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ŽENKLAI VIRŠUM AFGANISTANO

Ženevoj griebiasi jau slaptų derybų Pasaulis pagerbė John Foster Dalies
Jose tikimasi pasiekti bent tiek, kad įvyktu viršūnių 

konferencija

Ženevoje ministerių konfe
rencija po 13 posėdžių pama
tė, kad nieko nesutarė. Tada 
privačiai susitarė toliau derė
tis slaptai, nedalyvaujant vo
kiečiam ir prie ministerių iš 
kiekvienos delegacijos tik vie
ną ar du žmones.

RAUDONIEJI 
SUSILĖKĖ 

ALBANIJOJ
Diplomatai su dėmesiu seka, 

ką sugalvojo Chruščiovas
Chruščiovas ir jo apsaugos 

ministeris Malinovskis nuo pir
madienio vieši Albanijoje. Iš
bus 12 dienų. Jo kalbose dip
lomatai pastebėjo du dalykus. 
Iš vienos pusės reiškiamą op
timizmą, kad Ženevoje dėl Ber
lyno bus susitarta. Iš kitos pu
sės, grasinimą Italijai ir Graiki
jai. Esą Amerikos raketų bazės 
Italijoje reikalauja, kad ir So
vietai Įsitaisytų bazes Albanijo
je. Albanija nuo Italijos per 
100 mylių, su Graikija susisie
kia.

Daugiausia dėmesio sukėlė 
tai, kad gegužės 28 i Albanija 
atvyko ir komunistinės Kinijos 
apsaugos ministeris. Atvyko 
taip pat rytu Vokietijos min. 
pirmininkas.

SOVIETUOSE KRITIKUOJA
SAVO SPAUDĄ

Sovietų vyriausybės laikraš
čio Izvestijų redaktorium pas
kirtas Chruščiovo žentas Alek
sei Adzhubei. kuris anksčiau 
buvo Komsomolskaja Pravda 
redaktorius. Jis paskirtas vie
toj anksčiau buvusio K. Gubino. 
Pats laikraštis vietoj keturių 
puslapių leis toliau 6.
Sovietuose kilo didelė pole

mika dėl sovietinės spaudos. 
Prikaišiojo jai nuobodumą. Pa
čiam naujam redaktoriui, ku
ris lankėsi Amerikoje, dariusi 
įspūdžio Amerikos spauda.

Prašneko apie žydus
Chruščiovas paskelbė, kad 

Izraelyje esą žydų, kurie buvo 
išvykę iš Sovietų Sąjungos ir 
dabar norį grįžti. Spaudoje 
skelbiami tokių^ nepatenkintų 
Izraeliu žydų laiškai.

Chruščiovas nevažiuos
Sovietų parodą New Yorke 

birželio 30 atidarys Chruščiovo 
pavaduotojas Frol Kozlovas. 
Taigi projektas susilaukti pak
vietimo iš Amerikos Chruščio
vui atkrito. Maskvoje Ameri
kos parodą atidarys viceprez. 
Nixonas.

NĖRA ĮSTATYMO ŽUDIKAM 
BAUSTI

Senatą sukėlė ant kojų nu- 
linčiavimas balandžio 25 neg 
ro M.C. Parker, kuris buvo kal
tinamas išprievartavęs baltąją 
moterį. FBI tyrė, kas yra tie žu
dikai. Tačiau bylą turėjo nu
traukti, nes pasirodė, kad nė
ra federalinio įstatymo linčo 
reikalu. Dabar šen. J.K. Javits 
pasiūlė papildyti federalinius į- 
statymus linčo _ bylom. Jį pa
rėmė šen. Douglas ir kiti.

— Kongrese atstovas SS. 
Stratton pasiūlė projektą įsta
tymo uždrausti plastinių mai
šelių vartojimą tam tikrais at
vejais. Nuotokių mai
šelių jau pora dešimčių vaikų 
užduso.

Iniciatyvos slaptom derybom 
ėmėsi anglai, bet jie vengia 
tai prisiimti, nes slaptų derybų 
atnaujinimas nėra populiarus.

Slaptos derybos pradedamos 
Šį penktadieni, kai tik ministe- 
riai grįš iš Washingtono. Jose 
reikia pasiekti bent tiek pažan
gos, kad prez. Eisenhoweris su
tiktų dalyvauti viršūnių konfe
rencijoje.

KĄ SLAPTAI SVARSTYS?
Spėjama, kad atidėjus pake 

tus bus svarstomi atskiri klau
simai:

— Berlyno klausimu tebėra 
Herterio siūlymas palikti Ber
lyną prieinamą Vakaram ir kon 
troliuoti jį visom keturiom ka
rą laimėjusiom valstybėm. Ma
no, kad Maskva gali sumokėti 
šią kaina už viršūnių konferen
ciją.

— Nusiginklavimo .reikalu

Ką kalba apie
W. Lippmann (NYKT): De

rybos sunkios, r.es Vakarai sa
vo tarpe nėra susitarę, ką jie 
sutiks priimti.... Sąjungininkai 
atvyko i Ženevą nepasiruošę.

B.J. Cutler iš Ženevos pra
neša gandus, kalbas, iki kokių 
nuolaidų Vakarai gali eiti slap
tose derybose dėl Berlyno:

— sumažinti Berlyno Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos į- 
gulas, — sustabdyti radijo 
transliacijas iš Berlyno, — stab

AMERIKOS KARIAI BERLYNE. Del jų eina derybos: pešalinti? suma
žinti skaičių? prie jų pridėti bolševikus?

Kas gresia žydų tautai dabar?
Savo tautiniu likimu yra 

susirūpinę ir Amerikos žydai
Pasaulio sionistų pirmininkas 

dr. Nahum Goldmann B’nai 
B’rth konvencijoje kalbėjo a- 
pie naują pavojų žydam. Sakė: 
išsilaisvinimas iš geto ir įsilie
jimas į laisvą visuomenę yra 
žydariK didesnis pavojus nei

KUBOS KOMUNISTAI KELIA 
BALSĄ

Amerikos aštrūs balsai, kad 
Kuboje komunistai grasina pa
imti valdžią į savo rankas, 
privertė Castro kalbėti, kad jis 
nesąs komunistas ir kad jis su
draus visus kraštutinumus. Ry
šium su tokiu įspėjimu atsilie
pė ir Kubos komunistų lyde
ris Roca. Jis pasisakė prieš an- 
tikomunistus. kurie nori sukur
styti Castro vyriausybę prieš ko 
munistus. Pareiškė, kad komu
nistai ir toliau Castro remia. 

gali būti tiek pasiekta, kad 
Maskva vėl sutiks atnaujinti 
derybas Jungtinėse Tautose.

— Dalinis nusiginklavimas 
Europoje. Tai būtu nuolaida 
Sovietam, nes Vokietija tokiu 
atveju liktu neapginkluota. Už 
tai Maskva sumokėtų kaina — 
sutiktu su kontrole.

— Rytų Vakarų Vokietijos 
komisijos sudarymas — bent 
sutarti ją sudaryti. Vakaram, 
tikintis, kad toji komisija pri
ves prie rinkimų, o Maskvai 
tikintis, kad toji komisija pa
laikys santykius tarp dviejų 
komisijų ir tokiu būdu laimės 
lygybės pripažinimą.

— Laisvi rinkimai, kuriuos 
Vikarai numato po ilgesnio 
laiko gali nebaidyti ir Maskvos, 
nes per tą laiką sąlygos pasi
keis ir galima bus vėl iš nau
jo derėtis.

slaptas derybas
dyti bėgimą iš ryty Vokietijos 
i vakaru Berlyną.

Tokios galimos nuolaidos tik 
už tai. kad Maskva ištartų žo
dį. jog Vakarai gali prieiti prie 
Berlyno ir Berlyne pasilikti.

Mirtis girtam šoferiui
Latvijos vyr. teismas nutei

sė mirti šoferi Tarasovą. kuris 
girtas įvažiavo su savo mašina 
i autobusą ir užmušė kelis žmo
nes. GYVENIMAS VIENU KELIU, DIPLOMATAI KITU

praėjusiais šimtmečiais. Tai ga
li lengvai privesti iki žydu ben
druomenių pakrikdymo ir pra
radimo sąmonės, kad jie yra 
žydai.

Tragiškas naciu persekioji
mas sustiprino žydu sąmonę 
šiai generacijai. Bet to neuž
teks kitai generacijai. Dėl to 
žydų bendruomenės dabar yra 
svarbesnės nei praeityje.

"Mes mokėjome praeitais 
šimtmečiais pragyventi blogus 
laikus. dabar mes turime mo
kėti — o tai yra sunkiau — 
pragyventi gerus laikus ir pa
silikti žydais'.

— Ispanijos atstovas Pary
žiuje derasi slaptai su Sovietų 
atstovu, kad Sovietai gražintų 
Ispanijos auksą, kurį raudonie
ji išveže ir deponavę Sovietuo
se. To aukso esą už 625 mili
jonus dol.

John Foster Dulles palaido
tas trečiadieni, gegužės 27, tau
tinės pagarbos vietovėje Arlin- 
gtone.

Laidotuvių eisenos priekyje 
vyko pats prezidentas Eisenho- 
weris. Specialiai i laidotuves 
Etvyko iš Ženevos visi keturi 
užsienių reikalų ministeri, 
tarp jų ir Gromyko. kurį baž
nyčioje saugojo penki saugumo 
pareigūnai. Atvyko taip pat 
Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris) Austrijos kancleris Figl, 
Chiang Kaisheko žmona ir dau

JOHN FOSTER DULLES LAIDOTUVĖSE. Velionies šeima — žmona, sūnūs inžinierius John, Mrs. Hin- 
shaw, sūnus kunigas jėzuitas Avery, dešinėj prezidentas Eisenhovveris su žmona.

Lengva būtų diplomatam su
siderėti, jei jie prekiautų ne 
gyvais žmonėm, kurie smaugia 
mi išdrįsta šaukti.

Rytų Vokietijos mažo mies
telio Plcetzin gyventojam trū
ko kantrybė. Gegužės 15 jie pa
mišė peticiją burmistrui, paskui 
marširavo po miestelį, demon
stravo. nešiodami ir kartuves 
su šauksmais, kad jos skirtos 
draugui burmistrui. Burmist
ras aliarmavo. Iš Potsdamo.

Skandalas Londone
Sovietų karo atstovą 

enkavedistai suėmė, žmona 
pabėgo

Sovietų karo attache padėjė
ja kapitoną Dimitrievą Londo
ne gegužės 27 du enkavedistai 
išgabeno į lėktuvą ir išvežė į 
Maskvą. Jo žmona su dukrele 
jau kelios dienos buvo dingu
si iš namų ir gegužės 27 pa
prašė anglus, kad jom leistų 
pasilikti Anglijoje. Anglai lei
do sovietų atstovam su ja pa
sikalbėti: ji sutiko kalbėtis da
lyvaujant anglam, bet vykti į 
Maskvą atsisakė.

NINA DIMITRIEVNA j Mask
va nevyko.

gel kitų valstybių vyrų, visuo 
tinai reikšdami pagarbą didžia
jam amerikiečiui.

Spaudoje buvo gausiai iškel
ta Dulles asmenybė — jo gi
lus religingumas asmeniniame 
ir šeimos gyvenime, jo krikš
čioniškųjų principų taikymas 
politikos gyvenime, demokra
tiškumas ir draugiškumas san
tykiuose su bendradarbiais.

Tik Chruščiovas, gegužės 26 
Albanijoje kalbėdamas apie 
Dulles, norėjo velionies vardą 

kuris yra tik už poros dešim
čių mylių, atsiuntė miliciją ir 
agitatorius kontrevokiucijai su
naikinti. Komunistai sušaukė 
liaudies mitingą priešingom re
zoliucijom priimti. Nekomunis- 
tų neįsileido. Tada gyventojai

Naujas vyskupas

JOHN J. MAGUIRE. New Yor- 
ko arkivyskupijos generalvika
ras. gegužės 27 paskirtas vys
kupu augziliaru p-ie kardinolo 
Spellmano. General vikaro pa
reigos taip pat palieka jas ei
na nuo 1935. Gimęs 1904 Nevv 
Yorke.

STREIKAS ISILIEr oNOJA

Ne\v Yorke šešių ligonių 
technikinis pcrsona.las. virtu
vės. skalbyklos tarnautojai, 
streikuoja jau trys ' savaitės. 
Jų atlyginimas nežmoniškai 
menkas — iki 32 dol savaitei. 
Tarnautoju daugumas negrai ir 
portorikiečiai.

Nors teismas atsistojo ligo
niu pusėje ir du unijų vadus, 
atsakingus už streiką, nubaudė 
po dvi savaites, bet dabar gra
sina prie streikuojančių prisi
dėti dar septynios ligoninės.

*Ka SOVIETAI RENGIA 
ANTROSIOS ŽENEVOS

KONFERENCIJOS METU?
-•

Ženevoje 1955 viršūnės de
rėjosi dėl Rytų Vakarų santy
kių išlyginimo ir tuo pačiu me
tu komunistai paėmė Dienbien- 
phu ir padalino Vietnamą. Šios 

išnaudoti savo politikos reika
lam. Chruščiovas aiškino, kad 
pasikalbėjime su Mikojanu, 
sausio mėn., Dulles buvo pasi
rengęs pripažinti status quo 
rytų Europoje, sustabdyti kovą 
prieš esamus komunistinius re
žimus: esą Dulles matė faktus 
ir su jais norėjo skaitytis.

Valstybės departamentas 
tuojau paskelbė, kad Chruščio
vas iškraipė velionies Dulles 
nusistatymus ir pareiškimus, 
kurie yra dokumentaliai sura
šyti departamento bylose.

vėl demonstravo, išdaužė bur
mistrui langus, nuvertė pamink 
lūs. kurie buvo Engelsui ir 
Thoelmanui pastatyti. Riaušės 
truko porą dienų.

Riaušės buvo kilusios, kai 
burmistras pareikalavo padidin 
ti pyliavas valstybei — obuo
lių. braškių ir kitų vaisių; kai 
vis labiau spaudė, organizuotis 
į kolchozus.

Tai rimčiausias bruzdėjimas 
nuo 195.3 metų rytų Vokieti
jos sukilimo. Jis įvyko šeštą 
septinta dieną po ministerių 
konferencijos pradžios Ženevo
je.

Ženevoje tuo tarpu tarėsi mi
nisterių konferencija dėl Vo
kietijos likimo. Jos darbus ge
gužės 21 James Restonas api
būdino taip:

Herteris gegužės 21 atskaitė 
pamokslą Gromykui (už Gromy
ko kaltinimą Amerikai, kad ji 
provokuojanti karą; kaltinimą 
vakarų Vokietijai, kad ji sie
kianti revanšo); jei tokiais kal
tinimais bus kalbama, tai gali 
būti rimtos pasekmės. — įspė
jo Herteris. Ir vakare pakvie
tė Gromyko į savo vilą vaka 
rienės. Pavaišino žuvim, viščiu
kais ir braškėm ir paskui ro
dė Montblaną mėnulio švieso
je. Bet nieko neatsitiko. Tik 
rytą buvo Ženevoj tikima, kad 
tik jei būtu vieni keturi mi- 
nisteriai. be vokiečių, tai galė
tų neoficialioje konferencijoje 
susitarti dėl Berlyno ir dėl Vo
kietijos.

Taigi, jei nebūtų vokiečių, 
galėtu dėl jų susitarti.

AFRIKA SUSIRŪPINO ALŽIRU
Afrikos devynios valstybės 

rugpjūty turės konferenciją. 
Svarstys likimą Alžiro. kuriame 
karas eina jau puspenktų me
tu. Dalyvaus Liberija. Libija. 
Tur’sas. Marokas. Guinejj. Su
danas. Etiopija. Ghana. Jungti
nė Arabų Valstybė.

konferencijos metu Maskvos 
akys taip pat krypsta į rytus, 
tik ne taip demonstratyviai. Ta
čiau apžvalgininkai nurodo:

— Per 2500 mylių nuo Že
nevos Bagdade^ komunistai be
veik yra laimėję valdžią, nors 
Kassem ir nori atsilaikyti;

— Per 3,400 mylių nuo Že
nevos komunistai veržiasi Į Af-
ganistaną;

— per 4.500 mylių Kinijos 
komunistai pavergė Tibetą:

—per 6.000 mylių Kinijos 
komunistai atnaujina pasikėsi
nimą prieš Matsu ir Quemoy.

Iš tų visų punktų labiausiai 
aliarmuojamas Afganistanas.

Tai plotas 250,000 kv. mylių 
su 12 mil. gyventojų. Maskv d 
labai patogi Afganistano geo
grafija —iš šiaurės Sovietai, 
iš rytų Pakistanas, iš vakarų 
Persija. Strateginiu atžvilgiu 
labai patogi vieta, iš kurios 
šachuoja Persiją, o drauge su 
komunistine Kinija iš abiejų 
pusių suspaudžia Indiją.

Afganistane Sovietai jau sta
to civilinius aerodromus, ku
riuos nesunku paversti kari
niais, tik per 50 mylių nuo Pa
kistano sienos.

Sovietai stato Atganistane 
kelius motorizuotam judėjimui. 
Jais lengvai galės riedėti ir so
vietiniai tarkai. Pakistano ir 
Persijos link.

Sovietų atsiųsti technikai, 
kaip pastebėjo ir patys afga
nistaniečiai. yra karininkai, 
nors jie uniformas yra pasidė
ję-

Sovietai treniruoja Afganis
tano lakūnus bazėje prie Sovie
tų sienos. Ta bazė iš tikrųjų 
yra sovietų lėktuvų bazė.

Iš. ten lėktuvai atlieka žvalgy
bines keliones. Pakistanas jau 
aliarmavo, kad sovietiniai lėk
tuvai iš tos bazės veik kasdien- 
įskrenda į Pakistano teritoriją.

Įsitvirtinę Afganistane, Sovie 
tai galės ultimatumu pareika
lauti, kad Pakistanas ir Persija 
iškristų iš Bagdano pakto ir 
būtų "neutralūs", kaip "neu
tralus" virto to pakto narys 
Irakas.

Suprantamas dėl to yra ne 
tik Pakistano, bet ir Turkijos 
susirūpinimas.

— Švedijoje kariniai ir dip
lomatiniai sluoksniai tebespėlio 
ja, ką turėjo reikšti povandeni 
niai sprogimai Baltijos jūroje 
prie Estijos ir Latvijos krantų. 
Švedijos seismografai užregis
travo pirmą sprogimą kovo 
mėn. Sprogimai tebesitęsia.

— Iowa ūkininkai skundžiasi, 
kad kiaušinių kainos nukrito 
iki žemiausio lygio per 18 me
tų. Už tuziną jie gauna 18 cn.

—Šen. Humphrey rengiasi 
vykti į Japoniją, Indoneziją. 
Filipinus, Indiją ir tirti gali
mybes prekybos su raudonąja 
Kinija.

—Valstybės departamentas 
yra gavęs naujų davinių, kad 
sovietų lėktuvai nušovė Ame
rikos lėktuvą pernai rugsėjo 
mėn. viršum Armėnijos. Juos 
žada netrukus paskelbti ir vėl 
teirautis Sovietų, kur ji dėjo 
11 Amerikos lakūnų.

— Harrimanas. buvęs Ame
rikos atstovas Maskvoje, buvęs 
gubernatorius. multimilijonie
rius išvyko į kom. Kiniją kaip 
‘‘laikraštininkas’. Prieš vizos 
jam davimą griežtai protesta
vo buvęs valst. sekr. pavaduo
tojas Robertsonas, bet viza jam 
buvo duota su Herterio sutiki
mu.

— Turkija pasiūlė Persijai 
porą savo divizijų. Turkai yra 
susirūpinę Sovietų spaudimu 
Persijai. Turkijos pagalba bū
tų įrodymas, kad Bagdado pak
tas tikrai veikia.

Jei ne prezidentu, tai 
burmistru

H. Stassenas. neišrinktas į 
prezidentus. viceprezidentus, 
gubernatorius, dabar tikisi, kad 
Philadelphijos burmistru bus iš 
rinktas.

— Vokietijoje rengiamas į- 
statymas. kad partijos viešai 
paskelbtų savo pajamų šalti 
nius.
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kad Sovietai

Kovos su Strausu

VOKIETIJOJE

Indoeuropiečių kilmes ieško Europoje
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GELEŽINĖ siena prie Vengrijos ir Austrijos sienos.

IŠ LIETUVOS

JULIUS KUMPIKASrusies

119 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS MŪSŲ SKYRIAI

Mes surandame jums paskolą namams

Vakaru įte- 
neša tindama

šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybės.

stitucijai. Reikia, kad princas 
butų civiliškai sutuoktas. To 
reikalauja socialistai ir išleido 
atsišaukimą boikotuoti princo 
Alberto vedybas.

paso kelionei į užsienį (o Ame
rika duoda pasus ir komunis
tams).

BELGIJOS princas Albertas ir italų princesė Paolo Ruffo susipažino per 
Jono XXIII karūnaciją. Laukiama jų vestuvių.

Kaip žinia, jie daug kuo jau 
pasinaudojo iš Amerikos žemės 
ūkio, pramonės ir viešosios pre
kybos.

Vėžlio geografija pana?.
Vardas žinomas daugelyje in
doeuropiečių kąįbų. Bet tie gy-

jstaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų Woodhavcn, Richmond Hill, 
Ozone Park. Jamaioa ir kitur.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI . 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS 1

tad jį galėjo matyti tik negau
sus Įfaskvos gyventojų skaičius 
O Moisejevas, kai grįžęs pradėk 
jo pasakoti apie matytą Ameri
koje gyvenimą, tuojau buvo su
tramdytas. -

Vist teki raišftiniai rodfe, kali 
Maskva visai nesirengia į atos
lūgį. Kultūrinio pasikeitimo pro 
grame Maskva siekia sudaryti 
tik atoslūgio įspūdį Vakaram ir 
pašalinti ligšiolinį 
rimą, to įtarimo 
pačioje Rusijoje.

Mes patikėsime, 
nuoširdžiai nori pasikeitimo su 
Vakarais, sako Jorden, kada 
sovietinis pilietis iš Maskvos 
ir Kijevo galės gatvėse nusipirk 
ti užsienio laikraštį; kada jis 
galės be baimės ir trukdymo 
klausyti per savo radiją Lon
dono ar New Yorko; kada jis 
galės gauti pasą kelionei su šei 
ma į Paryžių ar Chicagą.... To
kia diena toli. Ji reikštų, kad 
komunizmas pasikeitė iš pa
grindų. Partijos vadai to niekad 
neleis.

Dabartiniais tariamos nuolai
dos ženklais Sovietai siekia lai
mėti kuo daugiausia už kuo pi 
giausią kainą, mano autorius.

Ar jiem tas žaidimas nesise-

Kultūrinio pasikeitimo ženk
lai gausėja.... Pernai amerikie
čių turistų lankėsi Sovietuose 
5000. šiemet skaičius padidė- 
sias, gal būt, 50 proc. Sovietinis 
baletas lankėsi Amerikoje, A- 
merikos Bostono ir Philadelp- 
hijos orkestrai vyks į Maskvą. 
Maskvos televizija leido pasiro-

Ką gi turi reikšti toki -relš- 
kiniai kaip pradžioje buvo su
minėta? Ar tsi nėra atoslūgio 
reiškiniai?

Galima juos palaikyti atoslū- 
“buržuazinę praeities gio reiškiniais, mano Jorden, 
Jie nėra suinteresuo-

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

Amerikietis vokiečių teisme
Vakarų Berlyne teisme atsi

dūrė amerikietis Henry Starr, 
buvęs komunistas, iš Westville, 
N.J. Prieš penkeris metus jis 
su broliu padėjo Berlyne pa
vogti vieną vokietį ir perduo
ti jį komunistam į rytų Berly
ną. Ir pats ten dingo. Bet 1957 
vienas brolis grįžo ir buvo vo
kiečių suimtas. Dabar jis teisia
mas.

riui Humpbrey.
Toki, įvykiai mano Jorcten, 

gali rodytis kaip atoslūgio reiš
kiniai. Bet jie gali labai su* 
klaidingi,

—įspėja autorius ir nurodo 
kodėl.

Sovietai nėra atsisaką savo 
tikslo — kontroliuoti visokias 
informacijas apie Sovietus, ku
rios išeina iš Sovietų Sąjungos.

Kiekvienas žodis, kuris išei
na iš Sovietų ir yra skirtas už
sienio spaudai, radijui, televizi
jai,-turi praeiti pro gausius so
vietinius cenzorius. Kontroliuo
jami ir užsienio korespondentų 
reportažiniai pranešimai, nors 
jie padaryti iš oficialių sovie
tinių informacijos šaltinių.

Sovietinė valdžia kontroliuo
ja labiausiai žurnalistų judėji
mą, pasikalbėjimus su asme
nim. Kontroliuoja, neva tarpi- 
ninkaudama tarp koresponden
to ir jį interesuojančio amens.

Eiliniai turistai Sovietuose 
yra kontroliuojami taip pat, 
nors tai ir nekrinta į akį. jierti 
maršrutą nustato inturistas, o- 
ficiali kelionių agentūrą, Intu
rištas nustato, ką turistas turi 
pamatyti ir ko ne. Tokiu būdu 
turistai tiesioginio ryšio, nekon
troliuojamo ryšio, su žmonėm 
beveik negauna.

Dar rupihtibgiau saugojamas 
riu6 ryš’ū sid užsieniu loviėtiniš 
pil&tiš.

Jo tiiri nepasiekti ne vienas 
žodis, kuris griautų pėr 41 me
tus sukurtas sovietinės tiesas jo 
gaRbjiinė. Radijo, skaudos ži
bios yra rūpestingai čėnzoritį 
atritintos. Rašytojų šąjUngd, 
profesinės darbitiinkų sąjungos 
yra pakankamai kontroliuoja
mos. O jei jose pasitaiko klai
dų (pvz. Dudincevo paskelbtas 
romanas), tai leidiniai išimami 
iš apyvartos, ir niekas nepro
testuoja.

Vidutiniškas rusas negaus

Nė per vieną kitą greičiau nuosavybę neparduos!. 
Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų

Princo vedybos ir socialinė laisvė
Belgijos socialistai pakėlė 

triukšmą dėl princo Alberto ve
dybų. Jis rengiasi vesti italę,7 
ir šliubą duos popiežius Jonas 
XXIII. Kam jis ima šliūbą’baž
nyčioje. Tai esą priešinga kon-

G. Sokolsky (Journal Ame
rican) iškelia, kad prieš Straus- 
są veikė iš užkulisiai. Esą Cle- 
vėlando Eatonas, Sovietam pa
lankus kapitalistas, kreipėsi į 
šen. Dodd. kad Strausso nepra
leistų. Eatonas pridėjo senato
riui ir iškarpą iš laikraščio, ku
rioje Straussas buvo kaltina
mas. kad nedavęs leidimo išvež 
ti į Sovietus 12.000 tonų vamz
džių naftai — ko buvo norėjęs 
Mikojanas.

Kultūrinis bendradarbiavimas 
pasikeitimas parodom,'meniniu 
kai,s, mokslininkais — tai reiš
kia naujų santykių gerą pra
džią. Tai uždangos nuėmimas.... 
Tokis optimizmas reiškiamas a- 
merikiečių spaudoje; reiškia
mas ir vieno kito lietuvio, skai
tančio tą svetimą spaudą.

Vieni žiūri į tuos kultūrinius 
pasikeitimus kaip sėkmingą 
priemenę rasti susipratimui 
tarp Vakarų ir Rytų; kiti žiūri 
betgi kaip į Maskvos priemonę 
Vakaram užmigdyti ir apgauti.

Tuo klausimu pasisako ir 
William J. Jorden, New York 
Times korespondentas Maskvo
je 1956-58, svarstydamas klau
simą: kam rusam reikalinga ge
ležinė uždanga?

> Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 
(po 8 vai. vak.)

SaHe vestuvėms, susirinHmems h* kitiems parengimams 
■ Salėje gali tilpt* 200 žmonių 

LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI
Mielai kiekvienas bus sutiktas.

— Užsakymų labai daug, ir 
mes nespėjame, — sako siuvė
jas Andriejauskas. — Pas mus, 
kaip matote, labai ankšta. Tai 
didžiausia mūsų bėda.

Čia trūksta ir siuvamųjų ma
šinų; siuvėjai yra priversti dirb
ti paeiliui Mašinų sandėlyje 
yra, bet jų nėra kur pastatyti.

Ir laikraštis duoda tokios pa
dėties konkrečius padarinius:

— mergina prašo persiūti 
drabužį. Be poros trijų mėne
sių to nebus;

— kaprono kojines pataisyti 
— bus tik po savaitės;

—pailginti rankoves ? deja, 
negalim, neturim jokių medžia
gos liekanų, nė skudurėlių;

— gabardinį apsiaustą per
siūti — galima, bet patys pasi
rūpinkit gauti siūlų....

Atsižvelgia Thieme ir į tai, 
kad toki vardai augalų kaip pal 
mė, alyva, laurai indoeuropie
čių kalbose nėra bendras tur
tas. Tad mokslininkas ir daro 
išvadą, kad indoeuropiečių pro
tėvynė turėjusi būti prie Balti
jos jūros, į vakarus nuo Vys
los upės.

Lig šiol tarp daugelio nuomo 
nįų labiau persvėrė ta, kuri ti
kino indoeuropiečių protėvynę 
buvus vakarinėje Azijoje, į ry
tus nuo Kaspijos jūros.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

dažyklas.... Dabar Vilniuje yra 
septyni punktai, kiir gailina S- 
tiduoti drabužius valyti ar per
dažyti. Ilk per kovo mėnesi 
buvo dešimt tūkstančių tos rū
šies užsakymų. Priėmimo punk
tų tarnautojai daro, ką gali. 
Bet, antai, artelė ‘Pirmūnas’* 
neduoda pakankamai transpor
to drabužiam nuvežti iš priėmi
mo punktų į dirbuvę. Tik du 
kartu per savaitę pasiunčia 
“Moskvičių”, tad reikia Į jį dra- 

Taip su “skubaus patarnavi- bužius grūste sugrūsti, kad at- 
mo” siuvyklom. Toliau kaikraš- rodo, kaip iš karvės gerklės iš
tiš pasakoja apie valyklas bei traukti....

vūnėliai gyveno ne toliau į 
šiaurę kaip tik iki Danijos Vo- 
los upės.

Buko medis — bukai auga 
tik į vakarus nuo linijos, atsi
remiančios šiaurėje šiaurine 
Lietuva ir pietuose Juodąja jū-

atliks ne kieviena tos 
dirbtuvė....

Viena tokia dirbtuvė yra 
miesto vidury pirmame aukšte 
namo Cvirkos gatvėj Nr. 14. 
Čia dirba 16 meisterių. Kreip
damasis ten, tikėsitės, kad jum 
sutvarkys reikalus tuojau. Taip 
betgi nebus.

Šitoje dirbtuvėje, nors ji va
dinasi “skubaus patarnavimo”, 
retai kada patarnauji čia pat 
kliento akivaizdoje. Darbas pap 
rastai trunka tris keturias die
nas. * .

SIUNTINIAI SttJNCIAMI f SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGŪOUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu 

GENERAL PAfttfct & TftAVEL CO_ INC. 
135 W. 14th St. Nėw York 11, N. Y* Tel. Chebea 3-2583 

141 Second Aven New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

Įsivaizduokit, —sako laikr- 
raštis — kad jums reikia pa 
trumpinti ir pasiaurinti kelnes, 
sulopyti netyčia perplėštą švar
ką. pakeisti kostiumui pamuša
lą. Dalykas tai nedidelis, bet jį

dyti Anglijos min. pirm. Mac-
millaniri ir Amerikos senato- kalbama Bet laisvų rinkimų 

bolševikai bijo. Vienus laisvus 
rinkimus jie turėjo — tai Ru
sijoje 1917 ir juos bolševikai 
pralaimėjo. Tos klaidos jie dau
giau nepadarys.
J Tokios rūšies reiškiniai ir su

daro sovietų uždangos turinį.
Autorius daro išvadą, kad 

Sovietai nėra suinteresuoti pa
sikeisti su Vakarais idėjom.

Jas sovietai iš anksto atme
ta kaip
liekaną”. Jie nėra suinteresuo- bet tai bus klaida. Nurodo, kad 
ti, kad sovietinis pilietis žino- jau eina Sovietuose kampanija 
tų, ką Vakaruose galvoja apie įtikinti sovietiniam piliečiui, 
Berlyną, nusiginklavimą. ■ jog tai, ką amerikiečiai turės 

Sovietai daugiau suinteresuo- Maskvos parodoje, bus ne ame- 
ti pasikeisti su Vakarais tech- rikiečio gyvenimo tikrasis vaiz-

LEWIS STRAUSŠ, prekybos 
sekretorius.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Yale universitete yra dr. 
Paul Thieme, sanskrito ir ly
ginamosios kalbotyros profeso
rius. Jis kilęs iš Berlyno, ilgai 
buvęs Indijoje, paskui profe
soriavęs iki 1954 Vokietijoje. 
Laikomas vienu iš tos srities 
gerų specialistų.

Apie jį čia suminima dėl to, 
kad jo vardu vėl atnaujintas 
klausimas dėl indoeuropiečių 
protėvynės Europoje. Metodas, 
kuriuo jis prieina savo išva
das, nėra naujas. Jis ima indo
europiečių kalbose bendrus žo
džius ir tiria, kuriuose kraštuo
se tais žodžiais pavadinti gy
viai augo ar auga. Labiausia 
sustoja prie trijų žodžių: laši
šos, vėžlio ir buko.

Lašiša yra žuvis, kurios in- 
doeuropietinis vardas yra ‘laks’ 
Ir Indijos ‘lachsa” esąs iš to 
žodžio kilęs. Pati žuvis pasitai
ko kaip tik dideliais pulkais iš 
pietų Atlanto plaukianti į upių 
žiotis. Bet tik tų upių, kurios 
įteka į šiaurės ir Baltijos jū
ras. Toliau į rytus tos rūšies žu
vų nebuvo ir nėra.

AMERICAN HOME REALTY
84-14 Jamatca Ave^ Woodhaven 21, 
N.Y. Tel.: Hlckory .1-5220

(Forest Parkway Stotis) 
^VTLLIAM J. DRAKE

Licenscd Real Estate Brokeris 
Pagalvok apie savo ateiti, ieškok tin
kamą namą savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok. bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

WILLIAM J. DRAKE
Jis gerai apylinkę 'pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu j Congresą.

užkulisiai
Senato komisijoje ėjo dide

lė kova dėl adm. Lewis Stauss 
patvirtinimo prekybos sekreto
riaus pareigose, kurias jis prak
tiškai jau eina. Senatas ilgai a- 
tidėliojo. Buvo kaltinamas, kad 
tuo metu, kai jis buvo atominės 
energijos komisijos pirminin
kas, nesiskaitęs su senatu ir 
jam žinių neduodavęs. Paga
liau komisija 9:8 balsais patvir
tino.

toltiš tempas klientų nepa
tenkina. O ir patys dirbantieji 
supranta, kad jie užsakymus il
gši Uždelsia. Visas vargas, kad 
dirbtuvių vyrų ir moterų vir- 
šūtiriiam drabužiam taisyti 
mieste yra maža (viso keturios). 
Be to. jose dirbama blogose 
sąlygose.

Septynerių metų planas kal
ba apie didelius dalykus ir pra
mato laimėjimus, bet laikraštis 
kartais pažiūri į mažus daly
kus ir randa didelius nelaimė 
jimus.... Taip nutiko, kai “So- 
vetskaja Litva” ėmė lankytis 
“skubaus patarnavimo” siuvyk
lose ir valyklose.

< e®

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.

332 Ffflmore Avė. 308 W. Fourth Ši 132 Franklin Avė.
Buffalo 6, N. Y. Boston 27, Mas*. Hartford, Conn.

Tel. M0hawk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724

Mūsų didelė ir paUkima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentą. 100^ garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų ištaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo h- muitą kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai, p. p. — sekmadieniais nuo 9 vai, ryto iki 4 vai. p.p.

39 Raymond Plaza W. 
Newark, IM. J.

Tel. M Ark et 2-2877

900 Literary Ed. 
Cleveland 13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphla 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878
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Venecijos miestas, stovįs ma
riose ant uolėtų antramų, savo 
metu buvo garsi pirklių respub
lika. Gyventojai daug kartų ly-

Maskvos barbariški kėslai
tyniškoji vakarietiškoji kultū
ra — išsiskyrimas iš Sovietų Są j 
jungos ir su tuo susijęs sava- j 
rankiškumo bei nepriklauso- j 
mumo jautimas. Lotyniškas I 
raštas yra išviršinė tos savitosR 
dvasios išraiška, štai .kas bolše
vikam pradėjo mauti širdį, kai 
jų plėšrumo viltys vis labiau 
išlenda iš po tariamojo socia
listinio ir demokratinio danga
lo. Jei pirmos bolševikų okupa- ! 
cijos metu Lietuvoje 1940-41 
dar buvo garsiai šūkaujama a 
pie socialistinį turinį tautinėje 
formoje, tai dabar tie šūksniai 
aptilę: kėsinamasi jau į pačią įas Giuseppe sarto vyksta j Re
formą. Ji norima padaryti gra- ‘' x
ždankiškai rusišką. Toliausek- 
tų visuotinai privalomą rusų 
kalba, ko yra norėjęs dar Mu- 
rovjovas. Tie patys rusai — tie 
patys siekimai: Baltijos kraštus 
padaryti savo tautos ir savo že
mės dalimi. Rusam tikrai yra- 
nesveika, kad dar yra kitaip, 
ir kitaip nebus, nepaisant 15 
metų teroro.

Maskvos užmačios pasikėsin
ti į lotyniškąjį Baltijos tautų 
raidyną yra dar viena apraiška 
bolševizmo atogrąžos į carizmą. 
Carizmas jau seniai grįžo Rusi
jon ne tiktai s.u karininkų pa
lotais ir ordinais, kurie buvo 
plėšomi su krauju revoliucijos 
metu, bet ir su tais pačiais sie
kimais ir metodais; taigi, ir gra
ždanka, kuri norima užkrauti 
visom trim Pabaltijo tautom. 
Latviam ir estam tai būtų dar 
nepatirtas, naujas smūgis. Iš 
latvių tiktai latgaliai drauge su 
lietuviais kentė caristinį spau
dos draudimą, nes taip pat bu
vo katalikai ir palenkti tai pa- 

^ čiar administracinei žinybai Vii-
- niuje. Lietuvių tautai tai reikš

tų pafkartojimą barba riško slė
gimo^ kuris pereitame amžiuje 
truko 40 mėtų ir baigėsi ne
sėkme: buvo pasmerktas pačių 
šviesesniųjų rusų. Jie nepatei
sino tokių nekultūringų prie
monių, į kurias bolševikai su
grįžta.

VENECIJOS patriarchas kardino- 

mą rinkti naujo popiežiaus, mirus 
Leonui XIII. Namo jau negrįžo, 

-nes pats buvo išrinktas popiežium.

Graždanka yra Baltijos tau
tom iššūkis. Nors nėra dar ofi
cialaus pranešimo, kaip ir ka
da ji norima įvesti, tą iššūkį 
reikia priimti visu rimtumu. 

_________ ____ _________ Skelbdami neoficialias žinias, 
ko kito, kaip “žalą sveikatai”: neva slaptas, bolševikai bandę 
lotyniškos raidės akis gadinan- pasaulio opiniją ir pačių.bal- 
Čios. Jei buvo norima prieš pa- trečių, reakciją. Kai pavergta- 
saulį apsijuoidnti^ko bolševi- me krašte tos reakcijos negali- 
kai labai saugojai, tai gėrės- ma pareikšti, laisvajame pa
neš patyčios iš savęs negalima šaulyje turi būti sukeltas pas- 
buvo surasti. Jokios raidės, ko- merkimo ir protesto plūsmas, 
kios jos bebūtų, negali nelygiu- Visi kraštai ir visa didžioji spau 
tis su žmonių ąlkimu, nehigie- da turi būti tuojau painformuo- 
niškom gyvenimo sąlygom, su- ta, kas dėjosi Lietuvoje spau- 
sigrūdimu butuose, zemlianko- dos draudimo metu, ir ką bol- 
mis, kalėjimais ir katorgomis, ševikai yra užsimoję pakartoti.

Kalbinių motyvų tiem bolše
vikų kėslam nėra jokių. Nėra 
nė mažiausio kitokio pateisini
mo. Gana išradingi suktiem ar
gumentam ir melui, bolševi
kai net neįstengė sugalvoti nie-

. .J i ••

Kiek Amerikoje ka- 
talikij pa ra pi j y ir, 

mokyki ų
Official Catholic Directory 

1959 žiniom, Amerikoje dabar 
yra 16.185 parapijos su jose 
gyvenančiais kunigais ir 568 pa 
rapijos su atsilankančiais.

Švietimo įstaigų yra 13,619, 
tarp jų 94 vyskupijų seminari
jos, 423 religinių ordinų se
minarijos, 258 kolegijos arba 
universitetai, 1,583 aukštesnio
sios mokyklos. 9,814 parapijų 
pradinės mokyklos.

Vyskupijų seminarijose klie
rikų yra 19,602, o vienuolijų 
seminarijose ir noviciatuose 
18,503: taigi kandidatų į kuni
gus yra viso 33,105/

Kolegijose ir universitetuose 
studentų 290,867. Tai skaičius 
21 proc. didesnis nei prieš 10 
metų.

Aukštesniosiose vyskupijų ar 
parapijų mokvklose 500.304 mo 

dar 310,

| dėjo laivus tolumon, kai jie 
plaukė į kitas šalis, ir su nekan 

l trumu laukė pargrįžtant iš di
desnio žygio. Sutikdavo su ova
cijom. Bet visoje savo praeity
je, kuri siekia pusanto tūkstan- 

> čio metų atgalios, Venecija 
niekada neišgyveno tokių ne- 

p paprastų iškilmių, kaip šių me
tų balandžio ir gegužės dieno
mis. Didvyris, kurį miestas su
tiko ir kuriam didžiausią pa
garbą atidavė, buvo šventasis.

Tai šv. Pijus X, buvęs Vene
cijos patriarchas, kardinolas ir 
popiežius 1903-1914 metais. Ita
lų žurnalas “Rotosei” pastebi, 
kad to šventojo popiežiaus tau 
riame asmenyje buvo įsikūni
jęs dieviškasis ‘ gerumas. Kaip 
gerasis ganytojas, visa širdimi 
mylėjęs savo^iesto paprastus 
žmones, jis nenorėjo su jais 
niekada skirtis. Supran
tama, kaip Venecija 1903 me
tais jaudinosi, kad išvykdamas 

konkliavą, jis galį nebegrįžti, 
nors ir žadėjo.

Darbininke jau buvo rašyta, 
kaip popiežius Jonas XXIII, i- 
sakydamas šv. Pijaus X kūną 
nuvežti mėnesiui į Veneciją, į- 

. vykdė jo žodžius: "Gyvas ar 
miręs, bet grįšiu".

Tuos žodžius kardonolas Giu-

seppe Sarto pasakė 1903 liepos 
26, išvykdamas iš Venecijos 
rinkti naujo popiežiaus. Sau ir 
sekretoriui nupirko traukiniu 
bilietus į abu galu. Kardinolas 
buvo taupus ir neturtingas. Bet 
jam neteko gyvam grįžti, nes 
1903 rugpiūčio 4 pats buvo iš 
rinktas popiežium, o po mir
ties paskelbtas šventuoju. Bet 
jo .pažadas liko įvykdytas: Pi
jaus X šventi palaikai aplankė 
mieląją Veneciją. Tai matome 
čia dedamuose vaizduose.

ŠV. PIJUS X sėdo į Apašta
liškąjį Sostą tais metais (1903), 
kada pasaulyje pirmą kartą nu
skambėjo bolševikų vardas iš 
socialistų konferencijos Londo
ne. Niekas tada nenuvokė, ką 
tas vardas žmonijai žada. Tik 
popiežius Pijus X suprato: bol
ševizmo judėjimas buvo kilęs 
iš nusigręžimo nuo Kristaus. 
Dėl to savo pirmoj eenciklikoje 
tais pačiais metais ragino: Vi
sa atnaujinti Kristuje!

Rusijos kaimynystėje ir val
džioje tada gyvęno nedidelė ir 
pasaulio beveik užmiršta lietu
vių tauta. Šv. Pijus X šūkis ra
do joje gyvą atgarsi ir sukėlė 
ateitininkų sąjūdį už Kostų ir 
savo kraštą.

Kitais metais ateitininkai jau 
mini 50 metu savo sukakti, pa
brėždami ištikimybę Kristui ir 
Lietuvai.

■ ss?*:

ŠVENTOJO sarkofagas vežamas gondola.

Kodėl prezidentui Harry S. Trumanui 
nesisekė antibolševikinis frontas-

nų aukštaisiais dvasininkais, 
prez. pasiuntė savo atstovą 
Taylor pas popiežių Pijų XII. 
Popiežius pritarė, parašė savo 
pritarimą laišku ir įgaliojo ro- 

ręsis su metodistų, episkopalų, dyti tą laišką . suintersuotiem 
su Pasaulio Bažnyčių taryba A- 
merikoje, su žydų ir musulmo-

America, jėzuitų laikraštis, 
skelbia apie buv. prezidento 
Trumano sumanymą 1948 su
organizuoti visų tikėjimų bend
rą frontą prieš komunizmą. Ta-

protestantų dvasininkam. Kai 
Taylor nuvyko į šveikariją, to 
meto Pasaulio Bažnyčių tarybos 
gen. sekretorius atsisakė jį 
priimti. Sekretorius paaiški
no, kad taryba yra pasisakius 
už bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės. Taylor buvo priimtas 
Ženevoje episkopalų atstovų, 
bet jie atsisakė išklausyti pre
zidento ir popiežiaus laiškų. To 
liau paramos nesurado Taylor 
nei iš Skandinavijos, Vokieti
jos, Prancūzijos protestantų 
bažnyčių. Tada Trumanas atsi
sakė nuo iniciatyvos.

Kiek tai visa papjovė žmonių Lietuviškieji veiksniai ir jų 
ir tebepjauna jų sveikatą? La informacijos agentūros turi tuo- 
bai daug iš jų nepažįsta jokio jau aliarmuoti pasaulinę spau-

<h-raidyno.

Kultūrinio bendradarbiavimo
Lotyniškos raidės gadina a- šalininkam taip pat yra ap- 

kis ne lietuviam, latviam ir es- sisprendimo valanda: tuojau 
tam, ir ne visam vakarietiškam mokytis rašyti graždankiškai 
pasauliui, kuris už rusus buvo arba užsičiaupti ir nekalbėti a- 
raštingesnis dar tada, kai šie pie “vaisingą palaikymą su pa 
nė savo kirilicos neturėjo. Lo- vergtu kraštu kultūrinių santy- 
tyniškas raštas akis bado pa- kių”. Ne nuo pavergtųjų valios 
tiem bolševikam. Jiem duria lo- tie santykiai priklauso.

mokyklo-'

JAV yra

kiniai ir privatinėse 
464..

Pradinėse parapijų 
se 3,994.001.

Lietuviu parapijų
122. Lietuviu kunigų dirbančių 
lietuviškose ir kitataučių pa
rapijose — 663. Parapijų ir 
vienuolių išlaikomų pradžios 
ir aukštesniųjų mokyklų — 58 
ir Marijonų kunigų seminarija.

— s

ITALIJOJE

su-

SV. Pijaus X kūnas nefamas į Venecijos katedrą.

sirūpinimo dėl turizmo, kuriam 
gresia nauja italų profesija — 
donžuanizmas. “Meilės profe
sionalai” taikstos prie moterų 
turisčių su visokiais pasiūly
mais. Tai sudaro nekokį vardą 
Italijos turizmui, ir turistai bė
ga į Šveicariją. O pajamos iš 
turistų Italijai yra labai svar
bios. Pernai turistų buvo 15 t 
milijonų, tarp jų pusė milijo
no amerikiečių. Jie paliko Ita
lijai 500 milijonų dol.

JUODASIS VIENUOLIS

karinės pamaldos. Kai šventi nieko nesimatė. Grįžo namo dybės manija.... Bet buvau gu- mažai arba nieko nevalgė, nak- 
A.P. ČECHOVAS | kas ėmė smilkyti, ir namai pa- dar labiau pavargęs, neramus vus, šviesios nuotaikos, paten- timis ją kankino nemiga ir 

kvipo lyg bažnyčioje, Kovrinas ir nepatenkintas. kintas. Buvau įdomus ir origi- siaubas. Užsidariusi kambary-
pajuto svaigulį. Išėjo į sodą. Jegoras Semionavičius ir Ta- nalus. .Dabar pasidariau toks je kartais pratūnodavo visą die- 
Visai nekreipdamas akies į gė nė sėdėjo terasoje, gėrė arba- pat, kaip ir kiti pasaulyje. Eili- ną kaip negyva. Vienų pamal- 
les, kurios buvo sužydusios di- tą ir kuždėjosi. Kovrinas sup- nis žmogus.... Man šleikštu, tai dų metu jai pasirodė, kad tė- 
delėmis puokštėmis. Vaikšti- rato, kad tėvas ir duktė šne- mane pjauna.... O, kaip žiau- vas jaudinosi ir šluostė ašaras, 

ru! ....Kaip žiauriai jūs su ma- Tanei buvo taip skaudu, kad 
nimi pasielgėte! Tegu, aš ture- ji bijojo apie tai pagalvoti, 
jau haliucinacijas.... Bet kuo

kad gali dar aštresnių žodžių 
išlieti. Vakaras buvo be jokio 
vėjelio. Pro langą dvelkė taba
ko ir jalapų aromatas. Mėhu- 
lio šviesa klojosi ant grindų ir 
pianino. Lygiai taip buvo prieš 
metus. Norėdamas pažadinti 
anų dienų jausmus, užsirūkė 
stiprų cigarą ir paprašė tarną 
atnešti vyno. Cigaro dūmas bu
vo kartus, o vynas netekęs sa
vo skonio; per metus atprato 
nuo vieno ir antro. Kaip daug 
reiškia atpratimas! Nuo vieno 
cigaro ir dviejų gurkšnių vyno 
Kovrinui jau sukosi galva. Jis 
turėjo imti bromidą.

Dar neatsigulus, Tanė jį už
kalbino:

— Klausyk! Tėvas tave gar
bina. o tu jį žeidi savo kal
bom; tai gali jį parblokšti. Pa 
žiūrėk tiktai į jo veidą: sensta 
ne dienomis, o valandomis. Aš 
prašau tavęs. Andriuša, dėl Die
vo meilės, dėl meilės savo mi
rusio tėvo, dėl mano sielos ra
mybės — būk jam mandages
nis!,

nėjo šen ir ten, prisėdavo ant 
Kai* jiedu išėjo į saloną, ten suolo, bet niekur ramybės ne-

kėjo apie jį.
— Laikas tau gerti pieną,- 

Tanės drebulys perėjo į Kov- rado bestovintį Jegorą Šėmio- rado. Pakilęs nubrido per par- priminė Tanė savo vyrui.
— _ — Ne, dar nelaikąs, — at- jos kliūvo kitiems? Ką jos skau

Ten stovinėjo žiūrėdamas į rėžė Kovrinas, sėsdamas ant dino, prašau atsakyti? 
sreivantį vandenį. Didžios pu- -----

nas atsistojo apsivilkti. tai praeis.... šys, įkibusios’ į žemę raiz-
— Taip, ten nieko nėra, nie- Kovrinas iš susijaudinimo giom šaknim, laikėsi tylios, ne

ko, — sužvagždėjo virpėda- vos begalėjo pratarti žodį. Jis šlamėdamos, kaip aną kartą,
mas. — Aš tiktai jaučiuos tru- stengėsi visa paversti juokais, kada jam rodėsi tokios jaunos
pūtį negaluojąs, Tane. Laikas sakydamas uošviui: linksmos, gyvai ošiančios. Pu
tai pasakyti. — Prašau, mane pasveikinti šys jo nesveikino, nepažino. Ne-

— Aš tai pastebėjau jau ku- —atrodo, iš didelio rašto bū- labai kas begalėjo Kovriną at pienas tau eina į gerą. mionavičius. Savo uošviui jis
ris laikas, ir tėvas nujaučia,— siu išėjęs iš krašto. pažinti: trumpai kirpti plaukai, — Taip, šiek-tiek duoda ge- rėžė šiurkščiai, užgauliai, nekęs-
kalbėjo Tanė, stengdamosi su- Devintą valandą užvilko jam silpna siūbuojanti eisena, nu- ro, — šaltai nusijuokė. — Ga- damas ir negalėdamas į jį nė rt- • •• o fferum daro 
valdyti savo ^sijaudinimą. — kailinius, apkamšė ir išvežė pas balęs veidas, slogi jo išraiška, lite mane pasveikinti: nuo pra- pažiūrėti. Jegoras Semionavi- .. ??
Tu su savim taip keistai kalbė- gydytoją. Kovrinas perėjo .upę. Lauke, ėjusio penktadienio priaugau čius sumišo, atsiprašinėjo nesu- . air__ g r’«

VIH kur pernai augo rugiai, dabar visą svarą. vokdamas, kuo jis čia kaltas. eHinįs’bus iaikomaš
VASARA ir vėl. Daktarui pa- tiesėsi nunokusių avižų lysės. Jis susiėmė rankomis galvą Ir Tanė sumizgo nesusigaudy- .. ..F .. -

- • ------------------ dama, kaip galėjo taip staiga
pasikeisti tėvo ir vyro nuošir- Kami
dus ir šilti santykiai. Ji pasi* v ' .i *-■ • .• k--: • xs-pasityčiodamas Kovnnas, —tanke , tęvą, baugiai Sureda- t0 kai djdSai
£ ’,£• 2 iP^* «u jums dėkingas!...
vas žymiai senstelejęs. o vy- J ®
ras—priekabus, aikštingas, ne- Įsiaistrinęs iki nes^isivaldy- 
sivaldąs. Jau kuris laikas Tanė mo, Kovrinas pakilo ir nusiū 
nesijuokė ir nedainavo, visai bavo į savo kambarį; suprato,

(8)

riną. Jis dar kartą pasižiūrėjo navičių, kurį išbudino Tanės ką iki nuožulnaus upės kranto, 
į kėdę, bet joje nieko nematė, dūsavimai. Ji kreipėsi į tėvą: 
Tirpo kojos ir rankos. Kovri- —Nesirūpink, tai nieko... terasos laiptų. — Gerki pati.

Aš nenoriu.
Tane bailiom ir reikšmingom ras Semionavičius. — Nepfotin 

akim pažvelgė į tėvą, o paskui 
tartum kaltininkės balsu prata
rė:

— Vienas Dievas žino, ką 
jūs kalbate! — atsiduso Jego-

ga tokios kalbos nė klausytis.
— Tai ir nesiklausykite! 
Kovrinas negalėjo pakęsti, 

Andriuša, tu žinai, kad kad čia pat sėdėjo Jegoras Se-

— Kokie laimingi buvo Bu
da, Mahometas, Šekspyras, kad 
nei užjauslūs jų tautiečiai nei 
daktarai negydė nuo ekstazės 
ir įkvėpimo — porino Kovri
nas. -- Jei Mahometas būtų gė
ręs bromo mišinį nervam ap
raminti, dirbęs tiktai dvi va
landas į dieną, lakęs pieną, tai 
anas žymus vyras tebūtų pa
likęs didesnį prisiminimą, kaip 
jo šuva. Daktarai ir paslaugūs

jai, taip -šiurpiai juokeisi.... ir, 
be abejo, nemiegojai Dieve, 
mano Dieve! — Tanė net pra- liepus, Kovrinas išvyko į kai- Saulė jau buvo nusileidusi. bet ir pratrūko skundu:
virko. — Bet nesibijok, Andriu mą. Atgavo sveikatą ir dau vakarinė žara dar degė. Ją su- —Kam mane gydote? Bro-
ša, nesijaudink.... Dėl Dievo giau nebematė Juodojo Vienuo- po tamsūs debesys, žadėję aud mido mišinys, tysojimas be
meilės, tik nebūkštauk! lio. Gyveno pas uošvį, gėrė pie rą. Dabar dar buvo tylu, bai- darbo, šiltos maudynės, rūpini-

Ji taip pat apsivilko, žiūrė- ną, dirbd tiktai dvi valandas šiai tylu. Kovrinas išstovėjo a- masis kiekvienu mano gurkš-
damas į Tanę, Kovrinas pama- per dieną, visai negėrė vyno pie 20 minučių, įbedęs žvilgs niu, kiekvienu žingsniu — vi-
žu ėmė suprasti savo padėtį, ir metė rūkęs. nį į horizontą, iš kur anąkart sai tai mane gali iš proto iš-
suprasti Juodojo Vienuolio žo- Birželio 19 išvakarėse, prieš pakilo ir praslinko pro jį su varyti.... Aš jau pradedau jį
džius apie pamišimą. Eli jaus dieną, namie buvo va- vėju Juodas Vienuolis. Dabar prarasti.... Tiesa, aš turėjau di-

— Aš negaliu, ir aš nenoriu!

— Kodėl? — krūptelėjo Ta
nė. — Paaiškink, kodėl?

(bus daugiau)
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Pranciškonų .vasarvieteje NAUJOJE PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

i. 43

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garma jame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

kavimui ir tą dieną 1718 buvo 
vainikuotas Marijos paveikslas 
Trakuose, pirmas Lietuvoje.
(B.'d.) SS

čias ir basas. Kas kelios my
lias procesija sustodavo pailsė
ti ir išklausyti jėzuitų pamoks
lų. žmonės klausydavosi susė
dę ant žemės apie savo vyskupą 
Pamoksluose buvo raginama 
atgailoti ir melsti Dievą, kad 
pasigailėtų: nutolintų belaimės. 
O nelaimės buvo didelės. Nuo 
1600 metų ėjo karas su švedais, 
o dėl sausros užėjo dar badas 
ir maras tikra Dievo rykšte. 
Dar 1602 maras nusiaubė Vil
nių, o 1603 išplito visoje Lie
tuvoje. Pavasarį sausrą pakei
tė smarkūs lietūs; laukų beveik 
negalima buvo dirbti. Žmonės 
keliavo į Trakus prašyti atmai
nos ir Marijos užtarymo. S. 
Rastauskas rašo, kad procesijai 
išėjus į Trakus, debesys nus
linko, oras atsimainė ir ilgą 
laiką buvo gražus. Rudenį nu
noko brandus derlius.

AUŠROS VARTAI Vilniuje 
iškiloj kai Verkiuose po rusų 
pirmosios invazijos buvo įstei
gtos Kalvarijos. Ten keliauda
mi maldininkai vis dažniau sus
todavo Aušros Vartuose. Tačiau 
liko paprotys ruošti procesijas 
Žolinėje —Dievo Motinos Dan
gun Ėmimo šventėje (rugpiu- 
čio 15), o taip pat Marijos Gi
mimo šventėje (rugsėjo 8). Tą 
dieną dar Vytautas 1430 me
tais buvo pasirinkęs savo vaini-

GRAMERCY - Dept DA 
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tas. Lietuviai ir lenkai buvd. 
užėmę net Maskvą ir ėmę ją 
valdyti karalaičio Vladislovo 
vardu. Būdamas jau pats be
tų vos soste, Vladislovas
Vaza 1639 liepos 10 lankėsi 
Trakuose, atvykęs pagarbinti 
Dievo Motinos. Kiek ta švento
vė jau . buvo žymi, aišku iš to, 
kad popiežiaus nuncijus tą fak
tą suminėjo savo reliacijoje 
šventajam^ Sostui. ---------___

Kun. J. Vaišnora savo knygo
je “Marijos garbinimas Lietu
voje” (1958) riešingai pastebi, 
kad “pamaldumas ir pagarba 
Trakų Dievo Motinai... tapo 
ne vien tik privačių asmenų 
reikalas.. Trakų Dievo Motinos 
kaip kraštą ištikdavo didesnės 
nelaimės, šaukdavosi visa tauta 
Nors oficialiai niekam nepaskel 
bus, Trakų Dievo Motina tapo 
Lietuvos globėja. Tik vėliau, pa 
garsėjus Aušros Vartų Marijos 
pąveikslui, Trakai buvo lyg ir 
primiršti, nors prie paveikslo 
sukabinti ir vėlesnių laikų vo- 
tai rodo, kad čia Marija nenu
stojo dalinusi savo Sūnaus ma
lonių”.

GARBINIMAS ir garsėjimas 
stebuklais Dievo Motinos pa
veikslo Trakuose yra ankstes
nis už Aušros Vartas ir Šiluvą. 
Tai pirmasis ir seniausias Lie
tuvoje pagarsėjęs stebuklais 
Marįjos paveikslas. Jis jau bu
vo apkabinėtas votais, praslin
kus tik keliom dešimtim metų, 
kai buvo pastatyta švenč. Ma
rijos Aplankymo ’ bažnyčia - 
(1409) ir didžiajame altoriuje 
įkeldintas paveikslas. Bet ilgai 
dar nebuvo registruojamos nei 
didesnės žmonių procesijos į 
Trakus nei atskirų žmonių pa
tirtos malonės. Tikslesnės ži
nios tėra nuo XVII amžiaus pra
džios, bet ir jos yra ankstes
nės už hitas šventovės Lietu
voje. Šiluva ima garsėti nuo 
1612 metų, Žemaičių Kalvari
jas — 1639, Aušros Vartai Vil
niuje ir Vilniaus Kalvarijos — 
nuo XVII amž. antrosios pusės, 
kai Trakai pirmojo rusų įsiver
žimo buvo apgriauti (1655) ir 
sustojo augę, o Vilnius atsista
tydino. Ligi to laiko procesijos 
iš Vilniaus buvo daromos į 
Trakus.

čiams kunigams pasveikinimo 
ir įžangos žodį. Susirinkimui 
pirmininkavo prel. Pr. Juras ir 
sekretoriavo kun. A. Paškevi
čius. Įvairūs pranešimai ir dis
kusijos tęsėsi tris valandas.

Tarpe dalyvių susirinkime j 
buvo prel. Msgr. Pr. Virmaus- 
kis, prel. Pr. Juras, prel. M. 
Krupavičius, kun. B. Gaurons- 
kas, kun. P. Juraitis, kun. V. 
Puidokas, kun. St. Yla, kun. J. 
Petrauskas, kun. Gradeck, kun. 
J. Rikteraitis, kun. J. Vilčiaus- 
kas, kun. W. Pranskietis, kun. 
A. Jankauskas, kun. Z. Smilga, 
kun. Martinkus, kun. J. Juškai- 
tis, kun. V. Paulauskas, kun. 
J. Matutis, kun. A. Paškevičius 
ir keletas tėvu marijonų.

Baigus susirinkimą, visi išsi
skirstė pasiėmę naujos ener
gijos ir naujų idėjų savo veik
iat (J.).

kai, miestiečiai, o daugiausia 
liaudies. Ji keliavo iš artimes
nių ir gana tolimų apylinkių: 
Rūdiškių, Onuškio, Aukštadva
rio. Varėnos, Eišiškių, Valki
ninkų, Merkinės, Daugų, Stak
liškių, Darsūniškio, Rumšiškių 
ir net Kauno. Trakai tada bu
vo garsiausia ir centrinė Mari
jos garbinimo šventove. Ją lan
kė vyskupai, popiežiaus nunci
jai, karaliai ir karalienės.

Kai karalius Zigmantas Vaza 
kovojo su rusais dėl Smolensko 
(1611), į Trakus melsti perga
lės buvo atvykusi jo žmona 
Karalienė Konstancija, lydima 
garsaus Vilniuje pamokslinin
ko jėzuito Skargos. Smolens
kas, kurį Lietuvos kariomenė 
laikė apsiautus! dvejus metus, 
po trijų mėnesių buvo paim-

Atskleidus tikrai tragišką mū
sų tautos, o drauge ir mūsų 
motinų padėtį, ji kvietė mo
tinas ir sunkiausiais gyveni
mo akimirksniais išlikti did
vyrėms ir tikėjimą lietu vų 
tautos atetim perduoti jauną
ja! kartai. Pusvalandį truku
si kalba visų buvo susikaupu
siai išklausyta.

Meninėje dalyje deklamavo, 
skaitė; dainas -įscenizavo ir 
dainavo skautės^ ir skautai, 
moksleiviai ateitininkai ir 
DLK Birutė draugijos mer
gaičių choras.

Scena buvo papuošta stud. 
A. Barakausko.

Visas minėjimas neužtruko 
per ilgai ir praėjo gana sklan
džiai. ’

PROCĘSUOS į Trakus po to 
buvo daromos kasmet. Iš Vil
niaus keliavo atskirų bažnyčių 
brolijos, — Vilniaus.. akademijos

MARO METAIS (1603) yra^profesoriai su studentais, didi-' 
žinoma pirmoji garsi ir įspū
dinga procesiją iš Vilniaus į 
Trakus. Ją aprašo jėzuitų isto
rikas S. Rastauskas. Jėzuitai 
buvo vieni iš pirmųjų, kurie 
pradėjo organizuoti dideles 
žmonių procesijas į Vilniaus 
bažnyčias ypatingom pamal
dom, kad permaldautų Dievą. 
Tose procesijose gausiai daly
vaudavo jėzuitų mokyklų auklė 
tiniai, jų vadovaujamos Mari
jos sodalicijos nariai ir būriai 
maldininkų.

Procesiją į Trakus 1603 su
ruošė Vilniaus vyskupas Bene
diktas Vainius, padedamas vie
nuolių jėzuitų. Vysk. Benedik
tas Vainius turėjo ypatingą pa
maldumą į Trakų Dievo Moti
ną. Visą kelią, apie 18 mylių, 
drauge su maldininkais ėjo pės-

ŠV. JONO NEPAMUKO koplytHS Trrtą ėt icprio* ^te
moje matosi šv. Marijos Aplankymo baĖnyCt*. Koplytėle statyta ant 
stulpo, kuris kitados buvo skirtas pagerbti karalių Zigmantų Vazų.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta Įf. paduotos ..kai
nos šių dalykų: ‘

1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir 

vaikams.
3. Visokių rūšių odos.
4. Gatavi batai.
5. Įvairūs laikrodžiai.
6. Foto aparatai.
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių 

kainas yra nuo $39.00 iki $1,120.00.
8. SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos.
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, ku

ri tinka visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptuo
sius mezgimo siūlus. ' ,

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės su šių kalbų raidy
nais: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių 
ir anglų.

11. Vaistai, gaminti Anglijoj, J.A.V., Vokietijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Prancūzijoj ir Sov. Sąjungoj.

Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria 
kalba rašytus receptus.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad 

visados galima gauti dar kainoraštį mūsiškių standartinių 
siuntinių, kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntinių kai
nos yra tarp $29.00 ir $80.00. Pavyzdžiui :

1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pa
siuntimu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, 
kurį sudaro 6‘X> jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar 
moteriškiems kostiumams.

2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) 
galite pasiųsti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 paltams.

3. Už $49.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite 
pasiųsti 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams.

4. Už $79.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite 
pasiųsti 23 jardus vilnonės medžiagos 7 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.

O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standarti
nius siuntinius su vilnonėmis medžiagomis, pamušalais, ba
tais, megztiniais ir kt.

Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums spe
cialiai gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žymi 
jose “Made in England”, o tai padidina jų vertę Lietuvoje.

SIUNTĖJŲ PREKES
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame per

siųsti į Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntė
jams pageidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta 
prekių, pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors 
standartinis siuntinys.

Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be 
perkrovinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniš
kai per 3-5 savaites. Pageidaujant siunčiame ir oro paštu.

MES UŽTIKRINAME, kad
1. Siuntinys palieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba ne

mokamai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame 

Londone, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.
4. Siunčiamas tik tokios prekės, kokios remiantis apra

šymu ar pavyzdžiais būna užsakytos.
MOKĖJIMAI
Mokėjimus mes priimame:
a) asmeniniais čekiais,
b) banko čekiais,
c) tarptautiniais piniginiais orderiais,
d) britų piniginiais orderiais,
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.
MES SIŪLOME:
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius 

per kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių įsiparei
gojimų paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su 
mūsų kainomis ir mūsų prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję dau
gelio lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad di
desnė apyvarta mažina kainas ir kad mus remdami jūs 
sutaupote apsčiai savo pinigų*

UTHVANTAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street 
Ix>ndon, W. 11 
Great Britain

S.A. Poškevičiai šiemet šven
čia 50 metų vdeybų sukaktį.

Adolfas Paleckis, praleidęs 
kelis mėnesius Floridoje, vasa
rai sugrįžo į Pittsburghą. •

Tėvas Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
laikraščio reikalais lankėsi 
Pittsburghe ir kitose artimose 
lietuvių kolonijose. Kas, „užsisa
kys Darbininką per birželio mė
nesį, laikraštį gaus visus me
tus tik už 5 dol. Darbininkas 
laukia daugiau žinių iš Pitts- 
burgho. Jeigu kam būtų sunko 
ka rašyti lietuviškai, redakcija, 
gavusi korespondencijas anglų 
kalba, sulietuvins. A. Ž.

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai—naujos atpigintos kainos

Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo 
mums teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių 
tautiečių, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE dabar gali 
jau tikrai iš esmės sumažinti kainas praktiškai visiems tiems 
daiktams, kurie siunčiami į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O 
dabar Bendrovei dar malonu pasirodyti visuomenei su savo 
nauju, padidintu, iliustruotu katalogu lietuvių kalba. Esame 
taip pat atspausdinę katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių 
kalbomis.

NAUJĄJA PALANGĄ
į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
nemažas lietuvių skaičius atvykstant va
saroti.

TŪKSTANČIAI SUTINKA 
kad pinigai yra geriausia prie
monė padėti jūsų artimiesiems ir 
draugams U S S R. Nėra muito, 
nemokama taksų, nereikia daiktų 
supirkti, pakuoti. Galima siųsti 
visokias stirnas — dideles ir ma
žas. Kasdien vis daugiau ir dau
giau gėrybių galima gauti pirkti 
U S S R ir tai žemom kainom. 

pamėginkite:

šiemet suėjo 25 metai, kaip 
Homestead Šv. Petro ir Povilo 
parapijoje klebonauja kun. E. 
Vasiliauskas. Vietinės draugi
jos ir parapijos komitetas ge
gužės 17 surengė ELKS klubo 
svetainėje pagerbimą, kuriame 
dalyvavo daug parapiečių, val
džios žmonių.

Banketas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Parapijos 
choras ir mokyklos vaikai, va
dovaujami vargonininkės Elz
bietos Straitef, išpildė progra
mą — pašoko ir padainavo lie
tuviškų dainų.

Buvo sveikinimo kalbų, įtei
kta dovanų. Kun. E. Vasiliaus
kas išreiškė padėką visiems at
skirai.

Banketo parengimui vadova-

Balandžio 28 įvyko Bostono 
ir Connecticut valstybės kuni
gų vienybės susirinkimas Ma- 
rianapolyje aptarti įvairias ak
tualias dvasines problemas ir 
ateities veiklos planus.

Suvažiavimas prasidėjo gra
žiai paruoštomis vaišėmis ir 
pietumis. Po valgių sekė susi
telkimo valandėlė visiem kuni
gam dalyvaujant šventoje Va
landoje Marianapolio koplyčio
je. Pamaldoms vadovavo kun. 
B. Gauronskas. Pamokslą apie 
kunigystę ir Šv. Sakramentą pa 
sakė prel. Pr. Juras.

Baigus šv. Valandą, kunigai 
susirinko į vienuolyno Glad- 
dings salę ir pradėjo posė
džius. Susirinkimą atidarė Ma
rianapolio namo vyresnysis 
tėV. Juozas Dambrauskas, MIC, 
tardamas susirinkusiems sve-

Motinos dienos minėjimą 
Detroite surengė LB Detroito 
apylinkės valdyba. Gegiižės 
10, tuoj po sumos, žmonių pri
sirinko pilna ispanų salė. Prie 
durų mergaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, sveikino 
atvykstančias mamas,. priseg- 
damos visoms po gėlę. Vaikai 
gavo saldainių.

Dienos kalbėtoja Aldona 
Augustina v įčienė, pakviesta iš 
Clevelando, savo kalboje pa
brėžė dvasinės motinystės pra
našumą ir motinos auklėto
jos — mokytojos vaidmenį.

NEW HAVEN, CONN.
Lituanistinė mokykla .užbaigė 

mokslo metus.
Jau keletas metų čia veikia 

lietuvių bendruomenės išlaiko
ma šeštadieninė lituanistikos 
mokykla. New Haveno lietuvių 
kolonija nėra gausi ir mokykli
nio amžiaus vaikų nedaug, šiais 
metais mokyklą lankė pradžio
je 13, vėliau 8 vaikai. Mokyk
lai vadovauja ypatingai darbš
tus ir tam darbui pasišventęs 
mokytojas E. Raikenis.

Derinantis prie tikybos pamo 
kų dėstymo užbaigimo, gegužės 
23 užbaigtas mokslas ir litua
nistinėje mokykloje, o sekančią 
dieną sekmadienį įvyko iškil
mingas užbaigimo aktas.

, Ta proga buvo surengta vai
kučiams išvažiavimas — gegu
žinė gražiame Roosevelto par
ke. Į užbaigtuves susirinko ne 
tik mokiniai su tėveliais.

Kalbėjo L B Hartfordo apy
gardos pirm. K. Bagdonas ir 
mokyklos vedėjas E. Reikenis, 
kuris taip pat mokiniams įtei
kė po dovanėlę, LB skirtą lie
tuvišką knygą ir atsisveikino 
su savo mokiniais iki rudens. 
Po kalbų buvo bendrai pasivai
šinta ir vėliau įsitraukta į lie
tuviškus žaidimus. (S.H.)

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS 
Vasarotojai priimanti nuo biržeHo 21 d. iki rugsėjo 8 d. 

Pr&šome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FBANCISCAN F ATKERS, Kennebuakport, Maine '

(Nuo birželio 25 — Tel. 7-2771)

PINIGAI
LIETUVA

yo Pranas Dimša, jam talkino 
M. Tamasonienė ir M. Urasek.



IŠ VISUR

Baltimorės žinios

KUKLAUS KUNIGO DIDELI DARBAI LIETUVIŠKOJE PARAPIJOJE

laimingai grįžo namo.

PHILADELPHIJA. PA.

EL. 4-1570

OSTERVILLE MANOR. Ine., VASARVIETĖ. Right this minute!

kurtoje Jūs praletalte atostogų, būsite patenkinti. ALBERT F. PETERS

gramas, sustota ties Baltų na
mais, kur pačios patalpos jau- 
Idos. Kaip žinia, patalpom nau
dojasi ne tik lietuviai, bet ir 
latviai su estais, tai teko pri 
sitaikinti ir šventę rengt ta

is LRD PREMIJOS {TEIKIMO. H k. į d. St. Zobarskas, L. Andriekus, B. Pūkelevičiūte, laureatas K. Bradūnas (kalba), J. Bra
zaitis, Pr. Naujokaitis. Nuotr. V. Maželio.

Montrealio ir Faustas Kirša iš 
Bostono. Tik šventės išvakarė
se Faustas Kirša pranešė, kad 
serga ir negalės atvykti.

Taip pat šventėje .negalėjo 
dalyvauti ir draugijos pirminin 
kas J. Tysliava. Jis seniai bu
vo pažadėjęs vykti į Chicagą.

You need Burglary Insurance!

Call us...

JONAS MILA5IUS-MILAS, Ma- 
rianapolio kolegijos 1959 metų ge
riausias mokinys (valeditorian), 
ateitininkų kuopos pirmininkas. 
Noutrauka iš kolegijos laikraščio 
‘The Golden Knight”.

Dės Moines mieste Iowos vals
tybėje. Mūsų tinklininkės taip 
pat dalyvavo ir šiose varžybo
se, gaila tik, nesėkmingai.

S P

Mūsų šūkis — VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POILSI

Aateities birželio numeris

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauskas, Salesman

Gegužės 17 Clevelando lietu
viai paminėjo Šv. Mergelės Ma
rijos NP parapijos klebono 
kun. J. Angelaičio kunigystės 
25 metų sukaktį. Iškilmingą
sias pamaldas savo statydinto
je bažnyčioje atlaikė pats jubi-

JUBILIEJINIUS METUS 
PRADEDANT

me 
ra-

Vida Augulytė, Notre Dame 
mokinė, laimėjo vad. National 
Merit ' Šcholarship. Pradinėse 
varžybose dalyvavo 480 tūks
tančių mokinių. Į finalines var
žybas pateko 10 tūkstančių, lai
mėtojais atrinkti 850, iš jų Cle- 
velandui atiteko 15, tarp jų yra 
ir mūsų Augulytė. Todėl jos 
laimėjimas yra labai didelis. 
Mums reikšmingas tuo, kad di
džiojoj amerikiečių spaudoj ji 
visur buvo pristatyta kaip lie
tuvaitė, baigusi privatinę lietu
vių mokyklą, besidominti tau-

čių ir skyrių in- 
ciatyvos, sumanumo ir pasiruo
šimo, o ypatingai, jei akcija su
silauks aktyvios paramos iš ger
biamųjų dvasiškių pusės.

Centrui labai įdomu būtų pa
tirti, kokios reakcijos minėji
mas susilaukė iš visuomenės 
pusės, todėl rengėjai labai pra-

ši vasarvieti naujai atremontuota, turi 60 kambarių su visais 
poilsiui reikalingai* įrengimais. —• 061 smulkesnių informacijų 
ir kambarių uhakymo kreiptis tiuo adresu:

dėkingumas yra taip pat dalis
tautinio mūsų silpnumo. Renk- sav0 kullūrinius ¥akaras vėl 
tą valandą įvykusiose vaišėse pradedame lankyti žiūrėdami 
jubiliatas buvo pagerbtas gau- jų vertingumo, ne rengėjų eti- 
siai atsilankiusių parapiečių ir kečių. Tai neabejotinai naudin-

DARBININKAS po Vainiku 
dienos savaitgalio išeis tik vta 
nas savaitėje, birželio 3, trečia* 
dienį. Korespondencijos ir pra
nešimai bei skelbimai, skiriami 
penktadienio numeriui, redak
ciją turėtų pasiekti diena anks
čiau, negu paprastai, kad patek
tu j minėtą numerį.

— Fordhamo univerditeto, 
New Yorke, Lituanistikos Insti
tuto paskaitom užsirašyti rei
kia iki birželio 15. Registraci
ja liepos 2-3. Paskaitos prasi 
deda liepos 6. Jos truks- ligi 
rūgpiūčio 14.

— Detroite Lituanistikos In
stituto paskaitom Fordhamo u- 
niversitete galima užsirašyti pas 
LB apylinkės pirmininką Vy
tautą Kutkų, 1610 Scotten Avė. 
Detroit 9, Mich., telef. TA 5- 
3846.

— Washingtone susikūrė a- 
teitininkų sendraugių skyrius; 
valdybą sudarė dr. VI. Vilia
mas, A. Vasaitis ir J. Raulinai-

Balfo Centras
1959 m. gegužės 18 d.

Pradedant jubiliejinius Atei
tininkų Federacijos metus, 
MAS Centro' Valdyba pirmą 
kartą organizuoja JAV ir Ka
nados vyresniesiems mokslei
viams ateitininkams 2 savai
čių vasaros stovyklą ALRKF 
Dainavos stovyklavietėje, Man- 
chester, Mich. nuo liepos 26 
ligi rūgpiūčio 8.

Šiai stovyklai paruošta įvai
ri ir Įdomi programa. Čia lie
tuviškoje aplinkoje ir nuotaiko
je jaunimas pailsės kūnu ir at
sigaus dy-asią^ ■**?'?*-

Rugpiūčio 1-2 stovykloje į- 
vyks jiškilmingas jubiliejinių 
metų atidarymas, į kurį suva
žiuos visų trijų Sąjungų nariai.

Stovyklai vadovaus šioje sri
tyje patyrę studentai ir sen
draugiai. Mokęstis — 20 dol. 
vienai savaitei. Registruojama- 
si pas kuopų globėjus bei val
dybas arba pas Vacį. Kleizą, 
7248 S. Fairfield Avė., Chica- 
go 29, m., tel. RE 7-0583.

Platesnės informacijos apie 
stovyklą bus skelbiamos “Drau
ge” ir “Ateityje”.

Taip prasideda galbūt vi
siems žinoma maldų knygelė 
“Marija, gelbėk! mus”, šią kny
gelę perskaičius, aiškėja, kokį 
didelį kūno ir dvasios ' vargą 
kenčia lietuviai tremtiniai Sibi
re. Kaip maža reikėjo, kad ir 
mes būtume kartu su jais ar
ba jų vietoje.

spaudoje pavadinimu “Baisusis čių.
Birželis” atsišaukimą, raginda- šitokis, visuotinio masto mi
mas apskritis, skyrius, patrio- nėjimas daromas pirmą kartą, 
tinęs organizacijas bei draugi todėl labai svarbu, kad jis pa- 
jas jungtinai ruošti parengimus sisektų ir moraliniai ir mėdžia- 
su prakalbomis ir rinkliavomis, giniai. Tatai pareis nuo apskri- 
Ypatingas jo prašymas — ger
biamiems dvasiškiams atlaikyti 
pamaldas už tautos kankinius 
ir organizuoti atitinkamus mi-

Gegužės 24, sekmadienį, Bai- Bradūnui Nėw Yorke įteikta premija 
tų namuos New Yorke įvyko * _ ». .
pirmoji čia rengta Lietuvių Ra
šytojų Draugijos šventė ir pre
mijos įteikimas.

Premija buvo paskirta prieš 
savaitę, gegužės 16. (Jury ko
misiją sudarė: L Andriekus, 
J. Brazaitis, A Landsbergis, V. 
Maciūnas, N. Mazalaitė). Pre
mija balsų dauguma atiteko Ka 
ziui Bradūnui už jo eilėraščių 
rinkinį — MORENĄ UGNYS. 
Tą patį vakarą naująjį laurea 
tą telegrama pasveikino Rašy
tojų Draugijos Valdyba.

Pati šventė buvo seniai reng 
ta ir planuota. Pradžioje norė
ta surengti didesnėje salėje, 
bet, prisiminus, kad žmonės 
mažai lanko literatūros vaka 
rus ir grynai kultūrines pro-

pirmininkas Pr. Naujokaitis, 
kuris- ir vadovavo premijos į- 
teikimo iškilmėm.

Pirmiausia savo žodyje 
Naujokaitis prisiminė šiais 
tais mirusį draugijos narį 
šytoją Igną šeinių ir tą dieną 
minią John Foster Dulles ir 
kvietė juos pagerbti atsistoji
mu.

Į preziudumą pakvietė lau

hr
Htum kchw «h uuomn bmmt

Office: 
116-55 QUEENS BLVO. 
FOREST MILLS, N. Y.

— Chicagoje LF Bičiuliai iš
sirinko naują skyriaus valdy
bas: dr. J. Kižys, V. Sinkus, 
Ed. šulaitis, V. Baleišytė ir M. 
Sodonis; pirmininkaus dr. Juo
zas Kižys. ■

— Prof. Kazio Būgos žmo
ną — našlė yra’-atsidūTttst stHT- 
kioje padėtyje. Ji yra netekusi 
regėjimo nuo 1939 m. Atvyku
si Amerikon, ji gyveną iš kuk
laus savo dukters Gražinos už
darbio. Paskutiniu metu Gra
žina sunkiai susirgo, turėjo 
svarbią operaciją ir dar tebė
ra ligoninėje. Joms labai reika
linga pagalba. Visuomenė pra
šoma jas paremti savo auko
mis. Aukas siųsti: Dr. Antanas 
Kučas. 324 Monroe Avė., Sran- 
ton 10, Pa.

Manchester, N. H. gegužės 
21 buvo palaidotas Domininkas 
Taparauskas, vienas iš pirmų
jų lietuvių, atvažiavusių prieš 
60 metų . New Hampshire iš 
Lietuvos. Velionis buvo ilga
metis Darbininko skaitytojas, 
LD Sąjungos narys, priklausė 
ALRK suvienijimo 119 kuopai 
ir D. Kunigaikčio Vytauto pa- 
šalpinei draugijai. Apie 30 me
tų pragyveno iš kambarių ir 
būtų nuomavimo. Gegužės 17 
nuomininku apsimetusio plėši
ko buvo apiplėštas ir nužudy
tas. Paliko žmoną ir du sūnus. 
Mirė 77 metų .

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J, Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Sezono pradžia birželio 14 d.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
P. O. LANYS 1248 VVaverly PI.. Elizabcth, N.J.

Tel.: EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park, N.J.

Tel.: PR 4-6084

darbą, savo artimiesiems. Tie, 
kuriuos Dievo Apvaizda apsau
gojo nuo suėmimų ir ištrėmi
mų jų artimųjų, turėtų ytin bū 
ti duosnūs. Tūkstančiai ištrem
tųjų bei kahnamųjų pasaulyje 
neturi nei giminių nei artimų
jų. Jų kančias palengvinti ima-

Vainikų dienos minėjimo 
programa Holy Redeemer kapi
nėse gegužės 30 prasidės pa
maldomis 9 vai. Mišias aukos 
karo veteranas kun. A. Drangi
nis, legijonierių kapelionas. Per 
pamaldas giedos šv. Alfonso 
par. vaikų choras. Po mi
šių bus įdomi programa. Minėji 
mą rengia Amerikos lietuvių Viešpatie, sujunki mus visus ribę meile' 
legionierių 154 postas ir jų pa- vienybėn gyvu tikėjimu, nepa-

(Nukelta Į 6 psl.) laužiama viltimi ir nežinančia

BURGIARS are on lookout 
Perteps watching your home 

Right this minute!
Don't take chances.

svečių. Čia jį paveikino visa ga kultūriniam mūsų gyveni- 
eilė organizacijų. Programą at- mui, tai naudinga mums pa
liko sol. J. Kazėnas ir sol. Va- tiems, draugėn sueinantiems 
lančik (slovėnė), muz. R. Bra- savo menu pasigėrėti, kaip kad 
zaitienės pianinu palydimi. buvo šiame 'koncerte, arba jau- 

nųjų priaugančiųjų jėgų paska
tinti, kaip kad buvo “Dirvos”

Gegužės 16 įvykęs mūsų so- surengtame konkursiniame kon- . . . .. ..
Iistv.fr. Bičktonės ir St. Baro certe. Pagaliau atskiro gero žo- eme ,otaa-

misijos atstovus: J. Brazaitį ir 
L. Andriekų, draugijos iždini- 
ninką St. Zobarską ir viešnią 

ūš Montrealio B. Pūkelevičiūtę.
Apibūdinęs kūrybos esmę, 

Pr. Naujokaitis pasidžiaugė au
gančia lietuvių literatūra, ski 
narnomis premijomis ir kvietė 
jury komisijos atstovą L. An
driekų perskaityti premijos 
skyrimo aktą. Padą premiją— 
500 doL'— įteikė draugijos iž
dininkas St. Zobarskas. Čia pub 
lika palydėjo karštais ploji
mais. Premija sutelkta iš įvai

(Nukelta į 8 psl.)

Devintasis Balfo seimas pri- si Baltas, siųsdamas vaistus, 
drabužius ir pan. Kuo daugiau 

-Barausko koucMtas (akom- džio taip pat nusipelno Bičlde- . « aukosime Baliui, tuo įgalin-
"*** tautos tragedijų menesj, sime jj teikti pašalpą didesniam

FIRE, CASUALTY, LIFE 
AUTOMOBILE AND BUSNESS 

FOR FAST ACTION

Balfo seimo nutarimu, birže
lio mėnuo yra skirtas vargstan
čių ir kenčiančių lietuvių prisi
minimui ir šelpimui. Philadelp- tiniais lietuvių šokiais ir lietu- 
hijos 52 skyriaus Balfo valdy- višku gyvenimu apskritai. Au- 
ba birželio mėn. skelbia visuo- gulytė suteikė lietuviams dide- 
tiną rinkliavą, kurią maloniai lę garbę, ir todėl šiuo jos lai- 
sutiko globoti ir remti mūsų mėjimu nuoširdžiai džiąugia- 
lietuviškų parapijų klebonai, mės. Ji gauna stipendiją ir stu- 
Balfo valdyba prašo visus pa- dijuos matematiką WesternRe- 
remti šią rinkliavą savo darbu serve universitete. Ko geriau- 
ir dosnia auka. Daugiausia au- sios jai sėkmės.
kų surinkusiam valdyba skiria 
dovaną — tautiniais raštais pa
puoštą pagalvėlį. Taip pat pras- žaibo klubo motery tinkli- 
šo moteris neužmiršti būsimos nio komanda, nugalėjusi savo 
loterijos ir jai paruošti ką nors varžoves, iškopė į pirmąją vie

tą Ohio valstybėje. Tai atida
rė jai duris į visos Amerikos 

Balfo 52 skyriaus valdyba laimėtojų varžybas, vykusias

A COMPLETE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE

Jonas lipton — Lietuvnin
kas, naujas Govans Grill kavi
nės ir , restorano savininkas, 
5244 York Road, gegužės 19 
tupėjo savo biznio „ iškilmingą 
atidarymą. Nauji šeimininkai 
susirinkusius svečius skaniai 
pavaišino. J. Lietuvninkas ant
rame pasauliniame kare tarna
vo JAV aviacijoje lakūnu, yra 
laįiąi ipalonaus būdo^ip, karių 
Su savo žmona Sofija, per 
trumpą laiką puikiai savo sve
čiams užsirekomendavę. Anks
čiau šią vietą turėjo J. Kašin- 
skas, jam mirus, žmona biznio 
viesti nepajėgė ir pardavė Lie
tuvninkams.

Mokslo metę užbaigimas šv. 
Alfonso parapinėje mokykloje 
bus birželio 7 d., 3 vai. p.p. 
Šiemet mokyklą baigia 14 mer
gaičių ir 11 berniukų. Kiekvie
nais metais mokykla paruošia 
mokslo metų baigimo progra
mą. Seserys kazimierietės ir 
šiais metais deda daug rūpes
čio ir pastangų, kad vaikučiai 
būtų gerai pasiruošę, o progra
ma nauja ir originali. Visi pa- liatas, asistuojamas kunigų K.
rapiečiai prašomi šiose iškil- Širvaičio ir P. Dzegoraičio. Kai
mėse dalvvauti. savo pamoksle kun. K. širvai-

Sodaliečiy išvažiavimas i tis pastebėjo, klebonas kun. J. 
Longwood Gabens prie Wil- Angelaitis savo sukaktį švenčia 
mington, Delaware, sekmadie- kukliai, nes kuklus ir jis pats, 
nį, gegužes 24 labai gražiai pa- Taik darbai jo Pamaldų panavo muz Kučiūnas) daug nės ir Baro koncerto rengėjai . ... . . ... ..... . -
vyko. Sodalietės su savo dva- metu, be muz. R. Brazaitienes įu0 &isk ė B ut mū va. _ clevelando jaunimo stovyk- ””|e skaro"1 musl< vargstančių įau
stos vadu kun. 1 Dranginiu ir vadovaujamo parapijos choro, karų. visų pirma jį išskyrė pa- los globos komitetas (daugiau- P« ■/ Balfo v.|.us mMmsp liečiu.
kitais svečiais aplankė gražiuo- taip pat giedojo ir muz. AM. tys soUstai. BHję j dainos me. sia koncertui dirbo komiteto Vykdant t, seimo nutanmą, Visi nuoširdžiai prašomi au 
sius sodus ir parkus, grožėjosi Mikulskio vadovaujamas čiur- „„ „lk5hlmas -r„^i „asi. niml. s i^nia„fitas nariai v Balfo pi™'nmkas Kan. Dr. J. kų nnkimo reikalu paklabenti 
puikiu pavasario gamtos žalu- lionio ansamblio vyrų choras.
mu ir visi patenkinti vakare Tai teikė pamaldoms grožio ir

įspūdingumo. Deja, į šias pa-
Vasaros pamaldų ~ tvarka šv. maldas Clevelando lietuvių ne- 

Alfonso bažnyčioje prasidės prisirinko tiek, kiek ju priva- 
sekmadieni, 7. Parapi- lėjo tokju raomentu būti Ne. 
jos choras, kuris taip gražiai 
gieda sekmadienias per sumą, 
vasaros mėnesiais atostogaus.

1120 E. JERSEY ST. 
Elizabeth, N. J.

no aukštumas. Teklei ju pasi- pirm. S. Laniauskas, nariai V. o v ... . . , . . .. - v .klausyti susirinko beveiki- Pociūnas, V. Palūnas, P. Kito- ® lfK°nC^. P351“"18 v“le™ duns orgamzaajų, klubų ir j-
kordinis Clevelando ir jo apy- rys ir kt). Jie gerai koncertą Balfo Padallnlams f paskelbė mom, ūek savųjų, tiek kitatau-
linkų lietuvių skaičius. Tai bu- reklamavo, išleido puikią jo
vo graži ir entuziazmo kupina programą, pataikė tvarką pa-
publika, solistus pasitikusi ir ties koncerto metu, dėl to bu-
palydėjusi plojimų audra. Gali- vo patenkinti ne tik gausūs
me vėl. džiaugtis, kad slūgsta svečiai, bet susilaukė efekty-
bei rimsta politinės aistros,, ir vios paramos taip pat ir ALRK

Federacijos jaunimo stovykla 
Dainava, kuriai būsiąs perduo
tas apskritas tūkstantis, dol. 
gryno koncerto pelno, žodžiu, 
buvo duotas ir geras koncer- .. . , . .* * *-. i i Birželis jau čia pat, taigi patstas, ir pasiektas tas tikslas, ku . .. « • i •. ... . ’ metas sukrusti. Parinkimas lai-nam jis buvo rengtas. . . . . ... _r_ , .J ° ko ir vietos pirklauso grebia-

* miems klebonams, apskričių ir
skyrių vadovybėms. Svarbu, šomi siunčiant surinktas aukas, 
kad į minėjimą atsilankytų nors trumpai painformuoti Cen 
kiekvienas lietuvis, kurio širdis trą, kaip buvo minėjimai ruo- 
neatšalus šalpos darbui. Mažai šiami ir kaip jie pasisekė, 
terasi lietuvių, kurių nepalietė 
baisioji 1941 metų birželio tra
gedija. Jie pirmieji ištiesė pa
galbos ranką ištremtiesiems, 
kaliniams ir grįžusiems iš trem
ties, bet be teisės į pastogę bei šią savaitę išsiuntinėjamas skai

tytojams. Jame skelbiamas a- 
teitininkų jubiliejinio kongreso 
atsišaukimas, V. Vygantas rašo 
Pax Romana, duodamas platus 
reportažas apie pranciškonų 
gimnaziją Kennebunkporte, 
Me. Kitas numeris išeis po va
saros atostogų.

OSTERVILLE MANOR, INC 
OSTERVILLE, CARE COD,MASS.
Tel.: CArcfcn 8-6991

Iistv.fr
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SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!

MO 8-7034
Siųskite Jūsų

pakietus į USSR

Mūsų patarnavimo

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO
M u* v kaino* vyru drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

COMPLETE REPAIRS 
24 HOUR TOWTNG SERVICE 
- AT REASONABLE PRICES 

CENTERVICTOR’S SERVICE 
115 So. Terrace 

Mt. Vernon, N.Y. —

CUSTOM A W N I N G S 
Ali types of awntngs

CANVAS — ALUMINUM — FIBERGLAS for Stores, homes. terraces. patins
FREE ESTIMATES: — Mentfon thls ad and get an extra 20% DISCOUN’T 

OUTDOOR CHAIRS RECOVERED
C A P RI AWNING & SHADE

6514 20th AVĖ. (near 65th SL) Bklyn, N.Y. TE 7-4455 or TE 7-1800

moterys katalikes
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Motetų Organizacijų Sąjungos 
' valdybos posėdis buvo sušauk
tas geg. mėn. pradžioje New 
Yorke. Valdybos pirmininkė 

/ M. Galdikienė pranešė apie 
nuveiktus' darbus, padarė kai- 
kurių pataisų bei naujų suma- 

' nymų, kvietė suaktyvinti vieti
nę pagalbą, remiant tarptauti
nę katalikių moterų veiklą. G. 
Kaneb, valdybos vicepirminin
kė, specialiai atskridusi iš Wor- 
chesterio j posėdį, siūlė pla- 
Čiau informuoti visas Amerikos 
lietuvių katalikių moterų orga
nizacijas ir kuopas apie PLKOŠ 
tikslus, darbus ir reprezentaci
ją tarptautinėje dirvoje. G. Ka
neb įteikė 20 dol. PLKOS rė
mėjų fondui. Dr. N. Bražėnai
tė — sekretorė, dr. A. Šlepe- 
tytė — ižd., M. VVatkins A.L. 
R. K. Moterų II vicepirmininkė, 
dalyvavusi kaip viešnia posėdy
je, gyvai prisidėjo prie einamų
jų reikalų svarstymo. Tamp
resnių ryšių sustiprinimui nu
tarta išsiuntinėti, informacinio 
pobūdžio raštus visiems sky
riams, išrinkti vietines atstoves 
ir sustiprinti PLKOs finansinę 
padėtį. Posėdis. Įvykęs dr. A. 
Slepetytės bute, praėjo darnio
je ir darbingoje nuotaikoje. _ 

(M2)

FOR RELIADLE ANO - DE- 
PENDABLE SERVICE.

't t L E AND Te O BAZĖ O 
ARTHUR LORENZO A SONS,

White Plato*, N. Y. 
WHite Plato* 9-8673 WHGLE HEAD 

38.do — ASK FOR EKT. 5

a

T

Baltimores žinios
(Atkelta iš 5 psl L

dėjėjos. Visi kviečiami iškil
mėse dalyvauti.

Reynold Penn —Penkaus- 
kas, buvęs Amerikos lietuvių 
legionierių posto komadierius. 
šiomis dienomis sunkiai serga 
ir guli karo veteranų ligoninė
je Fort Howard, netoli Edge- 
mere. Maryland.

Elžbieta Garvienė, senosios 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje, mirė pirmadieni, 
gegužės 18, Bon Secour ligoni
nėje. Velionė buvo veikli šv., 
Alfonso parapijos narė. Palai
dota iš šv. Alfonso parap. baž
nyčios gegužės 22 Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko liūdintis 
sūnus Juozas ir dukterys An
tanina. Elena. Stasė, Rūta. Ona 
ir eilė anūkų.

šeštadieninės mokyklos mok 
slo metų užbaigtuvės bus sek
madieni, gegužės 31, 5 vai. p.p., 
šv. Alfonso par. salėje. Moky
klos mokytojai su mokiniais 
stropiai ruošiasi užbaigtuvių 
programai. Bus ne tik eilinis 
mokslo metų užbaigimas, bet 
kartu ir paminėta dešimties 
metų mokyklos veiklos sukak
tis. Iškilmėse pakviesti dalyvau
ti Lietuvos atstovas Washingto- 
nė J. Kajeckas ir Amerikos Bal 
so lietuviško skyriaus vedėjas 
dr. K. Jurgėla. Visi baltimorie- 
čiai šiose iškilmėse kviečiami 
dalyvauti.

Jonas Obelinis

VVHIFFEN ELECTRIC CO, Ine.
Vfhite Plains, N.Y.

—i •■■ ■ 84- Martine Avenue * 
White Plains 9-3100

LEVITTOWN AREA 
Extensions, Atties, Dormers 

660 Newbridge Road 
East Meadow, L. I. N. Y. 

SU 1-7662 — Altern. call WE 1-8636

J, M. Carpenter Contracting Co. 
Specializing in: 

Home Modernization - Alterations 
Kitchen Cabinets - Carpentry 

\Ve Design To Your Specifications 
ALL. WORK GUARANTEED 
Estimates Cheerfully Given 

1195 Nostrand Avė. PR 2-7255

GENERAL CONTRACTORS
Rockvvool Insulation - Shingling 

IVaterproofing - Weatherstripping 
Roofing-Siding-Painting-Pointing 

F.H.A. Terms — Work Guaranteed 
Free Estimates — Ėst. Over 25 Yrs.

Approved Contracting Co. Ine. 
300 Flatbush Avė., Brooklyn, N. Y.

MA 2-4969

DISPLAY

Miscellaneous Iron Works

WEIHS IRON WORKS
1512 STILLWELL AVĖ.

TAImadge 9-3588

THE HILLSIDE TAVERN 
at 950 Van Duzer St. 

Staten Island, N. Y-.
WELCOMES YOU ALL WAYS 

lt vvill pa y you to pay us a visit 
GI 7-9432 

Ask for “SAL”

PEŠT CONTROL PROBLEM?
Don’t Tolerate—Exterminate!

Termites. Roaches. Ants, etc., will 
be gone when you call —

EXTERMINATING CO. 
79 Clinton PI.

Nevvark, N. J. ESsex 4-8462

Now You Can Buy Fumiture at 
Les* than Wholesale Prices 

VVarehouse disposal sale of Bedroom 
Suites. Kitchen Sets. Living Room 
Sets or any furniture you may need. 

Come in and look around 
R. CARULLO & SONS 

180 — 4th Avė.. Brooklyn, N.Y.
MA 4-0196

11th ANNIVERSARY

SAVE? SAVE!
FREE INSULATION DURING 

DORMER SALE

W AL - CHRIS
SU 5-5454

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmoro 5-7281

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3'/4% metams 

i3'£ reguliaraus ir 1V*% extra) 

SKAieiVOIAM AS 
METU KETVmeiA-S

Taupvk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: 
135 Brb*dway prie Bedford Avenue 

539 Eastern Parkway prie No.itraml A v*

MOVING

HALL’S MOVING CO.
(Established 1920) ~

Interstate and local Moving 
Storage— Heavy hanling & rigging

66 MAIN STREET 

YOnkert* 3-8088 or 3-4002

SUMMER CAMPS

CAMP SCENIC. Raąuette Lake. N. Y. 
for Emotionally Disturbed Children. 
Campinsr in a therapeutic setting. Snūdi 
groups - geared to individual cbild. Psy- 
chological supenision. Camp nurse. Ages 
3 to 14. co-ed. Free from pollen and

*415. 5 wks—*345. 4 wks—*275. 3 iries— 
$210. Wrt. Dorothy Becs, 204* Ryer Avė, 
Bronx 57, Dept. L, New York, TR 8-2075

WESTCHESTEB 
D A Y CAMP 

SCARSDALE ’ .
BOYS & GIRLS — AGES 3-10

• Swimming • Art* 6 CraTts
• Pony Ridės • Hot Lunch 
Ali Camp Activities - Transporta
tion Provided Direct - 40 Minutes.

For Information and Brochure
Call GR 5-1574 R. N. BURPEE

NURSING HOMES \

PARK HAVEN NURSING HOME 
4301 8th Avė. Brooklyn. 32, N. Y. 
GE 5-8512. Modem fireproof bldng; 
24 hr. nursing care; striet diet con- 
trol; occupational therapy. Moderate 
rates. Complete nursing care to cro- 
nically iii; convalascent and aged 
patients. Monthly communion given.

PLEASANT HOME
FOR ELDERLY PERSONS
NEEDING ASSISTANCE.

McDade, Lt c. practical nurse 
’ FL 7-7304

Between 5 and 9 P.M.

BAYSIDE HOMES
Two Family Brick Semi-Attached 

6-Room Apartment Above 
Built-in Ovens and Rangės 
3-Coat Plaster — Garage

Gas Hot Water Heat. No Basement
$28,000 — 20% Down

You can ha ve 6 rooms, garage, heat, 
etc. and carry this house for $85 per 
mo. and in 25 years it's aU yours 
Free and CIear.

202nd St. & 46th Rd.
BAYSIDE, N.Y.C.

TeL: BAyside 5-9889

TIME TO PAINT?
30 Yean Eaperieam, PLŪS expert 
eraftsmen, PLŪS Buteli Boy Paints 
EOVSLS perfeetioa. INTERIOR — 
RKTERIOR. Insured. Special consi- 
deration given to religious institu- 
tions. PALEY. Kl 7-7380.

HILLCREST
NURSING HOME

In a beautiful setting overlooking 
the Delatvare River, only 72 miles 
N. Y. C. Complete facilities with 
homelike atmosphere. 5 mn. walk to 
town. 24 hr registered nursing su- 
pervision. Modem accomodations for 
convalescent and senior citizens.
Rates: 350 to $65 wkly (semi-pvt) 

MILFORD. PA.
Tel.: 7711 or 9831

Su garantuotu pristatymu 
seniausios firmos Amerikoje 

(Įsteigta 1931 ) 
Pristatymo garantija yra 

pažymėta pakvitavime

kainos sumažintos

Dabar mokėsite 
nuo $5.00 iki $10.00 
pagal siuntinio svori

UNION TOURŠ 
1 East 36th Street 

>iew York 16, N. Y

Mere’* A Real Patotlng Bargain! 
kitchen Cabinets and Appliances 
Home* Sprayed -or Bmsh Painted 

At Low Dmv P-ices 
CENTRAL PAINT SPRAYERS 

35 Shady Glen Coort 
New RoctieNe. N. Y. 

NE 3-5880

CLEANING SERVICE

. PROFF.SSIONAL . 
HOUSE CLEANING SERVICE

Offices - Wondow* - Walls - Floors
Reasonable Rates

SURRURBAN HOME CLEANERS
21 Adams St. — Mt. Vernon, N. Y.

MO 7-9064

FLOOR SANDING & FINISHING, 
STATN SHELLAC. FABULON, 

WAX — ESTIMATES 
Special Cpnslderation Given to 

• Religious Institutions 
HARDWOOO FLOČR SERVICE Co. 

BA 3-3067

B4NG4 TELEVISION
Sav. V. ZELEN1S

3423 FU1.TON STREET
BROOKLYl^ k N- Y. ’ ;

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

TELEFONAS: 
APptegate 74)349

Now Anyone Can Affprd a Swimming Pool
--v,.—. - .... •_

ENJOY LUXURY WITHOUT DEPRECIATION
GUNTTE CONSTRUCnON '

Call or Write for Fi*ee Consultation — NO OBLIGATION

ENJOY YEAR ’ROUND 
PLEASURE

SWIMMING IN SUMMER ICE SKATING IN WINTER

5 Year Guarantee

F A Ufl A s wimming poolILA01 CONSTRUCTION CO.
MERRICK. L. I. TeL FR 9-7280

FURNITURE CLEARANCE SALE!
t
,^20,000 foot Showroom. Noted^for thę ftoest name^hrands. and 

Custom makės in bedroom, dining rocm, living room .and 
occasionat fumiture in all Traditional and modern styles.

SPECIAL REDUCTIONS 
M. FEIGELMAN

119 West 24 St., N.Y.C. ~ 7th Floor
L Open Monday thru Saturday to 6, Thursday to 8.

Free Parking, Corner 6th Avė. & 24th St.

Bride & Groom Wedding Cake Knife 
to treasure forever. Sterling silver 9” long, engraved with BRIDE 
and GROOM initials and date of Wedding. Properly bedecked with 
flowers. ribbons n’bells. Beautifully gift boxed.

Satisfaction guaranteed —
Knife šhipped postpaid within -18 hours §4.95
Send check to:
35-25 160th Street Flushing 58, N. Y.

S U N N Y BROOK FARM, Beach Lake, Pa. — Excellent location. beauti- 
ful surroundings, H. & C. vvater all rooms, recreation hall, boating, bathing. 
home style cookinę. Weekly rates $31 double, *36 single. Near Catholic 
Chureh. Booklėt. Prop. A. VENTURA, Tel. 9104-R-110.

PAINTING & DECORATING
Finest in exterior and interior paintin

1601 REMSEN AVĖ.

FREE ESTIMATE
Call Anytime CLoverdale 1-9397

Brooklyn 36, N.Y.

ON LAKE KUSHAQUA
ONCHIOTA, NEW YORK

| Conducted by the White Fathers. Competent, professional direction.
A Catholic boys camp (ages 9 to 15) in the beautiful Adirondacks

| SEASON: JUNE 27 - AUGUST 29
CAMPING. CRAFTS. VVATER SPORTS

I $45 per Week — Seasonal Rates
For Information write:

THE WHITE FATHERS
1624 21st Street N.W. Washington 9, D. C.

I In New York call MAin 4-6267 — In New Jersey: Liberty 9-4526

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ., WOOfolIAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vale, 
upkmadieniafa — 1 vaL p.p. Hei 5 vai. vak

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-6895

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!! 1 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
sezonini išpardavimui

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD ST-, GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 

| KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK« 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vy riškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. v
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St. X

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertinta*

Famata rasi dideij pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų koBtftnnam* 
h 8 va r kam*, moterų eilutėms, suknelėm* bei Švarkams.

Matoytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesale) kainomis.

K and K FABRICS

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

HENNY’S STEAK HOUSE
FAMOUS FOR STEAKS & SEA FOOD

Special Menue for Cbildren — Broiled Combinations Seafood Platter $1.95 
Now Open our Beautiful outdoor Terrace Gardens 

2187 RICHMOND AVENUE GI 8-8379
Between Rockland Avė. & Travis Avė. in New Springville

Closed Mondays. except holidays. no reaervationa weekend* or holidays

Maloniai kviečiame Jus į
ŠV. MYKOLO MALDININKŲ KELIONĘ Į 

LOURDA, ROMĄ ir FATIMĄ
Kelionei vadovauja Rt Rev. Msgr. CARLO CIANCI, P.A. 
Jam pagelbės Kun. A m a n d o C o n t e. Kelionėje* išbu
sime 22 dienas — Kelionė su visom išlaidom kaštuos $895. 
Išskrendame liepos 2 4, Sabena Alitalia oro linija.

Skambinkite: LAmbert 5-3222
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 3UREAUPatersou, N. J. |j |

1158 East Jersey Street Eli®
Telefonas: ELizabeth 4-1711

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
r Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orrhard Street, New York 2, N. Y.

Tek: AL 4-8319



ICos'^srfswi ,/ Į-
Mūsų sporto veterano Artu- j -yV'.Yį/- 

ro Andrulio Skelia mintis MeteS 
vienais metais atžymėti gėriau- 9 
sius mūsų sportininkus, vykdo- ■ 
ma ir šiais metais. Šeštadienį, 
gegužės 30, Festival salėje, 40 
East 26 St Manhattane, 8 v. ■ 
vak. jvyks banketas, kn- 9 
rio metu paaiškės, kas yra ge- 
riausi mūsų sportininkai šiais 9 
metais jaunių, moterų ir vy- 9 
rų grupėse. Atrinkimo darbas 9 
pavestas trijų žmonių komisi 9 
jai, kurią sudaro Cerkeūūnas. Sofišto Lioni Juodytė —Mat
Klivečka ir Daukša. Galime su
laukti visokių netikėtumų. Iki 
šiol jaunių grupėje atžymėti 
buvo Budreckas ir Klivečka, 
'moterų — Gintautaitė ir En- 
driukaitytė, vyrų — Jokūbaitis, 
Mileris ir Daukša. Kas bus šiais 
metais, sužinosime atvykę į va
karą. Plačiau žiūrėkite skelbi
mą.

Futbolas
Pereitą sekmadienį baigė pir 

menybių sezoną ir jaunieji 
, Mažučiai pralaimėjo German— 

z Hungarians SC 1:3, o jaunučiai 
0:3. Svečiavęs! škotai, Dundee 
sužaidė 2:2 prieš West Brom- 
wich Albion Ebbetts Fielde, ste
bint apie 21,000 žiūrovų. Uk

rainiečiams tuo pačiu metu ne
pavyko laimėti pereinamųjų 
rungtu prie,

Veda K. Merkis
P. Vaitonis Kanados ir On- 

tario meisteris,' baigė antruoju 
š.m. Ontario atvirose p-bėse. 
Dalyvavo 36 žaidėjai 10 ratų 
varžybose. P-bės užbaigtos ge
gužės 20 d. Laimėjo jugoslavas 
Z. Vranesič su 9-1 taškų, 2 v. 
Povilas Vaitonis su 8’^tš. 3 v. 
buv. Vengrijos meisteris G. 
Fuster su 8 tš.

Massachusetts įveikė Connec- 
tieut valstybės šachmatininkus

J. Gurinskui už bažnytinių a- ankšta pasekme, būtent 21 
peigų atlikimą,^ Vyt. Beleckui j Rungtynės buvo ant 30 
už taip tvarkingai, sklandžiai ir , lentų, jos įvyko gegužės 24 d., 
nuoširdžiai pravestas vaišes, New Britain mieste. Tai ket-

Conn. susitiki
mas. Dukart laimėjo Conn. ir

PADĖKA

Mano duktė Helen Johana 
Yomantaitė šeštadienį, gegužės 
16 New Yorke Aušros Vartų lie 

• tuvių parapijos bažnyčioje, per 
mišias buvo sutuokta su Frank 
Manastro. Iškilmingi pietūs 
įvyko Vyt Belecko Winter 
Garden svetainėje Brooklyne. 
Ta proga nuoširdžiausiai dėko
ju visiems vestuvių dalyviams 
kurių buvo 90, kun. klebonui 

nuoširdžiai pravestas vaišes, ___ ________
Sophie Clason, Bagdonų šei- virtas Mass. 
mom Chicagoj ir B’klyne, Dai- r___  __ _______________  _
noravlčių šeimai; Pivoriūnų šei- pastaruosius du —Massachu- 
mai, Viktorijai Vintar, Baje- settas, atsigriebdamas su kaupu 
liams, Eilia šeimai. Maurokie- už du pirmuosius pralaimėji- 
nei ir visiems, kurie sveikini- mus. Pernai ir šiemet Mass. ko- 
mais, dovanomis ar asmeniniu mandos sukvietimas ir sudary- 
dalyvavimu prisidėjo prie ma- mas buvo pavestas komandos 
no dukters iškilmių pagrąžini- kapitonui Kaziui Merkiui.

Abu Šveikauskai laimėjo po 
Veronika Yomantienė. tašką šiose rungtynėse. Gedimi- 
----------------------- :--------- nas 4 lentoj įveikė Efron, buv.

Vienam ramiam, senesnio Paryžiaus meisterį ir Leopoldas

mo.

amžiaus asmeniui reikalingas 
vienas ar du kambariai. Pagei
dautina su virtuve. Skambinti 
vakarais OL 7-4228.

Ieško buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park, Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne- 

. svarbu. Kas tokį butą turėtų 
ar žinotų kas turi, prašom 
skambinti Darbininko adminis
tracijai telef.: GLenmore 5-72

hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų.' Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokštelės ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn, N.Y., Lie
tuvių Piliečių Kluber 280 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y.; Mane To
toraitis — Cohn, 37 Breveert 
Lane, Rye, N.Y.; J. Stuką, 1264 
White St, Hillside, N.J.; Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn, N.Y. B. Spudienė, El- 
derts La., Woodhaven, N.Y., 
telef. MI 2-2970. Alan Borrody, 
30 Sedgečick St., Bridgeport, 
Conn..,-Galima užsakyti ir.

20 lentoj — Beckertą.
Mass. meisteris Gurdo 1 len

toj įveikė Edelbaum. 2 lentoj, 
ukrainietis meisteris Popovych 
įveikė dr. Platz, 3. dr. Keilson 
lygiom sii buv. N. Anglijos 
meisteriu J. Bolton.

Bobby Fischer, jauniausias 
pasaulio didmeisteriš iš Brook
lyn, N.Y. daro gerą pradžią 
tarpt, turnyre Šveicarijoj. Po 
pirmų trijų ratų B. Fischer ir 
jugoslavas Gligorič turėjo po 
2 taškų, kai Barcza, Kel- 
ler, Keres, Tai, Unzicker turė
jo po 2 tš. viso 16 dalyvių.

Kanados p-bės įvyks rugpjū
čio pabaigoj Montrealy. Į jas 
kviečiami buvę Kanados meis 
teriai, provincijų meisteriai ir 
tarpt, meisteriai su Kanados 
pilietybe.

Povilas Vaitonis iš Hamilto-
no, pakviestas į šias p-bės gin
ti turimą Kanados čempiono 
vardą.

100 W.*Sunrt*e Hlghway . 
ton, L. i. .. BA 3-9811

REIKALINGA TARNAITE
Gyvenimas lemoje. Geriausios sąly
gos N. Yorko miesto aplinkoje. Nuo 
30 iki 50 doL savaitinio atlyginimo, 
plūs kambarys ir maistas. Susisieki
mui kišenpinigiai duodami iš anksto. 
Skambinti (Collftet .call): PI 2-4905; 
Kalyti: P. Ardei Domestic Agency, 
39 East Jericho Tpke. Mineola, N. Y.

WANTED
ACTORS and ACTRESSES 
for TV, Broadway Theatres

Free audition now being given 
for registration in the 
HOLLYWOOD JR. WORKSHOP 
a school devoted to the theatre 
art with courses m DRAMA, 
SPEECH, ELOCUTION and 
THOUGHTS IN MOTION. 
Ages 6 to 12 and 13 to 20.
90-50 170th SL (cor. Jamaica Av) 

JAmaica 3-8366

CHILDREN 3OARDED
OIOIOIO.

Infancy up — Private Home 
Enclosed Yard .

Daily — Weekly
Reasonable Rates

5 '-*?-’WE'^-1877 '

CATHOLIC MOTHER
VVill Day Board TwoxChildren 
Ages 2-5 - In private home - 
Good Tood and loving care. 

Woodlawn Section 
FA 5-7168

MOTHERLY CARE

ANY AGE — DAYS — PRIVATE

HOUSE — WITH YARD — 3

MEALS — REASONABLE PRICES

FA 4-7082

LOVING MOTHERLY CARE

Daytime only — Private home with 

yard — Will board children any age 

— Bronx families only — Moderate 

prices. TA 9-6711.

SUMMER RESORTS

HICKEY’S SUNSET FARM 
Shohola, Pike Co^ Pa. — MI 2316 
New Modern Cottages. All conveni-

• ences;-106 aeres of fun; 80 mis from 
N.Y.C.; American cooking, Fishing, 
bathing, hiking, swimming pool. 
Beautiful rooms; private showers. 
Church nearby. Rates $40 to $45 per 
week. Children under 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

CANOE PLACE INN
Lead the way to 

Long Island’s f i nešt

ALL YEAR ’ROUND HOTEL
featuring

DaTff. Weekly - Yearly
Gracioug Contry Dining
Restaurant open daily 

Cocktail Lounge 
Complete Parking Facilities

PRIVATE BANOUET ROOMS 
accommodating 10-1000

For WEDDINGS, ORGANIZATION 
& INDUSTRIAL PARTIES 
ALL SOCIAL FUNCTIONS

4

Pilone for rates-
HAmpton Bays 2-0150

MONTAUK H’WAY on scenrc RL27

Hampton Bays, L. I.
Under New Management

WHALEY LAKE near PAWLING. 
N. Y., one & twx> bedroom cottages 
for rent, monthly or weekly; swim- 
ming, boating and fishing; Pre- 
season rates for June; Cove cot
tages; Route 216 Whaley Lake, 
Holmes N.Y. in N.Y.C. DE 6-5192. 

ėmiAW. SHAWL& LUKUOS 
sdcnarun suppimrs. gifts 

IOBERT EMMETT TIRRELL, tai

ST. FRANCIS DE SALES
havę recently established their firšt 
novitiate in the United States. 
Generous young women wiHing to 

be formed to the religious life ac- 
cording to the spirit of. the gentie 
St. Francis de Sales and to devote 
their lives to ~the teaching or mis- 
sionary apostolates are invited to 
write to

Sister Superior,

Vilią Aviat, Childs, Maryland

GRADUATION 4 
ORDINATION GIFTS

BOOK and ART CENTER 
294 Clinton Avė., Brooklyn

< M Ai n 2-7287 ?
Open 9 to 9, Mon. th.ru Sat.'z

IDEAL FOR RETREAT HOUSE, 
Summer Camp or Nursing Home 

14 Room House on Ocean; Block 
60x100; Excellent condition. Mušt 
be seen. Call for appointment 

NEptune 4-6383

CATHOLIC . 
PHILANTHROPIST 

VVANTED
To purchase and cohvey to a Cath
olic Diocese, 35 aeres of North Shore 
Waterfront Land, including ūse of 

mile private beach. situated di- 
rectly on Long Island Sound ad- 
jasent to Port Jefferson.
To be used as nucleus for Seminary, 
Mother House or Nursing Home for 
religious orders. or related uses.
Rare opportunity virtually impos- 
sible to duplicate. Broehure on re- 
quest. Box 396, Miller Place, L. I., 
N. Y., or POrt Jefferson 8-1398.

HOME INPROVEMENT

Have a Home Improvemerrt Prob- 
tem ? We Can Solve it at a Reason
able Cost. Conversations - Kitchens 
- Garages - Roofs - Violations re- 
moved - Add more rooms. 10 years 
written guarantee. Free estimates. 
Belpo Construction Corp. 186 Avė. T 
Brooklyn, N.Y., Hl 9-3123. Call day 
or night including Sunday.

EXPERT WORKMANSHIP

EXTENSIONS 
Reasonable Prices

EMIL BONGE 
1106 Hicksville Rd. 

Massapeąua, L. I. N. Y. 
PY 8-4838

BASEMENT EXHIBIT
Visit our finished basement exhibit 
9-5 daily including Sat. Specialists 
in atties, basement, dormers & ex- 
tentions at sensible prices.
American Basement &. Attic Ine., 
214 Palmer Avė., Mam'k. opp. P.O. 
Tel.: OW 8-6920 — 24 hr, Service

CERAMIC TILE WORK
Luxury Bathrooms & Kitchens 

Free Consiiltation Service 
for Remodelling and Alterations 

All Work Guaranteed — Ėst. 1908
CANNUSC1O TILE CO. INC.

FReeport 8-2462 
Night phones: PY 8-3891; PY 3S58B 
1848 Lansdcwne Ave^ Merrick, N.Y.

RESTAURANT

RESTAURANT A PlZZERlA
216 Avė. ‘A' (Bet. 13th & 14th SU.)
SEA FOOD • WINE • BEER

Delivery only Stuyvesant Town area 
Call QR7-9957 

Open n AJit - 1 A.M.

; 68 ACRES * 8 ROOli HOU8E 
Ideal for Catholic institutfcm. UV- 
INGSTON. 88 acrea, 8«Mta house,

stove, rftig . ww carpeŲug. Full 
storma&screėns. 100 ėūnp ftdl break-

2nd SECTION NOW OPEN
2 Family Brick Homes

5!4 & 4J4 RM APTS
One block from Catholic Church and 

Catholic Center
Garage and open Basement - With 
complete Bathroom - Basement can 
be converted to finished Recrėation 
Rm - Interior Stairway to all levels.

M & M HOMES
27th AVĖNUE

Bet. Cropsey Avė. & Harvey 
Directions: Beit Pkway to Bay Park- 
way Exit to Cropsey Avė. Right on 
Cropsey Avė. to 27 Avė. then lefL 
Phone Eves PR 3-3580 or OL 7-3410

In MOLY NAME PARISH in Hfeks- 
ville NEW PAROCHIAL School go- 
ing up nearby. ’50 Levitt ranch in 
desirable ‘B’ section. 4 bedroom, 2 
zone heat; workshop-garage; flag- 
stone cement terrace; lot 140 feet 
deep; financing assistance for reli- 
able buyer. Phone Overbrook 1-4509 
afternoons.

IN CATHOLIC AREA of LEVTT- 
TOWN — ’49 Ranch. Large 2-room 
extension suitable playroom or hpme 
Office & workshop; sąuared kitchen, 
many e x t r a s ; attractively land
scaped; excellent neighborhood; 
only $13,500. WE 8-5526.

IN CATHOLIC AREA of BELLE 
HARBOR, L.I., N. Y.. — 14-room 
house on Ocean Block, 60x100; Ex- 
cellent condition; 4 rm appartment 
on top floor. Reasonably priced, 
mušt be seen. Chance of a lifetime. 
Telephone now! M E 4-6383.

SEA BRIGHT, NJ. — Catholic 

group, 30 rooms, 6 baths, on ocean 

with private beach, June to August 

10 or any part thereof. TR 5-0320.

BADWIN. Builder Retiring to Flo
rida offers his Well Built Home. 
Large living room, stone firepla.ee, 
Steel cabinets, 3 bėdrooms, plenty 
elosets. 2 baths, 3 coat plaster walls, 
copper piping, east iron recess radi- 
ation and boiler. Oil bumer, 550 gal. 
tank. No. T Oak floors, complete in- 
sulation. Extras; Laundry rm, cold 
storage rm, enclosed porch, windows 
and doors weatherstripped, screens, 
storm windows, awnings, shrubs, 
rear yard fenced, room for expan- 
sion, second floor, oversized 2-car 
garage, large corner plot about % 
aere, excellent neighborhood, elose to 
St. Christopher’s Church & School, 
also High School, walking distance 
to Stores and R.R. Station. Owner: 
Gladys W. Shinkle, 2463 Lakeside 
Drive, Baldwin, LT. N.Y., BA 3-0370

IN AREA OF WESTBURY. Large 
immaculate, brick split level, 3 bed- 
rooms, 2U baths. den, sunken living 
room, oversized double garage, large 
finely landscaped corner. Engineer 
- Owner transferred — mušt sėli.

E D 4-6704.

IN LADY OF FATIMA PARISH

SCARSD^-LE ,vicinity GREEN 

2% baths). Quiet residential area,

Low taxes. Low 20’s. Owner.

KNOLLS — 7 rooms (3 bėdrooms,

SC 3-6873

JACKSON HOMES
De+ached & Semi-at+ached

NEW • 6!4 ROOMS • V/2 BATHS 

GARAGE • FULL BASEMENT

SPACIOUS PLOTS

• lOOSt Rock Wool InsulaUon
• 3 Spacious Bėdrooms
• Economic Gas Heat
• Double Hung Wo6d Windows
• Exhaust Fan ta Kitchen
• Scientific Kitchen with Wall Oven
• Custom Cabinets and Table

Top Gas Rangės

— it k t. ~-
IN 8T. CĄTHERINE QF 8CIENA 
PARIŠK ta FRANKUN SQUARE.
3-bedroom " brick tangalov, 2-car 
garage, ftaished' basenent, exceUent 
condition, oonvenient to everythtag. 
$18,300. FL 2-8955.

Mtor tottoHtoto arto, stjrito to rstreat 
for New YOrkera. Large plota oa ocean. 
bay Ą Interior. Board valka. Boat baaln. 
Direct ferry Service. Cuatom houaea for 
«Ūe orre»t. For peeripUve Broehure TZ 
$08. T. FBOKHLICH C01NC. Roek- 
▼Dte Centre. N. Y. RQ 44444.

Vine & Liųuor Store 
322 Union Avė. Brooklyn 1L N. Y

Tel. E V 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis
tinių, konjakų, midų šventėms bei 
/ kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

SI Spring St, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų Didžiausias 
vyno.

rūšies amerikiečių ir ūn- 
pasirinkimas degtinės b

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

PhUadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

1113 Mt Veraon Street

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

74 Providence Street 

VVorcester, Mase.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas h* puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

Tel: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

th.ru
firepla.ee


BALDŲ KRAUTUVE

POETUI KAZIUI BRADUNUI ĮTEIKIAMA PREMIJA

pravedė

Prisimins

KAS TIE “ESTIMATED” MOKESČIAI?

Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BAKERY FOR SALE

Phone Darbininkas GL 5-7281 Matthew P. Baltas

KLINGA

VAKARA-POKYLI

aišku, pa- 
mokesčiu

Krautuvėje galima gauti DAR? 
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

.... Alekso Mrozinsko piano stu
dijos mokiniai rengia savo me
tinį koncertą gegužės 30, 7 v_ 
v. Apreiškimo par. salėje.

kurioje galima gauti visam bu
tui modernižkiausi baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

KAZYS BRADONAS su dukra Elenute ir sūnumi Jurgiu skaito premijos paskyrimo aktą. Nuotr. V. Ma
želio.

6. “Estimated” mokesčių-pil 
dymo laikas yra dabar, o mo
kėjimo laikas: pirmas mokes
tis iki birželio 15, (sumokėti pu
sę taksu sumos); antras mokes
tis iki rugsėjo 15 (vienas ket
virtis sumos); trečias mokestis 
iki 1960 sausio 15 (visas liku-

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyii, N. Y. 

NOTA R Y PUBLIC

išskaityti.
3. Vedę ir drauge gyveną as

menys, kurių bedros pajamos 
iš visų šaltinių numatomos 10, 
000 dol., nežiūrint, kad ir jų 
taksai iš algų bus pilnai išskai-

William$burgh sekcijoje iš- 
nuomuoįamas 5 kambarię bu
tas su apšildymu. Kreiptis tele 
fonu STagg 2-1454.

Kam nebus visai 
tartina kreiptis pas 
apskaičiuotojus.

(Atkelta iš 5 psl.) 
rių aukotojų, kurie bus pas- 
skelbti vęliau. Aktą meniškai 
išrašė dailininkė Ada Korsakai

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Jei. NU 2-1880

BOSTONO BENDRUOMENĖJE
Lietuviu Bendruomenės Bos

tono skyrius nutarė ruošti, ben
dradarbiaujant ir lietuvių jau 
nimui, rudeniop menini vaka
rą, Naujųjų Metų sutikimą, kau 
kių balių ir pavasariop sceninį 
vaidinimą. Skyrius yra susirū
pinės vis daugiau suartint se
nuosius ir naujuosius ateivius 
lietuvius.

Jury komisijos. .pirmininkas 
J. Brazaitis apibūdino K. Bra- 
dūno kūrybą, jo prisirišimą 
prie savos žemės ir šią premi 
juotą knygą.

K. Bradūnas savo kalboje 
linksma forma padėkojo už pre
miją ir sakė, kad tuo džiaugs 
mu nori pasidalyti su visais sa-

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

Motinos dfefe-* Aušros, Vartų 
parapijos bažnyčioje 11 vaL v> 
sos narės iškhRjsė mišių už gy
vas ir nearusiai motinas. Bas
kui parapijos salėje buvo pus* 
ryčiai, kuriuos pagamino Stel- 
la Kavaliauskienė ir Ona Ru
gienė. Po pusryčių įvyko Mo
tinos dienos minėjimas. Pas
kaitą skaitė kun. j. Paransevi
čius.

Po minėjimo įvyko kuopos 
narių metinis susirinkimas. | 
valdybą išrinkta: -■ pirmininkė 
Stela Kavaliauskienė, vicepirm. 
Ona Jurkienė, protokolo rašti
ninkė Rožė Kondrotienė ir fi-. 
nansų raštininkė Veronika Ra- 
jeckienė. Dvasios vadu pakvies
tas sutiko būti kun. J. Gurins- 
kas.

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS

Įteikimo iškilmės baigtos Lie
tuvos himnu.

Po trumpos pertraukos buvo 
literatūrinė dalis, kuriai vado
vavo Paulius Jurkus. Pirmiau
sia jis pristatė laureatą Kazį 
Bradūną, kuris paskaitė pluoš
tą eilėraščių iš premijuotos kny. 
gos ir plūoštą dar niekur ne 
skelbtų eilių.

Nesant Fausto Kiršos, du jo 
eilėraščius paskaitė Birutė Pū- 
kelevičiūtė.

Toliau trapius ir nuotaikin
gus eilėraščius skaitė Kotryna 
Grigaitytė, o Birutė Pūkelevi- 
čiūtė paskaitė ilgesnį fragmen- 

Rytų tą, kaip važiuoja pamatyti jau
no kumeliuko, plačiai išryškin
dama pirmą įspūdį ir sudėda
ma gaivališkus gamtos pergy
venimus, įprasmindama moti
nystę. Leonardas Žitkevičius 
humoristiniais eilėraščiais sus
tojo ties dienos aktualijom ir 
ties Brooklynu, paskalydamas 
ilgesnę humoristinę poemą.

Visa programa užtruko tik 
dvi valandas. Praėjo sklan
džiai ir nuotaikingai.

Kitoje salėje buvo paruoštos 
vaišės, kur literatūros bičiuliai 
turėjo progos pasikalbėti su 
laureatu, įsigyti jo knygą ir 
gauti autografą.

Svečių dalyvavo per 50.

pavergtas tautas
Rusijos pavergtoms tautoms 

padarytai skriaudai prisiminti, 
kelios amerikiečių organizaci
jos, jų tarpe Katalikų Vetera
nų Sąjunga, Vidurio 
Europos kilmės amerikiečių or
ganizaciją, pastarajai pirminin
kauja prel. J. Balkūnas, ir kit., 
birželio 14, sekmadienį, 8 vai. 
vak., Carnegie Hali rengia di
džiulį koncertą.

Muzikinės dalies viena gies
mė: “The Crucifbtion Hymn” 
skiriama kardinolo- J. Minds- 
zenty garbei. Biis uždegtos ža
lios žvakės, kaip simbolis pri
siminti bolševizmo aukoms pa- 
vergruose kraštuose. Choralinė 
kompozicija giesmės “Green 
Candles” skiriama generolo 
Pal Maleter, rusų sušaudyto 
Vengrijos sukilimo didvyrio 
garbei.

Dalyvaus visų rusų pavergtų 
tautų atstovai, iškilmingoj eise
noj bus įneštos Į salę vėliavos, 
jas lydės tautiniais rūbais pasi
puošę palydovai ir politiniai ka
liniai. Kalbas pasakys vyskupas 
Cuthbert O’Gara, C.P., D.D., du 
metus kalėjęs komunistinės Ki
nijos kalėjime ir kongresma- 
nas W.H. Judd.

vo kartos rašytojais.
Baigiant pirmąją dalį, Pr. 

Naujokaitis paskaitė valdybos 
posėdžio protokolo ištrauką, 
kuria Faustas K iria už nuopel
nus lietuvię .literatūrai pakelia 

mas j draugijos garbės narius.

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modernUka koplyčia *er- 
meaimr dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* tos 
pačio* ir ) kitus miestus 
Reikale Saukite: TeL TR 6-64M

New Yorko valstybės mokės- jų algų mokesčiai būtų pilnai 
čių departamentas dabar siun
tinėja 1959 metų apskaičiuotų 
pajamų mokesčių paskelbimo 
formas (N.Y. State Declaration 
of 1959 estimated personai In- 
come Tax).

Nemaža kreipėsi į mane as
meniškai ir telefonu, kas tie 
“Estimated” mokesčiai ir ką su 
tom formom daryti? Matyti, 
kad daugeliui tas dalykas neaiš
kus ir nesuprantamas. Tad ir 
pateikiu čia trumpą paaiškini-

Tenka pasidžiaugti, kad kuo
pos veikla susidomėjo ir į kuo
pą įstojo šios naujos narės: 
Ona Rugienė, Ona Kščentai- 
tienė, Viktorija Palubinskienė 
ir Amilija Saladis.

Motinos dienos minėjimą ir 
kuopos susirinkimą 
Rožė Kondratienė.

duodtmi pil*lįutfvlnl*l 
piette. Piram rities Ue> 
tavHkM smMm prieina-

>59 m. gegužės 30 d. (šeštadienį)
New Yorko lietuviai sportininkai 

(LSK ir LAK)
RUOŠIA

Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į saulėtą Capė Cod

ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują 
“MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTES
• ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS 

Sezonas prasidėt BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia svečių. 
Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, 105 Grand $t., BrooMyn II, N.Y. 
Telefonas: EVergreen 7-5576

William J. Drake- 
Dragūnas

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
Off. TeL; AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeliamas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Parduodami mažai naudoti 
nauji baldai. Skambinti po 5 
v.v. Elizabeth 2-8472.

Kun. Ant. Patrausicn, šv. 
Jurgio parap. klebono, 25 me
tų kunigystės sukaktis pami
nėta šventinimų sukaktuvinę 
dieną gegužės 26. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje jubiliatas 
aukojo padėkos mišias. Mišiose 
dalyvavo daug Brooklyno ir a- 
pylinkės lietuvių kunigų ir pa- 
rapiečių. Sukaktuvininkui pa 
gerbimo vakarienė ruošiama ge 
gūžės 30, šeštadienį, St Geor
ge viešbutyje, Brooklyne.

Kun. Ant. Račkauskui gegu-, 
žės 26 sukako 25 metai, kaip 
įšventintas kunigu, šios sukak
ties proga kun. A. Račkauskui 
pagerbimas ruošiamas birželio 
14. Padėkos mišias jubilijatas 
aukos Apreiškimo parapijos baž 
nyčioje 11 vai. Pagerbimo pie
tūs bus parapijos salėje 1 vai.

Ateitininkę metinė šventė 
ruošiama birželio 7. Pamaldos 
Apreiškimo bažnyčioje 11 vai. 
(ne Angelų Karalienės, kaip 
anksčiau buvo skelbta). Po pa
maldųapatinėje parapijos sa
lėje komunijos pusryčiai ir iš
kilmingas posėdis. Moksleiviai 
ir studentai duos įžodį.

Sportininkę pagerbimo vaka
re, kuris ruošiamas gegužės 30, 
šeštadieni, Festival restorano 
salėse, 40 East 26 St., Man 
hattane, geriausioms sportinin
kams bus Įteiktos dovanos, šo
kiams gros “Club 10” orkest
ras. Pradžia 8 vai. vak.

Kun. Viki. Poimanskis gegu
žės 25 iš Europos atvyku į JAV. 
Laikinai buvo apsistojęs pas 
pranciškonus Brooklyne. Alba- 
ny vyskupo pakviestas pasto
viai dirbs pastoracinį darbą Al- 
bany vyskuoijoje.

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Keamy, N. J. TeL WY 1-8390

1. Nealginių pajamų gavėjai 
(Non-wage earner). Tai tie as 
menys, kurie turi pajamas ne 
už algas, bet iš bizno, profesi
jų ir kitų panašių šaltinių, pa
vyzdžiui, daktarai, advokatai, 
biznieriai, fabrikantai ir k.

2. Atskiri ar vedę, bet atski
rai gyveną asmenys, kurių iš 
visų šaltinių pajamos sieks 
5000 dol., nežiūrint, kad ir iš

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mam. 
nutary PUBLIC

PRADŽIA 8 VAL. VAKARO 
ŠOKIAI IKI 2:30 V AL. RYTO — (ĖJIMAS

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašoriių mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
163?*Broad Street 
Hartford, Cono., 

Sąžiningas patarnavimag

40 East 26th St (Prie Madisoft Avė.) N.Y.C. 
Svečiai bus sportininkų skaniai pavaišinti 

GROS PUIKUS ORKESTRAS
BROOKLYN 27, N. Y. 

(ftldgrvood) 
TeL EVergreen 2-6443

Staliukus (4 ir 8 asm.) užAkyti iki gegužės 29 d. pas 
LAJL (D. Averka) EV 2-9790

Vyt Beleckas EV 2-6440
Ant BagdžMnas ir Kynaatea MI 7-0935

G R A BORTUS 
BALSAMUOTOJAS

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

moderniška KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Lituanistinės mokyklos pa
inokos baigiamos birželio 6, šeš ! 
tadienį, Strand salėje. Šiemet I 
ji savo abiturientų išleidžia ke- ; 
liolika. Pačiai mokyklai jau 10 ; 
metų.

Kun. Juozo Trinkos primici- 
ja buvo gegužės 7 lietuvių baž
nyčioje. Savo sūnui pagerbti 
motina suruošė pokylį. Tėvas 
mirė beveik išvakarėse. KUn. 
J. Trinka jau išvyko į savo pa
skyrimo vietą Winsconsino va- 
stybėje.

Vainikę dieną gegužės 30 ka
puose bus didelio susikaupimo 
šventė. Tada aplankytini savų
jų ir visų kapai visame pa
vasario paskutinės dienos puoš- i 
nume.

Dievo Kūno procesija šv. j 
Petro bažnyčioje bus gegužės j 
31 d. 2 vai. po pietų. Mišparų 1 
metu pamokslą šakys marijo
nas kun. J. Dambrauskas. Po 
pamaldų vyks Tėvų Marijonų 
Rėmėjų skyriaus susirinkimas.

Jėzaus Širdies šventės pa
maldos Įvyks birželio 5, 7 vai. 
vak. Procesija, kurioje bus ne
šama Jėzaus širdies statula, iš 
parapijos salės sueis bažnyčion 
ir čia bus giedami mišparai, 
skaitoma litaniją ir atliekamas 
pasiaukojimas švenčiausiai Jė
zaus širdžiai. Po pamaldų po- 
bažnytinėje salėje bus Maldos 
Apaštalavimo draugijos susirin
kimas.

Birželinės pamaldos bus pir
madieniais, aniradieniais ir ket 
virtadieniais 8:30 vaL rytais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniasis 7:30 vai. vaka
rais, o sekmadieniais 2:30 vai. 
popiet.

Dr. Ed. Jansonas turi įsigi
jęs Audronės vilą Cape Cod. 
šiemet vila atidaroma svečiams 
nuo birželio 13 iki rugsėjo pa
baigos.

Laisvės Varpo įdomios ir 
nuotaikingos programos gegu
žinė bus birželio 7 Brocktone 
Romuvos parke. Į gegužinę eis 
autobusai nuo Bostono lietuvių 
piliečių klubo.
' Geradarė ir visur lietuviškuo
se reikaluose dirbanti veikėja 
Veronika Šimkienė vis tebe
triūsia padėdama tremtiniams. 
Štai, sužinojusi, kad 
našlė moteris su keletą vaikų 
reikalinga būtiniausių dalykų, 
ji atgabeno baldų ir drabužių.

Draugėję susirinkimai. Birže
lio 4 po vakarinių pamaldų pa
rapijos pobažnytinėje salėje į- 
vyks parapijos moterų sodalie- 
čių susirinkimas. Tuo pačiu lai
ku salėje prie E. 7-tos gatvės 
įvyks moterų merginų klubo 
susirinkimas.

Didžiuliame, šauniame pavasario 
KONCERTE ir BALIUJE

KURĮ RENGIA
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO "RŪTOS" 

KULTŪROS ORGANIZACIJA

Šeštadienį, BIRŽELIO (June) 6,1959 
ŠV. JURGIO LIETUVIU SALfiJE

180 NEW YORK AVĖ., NEWARK, N, J.
PROGRAMOJE:

“RŪTOS” RADIJO ANSAMBLIS, dir. Algirdo Kačanaus- 
ko, sudainuos keletą dainų, kurias įrašė ir is’eido 
REQUEST plokštelių bendrovė. “Rūtos” Dainos An
samblis taip pat dainuos ištraukas iš lietuviškų ir 
tarptautinių operų.

SOLISTE LIONE JUODYTE, kontraltas, sudainuos keletą 
dainų su “Rūtos” Ansambliu, vieną akomponuojant su 
gitara, ir duetų su Ansamblio solistu — LIUDU 
STUKU, baritonu.

RAŠYTOJAS ANTANAS GUSTAITIS, iš Bostono, skai
tys savo humoristinius eilėraščius ir programoje 
įtrauks daug juokingu dalykų.

“RŪTOS" TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, vedama Jadvygos 
Matulaitienės, pašoks visą eilę grakščių lietuviškų 
tautinių šokių.
Dalyvauja ir tarptautinė šokėjų grupė.

(ĖJIMO MOKESTIS >1.50 VIEN ŠOKIAMS $1.25
Šokiams gros Gene Mitchko vad. orkestras, iš New Yorko 
PROGRAMOS PRADŽIA 7 V. V. ŠOKIAI 9 V. V.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statlon) 

Woodhaven, N. Y. 
SuteHdam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginis 7-4499

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom iAsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS TVASKIENfcS

4. Vedę ar nevedę atskirai 
gyveną asmenys, kurių nealgi- 
nės pajamos sieks 1000 dol.

5. Už New Yorko ribų gyve
ną taksuojami tik už pajamas, 
gaunamas New Yorko valsty
bės ribose.

“Estimated” pajamų mokes
čiai tai valstybės apskaičiuoti 
pajamų mokesčiai pagal numa
tytas 1959 pajamas. Mokesčiai 
turi būti mokami ratomis, kaip 
žemiau nurodyta. Tačiau nevi- 
siem reikia tuos pareiškimus 
pildyti ir “Estimated” mokes
čius mokėti. Pareiškimus pildo 
ir moka:

i
i L ! V i


