮ muzikos kritikų. Visi 
koncertai buvo aukšto lygio ir 
gansiar pnhHfrns aplankyti

Šių koncertų - organizavimo 
sunkų bet reikšmingą darbą 
affihotik kefi-asmenys^ Dide
lio išsilavinimo draugijos pir
mininkas latvis Emeri Spigu- 
lis, nenuilstamas visų reikalų 
tvarkytojas estas Endel Ka
lant, altistas, Simfoninio orke
stro dalyvis, ir lietuvė Jane 
Budreikienė, nuoširdžiai besi
rūpinusi koncertų pasisekimu.

Pirmąjį koncertą — atliko 
iškilioji estų smuikininkė Car-

kartu su Gildos Centro Valdy
ba rūpinosi šios šventės su
rengimu. Nuoširdžiai visiems 
dėkojame.

Malonu buvo vėl matyti 
nuolatinius vienuolijos rėmė-

Marijos apsireiškimas Šiluvoje buvo suteiktas palaiminimas 
______________________________ švč. Sakramentu.

„ Tą pačią dieną Marijos Ne k.
Rašo ALMUS Pr. vienuolyno patalpose vyko 

Moterų Sąjungos suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 60 moterų. Jos 
irgi žavėjosi nauja, gražia Ma- jus, koplyčios statytojus, iš į- 
rijos statula, dalyvavo geguži- vairių vietovių atvykusius ir 
nėse pamaldose, giedodamos savo auka palengvinusius mū- 
Marijos litaniją, šis Moterų 
Sąjungos suvažiavimas buvo 
priešseiminis. Jame dalyvavo 
Massachusetts apskričio sąjun- 
gietės. Taip pat atvyko atsto
vės iš Connecticut ir New 
Hampshire. Dalyvavo ir cent
ro pirmininkė J. Mack. Apskri
čiui vadovauja p. Watkin iš 
Worcester. Mass.

PADĖKA
reikšmingoji, saky- 

istorinė gegužės 19

CHURCH. PIUS XII AND THE CHURCH IN AMERICA. 
and the touchy question of WHO WILL BE THE NEXT 
POPE? PuMiahed by Dell Publbhtaf Co. atonedoilar ivcopy.

B. Langworthy palankioje re
cenzijoje šiltai atsiliepė apie 
šį koncertą. ’

Malonu pažymėti, ‘kad jau 
yra paskelbta ateinančių 1957 
—58 metų sezonui toje pačio
je Jordan Hali konservatorijos 
salėje antroji balty koncertų 
serija. Pirmąjį koncertą spalių 
4 duos mums visiems gerai ži
nomas lietuvis pianistas And
riu Kuprevičių*,, šiuo mėtų 
profesoriaująs Clevelando mu
zikos mokykloje. Lapkričio 29 
seks žymi estų smuikininkė 
Evi Liivak, koncertuojanti jau 
nuo vienuolikos metų amžiaus, 
dvylikos metų jau viešai Talli- 
ne grojusi virtuozinį Čaikovs
kio smuiko koncertą, šiuo me
tu su koncertais yra apkelia
vusi Europą, Kanadą ir J. V- 
bes. Vasario 7 koncertuos lat- 

Soiistui?akompanavęs,o so- vių baritonas Teodor* Brih*, 
natoje atlikęs solinę piano par- Liepojos ir Rygos operos teat- 
tiją, Anatolijs Berzkalns yra rų solistas.

• Ateitininkę Federacijos 
Taryba renkasi posėdžio birže
lio 8 New Yorke, Darbininko 
redakcijos patalpose. Posėdžiai 
prasideda 3 vai. po pietų. Dar
botvarkėje yra numatytas 
svarstymas Tarybos statuto, 
ateitininkų organizacijos pro
graminiai klausimai. 1960 me
tų kongresas, kuris sutampa 
su 50 metų ateitininkų sukak
timi. ir kiti klausimai. Naujai 
išrinktoji Taryba yra didžiau
sia iš buvusių ligi šiol. Ją su
daro pirmininkas dr. Adolfas 
Darnusis ir 20 narių. Iš eilės 
tai yra šeštoji Ateitininkų Fe
deracijos Taryba. Pirmoji bu
vo išrinkta reorganizacinėje 
Palangos konferencijoje 1927 
metais, antroji — Kauno kon
grese 1930, trečioji — Telšių 
kongrese 1935. ketvirtoji — 
Reino konferencijoje 1947 ir 
penktoji — 1952 metais kores- 
pondencinių rinkimų sistema. 
Dabartinė šeštoji Taryba išrin
kta irgi korespondenciniu bū
du septyneriems metams.

• Montrealio, Kanadoje, lie
tuvių seimelio prezidiuman iš
rinkti ir pareigomis pasiskirs
tė: Stp. Kęskaila — pirm.. Pr. 
Rudinskas — vicepirm.. A. 
Kličius — sekr.. G. Rukšėnas 
— ižd.. J. Lukoševičius — ry
šininkas. J. Ladyga — paren
gimams, K. Andruškevičius — 
socialiniams reikalams.

kamųjų veikalų stilių. Pažy- Lenkijos vyriausybė, bet jos 
metinas ypatingas jo smičiaus kreipimasis į bolševikus buvo 
lengvumas, pirštų tikslumas atmestas. Taip pat ir pirmasis 
techniškose vietose ir plati, Vatikano kreipimasis tuo rei- 
dainuojanti cantUena, pabrė- buvo taip pat paliktas be moję kankinys Andrius Bobola pakalbėjo kun. J. pat papasakojo apie Marijos rašė

eigos. Tiktai pakartotinas krei- buvo paskelbtas Šventuoju Matutis, pažymėdamas, kad apsireiškimą Šiluvoje, 
pimasis bolševikų palankiau 1933 
priimtas, nes jiem tai pasiro- ___________
dė naudinga. Tuo metu bolše
vikai teisė kun. Konstantiną |{ Lietuvos 
Butkevičių, Mohilevo vyskupi
jos kanclerį, kurį sušaudė.

sų likusią koplyčios skolų naš
tą. Labai ačiū! Tegul Dievas 
atlygina kiekvienam savo ma
lonėmis.

Džiaugiamės. kad svečių 
skaičių ypač papildė ekskursi
ja iš New Britain. p. B. Mičiū- 
nienės suorganizuota.

Nuo&rdžiai dėkojame p. J. 
Kumpai už jaukų posėdžių 
pravedimą. sekretoriatui, rezo- 

Praėjo reikšmingoji- šaky- liucijų ir mandatų komisijoms, 
tumėm, istorinė gegužės 19 Gildos skyrių pirmininkėms 
diena, kada didinga ir origina- bei kitoms valdybų narėms už 
Ii Marijos apsireiškimo Šiluvo
je statula buvo Jo Prakilnybės 
Prelato J. Balkūno pašventin
ta. Prfimkite, garbusis Prela- 

fabrikas. Žaliavą šiam fabrikui te, mūsų nuoširdų ačiū ir už 
teikia jo įmonė. Tačiau po ii- pašventinimą Šiluvos Marijos 
gų derybų tūbą jo įmonė tu- statulos ir už nepamirštamus 
rėjo pirkti Šiauliuose. Mat žodžius, pasakytus pašventinus 
“Veltinis” priklausė vienai mi- statulą, 
nisterijai Vilniuj, o Laurin- Kiekvieno lietuvio širdžiai 
kaus fabrikas kitai — ir biu
rokratai niekaip negalėjo pa
keisti, kas reikia, popieriuose, 
kad nesugadintų penkmečio 
plano...

Kaip šv. Andriaus Bobolos palaikus 
perkėlė iš Maskvos muziejaus į Romą

Perteps the most complete pietine itery of Įbe Bft toį 
teifn et Pius XII published to date, THE STORY OF THE 
POPE i* vrritten by Robert L. Reynolds, manegtng e$tor ofi 
lebHee, Catholic lay magazine. The text ha* been authenti*] 
eated by Cardinal Speilman; and the photographs, eoltected 
Irom more than thirty different sources throughouttheworld,' 
Include many by the Vatican’* official photographer, FeBct. 
Chapter headings include: WHAT IS THE POPE?, THE 
LIFE OF PIUS XII, THE REIGN OF PIUS XH, SEVEN 
GREAT POPES OF HISTORY. THE VATICAN. PERSONAL 
LIFE OF PIUS XII, HOW THE POPE GOVERNS THE

lai. Puikiai praskambėjo pa
grindinis koncerto veikalas L.
Beethoveno garsioji sonata Popiežiaus misijos Maskvoje 
Nr. 3 A dur, ypatingai žavėjo direktorius velionis kun. Ed-

žianti melodijos liniją. Beveik 
nieko negalima prikišti jo in
terpretacijai

Šiluvos Marija neišsakomai 
brangi, todėl suprantamas įf 

net 250 metų ankstyvesnis ne- Šiluvos Marijos statulos funda- 
gu Liurde. torės p. Elžbietos Lenkauskie-

Vakare lankėsi nauja maidi- nės užsidegimas, kad ji ne tik 
ninku grupė Sacred Heart davė auką, bet būdama ligonė 

maldininkų Guild iš Wauregan. Conn. ši atvyko Į Putnam iš Chicagos, 
grupė procesijoj su žvakėm norėdama asmeniškai. dalyvau- 
nuo Fatimos Marijos ėjo kai- ti šventinimo iškilmėse, 
bedami rožančių, sustojo prie Šios Marijos šventės proga 

t rankiniu pasiekė Romą. Ro- cesii°i’ kalbėdami rožančių, naujosios Šiluvos Marijos sta- jubiliatas, mūsų vienuolyno
F Prie §nUvos Marijos statulos tūtos, kur kun. Z. Smilga taip kapelionas, kun. Stasys Yla pa-

knygelę — Vainikuotoji 
Po to Šiluvė. Kun. V. Paulauskas

liass-baritonas Vaclovas Veri- 
kaitis ir paskutinio koncerto 
(balandžio 15) programą išpil
dė latvių čelistas. Ingus Na- 
runs. Kiekvienas davė savo 
tautinės muzikos po kelis da
lykus. Po kiekvieno koncerto 
didžiojoje Bostono amerikie
čių spaudoje pasirodė palan
kių ir teigiamų kritikos balsų 
ir recenzijų.

Kadangi lietuvių spaudoje 
paskutinis koncertas kaip ir 
nebuvo atžymėtas, pravartu 
apie jį tarti nors kelis žodžius.

Latviai gali didžiuotis turė
dami tokį čello solistą kaip 
Ingus Naruns, kuris, nors dar 
jaunas, bet jau spėjęs pasižy- j. Gallagher, vienuolis jėzui- driaus Bobolos palaikai buvo Gegužės 26 trys maldininkų 
mėti Europoje (laimėjo Zene- Georgętown universiteto atverti - iš Polocko ir laikomi grupės lankosi-Putname. Dide

lė maldininkų grupė atvyko iš 
New Britain, Conn., kun. J. 
Matučiui vadovaujant. Prie jų 
prisijungė iš Putnamo artimų
jų apylinkių kita

GERIAUSIA 
DOVANA 

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą 
VYT. AUGUSTINO

.S K.

"The Register" birželio 2 
aprašo, kaip šv. Andriaus Bo
bolos palaikai buvo išgauti iš 
bolševikų ir atgabenti į Romą.

Laikraštis skelbia, kad šv. 
Andriaus Bobolos per 300 me
tų gerai išsilaikiusį kūną Mas
kvoje aptiko ir jo perkėlimu į 
Romi pasirūpino kun. Louis



bematant,

Ne. ne,

'ai ko norėti,m

14H Canirr, Detrolt, Mteh.

tingo juoko kibu 
šią vasarą pernešti j Detroito 
apylinke. Kviečiame visas, lie- 
tuvių kilmės mergaites 7—16 
metų susiburti į gražų, didelį 
ratą, kad ir šios stovyklos tra
dicinė daina skaičiuotų šimtus

Dalyvavimas pirmoje stovyk-

Ponas Toks užsigeidė paval
gyt, saldainių nusipirkti ir pa- 
siteiraut- ar kartais kokia nau
ja knyga ar žurnalas nepasiro
dė. Taigi reikėjo jam kakti į 
dvi vieti: į Jūratės užkandinę 
ir Kastyčio kultūrinę.

sūn. Jero-

— Ar aš šuva, kad Ameri
koj pėsčias eičiau, — sumykė 
ponas Toks ir, įsirioglinęs į 
taksi, riktelėjo:

— Rėžk atgal ligi Kastyčio! 
Kelia jau žinai.

— Klausykis, — prabilo šo
feris, — jau keturis kartus su- 
korėm tarp Jūratės ir Kasty
čio, o tamsta vis nelipi lauk.

džiaugsmo, -ir nerupes- šokių, žaidimų ir rankdarbių. 
“ MStfe norime Čia kursite laužus, savais ta

lentais ruošite programėles ir 
praturtinsit savas žinias pašne
kesiais.

Stovykla prasidės liepos 14 
ir tęsis dvi savaites iki liepos 
28. Stovyklą baigsime švente. 
Šioj šventėj programą išpildys

liną, ir sūnūs Balčiūnas Boles
lovas, Karolis ir Mykolas.
Tydėman, Jonas ir jo du bro

liai, iš Raseinių, gyveną Gir-

— Prašau, mauk tiesiai, suk 
kairėn ir ties Jūrate sustok.

Atbarškėjus į vietą, šoferis 
mandagiai atidarė dureles ir 
paprašė išlipti, bet ponas Toks 
nė nekrutėdamas tarė:

Ma-
rijos seserys saugos jus ir rū-; iki birželio 25. Registracijas 
pinsis, kad jūsų dienos būtų mokestis $5.00. Jis įskaitomas 
sklidinos giedraus džiaugsmo, į savaitinį stovyklos mokestį, 
mokys lietuvių kalbos, damų, Vietos rezervuojamos tik tada, 

kada prisiunčiama registraci
jos kortelė ir mokestis. įsire
gistravus ir neatvykus, pinigai

JOHN 8HURNA
Tek Grvvehm t-HO

ALLAN 8TEWART
TV*. GluMe f-ltM

■a- 1 . -

Fountaiiu Michigan

JONO m ANGEUNOS ANDRIULI? 
IR JŲ ŠEIMOS

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehican Fanu Sūrio. Sis sūri’ jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andrialią ir jų šeimos. Fountain, Mich.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOVNTA1N, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis*.

69-15 53rd Avenue,
PETER LISAUSKAS 

Maspeth, N. T. TeL TW 4-m?

Montrealio teatras lankėsi Toronte

Ka-
‘'BaHarogio malūnas'

Radvinauskienė,

duktė Živilė.
Martišius, Antanas, sūn. 

zimiero, iš Kėdainių ap.

nesulaukusių vienerių metų. 
Kituose 13 Europos kraštų vi
durkis yra 4,2%, o JAV ir Ka
nadoje 2.2%. Visam pasau
liui gimimų vidurkis per me
tus 34 vienam tūkstančiui. Mi
rimų skaičiui tokiam pat tūks
tančiui tik 18.

tuose rytų ir vidurio Europos 
kraštuose vaikų mirtingumas 
žymiai didesnis nei laisvuose 
vakaruose — nuo 34 iki 113 
vienam tūkstančiui. Vidutiniš-

— Politika!? Kodėl? — pa
klausė ponas Toks. — Ar ne
galima iš vienos vietos pasuk
ti į kitą? Draudžiama? Gal 
nori- kad aš važiuočiau, kur 
tamsta nori?

JT statistika skelbia, kad že
mėje yra 2,700,000,000 gyven
tojų. Gyventojų skaičius kas
met didėja po 43 milijonus, 
žmonių mirtingumas mūsų

— Nieko panašaus, — teisi
nosi šoferis. — Aš vežioju ke
leivius, kur tik jie prašo. Tik. 
meldžiamasis, apsispręsk bent 
kartą!

Gegužės 18—19 Torontan 
buvo atvykęs Montrealio lietu
vių dramos teatras, pakviestas 
torontiškės Caritas organizaci
jos. Ši organizacija, vadovauja
ma energingo jos pirmininko 
J. Valiulio ir globojama šv. 
Jono lietuvių parapijos, nese
niai buvo pasikvietusi Cleve- 
lando aktorius su “Brandos 
atestatu”, o dabar — Montre
alio su “Melagėliu” ir “Balta-

Praščiokienė, Elena, jos se
suo Radvinauskienė, Prakse
da, ir brolis Abramavičius, Jo
nas.

Liauba, So, Boston, J. "Nauja- ~ 
lis, Stoughton, J. Laučius, 
Brockton.

MIŠRIOS VALSTIJOS — 
Miss V. Arnastauskaitė, Cleve
land, Ohio, P. Šimanonis, 
Chester, Pa., J. Balčiūnas, 
Strasburg, Ohio, Mrs. A Mike- 
lionis, Nashua, N. H., A Tely- 
čėnas, Cleveland, Ohio, J. Dei- 
nėras, St Catherines, Ont, 
Canada.

Po $030 — BROCKTON, 
MASS. — P. Juronis, F. Pasa
kantis, J. Treinavičius, K. Gri
gas, Mrs. A Kvaradejus, R. 
Jermalavičius, M. Milauskas, 
Mrs. M. Jeskelevičienė, A.

Mackeliūnienė. Elena,

Kiekviena stovyklautoja pri
stato gydytojo liudijimą. Re
gistracijos adresas.

LLTHUANIAN GIRLS’ CAMP 
c/o Mrs. V. Kundrotienė, 

3768 Kendall Street, 
Detroit 6, Michigan.

Savaitinis stovyklautojų mo
kestis $20.00. Esant .. kelioms 
stovyklautojoms iš vienos šei
mos, daroma $5.00 nuolaida 
kiekvienai už dvi savaites.

Mergaitės, norinčios vasa
ros karščius praleisti vėsioj 
gamtoj, ruoškitės pirmojon 
lietuvaičių stovyklom (Pr.)

tino, kuris sugebėjo vykusiai 
perduoti rašytojo K. Borutos 
veikalo mintis.

Spektaklis užtruko apie tre
jetą valandų. Po vaidinimo 
kalbėjo Iz. Matusevičiūtė, Kul
tūros Fondo pirmininkė. Padė
kos žodį tarė J. Valiulis. Reži- 
sorę gėlėmis apdovanojo p-lė 
ščipavičiūtė.

Pranyv Aiženas

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
.... Po $10-0»Mrs. T, Uyei-
Okeanija. Europoje mažiausias kienė, Brooklyn, N. Y.
prieauglis — nuo 0,6% - iki 
1%. JAV ir Sovietuose auga 
maždaug vienodai — po 1,7%.

Daugiausia žmonių gyvena 
Azijoje. Ten ir prieauglis di
džiausias — per metus 24 mil. 
žmonių.

Prakseda, 
■nkšti * al ’hos parei- Petras, vaikai Danutė, Narei- jos sesuo Praščiokienė, Elena, 

ir brolis Abromavičius, Jonas.
Almanienė, Marijona, ir vai- Rapolskis, 'Vincas.

kai Jonas, Liudvikas ir Marijo- Raulinaitienė, Alė, iš Veive- 
Smulkesnė programa bus pa- na. rių.
garsinta vėliau. Balčiūnienė - Tintrytė, Pau- šiaulinskis, Nikodemas, sū-

Yra paruošta atatinkama de- liną, ir sūnūs Boleslovas. Ka- nūs Stanislovo ir Petronėlės.
kleracija. kurią pasirašys pa- rolis ir Mykolas. Stankevičius, Mykolas Pet-

, veretu tautu atstovai ji bus Raltaitis, Antanas, sūn. Juo- ras, turi dukterį Emiliją.
gą PasnMta aukštiesiems valdžios m g Jurės k Višakio Rūdos Švilpa, Antanas.

L “ Parcf^nams ir paskelbta Tintrytė - Balčiūnienė, Pau
lę — Viltis Vaičiūnaitė, klebo- spaudoje 
na — Ričardas Simaniūkštis. Įjg to bus pabaltiečių pasi- n:mo

bChUEf^inskOS2S televiziioje ir per ra- Bučnytė, Juzefą.
ofoktais rūninnsl 7 laminas pusvalandžius. Duoba. Jonas, iš Rūgiu k., liai’ Raseinių,
efektais rūpinosi Z. Lapinas. . cievelando lietuvių ""r/™ ’

Nauja vaidinimo forma, sa- organfeacl1o8 prašomos birže- Sjntautų val 
kytumei, tiktai inscenizuotos nedaryti kitokiu paren-
deklamacijos, kai tam galėjo gjmųt 0 visa Cievelando lietu- 
ir nevisai patikti. Vis dėlto visuomenė prašoma kuo 
montreališkiai neapvylė. ^ gaUsiau<tai dalyvauti pamaldų- v t ,
buvo nuopelnas gabių žodžio gamingame minėjime. . Keparutis (Capp), Dominin- 
meistrų—Pukelevičiūtės ir Ve- j- ir

Kiek pasauly gimsta ir miršta
' . 7.. ' —- - —

Ilgiausia išgyvena Olandijo
je — vyram 71 metai vidur
kis, moterim 73 metai. Indija 
priklauso prie kraštų kuriuose 
žmonės trumpiausiai gyvena— 
po 32 metus vyram ir mote
rim.

Gyventojų prieauglis didžiau
sias pietų Amerikoje — po 
2,6% per metus. Antroje ei
lėje einą Afriką, pietinė Azija,

žiojės paklausė ponas Toks.— 
Aš jau seniai apsisprendęs. 
Noriu užkrimsti, knygų pasi
žiūrėti ir dar šio to nusipirkti. ■-
Rėžk pas Kastyti, - paragino. rag‘° malu,,u ' Cleveland, Ohio
liepė šoferis. — 'Dk noriu pri- A Gutkės 3 veiksmų , pasaka, Tragmgyję Birželio jvykię 
dėti, kad nuvežus prie Kasty- Toronte ėjo premjera. Šio vai- minėjimo* Cievelando 
čio knygynėlio, pats užsigeidi dinimo siužetas turi daug pa- šiais metais Amerikos Lie- 
valgyti; o kai esam prie Jūra- mokomos ir auklėjamosios me- tuvių Tarybos Cievelando sky- 
tės užkandinės, įsinori knygų, džiagos ir jaunųjų žiūrovų la- riaus valdyba ėmėsi iniciatyvos

__ Tai natūralu užrifcn bai mielai sekamas. “Melagė- h- susitarė su vietos lietuviais
lai naturaiu, — užtiko ę„ režįsavo Juozas Akstinas trarinmiiu birželio i-

ponas Toks, — kai žmogus $ji . .. , - . .. iraguigųjų oirzeuo į-
savim kovoia. ar kūną pirmiau scenovalzd> kure jis pats ir K. vykių minėjimą rengti drauge.

I- ’ PT - Veselka. Vaidino: Jurgelį — J. Birželio 16 d 10 vai (sek-
maistu prikimšti, ar dvasia Dirzeuo u. iv vai. įsck-
nauja knyga atgaivinti. Gal no ^U1.as’ Jaj?Utę “ L madien?> lietuvių parapijų baž-

. rėtum. kad aš kokiu stulpu pa- Juna,te; Morta- ~ balais- nyčiose (§v. Jurgio ir Nepa-
virščiau. sustingčiau, nekrutė- . 1n?’ e?e i / ... liaujamos Pagalbos) bus auko-

' čiau7 — k V1S1 a^" jamos šventos mišios už nu-
toriai buvo “savi”, susigyvenę kankintus, nužudytus ir dabar 

teisinosi šofe- su savo rolėm, tartum tikri pa- kankinamus bei persekiojamus .
ris. lo tai tiarai nenore- sakos personažai. Pabaltiečius. I minėtas lietuviu
čiau. Po vaidinimo padėkos žodį parapijų bažnyčiose laikomas > • - i i • vj •

tarė šeštadieninės Maironio pamaldas atvyks katalikai lat- LtCtllVOS kORSUlatO ICSkOIIll aSlRCRS
nas TOU rietė šoferį dvilinką. mo^kI? IY/k;. riai ir estai.

_ . . .... Sve?ždaite- Evangelikų ir kitų tikybų želnienė, Marija, ir jos bro- Lupeikis, Jonas, sūnus Do-
Pasaky man viskiai Aš J. Akstinui įteikta gelių. Vai- pabaltiečiams tą pačią dieną liai Polukort- Mikas ir Stasys, mininko.

esmi aiš^iaklausysf... dinta Prisikėlimo parapijos sa- rengiamos pamaldos tų tikybų vk. Aleksandro, iš Akmenės.
Šoferiui nieko neišmikčio- mOderniŠkai 1‘ bažnyčiose, kurių adresai bus Vasiliauskas- Antanas, iš

jus, poues Toks Išsikrapštė iš rengloje scenole- pagarsinti vėliau. Kartenos vai., Kretingos aps-
_x*.. * i _i_. krifto

. ---------------------------- , r-------- Vilimas, Aleksas, sūnus Kos- Pauliukas, Jurgis, sūn. Alek-
yra Kazio Borutos apysaka — paminėti ir priminti pabaltie- to. sandro, iš Kuprių k.. Obelių
legenda apie tai, kas kitados traginguosius birželio įvy- Žilinskas, Edvardas. vai.

— Pilnas gyvenimas tokių dėjosi Paudruvės krašte. Vei- kius 2ilius> William. gyveno Chi- Peckovski, C.
tipų, dėl kurių skursta kūnas kalas išleistas okupuotoje Lie- Tą pačią dieną 5 vak D p cag0 m 2025 Canaport.
ir ubagėja dvasia. tuvoje. Jis turi daug simboli- Engineering Hali (Public Abromavičius, Jonas, ir se

kos apie lietuvių laisvės kovas, Sųuare) bus minėjimo iškil- serys Praščiokienė, Elena, ir
išreikštas pasakos forma. mingas aktas, dalyvaujant lie- Radvinauskienė, Prakseda.

Scenai veikalą pritaikė R. tuviams, lati’nr'* >r estams. Adamonienė, Pranė, vyras 
Pukelevičiūtė (ji ir režisavo) ir pakviesti — —

taksio sumokėjo su kaupu ir 
spaudė .mo, raitydamas mo
ralą:

K. Veselka (taip pat scenovaiz- gųnaj bei visuomenės atstovai zas ta* Zita, 
džio kūrėjas). Vaizdavo: paša- jr vį$ų kitų pavergtu tautų at- 
kotoją — Juozas Akstinas, Bal- stovai. Bus ir meninė dalis, 
taragį — Henrikas Nagys, Jur
gą — Birutė Pukelevičiūtė, 
Girdvainį —I^eonas Barauskas. 
Uršulę — Bronė Malaiškienė, 
Pinčuką — Kazys Veselka, Se-

Po $5.00 — Mrs. V. Grenis, 
Roslindale, Mass., Mr. & Mrs.
J. Kontautas, Clifton, N. J., 
Šv. Vardo Draugija, Brooklyn, 
N. Y./

Po $4.00 — A. Vikrikas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $230 — V. česnavičius, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2.00 — J. Brogis, Wa- 
terbury, Conn., Miss K. Kon- 
cevičiūtė, Jersey City, N. J.

Po $130 — G. Juškaitis, 
Brooklyn, N. Y.

Po $1.00 — BROOKLYN,
N. Y. — K. Reinys, Mrs. A Jurgutis, A Babulis. 
Pranckevičfenė,. L. Paršelis, HAVERHILL, MA^S. — J. 
Mrs. V. Ankštelis Jaruševičius, B. Jurkevičius,

NEW YORK MIŠRŪS — K. P- Jankauskas, A Buitkus.
Kulys, Maspeth, M. Kazlaus- WORCESTER, MASS. — J. 
kas, Amsterdam, A. Ramanau- Grigas, A Tamulevičius, P. 
skas, Richmond HiR, Mrs. V. Maukus.
Beganskas, Woodhaven, J. MASS. MIŠRŪS — P. Ra- 
Venslauskas, New York. daitis Hekavičius, A Cam- 

NEW JERSEY MIŠRŪS — bridge, Mrs. E. Gruodienė,
A. Yuncza, Trenton, Z. Kaszė- Dorchester, Mrs. E. Misevičius, 
ta, Elizabeth, Mrs. K. Litvinas, Mrs. B. Dapšys, So. Boston, F. 
Kearny. Davainis, Hudson, P. Jonikas,

CONN. MIŠRŪS — J. Kali- Denvers, G. Dowdonowicz, Me- 
nauskas, Watertown, P. Levan- thuen, Mrs. D. Kačėnas, W. 
dauskas, Naugatuck, F. Rums- Lynn.

EORMOZOJE, Tapri mh-ste, taip atrodo JAV ambasada po mi- ndu. Ibvon Urs K Wi^oa riaotto prirS amerikUam. k2S’ HaVeD’ MrS- K* Wb dėkmoi
tort, Prospect

MASS. MIŠRŪS — A Pau- TĖVAI PRANCIŠKONAI 
lauskas, Mrs. A Tilenis, P. Darbininko Leidėjai

Beto. raštu kreiptasi į visų 
bažnyčių rektorius, prašant

legenda apie tai, kas kitados gų traginguosius birželio įvy-

MICHIGAN FARM SŪRIS

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MMdgan Farm Sūri, kurte paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausių sūrį.



(E. Park)

H. W. MALĖ

SUMMER RENTALS

GYVULIŠKOS ŽINIOS

neš partijų žmo- Goodwin
Master
Tailors

(at Boston Road)
REAL ESTATEBetween 163rd and 164th Sts.

LITU ANUS

Camp St. Vincent

Mūsų vy- 
yra ko sų-

Annfher Frojertar" " ‘ 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Tears.

BAY RIDGE, BROOKLYN 
2 family brick; oil heat; walk 
to Catholic church, schools 
and shopping area. Mušt be 

seen. Phone anytime: 
GE 5-6857

birželio 
vakarienė, 

šeštadienio 
paradas ir 
— Joninių

sikritokaip 
kad rūsteika

_ . karvutes per
nn<įf ykaų> ž vėl patenkįta 
atsistojo. '

Compact 2 story, 2 bedrm. c_* 
Spadous setting fine trees, 

shrubs, terrace, stone wall, fire- 
place, garage. BasemenLap. 
pliances extras. Orig. owner 

$16.900
Near Parochial School and 
Cath. Church. RO 3-4724

garsus filmu komedintoka^ 
su savo mažais vaikais šveica1 
rijoje. Jis tori jq 6.

succesšfully they meet and share the prob
lema of everyday living. And not tbe leist of 
these problema h financiaL A fannly’s *otmd 
fina nei ai standing depends aa rrradi apon a 
voman's ability to manage money as it does 
her bnsband’s ability to malte it. And a fam- 
ily savings program h as much the vile’* 
jesponsibility as it i* her husbantTa.

Candlelight gleams on white šalin ribbon. ~ Many young cooples today arevorking 
And only the way the bride’s bouųuet tovards Imančiai sccurity by investing 
trembles .. . only the way tbe groom nerr- regularly in U. S. Senes E Savings Bonds 
ously atraightens bis tie . • . tdls the šeeret on the PayroB Savings Plan. It’* tie easiert 
of the botterflies fluttering in their bearta way to save and one of the safert. 
as they start otrt on one of Iife~s_grealest 
adventurea.

skautų vienetai ir tiems viene
tams priklausą skautai, ne 
jaunesni kaip 12 metų. Skau-

MADISON HOTEL
306 7th Ąye., Ašbury Park,

čio, sporto šventėje dalyvauti 
negalės. Laimėtojams bus į- 
teiktos dovanos. Rajono perei
namoji taurė bus duota tai 
vietovei, kuri visose sporto ša
kose surinks daugiausia taškų.

Šventė prasideda 
21, registracija, 
laužu bei šokiais, 
ryte atidarymo 
rungtynės. Vakare 
laužas. Sekmadienį pamaldos, 
rungtynių tąsa, šventės užda
rymas ir dovanų įteikimas, 
šventę rengia Nevėžio vieti- 
ninkija. (Sk.)

mūsų sporto klubų lygio. Tarp
tautinės varžybos, kuriose jau 
tenka ginti ir savo tautos gar- 

labiau

Zmogsut gerumas ir gyvu
lius patraukia. takia ypatybe 
pasižymi Mrs. B. Woodbouse 
Anglijoj. M taip lipini ir gera, 
kad visete gyvulėliai ją sėdo- 
ja. Ypač prie jos prisirSo kar-

Latviū savo sportininkams 
apskritai parodė daugiau dė
mesio. Jų pasiuntinybė Wa- 
shingtone pasfrūpine jiems j- 
taisyti uniformas. O mes? Mes, 
tie keli tūkstančiai Clevelando 
lietuvių, kokio dėmesio šioms 
žaidynėm teparodėm? Maža 
mūsų teatsilankė jų pasižiūrė
ti, maža mūsų tebuvo ir žaidy
nių proga surengtame koncer
te. Dėlto Fąskas, kiek girdėtų 
turįs nemažų nuostolių.

Stalo teniso . žaidynėse pir
mąsias vietas laimėjo Eich- 
valds (latvis) ir Rūtelionienė, 
antrąją vietą — V. Grybaus
kas.

maždaug lygio pajėgumo mo
terų latvių komanda jos žai
dė be didesnių priekaištų. 
Laimėjimo laimė svyravo, ir 
laimėtojai komandai išaiškinti 
teko žaisti net penkis kėlinius.

Mūsų moterų garbei reikia 
pasakyti, kad jos nė vienu mo
mentu nepasimetė ir su vieno
du atsidėjimu, siekė pergalės. 
Daugiau nervingumo rodė lat
vės. Buvo aiškiai matoma, kaip 
jos nori laimėti. Bet laimėjo 
lietuvės, ir lemiamame penk
tame kėliny yra dviejų taškų 
skirtumū. žiūrovui-buvo malo
nu stebėti savųjų pastangas ir 
kietą pasiryžimą nepasiduoti

Vyrų tinklinio komandą su
darė: A. Bielskus (kapitonas), 
R. Babickas, Z. Žiupsnys, A. 
A. Blandys, F. Lukauskas, J. 
Zorska, M. Leknickas, J. Kau
nas. Deja jie pasirodė visai 
blankiai: kaikurie nebepajėgė 
atmušti net servuojamo sviedi
mo, tik retas tesirūpino pakel
ti sviedinį smūgiui, ir patys 
smūgiai daugiausia buvo neti
kri — į užribį arba į tinklą. 
Prieš tikrai stiprią ir gerai su- 
sižaidžiusią latvių komandą 
jie atrodė tiesiog bejėgiai. An
trame kėlinyje grėsė gauti 
“sausą”, ir nuo gėdos teišgel- 
bėjo vos du taškai, 
rams tinklininkams 
sirūpinti.

Su tam tikru

SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ
Birželio 21—23 Worcestery, 

Maironio parke, rengiama 1-jo 
rajono skautų sporto šventė. 
Bus rungtynės krepšinio, tink
linio ir lengvosios atletikos: šo
kimas į tolį, į aukštį, trišuolis, 
rutulio stūmimas, 100 metrų 
bėgimas ir bėgimas skautišku 
žingsniu. Kiekviena vietovė ga
li išstatyti ne daugiau kaip 
vieną krepšinio ir tinklinio ko
mandą ir ne daugiau kaip du 
sportininkus kiekvienai leng
vosios atletikos šakai Koman
dų įr sportininkų sąrašai turi 
b^'pristatyti vėžio vieti- 
ninkijos* sporto vadovui s. v. 
si. A Glodui, 5 Ash SL, Wor- 
cester, Mass.

Pereinamąsias dovanas lai
mėtojams paskyrė — JAV 
Liet. Bendruomenės Centro 
Valdyba vyrų krepšinio ko
mandai, Amerikos.„LatviųjSą- ____ _
jungos vicepirm. Ėd. Gallėnas tai, nesumokėję nario mokes- 
moterų tinklinio komandai 
kt St. Barzdukas

LAKĘ MOHAWK, L. L 
Charmmg 3 bedrooms year 

roumi kome; near beach; fiv- 
ing room with firejrface nusėd 

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

$12^00
Summer rentais avaZlable.
Harriette Laster, Reattor 

Sparte Theatre Centre, Rt. J5 
Sparta, N. J. Nešt Mullers 

Delicatessen. Phone:
Lake Mohawk 840S3481

mas.
klubų 
tikriai 
klubai 
mės.

įsitempimu 
buvo laukiama vyrų krepšinio 
kovos. Lietuvių garbės ginti 
stojo: R. Dirvianskis - Dirvo
ms (kapitonas), P. Dovydaitis 
Davys, A. Vyšnius, R. Gaška, 
J. Valaitis, Prapuolenis, J. 
Kaunas, L. Kalvaitis, A. Var- 

Morkūnas. Pradžioje

EVA’S FABM 
Purlius, H- T. 
Cairo 9-MU

Open n<>ur. Heneymoon. Weekends 
rm. S meals. $7 day; $3S 44

Heat; German-Amerieau kome 
cooking, pieš, Msgufis. Church and 
town nearby. Bus ridės urdomne.

Ikruvray exit Žl/ Bookiet.
HdKs 8-102S

pine groove, on Higfiway 9. 100 ft. 
frontage, good for any bosines*. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3.500. Owner transferred. Can be 
occupied Jone Irt.

JACKM.FAU

toodem rocans. Weekly rate 
$3&—42 eaęh. inelutBiig 3 well- 
planned meals per day. Movies 
Hrineing, Swirnw>ing Shuffle- 

board Fishing Boating and Golf 
nearby. Cathtdic church within 

. walking distance. Booklet.

25-YEAR MORTGAGES " 
2b%DOWN

Near publie and paroddal admote 
shopping center and aacdient trane- 
poriafton ■

LINCOLN HOME8
N. Magnolia. SL. Off Waahingtoa 

Avė., Peari Rtvėr. N. Y.
Pėari River 5-9Š32 or 
Grcgory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinder »ramark. Bbad, 
North on Kinderkamadc RcL, wttfcn 
becomes N. Peari SL, Peari River, 
to dead end. Turn left to Magnolia 
SL and right to Modd^Mcma

žnidynės CIvvelaMl*

- Gegužės 18 Clevelande įvyko 
pirmosios šiaurės Amerikos 
pabaltiečių sportinės žaidynės.

tedalyvavo tik lietuviai ir 
latviai, estai nesusiorganiza
vo. Tr^daliui dalyvių iškri
tus, žatoynės nebebuvo pilnos, 
tačiau ir tokios, kokios įvyko, 
yra vertos platesnio dėmesio. 
Palikdamas jų rezultatus ver
tinti Šios srities specialistams, 
tesrtenkinu pastabomis, lie
čiančiomis visuomeninę bei 
kultūrinę pusę.

nėm nei menininkam, sakoma, 
kad “piaundsi kaip šuo su ka
te”. O tai netiesa, kurią Ispa-

New Jersey
3 big porches overlooking

Ocean. American and Europe- 
an plan Family Hotel .

Moderately priced. Famous 
for Our Home Cooking 

and Baking
Free Parking—Near churches , flatbush - 4 šeimų namno 

PR 5-6644 - . - *
Jeanne Jacąues. Ovvner Mgt.

% block to SL Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.

GIVK YOUR CAR A 
•PRING REFRCtHER COURSE
Pbr Prtroa* of Burta Maria Fkriah

• B OU

Whether or not the young couple lives
happily ever after usually depends on how Ėvery Senė* E Sėrinp Bond porhased 

•ince Fcbroary L 1557» P«y> 3%%tatere*t 
vben bdd to mstority. h psys higber inter- 
ert, too, in the earfier yeua, and natore* ia 
oriiy 8 yean and 11 tnonths. Nnr, more 
than ev», it’* smart to save wilh guaran- 
teed-safe U. S. Savinp Banda. Bay than 
regularly where you benk or diougįh tbe 
PayroB Sakinga Flan wbere yon vork.

Exceptional Buy. New 2 fanitty 
homes. Ultra modom. fuU base- 
menu Walk to Cathdic Cburch.

Motery tinklinio komandoj 
A. Barzdukaitė (kapitonė), A. 
Liutkutė, Ev. Kajeckaitė, O. 
Blandytė, K. Kuraitytė, V. Ga- 
škaitė, B. TaunĮŠonienė. Su

Pilna gryčia atžalyno
Messinos, Italijoj, priemies

čio gyventojas sinjor Carmelo 
Soria turėjo dvi ožkas, kurios 
ganydavosi atokiau nuo namų. 
Kartą jos, rimtesnio reikalo 
genamos, paršokavo namo, bet 
tvarto dmys buvo uždarytos. 
Apsidairiusios pamatė, kad 
šeimininko langas praviras. 
Šoko vidun. Vtena išsitiesė lo
voj, kita susirangė kampe. TUo 
pačiu laiku pirmoji atvedė 5, 
antroji 3 ožiukus. Grįžęs sin
jor Carmelo nustebo, bet kar
tu ir apsidžiaugė puikiu ožkų 
atžalynu, nešiančiu namams 
ekonominį gerbūvį.

Menders
ADYMUI VILNOS 

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis
SCANDIA MILLS 

53 Hope Sf„ Brooklyn, N. Y. 
EV 4-1213

Loon Lake, Chestertown. N. Y. 5 
years old. Lhring room, two bed- 
rooms, kitehen, glassed in Sun 
porch, modern bath, aH on one 
floor, above full celiar with garage 
on ground level. Insulated, harf- 
wood floors. Hot Air Furnace,riec- 
tricity, gas, hot water, pitone. Ex- 

110 feet

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

kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui. Skambinti: 

INdependence 3-6709.

ROCK.VILLE CENTEK
SL Agnės parish,

8 rm. Colonial, 2-car gar. 
$18,990 

OCEANSIDE
St. Anthony’s parish, 

8 rm. 2-car gar. 
$22.990 

BALDWIN
St. Christopher’s parish, - 

7 rm. brick Colonial. finished 
basement 2-car gar.

$22.490
Emilie Darragh

80 Atlantic Are. — BO «-»«! 
One bl. w. of Long Beach Rd, 

Oceansidė.

pažangą: nevienas
naši” . turimąja padėtimi ir, ne- mūsų vyrai rodė pranašumo 
parodo veržlumo pasitempti, ir rungtynes vedė savo naudai, 
progresuoti. Todėl ne be pa- Tačiau netrukus latviai taškų 
grindo ir girdimi priekaištai skirtumą išlygino ir rungtynes 
dėl palyginti žemo kai kurių laimėjo didele persvara (99: Sportininkams ir jų svečiam

76). bus parūpintas maistas, nak- nijoje įrodė “šunmylų” drau-
Kas nulėmė latvių laimėji- vynės. Registracijos mokestis gija gyvenimo faktais.

mą? Jie buvo geriau susižaidę 2 dol. Visi prašomi atsivežti Murdą miestely gyveno 
ir patvaresni, fiziškai pajėgęs- skautiškas uniformas. žmogus, kuris turėjo katiną

Fifį ir kalytę Čitą. Juodu ne 
tik nesipiove^

Ar jūs žinote, kad
THE STEAMBOAT INN 

8991 Steamboat Bd.
Great Necfc, Long Island

• Patiekia skanina valgius ir 
gėrimus • Turi atitinkamą sa
lę vteokiom pramogom • Di
delį gražų sodą piknikam.
Kainos yra visiem prieinamos 
Galima kreiptis ir telefonu į

ALMA KASMOČTOTR, 
HUnter 2-9585

Busit patenkinti, kad kreipėtės

MAESHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ.

ATLANTIC CITY, N. J.

GENERAL HOLSEVVOEKER
Sleep in—Nice home with 2 child- 
ren. Own room; all conveniences. 
Good salary. Mušt speak english. 
Recent references. Wonderful dp- 

ortunity for right person.
Cafl <CoHeetM

PO 7-4984

HOLY NAME OF MARY PARISH
Valley Stream

6 room frame. living, dining room, 
kitehen, porch. 3 bedrooms. bath.

oil heath. garage. comer plot j „* « nauia skaitytoja50 x 1W „,lk ,o Catholic ehurd. I ”.1„r°01- ,
and parochial school. i “1© Wlllovghby AVO^ WO0R-

Ovvner sacrifidng for $14,300. 1 lyn 21, N. Y.
Locmt 1-M34

PORTERS—FLOOR WAXERS 
Steady work. 

Good pay, 
Benefits, 

Night work. 
Albright 

229 W. 42nd St. 
NYC

Sumanymą tokias žaidynes 
reng^/galima tik sveikinti.

Visų pirma jis gražiai pasi
tarnaus pabaltiečių jaunimo 
tarpusavio artėjimui. Užsimegs 
naujų pažinčių, naudingų atei
čiai, kada sportuojąs jaunimas 
jau bus išėjęs į visuomeninio, 
kultūrinio ir politinio darbo 
barus. Linkėtina, kad tokios 
žaidynių salėje susidariusios 
pažintys toliau būtų palaiko- 
fgosę -pagamamos ir' prap
lečiamos visų trijų Pabaltijo 
tautų bendriesiems siekimams 
— jų laisvės kovai, kultūri
niam bendradarbiavimui, tau
tiniams uždaviniams.

Tokios žaidynės taip pat yra 
naudingos ir sporto pažangai.

Žaisdami savyje, patenkam į 
tam tikrą rutiną. Mums dau
giau mažiau pažįstamas kiek
vieno mūsų sporto klubo žaidi
mo stilius, žinomas jų pajėgu-

Sekdami mūsų sporto 
žaidynes, maždaug apy- 
galime nuspėti, kurie 
ir kokias rungtynes lai- 

Didesnių staigmenų čia 
paprastai nebūna. Ši rutina 
stabdo ir mūsų sporto klubų

bę, duoda čia naujų 
skatinančių akstinų, šitai ma- ni. Jie šioms rungtynėms yra Sporto šventėje gali daly- 
tėme ir pabaltiečių žaidynėse, sudėję nemaža pinigo, ir Štai vauti LSB 1-jo JAV rajono tik nesipiovė, bet sugyveno 
---------------- ■  -------  ■■ ■ --------- --------------;:—į----- - ------------------------------- taip, lyg būtų vienos motinos 

vaikai.
I vieną dieną pakratė kojytes ir

šeimininko buvo patvory pa- 
— ____ I laidota. Fifis taip nuliūdo, kad

----- ------------------------------------ ■ pelės galėjo jam per ūsus 
■ braukyti — nieko neėdė nei

-------- -H nelakė. Po savaitės jį rado su- 
styrusį ant savo “bičiulės” ka
po. Kilni katino meilė sujaudi
no visą miestelį. Atsirado ko
mitetas paminklui statyti, tik 

-___ reikalą kiek apgadino miesto
—_ I galva, atsisakydamas paminklą

— ~ —— ... nudengti.

ceUent water System 
deep weU. Automatic jet wator 
pump in celiar. One aere land.

rengtas jniszūsis. Laisvi kaaate- 
riai, 2 butai “decontroHed”. Dar
žas, ^aįsmėdriai Kaina ir sąlygos 
prieinamos. Kreiptis į šeimininką, 
1243 Brooklyn Ave^ Brooklyn. N. 
Y^ arba BU 4-1903.

WHY DRESS 
OLD FASHIONED?

Double breasted suits 
Made Into modern.

2 button or 3 button 
Single breasted suits 
No Fitting Necessary

PRICE $10.00
Mail your coat with $5.00 

deposit We will return your
, cąat iĄJ days.

RAKX> VMANDA
1US SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ 
LIETUVĮ DIDŽIOM) NEVD-YORKO 
Jf.J. IRCONN.APYUNKĖJ6 KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAMEŽOTTOB IR DAINOJE.



NEW YORKAS

NEV HAVEN, CONN.

Susituokia

Vyties korporaciją New Yorke

vauja inž. J, Ulėnas.

Wil!iam J. Drake
girnas

LIETUVIS ADVOKATASVincas J. Kudirka

Vladas Paulauskas

mentę tvirtinimui

Juozas Andriušis

Nauja* adresas:

Kun. Jonas Vaitekūnas

Juozas Andriušis
Woodhaven. 21, N. Y-

ifrėiiTii.

tų. Taip pat patartina Šį pra
nešimą išsikirpti ir pasidėti.

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn

Minėjimą ruošia New Have- 
no apylinkės valdyba. (N. H.)

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, no tonini y doku*

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

rengia viešą diskusiją tema: 
. ‘iAr egzistuoja g viso bendra 
pabaltijiečių kultūra ” Diskusi
jose dalyvaus pabaltijiečių jau* 
nimo atstovai, užtat pareikštos 
nuomonės bus 'jaunimo nuo
monės. Iš lietuvių pusės atsto
vaus A. Vygantas. Diskusijas 
yeda R. Šilbajoris.

menininkų 
ir origina- 

Antai, J. 
redaguoja- 

žurnalas

glaustą meninio filmo apžval
gą, Adolfas Mekas pademons
travo 8 trumpus filmus: tris 
“poetinius”, vieną dokumenti
nį ir keturis kino-plastinius. 
Pilniausį vaizdą sudarė šie pa
skutiniai, nes buvo parodytas 
vienas iš pirmiausių bandymų 
ir eita iki paskutinių — filt
rais ir elektroninėm mašinom 
gaminamų spalvų ir jas atatin- 
kančių garsų ritmai Gaila, kad 
J. Mekas neapžvelgė trumpai 
ir vadinamo dramatinio filmo. 
Gavosi įspūdis, kad tai never
ta jokio dėmesio ir kad visa 
tą žanrą galima išmesti su ko-

JOSEPHBARACEVICIlfe
Laidotuvių Direktorių^
ToL ANdrow 52590

NUOLATINĖ REGISTRACIJA 
BALSUOTI 
New York mieste

Gegužės 25 d. šv. Petro baž
nyčiojemoterystės sateamen- 
tą priėmė Edvardas Rūkas su 
Marija Zaleckaite. Santuokos 
mišių metu giedojo Zuzana 
Griškaitė.

Pr. Zunde, 
veiklus Vokietijos lietuvių vi
suomenininkas, prieš mėnesį 
imigravęs į JAV ir gyvenęs 
Brooklyne, birželio 1 vėl išvy
ko į Vokietiją pas savo šeimą, 
kurios imigracija buvo atidėta 
vėlesniam laikui

Vasarotojy 
dėmesiui

Jaunimas turės mus pava
duoti ryšių palaikyme su Lie
tuvoje esančiais broliais ir se- 
serimis.Eten -'dabarateina 
priespaudoje augančio jauni
mo laiškai, rašyti taisyklinga 
lietuvių kalba.

O kas tęs Lietuvos vadavi
mo kovą? Ar mums pasitrau
kus iš šios ašarų pakalnės, tu
rės mirti ir toji kova?

Apgalvoję visa tai, nuošir
džiai prašome lietuviškąją vi
suomenę ir toliau remti savąją 
mokyklą. Aukas siųsti šiuo ad
resu: Mr. J. Remėza, 47 Van 
Sicklen Avė., Brooklyn 7, N.Y.

Maironio Mokyklos 
Tėvę Komitetas

400
z mas aptarė žiauraus okupantų Cinema 16 ir Modernaus me-

Krulikas, 
160 Hendris St, Apt. 5 

Brooklyn 7, N. Y., U. S. A.
Metraščio Redakcinė Komisija

Vaidins komediją
Birželio 9 Bostonan atvyks

ta Lavrence šv. Pranciškaus 
parapijos vaidintojų grupė. 
Parapijos salėje vaidins links
mą komediją: “Gyvas ir links
mas”. Vaidinimo pradžia 3 v. 
p. p. Jį rengia lietuvių marijo
nų rėmėjų Bostono skyrius.

Stephen A rom i skis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Ave- 
Br< oklyn, N. Y.

87—09 Jamaica Avė.
Vlrgtnia 7*4477

Vienkartinė registracija, ku
rios reikėjo kasmet prieš riiF pirmas toks kultūrinis leidinys 
kimus, New York mieste pa
naikinta, o įvesta nuolatinė. 
Šiemet dar kartą įsiregistra
vus, ateity nebereikės. Persi
registruoti reikės tik tiems 
balsuotojams, kurie pakeis gy
venamą vietą ir kurie iš eilės 
dvejus metus nebalsuos.

Nauja moderniška koplyčia fer-« 
menims dykai. Aptarnauja Cam- • 
bridge ir Bostono kolonijas fe- j 
nuaustomis kainomis. Kainos tos į 
pačios ir i kitus, miestus. j 

Be&ste šaukite: TeL TB S-CO4 <

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass. PO BIRŽELIO 15 — | 
*BANGA*, P. O. BOX307, 
CENTERV1LLE, MASS.. 
TsU HYsnni* 3297 W.

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyu, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

giantis, kaip anksčiau, taip ir 

padėtis veriSa 
koti paramos.

Taupumo sumetimais kar 
tais tenka dvi klases jungti j 
vieną. Mokytojams tai sudar» 
daug sunkumų. Pasitaiko, kad 
mokate . *■ metams Kaunantis 
taika nutraukti- mokytojams 
algas. Tokiu būdu jie dirba 
keliąs valandas be atlyginimo. 
To mes negalime iš j ų reika
lauti.

Lietuviškos mokyklos reikš
mė yra didelė. Ji yra ne tik 
lietuvybės tęsėja, bet ir tvirta 
priemonė sulaikyti mūsų jau
nimui nuo taip paplitusių vieti
nių “gatvės berniuko nuoty-

x Prieš dvejus metus iš Bos* 
tono uosto | Londoną išplaukė 
pasisvečiuoti savo dukters šei
moje Uršulė Gervinienė, ku
rios duktė yra ištekėjusi -už 
pasiuntinybės patarėjo Vinco 
Balkko. Dabar motina vėl grįž
ta. Ją parsivežti gegužės 25 iš
vyko jauniausioji jos duktė 
Regina, kuri ta proga aplan
kys savo gimines ir draugus 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje. Iš Londono su moti
na griš birželio palmigoje.

(Už kampo buvusio* vietos) TeL DCgersot) 7-6466, 7272 
Atidaryta kasdien, ir sektnadieny nuo 9 fld 6 vaL 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Vasarvietė “Banga", Cen- 
tervilte, Capo Cod (prie 
Cnigvillo Boach) jau priima 
kambariu ir kabinę užsaky-

350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičtūnienė

11601 Jos. Campau Avė.. Detroit 12, Mieb., TeL TOwnsend 8-0298.
661 Albany Avė., Hartford, Conn., Chapcl 7-5164.
121 So. Vermont 9^ Los Angeles, Cabf., Tel. DUnkirt 5-6560.

JAV, jau minimas tarp pačių 
žymiausių kultūros žurnalų 
Amerikoje.

Gegužės 19, Piliečių klube 
broliai Mekai supažindino lie
tuvišką auditoriją su meninio 
filmo atsiekimais. Tai įvyko mercinio filmo sąšlavom.

HąiĮSbmoje Lietuvoje. Norint 
meba^4 spausdinti, reikalinga 
b^nt 400 prem»meratfį, oi jų 
iki W įįn giuta tik 149 -Pi- 
nigai yratuojau reikalingi 
spaųsctinimo darbui ^mokėti. 
Minimatine ir vienkartinė 
metraščio prenumerata —- $3.

ALIAS GSricagos sk]rrius pa- 
skyrė$150.0(L vienas kolega 
metraščiui prisiuntė $103,00, 
o kažkurie kiti po 4, 5, 8 ir 10 
dolerių. Didesnė auka mielai 
laukiama ir bus metraštyje at
žymėta

Be to, nevisi kolegos pri
siuntė apie save reikiamas ži
nias. Nesulaukus jokių žinių, 
bus į metraštį, dedamos žinios, 
rastos kitoje periodinėje spau
doje bei leidiniuose.

Žinias, prenumeratą ir au
kas siųsti adresu:

Mattliew P. Bal!as| 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALTAS—Direktoriui į

Broliai Mekai, susidomėję 
filmo menu ir pradėjo šioje 
srity dirbti tik ką atvykę iš 
Europos, šiandien jau žinomi 
amerikiečių filmo 
tarpe savo drąsiais 
liais užsimojimais. 
Meko leidžiamas ir

kyti pagerbti ištremtus žuvu
sius ir kenčiančius Sibire tau
tiečius.

' J’’

UžpOdomi federatiniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentaL

Įvairiose draudimo įtaigose apdraudžiama automobiliai, 
urnai, laMai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
ribą atsakomybės bet pavogimą 8ave galite apsidrausti nuo 
neiainuntą atsitikimą bei Dgoa, kartu apmokant ir ligonines 
msittas.

Gyvybės apdraudimas — TBAVEURS 1N& COh Rartfurd,

0. BLEPAVICIENĖ, 
256 C0LUMBIA RD- 

DORCHESTER 21, MASS. 
TsL: GArriaon 7*4560;

| Kannebunkportą, Ate.,
kur- šiuo metu vyksta savaitės
rekolekcijos, iš Brooklyno vie- reikalinga įvairių dramos 
nuolyno išvažiavo: Tėv. Pran- ygį]^^ kuriuos būtų galima 
ciškus Giedgaūdas, spaustuves sąryšy su šv. Kaži* Rinkimų komisijos raštinėje surengtam 1adniinistratOTUs, Tėv Leonar- „„ero 500 ^Itų gimimo suka- nuo 9 ryto iki 5 po piet gali- re Jonas Me] 

das Andriekus ir broliai: Jur- kties minėjimu ateinančiais ma jau registruotis iki rugpiū- ----------------------

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti:
Vbdas Pranašas (gegužės 

18) 72 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 476 E. 7th St Palaido- 

. tas N. Kalvarijos kapinėse.
Demokratinio Darbo Talkos E kilusių po paskaitos (klau- Kymantas (gegužės

iniam vaka- simų atrodo, kad yrą Jnūsų 27) 72 m. amžiaus. Velionis 
padarė su- tarpe susidomėjimo filmo me- gyven0 703 Ė. 2nd St Nuliū- 

______ ______________ ------------------- no sritbnt kuri, nežiūrint ži- dįne paliko žmoną, dvi dukte- 
gis Petkevifius, Didakas Pau- Dėlto komisija, kuri čio 28 d. Raštinė yra Brookly- HAVEN CONN. buriuojančių ant kiekvienos į. seserį. Palaidotas
bukaitis ir Pauhus Gaidys. Re- jungia pianus šią sukaktį kuo ne Municipal Bldg. 6 aukštas, ' gatvės kampo kino — teatrų, gy Kryžiaus kapinėse Malden,
kolekcijas veda Tėv. A. Saba- ^mingian paminėti, nese- (prieš Boro Hali), Queens Birželio įvykię minėjimas nėra lengvai prieinama. Kaip Maa 
liauskas, salezietis. paskeibė dramos konkur- 120—55 Oueens Bld., Kew A. L- B- New Haveno apylin- J. Mekas minėjo, yra tik du

są, kuris baigiasi spalio 1 d. Gardėnsj Manhattan — 400 kės visuotinis narių susirinki- kino — teatrai New Yorke
Ini Antanas Sabalis susituo- 1957 m Pageidautina, kad šis Broom St

Ha su Aušra Barauskaite bir- batų tokio dv paktuose galutinė .Lie‘uroje .^1 »o muziejaus teatras, kur ga-
“uo 8 d. 11 vaT Apreiškimo džio. kad jį būtų gaBma su- registradį gus rūgs. 28 nuo 7 b“^o..trem1mq "unejima hma pamatyt! menmro bet ne 
šcuv o u. ** vai. nyrcutuuiv „ m i— ' ..— Minėjimas Įvyks sekmadie- komercinių filmų. Publika pa-

Krikštai
Gegužės 26 šv. Petro parapi

jos bažnyčioje pakrikštytas 
Stasio Baltūsio ir Anastazijos 
Matkevičiūtės - Baltūsienės sū
nus Povilo ir Algio vardais. Tė
vai gyvena 91 Fullers St., Dor- 
chester, Mass.

ŠALINSKAS
Laidotuvių ^rektorius $ 
84-62 JAMAICA AVĖ. $

7P Comrd Avė. N0w York City. M. Y., Tel. ORchard 4-1540. 
•32 Nortii 7th Street, Philade^hla, Pa* Td.: WA 3*1747

Galima beveik viskas shptl—nauji ir dėvėti rūbaL maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistaL Btreptotnlcln, PenielLn, 
Rimofon ir kiti. Vaistai sfunčiaml oro paltu tarėjui pristatomi 
per 7*10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomai taatinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordijonai, siuvamos maimoa 
Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo pandą.

mas filmo meno
“Film Culture”, vienintelis ir

VAITKUS
F C NĖRA L R O M E* 

197 Wębster Aveme ' į 
Cambridge, Mase. > 

PRANAS VVAITKUS * 
laidotuvių Direktorių? | 

ir Balsamuotojas 
NOTARY FVKUC j

birželio 7-tą dieną, 7:30 vaL 
vakare, Baltų Laisvės Namuo
se, 131 East 70th Street Po 
diskusijų seks kavutė. Maloniai 
prašome visus, kurie tuo klau
simu domisi dalyvauti

Mokslo mėty pabaigtuvės 
Maironio šeJiadieninėje moky
kloje įvyks birželio 8 d., šešta
dienį, 5 vai p. p.

Programoje — “Vaiduok
liai”, humoristinis vaizdelis. 
Smuiku pagros Zenona Žitke
vičienė, akompanuojant Ky- 
bartienei Jtfokiniai savn -prog- 
ramėlę skiria Maironiui

šokiams gros R. Butrimo or
kestras. Veiks bufetas.

Visi kviečiami į Apreiškimo 
parapijos salę Brooklyne.


