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tai nesirengia.

AUDROS IR POTVYNIAI

HAITI NUŠAUTA 50

Sranton,

Žmogžudys yra tautos atstovas

STASSENAS, nenusisekęs die
nos erojųs, išvyko į Londoną.

Fųpuole, teprezidentavęs 1! 
dieną, kariuomenės nušalin
tas. <y

Sovietų S-gos priešiška poli
tika Tol. Rytuose; Sovietų 
smurtas Vengrijoje. Nuo jų iš
sprendimo priklausys ir nusi
ginklavimas.

Valstybes departamentas šią žantu ir jam sprandą nusuko 
savaitę turės darbo su Japoni
jos reikalais. Trečiadienį at
vyksta į Washingtoną Japoni
jos min. pirmininkas Nobosuke 
Kishi. Klausimai, kurie kyla 
tarp Amerikos ir Japonijos šiuo

Ar Kundtai refln v« rinkti?
Kurio* vyriausybę numato 

sudaryti tabnCjurių koneerva- 
toTfyiyterto tMefeabakeris. Jei

Pravda suminėjo Chruščio
vo atsakymą į tai. Girdi, jei 
tai bus geras balsas, tai jo 
netrukdysim, o balsai, kurie 
klausytojam nervus gadina, 
verti to, kad klausytuvas bū
tų išjungtas.

Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimą New Yorke surengė Pa
baltijo Laisvės Komitetas birže
lio 16 Town Hali. Jam savo svei
kinimus atsiuntė prezidentas Ei- 
senhovveris, išreikšdamas viltį, 
kad taika bus atstatyta Baltijos 
kraštuose. ~ ■ -

Pavergtų tautų vardu kalbė
jo prof. Augustine Popa, buvęs 
Rumunijos parlamento narys. 
Didžiausio pasisekimo turėjo 
prel. J. Balkonas, kuris kalbėjo

Italijoje birželio 16 nuo 
tornado žuvo 11 žmonių, nuo
stolių 50 mil.

torius Harriman, N. Y. miesto 
mayoras Wagneris, šen. Jacob 
Javits, šen. Irving M. įves, kon- 

gresmanai : Frank J. Becker, 
Albert H. Bosch, Charles A.

Nusighiklavhnas yra pagrin
dinis politikos klausimas pra
dedant savaitę. Amerikos vy
riausybė suvaldė savo atstovą- 
Londono derybose Stasseną, 
davė jam instrukcijas daugiau 
bendradarbiauti su sąjunginin
kais; neskubinti, iki patys są
jungininkai nusiginklavimo 
planus apsvarstys. Amerikos 
vyriausybė taip pat nuramino 
sąjungininkus, kad ji nedarys 
jokio dvišalio susitarimo su 
Maskva, apeidama Angliją, 
Prancūziją, Vokietiją. Pasiun
tė dar seną diplomatą Hofenes, 
kuris patartų Stassenui dėl dip
lomatinės tvarkos derybose.

Tačiau tik sutvarkė su są
jungininkais santykius, kuriuos 
buvo apardęs Stassenas, nusi
ginklavimo klausimas jau atsi
dūrė naujoj padėty.

po kelių dienų abu su japoni- 
ke įsilaužė į namus, surišo šei
mininkę, apiplėšė, namus pa
degė, sykiu žinoma, su surišta 
šeimininke. Karo teismas būtų 
davęs mirties bausmę, japonų 

metu, buvo išreikšti Japonijos teismas abudu nuteisę iki gy-

perkūnas 
sunkiai sužeidė tris golfinin- 
kus, kurie mėgino pasislėpti 
nuo lytaus po medžiu.

Ketvirtadienį
Suomijoje, Chruščiovas oro 
kontrolės planą šiaurės ašiga
lio srity pavadino “juokinga 
idėja”. Esą oro kontrolė kaip 
nusiginklavimo sąlyga tėra tik 
priedanga tolimesniam apsi
ginklavimui maskuoti. Atmes
damas oro kontrolę, Chruščio
vas betgi vėl pasisakė už ato
minių. bandymų sustabdymą, 
dėl kurio Sovietai mielai derė
sis. . '

Tokiu būdu Chruščiovas vie
šai atmetė Stasseno planą, ku
rį jis Sovietų atstovui Zorinui 
buvo privačiai parodęs.

Jau rytojaus dieną, penkta
dienį, Londone nusiginklavimo 
konferencijai 
pasiūlė kalbėtis apie atominių 
bandymų sustabdymą dvejiem 
trejiem metam, 
o tuo tarpu derybos dėl nuola- Taip pat sveikinimus atsiuntė 
tinio sustabdymo gali eiti to- New Yorko valstybės gubema-

—Sovietų-konsu partiją lydė- liąu. Ir derybos 
ris Chruščiovas Amerikos nu- gali eiti per Junį 
sigmUavime planą atmetė. O atominiai handĮrmai gatĮEŽi-' 20 lumiginĮrlnvimo siūlymus.

kalbėdamas sustabdyti, aūJf Maskva, pa- MacMiHanas priminė, kad nu
prastu trijų valstybių, kurios , mginklavimas yra susijęs su 
gamina bombas, Susitarimu. reikalu išspręsti politinius 

Toks Maskvos siūlymas aiš- klausimus. Juos nurodo trejo- 
kinamas kaip Maskvos noras pus: politiniai klausimai rytų 
vėl perimti iniciatyvą. Tam' ge- Europoje, ypačiai Vokieti jo jje; 
rokai jai padėjo Stassenas, iš 
anksto supažindindamas su 
Amerikos planu ir duodamas 
laiko tam planui atmesti bei 
naujam paruošti.

Paduje, Italijoje, eina pa- bardijoje vado pavaduotojas ir 
slaptinga byla dėl Italijos du- dabar komunistų vadas Pačia 
čės Mussolinio turtų ir ryšium vietovėje Pietro Vergani, ko-

taip pat, kad valst. sekr. Du-
lies jau 1945 Ženevos konfe- Sovietai sugalvojo naują pa- 
rencijoje buvo kėlęs mintį pa- lengvintą būdą "pakelti geleži- 
sikeisti televizijų transliaci- n? uždangą” ir prisimecHioti 
jom. Dabar Dulles tą mintį dolerių... Kelionių biuras “In- 
spaudos pasikalbėjime iš nau- turistas” paskelbė, kad Ameri- 
jo kėlė. kos turistai gali keliauti po va

karų Sovietų Sąjungą savais 
automobiliais. Tokiom kelio- 

maršrutas.

maistu. Antras
Brutą, Minskas, Smolenskas, 
Maskva, Tūla, Charkovas, Sim
feropolis, Jalta, Zaporožje. 
Trunka 27 dienas ir atsieina 
pirma klasė 1755 rublius, arba 
438 dol. I amerikiečio automo
bilį įkeliamas ir vertėjas, kitaip 
sakant, šnipus. Tačiau pats 
’Tntnrirtas" įspėja, kad auto
mobilis pasiimtų savo automo
bilių atsarginių dalių.

nėm nustatė
Vienas — nuo Lietuvos Bras-

MACbHULANAS ATSAKE 
BULGANINUI

Anglijos min pirmininkas 
MącftffiBanas tik birželio 16 at-

-* ’v. j

tos į Minską, Smolenską, Mask
vą ir atgal tuo pačiu keliu. 
Trunka 13 dienų ir atsieina 845 
rublius, arba 212 dol. su pir
mos klasės patarnavimu ir 

Lietuvos

Nuo 1953, kada buvo susi
tarta su Japonija dėl Amerikos 
piliečių teistinumo Japonijos 
teismuose, buvo jau 12,581 by
lų, kurios galėjo tekti japonų 
teismui. Daugumas dėl judėji
mo taisyklių nesilaikymo. Ja
ponai paėmė savo žinion tik

Anglijos darHeėlai remia 
Maskvą

lova valstybę birželio 16 
nusiaubė lytus ir audros. Iš 
tvinusios upės pridarė žemės 
ūkiui didelių nuostolių. Mis- 
souri slėny atsidūrė po van
deniu 20,000 akrų dirvų.

specialistai pripažino, jog tai 
Kas bus SU Girard ne pernai balandyje dingusio 

Crabbo lavonas. PrileidžiaValstybės departamentas
daugiausia kritikos pereitą sa- mkitį jog Crabbas tebėra gy- 
vaitę susilaukė dėl Amerikos vas *r sovietų rankose.
kareivio Girard, kuris nušovė Kad tai sovietų darbas bu- 
46 metų japonę. Departamen- vo pakišti kitą lavoną, išva- 
tas paskelbė ir prezidentas pri- da daroma iš to fakto, jog 
tarė, kad Girard bus japonų trys dienos prieš atrandant 
teismui išduotas. Taip turį bū- lavoną kanale buvo pasirodę 
ti paga 1953 susitarimą su trys sovietų povandenininiai 
Japonais. Bet iš amerikiečių laivai, lydimi mininko. Jie 
pasipylė protestai, kad pagal plaukė į Viduržemio jūrą į 
susitarimo raidę Girard turi Egiptą.
tekti Amerikos teismui; kad

50 metę diplomą* 
tinėje tarnyboje
VakMior. J. F. Dalies buvo 

paminėtas susilaukęs 50 metų 
diplomatinėj tarnyboj. Ji pra
sidėjo 1907 taikos konferenci
joje Haagoje. Tada Dulles ne
buvo dar mokslo baigęs ir te
turėjo tik 19 metų. Po 12 me
tų jis dalyvavo jau kitoje tai
kos konferencijoje — Versaly- _ 
je po pirmojo pasaulinio karo 
kaip prezidento W. VVilsono pa
tarėjas. .._w

Prez. Eisenhoweris pavadino 
Dulles vienu iš didžiaas.ų val
stybės sekretorių. Bet jis turi _ 
Ir "savo priešų. Jis nebuvo po
puliarus tarp Europos poLtisj, 
nes jis tvirtai laikėsi tradici
nių Amerikos politikai princi
pų — moralės, teisės, teisingu
mo. Jis nepatiko Prancūzijos 
politikam, reikalaudamas, kuJ 
jie nekliudytų Europos apjun
gimo ir įsue.stų Vokietiją į nu
ropos bendruomenę. Net grasi
no atitraukti Amerikos rankas 
nuo Europos. Nepatiko Angli
jos politikam, griežtai atmes
damas kom. Kinijos pripažtai- 
mą ir prekybos draudimo pa
naikinimą, ko taip baisiai no
rėjo Anglai. Gal daugiausia 
jam simpatijų buvo reiškiama 
Vokietijos politikų. Pavergtieji 
taip pat buvo patenkinti jo po
litikoje mestu “išlaisvinimo” 
šūkiu. Tiesa, Amerikos politi
koje už laisvę ir teisingumą 
bei moralę buvo didelis lūžis 
Vengrijos įvykiai. Tačiau buvo 
pastebima, kad Dulles yra tik 
politikos vykdytojas, ir ne vi
sada jis galėdavo vykdyti savo 
nuomonę. Jo nuomonė ne vi
sada sutampa su Baltųjų Rūmų 
nuomonėm, kuriose pasitaiko 
daugiau oportunizmo.

Minėjimas užtruko tik dvi va- J. F. Dulles dabar jau eina 
Paul A. Fino, Edna Kelly, Adam laj^as. Priimtos rezoliucijos, 69 metus. Pernai jis laimingai 
Clayton Powell, John J. Rooney, pasiųstos Amerikos pakėlė vėžio operaciją. Spėja-
Katberine St. George, Ludwig pre^jentui ir vyriausybei. ma, kad savo pareigose jis ne-
Tellef, Viktor L. Atitfimo, Lester- Gaila, kad* dalyko labai ma- taute Eišenhovverio antro ke- 
Holtzman, Alfred Santangelo, 
Ralph W. Gwinn. -_________

ARMIJOS sekretorius Wflber M. Brocker ir ęett. MJ>. Taylor 
bendrom jėgom pjauja tortą švenčiant armijos 182 metines 
sukaktis.

Didelio pasisekimo sušilau- vardu amerikiečių, kilusių iš 
kė kongrs. Keatingo ir prel. centro ir vidurio Europos. Jis su

minėjo istorines didžiąsias žu
dynes ir jas sulygino su Sovietų 
daromomis žudynėmis.

Antroje dalyje įvyko nedide
lis koncertas. Dainavo Lurija 
Rencs, latvė mezzo-sopranas, 
vargonais grojo Helen lobias, 

Buckley, Emanuel Celler, Fedę- estė, ir pabaigoje pasirodė skau- 
ric R. Coudert, jr., James J. De- tų vyčių oktetas, padainavęs 
laney, Isidore Dollinger, Fran- keturias patriotines dainas.
eis E. Dorn, Leonard Farbstein,

tis Sueso kanalu pagal Nas- 
serio padiktuotas , taisykles. 
Birželio 16 ir ji kapituliavo. 
Jos pirmas laivas po 7 mėne
sių pertraukos įplaukė į ka- 

Larsonas buvo priminęs nalą

su turtais keturių žmogžudys- munistas parlamento narys 
čių. Teisinas mėgina išaiškinti Dante Correri ir dar keturi 
tų žmogžudysčių aplinkybes. kaltininkai.

Viena, ii nužudyt, yra par- kaltinamųjų Ennio
tizanų buvęs vadas Luigi Ca-

Amęrika turinti panarinti to
kią sutartį, kuri leidžia Ameri- Haiti eina neramumai su 
kos pilietį teisti svetimam teis- gausiom aukom. Penktadie

nį kariuomenė nušalino laiki
nį prezidentą Fignole. Nuša
lino, nes jis demoralizavo ir 
ardė kariuomenę. Buvo pa
leistas gandas, kad preziden
tas jau nužudytas, nors ra
dijas skelbė, jog jis esąs jau 
New Yorke. Jo šalininkai ne
patikėjo radijo skelbimu ir

396 bylas, kitas perdavė ame- pradgjo demonstracijas. Su- 
rikiečių teismam ar visai pa- sjrėmime su policija ir ka- 

. - rluomene 50 buvo nušauta,
Japonų teismo bausmes ne- ateWūr6 ligoninėse. Vai- nali nasiv^dines Neri Jis bu- Pascluali atsidūręs Varšu- 

sutampa su amenkiečių ka- kariuomenės rankose. nužudvtim l945 gegužio 7 ar voje’ Jis atsmnte teismui 
riuomenes teismų bausmėm- vo nužudytas 1945 gegužio 7 ar laišką aiškindamas, kad Neri
Vienu atveju kareivis už plėši- ATGAL f STALINIZMU ne^resta.^Pus^tro °mėi*Mio * mylhno^ dirb? ^»tam; 
mą su žmogaus sužeidimu buvo r dėl to jie buvę nužudyti,
fononu nubaustas pustrečių Sovietų Sąjungoje partija po jo dingo jo bendradarbe ir 
meta, o amerikinis galėjo jam P**e*ti mokslinio žurna- mylimoji partizanė Giuseppina 
duoti iki gyvos galvo^Kituat- “V^roąy irtoriji” vadovy- Tuissi. Ji buvo norėjus išaiš- 

, . .. . .. . be nes leido mokslininkam kinti Canali mirties priežastis.veju Amerikos kareivis susidė- , T., 7^ __ j.,-*—io su fenonike dingo iŠ dalinio Hbendi^ičkai aiškinti politi- Ji gavo dėl to įspėjimus, kad Anglijos darbo partijos ly-
vertė^atedu riėšikavimu Sy- žurnalo redak- to nedarytų. Paskui ir ji dingo deris Hugh Gaitskell birželio 16
ki susirėmė nabagėlis su ser- toriua atleistas, nes jte pernai prie to paties ežero. Jos lavo- sifilį priimti Sovietų paskutinį
---------------------P*0***”- drįao .delbti kritiką Stalinui, no taip pat nesurasta. Jos nusiginklavimo projektą — su-

•N.Y.T^l^U.p
pat kelia kainą. Vietoje per lom Vengrijos įvykius, atai- kankinta, nužudyta. Jos lavo- <W«n trejiem metam.
100 mylių nuo New Yoriio sakė kovoti prieš “revizioniz- nas buvo išmestas iŠ to pat Macmillano atsakymas Bub 
Uepos 1 kaina jpakeliama 18 mą ir nacionalizmą komunistų ežero. Tada jos tėvas priaiekė ganfaui suplaukė «6d<rfanefa* 
5 iki 10 cn> Jau anksčiau kai- partijose užsieny**. Buvo katt^ surasti kaltininkus ir ^ems at. d»rhir/iu kritikos. Ginll tank- 
nas pakfiė kiti New Yorko narna vadovybė, kad raėyda- keršyti. Bet jis buvo taip pat mmMnkfcvtam. fld Vo- 
laikraMtaL Laikosi tuo tar- ms apis Ameriką, nepakanka- nužudytas. 1 U “ nasiginkfcvimu. iki vo-

po sena kaina tik N. T. He- 
raM Tribūne.

Gražią kalbą pasakė kongres- 
manas Kenneth B. Keating, iš
reikšdamas savo simpatijas Bal
tijos kraštams, prisimindamas Sovietų lyderio Chrušcio- 
žiaiiriunsiuR trėmimu® ir tikėda- v0 kalbos per Amerikos tele- ta idėja turėjo tikslą ne san-
mas, kad greit bus atstatyta viziją atgarsiai dar nenutilo, tykius sušvelninti, bet kaip

Amerikos informacijos agen- tik sustiprinti šaltąjį karą, 
tūros (USIA) direktorius Sovietų . spauda tebesidžiau- 
Larsonas birželio 16 kalbėjo: gia, kad Chruščiovas per A- 
tegul Sovietai nekliudo Ame- menkos televiziją daug laimė- 
rikos Balso transliacijų, jei jęs Bet leisti per Rusijos te
nori įrodyti, kad nuoširdžiai 
nori keistis informacijom ir 
kultūrinio bendradarbiavimo.

Kapituliavo ir Pmeūzija
Prancūzija buvo vienintelė, 

kuri buvo atsisakius naudo-



•UB

«UM

PLYMOUTH, MASS.

yra prie Massachusetts įlan
kos, apie 38 mylios į pietus

Su didete ątida ir rimtimi buvo 
svarstoma taip gi artinuosiuo
se ir tolimųpsiuose Rytuose 
esančių pabėgėlių ir ištremtųjų

jų krašto tuojau atitraukta;
9. Komisija yra įsitikinusi, 

kad sovietam iš Vengrijos ne
sitraukiant, gali įvykti dar 
žiauresnis visos tautos su-

Jungtinčs Tautas buvo su
dariusios komisiją ištirti ap- 
linkybes, kaip sovietai palau
žė vengrų sukilimą ir visam 
kraštui primetė ginklu pa
remtą savo valdžią.

Komisija sudarė Danijos, 
Australijos, Ceylono, Urugva
jaus ir Tuniso atstovai. Jie 
apklausinėjo apie 100 liudi
ninkų, vengrų, kurie sukili
me dalyvavo, jį sekė, kai ku
rie buvo net suimti ir Rusi
jon vežami, bet pakeliui pabė-

so Miunchene. Čia duodama to
ji jo kalba, kuri papildys pra
ėjusiame Darbininko numeryje 
pradėtą ir šiame užbaigtą ši 
juo pasikalbėjimą Balfo reika
lais.

Jungtinių Tautų Rūmuose

Komisija savo tyrinėjimus 
suvedė įšiuos-9 punktus kon
statuodama:

1. Niekas iš vengrų valdžios 
oficialių žmonių nėra kreipę
sis į Sovietų Sąjungą prašy
damas, kad ji su savo kariuo
mene padėtų sukilimą nu
malšinti.

Ii

Komisijos raportas, turė
jęs būti įteiktas pilnaties su- 
surinkimui prieš porą mene
sių, bet buvo uždelsiamą Jun
gtinių Tautų sekretoriato. Su
prantama, byla nemaloni, 
nes Jungtines Tautas verčia 
iš tūpčiojimo apie Sovietų 
Sąjungą išeiti į viešą kaltini
mą Tai Jungtinių Tautų pa
reiga įrašytą į jų charterį, 
kuris būdavo “dėl ramybės” 
vis apeinamas. Buvo pasiten
kinama tik žodžiais, prime
nant Baltijos bei kitų tautų 
pavergimą. Vengrų iškelta 
byla pareikalaus aiškaus pa
sisakymo šiuo klausimu. Tuo 
galima tik pasidžiaugti, nes 
viešas sovietų agresijos svars
tymas Jungtinių Tautų susi
rinkime yra jau geras daly-

Japonijoje nušovė moterį. 
Spaudoj paskelbtas Girard 
brolio atsiliepimas apie jį kaip 
Amerikos “tautinį herojų”,

• Malonu pažymėti, jog iš tau
tinių organizacijų lietuvių de
legacija, buvo vienu žymiausių.

Latviai ir estai savo, delega
cijų neatsiuntė, todėl lietuvių 
delegacija atstovavo latvių ir 
estų pabėgėlių reikalus.

Iš konferencijos delegatų 
buvo sudarytos trys komisijos centrams.

Balfo pirmininkas, kųns yra 
labai gerai susipažinęs su' pa- 
baltieėių pabėgėlių būkle, išdė
stė jų įkurdinimo problemas. 
Dr. Lindt prižadėjo vispusiš
kai su Balfu bendradai niauti 
teikiant pagalbą pabėgėlių 
įkurdinimui. Jungtinių Tautų 
komisaro įstaigos ir Balfo at
eities. bėndradarbaavimo jpĮę- 
nams ir sutartims sudaryti pa- 
baltiečių įkurdinimo reikalu 
pavesta abiejų organizacijų 
biurams.

Šioje konferencijoje lietuvių 
delegatai turėjo geros progos 
susipažinti ir užmegzti ryšius 
su vyriausybių atstovais ir šal
pos organizacijų delegatais.
KOVOS CENTRAS PRIEŠ SO

VIETINI REŽIMĄ
Olandijoj Haagoje susikūrė

yra vengrų tautos nekenčia
mas ir valdžioje tesilaiko ka- 
rine sovietų jėga;' ~

8. Vengrų tauta nori, kad Ženevoje, gegužės 27-28, įvyko 
sovietų kariuomenė būtų iš konferencija šūkiu “Pabėgėlis 

šiandien ir rytoj”. Konferenci
joje dalyvavo Jungtinių Tautų 
aukštasis komisaras Dr. Lindt, 
Tarpvalstybinio Europos Emi
gracinio Komiteto pirmininkas 
ambasadorius Tittman, Austri
jos vidaus reikalų ministeris 
Helmer, Amerikos, Vokietijos, 
Turkijos, Danijos ir kita vy
riausybių atstovai ir pasaulinių 
šalpos organizacijų delegatai 
«—viso 248 dalyviai. ~

Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą kartu su manim 
atstovavo Aldona Dambravie- 
nė ir Izidorius Rugienius.

šioje konferencijoje dvi die
nas rimtai buvo svarstoma vi
so pasaulio pabėgėlių proble
mos.

Kaip žinoma, didžiausia pa
bėgėlių skaičių sudaro žmonės, 
pasprukę nuo komunistinio te
roro. Valstybės vyrai ir huma-

bėglių Iria irsima i« RezoliUCi- 
jos bus įteiktos Jungtinėms 
Tautoms, laisvojo pasaulio 
valstybių vyriausybėms ir vi
siems labdaros organizacijų

piktinimo sukėlė Amerika vėl 
dėl kareivio W. Girard, kuris

apkrikštyta, jos sep- 
metų sūnus priėmė 
Komuniją Popiežius 
konvertitę ir jos tris 

vaikus specialioje audiencijoje.

2. emigracija į kitas pašau- eičių sunkenybėms išvengti. Iš 
lio kraštus, jei pabėgėlis boti Vengrijos įvykių daug pari- 
emigruoti, ir \ mokinta ir šio je konferencijoje

^ pabėgėlių tantimm/reHgi sudaryti geri planai ir taisyk- 
niai, lmW4mwwi reikalai ir pa- vyriausybės, tautinės
gnlha pakurti; ir tarptautinės šaipos organi-

. . . .. .. zacijos galės koordinuotai gel-
Uetaym delegacijos narni kur paarekš-

aktyvmi dalyvavo minėtose Vengrijos
komiaijcse. Komisjų paruoštus J"
nutarimų projektus plenumas 
rimtai apsvarstė ir priėmė la- Esančių Europoje pabėgėlių 

problemoms spręsti labri kon
struktyvią ir entuziastingą kal
bą pasakė Jungtinių Tautų 
aukštasis komisaras pabėgėlių 
reikalams Dr. Lindt. Jis at
kreipė ypatingą dėmesį į ligo-

kuris negali būti išduotas Ja
ponijos teismui sukėlė Japoni 
joje ištisą aliarmą.

vai prieš sovietinį režimą Su- 
sujungė 7 organizacijos. Kai 
kurios iš Ukrainos, Armėnijos, 
Azerbeidžiano. Centras susikū- 
rė Olandijoje saugumo 'sume
timais. O prieškarinės kovos 
prieš bolševizmą linijos palik
tos Vokietijoje.

Japonijos atstovo Vatikano 
žmona katalikė

Japonijos atstovo Vatikane 
Kazuko- Tsuroka žmona perė
jo iš musulmonų tikėjimo į 
katalikybę. Tą pačią dieną kai 
ji buvo 
tynerių 
pirmą 
priėmė

o Kinijos diktatorius Mao 
Tsetungas paskelbė, kad nuo 
1949 iki 1954 Kinijoje nužu
dyta 800,000 žmonių. Nuo 
1954 vietoj teroro Kinijos ko
munistai vartoją įtikinėjimą.

2. Vengrijos ministeris pir
mininkas Imre Nagy buvo 
klasta ir jėga sonetų kariuo
menės dalinio suimtas ir iš
vežtas į Rumuniją;

3. Vengrijos karininkai su
pačiu kariuomenės vadu Pal 
Maleter buvo taip pat suimti, 
kai jie nuvyko derybom, kad 
sovietai savo kariuomenę iš 
krašto atitrauktų. Ju klastin- ______ ~ . ____ -
gą suėmimę gr^tni-rovn ir į- Baltijos valstybėse daug nuo Bostono. Čia 1620 gruodžio 
vykdė sovietų saugumo virši- anksčiau pasikartojo visa, 21 išsikė ė pJigrimai, atvykę 
ninkas gen. Serovas; kas yra vėliau įvykę Vengri- laivu Mayflovver. Jie įkūrė an-

4. Apie 35.000 vyrų, moterų joj®- Birželio baisiomis dieno- trąją pastovią anglų koloniją, 
ir vaikų buvo suimti ir depor- mis šėlo tas pats gen. Sero- Toji uola, prie kurios piligri- 
tuoti į Sovietų Rusiją, Jiem vas, žmonės buvo žudomi ir mai išlipo, dabar yra aptverta 
buvo sakoma., kad tai daroma barbariškai kankinami, daug ir pridengtą stogu ant kolonų, 
Kariam vyriausybei prašant; pasmerkta mirti, dar daugiau kaip regime gretimame atvaiz-

5. Sukilimą numalšinus, ištremta ir tremiama. Balti- de. Plymoutne yra taip pat 
buvo suimta ir nuteista mir- jos trys tautos komunistų pirmųjų piligrimų muziejus ir

valdžios nekenčia ir laukia, kapinės.

sivilksime šiuos padorius dra- cininke, imk šį įsakymą ir tė, paskui prabilo į poną Tara- kaulį štai šį peiliūkštį? Ne di- O juk nemenkas juokas bu
delį, tik štai šį mažytį? tų uždaryti pusę dienos poną 

— Gautumei trejis metus Tarasą rūsyje? Tuo tarpu nu- 
šaltojoj patupėti. vykti į bažnyčią susituokti,

— Tat truputį daugoka. O grįžus suvalgyti visus paruoš- 
— Ną tai kas čia nuosta- rodžius. Mano laikrodžio mi* jeigu nueičiau į malkinę ir tus valgias ir, šeimininkai

Kapotų pajaunys.

— Tai bent užsidirbau!

tuokiantis.

— Taip jd vedu tauriąją sa-

dešimt meta amžiaus, Ir aš vi- te .Vis dėlto klarnetininkas “ponas Jonas”, bet esu “ponas
sada, vbą savo gyvenimą ži- — Tyčia pasirinkau tamstą, Ferkė tuo tarpu vikriai iš- kažkaip prisigretino prie rū- policininkas”. Na, luktelėk,

V *a t . » LTūl OMUAUvll iamhb JUf ——---—--------- -------• ----- — ------------------- ---- i
Ifem & nereiktu nemoks, v teUd8- Man yra septynias vykdyčiau šį nelemta sprendi- maukšlino uniforminę skrybė-

- Man aa_nereiMa pamoks- kas tik jums patinka, bet aš ® m-tn «nam. h- .s vi. ma? te.

—- Taigi, męs kate pasi- Viešpati šventovę, man nėra policininko pareigų! policininke.
jeigu Dievas nebūtų kantais ir • ryžome susituokti, norėdami papročio degtinę gerti. Parei- — T*1 atsikviesk tamsta ki- —Aš laiduoju už tai, kad 
Keptų mums tuojau atsilyginti šią gėdą nuplauti. ga šiandien byloja mano lūpo- Kodėl b<js kaip^dalgr
už mūsų nusidėjimus. .................. mv

M. JOKAJUS

TURTINGI ’

• — Ką? Norite tuoktis, da
bar, kada taip riieenote ir su- 
mulkėjote?

puota? šią gražią suknelę taip pat __ _______
— Tai gerą žmonių dovanos. nulupti. Kas negali užri- nereiga Mfikriu   ir sumurmėjo Jonas Pačalis.

Visa šitai sunešė gerieji žmo* metėti, tegu nesteutitia šil*

' rūktų? TėTO d81*1* I®* jo-
- Ketreri metai belangės! “® P^siinko saus.

—* Taip pat daugoka^. __ pone Jonai, Aš
- Bet neripasakok čia savo pa^ g šSnko kiše- 

ėslų, nes busta priverstas ta- » biaini Tamsta
™ ?«*?**“ P“ajdS gretai paslėpk flpo skrybė-

SKURDŽIAI

bužėlius ir apsimaukšlinsime vykdyk tai kas jame parašyta, są: 
savaisiais skarmalais; aš net — Kaip tatai? Aš turiu Ka- .— Gerbiamasis, leisk mai 
laikrodį paliksiu, su kuriuo porus iš buto mesti, jų daiktus dešimt minučių pagalvoti, 
tiek metų išgyvenau ir tiek atimti? — Gerai! Patikrinkite laik-
naktų išbudėjau. Net ir šio _______ f ______ _ _r__________
stalo, paruošto vestuvių puo- baus? Argi tamstai iki šiol nutų rodiklis dabar stovi ties padegčiau tanai šiaudus, ant daužant duris bandiuko tavrie-
tai, niekas nė palieste Depą- niekada nėra tekę gauti tokio septyniais, kai tik bus ties de* kurių mes miegame, takia le, gurkšnoti už jo sveikatą
lies. Sėskis, maloningasis po- malonaus darbo? rimtim, aš grįšiu. skaisčia ugnele pakarčiau, vyną
ne, ir prikirsk iki soties. Ta- Atvirkščiai dažnai taiky- Egzekucijos lapą įsidėjo į kad iš tenai šeimininkas iš-
čiau pirmiau tokie, kokie da* davori, būtinai reikalaujant kišenę,
bar čia stovime, eisime į baž- šeimininkams ir griežtai prie- — Tuo tarpu apžiūrėsiu bu-

43. sas, — tai ligi šiol nebuvote nyčią Taip, eisime į bažnyčią žinantis gyventojams, prižiū- tus ir patikrinsiu, kiek žalos
Kai tik gaus uždirbtus ^isBS?_xSS?10kę? rėti ir vykdyti kraustymą iš jiems pridirbo gyventojai Tik

pinigus, tuojau užmokėsime buraa dabar de«ti* TačUw 85 es“
seniai jus iš Sitų namų išgru- _x 

tamstai nuomą Takų palaukti . Kokia gėda “daliajam Ro- ________ _____ _____
truputėlį, mytimaris, galinga- ry' B — Iteugiagalis pone, tą ~~~ MW’ ****** ****** “««“• «> r*. jp nususo > zaiejuną.
ris pone! Tik Mshnhik, kad ną, kada rengiamasi įžengti į pareigas tamsta dar eini Šalia tamsta esi atsakingas, pone Pranas pajuto, kad čia men-
niekas B mfisą neliktų gyvas, — Taigi, mes kaip tik pasi- Viešpaties šventovę, man nėra policininko pareigų! policininke. ki juokai —Tai prakeiktas kartūzas!
—- - ...................... v* „ . az m irwi — Aš nė nemanau šito da- rikttiėjo polirminkas. — Tai

ryti, tik taip sau klausiu, ar tu imsi vagiliauti net man 
ne gera būtų taip padarius? matant! Kai man ant gaivos

plyta?



DAKTARAS

nininkai.

VALDYBA

MOTINA

priemones — spaudą, kad pla
čioji bendruomenė sužinotų 
apie leidinį, pajustų jo pras
mingumą, jo rūpesčius ir pro
blemas. Esame nuomonės, kad 
to pasiekėm, nes lietuviškoji 
spauda mums buvo itin palan-

čiaų paskleisti . svetimtaučių 
tarpe, kad kuo didesnis žmonių 
skaičius su juo susipažintų. „

Kokios jūsų ateities perspek
tyvos?

Pravedę vajų, tikimės turėti 
lėšų bent vieneriems metams. 
Tada bandysime gerinti leidi
nio kokybę, nes mums rūpi jį 
išauginti į rimtą žurnalą, šis 
dabartinis redakcinis kolekty
vas pajėgesnis už iki šiol buvu
sius, tai tikimės, kad pasiseks.

šia proga būtų prasminga 
iškelti mmtį: ar nevertėtų 
mūsų veiksniams susirūpinti 
tolimesniu žurnalo likimu. Stu-

Ir mes esame panašioje pa
dėtyje. Į informacinę medžiagą 
reikia žiūrėti, kaip į savotišką 
skelbimą. Jei prekybininkas no
ri žmones supažindinti su savo 
prekėmis, jis nusiperka laik
raščio

nesiima tokiais atvejais savo 
studijuozams palengvinti, pa
rodė didelį technišką ir muzi- 
kalinį solisto - violisto pa jegu- 
mą.

Teko patirti, kad Darius La
pinskas kitais mokslo metais

Beliko tik dvi savaitės ligi ręstieji pasirodytų uolesni ir 
birželio 29-30 kuomet Chica- • padėtų jaunimui. Pasiųskite 
goję susiburs lietuviškasis bent po vieną dolerį, ir ren- 
jaunimas į pirmąjį savo kon- gėjai bus jums tikrai dėkingi 
gresą Amerikoje. Trumpai Važiuojantieji į kongresą

Lituanus. vąjis?Ka siekiama 
ir kokios viltys?

Vajus turi labai aiškų tikslą: 
bandoma sukelti lėšų, kad būtų 
galima bent metus žurnalą leis
ti. Svetimtaučiams norim iš
siuntinėti 5000 egzempliorių. (Į 
tą skaičių neįeina žurnalą už
siprenumeravę lietuviai). Tam 
tikslui reikia 5000 doL Jei mū
sų tautiečiai ras reikalo žurna
lą paremti, jis ir toliau galės 
gyvuoti. Kitaip jo padėtis ir 
likimas aiškus Kaip graži vai
vorykšte, trumpam pasirodžiu
si, Lituanus sustos. Iki šiol va
jaus sėkmingumas labai ribo
tas. Teatsiliepė tik 80 žmo
nių, atsiųsdami apie 500 doL

Vajus vedamas dviem for
momis. Bandoma panaudoti vi
sas lietuviškas informacines

išlaido- nelengvą uždavinį pravesti 
koncertą ra nepergerai susi* 

Būtų tikrai gražu, jei vy- grojusiais, koncerto proga su-

greso programą.
Oficialus kongreso atidary

mas įvyks birželio 29, šešta
dienį, 10 vaL ryte Morrisono 
viešbutyje, Cbicagos miesto 
centre. Po atidarymo bus 
trys paskaitos ligi 4 vai po 
pietų, su dviejų valandų per
trauka pietum. Po pietų 4 
vai prasidės atskirų sekcijų 
posėdžiai. Jie tęsis ligi 6:30 
vaL vakaro. Vakare 8 vaL į-

Mų' šventėje.
Kongreso rengėjai pasku

tiniu meta dirba tikrai cįaug 
Komitetui vadovauja stad- A. 
Mickevičius. Jam talkininkau
ja atskirų komisijų pirminin
kai bei nariai. Tačiau komite
tas, net ir uoliausiai dirbda
mas, nepajus kongreso pa
daryti sėkmingu. KodH? To
dėl, kad kongresas ruošia 
mas visam lietuviškajam jau
nimui, ir tik tas jaunimas te
galės kongresą įamžinti isto
rijos puslapiuose. Tad, jau
nime, neapsileiski! Argi ne
bus mums gėda, kad jauni
mo kongreso dalyvių didesnę 
dalį sudarys senimas? Paro
dykime jiems, kad mes dar 
esame gyvi, kad mums rūpi 

so ir tautinių šokių šventės S-gos. skyrius." ~ -savi reikalai, kad. mes jaučia-
dalyviams Merchandise Mart Tenelieka nei vieno jaunuo- me garbę būti lietuviais, 
salėje, kuri yra taip pat mies- . _ . _
to centre. Kadangi salė talpi- - » -
na tik apie 1000 žmonių, šo- 
kiai bus daugiau uždaro po- 
būdžio, tik minėtiems daly- . H Hk H ~
viams. Gros B. Jonušo orkest- I.... —§ ilig H ĮMĮ I
ras. Ii

kur Katalikų universitete tęsė 
studijas. Magistro laipsnį gavo

Jau užsidarė mokyklų durys, knyga ir ją paskaitykime, ko- 1955. Jis yra pirmasis tremti- 
Jaunimas grįžo į namu. Grįžo liaudami į darbą ar besimau- 
linksmas, parsinešęs naujus dydami pajūriuose. Skaitymas 
laimėjimus. praturtins mūsų lietuviškąją

Mokslo metais buvo daug kalbą, patobulins minčių išraiš- 
dirbta, skubėta. Dabar kie kvie- ką. Tiesa, pradžioje bus sunku 
nes su pakilia nuotaika sutin- skaityti lietuviškai, bet turėki- 
ka vasarą. Visus gimdo pajų- me kantrybės, nugalėkime pir- 
riai, paplūdymiai, atostogos. mąjįštatą puslapių. Vėtau jau 

lengvai skaitysis. Taip suripa-
V. Kleiza —204
N. LipttutČ — 166
V. Šoliūnas — 182

mas papiginimo priemones. 
Autobusai te traukiniai duo
da tam tikras nuolaidas, jei 
keliauja didesnė grupė asme
nų. Kiekvienos vietovės, jauni
mas turėtų pasirūpinti tokius 
papiginimus gauti. Aišku, pi
giausia keliavimo priemonė 
vasarą yra lengvosios maši
nos. Paskirose vietose kelio
nės organizavimo darbą turė
tų pravesti Lietuvių Bend
ruomenė arba Liet. Stud.

IŠ Santaros sąrašo iš 4 kan
didatų išrinktas

R. Mišauskas — 150.

Jaunasis daktaras gimė 1932 
m. Rygoje, gimnaziją pradėjo 

dentų leidinį?” Daugelis iš mū- lankyti Lietuvoje ir ją baigė ® Baitų Stud. Federacijos N. 
sų jo keliamomis problemomis 1948 m. Hanan, Vokietijoje. Y. skyrius savo susirinkimą tu- tas skaito: Aldona Krikšciū-
visai nesidomi. Jei, pagaliau, ir Atvykęs Amerikon 1949 m. ^j0 birželio 7. Buvo diskusi- naitė — Jaunimas ir šeima.

ningas. Per trumpą laiką D. rengiasi tęsti kompozicijos ir domėtųsi, vistiek vargiai tokį pusmetį mokėsi Marianapolio i08 bendrines Pabaltijo Vytautas Vantys — Jauni-
Keista tačiau, nes lietuviš- Lapinskas padarė pastebimą dirigavimo mokslus Vienoje, leidinį užsisakytų. Tačiau jį kolegijoje, paskui įstojo į Bos- kultūrinės raidos galimybes, mas ir vyresnioji karta, Br.

koji visuomenė dar labai pažangą Sustiprėjo forma, iš- Linkime jam sėkmės iį savo gavęs, pavartytų, atsidėjęs pa- tono jėzuitų kolegiją, te ją bai- Moderatoriumi buvo R. šilba- Vaškelis Jaunimas te atei- 
menkai reaguoja į jaunimo reiškiniai kompozicijos ele- pasiryžimą įvykdyti. skaitytų. gė 1953 m. su ypatingais pa- J^^» vadovauja^Federa- ties perspektyvos,
kongreso ruošimo komiteto mentai te instrumentaciją žy- • žymė^pmais. Tais pačiais me- . atstovavo
prašymą kongresą paremti miai išryškino. Be to, reikia __ _____ tais persikėlė į Washingtoną, “^tuvius diskusijose,

finansiškai. Visas rengimo paminėti jo besivystančius di- VASARA PAS LIETUVĮ STUDENTĄ 
bei pravedimo darbas yra su- rigavimo gabumus. Jis turėjo 
rijęs su nemažomis 
mis.

jų. Visoms jaunimo organiza
cijoms yra išsiuntinėti kvie- jbr pučiamiesiems instrumėn- kelintą kartą teko pastebėti, galėtų jo išla&yti' 
tūnai kongrese dalyvauti. Ta- tams.
čiau gali pasitaikyti, jog ku- Savo Concerto grosso kūri- 
ri nors organizacija tokio pa- jūu p Lapinskas šį pavasarį 
kvietimo negaus. Tačiau ir ji baigė Naujosios Anglijos kon- 
mielai yra laukiama ir kvie- servatorijos kompozicijos kla- 
čiama. Rengėjai jų atsiprašo, gę Veikalas vertes dėmesio, 
nes nebuvo įmanoma surink- naujoviškas ir muzikiniai turi- 
ti visų adresų.

Sekmadieni programa pra
sidės mišiomis šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Mišių metu gie
dos Dainavos ansamlis. Evan
gelikams pamaldos bus pas
kelbtos vėliau. Po mišių 11 
vaL įvks uždaromasis kong
reso posėdis tame pačiame 
Morrisono viešbutyje. Po pie
tų 2:30 vaL Cbicagos amfite
atre bus pirmoji tautinių šo
kių šventė Amerikoje. Vaka
re 7 vaL kongreso ir šventės 
dalyviams pagerbti bus di
džiulis banktetas Morrisono 
viešbutyje, šalia bankieto ki
toje salėje bus šokiai. Kas ne
norės eiti į bankietą, galės 
te šokti.

uu .Liti, 1A nrf M2 nariai. Baisa-mergaites nuo liepos 14 iki be-
___ 00 j vo 383 asmenys, taigi 60/c.Nuo 1946 m. yra aktyvus P°® 28

ateitininkas, uoliai reiškėsi at- • Tautinių šokių festivalį nua *5^^: 
eitininkų studentų veikloje, ei- reklamuoja ir amerikiečių T - 
dainas įvairias pareigas, vado- spauda. Chicago American įsi-
vttVo Liet Studentų Sąjungai, <uk> nratiauka kuria mes čia 15 * tandidatų išrinkti 5.

2? V. Dudėnas gavo 160 balsų
Bet tos vuąro. neūpeMin- A. Geitausta. - 1CT

gos dienos neilgos. Dauguma tinkime bent stt geriausiais po- sveniAi poomuju, su visu ren
studentų susiras darbo ir vėl erijos te prozos veikalaiB, su , gimo fcosaiteta.
dirbsi rudenį griėtų v® dabar išieiditamomi. kuygo- : • J : > ■ ,

mokytis. Toks jau šb kraštas senąja literatūra. ..
pilnas darbo te skubtyimo.

Tačiau ir nuo darbo tek tiek ■
laiko liks, nes nebereiks sku
bėti I- mokyklą, nSrdkis pa- • TTssiHkosų gis 
mokų rengti. Bus te avažtga- Kennebunkporte, Me., 
Mai laisvi ’ *

.. . , . numeruoti Lietuvio namuose
šia proga tenka pažymėti, leidinys neda yertės Vėliau galėsime pagalvoti te būdų savo auką Lituanus žur- 

kad tėvų pranciškonų pagalba Kur geriau ii užsakyti aPie formato pakeitimą, gal natai pasiųsti. Vajų praveda 
mums yra didžiai reikšminga. _____________________ ____________ ^ks pakeisti te patį vardą. Ke- specialiai sudarytas komitetas,

lėtą kartų esame sulaukę pa- kuriam vadovauja energingas 
Penktadienio vakare Mor- . žurnalą. Jie mum teikia visą NAUJAS pstCHOLOGUOS siūlymų lotynišką žodį pakeisti inž. Vyt. šliupas, parodęs la-

risono viešbutyje bus atida- Naujosios Anglijos konser- organizuotais instrumentalis- eilę lengvatų, tadzia naudotis DAKTARAS anglišku terminu. Jei galimy- bai daug iniciatyvos te pasi-
ryta lietuvių menininkų pa- vatorijoje Jordan Hali birželio tais, tačiau jaunas dirigentas jų turimomis klišėmis, redakci- bes leis, bandysime te kitokiais šventimo, atidavęs visą savo
rodą, kurioje savo kūrinius 5 Darius Lapinskas dirigavo tvirtai laikė juos savo aiškiais jos patalpomis ir kitu invento- Katalikų universitete Wa- būdais plėsti informacinį dar- laisvą laiką. Jam uoliai talki- 
išstetys beveik visi mūsų me- kamerinio orkestro koncertą, mostais. Lapinsko Concerto riumi. Už jų nuoširdžią globą shingtone birželio 10 įteikė fi- tačiau apie tuos planus pa- na įvairių studentiškų organi-

Buvo atlikti Bacho Concerto in grosso išpildęs violos solo par- mes esame giliai dėkingi. losofijos daktaro insignijas te kalbėsime kita proga, šiuo me- zacijų atstovaL Iki jaunimo
Į kongreso garbės komite- D minor dviem smuikam te or- tiją Joseph Pietropaolo, nežiū- KėdB žuraalo leidimą reikia diplomą Antanui Sužiedėliui, ųj mums rūpi, kad lietuviai kongreso tikime išsiuntinėti 

tą yra pakviesta visa eilė gar- kestini, paties Lapinsko Con- rint nedėkingo pasiruošimo są- remti, ar nėra vflKų jam pa- Studijavo jis klinikinę psicho- parodytų tiek geros širdies te visus laiškus.. Tada lietuviš-
bingų acmpnų bei ryrganizaęi- certo grosso violai ir orkestrui lygų, kurių Naujosios Anglijos čiam iš prenumeratų išrilaiky- logiją te jo doktorato teze lie- reikalų supratimo, kad Litua- koji visuomenė savo reagavimu

ir Mozarto Serenada in B ma- konservatorijos vadovybė, jau ti? Ar svetimtaučiai patys ne- tė tam tikrus specifinius san- nūs Bent metus galėtų gyvuoti, turės išspręsti tolimesnį Litu-
tykius tarp tikrojo idealizuoto Kaip sekasi datim* vedamas a Tins žurnalo likimą

Kai iškyla toks klausimas, e8° koncepcijų ir tėvų įtaką į '
visada bandau atsakyti prie
šingu klausimu: “Ar pirktume 
te prenumeruotume Irano stu-

LJtuanris žurnalas vis *pla- J 
čiau skunda amerikiečių tarpe, 
nešdamas lietuvišką informaci
ją te žinia s/ pasiekdamas vie
šąsias ir universitetų bibliote
kas, organizacijas, įtakingus 
asmenis Tad Darbininkas rado 
reikalą plačiau supažindinti 
savo skaitytojus su to žurnalo 
rūpesčiais te darbais. Su klau
simais kreipėsi į dr. Vytautą 
Vygantą, vyr. Lituanus redak
torių.

Kas IJtuanų leidžia? Kas 
jame bendrauja? Kokie jūsų 
svarbesnie^ darbai?

Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAV-se yra oficialus žurnalo 
leidėjas. Konkretų darbą dirba 
New Yorke gyveną studentai 
ar neseniai mokslus baigę. Jie 
tvarko visą redakciją, adminis
traciją, už tai negaudami jokio 
atlyginimo. Tai jų entuziazmas 
-ir pasišventimas. Gražios pa
ramos susilaukiame ir iš vy
resniųjų, nes beveik nepasitai
kė atvejų, kad vyresnieji būtų 
atrisakę parašyti vienu ar ki
tu klausimu. Ir jų nuoširdžios 
pastangos lieka finansiškai 
neatlygintos, nes honorarų dentija įrodė, kad informacinismokėti neįstengiame. Tačiau darbi ^mas, kad jis neša tieėius. Atspausdinta 20,000

JVBUOmeaes < ^do^adSrXi. X konkrečiu vaisių. Būtu gera, laiškų, kurie šiuo metu išsim.- 
mes Stae^ŽSoidrZ Tiesa, ne visus pa-

^išEiimas kuriems reikėti leidinį užpre- Paremtų jį bent daline atsako- - sieks tie laiškai, bet tikime, kad

Laikui bėgant galime tikėtis 
ir konkretesnio amerikiečių 
prisidėymo prie leidinio pre
numeratomis. Tačiau šiuo me- 

net puslapį tU-patį leĮdini.faio pla- 
skelbimuL Jis tikisi, kad leidi
nį skaitąs žmogus atkreips dė
mesį į jo skelbiamas žinias. Ir 
mes tą patį darome: Lietuva 
yra mūsų prekė, ją reklamuo
jame, pateikdami plačių infor
macijų. Už tai mokame, nes pa
tys turime padengti mūsų in
formacijos išleidimą. Žinoma, 
ši analogija kai kuriais atvejais 
netinka, tačiau yra daug pa
našumo.

Leidinys išsiverstų iš prenu
meratos, jei jų būtų bent 5000. 
Vajaus metu kaip tik ir sie
kiame, kad lietuviai užsakytų 
laikraštį kitiems. Kas turi savo

IŠ skautų sąrašo iš 5 kandi
datų išrinktas

V. Kregždys — 144.
| ItovtaUBS KmuMją išrinkti 

vM aunuunKai.
S. Bobelis — 189
D. Karaliūtė —177
K. Sknąpzkeite —149.

f | CtabtaltaHBą iš at-kų są-
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SIUNTINIAI

NASHUA, N. H

ir Ieva Gureckienė.

Naujai
Prano ir

džiau -Šalkauskiui kaip neribo
tų Amerikos prerijų kaubojus, 
per kažkokį nesusipratimą pa
tekęs į diplpmatus, o dabar be
simokąs mandagiai elgtis aug- 
što joje - Europos visuomenėje 
ir norįs skubiai viską išmokti, 
sužinoti, pritaikyti Lietuvos 
laisvės reikalui. Nelabai reli
gingas, padūkęs nacionalistas, 
neįprastos drąsos ir nedidelio 
žinojimo. Bet sumanymų pil
nos jo rankovės. Toks bernio
kas, rodos, negalėtų greit su 
Šalkauskiu susidraugauti. Bet 
įvyko gan nuostabus dalykas. 
Mudviejų draugystė plėtojosi 
gan sparčiai”...

Puiki bei įdomi ir kita “Ai-

Šv. Alfonso bažnyčia
yra W. Saratoga St. ir Park 
Avė. kampe, o ne W. Fayette 
St. ir Park Ave„ kaip klaidin
gai anksčiau buvo paskelbta.

giau. Kai Vakarų Europos Vokietijos; valdžia sumoka 
kraštuose,.- kaip Vokietijoj, daugiau, kaip 120,000 markių 
Austrijoj, Itafijoj, Šveicarijoj (apie $28,090). Mūsų organi- 
ir kitur, kur Balfo šalpa yra zacija yra nepolitinė ir nesro-

juk gan dideli kontrastai. Jis 
dar kupinas įspūdžių iš pasy
viosios žmonijos centro — Tur
kestano, aš gi — iš verdančio 
katilo, iš New Yorko, kurs tin
ka laikyti ultra-aktyvios civili
zacijos centru. Jis buvo labai 
kultyvuotas mistikas, eteriš- 
kos sielos žmogus, labai švel
nus ir kuklus, susidvasinęs iki 
savo smegenų gelmės.

“Tų laikų Pakštą man šim

tus:
“Pirmą sykį susitikę Fribur

ge (1918 m. rūgs, mėn.), daug 
pasivaikščiojome jo vaizdingo
se apylinkėse ir užeidavom į 
jankias, nuotaikingos atmoRfe- 
ros kavines. Kalboms temų ne-

dos pirmininkas Jonas Šlepe
tys, pasveikindamas dalyvius 
ir palinkėdamas sėkmės. Suva
žiavimui vadovavo prezidiu
mas & pirm. J. Bražinsko, vi-

Atvykstančius delagatus 
sutiks ne stotyse, o Lord Bal 
timore viešbučio I aukšte.

AL.

gu to didžiojo kultūros, moks
lo, meno ir visuomenės žinių lia buvusius tarp jų kontras- 
šaltinio — “Aidų!’ —- visai ne
būtų.

Rašantysis šias eilutes skai
tė “Aidus” nuo pat pirmojo jų 
numerio ir tebeskaito dabar, 
žurnalo šimtą jam numeriui pa
sirodžius. Ak, tai didelis kultū- 
resžinių-4obynas, didis 4r, ga- pritrūkdavo. Jisir aš — buvom kol lietuviai Sapus Atfinto pa
imta sakyti, neišsemiamas neį
kainojamos vertės dvasinio pe
no aruodas. Džiaugiuosi žiūrė
damas į išsirikiavusius knygų 
lentynoj kelis “Aidų” įrištus 
komplektus, gėriuosi jų dar di
deliu. skaičiumi neįrištų nume
rių. Jie visi jau kartą perskai
tyti, bet norėtųsi ir dar kartą 
juos skaityti, puikių straipsnių 
temas pergalvoti, mokslinius 
straipsnius geriau perprasti, 
nuošte^^u jausti į grožines 
literatūros dalykus, pasigėrėti 
meno reprodukcijomis, visuo
meninio gyvenimo medžiaga ir

Tikin kad vwipw
■ -“..L.“'-"

ne “Aidu” žurnalą skaitė nuo 
pat jo jsisteigimo ir tebeskaito 
dabar būtų raminai jsjvąinduo-

Šimtajame “Aidų” numeryje 
ypatingą įspūdį padarė prof. 
Dr. K. Pakšto straipsnis apie 
Stasį Šalkauskį. Straipsnį per
skaičius, galima drąsiai pasa
kyti, kad tik Stasys Šalkauskis 
galėjo būti toks didelis, toks 
šviesus ir, pagaliau, toks šven
tas žmogus, o K. Pakštas, ga
limas dalykas, tėra vienas iš 
tokių gabių plunksnos valdy
tojų, kuris apie žmogų galf 
taip gražiai, taip sumaniai ir 
subtiliai parašyti. Štai, neiš
kenčiu nepacitavęs poros pa-

Greičiau išsiunčiami ir grei
čiau pasiekia adresatą

Globė Travel Service—Par
cel Departament 71j Walnut 
Street, PhHadelphia, Pa., o 
taip pat tos firmos ištaigose 
esančiose įvairiose vietose tar
nautojų skaičius padidintas ir 
todėl santimai išsiunčiami po 
dviejų trijų dienų, kaip tik 
jie., gaunami. . Globė Travel 
Service —Parcel Departament 
įstaigų adresai skelbiami mū
sų laikraštyje.

Tos firmos prezidentas Mau- 
rice Eifkin, šio laikraščio ben
dradarbiui pareiškė, kad siun
tiniai, siunčiami per jo vado
vaujamą firmą ir tos firmos 
paskirtas įstaigas, adresatą 
pasiekia per 6 savaites, o oro 
paštu siunčiami siuntiniai ei
na 10 dienų. (Skelb.)

— Ar Balfas daro žygių, kad 
SSSR būtų tokia humaniška, 
kaip ir kiti kraštai, ir leistų ge
rybes į Lietuvą ir ištremtie
siems Sibire laisvai be muitų 
ir kitų mokesčių įvežti ir dar 
prisidėtų prie šios pagalbos ak
cijos?

Taip. Jau nuo praė jusių me
tų pradžios, kaip Balfo pirmi
ninkas, susirašinėju su SSSR 
ambasadorium Washingtone 
-Zarubinu. Prašiau, kad leistų 
BALFo veiklą išvystyti Lietu
voje ir Sovietų Rusijoje, pana
šiai, kaip mes kad veikiame 
vakarų

ja. nes be jų paramos mes ne
apsiėjome, Dziko radio valan
dėlės vedėjui St Petraičiui. L. 
Bendruomenės Balso radio va
landėlei. Lietuvių Bankui, 
koncerto programos paruošė- 
jams — Juzei Augaitytei ir 
Juozui Stroliai: K. Celedinai-

.. Pasikalbėjimas su Balfo pir- vinė, o grynai humanistinė, to- 
mininku . kanauninku dr. J. dėl nedera valstybei iš labda.-

JKončium..' .__ 1__ ros imti mokesčius ir muitus,
—>—r----r-------------- priešingai, valstybė privalo

labdaros organizacijai pagel- 
išvystyta, už įvežamas gėry- beti.
bes ne tik jokių muitų nereikia 
mokėti, bet dar tų kraštų 
valdžios parūpina nemokamus ' 
sandėlius gėrybėms sukrauti, 
apmoka už jūros transportą iš 
Amerikos ir pagelbsti gėrybių 
išvežiojimą krašto viduje, tai 
SSSR ne tik jokių lengvatų ne
teikia bet priešingai, dar rei
kalauja, aukštų muitų. Pavyz
džiui, į vakarų Vokietiją Bal
fas savo žmonėms atveža ir iš- / 
dalina per metus daugiau, kaip 
500 tonų maisto ir drabužių. 
Už tų siuntų transportą jūra 
ir krašto viduje išvežiojimą

atvykusių tremtinių 
Bronės Stončių sū

nus Stasys šiemet vienu iš pir
mųjų studentų baigė Man- 
chesteryje, N. H. šv. Anselmo upė išsiliejo, 

pasnigo.

kas, organizacinių reik. ved. 
Al. Vakselis, ekonominių rei
kalų ved. dr. A Skėrys. Tame 
pat posėdyje naujoji apygar
dos vadovybė, prisimindama 
suvažiavimo priimtąja rezoliuciją, šeštadieninei0 Maironio himnu ir kun. V.Karalevičiaus

Balkūnas. Seimui suruošti rei- mokyklai paskyrė 25 dol. au- atkalbėta malda, 
kėsią daug veiklių rankų ir ką.

• Kun. A Kleiva, MIC, gy
venąs Argentinoje, Rozarijo 
u-cstc, susirgo galvos ir kojų

uždegimu.
<> Dldž. Britanijos Lietuviu 

S į junga birželio 9 Lietuvių so
dyboje netoli Londono paminė
jo sąjungos dešimties metų 
sukakti. Buvo pašventintas lie
tuviškas kryžius su Rūpinto
jėliu. Minėjimo išvakarėse 
Londone buvo suvaidinta ko
medija “Mokyklos draugai”.

• Liet. Enciklopedijos XI to
mas jau atspausdintas ir ati
dėtas knygrišy klotu Birželio 
pabaigoje bus išsiuntinėtas 
prenumeratoriams.

• Laisvės Varpo radijo ve
dėjas Petras Viščinis pakeitė 
savo adresą, iš 31 Bunker Avė.. 
Brockton, Mass., nusikėlė į 47 
Banks St., Brockton 18, Mass., 
telefonas — JUniper 6-7209.

Ta pačia proga buvo paminėti 
cepirm. A. Ošlapo ir sekr. A. .----  7——7 19*1 birielio trėmimai, kuriuos
Maceikos. Rezoliucijų komisi- !“ amo *"t" Lietuvoje vykdė okupantai ru- Centrui pageidaujant, išvyk-

lėti savo vaikus Istoriškoj sai. Apie tai konkrečiau kalbė- ka į Washingtoną bus ne pas
kutinę seimo dieną, kaip buvo 
numatyta, bet birželio 23. No
rintieji vykti prašomi ko sku
biausiai užsiregstruoti pas ren- 
gimopirm. adv. T. Grajauską, 
600 Chering Cross Rd. M. 
paškauską, 1416 W. Lexing- 
ton St., J. Budelį, 1801 Wick 
es Avė. Registracija būtina, 
nes komitetas nori žinoti vyks
tančių skaičių, kad galėtų pa
rūpinti transporto priemones.

Seimas pradedamas birželio 
23 mišiomis šv. Alfonso baž
nyčioj 10 vai. Mišias aukos 
dvasios vadas kun. J. Baltuse- 
vičius, pamokslą sakys dr.

PABCeiS TO RUSSIA. INC. 
pati patikimiausia firma siuntiniam persiųsti i SSSR. Lie
tuvą. Latviją. Estiją. Ukrainą ir kitus kraštus.

Pranešam* Nevarto, New Jersey gyventojams, kad vi
suomenei pageidaujant šiomis dienomis Newarke atidaro 
savo skyrių.

SiyriurvadtMią Roman ir Weresh- Skyriaus adresas:

raidą. “ 7/ '■
Kultūringai leidžiamo ir tu

riningo “Aidų” žurnalo 26 nu- 
meriai buvo išteisti Vokietijoj 
ir 74 Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. z-

Linkėtiną “Aidams” neuž
gesti ir toliau, šviesti mus iš
eivijoje, guosti ir stiprinti, nes

nugalėti visas klintis, kol jie 
pasiekia skaitytojus. Ačiū 
jiems!

Vyčių suvažiavimas
New York - New Jersey vy

čių apskričio suvažiavimas įvy
ko birželio 9 Elizabethe. Pinu. 
L. Janonis atidarė posėdžius, 
maldą atkalbėjo kun. V. Kara- 
levičius, svečius pasveikino 
kleb. kun. M. Kemėšis ir Ch. 
Oškutis, Elįzabetho vyčių kuo
pos pirmininkas.

Darbotvarkėj buvo perskai- 
tas praėjusio Keąrny suvažia
vimo protokolas ir išklausytas 
L. Janonio pranešimas, kurį 
darė .kaip sporto reikalų komi- 

. .......................................................... . .......____ _ sijos narys.Suminėjo “bowl- 
LB New Yorko apygardos suvažiavimas

antroj — Newarko. Iš kitų pra-

Sv. Kazimiero parapijos kle- rynas Ermalavičius, Rožė Iliu- 
bonas kun. Juozas Bucevičius kevičienė 
buvo susirgęs ir apie pora sa
vaičių gtuejo ligoninėje. Po 
laimingai padarytos operaci
jos jau sveiksta. Birželio 3 
grįžo namo, bet dar kurį laiką 
turės gydytis. Ligos metu kle- 
Ūmo pareigas eina jo padėjė- k0| „ _ fa|b(|
jas kun. Aaolias Vainauskas. )e ?&neh£toyje pisflaTpa- 

minėjo jo biografiją ir gabu
mus bei pažangą moksle. Sta
sys Stončius dar galutinai nė
ra nusisprendęs ar dabar už
imti mokytojo vietą kurioje 
nors mokykloje, ar dar metus 
studijuoti aukštesniam laips
niui įsigyti. Stasys Stončius. 
malonaus ir gero būdo, yrą 
visų gerbiamas ir -mėgiamas, 
todėl ir jo pasirinkta profesija 
yra jam labai tinkama.' Nuo-

kauskas ir A Shallna — vice
pirmininkai ,Helen žindžius — 
fin. rašt, Alg. Budreckis — 
rašt., Gloria Mack — ižd., J. 
Sable — trustistas.

Naujoji valdyba nutarė 
rengti apskričio pikniką liepos 
28 šv. Mykolo liet, parapijos 
kiemely Bayonne ,N. J.

Apskričio delegatais į Los 
Angeles vyčių suvažiavimą, 
kuris bus rugpiūčio 8—11, iš
pinti J. Sable, Eleonor Jenuss 
ir Pranas Vaškas.

. Suvažiavimas baigtas vyčių

jėgs turėti tokį kultūros žur- į x
nalą, kaip “Aidai” jie pajėgs ĮĮjliilįiffe 
būti ir lietuviais. • !|Elį-U ■

Nuoširdi ir gili pagarba “Ai- "
dų” redaktoriui, A Vaičinlai- 
čnii, ir Visam žurnalo radakri- Y NAOAS IR JULa RASTENIAI, gyveną BaltimorSje, 

ųiam kolektyvui, kurių dėka 
taip gražiai, kruopščiai ir su
maniai paruošiami, suredaguo
jami ir perduodami mums “Ai
dų” numeriai, o dar didesnė 
garbė — tai lietuviam pranciš-

Gegužės 26 parapijos salėje 
įvyko tradicinė parapijos va
karienė. Ją suruošė parapijos 
vyrų ir mergaičių klubai. Va
karienės metu buvo aptarta šį 
rudenį sueinančių mūsų baž
nyčios 100-metš sukaktį. Gau
tas iš vakarienės pelnas skiria
mas seserų namo statybos fon
dui

(Tąsa iš praėjusio numerio)
— Ką Balfas numato daryti, 

kad suteiktų "pagafeąrištiem-- 
tiesiems Sibire ir kitose Sovie
tų Rusijos dalyse ir pačioje 
Lietuvoje?

Tai vienas didžiausių ir 
opiausių klausimų ne tik Bal
tui, bet ir visai lietuvių visuo
menei. Suteikimas pagalbos 
lietuviams už geležinės uždan
gos yra sunki ir komplikuota 
problema todėl, kad sovietai 
reikalauja mokėti muitą, kas 
yra nesuderinama su Balfo 
principais,, nes mes, teikdami 
pagalbą jos reikalingiems ligo
niams ir kitiems, negalime fi
nansuoti valstybę. Mes negali
me iš Balfo sumų mokėti mui
tą, kuris siekia 100' < ir dau-

Apygardos naujon valdybon 
dviem metam išrinkti 7 asme
nys, kurie birželio 5 posėdyje 
taip pasiskirstė pareigomis: 

laisvojo pasaulio lietuvių sei- pirm. J. Šlepetys, vicepinn. V. 
mas. Alksninis, sekr. Ant Maceika,

Kultūros Tarybos pirminio- ižd. Alb. Dumbrienė, kultūri- 
kas A Dimas savo pranešime nių reikalų vedėjas D. Peni- 
priminė, kad ateinantį rudenį 
n u m a t ytas kompozitoriaus
prof. V. K. Banaičio kūrinių 
koncertas, kuriam jau dabar 
pradedama ruoštis.

Apie būsimą pasaulio lietu
vių seimą informavo prel. J.

jaus parapijos klebonui kun. 
J. Čepukaičiui. už leidimą ne
mokamai pasinaudoti parapi
jos sale koncertui Įvykusiam 
š. m. gegužio 11 d., kun. J. 
Degučiui, šeimininkei Emili-

kun. A. Juška. bėtis, bet jie atsakė, kad ne- rastis bus pavadintas Atšvaį-
Banketo metu programą iš- galį tų reikalų išspręsti, nes to vardu.

J. Bolevičius - Botey, buvęs Paškauskas. Apie 60-jį seimą pildys B. Brazausko tautinių turi Maskva nutarti. Ambasa- 
pranešimus padarė adv. T. 
Grajauskas. Perskaitytas E. 
Gregorienės raštas, kuriuo ji 
pasitraukia iš rengimo komite-

• Prof. Ignas Končius, gyve
nąs ir dirbąs Bostone, po ope
racijos sveikti keliom savaitėm 
išvyko -pas' savo sūnų Liudą; ‘i
Middlebury, Conn.

• LB metrašti redaguoja J. 
Cicėnas. Straipsnius metraš
čiui jau yra atsiuntę: Audėnas, 
dr. Čirnius, S. Sužiedėlis, Yla, 
Baltinis, Ignatonis, Greimas ir 
kt. Linkėjimus yra atsiuntę 
vysk. Brizgys, prel. Krupavi
čius, prof. M. Biržiška, prof. 
Kaminskas, E. Simonaitis, Alto 
pirm. L. Šimutis, V. Rastenis, 
prof. Kolupaila, inž. Vilčins
kas ir kt. Bendruomeninę dalį 
rengia šie autoriai: prel. J. Bal- 
kūnas rašo apie priešlokinius ir 
tekinius laikus, J. Šlepetys — 
apie Bendruomenės Tarybą, St.

Europos kraštuose, Barzdukas — apie Bendruome- 
Amerikoj ir Kanadoj. Susira- Centro Valdybą. J. Kreivė- 
šinėjūnas dar tebevyksta, bet »as — apie Kultūros Fondą, 
iki šiol aiškaus ir konkretaus Chase — apie Finansų Ko- 
atsakymo iš sovietų dar nega- misiją.
vom. Su SSSR ambasados Wa- Bendruomenės darbų atspin- 
shingtone pareigūnais teko ir dys, bet ir mūsų valios pareiš- 
asmeniškai tais Hansimais kai- kimas lietuviais išlikti. Met-

BrooHyne buvo suvažiavę ap- c kad aP^y* gyvuoja 5
žvelgti atlikto darbo ir nusi- Suvazravimas išklausęs pra- jaunučių vyčių kuopos: Ba-
statyti pairęs ateičiai nešimų ir diskusijų, priėmė yonnėj, Keamy, Brooklyne, Rengimo komiteto posėdis

Suvafiavima atidarė anvear- rezoUucįjas, kurių New Yorke ir Philadelphijoj. buvo birželio 2. Jį atidarė M.
““<1 pjs liepia veiklos pagyvinimo

reikalus apylinkėse, ketvirtoji vyčių organizacijos pirminin- 
skatina eiti į talką PLB seimo įas, skaitė paskaitą apie lietu- 
organizaciniam komitetui, vių kalbos išlaikymo reikalą, 
penktoji pabrėžia, 

kad kiakviano

. ,. . . , . . „ ,. . .... BALFo 52 Skyriaus padėkasotaų grupe gros orkestras, donui Zarubmui pasutau su- Balfo 52
SJatJ.paS?k5't gubernatonus Ūkti 1 Lretnvą pntenl, Balto nlroardhai dėįoja Andrie_
McCetdin, L Šimutis ir J. Ka- delegaciją susipažinti su eko-
jeckas. Lietuvos atstovas Wa- nominiais ir kitokiais žmonių
shingtone. reikalais, bet ir į šį mano pa-

Seimo parengiamieji darbai siūlymą atsakymo dar negauta.
vyksta sklandžiai. Pirm. ad*.
T. Grajauskas dėkoja visiems 
komiteto nariams už jų nuo
širdų darbą.

Balfimorės 13 kuopą
atstovauti seime išrinkti A.
VVeisengoffienė ir Ad. Lazai-

nei, Klimienei. Uormanienei, 
Puzinienei. Rakšniėnei. $pa- 
kauskienei, ir p. Valaičiui. 
Darbu prisidėjusiems: Impule- 
vičienci. Vytautui ir Jonui 
Macijauskams. Petronienei, 
Viliūnienei. Buinienei, Edvar
dui Viliūnui. Juozui ir Vytau-

• Italijoj* nepaprasti lietūs tui Lūšaičiams, Mickui. Vili- 
sukliudė derliaus valymą. Po - mantai ir Andriui Romanaus- 

Kainuose net kams, Antanui Šileikai, ir vi- 
' siems kitiems.

tei už akomponavimą ir visom 
programos dalyvėms: Z. Ciko- 
taitei. B. Banevičiūtei. V. Ben- 
džiūtci. O. Matijošaitytei. B. 
Pumpuolytei. V. Romanaus- 
kaitei ir R. šalčiūnaitei. Val
dyba dėkoja ir ponioms auko
jusioms bufetui: Aleknienei, 
Cikotienei. Būrienei, Buinie-

ją sudarė A Vakselis, J. Jaku- ... -
fionis ir V. Alksninis. *'"“1 jo kun. V. Karatevičnis.

Iš apygardos pirm. J. Šlape- Apskričio valdybon išrinkti:
fio išsamaus praneštam buvo ltur?* ”*’• P* U Janonis - pirm., Al. Jan
matyti, kad iš 15 apylinkių ,r
nevisos vienodai buvo akty
vios. Tuo tarpu yra gyvas rei
kalas sukrusti, nes kitais me
tais New Yorke įvyksta viso



k

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Tel. BA 3-1342

Hyde Park 3-3975

1400

1804

5418

4310

rezultatai visiškai sutapcų

ARTHRITIS

nenorėjo.

LITUANUS

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

1.00
6.00

POEZIJA

2.00

2.00

MALDAKNYGES DRAMA
Viešpaties Angelas- kun- A. Sabaliauskhs rauti. S2 00

HIADACHK?
FARMOJE

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

tijoje veikiančias Balfo šalpos 
komisijas, tos komisijos yra iš
sirenkamos toje apylinkėje ar 
vietovėje gyvenančių lietuvių 
demokratišku būdu. Supranta-

sia suKuria komitetą, o paskui 
paaiškėja daviniai, kad iš 12 
tuueiu^ecių.9 kramto gumą, iš 
7 kačių 2 laka geriau alų nei 
pieną, 2 lietuviai sudaro 3 par
tijas.

“Naujienų” gegužės 15 nu
meryje buvo patalpintas Vi
liaus Megio pagalbos prašy
mas. Dėl jo randame reikalin
ga viešai pasisakyti.

Notr» Dams CoO^a iškil
mių programoje suminėtos: 
DaliaPrikockytė (Bachelor of 
Arte) ir Rita,Marija Stravins- 
kaitė (Bachelor of Science).

ge, Bachelor of Business Ad 
ntinistration), Vacys Kavaliū
nas (Graduate School, Maste?
of Artslv r - j

VIENI ATBĖGA, KITI IŠBĖGA Marija Nanos, 13 metų, atvyko 
pas savo motiną j Chicagą. Mergaite nuc motinos buvo atskirta 
prieš 10 metų ir gyveno sovietinėje Rumunijoje. Apačioje: Racija 
Artemova su vaikais grįžta pas savo vyrą j Sovietų Rusiją. Gy
veno Bristo!, Pa. Vyriausioji jos duktė pareiškė: “Motinai nėra 
kito pasirinkimo". Senato komisija tyrinėja, kas Amerikoje ver
čia grįžti tuos, kurie nenori savo valia tai daryti.

Vaikai, '
kurie artėjančių švenčių proga 
norės gauti dovanų, turės būti 
visi baigę atominės fizikos ir 
aukštosios mechanikos moks
lus. Kodėl? Mat, tradiciniai 
vaikų žaisleliai pakeičiami me
chanizuotais ir atomu varomais

seime dalyvavo apie* 100- at
stovų ir-svečių. Seimą pradė
jo vietinio skyriaus pirm. adv. 
J. Smetona, pirmininkavo V. 
Abraitis ir B. Gediminas,, sek
retorius T. Blinstrubas ir P. 
Vėbra. Veiklos apžvalgą pada
rė pirm. dr. S. Biežis. Išklau
syta 4 pranešimų: ' K. S. Kur
piaus apie Tautinės Sąjungos 
ir Alto iiendradairbiavimą, dr. 
B. Nemicko apie darbą Lietu-

DfiL MEGIO PAGALBOS 
PRAŠYMO

Notre Dome Aeadamyii^It 
mių programoje suminėtas 
lietuvaitės: Antonija Baronai-

Darbininko administracijoje galima gauti šios

cevičiūtė, Danutė Jtargutavi 
čiūtė, G. Mariūnaitė, Giedi a 
Natkevičiūtė, Marija Zagar > 
kaitė, Margareta Zarembai? 
ir Violeta Žilionytė. SP

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

2.00
5,00

dyti galėtų orą užnuodyti, o 
mažių mažiausiai iššauktų kai
mynų protestą.

Abstraktinėj tapyboj 
pagarsėti surastas tikras pasi
sekimo keaas. Reikia paimti 
popieriaus, drobės ar veršio 
ouos gabalą, iš kelių žingsnių 
nuotouo smagiai trenkti skys
tu pamidoru, arbūzu ar šiaip 
kokia marmalyne, ir kūrinį pa
vadinti skambių vardu, pavyz
džiui, “Naktis vidurdieny”. Jei 
koks atsilikęs modemiško me
no ignorantas tau patartų eiti 
pas psichiatrą, atšauk jam: 
“Ar esi tikras, kad tamstos 
nuomonė nėra abstrakti?”

šuniška nemiga
Dainininkės Louvier šuo su

sirgo nemiga. Geriausi gydyto
jai nei vaistai nieko negelbėjo. 
Medicinai pasirodžius bejėgei, 
pats gyvulys susirado būdą ge
rai nusnausti. Įsibėgėjęs kelis 
kartus trenkia makaulę į sie
ną ir po to apsvaigęs miega 
kaip paplautas. O protingieji 
žmonės, panašios ligos kanki
nami, vis dar tebesinuodija vi
sokiais milteliais.

Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

geriausią
vyks 1957 rugsėjo 8 per Tau
tos šventę. Iki to laiko premi
ja turi būti sudėta. . Konkursu^ 
vykdyti yra sudaryta ši komi
sija: P. Balčiūnas, V. Mariū- 
nas ir P. Maželis. Tad aukoti 
galima kiekvienam dramos 
konkurso nariui, auką galima 
taip pat palikti spaudos kios
ke, “Dirvos” redakcijoje.

Aukojusieji ne mažiau kai^ 
10 dol. bus rėmėjai, aukoiu- 
sieji 100 dol. ir daugiau —me-

, lybių. Ilgiausiai ir stipriausiai Tautinės Sąjungos seimas 
figirstas: < Birželio 1 ir'2 Clevetabde i-

suZjęs su matomu vaizdu, jis vykusiame Tautinės Sąjungos 
smigtesamngaįmūsų sąmo- * ~
nę ir uždega širdį. Gero vei
kalo, scenoje žiūrėdami, mes 
ir. ašarų nubraukiame, ir juo
ku prapliumpame.

Deja, gerų vaidintinų veika
lų jaučiame tikrą badą. Jau 
buvo skelbta eilė konkursų, 
bet padėtis nedaug tėra page
rėjus. Su savo mėginimu da
bar ateina Bendruomenės Cle
velando apylinkė: ji yra taip 
pat1 paskelbusi dramos—veika- 
lų konkursą ir organizuoja 
tūkstančio dolerių premiją. 
Ją turi sudaryti Clevelando 
organizacijų, įmonių ir paski
rų rėmėjų aukos.

Iškilmingas Clevelando lie
tuvių premijos įteikimas už 

atsiųstą veikalą į-

1.00 
0.70 
1.00 

S3.00
1 50 
2.00

— -PETER LISAUSKAS& 
69-15 53rd Avenne, Maspeth, N. Y. ’ TeL TW 4-8*87

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel.

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė..................
Gabija, metraštis —............—........ -......—-
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. -.................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis. 142 p-------------
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. —.-------
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. ...................

1.25
100 
1.00

2.00
3.0€

Naujasis Testamentas ........................... ...... .......... $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. .................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.......... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. ......   -.............. ... 1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

nas!. Migdymo pareigą pas kolonijos, todėl apie jį žinių ga-
mus ne nuo dabar atlieka ra- Įėjome surinkti pirmiausiai iš rejome to daryti, bet kad vi- 
dijas”. vokiečių vietos burmistro, so- suomenė nebūtų toliau viešai

cialinės įstaigos ir privačių vie- klaidinama, buvome priversti 
Keturiom dienom vėliau ta tinių vokiečių šalpos draugijų, pasakyti teisybę. Mes turim ži- 

pati rusų informacijos įstaiga Iš šitų visų įstaigų buvo gau- M. buvo kreipęsis ir
“nustebino” pasaulį paskelbda- tos apie Megį neigiamos infor- 1 Australijos lietuvių laikraštį 

macijos. Buvo patvirtinta, kad Mūsų Pastogė, bet Australijos 
Megys serga širdies liga, bet laikraščio redaktorius prieš 
medicinos pagalbą jfo gauna H spausdindamas M. graudų laiš- 
vokiečių vietinės ligonių kasos pirmiausiai surinko žinių 
ir buvo užtikrinta, kad ateity- aPie M. asmenį ir jo padėtį ir 
je > tą pagalbą gaus. Nors ir to atsišaukimo nespausdi- 
neabejojame vokiečių įstaigų 
konfidencialiai suteiktomis

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigah Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminama-s 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

~ ** RĖIKALAUKrrE TlK 5IlCIIIGA?rFAKM~SURro ~
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Išpopuliarinot Miehigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

auks. $250 
de ’use S4.50

ma, kad ultravioletiniais spin
duliais kaitinant vištą, jos dės
lumas iš pirmo karto padidė
jęs 16'Kokią pažangą įkai
tusi višta toliau padarė, rusų 
mokslininkai nepaskelbė, neno
rėdami išduoti paslapties, ga- neabejojame vokiečių įstaigų no- 
linčios pakenkti krašto saugu- konfidencialiai suteiktomis Šią ja proga ne."ė įme pašte-
mui. Galima tik spėlioti, kad mums apie Megį informacijo- bėti, kad org-nL.jc. is šelpimo 
per dieną bus berte pabėrus! mis, bet atsitikus progai, į Me- būdas pc.’ DalZą yra tikslin- 
tuziną kiaušinių ir magaryčiom gio buveinę atsilankė dar ir gesnis, negu pasirenkant tą ar 
pridėjusi dar kelis kaušus svie- Balfo bendradarbis. Deja, ir kitą asmenį ar šeimą šelpti be
sto. Balfo bendradarbio tyrinėjimo tarpiai. Visokia Hal.o šalpa yra

Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa $1.00 
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks. $175 

balt. $2.50
Atlaidų šaltinis,. $4.09
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p .... 2.00 
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St Yla,

183 p. ..„.......  1.25 ,

916 Willoughby Avė., Brook- 
Balfo Įstaiga |yn 2L N. Y.

Vokietijoje

VICTOR ABECŪNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood G-2G22

imti knarkti. Vienas suomių 
žurnalistas, susidomėjęs išra
dimu, Maskvoj pasiteiravo, ar 
negalėtų pamatyti tos migdo
mosios mašinos, šios srities Sera* ištyrusi.

MICHIGAN FARM SURIS 
Fountain, Miehigan

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 jp.......
Šventas Antanas Paduvietis, NeMo Vian, 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p....................................
Šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p.......
Aušros Žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. .....................................................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna ........................... 2.00
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoy ne. 755 psl. - 5.00 
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta 

knyga, 260 psl.

GEORGE GALŪNAS 
Caniff, Detroit, Mich. 

STANLEY METRICK 
W. 47th St., Chicago, UI. 

JOHN SHURNA 
So. Albany, Chicago, III. 

ALLAN STETCART 
No. Broad St.. Phila.. Pa. Tel. Glazstone 5-1319

MUZIKA
Missa in honorcm Imm. Cordis ..................
Lietuviška muzika. Č. Sasnauskas, 133 p.

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

MEŠKERIOJIMO VIETA 
TEL. HIGH FALLS 3185,

Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p. ---------------- 1.50
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.------------------- 3.00
Laukų liepsnos, A. Tyruolis. 44 p........................... 1 00
Atviros Marios. L Andriekus, 136 p.------------- 2.00
Anapus teisybės. A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psl..................a............................  2.20

dr. B? Dirmeikio apie tautinės | 
spaudos reikalus ir inž. J. Jur- Į 
kūno apie jaunimo ir Tauti- ! 
nės Sąjungos šventės įvedimą, i 
Seime taip pat dalyvavo Lietu- | 
vos konsulas dr. P. Daužvar- | 
dis ir pasakė sveikinimo kai I 
bą savo ir pasiuntinio parei- | 
gas einančio J. Kajecko var- Į 
du; Rezoliucijose pritarta Tai- Į 
tinės Sąjungos atstovo Alte į 
advrArOlio linijai ir vaidybai Į 
pavesta formuliuoti, kaip Alto = 
veikimą tikslingiau pritaikyti | 
prie esamų Amerikos lietuvių Į 
veiklos sąlygų, pasisakyta už I 
Tautinės Sąjungos pozityvų Į 
dalyvavimą JAV Lietuvių Ben- | 
druomenės veikime, už jauni- | 
mo orgonizavimą sąjungos ri- | 
bose ir kt. Nauju sąjungos | 
pirmininku išrinktas inž. Ėug. | 
Bartkus, valdybos nariais T. | 
Blinstrubas, inž. J. Jurkūnas, | 
adv. A. Lapinskas, dr. J. Pap- Į 
lėnas (visi iš Chicagos). Į

D i e n r aštyje “Cleveland f 
Plain Dealer” (birželio 11 d-T 
numery) duodamas'' sąrašas š- 
baigusiųjų Western Reserve 

vokiečių jau suteiktomis infor- «»**■***- universitetą. Jame minimi lie-
. -• šalpoj ir socialinėj srity dir- macijomis. Megys turi širdies ma’ ^ad šalpos komisijos, bū tuviai: Arvydas S. Barzdukas
Amerikos dantistų suvazia- <______« _ damos nuolatiniame ryšy su (Adelbert Collęge, Bachelor

of Archtecture) Jolanta Drąsu- 
tytė (Flora Stone Mather Col- 
lege, Bachelor of Arts), Nijo- 

tik savo, bet h- kitų svečių sų- s“. ,todeI lė J. Abraitytė (Cleveland Col-
Mūsų žiniomis Megys iau ’^ai^ Tenka abejoti, ar gai- gai, Uksbai ma^t, drabnaus legc. Bachelor of Arts), Pra-

daug^iž ™įaSi^ ^onių aukas jis su- Joga (Cieveiand CoUe-

Rusų žinių agentūra Tass ir nepažįstamiems lietuviams sirinkus atskirai kurį asmenį
balandžio 23 garsiai pranešė, visame pasaulyje yra prirašęs - ar šeimą šelpti, vieni gali gauti
kad rusų mokslininkam pavy- ir neabejojamu kad tais savo & sveikatą dar daugiau daUg PaSalbos’ ° kuHe®- laukia talkos — surask jam
kę pagaminti migdomąją ma- atsisaukimais daug pinigų yra l^vo sveAat^da^daugiau 
šinėię, pavadintą “elektroson”. gav£s ir, jei savo gyvenimą bu- vonosa durhA visai užmiršti.
Aparatą įjungus į elektros tinkamai tvarkęs, tikrai da- _ P ,srovę gaS gaLi, kurie bar nedrįstų per spaudą vėl siūlomas jo sveikatai atitinkąs 
verčia žmogų kristi ant šono ir ^uktis pagalbos. Balfo įstaiga darbas. šeimos gyvenime ne- 

Europoje jau keleri metai gau- tvarkus, nes žmona su vaikais 
na iš Amerikos ir kitur pasi- gyvena rusų okupuotoje Vo- .........J
teiravimų apie Megio padėtį ir kieti jos dalyje, o jis Čia gyvena 
todėl jo gyvenimo sąlygas yra susidėjęs su kita moterimi. Pi

nigai jam reikalingi dar ir sky- I
specialistas rusas jam paslap- Megys gyvena • visai nuoša- bylai vesti.
tį atidengė sakydamas: “šie- liai, kur nėra arti lietuviškos abejo, mes šių žinių ligi

šiol neskelbėme viešai ir neno-

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas R I. 6.00 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p...................  -.... L«0
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p.
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Katastrofa Clevelande

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė reprezentaciniame su
sitikime su latviais gegužės 18 
pralaimėjo net 26 taškų skir
tumu — 73:99. Pralaimėti, aiš
ku visada pasitaiko, ir su tuo 
kiekvienas sportininkas, eida
mas aikštėn, skaitosi. Bet rei
kalai surimtėja, kai pralaimė
jimo priežasčių reikia ieškoti 
ne aikštėje, bet už jos ribų ir 
kitokiuose užkulisiuose. Per 
paskutinius metus nepralaimė
ję latviams nei vienų reprezen
tacinių susitikimų, dabar bu
vom pabudinti iš sapno.

Toronto žaidynėse, ekspertų 
nuomone, mūsų krepšinio lygis 
buvo pakilęs, bet, štai, dabar 
pralaimėjome. Ir kur pralai
mėjimo priežastis?

Latviai suvežė savo ekipą jau 
keturias dienas prieš rungty
nes, turėjo progos gerai pasi
ruošti ir j rungtynes stojo pa
ilsėję. Mūsiškiai gi susirinko 
tik prieš pačias rungtynes, au
tomobiliais važiavę visą naktį. 
Latvių sportininkų suvežimas 
atsiejo apie 1000 dol., bet jiem 
ir apsimokėjo.

Jei mes nesugebėjome suras
ti tinkamos
mos, tai mūsų Faskas Cleve
lande turėjo parodyti daugiau 
nuoseklumo ir sąžiningumo, 
sudarant reprezentacinį viene
tą. Jau prieš rungtynes, pa
skelbus ekipos sąrašą, buvom 
nustebinti. Akin krito keista 
proporcija: Brooklyno LAK 
meisteris ir Chicagos Neris — 
vicemeisteris duoda po tris 
žmones komandon, o tuo tarpu 
Chicagos Lituanica, likusi tre
čioje vietoje, iš tikrųjų kvalifi- 
tuotina net žemiau už Toųpnto 
Aušrą pagal savo pajėgumą, 
siunčia net visą penketą. Ne
apdairu būtų tvirtinti, kad 
meisteris, Brooklyno LAK, bū
tų ištempęs laimėjimą, na bet 
jau blogiau tikrai nebūtų bu
vę. Vadovai, sustatę ekipą ne 
pagal stiprumą, bet pagal sim
patiškumą, dabar užsikrovė vi
są atsakomybę. Manydami ga
lėsią su latviais viena ranka 
susitvarkyti, davė sau artimie
siems garbę pasireikšti, o są
skaitas dabar turime mokėti 
visi!

SYRIJOS prezidentas viešžjo 
pas Egipto prezidentą Nasserj 
(k.). Abu pradėję su sovietais 
bendrauti susirūpino, kad jų 
kraštuose auga komunizmas.

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmens

Vilkaviškio

ir Petras, 
ir dukterys

REAL ESTATE

Home in Beautiful Baldwin
St Christopher’s parish. Mo

dern colonial, professional suite, 
attached, 2 car garage, 
ąuarter aere, near church 
school. Asking $40,0000.

BAldwin 3-0530

BUS OPPORTUNITY REAL ESTATE

one 
and

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

low rentai
BERNARO SMITHLIJsE

23-06 38 Avė., LIG, NY. RA 9-S035

Vyrų tinklinio varžybose jau 
esame pratę nuo latvių pado
riai gauti. Tad šio pralaimėji
mo negalima vadinti katastro
fa.- Rinktinė, atrodo, buvo ban
dyta sudaryti galimai sąžinin
giau, tai Brooklyno LAK žai- 

dikų Grajausko ir Daukšos 
dalyvavimas vargu ką būtų pa
keitęs.

Stalo tenise pirmą vietą lai
mėjo Rutelionienė, apie kurią

finansinės para-'- jau pernai rašėme, kad jai ly
gios šiame šimtmetyje turbūt 
nerasime. Jos laimėjimas mūsų 
nė kiek nestebina. Valio norė
tųsi sušukti mūsų tinklinin- 
kėms. Latviams šis pralaimėji
mas buvo bene skaudesnis už 
mūsų krepšinio pralaimėjimą. 
Moterų tinklinio lygis pas mus 
irgi nekaip stovėjo, o štai da
bar išsikovojom puikų laimėji
mą.

Apie krepšinio ekipos kan
didatus — kita proga.

Atletas

Albertas,

Jonas ir

Vincas,

REAL ESTATE

BRIGHTVVATERS VVATERFRONT 
116 Ccncourse East 

Beautiful home, exclusive establish- 
ed neighborhocl. landseaped plot 
150 x 212. First floor: living room, 
woodburning fireplace. TV room, 
dining room. modern kitehen, auto
matic dishwasher. ivasher-dryer, 2 
bedrooms, l'.į baths. Second flocr: 
3 bedrooms. pine panelled play- 
room, bath, 
heat. 2 car garage. Ideal family 
enviroment. Asking $35,000. Terms.

Phone Bay Shore 7-1303

full basement. gas

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

Kufsteino

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.

LYNBROOK — St. Raymond’s 
school. Exceptionally well kept co- 
lonial. Large living room, fireplace, 
dining room, kitehen breakfas area, 
laundry room and half bath. 4 bel- 
rooms and bath upstairs, dishivash- 
er. vvashing machine, drycr. screen
ed patio, $18.500.

Call LYnbrook 3-8509.

GREAT NECK
Charming 5-room, 2-bedroom 

Colonial; convenient shop
ping, Catholic school and 

church, transportation, lovely 
neighborhood, park distriet.

Asking $17,500
Ow.ner, HUnter 7-4659

j: PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA
į SIUNTINIAMS PERSIŲSTI {

SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS

PARCELS TO RUSSIA, INC,
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y. 

Tel. IN 7-7272—7-6465

i

T
Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys Iš
siunčiamas per 2-3 dienas ir adresatą pasiekia per 6-8 savaites. 
Oro paštu siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas.

Galima siųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai, vais
ini, siuvamos mašinos, akordionai ir 1.1.

Garantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.
Firma atidaryta kasdien. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 

vai. vak. Šeštadieniai nuo 9 iki 4 vai. po pietų.

i i

sūnus

Simo-

sūn.

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY. 78 Second Avė., Tel. ARchard 
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė.. TO 
HARTFORD, CONN., 651 Albany Avė., CHapcl 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vermont Avė., DU
PHILADELPHIA 23. Pa.. 832 No. 7th St., Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, ILL., 3741 W. 26th St., Chicago 23, III.
NEWARK, N. J., 263 Market St., Newark, N. J.

4- 1540 
8-0298 
7-5164
5- 6550

į i

Andriuškevičius. Stasys, 
sūn. Jurgio, gimęs 1926 m.

Armonas, Antanas ir Kazys, 
iš Burbiškiu k., Gaurės v., 
Tauragės ap.

Armonas, Juozas, iš Burbiš
kiu k., Gaurės v., Tauragėj 
ap.
Arnašiūtė - Tarvydienė, Mari
jona, d. Juozo ir Marcijonos 
Urbutės, kilusi iš Švėkšnos m., 
Tauragės ap.

Balsys, Juozas, gyveno Cie- 
velande, turi dukterį Matildą.

Barštys, Jurgis, iš Pašventu- 
pio k., Pakuonio vai., Kauno 
ap.

Berneckienė, Vincenta, iš 
Palukščio k., Varnių v., TeK 
šių ap.

Bernotas, Juozas, iš Svytrū- 
nų k., Alvito v., 
apskričio.
Bingilas, Adolfas
Bingilienė, Marija
Adelė, Elena, Julė ir Marija.

Biskis, Antanas ir Jonas. 
Buzelauskienė, Viktorija. 
Cininas, Viktoras.
Darginavičius, Adolfas.

Dovydaitis, Juozas ir Vincas, 
sūn. Juozo ir Agotos, iš Kutai
čių k., Eržvilko v., Tauragės 
apskričio.

Geidutis, Alfonsas, sūnus 
Juozo.

Gužauskas, Juozas, gyvenęs 
New Kensington, Pa.

Jurevičius, Aleksandras, iš 
Molupio k., Batakių vai., Tau
ragės ap.

Kartonas,
Adolfo.

Kriščiūnas, 
nas.

Mantvylas,
Antano, iš Kuturių—Naujinin
kų k., Pagramančio par., Tau
ragės vai.

Meškauskas, Jonas, sūnus 
Felikso.

Metaitė, Ieva, iš Kumečių k., 
Padovinio v., Marijampolės 
apskričio.

Metas, Antanas ir Juozas, 
ir Metienė, Ieva.

Orinaitė - Surmienė, Vero
nika.

Paškauskas, Jonas.
Pečkauskas, Steponas, iš 

Kelmės.
Petkienė, Zofija, ir jos dūk 

tė Elena Vanda, iš Žylaičių k., 
Varnių v., Telšių ap.

Platustis, Antanas ir Jonab, 
iš Palukščių k., Varnių v., Tel
šių apskričio.

Račkauskas, Augustas, sū
nus Petro.

Raišelis, Kazimieras, nuo 
Panevėžio.

Raulinaitis, Matas ir Wil- 
liam, iš Aukšt. Panemunės.

Rugelis, Jonas, sūn. Izido
riaus, klierikas, ar jau kuni
gas.

Šimkus, Povilas, giminaitis 
Liūdo Švedo.

Strimaitienė (Gudaitienė), 
Ona, gyveno Mattcnbergo sto
vykloje.

Surmienė - Orinaitė, Vero
nika.

Švedas, Stasys ir sesuo Ie
va, iš Jonaičių k., Alvito vai., 
Vilkaviškio apskričio.

Tarvydienė - Arnašiūtė, Ma
rijona, d. Juozo, kilusi iš Švėk
šnos m., Tauragės ap.

Tvaronas, Kazys, gyvenęs 
Hanau stovykloje.

Ubartas, Antanas, sūn. Pra
no, iš Luokės vai., Teisių ap.

Vaznonis, Alfonsas, gyvenęs 
Rokiškio apskr., buvęs Gross- 
Hesepe stovykloje.

Venckus. Vinuas, sūnus Ado
mo.

Zaikauskas, Antanas ir Juo
zas, sūnūs Juozo.

žekas, Benediktas,
Povilo.

2ckas, Povilas, sūnus 
miero.

Ieškomieji arba apie 
žinantieji 
atsiliepti:

C0NSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

2

MARSHBANK HOTEL 
118 60. TENNESSEE AVĖ. 

ATLANTIC CITY, N. J.
’į block to St. Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Rcasonablc 
Prices, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSĖ Mc GUIGAN

DISPLAY

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

Straight Special
• 5 Quarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Up Experts
• Cooling- System Surveyed
• Lubritorium Shakedown
• Brake System & Front End
• TOTAI_____ ...__________  $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. Weekends from $25.00; 
weekly from $65.00. Send for 
illustrated folder. llth season

Schooner Cruises
Box 64 Pelham, N. Y.

’ FEMALLE HELP

MERGAITĖ
įgudusi mašina Įsiūti guzikus ir 

operuoti mašiną Blind Stich.
R. HOFFMAN, INC.

2887 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.
Arti VVarvvick St. MIdvvay 7-7589

NURSES, ANESTETISTS, 
RN (2) 

Members of AANA 
40 Hour week 

Pay above average 
Wire, ivrite, call or apply:

Nazareth Hospital 
8050 Holme Avė. 

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

NURSES, (REG.) 
Operating & Delivery room 

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

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

Nazareth Hospital
8050 Holme Avė.

Phila. 15, Pa. 
DE 2-2000

KAMBARINE
patyrusi dirbti geram residenci- 
niam viešbuty East Side. Geros 
darbo sąlygos darbas pastovus. 
Kreiptis į Miss McKenna, 15 
East 58th St., N.Y.C.

H. W. MALĖ

Menders
ADYMUI VILNOS

Reikalingas patyrimas 
Geras užmokestis
SCANDIA MILLS

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

EXP. SUPERINTENDENT
East N. Y., Brooklyn. 3 rooms 
plūs good salary. 33 family 
house, coal fires. Free gas and 
electricity.
Phone RO 3-4062 M Evenings

HOTELS

KABINOS, NAMAI IR 
RESTORANAS 

lirondacks kalnuose prie vaiz- 
igo kelio. Skambinti šeiminin- 
1 telef. ULster 6-9498 po 7:00 
1. vak.

GREAT NECK’S GREAT BUY
Unique landseaping sets off this 

lovely vvhite, all brick split level- 
type home cn a fine dead-end Street 
abutting beautiful Kensington. 
Large living rm. with brick fire
place leading to an enclosed stone 
porch, separate dining rm., 4 bed
rooms plūs a pląyroom which can 
be a 5th bedrm. Modern dish.washer 
kitehen with dining area, 2 full 
baths, center hall, 2 outdoor ter- 
races, brick garage with attached 
toolshed. Park & Wading pool pri- 
veleges. Lcw taxes. Asking $27,500. 
(No, that’s not a misprint, the ask
ing price is only $27,500)

Call owner H U 7-1210.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

REAL ESTĄ

SUMMER RENTALS

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

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti:

INdependence 3-6709.

Opportunity
TW0 HOUSES,

20 rooms, fully furnished. 
Block from beach, corner 

plot. Suitable boarding house, 
sacrifice Near Catholic church 

and institutions.
Box 52, New Suffolk, L. I.

PE 4-6508

25-YEAR MORTGAGES
20% DOWN

Near public and parochial schools, 
shopping center and excellent trans
portation.

uINCOLN HO..1Z.
N. Magnolia St., Off Was.angu>; 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., whieh 

x p^arl St ^ea-l R;ve*

sūnus

Kaži-

juos
maloniai prašomi

SUMMER RENTALS

S O Y ACRES
3-room cottages, fully furnished and 
eguipped, electricity, refrigeration, 
lavatory, screened porch. Private.
swimming on premisos, country sur-' all year round. 4 rooms, large 

cae l, te-rn screen porch, attached garage,
corner plot, reasonable, furnish
ed or unfurnished.

Call ROnkonkoma 9-6773

roundings. $45 per week, $170 
month, $325 per season. A. J. Galus, 
Jamesburg, N. J. Jas 1-0405-J2.

SUMMER RENTALS

GREENWOOD LAKE VICINITY
NR. FRANCISCAN MONASTE- 

RY & CHURCH. Log cabins. Ali mo- 
dern 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 water!
Swimm:ng, Fishing, Ali Sports, 

Game Room, Finest Food.
10 CO t (AGES, all rooms over- 

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

GREENVILLE ACRES
P. 0. Box 75 

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

Port Jervis 
3-3866

$8200 BUYS A HOME ON 
LAKE RONKONKOMA

NETOLI ONEONTA, N. Y. 
parduodama 255 akrų farma su 
13 mebliuotų kamb. namu. Nau
ji įrengimai, naujai remontuota, 
į mylios nuo miestelio. Kaina 
$15,000. HA 6-9554.

$6990 BUYS A HOME IN
Holbrook — Custom ranch 

home. Summer or year ’round, 
with heat and refrigerator. A- 
bout 5 minutes ride to lake. Near 
Catholic church.

EDgevvood 4-0978.

' BELLROSE, L. L
2 story solid brick Tudor,- beam- 
ed cathedral ceiling, fireproof, 
22X18 living room, convenient 
to everything; stove, washing 
mch., blinds, alum, storms 
Price $18,500 by owner.

Can IV 6-3192

.. . ų;ht to Modei i.o.
Another Project of 

Lincoln Home Const. Co. 
Builders for Over 25 Tears.

BOSELY HEIGHTS L. L
(E. Park).

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

shrubs, terrace, stone wall, fu e 
place, garage. Basement ap. 
piiances exįras. Orig. cwne, 

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

LAKE MOHAWK, L. I-
Charming 3 bedrooms year 

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

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

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

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

Delicatessen. Phone;
Lake Mohawk 8405-3481

JACKSON HEIGHTS, L. L 
_ Gaila Home* 

Exceptional Buy. New 2 family 
homes. Ultra modern, fuU base- 
menL Walk to Catholic Church.

$25.000.
St. and Astoria Blvd. 

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

ON BEAUTIFUL LAKE 
GEORGE

New 3 rm. cottage; porch, 
fireplace, modern convenienc- 
es, lakefront, swimming, fish
ing; $60 & up vveekly. Reser- 
vations acceptingfor June— 
August—Sept.—Oct. Honey- 
mooners welcome. Special 
rates for hunting season.

Spencer 9-5839

THE McGOVERN FARM 
R. D. 2, Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 896R2 
HILLSIDE FARM—110 ACRES 

Modem housekeeping apts., 2-5 
rooms. Weekly or seasonal. Spacious 
screened veranda overloking Hudson 
River Valley and the Berkshires. 
80 ft. Lookout Post. Modern im- 
provcments, baths, shoįvers, recrea- 
tion hall, shuffleboard, playground, 
ponies for children. Boating, fishing 
and sivimming in nearby Green 
Lake. Free trans. to church. Book- 
let. Michael F. McGovern.

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

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

Me*

Camp S t. Vincent
On beautiful Long Island Estate — Peconic Bay. Conducted by 
Pallottlne Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. All sportą, salt wat- 
er sivlmming. Four resldent Priests, doctor, nurse. Private chapel, 
modern cottages eąulpped with lavatories. Fadlltles for family 
plėnies. Inspcction įvelcomed. Season June 30 thru August 24th. 
Rates $85 per week. For Information call Sag Harbor 5-0124 tor 
ivrite Camp St. Vincent, Sag Harbor, L. I.

INE GROVE HOUSE
EAST Ot’OGUE, L. I.
On shtnnecock Bay. Long known for our excellent 
Bathlnr. boating, famllies trelcome, reasonable 
Housekeeping Cottages. Tel. Hampton Bays 752R.

Mrs. J. E. TUNNELL,

food. 
retes.

Prop.

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

ment stucco, 3 bead rooms, 1/2 
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 transportation. Principais only. 
LYnbrook 9-5341.

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

OPPORTUNITY 
COZY HOME,

Lxm Lake, Chestertoįvn, N. Y. 5 
; years old. Living room, two bed

rooms, kitehen, glassed in sun 
porch, modern 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 ivater system 
deep įveli.
pump in cellar. ’ One
pine groove. on Highway 9. 100 ft. 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash doįvn 
$3.500. Oivner transferred. Can be 
occupied June Ist.

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

110 feet
Automatic jet water 

aere land.

GERIAUSIAS ATOSTOGŲ DRAUGAS YRA

Pats įsigyk ir nuvežk dovanų savo giminėms ir pažįsta
miems šias rekomenduotinas lietuviškas knygas:

□

□

SAULES GIESME, A. Maceina.
Sis gabus filosofas visiems suprantamu būdu nag
rinėja nuostabų Asyžiaus šventojo palikimą krikš
čioniško mokslo šviesoje. Puikiai įrišta, 456 pusi.
................................................................................. $5.00

SV. ANTANAS PADUVIETIS, Heilo Vian.
Moderniškas žvilgsnis į tą seną ir taip naują šven
tąjį. Vertė lietuviško žodžio meistras Ant. Vai- Į 
čiulaitis. 145 pusi...........................................

LIETUVOS ARCHYVAS, bolševizmo metai. 
Dokumentacinė medžiaga, pilnas vaizdas 
vistinio teroro. 436 pusi.......................

DON KAMILIAUS PASAULIS. "
Linksmi ir kartu jautrūs klebono ir komunisto 
burmistro nuotykiai. Knyga, sulaukusi didžiulio 
pasisekimo visam laisvam pasaulyje:

I DALIS, 324 pusi.
II DALIS .... ...........

$1.00 ;

□

□
□
□
šiuo siunčiu $.............
mėtas knygas adresu:

bolše- 
$1.50

$3.00

$3.00

$5.00ABI DALYS — papiginta
ir prašau prisiųsti kryželiu pažy-

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.
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K. Krušinsko anūkė, gyvenanti 
Woodhaveae. N. Y., birželio 9 
bsigė Vilta Joseph Marta vidii- btrženo i* ja pradeji> savo dar- 
rinę mokyklą Nevton, Pa. įr bą Batte, :
rugsėjo 8 įstos į sėslių kazimie- Adoaraa Gdfikas
riečių vienuolyną. sykiu su žmona išvyko dviem

savaitėm atostogų. Poilshii vie
šu savo dukterim ir žentu Emi- tą pasirinko pas savo bičiulius

anūkais Daiis ir Alan išvyksta toje apylinkėje prie jūros" rakti 
apsigyventi j saulėtus vakaras gražių vaizdų kūrybai Paskuti- 
— Los Angeles, Calif. Giminės niu laiku js pradėjo gilintis į 
ir kaimynai jiems linki laimiu- pajūrio uolas, kurių ritmą bei 
gos kelionės bei ilgo ir gražaus pavidalus originaliai išreiškia 
gyvenimo. spalvomis. ■

DaiL Bomo Viesulo 
litografiją nupirko Kongreso 
biblioteka. Tai jau penktas R. 
Viesulo paveikslas, kurį įsigijo

kredtūs..

gauti kredrins, bet ir laisvieji 
klausytojai. Laisvais klausyta
jam gąli būti - ĮgųsigE asmens 
arha vidurinės mol^klos - hąi- 
gįamoskB klasės mokiniai. Už
siregistruoti galima ir vienam 
knęsnL.?'

Iki ląrždio 5 lig šiol užsire
gistravo 18 studentų. Visi jie 
čia gimę (antros, trečios ei- 
lės). Iš naujai atvykusių nėra 
nei vieno. Tikimasi, kad ir 
naujieji ateivai atsiųs savo 
atstovus.

Paskaitas pradedamos liepos 
dieną. Paskaitos Iras rytais 
nuo 9 vai iki 1 vaL Kai kurių 
Iddorių paskaitos bus popie
tinėmis valandomis. Apie tai

prieš metus Cambridget-- 
Vių pffieš* k&tas įsteigė dvi 
stipendijas po 500 dol Bernai 
tomią stipendijomis naudojosi 
Mcmgirdaitė, studijuojanti ai- 
inavimą, ir Liaudanskaitė, st
udijavusi pedagogiką. Pirmoji 
tėshnokb toban,. o antroj šie
met mokslus baigė. Jos stipen
dija dabar laisva. Cambridge 
lietuvių piliečių klubas skelbia, 
kad ja gah pasinaudoti pir
miausia Įdubo narių va.ilmi, an- 
troje eilėje — Cambridge lietu
viai, trečioje— Bostono arba 
MassachuBettš vaistyb&r Sti
pendijos reikalą galima kreip
tis į patį Bostono universitetą 
arba klubo valdybą 823 Main 
St., Cambridge, Mass. Prašy- 
mėn. pradžioje.

BARASEVICHIS hr 80NIB 
PUNER A t BOM » 

r 25! W. Broadway 
South Boston, Mara

JOSEPB BARACEVICllfe
Laidotuvių Direktorių*.

TeL ANdrew 82590 /

toji biblioteka.
jos bažnyčioje dr. Antanas Su
žiedėlis susituokia su Galina Ma- 
celyte. Vestuvių vaišės įvyks 
Liet. Piliečių klube. Jaunasis ne-

Norintieji užsiregistruoti tu
ri užpildyti specialų anketą 
kur gali būti pasiųsta paštu.

MAYFLOWER M vyrai tavo 
turčjo pirmieji piligrimai.

W AITRUS 
F UN E R A L H O M E 

191 Webster Avenae 
PRANAS WAITKUb 
fjddotuvių Direktoru?

*r Balsamuoiojas
Cambridge, Mass.

- 7-- NOTMtT FDBIJC
Pm*r*avfanas <benw ir aaktl

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cun- 
bridęe ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Rraldte: TeL TB 6-4U4

K. Bobeliui

T. Babuškinaitčs baleto vakaras

M. Deveniui ir dr.
už pagalbą aštrios ligos prie- 
polio metu.

Nerandu žodžių, kuriais ga-

NEW YORKAS

ruošia visų Amerikos lietuvių 
parapinių bažnyčių spalvotą fil
mą. .Jis filmA fiksuoja jų archi- jatoioji šį pavasarį baigė Mt. 
tektūrines ypatybes, liturgines

vių vaizdai bus sujungti ir me
niškai apipavidalinti. Filmą bus 
galima rodyti parapijų salėse 
įvairiomis progomis. Šiam užsi
mojimui kai kurie dvasininkai

St. Joseph kolegija, Mt. St. 
Joseph, Ohio.

Filmo iniciatorius iš surinktos

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški^
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

* Kreiptis f”" Difecfor ”6f- thė-----T.Babuškinaitė,buvusiLie-
Lithuanian Program, Box 566, tuvos baleto artistė, jau keleri 

metai uoliai moko savo baleto 
studijoje gražų būrį šį meną 
pamėgusio jaunimo. Pradžioj 
jos studija buvo So. Bostone, 
daugiausia lietuvių gyvenamoj 
vietoj, dabar perkelta į miesto 
centrą, kur su dideliu pasise
kimu prasiveržė į amerikietiš
kąją visuomenę. Tai galėjom

. pastebėti birželio 1 New En- kė publikos nuoširdžių ovacijų, 
gland Mutual Hali surengta- Žiūrovai ypač atkreipė dėmesį

Fordham University, New 
York 58, N. Y. Tel. FOrdham 
7-5400, Ext 218......

mo jausmą dr. K. Bobeliui, 
sėkmingai padariusiam sudė
tingą operaciją, — visą laiką 
tėviškai globojusiam ir. ligo- 
nnėj ir iš ligoninės išėjus, vi
sai nesigailint nei savo jėgų, 
nei brangaus laiko.

Ig. Končius

kaip gabi statytoja ir režisierė, 
mokanti organizuoti scenas, 
perteikti jaunimui savo meni
nį patyrimą ir estetinį skonį. 
“Coppelia” balete dalyvavo be
ne visi studijos mokiniai su pa
čiu jauniausiųjų prieaugliu. 
Gracingi Svanhildos numeriai, 
pas de deux, variacijos mazur
ka ir eilė kitų dalykų susilau-

Kun. Pranciškus Skruodenis švenčia 
25 metę kunigystės jubiliejy 

kun. Joną, kuris darbuojasi 
Joliet, HL

Kun. P. J. Skrodenis pradi- me baleto spektakly, sutrau- į jauną šokėją Diane Comi 
nius mokslus ėjo viešose mo- kušiam apie 800 publikos. (Svanhildą) ir Thomas Shan- 
kyklose. Baigęs katedros kole- gįo pavasarinio baleto kon- ton (Francą), kurie tikrai gali

Angelų Karalienės bažny
čioj, Brooklyne, birželio 23 d.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmintrdcas 
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas ’

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

geros formos. Vincas J. Kudirka
Suprantama, iš jaunimo, stu- ^7 Franklin St

dijuojančio baleto meną tik at- Norwood, Mass.
liekamu laiku, negalima reika- 

_ , lauti tokio meistriškumo, kaipeancios gražuoles ir Gounod ... _ . .gauLivo s w pagnrgejugjų profesionalų,
. . , ~ bet matyti studijos darbo re-

“Ven^ų Joki” ir kt

sus inžinierius ir architektus, paremti metraščio leidiuą. Sa- ninku buvo paskirtas eiti atsa- šie dalykėliai, studijos moki- Gražūs kostiumai, gaminti 
ragindama siųsti savo žinias ir vo pažadą E. Vilkas jau vykdo, kingas pareigas: buvo ekono- nius jau pradžioje gražiai užre- pačios t. BabuŠkinaitės, sko- 
iš anksto susimokėti prenume- T^p pat maloni staigmena, mu Marianapolio kolegijoj, vi- komendavo, leido pažinti jų j^gai įforminta scena ir geras 
ratą. Į raginimus dar ne daug preL p. Juras, didis kul- karu šv. Kazimiero parapijoj techniką ir išskirti gabesniuo- ypač daug prisi-
atsihepė. tūrininkas ir lietuviškos kny- Worcestery, nuo 1937 viršinin- sius. dėjo prie spektaklio puošnumo.

Malonu pažymėti; kad čia go® mecenatas, atsiuntė 5 dol. ku ir klebonu šv. Petro para- Sugebėjimas įsijausti į kuri- Studijos vedėją ir šokėjus 
baigęs jaunas inžinierius ir paramą metraščiai, kai tuo pi jo j Kenosha, Wis., kur per 8 dvasią, ritmo pajutimas, publika gausiai apdovanojo gė- 

______________ ._________ tarpu dauguma lietuvių inži- metus atremontavo bažnyti- gracingas judesys, gyva išraiš- tamis, 
nierių . neatsiliepė į daugelį nius pastatus, nupirko žemės įa į. išbaigtas gestas — vis

LOOK WHAT $9000 BUYS pakartotinų prašymų ir neat- bei išmokėjo skolas. Nuo 1945 tai žavūs baleto studijos darbo
roscoe, N. Y. — 2»į, hrs. from siunta nei vienkartinės 3 doL administravo šv. Kryžiaus pa- vaisiai

N. Y. C. Modern 6 rm. house Cape 
Cod cottage. Ideal for retirement. prenumeratos, 
1 block from Catholic churcb. biografinių Žinių. 
Steam heat, basement, oversized 
garage with room for vorkshop.

ir albumą, kuris būtų vertingas 
lietuvių parapinės veiklos doku
mentas Jungtinėse Valstybėse.

ALBK Federad jos stovyklai 
aukojo: J. Garšva — 100 doL, 
J. Ginkus — 100, kun. .V. Demi-

kunigystės sukaktį, kun. Pran
ciškus J. Skrodenis, MIC. Pa
mokslą sakys preL J. Balkū- 
nas.

Jubiliatas gimė 1906 vasario

gi ją Broklyne, 1926 įstojo į ma-

(Svanhildą) ir Thomas Skau

TeL STagg 2-5043 1
Matthew P. Ballasj

(BIELIAUSKAS)
FCNEBAL BONE

kis — 100, kun. P. Totoraitis 18 Brooklyne. Tėvas Matąs, 
— 100, dr. J. Dičpinigaitis — plotina Liudvika, buvusi' Toti- 
100, kun. L. Klimas 25 doL laite. Turi du broliu: Antaną ir

y e • • V* • • V • “6^ » vysMU D. •»- O11C11 l<zu-Lietavių inzunenų metraštis kų gavo kunigystės šventimus
c 1932 gegužes 22. Būdamas ku-

Liet. Inž. ir Architektų. Są- uolus akademikų skautų vei- nigu dar gilino studijas Kata- 
junga leidžia savo veiklos me- kėjas E. P. Vilkas pats pasiū- likų universitete Washingtone, 
traštį. Balandžio mėn. redak- lė paprašyti jaunus Amerikos bet dėl ligos mokslą teko un
cija kreipėsi per spaudą į vi- baigusius lietuvius inžinierių5 traukti. Kiek sustiprėjęs virži-

777TT

certo tikslas buvo parodyti susikurti profesionalų baleti- 
rijonų vienuoliją. Kitais me- kruopštaus darbo rezultatus, ninku ateitį.
tais išvyko į Lietuvą, kur Kau- tad ir programa buvo taip su- Pantomiminį Coppeliaus 
no kunigų seminarijoj studija- daryta, kad jauni baletininkai vaidmenį atliko buv. Lietuvos 
vo filosofiją bei lankė Vytau- galėtų ’ publikai įvairiau savo baleto artistas Jonas : Vasi- 
to Didžiojo universitetą. Sugrį- sugebėjimus atsileisti. liauskas, iki šiol neprtfradęs
žęs į JAV, mokėsi šv. Prokopi- .
jaus seminarijoj Liste, DL Chi- re8eJ°”e VT
cagoje iJ vysfc B. J. SheB ran- ” pas!,n» nnmen'»: »
T”5 i y . v .. traukli iš Čaikovskio Gulbiųkų gavo kunigystes šventimus , , *’ damos”, “Mre-

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

“ F „ .TCJZ ** “* »*»igtas gestas — vis Teliktu palinkėti kad baletu 
bei išmokėjo skolas. Nuo 1945 tai žavūs baleto studijos darbo dauriau susidomėtu tietuviš- 
administravo šv. Kryžiaus pa- vaisiai. ksaiT-faunima^ ypač meraai-
rąpiją Mt. Carmei, Pa. Po metų . . . . _,ZS5*.n,, Antroje daly jauni bale- tęs, kuriom klasikinio šokio

Hinsdale DL ^as tininkai I»ro<iė Detales baleto menas galėtų suteikti daugiau 
deko- semmanjoj Hinsdale, DL Tas <<Coppelia„ n k m grakštumo ir kultūros. O gaila,

veiksmus, sudarydami didesnio kad net kultūrininkai dabar už 
masto spektaklio įspūdį. Čia T. So. Bostono ribų netoli tenu- 
------------------------------------------- slenka. A.

Steam heat, basement, oversized Redakcija 
garage with room for yorkshop. . gautą parama ir pareigas ėjo ligi 1949, kada
fictng this aii year cottage for dar kartą prašo prisidėti vi- buvo perkeltas klebonu į Auš- 
$9000. FLushing 3-4638. ggg kitus lietuviu5 inžinierius ros Vartus Chicagoj, o 1952 vėl

mai turi būti pateikti liepos sugrįžtą ekonomu į Mariana- 
architektus prie šiot kultūri- polio kolegiją. Po kelių metų Dr. K. Vafiūnas, 
nė< toitm ir siųsti prasmine- skiriamas religinei tarnybai Neries bendrovės dalininkas, da-

brick Georgian residence. ratą5 ir aukas metraščiui iš- lietuvių bei svetimtaučių para- bar prekybos tikdais lanko Nor-
Matn rioor; center haii, Hvtag room, leisti šiuo adresu: K. Kroli- pijoee. vegiją. o .

Tr.T1*» Hendrtr St, Brook- IGniiit 25 m. kunigjmta ja- ______y.—«r-|į, __at.
rSadry. a>d floor: '< m™., i lyn 7, N. Y. Metraštis bus bUlejų, kam P. J. StaodaM
batus, plūs m<rs rm. & bath; sreens spadsdinamas, kai tik bus Mi- jo draugai bei pažįstami linki Nu.rinkta reikalinga Irfnigų suma flgų ir našių metų altoriaus 14 T““*N**
Spp^r $30’s. caii owner. ne 3-»435 spaudos darbams apmokėti. tarnyboj. (T.C.)

New RocheHe, Wykagil Paris. 
Rocsevelt schooL BeautifUHy deco- 
rated Stephen Bredesjr

ADVOKATAS

37 Sberidan Avė.
BroeHyn 8, N. N. 

TOL APptegSte 7-7083

PIKNIKO PROGRAMOJE:
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 garsus

TED MAKSYMOWICZ Radio Orkestras.

Vice Pirmininkai
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonrood, Mass.
plnan^» Sekretoriui

NeU Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Watarbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass,
Labdarybė* ir Stipendijų

Komisija

GRA.B-OR IUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Stattam)
■ Woodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė
Ruviziįo* Komirija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefn—r JA ra* ir a 6-7272

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notorinię doku
mentų tvirtinimui

Juozas Andriušis 
GSNCRAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

UXPUQOUU redCTBIZIllSl DC1 trtt*j"rlniMfl XwESm1« įTuUlMh 
mi įvaūte dokumentai.

{vairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baMal, Mamai ir iammtnla turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogtao. Šate galite apsidrausti nuo 
neMmtngg auttftftnų bei Ugne, tarta apmokant Ir bgonWs


