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Iš viso paketo padėjo ant stalo itik vieną Berlyną
Atrodo, Herteris mato, kad susitarti dėl kitų dalykų nesiseks, tad juos atideda

Ženevoje antra derybų savai
tė. Ji .numatoma kitokia nei bu-

Pereitą savaitę ketvirta
dienis buvo Herterio diena, 

išdėjo savo “paketo” pla
ną. Prenktadienis priklausė 

kuris pateikė visai 
priešingą Maskvos planą. Vieni

MASKVA 
KIETA

Ar Sovietai bus lankstūs?

Amerikiečių spaudos atsilie
pimai. j kur gali atvesti dery
bos su Maskva.

KAZYS BRADONAS, laimėjęs 
Rašytojų Draugijos 1958 metų 
literatūros ^premija ui sayo po
eziją ‘Morenų ugnys. Premija 
bus įteikta New Yorke gegužės 
24 dieną. *

kitų planus atmetė, vieni ki
tus kaltindami. Sovietai kalti
no Vakarus, kad jie nenorį pa
daryti Berlyno laisvo.' Vakarai 
kaltino Sovietus, kad jie ir po 
tiek metų nuo karo pabaigos 
nesutinka Vokietijos suvienyti. 
Nuo penktadienio iki pirmadie
nio posėdžiai atidėti, kad mi- 
nisteriai galėtų susisiekti su sa
vo vyrausybėm, kas toliau da
ryti.

Antra savaitė jau numatoma 
kompromisam ieškoti. Jei pe
reitą savaitę posėdžiuose ne
galėjo dalyvauti spauda, tai 
šiai sava'tei numatomi pašalin
ti iš posėdžių ir rytų bei vaka-

kėt kada Soviajai jį atmeta, 
tai Herteris ifirth iš to paketo 
vieną klausimą ir siūlo dėl* to 
vieno susitarti.* Tai Berlyno 
gausimas.

Prancūzija tam Herterio pla-

nui nepritaria. De Gaulle laiko 
klaida tartis atskirais klausi
mais, “paketą” išraišiojus 
lim. De Gaulle mano: jei 
vietai atmeta, tai geriau 
laukti ir stebėti toliau.

Karteris, vykdamas. į Ženevą, 
įspėjo didelių vilčių neturėti. 

_ Sovietinė propaganda nesijau
dina, jei Ženevoje ir nebus su
sitarta. Tam dar bus skirta ir 
viršūnių konferencija. Susitars, 
ar nesusitars — klausimas pa
lieka atviras ir tada, jei j‘s bus 
atkeltas į aukštesnę instanci
ją ir kilrojamas dar keletą kar
tų..;. Pasekame dėl to klausi
mo keletą amerik:eč*ų Spaudos 
pasisakymų.

KO IŠ TIKRŲJŲ SIEKIA 
MASKVA IR VAKARAI?

• C.L. Sulzberger (NYT) Įspėja 
kad diplomatai kalba tais pa
čiais žodžiais, o galvoja visai 
apie kitus dalykus. Priminė jis

da-
So-
pa-

Laisvos ir pavergtos Europos atstovai drauge

Konfucijaus pareiškimą, ką jis 
darytų, jei būtų paskirtas vals
tybės galva: "Mano.pirmas žing 
snis būtų žiūrėti, kad daiktą! 
būtų vadinami save tikrais var
dai". Priminė ir Stalino įbėg
tą sakyti tesą: diplomatijoj*

yra
mos kaip sausas vanduo ir ma
dinis oras....

Nors vieni ir kiti kalba apie 
ta ką, apie įtampos atleidimą, 
bet Sulzbergerio manymu, Vi
karų interesas yra išlaikyti sa
vo politini ir karinį status quo 
vakarų Europoje; Sovietų — 
priešingai; jį pakeisti savo nau
dai.

D. Lawrence (NYHT) dar kon
krečiau nusako Maskvos sieki
mą: noras pakeisti Berlyno pa
dėtį iš tikrųjų reiškia norą gs j- 
ti vakarų pripažinimą tam va
dinamam "status quo". Tai 
reiškia pripažinti jai pavergtas 
rytų Vokietiją, Lenkiją, Čekosto 
vakiją, Rumuniją, Bulgariją, 
Vengriją, Estiją, Latviją ir Le- 
tuvą.

AR VAKARAI SAVO POZICIJą 
IŠLAIKYS?

NY Times vedamajame rašo, 
kad Vakarai bus ištikimi savo 
principam, bet derybose bus 
lankstu. O ar lanktūs bus rų Vokietijos patarėjai >■- 
Sovietai? - '

Chruščiovas gegužės 16 pa
kartotinai atmetė Vakarų "pa
ketą". Jei Vakarai nesutiks pa
sirašyti taikos su Vokietija, tai 
Sovietai pasirašysią vieni su 
rytų Vokietija. Prasitarė, kad 
Herterio “paketo” atskiri punk
tai gali būti priimtini, bet ne 
visas “paketas”. To “paketo” 
kai kurie punktai, pvz. Vokie- 
t:jos sujungimas, ir patiem va
kariečiam nesą pageidaujami, 
— tvirtino Chruščiovas.

Laikydamasis griežtai, Chruš
čiovas jau savo reikalavimus ir 
toliau išplečia. Tegul, sako, A-

J. Alsop (NYHT): Nėra kito 
būdo apginti šiai Vakarų pozi- 

(Nukelta i 5 pus i

VĖL MASKVOS
GRAŽDANKA

VATIKANE
- Pirma enciklika bus apie 

spaudą
Pop. Jonas XXIII 300 italų 

katalikų laikraštininkų kalbėjo 
kad savo pirmoje enciklikoje 
jis kalbės apie spaudą. Nusis
kundė spaudos ypačiai paveik- 
luotos žala jaunimui. Nusiskun
dė laikraštininkais, kurie nepai
so tiesos. ‘'Tiesa turi pirmau
ti" — tokia bus naujos encikli- 
ko pagrindinė mintis, Tačiau 
tiesą laikraštininkai turi skelb
ti su ‘gailestingą meile”. Laik- merika pasitraukia iš savo lig- 
raštininkai turį" vartoti "ma- šiolinių bazių, tai Sovietai su
žibo acto, daugiau medaus". tiks tada ir su kontrole.

LANKSTUS
Gegužės 17, sekmadienį 

radijas nustebino pranešimu, 
kad valstybės sekretorius Her- 
teri pasiūlys Ženevoje naują 
laikinį planą, kuris gaišty pa
tenkinti abidvi pasitarimų ša
lis, iki bus susitarta dėl visų 
/'pikete" minimų klausimų. 
Nors Amerika ir Anglija griež
tai buvo pasisakę už viso pa
keto pr-ėmirha ar atmetimą,

LIETUVOJE?
Chruščiovas reng'asi vėl 

uždrausti lietuviam spaudą?

Rengiasi visuotiniam 
susirinkimui

Kad paspaustų Vakarus, 
Chruščiovas iškvietė į Maskvą 

. Popiežius Joms XXIII gegu- rytų Vokietijos min. pirm. Gro
žės 16 paskyrė 12 žmonių ko- tewohlį prieš gegužės pabaigą, 
misija visuotiniam susirinkimui Sudaro įspūdį, kad tikrai pasi
rengti. Komiško Į^rminnkaš Tašys separatinę sutartį, jeigu ...
valst. sekr. Tardiru.

MASKVOJE IR AMERIKOJE
Radijo propaganda

Amerikos balso direktorius
Loomis kongreso komisijoje

Ženevoje 
ir atomas

Antros derybos Ženevoje

Chruščiovas gegužės 15 pra- 
' nešė prez. Eisenhoweriui: Mask 

va sutinka, kad kontrolės bū
tų daromos tam tikrą skaičių 
kartų per metus Sovietuose ir 
Vakaruose, kiek laikomasi susi
tarimo sustabdyti atominius 
bandymus. Tik iš anksto turi 
būti numatyta, kur ir kada kon
trolė bus daroma.

Kaip į tai žiūri Amerika?

Prezidentas pareiškė vilties, 
kad Chruščiovo atsakymas esąs 
tam tikras pasirengimas susi-

Ar tai ruošimas nusilenkti? 
“Look” žurnalas paskelbė di-

aiškino, kad Sovietai sustipri-
no savo radijo propagandą į 
užsienius. Iš savaitinių 1600 
valandų padidino iki 2500 va
landų. Amerika tuo tarpu su
mažino — iki 600 valandų per

JAMES J. WAOSWORTH, A- 
merikos delegacijos pirminin
kas atominių bandymų sustab
dymo konferencijoje, tiki, kad 
sovietai eina j mažas nuolai
das.

STRASBOURGE susitiko laisvos ir pavergtos Europos atstovai, iš kairės į dešinę Adam Ciolkiosz, lenkas, 
ACEN delegacijos Londone pirmininkąsuministeris Vanik, čekoslovąkas, ACEN delegacijos Romoje pirnli- 
ninkas, prof. Prohazka, čekosf., CDUCE* ptrw»minkas,-dr. P. Karvelis, Lietuvos delegacijos narys, V. Sidzi
kauskas, Nęw York, Lietuvos delegacijos ACEN pirmininkas, Brutus Coste, rumunas, ACEN Gen. sekreto
rius, Peter Kirk, Anglijos parlamento narys, Komisijos Europos Taryboje neatstovaujamųjų valstybių 
pirmininkas, Stefan Korbonski, lenkas, ACEN pirmininkas Algirdas Grossvalds, Latvijos ministeris Pary
žiuje Generolas Henney, vengras, ACEN delegacjos Bonnoje pirmininkas, Paul Auer, vengras, ACEN dele- 
gacijgp Paryžiuje pirmininkas, dr. Stasys Baikis, Lietuvos ministeris Paryžiuje.

DULLES PAKETE 1955 BUVO, 0 IŠ HERTERIO
Ženevoje apie juos Eisenhowe- 
ris aiškiai kąlbėjo. Dabar Her
teris tik miglotais žodžiais pri
minė, kad Vokietija nėra vie
nintelis kraštas, kurio reikalai 
po karo nesutvarkyti. Esą rytų 
Europos tautos, kaip parodę 
Vengrijos įvykiai, yra bejėgės 
spręsti savo likimą. Tiek apie 
jas pasakė Herteris. Bet pasa

savaitę.
Senatoriai už ChrušSoyą

Senato užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas Fulbright 
gegužės 17 pasisakė už tai, 
kad prezidentas kviestų Chruš
čiovą atvykti į Ameriką. Šen. 
Aiken kalbėjo, kad Chruščio
vas turėtų atidaryt New Yor
ke sovietinį parodos skyrių.

kė tai tik Įvedamoje kalboje, 
o "pakete" rytų Europos nebė
ra.

Jei pavergtųjų likime niekas 
nuo šių derybų ir nepasikeis, 
tai ne Vakarų atsparumo, o 
greičiau Maskvos plėšrumo ir 
grobuoniškumo dėka. Vakarų 
nuolaidos kelia Maskvai dar di
desnius apetitus.

, džiausiąs pavojus Amerikos 
saugumui — tas Macmillano 
siūlymas daryti tik ribotą skai
čių kontrolių — aiškino Mour- 
ray. Iš anksto apie tai žinoda
mi, Sovietai lengvai galės bet

tartl‘ kokos kontrolės išvengti.
Kitaip vertino Thomas E. Mourray kritikavo prezidento

delį straipsnį su įrodinėjimais, Mourray, buvęs atominės ener- pritarimą Macmillano ir Chruš-
kad karą laimėtų Sovietai, nes gijos komisijos narys. Tai di- čiovo sutartam planui.
jų povandeniniai laivai esą
pranašesni už Amerikos. Ame
rika negalinti nuo jų atsiginti.

Dullos silpsta.
J.F. Dulles sveikata tiek pa

blogėjo, kad iškviesti buvo jo 
šeimos nariai. Sakoma, kad jo 
dienos suskaitytos.

Anglai ir Sovietai

Žiniom iš Lankijos, sovietai 
rengiasi Baltijos kraštuos įves
ti rusų raidyną vietoj dabarti
nio lotyniško.

Raidyno projektas esąs pa
ruoštas Maskvoje 1958. Šių me
tų pradžioje jis perduotas tech- 

' niškai atlikti Kauno grafikos 
Įmonei "Dailei", vadovaujant 
grafikui Vytautui Bačėnui.

Projektas perduotas taip pat 
mokslų akademijai, kurios var
du ir turėtų būti paskelbtas.

Ar tai tik projektas ar jau 
pasiryžimas jį vykdyti, žinių nė 
ra. Apie tokį projektą jau buvo 
imta kalbėti prieš keleris me
tus. Jo tikslas aiškus —Mask
va nori laikyti Lietuvą įjungtą 
į Sovietus ne tik politiškai, ū- 
kiškai, bet ir sulieti lietuvių 
tautą su rusais. Bendras šrif
tas tai padėtų, kaip to paties 
tikslo ta pačia priemone siekė 
ir caro režimas, uždrausdamas 
lietuviam spaudą 1864.

Gal būt, kad Maskva laiko 
ateinant tam reikalui tinkamą 
momentą — jei po konferen
cijos Ženevoje būtų pasiektas 
Maskvos tikslas — gauti iš Va
karų visų nukariautų ar pagro
btų kraštų pripažinimą Sovie 
tam. Tada Maskvai būtų jau 
nebesvarbu visokios kalbos a- 
pie kultūros persekiojimą Lie
tuvoje ir kitose Baltijos valsty-

Ryšium su Čekoslovakijos ir 
Lenkijos satelitinių vyriausy
bių žygiais įsprausti savo atsto
vus i Ženevos konferencją. Pa 
vergtųjų Europos Valstybių

PEV SEIMO TELEGRAMA HERTERIUI

sirūpinimas europinėm proble
mom ir pagrįstas reikalas šių 
valstybių laisvom vyriausybėm 
dalyvauti visose dėl šių prob
lemų sprendimo derybose.

Čekoslovakijos ir Lenkijos bėse; nesvarbu kalbos apie kul- 
dabartinės vyriausybės — sako tūrinį santykiavimą su lietu- 
telegram. — nėra iš tautos, viais užsieniuose, nes tų Tetu- 
per tautą ir tautai, o yra sve- vių balsas užieniuose Makvai 
timos galybės jėga užkartos ir yra tol svarbus, kol okupuo- 
jos tikslams tarnaujančios. To- tos valstybės nėra Maskvai for- 
dėl PEV Seimas ginčija tom maliai pripažintos ir kol tie už- 
vadinamom vyriausybėm tei- sienio lietuviai sudaro opiniją, 
$ę atstovauti Čekoslovakijai ir nepalankią tokiam pripažini-

Viršūnių susitikimas Ženevo
je 1955 ir ministerių susitiki
mas ten pat 1959 — koks jis 
skirtingas! Maskvos naudai, Va 
karų nenaudai.

Maskvos reikalavimai dabar 
padidėjo. Maskva reikalauja 
ne tik pripažinti jai tą, ką ji 
nukariavo ar užgrobė, bet dar 
priedo — Berlyno.

Vakarų reikalavimai sumažė
jo, ir nuolaida eina po nuo
laidos.

— Nors pakete dabar kalba
ma apie Vokietijos sujungimą, 
bet jau nebetikima tuo sujun
gimu dabar, ir jis at:dedama 
iki po pustrečių metų, tuo tar
pu 1955 rinkimai turėjo būti Seimas geg. 13 mušė telegra- 
pirmas žingsnis. mą Valstybė Sekretoriui Her-

— Sujungimo reikalais turi teriui. 
rūpintis ne komisija, sudaryta 
keturių didžiųjų, kaip buvo nu
matyta 1955, bet rytų ir vaka
rų Vokietjos.

— Nors komisijoje dalyvau
ja iš vakarų Vokietijos 25, o iš 
rytų 10 atstovų, bet sprendi
mai daromi trim ketvirtadaliais 
balsų, taigi Vokietijos komu
nistai galės sabotuoti visus nu
tarimus. /

Svarbiausia nuolaida yra ry
tų Europos valstybių likimas.

Joje pabrėžiamas Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakjos. • Es
tijos. Latvijos, Lietuvos, Ler.ki- 
lavųjų atstovų gyvybinis su-

Lenkijai ir prašo valstybės sek- mui. 
retortų tokias sovietų machino- Yra pagrindo manyti, kad 
cijas atmesti. Ženeva neatneš pripažinimų.

Ką feldmaršalas pasakoja ventume ir leistume vieni ki- 
Anglų feldmaršalas Montgo- tiem gyventi'’. Montgomerys 

mery Londono spaudoje vėl pirmiausia pasisako už koegzis- 
aiškina, ką jis patyrė Maskvo- tenciją. Tik' esą mes turim nu- 
je. Esą Stalino režimas praėjo, stoti grasinę sugriauti rytų blo- 
Saptoji policija neveikia kaip ką. Re'kią prekiauti, lankytis, 
ankščiau, žmonės gražiai ap- O taip darant, galimas teigia- 
sirengę; maisto užtenkamai; vai mas atsakymas ir į pirmą klau-

Reuther atidaro savo skyrius 
rytų Vokietijoj*. Tai reiškia, 
kad Anglija 
sąjungininkų ir pripažįsta rytų 
Vokietiją de facto, kaip ji tai 
padarė ir su kom. Kinija.

Kitas anglų žygis — tai jų 
prekybos delegacija, dabar kaip 
tik derybų. Ženevoje metu at- 

Angliį. .in. Icliu? sMa™si Maskvoje■ pj-
žadėję Maskvai didelius kradi- 

ženevą pasiekė informacijos tus. Už tai Maskva pažadėjusi 
—rašo J. Alsop (NYHT), — duoti įsakymą Irako komunis- 

Ženevoje. Amerikai tai priim- ar galima taikinga koegzisten- kad Anglijos pramonės fedo- tam, kad nokonktų Anglijos 
tina. cija, kad “rusai ir mes gy- racija ir talogramų agentūra naftos bizniui Irake.

KUR BUS VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA?

. Prancūzijos prez. de Gaulle kai gražiai atrodo ir laimingi, simą. 
pranešė sąjungininkam griež- Namai sparčiai statomi. Churš- 
tą savo nusistatymą prieš vir- čiovas — ‘brilijantinis” lyde- 
šūnių konferenciją San Francis- ris. Iš Sovietų pusės nesą jo- 
co. Jei sprendžiami Europos kios karo grėsmės. Tik jie ma- 
reikalai, tai jie turi būti spren- ną, kad Vakarai karą rengia, 
džiami Europoje. Jei reikės, de Taip linksmai padėtį' nu- 
Gaulle pavartosiąs ir veto. vaizdavęs, Montgomery klau- 

Jungtinių Tautų gen. sekre- šia: Nr. 1 — ar gali ateiti to
torius paiūlė viršūnių konfe- kas. kad rusai virs krikščioniš- 
rencijai Jungt. Tautų patalpa kojo pasaulio dalim; Nr. 2 —

(Tokias išvadas pasidarė 
žmogus, pabuvęs vos kelias die
nas Maskvoje! Tur būt, tiesa: 
ką Dievas nori nubaust, atima - 
protą ir atriša liežuvį).

MAŽOS VALSTYBĖS NEMA
ŽAS PILIETIS. Buvęs, karalius 
Farukas po 7 barstymai! metu 
priimi Monaco valstybės pilie
tybę.

O jei konferencija rastų Len- Bus atidėtas ir naujas spaudos 
kijos ir Čekoslovakijos dalyva- uždraudimas, jei jis susijęs su 
vimą konferencijoje reikalinga, politiniais Maskvos laimėjimais 
tai šioms valstybėms atstovau
ti. nesant jų la’svų vyriausybių, 
turi būti pakviesti jų egzilinai Nwrtuoj. f m.*,, ir 
veiksmai, atstovauja šiom vai- ____ ...
stybems PEV Seime.

Vakaruose.

Kanados McGiel universiteto
, t . . . . „, „ atstovas dr. J.C. James gegu- 

Maskva braujasi ir į Etiopiją jg sugrįžo iš 5 savaičių ke-
Etiopija pernai per 9 mene- kionės po Sovietus. Jį buvo 

sius importavo 1.620 automo- finansavęs Fordo fondas susi- 
bilių. Importas iš Amerikos su- pažnti u švietuimu. Atstovas 
mažėjo iš 160 per 1957 pirmus labai aukštino sovietines moky- 
devynis mėnesius iki 95 per tą klas, labiau nei iruopines. Ta
pati laiką 1958. Daugiau yra reiškimuose spaudai nuėjo iki 
vokiškų automobilių. Paskuti- tokių nesąmonių:, “Kiekvienas 
n:u laiku labiausiai reklamuoja- miestas turi savo teatrą, operą 
mi sovietiniai “Moskvičiai” po baletą, valstybės subsidijuoja- 
2000 dol. mus.
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BADIO PROGRAMA

KITI SKONIAI

PEACE
COSTS MONEY

Iš Lietuvos

Visko

Help Strengthen America's Peace Power

BUY U.S. SAVINGS BONOS

ūkiui su 5,000 vištų jis norėjo 
apsėti kviečiais 35 akrus, o 
jamleido apsėti tik 15 akrų. 
Kai jis protestavo ir neklausė, 
valdžia dėjo jam pabaudas.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Žagarėje pereitą vasarą ne
buvo galima gauti lengvos a- 
valynės. šilko ir kitų sezoninių 
prekių, o žiemą tų prekių len
tynose gulėjo už 200.000 rub-

Nuo Chochlovo bei Klein j un- 
go buvojimo vokiečių karo be
laisvių stovykloje praėjo trys 
savaitės. Maskva davė radijo į- 
sakymą sovietinių partizanų va
dui už vokiečių fronto lini
jos pasirengti — jie turės pri
imti iš Maskvos-atsiųstą lėktu-

Buvo 1943 rugpjūčio 26. E ka
rinio aerodromo prie Maskvos 
staigiais lūžiais lėktuvas pakilo 
ir pasuko j vakarus, tiesiai per 
fronto liniją. Lėktuvas nešė 
Chochlovą ir Kleinjungą. Tik 
dabar jie buvo kitais vardais. 
Pirmasis vadinosi Otto Witt- 
genstein ir dėjosi vokiečių lei
tenantas, antras vadinos Schul- 
tze ir buvo puskarininkis. Sa
vo karinėjeVokiškoje uniformo
je jautėsi jaukiai, nes buvo jau 
pripratinti, o ir uniformos bu
vo jiem specialiai pasiūtas.

Kišoniuje buvo dokumentai, 
kurio skelbė, kad jie yrą vokie
čiu karo žandarmerijos pareigū- 
na» ir vyksta E Orios į Mins-

EVergreen 7-2155 
Resid. lUinois 8-7118

tik trūksta muilo ir žibalo

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocyctoe — Medford, Mase.

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinu ar pranešti, tai asmeniškai Iduoktte ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNE32HJI — Uthoantan Radi* Bear, M O* 
tace 8t, Nervvoed, Mm Skyriai: Utteairian FuUtare Ca. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir • John Roman, jrt, P.O.Bqx 32, So. 
Botton, Mas*.; Antanas Daukantas Market, 187 Wetet«r Ava, Cam- 
bridge, Kasa Telefonai: NOrwood 7-140; SOuth Bortsa 8-M18 ar 
S-lMi; MrHnsil 7-SSSZ.

tiniškių parduotuvėje, sakysim, 
E 52 privalomų prekių sąraše 
nebuvo parduotuvėje 16. Vi
sai nebuvo mokyklinių sąsiuvi
nių, druskos ir žibalo.

Prikiša laikraštis, kad trūks
ta tvarkos ir švaros. Esą mais
to krautuvėje Nr. 15 duona gu
li šalia kaliošų, silkės šalia žva-

Eėetuvių Radio programa iš stoties TOLYN, 1369 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutes pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis j Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS SUNKUS

dien.
nes rytoj poryt šią vietą ren
giasi apsupti vokiečių kariuo
menė ir krės miškus. Ar par-

Kaltina prekybos vadovus, 
kuriem nerūpi žmonių gyvybi- 
r ai reikalai.

mo, leitenantas Wijtgenstein pa 
sibeldė į šoferio langelį. Sunk
vežimis sustojo, ir abudu taria
mieji vokiečiai kariai patraukė 
jiem duotu adresu. Sutiktas ka
ro žandaras užmetė žvilgsnį ir 
nuėjo toliau. Vadinas, atėjūnai 
įtartini neatrodė.

Tik priėjo prie Marosės na
mo, durys atsidarė, Marusia iš
šoko į gatvę, puolėsi ant kak
lo šaukdama: "Otto, brangusis"

Tokia scena nebuvo numaty
ta E anksto. Chochlovas 
atsargiai apsidairė. Kitoje gat
vės pusėje ėjęs vokiečių karei
vis reikšmingai šyptelėjo ir 
dingo už kampo.

Taip jie atsidūrė Minske.
(Bus daugiau)

Vaizdai E sovietinės preky
bos Lietuvoje, kuriuos regist
ruoja Sovetskaja Litva...

Pasvalio rajone Saločių “sel- 
mage” komjaunuoliai aktyvis
tai užėjo patikrinti krautuvės. 
Krautuvėje keli kolchoznin- 
kai. Jie prašo vinių, kirvių, re
težių.

-■ “Neatvežė, neturim”, atsako 
pardavėjai. Ir patikrinus tik
rai pasirodė, kad neatvežė, nors 
Pasvalio rajono sandėliuose tie 
dalykai yra.

Tokis faktas, sako laikraštis, 
nėra tik išimtis. Tą pat prane
ša E Vilkaviškio, Šeduvos, ir 
kitų rajonų.

Vilkaviškio rajone tikrinant, 
pasirodė, kad E 32 parduotuvių 
trijose nebuvo visai žibalo, še
šiose nebuvo druskos, penkio
se nebuvo muilo, šešiolikoje 
nebuvo vinių ir dvidešimtyje 
nebuvo plaktukų.

Žagarės gyventojai apsipirk
ti važiuoja į Joniški, nes Žaga
rės rajono parduotuvėse ne vi
sada gausi drabužių, avalynės, 
muilo, druskos, žibalo. Mar-

Po valandos skridimo lėktu
vas pagavo radijo pranešimą iš 
Maskvos, kad jo laukia sovieti
niai partizanai per 60 kilomet
rų į rytus nuo Minsko. Trys 
laužai bus ženklas lėktuvui nu- 
sileisti. E ryto ten bus praneš 
tas Chochlovui ir jo uždavinys.

MEko aikštėje lėktuvui stai
giai nusileidus, daugelis kojų 
skubiai trypė gesino laužus. Pri 
sistatė daugleE šešėlių, kurie 
priėmė atvykėlius ir su jais pa
traukė paskutinėm nakties va
landom pelkių takeliais. Kąi pel 
kės baigėsi ir kojos atsitrenkė 
tvirtoje žemėje, rytmečio prie
blandoje pasirodė partizanų bu
veinė, — žemas pastatas, pri
dengtas velėnom ir medžiais. 
Viduje buvo radijo siųstuvas ir 
vyras su odiniu švarku. Jis 
prisistatė kaip pulk. Kuzi
nas ir išsivedė Chochlovą į miš-

Lictiivos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1560 kitocydee 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbti*, kreipkitės adresu

If yon’re a fatber, 
you don’t have to 
look into your brief- 
case for the facts on 
how much peace is 
worth to you. '

The answer is right 
in your beari. ’

Būt peace cotts 
money. Money for 
strength to keep tbe 
peace. Money for Sci
ence and educatko. 
Money saved by in
di viduals to keep oor 
economy bealthy.

Every U. S. Sav
inas Bond you buy is 
a direct investment 
in America’s Peace

Gerai, kad jie atvykę šian- 
aiškino Kuzinas, —

Ūkinės laisvės ieškodamas, jis 
nuvyko į Australiją. (

Jankų Elydėjo į Australiją 
Chicagos dienraščio “Daily 
News”. korespondentas. Jis bu
vo nustebintas, kad Australijo
je St Jankus jau aerodrome 
buvo sutiktas kaip vienas iš žy
miausių pasaulio vyrų Kelios 
dešimtys reporterių, televizijos 
bei kronikos filmuotojų skubo
tai registravo judesius ir žo- 
žius to malonios išvaizdos, kiek 
praplikusio, nors dar tik 39 
metų ūkininko Amerikos lietu
vio, kuris, jų nuomone, labiau 
panašus i mokslininką negu į 
ūkininką

Per kelias savaites Jankus 
Australijoje labiau Epopuliarė- 
jo nei čia lankęsi žvaigždės Eva 
Gardner, Frank Sinatra ir kt.

Australijos imigracijos mini
sterija pasiūlė apmokėti Jankui 
dalį jo ir šeimos kelionės Elai- 
dų, jei jis persikels į Australi
ją, bet Jankus nuo tos para
mos griežtai atsisakė. Žmogus, 
kuris paima pinigus už nieką, 
pareEkė Jankus, negali savęs 
laikyti padoriu piliečiu.

Jankus nori čia apsidairyti, 
ar jis galėtų ūkininkauti. ‘Vis
kas, ko aš noriu, tai dirbti sa
vo pragyvenimui ir savo vaikų 
gerai ateičiai”, pareEkė jis. Aus 
tralijos žemės ūkio ministeris 
pareiškė, kad jeigu Jankus imi
gruotų į Australiją, tai jis ga
lėtų auginti kviečių tiek, kiek 
jis nori. Nors seniau ir buvo 
panašus kaip Amerikoje Įstaty
mas, bet jis jau seniai panai
kintas, ir neatrodo, kad būtų 
kada nors grąžintas.

Valdžia ir privatūs asmens 
suteikė Jankui vEokias galimy
bes apvažiuoti kraštą ir susipa
žinti su gyvenimo sąlygom. Jo 
Įspūdžius Australijoje labai se
ka, nes Australija yra suinte
resuota geru jo atsiliepimu a- 
pie Australiją kaip apie kraš
tą, kur dar galima imigruoti. 
Lig šiol esą E Amerikos iške
liavę į Australiją apie 15,000, 
bet tai buvo daugiausia preky
bininkai, karo veteranai, vedę 
australes. O Australija norėtų 
ūkininkų. Su Jankaus atvykimu 
jau pasirodė keletas šimtų su
interesuotų. žmonių, kurie laiš
kais ėmė teirautis apie galimy
bes Australijoje įsikurti.

Keliaudamas per Australiją, 
Jankus rado, kad žmonių gy
venimas ir jo standartas Aust
ralijoje labai panašus į Ameri
kos. Tik du dalykai galį atbai
dyti amerikietį nuo Australijos 
— tai gyvenamų namų trūku- 

(N u kelta j 5 pusi)

35 So. 8th Street 

Brodlyn II, N. Y.

Sovietiniai partizanai turėjo 
ryšininihkę Marusia E Minsko 
priemiesčio. Per ją suplaukda
vo į štabą ir svarbiosios žinios 
E Minsko. Ji dabar pirmoji bu
vo pasiųsta į Minską, kad tenai 
priimtų atvykusius Chochlovą 
ir Kleinjungą. Ji žinojo, kad 
bus vokiškom uniformom.

Chochlovas ir Kleinjungas su
sitvarkė savo vokEkus drabu
žius, nusiblizgno batus ir atsi
dūrė didžiajame kelyje, kuris 
eina į Minską ties Sfriilovičių 
miesteliu. Kai pasirodė pirmas 
vokiečių sunkvežimis, sustojo. 
Kleinjungas, arba dabar puska
rininkis Schultze, prišoko ir pa
klausė: “Kur vykstat?” Buvo 
atsakymas, kad į Minską. “Tai 
mes vykstame su junūs”, ka
tegoriškai pareEkė Schultze. 
Kai vokietis kareivE pašoko nuo 
sėdynės prie šoferio, kad užleE 
tų vietą leitenantui, tai taria
masis leitenantas Wittgenstein 
pamojo rahka ir pasakė, kad jE 
geriau norįs liktis atvirame ore 
ir sėdėti sunkvežimio viršuje.

Minsko priemiesčiuose, per 
keletą gatvių nuo Marusės na-

Drauge A. Laukaitis E Aus
tralijos rašė, kaip einasi ten 
St Jankui, atvykusiam E Ame
rikos.

Ameriką jis nori mesti, hė> 
patenkintas, kad valdžia varžė 
jam ūkinę laisvę. Savo vištų

tbanai kausE?—teiravos Cho
chlovas.—-Okam jiem žudytE? 
— atsakė Kuzinas. Jie pasi
trauksią į pelkių gilumą, kur 
turį neprieinamų ir nesuranda
mų slėptuvių. Bet prieš tai, ne
laukdamas apsupimo, Chochlo
vas su Kleinjungu turį prasi
veržti įMinską. -

Ten {uodu turi likviduoti Gu* 
chįos goneralkomi*arą Kbbe. 
Tik dabar pirmu kartu patyrė 
Chochlovą* tą Maskvos jam 
skirtą uždavinį. Tam jis buvo 
ir treniruotas kaip vokiečię ka
rininkas.

E partizanų būstinės tuojau 
Chochlovas pranešė Maskvai, 
kad yra atvykęs. Pranešimas 
truko tik minutę. JE buvo nu
trauktas, . kad po pusvalan
džio būtų gautos naujos direk
tyvos E Maskvos, bet jau kita 
banga.

Maskva pritarė ir linkėjo sėk 
mės.

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

I*ower.

Ar« you buying 
enoufih?

ri prižiūrėti rinkimų eigą, ne 
galės būti renkamas.

Prancūzijoje buvęs preziden
tas Vincent Auriol pareEkė, ko
los dalykas jį labiausiai sunki 
no prezidentavimo metu — tai, 
kad dėl diplomatinio etiketo 
per savo prezidentavimą jE ne
galėjęs valgyti česnakų.

Japonijos politikas Tanaka 
Watanabe šitaip supranta skir 
tumą tarp Sovietų ir Vakarų po 
litikos: Sovietai visada turi 
prieš akis artimiausius politi 
nius siekimus, Vakarai — arti
miausius rinkimus.

Anglijoje W. Churchillis pa
reEkė, kad artimuose rinkimuo 
se jE bus kandidatas į parla
mentą. W. Churchilliui yra 84 
metai. Bet jis nebus seniausias 
Anglijos parlamente. Už jį se
nesnis yra darbietE David Lo- 
gan — 87 metų. JE pareEkė 
taip pat būsiąs kandidatas nau
jo parlamento rinkimuose.

Austrijoje socialistų partija pa 
sEkelbė, kad naujausiuose rin
kimuose nesiūlys nė vieno kan
didato, kuris yra senesnis kaip 
65 metų. Dėl to ir vidaus reika
lų ministeris Hellmer, kuris tu-

gimtedįo^ų, frtirių pobūvių ir pan. 
ouotmukų; atpaujinti seną fotografiją?

Jum8 geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv, 422 Meaahaa SL, Rldgevveod, Breoklyu, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radi jo programa

WK0X, 1190 kilocykles , 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
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bėjo, rytinio Amerikos pakraš
čio LB atstovų suvažiavime:

Centro Vaidyba negali sutik
ti netęrinti rfidesnię pienę bei 
užsimojimę. Antai, Naujaisiais

Amerikos rytinio pakraščio suvažiavime (2)

Tei.': Gtfmcn 5-72*1

Ramintojas ir neramybes dvasia
Sekminėmis prasidėjo ilgiau- ti nei šeima, nei tėvynė, nei

sias Katalikų Bažnyčios liturgi
joje metų tarpas, tesibaigiąs 
tiktai Adventu. Tasai ilgas me
tų laikas, karštos vasaros ir at
vėsusio rudens, yra po Švento
sios Dvasios arba Ramintojo 
ženklu. Galima būtų tas dienas 
lyginti su žmogaus gyvenimo 

‘ įdienojimu, pilnu energijos, kū
rybos ir polėkių, kurie užsimez
ga kaip vaisius jaunatvėje ir 
nuoksta senatvėje. Jaunystėje 
pakylame gyvenimui su krikš
tu, atšvenčiame tartum Prisikė
limą, senatvėje linkstame į an- 

-r trąji Kristaus -Atėjimą. Visas 
v, gyvenamas prabėga tarp tų dvie: 

jų tarpsnių.

Katalikų Bažnyčioje tasai gy
venimo vidurdienis išreiškia
mas Sekminių laikotarpiu. Nu
rodoma į dieviškąją versmę vi
sos gyvybės ir išminties — į 
šventąją Dvasią. Ji turi mus 
Įkvėpti, mums vadovauti, pa
laikyti ir raminti: “Aš^ melsiu 
Tėvą, — kalbėjo Kristus savo 
mokiniam, —'ir jis duos jums 
kitą Ramintoją, kad pasiliktų 
su jumis per amžius”. Tačiau 
kartu įspėjo, kad pasaulis tiesos 
Dvasios nelabai norės priimti. 
Mes gyvename tokiais laikais, 
kada pasaulis, turbūt, labiausiai 
Šventos Dvasios “nemato ir ne
pažįsta”, bet ir labiausiai jos 
reikalingas. Reikalingas savo 
didžiam nerimui ir drumsčiam 
sąmyšiui aptildyti.

"Gyvename paskutinio ir stip 
riausio šauksmo laikus”, — ra
šė vokiečių pedagogas Fridric- 
kas W. Foersteris, dabar gyve
nąs New Yorke; rašė dar prieš 
praėjusį karą, — “šiuo metu, 
kai atskiras žmogus yra įpai
niotas į dideles bei mažas pa
saulio organizacijas ir bendruo
menes, kad tvarkos, solidaru
mo, disciplinos ir ištikimybės 
vardan tarnautų visų karui su 
visais ir, pagaliau, moraliniam 
chaosui, tai jisai, tasai žmogus, 
aukščiausio dangaus angelų cho 
ro yra šaukiamas vaduotis iš to 
sąmyšio, kad leistųsi visų Kū
rėjui perkurti save į naują žmo
gų, pripildyti šventosios Dva
sios, be kurios negali egzistuo-

valstybė, nei tautų bendruome
nė”.

šie žodžiai nėra kataliko, o 
protestanto, dalyvavusio socia
listiniame judėjime. Tačiau gy
venimo stebėjimas, patirtis ir 
gili išmintis Foersterį palenkė 
įsitinimui, kad be krikščiony
bės negal būti tvarkos nei pa
čiame žmoguje nei jo sukurto
je bendruomenėje. Kokie be
būtų šauksmai Į tvarką, draus
mę, solidarumą ir ištikimybę, 
negalima išvengti chaoso, jei 
žmogus negaivinamas Švento
sios Dvasios.

Neramybė, kuri šiandien 
drumsčia pasaulį ir kelia opias 
problemas, nėra tiktai padaras 
išviršinių veiksnių. Pagrinde 
yra žmogaus dvasios drumstu
mas. Tai negali vesti Į jokią 
taiką. Popiežius Jonas XXIII sa
vo pirmoje kalboje brėžte pa
brėžė, kad “taika yra sielos vi
dinės ramybės atspindys”. Kai 
siela nerami, toji neramybė iš
silieja į paviršių, ar kas nori, 
ar nenori. Ji apima šeimas, tau- 
tarir valstybes. Ir darosi ne
suprantama, kada griebiamasi 
viokiausių priemonių tam ne
rimui ir chaosui aptildyti, bet 
nesikreipiama į tikrąjį Ramn- 
toją, kuris vienas tegali pamo
kyti išminties ir suteikti ramy
bę.

★
Lietuviu tarpusavio santy- 

tykiuose ir visuomeniškame
darbe dažnai taip pat pasigen
dame palaimios ramybės. Ji 
daug padėtų sunkius ir painius 
klausimus spręsti. Galima būtų 
nurodyti daugelį atvejų, kada 
Lietuvos laisvinimo, tautinio 
darbo ar labdarios šalpos rū
pesčiuose nesutariama, kad šak 
nys to nesutarimo glūdi ne 
klausimų aštrume, bet pačių 
veikėjų vidinėje neramybėje. 
Prasikiša anas Foersterio užsi
mintas “vienų karas su kitais”. 
Vienintelis tam vaistas — tai 
“leisti Kūrėjui perkurti save į 
naują žmogų”. Į tai turėtų ypač 
atkreipti dėmesį katalikai, ku
rie, deja, atšventę didžiąsias 
šventes, po Sekminių tartum 
paima atostogas....

JUODASIS VIENUOLIS

1956 Metais ji kreipėsi į Ame
rikos lietuvius tokiu atšišauki- 
mu: ,

tais bent 50 tūkstančių! Toks 
mūsų skaičius jau būtų ta mo
ralinė ir fizinė jėga, apie kurią 
mes svajojame ir kurios mums 
reikia. Iš 50 tūkstančių lietuvių 
kasmet suriedančių į vieną ben
drą bendruomeninį iždą nors 
po 1 doL, jau susidarytų 50 
tūkstančių dolerių suma, kuri 
įgalintų mus imtis visų didžių
jų

mėnuo. Tai yra LB atsiliepimas lankymą Fordhamo universite- 
.. į likiminės reikšmės mūsų rei- te ir kitose vietovėse. LB cen- 

kalą, kad mūsų knyga nebeper- trinai švetmo organai pasku
bintai stengiasi sutvarkyti li
tuanistinio kvietimo programas 
ir pagal jas išsileisti vadovėlius , 
LB Kultūros Fondas leidžia 
“Gimtąją Kalbą”, talkina lei-

kad ndšsilaiko mūsų leidyklos dykloms leidžiančioms jaunimo 
ir knygynai. < skaitinius, varosi į priekį su

Lenkėme ir laikome taip pat 
LB paskirtimi ir uždaviniu reng
ti didelio masto kultūrines lie
tuvių manifestacijas. Jų reikia 
kūrybiniam pasiskatinimui, kul
tūrinių mūsų vienetų darbui, vi-

sų žurnalai dėl nepakankamo 
skaitytojų ^skaičiaus eina su 
nuostoliais, kad mūsų laikraš-

susirinkimuose, jis turėjo ras
ti gyvo atgarsio bei pritarimo 
LB apylinkėse ir apygardose, 
o ar matėme nors mažiausią są
jūdį?
-' Niekas taip pat neabejojame 
dėl spaudos vaidmens tautinei 
gyvybei išlaikyti, o ar matome 
čia kokį nors reikšmingesnį są
jūdį už Spaudos Dienos prigy- 
dymą, priminimą, išpopuliari
nimą? Apie konkrečius žygius 
girdėjome iš Clevelando ir Wa- 
terburio apylinkių, Omahos ir 
East. Chicagos apylinkių valdy-

prof. Biržiškos “Aleksandrynu’ 
ir kt.

Taigi LB nei pienę, nei už
simojimu netrūksta. Pridėkime 
dar V. Čižiūno parengtą ir LB 
Centro Valdybos suredaguotą bos reikalą vietos lietuviamstautinių mūsų darbų. Ski-

SUVAŽIAVIMAS dalyviai. Pirmoje eilėje iš k. j d. sėdi: Vliko pirmininkas dr. A. Trimakas, A. DevenienS, 
konsulas V. Stašinskas. Nuotr. V. Maželio.

“ '• - > K < t

O sintetinio nusistatymo stoka 
sklaido mus po gausias mūsų 
partijas, ir draugijas, blaško 
mūsų energiją individualiem į] 
planams bei žygiams ir nelei
džia mums susitelkti prie, ben
drosios reikšmės turinčių sieji
mų ir uždavinių. Pvz. būtų ga
lima nurodyti dešimtimis. Bet 
gyvenimą pailiustruosiu vienu 
mums labai būdingu pavyzdžiu, 
štai .LB, vykdydama L’etuvių 
Chartą, stengiasi sutelkti visus 
lietuvius (pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvię Bendruomenę"), 
tokiam siekimui yra labai rim
tų motyvų, tačiau jis susiker
ta su partikuliariniu mūsų indi
vidualizmu. Net tokiame LB pa
lankiame žurnale, koks yra “Į 
Laisvę”, Lietuvių Bendruome
nei siūloma persiorgan’zuoti 
klubų pagrindu, atsisakant jos 
visuotinumo (plg. Jono Gri
niaus rašinį 15—52 rir.).

Trečia didžioji bendro mūsų 
darbo kliūtis yra kritikos skrais 
te dangstomas dirbančiųjų mū
sų žmonių niekinimas ir užgau
liojimas. Tokio užgauliojimo 
pavyzdžių taip jpąt gal’m a būtų 
nurodyti dešimtimis. Iliustraci
jai pavyzdį taip pat imame iš 
LB gyvenimo. 1958 rugp. 31 
New ,Yorke PLB Seimo metu 
buvo surengta lietuvių meno 
šventė su keturių geriausių mū
sų chorų koncertu, palydimu 
simfoninio orkestro, dalyvau
jant taip pat keturiems solis
tams. Reikia labai apgailestau
ti, kad kai kurie šio koncerto 
vertintojai, užuot objektyviai 
nurodę, kas jame buvo teigia
ma ir neigiama, daugiausia su
ko jo dirigentų užgauliojimo 
linkme. Sakykite, ar po šito su
sidarys moralinės sąlygos vėl 
imtis kokio didesnio masto dar
bo? šiuo atveju primušėme vie
nus, kas laiduos, kad kitu atve
ju neprimušime kitų? Bet tai

x ... ,. , . . nekelia nei darbo ryžto, nei en-is sios sumos 30 proc. sų musų tautiniam entuziazmui bei išleistą le dmelį LB apyhn- pnmine savo biuleteniuose, 
__u.t.r —._a_x-.__ x_x: x_;_ _______ ___l.h.- rnr - luZiaZIIių.

riant _ . . . ... r______ ___ _______I___ I
centnli, Bendruomenės Valdy. fr pakilimui. Todėl esame pake- kių veiklai susisteminti, taip spauda paskelbė pačių C V na- 
gautų 15,000 dol., skiriant 20 Hui į antrąją Dainų šventę, į kad ir čia nemaža spraga jau rių parašytus straipsnius — ir Baigiu, rūpinęsis tik bendru
proc. Kultūros Fondui — jam antrąją Tautinių šokių Šventę užkišta. vėl, Vytauto Volerto žodžiais, bruožu iškelti vieną kitą mums
kasmet atitektų 10,000 dol. ir 
t.t. Lietuvių Bendruomenės vei
kla iš karto įgytų ir reikimą 
svorį, ir norimą apimtį! Užtat 
reikia, kad Bendruomenės apy
linkės ir seniūnijos nusėtų vi
są Ameriką ir kad joms pri
klausytų visi gyvieji lietuviai!”

Arba 1956 metais LB Chica- 
goje sušauktasis Lietuvių Kul
tūros Kongresas. Perverskime 
jo nutarimus (bendrąjį ir atski
rų rekcijų)—rasime juose ir 
LB gyvavimo pagrindus, ir o- 
rientacines gaires.

LB anksčiau skelbė lietuvię 
spaudos mėnesius, šiemet Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga paskelbė Lietuvię 
Spaudos Dieną, vykdomą kas

ir kitus, jei ne visuotiniu, tai 
nors rajonin:u matu vykdomus 
darbus bei parengimus (CV 
svarsto ir tuojau paskelbs at
skirus darbus LB apygardom 
bei apylinkėm).
_ Minėtina LB kultūros pre
mija, skiriama už kultūrinius 
laimėjimus ir nuopelnus. Mano
me, kad l etuviškose mokyklose 
dirbančioms mūsų seselėms, lie 
tuvių parapijose dirbantiems 
mūsų kunigams, mūsų spaudos 
darbui besiruošiantiems asme- 
mims ir apskritai su lietuviškų 
žodžiu bei raštu susidurian
tiems lietuviams reikia židinio, 
kur jie įsigytų bent minimalių 
lituanistinių žinių, todėl LB pa
sisako už lituanistikos studijų

Tačiau LB Bostono Apygar
dos Valdyba teisingai pastebi 
ir patys gerai tai žinome, kad 
mūsų Bendruomenė nėra tokia, 
kokios mes visi norėtume. Nė
ra tokia dėl to, kad daugumas 
jai pritariame, bet nedaugelis 
su tikėjimu, pasiaukojimu ir 
pasiryžimu dirbame.

Amerikoje visų pirma pasi
gendame veiksmingos akcijos 
už Bendruomenę. Pvz. LB Cen
tro Valdybos atsišaukmas su
telkti po Bendruomenės vėlia
va bent 50 tūkstančų lietuvių 
turėjo normaliai ristis gyva 
banga per mūsų draugijas ir or
ganizacijas, per mūsų mokyk
las ir parapijas, jis turėjo bū
ti svarstomas mūsų spaudoje ir

plaukiojame , “Dievo palaimin
tuose laikuose, be vargų ir rū
pestėlių”.

Antrą didelę kliūtį Bendruo
menės kelyje norėčiau apibū
dinti savo profesoriaus Stasio 
Šalkauskio žodžiais, taikytais 
dar nepriklausomam mūsų gy
venimui: "Iniciatyvos, drąsaus 
kūrybinio užsimojimo ir pla
taus sintetinio nusistatymo sto
ka iš senę laikę charakterizuo
ja musę tautos charakterį". Iš 
tikrųjų: kaip gali kalbėti apie 
kokią nors iniciatyvą ir kūrybi
nius užsimojimus, kada mūsų 
susirinkimai tokie negausūs ir 
kada trūksta kandidatų valdy
bom ir kt. organams išrinkti?

aktualų klausimą. Savo darbo 
srities pranešimus taip pat pa
darys kiti CV nariai. Laukiame 
jūsų dėmesio ir pasisakymų, 
šiam tisklui sušauktas šis su
važiavimas, taip pat LB Centro 
Valdyba rengia ir visuotiniam 
LB atstovų suvažiavimui rugsė
jo 5-6 d. Detroite. Duokime 
akstinų mūsų gyvenimui kilti, 
ne smukti.

— Kubos valdžia sukonfiska- 
vo 136 kompanijų nuosavybę. 
Tarp jų yra kompanijos, kurios 
laiko viešbučius, lėktuvų lini
jas, statybos pramonę. Kaltino, 
kad jie buvo Batistos šalinin
kai?

riko.... prapliupo aštriais žo- lį, jei graužėsi vsą dieną, ar- ėmė net kvatoti, prisipažino dagiai linkteslėjęs tasai keis- — Taip. Jūs esate vienas iŠ 
A.P. ČECHOVAS džiais.... užgauliais.... labai įžei- ba kaip pati išsireiškė — visą kvailai pasielgusi ir išbėgo iš . tas vargeta, tylutėliai prislinko tų, kuriuos teisingai galima bū- 

£ ūžiančiais.... Ir tai dėl nieknie- gyvenimą! Guosdamas nelaimių- kambario. prie uolo ir prisėdo šalimai tų vadinti Dievo išrinktaiciai
Neilgai trukęs, Kovrinas taip Kovrino. Jisi. gąją, Kovrinas susimąstė: gi ne- Neilgai trukęs, Kovrinas taip Kovrino. Jis atpažino : Vie- Jūs tarnaujate amžinajai tiesai.

— Nereikia kreipti dėmesio, buvo pasaulyje nieko kito, iš- pat išėjo į sodą. Tėvas ir dukra, nuolį. šis maloniai, bet šelmiš- Jūsų mintys, jūsų sietiniai, jū
£ — guodė Kovrinas glostyda- skyrus tą mergaitę ir jo tėvą, tartum nieko nebūtų atsitikę, 

mas jos plaukus.... Nereikia kurie jį mylėtų kaip savi arti- vaikštinėjo alėja susiglaudę ir
Pakankamai prisiverkėt. Pakak- mieji. Ir jeigu ne tie du bran- kramšnodami duoną su druska^ 

namuoe, net ir sodo darbiniu- tų to visam laikui.... Tai nėra gus asmenys, visa jo vaikystė Abu buvo labai išalkę.
TAN£ su tėvu susikivirčijo kų. Tiktai Kovrinas, kaip pap- gera. Jūs žinote, kaip begali- būtų prabėgusi be tėviškos ir V.

ir vienas antrą išrėkė netinka- rastai, buvo nugrimzdęs į savo niai jus myli.
mate žodžiais. Duktė po pusry- skaitinius. Pagaliau ir jis pasi- — Ne, ne! Jis sugriovė visą 
čių šaukdama išbėgo į savo juto nejaukiai Nutarė įsiterp- mano gyvenimS, — tebesispy-
kambarį. Nesirodė nei pietums ti ir išsklaidyti susitvenkusius re Tanė, vis dar purtoma kuk-
nei vakarienei. Jegoras Šėmio- nesmagumo debesis. Pasibeldė čiojimo. — Aš nieko kito ne-
navičius te pradžių rodėsi iš- į Tanės durs, ir buvo jam leis- girdžiu, kaip tik barimą. Jam
didus, teritempęs tartum norė- ta įeiti. gal atrodo, kad be reikalo pai-
damas pasakyti, kad jis yra tei- —Gana, jau gana. Ar ne niojuos po kojom tuose namuo- vargę ir pertempti nervai dil-
singas te kad teisybė bei tvar- gėda? — kreipėsi juokaudamas se. Tesižino! Rytoj palieku na- gina dirgsnius tos raudančios
ka gyvenime yra svarbiau už ir žiūrėdamas į Tanės ašarotą mus ir einu mokytis telefoni- ir kukčiojančios mergaitės. Ne,
viską. Bet savo vidiniame įtem- ir rausvom dėmėm išpiltą veidą te.... Visai išeinu!
pime ilgai neištvėrė, palūžo,
bastės po sodą aikčiodamas: las? Eik jau, eik!.
“O, mano Viešpatie!”. Pietų
mažai valgė. Pakilo sąžinės mane kankina! — vėl suklyko per staigūs, ir abu slystate. Na, Jis jautė malonumą lytėti jos krašte, kokioje planėtoje šmėk-
priekaištaujamas, nucypino Tanė apsipildama ašaromis, ku- eime, aš sutaikysiu! plaukus ir pečius, paspausti ši toji regima nesąmonė?
prie dukters kambario ir ty- rios sruvo te didelių jos akių. Kovrinas kalbėjo švelniai ir ranką, nušluostyti nuo skruos- 
liai pasibeldė: ' '

(5)

sų nuostabus mokslumas — 
visa tai turi dieviškąjį atšvaitą, 
dangiškąją žymę. Tie dalykai

- Kodėl dabar esate čia ir sėda-
motiniško globos. Dar daugiau: KOVRINAS, „patenkintas sa- te į tą suolą? Tai prie- 
savo gyvenime gal niekada ne- vo taikos misija, nuslinko į šinga legendai

— Tai vienas ir tas pats da
lykas, — švelniai atsakė keis
tuolis, atsigręždamas veidu į

būtų pajutęs nuoširdaus rūpes
čio, tos paprastos, nesuintere
suotos meilės, kuri težinoma 
vieno kraujo žmonėm. Ir jam 
pasirodę, kad tai jo paties pa-

parką. Prisėdęs ant suolo ir už
sisvajojęs, staiga ji buvo su
virpintas ratų barbėjimo ir mo- 
teriško juoko Nebuvo abejonės ntožas!
— vėl atsibeldžia linksmi lan
kytojai. šešėliai jau gaubė so
dą. Kovrinui pasigirdo, tartum 
vėl grotų smuikas ir skambėtų 

jis neįstengtų mylėti sveiką ir muzika, nutraukiama moteriš- 
—Negi jau toks rimtas reika- — Palauk, palauk! Liaukis rausvumu žydinčią moterį. Jį ko krykštavimo, kaip aną va- 

verkusi, Tane! Tai nesveika.... traukė išblyškusi, silpna ir ne- karą, kada jisai matė Juodąjį 
— Jūs dar nežinote, kaip jis Abu judu esate per jautrūs ir laiminga Tanė. Vienuolį. Kažin, kokiame dabar

kai, o Kovrinas pastatęs akis 
žvelgė vienas į antrą.

— Bet jūs.... jūs esate mira
žas, —pravėpleno Kovrinas — skirti išminčiai ir grožiui, 

o tai reiškia — amžinumui
— Sakėte, amžinajai tiesai. 

Argi gali būti kokia amžino
ji tiesa ir dar žmogui reikalin
ga, jeigu nėra amžino gyveni
mo?

— Yra aminas gyvenimas.
— Tai jūs tikite į žmogausaš pats — visa tai jūsų įkaitu

sios vaizduotės padaras. Aš esu nemarumą? 
šmėkla. — Suprantama, žmonių lau-

— Vadinasi jūsų visai nė- kia didinga ir nuostabiai graži
ra? — paklausė Kovrinas. ateitis. Juo daugiau bus pašau* 

— Galvokite, kaip norite, — tokių, kaip jūs, juo greičiau 
atsakė blankiai nusijuokdamas ji ateis.' Be jūsų, tarnaujančių 
— Aš esu jūsų vaizduotėje, o aukštesniems principam, laisva*
ji yra realybės dalis, taitfaš žmonių gyvenimas būtų niekis.

Vos tiktai prisiminė ano va- turiu būti ir realybėje. Natūraliu keliu eidami turėtų
— Aš jam nepasakiau pikto įtikinamai, bet Tane tebeššaro- tų ašarą.... Tanė pagaliau apri- karo keistą vaiduoklį, kaip prie- __  Tikrai, jūs turite protin- laukti žemiškos istorijos galo.

— Tane, Tane! žodžio.... Aš tik pastebėjau, kad jo, trukčiodama pečiais ir grą- mo. Tačiau tebesiskundė sa- šais jo akis iš kuokštės tankių gą skirtingo žmogaus veidą, O jūs tūkstančiais metų pasku-
Už durų pasigirdo silpnas, nėra reikalo laikyti samdinius, žydama rankas, tartum ją bū- vo tėvu, nepakeliamu namie gy pušų išniro žmogus be jokio ir man atrodo, kad egzistuoja- binate priartėjimą amžinosios

verksmingas, bet užsispyręs jeigu.... jeigu galima išsiversti tų ištikusi tikra nelaimė. Kov- venimu ir maldavo Kovriną ją brazdesio — žmogus vidutinio te ne mažiau, kaip tūkstantį' tiesos. Savyje jūs turite Dievo
balsai su padieniais darbininkais.... rinas jautė, kad viso to įsigai- suprasti. Pamažu pragiedrėjo ir ūgio, žila nepridengta galva, metų. Aš nežinojau, kad mano palaimą, kuri' liejasi į žmones.

— Palik mane ramybėje.... Jūs žinote, kad tie vyrai ištisą tinimo prięžasti yra mažmožiai, nusišypsojo pastebėdama, kad juodam rūbe ir basas it elgeta, vaizduotė gali sukurti tokį pa- — O kokia yra prasmė to
Tėvo ir dukters nelemtas savaitę dyki goglinėja, aš.... Ir koks niekutis galėjo taip su- Dievas, rasi, ją baudžiąs tokiu Blyškus, lavoninis veidas buvo darą. Bet ko taip spoksote į amžino gyvenimo?

barate buvo pajaustas visuose aš tik tad pasakiau, o jisai už- jaudininti tą smulkų sutvėrimė- silpnu charakteriu. Pagaliau nubertas tamsiais Šlakais Man- mane^ Patinku* (boą danftan)
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užmatai

TRAKAI priklauso prie žilo
sios Lietuvos lopšio. Apie Tra
kus ir Vilnių kūrėsi senoji Lie-

r -ir------t- ---------------------*f_.cnt* narna*, MonycMM ir man|*s ***■«***■*. raimanMi Maras
Vartuose, tBuvcĮs, Žama&v Kalvarijoje, Trakuos* • Tratai jpreį 
pati MniausiaMarijos šventovė Lietuvoje. Apie ją daug fiaaig < 
duoda stambi kun. J. Vaišnoros knyga "Marijoa garbinūna* U*-; 
tuvoje" (19581 Atsirėmus ta knyga ir kilom dar žiniom, fia duo> 
danu keli straipsneliai gegužės mėnesio proga • Nusikelkfano pir
miausia valandėlei j Trakus! _ ' - v

. -.f A.

užmatai — žaluma ir vandenys! 
Mėnesienoje atrodo, lyg būtų 
kas Trakų apylinkes sidabru 
apliejęs.

Kai važiuoji į Trakus, van-

liau ta sąsmai 
siasalį su miesi 
yra dar antros

TRAKŲ senoji bažnyčia.

tauto pilies išlikusį bokštą. Pi-

PARKAS ir senoji pilis pusiasalyje.

NORWOOD, MASS.

užgeso am-van-

ežery (Žem*lapi»>TRAKAI tarp

bažnyčia žmonių. Gedulin- 
mišias atlaikė jos sūnus

Vaclovas Martinkus, Jonas žu- 
romskis, Gilbert Phinn, Tho- 
mas Finnegan, John D. Clark, 
James J. Doyle, Joseph H. Pra
tęs, Jonas Vaitekūnas, Pranciš-

buvo gin 
Varėnoje

tavos valstybė, ir abu tie mies
tai tapo Lietuvos valdovų bu
veinėm. Dar ir šiandien Vilniu- gintis nuo puldinėjusų kryžiuo

čių.
Vytautas, Kęstučio sūnus, įsi

kūrė dar saugiau — pačioje sa
loje. Tai buvo pati tipriausia

Visoje plačioje Lietuvos valsty
bėje nebuvo kitos tokios pilies 
“ant vandenų” Kai mums da
bar kas rodo gražiuosius Tra-

kui Kęstutis ir Birutė, Vytau
to tėvai, nusikėlė gyventi prie 
Galvės kranto, kur žydriais 
vandenimis šakojosi ežerai, o iš 
jų sruveno bėglios upės. Kęs
tutis krante pasistatydino tvir
tą ir didelę pilį, pramintą Nau
jais Trakais. Pilies sienos kyš
čiojo pro aukštas medžių kuok- 
štes. čia buvo daug saugiau

lis buvo apleista ir apgriuvo Ru 
sijos carų laikais, Lietuvą oku
pavus. Maironis prakeliauda
mas verkė:

“Kada tik važiuodams regė
jau Trakus,

Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruos

tus,
Ir mėlynas temdė akis!”

i čhL skirtų Marijos garbėL Ne- 
j žinome, kiek pats Vytautas Di- 
| dysis jų statydino, bet iš 26 jam 

priskiriamų net! 14' yra Marijos 
[ titulo- Senuose Trakuose at

sistojo švenč. Marijos Apreiški
mo bažnyčia, o Naujuose Tra
kuose, Vytauto labiausiai mėgs- < 

i tamoje rezidencijoje — švenč. 
Į Marijos Aplankymo. Ši bažny

čia, seniausia Lietuvoje Marijos 
šventovė su stebuklingu^ pa
veikslu statydinta apie 1409 
metus. .Joje Vytautas buvo nu
matęs vainikuotis karalium 
1430 metais.

„ Pirmoji bažnyčia buvusi me
dinė, gotinio stiliaus, vėlesnė — 
mūrinė. Per ilgus amžius Ma
rijos Aplankymo bažnyčia bu
vo'daug kartų atstatinėta ir tai
syta, nes kentėjo nuo karų ir 
gaisrų. Paskiausiai ją naujino 
Trakų klebonas ir dekanas — 
kun. Klemensas Maliukevičius, 
pramintas “Trakų vaidila” Tra
kuose jis išbuvo 22 metų.Len: 
kų okupacijos metu, jo lietuviš 
kumui nepatikus, 1933 metais 
buvo nukeltas į Valkininkus, 
kur po metų ir mirė tarp dzū
kiškų šilų, degdamas karšta 
Lietuvos meile. Tebuvo sulau
kęs vos 58 metų amžiaus.

Vytautinė bažnyčia Trakuo
se dabar jau nepanaši į senąją, 
bet iš senų laikų tebėra išli
kęs stebuklingasis Dievo Moti-. 
nos paveikslas (Kitame nume
ryje: Dangiškoji Karalienė Tra
kuose) S. Suž.

pietryčius. Tada ten snūduria
vo šilai, kurių tankios klostės 
bangavo klonimis ir kalvomis 

je, Gedimino kalne, ir Trakuo- iki neįžiūrimos tolumos. Pas- 
se tūno pilių griuvėsai. Ats
tumo tarp jų taip maža, apie 
18 mylių, kad Geležinio Vilko 
stūgavimas, — jei toksai vil
kas su šimtabalse rykle tikrai 
būtų ir Vilniuje užstaugtų, — 
tai Trakai girdėtų. Gūdus bal
sas ateitų Neries Šlaitais — Vil
niaus kalneliais ir klonimis. 
Bet tarp tų kalvų ir miškų rai
tosi ir plaukia tiktai skaidrūs 
vandenys. Neris prabėga neto- 
Ii Trakų, priglausdama Saldės 
upelį. Tuo upeliu galima pasiek 
ti vandeninguosius Trakus.

Nuo Vilniaus pusės atvykęs, 
įvažiuoji tartum pro kokius 
vandeninius vartus. Iš abiejų 
pusių prie kelio laistosi pailgi 
Totoriškių ir Lukos (Bernardi
nų ežerai — dvi Galvės eže
ro šakos; yra dar ir kitos dvi— 
Skaistis ir Nerespinis. Pats gi 
didžiausias iš jų, lyg kokia gal
va, yra garsioji Galvė, šis eže- 

, ras visas sėte nusėtas salų ir 
salelių, apaugusių medžiais. Di
džioje saloje, netoli kranto, stie 
piasi pilies giruvėsiai. Aukštas 
jų bokštas, pasistojęs ant salos, 
dairosi po plačias apylinkes, 
tarsi ko lūkuriaudamas. Kur tik 

— žaluma ir vandenys!

TEV. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Pranciškonų Provincijolas
Franciscan FatKers
Kennebuhkport, Maine

To- 
ištysta į pu- 

miesteliu. Pusiasalyje 
griuvėsiai, 

prie Aukos kalnelio, kur kita
dos, sakoma, lietuviai amžiną
ją ugnį kūrenę ir savo dievam 
žemės gėrybes aukavę. Aplink 
tą pilį dabar glaustosi parkas. 
Iš jo laiveliu keliamės į salos 
pilį.

Abi tos pilys — pusiasalyje 
ir saloje — buvo statytos di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių: 
Kęstučio ir Vytauto. Kęstutis

VYTAUTO pilis Galvės saloje

i a
j

■ * . \ ■ ■ $ ; ■

H T ~ ’ ':':; i&& 'U k t 'U :

VYTAUTAS, augdamas Ir gy
vendamas Senuose ir Naujuose 
Trakuose pas savo tęvą Kęstu
tį ir motiną Birutę, buvo dar 
seno lietuvių tikėjimo. Mažas 
glaustėsi prie amžinojo žaizdro, 
buvo liūliuojamas šventų girių 
šlamesio ir migdomas jųjų oši
mo. Jo tėvas buvo paskutinis 
didysis Lietuvos kunigaikštis, 
sudengintas ant laužo su me
džionės skalikais ir kovų žirgai. 
Tai nutiko jam bekovojant su 
brolvaikiu Jogaila.

Vytautas tose kovose glaudė
si pas kryžiuočius, Marijos Var- 

--do riterius, ir pas juos krikšti
josi turėdamas apie 30 metų. 
Lietuvą jau pats valdydamas, iš 
Trakų ir Vilniaus, Vytautas— 
Aleksandras skleidė Lietuvoje 
krikščionybę ir Marijos garbini
mą.

Dar Vytauto laikais buvo 
pristatyta daug pirmųjų bažny-

MARIJONAI PRADĖJO JUBILIEJINIUS METUS
Marijonų vienuolių kongre- vėliau tapo arkivyskupai ir a- bei ir lietuvybei Amerikoje yra 

gacija, veikusi dar senosios Lie
tuvos valstybėje, šio amžiaus 
pradžioje buvo jau bebaigianti 
savo dienas. Lietuvoje buvo be
likęs vienas “baltasi vienuolis’ 
kun. Vincas Senkus; jis gyve
no Marijampolėje. Kaip ir ki
tiem vienuolynam, rusai buvo 
lėmę išmirti,, drausdami pri
imti naujus kandidatus į vie
nuolyną. Slaptu kongregacijos 
atkūrimu pasirūpino Petrapi
lio dvasinės akademijos du 
profesoriai: kun. Jurgis Matu
laitis ir kun. Per. Bučys. Abu

bu jau mirę. Dabar yra vedama 
arkivysk. Jurgio Matulaičio be
atifikacijos byla Romoje. Jis 
laikomas marijonų vienuolijos 
atgaivintoju. Šiemet tam reikš
mingam įvykiui sueina 50 me
tų.

Sukakties minėjimas ir jubi- 
lėjiniai marijonų metai pradė
ti Chicagoje gegužės 10 iškil
mingom pamaldom Aušros Var
tų bažnyčioje ir vaišėm — po
būviu tos parapijos salėje. Pa
maldose ir vaišėse gausiai da
lyvavo aukštųjų dvasininkų ir 
žymiųjų svečių.

Mišias aukojo Chicagos 
arkivyskupas

Gegužės 10, sekmadienį, dar 
iš ryto prie Aušros Vartų baž
nyčios rinkosi gausiai žmonių. 
Policijos palaikoma tvarka ro
dė, kad čia bus neįprastinės 
sekmadienio pamaldos. Dar 
prieš 10 valandą atvyko Chica
gos arkivyskupas Albertas G. 
Meyeris, lydimas savo augzilia
ro vysk. Raimundo Hillingerio 
Pamaldose dalyvavo dar trys 
vyskupai: vysk. Martyna Mac- 
Namara, Joliet diecezijos ordi
naras; vysk. Vincentas Brizgys, 
Kauno augziliaras, ir vysk. Juo
zapas Rancans, Rygo augzilia
ras. Marijonų kongregacijai at
stovavo iš Romos atvykęs ge
nerolo vikaras kun. Pranas 
Brazys, šv. Kazimiero provinci
jos Amerikoje vyresnysis kun. 
Joras Jančius ir daug tėvų ma
rijonų.

Mišias aukojant, arkivysku
pui as:stavo garbės diakonais 
prelatai Jurgis Paškauskas ir 
Ignas Albavičius, arirdiakonu
— provincijolas kun. J. Jan
čius, diakonu — kun. St. Pet
rauskas, subdiakonu — kun. P. 
Lukošius, ceremonijų vadovu
— kun. J. Malinauskas. Mišių 
metu pamoksią pasakė prel. 
Pranciškus M. Juras, atvykęs 
iš Lawrence, Mass. Jis nurodė, 
kokią didelę reikšmę kataliky-

turėję ir tebeturi lietuviškieji 
vienuolynai ir parapijos, iškėlė 
marijonų didelį vaidmenį tame 
darbe ir pareiškė džiaugsmą, 
kad jo vadovaujama šv. Pran
ciškaus parapija Lawrence, 
Mass., yra davusi marijonam gyvendama So. Bostone, 
kandidatų ir įstengusi nebe vie 
ną kartą paremti apaštališkąjį 
šios kongregacijos darbą.

Arkivysk. Albertas G. Meye
ris trumpai kalbėjo po mišių. 
Reiškė padėką marijonam už 
uolų triūsą Chicagos diecezijo
je, pagyrė pastangas išlaikyti

SU MOTINIŠKU SUSIKAUPIMU NUĖJO AMŽINYBĖN
Gamtai pasipuošus pavasario 

žiedais ir krikščioniškam pasau
liui švenčiant motinos pagerbi
mo šventę, negailestinga mir
tis išskyrė iš gyvųjų tarpo Ele
ną Kneižienę.

Gegužės 10 šventiškai nusi
teikusi, su savo šeimos nariais 
vyko į motinoms pagerbti su
ruoštą koncertą Stonehill uni- 
veritėte. Bevažiuojant nustojo 
sąmonės. Tuojau buvo nugaben-

1 ta į Norwoodo ligoninę. Iššauk
ti daktarai — specialistai dėjo 
visas pastangas, kad išgelbėjos 
jos gyvybę, bet po šešių valan
dų kilni motina 
žiams.

i

E. Kneižienė
; 1904 birželio 23
i Lietuvoje. Į šį kraštą su tėvais
, atvyko teturėdama vos 3 su pu

se metu. Gimnaziją baigė ir
, aukštesnį išsilavinimą įsigijo

gio 
gas 
kun. A. Kneižys asistuojant 
kun. Edmundui Svioklai ir kun. kus Juškaitis, Jonas Klimas, 
Juozui Svirskiui pakulinę pa
garbą velionei atiduoti atvyko 
Jo Exselencija vyskupas Jere- 
miah F. Miniham, prelatas Pr. 
Strakuskas, prel. Pr. Virmau- 
kas, prel. Francis Rossiter, Pa- 
parapijos klebonas kun. F. Nor- 
butas, kunigai —Neil Heery, 
Simonas V. Saulėnas, Albertas 
Abračinskas, Jonas švagždys,

William F. Donavan, John J. 
White, Francis E. Grogan, Wil- 
liam F. Keegan, Francis L. Mc- 
Farland, Richard H. Sullivan, 
Thomas E. Lockary, James V. 
Lowery, James Curtin, Albi
nas Janiūnas, Juozas Naudžiū
nas, Petras šakalys, Albertas 
Kpntauta, A. Jurgelaitis, Wil- 

(nukelta į 5 p.)

1922 liepos 3 ištekėjo už 
“Darbininko” redaktoriaus An
tano Kneižio. Jaunystėje uoliai 
darbavosi jaunimo tarpe. Kiek 
sąlygos leido, ir vedusi dirbo 
įvairiose organizacijose. Buvo 
Norwoodo šv. Jurgio parapijos 
moterų sodalicijos pirmininkė, 

katalik-škąja spaudą pabrėžda- kuopos sekretorė. Taip pat pri
mas, kad ji katalikų gyvenime 
turi labai didelę reikšmę; svei
kino ir linkėjo sėkmės darbuo
tis šio krašto ir savo tautos 
gerovei.

Bažnyčia buvo pilnutėlė Chi
cagos lietuvių ir svečių amer- 
kiečių. Dalyvavo apie 200 įvai
rių skuoksnių atstovų — vers
lininkų, gydytojų, politikų, vi
suomenės veikėjų.

Prie vaišių stalo ir kalbų
Tuojau po mišių Aušros Var

tų parapijos salėje buvo iškil
mingi pietūs, kuriuos malda 
pradėjo ir užbaigė arkivysk. 
Albertas G. Meyeris. Pietums 
vadovavo Chicagos marijonų 
vienuolyno vyrsnysis kun. An
tanas Maciūnas pastebėjęs, kad 
ši valandėlė tegali trati trum
pa, nes pats arkivyskupas ir ku
nigai sekmadieni yra užimti. 
Pats vaišių vadovas ir provinci
jolas kun. J. Jančius padėkojo 
susirinkusiem ir visiem mari- 
nonų darbo rėmėjam. Dar kal
bėjo kun. J. Valar-tiejus, Wa- 
terburio Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos klebonas, ir kun. J.

klausė Lietuvos dukterų drau
gijai So. Bostone, Neperstojan- 
čios Pagalbos draugijai ir ki
toms.

Velionė išaugino ir išmoks
im no dvi dukreles ir tris sūnūs, 
iš kurių vyresnysis yra kunigas 
ir vikarauja šv. Petro parapijo
je So. Bostone.

Ji su dideliu pasiaukojimu 
rūpinosi savo vaikais ir vyru, 
kuriam ji daug pagelbėdavo 
vedant radijo valandą ir bend
rai visuomeninėje veikloje.

Nemažai sveikatos turėjo pa- 
. aukoti priežiūrai savo senų tė
velių, kurie jau daug metų kaip 
yra ligoniai. Bet ji kantriai ne
šė sunkią gyvenimo naštą ir 
niekuomet nesiskundė.

Velionę amžinam pailsini pa
lydėti prisirinko pilna šv. Jur-

Kostkos provincijos Amerikoje 
provincijolas. Pamaldose ir pie
tuose taip pat dalyvavo Lietu
vos konsulas dr. Petrą Dau- 
žvardis su žmona. Draugo vyr. 
redaktorius L. šimutis, ALRK

Federacijos pirmininkas inž. A. 
Rudis ir k.

Auiuin’O jubilėjaut pradžia
Kun. Antanas Maciūnas, už

baigdamas trumpas va šes. pri
minė, kad š os dienos pamaldo
mis ir šia iškilme yra tik pradė
ti marijonų jubilėjiniai metai. 
Numatoma vėliau eilė iškilmių 
kitose vietose: pačioje Chica- 
goje, Hinsdale. kur yra marijo
nų kunigų seminarija. Thomp
son*, kur veikia marijonų ko
legija. Stockbridge, Mass., ir ki
tur. (PCM..

Padėkite užbaigti Pranciškonų 
gimnazijos statybą ir ją išlaikyti

Pagrindiniai gimnazijos pastatai jau baigti, bet jai dar 
trūksta koplyčios ir sporto salės. Dabartinė koplyčia lai
kinai įrengta viename miegamajame, dėl to padidėjus mo
kinių skaičiui neturėsime koplyčias, o sporto salės būtinai 
reikia tiek sportui tiek kultūriniams parengimams. Koply
čios ir sporto salės statybai jau yra ruošiami planai ir vėl 
atidaromas fondas, su visomis ankstyvesnėmis statybos 
fondo narių privilegijomis. Papildoma tik tiek, kad atskiri 
fundatoriai gali savo vardu įtaisyti a’torių, suolus, langus, 
duris, klausyklas, vargonus, įrengti zakristiją ir pan.

Mokyklos išlaikymui taip pat neužtenka mokinių už
mokesčio už mokslą, dėl to kad norintieji būti pranciškonais 
dažniausiai yra neturtingi, tada reikia iš geradarių fondo 
juos leisti į mokslą. Daugelis geraširdžių lietuvių tam tiks
lui aukoja ir jiems už tai tariu nuoširdų ačiū, bet didesnių 
aukų paskirti nega’i dėl to, kad patys nėra užsitikrinę savo 
ateities. Tokie asmenys mūsų mažesniąją seminariją gali 
paremti darydami savo testamentus, užrašydami ST. AN- 
THONY’S HIGH SCHOOL, Kennebunkport, Me. tam tikrą 
sumą pinigų. Tokiu būdu Jūs padėsite mūsų gimnazijai, 
kuri yra kartu ir mūsų mažesnioji seminarija, gyvuoti ir 
ateityje, o Jus nukeliavusius amžinybėn lydės mokinių ir 
vienuolių maldos, gi Jūsų vardai įrašyti bronzinėje lentoje 
liudys apie Jūsų dosnumą šiai įstaigai.

Aukokite statybos fondui!
Prisiminkite testamentuose!



/

DARBININKAS
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PAGERBĖ KUN. A. JANUŠONJ
LOWELL, MASS.

Pranešimas

SUSITARS AR NESUSITARS?

Vyt. Ramanauskas

PRANCŪZIJOJE KOVA DĖL
MOKYKLOS TEBEINA

imtiną kompromisą.

Pagerbė motiną
naujo kreipiasi Į vyriausybę.

(Nukelta j 6 psL)

Jankus
(Atkelta iš 2 psl.)

KOKIS GALIMAS DERYBŲ
REZULTATAS?

(Atkelta iš 4 psl.)

BAKERY FOR SALE

Phone Darbininkas GL 5-7281

A. A. ELENAI ALICIJAI KNEJ2JENEI

Tėvai Pranciškonai
SESERYS Kaz»mienet*» av

, A- ĄM^A savo veiklumu ir. 
sugyvenamu būdu yra žinomas 
ne tik lietuviams, bet ir dauge
liui amerikiečių. Norint įvertin
ti jo visuomeninį, kultūrinį ir 
profesnį darbą, reikėtų išleisti 
platesnę monografiją. Čia tik

Mylimajai Žmonai ir Motinai, giliausią užuojautą rcišk 
ir už mirusios sielą meldžiasi

1. atleidimas Balfo Reikalų 
Vedėjo kun. L. Jankaus iš pa
reigų nuo šių metų birželio 
mėn. 1 d.„

Jankaus apsisprendimo lau
kia Australijoje su dideliu dė-

Prancūzijos tėvų sąjunga ka
talikų mokyklų reikalam gegu
žės 8 turėjo konferenciją ir jo
je kreipėsi į vyriausybę, kad

“atos-
15 d.

mesiu, nes teigiamas sprendi-

Dėl spaudoje ir visuomenėje 
pasirodžiusio didelio susirūpi
nimo Balfe vykstančiais pasi
keitimais pranešame Balfo di
rektoriams, Balfo apskričių — 
skyrių valdyboms ir Balfo rė
mėjams, kad:

Lygiai — mano Lippmannas 
— Maskva ir Washingtonas su
pranta, kad Vakarai Berlyno 
neišsižadės ir kad Berlyno blo
kada vestų į karą. Taigi dery
bų uždavinys surast sprendi
mą, kaip padaryti, kad psicho-

D.L.K. Vytauto Klube balan
džio 24 Lowellio, So. Bostono 
ir kitų kolonijų lietuviai susi
rinko pagerbti šv. Juozapo pa
rapijos vikaro kun. Alfonso 
Janušonio.

Gyvendamas Lenkijoje, Alek
sandras įstojo į Varšuvos mu
zikos konservatoriją, kurią bai
gė 1913 m. Tuo laiku konser
vatorijoje mokėsi J. Starka, X 
Benderius, S. Šimkus ir kt. Be 
to, Varšuvos aukštesnėse mo
kyklose mokėsi ir daugiau lie
tuvių, kurie įkūrė lietuvių stu
dentų draugiją, vadovaujamą 
Ksavero Vanagėlio, ir sudarė 
studentų chorą. <

Mirus K. Čiurlioniui, Aleksan 
. drui teko perimti choro vado
vavimą, nors jis dar buvo tik 
studentas. Nuo to laiko suėjo 
50 metų kaip vadovauja cho 
rams.

Amerikon atvyko 1914, var- 
goninkavo Chicagoje, Brookly- 
ne, Springfield. UI., ir Water 
būry, kur tebedirba per 35 me

nas Daunys ir Joseph Kiercę. 
Gausus būrys atsilankė ir sese 
liu — vienuoliu.

uoliai 
lietu- 

jauni-

Whole Sale & Retail 
Good burines* section

pateiksime keletą faktų iš jo 
plataus darbo.

Lietuvą paliko dar vaikas, 
teturėdamas vos 8 metus. Mi
rus motinai, pasiliko našlaitis. 
Globoti jį pasiėmė vyresnis bro
lis kun. Vincas Aleksandravi
čius. Po Vilniaus Didžiojo sei
mo už.lietuvišką veiklą.kun. V. 
Aleksandravičių iš Veiverių iš
trėmė į Lomžos guberniją. Kar
tu su broliu išvyko ir Aleksan
dras. (Brolis kanauninkas V. 
Aleksandravičius mirė 1952 
Gudeliuose).

liam Lucey, James Rogers. Da- 
vid Bonfiglio, Frederick Brig- 
ham, Wilfred Pied. Charles Lo- 
gue, Arthur Driscoll, Thomas

baisiojo birželio minėjimai, per 
kuriuos surinkta daug tūkstan
čių dolerių Lietuvos vadavimui.

Jis priklauso visom visuome
nėm, kultūrinėm ir katalikiš
kom organizacijom, daugel kar
tų teko jom pirmininkauti. Nuo 
lat dalyvavo visuose šaukia
muose seimuose ir daugeliui jų 
vadovavo.
„ Jis-yra sugyvenimo. ir tole- 
rancijbs -pavyfdys, todėl Visų 
yra mylimas. Nuolat kartoja, 
kad užmirštume tai, kas mus 
skiria, ir prisimintume tai, kas 
mus jungia. Jo dabartinis di
džiausias noras ir pageidavi
mas, kad visi lietuviai, jauni ir 
seni, kreiptų akis ir mintis į

Lietuvos 
išlaisvinimą, o partines progra
mas laikinai padėtų į “kloze
tus”. Jaunimą kiek galima dau
giau kreipti į kultūrinę ir spor
tinę veiklą bei bendradarbiavi
mą. “Aš pats,” — sako jis, “esu 
partijos žmogus, bet dabartiniu 
laiku reikia nuo to atsisakyti.” 
Reikia daugiau rengti jauni- 

stovyklų. studijų dienų,

Kun. Alf. Jaušonis, 
bendradarbiaudamas si 
viais visuomeninėje ii 
mo auklėjimo srityse, per trum 
pą laiką užsitarnavo daug pa
garbos. Parapijos klebonas kun. 
J. Skalandis savo kalboje pa
brėžė, kad sunkų rasti kitą to
kį bendradarbį parapijos reika
lam ir kitom apaštalavimo sri 
tim. Klebonui ilgesnį laiką dėl 
ligos negalėjus eiti pareigų, 
kun. A. Jaušonis jį pavadavo 
ir klebonas jam esąs už tai la
bais dėkingas. Gražią kalbą pa
sakė ir vakaro vedėjas iš Law- 
rence, Mass. Buvęs D.L.K. Vy
tauto Klubo pirmininkas svei
kino kun. A. Janušonį visų su
sirinkusių vardu ir linkėjo il
gai sėkmingai dirbti šioje ko
lonijoje. Rengėjai įteikė dova-

(Atkelta iš 1 psl.) 
cijai kaip tik pasiryžimas ka
riauti dėl jos--o jeigu Vakarai 
kariaus dėl Berlyno, tai jau 
bus sunku karą apriboti ...

Gromyko ir jo gausi delegaci 
ja ir nori išpešti iš Vakarų, ar 
jie tikrai kariaus. Jei pasidarys

Palaidota buvo Nonvoodo 
Highland kapinėse šalša jos vy
ro brolio kun. Stepono Kneižio.

Negailestingos mirties anks
ti palaužta. Ilsėkis ramybėje

Gražioj vietoj prieš parką 
parduodamas 6 šeimų mūrinis 
namas, 804 Macon St. Brook- 
lyn 33, N.Y. Suinteresuoti tesi-

kinson Park. Dorchester 
Mass.

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
r:i.«omų maAinėlių katalogu* Ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausHc veltui, tik 
praneAkitc savo adresu:

— Senato užsienių komisija 
patvirtino C. Douglas Dillon 
valstybės sekretoriaus pavaduo
toju.

mas ir menkesnės algos. Tačiau 
namai greitai statomi ir algos 
kyla, tuo tarpu tie dalykai A- 
merikoje jau yra nusistoję. Ly
gindamas savo vištų ūkį su aus- 
traliniu, Jankus pasidarė išva
dą, kad su tokiu ūkiu, kokį jis 
turi Amerikoje, jis būtų turtin
gas žmogus Australijoje. Jo ū- 
kis modernesnis ir didesnis. Norwoodj MaSS

Nixonas ar Rockefelleris?
Wall Streeto biznierių tarpe 

pasisakymai persveria už Nixo- 
ną į prezidentus 1960. Rocke- 
fellerį laiko perdaug artimu 
“New Deal” politikai.

J. L. GIEDRAITIS, 
1*37 BroMt Street 
Hartford, Conn.,

Sulzbergeris duoda savo at
sakymą mes tikriausiai negali
me kariauti dėl to. kad Sovietai 
sudarys atskirą sutartį su rytų 
Vokietija. Mes. sako, jau net 
esame pripažinę rytų Vokietiją, 
nes su ja deramės Ženevoje. ..

Reika-
sporto švenčių ir raginti bei lų Vedėju Juozo Bražinsko vie-

W. Lippmann (NYKT): Wash- 
ingtonas ir Maskva supranta, 
kad šiose derybose Vokietija 
negali būti sujungta. Tad tik
rasis uždavinys derybom — 
kaip teisiškai ir psichologiškai 
šitą fakta padaryti priimtiną 
abiem pusėm ir toliau tęsti ne-

nors ir mažiau pelno duoda. 
Tai priklauso nuo to, £ad Aus
tralijoje augintojui sąlygos pa
lankesnės: vištų maitinimas pi
gesnis, o kiaušiniai brangesni, 
valstybiniai mokesčiai daug 
mažesni.

• Katalikų mokyklų Prancūzi- 
Vytautas Abraitis — Vicepirm. joje yra 14 0OO; jose mokytojų 
Vaclovas Alksninis protoko- 74.000, mokinių 1,500,000. Kas 

penktas vaikas mokosi katalikų 
mokykloje.

rius teiraujasi, ar kariauti yra 
pasiryžęs Eisenhoweris. Klausi
mas be atsakymo.

2. suteikimas Balfo Reikalų 
Vedėjui kun. L. Jankui 
togų” nuo š.m. gegužės 
jam jų neprašant,

3. pakvietimas Balfo

Aleksandro Aleksio triguba sukaktis
Jeigu kam tektų pamatyti ži- WATERBURY, CONN.

Istonij W praeivį,., o ' -- •
sano žvalumu ir judrumu pra
nešantį 20 metų jaunuolį, dar 
poMtofacęe sušokantį, tai žino
ki®* $ad yra 4M$a»dras A- 
lekęįb (4Mr»ndrsuiHus), kom
pozitorius, šv. Juozapo parapi
jos Waterbury vargonininkas 
Kartą jis yra pasakęs, kad 
skaidri ir jauna dvasia palaiko 
žmogų nuolat jaunu irjudriu. 
Toji dvasia ir leidžia jam Im
ti jaunu, nore darbų ir visuo
meninio veikimo našta jį spau
džia žemyn.

Dabartiniu laiku jis švenčia 
trigubą sukaktį: 50 metų visuo
meninio ir profesinio darbo, 
45 metus kaip Amerikoje ir 
35 metus kaip Waterburyje šv. 
Juozapo parapijos vargoninin
kas. šioms sukaktims atžymė
ti gegužės 24, sekmadienį, 6 v. 
v., šv. Juozapo parapijos svetai
nėje rengiamas sukaktuvinis 
koncertas, kuriame be jo pa
ties vadovaujamo choro, pro
gramą dar išpildys solistas Ar
noldas Vokietaitis.

kreipta pas J. Shaltonį nuo 1 
iki 5 vai. p.p.

nybės Rūmams Brazilijoje su
projektuoti terminas yra pratę
siamas nuo rugpjūčio 1 dienos 
iki spalių 1 dienos, t.y. mūsų 
pranešimo 4. skirsnis turi at
rodyti taip: ‘Projektai turi bū
ti išiųsti jury komisijai ne vė
liau 1959 metų spalių 1 dienos” 
Ta pačia proga pranešama, kad 
duotosios “Projektavimo infor
macijos” šiuo metu yra žymiai 
papildytos. Informacijų ir kitais 
su šiuo projektu surištais klau
simais kreiptis Į prof. inž. J. 
Šimoliūną, 1561 Holmes Avė., 
Racine, Wisc., USA PLIAS Cen
tro Valdybos pirmininką.

Daley, Leonard McGrath. Fran- 
Nemaloniausias dalykas Jan- eis Delaney, Paul McManus. Jo- 

kui Australijoje buvo važiavi
mas automobiliu. Anot jo, Aus
tralijos keliai, palyginti su A- 
merikos, yra blogi, o australai 
šoferiai tai tikri galvažudžiai.

Didžiam nuliūdime pa’ikusiam ANTANUI KNEI2IUI 
jo sūnui KUN. ANTANUI P. KNEI2IUI ir visai šeimai 
mirus

S.-»žirunxaa patat navtma* 
-------r-——

mas būtų didelė Australjai pro- garbingoji Motina! 
paganda.

nuomonę, tas atsakė: Berlynas ladelphijos su savo dvasios va
rnoms yra gyvybės klausimas, du kun. Vėžiu, iš Girardville 
ir dėl jo kariausime, jei reikės; su kun. A. Degučiu, iš Maize- Šv. Vardo draugijos vyrai Baigdami linkime daug švie- 
jei mes turėsime kariauti, nėra ville su kun. J. Neverausku ir motinas pagerbė bendra komu- siu dienų dideliam lietuviui ir 
abejonės —mes visi žūsime, iš Minersville su kun. A. Neve- (Nukelta į 6 psL) judriam visudmeninkui. V.K.
bet jūs taip pat.... Tačiau auto- rausku. Prie jų prisidėjo ir vie

tinės. -Apskrities dvasios vadu f■ 
yra kun. A. Degutis, Girard- ■ 
ville klebonas.

Ilga ir tvarkingai suorgani- H 
zuota procesija prasidėjo 3 v. ■ 
popiet iš parapijos salės per 
miestelio gatves, giedant gies- ■ 
mes. Bažnyčioje Marijos statu- B 
lą vainikavo P.M.A. Puša. Vi- H 
sos sukalbėjo pasiaukojimo ■ 
maldą.

Pritaikintą pamokslą pasakė BM 
kun. L. Peciukevidus, aukštes- 
nės mokyklos mokytojas Phila- K < 
delphijoje. Jis gražiai apibudi- 
no lietuvių pamaldumą į Mari- 
ją, gegužinių pamaldų prasmin
gumą, rožančiaus kalbėjimą. 
Skatino į pamaldumo ištver- M 
mę. 0

Po to buvo sugiedota Merge- 
ribotem laikui Vokietijos pada- lės Marijos litanija ir suteik- KUI 
tinimą. tas palaiminimas. Po bažnyti- kiet

/ Mergaičių vasaros stovyk- 
la —-‘ “Dainavos” stovyklavietė- | 
je, Manchester, Mieli, (detali 
Detroito) bus nuo liepos 12 iki | 
liepos 26. Į stovyklą priimamos. - 
lietuvaitės nuo 7 iki 16 me- g 
tų imtinai. Savaitinis stovyklos K 
mokestis $20.00. Stovyklą veda 
Nekaltai Pradėtosios Marijos Se 
serys. Informacijos gaunamos 
adresu: Sesuo M. Paulė, Imma- 
culatę Concęption Coment, R—. 
F.D. 2, Putnam, Conn.

—Marija Žmuidzinavičienė ... 
— Putvinskaitė. dailininko 
Žmuidzinavičiaus žmona, mirė 
Kaune gegužės 12. Prašoma 
pranešti jos giminėms ir pažįs- , 
miems.

— LB Informacijos Žinybai, 
kurios tikslas skleisti LB idė
ją, vadovauja pirm. G. Galva, 
vicepirm. kun. A. Juška ir sekr 
J. Jasaitis. Visi yra Chicagoje.

— Igno šeiniaus veikalą “Vy
skupas ir velnias” leidžia Lie
tuvių Dienų leidykla Los Ange
les. Tai bus testamentinis šei
niaus rinktinių novelių rinki
nys. . .. ;

^ ■'T^^’HarSfordo' vyru choras, , 
kuriam vadovauja muz. Jurgis 
Petkaitis, birželio 6 rengia kon
certą lietuvių klubo salėje, 227 
Lavvrence St. Pradžia 7 vai. vak 
Dalyvauja taip pat žymus ame
rikietis akordeonistas Charles 
Dauber.

— J. Urbonas, ilgametis Lie
tuvių Dienų administratorius, 
mirė Los Angeles. Palaidotas 
iš šv. Kazimiero bažnyčios ge
gužės 5. Į slaptą lietuvių tauti
nį darbą buvo įsijungęs dar 
1916 Charbine, Mandžiurijoje.

— Flor. Korsakaitė vaidino 
Hollywoode (Three Arts Stu- 
dio) pastatytame dramos veika- . 
le “Aš esu kamera”, vaizduo
jančia įvykius Berlyne prieš Hit 
lenui paimant valdžią. Suvaidi
no vieną iš svarbiausių rolių 
Praeulein Schneider.

— Juozapas Valiūnas, kilęs 
iš Krinčino parapijos, Židrūnų 
kaimo, gyvenęs New Yorke, ieš
komas P. Varsinsko, 17 Wil-

Per tą laiką yra surengęs 
daugiau kaip šimtą koncertų. 
Teko su choru dalyvauti lietu 
vių dienose, dainų šventėse ir 
vienuolynų metinėse šventėse.

Jis nesustingo vargonininko 
darbe, bet platų barą išvarė 
muzikinėj kūryboj. Yra para- 
šęs L^rtuims hhaBą;
kurį ir dabar tebegieda, ir apie 
80 didesnių ir. mažesnių kom
pozicijų.

Gyvendamas svetimame kraš
te, renutolo nuo savo tautos, 
bet, paveiktas savo brolio kuni
go Vinco. įsijungė į lietuvių 
tautinį katalikišką veikimą. At- vienintelį dalyką 
vykęs į Ameriką, tuoj prisidė
jo prie vyčių organizacijos ir 
pora metų, 1916-1918, buvo 
centro valdybos pirmininku. 
Waterbury suorganizavo L.R.
K. Federacijos skyrių ir jam 
pirmininkauja jau 25 metus. 
Orgamzuojant Amerikos Lietu
vių Tarybą, buvo vienuolika 
metų skyriaus pirmininku. Jo mui 

- , , , . . , . logiškai rytai susiprastu su e- pirmininkavimo metu buvo sek-išvada, kad ne, tai —sako to- .. . _ . r± .
liau Alsop — nebus galo nuo- sama Padef*m mingai surengtos Vasario 16 ir padėti, kad „jaunimas kuo gau- toje kun. L. Jankaus,

■ ; yra padaryta be Balfo valdy
bos žinios ir pritarimo, š.m. — Pasaulio Lietuviu inžinie

rių ir Architektę Sąjungos (PL 
IAS) Centro Valdyba praneša, 
kad prieš keletą savaičių skelb
to konkurso Lietuvos Pasiunti-

siau dalyvautų.
Jis gyvena viltimi dar pama

tyti Lietuvą. Už savo veiklą ir gegužės 27 d., 7 v.v., (valdy-
Šios apylinės lietuviškų pa- nių pamaldų viešnios buvo pa- nuopelnus Lietuvos vyriausybė. b<« nariams: kum J. Pakinis- paremtų mokytojų ir

Ar kariaus? Alsop primena: rapijų sodalės šiemet suvažia- vaišintos vietinių sodaiių. Vi- ^ra aP^ovano - - - Abraiėiui ir V Alksni- išla^ym3- 7am ‘a^‘aLls’a' Pr*e'
kad sovietų atstovas Vinogrador vo šv. Jurgio parapiją Shenan- sos išsiskirstė pakilioje nuotai- m,no nu- vei ,e" - t reitalauiant ir CV nirmi žinosi lig šiol socialistai, radi-vas norėjo patirti de Gaulk doah. Pa. Dalyvavo iš New Phi- koje. tavos vycruose .r himno sukom- "^SsTša^L’kalai ir komunistai. Tačiau jų

Ponavimą yra apdovanotas auk- mnkui sutikus) saukiamas spe- galybė dabartiniame parlamen- 
ššiausiu pasižymėjimo ženklu, cialus siais klausimais valdybos » sumažėjo. Tad katalikai iš 

posėdis.
Pasirašė Balfo CV nariai:

laidų reikalavimam. Tik aiškiau 
sias Vakarų pasirengimas ka
riauti gali duoti Vakaram pri-



DARBINIMKAS

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

MERGAITĖS
Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio technikoSHENANDOAH, PA
RICHMOND HILL 19, N. Y.

Telefonas: VIrginia 6-6895

Kviečiame visus lietuvius, Seserų bendradarbius, dalyvauti šioje šventėje.

AL 4-8319
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys ir 
N. Pr. Marijos Seserų Gildo* Centro Valdyba

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

Darbo valandos*: Kasdien iki 10 vai. vak.

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

Žmogutis krapštė pakauši ne
žinodamas ką sakyti. 0 ponas 
Toks dėstė.toliau:

kalbos 
liaudi- 
Tačiau

MtTfMI KCSfM sH NKMRTT CWMT

vainikuoti Marijos statulos

R.1MEJV SUVAŽIAVIMAS 
MARUOS ŠVENTE — Putnam, Conn.

„ Pirma, aktorius koncentravo
si, gasakyčaut į smulkius kas
dieninius reikalėlius ir juose pa 
siliko, labai retais atvejais iš- 

Rochestero, Hamilto- sinerdamasį kitą plotmę, ku-

sodalicijos. Be to. ji buvo pa
rapijos choristė, todėl ir cho 
ras giedojo bažnyčioje per su
tuoktuves. . .

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mu»ų kainos vyry drabužiam* prasideda nuo K50 už pilną ettutf

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

ANTlMAS MUSTEIKIS jos visos padrikai pristatytos.

■ Yra geras dalykas, kad akto-
šeimų temoje to pasigendame, rfus orientuojasi netikėtoj si- 
Apskntai paskiri scenos dalykė- tuacijoje, pavz., staiga salės 

šviesai prigesus, jisai laba:' įti
kinančiai komentuoja, ar tik 
nelauktina perkūnijos. Tačiau 

„nuolatinis šokinėj mas nuo vie
no juoko motyvo prie kito, 
paskui vėl priartėjant prie pir
mojo, silpnina įspūdį. Žinoma, 
nuoseklus temų plėtojimas yra 
didelis mfras. Sakoma, kad vi
soje Amerikos radijo ir televi
zijos programų istorijoje yra 
buvę tik du tokio pajėgumo 

"aEForiai, kurie sugenėdavĮTpok- 
štą jungti prie pokšto, kaip mū
rininkas deda plytą prie ply-

LOOK
BOTH WAYS

’ Ponas Toks po ilgos ir šal-
* tos žiemos išsikrapštęs prasl- 

vėdinti saulė atokaitoje, užtai-
X kėi tiesiai ant pensininko.
’• * —Tai tamsta dar ne Hon- 
’ dūrė? —išsižiojo nustebęs po-
> nas Toks.
* —Ką tamsta sakai? — įtem- 
\ pė savo kurčią ausi žmogėnas, 
f —Ar mane kas įdūrė? Turiu

aiškiai pabrėžti, kad manęs jau 
'* nebado nei žmona nei vaikai. 
•« Ne tas amžius. O kas tamstai
> Širdį veria? — norėč paklausti.
1 • — Ne tiktai veria, o tiesiai
« smeigia, — skausmingai susi- 
’ raukė ponas Toks. — Negaliu 
f suprasti tų musų žmonių kvai- 
' šumo: marinas! kaip musės. Ar 
'• nebūsi ir tamsta iš tų mirtin-
* gųjų? DrĮtu paklausti, ka:p 
‘ pavardė?
* — Pavardė? — numykė žmo- 
J gutis. —Na, kaip čia pasakius:
* vadinuosi misteris O’Coosh.

William O’Coosh. Kai atvažia-
* vau. vadinausi Vincentas Ožki-

Seimo programa: 11:00 vai. šv. Mišios su pamokslu
12 $0 vai. Pietūs
2:00 vai. Seimo posėdis ir meninė dalis 

Bendrabučio mergaitės parodys 
" R u g i a p i ū t ę ”

5:00 vai. šv. Valanda Marijos garbei.

ką? — pastatė akis 
žmogus.
graborių. Nueik ir 
kokiu žmonių dau-

Sav. ’
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Maloniai kviečiame į Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Seimą, kuris Įvyks 
GEGUŽfiS 24 d. PUTNAM, CONNECTICUT

Šis Seimas skiriamas pagarbinti švč. M. Mariją. "
Ta proga seimo dalyviai galės gauti Marijos šventovėje pilnuosius atlaidus.

Publika buVo įvairi: didžioji 
dalis buvo vadinamieji tremti
niai. matėsi ir ankstyvosios e- 
migrantų kartos atstovų. Visi 
— jauni ir seni — šiltai pri
ėmė Vitali Žukauską, o vėliau 
ir visai atsidavė aktoriaus me
nui ir pokštams, negailėdami 
karštų plojimų. Netenka abejo
ti. ar publ ka buvo patenkinta, 
nors pradžioje kai kas, paty
ręs. jog programa gali užsitęs
ti pusantros valandos, būkšta- 
vo gal ne vien gėrimų ištroš
kęs Kpe r programą bufetas bu
vo uždarytas), kiek “komedi- 
janto” pajėgumu suabejojęs.

Klaustina, ar yra geras ženk
las, kad aktorius patinka ma
sėms. ši tema per plati ir ga
li nuvesti į .... nuosmūkio te
mą. kur. nežiūrint kilnių norų 
ir išminties, pasiekiame nema
lonių išvadų: kuo ilgesni nuo
smukio “puolėjų” ir “gynėjų” 
ginčai, tuo labiau aiškėja, jog 
abeji smunka. Pastarojo spek
taklio publika galima saky
ti buvo sužavėta.

Klausytojams patiko beveik 
visi anekdotai ir istorijėlės. Ir 
tie. kurie tą patį aktorių girdė
jo prieš keletą metų kitose vie
tovėse. negalėjo nusiskųsti, jog 
autorius kartotų visą tą pati re
pertuarą. nors pasikartojimų 
buvo. Juokų apipavidalinimas 
atitinkama vaidyba dažnai bu
vo gana santūrus, labai retais 
atvejais iki šiurkštumo, o šar
žas apskritai nevedė į karikatū
rą. kur vargiai galima būtų at- 
pažint žmogiškasis tvarinys, šia 
prasme žiūrovas kartais pasige- L 
do daugiau žmogiškos šilumos 
ne tik teigiamuose, bet ir nei
giamuose tipuose. Pvz.. politi- 
keriai galėjo būti žmogiškes
ni. o amerikietis moksleivis 
keičiąs istoriją Į besbolą, taip 
pat galėjo atrodyt daugiau bra
vūriškas nei “laukims”. Kai 
dainos “Alutį gerdams dūmo
jau” interpretacijoj girtumo 
gradacija yra nuosekliai vedan
ti į viršūnę ligi krit:mo. tai 
panašioj dviejų piknikautojų

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 —

Gegužės 3 gražiame Niagara 
Falls mieste, lietuvių šv. Jur
gio parapijos salėje, aktorius 
Vitalis Žukauskas vienas atliko 
viso pobūvio programą; užsltę- Tai buvo neblogai apdoroti, ta- 
siisią 1 vai. ir 40 nūn. Nors' čsau reiklesnis žiūrovas bei 
salė ir nebuvo perpildyta, gan- klausytojas medžiagos atžvilgiu 
sūs klausytojai buvo suvažiavę galėjo pasigesti dviejų dalykų, 
ne tik iš vietinių apyiinkų — “•
Niagara Falls, Buffalo, Wellan- 
do, Saint- Catherines, Port Col- 
borne, bet ir iš tolimesnių vie
tovių —- r ■ ‘ —
no, Toronto ir k. Pora lietuvių n už tų smulkmenų atskleistų 
(P. Grušas ir Vaineikis) buvo gilesnę prasmę ir tuo pačiu pa- 
užsukę net iš Oswego ir Bing- teiktų pilnesnę gyvenimo iš- 
hamptono, N.Y., nutolusių per kraipą. Žinia, reikalauti iš ko- 
200 mylių nuo Niagara Falls. miko, kad jis išspręstų 64000 

(įolerių vertės klausimą, nega
lima Komikas visada skirsis 
nuo tragiko, irTVitalio Žukaus
ko deklamuotas J. Tyslavos 
eilėraštis “Lietuva”, priminęs 
B. Brazdžionio toną, aiškiai pa
rodė, kad aktoriui yra artimes
nė “nerimta” medžiaga. Tačiau 
d delis talentas ir per juoką 
sugeba privesti prie ašarų. Pvz. 
minėta istorijėlė apie porą kai
mynų piknikautojų, kur hero
jus giria “geriančią bendruo
menę, o ne aną”.... LB. tinka
mai apdorota, privestų prie gi
lesnės prasmes, o vienos tik 
užuominos čia' neužteko.. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie ver
bavimą į keturias politines gru
pes. Autorius gražiai priėjo 

partijų naudoja- 
tradicinio 
valstiečiai 
b’ankoki.
labai ribotas. Bū-

prie ketverto 
mų šūkių ir 
tono. Čia tik 
ninkai išėjo 
vaizdelis liko 
tų duota gyvenimiškesnė per- 
spekytva, jei į tuos pačius rė
mus aktorius būtų įspraudęs 
pvz. tautininkams daugiau tau
tinės vienybės šūkių, o valstie
čiams liaudininkams — dau
giau liberaFstinių polėkių. Per
spektyva būtų gilesnė, jei ša
lia keturių partijų aktorius bū
tų pristatęs ir dar vieną — be- 
partyvių partiją, o šalia šių 
penk:ų — paskutinę ir pačią 
gausiausią — namų ir “karų” 
savininkų partiją, neišsirierian- 
čią iš materializmo sriauto, at
šokusią nuo tautos kamieno — 
apkiautėlių partiją.

Antra, visoje programoje sun 
ku užtikti vieną ar keletą pa
grindinių temų ar idėjų, nes

TELEFONAS: 
APptegate 7-6349

—Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjungos suvažavimas įvyksta 
Detroite gegužės 30-31. Iškil
mingos pamaldos šv. Antano 
lietuvių bažnyčioje gegužės 31. 
Posėdžiai bus Hispanos Unidos 
viešbutyje (3570 W. Verner St.) 
įvairiais klausimais darys pra
nešimus ir kalbės adv. A. Juk
nevičius. J. Cicėnas. F. Kirša. 
V. Kulbokienė. St.- Santvaras. 
A. Devenienė. S. Griežė —Jur-* 
gelevičius ir k.

tos: ir jeį vieną plytą išmestom, 1 
matytųsi, jog statyboje kažljo 
trūksta. Norėtųsi, kad ir niūsų 
populiarus aktorius pabandytų 
šia kryptim: žengti.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
pastarais savo programa paro- 1 
dė, kad jis meniškai vis bręs
ta. Daugelis jo iškeltų miai'ių 1 
yra aktualios.. Jos plaka mūsų ( 
visuomenės ydas ir blaiviai ir , 
sąmoningai vertina gyvenamą- , 
jį laikotarpį. Vitalis Žukauskas j 
kaip retas kas kitas mūsuose, 
bando v'eno asmens teatrą pa- 
versti tradicija. Buffalo lietuvių 
klubas, pakvietęs vieną žmogų 
visai programai išpildyti, pa- 1 
tenkino susirinkus ų skoni, ir 1 
atrodo, kad Vitalis Žukauskas 1 
gali būti mielas daugelio dides
nių ir mažesnių lietuvių bend
ruomenės grup:ų svečias.

Netikėta mirtis
Beatricija Kučinskienė neti

kėtai ir staig:ai mirė gegužės 
2. Senelė nesijautė stipri, kri
to gatvėje ir taip mirė, kol at
skubėjo pagalba. Velionė buvo 
gera katalikė, išaugino šeimą. 
Jos viena duktė yra vienuolė 
pranciškietė, Ilgą laiką gyve
no su sūnumi. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių. Palaidota 
gegužės 6. Rasa

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

(Atakelta iš 5 psl.) 
nija ir pusryčiais. Kun. S. Luk- 
štys pasakė pritaikytą kalbą. 
Kiekviena motina gavo po rožę, 
o seniausiajai levai Markūnie- 
nėi ir jaun:ausiai A. Beltz pri
segta po orchidėją.

Ištekėjo
Regina Bernatonytė gegužės 

9 šv. Jurgio bažnyčioje susituo
kė su Eugenijum Starka. Jau
noji ilgus metus dirbo su so- 
dalėm, buvo pirmininke, sekre
tore, orgamzatore ir apskrities 
sodalių pirmininke. Ją sveikino 
draugės ir linkėjo nepamišti

BANGA TELEVISION
ZELENIS

— E, tai tavo dienos suskai
tytos! — išsivėpė ponas Toks 
ir dar palingavo galva.

— Atsiprašau, kaip tai sus
kaitytos? — užsigavo pensinin
kas. — Ar manai, kad visi pen
sininkai tuojau turi mirti? Ne 
tam aš mokėjau sočiai security. 
kad mane tuojau laidotų.

—Ot ims ir palaidos. — nu
sišiepė ponas Toks. — Jei no
ri, pasitikrink pas graborių.

— Pas 
įgąsdintas

— Pas 
paklausk.
giau Amerikoje palaidoja — lie 
tuvių ar "nelietuvių?

— Kam dar klausti. Visi ži
no. kad nelietuvių.

— Taigi. O pats prisiskyrei 
prie to didesnio skaičiaus. Va
dinasi. galas! Ar nežinai, kad 
iš mažesnio skaičiaus mažiau 
ir miršta?

SU PERJOK PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

Josrpli Audrusis Insurance
87-09 -IAMAICA AVĖ.. U’OODHAVEN 21. N Y 

TEL VI 7-4477
.K_ šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai. vak.,

dieniais — I. vaL p.D. ligi *5* vai. vak,

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

VValkmg or driving. keep alert. 
Automobiles kili people. 
We likę people. 
Wartt you 'o stay širve.

Your proicciion i$ our business.

ALBERT F. PETERS

Office:
116-55 OUEENS BLVO. 
FOREST MILLS, N. T.

VIrginia 3-1477

KOKIAS DOVANAS f
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom | 
geriausiom ir brangiausiom? t

Nėra abejonės, kad atraižas geros, I 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! t

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ f
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ |

trijose krautuvėse firmos |

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

COR. DELANCEY, N. Y. C. |‘
S Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai x 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS | 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK« 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje | 

pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba g 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų | 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- £ 
dom, ąntdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. |
Važiuoti B M T išlipant Essex St., keltis elevatorium į' 
viršų, arba IN D traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St. t

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

— Ana. kai buvau Hondūre, 
tai negirdėjau, kad būtų miręs 
bent vienas lietuvis. Rašydin- 
kis greičiau į Žaliąją Atžalą ir 
kak Hondūran. jei dar nori šį 
svietą matyti.

Ponas Toks paliko žmogelį 
susimąsčiusį, o pats nukerėp- 
lino saulėje pasisšildyti, kad bū
tų panašesnis į hondurą. Jis 
ruošėsi ten kakti savo sveika
tos stiprinti.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄI
ramstą rasi didel) pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

ivrholeaale) kainomis.

' t? - -



Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

PILGRIMAGES
TeL BA 8-977131 Spring St, New Britain, Conn.

RELIGIOUS

čiami visi dalyvauti, o turintie-

1113 Mt Vernon Street

H. W. MALE-FEMALE

FUNERAL HOME

New Britain, Conn.280 Chesnut Street

Tel. BA.,.9-118L
IN OUR LADY OF MERCY Parish,

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Providenee Street
Woreester, Maso.

PL 4-1165

Joseph J. & Johanas H. Dirsa

N TAVERN. INCil]M

IN NOTRE DAME PARISH, in NEW 
HYDE PARK. Fieldstone, brick bun-

MALAJŲ salose berniukas prie ryžių puodo. Neturtingiem žmonėm 

Malajuose ryžių, pieno ir kitų maisto produktų parūpino Amerikos 

Vyskupų Fondas ir Amerikos vyriausybė.

REAL ESTATE

Organizacinis Komitetas, kurio

duotoju Petras Petrulis. Komi
tetas atsakingas už lėšų sukėli
mą ir visą organizacinį darbą. 
Į Pietų Ameriko, lietuvių 
kolonijas numatyta siųsti 10 
geriausių lietuvių krąi^ninkų. 
Išvyka numatyta šių metų lie
pos 9. Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijos su didžiausiu susido
mėjimu laukia mūsų krepši
ninkų. Sudaryti komitetai mū
sų krepšininkams priimti.

Šiam mūsų jaunimo polėkiui 
įgyvendinti reikalinga skubi ir 
visuotinė lietuviškosios visuo
menės parama. Laukiame lietu
viškosios visuomenės paramos 
šiam mūsų atžalyno žygiui. 
lietevHi Fizinio Auklėjimo ir

* Sporte Komitetas

: į V"

Hp- n - * t ->

TARPTAUTINIS LAISVES FESTIVALIS DETROITE
Nuo birželio 28 iki liepos 5 

Detroite ir Windsore bus Lais
vės festivalis. Visą savaitę bus 
švenčiamos Amerikos ir Ka-į 
nados nepriklausomybės dienos 
pabrėžiant abiejų kraštų drau
gystę. — Abu kraštai sutaria 
gražiai ir taikiai, turėdami il
giausią neginkluotą sieną pa
saulyje. Taip pat ši savaitė iš
kels amerikiečių ir kanadiečių dienj ir ketvirtadienį.

Liepos 4 šeštadienį, 10 vai. 
ryto lietuviam reikės dalyvauti 
Nepriklausomybės dienos eise
noj!. Vadovauti Apsiėmė Bro-

Antradienio vakare bus už- c__ ' j ’
tvertas judėjimas Washingtono ji tautinius rūbus registruotis 
Blvd. ir ten vyks tautybių me
niniai pasirodymai. Lietuvius 
čia atstovauti jau sutiko tauti
nių šokių grupė “Šilainė”, -va
dovaujama Gobienės. Kadangi 
viso dalyvaus net 52 tautybės, 
todėl yra galima, kad meniniai 
pasirodymai bus tęsiami trečia-

pas Br. Polikaitį- telef. UN 4-54 
81.

DAtBINIHKAS

UGOtMU MAUPININKŲ

tuviu PiBeSų DrauguosĮau-

b&ttųją karalių į laukus,, pa- 
renkdamas jam greitą mirtį. 
Baltais lošė V. Kutkus, Detroi
to Kovas, juodais — V. Pal
čiauskas, Chicagos Neris, pasi
rinku Nimzo-indišką apsigyni
mą. I.d4 Žf6 2.c4 e6 3JSc3 Rb4 
4Jld2 d5 5.e3 0-0 6,Žf3 c5 7.d:c 
R:c5 8.c:d e:d5 9.Žb5 Že6 
10.Rc3 Že4 ll.a3 Ve7! 12.V:d5? 
(geriau buvo Žbd4, kad stabdy
tų galimą žirgo auką) 12...Bd8 
13.Va2 
15.Kg3 
17.Ke4 
19.B :R 
2i.Že5 
23.Kd6 
davė. Diagramoj padėtis po 
ll...Ve7!

Ž:f2!! 
Vf2+ 
Re6 
2:d4 
B:Ž!
Bd8+

14.K:f2 V:e3+ 
16.Kf4 
18.Žbd4 
2O.Rc4 
22.K:B 

ir baltieji pasi-

Re3+
R:V

Be8-
Vf5+

į lėktuvu tiesiog į lipidą rugsėjo

R epublic 
Wine & LiųnorStore

iydės tam. J. Gaudei, AA,

geji sesuo R. Dumm. Rugsėjo 
19 maldininkai, po pamaldų

pačia Air France lėktuvų lini-

į Cathobc Tratai Office, Du- 
pont Girde Ruiktiug, Washing- 
ton, D.C., arba tiesiog į vietos 
Air France oro linijos biurą.

(Sk.)

TeL EV 7-2989 
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

rHdelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
'inių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

PAUKŠ REŠTAURANT
UQUORS - BEER - W1NES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

nusistatymą tą laisvę išsaugoti 
ir reikalui esant bendrai ginti. 
Šventės metu apsilankys kara
lienė Elzbieta ir princas Pili- 
pas. šventę organizuoja abiejų 
miestų vadovybės.

Šventėje dalyvauti yra pak
viesti ir lietuviai, kuriems dau
giausiai teks susikoncentruoti 
tautybių dieną birželio 30, —

visomis Detroito lietuvių orga
nizacijomis. čia mums svarbu 
gerai pasirodyti, nes tai bus ste 
bima milžiniškos minios. Kvie-

ryto Grand Cireus parke vyks 
tarptautinė mugė. Joje daly
vaus ir liet A. Musteikis jau ta

specialistais, norėdamas suda
ryti komisiją šiam darbui. Tu
rintieji gerų eksponatų ar pa
siūlymų skambinkite telef. TO 
9-3090.

In HOLY NAME PARISH in Hkks- 
vHle 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 14509 
aftemoons.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Sheridas Avė.
BrsoMya 8» N. N. 

TM. APpiecato 7-7088

TO PLACE,
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

REAL ESTATE

RESURRECTION PARISH. Friendl Gar- 
rett Beach Beit Parkuay. near Khapp 
St. exit. A community of older homes & 
pleasant people. Šate trouble-free neigh- 
borhood. Property value going up due to 
derelopment ot High Park area. New 
playground — ideal place to bring up 
children. Low price of $11.990 for 7-room 
house with large yard. Poesible to own 
a home here for less than rent on a srnall 
apt. elsewhere. Week-ends 11 to 4 or by 
appointment. 65 Abbey Court. Brooklyn. 
N. Y. Ml 8-9145. Owner.

FIRE ISLANO OCEAN RIDGE. Beauti- 
ful new ocean & bay front community. 
Near established area. styied as retreat 
for New. Torkers. Large plots on ocean. 
bay & interior. Board walks. Boat basin. 
Direct ferry service. Custom bouses for 
sale or rent. For Desriptive Brochure ‘L’ 
JOS. T. FROEHLICH CO. INC. Rock- 
viUe Centre. N. T. RO 6-0444.

j ** * • ' į
Į 
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VYRAS Žmonai: "Dabar tikrai girMalme. kai kris žemen .

walls, rear jalousy porch. garage < 5 rtiis 
(2 bedrms), full bath dofra, aemifin 2- 
bednn and bath in expanšion attic. fin. 
basement -with kitchen and bath, 2-zone 
hyw heat, many extras: near everything. 
Owner. $24.990. FL 2-7401.

split, 4 bedrooms, 1% baths, dining 
room, TV room, eat in kitchen, 
many extras, $19,000. WEIIs 8-4901.

RIVERHEAD ESTATES
Unsold portion in this development 

200 LOTS. $69 A LOT
High and dry, filed map. Boating. 
bauiing & fishing avail. Sound in- 
vestment. Title guaranteed. 1% mi. 
S. E. of Riverhead Circle, Rt. 24, 
Barney Hultz, 11 W. Sunrise H’way.

FReeport 9-1681

IN CATHOLJC AREA of Bay Shore 
Charming 10-rm. house sėt in beau- 
tiful 175x200 yard. In excellent cond. 
Outside newly painted. Convenient 
to places of worship, schools, shop- 
ping. 2 kitchens. 2^ baths, 2 ga- 
rages. Super potential. “A many 
splendored” home. $25,000. Cl 7-2120

V. Kutkus

— K. Palčiauskas.

REAL ESTATE

Maldininkų kelione j Kanadą išvyks
ta ketvirtadienį, gegužės 28 d., 6 v. 
ryto; sugrįžta sekmadienį, gegužės 

31 naktį. Papiginta kaina. Kelionė 

ten ir atgal su dviem nakvynėm ir 
4 kart valgymu $48.50. Rezervuokite 
sau vietas tuojau pat: Saint Ann’s 

Church 312 East 110th Street, New 
York City, N." YtTel. LE 4-3856.;

Comptete Outfitters to the Sisterhood
CONVENT AND RECTORT SUPPLIES 

SWEATERS, SHAWLS. LUGGAGE 
SEMINARIAN SUPPLIES. GIPTS

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ino.
Note Our New Addresc

89 Chambers SL, New York 7, N. Y.
WOrth 2-1032

RAYS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

RTSBEVD. RICHMONDHILL,lO

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. BAMANAUSKAS
Philadelphia 23, PA

POplar 5-4110

In St. Rosevf Lima Parish, in Mas- 
sapeęua Park — $23,800. 8-rm split 
ranch. *4 acre, beautif. landscaped 
wooded plot adj. to bird sanctuary, 
Ige ktch, 4 bdrms. 2*į baths, 2 fire- 
places. cathedral living rm, Ige 30* 
rec rm, patio, garage, stove, rfrig & 
ww carpeting. Full storms&screens. 
100 amp full breaker panel electrical 
system. PY 9-8020.

In ST. CLARE’S PARISH in ROSE- 
DALE. 1 family; detached; 7 rooms; 
garage; Hoilywood bath; gas heat; 
modern kitchen, refrig.; s/s, sewers; 
30x130; near park, bus, shopping 
& schools; $18.000; principais only. 
LAurelton 5-2854.

IN CATHOLIC AREA of LEVIT- 
TOWN — ’49 Ranch. Large 2-room 
extension suitable playroom or home 
Office A workshop; squared kitchen, 
many e x t r a s ; attractively land
scaped; excellent neighborhood; 
only $13,500. WE 8-55^6.

IN ST. KEVIN'S Parish, in FLUSH- 
ING. Detached frarie, 40x100, mod
ern kitchen e bath, formai dining 
room, 3 bedrms, wall-to-wall carpet
ing A extras. Tree-Iined Street, near 
all churches, schools & transporta- 
tion. Asking $19.500. IN 14)615.

IN ST. CATHERINE OF SCIENA 
PARISH in FRANKUN SQUABE. 
3-bedroom brick bungalow, 2-car 
garage, finfBhed basement. excellent 
condition. convenient to everything. 
>18,300. FL 2-8955.

MASSAPEOUA PARK. >21.500. 7«A 
room -split levei; beautifully land
scaped; garage. 2<4 baths, finisbed 
den A laundry room; storm-window8 
A screens; large covered patio. cy- 
etone fene* A extras. Call evenings 
7-10 or mornings 8-12 — PY 9-81*3.

IN ST. ANTHONY’S PARISH, in COM- 
MACK. L. L----6*6^90; terrific buy. 3
yr. large split leve), large vestibule. 1% 
baths. 3 bedrooms. modern kitchen. din- 
nette. large cathedral living room. large 
playroom. den. partially finished base- 
ment. garage. 50’ patio, refrig.. vasher. 
dryer, room divider & mirrors included; 
refinance or take over $14.400. G. I. 
mortgage; ’school bus available. Ha ve 
purciiased another, home. mušt movė. 
FReeport 9-6600 or FOrest 8-0532.

IN ST. EUGENE’S PARISH, in 
YONKERS, N.Y. — 4 bedrooms, 2% 
baths, modern kitchen, living room 
and dining room. Beautifully land
scaped level plot 85 x 100. Asking 
$26,000. 209 Jermifier Lane, Yon- 
kers, N. Y. SP 9-3541.

DISH VVASHERS (2)

at CARL HOPPL’S in Balčhvin, L.i. 
Steady work - Gbod pay - Vacations 
and all benefits. Apply at

VALLEY STREAM PARK INN
130 West JMemck Rd.

Vallev Stream, L. I. N. Y.

Maisto tikrintoja ir kasininkė
Geriausios sąlygos. Prisistatyti as
meniškai. Nuo 9 iki 11 vah prieš
pietus.

KARL HOPPL
100 W. Sunrise Highway

Baldwin, L. I. BA 3-9811

L0 BONO TRAVEL BUREAU
RA 8-111435-27 — 30th Avenue, Astoria, N. Y.

• SEA & AIR TICKETS
• POWER OF ATTORNEY & NOTARY PAPERS
• EMIGRATION A NATURALIZATION
• PAPERS TO RECALL RELATIVES A 

SPECIAL VVORKERS
• MONEY SENT TO L I T H U A N I A

FREE CONSULTATION

(WH1 INSUBANCE)

invescmems as low as

ia over 100 American corporatiom.

obligation, fili in and Rcturn This Advertisement

WADDELL & REED, INC.
rrincip*! Un<fcrwilt«r»

29 Wert 9th St. BMc. 40 W»U Street
Kanmu Cit7 t. Mo. Nrir Toffc S. N. T.

REPRESENTATIVE’S ADDRESS 
HERE

Name: Adam Stankūnas 
Addrass: 1120 E. Jarsey Street 

Elizabeth, N. JCity:

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

DIRSA FUNERAL HOME

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

TeL: BA 9-22tt — 9-9336

8 U N N Y . BROOK FARM, BMCh Lake, Pa. — Exca<l«nt location, basuti, 
fui aurroundines, H. A C. water afl roeme, raeraatlon MII, boatlne, bathin«, 
home atyle cooking. Woek1y ratoa $31 douUo, $34 sKiflle. Near Cathohc 
church. Booklet. Prop. A. VENTURA, Tol. S1O4-R-11O.

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

BROOKLYN ri, N. Y.

Sali vestovims. Ir Mte- 
kioM* pramogoms. Be te, 
dvodami potaldetavtaiai 
pietos. Pirmos rOMes He-



BAYONNE, NEW JERSEY

ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

mmo.

PRANEŠIMAS

Matthew P. Ballas

ALBERT F. PETERS
Office:

Vlrginia 3-1477
KENNEBUNKPORTE

Joseph Garszva

288 UNION A VENTE

JULIUS KUMP1KAS

ORO KOMPRESORIAI
NVTARY PUBLIC

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

Narkienė (gegužės 12) 
Velionė gyveno 11 Bell 
Nuliūdime paliko sūnų 
dukterį.

116-55 OUEENS BLVD.
FOREST MILLS, N. Y.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam -

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

Tiv Am^mHabs SspfaMld** 
GjFJVk Pranciškonų ordino ge
neralinis viršininkas, iš Romos 
atvyko i JAV. New Yorke jį

Dr. Vytautas P. Vygantas, 
gegužės 23, kultūros klubo su
sirinkime skaitys pakaitą ‘Kon 
form zmo tendencijos šių die
nų Amerikoje’. Dr. V. Vygan
tą yra Pax Romana, tarptau
tinės katalikų intelektualų or
ganizacijos egzilų komisijos 
pirmininkas.

parengta įdomia programa bus 
sekmadienį, gega» 24 d., -S* 
vaL p.p., parapijos -salėje.

LB Marpstiio apygnfcėg me
tinis sasfrinkimas Šaukiamas 
mas gegužė 24, ekmadienį, 
tuojau po sumos parapijos sa
lėje, 64-14 56thRd.Dąrbų tvar
koje —- valdybos pranešimas, 
apylinkės organų rinkimai Ir 
einamieji reikalai. KvieČami vi-

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

laidai iškilmingai pradėti sek 
madienį 11 vaL Sumą atlaikė 
kan. J. Končius. Po sumos į- 
statytas Švč. Sakramentas ir 
atgiedota Visų šventųjų litani
ja. Vakarais per mišparus gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Alf. Jakub
čionio.

Tikintieji gausiai lankė pa- 
maldas. Bažnyčios'altorižl sk<F 
ningai buvo išpuošti turtingais 
chizantemų žiedais. Pamokslus 
sakė kun. Vikt. Dabušis, Darbi- 
nininko redaktorius, iš Bro- 
oklyno, N.Y.

Paskutinės atlaidų dienos už
baigimo procesijoje dalyvavo 
apie 20 kunigų ir gražus būrys 
parapijos vaikučių. Parapijos 
klebonas kun. dr. J. Starkus 
rūpestingai atlaidus pravedė ir 
vaišingai priėmė svečius.

174 Nutley Avenue 
Nutley, M. J. Tel. NU 2-1880

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Sulankstytą automobilių da
lią ištiesinimas, pakei/ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 ORAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y

Ada Korsakaitė, dailininkė, 
dviem savaitėm buvo išvykusi 
j Los Angeles pas savo gimi
nes. Kartu ji dalyvavo savo 
draugės Sigutės, Dobkevičiūtės 
vestuvėse. Pirmadienį vėl grįžo 
j savo darbą.

Liet. Rašytoju Draugijos pre
mijos įteikimas bus gegužės 24 dabartinio Kauno vaizdų. Buvo 
Baltų Laisvės Namuose. (Plą-

Į GRAŽŲJĮ MAINE 
LIETUVIŲ DIENA

i Tėv. Petras Seniūnas, Dar- 
j bininko administratorius, 2
'savaitėm išvyko į Pittsburghą. 
' AfoHninkų Federacijos Val- 
dyba posėdžiavo gegužės 14 ir 

'.priėmė jubiliejinio kongreso at- 
; si šaukimą, kuris bus atspaus- ' si apylinkės lietuviai dalyvau 
dintas Ateities birželio nume-

’W-
Lietuvių katalikų darbininkų 

.klubo 10 metų sukakties pro
ga gegužės 23 d., 8:30 v. r.

- Angelų Karalienės bažnyčioje, 
bus jniš os. Po mišių parapijos 
svetainėje pusryčiai ir paskai
ta. (K.J.K.)

Giedra Jonynaitė, dail. V.K. 
Jonyno ir J. Gustaitytės — Jo- 
nynienės duktė, laimėjo Ame
rikos valdišką Fulbright stipen- 
diją vieneriems-metams tęsti 
prancūzų kalbos ir literatūros 
studijas Prancūzijoje. Fulbright 
stipencijos komisija yra skiria
ma valstybės prezidento, o pa
čius stipendijatus globoja Vals
tybės departamentas. Visi Ame
rikos Fulbright stipendininkai 
jiems skirtu laivu išvyksta į 
Europą rugsėjo mėn. Giedra 
Jonynaitė šį pavasarį baigia 
Marymount kolegiją N.Y., turė
jo pilną ketverių metų stipen-

nauja
KRYŽIAUS KELIŲ 

ŠVENTOVE

Lietuvių siuvėjų 54-to sky
riaus, (ACWA Local -54, AFL 
—CIO) nepaprastas ir mėnesi-

VĖL LAUKIAME SVEČIŲ
šv. Mykolo lietuvių parapijos 

Maldos Apaštalavimo draugija 
gegužės 31 rengia vakarienę 
su turtinga programa. Visos pa
rapijos draugijos čia turėjo sa
vo parengimus, bet Maldos A- 
paštalavimo draugija, tur būt, 
pirmąjį rengia, bet jis norima 
padaryti įdonrausiu iš visų. 
Prie skaniai paruoštos vakarie
nėsstato programą išpildyti at- 
vyksta viešnios iš Linden, N.J.0 
LK Moterų Sąjungos 53 kuopos 
choras, kuriam vadovauja mu
zikė ir dainininkė Marijona Ci- 
žauskienė. Programoje be cho
ro dainų bus dar duetų, solo ir 
suvaidinti trumpi dalykėliai: 
‘Adomas ir Ieva’, ‘Moterų or
kestras’, ‘Rugiapiūtės pabaigtu- 
divės’ ir kt.

Viskas bus šv. Mykolo lietu
vių parapijos svetainėje 5:30 
vaL po pietų. Bilietai į vakarie
nę gaunami pas draugijos na
res. Kąina tik 2.50 dol. Vietos 

vakarai būtų svetainėje ribotos, todėl prašo- 
“ * me bilietus rezervuoti iš anks

to. Su choru atvyksta svečių B 
"Publikos galėjo būti ir dau- Lindeno ir kitų New Jersey vie- 
giau. Matėsi gražus būrys jau- ’ -torių. Užtiknnam, kad visiems 

' bus labai įdomu, linksma ir
malonu.

William J. Drake- 
Dragūnas

T A I S O 
televiziją, radiją, patefoną 

įrengia Hi-Fi

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ts-

su įdomia programa 
šiemet įvyks rugpjūčio 9 
prie Atlantu, Pranciškonų

sekmadienį, gegužes 24 d.
6 VAL. V AK.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961

Aušros Vartų parapijos meti
niai iškilmingi pretūs ruošiami 
sekmadienį, gegužės 24 tuojau 
po sumos parapijos salėje. Kle
bonas kun. J. Gurinskas ma
loniai kviečia visus parapie- 
čius ir prietelius kuo gausiau 
atsilankyti.

Skautų vakaras, Lietuvių 
skautams remti komitetas ge
gužės 16 Apreiškimo parapijos 
salėje . surengė koncertą,. Pro
gramą išpūdė Lietuvos, operos 
solistas Vladas Baltrušaitis, 
jauna damininkė Daiva Mongir 
daitė, viešnia iš Bostono, ir pia
nistas Aleksas Mrozinskas. Vi
sai programai gyvai ir nuotai
kingai vadovavo akt. Vitalis 
Žukauskas. Programa buvo sko
ningai parinkta ir išpildyta.

Pradžioje nuotaiką gadino 
valandos ir 15 minučių vėlavi
mas. Negerai daro publika, kad 
vėluojasi, bet rengėjai publi
kos laukdami ją prie to pripra
tina. Reiktų, pagaliau, siekti, 
kad lietuviški 
punktualiai pradedami. Tada 
ir publika punktualesnė bus.

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAirtaica 6-7272

Išreiškė padėką
Prieš porą meių kun. Juozas 

Trinka, būdamas dar kunigų 
seminarijoje, vasaros atostogų 
metu paruošė gražų būrelį ber
niukų tarnauti. mišioms. Šis 
būrelis per porą metų išaugo 
iki 52, kurie tarnauja šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje. Visi pa 
tarnautojai gegužės 7 dalyva
vo diakono Juozo Trinkos šven 
timuose ir jo primicijose gegu
žės 10. Primicijų vaišių metu 
visų vardu sveikino John Ru- 
dinsky (J. Rudinskią) įteikda
mas dovanų rankinį laikrodį.

Gegužės procesija iš šv. Pet
ro bažnyčios eis miesto gatvė
mis gegužės 24 d. 2 vai popiet.

Archit. VI. Adomavičius Bos
tono lietuvių inžinierių gegužės 
mėnesio eiliniam susirinkime 
padarė pranešimą apie šios die
nos Kauno miestą, remdamas 
autentiškais, iš Kauno gautais 
daviniais, parodydamas ekrane 
ten pat gautus keliasdešimtį

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: / ~ •

Pranciška Jankauskienė (ba
landžio 30) 76 m. Velionė gy
veno 64 “I” Street.Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Viktorija Mazin (gegužės 11) 
66 m. Velionė gyveno 556 E. 
7 St. Nuliūdime paliko vyrą ir 
dukterį. Palaidota miesto kapi
nėse.

Ona
69 m.
Court, 
ir dvi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY-1-8390

Could ruinyou... 
Unless you have 
Liability Insurance. 
See ussoon!

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

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

Dėl didesnių užsakymų skambinti STeriing 9-6534
(po 8 vaL vak.)

Visitor injures eye 

while on your property. 
You’re responsible and be sues.

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpas nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.

Lietuvių Teisininkų Draugi
jos New Yorko skyriaus susi
rinkimas šaukiamas gegužės 
23, šeštadienį, 6 vai. vak. Free 
Baltic House patalpose (131 fe. 
70th St Manhattan). Darbotvar 
kėje bus V. Vaitiekūno prane- 
Šimas apie Sovietų Sąjungos

~ baudžiamųjų įstatymų naujuo- Ateities žurnalo gegužės nii- Renoėiai Laisvės Namuose. (Plą- paliesti pasikeitimai, įvykę po
* sius pagrindus, skyriaus valdy- meris jau atspausdintas ir šią e &au ^ūr. pirmam * puslapyje), karo Kaune, naujoji statyba, in-

~ bos apyskaita, naujos valdybos savaitę išsiuntinėjamas skaity*valandų atlaidai šv. My- Jono Aisčio, dirbančio Wash- žinierių veikla, Įstaigos, įmonės, 
rinkimai ir kiti klausimai Po tojam. ; . ; lietuvių parapijos bažny- intone, D.C., šeima išsikelia į pramonė, butai, gydytojai, ligo

toje buvo gegužės 10-12. At- Washingtoną birželio 11. ninės, bažnyčios, kapinės, susi- 
- siekimas, sportas, mokyklos,

Kaurui naujiejj planaį
į OPERETES CHORAS SEZONO UŽDARYMUI RENGIA . | ir k-_______________________ __

gūžė 27, trečiadienį, 5:30 vaL 
vakare, Unijos patalpose 11 
Anon Place, Brooklyn, N. Y. 
Bus nominuojami kandidatai 
skyriaus valdybos, pareigūnų 
ir skyriaus delagato rinkimams. 
Be to, bus svarbių pranešimų 
darbo reikalais. Nariai prašo
mi' gausiai datyvauti.
1959 gegužės 12.

Kipras Sakalauskas

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

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

5 kambarių buto Highland 
Park, Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tolų butą turėtų 
ar žinotų kas turi, prašom 
skambinti Darbininko adminis
tracijai telef.: GLenmore 5-72

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Statkų) 

Woo&Bven, N. Y. 
Sutrikiun garbingas laidotuves.

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis


