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Kanadoje laimėje 
konservatoriai

valgymu, ji dar giliau įeis į 
dvasią, pašalindama visus bar
jerus ir geležines uždangas”.

suomiam, kad Sovietai vistiek

jiem pateikė.
Kai kurie laikraščiai Stasse

ną pavadino drambliu porce- 
lariokrautuvėjė.

Chruščiovas apie savo ginklus
Sovietų kom. lyderis Chruš

čiovas birželio II kalbėjo

neišvengė jūros ligos. Bangos 
daužė laivo šonus taip, jog 
rodės uolos skyla ir visos pre
kių dėžės laive jau seniai su
biro. Kas mano, kad kelionė 
be mašinų, tik su burėm yra 
malonumas ir poilsis, čia iš
moko priešingai galvoti. Tik 
tropinėje srity buvo geriau. 
Čia buvo galima ant denio pa
valgyti ir naktį praleisti. O 
tos tropinės naktys buvęs vi
sas atpildas už kitus vargus.

GEOR.GE M BANY, AFL-CIO 
pirmininkas, kalba Senato ko
misijoje. Jis rūpinasi įstatymu, 
kuris apsaugotų nuo itaikvoji- 

_ mo 20 tiMjonų vnįjy fondų, 
skirtų darbininkų pensijom.

politikai pritarimas nukrito 
dabar iki 62%. Sausy jis buvo 
aukščiausias 79%.

Pažymėtinas spaudos laiky
masis. Apie tai, kad Knowlan- 
das siūlė Norvegijos neutralu
mą už pasitraukimą iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos paskelbė

tūrių nacionalistų lėktuvų bu
vę nušauti ir nukritę j jūrą, 
kiti du pabėgę.

Paskutinis incidentas su 
kom. Kinija buvo 1956 rug- 
piūty. Tada su kinų numuštu 
amerikiečių lėktuvu žuvo 16 
vyrų.

baigtuves. Tik kai tas . jo buvi
mas užtruko ilgiau, korespon
dentai ėmė ieškoti tikrosios 
priežasties.

Valst. sekr. J. F. Dulles 
birželio 12 instruktavo prezi
dento patarėją Stasseną, kad 
jis nusiginklavime . reikalais 
daugiau bendradarbiautų su 
sąjungininkais. O jis, pasiro
do, rusam davė daugiau in
formacijų apie Amerikos pla
ną nei Anglijai bei Prancūzi
jai. Visus 23 puslapius raštu

Bombardavo ryžiais
Fonnozos lėktuvai birželio 

naktį numetė Kantone ir ki
tuose Kinijos miestuose 3000 
maišų, ryžių badaujantiems ki
nams. Komunistų priešlėktuvi
nė apšaudė lėktuvus.

ko amerikiečių ūkininkų dele- do knygą “Kaltinanti dvasia” reiškimo, kad komunistinis re- nieko siūlyti pirma nesusitaru
si su pačia Norvegija, o antra 
vertus, negalima palikti be sau
gumo to, kuris to saugumo ieš- 

kariuomenę iš ko Nato rėmuose, taip kaip nie-

Lietuvių delegacija prie 
Jungt Pavergtų Tautą turge
lio 11 turėjo posėdį. Jame pa
aiškėjo, kad Jungtinių Paveik
tų Tautų numatomas specialus 
posėdis ryšium. su Jungtinių 
Tautų komisijos Vengrijos rei
kalam paruošto raporto svar
stymu. Komisijos raportas.nu
mato siūlyti Jungt. Tautom 
tam tikras išvadas prieš Sovie
tų Sąjungą. Dėl tų išvadų nori 
pirma pasisakyti ir pavergtie
ji. Posėdis numatomas birželio 
27-28. Būsią jame svarstomi ir 
kiti reikalai — pareikštas pa
vergtųjų nusistatymas dėl 
Chruščiovo televizijos kalbos, 
dėl priverčiamojo _ darbo už-_ 
draudimo ir kt.

JPT atstovybė jau susidarė 
Urugvajuje. Joje lietuviam at
stovauja Vaštakas, kaip stebė
tojas dalyvauja K. Čibiras. 
Londone yra jau susidaręs biu
ras. Jame iš lietuvių dalyvauja 
Vilčinskas. Bonnoje biuro 
klausimas laikinai suspenduo
tas. Kaip žinia, dėl to biuro ve
dėjų buvo pademonstruotas 
baltiečių nesolidarumas. Šio

* Šiom dienom New Yorke bu
vo pertvarkytas Laisvosios Eu
ropos spaudos skyriaus darbas 
ir organizacija. Lig šiol sky
riuje veikė atskirų tautinių 
grupių poskyriai Dabar jis' 
pertvarkytas pagal dalykus, į 
juos įjungiant buvusių skyrių 
darbą ir bendradarbius. Per
tvarkymas turėjo racionalizuo
ti darbą ir supiginti išlaidas. 
Tame pertvarkyme ap.e 23 
bendradarbių atleisti. Lietuvių 
skyriuje dirbo V. Rastenis ir 
J. Aistis. Abudu paliko toiiau 
dirbtinau jampertvarkyme^—

PAVERGTOSIOS TAUTOS 
VĖL RINKSIS

Prezidento susirgimas sek
madienį — pirmadienį (vidu
rių sugedimas) atsiliepė biržo
je — akcijos krito iki 10 punk-

Mayfloerw II laivas birželio 
12 įplaukė į Provincetovvn, 
Mass., uostą, į tą patį, į kurį 
1620 m. plaukė pirmieji imi
grantai laivu Mayflower. Da
bar plaukė 53 dienas ir pada
rė 5000 mylių: tada plaukė 14 
dienų daugiau, nors plaukė 
tiesiu keliu ir padarė tik 3000 
mylių. Laivo įgula 22 žmonės 
buvo ir dabar apsitaisę istori
niais drabužiais, kaip anais 
1920 metais. Jų laivas tik 
stabtelia Provincetown, paskui 
plaukia į Plymouthą, o iš ten 
atkeliaus į New Yorką, kur 
praleis vasarą ir galės būti 
lankomas.

• Irakas, valydamasis nuo ir ver^ Pirk^° 
korupcijos, atleido 500 tarnau
tojų.

OBUOLIAUTI SU VELNIU 
NEINA

Amerikos vyriausybė birže
lio 12 atmetė Sovietų siūlymą 
svarstyti vidurinių rytų klau
simą keturių konferencijoje ir 
paskelbti dekliaraciją, kad ne
ims vartojama jėga iš šalies. 
Amerika atsakė, kad tai yra 
jau pasakyta Jungt Tautų 
chartoje, ė jeigu Sovietai no
ri ką kita -pasakyti, jie gali 
kreiptis į Jungt Tautas.

Tokis atsakymas reiškia, 
kad Amerika nenori įsileisti • Trockio žmona yra pa- 
Sovietų į vidurinių rytų klau- kviesta Kongreso komisijos 
simo sprendimą. > liudyti apie komunistų imfil-

tncŲą Amerikoje. Bet ji gavo
• Anglijo. karalienė Elzbie- įspėjimą, kad bus nužudyta, 

ta ir jos vyras lankysis Amen- jei ką nors pasakys.
koje spalio 16—21.

žimas laikysis Vengrijoje ir be
Sovietų kariuomenės, pasiūlė:
tegul Sovietai pamėgina ir ati
traukia savo
Vengrijos; už tai Vakarai ga- kas nenori palikti savo namo y jj Tribūne’
lėtų pasirūpinti, kad Norvegi- be policijos^ giobos. Tas pačias Times” tai nutylėjo/ tik infor- Y» anot Diefenbakerio, Ka
ributų palikta neutrali; o jei- *“ ■ - —
gu Sovietai nenori pasitraukti

Dulles pareiškė, kad Ameri- Komunistinė* Kinijos priešliek- ją 66 kartus; kad dalyvavo ir 
kos nusiginklavimo planas ga- tuviniai pabūklai birželio 12 Kinijos naciolanistai lakūnai 
Ii ilgiau užtrukti, nes Amerika popiet pašovė Amerikos lėk- Amerikos lėktuvais; du iš ke- 
lauks, iki dėl jo pasisakys są- tuvą. Lėktuvas pasiekė savo 
jungininkai, o teikis klausimas bazę, iš kurios buvo išskridęs 
nesąs taip greitai sprendžia- — lėktuvnešį Homet. Tai įvy- 
mas. ko Kinijos jūroje tarp Swa-

tow ir Fonnozos 8 mylios nuo 
Kinijos krantų. '

Amerikos informacijos pra
neša, kad lėktuvas buvo įpras
tinėje kelionėje, kontroliuoda
mas tarptautinius vandenis 
tarp Kinijos- ir. Formozos. Au
kų nebuvo. 

Komunistų kinų radijas 
pranešė padidintai — kad iš 
lėktuvnešio Hornet buvo paki
lę 23 grupės ir įskridę į Kini-

Laikas reikalauja teisybės
...... - ... „ Pirmojo karo metu AnglijosŠito istorinio žaidimo - vy- .... . .... . diplomatas Roger Casementnaudas veikėjas yra kapito- .. .. _. pabėgo i Vokietiją. Ten jis nonas Alan Villiers, australas. . C._ „ .. . į. . . , „ re jo tęsti kovą pnes Angliją uzTačiau ns pasisakė, kad tas .. ... . .

imsimu. , Airijos išlaisvinimą. Vokiečių
povandeninis laivas jį atvežė 
slapta į Airija. Bet čia jis buvo 
suimtas ir nuteistas mirti. An-

Valst sekr. J. F. Dulles bir- Washingtoną aiškintis dėl san- 
želio 11 spaudos, buvo spau- tykių su sąjungininkais. Ofi- 
džiamas labUusiaidėlpreri- cialiaibuyopaaiškmta, kad jis 
dento patarėjo Stasseno elge- atvykęs į sūnaus mokslo pa
što Londone. Iš Dulles labai at
sargių pareiškimų spauda pa
darė tokias išvadas:

— Dulles pripažino skilimą 
tarp sąjungininkų nusiginkla
vimo reikalu.

— Anglai ir prancūzai suer
zinti, kad Stassenas atidengė 
planus rusam.-

Dar nesusitaręs su Anglija, 
Prancūzija ir Kanada dėl nusi
ginklavimo projekto, kurį Stas- 
senas nusivežė iš Amerikos j MOKĖ STASSENĄ
Londoną, jis privačiai apie tą 
planą painformavo Sovietų at
stovą. Anglam ir prancūzam 
tai sukėlė įtarimą. kad Stasse- 
nas nori susitarti su Sovietais, 
palikdamas anglus ir prancū
zus šalia ir mažindamas tuo 
būdu sąjungininkų reikšmę. 
Anglai ir prancūzai sukėlė 
aliarmą Washingtone. Tada 
Stassenas buvo peršauktas į

cialinio kredito” grupėm, ku- Vliko grupių pasitarimas, 
rios turi drauge 43 atstovus.

ve viešosios opinijos. Šen. W. Knowlandas, atsi- bėjime spaudai birželio 11 pa- nenorėjęs siūlyti be susiprati- Konservatoriai labiau pabrė-
• Maskvoje birželio 11 atvy- šiais metais Anglijoje išlei- liepdamas dėl Chruščiovo pa- reiškė, kad Amerika negali mo su pačia Norvegija. žia kovą su komunizmu ir pa-

vergtųjų išlaisvinimą. Labiau 
siejasi su Anglija nei liberalai,

Tėvai ir vaikai 
Lenkijos teismas patvirtino, 

kad Rochesterio gyventoja Bo- 
zyk turi- teisę atsiimti iš Len
kijos savo 13 metų dukterį. 
Duktė, kuri ilgą laiką spyrėsi, Prancūzijos parlamentas dė savais pasikalbėjimais, 
puolėsi motinai ant kaklo, kai birželio 13 patvirtino Maurice Priėmė naują min. pirmininką 
policija ją atskyrė nuo globėjo Bourges Maunoury vyriausy- be entuziazmo. Ir nebalsavo 
ir atvedė pas motiną. bę 240 balsų prieš 194. Kad prieš, nes jau artinasi atosto-

Chicagoje rusai Kozmin su- gautų absoliutinę daugumą, gos . ir reikia valdžios krizę ati
trūko dar 58 balmj. Bet jis dėti bent iki rudens. Atidėti 
buvo patvirtintas dėl to, kad nelaimę, kol galima. O tą ne- 
kiti susilaikė. Visai susilaikė laimę artina neišvengiamai du 
MRP atstovai. dalykai: pasyvus Prancūzijos

Bourges Maunoury tėra 42 prekybos su užsieniu balansas 
metų, jauniausias ministerįs ir Alžiro karas, kuris tik žiau- 
pirmininkas nuo 1883 metų, rėja ir stiprėja ir kuris kasmet 
rezistencijos dalyvis. Tačiau pareikalauja po vieną milijar-

Akbuftaių dalyvavo jau 11 vyriausybių, dą dolerių.
Alžire birželio 11 jaunų eu- Paskutinėj buvo apsaugos mi-

• Jordseiji liepė iMkraus- ropiečių masė surengė mitingą nisteriu. Naujos pn^ramos « New Yorke Pennsylvania
tyti Egipto atstovui Kaltino, h* pogromą musutanoąam. Už- neatsinešė. Kartojo veik tą pa- stotyje buvo rasta namų dar-
kad jto dalyvavęs sąmoksle muM 5, sužeidė 17, sudegino dą kaip jo pirmstakas soda- n-y.
prieš vadovaujančius asmenis 100 krautuvių, 15 automoMHų Hstas MoHet Žadėjo pakeiti . pm. -
tuo metu, kai Jordanijoje lan- sudegino. Tai buvo atsilygini- mokesčius. Žadėjo baigti karą TZ?
kM Saudi Arabijos karalius, mes ui terorą karino, kur ui- Alžire, bet laikydamas dnova ar yra laiko-

galvojo grįžti į Rusiją, nors 
teismas išųirendė, kad vaikam

• MaBjes naujas min. pirm. jei jie liks Ameri-
Zo3 pasitraukė. Atsisakė rem- 4 vaikus, kurių
tie neofašistu bahais. Kairieū vienas dar kūdikis, abudu iš- sodSstaT^ bendrada’ vyko. Kurį laiką abudu buvo 

bfauja su komunistais, ir vėl ^vę psichiatrinėje ligoninėj, 
pėririūlė sudalyti koabciją su

kurie stengėsi Kanadą nuo . _
Anglijos atpalaiduoti Konaer- *menl’ .»"«*■?• Su™-
vatortai labiau nori pabrėžti *«. 8™""? >»• “
Kanados nepriklausomybę nuo tai esjs gahngKms ęnklas už 

vandenilio bombą. “Jeigu mu

mintis pasakė ir spauda. Ne- muodamas apie Knowlando “a(ia būti laikoma Jung- pa
buvo patenkintas senatoriaus kalbą ir kitą dieną jo siūlymą timų y lų 9 nanu- 
pareiškimu ir Norvegijos min. kritikuodamas, 
pirmininkas. Pats senatorius 

vimą paaiškino, kad jis buvęs bio-
Valst. sekr. Dulles pasikal- gai suprastas, nes jis nieko ir

Maskvos radijas paskelbė, 
kad pernai balandžio 19 din
gęs Anglijos naras Crabbas 
buvęs pasamdytas amerikie
čių Sovietų laivui “Ordžoni- 
kidze” šnipinėti. Anglai dar 
tebetiria. ar rastas be galvos 
lavonas su naro drabužiais yra 
Crabbo ar ne.

kelionės žaidimas buvęs vie
nas nemalonumas plaukti pri
mityviausiom sąlygom ir pri-

Apie vienybę tebesitaria
Nors konservatoriai dabar Birželio 8 New Yorke JvykO 

d-džiausią partija ir valdžią su- antras trijų komisijų susitiki- 
daryti turėtų jos pirmininkas mas politinės vadovybės vieny- 
Diefenbaker, bet ji viena dau- bei atstatyti. Buvo išklausyti 
gumos nesudaro: parlamente atsakymai į Vliko grupių ko- 
yra 265 atstovai Jai tektų dė- misijos 7 punktus, kuriais bū
tis į koaliciją su socialistais, vo siūloma grįsti bendras dar- 
kurie turi 24 atstovus. Dėl to bas. Tos pačios komisijos siū- 
dar turi vilties išsilaikyti vai- lymu, tolimesnis pasikalbę jimas 
džioje ir liberalai, sudarydami atidėtas iki birželio 21, o birže-

Kanados parlamento rinki
mai pirmadienį davė nelauktus 
rezultatus. Laimėjo konserva
toriai 110 vietų, turėjo 51. Lig
šiolinė didžiausia ir valdžią tu
rėjusi savo rankose partija Ii- biuro reikalas dar būsiąs 
beralai tegavo 103 vietas, o tu- naujo persvarstytas. - 
re jo 170. Valdžioje išbuvo li
beralai 22 metus.
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IBMT Jamaikos linija, Forešt Parkway stotis.)

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

vieną

M. and Z. Collision Works

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.lausia
IOS uzuo-

žinti:
VYT. BELECKAS savininkasKonsuliarinės Tarnybos.

Baras. Salė vestuvėms,

marus, ete
1883 MADISON ST.

Nuliūdusios
Marė Žadeikienė

Mirga Žadeikytė

komybės nuo savęs.

nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

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

NAKE THE SOLEMN NOVENA AT THE SHRINE!

KENNEBUNKPORT, MAINE

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu

a) kad Lietuvių taniai pri
klauso politinio apsisprendimo

FOTO STLDIJA 
P. GAUB YS, savininkas

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms

Mūsų širdingiausia padėka

jog prieš Kanados rinkimus

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

Pirma rezoliucija pasisako
kiau: “Mes M'galime parodyti visiems lietuviams, atsilankiu-

buvo išspręstas — UŽ neprik
lausomybę pasisakyta. Tai ste
los, kad, kairiosios^grupės Bė
jo iš seimo,—guodė kųn. J. 
Tumas Vaižgantas, — . reikėjo 
jiem tai padaryti prieš balsa
vimą. Dabar per vėlu... .

Giedoję internacionalą ir iš
ėję iš seimo susirinko skyrium 
ir priėmė savo rezoliuciją,

SAMUEL BECKENSTEIN, INC. - -
TRYS DIDELES KRAUTUVES -- 

Irt Orchard St 125 Orehard St. 1M Orehard SU N. Y. C.
r- GRamercy 5-4525

.Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. ? .
Privažiavimas: S. Ave. Ind. Line. Train D iki Delanęy St. Nuočia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St. .

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 16 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol-), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Petrapilio seimas * palaidojo 
lietuvių vienybę, tačiau laido
tuvės davė dvigubai gerą vai
sių. Nepriklausomybės reika- rankų, kad galėtų jas atgręžti 

lietu- link Helsinkio, priyerstisuo-

grade drauge su komunistais, 
Kapsukui Mickevičiui vadovau
jant, buvo sudarę “Lietuvių 
komisariatą, kuris dirbo kaip 
bolševikų valdžios sekcija.

Bolševikų tas komisariatas 
ir lietuvių taryba rungtyniavo 
dėl įtakos tremtinių masėse. 
Baigėsi tuo, kad komisariatas, 
Vadovaujant Kapsukui, Petruš
kevičiui, Bielskiui, Požėlai, prie

varta užgrobė Centralinį Ko
mitetą ir jo turtą, o veik visi 
Lietuvių Tarybos nariai, išsky
rus jos pirmininką Pr. Mašio
tą, buvo suimti ir sukišti į ka
lėjimą. _ ... ,

Tai dėjos, tuo pačiu metu, 
kai kiti socialdemokratai, ku
rie buvo pačioje Lietuvoje, ko
vojo Lietuvos Taryboje už ne
priklausomą Lietuvą. M.

darni turėtų sakyti, kad buvo nuo Rusijos ir tuo pačiu nuo to Rusuos 
nedėmokratai tie Amerikos Rusijos socialistą.
ir Šveicarijos ir Skandinavijos
lietuviai, kurie ; pasisakė už
nepriklausomą Lietuvą? Taip
Fi_ia'n-*aai n ***
■VIa liną TBK DO*S4*VvK9l*

Tikroji priežastis buvo giles
nė. Būtent, dvasinis artimas lavintas išpopuliarino _____
lietuvių socialistų susigyveni- vius tarp kitų Rusijoje buvu-

sų. tautų. Jis buvo taip pat elek
trinis šokas patiem socialisti
nės- linkmės veikėjam, kad pa
darytų savo galvojime revizi-

Kitas šokas lietuviam, pa
tikėjusieji Rusijos socialistų 
pažadais, buvo Rusijos suva
žiavimas Maskvoje, kur dalyva
vo dūmų atstovai, organizaci
jų atstovai. Jame Kerenskis 
kreipėsi į Suomiją, kuri buvo 
jau tuo metu paskelbusi savo 
nepriklausomybę. Kerenskis 
kalbėjo

“Tegul Suomija nemano, kad

niai žodžiai bus vykdomi rin
kimus laimėjus.
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mas su Rusijos socialistais, su 
jų dvasia, tikėjimas, kad jie 
neša Rusijai ir kitiem laisvę 
ir gerovę ir dėl to nenoras nuo 
jų skirtis.
Antrosios rezoliucijos šalinin
kai utopiškai tikėjo Rusijos 
socialistais; ■ '

Toje Rusijos socialistų dva
sioje išaugusiem lietuviam so
cialistam sunku buvo išsiva
duoti ir padaryti žingsnį į ne
priklausomybę. Reikėjo drą
sos, rizikos; nes reikėjo anuo 
revoliucijos metu padaryti dar 

revoliuciją — skirtis

už reikalavimą nepriklausomy- T. žiburiai gegužio 30 rašo,
bės. Ne tą nepriklausomybę
skelbia, kaip kai kurie dabar laikraštis kreipėsi i tris Kana-
mėgina aiškinti, bet tik jos rei- dos partjjas. kad ‘ pasisakytų. ? kit0 konservatorių pa
kalauja. kaip žiūri į Lietuvos ir kitų reiškimo spaudai, duoto balan-

Antra rezoliucija pasisako pavergtųjų išsivadavimo klau- d^° 26- kartoja “Žiburiai”:
- - - “Mūsų pažiūra kaip ir anks-

skaitlingų lietuvių visuomenės 
organizacijų laisvame pasauly
je, spaudos ir pavienių asme
nų: asmeniškai, telegramomis, 
laiškais ir laikraščių straips
niais bei skelbimais.

vorgtiem žmonėm laisvus rin
kimus. Visos kitos kalbos apie

darbininkų nori jose dalyvau
ti. Jie kelia mintį įvesti ir Olan
dijoje penkių (Benų, darbo sa
vaitę. Tiria šeštadienį galės bū
ti pramogos, o sekmadienį tik
ra poilsio ir rimties diena.

t ir traukimosi nuo Rusijos soči- I 
' alistų. Jie ėjo kitu kėliu. |

M*”— y Kai Voroneže buvo sušauktas I 
vėl visų partijų suvažiavimas |

“ “ * vienybės ieškant ir mėginant 
iš naujo sudaryti bendrą orga
ną, kuris po Petrapilio seimo f 
buvo pabiręs pasisekė sudary- ► 
ti “Rusijos lietuvių tautos ta- *

y, _ rybą1’ bet jaube-socialdemOk^
mius, o sykiu ir kitas tautas, ratu. .Socialdemokratai Petro- J 
kurios panorėtų nuo Rusijos 
skirtis".

Tai jis pasakė, anot Yčo, su 
atitinkamais gestais" ir trepen
damas koja, isteriškai daužy
damas kumščiu per stala. Jo 
klausydami; latviai, estai, gru
zinai, ukrainiečiai ir mes, lie
tuviai, aiškiai supratome, kad 
nedaug tėra skirtumo tarp se
nosios ir nauįosioė-Rusijos pa
vergtųjų tautų klausimu... 
Nuo to Laiko Lietuvos visuome
nės nuomonė jau labiau pra
dėjo kristalizuotis ir pačiųjų 
kairiųjų, bent liaudininkų ei-

vimas
Olandijos kai kurios didelės 

firmos pasiūlė pramogų rengė
jam nerengti sporto pramogų 
darbo dienom, nes daugelis

JOS SKIRIASI? /'
Kai nulukšteni rezoliucijom 

būdingus tuščius rūbelius, tai 
jose randi, kad ir vieni ir ki
ti vadina save “Lietuvių sei
mu”. Tačiau atsiskyrėliai dar 
pridėjo sau pažyminį — “iš
blaškyta po Rusiją demokrati
nė lietuvių tautos dalis”. Va
dinas, tie, kurie pasisakė už 
nepriklausomybės reikalavimą, 
jų akyse jau nėra demokratai. 
Tie buržujai ir nacionalistai...

Pirmos rezoliucijos esminiai 
žodžiai yra šie: 
^..nutarė:

1. Visa etnografinė Lietuva 
privalo tapti nepriklausoma 
valstybė, nuolatinai neutrali.

2 ^I°s .neutralumas 'privalo 
būti garantuotas Taikos Kon
greso.

3. Taikos Kongrese turi bū
ti Lietuvos atstovai.

4. Lietuvos valdymo būdą ir 
vidaus tvarką turi nustatyti su
kviestas visuotiniu, lygiu ir 
slaptu balsavimu Steigiamasis 
Lietuvos Susirinkimas.

Antroje esminis pareiškimas

HARRY S. TRUMAN su žmona New Yorko ligoninėje džiaugiasi jg dukters Margaritos pirmuo
ju kūdikiu.

jūsų reikalų supratimą, kad siems šermenyse, aukavusiems 
mes darysime viską per tarp- šv. Mišias, atsiuntusiems gra- 
tautines organizacijas, pav. per žiąusias gėles bei puošniausius 
jungtines Tautas, jog būtų im- vainikus ir padėjusioms bei da- 

_ ................................ tąsi išlaisvinimo reikalu akci- lyvavusiems laidotuvėse, paly-
už reikalavimą apsisprendimo, simą. Pirmiausia atsiliepė kon- *‘MŪSM Pažiūra kaiP ir anks: jos”. Mes galime be atvangos dint Velionį į amžino atilsio d ‘
kūrė reiškia palikti klausimą servatorių naujasis lyderis U.J. č*au ^ra PaPras*a — turi būti § .S-gos sakyti, kad ši valsty- vietą. • a -*-• iri
ten’seime nespręstą, ar Lietu- Diefenbaker. Jis rašė “T. žibu- suteikiama visoks galimas pa- dedasi. jog keičia kryptį; Tegul Visagalė atlygina S IjAfnvill AmPriKOS PlIlCČill K III 03 S W 
va turi būti nepriklausoma ar riam”: drąsinimas tom tautom, kurios MJej .ro<|yti jog Jums visiems. į 1 mvviųmuv g

atsidūrė už geležinės uždangos, . x ..
kad Pabaltijos ir satelitų tau- ™ kėlė*9* teiskite m* 
tos tikėtųsi, jog vieną dieną 
jos bus išlaisvintos

liktė Rusijos ribose, palikti jį 
spręsti patiem lietuvėm, ku
rie yra Lietuvoje. Tokis nuta
rimas reiškia nusiėmima atsa-

Stovykla prasideda birtrHo 29 d. ir baigiasi liepos 27 d. 
Vadovauja prityrę stovyklavimo žinovai ir kultūrininkai 
Stovyklautojai iš New Yorko apylinkės atvežami mūsų 

parūpintomis priemonėms, jei to pageidaujama.

Tokiu atveju Diefenbakerio 
pozicija labai sustiprėjo. Sus
tiprėjo gal būt, tų pačių naujų 
balsuotų pastangom, ir pas
tariesiem dabar tenka laukti, 
kiek Diefenbakerio rinkimi-

"Aš galiu jus užtikrinti, kad 
kaip progresyvių konservatorių 
lyderis aš ir toliau nesiliausiu 
skatinti Kanados politiką, 
kiančią kuo greitesnio išlaisvi- Niekas neturi drąsos dabar pa- žmonių laisvę yra tik tušti žo- butinių rinkimu jau buvo pri-

KUR BUVO TIKROJI PRIE- rytų Europos pavergtų sakyti, kaus tas išlaisvinimas džiai ir tikra gėda”. Mobilizuo- augę dabar aįie 400,000 iš
ŽASTIS, KAD DALIS LIETU- tautų, kurios buvo pajungtos įvyks, ypač kad iis išlaisvini- jaht laisvojo pasaulio nuomonę bendro 9 mil. baėuotojų skai-
VIŲ NESIDĖJO SU TAIS, KU- komunistų valdymui. mas vestų j karą, bet mes turi- per Jungtines Tautas, reikia čiaus.
RIE REIKALAVO LIETUVAI Konservatorių partija jau dau- pRvurgtom tavNm įrodyti, visuomet Sov. Rusijai priminti, ' Į)ar nežinia, ar ligšioliniai li-
NEPRIKLAUSOMYBĖS IR TOS geliu progų yra pakartotinai "»•» rūpinamės jom ir kad jog neduodant pavergtom tau- beralai išsilaikys valdžioje, ar
ATSAKOMYBES NEPRISIĖMĖ? pasisakiusi stipriai remianti ši- i®® privalo Išlaikyti laisvės vii- tom laisvės, kalbos apie demo bus sudaryta konservatorių ko-

Šiandien kai kurie nori aiš- tų tautų išlaėvinimą. ir aš jus kratiįą yra bevertės". alicija su kitom partijom. Ta-
kinti, kad jie norėję būti de- užtikrinu, kad mūsų nusistaty- prješ keletą metų aš buvau ry- Tokiaė pareiškimais kreipė- čiau jau dabar aišku, kad libe- .
mokratai ir nenorėję paveržti nias šiuo reikalu liks nepasi- tų Vokietijoje ir turėjau pro- si energingas konservatorių ralai daug pralaimėjo ir Die- uomavimo rei u • ip’i cs į manegerį . *.
sau teisės, kuri priklauso tau- keitęs”. gos pasikalbėti, su žmonėm iš lyderis, tikėdamas naujų imi- fenbaker labai daug laimėjo.
tai pasisakyti, ko ji nori— ar Kokiu būdu konservatorių už geležinės uždangos. Dažnai grantų, jau suspėjusių virsti Anot NYT, balsavimo rezulta-
būti nepriklausoma ar dalim lyderis supranta kovą už pa- manęs jie klausė: “Ką jūs dėl piliečiais, paramos. O tų nau- tai pasirodė daug geresni, nei Mi
kitos valstybės. Bet taip galvo- vergtų tautų išlaisvinimą, ma- mūsų padarysite?“ Aš, atsa- jų piliečių balsuotųjų po pas- konservatoriai tikėjosi, ir daug

blogesni.' nei liberalai bijojosi. .................................................................................................................... .’ ’

TO ST. ANNE Be BEAUPRE. QUEBEC JVLY 14-2?
York Aro Pilbrimu Lv. Grand CėnL Ste. 0:30 A.M.. July 1® 

/ vta SprtngfleM and Montreal—Retum 0:55 P.M.. July 27 
Special Coachcs to Montreal; Spcc. Pullman, Montr.-St. Anne'a

Round Trip Fane fr. N. T. City Upper Berti), S54A0; Lower. S5A00 
Rm. and Board at ShHne —heteis, SM0 up; private, 44.00 up
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Padėka
Gegužio mėn. 11 d. mirus 

Povilui žadeikiui, Lietuvos Ne
paprastam Pasiuntiniui ir Įga
liotam Ministrui Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, mudvie
jų mylimam ir brangiam Vy
rui ir Tėveliui, mūsų nepap
rastai skaudaus liūdesio valan
doje, reiškiame 
padėką ųžT^apt 
jautos' pareiški 
kijos, Lietuvos

kad savo politinį likimą 
lietuvių tauta turi teisę spręs
ti laisvai išrinktame Lietuvos

Dvasiš- 
imatinės

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

...nutarė:
1. kreiptis Į Laikinąją Rusi

jos valdžią, taip pat į visas 
valstybes, sąjungininkes bei 
neutralias, ir reikalauti pripa-



rais norais ir laiko, kad kiek
vienas laisvinimo veiksnys at
lieka Lietuvai naudingą dar
bą.

DARSlfetNK.A'-s

Nuo ko suskilimas priklauso'

Bryan J. McEntegart IMI; po- 
pie&aus Pijaus XII buyopa- 
keltas | Jo Šventenybės rūmų 
prelatus. 1943 buvo konsekruo
tas Ogdensburgo vyskupu. To- 
se pareigose išbuvo dešimtį me
tų. Sudegus šv. Marijos kated
rai, pastatė gražią naują šven
tovę.

Iš Ogdensburgo vyskupo pa
reigų atleistas 1953 liepos 11grupėm buvo sukėlę vilčių su- 

sulaukti Lietuvos laisvinimo 
darbe didesnio sutarimo. Nė
ra abejonės, kad lietuvių visuo
menė to pageidauja ir laukia. 
Tik ji pati nieko čia padaryti 
negali, kai nėra priemonių pa
reikšti jai savo nusistatymą rin
kimais ar kitu kuriuo būdu. 
Kas ragina neaukoti laisvini
mo reikalam, jei tai eina Vli-

•rookiyn. N. V. 
H*W y*ar 
For«iS<

VHko pasitarimai su kitom didelės savo krašto nelaimės 
akivaizdoje žmonės nepajėgia 
krūvon sutelkti visų savo jėgų.

Kai tie patys reiškiniai nesve
timi ir lietuviam, tai jie įgauna 
visuotinumo pobūdį. Atrodo, 
tartum ne nuo pačių žmonių 
priklausytų, kad jie neįstengia 
vieni su kitais susikalbėti, 
nors to labai nori. Nuo ko ta
da suskilimas priklauso?

Walter P. KeHenberg. Jo insta- 11jIfr
Hacija įvyko gegužio 28. Nau- 
joji vyskupija, apimanti Nas- _I
sau ir Sutelk sritis, turi 111 
parapijų, 354 kunigus ir 482.
716 parapiečių. Nei viena lie- 
tuvių parapiją į naująją diece- 
ziją neįėjo.

Visos liko sumažintoje Bro-
okiyno di^aziiop, kuri dabar SfSftHgT mūM her.

nuo bolševikų teroro. Tuo tar-

kad toji nelaimė tvirtai sujung 
anksčiau ir vėliau pabėgusius

kunigu buvo Įšventintas 1917 
rugsėjo 8. Magistro laipsnį iš 
socialogijos mokslų gavo Kata
likų universitete 1918. Dvejus 
metus mokslus dar gilinęs ,pas
kui 23 metus dirbo New Yor- 
ko diecezijoje (socialinėje ak
cijoje) ir profesoriavo Fordha- 
m universitete (1920-30). Pra- 
ėjusid karo metu (1943) suor
ganizavo NCWC, kurią lietu
viai tremtiniai gerai žino iš 
suteiktos pagalbos Europoje ir 
emigruojant į JAV. Baltas taip

turi 216 parapijų, 1039 kuni
gus ir 1,014,882 tikinčiųjų. 
Naujuoju ordinaru paskirtas 
vysk. Bryan Joseph McEnte
gart, kuris dešimtį metų taip 
pat yra buvęs Ogdensburgo 
vyskupu, kol buvo paskirtas 
rektorium Katalikų universite
to Washingtone. Jo instaliaci
ja įvyko birželio 13.

Vysk. . Bryan J. McEntegart 
gimė Nevv Yorke 1893 sausio 
5. Mokėsi katedros mokykloje 
ir Manhattano kolegijoje, ku
rią baigė 1913. Baigęs šv. Juo

zapo seminariją Dunvvoodie,

Dsi:n6’e iš viršaus < ap ii-:
1. KATALIKŲ UNIVERSITETO 
Washingtone graduanK sveifcitrsl su

v rektor um vysk. Bryan J. McEnte-
ga-L Vidury stovi Wa3hing'.ono at

ris kartu yra ir universiteto kancle
ris. Birželio 9 jis atsisvc.kinc p su
traukianti rektorių.

2. NCWC DIREKTORIUM b~d ma* 
vysk. Bryan J. McEntegart. grĮręs 
iš Italijos, pasitinkami- Nėw Yorke 
jo globojamų vaikų (1943).

3. DU NAUJI Bronklyno miesto vvs- 
kupai: Rockville Centre vysk. Wal- 
ter P. Kellenberg ir Brooklyno vysk. 
Bryan J. McEntegart (deš.).

ir paskirtas Katalikų universi- . 
teto Washingtone rektorium, 
šias pareigas ėjo ligi dabar. Su 
rektoriaus pareigom atsisveiki
no birželio 9 metinėse univer
siteto iškilmėse. Jų metu įteikė 
diplomus 354 magistram ir 94 
daktaram.

Vysk. Bryan J. McEntegart 
yra teologijos daktaras ir gar
bės daktaras Manhattano kole- 
kolegijos, Fordhamo universi
teto, šv. Bonaventūro universi
teto, šv. Mykolo kolegijos ir 
Dublino, universiteto.

Vysk. Bryan J. McEntegart 
yra iš eilės ketvirtasis B’klyno 
diecezijos ordinaras. Brookly
no vyskupija buvo įkurta 1853. 
Tada JAV tebuvo~iš' vis<r 40 
vyskupijų. Dabar yra 105 vys
kupijos ir 25 arkivyskupijos.

Naujasis vyskupas pareigas 
perėmė birželio 12 iš Msgr. Ed- 
ward P. Hoar, kuris buvo die
cezijos administratorium po 
arkivysk. Molloy mirties (nuo 
1956 lapkričio 26). Pareigų pe
rėmimo ceremonijose dalyvavo 
diecezijos patarėjų taryba, ku
riai iš lietuvių priklauso preL 
J. Balkūnas.
. Birželio 13, ketvirtadieni, šv.

, (Nukelta į 8 psl.)

mo reikalas tepriklauso nuo 
grupės, o ne nuo asmeniško nu
sistatymo dėl kurių nors moty
vų, iŠ tikrųjų nebūtų nuošir
dus, nes mūsų grupėm kai ku
rie asmenys turi lemiamos į- 

pu naujieji bėgliai įnešė dar takos. Iš jų ir laukiama dides- 
daugiau kivirčų Vadinasi, net nio nuolaidumo bei sutarimo. jo EnaceLeNciJA vysk, bryan josuph mcchVi

ko vedamajai akcijai, ragina 
išsijungti iš laisvės kovos tą

jokiom aplinkybėm kitiem nusi
leisti ir prie jų prisiderinti, au
kodamas savo pamėgimus, savo 
įpratimus, kartais net (tam tik
rose ribose) principinį savo nu
sistatymą, yra žmogus nevisuo-

dimas dėl bendro darbo ir di
desnis paskatinimas bent savo 
auka visiems įsijungti į laisvi
nimo kovą pirmiausia priklau
so nuo pačių politiniu grupų 
ar net nuo tų grupių vadų, 
kurių pasitarimai, deja, tuo 
tarpu nedavė apčiuopiamų re
zultatų. Visi pabrėžia, kad 
jiem labai rūpi Lietuvos lais
vė, ir dėl to abejoti taip pat 
negalima, — tačiau tame rū
pestyje virs dar neranda būdų 
ir priemonių vieningai dirbti. 
Soskitimas tebetveria toliau.

Suskilimas, kuris apskritai 
yra būdingas laisvojo pasaulio 
kovai su pavergėjais, pasirodo, 
nėra svetimas nė pačių paverg
tųjų tautų žmonėm, atsidūrū- 
siem už geležinės sienos. Ro
dos, jie galėtų ir turėtų būti

nimo taktas iš kiekvieno žmo
gaus reikalauja tam tikro kom
promiso... Jei, pavyždžiui, žmo
gus norėtų kiekvienom aplinky
bėm elgtis taip, kaip jam pa
tinka; sakyti tai, kas jam gal
von ateina; reikalauti iš visų 
kitų veikti taip, kaip jis laiko 
tikslinga; neduoti savęs palen
kti į tai, kas jam nėra malo
nu, simpatinga ar naudinga— 
tai toks žmogus, kad ir visai 
tiesus ir atviras, iš tikrųjų 
pasidarytų visuomenei nepa
kenčiamas individas . . . 
Gyvenimo ir veikimo prak
tikoje dažnai tenka nusileis-

kia net tai daryti tam, kad ne
būtų praloštas visas veikimo 
reikalas” (St. Šalkauskis).

Vadinasi, nuo žmogaus vis 
patys vieningiausi, o vis dėlto dėlto labai daug kas priklauso, 
jų sutarimas tebelieka siekiniu Kas norėtų sakyti, kad susitari- 
kone kiekvienai egzilinei gru
pei. Antai, vengrų sukilimui ne-

Jonas pariliko savo vietose.

tuos negandus, kurie taip tik
rai piešė kankinių, namų savi-

dė. visos kovos gretos.
— Šeimininkas! Dangiškasis

pradėjęs su Budriom karštą 
duetą. Laimė, kad Budrius bu
vo pririštas prie lovos kojos.

Zuzana švelniu nusižemini
mu stengėsi nuginkluoti įpyku-

niai! Baterijos vyno! Katilai 
dešrų! Viso yra! Net kavos ne
trūksta! Tai gal čia kokie ku
nigaikščiai gyvena? Nebepažįs-

skalbimo išbrinkusios rankos 
dabar apmaustytos baltomis 
pirštinaitėmis? O tamsta, ar 
tai tamsta esi anas iš tarnybos

viais. Tuo būdu saugomos gim
tosios senienos. Namai, kuriuo- 

į kokią nors skylę ir nė" ne- se gyvena patsai ponas Tara-

da tvarkingai mokėdavome.
— AŠ nieko nežinau. Už tai,

. kas “buvo”, ir žydas nieko ne
tartos, kai buvo laimingesni lai- turtinga Raibėją, kurtos nuo duos. Turite pinigų, ar neturi- 
kai, gėrėdavosi plačių gatvių ««—*-« »

riam nebeliko nieko daugiau, 
pariklaurių, kas jūs, tai pariva- rių miesto dalių paminklų; tai. r™7”? U plėšiamas? Bet jeigu jums prabilo tėvas Adomas.

svorio, pro savo viešpaties ko- Šalinti; man tenka, jeigu kas

3

r- Kodėl? Juk vienas aš ne-

’ . V

— Tai atvažiuoja, vadinasi, 
— išvadtogai tarė Jonas. — 
Už tai reikia jis pasveikinti gar
siu vaito. Stokite viri į eilę!

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI-

jo išsigandusi ir bėgdama su di- Ponas Tarasas priemiestyje 
dėlių išgąsčiu šaukė: turi septynis namus, o jie jam

—O Dieve, Dieve! Tai ne kasmet sudaro mažių mažiau- 
omnibusas sustojo prie mūsų šia pajamų tiek, kiek jis mokė- 
vartų, bet kraustomasis veži
mas, ir ne ponas Makaras iš jo 
išlipo, bet ponas Tarasas, na
mų savininkas!

— Ponas Tarasas!
Šį magiškąjį žodį išgirdus,

Kiekvienas gali gauti nemažą 
jo davinį.

— Ai, ai; — šaukė jis, įeida
mas į Kapotų butą, atidaryda
mas sau duris bambukine laz
dele su elnio kaulo rankena.

— Puikūs, nepaprasti dalykai! 
Kas tai būtų? Puota? Kažkokios 
sąjungos pokylis? Seimo rinki
mai Nuomos už butą neįsten
gia sumokėti, o pokylius dary-

bar omnibuso bus beieškąs, —
— Ai, tu išdykėli, Praneli!
- paraudo Zuzana, — juk tu Panelė Ūdija skatino čičytę:

vis dėlto nenorėsi man tokios — Mažyte, ar dar nematyti
omnibuso iš miesto atvažiuo
jant?

Matau, matau! Kaip tik į mū-
pajaunys visada pirmutinis ap
suka jaunąją.

Ir Ripkė nenorėjo nusileis
ti Pranui:

—Na, o aš turėsiu bent du
kart apsisukti su jaunuoju. Tai

šaukė traukdamasi Gagijulė.
— Štai ir atsirado nepagei

daujamas velnias mums ant 
sprando! —-•suriko Ripkė ir 
griūte įgriuvo į šalinaitę.

— Snargliai! — šaukė čigo
nas čyga savo sūnums: — tuoj 
man paslėpkite skripkas! Mau- 
kit greičiau iš čia, pasislėpkite

jo už juos viešosios varžytynė
se nusipirkdamas, kad nugriau
tu. Sakykime, Elzbietos alieju
je, kur ketinama statyti nauja
sis trobesys, stovi senas name
lis. Kas apsiima šį nampalaikį 
sugriauti ir išvežti, tas visą jo 
medžiagą gauna veltui Iš tokio 
laužo ponas Tarasas priemies
tyje stato naujus namus. Kiek
vienas lango rėmas, kiekvienos 
durys, visos langinės, kurios 
dabar iš najo nudažytos švyti 
anose nuošaliose gatvelėse, ki- W Ar tai tu esi ana ne-

tą ir sugriūva, mokėti penki 
guldenai pabaudos; vasarą man 
tenka liepti laistyti šaligatvius 
ir gatves; man tenka namai ap-' 
drausti, taisyti, baltyti, dengti, 
dezinfekuoti, o kada liūtys už
tvenkia gatves — man tenka 
nuleisti vanduo. Man reikia rū
pinti butų kariuomenei, rašyti 
mokesčių lapai, turėti paruoš
tus ratus, statines ir kibirus ug- ~.

cento atiduosime. Tačiau ir 
mums priklauso gauti iš kitų 
— mums nesumoka to, kas 
mums priklauso. Juk tamsta niagesiams. Jeigu man kur

nors išgriūva siena, tai aš, no
rėdamas ją atstatyti, turiu ra
šyti prašymą statybos skyriui... 
Ar jūs manote, kad man visa 
tai yra labai malonu?

Garbingasis pilietis net mitei Jeigu turite, tai mokėkite, 
o jeigu neturite, tai pokylių ne
kelkite. Juk tiesa? Juk tiesa, 
kad kiekvienas iŠ jūsų, kai tik 
ima kur nors pro stogą tekėti, ninkais vadinamų, laimę. Kai 
tuojau atbėga skųstis ir šauk- jam pagaliau pritrūko siūlo,

-

1
apsisuktų gaiva, kad jį šokino 
Faiotos motereie.

— Visa tai Ubai gražu, ką 
jūs Čia kalbate, mano brangie
ji ponai, — pastebėjo policinin
kas, —- bet jam mėtis būtų atei
ti ir tam budėtojui m induttu.

— Beje, aš tik dabar atsimi
niau! — sušneko Gagijulė. — 
Pbnas budėtojas man pasakė,

užpakaly jųjų — panelė Lietija

vaikais.
Ciga nedelsdamas prispaudė

Mų, kuriuos' padarydavo kiti.
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boro grįžęs iš Romos. Nora 
įstaigoje rado daug laukiančių 
reikalų, mielai sutiko pasikal
bėti

P©®’ ■,. -■, PBS#wigHR • '■ RRA ytatymo 
y*O galiai, ęmįgHinti į JAV dabar 
nUO - gnlnuMi Kk našai HtnHnog Inm-

tas, 'j&ipnmtamaį galimybes 
susiaurėjo, bet jų yra, ypatin
gai neblogos perspektyvos miš
rioms šeimoms, kurių vienas 
sutuoktinių yra pav. gimęs 
krašte, kurio kvota nėra išnau
dota. Tokios šeimos gali trum-

Lietuvių ir kitų pabaltiečių 
pabėgėlių likiminės problemos 
dar vis neišspręstos. Jau šeštą 
kartą atvykstu iš Amerikos į 
Europą ir, kiek jėgos leidžia, 
stengiuosi pabėgėlių klausimo 
sprendimą judinti. Numatau 
Europoje pasilikti kelis mėne
sius. Kaip ilgai čia būriu, pri
klausys nuo reikalų.

—■ K Amerikos spaudos pa
tyrėme, kad šį kartą atvykote

Taip. Bet lietuvių ir kitų li
kusių _ Europoje pabaltiečių 
praBmnoS ir lietuvių už ge
ležinės uždangos šalpa man la-

krašto reikalavimų ir t-t. Kon
ferencijoje buvo svarstyta bū
dai ir ieškota priemonių kliū
tims nugalėti ir bendromis 
amerikiečių ir vokiečių šalpos_____________________
draugijų pastangomis, pade- ' JAV Tox
dant Vokietijos valdžiai ir neblogos emigracijos ga- 
jungtinėms Tautoms, likusiųjų i^bės yra į Kanadą irAiS- 

senųjų pabėgėlių problemas iš- ypatingi tiems,
spręsti.

Antroji dūdelė konferencija, 
įvyko gegužės 22-23 Wiurzbur- 
ge, Vokietijoje. Čia dalyvavo 
visos tos amerikiečių ir vokie
čių šalpos organizacijos, kurios 
priklauso CRALOG (Council 
of Relief Agencies Lacensed f or 
Operations in Germany). Čia 
kartu su Vokietijos vyriausy
bės atstovais buvo svarstomi 
pabėgėlių šalpos reikalai ir su
tarti reikalingi iš Amerikos 
įvežti gėrybių kiekiai. Numa
tyta, kad šiais Vokietijos biu
džetiniais metais (1957.IV.1 — 
1958.IV.1) Balfas įves 400 to
nų maisto produktų ir 100 to-

savo akcijas, ir eili
niai taupytojai jas perka. Tuo 
būdu {^iri fondai gali sū- 
telkti kelių ar net kte-iolikos 
milijonų dolerių sumas. Sutel
kę dideles mimas pinigų, inves
tavimo fondai perka {vairių

šjahdvyą j& irawfwihpų vartė
" yra per pusę mes 1957
metais už 10,000 dolerių ,Amerikoj pramonės įmonių

šerių 1939 metais.

bai rūpi ir kiek laikas bei svei
kata leidžia, jų reikalams pa
sišvenčia ir stengiuosi pasitar
nauti.

— Ar padarėte jau kokių nų drabužių, 
žyg^i Europos tietavių labui?

Jau teko dalyvauti keliose FJ*? Genevoj, Jungtinių Tau- 
pasaulinėse konferencijose Ge- rūmupse, gegužes JŽ7-28. Ją 
gūžės 16-17 Vokietijoje, Freu- surengė privačių pasaulinių 
denstadte, įvyko amerikiečių šalpos organizacijų sąjunga, 
ir vokiečių šalpos organizacijų bendradarbiaudama su Jungti- 
ktmferaicija kartu su vokiečių nėmis Tautomis, čia 250 dele- 
federaiinės ir kraštų vyriausy- Sstij buvo atstovauta 60 pa

turi giminių tuose kraštuose, d 
Būdamas Genevoje tariausi su J 
ICEM dėl lėšų iš jų fondų emi- 1 
gracijai vykdyti ir kelionės pa- < 
skolom duoti. Emigracijos rei
kalais tariausi su Balfo štabu 
Miunchene; sudarėme planus 
ir patvarkiau tuojau išsiunti
nėti paraginimus emigruoti pa
gal kvotas į JAV arba Kana
dą ar Australiją, ši akcija bus- g 
skubiai išvystyta.

— Minėjote pagalbą paba
liams įs&urti Vokietijoje, Aus
trijoje ir kituose kraštuose. 
Reikia priimti faktą, kad da
lis lietuvių neatitiks emigraci
jos reikalavimų ir noraus ne
noraus . turės Europoje fikti. 
Ar Balfas iš savo lėšų galėtų 
teikti pagalbu įsikurti, išmok
ti geros specialybės ar įtaisyti 
amato įrankių ir t.t.?

Šis klausimas yra aktualus ir 
konstruktyvus. Raginsiu Balfo 
Centrą ir lietuvių visuomenę 
šią akciją išplėsti. Tikiu, kad 
Amerikoje atsirastų geradarių,

g Matydami tokią didelę in
fliacijos žalą, eiliniai taupyto
jai yra labai susirūpinę kaip 
nuo jos apsisaugoti. Tam yra 
.du būdai: pirkti žemę ir na
mus arba pirkti pramones įmo
nių akeijas (Serus). Eiliniam 
taupytojai akcijų pirkimas at
rodo labai komplikuotas ir ri
zikingas dalykas, nes jis daž-

KAN. J. KONČIUS, Baffo direkto
rius, jau šešfcj kartą Rvyto Europon 
paMgčiių reikalais. __

maumai mažai apie tas akcijas 
itasimand ir jo investuoti sa
vo santaupas, šita baimė iš da
lies yra pagrįsta, nra investa
vimas į akcijas reikalauja 
daug nusimanymo apie akcijų 
rinką. Yra tačiau finansmių in
stitucijų, kurios stengiasi su
mažinti smulkiųjų taupytojų

akcajas krašto biržoje. Tuo ke
liu eilinis taupytojas netiesiogi
niai gali investuoti savo taup
menas į daugelio didžiųjų Ame
rikos įmonių akcijas ir tapti 
tų įmonių hendrasavininkaia 
(kaip žinia, pramonės įmonių 
akcijos yra tų įmonių nuosa
vybės įrodymas. Kitais žo
džiais, asmuo, turįs kurios 
nors įmonės akeijas, yra tos 
įmonės bendrasavmmkas).

Investavimofondų tikslai
Taupmenų investavimas į

Paskirų įmonių akcijų kai
nos svyruoja dėl įvairių prie- 
žasčių. Vienos įmonės yra ge
resnės ir pelningesnės, kitos 
mariau sėkmingos. Vienos pra
monės šakos plečiasi ir turi ge- 
ras ateities galimybes, kitos ne. 
Eiliniam taupytojai, nesusipa- 
žinusiam su įvairiomis įmonė
mis, sunku yra apsispręsti, ko
kias akcijas reikėtų pirkti, no
rint saugiausiai investuoti sa
vo santaupas. Be to, jeigu tau
pytojo santaupos yra ribotos, 
nepatartina investuoti visų pi
nigų į vienos ar dviejų įmonių 
akcijas. Tokiu atveju taupyto
jas pasiima daug rizikos, nes 
vienos įmonės akcijos gali žy
miai svyruoti, kai tuo tarpu vi
sų Amerikos įmonių akci jų svy
ravimai yra daug mažesni.

Investavimo fondai inažina 
iki galimo mintmnmo.

dalykas ir todėl reikia, tartis marinti smulkiųjų taupytojų 
su Balfo Centru ir lietuvių vi- ' nepasitikėjimą ir sudaryti jam 

^suomene. (b. d.) galimybes saugiai ir pelningai

Visų pirma, investavimo fondų 
vadovybė samdo savo srities 
specialistus, kurie studijuoja 
visą Amerikos ūkį ir paskirų 
įmonių veiklą. Tuo būdu «li- 

(Nukeita į 5 psL)

investavimo fdnuai apsaugoja

Jums nereikia 
būti

kos pramonės pelnu. Nors Jūsų 
santaupos yra ribotos, Jūs galite 
tapti didžiųjų Amerikos įmonių

pramonės akcijas, fondams 
talkininkaujant, turi daug pliu
sų ir patogumų. Tai yra bene 
pats geriausias pinigų inves
tavimo būdas riboto pajėgumo 
taupytojams infliacijos amžiu
je. Tie pliusai ir tikslai yra to
kie: 1( investavimo fondai ap
saugoja nuo infliacijos, 2) in
vestavimo fondai moka divi
dendus, 3) fondai sumažina

o • 1 ’■-*•* -X ’ rn * • investavimo riziką, ir 4) savo
savanorių— kūrėjų Švente Lhicagbįe santaupas galima lengvai bet 

O J kuriuo laiku atsiimti.
Gegužės 26 d. 10 v. ryto nomojo Kareivio paminklą Ka- 

Chicagoje, jaukioje lietuvių jė- ro muziejaus sodelyje Kaune, 
zuitų koplyčioje, čikagiečiai trumpai nupasakodamas, kaip 
Lietuvos kariuotfenės savano- tas švehčiausios aukos simbo- 
riai — kūrėjai paminėjo savo lis buvo pastatytas. T. J. Bo-

_________  ____ sąjungos įsikūrimo 30 metų revičius, S. J., pats matė kaip 
buvo ypatinga! “j^Cekari^ Reikalą reikia, gerai ištirti, ir atsikūrimo tremty 10 me- ant Alytaus tilto žuvo karinin-

ApTZ apklausiant pjus pabį? tų eukaktis. Mišias aukojo T. J. ku A. Juozapaviflųs. Tada 
tato? ko“ erJ,cix« Skutas n- dar- liūs ir ištirti vispusiškai jų są- Borėjus, SJ. Mitt, meta dar jaunas moHmikas T J.

bus rtačiaunekalbėsiu. nes ti- lygas, čia didelis ir svarbus trys Radviliškio kautynių ak- BoreviČras drauge su kitais 
yra labai rimti dalykai, jei tu- P » tyvūs dalyviai stovėjo šalia ai- jaunucdiais, rizikuodami savo
rasime minty, jog vakarų Vo- kiuosi, spaudoje pasirodys ma- v y ^vu
kietija, kurioje gyvena 51 mi- 110 kalba, kurią pasakiau ry- 
lijonas, yra priėmusi 9.4 mili- šiom su šia konferencija per

nuo infliariios 08 P™“*®68 P«”«- JUS^
... santaupos yra ribotos, Jus galite

Fondai investuoja taupytojų tapti didžiųjų Amerikos įmnrriTj 
taupmenis į didžiųjų Amerikos bendrasavininkais. Tarp tų įmonių 
pramonės įmonių akcijas. Tų SI .General
ptcuuv Motors, U. S. Steel, DuFont, Gene-
akcijų karnos priklauso nuo rai Electric, ir kt.
įvairių priežasčių, bet daugiau- Tog įmonės ple<Sasi ir
šiai nuo bendro kainų lygio, tai matyti iš to, kad jų akcijų ver- 
Jeigu prekių kainos kyla ilges- te pastoviai kyla.

nį laiką, tuo pačiu kyla taip Investavimo fondai duoda Jums 
pat akcijų vertė. Tai pasirodė galimybę pelningai investuoti Jūsų 
labai ryškiai 1940 — 1957 me- i Amerikos pramonę.

jonus pabėgėlių ir prievarta iš- Amerikos Balsą.
tremtų žmonių. Svetimšalių — Kokių nematote daryti 
pabėgėlių čia užsiliko 240,000 žygių pagelbėti ūkusiems Vo- 
asmenų. Nors nuo karo pabai- kietijoje fietuvtams įsikurti?

tariaus su gražia LELSK. S- gyvybę, paslėpė nuo bolševikų
gos vėliava. Prieš altorių taip kritusio jo karininko ir kitų ka-
pat stovėjo garbiu anų metų riti|Kmus,į saugesnę vietą, kad „„ apytikriai dmgsbai, ~ .
kautynių vadai: gen. Mykolas vėliau iškilmingai palaidotų. ._ _ _. ,___• Jeigu jūs norėtumėte daugiau

gos praslinko jau daugiau, kaip Genevos konferencijos metu, 
12 metų, čia dar yra 2,300 sto- kartu Dambraviene atti- 
vykių, kuriose gyvena 40,000 lankiau pas J. T. Aukštąjį ko- 
vokiečių ir 27,000 svetimšalių misarą pabėgėlių reikalams Dr. 
pabėgėlių. 1956 iš Vokietijos Ljndt, kuriam išdėsčiau lietu- > i ||
rytų zonos atbėgo 279,000 as- vių ir kitų pabaltiečių pabėgę- 
menų ir per š.m. pirmuosius 3 problemas. Dr. Lindt pri- l| |
mėnesius atbėgo 56,000. Įsileis- i^jo J.T. paramą Balfui, I
ta 15,000 vengrų pabėgėlių ir vykdant pabėgėlių įkurdinimo 
nuo gruodžio mėnesio iš Len- programą. Grįžęs į Miuncheną I
kijos grįžo 13,000 vokiečių. Iš gružės 31, kartu su įgalioti- B į
Lenkijos ir šiais metais laukia- nlu Vokietijoje I. Rugienium B į ■
ma grįžtant didelio vokiečių atsilankiau J.T. aukštojoj ko- 9 į
skaičiaus. misaro atstovybėje Miunchene, I /'

Nors Vokietija ūkiškai yra kur tarėmės dėl įkurdinimo K I
tvirta, bet įjungti į darbą, ap- programos planų sudarymo.
rūpinti butais tokias mases Bus stengiamasi iškeldinti pa- . į
žmonių ir ekonomiškai galin- bėgėlius iš stovyklų ir apgy- > I
gam kraštui sudaro nepakelia- vendinti tokiose vietose, kur 
mą naštą. yra darbų, kad galėtų patys i*®*

Svetimšalių pabėgėlių, taigi sau ir šeimai užsidffbti pragy- 
ir lietuvių, ūkinė integracija venimą.

Ohlo), pilotas, apsivilkęs spe
cialiais rūbais, kad gaištų pa-

la, kad tokiose reikšmingose 
pamaldose pačių savanorių te
dalyvavo vos 2—3, Savanoriai, 
kaip žinoma, daug kentėjo dėl 
mūsų tautos ir valstybės lais
vės, jų krūtinės dekoruotos
Vyties kryžiais.

Malonu buvo išklausyti kun. 
J. Borevičiaus, S.J., jautraus 
ir giliai patriotiško pamokslo. 
Jis pabrėžė savanorių ant Tė
vynės aukuro sudėtas aukas, 
aukas brangiausias — savojo 
kraujo ir gyvybių. Tai kilni ir 
šventa auka, kurios lietuviai 
negali pamiršti. Priminė taip 
pat bolševikų išgriautą Neži-

Amerikos pramonės akcijų pjVardč 
Savininkai, būdami

nų.
Giliai paveikti jautraus, gra

žaus ir nuoširdaus pamokslo ir 
giesmių, savanoriai skirstėsi 
susijaudinę ir
kad palyginti nedaug jų šiame bendrasavininkai, gali dalintis 
minėjime dalyvavo. Tokiais at- tų įmonių pelnais, ir tas pelnas Adresas 
vėjais savanoriai turėtų pasi- i&nokamas dividendų pavida- 
rūpinti iš anksto ir garsiau pa- le. Pramonės įmonių mokamų ...... .
siskArdenti, kad visuomenė ga- dividendų lygis priklauso nuo 

įmonės pelnų, ir bendrai tų di-
vidradų d$d» yrą aukštesnis, 6RAHO AVEW)E 
negu bankų mokami procentai MEW ,CRSey
už banke laikomus pinigus. Ka- 
dangi investavimo fondai visus T*: *tN****® 4-22E® (N. y.j 
taupytojų taupmenis investuo- LOwen 7-0100 <n. J.>

iti ir FORHGN LANGCAGE

lio 29 ir 30 d. d. į Jaunimo atgauti laisvę tautai, kurią 
kongresą ir tarHniy šokių pusantro amžiaus slėgė caro

12^)0 va!.—Pietus.

3KX) vai. — IsHmingm naujų frmitovių



Nuotrauka V. Maželio.

finansinių organizacijų veiklą.

geresni.

Tautos kančios sovietinėje skyriuje.
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LAISVES VARPASMETINĘ LIETUVIŲ RADIJO DIENĄ

Kv. Alfonso parapijos 
mokykla birželio 9 užbaigė 

mokslo metus. Baigenčiųjų in
tencija mišios buvo atlaikytos

Sibiro tremty

Įėjimas — tik $1.00. Kiekvienas'svečias dar 
prideda 10c federalinės valdžios taksams ir 5c 
N. Y. miesto pramogą taksams.

tinus su lietuviškosios spau
dos atstovais bei visuomeni
ninkais. Jisypačsudomino jau
nimą. Svečias JAV tikisi išbūti

eitį, į tėviškės bažnytėlę, ir ten 
iškihningai padarytą šventą 
priesaiką. Šiuo kartu betgi ne
daug kas galėjo suprasti prie
saikos žodžius. Jie buvo ang
liški. Del to nevienam ir skaus
mas užliejo krūtinę, kad jau ir 
moterystės sakramentui priim
ti išstumiamas lietuviškas žo-

phiečiai, reikia tikėtis, turės 
progos dar nekartą su juo su
sitikti. _ .

Kun. dr. Vytautas Martuse- 
vičtas birželio pradžioje išvyko 
Romon. Europoje numato iš
būti trejetą mėnesių.

Juozas Ramanauskas, Dre- 
xel Institute mokindamasis va-

atkurtume nepriklausomą ir 
laimingą amžiams. __

Taip pat šaukiamės į lais
vuosius vakarus nedaryti su 
Sovietų Sąjunga jokių susita
rimų, kol pavergtosios tautos 
bus išlaisvintos ir joms Sovie
tų padarytos skriaudos atitai
sytos. Chruščevo ir Bulganino 
šypsenos neturi laisvųjų vaka
rų suklaidinti, nes tai šypse
nos vilkų, tykojančių grobio.

nas, birželio 11 išskrido poil
siui | Europą. Ten jis aplan

kys įvairius kraštus bei di
desnes šventoves, žymesnes

TransItaijK ff »tipri<w radijo stotie* W1.OA, 1538 kylocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI. 
Jei. norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu;

rinko j šv. Jurgio Sėtuvių pa- moję, dalyvavo Reginos Afek- 
rapijos bažnyčią. Kunigas — naitės ir Algio Dentos vestu- 
lietu vių tėvų sūnus — surišo ir 
palaimino jaunuosius šeimyni
niam gyvenimui bei aukojo šv. 
Mifiag. Dalyviai, sekdami mo
terystės sakramento vyksmą,

okupacijoje šešioliktųjų .meti
nių proga pagarbiai minime 
savo tautos visus kankinius. 
Meldžiamės už okupanto nužu- 

kuris jau trys metai - dytus ir už gyvuosius tremty
je. kenčiančius. Darome visas 
pastangas palengvinti jų ir tė
vynėje pavergtųjų likimą.

Šaukiamės laisvųjų vakarų 
pagalbas lietuvių tautos kan
čias sutrumpinti ir mūsų tėvy
nei Lietuvai laisvę atgauti, kad 
iš visur grįžę ir visi kartu ją

* VyresUD &IB- 
Žirnis moterims įvyks birželio 
21, 22 ir 23Nekaltai Pradeto-
tosios Marijos vienuolyne, ■ Put

nam, Conn. Visos moterys la
bai kviečiamos pasinaudoti šia 
proga. Rekolekcijas ves kun. 
V. Paulauskas.

Ateikime prie savo Dievo — 
Kristaus širdies, permąstyti 
savo gyvenimą, problemas. Pa
sisemkime dieviškos ugnies, 
kantrybės, ištvermės ir ramy
bės, kurios pasaulis negali 
duoti.

Apie savo atvykimą prašome 
pranešti laišku arba telefonu: 
Immaculate Conception Con- 
vent, R.E.Ų. .2- Putnam, €onn., 
tel. Putnam — Walnut 8-5828. 
Atlyginimas $10.00

• Tev. Stasys Ausenka, vie
nuolis benediktinas, gyvenąs S. 
Paulio, Brazilijoje, Konsistora- 
linės Kongregacijos Romoje 
paskirtas pagal apaštališką 
konstituciją “Exul Familia” 
rūpintis lietuvių imigrantų 
dvasiniais reikalais. -Arkivys-

- kupijos-. kuri ja įteikė-įgalioji
mus. Tėv. Ausenka yra nuošir
dus lietuviškos spaudos platin
tojas Brazilijoje. Iš lietuves 
ten nuvyko turėdamas 14 me
tų. Tokiom pat pareigom pa
skirtas ir kun. Pijus Ragažins- 
kas.

karais, baigė architektūros 
studijas., Už, pasižymėjimą be
studijuojant, gavo aukso me
dalį ir dalinę stipendiją toli
mesniam studijavimui.

Kazimieras špakauskas bai
gė Springarden Instituto meta
lo tekinimo skyrių. Mokėsi va
karais trejus metus.

Pranui Kačioniui birželio 3 
padaryta operacija. Ligonis

K. C.

Investavimo fondų 
taupytojui atkrinta rei- populiarumas
tą dalyką pačiam studi- Šiuo metu taupmenų inves-

buvo vyriausio budelio Stali
no padėjėjai. Kad jie lygiai 
kalti ir atsakingi už visus žu
dymus ir kankinimus. Kad ne 
Stalino, 
kaip miręs, bet jų pačių įsaky
mu pernai rudenį įvykdytos 
masinės žudynės Vengrijoje. 
Kad garsusis NKVD generolas 
Serovas, kuris 1941 metais va
dovavo trijų Pabaltijo tautų 
trėmimui ir naikinimui, ne tik 
nenubaustas, bet gavo paaukš
tinimą ir dabar yra vyriausias 
Sovietų saugumo viršininkas.

Vadinamieji stalinizmo žiau
rumai lieka neatitaisyti. Trė
mimai iš Lietuvos ir kitų pa-

Vyriausias Lietuvos Iš- 
laisvinilno Komitetas

1957 m. birželio mėn.

Vestuvių pokylis vyko jau- 
kioseL.^RespTiblikonų Klubo 
patalpose. Svečių buvo daug, 
kai kurie iš jų buvo atvykę net 
iš Colorado, Kansas ir kitų to
limų vietovių. Pokylio metu 
buvo paskaityti gausūs sveiki
nimai raštu, o vietos L. Ben
druomenės pirmininkas Leonas 
Būrą jaunuosius pasveikino 
nuoširdžiu žodžiu. Vietos skau-. 
tės jaunajai įteikė puokštę gė- baigia pasveikti.

Kaip apsisaugoti nuo infliacija
(Atkelta iš 4 psL)

• Advokatas Paul Kai iš 
Chicagos pasiuntė prašymą vy
riausiam valstybės prokurorui 
Herbert Brownell, Jr., Wa- 
shingtone, kad pravestų tyri
nėjimus, kam eina pelnas, ku
ris susidaro už siuntinius į Lie
tuvą ir kitus sovietų pavergtus 
kraštus.

• Woreestery, Mass., tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimas 
rengiamas birželio 15, 6 v. v. 
Maironio parke. Kalbą pasa
kys buvusi Vykdomosios Tary
bos pirmininkė A Devenienė, 
meninėje programos dalyje da
lyvaus meno mėgėjų ratelio 
choras.

• St. Catharines, Kanadoje, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos skyrius birželio 22 Wel- 
iande ruošia tradicines Jonines. 
Programoje modernaus išraiš
kos šokio šokėja Jonė Kviety- 
tė pašoks ketvertą šokių, vė
liau joninių sveikinimai, šokiai 
ir kt. Pradžia 4 v.p.p.

• Lietuvaičių Seserų Insti
tutas išleido 4 nr. LSI Banner, 
kur pateikiamos informacijos 
vasaros mokykloms ir pridėta 
ištrauka iš N. Vaidilutės apie 
moters inteligentės pareigas.

• ,Lietuviškai klebonijai rei
kalinga virėja. Kreiptis į Dar
bininko administraciją.

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

Fauver, S. Finazzo, Barbara nokaitė; birželio 5 baigė Setoii .....
Gelezela, Carolyn Griggs, Al- aukštesniąją teokodija salkau- “P®"*3,v^delvos V I~: 
girdas Lenta, Ed. Mierzwicki, skaitė ir llokadijos DeMarco. ^J<> «^yb laisvajam pasanhm 
Stasys Miliūnaitis, Gražina Nas- savo sypsenas. Jie dar kartą
topkaitė, Judita Pakalniškytė, Elzbietos Kačiauskaitės nori įtikinti Vakarus, kad su- 
Darata Pa^tamokaitė, J. Paz- aukštesnės mokyklos baigimo žmoniškėjo, kad su jais galima
nekaitė, Nijolė Penkiūnaitė, L. P1^ Pietus> bendrauti ir sugyventi, kad
Perry, Vitaldas Raškauskas, H. Inn?uo^ pagamino Uršulė Bu- jje pripažįsta teisę, kad nėbe-

Reeves, E. RuskeU, I. Schyan, rakienė savo užeigoj. Artimie- sikėsina į kitų tautų laisvę, kad
E. šilgalic Vytis Sližys, R. To- P draugai palinkėjo abitu- savo imperijos viduje panaiki- 

rientei pasisekimo. no vergų stovyklas ir atleido
priespaudos varžtus, kad vis
kas, kas Sovietų imperijoje bu
vo padaryta bloga, visi kanki
nimai, žudymai ir priespauda 
buvę atlikti Stalino valia ir įsa
kymu, kad jie patys esą kitokį

Tačiau, visas pasaulis žino, 
Lietuvių meliodijos jog Chruščevas, Bulganinas ir 

_ _. _ . .. . ..____ radio valandėlės vedėjai A. kiti Kremliaus gaujos dalyviai,Po Juškevičius ir K. Laskaiskąs
ke menine programa, atlikta 
paini mokamų, kunuos rūpės- n-
tmgm paruošė seseles kazume- prfe d^apeake
netes Bay, pavadintoj Demski Shore.

Autobusai važiuos nuo lietu- 
šv. Alfonso parapijos klebo- vių salės. Bus valgių, gėrimų.

bet investavimo fondai tai gali 
lengvai atsiekti, nes jie suren
ka milijonines sumas iš tūk
stančių smulkių taupytojų. tos k°misij°s (ji yra valstybės 

įstaiga) tikslas yra prižiūrėti 
Tanpmenfe galima lengvai ir kontroliuoti visų Amerikos 

atsfimti

Lietuvaitės gražuolės rinkimai, išrinkti “Miss
Lithuania*’;

Karališkos šeimos rinkimai;
Polkutės ir tango šokimo kontestai.

Taip pat lietuviški tautiniai šokiai, kuriuos 
pašoks “Rūtos” Radio Ansamblio šokėjai, vad. 
Jadvygos Matulaitienės.

Pikniko [pradžia — 1 vai. po pietų. "Nuo 5 vai. 
p. p. iki 10 vai. vak., šokiams gros ganus

šiemet minime 1941 metų 
baisiojo birželio šešioliktas me
tines. Pirmuosius sovietinio 
įvykdytus Lietuvoje masinius 
trėmimus, kada per kelias die
nas virš 34,000 nekaltų Lietu
vos vyrų, moterų, senelių, vai
kų ir kūdikių žiauriausiu būdu 
buvę išvežti kančioms ir mir
čiai į Sovietų Sąjungos šiaurės 
tundras, Sibiro taigą ar Viduri
nės Azijos dykumas.

Po Antrojo Pasaulinio karo 
sekusieji kiti masiniai trėmi
mai padaugino lietuvių kanki
nių skaičių Sibiro dykynėse de
šimteriopai šimtai tūkstančių 
mūsų tautiečių okupanto tebe
laikomi laukinio gyvenimo są
lygose už Uralo kalnų ar šiau- 
ras speigiračio. Daugelis tebe- 

8:30 preL L. Mendelio. Popiet vietas. laikomi ten vergų stovyklose, vergtų kraštų tebevykdomi, tik
4 ral sateje buvo atliktas efi- Rekotekcijas ; Okupanto padarytoji lietuviam nebe atvirai, kitokiais bū
dams baigimo aktas. Baigų- mūsų parapijos kunigai K. Pu- žvėriška skriauda lieka neati- dais panaudojus kitokias---------- r —x r---------------- i

pažymimu8 tdte preL geviflus ir A. Dranginis at- taisyta. Jeigu keliems šimtams priemones. Pagaliau, priver- juott Antra investavimo fon- ųL ’ liks nuo birželio 17 Ugi 21. skikintylnvalidų okupantas Sąmojo darbo stovyklos So- dai investuoja savo klųentų K*n^pX^į^XiS|
apdovanodamas atltmkamom kun. J. Antoszewskis nuo bir- Uetuvoni ^tai vietų Sąjungoje tebeveikia, jo- taupmemsi įvairių Ameriką
do«melem IMĮy^bmge K želio 24 Ugi 28. tūkstanfi? tautiefių tebelaiko- se laikomi nepatikimi režimui ^ųjų pnomų a^J^Jų
mokinai: ^Astasauskas, Chu- K^ikHk, anfcštanp mi ištrėmime. nekalti žmonės ir kaip Stalino pnomų skarauje bus keletas “

ng Wing Chm, V. Davela, E. mokyklą baigė birželio 2 d. Zu- . laikais jose tebevykdomi kan- įmonių iš plieno pramones, ke- yestavuno on i pap o,
Drazdytė, B. Dalytė, Carolyn Iilužyž ir Nancė Pastar- ^^ninas ir kjnimaj tetas automobilių, chemijos,

™ ~ ktti barbanskos komumstmes tai tita. turimeJrody-

Z’Soi^ri^SZS0^: tuom i investavimo fondus,
esj enoje priverčiamo aar ... šiuo metu yra virs 10 bilijonų

bo istovykloje rda joje sar d didelio skai- dolerilL ir # visa laiką spar-
gybmių buvo žiaunai nužudyti padalinama tarp didelio skai Amerikos
du 18—20 metų lietuviai stu- claus Jmomų. Paskiram taupy- ciai auSa’ nes eUinls AmenKos 
dentai 
vienas lietuvis inžinierius. Sto
vyklos pavadinimas, jos ko
mendantas leidęs žudynes, o 
taip pat vardai sargybinių žu
dikų žinomi. Laisvuosius vaka
rus yra pasiekę gyvi liudinin
kai ir kai kurie įrodymai Vi
sa toji ir kitokia įrodomoji me
džiaga bus panaudota skun
dams ir protestams prieš So
vietų Sąjungą kelti tarptauti-

_ .... . . . _ * ruošiasi sutikti organizacijosLegionieriai, kap kasmet, ^jeg^ ir sveQus> kurie suva- taip ir šiemet, geriausias pažy- fiuos ^7 LRKSA
^3IgU?U^ ,apd°Va??i2 sukaktuviniam seimui. Posė- 

Lep® Awards diplomam. Juos dgai nks Baltimore vieš- 
Jeįe komanditais Antanas kad sve-

^P namie Ed. Mierzwickiui, Car. Gnggs j—r 
ir Grafinai Nastopkaitei

kūniškai sužalotas toj“ tei nėra įmanoma, nes jo taupytojas mato tuose fonduo- 
taupmenys yra tam per maži 86 taupmenų investavimo 

būdą. Visi investavimo fondai 
yra Securities and Eschange 
Commission priežiūroje, nes

muzikos su jaunimo Šokiais.
Automobiliais privažiuojama 1941 metais, nei Sovietinio 
New Bay Shore Park keliu Ii- okupanto mums kitas padary- 
gi pat pikniko vietos. tas kruvinas skriaudas.

Broliai ir Seses Lietuviai Tevyneje 
laisvam pasauly

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHtL — 1430 kilocydes — Medford. Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI E. KNEItnU — UflraMtaa Eadi« H<rar. 5* CM- 
taięe St, Nonvoed. Mass. Skyriai: Lithoaniau Furniture C*.— A. ir 
O' Ivaškai, 328 W. Broachvay. ir Stasys Jakutis. 496 Ė. Broadway, So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave_ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrovd 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1848; Klrktend 7-8U3.

Taupytojai, kurie investuoja 
savo taupmenis į investavimo 
fondus, kiekvienu metu gali 

, „ savo taupmenis atsiimti be jo- 
nėse institucijose, kad lietuvių kj<> nuoBtollo. investavimo fon- 
ir kitų žudynės, kankinimai ir 
trėmimai už geležinės uždan
gos būtų sustabdyti.

Mes lietuviai niekad nepa
miršime nei baisiojo birželio

dų akcijos turi didelę rinką, ir 
visuomet yra pakankamai žmo
nių, norinčių tas akcijas pirkti. 
Tos akcijos yra parduodamos 
l>agal dienos kursą, kurio dydį 
galima rasti kiekvieną dieną 
didžiųjų dienraščių finansų

VEPt JAS — P. VIDINIS 
31 Bunkar Ava. 

BROOCTON 4, MASS.



■.■l,įlL.., li U.

TAMAŲUA, PA.

OMAHA, NEBRASKA

veikalą.

gi minėjimą

15 vai. mišiomis su pritaikytu

Klaustukas

MICHIGAN FARM SURIS

ARTH Rl TIS

14H Caniff, Detroit, Mfch.

j} savo maldomis ir užuojauta 
velionio našlei ir sūnui Alber-

džiaugėsi ne tik lietuviai, bet 
ir daugelis kitataučių. Pirmą-

• niOluln’f
oU-oja imoionc* poymcnts, gd 
to yo«r SOČIAI SECŲRHY 
OFFICE. — ------- -

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mate. Tek Hyde Park 3-3975

fei 1957 olnwt V,r2 rtravsond pcoplt 
wiH itad» oyt 65 evtry doy. Aimod 

oiM oi cvcty fivc rvftttd ®9«d 
pcoplt cm now jcttin) monthty poy- 
•nerti vndcr «he sočiai tecvrity law.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Dcnlson Street, Baltimere, Md. TeL Lon*woad 6-2622

Vienuolyno autobusas 10:30 
vai. bus prie Linccn Grove

Pittsburgho lietuvių diena stoties paimti tų, kurie atva- 
bus liepos 4 šv. Pranciškaus žiuoja miesto “gatvėkariais”. 
vienuolyno sodyboje. Prasi- Tarp Linden Grove ir Apvaiz- 
dės 6:45 vai. rytinėmis mišio- dos kalnelio autobusas kur
mis už geradarius ir rėmė- suos ligi 4 vai. p. p. Kas no- 
jus, kurie padėjo vienuolyną rėš autobusu ir grįžti, galės 
įkurti, ir visus, kurie atsilan- tai padaryti 7 vai. vak.

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7662

STANLEY METRlCK
1804 IV. 47th St., Chleago, III. Tel. Yards 7-8393

JOHN SRURNA
Tek Grvvehill 6-7763

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR 
f UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS. .
Mhmrtnne nw»M« pratekta*. nBoj** Ir dėvėtas Prakaitas, 

medfmgaš. vaisiu.-* ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ REGYJE.
Siuntėjui neikiamas pašto pakvitavimas apie iteiuntlma, - 
— Siuntiniai pi (statomi gavėjui 7*8 mafflų bėeyje. - 

Siuntiniai, siunčiami Oro paštu, pristatomi 7.10 dienu bkgyj 
Siūti! v Jas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VIST SIUNTINIAI SIUNČIA MI SU JAU AFMOKCTl’ 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTIJOJ A MAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai > vakaro. 
SeMadlenlais nuo 9 vai. ryto Ir 4 vai. po pieta.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusHkai arba angIMcal. 
Netoli Pennsytvanijfla gettkeHo stotie* Nrararke.

PACKAGE EXPRESS CO.
>14 MARKrr ST. NKWAML N. J. MM i Ali tJMte

skyriuje, s susivienijimuose ir mi žodžiai: pasižadu ; riekti 
kitose gausiose lietuvių drau- 'Kristaus idealo, uoliai eiti 
gijose. Gražu, kad kitur dirb- ateitininko pareigas, aukotis 
danu, ateitininkai nepamiršta Dievui Tėvynei. Įspūdinga 
ir savo šeimos. Birželio 2 įyy- ir graudu. Įspūdinga, kad'toks 
kusi šventė juos suvedė draur didelis būrys jaunuolių pasi
etei- Joje taip pat dalyvavo renka Dievo ir Lietuvos ke- 
nemaža "ir svečių bei artime^- lią, -graudu, kad retėjančias el
nių bičiulių. Į® papildo nauji kovotojai.

tv. ' .j . . , , Skambant ateitininkų ir tau-Pamaldos įvyko 9 vai. šv. i Y. •
Jurgio bažnyčioje. solo giedo- T
MKSihk sems draugams^išžardies gel-
J -• f,- - mhi tan: padek Dieve tesetiOficialiąją ^ dali . .

** 6 * * 1P ICTYTOrTlt

uivo u OU111.U1VV1V įHaiuavo a uiuv uauo ATDI7 <7*^1 « » ■ ji n
kilmės, į kurį pakviestos jung- šalpai Sibire. Vaidintojai ru- . , . .eTer^*JOS j”*™1,. .
tis visos tautybės. Organizuo- deniop mano pastatyti rimtą Courdjy

Iailiria. Club Route 51, Viliok, Pa. Bus
. . Ne pro šalį bus pastebėti, graži ir įdomi programa, veiks

tuviai. Tai- kad netuviai nuo savo kultūri- įr bufetas. Visi Pittsburgho ir 
susiaurinti ngų pramogu pradeda vėsti, apylinkės lietuviai maloniai 

Vis labiau bevelija tūnoti pi- kviečiami gausiai atailankyti 
giose amerikiečių kavinėse, nei jr draugiškoj nuotaikoj, gra- 
lankytis į lietuviškus parengi- įioj gamtoj ir tyrame ore 

mus • linksmai praleisti sekmadienio
popietę.

Fountain. Michigan
Į Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Į 

Michigan Farm Sūrio, šis sūri® jau per ilgus metus gaminamas | 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Midi. i

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis: |

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue. Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8687 |

daįtis ir eilių eiles parapiečių.

T. Šukevičienė jau ilgokai

skautų tun-

PHTSBURGH, PA.

melsti. Parapijos choras pa
giedojo keletą giesmių, kuni
gai pasakė pamokslėlius, ben
drai sukalbėjo šv. rožančių už

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pittsburgho skyriaus pusmeti-

parengimą ir dirba, kad jis ge
rai pasisektų.

pietų šv. Jurgio parapijos sa
lėj savo žodžiu pradėjo Atei
ties klubo pirm. S. Laniaus- 
kasį Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti dvasios vadas kun. P. 
Dziegoraitis, naujai išrinktos 
Ateitininkų Federacijos Tary
bos pirm. buv. Federacijos va
das dr. Ad. Darnusis, Bendruo
menės apylinkės valdybos pir-

paįvairino pakviesta serbų šo
kėjų grupė (šoko tris šdkius, ir 
visi vienodi, paremti daugiau
sia kojų judesiais,' su šūkavi
mais — toli iki mūsų šokių 
įvairumo ir grožio).-Taigi pro
gramos atžvilgiu vakaras buvo 
geras. Programai vadovavo Z. 
Peckus, vieniems savo “juo
kais” patikęs, kitiems — ne

O kaip atsiliepė mūsų vi
suomenė? Vakaro pelnas yra 
skiriamas geram tikslui* tad ar 
daug,, jos susirinko? Deja, ji .

Kaip teisingai 
pastebėjo scenoje pasišaipyda- -

manio ir Aid- Valaitytės ves- 
apie pustrer 
Jaunieji yra

PIRMIEJI MOKSLO METAI BUVO SĖKMINGI
Birželio 2 šv. Petro ir Po

vilo parapijos mokyklos moki
niai ir patys jaunieji vaikų 
darželio mokinukai surengė 
vakarėlį. Vakarėlis prasidėjo 
baigiančiųjų vaikų darželį iš-

- kilminga eisena. Viri buvo unU 
— - formuoti baltomis uniformo

mis su baltomis baigiančiųjų 
kepurėmis. Po įžanginių gies
mių ir sveikinimų jiems įteikė 
pažymėjimus parapijos klebo
nas kun. K. Batutis, atitinka
mai pasveikindamas. Po to jie 
išpildė savo programą, kurią 
sudarė dainos ir vaidinimėlis. 
Vaidino V. Dįlis ir I bei II sky-

. rių mokiniai. Pilnutėlė salė žiū
rovų — motinų, tėvų, brolių ir 
sesučių bei draugų — sekė 
jaunus artistus ir džiaugėsi jų 
pirmuoju laimėjimu. Nepa
miršta ir lietuviškų žaidimų. 
Keliolika mokinių dėvėjo lietu
viškas uniformas, dainavo dai
ną.

Parapijos mokykla pirmą sy
kį turėjo savo pavasario už-

SCRANTON, PENNA.
Senųjų ateivių eiles retėja nių su daugybe gėlių. Liko naš- 
Birželio 5 savo kieme, betai- lė jo žmona Elena ir dukrelė 

sydamas automobilį, širdies 
smūgio parblokštas, mirę An
tanas Runas. Gimęs 1890 m. 
Šakių parapijoje, į šią šalį at- 

o ne kitokį. Nors jie maži bū- vyko 1907 m. ir didžiausią sa- 
tų, bet kryžiaus forma arti- vo gyvenimo dalį 35 metus 
miausiai išreiškia mūsų viltį ir praleido Scrantone, kur ver- 
išganymą. Todėl statant nau- tesi valgomų daiktų ir mėsos 
jus paminklus, reiktų statyti prekyba. Jo patarnavimais 

n- - v a - - tik kryžius, nors jie būtųBirželio 6, vidurdieni, mirė . ’ . 1.__ . . ** . meniniai. O lietuvių beAlbertas Ambrazas, gyv. 314 
Pine St. Jis vos tik 57 metus 
pragyvenęs, bet rudenį sun-

didelis būrys jaunuolių pasi
renka Dievo ir Lietuvos ke
lią, graudu, kad retėjančias ei
les papildo nauji kovotojai. 
Skambant ateitininkų ir tau
tos- himno. garsams, jaunie
siems draugams iš širdies gel- 

_mhj tari: padėk Dieve tesėti 
ir ištverti! - _ _

Po pertraukos įvyko meni
nė programa, kurią atliko V. 
Matulionis ir ‘ N. Ambrazaitė 
(solo), Štankaitytė (pianinas), 
mergaitės ateitininkės (tauti
nis šokis). Malonu pasekti au
gančias meno jėgas. Ribotų 
galimybių Matulionio balsas 
malonus ir apvaldytas, kiek 

mininkas j Virbalis, — lifaianis- silpnesnis, žemuoriųose regis-____ _
tinęs vysk. Valančiaus mokyk- truose. Ambrazaitė rodosi jau Tai jau rimtas ir įspūdingas 

kelintą L kartą ir vis geriau: būrys, sutelktas trijų entuzias- 
balsas stiprus, valdomas. Tėk- tų vadovų — L. Sagio, A. Rau
tų dar susidomėti tarsena, ku
ri yra kiek “kietoka”. Stan- 
kaitytės lietuviškų dainų pynė

pamokslu. Tuoj po mišių sąlėj 
bus atlikta trumpa programa. 
Tikimasi, kad lietuviškoji vi
suomenė gausiai atslankys.

"Pelų sėja prieš vėją"
Gegužės 25 šv. Antano para

pijos salėj Omahos lietuvių vai
dintojų kolektyvas Šiaurės Paš
vaistė pastatė premjerą “Pelų 
sėja prieš vėją.” Į vaidinimą 
atsilankė didelis būrys Omahie-

Lietuvių dienos proga bus Qq įr> regis, visi buvo paten- 
galima apžiūrėti pakelės kop- kinti.
lytėlę, kurią pastadydino kun. Vaidinimas yra 2 veiksmų ko- 
J. Skripkus šv. Pranciškaus mediją, parašytas režisoriaus 
garbei, imdamas pavyzdį iš Gasparo Veličkos, atitrūkus nuo 
Lietuvos. Paaiškinimai Imis su- kito darbo. Veikalas paliko pui- 

Koplytėlė kų įspūdį. Svarbiausią vaidme
nį vaidino pats autorius ir re-

fD, OMIO tiko« Programą sudarė patys
? * tautiniai šokiai. KOsų Šokėjos

ir šokėjai pasirodė puikiai, 
buvo išklausyta su malonumu, kiek tik įmannma mažoje lie- 

Ateatininkių ponių garbei tuvių salės scenoje. Programą 
reikia pasakyti, kad jos suge- —■ 
bėjo visus atsilankiusius ir 
pavaišinti (už dyką!). Tad su
sidarė gera proga pasižmonėti: 
prie , staliukų susisėst!, pasikal
bėti, susitikti, žodžiu, buvo 
tikra Šventė. Tik į ausį, nie
kam negirdint, reikėtų dar 
štai ką pasakyti: būtų dar jau
kiau, jei salėje nelakstytų tė
vų paleisti ir nebeprižiūrimi 
paaugliai. Tad eitų į naudą ir 
jiems — iš mažų dienų pratin
tųsi prie tvarkos ir drausmės, 
kurios reikia viešuose paren- 
gimuose.

Tautinių šokių vakaras y“
Chicagoje birželio 30 dieną 

įvykstančiai JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventei 
Clevelandas rengiasi su visu 
atsidėjimu: šoka Čiurlionio 
ansamblis, šoka lituanistinės 
mokyklos Grandinėlė, šoka vi
si kiti, kuriuos pavyko išju
dinti ir į darbą įtraukti. Iš vi
so apie 70 abiejų lyčių šokėjų!

klausė parapijai ir jai dirbo.
Iškilmingai palaidotas parapi
jos kapinių gražiame kalnely
je birželio 10. Daug žmonių, . .. . . .z.
pažįstamų ir giminių palydėjo ,___ .J mis už geradarius ir rėmė

jus, kurie padėjo vienuolyną 
įkurti, ir visus, kurie atsilan
ko į lietuvių dienas. Pietūs

Pamaldos kapinėse 12:30 vai. kavinėje, kur gali-
Gegužės 30 visi skubėjo už daus «k

miesto j kapines. Ten keliavo lio„ b valgių Mu.
zika pasilinksminimui pradės 
grot 2 vai. popiet. Vakarienė 
kunigam kavinėje bus 5:30 v. teikti 4 vai. p. p. 

yra prie vienuolyno.
Visi nuoširdžiai kviečiami ūsorius G. Velička. Neblogai ūž

ti* laukiami atvykstant į di- sirekomendavo vaidinę Kakalą, 
džhilę Pittsburgho lietuvių Glhikašonį, Ulę, Peselindą, Ni- 
dieną, kuri būna tik kartą dą ir Lelką, o Justę Salę ir 
per metus. Niaurą galima tiesiog laikyti

Kun. J. V. Skripkus tikrais artistais.

baigimo vakarėlį, nes tai pir
mieji mokyklos metai. Metams 
bėgant ir mokykla augs, ir jų jįs vos metus kryžius galėtų būti lietuviško jj Did. karą praleido Ameri- Baisiojo birželio Šiaurės Pašvaistės pastan- tautos kančias. Taip pat kvie-
mokyklinis veikimas vis plėsis pragyv^ęs rudenį sun- stUiaU3- kos kariuomenėje Prancūzijo- dieną Omahos LB norėjo iški- gas omahiečiai įvertino. Jų at- čiama pasiklausyti visų trijų
ir plėsis. Pirmieji mokslo me- ir imtomis ligo- Skaudūs įvykiai je. Prieš trejetą metų pasi- liau paminėti, bet tuo pačiu silankė nemaža, leisdami ko- lietuvių radijo programos va
tai ouvo labai sėkmingi. wig gydomas Hamburg Nesenai čia vienas lietuviš- traukęs iš biznio, tikėjosi dar metu sutampa miesto ruošia- lektyvui užsidirbti per $200. landų.

Mišių tarnautojų ekskursija Sanatorijoj kurioj ir mirė Ve- ^mes žmogus nusižudė, o pagyventi ir pamatyti daug šio mos II šimtmečio pradžios iš- Pelno dalis paskirta lietuvių
Parapijos mišių tarnautojai lionis labai sunkiai dirbo ka- jaunas 14 metų- berniukas nu- L ’ „ _

............................ * syklose, kur ir savo ligos pra- šove 8avo t^. kurs veržėsi neleido aplankyti jo darbai. Vi-
mokosi ir tarnauja pamaldom, gavo. Be to, labai nuošir- - . _ . - — - - ------------ —- --
Metų pabaigoj jie gauna bent džiai dirbdavo parapijoj. Kai n^®^udė berniuko pirmas gokių sumanymų. Bet Apvaiz- kėjų grupė ir choras bei laukia-
daielę savo džiaugsmo — iš- tik ko prireikia, tai Albertas ir li?d“i?.ltas’I Tį da ji pašaukė anksčiau. Palai- mi visi pavieniai lietuviai. Tai- kad Uetuviai nuo savo kultūri-
važiuoja į gamtą. Šiemet jie pataiso. Jis taip pat įrengė se- tikrai ~ ~
vyksta į garsų Hershey Park, sėlių vienuolyne koplyčią ir .Y.18?10®®, atsitikimuose kaDinėse Throoo Pa i ligi minimumo- Minėjimas pra-
Pa. Ten gražioj gamtoj, pil- kambarėlius. Parapija ir sese- nebuta tikėjimo ir lanmngo šei- P J03 P > P» > 1 sjdės šv. Antano bažnyčioj 11:
noj žalumynų ir kitokių vasa- rys už tai jam liks nepamiršta- mos &yvenuno- Basa kūnas palydėjo virs 100 žmo-
rinių linksmybių, praleis dieną. maį dėkingos.
Važiuoja šeštadienį, birželio 15. Velionis su savo šeima 30 
Su jais vyksta ir jų vyresnieji metų gyveno Tamaųua, pri- 
globėjai. Visa kelionė ir malo- - — ...
numai nemokamai, nes uolios 
tarnautojų motinos surengia 
tą pramogą.

Pažymėtina, kad vaikučiai 
labai gražiai parengti mišiom 
tarnauti, keli rengiasi aukštes
niam laipsniui ir nauji moki
niai stoja tarnautojų eilėsna. 
Juk tarnauti altoriui — tai 
tarnauti Dievui.
Parapijos gegužine - piknikas autobusais ir automobiliais.

< . Metinė parapijos gegužinė Seniau, kai nebuvo tiek auto, 
bus birželio 23. Išvyka bus tai ir pėsti porą mylių nuke- 
sekmadienį miesto sode, neto- liaudavo. Kapinės gražiai su- 
Ii bažnyčios. Ten bus pilna vi- tvarkytos, dailiai papuoštos, 
šokių linksmybių, valgių, vai- su didžiuliu kryžiumi vidury- 
kams ir jaunimui pasitinkami- je. Netoli jo ilsisi pirmasis pa
ninių. Parapiečiai remia savo rapijos klebonas kun. P. Gu-

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
j Jeigu abejojate, paprašykite pamčglnimui. Jūsų skonis Jums 
Į pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
! esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms.

kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
Į visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
Į patĮ geriausią sūrį.

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

mą, bet kai jaunimui mūsų 
reikia — mūsų ir nebėra. Už 
tai juo 'labiau jaudino kitas 
pavyzdys: bufeto virtuvėj at
sidėjusiu dirbo senosios emi
gracijos lietuvės veikėjos J. 
Salasevičienė (ji išrinkta ir į 
Bendruomenės apylinkės val
dybą), B. Bacevičienė ir kt.

daryta operacija. Ji gydosi pas 
savo seserį Juškauskienę.

Steponas Figūra, 352 E. U- 
nion St., jau keli metai, kaip 
sunkiai ir pavojingai serga. Da
bar jis parvežtas iš ligoninės, 
kurioj išbuvo keleris metus. Tai 
nepaprastos kantrybės ir iš
tvermės ligonis. Jis dažnai pri
ima sakramentus, ir taip laiko
si savo sunkiuose kentėjimuo
se. Jį slaugo žmona, kuri ir 
pati nestiprios sveikatos ir 
daug aukojasi slaugydama sa
vo seną ir pavojingai sergan
čią motinėlę šmulkštienę.

Yra ir daugiau parapiečių, 
kurie ilgiau serga, už visus 
juos meldžiamasi ir prašoma 
Dievą sveikatos.

Tą grąžų pamaldumą kapi
nėse galėtų sujungti su visų 
mūsų maldomis už mirusius 
lietuvius, ypač kankinius, žu
vusius už Lietuvos laisvę ir 
šiandien tebemirštančius dėl 
tėviškės, lietuviškumo ir Lie
tuvos. Gal būtų galima kiek
vienose lietuviškose kapinėse 
pastatyti lietuvišką kryžių su 
atitinkamu užrašu. Jis primin
tų visus lietuvius mirusiuosius 
už savo kraštą, kalbą ir lietu
viškumą. Čia reiktų pastebėti, 
kad tinkamiausi kapinėse pa
minklai yra kryžiaus formos,

tinęs vysk. Valančiaus mokyk
los vedėjas A. f Tamulionis, 
skautų atstovai A. Petukaus- 
kienė ir Vyt. Kamantas. Įne
šus vėliavas, salės priešaky iš
sirikiavo duodą ateitininko pa-

Cynthia, kuri gražiai kalba lie
tuviškai ,ir lanko katalikišką 
Marywood kolegiją. Jo namuo- j 
se keletą metų gyveno A. Vai
čiulaitis su šeima ir jau ilgai 
ten tebegyvena Dr. A. Kučas.

linaitienės, M. Aukštuolio. Pa
tekęs į repeticijų salę (jos vyk
sta lietuvių salėj), jauties, pa
sak anos mūsų dainos žodžių, 
lyg kermošiuj: pilna klegesio, 
ūžesio, atrodo luš įsisiūbavu
sios grindys.

Entuziazmas entuziazmu, 
bet pasirengimai susiję su lė
šomis. Už salę repeticijoms 
moka Bendruomenės apylin
kė. Tačiau prieš akis dar pati 
kelionė į Chicagą. Bendruome
nės apylinkės valdyba ryžosi 
jai uždirbti pinigo gegužio 3 

surengdama vakarą. Kaip ir

tuvės. Atsilankė 
čio šimto svečių.
aktyvūs jaunimo organizacijų
veikėjai: jaunasis
tininkas, jaunoji — ateitinin
kė. ' SP

4 lietuvių piliečių klubo svetai
nėje. Ta proga buvo nutarta 
lietuvių tautai tragiškas birže
lio dienas minėti birželio 16, 
sekmadienį. Visose lietuvių pa
rapijos bažnyčiose įvyks pa
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VIEŠNIOS IŠ ŠIAURĖS

šį sekmadienį New Yorke 
vieši lietuviška moterų koman
da iš Kanados. Toronto Auš
ra, palyginti dar jaunas vie
netas, bet spėjęs jau gerai už
sirekomenduoti, savo žaidimo 
meną pademonstruos New 
Yorko publikai 2 vai. po pietų 
Van Wyck Exp. ir ir 116 Avė. 
(ne 166 Avė., kaip buvo per 
klaidą paskelbta). New Yorko 
LSK moterų ekipa bandys sa
vo jėgas su Toronto sporto 
žaidynių buvusiu favoritu. LSK 
išeis aikštėn pilno sąstato, tad 
lauktina geros kovos, ypač kai 
mūsiškės savai publikai suge
ba daugiau parodyti, negu sve
timame Toronte. Po rungtynių 
visi keliai veda

LSK PIKNIKAN
Piknikas, kaip žinome, įvyk

sta Polish National Hali Ja- 
maicoje. Visi LSK parengimai 
iki šiolei praeidavo sėkmingu
mo ženkle, tad ir dabar, atro
do, susilauksime pilnos salės ir 
svečių. Pikniko pradžia 1 vai.
RINKIMAI ATLETŲ KLUBE

Pereitą penktadienį LAK. 
rinko pusę savo valdybos na
rių. Pirmininku, atsisakius to
liau kandidatuoti A. Lukui, iš
rinktas buvęs vicepirm. Vytau
tas Lapšys. Šachmatininkas 
Staknys užėmė laisvą vicepir
mininko kėdę. Iždininkui Gasi- 
liūnui nebesutinkant išstatyti 
savo kandidatūros, jo vieton 
išrinktas adv. St. Briedis. Ki
tiem metam perrinkti fin. sekr. 
Daukša ir direktorių taryba iš 
Misiūno, Vilpišinsko ir Narbu
to. Maršalka liko populiarusis 
Mykolas Blažionis. Kiti valdy
bos nariai yra: sekr. Brazaus
kas, biznio vedėjas Slapšys, 
knygų tikrintojas Sakalauskas 
ir sporto vadovas Bagdžiūnas.

Atletas

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

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

MARGARET O’BRIEN, 21 me
tų, pasirašė sutarti vaidinti 
TV. Už kiekvieną pasirodymą 
ji gausianti $2,500.

H. W. MALĖ

Mfenders
ADYMUI VILNOS

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis
SCANDIA MILLS

53 Hope St., Brooklyn, N. Y.
EV 4-1213

REIKALINGAS 

aliejinio pečiaus aptarnauto
jas, patyręs prie No. 6 Oil. 

WY 1-3236

DISPLAY

DELL BOHS (-miss-) 
Free Consultation
By Appointment.

New Methods. Electrolysis. 
Personai service only. 
25 years experience.

Removing unwanted hair 
permanently.

IN 7-6812 — 548 Lincoln PI.
Brooklyn, N. Y.

<4 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

Povilas Vaitonis antras On- 
tario pirmenybėse. Ontario 
šachmatų p-bės, kurios Įvyko 
Šarma mieste, užsibaigė šitaip:
1. Guzą Fuster, buv. Vengrijos 
meisteris, dabar Toronto, 2. 
Povilas Vaitonis, Hamilton, 3. 
O’Keefe iš Ann Arbor. Smul
kiau kitą kartą.

Kazys Merkis trečias Ameri
kos pirmenybėse. Birželio “The 
Chess Correspondent” skelbia 
18th GRAND NATIONAL — 
1950 metų JAV koresponden
tinių pirmenybių užbaigos sto
vį: 1. C.E. Garner (Ohio) 11:0,
2. C. F. Tears (Texas) 9:2, 3-4 
U. Handy (St. Louis) ir Kazys 
Merkis (Mass.) po 7^, 5 Dr. 
B. Rozsa (Oklahoma) 7 tš.

Pirmenybės užtruko 7 me
tus. Jas pradėjo 700 Amerikos 
žaidėjų, paskirstytų pagal gy
venamas vietas Į 8 divizijas. | 
Merkis laimėjo pirmą vietą 
Eastem divizijoje, sulošęs 20 
partijų, santykiu 17’2 :2 V2 (5 
lygiom), kol pateko į pirmeny
bių baigmę su kitų divizijų nu
galėtojais. Baigmėje -Merkis 
laimėjo 6, lygiom sulošė 3 ir 
dukart pralaimėjo.

Meisteris Tautvaiša dėkoja 
bostoniškiams. “Bostono lietu
vių dovana, padaryta po įvy
kusios operacijos, buvo jaudi
nanti staigmena man”, rašo 
Tautvaiša vienam laiške į Bos
toną. Toliau jis nuoširdžiai dė
koja bostoniškiams draugams 
už išreikštą jam prielankumą, 
dėmesį ir atmintį.

Chicagos “Naujienų” pikni
ke, birželio 16 d. įvyks šach
matų žaibo turnyras, į kurį 
vietos lietuviai šachmatininkai 
pasikvietė kelis žymesnius Chi
cagos šachmatininkus - ameri
kiečius. Praeitais metais tokį 
žaibo turnyrą laimėjo Alek
sandras Zujus, priešaky ameri
kiečio Sandrino.

Ncw VVestcrn “Open” p-bės 
bus liepos 4—7 d.d., Milwau- 
kce, Wisc. Į jas žada vykti ne
mažas būrys lietuvių iš Chica
gos ir Detroito: Povilas Taut

vaiša (čia bus jo pirmas pasi
rodymas po sunkios akies ope
racijos), Kazys Jakštas, A. Zu
jus, V. Karpuška, Repšys (visi 
iš Chicagos). Iš Detroito ren
giasi vykti Kazys Škėma ir V. 
Katkus.

Massachusetts - Connecticut 
šachmatų rungtynės įvyks bir
želio 23 d., New Britain, Conn. 
(Haller Post, 112 Grove St.). 
Pradžia 1 vai. Massachusetto 
rinktinėje žais Kazys Merkis, 
Gediminas Šveikauskas ir gal 
Andriuj Keturakis. Praeitų 
metų rungtynėse Merkis ir 
Šveikauskas pelnijo po tašką 
Mass. komandai.

Detroito lietuviai netrukus 
turės šachmatų turnyrą. Re
gistruotis pas šachmatų vado
vą M. Gilvydį.

New Yorke jau pasibaigė 
miesto klubų pirmenybių susi
tikimai. Baltijos pirmoji ko
manda paskutines rungtynes 
pralošė London Terrace 2te; 
3ĮA. Šios rungtynės buvo le
miamos grupės lyderio vietai 
užimti. Tokiu būdu, šis Balti
jos vienetas, sudarytas daugu
moj iš latvių, gavo tenkintis 
antra vieta bendru santykiu 
4:1 lentėje.

Kitoje grupėje Baltijos an
troji baigė trim pergalėm, tiek 
pat pralošimų ir vienom lygio
siomis, užimdama ketvirtą vie
tą iš aštuonių komandų. Iš mū
siškių šiame sąstate reiškėsi 
Repečka, Staknys, Šukys, Tro
janas, Vilpišauskas ir Slapšys.

Baltijos klubo patalpose bir
že’io 14 įvyks žaibo turnyras, 
kuriame gali dalyvauti kas tik 
nori. Adresas: Free Baltic 
House, 131 E. 70 St., Manhat- 
tane — pradžia 8 v.v.

Birželio 21 dieną, penktadie
nį, 8 v. v. ten pat šaukiamas 
bendras Baltijos klubo susirin
kimas, kartu priimant naujus 
narius. Atsiradus užtektinam 
dalyvių skaičiui, numatoma 
pravesti vasaros turnyrą. Klu
bo pirmenybės prasidės rude
nį.

HOTELS BUS OPPORTUNITY FEMALLE HELP

H. W. FEMALE

MERGAITĖ
Įgudusi mašina Įsiūti guzikus ir 

operuoti mašiną Blind Stich.

R. HOFFMAN, INC.
2887 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y. 
Arti Warwick St. Mldway 7-7589

BAILEY’S RESTAURANT

Famous for Seampi—Lobster 
and Steaks. Reasonable prices, 

Gracious and considerate 
service. Specials consideration 

given to church groups.
316 Sunrise Highway 

Rockville Center, L. I., N. Y.
RO 6-1260 

“Good food alhvays 
is our only concern”

BANQUET FACILITIES 
10 to 1,000 Persons 

COMPLETE 
DINNERS FROM

$3-25 
SPECIAL MENUS ARRANGED 

FOR GROUP DINNERS, 
RECEPTIONS, WEDDINGS, Etc.
Dinners 5 to 9. Sunday 12 to 

FLOOR SHOWS DANCING 
AIR CONDITIONED 

CARL HOPPL’S 
Valley Stream 

P A R K I N N
On Merrick Rd., Valley Stream, L.l.
Opp. State Park VA 5-6035

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegate 7-0349

9.

Ia?

MARSHBANK HOTEL 
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 

ATLANTIC CITY, N. J.
% block to St Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open All Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

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

low rentai
BERNARD SMITHLINE

23-06 38 Avė., LIC, NY. RA 9-9035

MADISON HOTEL SUMMER RENTALS

306 7th Avė., Asbury Park, 
New Jersey

3 big porches overlooking 
Ocean. American and Europe- 

an plan Family Hotel 
Moderately priced. Famous 

for Our Home Cooking - 
and Baking

Free Parking—Near churches 
* PR 5-6644

Jeanne Jacąues. Owner Mgt.

GREENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

INdependence 3-6709.

NORSES, ANESTETISTS, 
RN (2)

Members of AANA
40 Hour week

Pay <above average
Wire, write, call or apply:

Nazareth Hospital
8050 Holme Avė.

Phila. 15, Pa.
or call DE 2*2000

TO PLACE,
YOURAD

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3*7291

REAL ESTATE

nuiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHHiiiiHtHiniuiiiintinuiiituiimiiuiHi

DISPLAY

The

Purgašona Socaeiy
A Mass League for the 
Living and the Dead

Since — June 29th, 1856
Object — to provide you a steady 

means of giving spiritual help to 
the Souls of your dear Departed.

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

Obligation — Perpetual member- 
ship Stipend — $10.00.

Free Poor Souls Novena 
Booklet upon reguest 

all Communications to 
FATHER RECTOR 
OF THE MOST HOLY 
REDEEMER

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

SUMMER RENTALS

SOY ACRES
3-room cottages, fuliy fumished and 
eguipped, electricity, refrigeration, 
lavatory, screened porch. Private 
svvimming on premises, country sur- 
roundings. $45 per week, $170 
month, $325 per season. A. J. Galus, 
Jamesburg, N. J. Jas 1-0405-J2.

NURSES, (REG.)
Operating & Delivery room 

40 hour week
Call one night every 3 weeks 
Pay and allowance in accord- 

ance with nursing bulletin. 
Wire, write, call or apply:

Nazareth Hospital 
8050 Holme Avė.

. Phila. 15,JPjh. _
DE 2-2000

25-YEAR MORTGAGEĖ
20% DOWN

Near public and parochial sehools, 
shopping center and excellent trans- 
portation.

LINCOLN HOMES
Magnolia St., Off Washingtoi 

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

DIRECTTONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., which 
becomes N. Pearl St, Pearl River, 
to dead end. Tnm left to Magnolir 
St. and right to Model Home

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years.

N.

Address
R E V. 

CHURCH

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

CLUB ST. STEPHEN

A DANCE FOR 
YOUNG ADULTS 
every Friday night 

throughout the year
— Music by —

Joe Monti & Uis Orchestra 
from 9 to 12:30 

Savoy—Cha-Cha—Mambo
Lindy

Merengue—Specialties
Adm. $1.00 414 E. 82nd St.

Between Ist & York Avė.
Continuous Music

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

Straight Spėriai
• 5 Quarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Up Experts
• Cooling System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brake System & Front End
• TOTAL ...............   $19.95

VVESTMONT MOTORS, INC. 
TY 2-0100

2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

CRUISE ON A YACHT
Weekly and weekend eruises 

2 beautiful 90-ft. sailing 
schooners on Long Island 

Sound. VVeekends from $25.00; 
weekly from $65.00. Send for 
illustrated folder. llth season

Schooner Cruises
Box 64 Pelham, N. Y.

What you will be?
GOD

NEEDS

GENEROUS

SOULS

BEAT THE SUMMER 
VACATION HIGH RATES

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

Cooking previleges with all mo- 
dern conveniences. Phone after 6 
P. M. — U L 3-4454.

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

ortunity for right person.
Call ‘Collect”

PO 7-4984

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Kiifsleino 
lietuvi y stovykla

Petras Matekūnas
136 pusi. • $1.50
Vienos iš daugelio lietuvių 

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

Gaunama “Darbininko" ad
ministracijoj.

Su didele nuolaida parduodami
$
$

Visit or write:

?•?

Įa»Z

&

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT" aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM— FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

g

i
S

Rev. Mother Superior 
St. Mary Magdalen Convent 

Oakville, Conn.

Lack of money will never 
stand in your way if you want 

to become one of us.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA. NEVV YORKE

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

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

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

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

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

IVRITE OR PHONE
FRED O. COSGROVE, 

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

SEASON
June 28th—September 3rd

DUFFY*S RIVER VIEW — §35 
Narroowsburg, N. Y. 9095-R-23

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

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

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

Charles & Florence Duffy

GREENWOOD LAKE VICINITY
NR. FRANCISCAN MONASTE

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

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

Directly on the vvater!
Svvimming, Fishing, All Sports, 

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

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

PINE TREE COTTAGE 
Greenley, Penna.

Ideal place for young and old. 
All year resorį. Excellent meals, 

home style cooking, baking. All 
recreations: svvimming, pool, sadd_ 

le horses on premises. Rates:
§38—15 vveekly. Walk to 

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

ON THE HUDSON 
TIVOLI MANOR

Vacation or Honeymoon. Hlsto- 
rical area. Delicious food (Italian- 
American). Filtered swimming 
pool. Cocktail lounge, dancing, 
sports on premises. Church near- 
by. Rate $40—$55 wk. Phone TI- 
voli 2761. Write: Tivoli Manor 
Box 83, Tivoli, N. Y. (Brooklyn 
Telephone Nlgntingale 6-1460).

GREENVILLE ACRES
P. O. Box 75

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

Port Jervis 
3-3866

INE GROVE HOUSE
EAST OUOGUE. L. 1. -
On shinnecock Bay, Long known for onr excellent food. 
Bathing, boating, families welcome, reasonable rates. 
Housekeeping Cottages. Tel. Hampton Bays 752R.

Mrs. J. E. TUNNELL, Prbp.

REAL ESTATE

BOSELY HEIGirrS L. L
(E. Park).

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

shrubs, terrace, stone wall, fire
place, garage. Basement,ap_ 
pliances extras. Orig. owner 

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

New Rochelle lona Studente
2 blocks to school, Ist: large 

living room, dining room, bright, 
cheerful kitehen, full bath. 2nd: 4 
bedrooms, colored tile bath, play 
porch. Basement play space, 2 car 
garage. Low maint. Asking $18,500 
for guick sale. Tel. NE 6-1206.

MALVERNE $19,990
A weli constructed brick and ce- 

ment stucco, 3 beadrooms, l'/a 
baths, spacious living room with 
fireplace, formai dining room, eat- 
in-kitehen, completely finished base
ment, screened terrace, 2-car ga
rage. Convenient to schools, Stores 
and transportatien. Principais only. 
LYnbrook 9-5341.

DIOCESE OF ROCKVILLE CEN
TRE (Elmont) Off Dutch Broad- 
way — St. Boniface Church and 
School. Brick Cape Ccd, 5 large 
rooms, 2 dormers, finished bsmt., 
garage and /z patio, fenced in. 
Call LOcust 1-8071.

ROCKVILLE center
St. 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

A‘’antic Avė. — RO 6-4161
One bl. w. of Lonsr Beach Rd., 

Oceanside.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

LAKE MOHAWK, L. I-
Charming 3 bedrooms year 

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

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

$12,500
Summer rentals avaUable.
Harriette Luster, Realtor 

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

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

JACKSON HEIGHTS, L. L 
Gaila Homes

Exceptional Buy. New 2 famliy 
homes. Ultra modem, full base
ment. Walk to Catholic Church.

$25.000.
St and Astoria Blvd.

•‘Buying a Gaila Home ir truly 
a gala occasion”

OPPORTUNITY 
COZY HOME,

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

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

Camp St. Vincent
On beautiful Long Island Estate — Peconic Bay. Conducted by 
Pallottine Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. All sporte, salt wat- 
er swimming. Four resident Priests, doctor, nurse. Private chapel, 
modern cottages eęuipped with lavatories. Facilities for family 
pienies. Inspection welcomed. Season June 30 thru August 24th. 
Rates $35 per week. For Information call Sag Harbor 5-0124 tor 
ivrite Camp SL Vincent, Sag Harbor, L. L

1957 1957
ST. PATRICITS PILGRIMAGE

ST. ANNE de BEAUPRE 
Canada

Leaves Saturday morning 
August 3rd 

Home Friday night 
August 9th — 7 days «

FOR RATES ANO RESERVATIONS CALL EL 4-0023 
215 COURT ST., ELIZABETH, N. J.

SPEND SUNDAY AS A DAY OF RECOLLECTION AT THE 
BEAUTIFUL FRANCISCAN MONASTERY GARDENS, 

PATERSON, NEW JERSEY

Blessing of Autcmobiles at 
Conference at ............ . ............
Stations of 
Litany and 
Benediction 
Blessing of

the Cross at .... ... .... ........
the Rosary at ........... ..... .
of the Blessed Sacrament 

the Siek ... ........... ................

2:00
2:30
3:30
4:00
4:30
4:50

Monastcry Gardens open every Sunday. Religious Sodalitics invited 
to make this Day of Recollection. You may come alone cr ai a 
gi-oup. For Information call or ivrite:

FATHER BERNARD TOBIN, O. F. M. 
FRANCISCAN MONASTERY

- 174 Rarr»«y Street, Patereon, N. J. MUlberry 4-OBM
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NEW YORKAS

ELIZABETH, N. J.

Lituanus
žurnalo naujas numeris baigia-

Antanas

LINKSMĄ SPORTININKŲ PRAMOGA

METINĘ GEGUŽINĘ
Juozas Andriušis

Juozas Andriušis

/••r

Pr. Virmauskį, bir- 
grįžo į Lawrence,

AL SMiTh, mirga New Yorfco gubernatorius, pagerbtuvfee, ku
rio* buvo suruoMo* vysk.’ Bryan J. McEntegart jo konsekracijos 
proga 1943.

Šokiai grojant 
Moterų krepsii 
Van Wi ' 
GAU

Kas norėtų 
iš New Yorko vykti į skautu

Birželio 
mentą šv 
bažnyčioje 
Schulze .5

Inžinieriai — architektai,

Birželio 15 d.7 vai. vak. 
Munidpal Bufiding salėje į- 
vyks viešas ųiinėjimas masiįmn 
lietuvių trėmimų i Sibirą. Pa
skaitą skaitys prof. K. Pakš
tas, o meninę dalį išpildys: 
soL Stasė Daugėlienė, akom
panuojant komp. Juliui Gaide
liui, komp. Darius I apinskas 
ir Bostono Dramos Sambūrio 
aktoriai — Regina Norvaišai
tė ir Algis Gustaitis.

37—09 Jamaica Avė. Woodhaven. 21, N. Y-
VIrgtaia 7-4477

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIČIL'S

Laidotuvių Direktorių^ 
Tol ANdrew 82590

3. Jos ragina suvaržyti ne
padorios spaudos ir translia
cijų platinimą bei pardavimą.

4. Jos remia bendradarbis-

GERIAUSIA 
DOVANA

vbną su “civiline apsauga”.
5. Jos protestuoja prieš dr. 

Alton skatinimą kamunistam 
mokytojam, kad jie nesuminė
tą vardų kitų mokytojų, ku
riuos jie žino esant komtmis-

Draudimo reikalais, taksy (Income. 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

KLAIDOS PATAISA
Patersoe, N. J. "Darb.” 41 

nr. korespondencijoje apie a.a. 
Dutkienės laidotuves sakinyje: 
“Po laidotuvių Lietuvių Ka-

N.Y. moksleiviai ateitininkai
birželio 8 išleidosavo kuopos sporto šventę, kiuri įvyks Wor- 
laikraštėlio “Jaunystės keliu” cestery birželio 22—23, pra- 
8 nr. Laikraštėlis leidžiamas Šoma apie tai pranešti J. Ulė- 
mimiografu. nui teL GL 6-2688.

Moterų Sąjungos New Yorko apšvietos narės būtų lygiai 
ir New Jersey apskričių šuva- traktuojamos, kaip ir pašalpos 
žiavimas įvyko gegužės 26- Ne- bei pomirtinės, ty., dalyvautų 
warke, Šv. Jurgio draugijos 
salėje. Suvažiavimą atidarė ir 
jam pirmininkavo apskr. pirm. 
Ag. Liudvinaitienė, sekretoria
vo 0. Pocienė. Dalyvavo iš 7

Baisiojo birželio minajhnar 
New Yorko lietuviai, latviai ir 
estai drauge mini tragiškuo
sius birželio įvykius birželio 
16, sekmadienį, 7:30 v. v.

Town Hali, 123 W. 43 St Man- 
hattane. Kalbės kongresmenas 
Wincent Delley. Meninėje pro
gramoje: skautų vyčių oktetas, 
vargonų muzika, solistė Luda 
Rence. Pavergtų -Jungtinių 
Tautų vardu kalbės prof. Au

gustinas Popa. Bus priimtos re
zoliucijos, Sibire kenčiantiems 
bus pereikšta užuojauta, kurią 
jie išgirs per Amerikos Balsą, 
bus pagerbti žuvusieji. Visi da
lyvaukime minėjime ir protes
tuokime už tuos, kurie neturi 
laisvės ir negali kalbėti!

muzikoje vienas irgi teko lietu
vaitei — Aldonai Simutytei.

Diplomus abiturientiems iš
dalino Norwich vyskupas B. J.
Flanagan. Į baigimo iškilmes kuopų apie 35 atstovės ir ke- 
buvo atvažiavę abiturienčių tė- 
veliai.išN. Yorko ir kitų vietų 

Visos lietuvaitės gyveno Ne
kalto Prasidėjimo seserų ben-

puose sūnaus ir sesers šeimų drabutyje Putnam, Conn., iš 
vardu žodį tarė...” pirmieji 
trys žodžiai: “Po laidotuvių 
Lietuvių” priklauso sekančiam 
sakiniui, būtent: “Po laidotu-

Vedė
moterystės sakra- 
Petro parapijos 
priėmė Richard 
Lelija Svirinavi- 

Juozas

TeL STagg 2-5043 j

Matthew P. Baltas

Lietuvaite iš Brooklyno baigė pirmąja 
katalikę akademiją Putnam, Conn.

Birželio 6 Putname katalikų pažangos lygį moksle. IŠ jų bu- 
akademijoje įvyko baigimo iš- vo ir klasės pirmoji mokinė 
kilmės; Iš 27 mokyklą baigusių Kristina Paprockaitė, kuriai ati- 
mergaičių buvo septynios lietu- teko garbė pasakyti .klasės var- 
vaitės: Jūratė A. Bernotaitė, Ro
ma S. Bilskytė, Gražina M. Gu- 
laitytė, Dalia M. Keblinskaitė, turienčių, už ypatingą pažangą 
Kristina Paprockaitė, Gražna V. 
Pauliukonytė ir Aid. Simutytė. 
Lietuvaitės parodė gana aukštą

TeL EVergreen 7-4335

Stepben Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsaniuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

Blvd. Jamaica. Laimėjimams , , . _ _
leidžiama televizija ir kitos do- «« Lietuvių Piliečių Klubo sa-

visuose seimo posėdžiuose su 
balsavimo teise.

Po posėdžio toje pačioje gra
žiai gėlėmis išpuoštoje salėje, 
68 kuopa suruošė atstovėms, 
svečiams bei viešnioms puikią 
vakarienę su menine programa, 
kurią įdomiai pravedė Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandėlės 
dir. J. Stukas. Meninėje pro
gramoje pasirodė vietos kuo
pos sąjungiečių choras, vado
vaujamas muz. M. Čižauskie- 
nės.

iš- Jis padainavo tris dainas: Qūtet o birželio 9

bOiS pirrniniyilragj ijįkpMamas 
aktualiuosius . mūsų gyvenimo 
momentus, apie ateitininkų 
veiklą ir jos metodus. Paskai
tėlę skaitė kolega Vyt Vebe- 
liūnas. Paskaita susOaukė gy
vų diskusijų. Vėliau pažiūrėta 
ekraninių vaidų iš ateitinin
kų istorijos, ir i statybos, darbų 
Federacijos stovykloje ir pasi
šokta.

tiems metams tą pačią valdybą 
— pirm. V. švilpas, vicepirm. 
S. Birutis, sekr. L Gasiliūnas, 
ižd. E. Senkus, vald. narys A. 
Bioševas. Į skyriaus revizijos 
komisiją: J. Tyška, A. Vytuvis 
ir J. Zabielskis.

Torontą, kur gyvena jo šeima. 
Kartu su juo lankėsi ir nauja
sis Vliko pirm. dr. A. Trima-

į FUNERALHOME < 
į M. P. BALLAS—Direktorių* 
l ALB. BALTRŪNAS-BALTOM

Reikalu Vedėjas
$ 66® Graad Street

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC |

VAITKUS 
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenur 
PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorius* 

ir Balsamuotojas 
Cambridge. Musm.

.. NOTARY
Patarnavimą* dieaa ir naktį 

Nauja moderniika koplyčia Ser- 
meninis dykai. Aptarnauja C&m- 
bridge ir Bostono kolonijas 4e- 
miauslomis kainomis. Kainos ton 
pačios ir j kitus miestus.
Rriknle isMdte: TeL TB 9-MM

BROOKLYNO vyskupijos pirmieji vyskupai: vysk. John Laugh- 
lin (1853-1891), pirmasis; vysk.-Charles E. McDonelI <1892-1921), 
antrasis; arkivysk. Thomas E. MoUoy (4922-1956), tretysis; ir 
vysk. Bryan Joseph MsEntegart, ketvirtasis, kurio instaliacija 
įvyko birželio 13.

RARASEVTCIUS toSOMlB 
F U N E R A L H O il »

Įėjimo bilietai gaunami: Juozo Gintaras SaMainfų Knutavtje, 496 Grand SL, BrooMyu, N. T.; Winter Garden 
Tavem, 1883 Madison St., Brooklyn, N. Y. ir Lietuvių Atletų Klube, 1332 Baleey St., Brooklyn, N. Y.
Bilietų kaina: 90c.—City Tax 05c., viso 9Sc. J = K. VALDYBA

Baiga parapinę mokyklą
Birželio- 11 d? 7 vai. vak. 

šv. Petro parapijos bažnyčioje 
įvyko pamaldos, o po jų — 
nuAyklos baigimo aktas para
pijos salėje. Parapinę mokyk
lą šiemet baigė 42 mokiniai. 
Geriausiais pažymas baigė 
Marčia Dambry ir Robertas 
Volungevičius, kurie Dariaus 
Posto buvo apdovanoti garbės 
ženklais. Mokyklą baigusiųjų 
tėvąi parapijos salei nupirko 
naują scenos uždangą.

Trimafcas ir Kijauskas, S. J., 
kurie filosofijos mokslus 

studijavo Weston, Mass. jėzu
itų kolegijoje, birželio 10 iš
vyko į savo lietuviškąjį vie
nuolyną Chicago, BĮ.

priklausą ALIAS New Yorko 
skyriui, savo susirinkime gegu
žės 25 vienbalsiai išrinko ki-

^btatotad X Boahlmm 
dj% kur tarįj./jfe?V 
Irimą. Sveikinimo, jfodį tarė dr. pat New Yorko kardinolas 
ZDamifiį: Feder^elos Tary^’ Francis SpęUman. Pamaldų 
• . . . . - ,. i - asistoje M lietuvių dalyvavo

tam. J. Ąkdcsiūnas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas. 

Po instaliacijos ir pamaldų 
naujajam vyskupui, buvo su
ruoštos priėmimo vaišės St. 
George viešbutyje.

Lietuvius pranciškonus at
stovavo Brooklyno viršininkas 
T. V. Gidžiūnas ir T. Bagdo
nas.

mas parengti ir šio mėnesio 
pabaigoje bus atspausdindas.

kur lankė prancūzių vienuolių 
vedamą Putnam Catholic Aca- 
demy. Be to, lietuvės seserys sa
vo keliu dėstė pensionato mer
gaitėm lietuvių kalbą, istoriją, 

vanos. Rengia Liet sprto tau- lė>” tt. Tie trys žodžiai, pa- muziką ir kitus dalykus. Tad 
bas kliuvę ne į savo vietą, iškrei- lietuvaitės parodė pažangą mok*

pia tiesą, nes čia Lietuvių kapų sle ir ypatingai lituanistikos da-

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

<prie Forest Parkway Statiou)

kuriai Carney ligoninėje bu- i. 
vo padaryta sunki operacija, • — --------- - *
pasigydžius ligoninėje ir pail
sėjusi porą savaičių pas savo 
brolį kun. 
želio 11 
Mass.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

fMenfiniai bei vab^tBriai taksai, tvirtina* 
ini įvairūs doknmentaL

patuose dnradiBK) jetaigoee apdraudUama astomobtUal, 
namai, MM, Umtel ir Mmeninle tanas nuo ugnies ar įvairiu 
rORų ateatoornyMe bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų auftlklmų bei ligos, karte apmokant ir ligoninibaigiantiems šeštadieninę 

mokyklą 
VYT. AUGUSTINO

108-11 SUTPHIN BOULEVMD
PROGRAMOJE;

1. Laimėjimai — 21", 1957 metų Televizijos Aparatas ir kitos dovanos.
2. Mūsų šauniausiųjų, iki 10 metų anriL, komiškos sporto varžybos, kurių laimėtojai gaus dovanas. 

BUTRIkd^^ ^^rkostnd.
rungtynės tarp Toronto "Auiros" ir Brooklyno LSK. Rungtynių vieta: 
iway, I lėth Avenue, Jamafca. PradSa 2 vaL po pietų.

l£ BUFETAS.

liolika viešnių. Suvažiavimas 
svarstė įvairius Moterų Sąjun
gos reikalus. Atstovės padarė 
pranešimus iš savo kuopų veik
los. Suvažiavimas raštu pasiun
tė sveikinimą, buv. Vliko pirm, 
prelatui M. Krupavičiui, jo į 
Ameriką atvykimo proga. 

Suvažiavime sąjungietes 
reiškė pageidavimą, kad “Mo- “Aš padainuosiu dainų daine- Vaitulevičius su Valerija Ta- 
terų Dirva” talentų daugiau ]ę”, “Barborytės polkutė" , (abi mošiūnaite. 
straipsnių, liečiančių moterų dainos harmonizuotos muz. M. 
reikalus, be to, pageidavo siū- Cižauskienės) ir partizanų dai- 
lytiMot. Sąjungos seimui, kad ną "Pražydo jazminai po lan- Bostono lietuvių oro skautų

gu”. būrelis Lituanica II birželio 7
Angelė Vištartaitė iš Brook- minėjo 2 metų gyvavimo su-

Birželio 15 d. 7 vai. vakare lyno nuotaikingai paskambino kaktį. Paskaitą skaitė dr. V.
Lietuvių Laisvės Salėje, 269 Schuberto serenadą ir Rachma- Čepas. Po paskaitos sekė arba-
Second Street, įvyks Elizabe- ninoff “Preliude in C Minor”. tėte ir šokiai,
tho ir netolimų apylinkių po vakarienės, geram orkes- 
skautų tėvų, skautų ir vilkiu- trui grojant, toje pačioje salė- 
kų susirinkimas — sueiga. Su- jer sąjungietes ir jų svečiai pa- Po gedulingų pamaldų šv. 
eigoje dalyvaus L. S. B. I JAV sišoko. E. V. Petro parapijos bažnyčioje
Rajono vilkiukų > skyriaus ve
dėjas ps. J. Benešiūnas, kuris 
padarys platų pranešimą rajo
ninės vilkiukų stovyklos rei
kalu. Taip pat Iras progos pa
sikalbėti visais kitais skautus

nėra.
buvęs Vliko pirmininkas, bir
želio 12 lankėsi redakcijoje. 
Jis greitu laiku išvyksta į

Brooklyno katalikių motery SlatkoviSus (birželio
mėn. 10 d.) 43 m. amžiaus.

Brooklyno vyskupijos mote- velionis gyveno 237 W. 3rd 
rų taryba, kuri atstovauja 300, st > Boston. Nuliūdyme pa- 

u , 000 motenl katalikių, paskel- liko 5^.
bedančiais reikalas. bė tokias rezoliucijas.

Rytinio pakraščio skautų 1. jos protestuoja prieš pa
vydų stovykla įvyks liepos galbą ir prieš pripažinimą vi- nese- 
3-7„d^,Si?VyH?i VlSf8 816111 komunist|i kontrobuoja- jnrgis (birželio mėn. 
ps. V. Pileika. Jam talkinm- miem kraštam, tarp jų Lenki- voii^.
kaus R. Šilbajoris, A. Bobelis, Vengrijai ir kom Kinijai. ' '
J. Stasiukevičius, A Glodas, 2. Jos skatina didinti dėme- 1115 ©^e”0 *15 E. 5-th St Pa- 
ir kiti. sį “Jungtinių Valstybių savai- laidotas N. Kalvarijos kapinė-

tei”, kuri prasideda kasmet se. Laidojimo apeigas atliko 
spalio 19, ir sustiprinti Ameri- jo giminaiti 
kos istorijos mokymą visose MėšlySj & j. 

® mokyklose.

Finis Semestri
ruošia Liet Stud. S-gos New 
Yorko skyrius. Parengimas į- 

vyks birželio 21, penktadienį, 
7 v. v. Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė. Po trumpos 
meninės programėlės ir vaišių 
bus šokiai. Skyriaus valdyba 
kviečia visus apylinkės studen
tus ir jų draugus.

Liet. Sporto Klubas 
praneša, kad birželio 23, sek
madienį, 6 v. v. klubo patalpo
se, (1883 Madison St Brook
lyn 27, Winter Garden), įvyks 
metinis visuotinis narių susi
rinkimas. Bus padaryti veiklos 
pranešimai, išrinkta nauja val
dyba ir revizijos kamisija.

Sportininkę gegužinė 
piknikas bus biiželio 16, sek
madieni, 1 v. p.p. Polish Na
tional parke, 108-11 Sutphin


