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937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Prieš kelias dienas kariai

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

DR. DWK»HT H. MIRRA Y. bmr» Amerikon Gydytoje DimkUos 
(A. M. A.) pirmininku (k.). sveikina naujai išrinkta dr. David 
B. Allinan.

MK Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. Mi

nę iš savanoriu. Vadinas, dau
giui) a nenorėjo išsiskirti iš 
rusu.

• Maskva davė Įsakymą 
spaudai nepagailėti šiltu žo-

TV paruoštas programas. Dau
gumas tai senos filmos ir ivai-

3. Geriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

"Vyručiai, bent dabar nu
runkime. Dabar įtempkime vi- 
sas sava pajėgas^, ir ko šal
čiausiai išdėstykime kits kitam 
visus mūsų arsenale esamuo
sius Įrodymus už ar prieš ne

su derintojas Bičiūnas, garso 
operatorius Varkavičiūtė, rež. 
antrasis asistentas Marcinkus.
TV centro vyr. inžinierius yra

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

EMOKRATAI DISKRIMINAVO K A’
SUDARĖ PREZIDIUMĄ BE SOČI ALDEMOKRATŲ, JĮ NUŠALINO KARININ

KAS Už NEPRIKLAUSOMYBES AR APSISPRENDIMO REIKALAVIMĄ -TRUKO

Seimo prezidiumą sudarius 
be kataliku atstovo, seimas 
kiek apriipo, ir prasidėjo pra-

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
MK nuomoja už prieinamą kainą.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE 

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

balandžio 30 pradėjo veikti 
Vilniaus TV stotis. Stotis yri 
Vingio parko kaimynystėj, 
masyviam rusiškos architektū-

rūs masiniai Įvykiai — spor
tas, teatrai. Kol kas TV stotis

'■ "fe •* * ' ■ . 1

-tvtarros irvieToje gamintos
G Medžiagos vyru ir motėm eilutėms, švarkams, suknelėms
R Silkiniai. rayoniniai. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Yhrrbtfat H- jgahalaH '\-~
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)
SAMLEL BECKENSTEIN. INC. 
TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS 

liS brchard St. 125 Orchard St. 139 Orchard SUN. Y. C.
GRanterey 5-4525

Cloaed Saturday, open Sunday 9 A. M. to 6 P. M; 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

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

“Kai kurių nervai neišlaiko. 
Tumas - Vaižgantas isteriškai 
viešai paskelbia, po visa to, 
kas atsitiko, nedalyvausiąs po
litikoje. Bet atsiminę, kad

svarbiausią dalyką seimas 
atliko, kad seimo dauguma 
priėmė rezoliuciją reikalau
jančią nepriklausomybės pa
skelbimo,

visi džiaugiamės. Nutariame 
kitu klausimu nebesvarstyti”

' I . (b. d.)

ros pastate, kuri žymi 180 me
trų aukščio TV antena. Pne 
TV stoties įrengimų, sovietam 
vėluojant su pristatymu, labai 
daug kuo prisidėjo vietinės

demokratijos. Ta pati kariuo-------------------
menė verčia šalin demokratija
vardan revoliucijos. SPAUDA

čiu. rotmistru Vaitiekūnu, po- 
ručiku Juozapavičium, Eliso
nu. Žilinsku, šostaku, Lauri
naičiu ir kitais išsikovojo teisę 
steigti savo tautinę kariuome-

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

bės".
Tautos Pažangos kalbėtojas j 

pakišo rezoliuciją balsuoti už I 
nepriklausomybės reikalavi- 1 
mą. Kairieji už apsisprendimo 1 
teisę. Balsai buvo po kelis kar- į 
tus skaitomi. Didžiausiam j- į 
tempime buvo; paskelbta, kad j 
148 balsų prieš 128 ir ketu- j 
riem susilaikius,

pasisakyta daugumos už na- , 
priklausomybės reikalavimą. j

prieš _ Tada socialistinės grupės------ J
socialdemokratai, social-liau- 
dininkai, socialistai revoliuci- 
ninkai, santariečiai, ėmė šauk
ti, kad seimas iširo ir, dainuo
dami internacionalą, išėjo iš 
salės. O likusieji salėje giedo
jo Lietuvos himną.

“Tai buvo liūdniausias vaiz
das, kuri aš kada nors esu ma
tęs, — sako Martynas Yčas. 
Eina ponia Purėnienė trauk
dama: “Atsisakom nuo senojo 
svieto”^, paskui ją senas, praži
lęs už Lietuvių tautos laisvę 
bekovodamas, P. Leonas, o 
paskui juos kiti socialistai-liau- 
dininkai, socialdemokratai ir, 
horribile dietų, santariečiai, 
pasekdami savo vadą P. Leo-

Stasys šilingas,....atidaryda
mas Petrapilio seimą, nukal
bėjo entuziastingai. Linkėjo . į- 
žiebti pirmąją ugnelę laisvai 
Lietuvai kurti... Po to. kaip 
prasta. reikėjo išrinkti prezi
diumą. Pasiūlė vienybę — po 
vieną iš visų partijų į prezi
diumą. Bet sulig šiuo siūlymu 
Įvyko pirma demonstracija ro
džiusi, kad neapykanta politi
niam priešininkui gali būti ga
lingesnė už meilę Lietuvai. _

Socialdemokratai ir social- 
' liaudininkai, kaip rašo Marty
nas Yčas, ilgiausiom kalbom, 

-nurodydami katalikę 'smerteL 
nus griekus', protestuoja prieš 
jų kandidatus, grasydami iš 
seimo išeisią, jei katalikiško
sios partijos dalyvausiančios 
prezidiume.

Tokis reikalavimas nieko 
gero seimui nežadėjo. “Du po
sėdžiai praėjo berenkant pre
zidiumą. ir vos sudaromas 
prezidiumas be socialistų, ku
rie. pakrikštiję seimą buržua- 
ziniu ir klerikaliniu, atsisakė 
prezidiumo rinkimuose daly
vauti? To viso išvados buvo 
tokios;-kad seimo prezidiumas 
buvo revoliucijos būdu kari
ninkų nuverstas, ir jame paso
dinti socialdemokratai, krikš
čionim nusileidžiant” (Pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetis, 45 psl.)

Kariai buvo susivažiavę i 
Petrapili prieš kelias dienas. 
Jų suvažiavimo atstovai atvyko 
i šio seimo posėdi

su raudona vėliava ir su 
reikalavimu, Įtraukti Į prezi
diumą daugiau socialistu,

kad “vykdomas revoliucijos 
akivaizdoje visi nutarimai Įgy
tu didesnės reikšmės". ■

Drauge gegužio 29 dieną J. 
Kairys iškėlė kitą sumanymą, 
kad trėmimų dienas prisi
mintume, pakeisti birželio mė
nesio vardą kitu vardu, tremti
mi... Sumanymas taip pat var
giai tikslingas. Nekalbant apie 
tai, kad jis neprigis ir kad lau
žyti nusistojusią mėnesių var
dų tradiciją nėra tikslinga, 
tenka pastebėti, kad trėmimų g»- Nuo 1952 draugijos tyri- giau nei nerūkančių, 
juodąsias dienas ne tai Įamžins nėjimo vadeivai dr. E. C. Ham- Nerūkančių nuo vėžio mirt 
lietuvių sąmonėje. Giliau , ir mond ir jo asistentas dr. tarp tų ištirtųjų žmonių tik 
prasmingiau Įamžintų, konden- Horn patikrino 188,000 žmo- 4. Vidutiniškai cigaretes rū
sį lota trėmimo faktų santrau- nes devyniose valstybėse. Iš kančių mirė nuo vėžio lO kar
ka. sakysim, kad ir tos me- to skaičiaus 57 proc. buvo rū- tų daugiau nei nerūkančių, 
džiagos. kurią Kersteno komi- kančių. Iki 1955 lapkričio iš Rūkantieji turi 70 proc.

kalbos dėl Lietuvos ateities. 
Visos jos sukosi apie vieną ir 
tą pati klausimą — Lietuvos 
nepriklausomybę. Klausimą re
feravus M. Januškevičiui, Lie
tuvos, .atstovui dūmoje (parla
mente), pirmasis prabilo kun1piJkIaM$p«xųd^ 
J. Tumas Vaižgantas: tiktai jos apsisprendimo teisę.

. Juk tai pamatinis dalykas...0
Bet nebuyo lengva šaltai 

B svarstyti. Vienas teisininkas
; B jau dabartiniais laikais pasako-

B josi norėjęs ten atkreipti dė- 
,B mesi i teisinę padėti, bet bu- 
B ves nušvilptas. Tada pamojęs

. .B ranka ir išėjęs... Seime šnekė- 
B jo ne tiek protas, kiek jaus

mai ir revoliucinės atmosferos 
B iš šalies kurstomos aistros.
B—Trijų-dienų žodžio kautynė

se (ligi birželio 3 išryškėjo, 
kad už reikalavimą Lietuvai 
nepriklausomybės pasisakė 
krikščionių dęmokratų, katali- 

x * kų sąjungos, Tautos Pažangos
■ partijos kalbėtojai. Už teisę
■ palikti apsispręsti lietuvių tau-

_ tai. ko ji noęės. pasisakė viso
I socialistinio sparno kalbėtojai, 

r o taip pat Santaros partijos
(dabar ji Vadinasi ūkininkų

, ■ partija) atstovai.
/ H Tarp soeiaįįiaudininkų išim-

Hr tis buvo M. Sleževičius. Jis pa
sisakė už reikalavimą Lietuvai 

H nepriklausomybės ir savo kal- 
B boję stengėsi atremti savo par

tijos draugų baimę, kad Lietu- 
B voje valdžios, nepaimtu “kleri-

. "Bijoti, kad' konservatoriai 
klerikalai paimtų Lietuvoje
viršų, nėra ko. Tegul koki de- džių Jugoslavijai, kad ją la
šinti; metų klerikalai valdys, biau pririštų.
bet per tą laiką liaudis susi- o Ispanijoje suimta dešimt 
pras ir paims viršų. Jei mes liberalų ir monarchistų. Jie 
statysim tik- apsisprendimo kaltinami palaikę ryšius su už- 
reikalavimą, tai rusai manys, sieniu ir rengę sąmokslą Fran- 
kad mbs dar patyįt nežinome, kui nuversti.

tuo reikalu galėtų paskelbti 
dek lia raciją.

Autorius primena, kad taip 
buvo pagerbtas Vytautas Didy
sis. Kad ir kaip Vincą Kudirką 
branginame, tebus leista vis 
dėlto suabejoti, ar tie du vy
rai gali būti vienodai lyginami. 
Antra, Vytauto Didžiojo metų 

buvo. Mažuma su Pr. Klimai- Toki nutar.imą paskelbti Ku- priminimas primena ir tai, ko
kis menkavertis tautinei sąmo
nei pagilinti buvo tas metų 
skelbimas. Dabar iš perspekty
vos atrodo tebuvęs tik žaidi
mas — bėgiojimas po Lietuvą 
su Vytauto paveikslu. Tai pigi 
demonstracija, lygiai kaip ir 
naujos dekliaracijos parašy
mas. Nieko neduos tautinei są
monei nė metu vertimas Ku— 

Pavėlavus beveik pusmečiu, elektronikos Įmonės. Vilniaus dįj-kos metais * 
stotis turi daugiau kaip 1000 
lempų. 20 km ilgio laidų. 900 
reguliatorių. Pirmąją pranešė
ja paskirta G. Bigelytė. Pirmo
ji programa buvusi aiškiai ma
toma Kaune, Gardine net Kel
mėje. be jokių stoginių, tik 
kambarinėm antenom.' Re- 
transliacincs antenos statomos 
Klaipėdoj. Kaune. Šiauliuose, 
Kupiškv. Tada Vilniaus TV 
stotis Įsijungs i sovietinę TV 
sistema.

’’V stoties studijai vadovau- 
j: St. Borisienė. Studija, tetu
rėdama menką patyrimą ir ri
bojama sovietinio standarto, 
labai mažai teikia specialiai - ... - - _ . ,

sija yra paskelbusi anglų kai- jų 11,870 mirt. Tarp jų buvo daugiau rizikos, kad juos iš- 
ba Kongreso leidiniuose. Var- 7316 vidutiniškai rūkančių, tiks širdies smūgiai, nei ne- 
do davimas tėra simbolis. To- 1644 nerūkančių. 646 atsitik- rūkantieji.
kis simbolis tėra prasmingas tinsti rūkančių, 925 rūkė ei- Tas žinias abudu gydyto- 

veiks tik šeštadieni ir sekina- tada’ kai ar garus, 774 pypkes, 565 pyp- jai skelbė, stipriai dumdami
žiūrėtojas pamato gilų turinį, kės ir cigarus. pypkes. Juodu anksčiau dga-
platu. gyvenimą, to gyvenimo Abudu gydytojai padarė retes rūkė. Jas pakeitė pyp- 
konkrečius faktus. Kitaip sim- įvadas ir jas pateikė spaudai: kėm tik prieš ketvertą metus, 

stipru cigarečių rūkymu kai jų surinkti daviniai įtikl- 
trumpina žmogaus gyveni- no juos jog mažiau-kenkia 

Pisortociįa apie aatomėją Nerį nieUis. cigarai ir dar mažiau pypkfo-
Donatas Sauka gegužės 18 Stipriai rūkančiais jie vadino Prieš jų išvadas jau rti pa-

dirkos metus esą turėtų pada
ryti Pasaulio lietuvių seimui 
šaukti komitetas, gavęs Vliko 
pritarimą, o jau pats seimas

Revoliucija eina su priešta-" 
ravimais pačiai sau. Kariuome
nė vykdo revoliuciją vardan

1. Lietuvių visuomeninių oi’ganizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

KALAVSKĄ asmeniškai ar telefonu EV -1-9672
Amerikos kovai su vėžiu kantieji sutrumpina sau gy- ,Wj arba Pas lwvad.,K. V aitai tį

draugija birželio 4 paskelbė venimą 2-3 metais.
davinius tyrinėjimo, kokio ry- Stipriai cigaretes rūkančių
šio turi rūkymas su vėžio IĮ- mirt nuo vėžio 64 kartus dau-

‘ dieni. Studijos režisierius yra
, j . . Gruodis, dailininkas — Vilutis,

Ir ycu med to work under sočiai _ . . . . , .... . . » j. rez- asistentas I^auciunas. Gar- .. .• .sccvrify bul ore now fotolly dts- . . 4 bohs daros tuščias,
oolcd, get in toucn witn your 
sociol securily officc BEFORE 

JUNE 30, 1957, .

posėdžiaudami taip pat buvo N> Lietuvoj gegužio 22 J. 
Audėnas rašo, kad 1958 bus 

Tarp kitų klausimų jie svar- šimtas metu nuo Kudirkos gi- 
stė lietuvių tautinių pulkų or- mimo. Jam esąs reikalingas 
ganizavimą. Dauguma pasirodė paminklas, lam reikalui siūlo 
priešinga. Dauguma nubalsavo pavadinti 1958 metus Vinco 
nesteigti savo atskirų pulkų, o Kudirkos metais ir visur lietu- 
pasilikti rusų kariuomenės da- raštus žymėti: “1958 Vin- 
liniuose. kurie tuo metu dar to Kudirkos metais

o TELEVIZIJA
• AM—FM RADK)
• AUTO RADK)
o HI-FI

Woodhaven 21, N. Y.

<BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)
Tel.: VI 6-2164

Karių pasirodymas seime 
galėjo būti Įspėjamasis ženk
las. ko galima laukti iš seimo.



vadinas... koks mielas kraštas, 
kurio taip notaten ūmai”*- Il
gesių dūsavo Pranas Vaičaitis,

stos tragedijos nėra pats iš

rištose Rusi jos platybėse, ka-

(E. Rečius). Del to lietuvių

ja yra dar skaudesnė. Lietu-

buosė? Ūmai, vogčiomis buvo 
išvežti iš savo mielo krašto, 
kurio daugiau nebematė ir ku
rio dauguma nebematys. Jie

gręžiasi į tautų Ūkano Viešpa
tį: “Tu išvaduosi mus nuo 
skriaudos ir prispaudimo... Tu

žandarų 
laikytas.

DARBININKAS
J M.1

reiškia, kad mūsą ekonominia
me gyvenime yrakažkokios 
jėgos, kurios stumia vis$ kraš-

PublhheC aupr y ml^y ®»** **■ 
MMgbM*' vDSMDiHri-’•*

.. |y FRAIfCtSCAN FATM6M

siau socialistinę santvarką, 
chroniškai serga infliacijos li
ga. Amerikos ekonominės san
tvarkos ligoje paskutiniaisiais 
dešimtmečiais irgi reiškėsi val
stybės vaidmens padidėjimas.

Taip, turbūt, bus ir ateityje. 
Todėl reikia laukti, kad toks 
vyksmas ateityje didins inflia
cijos pavojų.

sodalfctinėje santvarkoje, ta
da inflja^osgrėsnėyrane- 
paprastai didelė. Netenka tad 
sžęiįįėds, kad tie visi kraštai, 
kurie turi socialistinę ar pu-

fcrecfclyn. HL V. 
ėMt —- 

Utrianyja —;—

Darbo unijų vaidmuo -
Darbo unijų svarbiausias

ta, kai šimtai tūkstančių jos tarti kitaip savęs riepatei- 
žmonių išvežami iš savo mielo sina. Auka, kurios, rtikia taiS- 
krašto baisiam vargui ir mir- yų lietuvių susitarimui, yra 

nepalyginama, su aukomis pa- 
“To neišreikš ne vienas ras- vergtųjų ir žudomųjų. Birželio 

tas”... To neišsakys žodžiais ir dienos jau nebe pirmą kartą 
nesupras niekas, kas tos bai- verčia mus giliai susimąstyti. ūkis yta linkęs į infliaciją. Tai

.Atsities portpoktyvo*
Dažnai yra sakoma, kad da

bartinis modemus Amerikos

gi kam besirodytų, yra smul- metais. Vadinasi, kas 1939 
kūs prieš didžiąją savo tautos mętlis turėjo 10,000 dolerių 
tragediją. Kaip kės save betei- į. visus tuos pinigus laikė ban- 
sintų, kad nęgah pritūpti prie ke, -tai šiuo metu už tuos pi- 
bendros kpvęą, nęą ne^ąhnigus galėtų pirkti tik tiek pre

kių, kiek galima buvo pirkti 
1939 metais už 5,000 dolerių.

rungai parinkęs tas dienas, ka
da Lietuvoje gamta atsisklei
džia visu savo gaivumu, kada 
laukuose noksta lietuvių triū
so susėti vasarojai. Jie bran
džiai noko nepriklausomos Lie
tuvos laisvėje, ramybėje ir di
deliame kūrybos įkarštyje.

taupmenų vertė daugiau nebe- 
kristų.

Kodėl atsiranda mfliad jį«?
Infliacjjos metu bendras kai-

Akivaizdoje tos priespaudos, Doleris vertas tik 50 centų
kūną dabar skausmingai ken- Jeigu palyginsime dabarti-
čia lietuvių tauta, via jos vai- nes dainas su prieškarinėmis, 
kai laisvėje turi didžią parai- matysime, kad šiuo metu 
gą sutelkti visas savo jėgas kainos yra apytikriai dvigubai 
tautos gyvybei saugoti. Toji aukštesnės negu 1939 metais. 

__ . . .__ . ,. pareiga stovi prieš visus kitus yaį rej§kia, kad šiuo metu už
Visa tai tavo nutraukta rūpesniu — asmeninius ir dolerį gaUme pirktt tik toki 

Maskvos užpuoUmo vardan grupinius Kokie jie reikšmių- tokj už 50 centų 1939
žmogaus laisves, jo teisių ir — »— «——----- 1 r.

geresnio gyvenimo”... Kokiu 
piktu melu tai nuskamba! Ko
kia žiauri neteisybė daroma, 
kai žudoma taiki ir rami tau-

to galima daryti išvadą, kad metu turi labai didelę galią 
vidutinis darbininkų atlygiai- “ ' 
mas turėtų didėti panašiu pro
centu. Daug ekonomistų gai

lautus infliacijai. Tai valstybės 
vaidmens didėjimas krašto ū- 
kyje, darbo unijų vaidmuo ir 
patarnavimo pramonių išsiplė
timas.

Valstybės vaidmuo
nų lygis ky|a,; bes pinigų kie- Bendrai yra laikoma, kad 

kiekvienos yalstybės^vynausy- 
bė yra linkusi į infliaciją. Mat, tikslas, yraaukMesm^^įfgipi- 
infliacijos pradžioje gyveni- 
mas žmonėms yra lengvesnis, 
žmonės yra patenkinti ir jie 
balsuoja už tuos, kurie tokias 
sąlygas suteikia Tai galima 
palyginti su alkoholio veikimu. 
Pradžioje žmogus yra paten
kintas, linksmas, jaučiasi lai
mingas. Sekantį rytą tačiau 
ateina atsiskaitymo diena. Pa
našiai yra su infliacija Jos 

„rūsčioji.diena ąteįna vėliau,.po 
kelių mėnesių/ ar po keletos 
metų. Todėl krašto vyriausybė 
“užsimiršta” ir leidžiasi Į viso
kius infliacinius eksperimen
tus.

Juo didesnė valdžios įtaka 
ekonominiam gyvenime, juo 
didesnis yra infliacijos pavo
jus. Jeigu valdžia perima kraš
to ūkio tvarkymą, kaip yra

sius... Tu sunaikinsi prispaudė
ją” (Ps. 71).

mat Jeigu savo reikalavimuo
se dėl aukštesnių atlyginimų 
darbo unijos yra nuosaikios, 
tai jų siekimai išeina į naudą 
darbininkams ir visam krašto 
ūkiui. Svarbu yra, kad atlygi
nimų padidėjimai atitiktų pro- 
duktingumo didėjimą, nes vi
siems yra aišku, kad atlygini
mų perkamoji galia, gali didė
ti tik tada, kai krašto ūkis ga
mina daugiau prekių. Jeigu voja (jų yra ir U. S. Departa- 
darbininkų produktingumas ment ofLabor), kad paskuti

niųjų keliolikos metų bėgyje 
darbininkų atlyginimų pakėli
mai pralenkė produkcijos ki
limą. Ekonomistai yra susirū
pinę tokią įvykių eiga, juo 
labiau, kad darbo unijos Šuo

tautą stato tarp būties ir mir- kiekvienas pihe-tii ‘Taeta^teritorijoje, - *

kaip teisingai pastebi lenku is- PU«gU kiekvienam prekių 
torikas StKutraete — vyko vien€tui didesnis pinigų 
viena iš didžiųjų kovį, kuXje Del što reiškimo kainos 

rungėsi Vakarų ir Rytų dva- Juo daugiau pinigų pa
stos”. Jos tebesirungia ir to- leidžimna į apyvartą, tuo grei- 
liau, nešdamos nelaimę lietuvių ®au kainos kyla.
tautai, kuri pati “nedainuoja

KVIETIMAS J JAUNIMO KONGRESĄ
Sustoprkit krūvon 

Ltotuvos sakalėliai, 
IBrfaRcykit miglas Jūs 
galingais spamaisl

Amerikos infliacijos eiga
Amerikos ūkyje infliacija 

Žvilgiu ji yra, gal tet, vieniu- 1940

Tuo meto bendras kainų lygis 
padidėjo dvigubai 1949 me
tais infliacija buvo kiek pri
stabdyta, bet 1950 metais, Ko
rėjos karui prasidėjus, inflia
cija yėl pradėjo stipriau reikš
tis ir 1951 metais pasiekė 
naują viršūnę. 1952 metais in
fliacija vėl tapo pristabdyta, 
bet tas pastovumo laikotarpis 
buvo gana trumpas. 1955 me
tais vėl pradėjo reikštis aiškus 
kainų kilimas, kuris ir šiuo 
metu tęsiasi.

Doleris vertas tik 50 centy
Jeigu palyginsime dabarti-

Lietuvos Jaunimo, buvo lai
kas, kada keletas šviesuolių 
kalnus nuversdavo, bet šian
diena kelių negana; šiandieną šaukiamas Jaunimo kongresas, 
reikia visų ryžto ir darbo. Mū- Reikia aptarti dabartinės mū
sų tėvų žemė guli paslika po problemos, issiaiskinti ir 
okupacijos jungu, jos vaikai susiderinti laisvinimo kovos 
nyksta Sibiro taigose ir emi- būdus ir išreikšti lietuvių jau- 
gracijos materializmo dumble, nimo ištikimybę kovojančiai 
O ji, kas dieną vis silpstančiu Lietuvai. Susirinkim visi į šį 
balsu, šaukia. kongresą, tenelieka nei vieno

Lietuvos Jaunimo, karštų P™ svetimo krašto pastogių 
širdžių ir tvirtų ranku šian- židinių. Stokime visi gausiai, 
dieną reikia. Tėvų — senųjų kad prieš savo pranokėjus ir 
darbuotojų gretos retėja ir jų prieš savo palikuonis galėtume 
pečiai jau nebetoki tvirti. Ko pasišventusiomis širdimis ir 
vertas tas, kuris motiną palie- galingu balsu paskelbti: Mes 
ka mirties patale, ko vertas — Lietuvei: 
jaunimas neklausąs engiamos tki pasimatymo kongrese, 
tėviškės balso, užmiršęs gimtą Jaunimo Kongresui 
kalbą ar metąs į šalį mūsų Ruošti Komitetas

Lietuvių tautos tragedija
Lietuva

kančioj. " —--———_ jokia laimėta kova; šiuoat-
Ši baisi tragedija vyksta ei- žvilSiu > S*1 vieain-

vilizuotam pasauly, kuris daž- Europos tautų giminėje”, 
na proga kalte apie laisvę, tei- (E- to Uetuvil*
sėtumą ir žmoniškumą. Išsiski- Prigimties taikumo jų tragedi- 
ria žodžiai ir darbai. Del to 
prieštaravimo yra nebe viena 
šalis, kur žmonės ūmai netenka 
viso, kas jiems yra brangaus: 
savo žemės, savo namų ir savo

darbininkų
nedidės ir jeigu naujų prekių 
kiekiai nebus pagaminti, tai 
atlyginimų pakėlimas nepa
sieks savo tikslo ir jų vienin
telis rezultatas bus kylančios 
kainos.

Amerikos ūkyje produktin- 
gumas paprastai didėja apie 
2—3 procentais Į metus. Iš

Be to, daug darbo unijų ir 
bendrovių turi sudarę ilgalai
kes sutartis, kurios numato, 
kad kiekvienais .metais atlygi
nimai bus žymiai keliami Iš 
to galima daryti išvadą, kad 
tai bus didelis veiksnys pre
kių kainoms toliau kilti.
Patarnavimo įmonię vaidmuo 
Kai kurie ekonomistai įrodi- 

(Nukelta į 5 psl.)

Uetuvai tų kančių simboliu 
yra tapusios birželio dienos. 
Rodos, koks piktas būtų sąmo-

garbingas tradicijas? Jau pri
brendo laikas nors dalį egzis
tencijos kovos paimti ant jau
nųjų pečių, jau pribrendo lai
kas atsakyti į Tėviškės šauks
mą, ir todėl,

Lietuvos Jaunime, šių metų 
birželio 29 ir 30 Chicagoje

m; jokajus

TURTINGI
SKURDŽIAI

41.
Pirmiausia pasibeldęs į du- paprastai plintančią nedorovę. 

ris, įėjo pagaliau vienas iš pa- Tada P011*8 padėjėjas parišau-

laikė ją tokiu būdu, tarytum akylesnis už visus kitus, moki 
norėdamas nuo jos pabėgti. atskirti žirnius nuo pupų, žiū-

— Dievas teduoda jums tai, rėk, kad nedorovė ūeplistų 
ko trūksta, — taip jis pasvei- mieste toliau, negu , yra neiš- 
kino skalbykloje susibūruriuo- vengiama. O čia 
sius žmones. yra toe pusiau teap1

I tai Ripkė pagal vengrų pa- fr visiškai buogoš ;

minti nelaimingąjį visuomenės Jonas nieko neatsakė, tiktai — Ai, kfek ten žmonių pri- — Argi mes kada nors ti-
dorovės saugotoją. paraitė ūsų galus ir nežymiai ritelkę! Greičiausiai laukia kėjomės dar sulauksią šios va-

— Mielasis pone, juk tai vi- nusišypsojo. -- vestuvininkų atvykstant landėlės
siškai nekaltas dalykėlis: Žais- čičytė gi rado apie ką kita Tėvas Adomas, taip pat pa- — Matai, koks Dievas gai
lelis, kuriuo mažos mergytės kalbėti. sižifirėjęs pro langą, niekina- lestingas! Net pikta paverčia į
žaidžia. . mai tarė: gera. Jeigu manęs nebūtų pa-

— AŠ tuo tikiu, vis dėlto T.^ pasųmo- — gauja man visiškai šalinę iš tarnybos, niekada
nepatinka! Čia matau perdaug mums nebūtų tekę vestuvės 
7 _ . * ’. kelti. Mus didelė nelaimė iš

Panelė Lidija įvedė jaunąją, tikro į didelę laimę atvedė.
kuri buvo išpuošta kaip aukse-

pirmiausia nusikvatojo iš viso kiantis, iš gretimo panelės Li- _ išaiškink man dabar, te- lis. Zuzana Kpmenytė, nors ir vaa“as1’ — l““*0.
pilvo, o paskui iš pykčio ėmė dijos kambariuko išbėgo Ci- tūle Lidija, kodėl ponia Kapo- turėdama šešiasdešimt penke- gJ.ule’ “
šokinėti kone iki lubų: “O ta Čytė. Tik ji nežinojo, ko viri rienė taip ūmai paliko jauną- ris metus, tebeatrodė graži,
ilgaveidi!...” Kad bent nebūtų taip juokėsi, o išvydusi vidų- ja? buvo mukiai išsilaikiusi; aukš- vargšai’ P®!3^
manęs iš anksto taip dailiai ryje stovintį policininką ir _ Todėi dabar kaip to ūgio, puikios kūno santai- vestuves- Pažvelbte t M stalą: 
pavadinęs! — “Ką tu čia, po bepurtantį rankose didžiulę lė- mknkn penkiasd^imt me- sos, nepalaužta amžiaus, ji tu- 
velnių, atviftai? Tuojau nešk lę, plačiai išplėtė akis. Kiti te- yaip « susituokė su savo rėjo vieną iš tų veidų, kuriuos 
viską atgal ir atiduok, ką iš ko besijuokė kaip juokęsi. —m. vadinasi, dabar ji kels amžius tvirtina, kfetina, neda-
esi paėmęs!” — O juk aš gerai . Galiausiai Jonas nusprendė aukso vestuves. rydamas jame raukšlių, tačiau — Mane labiausiai tas džiu-
buvau supratęs. Noromis ne- nužengti nuo valdiškos rimty- __ko iie dabar vėl i nu0 nuolatinio darbo jis parau- gina, — atkirto teta Zuzana,
noromis turėjau nešioti atim- bes ir davė lėlę Cičytei. bažnyčia eis7 sužiedėjusią sveikatingumo kad viri tie, kurie visa tai čia

tams — Imk, tai tau aš ją atne- ’ raudone. Be to, ji dar tebetu- sunešė, tai sunešė nuoširdaus
l gč- šiau — Kad tenai kunigas juos rtjo palankumo stumiami, nes juk

čičytė pasijuto labai įžeista, palaimintų. gyvenimą labai maža te- niekam nebuvo pareigos to da-
— O kuriam galui man ji —O kam $ems reikalingas valgydavo karštų valgių ir nfe- ryti. Giminių mes visiškai ne-

pasigąilėjimo. Paritai visa tai 
nunešiau ponui padėjėju. Vie-

— Ar aš giliu čia pasilikti?
— Ne, gėriau bus, jei tams-

atidariau dėžę, kur buvo su- nuomenę atbaido nuo santuo- — Taip ir reikėjo jaunajai įtartinų veidų.
krautas mano grobis, ponas kos. pasipuošti, — atsakė jai Udi-

— Išaiškink man dabar, te- lis. Zuzana Kpmenytė, nors ir

ti ftet ir turtingiausių kuni-

policininko.
— O dabar pasakyk dar — Šauniai atrodė. _ Btikro, jeigu taip viri

man, panele Lidija, kodėl ku- _ Dievaži, tikra pampuškė- skurdeivos remtų vieni kitus,

— O paštimū tai, ko nerei-
kia. vienoje

— O ką čia tamsta atnešei i tokius
šioje dėžutėje? nuotnenė netyromis iftlysta

— Ai, panele Lidija, verčiau S <torts kelio ir kaAart la-

pasitaikė malonus nuotykis gadinti geruosius mūsų jau- * «aaayw, w
numoriuMmčius. — Ai, ai! ir kotie vaikai ne- lankiai priėjo

de novotinvail daiktą CJ1®* pasmureu pro įaugą, ar
po- «tnk»t*nt pono Ha-

-saro?
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Mikulskis.

Hamiltono kleb. kun. Jo-

BRIDGEPORT, CONN

PATER9ON, N. J.
vis dar laikoma

PARCELS TO RUSSIA, INCkun.

LRKSA soiman,

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo poraJą.

Naujas adresas:

RROOKI.YN 18, N. Y

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai

Infliacija. < 
(atkelta iš 3 p.)

buvo įteiktos dovanėlės šiais

Apžiūrėjom dar vietas spor
to aikštėms, ir vėliau išriedė-

Dabušis, pastatymo

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTIMU S 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštu*

Rašau tik ką grįžęs iš ALRK 
Federacijos jaunimo stovyklos. 
Nors oro pranašai žadėjo Be
tą šeštinią popietei, bet 100 
detroitįėfią automoldliais išvy
ko kadugėfiais pakvtepuoti, iš
sitiest po plačiu alksniu ar lau
kine obelim, beit pusdienį už
miršt Fordo kaminų suodį. To
kį karavaną automobilių išvy
dę, debesiokai nusprendė ne- 
belyt, nusispardė aukštyn, o 
saulutė tiek jau šaipėsi žemai, 
kad grįžęs pirmiausia bedžiau 
nosį Nivea creman.

sipareigojimai -----—.------ j-
veikloje. Susirinkimą baigiant t*ovas ,nuz

svečias Algis Vedeckas , v , _ • . ,darbams vadovaus Centro Vai

iš Lietuvos verste verčia neuž
miršti praėjusių ir tebesitę- 
siančių kančių. O.

rai tarėsi,’ kaip geriau ir pi
giau visa padaryti.

Pr. Polteraitis, visus ant us
nių susodinęs, apšvietė, kokia 
didi šventė bus liepos 28. Kokį 
didį ir narsų komitetą sukvie
tęs net iš 15 žmonių. Tai bus 
tikra stovyklos atidarymo 
šventė. Pats vyskupas laikys 
mišias *

Didžiuosius trėmimus Sibi
ran šiais metais minėsime bir
želio 16. Tą dieną 4 vai. po 
pietų bus Įpadėtas vainikas 
prie Laisvės? Varpo, esančio 
Independencę Hali, o 5 vai. p. 
p. rinksimės Schurz Memorial 
Hali, 420 Chestnut St., kur į- 
vyks minėjimas. Po oficialių 
minėjimo kalbų seks koncerti
nė dalis. Minėjimą ruošia lie
tuviai, latviai ir estai kartu.

rengėsi apžiūrėti ūkio trobe
sius. Žengė lengvai šypsoda
masis ALRK Federacijos vice
pirmininkas dr. A. Damušis, 
Jurgis Mikaila, stovyklos sta
tybos pirmininkas su nariu L. 
Bajorūnu, žengė stovyklos Br. 
Polikaitis su niekad nepavarg
stančiu L. Heiningu, ėjo Jonas 
Buitkus, kuris dabar kiekvie
ną maloniai pasveikina ir kvie
čia šeštadieniais stovyklon Lyg ta stovykla būtų Petro ar 
kelmų rauti, medžių genėti, Jurgio, ne Katalikų Federaci- 
griovelių kasinėti ir kitokių 
linksmų darbų dirbti. Tai dar
bo talkos tvarkytojas. Buvo 
su mumis Pr. Polteraitis, sto
vyklos atidarymo šventės ko
miteto pirmininkas. (Išduosiu 
paslapty, stovyklą oficialiai ati
darys liepos mėn. 28 d. Iš va
karo bus šimtininkų suvažiavi
mas). Ėjo kun. Br. Dagilis ir 
dar keli geri žmonės.

Pralinksmėjome klojime, 
kurį nutarėm paversti viešbu
čiu. Toj pastogėj galėtų per
nakvoti visas pusšimtis. Nak
vynei, o gal net ir vasaroji
mui, būtų galima paversti ir 
gyvenamo namo 5 kambariai.

Apėję dar šimtametį sodą,

prašoma siųsti
Romualdas Slėnys,

Avė.. Chica-

Seimo pro-
New Yorke

Si firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

musų 
moderniame gyvenime.

Academy. patalpose. 3 vai. po posėdy dauguma balsu buvo
Dr. Antaną Klimą birželio 2 iet 

atsisveikino L. Bendruomenės

• Ateitininkę šaipo* Fondo 
valdyba šiuo metu kreipiasi į 
visus ateitininkus sendraugius 
ir prašo atsilyginti solidarumo 
metinį įnašą tris dol. ASF-dui. 
Pinigus siųsti Fondo iždinin
kių tam. V. Pikturnai, 916 
WHkMbky Ave^Brooktyn 21,

nį, nes mašinų panaudojimas 
čia yra labai ribotas. Dėl tos 
priežasties darbo produktingu- 
mas patarnavimo įmonėse di
dėja labai nežymiai.

® l»rof. Zenonas Ivinskis, gy- 
vcr»~3 Romoje, birželio 22 su
situokia su Paulina Talanskai- 
te, kuri gyvena Anglijoje. 
Jungtuvės įvyks Romoje.

Pirmoji prof. Z. Ivinskio 
žmona yra mirusi Lietuvoje 
prieš dešimtį su viršum metų.

šeštadieninė mokykla užbai
gė mokslo metus. Birželio 1 d. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyko iškilmingas užbaigimo 
aktas. Mokslą baigė ir gavo pa
žymėjimus 35 mokiniai Di-

dencljos autorius. Piliečių klu
bo salėje velionės sūnus P. 

taurią jaj mirus lietuvių tarpe buvo Butkus ir šeima ir velionės se- 
- - -- sers Rožės Adomavičienės šei

ma surengė vaišes, kur daly
vavo kleb. kun. J. Kinta, kun. 
V. Demikis ir arti 150 pasau
liečių.

Velionės sūnus Paulius but- 
kus. jos sesuo Rožė Adomavi
čienė ir jų šeimos nuoširdžiai 
dėkoja kleb. kun. J. Kintai, įvyksiančiam Baltimorėj. vieti- 
kun. Vyt. Demikiui, vargom V. nę kuopą atstovauti išrinkti P. 
Yustui bei visiems bažnyčios ‘Baltrušaitis Ir A. Stanišauskas. 
tarnams už jų religinį patar- BoMoįo birželio
navimą velionei, bei- visiems, minėjimo reikalu Bridgeporte 
senosios ir naujosios emigrad- nieko aiškaus negirdėti. O tu

ri. 10 vyrų delegacija, saliu- jos lietuviams, kurie gausiai rėtų kas nors imtis iniciatyvos, 
vyrą Igną, tuodama praleido velionės pa- lankė velionę, jai sergant, do- nes ateiną laiškai Iš Sibiro ir

mėlyną gulbę -^Detroito skau
tų tuntininko Dėvėto Dulaičio 
silpnybę — aviamodelį, leng
viau atsidusau, ir* džiaugiausi 
sparnuotais žmonėmis.

Jaunimas, atidai, mėgsta kon
kretumą. Tuoj tarp dviejų bas
lių buvo ištemptas siūlas, ir 
prasidėjo tinklinis, z Tinklinio 
žaidynės buvo įdomesnės nei 
olimpiadoje, mat, ir kiekvie
nas žiūrovas galėjo pažaisti.

sios pasaulėžiūros pamatiniai i- ■ . Čiurlionio ansamblio meno va- visuomenineje

Nijolė šalčiūnajtė, Danutė Mu- 
rašauskaitė, Tomas Gasparė- 
nas, Daiva Makarauskaitė ir 
Andrius Markulis, o stropiau
sias ir nepraleidęs nei vienos 
pamokos buvo Arvydas Gvaz- 
dinskas. Visi mokiniai buvo 
apdovanoti gražiomis tautinė
mis vėlęvėlėmis o pasižymėju
sieji moksle dar ir dovanėlė
mis. šiai mokyklai vadovauja 
Bronė Gasparėnienė, mokyto
jauja Vytautas Muraškauskas, 
Jonas Gvazdinskas ir Antanas 
Šileika. Ūkio reikalais rūpinasi 
energingas tėvų komitetas, ku
riam rūpestingai vadovauja Jo- 

džiausias -lankytojų skaičius nas Skladaitis. Prel. Ignas Va- Ramutes ir Vytauto Romanam nK> neduotų - tuomet rengti

Gegužinė procesija
Dievo Motinos garbei proce

sija ir Marijos statulos vaini
kavimas mūsų bažnyčioj buvo 
gegužio 26. Procesijoj ėjo mer
gaitės ir berniukai, visi gražiai 
pasipuošę. Eiseną tvaike kun. 
P. Pronckus, pamokslą pasakė 
svetys kun. J. Zenevičius, cho
ras giedojo lietuviškas gies-

* solo Lillian Argust 
Avė Maria, akompanuojant 
vargonais A. Stanišauskui. Pa
laiminimą suteikė kleb.
J. V. Kazlauskas.

Kolegijas baigė Ruth čeledi- P*J°S steigėjas.
naitė. studijavusi meną Rose-
mont College, ir Teresė Mažei- kuriame mokosi nemaža lietu- 
kaitė. studijavusi chemiją vių ir kuriame bus šią vasarą 
Chestnut Hill College. Baigi- lituanistikos kursas, gavo iš 
mo iškilmės įvyko birželio 3. VVilliam J. Wollmano fondo

K. C. 50.000 dol;

PARCELS TO RUSSIA, INC
BROOKLYN. N. Y.

Klijentų patogumui, veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12. Mich.. Tol. TOu nsend 8-029S.
651 Albany Avė.. Hartford. Conn.. Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St., Los Angeles. Calif.. Tel. DUnkirk š-6550. 
78 Second Avė.. Ncw York City. N. Y.. Tel. ORchard t-1540.

•32 North 7Hi Street, Phitadelphia, Fa- Tai.: WA 3-1747
Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 

produktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin. Penfcilin. 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabęhu. 

akordljonal. siuvamos mašinos. 7. '

— o Lietuviškasis —jaunimas'* 
birželio 29 ir 30 d.d. renkasi 
Chicagon į pirmąjį JAV ir Ka
nados lietuvių jaunimo kon
gresą, kur apžvelgs visuomeni
nę ir kultūrinę darbo eigą, nu- 
sistatys ateities veiklos gaires. 
Vienos jaunimo organizacijos 
nepajėgs padengti kongreso 
rengimo išlaidų. Todėl krei
piasi į lietuvių visuomenę, pra
šydamos paramos ir lėšų ne tik 
kongresui pravesti, .bet ir Li-

• Draugo dienraščio ir Ma
rijonų vienuolyno naujų pas
tatų šventinimas bus birželio 
23. šventins Chicagos kardino
las S. Stritch.

Balsas, kurio radio valandėlėse 
dalyvavo ketverius metus. Ta 
proga radijo programoje žodį
7 ■ i kalbėjo tema: Krikščioniško- , , , ,tarė L. Bendruomenes vardu ’ ,,. dvbos narvs kult, reikalams

Išvados Gegužio 28 rytą Dievas pa
studijuodami dabartinę Ame- šaukė vėl vieną iš mūsų tarpo: 

rikos ūkio raidą, dauguma tai Ameliją Dutkienę, 
Amerikos ekonomistų galvoja, lietuvę, nuoširdžią katalikę ir didelis sujudimas: koplyčia 
kad infliacijos pavojus bus visų mėgiamą mūsų kolonijos Veik visą talką buvo pilna 
jaučiamas ilgus metus. Ekono- narę. Mirė sulaukusi 68 metų žmonių, bažnyčia - t^ip pat, o 
mistai mano, kad toji ateities ir pasirgusi apie 2 mėnesius. į kapus lydėjo keTiasdešimts 
infliacija bus mažo masto, ir „ ... ... automobiliujokiu bfldu ji neprilygs didelei Vebone gimė IBM birželio au“mob“«l-

ir staigiai 1940—1948 metų 
infliacijai. Kainos galėsiančios 
kiltį ateityje 2—3 procentus į 
metus. Nors tai yra mažas kai
nų kilimas, bet per 10—15 me
tų tai gali reikšti gan tymų 
kainų pakilimą ir dolerio per
kamosios galios sumažėjimą. 
Todėl eiliniam taupytojai rei
kia tai įsidėmėti ir pagalvoti, 
kaip apsisaugoti nuo to inflia
cijos pavojaus ir galimų taup
menų nuostolių.

I Už’kampo tavusk* vietos* T>! INcerson 7-6465. 7372 
Atidaryta kasdien, ir sekmadieny nuu 9 iki 6 vai.

• Mėn. A. Steponaitis nuo 
bįrlelto 11 persftetia' į Los An- 
gėlės. Calif„ į šv. ; Kazimiero 
parapiją, kurioje klebonauja 
kun, J. Kučingis. Iki šiol kan. 

Teilsiri ramybėje ši nuošfrdi A. Steponaitis gyveno Rock

Kai jūsų korespondentas į- 
lingavo kalniūkščiais stovyk
lon, prie Spyglio ežero jau vi
rė gyvenimas. Keli narsuoliai, 
nė Sekminių nelaukę (Lietuvo
je Imdavo be Sekminių nesi- 
maudoma), žengė vandenin ir 
pūškenosi, lenktyniaudami su 
Mikailiuko laivo modeliuku, 
antrąja ežero laivyno pajėga. 
Nuapėstinę automobilistai, ap- 
sikasė po medžiais ir godžiai 
tvarkė raugintus agurkėlius su 
kumpio sumuštiniais, užgerda
mi blaiviais gėrimais. Kai pa
mačiau savo kolegę iš šešta
dieninės mokyklos lubinynais 
bėgančią, truputy nusiminiau: 
neišlaikė moteriška, pamaniau, 
naujosios mokyklos turturų, 
laukais bėga.... Tik kai pakė
liau akis aukštyn ir išvydau

metais baigiantiems studijas nas Tadarauskas birželio 6 
Ritai Žukauskaitei ir Algiman- atšventė savo 20 metų kuni- 
tui Gečiauskui. Susirinkime gystės ir 10 metų Hamiltone 
dalyvavo ir vyresnieji mokslei- klebonavimo sukaktį: Hamilto- 
viai. ne jis yra Aušros Vartų, para-

nėja, kad dabartinei infliacijai 
palankią dirvą sudaro patarna
vimo pramonių išsiplėtimas, 
kuris labai stipriai pasireiškė 
paskutiniųjų dešimties metų 
bėgyje. (Patarnavimo pramo- _

viešbučiai patraukėm atgal anon pusėn 
restoranai, pramogų ir pasilin- SPySUo’ salės pasta-
ksminimo vietos, kelionės, kur baigiamos statyti sie- 
spauda, televizija radijas ir nos dviem miegamiesiems na-
pan.). Patarnavimo pramonių mėliams (kiekvienas po 60 lo- kad dar yra ir rankų ir Sr- lanHūnas, kun. dr Šimkus vi- ėjusius mokslo metus, malo- An<Wejaus bažnyčioje. Sutuok- ™’ PLB Seimo Organizacinio
charakteringa žymė yra ta, kad «!>■ Dar šią vasarų tie cemen- daų, kunos jaunimui skamba si mokytojai u- keletas tėvų. niai sntij.o ja globoti ir atei. * Jtavenhill Komiteto gegužio 18 dienos
jose žmogaus darbo jėga vai- t0 blokų 11311,61121 bus pllni daug Patraukhau- Geriausiai mokslo metus baigė nančiais metais,
dina patį svarbiausią vaidme-

mam žurnalui paremti. Kiek
viena rengimo komisijai pa 
siųsta auka bus didžiai Įver
tinta. Aukas 
adresu 
6239 So. Wolcott 
go, III.

• Meninė PLB 
grama. 1958 m. 
įvyksta Pasaulio Liet. Bend
ruomenės seimas siejamas su 
dideliu ir svarbiu kultūriniu 
įvykiu. Buvo iškilę du siūly
mai: rengti simfoninės lietu
vių muzikos koncertą ir statyti 
tautinę misteriją, kurios kon
kursas yra paskelbtas Kanados 

Sofija ir Stasys Sakiniai pa- JAV LB Kultūros fondų (jei 
kvietė artimuosius į dukters konkursas reikiamo lygio kūri-

Tuo tarpu, patarnavimo pra
monių darbininkai reikalauja 
aukšto atlyginimo, lygiai kaip 
jo kaimynas plieno ar auto
mobilių pramonėje, dėl tų 
reikalavimų savininkai yra pri
versti kelti atlyginimus savo 
darbininkams, nors jų įmonės 
darbo produktingumas nedidė
ja. Šis faktas verčia taip pat 
kelti įvairių patarnavimų kai
nas, nes visokie patarnavimai 
irgi yra prekė, siūloma linkai. 
Kai pradeda kilti patarnavimų 
kainos, tai verčia taip pat kilti 
ir visas kitas kainas, nes pa
tarnavimai šiuo metu yra la
bai svarbus veiksnys

Vytautas Macijauskas, ateiti
ninkų — Kazimieras čikotas. 
L. Studentų Sąjungos — Bro
nius Majauskas, L. Fronto Bi
čiulių — Balys Raugas ir radi
jo valandėlės redakcinio kolek
tyvo vardu — Adolfas Gaiga
las. Dr. A. Klimas vasaros pa
baigoje išvyks į Rochester N. 
Y., kur eis universiteto asist- 
ant professor pareigas.

ir pavargęs. Pavargęs nuo min- ‘ A j 7
ties, kad ALRK Federacijos |jĮ 
nariai dar per šaltai į savo už- OM I //
davinius žiūri. Darbas begali- į|Bt| •• J
niai gražus ir prasmingas. Dar- I į
bas per kelis seimus planuo- , g
tas, rezoliucijomis išreikštas. . ■ s
Visi karštai kalbėjo: reikia MOKYKLA PfeOadeipUtata* Sėdi K lt i K: Vytautas Saopys. Jonas Gvazdinskas. Bronė
stovyklą pirkti, reikia įrengti. Gasparėnienė, preL Ignas Valančiūnas, Vytautas- Muraškauskas, Jonas Skladaitis ir Antanas Šileika. 
Kai dirbama konkrečiai, daug------------------- - ; '
kas užsimerkia, apkursta... ___ -

pasisakyta už antrąjį variantą.
Studentų AWtini.*ų susi- ’ P^tymo techninę komisija 

rinkime, kuris įvyko gegužio ™ Pak™s" J Mak“te ,r

nnf atvvlei.no i Amori ®S,Wdra P«^6jO Velionę
Nuo pat atvykimo į Amen- | kapus \

ęų laikų gyveno Pateraone. Pri- palydėjo kleb. kun. J.
Kinta ir kun. V, Drniiki. Už

rapijai. bet onragqomt. | tik iM laidotuvhi uš- atminimui.

Tik ką praėjo loterija sto
vyklos naudai Tik apie 4000 
bilietų išplatinta visoj Ameri
koj. Kadangi daug žmonių 
pirko visą knygutę po 5 bilie
tus, tai ir noris klausti: Ar 
ALRK Federacijoj tėra pora- 
tūkstančių katalikų? O vis tik 
faktas, kad gausios kolonijos, 
su skambiais katalikų veikėjų 
vardais, neišplatino nė vieno 
bilieto. Kažkur netvarka. Kaž
kur apsileidimas. Po tokių nu
tikimų, atleiskit man, Katali
kų Federacijos veikėjai...

Gyvenimas virė prie Spyg
lio. Nūn man širdis užvirė, ne
malonią tiesą priminus. O bū
čiau laimingas, jei aš klysčiau, 
jei jaunimo globos pažadai ne- buvo 43. Į iškilmingą užbaigi- lančiūnas, nuoširdžiai globojęs sk sutuoktuves kurios ivvks Jau turimų lietuviškų kantatų 
būtų tik pažadai. Ačiū Dievui, mą atsilankė prel. Ignas Va- šeštadieninę mokyklą per pra- birželio 22 d. 10 vai. ryto šv. koncertą su simfoniniu orkest-

Prėlatas L. Tu laba, šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius, 
praėjusią savaitę viešėjo Phila- 
delphijoje.

Dr. Juozas Januškevičius gy
venąs pas savo sūnų, 214 
Franklin St. Riverside. N. J., 
birželio 14 švęs 95 gimtadienį.

Kun. George Wallace, lietu
vių tėvų sūnus, birželio 2 šv. 
Andriejaus bažnyčioje aukojo 
pirmąsias šv. Mišias.

Ministerio Povilo Žadeikio 
laidotuvėse. Phila. L. Bendruo
menę atstovavo Jonas A. Stik- 
liorius ir Juozas česonis.

KtekvtenM siuntiny* Ssiunčianm nMtidtftoįant ir 
paskyrimo vtetą pasiekta per 7 savaites,

• - *-> kbiim ——. atė••m *■ ■■■^e pety*

10 Venciūnų km., Alovės vis.. Ypatingos pagarbos parodė 
Alytaus aps. gausioje ūkininkų Patersono policija, kaip savo 
Zigmo ir Marijos Balsiukevi- seržanto Pauliaus Dutkaus mo
čių šeimoje, kaip antroji iš 12 tinai. Gegužio 30 apie 40 uni- 
vaikų — 9 seserų ir 3 brolių, formuotų policijos pareigūnų 
Trims seserims ir broliui anks- laidotuvių koplyčioje, praeida- 
tyvoje jaunatvėje teko pasiek- m* pro karitą, nusilenkė ir 
ti Ameriką. Brolis sugrįžo at- pareiškė užuojautą sūnui, o 
gal, o velionė jau antroji iš laidotuvių dieną —gegužio 30 
seserų iškeliauja' iš čia į am
žinybę. pas savo vyrą L^.^, .
mirusi prieš 7 metus ir pas du laikus į bažnyčią bei iš bažny- vanomis guodė ją. o mirusvaikus, jau anksčiau paXau- čios ir drauge meldėsi už jos ,ankė koplyčioje, gausiai už
taisius iš šio pasaulio. vėlę. Gausi policijos motodk- Pra^ šv. mišias, aukojo gėles,

.....................  meldėsi* už jos vėlę ir palydėjo
į kapus. Trip pat nuoširdus 
ačiū vaišių šeimininkėms ir jų 
padėjėjoms, kurių triūsas te
bus skirtas gražiam velionės

m J" •’* ■“ «**«»*l »*•
kurias ji tik galėju įtūpti: šv. pralyta net 7S-rios šv. mišios.

tetom M» ir tetaro 27U M.

atvvlei.no
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tų sporto šventė.

stikline? buvo

Anunciata

LfTUANUS

nas išvarvėtų.

rai

dabar.

nudejavo
GREENF1ELD, MASS.žmogėnas.

MICHIGAN FARM SURIS

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRIO

MBADOlii*

gramatikos pirmąją

TM Sdvingš Plan is the one sarę way 
ii Md onto tome of ii!

^ostono studentai ateitininkai atsi- 
Šveikino savo nuoširdžius talkininkus

kabai vaišin- 
ffidprį^nė ąąsfcrydžio daly- 
vms,' už ką ypatinga padėka 
prRdąuso R-apuolehienei, Ma- 
fuĮęyįčtenei, Garodeckienei, & 
Prapuoleniui ir U Jakubaus- 
kiiL, Gi sąskrydžio dalyviai lie-

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginfrnui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį. kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Vyr. skautaniir skautėm 
pašnekesius pravedė ,'s. O. 
Zailskienė '• iš Chięagos ir E. 
VosyCūnienė— Saviaukla mei
lėje- '

Bendrus pašnekesius skau
tams ir skautėms ■; pravedė 
sktn. R. Šilbajoris- -— Huma
nistinių studijų prasmė Amen-

— Pienas gerti sveika, —at
siminė ponas Toks nutaisytos 
Jablonskio gramatikos sakinį, 
ir smuko į nedidelę užkandinę.

— Ar galėčiau gauti stikli
nį? — paprašė pasitikusį jį 
žmogėną -

— Pieno stiklą? — tasai dar 
pasitikrino.

— Kokią, kokią? — nuste- 10 vieta lietuvių išeivijoje. Be 
to, ps. V. Pileika turėjo pašne
kesį su sk- vyčiai^j^andįjatais 
apie vyčiu sžovykją><kuri bus 
liepos 3—6. Pš- J- BąŠkys kal
bėjo bendrais rąjeno vyčių

trf orcr. 
y<M feur years to 
Apd dą^rki fe teiting!

jok Bet 
•ni, foo! There’i a cerfeiit 
ou'ti'fed jtfer ’ėve oh ull

ponas Toks. — Juk negaliu gi 
pirma pieną pilti į kepurę, o vienuolyno seserys; taip pat

vių toje pat dirbtuvėje išdirbo Angeles. Pranas Lubinas gimęs 
jau po 30 metų.

Petras Jipkus — Lipkevičius. jos universitete baigęs teisės 
žinomas lietuviškos “Mūrinės’’ mokslus. Berlyno olimpiadoje 
linksmavietės savininkas, štai- vadovavo J.. A. V-bių krepšinio 
ga mirė gegužio 31. Velionis komandai ir laimėjo aukso me- 
laidoti nuvežtas į Detroitą, dali. Krepšinį žaidžiąs dar ir 
Mich. (B.

. Each pay period the amoant you’ve' 
nainėd fe.aet aside m your account. When 
you’re accumulated enough, a Savinga 
Bond fe purcbaaed in your name and 
givcn to you. And those Bonds start to 
add up to rėal money feat because, not 

tlfrpugh"adK>oi. Or, perferp*thėre’i a «»•* ar« purchasing tliem regularly, 
ttrtfei gfeL Ir ėithėr fefe, you’ll need būt the Bonds you already own are earn> 
i jmbd Hionkvf money! mg interest for you.

Mlhoiigh jdfe m ptentifel and Now Savmg* Banda are better tban eteri
#»ge* kėe high, | galary fe itin Everv Senes E Savmgs Bond purchased
mat dari—* itartin| piky. You febe to ,mcė February 1,1857, pays 3'4% inter- 
Ą£t>rė teąfe fe fert for thoae pUnt ėst vrhen hekl to maturity. It pays higher 
^T****’ interest, too, in the carlier vears. and

thėrefe Ą Obnderfoi *ay ofertd to matures in only 8 ycars and 11 months. 
fott b$" Jritf Gotėmnent. Ifa the fty- N*m, morc than ever, it’a smart to save
rbK-Sty^iiga Ffea. ffertifem' k worha. with guarairteed-safc U. S. Savinja
.; Yna liifefdy fegę tfeiuthftrirttiou Bonds. Buy thcm regularly where you 

Bank or throofh the Payroll Sminga 
Plan whert you wock*

ę Mrt K. Bįažaitė, pahido- laiįg 

sJiJTVsass: Sfefc* —• 
vo ątvykęš Btb^gmo ' lietu
vių klebonasj 

_ tam parapinėn mc^klob užsi- s^s>> 
siu pilną stiklą pieno. Bus ge-

tik pernai ru(Jerij "įs|eigta. • j j
Aišku, kad gerai, — at- o Laimėję ''|fehie»įj^, Lawren- 

šileisdamas it vaškas pritarė ėe aukštesnės ip^kyklos Uioki- 
ponas Toks. — Stiklas pilnas nė Giedrė*. Malėnžitė,' inž. S. 

pamėgink Malėną duktė,^. lotynų kalbos 
man atnešti , pieną pilną stik- varžybose laiinęjo* aukso me
lo, tai pamatysi, ko dar nema- dalį. o Rašai ‘ \Vašyliūnaite iš 
tęs! Aš tau nykščiu iš pano- anglų kalbos-* ^^o ttėčiąją 
sies vaivorykštę išskelšiu. ' ■ ' ■<*

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūri® jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines .Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Programos pasižiūrėti
- O ką darysi su stikline? atvykę iš Brocktono kun. J. ‘"““‘'V 7^* knygoą pasiskaityt, ir pamedi-
mikčiojo žmogėnas Svagždys, Nukryžiuotojo. Jė- ą Hyyfee. prieš iŠ- biot, ir pasimelst Raginimas
- Pieną pilsiu, — atrėžė zaus seserys viršininkė motina vykdami į Rtmią, į marijonų nątnMfe priemonėmis neįsisa-

.......................................... Brocktono generalinį suvažiavimą, pas Pieninus tikslo svarbos,
paskui -prašyti stMi^ kurios ku„. V. Pauiauskas iš 3 ima prkš^tL

r j £ - LITUANUS LMtuvaičię Dukterų D-gija jimais. ne 1939 m
birželio 22, sekmadienį, rengia Domininkas Kisielius, gyve- Vyčių. susirinIrime dalyvavo 
pokylį. Jis įvyks Svenč. Dievo nas 10 Main St, vienas iš pir- su savo žmona Mary Agnės 
Mptįnos.-:.Marijos parapijos sa- mųjų lietuvių Branforde, M. labinai augina sūnų ir dukra

’ 6 L F. plieno dirbtuvėje išdirbo Abu pažadėjo dalyvauti vyčių
vai vakaro. Pelnas skinamas 55 metus. Jis dabar yra garbės seime, kuris įvyks rugpiūčio 8 
šenęlžain^ bei ligoniam parem- darbininkas. Dar dešimt lietu- h* 11 Statler viešbutyje, Los

me birželio 2 d. Statlerio vieš
butyje. Maloniai prisiminė sa
vo gyvenimą Lietuvoje, susto-

— Kaip tai ne! — susikru- Didelę gėgnžinę. pikniką 
tino ponas Toks. — Bet geriau ruošia šv. Onos £ Švč. Jėzaus 
nekištu nagų, — pasakė susi- Širdies draugijos liepos 14, 
valdęs. — Jei tamsta dėl vie- sekmadienį, l ’vil; popiet Prati
nos pieno stiklinės malei tiek, klin County parkė. 0 Programą 
kad ir mano liežuvis pasidarė sudarys įvairiždsi žaidimai, 
kaip skiedra, tai geriau eisiu pramogos, staigmenos ir kt. 
ir pasielgsiu pagal Jablonskio LTž vaikų žaidimus bus duoda- 

laidą: mos premijos.
Rengimo komitetą sudaro A.

« i . . . . . Stepankevičienė, ' A. Budrėvi-
Ponas Toks trenkė duos ir 4* *’. __ .... . ciene, m. Aguoms ir a. siepan-"u^nojo gramatinės kevidu& Norintie)i 

sveikatos ieškoti. . taikinti, prašomi šu tuo komi-
------------------------- - ----------------- tetu gugėjai Komitetas visus 
SkaH'Atte "Aldus" 680 Bush* kviečia tą dieną atMiankyti į

rio skautai ir skautės išleido

Aptarnavimui ir informacijai rytuose pra-šome kreiptis:

Japoaijeje moteli. Šonas atvyko j Amerika asmeniškai prašyti 
prezidento, kad nebūto atiduotas japonu teišmok

Štasirinkiipe, įvykusiam gegu
žio . 30, Bostono studentai 
ąteitininkai svarstė, kaip svar
bus buvo religinis auklėjimas, 
kuri Lietuvoj, tremty ir

tei, A. Glodui, L. Jakubauskui, 
D. Gludui, D. Pipiraitei, R. Ži- 
džiūnui ir kt -

Worcesteriečiai tikisi, kad 
birželio 21—23 dar daugiau 
jaunimo suplauks į Maironio 
parką kur bus pravesta skau-

advokate Zuzana 
Bostono. Duodama 
gen. St. Raštikio 
n tomo, kuris'ne

trukus išeis iš spaudos, šis nu
meris, kaip ir visi kiti, puošnus 
nuotraukomis, įdomus žodine 
dalinu.

Tel. RA 3-Utt

JONAS JAKUBAUSKAS

bes paklausė ponas Toks.
———Pieno stiklinę, — aiškiai 

pakartojo žmogėnas.
— Amžių baigiu, — nuošta- 

bavo ponas Toks, — bet nie
kad nebūčiau tikėjęs, kad pas 
tamstą galima gauti pieno stik
linių. Suprantą turėdamas 
pieno gali sumušti sviesto, su
spausti smą, stiklinę!

— Tai nori vyno stiklinę,— 
siūlydamas klausė tasai.

— Eik sau su savo juokais!
— riktelėjo ponas Toks. —Nei
vyninių, nei pieninių aš neno- k0je į. dr. 'kun. V- Cukuras 
riu. Duok man stiklinę, tikrą —
stiklinę, padarytą iš stiklo, o 
ne iš koūos marmalynės!

— Aš supratau, — teisinosi 
tasai, —kad sveikas nori pieno 
stiklą atseit stiklinę pripiltą 
pieno, o ne padarytą iš pieno. 
Tai būtų nesąmonė, pasityčio
jimas...

— Pasityčiojimas iš manęs!
— griausmu trenkė ponas 
Toks. — Nori pritempti, kad 
pas mane ne visi namie? Pa
žįstu tokius politikierius, rėp
liojančius per kitų šlovę ir 
skambų vardą į pirmeivystę! 
Nu, pagaliau, turi ar neturi dainų ir inscenizavimų.

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

į
I $9-15 53rd Avenoe, Maspeth, N. T.

-įC / fią^mo ir praktikos srity stu- ______ t_____ ______ jtyz _
Sąskrydžio proga Worceste- (lentai, lankę katalikiškas mok- kivysk. J. Matulevičiaus užra- 

rio skautai ir skautės išleido slo Įstaigas, nuo tų, kurie stu- šus. Klierikai prisipažino pa- 
12 pusi, rotatorium spausdintą dįjMoja valstybiniuose univer- mėgę susirinkimus, nenori at- 
leidinėlį, kuriame tilpo sveiki- sĮtetuose; ar pažinimas filoso- siskirt, bet pridėjo, kad ne-
nimai suvažiavimui, informaci- fijoš, teologijos būtinas katali- kantrauja kuo greičiausiai at
jos skautiškais reikalais, lietu- tui; kaip pajust pareigą gi- teologijos studijas Weston
viškų dainų, juokų ir kt. lint savo religijos pažinimą ir Collegė ir būt įšventinti. Savo

Algiui Brazdžioniui pirmi- 
ninkaujant, kapstėmės po vi
sokio sunkumo klausimus, ne
kartą nukrypom nuo bendros 
temos, priėjom įvairių išvadų. 
Pirmiausia kiekvienas turi pa
siklaust savęs, kaip žiūri į gy-' 
venimą ir jo vertę. Supratus, 
kad gyvenimas, koks ilgas jis 
tebūtų, baigsis, kad jį, seks 
amžinybė, kuri, priklausys nuo 
mūsų dabartinių veiksmą bus 
pajusta reikšmė kasdieninio 
elgesio, pareigą sužinot dau
giau apie priemones, kuriomis 
naudodamiesi tiesiau siekiame 
tikslo. Tada laiko atsiras ir 
knyg<» pasiskaityt, ir pamedi-

FETER LISAUSKAS 
TH. TW 4-M87

V1CTOR ABECCNAS
Į 331 Fark Street, New Britain, Conn. .

I
: 834 N. Denhen Street, Baitimore, MA. Tel. Loacw«eA <-9CEt

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Frw>|toct Street, H>Ae Bark, Mato. TeL HyAe Farfc 3>39?S

; £ GEORGE GALCNAS
1499 Caniir, Detreit, Mleh. TeL T. O. 8-3Ū88

STANLEY METRICK 
1894 W. 4?th Stn Chieaca, III. TeL Yarte ?-8m

JOHN SBURNA

ŽINIOS Iš LAWRENCIi, M.VSS.
premiją — 25 dolerius. Laime- 1 
jimų įteikimas buvo perduotas 
per bostono televizijos stotį.

ė Svečiai iš Romos. PTel. L. ’ 
Tulaba, šv. Kazimiero kolegi 
jos Romoje rektorius, kėlias 
dienas viešėjo pas prel. Pr. 
Jurą. Lairi*ence tuo tarpų te- 
bevieši kimi A. Nekrošius, kė- j 
dainietis, Romoje neseniai ga- ' 
vęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Mokslo metu jį rėmė L Šven- 
čionięnė,, uoli šv. Pranciškaus 
parapijos veikėją.

. • Lituanistinės klasės pir
masis vakaras įvyko birželio 2, 
sekmadienį, parapijos salėje. 
Programą paruošė Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys, kurios pa
rapinėje mokykloje trečiadie
niais moko~lietuviškųjų mokslo 
dalykų. Programoje 'dalyvavo 
65 mokiniai, iš kurių nevisi 
kalba lietuviškai. Buvo suvai- 

jums 
šokių,

dinta komedija “Gera 
juoktis”, duota pynė

visi finom, palieka be atgarsio.
Antroji susirinkimo dalis (iš 

tikrųjų susirinkimo priežąstis) 
buvo klierikų Gedimino Aijau- 
sko ir Kęstučio Trimako išleis
tuvės. Pirm. Aldona Vasaitytė 
abiems įteikė po knygą — ar-

apaštalavimo darbą maną dirb
ti Chicagoje. Būrelis tikrai la
bai pasiges abiejų. Jiems įsi
jungiant ir susirinkimai buvo 
taikingesnį, ir užkandžiai link
smesni.

Milda Martinkūtė, kurios bu
te susirinkimas buvo sušauk
tas, suruošė, išleistuvių vaišes, 
kurių negalima nepaminėt. Tai 
buvo smoguriautojsuns pasmo- 
guriaut, alkaniems pasisotint, 
estetams pasigrožėt ir visoms 
mergaitėms pasimokyt! '

Bendrai, buvo įdomu, links
ma, trauklu ir vertinga, em.

pavergtųjų tautų gynėjas sena
torius William F. Knowland. 
Pasikalbėjimą pravedė dr. A. 
Tarulis Washingtone. Šen. 
Knovvland pasisakė visa eile 
aktualių klausimų, liečiančių 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraš-

LOS ANGELES, CALIF.
Birželio liūdnųjų įvykių 
z minėjimas

Bendrą paminėjimą ruošia 
bendras visų trijų Pabaltijo 
tautybių komitetas. Minėjimas 
įvyksta birželio 15, šeštadienį, 
7 vai. 30 min. šv. Kazimiero
lietuvių parapijos salėje. Šiais tų vadavimą iš komunistų ver- 
metais minėjimui - vadovauja 
estai, gi meninėje programoje 
dalyvauja ir lietuviai su lat
viais. Lietuvių solistė Florence 
Korsak atliks keletą dalykų 
meninėje programoje. Bendrą 
komiteto valdybą sudaro: B. 
Nurmsen (estas) — pirm.r^vi- 
cepirmininkai: L. Valiukas, D. 
Agrums (latvis), H. Braukis 
(latvis), sekr. V. Feldveber (es
tė) ir .kasiu. A. Skirius.

Pasikalbėjimas su šen.
W. F. Knowland

įdomų pasikalbėjimą davė 
“Lietuvių Dienų” žurnalui

gijos.
“Lietuvių Dienų” gegužės 

numeryje yra taip pat pasikal
bėjimas su 
Šalniene iš 
ištrauka iš 
atsiminimų

Pranas Lubinas kalbėjo 
vyčiams

Žymusis lietuvių krepšinin
kas Pranas Lubinas kalbėjo
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37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tet APplegate 7-7083

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

Paulina St., Chicago 36, ILL.

yra Miss Elton J. Fianagan, 
registruota nursė, nuo 1944 li
gi 1954 tarnavo kariuomenėj 
kapitonės laipsny. Didesnę 
tarnybos dalį praleido užjūry.

NURSES.ANESTETlSTSe

Membecs ofAANA 
40 Hour week 

Payabeveaverage 
Wire, write, call or apply: 

Naaarvth HospHal 
8050 Holme Avė. 

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

Reservatiens now being accepted. Accomrnodations for fifteen 
private and semi-private ambulatory guests.

MARBR1DGE has bright airy spacious home-like rooms. 
No more than two guests in semi-private rooms. Pleasant 

grounds. Inspection cordially invited.
State approved State licensed.

Telephone, Cheshire, BRowning 2-6545 
Miss Eilėn J. Fianagan, R. N. 
Resident Director - Proprietor

aliejinio pečiaus aptarnauto
jas, patyręs prie No. 6 09. 

WY 1-3236

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near pubhc and parochial aehooia, 
shopping center and exceUent trans- 
nortatton.

LINCOLN KOMES
N. Magnolia St. Off Washingto' 

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

DIRECTIONS:- G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinder icamanlt Road. 
North on Kinderkamack Rd., whicn 
becomes N. Pearl St, Pearl River, 
to dėad end.“Turn~iat to'Magnofia

~ br FYnytU “““ .^omenei ati-

i R. Ščiukaitę, 9 Maple Ase.
Maris Plaįtafit N' J- ' <

OPPORTUNTTY 
COZY HOME,

Loon Lake, Chestertown, N. Y. 5 
years old. Livihg room, two bed- 
rooms, kitchen, glassed ta Sun 
porch, modern bath, aU on oue 
floor, above full ceUar with garage 
cm ground level. Insulated, hard- 
wood floors. Bot Air Furnace,elec- 
tricity, gas, bot water, phone. Ex- 
ceUent water system — 110 feet 
deep well. Automatic jet water 
pūmp in cellar. One acre iand, 
pine groove, on Highway 9. 100 fL 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash dwn

DISPLAY
kleis f< er

E’JMMER RENTALS

CHAMBERMAIDS WANTED

bus
Bus 
bei

įdomus savo įvairumais, 
pravestos jaunių, vaikų, 
senių įvairios varžybos ir

IAV LAIVYNAS atlieka kari
nius pratimus prie Havajų

Girti mūsų sportininkų pa
rengimų perdaug neapsimoka,

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

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

CRUISE ON A YACHT
Weekly and weekend cruises 

2 beautiful 90-ft. sailing 
schooners on Long Island 

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

Schooner Cruises
Box 64 Pelham, N. Y.

Emilijos Kyburienė*, kilusios 
nuo Rokiškio, nori susirasti 
giminės iš Lietuvos. Atsiliepti: 
Mr. Vincent Borey, 17 Cedar 
Avė., Newark 6, N. J.

Vaclovas Šaltokas, kilę> iš 
Senovės km., Kazlų Rūdos. vL, 
Marijampolės aps. ieškomas jo 
motinos. Jis pats ar žinantieji 
apie jį prašomi atsiliepti: Rev.

BERNIUKAS zoologijos »ode Bronsc, N. Y, neatrodo patenkintas, 
kad jo pieno buteliuką čiulpia *Woody”.

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

kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui. Skambinti:

INdependence 34>709.

Šis sekmadienis, atrodo, bus 1 
Lietuvių Sporto Klubo ženkle. 
Jau 1 valandą Pblish National 
Hali (111—08 Sutphin Blvd., 
Jamaica) prasideda metinis

NURSES, (REG.) 
Operating & Delivery room 

40 hour week 
Galione night every 3 weeks 
Pay and allowance in accord- 
.. ance with nursing bulletin.

Wire, write,“<^orapply:
Nazaneth HospHal 
8050 Hohne Avo.

Phila. 15, Pa.
DE 2-2000

asmenų, kuriuose kiekvienas 
ras ko puikiausią
mą ir gerą poilsį. Jai talkina 
Miss Liliiani Flint, diplomuota 
praktinė nursė ir Mr. Joseph 
Ouillette, einąs sargo pareigas.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, pamatyti kokioj gra
žioj ir ramioj vietoj yra na
mai bei susipažinti su vedėja 
ir kitais personalo asmenimis.

(Skelb.)

On beautiful Long Island Estate — Peconic Bay. Conducted by 
Pallottine Fathers & Brothers. Boys 6 to 15. Ali sports, salt wat- 
er swimming. Four residerit Priests, doctor, nurse. Pnvate ciiapei, 
modern cottages equipped with lavatories. Facilities for fanuly 
picnics. Inspection welcomed- Season June 30 thru August 24th. 
Kates $S5 per week. For taformation call Sag Harbor S-412A iir

* Artrite teSfhp Bt.'Vihtėht,^Sag Harbor, L. I. - • •»<

KAMBARINĖS 
patyrusias viešbutyje. 

Darbas New Hampshire. 
Gera alga su butu ir išlaikymu 

Skambinti: Cl 6-6600 
Room 212 

227 W. 45th St 
N. Y. C.

MARSHBANK HOTEL
118 SO. TENNESSEE AVĖ. 

ATLANTIC CITY, N. J.
U block to St Nicholas Ch-rch 
Rooms. Family Rooms. Reason-bl 
Prices. Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
. gOSE Mc GUIGAN Compact 2 story, 2 bedrm. col 

Spacious settlng fine trees, 
shrubs, terrace, stone wall, fire- 

place, garage. BasemenLap. 
pliances ex|ras. Orig. owner 

$16500 
Near Parochial School ar. 
Cath. Church. RO 3--^7z5 •

LAKE M0HAWK, L I
Charming 3 bedrooms year 

round kome; near beach; liv- 
ing room with fireplace raised 

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

$12,500
Summer rentals avaulable. '
Harrietto Lustor, Reattor 

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

Delicatessen. Phtme:
Lake Mohawk 8405-3481

JACKSON HEIGHTS, L. L 
GaUa Heme*

Exceptional Buy. New 2 famiiy 
homes. Ultra modern, fuU base- 
ment. Walk to Catholič Church.

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

ortunity for right person.
Ca« HJoBeeT 

PO 7-4884

Bene svarbiausias dienos įvy- 
kis bus moterų krepšinio rung
tynės.

Toronto Aušra pas mus
svečiuojasi pirmą kartą. Iš vi
so pirmąjį kartą New Yorko 
visuomenė turės progos pama
tyti dvi lietuviškas moterų 
ekipas draugiškame susitiki
me. Viešnios iš Kanados žino
mos savo pajėgumu. Tikėki
mės, kad mūsiškės po nevyku-"

_ sin pasirodymo Toronte šį kar- 1^1,1^ profesorius 
tą pilname sąstate įstengs ge- . _
riau pasipriešinti. Vienas Iabai blaškęs pro

fesorius nuėjo pas gydytoją 
LSK moterys į aikštę išeis pasitikrinti sveikatos. Gydyto- 

tokio sąstato: Arensienė, Gre- jas jį tinkamai apžiūrėjo, iš- 
vinšienė, Gintautaitė, Žukaus
kienė, Endriukaitytė, Senkutė 
ir kt. Rungtinės įvyks Van 
Wyck ,Expressway, 166 Avė.
Jamaica. 2 vaL p. p.

Atletas

klausė ir prašė parodyti liežu
vį. “Viskas gerai, pone profe
soriau, sveikata tvarkoj, bet 
pasakykite, kam jūs laikote 
ant liežuvio prilipintą pašto 
ženklą?” “Ar taip? 0 aš jo 
nuo pat’ ryto ieškau!”

Stephen Bredes J r.
ADVOKATAS

GREENVILLE ACRES
P. 0. Box 75

Unionvillė, N- Y.
acres of beautiful Vacation- 

land. 90 minutes from N. Y. C. 
and Newark. Private lake. 
Swimming pool, fishing, hunt- 
ing, dancing, bar. Adults $35. 
week; children . $17.50 week. 
Near Catholič church.

Port Jervis 
3-3866

Fordhamo lituanistikos instituto atsi 
šaukimas į lietuviu visuomenę

Šią vasarą pradedame pir- galėtume patenkinti visus pra- 
mąjį lituanistikos semestrą šymus.
Fordhamo univėrsitėle. Bus Mes kreipiamės į mūsų tau- 
dėstomi visi lituanistikos daly- tiečius, prašydami pagelbėti 
kai: kalba, literatūra, istorija, mūsų tautos dukroms ir sū- 
geografija, kultūra ir civiliza- nums, kurie ryžtasi studijuoti 
cija. Tai pirmą kartą šio kraš- lituanistiką. Neatstumkite pra
to istorijoj visos lituanistikos šymo tų, kurie vien iš tyros 
šakos dėstomos universitete, meilės savo tautai trokšta paši
lki šio laiko buvo dėstoma kai savinti lietuvių tautines verty- 
kuriuose Amerikos universite- bes^ vėliau jas puoselėti ir per
tuose tik lietuvių kalba. Lietu- duoti jaunesniajai kartai. Jie 
vių kalbai ir kultūrai iškovota padės jaunimui nenutraukti 
priderama vieta. Visą šitą pa- ryšių su savo tauta, jie palai- 
sisekė suorganizuoti mūsų ger- kys mūsų tautinę gyvybę.
biamųjų rėmėjų dėka. Rėmėjų Aukas siųsti šiuo adresu: 
sąrašą ir apyskaitą paskelbsim Rev. Vladas Jaskevičius, S. J. 
vėliau. Director of the Lithuanian

Jau užsiregistravo 18 stu- Program Fordham University 
dentų. E jų 13 seselių moky- New York 58, N. Y.

REAL ESTATE

What you will be?
GOD

NEEDS

GENEROUS

SOULS

Visit or write:
Rev. Mother Suporier 

St. Mary Megclsien Convtnf
Oekville, Conn.

tojų ir 5 studentai. Tikimės 
padvigubinti šį skaičių. Iš už-

$3.500. Owner transferred. Can be 
occupied June IsL

JACK M. PARĮ
EHmbethtewii, N. Y. Plmne

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas n 1. 6 00 m * a nft i- e 00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 Amerikos lietuvių vartyme, I7» p. 5.00 ir 7.00 
Vyskupo Valančiaus biografijos brmtai, Vac.

100
0J0

sirašiusių 17 reikalingi para
mos, jie prašo stipendijų. Da
lį reikalingos stipendijoms su
mos jau yra paaukavę mūsų 
gerbiamieji rėmėjai, bet mum 
dar trūksta 600 dolerių, kad

stond m yoor way if you warf

GERIAUSIA 
DOVANA 

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą 
VYT. AUGUSTINO

Lietuvos vaizdu 
albumas

Užsakymus, siųsti: 
Atotito, 916 Wllio»hby Ar

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p.
Naujasis Testamentas ................   $203 Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

Saulės giesme, A. Maceina, 454 p........................ $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. ..„ 2.00 
Pranašystes apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p....................... .................. 1................... 1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, NeNo Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, ......... $3.00
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.------------ 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr. 

Gaidamavičius, 246 p. .    —; 2.00
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.............3.0C
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija................................................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ;....................
Šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl. 
Jaunystės maršas, Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta 

knyga, 260 psl. .

BELETRISTIKA

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraįtė ....................
Gabija,/Metraštis ----------------------------------
Susitikimas, Jf. Gailius, 155 p. ---------------
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ......... .
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p.
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ....--------
Siela ui sielą, D. Pilla, 304 p.------ ——
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. —.—:—

MALDAKNYGES

2.00
5.00

.....1.00
,.j 6.00
„ 1.50
./ 3.00
... 1.80
... 2.00

2.00
2.00

St. Agnės parish,
8 rm. Colonial, 2-car gar. 

$18,990 
OCEAN8IDE

St. Anthony's parish, 
8 rm. 2-car gar. 

$22,990
BAU>WIN

St. Christopher’s parish,
7 rm, brick Colonial, finshed 

basement 2-car gar. 
$22,490

Einilie Darragh
80 Atlantic Avė. — RO 6-4181 
One bl w. of Long Beach Rd„ 

Oceanside.

DISPLAY

GIVE YOUR CAR A
SPRING REFRESHER COURSE
For PatroM oC Santa Maria Periate' 

Straight Spėria! 
arta of Top Grade oa

Cootins Srvtem Sutveyed

WESTMONT MOTORS, INC. 
TY 24)K»

2.00
2.00
5.00

... 2.00

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

tetas Mekas.....................................1.00
F. Klrša, 112 p.___________1.50

vnw, 141 p. 3.00
A. įkyruolis, 44 p------------........... 1.00
L. Andriekua, 136 p.-------- -— 2.00

Anapus tdsyMs, A. Gustaitis, HumoristiŠki 
eilėraščiai, 144 pfl. .........................  ....... 2.20

šventieji 
E

Atvirai

MAMA

Gims tautos genijui 
auks. $2 50 žiurkių kamera, J.

de luxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa ... $1.00
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks...............$1.75 Mtaa tai htararem 1

balt $2.50 Lfetuviika arnika,
Atlaidų šaltinis,, .. $4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 2.09

120 p.
80 p. 1.50 
--------- 1J0

mp._ km
VAIKŲ UTEKAmA

Baltasis Vilka*,

1J5 
1.00 
L00



NEW YORKAS

KING MERRIT & CO.

William J. Drake-
mas

CLEYELAND 3, OHIO.

Juozas Andriušis

BrookiyB, N. T. 
NOTARY PUBLIC

15—16 <Ld. Pr. Lapienės va
sarvietėj, Stony Brgok Lodge, 
Stony Btrook, Long Tsland, No
rintis j galės pamėtyti ir tuos 
kūrinius, kurie pereitą pavasa
rį buvo išstatyti vienoj žymes
niųjų Paryžiaus gaterijų ir kur 
jie susilaukė gražaus kritikų 
dėmesio. '

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage 'Street, 

Nonrood, Mass.

Vasarotojų 
dėmesiui

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi- 
cago 4192 Archer Avė., Chica- 
go 32, ILL.

Gub. Foster F1.*****^** 
birželio 15 pafifrrihė Baltijos 
valstybių laisvės diena, pra
šant N. Anglijos Baltų-Ameri- 
kiečių Draugijai. Tuo būdu at
kreiptas dėmesys į bolševikų 
prievartą ir trėmimus Pabal
tojoje.

A. S. Trečiokas 311 Walnut 
., Newark 5, N. J.

PO BIRŽELIO 15 — 1 
‘'BANGA*, P. 0.80X307, 

CENTERVILLE, MASS., 
Tek HYannb 3297 W.

Siųsdami savo auką, neuž
mirškite pažymėti, kad siunčia
te PLB Seimo reikalams.

Feliksas Grundalis, 
keliolika metų buvęs Lietuvių 
Piliečių ir Kęstučio draugijų 
valdybos narys, po sunkios 
operacijos sveiksta namie.

Garbės Pirmininkas
J.E. Arkivyskupas

Richard J. Cushing, D. D.

Adv. A. O. šalna, 
Lietuvos garbės konsulas, lan
kėsi Ithaca, N. Y., kur susitiko 
savo draugais iš Cornellio uni
versiteto, ir porą dienų ilsėjosi 
Pennsylvanijoje, Buck Hill 
Falls. Grižoį Bostoną birželio 
10 d. ■

Pasaulio lietuvių Bendruo
menės seimo ir jo proga įvyk
siančių parengimų reikalams, 
visai kukliai skaičiuojant, rei
kalinga apie 34,000 doL Dalis 
jų ateis už parduotus “tikie- 
tus”. Bet didžioji dalis išlaidų 
šaukiasi t lietuvių visuomenės 
paramos.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tas) paruošimui, notoriniy doku
mentų tvirtinimui

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 1

Graborius-Balsainuotojas' 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y;

Feliksas. Simanavičius, 
anksčiau dirbęs Darbininko 
spaustuvėje Bostone ir paskui 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
spaustuvėje Putname, dabar 
gyvenąs ūkyje Plainfield, 
Conn., vasaros metui atvyko 
talkinti pranciškonų spaustu
vei Brooklyne.

251 W. Broadvray 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEV1CIUS 
Laidotuvių Direktoriui 

TeL ANdr«w 82590

Vica Pirmininkai 
Vladas Paulauskas

rijoje birželio 8, šeštadienį. Po
sėdžiui pirmininkavo Tarybos 
pirm mm fats dr. Adolfas Darnu
sis, atvykęs iš Detroito. Posė
dyje aptarti aktualieji Ateiti
ninkų Federacijos reikalai 
Specialius klausimus referavo 
prof. St Yla (programiniai da
lykai), dr. V. Vygantas (ideo
loginiai ir metodiniai klausi
mai), kun. V. Dabušis (jaunu
čių reikalai), S. Sužiedėlis 
(1960 męht,atritininkųkongre
sas). Kai kuriem klausimam 
toliau svarstyti sudarytos ko
misijos. Priimtas Tarybos sta
tutas, dėl kurio turės dar pasi
sakyti posėdyje nedalyvavę na
riai

VAITKUS
F U N E B A L HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir'Balsamuotojas 
Cambridge, Mms.

-- Netenka aiškinti kultūrinių 
tautinių - parengimų vaidmens 
ir reikšmės. Kiekvienas lietu
vis supranta, kad mūsų tauti
niai kūrybiniai laimėjimai, pa
rodyti amerikiečiams ar kitų 
tautų' žmonėms mūsų meno 
parodoje, muzikos - dainos va
kare, spaudos ir filatelijos pa
rodose, sporto žaidynėse yra 
akivaizdus mūsų tautinio kul
tūringumo įrodymas ir labiau
siai įtikinąs argumentas, kad 
mūsų Lietuva verta nepriklau
somybės.

somybės kūrimosi pradžioje, 
daug kartų yra kalbėjęs, rin
kęs aukas, turėjo savo tetą 
(dabar jau mirusią Gaudelie-

■

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Vinnauskas 

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

Redakcijoje lankėsi 
dr. Augustinas Laucius su 
žmona. Jis kurį laiką gyveno 
Argentinoje, dabar persikėlė į 
JAV ir laikinai sustojo pas sa
vo giminės Waterbury, Conn.

Vytautas Maželis, 
fotografas, WiBoughby foto 
reikmenų krautuvėje, kur nuo
lat vyksta foto parodos, nuo 
birželio 17 iki birželio 24 išsta
to savo nuotraukas, dąugiaų- 
sia portretus. Wploughby, di
džiausia šios rūšieš krautuvė 
pasaulyje, yra 110 W. 32 St 
(priešais Gimbels), New York, 
N. Y. -

Nell Moškūnts 
91 Congres Are. 
Waterbury, Conn

Šdte hirfei»o l4 ir tęsis du sa- 
vaitg&lius: birželio 15, 16, 17 
ir birželio 21, 22, 25, 24 <Ld.

Petro Klanine

LB New Yorko I-sios apylinkės 
valdyba birželio 16, 1 v. p.p. 
kviečia seniūnus į susirinkimą 
— pobūvį, kuris įvyks Liet. Pi
liečių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyn. Seniūnais iš
rinkti: A. Butas, K. J. Čerke- 
liūnas, A. Jonikas, J. Gerdvi- 
iienė, J. Briedis, M. Kregždie- 
nė, E. Sirusienė, B. Kulys, J. 
Kežys, V. Balsys, D. Perukas, 
J. Vilutis, R. Kisielių s, P.r Pu- 
pius, L. Špokas, J. Janulevi- Kun. P. žemaikio primicijos

geriau pasitarnauti savo lietu- Mokyklos pavasariniam pa- 
viškai kalbantiems klijentams, sirodyme programą išpildė mo- 
šiuo metu atidarė lietuvišką kiniai. Nemaža skambino pia- 
skyrių. Skyriui vadovauti pa- ninu, grojo akordeonu, šoko, 
kviestas dr. J. Budzeika. King Iš pianistų pažymėtina, Stri- 
Merritt & Co. specializuojasi maitytė, iš akordeonistų 2a-

NEW YORK 23, N. Y,
1165 E. 71 SU Tet UTah 1-0807. 1991 Rroadvray. Tel. CTceum 5-0900.
Kasdien 10-7. teftadieniais 10-5. Kasdien ir SeMadieniais 9-5. 

(uždaryta sekmadieniais).

» „ « _ , * <_____ „ n?)- Vehonj daugelis atsime- Nowarkr N J.
Po didelių šios firmos pastangų Inturistas vėl patvarkė, kad var- * .. - . . - c - Tr*»ivh^c hažnvftni 40toti drabužiai, siunčiami i Lietuva ir kitas 88B&, dalis būtą vertinami M " senesnių laikų. Jo laido- Svc. irejyoes bažnyčioj w

kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos įstaigose bus tuvėše' dalyvavo kleb. kun. M. valandų atlaidai, prasidėję bir- 
įyertinaml realistiškai, tad NEREIKftS MOKtn Už NEŠIOTUS DRA- Kemežis, kun. J. Pragulbickas. želio 9, baigiasi antradienį, bir- 

Vėliau. rengiamasi padaryti želio 11. Pamokslus sako T. V. 
specialų P. Žadeikm minėjimą Gidžiūnas.

Vasarvietė "Banga", Cen* 
tervRIe, Cape Cod (prie 
Craigville Beach) jau priima 
kambariu ir kabinę užsaky-

O. ŠLEPAVIČIENĖ, 
259 COLUMBIA RD., 

DORCHESTER 21, MASS. 
TeU GArrison 7-4560;

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykat Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Be&ale imkite: TeL TB i-tM

Liberty Federal Savings and 
Loan Association 202 N. Broad 
St, Philadelphia 2, Pa.

Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny 24 Da- 
vis Avė., Kearny, N. J.

LtWttyMą Ir Stipendljy 
KNnM|ą

Kun. Jonas Vaitekūnas 
390 Statth Street 
FTOVMuDCe, K. L. 
įmuko aueramene

PROGA KIEKVIENAM
Bostono Lietuvių - tautinių 

šokių grupė yra išnuomojusi 
gerus miegamuosius tolimojo 
susisiekimo autobusus ,į Chica- 
gos lietuvių tautinių1 šokių 
šventę. Kas kartu su mūsų 
šokėjais norėtų į Chicagą vyk
ti, prašoma registruotis lietu
vių baldų prekyboje —Lithua- 
nian Fomiture Co. 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
o telefonas AN 8-4618 ligi bir-

rantuojamu prfstatym** be atskiro atlygteMM. Kiekvienas stastijM gau
na gavCJo pasirašyta pakvitavimą-

SiunJntaf išsiunčiami skubiai, be atMMfoJtnto Ir pristatomi greitai 
kaip tik galma.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Bali ašį
(BIELIAUSKAS) į

FUNĖR AL HOM E į
M. P. BALLAS—Direktorius J 
ALB. BALTRCNAS-BALTON M

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street

Organizacinis komitetas. ir 
jo finansų komisija tvirtai ti
ki, kad kiekvienas lietuvis sa
vo asmenine auka parems ko
miteto pastangas. Aukos pra
šomos siųsti į žemiau nurody
tas bankines įstaigas arba tie
siai komiteto iždininkui A. S. 
Trečiokių.

Fidelity Union Trust Compa- 
ny, Citizens — Clinton Office 
505 Clinton Avė., Newark 8, 
N. J.

Veikiama specialiu susitarimu su INTURMT (Msakia) ir stanttaial stan- 
a«mi | vbM* Sov. Rusijos dalis. Muitai apdtolmml vietoje, taip kad furijas 
nieko neturi primokėti.

Parcel Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE saro įstaigose turi įvairią 
audeklų, maisto produktų ir Mtų daiktų buvo klientų patogumai.
' Fluntiniua raHte ParoK Depart. GLOBif TRAVEL SERVICE Ntelfoni 

Mušti paštu, tnoj gausite suskaites ir jūsų startiniai bus subariau ir B- 
Mušti paskyrom vietom.

Šauni gegužinė
Bostono lietuvių tautinių šo

kių šokėjų grupė birželio 16 
dieną, sekmadienį, Brocktone 
Romuvos parke rengia įdo- 
miausią šios vasaros -gražios 
programos gegužinę: tautiniai 
šokiai, paukščių koncertas, lie
tuviški žaidimai, kuriuos atliks 
mūsų jaunimas, vaikai ir 3—4 
metų amžiaus kūdikiai Prog
ramą įvykdys 100 tos grupės 
dalyvių. Po programos grieš 
geras orkestras. Taip pat bus 
paminėti baisieji birželio mė
nesio įvykiai — lietuvių trėmi
mas į Sibirą Maskvos įsakymu 
ir pastangomis. Tą pačią gegu
žinės dieną atsieina ir Tėvų 
diena, ir bus pagerbti seniau
sias ir jauniausias tėvai. Svar
bu, kad atsilankiusieji pama
tys visą pirmosios lietuvių 
tautinių šokių šventės reper- 

D«1 I T, • ■ „oconiai ai u ve«auu<» o-«vio ufii tuarą iš 18 šokių, kuriems va- 
želio 15. Autobusai keleivių dovaus Ona Ivaškienė. Autobu

sus, K. Kepalas, J. Maksus- Praėjo iškilmingai. Mišias pe- -------- , .'^-7 ~ vykj * lauks birželio 27 dieną vaL . ...................................
kas, M. Graužmytė, S. Va& choras ir 6 solistai; Arki- strumentą. Jei dirbs toliau, klebonijoje. Taip^pat lankėsi lietuvių klubu prie
kys, A. Reventas, L. Jasaitis, kunigu buvo kleb. kun. M. Ke- tikrai pasieks laimėjimų. Pa- ir tam. Jakaitis, marijonas, ku- minėtosios pre_ Broadway, So. Boston, Mass.
T. šlepetienė, V. Padvarietis, mežis, diakonu kun. J. šer- dėkos žodį tarė kun. VI. Kąra- m išvyko į Romą. kybos, Chicagoje nuvyks kitos
B. Nemielais, Ig. Gasiliūnas, J. nas- subdiakonu kun. D. Po- levičius. Pirmoteos konRinips priėjo vakan> o į Bostoną grįš . . - .
Kumpikas, A. Koncė. Visi se- aim.Pamokslą pasakė preL J. Mokyklą baigė 23. Baigia- 42 vaikučiai. HStieų atrt^e į .
mimai prašomi dalyvauti. Balkunas. Vaišėm vadovavo muosius ženklus jiems įteikė Parapijos parengimas bus .ten ir atgal 38 doleriai, ku- Anksčiau

parapijos klebonas. kleb..kum/M. Kemežis. Baigų- birželio 23, mokyklos kieme, „uos reifa sumokėti birželio
Už savaitės po primicijų ku- šieji padėkojo už rūpestingą Klebonas kviečia visus gausiai jg Bostono lietuvių tautinių pirmininkavo n. mockus.

viena didžiųjų Amerikos bro- nigo motina surengė, padėkos mokymą. Diplomų įteikimas atsilankyti. PracBSa 3 v. p. p. šokių grupės, rengiamojoje
kerių firmų, (391 Grand Avė., vaišes visiems, kurie prisidėjo bus birželio 22 d. 9 vai. ryto. Kun? V. Endriūnas sakė pa- gegužinėje Brocktone Romu-

IfrožtYiY, žuvusiųjų minėji- mokslus per 40 valandų atlai- vos parke arba kitą dieną, pir-
įvyks birželio 16, 10:4 ryte dus, kurie sutraukė daug žmo- madienį, lietuvių baldų preky-

prie kryžiaus šalia bažnyčios; nių. Mišparus giedojo altoriaus boję Bostone. Kas . dalyvaus
vėliau bus laikoma suma ta in- berniukų choras. Paskutinį at- šioje gegužinėje, gaus ten ir
tendją, o pirmą valandą para- laidų vakarą kleb. kun. M. Ke- platesnių informacijų apie ke-
pijos salėje kun. V. Karalevi- mežis surengė vaišes chorui. lienę į Chicagą. (O. L.) 
čiaus paskaita. Rengia vietinis Kleb. kun. 9L Kemešiui bir- _____________________ '

investavimo fondų akcijų par- ranka su Bitėnų, šie trys jau L. Bendruomenės skyrius. želio 10 suėjo 24 m. kimigys- 
davime. žino, kaip tinkamai naudoti in- žttfoHtfo mirtis tės. Ta proga jį giesme pasvei- LDS CENTRO VALDYBA

ftia ritiia suiaudino dizabethe kino mokyklos vaikai. Kun. J. 
jis lankėsi Lietuvos neprikJau- Pragulbickui gegužes 31 suėjo 

26 metai kunigystės, o kun. V. 
Karalevičiui birželio 13 sueina 
20 metų.

GRABOR1US 
BALSAMUOTOJAS

Vincas j. Kudirka 
37 FranklinSL 
Norwood, Mąss.

. Biržefia įvyidą mmSjuuas, 
rengiamas visų trijų Pabaltijo 
tautų, įvyksta birželio 16, 7 ^0 
v.v. Towų Hali, 123 West 43 
St, New York. Visi prašomi 
atsilankjrtL

••• Ateitininkų Federacijos 
Tąfybost

naujai išrinktos, pirmasis po-

UžpOdotni federafiniil btl taksai, tvirtiiNK
ni įvairūs (MramentaL

tmirioK draudimo įrtoląme apdmudiiaina automobiliai. 
Damai, baidai, Miniai ir anne&inis tartas nuo u<nte ar įvairią 
rtilą atsakomybės bei pavogimo. Save gaUte apsidrausti neė 
ntialBMtacą ataitmmą bei Hipn, kartu apmokant ir Ufontote 
IHaidaa.

Aukotojams iš anksto taria
me nuoširdžią padėką.

Msgr. Jonas Balkūnas
PLB Seimo Org. Komiteto 

——'T Pirmininkas; —
Adv. C. Š. Cheleden
Finansų Komisijos

Pirmininkas

Uaidotuvių Dirpktonus 
84-02 JAM AICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statfoa)


