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dulkių

Dalies pareiškė, 
susijaudinimas

Mikojanas dabar atvežė So
vietų pareiškimą, kad jie klau
simą dėl susisiekimo ištirs.

Maskva pyksta ir jaudinasi. Ar 
tik ne dėl Vengrijos jaudinasi?

sį; jam buvoiškelta byla už 
šnipinėjimą, išdavimą, priesai
kos laužymą. Jam grėsė 46-30 
metų kalėjimo ir $10,000 bau-

tuoti pusę milijono kinų iš For- 
mozos į Pacifiko salas, kur jie 
bus palikti lėtai mirčiai”.

v« r< ■

lygų. Kiti laipsniai jau su po
litinių klausimų sprendimu. 
Kokie tie klausimai, į Zorino 
klausimą Stassenas neatsakė. 
Bet tai liečia labiausiai Vokie
tijos sujungimą. Zorinas ap- 
gailestayo, kad Vakarai lig šiol 
nieko neatsakė į jo siūlymą su
stabdyti atominius bandymus 
2—3 metam.

LĖKTUVAS TAIP PAT SUNEGALAVO. Prez. "Eisenhoweris iš
lipa iš savo lėktuve “Gelumbine II”, kuris turėjo nusileisti, su
gedus elektrai. Su. juo. asmeninis pilotas pulk. W. Draper.

Vokietijoje rado uranijaas
Vokietijoje Svarcvaldo srity 

prie miestelių Lahr ir Baden- 
weiler surasta uranijaus. Tuo

JOHN C. NtCKERSON, armi
jos pulkininką*, ne šnipas, o 
tik drausmei nusikaltas.

Londone nusiginklavimo 
konferencijoje Amerikos atsto
vas Stassenas bfrždio 26 pa
siūlė sumažinti neatominių gin
klų ir karo medžiagos kiekius: 
lėktuvų, tankų, patrankų. Tie 
ginklai paliekami ^pačiam kraš
te, bet jie perduodami į tarp
tautinę kontrolę. Po metų, jei 
sutartis bus tiksliai vykdoma, 
jie galės būti sunaikinti.

Anglija, Prancūzija, Kana
da projektui pritarė. Sovietų 
Zorinas atsakė^ kad projektas 
turi būti “rūpestingai apsvar
stytas”. Stassenas pasidarė iš
vadas, kad Zorinas pritars, bet 
anglai ir prancūzai nėra tokie 
optimistai.

Dar prieš tai Stassenas bu
vo išdėstęs, kad nusiginklavi
mo jis numato tris laipsnius. 
Pirmas laipsnis be politinių są-

K U BOS revoliucionierius, buvęs 
prezidentas Carios * Prlos So- 
carras sujungė visas jėgas 
prieš prez. Fulgencio Batistą.

turėjo būti kalbama apie di- SJ^^jas Brownell. 

džias paslaptis.

ANGLIJOS KARALIENĖ MOTINA — naujas paveikslas, pada 
ryt. s Cecil Beaton.

jinti. ' ■
_ Nuttingo išvada: nereikia 
duotis migdomiem nusiginkla

vimo miegu.

1. nuginkluoti Nato ir vaka
rų Europą, paliekant Vokieti
ją padalytą ir rytų Vokietiją 
kaip Maskvos satelitą;

2. Vakarų atominę grėsmę 
neuteafizuoti, tuo pačiu metu 
patiem prisikrauti sandėlius 
bombų ir raketų;

3. laisvą j pasaulį susilpnin
ti, patiem sustiprėti.

Visa derybų eiga rodo, kad 
sovietai niekur nenusileidžia, 
kas kliudytų tuos jų tikslus.

• Izraelio pasienio sargybi
niai nušovė du Egipto “feda- 
jus”/kurie buvo atvykę į Izra
elio pusęgyventojų terorizuoti. 
Tai pirmas fedajų pasireiški
mas nuo Izraelio karo su Egip-

rantija. Teismai turi teisę už- tas Cemutti. 
drausti pardavinėti tuos leidi- Dvylika metų buvo tiriama, 
niųs, kuriuos, jie laiko nepado- kur Mussolinio turtas dingo, 
riais. Teismui teko pasisakyti Dabar išaiškėjo, kad jis teko 
ir dėl New Yorko teismo spren- komunistam ir kad pėdsakam 

Sprogimas buvo toks stip: dimo knygos “Nights of Hor- nuslėpti buvo nužudyti dar ke
rus, kyi už 14 mylių pastate, ror”. Dėl jos buvo New Yorkc/ turi žmonės. Teismas mėgina

• Egiptas uždraudė- “rock a’ 
roll” — dainas ir filmas, o 
laikraščiam įsakyta apie jį vi
sai neminėti.

Maskva vėl sustiprino savo 
propagandą, kad Amerika yra 
“agresorius” ir rengiasi agre
sijai Europoje ir toL rytuose ir 
nori sabotuoti nusiginklavimą. 
Birželio 25 užsienių reikalų 
min. Gromyko anksti rytą su
kvietė spaudos konferenciją. 
Joje paskaitė pareiškimą apie 
Amerikos gen. Norstad, kuris

tiškai vaizdavęs Amerikos ka
riuomenės pajėgumą. Jis kal
bėjo, kad jeigu Sovietai už
puls, — o karą pradėti gali tik 
Sovietai, — tai Amerikos jėgos 

Sovietus sunai-

rys ir antrame pasauliniame 
kare už pasižymėjimus apdo- bent 
vanotas. Jis visada buvo loja
lus Amerikai ir labai atsidėjęs 
savo profesijai. Jis buvo vie
nas iš armijos raketos tyrinė
jimo ir gamybos specialistų.

konferenciją Korėjai sujungti rašo, kad po riaušių Formozoj, 
Jungt. Tautų komanda Korė- Amerika “nusprendusi depor- 
joje atmetė. Paaiškino, kad ko
munistai nori tik propagandos.

• New Yorke per karščių 
savaitę mirtingtanas pakilo 
30%.

tikros atominių bandymų vie
tos turi būti pavestos oro kon
trolei. Sumažinta tradicinė ka
riuomenė.

Mikojanas švelnina
Sovietų min. pirm, pavaduo

tojas Mikojanas buvo atvykęs 
į Varšuvą birželio 15. Lenkų 
šaltiniai informavo, kad Miko
janas norėjęs išlyginti santy
kius tarp Maskvos ir Lenkijos, 
kuriuos sugadino Chruščiovo 
atvirumas. Pereitą mėnesį Go-

Angfijos buvęs ministeris 
užsienio reikalam Anthony 
Nutting į Londono nusiginkla
vimo derybas žiūri su nepasiti
kėjimu. Sovietų nusiginklavi
mo politikos jis mato tris tiks-

kad ir Amerika turi Sibirą bei 
koncentracijos stovyklas žmo
nėm marinti. Ar nepadorios knygos turi laisvę?

gar Hooveris atsisakė bylas ro
dyti Jis pareiškė, kad FBI ge
riau atsisakys nuo kaltinimo

Apie Ameriką Maskva 
sprendžia pagal save

• Korėjos komunistų siūly
mą atitraukti iš Korėjos sve
timas kariuomenes ir šaukti Maskvos “Krasnaja zvezda'

Sesija Vengrijai
Amerikos iniciatyva sukvie

stos 24 valstybės, kurios buvo 
pritarusios, kad Jungt. Tautos 
tirtų Vengrijos klausimą, bir
želio 26 vieningai nutarė rei
kalauti Jungt. Tautų posėdžio. 
Jis turįs būti sušauktas “prak
tiškai kaip galima greičiau”. 
Tai reiškia, dar prieš eilinę 12 
sesiją, kuri turi prasidėti rug
sėjo 17.

Vatet. sekr. J. F. Dalies bir- Stassenas pasiūlė 
želio-25 spaudos konferencijo- 
je davė daugiau Šviesos apie 
Amerikos nusistatymą cfel nu
siginklavimo konferencijos, dėl 
sovietų pasiūlyto atominių gin
klų bandymo sustabdymo ir jo 
sąlygų. /

Amerika siūlo laipsniškai 
nusiginkluoti. Pirmame laips
nyje atominio bandymų su
stabdymas turi eiti -sykiu su 
naujų atominių ginklų gamy
bos sustabdymu, o medžiaga 
turi būti perduota civilinio gy-

Witeonas buvo Iš Meksikos įlankos 1957 se
zono pirmas hurikanas pakilo 
birželio 25 ir patraukė j Teitas 

200 mylių, o tolimojo skridimo . *r Louimaną. Jis yra Audrey 
(1500 mylių) pavesti aviacijai, vardu. 
Pulkininkas buvo įsitikinęs, 
kad tokia instrukcija griauja 
armijos pajėgumą. Jis rašė 
memorandumą W0sonui su do
kumentais. Memorandumo nuo
rašus jis išdalino ir kitiem. Šia 
prasme jis slaptus dokumentus 
padarė viešus. Teisme jis pa-

k,<’ Darbo Orga-
jog WitaonM padar* klaidę. niwr|> ■£-” raporto apte 

Byla tebeina. Tik spėjama, sovietų agresiją Vengrijoje pa

lšva, kad Amerika ir jos są- Sovietų spauda birželio 26 
jungininkai generolą pasodin- prezidentą Eisenhowerį išvadi- 
tų, kur jam reikia. Kitaip So- no “karo kurstytoju”, kuris ki- 
vietų Sąjunga laikys, kad Lon- šasi į satelitų vidaus reikalus, 
done nusiginklavimo konferen- Tokio ašmeninio puolimo Ei- 
cija esanti tik priedanga Ame- senhoweris seniai nebuvo iš’ so- 
rikai toliau ginkluotis. v vietų susilaukęs. Priežastis ta,

Gen. Norstad, dėl kurio Gro- kad Eisenhoweris gubernato- 
myko sušaukė net spaudos rių susirinkime pirmadienį pra- 
konferenciją, kurios retai kada sitarė giliausiai tikįs, jog so- 
Maskvoje pasitaiko, senato už- vietiniai satelitai vieną dieną 
sienių komisijoje buvo optimis- atgaus savo laisvę.

Tuo pareiškimu valstybės 
sekretorius atitaisė įspūdį, kad 
Amerika sutiks bandymus lai
kinai sustabdyti be jokių sąly
gų. Tokis įspūdis buvo susida
ręs iš prezidento pareiškimų 
spaudai pereitą savaitę trečia
dienį. Dulles davė taip pat su
prasti, kad derybos dėl nusi
ginklavimo Londone eina pagal 
prezidento ir jo, valstybės sek
retoriaus, instrukcijas, ne pa
gal Stasseno nusistatymus. .

Dulles nerodė nei optimizmo, 
nei pesimizmo dėl derybų vai

tus derėtis dėl^ ūkinių ęanty- minios bandymus, bet patys dyti “laikinai’
kių. Tie sšntjdnaf buvo numa- atsisekė sustabdyti savo ato- tam. Jie žino, kad politikoje . Vyriausias teismas išaiškino 
tyti pereitų metų lapkričio su- minę produkciją. niekas* nėra tokis pastovus birželio 3, kad FBI bylos turi
tartimi Joje Sovietai pasižadė- Jie reikalavo sumažint Ame- kaip nutarimas “laikinai”. Ži- būti parodytos kaltinamajam, 
jo nubraukti arti pustrečio mi- rikos, Anglijos, Prancūzijos no, jei bandymai bus sustab- jeigu jom remiamas kaltinimas 
lijardo rublių lenkų skolos ir kariuomenes iki neįmanomo dyti, tai demokratijom bus la- teisme. Kitaip sakas, kUi turi 
tartis dėl sąskaitų už geležiu- dydžio, bet patys atsisakė nuo bai ir labai sunku juos atnau- pasakyti savo informacijos 
kelio susisiekimą. Gomulka da
bar ir buvo pateikęs sąskaitą 
300 mil. rublių (75 mįl. doL). 
Bet Chruščiovas atkirtęs, kad 
apie susisiekimą jis ir negalvo
ja, o lenkai tegul nesirengia 
melžti Sovietų Sąjungos. Su 
ironija priminė, kad jie dabar 
turį kitus pinigų šaltinius. Tu
rėjo galvoje paskolą iš Ameri
kos.

• Amerikos pragyvenimo ly
gis birželio mėn. dar pakilo. 
Laukiama, kad liepoje sustos Vyriausias federalinis teis- balandyje Mussolinį nužudę ko-
kilęs ir nuo rugsėjo tikisi at- NAUJAS SPROGDINIMAS mas birželio 24 išaiškino, kad munistai, jo turtą, apie 16 mi-
slūgimo. Nevadoie birželio 24 su- ne’)adori 1‘teratūra negali nau- lijonų doL, atgabenę į komu-
• Cekoriov&kijos valdžia pa- sprogdinu vandenilio bomba konstituf > ^ikta nistų partizanų centrą, kurio

skelbė birželio 25, kad suėmę ore, prikabinta prie baliono 700 kalbos “■ 8Paud°8 laMV«® administratorium buvo minė-
eilę kunigų ir vienuolių kaip p§dų aukfityje. Bomba buvo 
“Vatikano šnipų centrą”. 30,000 tonų dinamito stipru-

• Quemoy salą birželio 24 mo- Tokia kaip Nagasaki nu- 
komunistai apšaudė iš artileri- mestoji.*, 
jos, kaip nebuvo apšaudę per 
trejus metus. Nuo ryto iki su
temų buvę suskaityti 9,395 šū
viai. Koki nuostoliai

poKtinių~^ausimų išsprendimo, 
tokių klausimų kaip Vokieti
jos sujungimas.

Politiniai strausai, kurie 
mėgsta kišti galvą į smėlį, kad 
nieko nematytų, tuojau pasa
kys: “Bet žiūrėkit, rusai jau 
sutiko priimti oro kontrolę”.

Taip, — atsako Nutting, — 
teisybė, jie sutiko priimti kon
trolės idėją. Bet kur jie tą kon
trolę pasiūlė? 'Jie pasiūlė kon
trolę mūsų ir mūsų draugų že
mėm, bet ne savo. Jie eina net 
atgal, palyginti su 1955. Tada 
jie pripažino kontrolę uostam, 
geležinkelių stotim, keliam, 
aerodromam, o dabar jie jau 
išsįtiria aerodromus.

,. . . .Da*r > “iBo FBI SAVO PASLAPČIŲ
šių. Tačiau įspėjo, kad susi- mulka buvo nuvykęs į Sovie- Jie reikalavo sustabdyti ato- atominius bandymus sustab- 

-tarimo* > j» nesitiki anksčiai

Pats pulkininkas pasisakė tarpu radiniai nėra turtingi. Iš 
teisme, kad kaltas esąs tiek, tonos žaliavos išima tik 300 
kad sulaužė 15 kartų drausmę, gramų uranijatis. Dar neaišku, 
prasilenkdamas su instrukcija ar apsimokės jo eksploatacija, 
neduoti slaptų dokumentų ne- nes dabartinėm sąlygom ura- 
autoritetizuotiem žmonėm, o jis nijaus kilogramas Vokietijoje 
kai kuriuos dokumentus buvo atsieitų 200 doL, tw> tarpo 
pasiuntęs į mokslinį žurnalą, šiaip rinkoje kg kaštuoja 37 
Jis tai daręs apginti savo įsiti- dol.
kinimui, kuris buvo priešingas t ,
apsaugos sekretoriaus Wilsono 

kuriame buvo sprogdinimo kriminalinės policijos valdinin- išaiškinti ir jų žmogžudžius. įsitikinimam.
nepra- kontrolės komisija, durys išlė- kas kreipęsis į teismą, kad tai Naujas bombtatakas? pavedęs armijai tesirūpinti tik

kė ir sienos sprogo. Sprogdini- nepadaro knyga. Teismas už- KINUOS KCMIUN18TAI VĖL New Yorko policija mano, mažesnio tolio raketom — iki
• VoUettjoJe Freiburgo uni- mą stebėjo apie 1000 žinonių, draudė ju pardavinėti ir jsa- . GLAUDŽIASI PRIE atsirado “bombininkaą pa-

versitetas atšventė 500 metų kurie buvo sugulę apkasuose kė sunaikinti. Vyriausias fede- MASKVOS kvaišėtts”, kaip buvo pavadin-
sukaktį. Tai penktas iš eilės per 4500 jardų. Taip pat buvo falinis teismas dabar sprendi- Komunistinė* Kinijos pirmi- Mete"ky • Jau raitos trys 
senumo atžvflgiu Vokietijos stebima, kaip veikia sprogdini- mą patvirtino. ninkas Chou En-lai birželio 26 bomboa» kurios nespėjo sprog-

mas įvairius gyvius. Svarbiau- — kaltio<J Ameriką, kad ji ruo- Pinno# h™ P*”**1 »
’ta. ao ipektaklio dalyvte bu. rjrtmw.to.fc*>™! pnC me- lianų karą, gyrė Sovietų 8<į- <<«*o *««*«•

• PrukriMin. nrotvk. m. V<> kiaute8 tą fcsiėjmo jungą, skdbė, kad po Vengri-
uom.1L Hu mirtii - Italijoje, Padujoje, birželio jos sukilimo numalšinimo ko- Lsvobss tikrai Crabbo*

5 mėnesius'davė 300 AMERIKA SIČIO MAINUS 25 teismas nusprendė nubausti monistinė vienybė vėl atstaty- i Londone tyrinė^mas poro-
Amerlka birželio 24 forma- Dante Cemutti, parlamento at- ta. Priminė, kad Kinijos ko- dė, kad Jūroje rastas lavonas 

Hat r. ^ovą, komimištą, pusę metų munistai iki 1952 metų šešta- be galvos, tikrai esąs anglų
• PVpiMi* ištikimasis Ame- posiureaovmam zeisus ra- .priešai- dali visų suimtųjų yra nužudę, naro pulkininko Crabbo. kuris

rikos sąjungininkas, Jau pusi- siuntom. So- ką jjg prilėkė, kad nieko ne- Tai buvo teėjūnas “dešinie- paskutiniu laiku buvo maty-
sakė už prekybą su kom. Kini- vietai galėtų per Amerikos ka- tino apie Muamlinio tartus, šiem” partijoje, kurie drįso kri- tas 1955 balandy prie sorieti- jog teismas gali pasitenkinti šalino kom. Vengrijos atsto
ja ir Jos įsileidimą j JT. natas kalMti ir atvirkščiai. Liudininkai parodė, kad 1945 Ūkuoti Mao Teetungo politiką, nto laivo “OrdŠoaikiite”. įspl>mu. vua.

is visų pusių 
kins.

Valst. sekr. 
kad Gromyko

. . , „ . tėra gryną propaganda, norint
yra Nato vyr. vadas Europoje, p^yu Amerika rengia 
lĘ.rSejo nedavęs ne klausimo agresiją.



(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*

baigsis ir jo pakrikos linija.

FOTO STUDIJA

išduotų tikslo (išlaisvinimoj ir

mu nelaisvėje,
VYT. BELECKAS savininkas

NAUJIENOS AIŠKINA APIE PETRAPILIO SEIMĄ Baras, Salė vestuvėms,
parengimams, susirinkiSPAUDA

sioms galybėms jų pažadus At-

tinių Tautų. Tada jos iškilmin-

Ir senesniais laikais Lietuvo-

4. Lietuviški maisto gaminiai.

arba pas pavad. K. Vaitaitįpalankumo.

toli”.

(bus daugiau)

' f' >•

tę. Už laisvę ir žmogaus ver
tę keliame ir mes balsą šian
dieną iš Laisvės Statulos pa-

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• AUTO RAblO
• HI-FI

marus, etc

Tai priklauso Dulles am
žiaus politikai. <

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

— ’C >•

nas. Ir juo toliau nueina už
marštin Vengrijos įvykiai, juo 
labiau aprimsta vakariečio

laipsnį, tai Darbininkui į tą 
Naujienų polemiką su Nau
jienom netenka kištis.

Jau tiesiogiai Darbininko 
teigimus Naujienos paliečia 
klausimu:

kodėl lietuvių socialistai 
vengė pasisakyti už neprik

*<11 d. Išlaisvintosios Europos

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

nei lietuvių bet kuriai kitai 
partijai. Socialistų organe 
“Skarde” (1907 Nr. 8) pole-

šita programa rodo, kad 
ano meto socialistai liaudi-

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE 

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

vos lauke). Dulles tvirtino — siginklavimą. Tačiau Stassenas 
ir teisingai, kad vienintelė kai- nėra tekis politikas, kuris ne- 
ba, kurią Maskva supranta, 
yra jėgos kalba. Ir Dulles sten- surastų tinkamus jam kelius.

ir kitiem laisvę ir gerovę ir 
dėl to nenoras nuo jų skir
tis... Antrosios rezoliucijos ša
lininkai utopiškai tikėjo Ru
sijos socialistais”. grupių galimos vienybės bu-

Naujienos tokį, aiškinimą vo rašoma:
“Soc. dem. kitaip žiūri:

lausomybės”. o antrieji “tik 
. apsisprendimo".

»

seimo paminėjimo “Darbi
ninke". Atsiliepimas pirmiau
sia savotiškas tuo. kad jame 
Naujienų laikraštis neneigia 
nė vieno fakto, kurie buvo

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų < 
5 x 6 ine. dydžio — 40 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x & 1 
inč. dydžio — 60 dol; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI- į 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai' atliekami greit, gerai ir < 
pigiau nei kitur. 1

... »:1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-

notai negu kairieji.
neš pirmieji norėjo “neprik- lausomybės reikalavimą.

Darbininkas pagrindine

Naujienos birželio 19 ir 20
- straipsniu “Politinis naivu

mas” atsiliepė dėl Petrapilio

VOKIŠKI Hl—R "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
ai HI-FI foncnrbfai ir stiprintuvai.
GARANTUOTAI TAISOMA:

• TELEVIZIJA

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.
IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) 

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

juose nebuvo.
Esą “per tris Darbininko 

numerius jo bendradarbis 
kartoja tą dėsnį, kad dešinie
ji buvo geresni Lietuvos pat-

ma taip pat, kad jis vargiai be
išgyvens savo prp-ri^entn ant
rą keturmetį. Jo vietoj jau mi
nimas ir jo įpėdinis dabartinis 
pavaduotojas Herteris.

Nato. Tai ne Duries padaras; 
Nata buvo sukurtas .^.chesono.

ir motėm ettutėms, švarkams, suknelėms. 
A&tf. medvUnlmar kaspinai. vilnų audeklai.

dės naujus kduis?
Tokį kritišką žvilgsnį į Dul

les politikos amžių ir tolimes- 
nes galimybes meta G^y. Ųx^ 
kuH šveicarų “Die Tat” veda
majame, kurio ‘ pagrindiniai 
teigimai labai dėmesio verti 

Pradžia buvo daug žadanti. 
Perimdamas pareigas, vietoj 
“minkštos”, “containment”, 
politikos, kuria Acheson sten
gėsi sulaikyti raudonosios ban
gos tvinimą, 
Dulles skelbė “rollback”, riti
mo atgal ir “išlaisvinimo” po- 
litiką. __ __  _ __ .

Dulles išpažįsta taurius ide
alus ir yra tvirto charakterio. 
Negalima nė manyti, kad jis 
nebūtų siekęs pakeisti liniją jo 
minėta prasme valstybės de-t 
partamente, nors jo partijos 

. draugų respublikonų didelė 
dalis į jo šūkius težiūrėjo tik 
kaip į rinkiminius šūkius. Ky
la betgi klausimas, ar Dulles 
pasirinktas kelias tam aukš
tam tikslui siekti buvo vykęs. 
Sakome, kelias, nes tikslas, ‘iš
laisvinimas, ir dabar tebėra 
teisingas.

Kad Dulles nepasisekė su
rasti teisingo kelio, buvo tra
giška visom pavergtom tau
tom, ypačiai Vengrijai.* Būtų 
dar tragiškiau, jeigu Jungtinės 
Valstybės, jeigu Vakarai atsi
sakytų paties tikslo ir susigy
ventų su rytų Europos paliki-

kaip tai buvo daroma Roose- 
velto ir iš dalies Trumano bei 
Aehesono. Reikia įtampą at
leisti status quo pagrindu — 
būtų taip aiškinama ir būtų 
tvirtinama, (dažnai su pasise
kimu), kad tai vienintelė išei
tis po Dulles “dinamiško išlais
vinimo”.-: ’

. Kelyje, kurį Dulles pradėjo tai iš Aehesono kalbos pasida- 
prieš penkeris metus, nuo pat rė išvadą, kad pietų Korėja- 
pradžių .gulėjo didelis akmuo: neįeina į Amerikos “iki čia” 1i-

kad Nato atsirado ne “išlaisvi- 
ninaui” ruošiamoje dirvoje, bet 
“cmitaimnent” galvojūne.

“Iki čia ir ne toliau” buvo 
Nato šūkis. Tas*šūkis neap
saugojo Korėjos, nėš komūnis-

RŪPESTINGAS TĖVAS — šen. William F. Knowland pataiso 
dukters Helenos vestuvinę suknelę, kuri išteka vž Robert . Van 
Sickle McKeen, buvusio Kalifornijos universiteto? .Žymaus 'krepši
nio žaidėjo.

.t
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patriotizmo laipsnį už, pat
riotizmą tų, kurie balsavo 
už apsisprendimo reikalavi
mą. Tačiau jeigu Naujienos 
nori aiškinti, kad tokis balsa
vimas reiškia ir patriotizmo 

suminėti Darbininko aprašy
me apie Petrapilio seimą. 
Naujienos betgi puola Darbi
ninko straipsnius už tai, ko

Darbininkas rašė, kad pir
mieji norėjo pasisakyti už ne
priklausomybę, antrieji tik 
už apsisprendimą. Tačiau 
Darbininkas nekalbėjo apie 
jokius “dėsnius", kas dides- 
rti ir kas mažesni patriotai. 
Tai yra Naujienų rašymas, 
su kuriuo paskui pačios Nau
jienos ir ima polemizuoti, 
skelbdamas priešinga “dės- 
n»"i

“Ne. netiesa, kad socialde-

tempti erškėčiudtu “išlais- 
_ vinimi©” keliu. Jis aiškinosi 
sau: kas nori išlaisvinti, turi 
pirmiausia apsaugoti kraštus, 
kurto, yra dar laisvi;^<ato yra 
apsaugos siena. Už jos aš su- sentimentas, juo daugiau lai- 
telksiu savo jėgas išlaisvinimo kas dirba Stasseno naudai. Tai 
žygiui. nereiškia, kad Stassenas eina
Poetiškai tokia siena, turi tą išlaisvinimo politikos vykdyti.

bk^ą ypatybę, kad ji saugoja Jam labiau rūpi Amerikos vi- ► 
ir ^ieštomką — pasako jam, daus politika. Jis nori išplauk- 
kol jto gali siausti ir draskytis ti į viršų, pasinaudodamas £

Taigi vargas tiem, kurie atsi- didelį Biudžetą, kuris reikalin- J 
duria “mekeno žemėje”.

Taip nutiko Korėjai. Laimė, 
Europoje taip niekam nenuti
ko. O jeigu būtų atsitikę, jei
gu Sovietai būtų pasikėsinę 
prieš “niekeno - žemes”, prieš 
Suomiją, Švediją, Jugoslaviją, 
Austriją, ar būtų kas iš Nato 
pirštą dėl to pajudinęs? Ta
čiau Dulles laikėsi Nato kaip 
priemonės paremti argumen- kos klausimais dar mažai yra

gas kariniam reikalam. Jeigu ► 
Stassenui pasisektų nusigink- > 
lavimo pasiekti, tai amerikie-' > 
čiai mokesčių mokėtojai jam » 
būtų dėkingi už išlaidų suma- > 
žinimą. >

Stassenas nėra jokis išlais- t 
vinimo-kovotojas ar skelbėjas. > 
Jis yra gudrus, garbėtroška > 
politikas, kuris užsienio politi- >

Laisvės statulos papėdėje tinkamiausia 
vieta sovietų pavergtų tautų 

aspiracijoms prabilti
vergėjam, kurie yra pavergę ir 
mūsų tautas.

Nepalaužiama vengru narsa 
ir kančia tesuteikia laisvosiom 
tautom aiškesnį supratimą 
apie neišmatuojamą komuniz-

Sovietų Pavergtųjų Europos 
Tautų atsišaukimas Laisvės 

Dienos proga 
Ir vėl susirinkus puoselėja

mos laisvės simbolio papėdėje 
Laisvės Dienos švęsti, mes, de
vynių sovietų pavergtųjų Eu- mo blogybę ir apie pavojų per 
ropos valstybių egzilmiai atsto- laipsniškas nuolaidas jam pa- 
vai, 4. ,- ;. čiam būti bolševiono sonaikm-

nuo-'ii ilBįl^tiiau^name savo tam ar pavergtam.
įžodį kovoti dėl sovietų pan- Norint šioje eksplozyvioje 
eraose taikomų, boloninei tvar- padėtyje glūdinčią taikos grės- 
kai ir išnaudojimui pajungtų, mę užkardyti, yra būtinos po- 
beveik šimto milijonų savo bro- zityvios priemonės laisvei, tai- 
lių laisves ir nepriklausomybes. jjaį įr dorovės įstatymams Cen-

tiesos. Sakydamos, jog su . šią Laisvės Dieną mūsų tro Rytų Europoje atstatyti. 
Rusijos socialistais kai kūne pirmoji mintis — pagarbiai pri- Tad ir vėl mes keliame savo 
lietuviai socialistai “nuėjo siminti tūkstančius Vengrijos ba^ kad primintume laisvo- 
per toli” tur būt tųn galvo- įr kitų sovietų pavergtųjų tau- sioms-galybėms jų pažadus At- 
je tokius konkrečius faktus tų herojiškų vyrų, moterų ir ianto Chartoje ir 1942 m. sau- 
kaip lietuvių socialdemokra- vaikų, kurie paaukojo savo' gy- sjo j d. deklaracijoje dėl Jung
tų susidėjimas Petrapily su vybę už laisvę ir žmogaus ver- 
komunistais, jų smurto pa
vartojimas prieš Centrinį 
Lietuvių Komitetą ir jo turto 
užgrobimą. Tarybos narių 
suareštavimas ir pan. Tai 
jau tikrai “per toli”. Tuo at
žvilgiu Darbininko ir Nau
jienų nuomonė bent kiek su
artėja.

Tenka dar patikslinti, kad 
lietuviai socialdemokratai ne 
tik karo metu Rusijoje taip 
suartėjo su Rusijos socialis- 

priežastim nurodė tokią: dva- tais kaip nurodo Naujienos, 
sinis artimas lietuvių socialis
tų susigyvenimas su Rusijos je gyvenantieji lietuviai so- 
socialistais. su jų dvasia, ti- cialistoi jautė Rusijos ščeia- 
kėjimas, kad jie neša Rusijai listam didesnio pasitikėjimo
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gai buvo pareiškusios savo 
“norą matyti atstatytas save- , .......................................................... ..................... ...
renines teises ir neprddauso- AAAAftAAg
mybę tiems, iš kurių tatai bu- $

v M^keS ’̂vo baisą kad« Lietuvii| Amerikos Piliečių Klubas >•Mūsų mintys šiuo metu yra 
su narsiąja vengrų tauta. Sep
tynias savaites ji atsilaikė prieš primintume ir 1945. m vasario 
visą užpuoliko ginkluotą galy- -- - —.................. -
bę ir nebepasiduoda savo pa- Deklaraciją. Laisvosios galy- įj tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 

" " bės joje skelbė, kad “visos mokamai -
ir išleido tik tris numerius) ^utos1!^o to-2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar^iaip šventėms
antirusiškumas nereiškė, kad kią valdžios formą, kokioje jos nuomoįa „ž ^-įeinama kaina liaudininkki nėra pasidavę paža«aamos | nuomoja ua pnernam, karną. ■ >:

_ . IK
Rusijos socialistu idėjom. Jas "padėti išlaisvintoms tautoms - 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
labiau už Varpą paryškino susikurti demokratines insti- mis. 
ir 1917 Rusijoje priimta “Lie- tucijas, kokių jos nori’.
tu vos socialistų Liaudininkų Laisvės statulos šešėlyje yra jC; _ ..............................
Partijos programa",- kurioje tinkamiausia proga šioms so- j® 5' NauJai lsPuosta sa,e-
reiškiamas tikėjimas, kad

“Lietuvių tauta turi priei
ti prie socialistinio žmonijos

vietų užčiauptų tautų aspira- 
ei joms prabilti, ypač į ameri- £ Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį ’V. E. MI- SK 

.. * -ui. • « f’*"- kiečius, kurie šiom, aspiraci-
rroiirrJL sutvarkymo, prie visų pašau- jom visada rodė supratimo bei iC

lio tautų federacijos...; “kad 
. nauja tvarka tikrai būtų dar- 

vadina “gryna netiesa" -ir S**- <,em-. MtaiP ziun: žmonėms naudinga, rei-
“pasakom”. Tačiau toliau >ms daug artimesnis rusas k|a yra
pripažįsta: —^ demokratas, negu lie- šiandįen b|ogįo Šaltinis”;

mokratai. socialistai Ilaudi- • "šiek tiek tiesos yra tame, ■tM?a, T *‘iM»reWs * O to blogio bitinis esanti telef0"»
ninkai (dabartiniu valstiečių kad lietuviai socialistai dėjo ,ta “■ • ■ “atskirų Įmonių privatinė J*” tenka P«r 5« milijonus,
liaudininkų pirmtakai ir P. gal perdaug vilčių į Rusijos Tai aPie to meto socialde- nuosavybė”. Dėl to programa 2®nas. tel^onas kas
Leono vadovaujami sahterie- sccialistų pajėgumą sukurti mokratus. O apie to meto reikalauja Lietuvoje nacio- trečiain&nogui Antroj vietoj
čiai) būtų buvę prastesni Rusijos - demokratinę sant- socialistus liaudininkas Nau- nalizuoti žemę ir tL ®,n* gyventojų
patriotai už Yčus. Tumus, varką. suteikiant laisvę ir jienos taip aiškina: Droerama rodo, kad L • v. - * .
Smetonas... Šiandien visiems Rusi jos pavergtoms tautoms. ‘‘Kai Mau«rttakiĮ tai ano meto socialistai liaudį- telefonų
žinoma, kad kaip tik kairio- Būtų buvę keista, jei sočia- ideologiškai kai kurte jų bu- ninkai buv0 labiau savo pa- Kanada Vak Voktetita. 

listiškai nusiteikusioji Lietu- ™ rusų eserų įtakoje, bet aQras s pagal atitin- S’
vos išeivijos dalis, kuri tuo- vadovaujantį Lietuvos liau- kamas Rusijos

kovojo už vi- mot gyveno Rusijos miestuo- dminkų branduoĮj sudarė _ Lietuvos
sc. nebūtų simpatizavusi tai “vanrininlod^ o juk “Var- Arėtam Ohndų., top.mja
revoliucijai ir jos vadams. Į*? .»<*? anUrusiikas %p),įn ( tote_ ,r VO,,KUJ«-

resus teko žiūrėti pro sočia- • Amerikos du jėzuitai 
llstinius akinius. Kai paskiau Tėvai John A. Houle ir Char*

Gerai, kad nurodytas Lie- atsižvelgė j konkrečius Ue- les’J. McCarthy, abu iš Kali-
tuvių liaudininkų ano meto tu vos interesus, teko keisti fornijos, birželio 33 buvo pa-

Darbininkas nerašė, ar bal- Vadinas, Darbininko “gry- ryšys su rusu eeerkta. Bet ne tik vardą, bet ir progra- leisti iš Ktaljot kalėjimų ir
savimas už nepriklausomy- noje netiesoje” ir “pasakose” ‘•Varpo” (kuris prieš pat ka- mą. atgabenti I Hong Kongą. A-
bės reikalavimą rodo didesnį Naujienos taip pat randa rą buvo Tilžėje atgaivintas (bus daugiau) bradų buvo suimti nuo 1953.

sios partijos — socialdemok- listiškai nusiteikusioji Lietu- 
ratai ir valst. liaudininkai — 1 
atkakliausiai
s išką Lietuvo§_>» nepriklauso
mybę. tuo tarpu kai tautinin
kai su krikščionimis demok- Kai kuriuos, ypač, jaunesniuo- laikraštis, kokį tik galima 
ratais bandė Lietuvą įjungti sius šitos simpatijos galėjo įsivaizduoti”.
į kaizerio imperiją”. Ir ima nuvesti (ir dalį nuvedė) per 
rašyti apie... Urachą.

TELEFONAI
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tarp kurių teisę gyventi, teisę 
būti laisvam, teisę siekti lai
mės; kad šitom teisėm apsau- 
goti yra vyriausybės, kurią 
valdžia kyla iš valdomąją pri
tarimo/ kada* bet kuri valdžios 
forma ima suuos tikslus griau
ti, tauta turi teisę tokią val-

Liepos 4 Amerikos nepri
klausomybės šventė. Nepri
klausomybės dekliaraeijoje 
skelbiama, kad visi žmonės yra 
sukurti lygūs, kad visiems Kū-

riuomenės. Tai buvo daugiau 
karas tarp kolonistų ir Angli
jos valdžios, nes daugelis ang
lų reiškė simpatijas sukilė
liam.

Kolonijų katras kongresas 
1775 paskyrė vyriausiu vadu

Kąrąs su Anglija truko iki 
1782, -kada buvo padaryta tai
ka. Karas vedė kiškiai į atsi-

grijos vyriausybė būtą išmes
ta iš JT, kad sudarytą spe
cialų organą padėčiai sovie

to kolonializmą. Korija, Prūsi
ja, Austrija tik ką buvo pasi
grobė po gabalą žemes iš Lie
tuvos - Lenkijos valstybės 
(1772 pirmas padalinimas). 
Anglija gyveno ir turtėjo ko-

buvo Massachusetts.
Anglijos valdžia, kuri buvo 

stambiąją savininką rankose, 
žiūrėjo j Amerikos koloąijas 
su visus kritmialinio imperiafis-

kyti ryšio su'savo šeimos na
riais. O teisę^ sieidi laimės ko* 
munistinis režimas vykdo ne- modama Prancūziją.

ninkai”. Anglijos valdžios lai
vas tovyfcd sykį jų gaudyti, bęt 
kolonistai jį netikėtai užklupo 
to sudegino.

1773 Anglijos valdžia arba
tos monopolį pavedė “rytų In
dijos kompanijai”. Kolonistam 4- gem Gage pasiuntė kariuo-
tada arbata išeidavo branges- menę jų suimti.
nė. Jie nusprendė jos nepriim- Tai buvo istorinė naktis. Ji
ti, boikotuoti Kai į Bostono pastūmėjo akmenėlį nuo kalno, KONGRESO REZOLIUCIJOS MISIJOS RAPORTAS APIE JV

tį posėdžio specialios komisi
jos raportui apie Vengriją 
svarstyti.

O savo raporto rekomen
dacijos misija dar

siūlo keisti JT Chartą, kad 
Sov. Sąjungos veto nekliudy
tu tarptautinius sprendimus,

salvę; kaimelio žalumoj krito

taciją, to Anglijos pareigūnai 
nusprendė juos suimti kaip 
Anglijos išdavikus. Gyveno jie

kliaracijoje, apimančioje viso 
pasaulio tautas — Jungtinių 
Tautų chartoje ir žmogaus tei
sių dekliaraeijoje. Reikėjo tas

nukreipti prieš jų išnaudoto
jus Anglijos karalius. Nuo to 
laiko praėjo 181 metai. Ameri-

rika sukūrė tokias gyvenimo 
sąlygas, kurios labiausiai ga
rantuoja anas piliečio laisves. 
Amerika tebevadinama di
džiausios laisvės kraštu.

Tos pačios laisvės šiandien

šūviais į šūvius. ,

Nesugavę ieškomųjų Han
cock ir Adams, anglų kareiviai

stolių pareigas, o gyventojam 
krovė naujus mokesčius net tai 
pačiai kariuomenei išlaikyti, vi
sai gyventojų valios Besitei
raudami.

Anglijos karūna neatsižvel
gė, kad čia yra žmonės, kaip 
tik nuo tokio išnaudojimo ir 
prievartavimo pabėgę. 'Jie ne
nori kištis į dideles politikas; 
jie nekelia maišto prieš kara
liaus karūną, bet jie nori sau 
laisvės gyventi, dirbti sau ir 
neprisiimti išnaudojimo.

Iš eilės Anglijos žygių, ku
riais didino nesusipratimus su 

gyventojais ir privedė 
ti. Uoliau už kitus Amerika iki revoliucijos, suminėti čia

skelbti.
(Bus daugiau).

Amerika ėmėsi iniciatyvos 
Vengrijos klausimui atnaujin- vietos

tuos kraštus išnaudoti.
Stiprino jose savo valdžią, 

kaip išnaudotojas, sunkiai didindama kariuomenę, kuri 
šiandien įmanomas. Pavergtie- turėjo atlikti policijos ir an- 
ji šaukiasi pagalbos.

Pagalbos šauksmas leidžia
mas stipriausiai kaip tik šiom 
dienom. Čia birželio mėnuo, 
kuriame buvo sukilimas Lietu
voje, sukilimas rytų Vokietijo
je, sukilimas Poznanėje. Čia 
dvidešimt keturios tautos su
sirinko svarstyti raporto apie 
sovietinio nusikaltėlio smurtą 
Vengrijoje. Čia penktadienį ir 
Pavergtosios Jungtinės Tau
tos demonstruoja savo balsą 
specialiai už pagalbą Vengri-

uostą atvyko su arbata laivas, kuris he^i ritindamas sudaužė, 
50 vyrų suvirto į laivą ir ar- sutrankė tiltus tarp Amerikos 
batos dėžes išvertė į vandenį. 
Užpuoūkai buvo apsitaisę in
dėniškai (1773). Anglija nu
sprendė Bostoną nubausti — 
uždaryti uostą — nieko į jį 
neįleisti, iki jis neįsileidžia ar
batos. Kad valdžios parėdymas 
būtų įvykdytas, prie Bostono 
sutraukė daugiau kariuomenės, 
vadovaujant generolui Gage.

bent tuo, kad verčia gyvento- Anglijos kolonijom buvo vir- 
jus pusbadžiu gyventi. tę tuo metu Amerikos rytiniai

Pašalinti komimfafmj išnau- - šiauriniai pakraščiai Seniau- 
dotoją yra šimtų milijonų šie- šia kolonija buvo laikoma Vy
kimas. Tai parodė sukilimai ——s- -----
prieš komunistinį režimą ir 
okupaciją.

Tačiau naujieji ginklai iš
naudotojo ir imperialisto ran
kose tas laisvės pastangas su
laužė. Išsivadavimas be pagal
bos iš šalies, be pagalbos tų, 
kurie turi tokius pat ginklus

siūlo, kad JV politika sovietų 
pavergtųjų kraštų atžvilgiu 
būtų pozityvi ir efektyviai 
visom priemonėm, neišski
riant nė ūkinių ir politinių 
sankcijų, per Jungtines Tau
tas, ir šalia jų panaudotų JV 
vadovaujamą tarptautinę po
ziciją.

Toliau rezoliucija siūlo, 
kad JV delegacija Jungtinėse 
Tautose imtųsi iniciatyvos 
nedelsiant sušaukti JT pilna-

,, - c. ‘J.; \

norėjo pripažinti rnnitų Jie dės pavojingiausi to ^neištiki- kus. Jų teroras sukėlė visus skyrimą nuoi Anglijos, į naū- 
buvo “laisvi prekiautojai”, vai- miausi karūnai. Tai Hancock kolonistus ant kojų. Išmokę iš jos va stybės gimimą, į jos ne- 
stybine kalba tariant, “šmugel- ir Samuel Adams. Jie griežtai indėnų, iš medžių to krūmų ša- priklausomybės gimimą.

likelėse jie siuntė šūvius į ang
lų kareivius. O spalvotos < jų 
uniformos buvo geras, taiki
nys.*

Taip buvo pakurtas karas

skelbti toje platesnės apimties 
dekliaraeijoje, nes niekad ne- _ ________ ~_______ ____________
buvo tokiu plačiu mastu jos reiškia iniciatyvą, nes paverg- įmanoma tik keletas, 
mindomos kaip šiandien. Jų tųjų laisvės kovas labiau su- Muitai prekėm, mokesčiai 
naikintojas ir asmens išnaudo- pranta; dar nesena praeitis, dokumentam — tokie dalykai 
to jas pasauliniu mastu šian- kada Amerika savo neprikišu- suerzino Amerikos gyventojus, 
oien yra komunistinis imperia- somybės dekliaraciją galėjo pa- Anglijos parlamentas, kad iš- 
^zmas- skelbti taip pat tik per krūvi- griebtų daugiau pinigo, 1763

išleido žyminių ženklų įstaty- 
teisės žmogui gyventi, kaip ko- Kai Amerikos laisvės kovo- mą. Laikraščiai, vedybų, gimi- 
munistinis režimas, dešimtis tojai kovojo prieš savo pri- mų pažymėjimai, pirkimo-par- 
mSijonų nukankindamas. Nie- spaudėjus, jiem netiesiogiai pa- davimo sutartys turėjo būti 
kad taip plačiai nebuvo atim- ramos parodė Prancūzija, pri- .apmokami žyminiais ženklais, 
ta žmogui laisvė, kaip komu- rišdama Anglijos laivyną. Te- Kilo tokia pasipriešinimas, kad 
nistinio režimo, kuris tebede- gul dabar tik Amerika pririša Anglijos karūna pabūgo ir da- 
portuoja žmogų priverčiamiem Sovietų ginklus, tada laisvės vė žingsnį atgal — įstatymą at- 
darbam, neleidžia pareikšti sa- kovą pakels patys laisvės iš- šaukė (1766).
vo nuomonės, neleidžia palai- troškusiejL Rhode Island gyventojai ne- BOSTONO PILIEČIAI 1773 masiniame mitinge protestuoja prieš naują arbatos aktą. (Nukelta į 5 psl.)

ir Anglijos... Gen. Gage kariuo
menės judėjimą sekė budinčios 
akys, žibintais iŠ Bostono baž
nyčios bokšto davė ženklus. Du 
vyrai nušliaužė luotu per įlan
ką, sėdo ant arklių ir nudūmė 
įspėti saviškių. Kai anglų- ka
riuomenė žygiavo Lexingtono 
link, jau prieš juos skambėjo 
bažnyčių varpai. O pačiame 

Kolonistai pamate, kad rei- *"Lexingtone jie rado įginkluotų 
Iria imtis priemonių jau ben- vyrų būrelį. Sako, anglai pir- 
drom jėgom. Buvo sušauktas mi paleidę šūvį, paskui šūvių 
Ptiilarielphijoje pirmas kon- salvę; kaimelio žalumoj krito 
gresas, knriame dalyvavo jau astuoni vyrai negyvi, ir devyni 
12 kolonijų atstovai. Tai pir- sužeisti, nespėję net atsakyti 
mas bendras organas, kuris "
praktiškai ėmė vadovauti vi
sam pasipriešinimui.

Iš to kongreso atstovų du pasileido į kitą miestelį su te- 
labiausiai anglų valdžios pa- roru. Bet kai iš ten reikėjo jiem 
reigūnam krito į akis. Jie m- grįžti, kelias atgal buvo sun-

Balandžio 18 — 30 Atsto
vų Rūmų užsienių reikalų 
komisijos Europos reikalų 
pakomisio studijinė misija 
iš atstovų E. F. Kelly, A I. 
Selden, E. M. Groffto, J. G. 
Fulton ir A. M. Bentley lan
kėsi Europoje iš pirmųjų 
šaltinių pasiinformuoti apie 
padėtį ir surinkti duomenų, 
kuriais būdais JV politika

dėti prie Europos laisvės, ne
priklausomybės ir patvarios 
taikos sukūrimo. Maskva 
šias JV Kongreso pastangas 
apšaukė JV imperalistinės 
politikos manevru stiprinti 
“buržuazinius nacionalistus” 

ir organizuoti naują pogrindį 
“liaudies demokratijų” kraš
tuose.

Birželio 17 misijoje dalyva
vę kongresmanai lygiagrečiai 
pateikė Atstovų Rūmam pro
jektus rezoliucijai* dėl JV po
litikos sovietų užgrobtų vals
tybių atžvilgiu. Konstatavę, 
kad Vengrijos revoliucija pa
saulį užklupo nepasirengusį, 
kad laisvojo pasaulio vyriau
sybių laikysena sukėlė sovie
tų pavergtuose kraštuose la
bai kartų nusivylimą Vaka
rais, kad Sov. Sąjunga savo 
užgrobimus išlaikyti nepai
sys priemonių ir kad dabar
tinėm aplinkybėm reikalin
ga JV politikos revizija, mi-

M. JOKAJUS

• Dar vieną žodelį, pone

TURTINGI
— Ką tamsa teiksies įsa

kyti? r

46.

jo akys klauste klausė: “O atsiduso ponas Pačalis. 
kur aš bedingsiu?” — Kada nors, kada nors...

Tėvas Adoriias suprato šį po penkiasdešimt metų, — 
klausimą ir paglostė ištikimo atkirto panelė Lidija.

— --- visa ta-

— Vaikai, kur jūsų grieš- Galiausiai ponas Makaras
tuvai? išleido tėvą Adomą iš kalėji-

— Labai atsiprašau tamsta, rao-
— kalbėjo ponas Tarasas, Senis atsistojo vidury. tro- 
kišdamas savo ranką ponui bos ir su pasigėrėjimu apsi- 
Makarui po pažastim, — ar dairė.
tamsta kartais nebūsi kada — Tebūnie man leista at- 
nors buvęs barzdaskutys? sisveikinti su šitais kampais. 

v —* Jeigu būčiau kada nors šitai sakydamas, jis paėmė

— Si laiminga pora reika
linga dar vieno pajaunio.

— O tuo pajauniu turiu 
būti aš?

— Taigi kaip tik tuo, kuris . _
jaunąją ves prie altoriaus. buvęs barzdaskutys, tai nė- Zuzanos rankas ir sudėjo jas

ra abejojimo, kad ir šiandien drauge su savosiomis, tary- 
, „ t . . . . , „ būčiau barzdaskutys. Kam tum norėdamas melstis.

ri išeina mūsų naudai, o vai- — Tačiau dabar, lyja lie- teTn<Įtft
stybės nenaudai? Tamsta tus, gatvėse baisus purvas, • tamsta tamsta
surandi, kad kažkokių namų nepatogu pėstiems eiti į baž- „—j moki krauia leis_ kuris “a“ parodei tiek 
šeimininkas bfeąs nuslėpęs nyčią. Ubai gerai moki kraują leis- stebuMų, kuris mane iš-

vieną savo pajamų šaltinį, — Vadinasi,, aš turiu visus _ BnTOleU tai buvo tiktai P*’
už kurį turi mokėti mokės- vestuvininkus nuvežti tenai krauintnuika.’ 70 ***”
čius. ■ Ar tamstai begalima savo kraustomuoju vežimu mus, kuriuose mudu su bran-
nutylėti apie M dalyką tiktai — ir parvežti ateaL Jeivu — Na, velniainematė! Jau giamdąja mano gyvenimo M- _
dėl to, kad minos padėtumei? t™** Jeigu P1^1170 botagas, tepra- čiule tiek laimingų dienelių 068 J! UT “^P6

M . , , ... . tamsta panorėsi zokristijo- jj, bot^otyg Visas išgyvenome! Suteik, o Vieš- “t panelės Lidijos peties ir
E?akar8f apdal£i tuvių išlaidas aš kentėsiu! patie, malonę, kad ir tie, ku- paklausė vengriškai:

smulkis darinėliais,pareB- tegu būna ryt riems tekstarp šiųsten4 po ----------------
— Tačiau aš visai nėsu rv . 5110 nelaUcysiu atspausdinta kuriame nors mūsų apsigyventi, būtų .taip 

mokesčių Jstagos vaidinto- kyštotokyste. laikraštyje. pat patenkinti, kaip mes bu
kas. Visa ši istorijėlė yra tie^ Tamsta esi pernelyg ma- — Šituo aš pa-^rfipinotu, vome* pAtankintu Dabar, ka- 
siog nekalta melagystė. Aš tonus. Vq . da mus jau atvedei į galuti-
žinojau, kad šiandien teks — O paskui, grįžus namo, staigų, iš prigimties nyktirum n| mūsų tikslą, beužgeetent 
susidurti su ponu Tarasu ir tamsta gurėsi vadovauti puo- žh,™ pažaboti tai jis Mm- niūsų gyvenimo dienelėms, į 
todėl iš anksto sugalvojau šį šnektoms. švelnus, it arinėlis, ožykš- toimtagą ir ramų vargšą prie-
didįjį planą, šiandien, kaip —ir pirmą taurę pakelti tuolis. priverstas atriši! sa- glaudo® namelį, tdMnfe pa-

SKURDŽIAI

čia visi iš visų suinteresuo
tų šalių ėmė veržtis prie kil
niadvasio šeimininko, norė
dami išreikšti jam karštą 
dėkingumą. Zuzana, Ripkė, 
Gagijulė ir čyga su dviem 
savo berniukais tampė jį už 
rankų, kai ponas Tarasas 
jas stengėsi ištraukti, ketu
ri nešikai reikalavo priklau- pusiau primerietąja akimi, 
sančio honoraro.

— Eikite po velnių!

Suprantu.

— Nebijok, mano mielas stebėjo ir lauke, iki visi po 
mėli, nepaliksi našlaitis, du išeis iš pirkios.

— Vadinasi, jie jau laimin
gi, nes pasiekė tikslą, — pa
galvojo sau žmogelis. — Ir

Su mumis negalėsi gyventi, 
nes prieglaudoje šunims vie
tos nėra. Tačiau aš žinau do-

elgetą, vaikščiojantį ranko
mis ir visada sėdintį po baž-

O, mano Viešpatie ir Ja?1 attduosiu 
jis įvertis” tave, o tu jam vėl 
padėsi duoną pelnyti.

raštininkas, kuriam visiškai tą? Puiku! paprastai išlaidus! Ponas Ta- vardas, o mūsų Viešpatie ir
Ir užmokėsi tamsta 41- rasas buvo kaip tik tos rū- Dteve! 
ns.* šies žmogus. < SHp

kai ve 
sutramdyti.

nerūpi, ką daro namų savi
ninkai. • g

— O, čia tai kitas dalykas. Muos žoc&us išgirdęs, či- Savo širdies gHumojč nus-
dvasios Uudinin-

tikėdamas ponu.

— Ir tenai eisime su ma
loninguoju ponu už dviejų 
guldenų dienos uždarbį.

Visiems taip plyštant iš 
džiaugsmo, tiktai vienas A- 
domas paliko ištikimas pesi
mistiškoms savo pažiūrom. 
Siela, kurioje teisumas taip 
giliai buvo suleidęs šaknis, 
jauste jautė, kad Šitaip da
lykai virsta i gerą ne iš gero.

Jis pavėdėjo Makarą į
šalį ir šitaip jį užkalbino: pasuk kreipiklio 1 netinkamą ntete kojos ir tt karto rado- kaštuos Šios dienos pramo*

— Vis dėlto ar tai sutinka kelią, nes gausi žmonišką si visa galva aukštesnis (Kiek gos, jis išekirstysiąs visiems
su tamstos valdininkiška kumštį į pašonę. Kad būtų tik kartų būdavo liūdnas, kitų savo namų gyventojams,

zuviu pasaayu negalėjot pe»

liasi kada nors pasiekti tiks
lą. Tik aš vienas esu kaip 
jaunas žvirblis, iškritęs iš 
medžio, kurio niekas neklau-

Išsiuntęs vestuvininkų pil
ną vežimą į priekį, jis nuėjo

reikaUngas jo pagalbos, pa
dėjo iš jo išlipti. Kai jau visi 

— Ką, panele, dirbi? buvo susibūrę paliai bažny- 
Tuo tarpu ponui Tarasui čios duris, jis ppiaiTninn juos

ninkai pamažu ėjo iš skal- — Turtu skubėti į Mūrą, 
bykkB, jis labai švelniai at- nes iki pietų ttsu paleistas.

Rasit, net nębavo tiesa.

žlūrejo aa | vten%4la ( kit% 575 paragrafų tvoktelėjo jam
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LIEPOS-JULY14,1957
VISI Į PRANCIŠKONŲ
RENGIAMĄ

LIETUVIU
DIENĄ PIKNIKĄ
Šiemet tą dieną sueina 10 metų nuo Lietuvos 
pranciškonų įsikūrimo Kennebunkporte, Maine

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos mišios Liurdo grotoje. Laiko 

Provincijolas T. Jurgis Gailiusis. Pamoks
ta sako prel. Pranciškus Juras. Po mišių 
iškilmingas pamatų prakasimas naujai 
gimnazijai.

12:00 vai. Pietūs.

3:00 vai. Iškilmingas Kūdikėlio Jėzaus ir Fatimos 
šventoves pašventinimas. Apeigas atlieka 
prel. Pranciškus Juras.

4:00 vaE Menine programa. Tautiniai šokiai, išpil
do mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. 
Onos lyaškienes. Dainos, — atlieka solis
tas Vaclovas Verįkaitis iš Toronto, Kana
dos, ir jo vedamas kvartetas.

Visus kviečiame dalyvauti šioje džiaugsmo šventėje, 
pasimaudyti Atlanto bangose, paragauti gardžių 
valgių ir gėrimų, pasimatyti su senais pažįstamais 

ir draugais.

Tėvai Pranciškonai, 
Kennėbunkport, Maine



prel.

spau- 
prie-

r-ii

s

Šlfetiejus, šv.

lietuviškai visuomenei. Į Chi- 
. . . . ... - —- .. cagą išvyksta birželio 28 pa-

ir neigiamybių, kaip atidėlioti trumpa kalba pasveikino J. Ka- šv Alfonso parapijoj gana vakary iš Camden stoties B 
ryt dienai, tingėti; mažta mū- ' l*~"

sipriešinimo kovoj žuvusiems 
tautiečiams, o drauge ir pasi
ryžimo diena — vykdyti žuvu
siųjų už Lietuvą testamentą.

Jau ne kartą Vokietijoje ir 
net kitose valstybėse gyvenan
čių lietuvių tarpe sukeldavo 
nuostabą kųn. Antano Bangos 
(Memmingeno lietuvių ben- 
druonbenės apylinkes pirminin
ko) plati ir šakota veikla lie
tuvybė. Ypač jo suruošti di
dingi Vasmno 16 minėjimai, 
tautinė kultūrinė veikla, rū

ką mokytojo V. Natkevičiaus
. .... . paskaita: Betariu

ymėvetlda ne tikX«nminge- Antro ji sąskrydžio dina tautos didybė.
ne,^!^ itetuvių ko- Tjįarržta Rteaidnia . AArąinių pr^lpgęntas (priminęs kad
k>mjQ, bet n uosta mis sugebėji- pytas. Vakar vakare lijo lietus, dalinai remiasi dr. J. Girniaus 
mas gananti lietuvių reikalus o Įįiandįen giedri anlndnė sau- mintimis), žvelgdamas į lietu- 
svėtuntaučių tarpe, surandant jg dangumi rieda, iškyla šilta vfų tautos praeitį- bei dabartį 
juose gerų draugų ir net me- vasaros diena.' Artėjant link ir pavyzdžiais pailiustruoda- 
ceąatų — yra verti ypatingo lietuvių kolonijos pastatų, jau > mas, iškėlė lietuvių tautos cha- 
pripažinimo. tolo pamatai Lietuvos, V. rakterio pagrindini bruožą —

gyvai veikia. Penktadienių ir O traukiniu. Kgrtu su šo- 
vakarais parapinėj salėj tu- kėjais vyksta nemažas bu
rbdavo susirinkimus su pra- rys ir kitų lietuvių. Baltimo- 
mogėlėnjs. Per vasaros karš- riškiai savo šokėjams linki 
čius veikimą nutraukia sa- ko geriausio pasisekimo.

gai sukalbėjus Liberą, — prie 
kryžiaus sudedami' žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, vainikai: 
Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menės (gėlių puokštė), šio są- 
skrydžio ir ateitininkų vardu. 
Žuvusiųjų paminėjimas užbai- 

Varvn Mokvklomis girnas visiems dafyriahns su- 
giedant “Viešpaties Angelą”.

1S VlgURl

ALRK SUSIVIENIJIMO SEIMAS BALTIMOREJE

mos, didieji lietuvių bičiuliai iš

misija vieningo nusistatymo

TELEFONINIS
PRANEŠIMAS.

priklausomybės šventes kitą 
savaitę išeina tik vieną kartą.

vietų pavergtuose kraštuose, 
o tų kraštų žmonės stengtųsi 
visom progom lankytis Vaka-

Šiuo kartu kun. Bunga vėl 
padarė nepaprastą staigmeną,

Susivienijimo pirmininkui L. 
Simučiui, kuris ir Vadovavo, 
kol buvo sudarytas darbo pre
zidiumas. Pirmininku išrinktas

A. Trimakas, Baltimorės pašto 
viršininkas Laukaitis ir ypač 
gražiai pasveikino Lietuvos 
charge d’affaires J. Rajeckas.

mmgeno kapinėse, kur uždėjo 
ir savo vainiką.

• Liet. Studentų Sąjunga iš
leido savo biuletenio “Studen
tų Gairių” naują numerį, ku
riame duodama rinkimų duo
menys ir kviečia visus studen
tus dalyvauti jaunimo kon-

• Visiems ateitininkams pri
mename, kad Ateitininkų Fe
deracijos vado ir kitų organų 
rinkimai baigiasi liepos pirmą 
dieną. Visi ateitininkai ragina
mi savo pareigą atlikti — da
lyvauti korespondenciniuose 
rinkiniuose.

• Vokietijos ateitininkų su
važiavimas įvyko Memmingene 
lietuvių sąskrydžio metu, bir
želio 9-10 dienomis. Posėdžiai 
buvo rytais, laisvu nuo sąskry
džio metu, apsvarstė savo fon
do reikalus, Europos ateitinin
kų apsijungimo galimybes, iš
klausė moksleivių, studentų ir ’ 
sendraugių pranešimus, pri
ėmė eilę rezoliucijų ir išsirinko 
naują ateitininkų sendraugių 
valdybą. Antrąją Sekminių die
ną St. Hildegard bažnyčioje 
suruošė religinę valandėlę, o 
sąskrydžio išvakarėse dalyva-

mus prie vandenų ar šiaip 
kur į gamtą. Pirmutinį šio 
sezono išvažiavimą atliks bir
želio 30. Kun.J. Antoszewskis. 
dvasios vadas, visus narius 
ragina dalyvauti.

šv. Alfonso
klebonijos pastatų atnau

jinimo darbai jau pradėti. 
Kadangi mūsų bažnyčia yra

• Jaunimo kongresui rengti 
komitetas išleidžia kongreso 
vadovą, kuriame bus atspaus
dintos paskaitų santraukos bei 
kita' smulkęgnė informacija. 
Jaunimo kongresas vyksta bir
želio 29 Chicagoje. Morrison 
viešbutyje. Birželio 30 — tau
tinių šokių festivalis.

• Dėtuvių klebonijai reika
linga šeimininkė. Kreiptis į 
Darbininko administraciją.

lė dangmpi rieda, iškyla šilta vfų tautos praeitį bei dabartį 
vasaros diena.' Artėjant link ir pavyzdžiais pailiustruoda- 
lietuvių kolonijos pastatų, jau > mas, iškėlė lietuvių tautos cha- 
iš tolo pamatai Lietuvos, V. rakterio pagrindinį bruožą — 
Vokietijos ir Bavarijos didžiu- žmoniškumą Tai iš senovės 
les vėliavas ant aukštų stiebų laikų žinomas* lietuvių svetin- 
plevėsuojant. Pro vieną langą gumas, talkos — pagalba dar- 
plevėsuoja ir Vengrų vėliava 'bu savo kaimynui 'neimant už 
— vengrai mums solidarizuoja, tai jokio atlyginimo; nelaimėje 
Eidamas per koloniją, matai vi- pagelba net priešui, kaip kad

• Kennebunkporte, Maine, 
pranciškonų vienuolyne Lietu
vių dienos — pikniko metu, lie
pos 14, bus pašventintos Kūdi
kėlio Jėzaus ir Fatimos šven
tovės.

• Studentų Ateitininkų Są- - 
jungos naujas “Gaudeamus” 
biuletenis ragina savo narius 
dalyvauti jaunimo kongrese ir 
įsijungti į Dtuanus vajų.

kun. dr. J. Aviža, iškeldamas Šveicarijos lietuvių bendruo- 
birželio žiauriųjų įvykių mi- menės g ^^03 kan. dr. J. 
nėjimo prasmę naujoj šviesoj. B Končius Amerikos Balso a t- 
Tai gedulo diena, gedulo mė- dr. Labanauskas ir kun.
nuo, page ir prisiminti pa- Lekavičius, Tėvas A. Bemato- vaišingumas ir nuoširdų- J

nis, dr. J. Grinius, dr. P._ Kar- mag per (Odelis mūsų indivi- madienį, birželio 24, 10 v. Jas
velis, E. Simonaitis ir eilė kitų dualizmas, dėl to'partinis ne- atidarė seimo rengimo komisi-
zymiųjų asmenų. sutarimas, vieni kitų niekini- jos pirmininkas adv. Tomas

, Šios dienos iškilmės prade- mas. Greitas prisitaikymas
Po kun. dr. J. Avižos kai- damos prieš piet pamaldomis prie realistinių Vakarų, vedąs

bos, Darnos chorui sugiedojus Memmingeno Marijos Dangun į nutautėjimą, didinąs lietuvių
Ėmimo bažnyčioje. Iškilmių- tautos kapinyną nenormaliu
gas mišias laiko kan. Končius, būdu. Viso to akivaizdoje, tu-
aristuojamas kunigų dr. Pet- rime visi giliai susimąstyti. Tiek
raičio ir Memeno. Atitinkamą mes nšlikrime lietuviai, kiek
šventei pamokslą pasako Tė- pajėgsime išsilaikyti su savo
vas Bernatonis. Pamaldų metu gerosiomis ypatybėmis ir atsi-
gieda Darnos choras, vedamas sakyti Uogų.
muziko M. Budriūno. p0 paskaitos — meninė pro-

Lietuviams evangelikams pa- grama: 1. Schuberto Impromp-
maldas Pabaltiečių Kultūros 
namuose atlaikė kun. Stanaitis.

Po pietų apie 3^0 vaL iškū- 
mingas sąskrydžio posėdis 
vyksta Pab. Kultūros Namuo
se. Posėdį atidaro kun. A. Bun
ga, padėkodamas dalyviams už 
tokį gausų atsilankymą, o ypač 
dėkoja atvykusiems iš toli: iš

Reikalinga...
(atkelta iš 3 p.) 

tų pavergtuose kraštuose

bos posėdis įi’yks birželio 29 d., 
šeštadienį. 9:30 v. Morrison 
viešbutyje. Chicagoje (79 W. 
Madisom. Posėdyje bus svar
stomi labai svarbūs klausimai.

• New Haven, Conn. Viri pa- 
baltiečiai drauge birželio tra
giškuosius įvykius mini birže- 

- lio 30 d. Vadovauja latviai. Mi
nėjimas įvyks miesto centre 
Wall ir Orange gatvių kampe. 
Visos apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir pareikšti 
protestą prieš sovietų okupa
ciją.

nomis) suruošdamas pirmą 
kartą Vokietijoje, Memminge
no mieste, labai gerai pavykusį 

— beturiu sąskrydį, -su. puikia, sus namus papuoštus šviežiais buvo tuo laiku,, kai mūsų prie- 
lieturiška, aukšto lygio pro- - -.........
grama.

Žuvusiųjų pagerbimas
Sąskrydis prasidėjo Sekmi

nių išvakarėse birželio 8 d. va
kare, gedulinga fakelų eisena 
iš lietuvių kolonijos į miesto 
kapines, dalyvaujant keliems 
šimtams tautiečių, vietinių ir 
atvykusių iš kitur. Žygiuojant 
pro kolonijos pastatus, visuo
se pastatų languose matėsi gel
tonos -žalios - raudonos žva
kutės. Kapinių aikštėje, prie JjkrJėnūs Birute irlulyte, so- 
didelio, žvakių eilėmis apstaty- Stasyg Baranauskas _
to kryžiaus visiems dalyviams vakar j^ktuvu atskridęs iš Ro- 
susirinkus, mirusiųjų pagerbi- mos fietuvių bičiuliai iš 
mas pradėtas giesme “Marija, §veicarijos p. Thoma su žmo- 
Mari ja . Giesmei gailiai nak- į. p. Ehreusbergmis su žmo- 
čia nuaidėjus kapų medžių ap- seseria^ pLB Sveicarijos 
linkoje, atitinkamą kalbą pa- Krašto Valdybos pirmininkas 
sako išl Miuncheno atvykęs Radvila, atvykęs su 40%

tvarkytas ir gėlėmis papuoš
tas aikšteles. Atrodo, lyg bū
tum patekęs į lietuviško kaimo 
Sekminių idiliją. Į sąskrydį vis 
atvyksta naujų svečių. Atvyk
sta iš artimų ir tolimų apylin
kių, iš Stuttgarto, Frankfurto, '* 
Muencheno, Bambergo, iš Va
sario 16 gimnazijos ir net iš 
pačios Vokietijos šiaurės. Ta
čiau ris daugiau gausėja sve
čių ir iš užsienio. Jų tarpe ma
tyti prof. Juozas Eretas su

Baltimorėje birželio 23, 24, 
25 ir 26 d.d. vyko Amerikos 
Lietuvių Rymo Kataliko Susi
vienijimo 60-sis seimas. Daly
vavo 88 delegatai ir 7 valdybos 
nariai, viso 95 žmonės. Seimas 
vyko Lord Baltimore viešbuty
je, Caswell auditorijoje.

Seimas prasidėjo birželio 23, 
sekmadienį, iškilmingomis pa
maldomis šv. Alfonsus bažny
čioje. Pamaldas atlaikė Susi
vienijimo dvasios vadas kun. 
Jonas Baltusevičius, diakonu 
buvo kun. Bronius Danis, sub- 
diakonu — kun. A. Dranginis. 
Pamokslą pasakė kun B. Da
nis.

Tą pačią dieną po pietų sei
mo dalyviai padarė ekskursiją 
į Washingtoną, kur aplankė 
pranciškonų vienuolyną ir žy
mesnes sostinės vietas: kon
gresą, Baltuosius Rūmus, Lie
tuvos pasiuntinybę.

Lietuvos pasiuntinybėj sve- x 
čius priėmė Juozas Rajeckas,

sutrypti, bėgo į Lietuvą ir čia 
buvo priglausti; arba tuoj po 
šio karo rytprūsių vokiečiams 
efektinga, pagalba Lietuvoje, 
nors patys lietuviai jau buvo 
didžiausiame skurde. Lietuvis 
ąukštai vertina save, kaip 
žmogų, bet per tai gerbia ir ki
tą žmogų, kaip tokį pat vertin
gą. Nuoširdus lietuvis, nes at
viras; išdidus, nes vertina sa
ve, kaip žmogų. Galima pa
vergti jo kraštą, tačiau paties 
lietuvio visiškai pavergti ne
įmanoma, nes jis už laisvę au
koja net gyvybę. . žmogišku
mas ir tragiškumas lydi lietu
vių' tautą visais laikais. Todėl 
mimų likimas toks tragiškas, 
kad esame žmoniški ir tai sim
boliškai pavaizduoja mūsų tau
tos mėgiami — smuikelis ir charge d’affaires. Delegatus

rezoliucijų, sumanymų, 
dos, ženklelių, tvarkos, 
žiūros ir kt. ■ '

Seimą žodžiu sveikino:
Mendėlio vardu kun.J. Anto- 
ševskis, prel. Pr. Juras — Nau
josios Anglijos Kunigų Vieny
bės vardu; kun. dr. A. Juška 
— ALRK Federacijos vardu, 
padėkodamas Susivienijimui už 

1 paramą, kuriant jaunimo sto
vyklą; kun. V. Dabušis — At
eitininkų Federacijos vardu; L. 
Šimutis — Alto ir Draugo 
dienraščio vardu.

Raštu sveikino: Kunigų Vie
nybės Centro Valdyba kun. Če- 
pukaitis ir kun. dr. M. Ražai
tis; kun. K. Matulaitis, MIC; 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, 
A. J. Aleksis ir kun. J. Valan-

jvardu motina Teofilė, J. Šau- 
čiūnas, buvęs generalinis orga
nizatorius; dr. Adolfas Darnu
sis — ALRK Federacijos vi
cepirmininkas, tvarkąs jauni
mo stovyklą, Pranas Polterai- 
tis — jaunimo stovyklos atida
rymo komisijos pirmininkas; 
adv. J. Grigalius. Vladas Bub- 
lys ir M. Šimonis — Detroito 
265 kuopos . valdyba; Vincas 
Kudirka — Liet, darbininkų 
vardu, Marijona šrupšienė — 
Moterų Sąjungos vardu.

. Po to išklausyta įvairių ko
misijų pranešimai apie nuveik
tus praeitų metų darbus.

Bankete sveikinimo kalbas-

Grajauskas, maldą sukalbėjo jggg įr nrganizuoja iš važia vi- 
dvasios vadas kun. J. Baltuse
vičius.

Seimą pasveikino Baltimorės 
miesto mayoras D’Alesandro, 
palinkėjęs seimui sėkmingo 
darbo ir kartu pareikšdamas 
viltį, kad Lietuva bus atstaty
ta, ir kad bent dalis šio seimo 
dalyvių galės pamatyti gimtą
jį kraštą.

Toliau vadovavimą perdavė pačiam centre, tai greičiau 
apsineša iš lauko dulkėm ir 
dažniau reikalinga perdažyti.

Tautinių šokių
šokėjai jau pasiruošę vyk

ti į Chica^ą, kur birželio 30 
dalyvaus JAV ir Kanados 
lietuviškų šokių šventėje.. 
Birželio 22 lietuvių svetainėj 
jie demonstravo savo šokius

tu As-dur — groja Julija Ere- 
taitė ir 2. Beethoveno Roman
sas F-dur išpildo abi Eretaitės, 
atlikdamos programą su giliu 
muzikiniu įsijautimu ir tuo ža- Ralph Valatka, vicepirm. Pra
vedamos sąskrydžio dalyvius, nas Rakauskas, sekretoriais 
Už tai dalyviai atsilygina ii- _ Matas Zujus ir Albina Poš- 
gais plojimais. kienė. Sudarytos įvairios seimo

(Nukelta į 6 psl.) darbams komisijos: mandatų,

Lietuvių radijo
valandėlės vedėjų pastan

gomis organizuotas piknikas, 
buvęs birželio 23 Demski va
sarvietėj, praėjo sėkmingai. 
Žmonių atsilankė nemažas 
skaičius ir visi liko patenkin
ti. - A

Sodalietės
savo metinę išvyką organi

zuoja birželio 30, sekmadienį, 
į Beverly Beach. prie Che- 
sapeake Bay. Išvyką sodalie
tės praleis kartu su savo na
miškiais. Ten bus palinkėta 
gero poilsio dvasios vadui 
kun. A. Dranginiui, kuris se
kančią dieną pradės kelių 
savaičių atostogas.

Jonas Obelinis

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI

VISI NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIAI 
KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠIAME PARENGIME 

PADĖTI STATYBOS SKOLAS IŠMOKĖTI

Šv. Mišios — 11 valandą 
Pamokslas kun. Vaclovo Paulausko 
Drum and Bugle Corps iš Worcesterio
Bob Zinkus orkestras — Šokiai — 4-8 P.M



LIETUVOS JAUNIME, 
besitęsianti Tėvynės okupaci
ja reikalauja suburtų Tautos 
pastangų besąlyginėje Lais
vės kovoje. Kenčiančios Tau
tos balsas, pasiekęs Vakarus, 
šaukiasi teisingumo ir šiur- 

-,.pia kalba—liudija-apietebe
vykdomus naikinimus »kraš
te. Bet tuo pačiu mes girdi
me apie laisvės principų ne
atsisakančios tautos pastan
gas gyventi laisvą ir sava
rankų gyvenimą.

Tremties jaunimas yra at
sakingas už Lietuvių Tau
tos kovos išlaikymą. Jauni
mo pastangos ir darbai turi 
priartinti laisvo gyvenime?'’ 
rytojų Lietuvai. Yra pribren
dusi valandą, kad jaunoji 
karta eitų į pagalbą vyres
niesiems ir pasiimtų dalį re
zistencinės kovos ant savo 
pečių.

Šių metų birželio 29 ir 30 
dienomis Chicagoje šaukia-'

Susiburkit krūvon, Lietu- Mes šaukiame visą lietuvių 
vos Sakalėliai, Išblaškykit jaunimą JAV-se ir Kanadoje 
miglas Jūs galingais spar- į Lietuvių Jaunimo Kongre

sais! - są Chicagoje 1957 metų bir-
~ želio mėnesio 29 ir 30 dieno-

Lietuvai, kad jos dukros ir mis 
sūnūs tebestovi Lietuvos rei
kalųsargyboje visose pasaulio Jaunimo Kongresui rengti 
šalyse. Komitetas į

Jaunimo kongreso programa 
šeštadienis, birželio 29 d. 
9:00 — 9:30 vai. — Regis

tracija (Morrison viešbutyje). 
9:30 — 10:00 vaL — Kongre
so atidarymas. 10:00 — 10:45 
vai. — Paskaita: “Jaunimas ir 
šeima“; skaito A. Krikščiūnai
tė. 11:00 — 11:45 vai. — Pa
skaita: “Jaunimas ir ateities 
perspektyvos”, skaito Br. Vaš
kelis. 12:00 — 2:00 vai. Pietų 
pertrauka. 2:00 — 4:00 vai. — 
Sekcijų posėdžiai: a) griežtų
jų mokslų, b) visuomeninių.

9:00 — 1:30 vai. — Jaunimo 
šokiai — Merchandise Mart 
(M and B klube).

Sekmadienį, birželio 30 d.
9:00 — 10:00 vai. — mišios; 

katalikams — šv. Kryžiaus 
bažn., evangelikams — Šv. Pet
ro ir Povilo b. 11:00 — 12:30 
vai. -— Plenumo posėdis (Mor- 
rison viešbutyje), Paskaita, 
uždaromoji kalba: V. Adamka- 
vičius. Rezoliucijų priėmimas. 
Iškilmingas kongreso uždary
mas. 2:30 vai — Tautinių šo-

rikei Betartą galį Šiai didžiulei KaHfomi-
ruašia savo . metinį seimą l jos, lietuvių šventei. , 
Los Angeles mies£e,kur gy- Kad Šventė bus nepapras- 
vuoja Betariu kofenlja su ta, galima spręsti iš jau pas- 
savoparapija, draugijomis, kelbtos programos. . 
pramonės įstaigem^g t. t * »
DS to daug^Bš: Beturiu iš ri- 
sų Amerikos kraštų ruošiasi viešbutyje, 
pasinaudoti šia reta proga 
ir praleisti savo fx ~~~ 
prie Pa^fiko vandenyno.

Rugpiūčio9, 10 ir Medie
nomis didžiajame Los Ange
les viešbutyje — Hotel Sta- 
tler -— Lietuvos vyčiai turės 
savo 44-tąjį visuotinį suva
žiavimą. Ne vienas klausia, 
ar galima ten dalyvauti, ne
būnant organizacijosnariu,

Penktadienio vakare Paci
fic BaBRoom salėje, Statler 

įvyks koncertas 
Dainuoja Vaclovai Verikai- 

atostogas tis. Kitą vakarą įvyks iškil
mingi seimo šokiai, grojant 
vienam iš žymiausių orkest
rų Vakarų Amerikoje. Sek
madienio rytą šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos, daly
vaujant Los Angeles kardi
nolui Mclntyre, Pamokslą 
-pasakys vyskupas Vincentas

ar galima drauge pamatyti 
pietų Kalifornijos įdomią
sias vietas. Atsakymą į. šį 
klausimą neseniai davė Los 
Angeles Liet, vyčių 133 kuo
pa, kuri išsiųstame praneši
me kviečia lietuvius su šei
momis, draugais ir kaimy- 

Brizgys. Sekmadienio vaka
re bus iškilmingas pokylis 
Golden State Room salėje, 
kur dalyvaus visa eilė žymių 
amerikiečių.* Pokylio metu 
bus įteiktas Lietuvos vyčių 
medalis vienam amerikiečiui, 
kuris praeitais metais dau-

išreikšdamas už tai padėką 
veikliajam kun. Bungai. Esą 
“Dieve duok mums daugiau 
tokių Bungų!” Raštu sąskrydį 
dar pasveikino Arkiv. J. Skvi
reckas ir Vysk. V. Padolękis. 
Pasveikino ir Anglijos lietu
viai, Sekminėms susirinkę Lie
tuvių Sodyboje.

Kalba prof. J. Eretas
Jau Lietuvoje buvome pa

pratę girdėti prof. J. Ereto ug
ningas kalbas, skirtas daugiau
siai jaunimui, žavinčias klausy
tojų širdis. Nemažesniu iškal
bingumu ir temperamentu pra
bilo profesorius ir šio sąskry
džio metu (po sveikinimų), pri- 

(atkelta iš 5 psl.)
Tolimesnė dienos programa 

įvyksta vakare 8-tą vaL Ją iš
pildo Memmingeno lietuvių 
Vargo Mokyklos mokiniai: pir
moji grupė, paruošta savo 
veiklaus ir uolaus mokytojo V. 
Bernoto ir antroji grupėj, pa
ruošta mokyt, kun. A. Bungos. 
Nuostabu buvo žiūrėti, kaip 
maži vaikučiai patys praneši
nėja ir gražiai išpildo progra
mą tautiniais šokiais, daino

mis, deklamacijomis, melode
klamacijomis. Visa programa 
persunkta lietuviška dvasia, 
gilia tėvynės meile, jos kančių 
išgyvenimu ir begaliniu jos il
gesiu. Po programos — visų ,

iškilmingose seimo parengi
muose svečiams ir atstovams 
bus galima užsiregistruoti 
Statler viešbutyje, yugpiūčio 
8, ketvirtadienį. Tą dieną 
taip pat bus galima dalyvau
ti golfų rungtynėse ir pama
tyti televizijos programą — 
“Queen for a Day”. Dar dieną 
anksčiau, rugpiūčio 7, trečia
dienį,, visi svečiai bus nuvež
ti į. Hollywoodą, Santa Mo- 
nica, pajūrį. Pamatys taip 
pat kino artistų namus, gar
sųjį Forest Lawn kapinyną, 
Kaliforftijos universitetą ir 
1.1. Pabaigus seimą, trys die
nos yra paskirtos kitoms. di-Tž 
desnems ekskursijoms. Žo
džiu, vadovaujant ir globo
jant Los Angeles Lietuvos 
vyčiams, šią vasarą galima
turėti nepaprastai įdomias ~~ 
atostogas.

|m||
i

V :

- KAROLIUS, Anglijos princas, 
traukia namo po finalinių spor
to žaidynių Londone.

J. B.

rišdamas, lyg užhipnotizuoda
mas klausytojų dėmesį. Profe
sorius, pasidžiaugęs praeitų 
metų Vasario 16 minėjimu 
Memmingene,' kuris jam pali
kęs neužmirštamą įspūdį.

(Bus daugiau).

Amerikiečiai užsieniuos
Syrakuse universiteto statis

tika išaiškino, kad Amerikos 
firmų reikalam dirba kituose 
kraštuose 25,000 amerikiečių. 
Tom—firmom dirba taip pat 
1,280,000 užsieniečių. Tik Ame
rikos 30 naftos bendrovių turi 
užsieniuose 10,840 amerikie
čių.

• Kanados lėktuvas birželio 
23 nukrito. Iš 15 keleivių žuvo 
12; iš trijų įgulos narių žuvo 
2.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

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

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius, 

medžiagas, vaistus ir L .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

— Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą — 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 

Siuntiniai, siunčiam; oro paštų, pristatomi 7.10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU
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Lietuvos konsulato ieškomi asmens - VOCATIONS REAL ESTAJE

IDEAL FOR RETREAT HOUSE
NEW ROCHELLE — Finest pre-war 

construction fleldstone & shlngle. 8 bed
rooms, 3 baths. full dining room. living 
room. TV room, large modern ceramic 
tiled kitehen. 3 fireplaces. 2-car garage. 
Many extras. Conyenient to schools. 
churches. shopping. transportation. 134 
ft! front. Sacrificing for $26,500. Prin
cipais only. NE 6-8224.

i’

sūn.

Arlauskienė - Kanapackaitė, 
Emilija, duktė Prano, iš Viekš- 
nelių k. Luokės vai., Telšių ap.

Bastys, Juozas, iš Kutų k., 
Būblelių v., Šakių ap.

Breivaite, Pranė (France).
Čeponienė, Apolonija.
Čeponis, Feliksas.
Čeponis, Kazys.
Chmieliauskas, Petras, 

Juozo.
Danevičius, Antanas, gyve

nęs Hartford, Conn.
Didžiariekaitė - Paleliūnienė, 

' ir duktė Aldona, kilus nuo Pa
nevėžio.

Didžiariekis, Povilas, kil. nuo 
Panevėžio.

Gylys, Alfonsas ir Valerijo
nas, s. Stasio.

Jovarauskas, Juozas, buv. 
Lietuvos Konsulas Liepojoj — 
prašomi atsiliepti jo įpėdiniai 
ir giminės palikimų reikalu.

Juknevičius, Vytautas, 
Prano.

Kanapackaitė - Arlauskienė, 
Emilija, duktė Prano, iš Viekš- 
nelių k., Luokės vai., Telšių ap.

Kanapackas, Stanislovas.
Katinaitis, Antanas.
Kazlauskas, Jonas, iš Pa

merkiu k., Valkininkų vai.
Keršienė - Mačionytė, Elena,, 

d. Juozo, iš Giraitės k., Varė-

nos vai ■
Krečetas, Mykolas, s. Povilo.
Leonavičius, Antanas ir Bro

nius, s. Vinco, iš Giraitės k., 
Varėnos vai.

Mačionytė - Keršienė, Elena, 
d. Juozo, iš Giraitės k., Varė
nos vaL

Paleliūnienė - Didžiariekaitė, 
ir duktė Aldona, kilus nuo Pa
nevėžio.

Pranaitis Jonas, žmona Ag
nieška, vaikai Antanas ir Pet
ronėlė.

Ruseckas, Zenonas, s. Juozo.
Sesyla, Stasys, buvęs moky

tojas.
Šimaitis, Pranas.
Šileikis, Anatolijus, s. Prano.
Simanaitis, Antanas, s. Bal-

tramiejaus. ’
z Tarulis, Kazys, s. Juozo.

Urbonavičius, Stasys, s. My
kolo. i

Vėbra, Pranas, iš Raugų k., 
Jūžintų v., Rokiškio ap.

Vladička, Kostas, ir sesuo 
Emilija.

Zarkauskas, Juozas ir Vla
das, iš Pamerkiu k., Valkinin
kų vaL

leškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

What WU1 You Be?
GOD

NEEDS >.
GENEROUS
. SOULS

Visit or ivrite:
Rėk Mother Superior 

SL Mary Magdalen Convent 
Oakville, Conn. ' 

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

to become one of us.

TO PLACE 
YOUR AD

s.

RESORTS

DUFFY’S RIVER VIEW — S35 
Narroovvsburg, N. Y. 9095-R-23

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

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

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

Charles & Florence Duffy

HARRY J. GIBBONS’ 
OLD AND GRACIOUS

SYLVANIA HOTEL
209 Ocean Avenue 

COOL CAPE MAY 
announces a continuance of pleasant 
Services and tasteful meals under

NEW MANAGEMENT
Located at the train and bus ter
minai and aeross the Street from 
Our Lady Star of the Sea Church. 
The Sylvania Hotel is ideally lo
cated fer your vacation with the 
beach and boardwalk just 300 yards 
away.

FAMILY TRADE WELCOMED 
SPECIAL RATES FOR CHILDREN 

BABY S1TTING ARRANGED 
DINING ROOM 

and 
COCKTAIL LOUNGE 

COUPLE RM., PRIV. BATH — 
$36 to $45 WK.

20% OFF IF THIS AD ACCOM- 
PANIES YOUR RESERVATION, 
BECAUSE YOU SAW IT IN THE 

CATHOLIC DARBININKAS

Ręst, Relax, Keep Cool too! 
On our Private Ocean Beach!
Dress in your room. Lunch in your 
Bathing Suit... The Beach is YOURS 

No crowds!
Near beautiful St-Catherines Church 
and Shrine of Our Lady of Fatima

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

A fan>ou.« re.^ort; a famous American 
plan hotel... Dancing nightly in thc 
Emerald Room. Room-settings color- 
fully appointod. Wondorful food. Golf. 
Tonnis. Horsrracing. Sailing. Fishing. 
Supervised activities for children.

IVRITE OR PHONE
FRED O. COSGROVE, 

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

SEASON
June 28th—September 3rd

BUS OPPORTUNITY

OPPORTUNITY!
YONKERŠ ROOMING HOUSE 

Ftiily rented, 21 rooms; 20 rentai 
units, 7 baths. A-l residential sec- 
tion.
sale; $18,000 cash above mortgage 
rcquircd. Yonkcrs 9-6159.

Fine incomc. Illness forccs

GARAGE,
Rcpair Shop

GAS STATION, 
and Auto Wrccking
Yard
N. Y. C. Reasonable 
accept terma from

Well established.

59 miles from
priced. Will 
right perspn.
Chancc of a lifetime. Mr. Primavcra
Campbell Hall. N. Y. HAzel 7-2754.

ATTENTION
FURNITURE MAKERS

CUSTOM FURNITURE FACTORY 
for sale. Due to illness this can be 
bought at a very reasonable cost. 
Chance of a lifetime for right 
party. UL 2-6871.

DISPLAY

C ars T r u ė k s 
Convertibles 

VOLKSWAGEN 
Authorized Dealer 

Overseas—Local Delivery 
Charles I. Weis, Ine.

215-22 Jamaica Avenue 
Queens Village, L. I.

HOllis 4-2929

APUZZO PONTIAC
1840 E. Tremont Avė., N. Y. City

OFF1CIAL I. C. S. DEALER
Before You buy any car—Come to 
APUZZO and learn how much your 
money can buy — Serving parish- 
ioners of St. Raymonds — St. Do
mimos and St. Helena.

Consulate General of, 
Lithuania

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

REAL ESTATE

Christian Vacation 
Weeks

AT CARMEL RETREAT HOUSE 
HAMILTON, MASS.

Apostolic Week: June 30-July 6 
Thlrd Order Week: July 7-July 12 
Family Week-A: July 22-July 26 
Family Week-B: August 5-August 9 
Liturgical Week:.. Aug. 11-Aug. 16 
PLAN YOUR VACATION NOW!

Contact:
Fr. Lambert F. Yore, O. Carm.

NEW HOUSES 
2 FAMILY
SOLID BBICK

East 24th St. at Avė “X” 
Brooklyn 
6M ROOMS

3 bedrooms, 1% baths, 4 spacious 
rooms, 2 car detached garage. 
Convenient & modern Dutch oven 
—ornamentai iron dividers i n 
rooms.

MOLINO CONST. CORP.
NIghtingale 6-9827

8T. AGNĖS PARISH
If you have a flalr for the unusual and 
appreciate ųuality, ^ou will want this 
English residence for your own. Center 
hall. cathedral liv. rm.. spacteus formai 

din. rm.. dinette. pantry & kitehen.
4 bed. rms.. 3 complete baths, game 
rm. & bar. Closets galore. Delighttul 
screened terrace. beautfful rose encl. 
property. 80 x 110. See it by appoint
ment You’11 love it RO 6-5636.

A HOME IN. THE 
BERKSIRES

93 acres, 7 room house, plūs 3 rm. 
year round bungalow, 3-car garage, 
Highway frontage on both sides 
of Highway, completely fumished, 
steam, oil, near Catholic church, 
City water, electricity and Street 
lights. Mušt be seen. $28,500.

IV 6-1634

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

REAL ESTATE •f

Liveyin Rockville Center 
ROCKVILLE CENTRE N. S. — 
Large 4 bedroom older hcuse in 
good condition ,on quiet tree-lined 
Street, landseaped, plot 50x150, gar
age, extras; near all conveniences. 
$17,850. RO 4-7266.

HOME IN BEAUTIFUL GOSHEN
GOSHEN—8 rooms plūs 3-room 

extension apt. Separate entrance. 
All improvements. Large lot. Fine 
location, walk to Catholic Church. 
$12,000. Owner. MU 8-3351 (N.Y.C.)

Ideal for Summer Camp or 
Retreat House

Long Eddy—200 acres, 7 
house and 
Frcnt, 125 
Reasonable

room
other buildings. Lake- 
miles from N. Y. C. 
priced. Mušt be seen.
ST 6-6115

FARMS

INSTRUCTIONS

WALSH & CAHEL 
Summer Elementary School 
All Individual Instruction 

SMALL CLASSES 
Catholic School Syllabus followed 
throughout. Conveniently located at 
169th St. & Concourse.
20 Years’ Experience. Rates Reason
able. Registration Limited June 25- 
July 5th. Apply DIRECTRESS 

^MARY E. WALSH 
JE 7-6335

Hog & Poultry Farm
Milton, Del. Hog and poultry'farm, 
splendid cpportunity, only 15 miles 

from ocean resort & rm brick dwel- t 
ling, Severai outbuildings, priced 
very reasonable. Call Sweetman 
UL 2-2868, Brooklyn, N. Y.

SUMMER RENTALS

DISPLAY

Mark These Days on 
Your Calendar

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

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti: 
. INdependence 3-6709.

8 LAKĘS ESTATES
RIDGEFIELD. 8 Lakęs Estates. 
1% acres. Beautiful birch trees. 
$3000. Call for appointment.

CASTELLANO
1350 75th St., Brooklyn.

BE 6-0484.

25-YEAR MORTGAGE8
20% DQWN

Near public and parochial schools, 
z shopping center and excellent trans

portation.
LINCOLN HOMES

N. Magnolia St., Off Washington 
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., whJefo 
becomes N. Pearl SL, Pearl River 
to dead end. Tnrn left to Magnolia 
SL and right to Model Home.

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years.

$11,990 BUYS A HOME IN 
BABYLON, WEST—near churches, - 
schools, shopping center. Fire
place, modem kitehen, 2 bed- . 
rooms. MO 1-2694.

ROCKVILLE CENTRE — White, 
Johnsonville shinglef 3 bedrooms; 
1% baths; expansion attic; oil 
steam heat; parąuet floors; fire
place; sun room; Bendix laundry; 
rooms, cellar and attic, all large. 
Asking $16,500. RO 4-0865. 31 Tar- 
ence St., Rockville Centre, L.I..N.Y.

ROSELY HEIGITTS L. L
(E. Park).

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

shrubs, terrace, stone wali r < 
place, garage. Basement.ap. 
pliances exfras. Orig. owner

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

NORTH MIDDLETOWN ROAD,

Ręst, Relax and Keep Cool!

TILLE, L L. PHONE

A favorite ftmlly vacation spot. Ali rooms wlth private bath, famous for eccellent 
culslne. Reasonable rates. American Plan. Bathlnz Beach, Church and Stores nearby. 
Advance reservatlons necessary. Write or can SAYVILLE 4-0273.

DAVIES LAKE HOTEL & RESTAURANT
NEW CITY, N. Y.

Tei. New City 4-4630
Ypač ideali vieta vasarotojams. Didelė vieta piknikautojams. Žai
dimų aikštė vaikams. Maudynės privačiam ežere. Puiki vokiška 
virtuvė. Coctail Lounge.

Specialis papiginimas draugijoms ir klubams
Pasiekiama Thruway iki Interstate Parkway, išsisukti prie pirmo 
exft, važiuoti pusė mylios North Middletown Rd. 

ADOLF MILICH, Savininkas

BANQUET FACILITIES 10 to 1,000 Persons
COMPLETE DINNERS FROM $J.25

Special Menus arranged for Group Dinners, Receptions, Weddings, Etc.
Dinners 5 to 9. Sunday 12 to 9. Floor Show—Dancing—Air Conditioned

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

This Get-Acquainted Offer 
Brings Me the Next 

7 Months oi FRIAR for $2
YES — 1’11 be happy to get acquainted. Please 
seven months of FRIAR Magazine printed in 
two dollars.

send me 
English

the next
for only

If I am satisficd,After I receive an issue or two, please bill mc.
1’11 make payment, If not satisfied, I understand I may write 
"Canccl” aeross thc bill, retum it — and kecp the first copies 
of thc magazine vrithout furthcr obligation.

If I prcfer to make paymcnt with this ordcr and later find thc 
magazine does not satisfy me, 1’11 notify you to rotum my payment.

My Name

My Addrests ...

City

State

A101

Zonc

I cnclosc two dollars □
Please bill mc later □

I expect the Magazine of Christian Optimism to 
ciscan Friars’ lighthcarted and 
tlmes ,and its pcoplc.

F R I A R

truly religious

NOTIONAL 
ROCHELLE 
NEW JER8EY

-9

mirror the Fran- 
outlook on our

FRANCI8CAN 
PARK

MAGAZINE

43

CARMELITE F ATKERS
VOCATION DIRECTOR, 2191 Valentine Avė.. Bronx 57, N. Y.
T would likę you to send me wlthout obligation your literature in regard to 
the CARMELITE PRIESTHOOD.

Name
Street City

.....  Age 
........ SUtc

AUG. 18 THROUGH AUG. 25 
“Fourth Annual Marian Week” 

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

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

Straight Special
5 Ouarts of Top Grade Oil 
Major Tune-Up Experta 
Coolinp: System Surveyed 
Lubritorium Shakedown 
Brake System & Front End 
TOTAL ................  $19.95

VVESTMONT MOTORS, INC.
TY 2-0100

2641 E. Tremont Avė., Bronx, N. Y.

CRUISE ON A YACHT
WEEKLY and 

weekend eruises 2 
beautiful 90-fL 
sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Weekends 
from $25.00; 
weekly from $65.

Send for illuštrated folder. 
llth season

SCHOONER CRUISES 
Box 64 Pelham, N. Y.

H. W. MALĖ

Menders
ADYMUI VILNOS

Reikalingas patyrimas
. Geras užmokestis

SCANDIA MILLS 
53 Hope St., Brooklyn, N. Y.

EV 4-1213

SUMMER RESORTS

ON THE HUDSON 
TIVOLI MANOR

Vacation or Honeymoon. Histo- 
rlcal area. Dellclous food (Italian- 
Ame-ican). Filtered svimming 
pooi. Cocktail lounge, dancing, 
sports on premises. Church near
by. Rate $40—$55 wk. Phone TI- 
voli 2761. Write: Tivoli Manor 
Box 83, Tivoli. N. Y. (Brooklyn 
Telephone NIghtingale 6-1460).

PINE TREE COTTAGE 
Greenlcy, Penna.

Idcal place for young and old. 
All year resort. Excellent meals, 

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

le horses on premisos. Rates:
$38—45 weekly. Walk to 

Catholic church.
Phone: MUrdock 5-2311

THE LEADER
209 E. PINE AVĖ.—NEAR BEACH 
Rooms and Apartments. Hot and 
Cold Showers. Private Bath. Bathing 
Privileges. Free Parking. Near 
Catholic Church.

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

VACATIONS

GLEN HAVEN HOTEL
KENNEBUNKPORT, MAINE

Vacation Joys at Moderate Rates
Central location of Maine’s loveliest 

beaches. summer theatres. artist colo- 
nies. Swimmirtg. sun bathing. deep sea 
fishing. all sports. Near churches.

Excellent food, cocktail lounge. In- 
door recreation. Elevator. Opens June 
15. Speniai Club Plan Rates—Write

JOHN H. BAKER, Manager

ROCKVILLE CENTRE $22,500
ST. AGNĖS Cathedral parish. 

New brick front split level, 3 bed
rooms, maid’s rm., living rm., din
ing rm. and kitehen, recreation, 
garage. Full basement. Two baths. 
See it at 11 Monroe St., cff Long 
Beach Rd., 3 blocks north of Sun- 

. rise. RO 4-3478.

GREENWOOD LAKE VICINITY
NR. FRANGISCAN MONASTE- 

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

GARDEN CITY, modern brick 
Colonial, in Catholic area. 3 bed- 
rodms, tile bath, glass enclosed 
shower; living room, fireplace, full 
dining room, eat-in-kitchen, powder 
rcom; carpeting, aluminum storins 
and screens, att. garage, screened 
patio. High 4% GI mtg. Asking 
$25,500. Pioneer 1-3994. Sat. & Sun. 
—DI 4-9400 (Mr. Sullivan} week 
day. ,

LAKE MOHAWK, L. I-
Charming 3 bedrooms year 

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

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

$12,500
Summer rentals avažlable.
Ha r r ietie Luster, Realtor 

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

Delicatessen. Phone: 
Lake Mohawk 8405-3481

JACKSON HEIGHTS, L. L 
Gaila Homes

Exceptional Buy. New 2 famlij 
homes. Ultra modern, full base
ment. Walk to Catholic Church.

$25.000.
SL and Astoria Blvd.

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

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

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

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

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

ELMHURST—De Luxe Construc
tion — New 2 Family Bricks 

Ultra-Ultra (2) 414 room apts. plūs 
large Street level finished basement. 
Scientific kitehens with built-in 
ovens, 2ią baths, garage. Walk to 
Subway 
Builders 
$28.500. 
Avė. Or

and Catholic institutions. 
eloseout. Reduced to 

Inspect. 80 St. & Grand 
Phone NE 9-3004.

GREENVILLE ACRES
P. 0. Box 75 

Unionville, N. Y. 
acres of beautiful Vacation-85

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

0N BEAUTIFUL LAKE 
GEORGE

New 3 rm. cottage; porch, 
fireplacet modern convenienc- 
es, lakefront, swimming, fish
ing; $60 & up vveekly. Reser- 
vations accepting for 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 ovcrloking Hudson 
Rivcr Vallef and the Berkshires. 
80 ft Lookout Post. Modem im
provements, baths, showers, recrea
tion hall, shuffleboard, playground, 
ponios for chiklren. Boating, fishing 
and swimmlng in nearby Green 
Lake. Free trans. to church. Sode
lei. Michael F. McGovem.

PYNE GROVĘ HOUSE
EAST OUOGtlE, L. L
On shlnnecock Bay, Long knovvn for our excellent food. 
Bathing, boating. familles welcome, reasonable rates. 
Housekeepinf Cottafes. TeL Hampton Bays 752R.

Mrs. J. E. TUNNELL, Prop.

ST. ROSE OF LIMA PARISH
FLATBUSH, 1005 Avė. K. 1-family 
dėt; 9 rms, 2 baths, 2 kitehen; 
50x100; garage, oil; 2 encl. porches; 
nr. school; walking distance to 
Catholic church. $26,000. Many 
extras. Owner. CL 8-1529.

$7,500 BUYS A 5 ROOM 
BUNGALOW IN

Lake Ronkonkoma — encl. porch, 
partly fumished, garage, oil heat. 
$7,500, by appointment, in Catholic 
community. FLushing 9-0175.

BEAUTIFUL HOME IN 
ROCKVILLE CENTER

4 bedrooms, Colonial, full dining 
room, oak floors, Lyons kitehen, 
laudry, 1’4 baths. 2 car garage, 
near Catholic institutions. Mus be 
seen. Asking $18,500. RO 6-5355.

ST. LORETTO PARISH 
in Hempstead, L. I.

Tudor Cape Cod—6^ rooms, 3 bed 
rooms, Field Stone Brick — Slate 
roof. Insulated garage, x finished 
basement with complete kitehen and 
living room, near Hcfstra and Adel- 
phi Cclleges. Mušt be seen. This is 
real value for $19000. Phone for 
appointment IV 9-4213 Friday Eve. 
All day Mon, Tues, WedL Thurs.

LTVE IN THE COUNTRY
4 Acres—$165 Qown

& $25 mo buys 4 acres. all grass- 
land Southern Dutches Panoramic 
view8 2 ml Taconic Pkway, 75 mi. 
NYC. Full price $1650. C. Miller 
Verbank, N. Y. Tel. Millbrook 2571 
or in NY Mamaroneck 9-4326.

VVE NEED BRICK HOMES 
in Bensonhurst, Boro Park & Bay 
Ridge. Two or Three familles in 
good condlticn—If you \vant to sėli 
call JOE MANCUSO.

Security Realty — BE 2-6701 
1807 65th St.. Brooklyn, N. Y.

BEAUTY & COMFORT
NEW ROCHELLE — Four-bedroom 
Colonial. Modern kitehen. large liv
ing room with fireplace; dining 
room; finished playrcom; screened 
porch.
Garage.
Family 
Owner.

Deep fenced-in backyard. 
Full attic. Įį block Holy 
School. 2 blocks IONA.

Terma. Asking $20,500.
NE 6-3887

OPPORTUNITY 
COZY HOME,

Loon Lake, Chestertown, 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 Furnace,elec
tricity, gas, hot water, phone. Ex- 

system — 110 feet 
jet water 

aere land,

cellent water 
deep well. Automatic 
pump in cellar. One 
pine groove, on Highway 9. 100 ft. 
frontage, good for any buslness. 
Bargain price $7.000.00, cash down 
$3.500. Owner transferred. Can be 
occupied June Ist.

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

New Rochelle, Wykagil Park. 
Roosevelt school. Beautifully deco- 
rated brick Georgian residence. 
Main floor; center hall, living room, 
dining rm., sun rm. modern kitehen, 
paneled breakfast rm. powder rm. 
& laudry. 2nd floor: 4 bdrms., 2 
baths, plūs md’s rm. & bath; sreens 
and storms. Large well landseaped 
plot Reduced for quick sale to 
upper $30’s. Call owner. NE 3-9435

KATALIKŲ APYLINKĖJE Vilią ir 
svečių namas. 6 min. autu iki pliažo 
Candlewood Lake. Idealus skaitlin
gai šeimai. Abu namai su baldais 
ir modemiškais įrengimais. Pagrin
dinis namas: 2 mieg., virtuvė, voni^, 
apšildymas. Svečių namas; 2 mieg., 
vonia. Pastatyti ant maždaug % 
akro sklypo. Parduodami su nuosto
liais $8,500. Telefonuoti šiokiadien, * 
BE 7-7505. savaitgaliais PI 6-2380.

DENVILLE INDLYN LAKE
Fish From Your Doorstep 

LAKEFRONT—7 year old masonry 
cottage for two. 7x17 kitehen. 17x 
14 living room with brick fireplace, 
gas heat and garage. $13,500. Also 
4 bedroom. nlce yard, full basement, 
oil steam. walk to new parochial 
grammar and regionai H. S.

Sacrifice—$14.800.
> Florence E. Wandling, Brokcr 

"Selected Homes, $7.000 Up”
58 Indian Rd. Hours: 9 to 9 daily 
and Sunday. DenviUe. N. J.

Tel. Rockaway, N. J. 9-4300

Hartadale Asking $24,500
CATROUC SCHOOL 

New Elementary and High School 
Small Claasea. Bus Service 

Fleldstone front. Colonial Cape Cod. 
Spacious center hall. large living room 
with fireplace. dining room modern 
kitehen. sereened terrace, two large bed
rooms. bath. SECOND: Two largo bed
rooms, bath. Attachcd garage. full baae- 
ment. G. E. ^frigerator. arashor and 
dryer. Ruaco štormą and aeroens. Con- 
venient. Esąutstte condition. High 4Ū% 
mortgage.

ANGELA REILLY
280 Mamaroneck Av. Whlte Plaina 6-3340



Mielam mūsų režisoriui ir vadovui

AKT. VITALIUI ŽUKAUSKUI

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPE

ANGELŲ KARALIENĖS
GRABORHJ.S

METINIS
PIKNIKAS niture Co. baldų krautuvėje.

Liepos-July men. 14 dieną
NATIONAL HOME PICNIC GROONDS

DOVANASIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
(Ten kur būna visi lietuvių piknikai)

William J. Drake-Puiki vieta, geras privažiavimas. Iš Richmond Hill ir

LIETUVIS ADVOKATAS

PRIE CITY SAVINGS BANK

Juozas Andriušis

Juozas Andriušis

Laidotuvių Direktorius
TeL ANdr«w 8-2590

CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

pasižymėjimo ženk
lus gavo tik du berniukai

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Musų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 940 už pilną eilutę

St. Lūšys,
Balio reikalų vedėjas, bir

želio 21 savo pareigas perda
vė naujam reikalų vedėjui 
Jonui Kruzei. Balio darbe dar 
pasiliko iki birželio 27. Da
bar yra išvykęs atostogų. Po 
jų į Balio darbą kaip tarnau
tojas nebegrįžta.

: Laisvės Diena,~-
kaip kas metai, taip ir šie

met rengiama liepos 1 prie 
Laisvės Statulos, žymūs' as
menys pasakys kalbas. Daly
vauja įvairių tautų gausios 
grupės. Programa prasidės 
3 v. p. p. Nemokamą bilietą 
nuvažiuoti, garlaiviu į salą 
bus galima gauti nuo 1 vai. 
p. p. prie garlaivio^ Artimiau
sios požemio traukinio IRT 
stotys — Bowling Green ar 
Souttr Ferry. Visi, kas tik tu
ri tuo metu laiko, kviečiami 
dalyvauti. Ypač kviečiami 
moksleiviai pasinaudoti šia 
proga — pabūti tyriame ore, 
■paplaukioti laivu ir pasigėrė
ti didinga Laisvės Statula.

Woodhaven — tik vienas žingsnis.

Liet Atsiminimų
radijo valandėlės, kuriai 

vadovauja Jokūbas Stukas, 
metinis piknikas bus liepos 
4-Polish National Hali, 108 
— 11 Stutphin Blvd., Jamai- 
ca, L. L

Įėjimas — tik $1.00. KMhdenas svečias dar 
pridedįi 10c federalinės valdžios taksams ir 5c 
N. Y. miesto pramogų taksams.

Lietuvos vaizdu 
albumas

Lietuvaitės gražuolės rinkimai, išrinkti “Miss
Lithuania”;

Karališkos šeimos rinkimai;
Polkutės ir tango šokimo kontestai.

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

Pikniko pradžia — 1 vai. po pietų. Nuo 5 vai.

Laisvės Varpe dietfa
Populiarios ir plačiai klau

somo? Laisvės Varpo radijo 
programos diena šiemet bus 
birželio 29 <L, šeštadienį. Tą 
diena Romuvos parke Brock- 
tone, Mass. rengiama gegu
žinė su specialia programa. 
Į ją įeina lietuviškoji 'muzi
ka iš juosti}, į kurias įrašyti 
solistai, choristai, kvartetai ir 
įvairių instrumentų vienetai, 
šioji muzika bus duodama 
per visą gegužinę. Specialiai 
į gegužinę atvyksta trys cho
rai iš Worcesterio — moterų, 
vyrų ir mišrus choras; o taip 
pat tautinių šokių grupė, su
daryta skautų. Chorams va
dovauja muz. J. Beinoris, o 
tautinių šokių grupei — E. 
Vizbaraitė. šie kultūriniai 

' vienetai plačiai reiškiasi Wqr- 
cesteryje, bet kitų kolonijų 
lietuviams dar mažai žinomi. 
Jų pasirodymas Laisvės Var
po gegužinėje teikia tai ge
gužinei kultūrinės pramogos 
pobūdį. Į gegužinę laukiama 
lietuvių net iš tolimesnių ko-

87—09 Jamaica Avė. Woodbaven, 21, N. Y
VTrginia 74477

dyt. Jie dėkoja visiems jos 
vykimą į Chicagą parėmu-

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Valdyba

Jau pasibaigė Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Valdybos ir kitų centro or
ganų rinkimai. Valdyba to
liau palieka Bostone. Pagal 
balsų dagumą į ją išrinkti: 
P. Viščinis, A. Juknevičius, 
M. Gimbutienė, V. Kulbokie- 
nė ir P. Galinis. Išrinktie
siems palikta teisė pasiskirs
tyti pareigomis. Ligi šiol są
jungos pirmininku buvo A. 
Juknevičius, vicepirminin
kais — skyrių pirmininkai, 
sekretoriumi — P. Viščinis, 
iždininku

VAITKUS 
F t) N E K A L HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUb . 
laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuomjas 
Cambridge. Mass.
NOTARY PUBUC 

Patarnavimas dienų ir aaką 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir i kitus miestus.
Reikale Šaukite: Tek TR 9-MM

Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnoniu medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 

Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(vvholesale) kainomis.

Reikia džiaugtis, kad nau
jų ateivių sūnus sugebėjo 
mokslu ir elgesiu pralenkti 

—vietinius mokslo draugus ir 
gauti tos mokyklos Aukščiau
sius pasižymėjimo ženklus. 
Eugenijus po vasaros atos
togų pradės lankyti aukštes
nę mokyklą Power Memorial 
Academy New Yorko mieste,

jau kelis kartus yra viešai 
pasirodžiusi, šokėjai .ir Chi- 
cagoje stengsis gerai pasiro-

Tautinių šokių grupė
Šį penktadienį New-Yorko 

moksleivių tautinių šokių

NEW YORKAS 
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Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
mentę tvirtinimui

grupė išvyksta į Chicagos Thompson, Conn., įvyksta 
tautinių šokių šventę. Tai metinis jų piknikas. Bostonie- 
vaisius aštuonių mėnesių sun- čiai platina to pikniko bilie- 
kaus jaunatviško darbo ir tus ir tą dieną ruošiasi vyk- 
grupės vadovės, J. Matulaitie- ti specialiais autobusais. Pik- 
nės, pasiaukojimo. Repetici- nikų! ir
jos vykdavo kas savaitę, o tus galima gauti pas Vladą

RUOŠIASI PIKNIKUI
Liepos 4 pas TT. Marijonus

p. p. iki 10 vai. vak., šokiams gros garsus 
TED MAKSYM0WICZ Radio Orkestras.

Užsakymus siųsti:
Ateitis, 916 VVilloughby Av 
Brooklyn 2b N- Y.
Kaina $6,00.

mond Hill apylinkė ir netoli 
Brooklyno Politechnikos In- susisiekimas. Kreiptis telefonu 

Stitute, mokslus baigė, baka- VIrginia 6-9029.
lauro laipsnius gavo: Stasys ——-----------
Birutis, studijavęs cheminę Išnuomojamas 1 asmeniui 
inžineriją, Algirdas Birutis, kambarys; atskiros durys. Ga- 
mechaninę inžineriją, Juo- įima naudotis vonia ir virtuve, 
zas Dovidaitis, aeronautikos Arti BMT Jamaicos linijos ir 
inžineriją, Algimantas Pre- parko. 112 Jerome St., Brook- 
keris — elektros inžineriją, lyn 7, N. Y. Telef. MI 7-2658.

BARASEVIC1US 1r S©NU 
F U N E R A L H OM• 

251W. Broadway 
South Boston. Mass.

: JOSEPH BARACEVICIUS

Stephen Aroini skis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
/' Bn oklyn, N. Y.

BOX 325.
STONE RIDGE, N. Y.

Birutė MiniateHė,
St. Louis, Mo., studentė, 

iš Chicagos, savaitei atvyko 
į New Yorką, dalyvavo dr. 
A. Sužiedėlio vestuvėse. Sus
tojo pas p. p. Savickus Ne- 
warke, N. J.

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą
VYT. AUGUSTINO

Fordhamo universitete 
baigiasi registracijos laikas 

Pirmasis vasaros lituanis
tikos semestras Fordhamo 
universitete prasideda liepos 
5 dieną 9 vai., ryto. Regis
tracija baigiasi liepos 3 die
na.Pirmąją savaitę liepos ū lenijų. 
ir 6 dienomis paskaitas skai
tys dr. A. Salys, dr. J. Puri
nas, kun. dr. V. Jaskevičius 
ir dr. A. Vasys. Vėliau įsi
jungs nuolatiniai prol. J. 
Brazaitis ir lituanistas St 
Barzdukas ir svečiai lekto
riai — vysk. V. Brizgys, dr. 
Juozas P. Kazickas, prof. A. 
Semias, prof. K. Pakštas, 
prol. S. Sužiedėlis, preL J. 
Balkūnas, motina M. Aloyza, 
kun. prof. St. Yla, prof. A. 
Kučas, dr. J Aistis, Vytautas 
K.‘Jonynas ir geografas A. 
Benderius.

Kviečiamas visas jaunimas 
įsijungti į šias lituanistikos iždininku — M. Gimbutienė, 
studijas. Vyresnieji gali įsi- * Bostone gyvenančių vilnie- 
registruoti ir laisvais kiaušy- išrinkta taip pat kontro- 
tojais. lės komisija. Garbės teismo

būstinė — Chicago, HL

liūdinčiam dėl Lietuvoje mirusio jo tėvelio, reiškiame 
jam ir jo šeimai gilią užuojautą.

Užpildomi federaiįniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai

prairtose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
natnal, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairią 
rūiią ateakomybės bei pavogimo. Save galite, apsidrausti nuo 
ntiataUngą atsitikimą bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės
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1 TeL STagg 2-5043
ji Malthew P. Balla.4 

|i IBIELIAUSĘAS) į 
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■ ji ALB. BALTRŪNAS-BALTON į
Reikalų Vedėjas

ij 660 Grand Street
J Brorfdyn, N. Y. į
S NOTARY PUBLIC 5

o nūnai jau praėjo 24 metai 
nuo tragiško jų žuvimo. Par 
kilo jie 1933 m. begos 15 iš 
Nev^ Yorkd. Floyd Bennet 
aerodromo ir, perskridę At
lantą, Vokietijoje trągiš^ai 
žuvo. .

Jų minėjimą ruošią Da
riaus Girėno Paminklui Sta
tyti Komitetas. Kalbas pasa
kys Vienybės rędaktorius Juo
zas Ty^iąva ir Tėvynės re
dakcijos atstovąs J. Petrėnas. 
Meninę dalį išpildys solistė 
Irena Stankūnaitė, pįanu 
skambins muzikas J. Stan
kūnas, abudu iš Linden, N. 
J. Paminklo Statymo Komi
teto vardu žodį tars adv. S. 
Bredes, P. J. Montvilą, B. 
Spūdienė ir kiti.

Minėjimas įvyks liepos 19, 
8 v. v. Liet. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union avė, Brodk- 
lyn&r Įžanga neminama. Sta
tybos Komitetas visus nuo
širdžiai kviečia atsilankyti-

Kazys Brazam&as, 
dirbąs pranciškonų spaus

tuvėje, birželio 28, laivu “Sta- 
tendam” išplaukia atostogom 
į Europą. Aplankys Prancū
ziją, Italiją, Šveicariją. Į dar- 
bą grįžta rugpiūčio.4 d.

Lankėsi redakcijoje
PreL L. Tubalą, lydimas 

kunigo Pečiukaičio, lankėsi 
Darbininko redakcijoje ir 
pranciškonų vienuolyne^ PreL 
L. Tubala liepos 3 išvyksta 
atgal į Romą.

Brolis Viktoras Biveinis, 
praleidęs 2 savaites atostogų, 

Dr. A. ir G. SutiedBių vėl P™ spaustuvės
vestuvėse, kurios įvyko bir- darbo.

želio 22 d , dalyvavo svečių • • .
iš Brocktim, Mass., Providen- Išnuomojamas 1- kamba- 
ce, R. I., Washingtono, D. C. rys su baldais, 501 Ridge- 
Iš Clevelando: p. Klioriai su ^o°d Avė. Brooklyn, N. Y. 
šeima, Arvydas ir Aušra Bar- Kreiptis teL TAylor 7-3507 
zdukai, Chicagos’— Bitutė ' #
MinintaitĄ Vestuvių vaišės Išnuomojamas vienam asme- 
įvyko Liet. Piliečių Klube. niui kambarys su šaldytuvu ir 

virtuve ir baldais. Graži Rich-

Sekptiingai baigė mokyklą minimus
Eugenjus šlikas, sūnus Sta

sio ir Teresės Šlikų, gyv. 339 
Wilson Avė., Brooklyne, bir
želio 23 sėkmingai baigė šv. 
Barboros mokyklą. Užbaigi- 
;mo iškilmėse: M^r. Stein- 
miueler Eugenijui šilkui už 
gerą mokslą ir pavyzdingą 
elgesį įteikė Citizen Ship me
dau'ir diplomą su aukso kry
žium.

Tenka pažymėti, kad iš vi
sos klasės baigusių mokinių

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statkm)

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


