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ANTANAS IGAUNIS PASAKOJA 
APIE SAVO G YVENIMĄ SIBIRE

New Yorke gražiai veikia 
Prekybos Rūmai, kuriems pir
mininkauja Juozas Ginkus. Ge
gužės 17.Baltų Laisvės Namuo
se jie surengė susirinkimą su 
vaišėm ir pasikvietė tikrai retą 
svečią ištrūkusį iš Sibiro Anta-

Vokietija laiko Vakarus nuo kapituliacijos?
VAKARAI VĖL GRĮŽO PRIE PAKETO REIKALAVIMŲ IR NORI PALIKTI PADĖTĮ, KAIP YRA. 
PREZIDENTAS NESUTIKS DALYVAUTI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOJE, JEI NAUJI GRASINI
MAI DĖL BERLYNO BUS KELIAMI SOVIETŲ SĄJUNGĄ.

VAKARAI GRĮŽTA PRIE 
PAKETO

MASKVA

JAU TIK ATSIMINIMAS. Tai paskutinis valst sekr. J. F. Gul
ies gimimo sukaktys namų jaukume. Dabar Dultes ligoninėje, 
ir jo žmona išbudėjo naktį prie jo. Kovoje su liga Dultes silpsta. 
Paskutiniu momentu prezidentas apdovanojo jį aukščiausiu įver
tinimo ženklu — už laisvę, bet jį tegalėjo priimti Mrs. Dulles-

BELGAI BAIGS KARĄ DEL MOKYKLOS
Tėvai turi teisę parinkti savo dėl mokyklų. Belieka patvirtin- 

vaikam mokyklas. Valstybė vi- ti dar senatui. Min. pirm. Eys- 
kęns užtikrino, kad,-senate ne
miklius.

Pagal sutarimą pripažįstama 
teisė tėvam parinkti savo vai
kam auklėjimo tipą, t.y. vals
tybinę ar privatinę mokyklą.

Valstybinė mokykla atidaro1 
ma ar privatinė mokykla gau
na valstybės paramą tokią pat 
kaip ir valstybinė mokykla, jei 
numatytas skaičius tėvų tame 
rdjone tokios mokyklos parei
kalaus. Mokytojai ir visais ki
tais atžvilgiais, pvz. pensijų bus 
sulyginti su valstybinių mokyk
lų mokytojais.

Kiekvienoje valstybinėje mo
kykloje tėvai gali pasirinkti sa
vo vaikam religijos arba nekon 
fesinės moralės pamokas.

Kova dėl mokyklą lygybės 
buvo labiausiai paaštrėjusi 19- 
55, kada valdžią buvo paėmę 
socialistai. Nuo 1955 iki 1957

vosi kunigų ir vienuolių drabu- kova ėjo su demonstracijom, 
žiais, kad susektų, kas toje riaušėm .Krikščionių socialų at- 
krautuvėje lankosi. Surado .ra- stovui Eyskens 1958 
dijo siųstuvą ir kt. medžiagos. 25 vėl paėmus mir.isterio pir- 

—Sovietu rašytojų sąjunga mininko pareigas, atgijo dery- 
gegužės 18 “atleido kaltes” bos tarp partijų dėl mokyk. Tų 
pasmerktiem rašytojam Ehren- metų lapkričio 6 krikščionys so 
burgui ir K.M. Simonovui. ku- cialai. socialistai ir liberalai su

sitarė dėl taikos. Sutartis turi 
galioti 12 metų.

Panaši kova dėl mokyklos te
beina Prancūzijoj.e

£ ,.ąac. mokykla^ rems lygiai
• ■ .y- - ■

Belgijos parlamentas gegu
žės 10 patvirtino 196 prieš 2 
(komunistus) partijų susitarimą

pasitraukti iš 
neribotam lai- 
tuojau pat iš-

/—Apsaugos sekretorius Mc- 
Elroy gegūžės 19 paskelbė, kad 
savo pasiryžimą 
pareigų atsiimąs 
kui. Sekretorius 
vyko į Ženevą.

—Plieno kompanijos per dvi 
savaites derybose su unijom 
nepriėjo dar jokio susitarimo. 
Sutartis baigiasi liepos 1. Gre
sia streikas.

— Prancūzijoje suimtas Len
kijos karo attache K. Depiera- 
la kaip šnipas. Jam talkino 
Prancūzijos piliečiai Bertelet ir 
jo žmona, kurie maskavo savo 
darbą tikybinio turinio knygų 
krautuve. Policija tada maska-

Ženevoje ministerių konfe- 
ferencijoje — “nieko naujo”, 

j Nuo pirmadienio iki trečiadiė- 
nio kalbos konferencijoje, pasi- 

k kalbėjimai priėmimuose. Bet 
Į suartėjimo nematyti.

BESILAIKO KIETAI
: Maskva nori išdraskyt? Vaka-
' rų paketą: dalis, kurios yra 

Maskvos naudai, priimti, kitas 
atmesti. Pvz. Gromyko su 

'džiaugsmu sutiko Vakarų siū
lymą sudaryti rytų ir vakarų 
Vokietijos bendrą komisiją. 
Bet ir toliau atmeta Vokietijos 
sujungimą. Reikalauja pasira
šyti taikos sutartis skyrium su 
rytų ir vakarų Vokietija.

O dėl Berlyno
Gromyko pąkąrtojo. senus'' 

reikalavimus Anglijos nūn. 
Lloydui privačiame pasikalbėji
me: — arba Vakarai turi pasi
traukti iš Berlyno, arba vaka
ru Berlyne turi būti ir Sovietų 
kariuomenė, arba Berlyną per
duoti Jungtinių Tautų "neutra* 
liųjų kontrolei".

Visos trys galimybės Vaka
ram nepriimtinos — atsakė 
Lloydas.

Gromyko kalbos skirtos pro
pagandai, ir stebėtojai susida
rė Įspūdi, kad

propagandoje labiausiai
kia —
išgarsinti rytų Vokietiją ir 
niekinti vakarų Vokietijos 
riausybę.

šie-

su- 
vv-

Amerika susigriebė, kad ne
taiku buvo paskelbtas sumany
mas atidėti paketą ir tartis tik 
dėl vieno Berlyno. Atsakomybė 
už paskelbimą buvo suversta 
mažesniam pareigūnui, ir vėl 
paskelbta, kad Vakarai palaiko 
savo paketą^

Vakarų ministerių pasitari
me paaiškėjo prezidento Eisen- 
howerio 
viršūnių 
sovietai 
Berlyno 
grasins.

Ko Vakaru politikai siekia 
Ženevoje?

Ministerių privačiuose priė
mimuose, spėja koresponden-

atsisakymas dalyvauti 
konferencijoje, jeigu 
iš naujo provokuos 
krizę ar tokia krize

tai. Vakarų ministeriai po visų 
pasisakymų oficialiuose posėd
žiuose mato, kad esminio su
sitarimo pasiekti nebus galima. 
Tad jie siekia Įtikinti Gromyko, 
kad gautų Chruščiovo sutiki
mą p.likti padėti tokią, kaip y- 
ra Berlyne ir Vokietijoje ne tik 
iki artimiausios viršūnių konfe
rencijos, bet iki antros viršū
nių konferencijos.

UŽ NUOLAIDAS REIKIA GAUTI DIDŽIAUSIĄ KAINĄ
Vakarai Ženevoje nėra nei 

vieningi nei tvirto nusistatymo.

Gegužės 20 buvo pranešta, 
kad Amerika ir Anglija jau ren 
gęši pradėti su. Sovietais slap
tas derybas dėl taikos sutarties 
su Vokietija. Rengėsi pateikti 
Gromyko savo dešimties punk
tų sutarties planą; Tačiau A- 
meriką ir Angliją nuo to sutai
kė Vokietija; tvirtai Prancūzi
jos ministerio remiama.

Vokjetijos užsienių reikalų 
* ministeris dr. Bręntano konfe

rencijoje nedalyvauja, bet jo 
įtaka Vakarę nusistatymam e- 
santi didelė. Stebėtojai prilygi
na jo žodį veto reikšmei.

Ir suprantama kodėl. Jis yra 
atstovas Vokietijos, kuri turi 
52 mil. gyventoju: kuri yra tvir 
čiausiai visoje Europoje atsis
tojusi ant kojų; kuri nuo 1962

tijos atstovo nuomone, nes tai das Sovietam, tai. už tas nuo- 
yra ir Amerikos interesas ture- laidas reikta užsiprašyti didžiau- 
ti Vokietiją savo pusėje. sios kainos; jeigu nesiseka susi-

Brentano, remiamas Prancū- tarti su Maskva, tai reikia ne- 
zijos ~ ministerio Murville. yrą siįąudintt ir Laukti, tas lauki* 
nusistatęs:mas privers Chruščiovą eiti j 

jei jau reikia daryti nuolat- nuolaidas.

KONRADAS ADENAUERIS: jokiu nuolaidu Maskvai. Jo direk
tyvom vadovaujasi ministsris Brentnno.

nių galybių Nato; kuri yra tvir
toje sąjungoje su Prancūzija. 
Tad Amerika skaitosi su Vokie-

Kiek Amerika turi aukso atsargų

ris buvo paskelbęs Dudincevo 
“Ne viena duona”. Bet kongre
se nebuvo reabiliuotas Paster
nakas. Jis ir dabar buvo vadi
namas išdaviku.

— Suomiją Maskva vėl nu
mato spausti — kad socialde
mokratai išstumtų savo lyderių 
pirmininką Vaino Tanner ir 
gen. sekretorių Kaarlo Pitsinki. 
Kitaip grasina ekonominiu spau 
dimu. Taip 1958 pašalino Fa- 
gerholmo vyriausybę.

— Gallupo institutas prieš 
savaitę, rado, kad Nixono popu
liarumas į prezidentus tarp res 
publikonų auga: prieš pusę -me
tų už Nixoną buvo 53 proc., 
už Rockefellerį 32, dabar už 
Nixoną 58 proc.. už Rockefelle-. 
rį 17. ‘

—Ženevoje stebėtojai gavę 
įspūdį, kad tikrasis Sovietų de
legacijos bosas esąs ne ministe- 

4 ris Gromyko, bet jo pavaduoto
jas V. Zorinas.

— Kom. Kinija pažadėjusi 
Alžirui 25 kovos lėktuvus ir 40 
helikopterių.

BELGIJOS m>n. ' pirmininkas 
Gaston Eyskens.

KETURI VEIDAI ANT EŽERO KRANTO

ŽINIA APIE GRAŽDANKĄ IR mažiausias 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Newsweek paskelbė taip pat 
žinią, kad Maskva planuoja j- 
vesfi -lietuviu, latviu, estę ras
tom rusišką raidyną (laikraštis 
ji 'vadina "kirilica", nors tai 
nėra krilica, bet graždanka).

Laikraštis pastebi, kad sovie
tiniai medicinos specialistai aiš
kina, jog lotyniškasis raidynas 
labiau silpninąs nervus ir ma
žinąs skaitytojo regėjimą (!).

Laikraštis žinias semia '■'i va
karę diplomatu pareiškimu.

ną Igaunį.
Antanas Igaunis į New Y or

ką atskrido prieš mėnesį, ba- ’■ 
landžio 10, tiekiai iš Maskvos. 
Dabar gyvena Waterbury, Conn 
pas savo šeimą, kuri ir padėjo 
visas pastangas jį ištraukti iš 
Sibiro. Suprantama, kad ir Wa- 
tėrbury žmonės jam neduoda 
ramybės, varsto duris, teirauja
si, ar nesutiko giminių, pažįs
tamų, klausia smulkiai,kaip pa
sisekė jam iškeliauti. Jis buvo 
aprašytas vietinėje amerikiečię 
spaudoje. Ir čia jo pamatyti ir 
pasiklausyti susirinko gražus 
būrys, per 80žmonių.

Svečią pristatė patsai Preky
bos Rūmę pirmininkas J. Gin
kus. Apie jo kelionę trumpai 
pakalbėjo vicekonsulas Anicetas 
Simutis. Toliau susirinkimui 
pirmininkavo dr. Kęstutis Va
liūnas.

Antanas Igaunis — aukšto 
ūgid, truputį palinkęs, išdžiū
vęs, žilas. Atsiprašė, kad per 
19 metę jam nevartojus lietu
viu kalbos, dabar esą sunku kai 
bėti. Tačiau jis savo praneši
ma paskaitė visai gražiai.

Apskritai jis nieko naujo ne
pasakė, ko mes nežinotume 
apie Sibiro vergų stovyklas, gy
venimą Sovietų Sąjungoje. Bet 
tos pačios žinios buvo perduo- 
tos nuotaika naują ir^gyyftjiu^. 
dininko. .. <--•

Įdomesnė jo privati istorija.
Jis buvo Lietuvos geležinke-.. 

lių policijos viršininko pava
duotojas. šeima gyveno Kaune, 
nuteisė 8 metam ir prieš pat 
karą ištrėmė.

Teko pereiti‘Komi srities ver 
gų stovyklas su visais muši
mais. badavimais, sunkiais dar
bais. Rodos, nebuvo vilties gy
vam išeiti, bet Igauniui nusi
šypsojo laimė. Išvargusį ir ne
begalintį dirbti atleido iš vergų 
darbo ir'paskyrė gyventi Baš- 
kyrijos respublikoje, Į pietva
karius nuo Uralo. Ten vertėsi 
visokiais darbais. Nuo 1955 su
sirišo su šeima, esančia Ameri
koje, ir, jos remiamas, išsilaikė 
iki išvykimo.
Keliauti turėjo per Maskvą, kur 
buvo sutvarkyti dokumentai.

Popierizmas didelis. Siunti
nėjo iš vienos ministerijos Į ki
tą. Reikėjo lankytis ir JAV am-

Amerikos aukso rezervas šie
met sumažėjo iki 20 milijardų 
ir 244 milijonų dol. vertės. Tai 

keikis nuo 1945.
Daugiausia jo turėjo 1949 — 
24 milijardus.ir 427 milijonus.

Amerika labiausiai aukso ne
teko 1950, 1955. o ypačiai 1958. 
Pastaraisiais metais sumažėjo 
net 2 milijardais 275 milijonais 

Viena iš aukso bėgimo prie
žasčių — nesubalansuotas A- 
merikos biudžetas, kuriame im
porto išlaidos didesnės nei eks- 

• porto pajamos.
Dabartiniu metu aukso unci

ja verta 35 dol. Tokią kainą 
nustatė 
taikais.

dar prez. Roosevelto 
Prieš tai buvo 20.67.

Anglija ir Rusija spaudžia A- 
meriką. kad ji padidintų aukso 
kainą, vadinas, kad Amerika 
už suksą mokėtų daugiau. Auk
so didžiausia gamyba yra Afri- basadoje, kurią sergsti rusų 
koje. antroje vietoje stovi So- milicija ir visus įeinančius pa
vietų Sąjunga. Pakėlus aukso 
kainą, jos iš Amerikos pasipel
nytų.

Atomai gali iškasti kanalą
Panamos kanalas nuo 1914 

jungia Atlanta su Pacifiku. Da
bar kanalas jau per siauras ir 
per ankštas. Atominės energi
jos komisija pasiūlė padaryti 
naują kanalą — užtektų 21 ato
minės bombos. Tai kaštuotų 
2.7 milijardus dol.

tikrina. Sutvarkius visus doku
mentus, balandžio 9 išskrido iš 
Maskvos Skandinavų oro linija 
ir po 23 valandų kelionės pa
siekė New Yorką.'

Savo pasakojime jis suminė
jo visą eilę pavardžių, kuriuos 
sutiko kalėjimuose, ešelonuose. 
Apie ten likusius pasakojo, kad 
jie šiaip taip verčiasi, kad gy-

(Nukelta | 8 ,psl.)

OPTtMISTAS. Chruščiovas pri
ėmime Amerikos turistam kal

bėjo: Ženevoj pasiseks ...

Ženevoje susibėgę žurnalis
tai stebi įvykius ir veidus. Vie
nas iš tų žurnalistų. James Res- 
ton (NYT) stebi keturių valsty
bių atstovus su klausimu: jei 
jūs Vokietijos klausimu nega
lit pasiekti to, ko norit, o kad 
įvykdytumėt savo siekimus, ka
riauti nenorit, tai ką jūs daro
te? Atsakydamas į tą klausimą. 
Restonas apibūdina ten esančių 
keturių valstybių atstovus maž
daug taip:

ANGLAS — sako Restonas 
—yra pragmatikas, amerikie

tis idealistas, prancūzas skep
tikas ir rusas cinikas.

Anglas moka prisitaikyti, 
kad galėtų prekiauti ir derėtis. 
Jis labiau susirūpinęs bendrąja 
rinka negu bendruoju priešu; 
daugiau rūpinasi viduriniais 
rytais regu vidurine Europa.

AMERIKIETIS — idealistas. 
Jis nenori kovoti, nenori trauk
tis, nenori ir kompromisų. Iš 
tikrųjų amerikietis yra vienin
telis, kuris nori Vokietijos su
jungimo.

PRANCŪZAS — skeptikas dėl 
visko. Jis galvoja, kad anglas 
nori padaryti biznį su Maskva: 
Maskva nesikiš į vidurinius ry-

tus. už tai gaus laisvas rankas 
Europos rytuose.' Visas Vaka
rų paketas —ką jis pagelbės 
Prancūzijai Alžiro reikale?

RUSAS — nesudėtingiausias 
tipas ta prasme, kad jis .nesu
tiks, jog saulė ši popietį' šviečia 
ir jog Ženeva priklauso Šveica
rijai. pirma negavęs tam Mask
vos pritarimo ... Kaip žinoma, 
kalba rusas. Leninas sutvėrė 
dangų ir žemę per penkių die
nų savaitę, ir nuo tada Vaka
rai nori atimti ją iš rusų. Ru
sas atvyko ir į Ženevą atsiim
ti tos dalies, kuri nėra ruso 
rankose. Jis bus planingas, pra
dėdamas nuo rytų Europos, ry-, 
tų Vokietijos ir Berlyno. Vaka
rai. sako rusas, turi pripažinti 
faktus. O komunizmas yra fak
tas. Vokietijos padalinimas yra 
faktas. Rytų Vokietija yra fak
tas. Bet rusas yra geras ir kil
niaširdis. Jis pasiūlo neberei- 
kalauti daiktų, kurie priklauso 
ne jam. jeigu jam bus gerai 
už tai sumokėta. Ir kadangi ru
sas dar be to kantrus, tai jis 
mano, kad mes galėtume atsi
minti. jog Sovietų Sąjunga tu
ri milijoną raketų....

Tokio galvojimo tipai sudarė 
Ženevoje kvartetą.

PREL. J. BALKONO 
TELEGRAMA HERTERIUI

Prel. J. Balkūnas, kaip vidu
rio ir rytų Europos kilimo ame
rikiečių konferencijos pirmi-

gramą valstybės sekretoriui 
Herteriui. Joje sakoma:

Sovietiniai valdovai sąmonin
gai sukėlė Berlyno krizę, kad 
grasindami atominiais ginklais, 
priverstų Vakarus pripažinti., 
status quo ir įteisintu pagrobtu 
valstybių ir rytu Vokietijos pa
vergimą.

Mes manome .kad Amerikos 
saugumas ir gerovė reikalauja 
veikti prieš Šitą pavergimo tak
tiką, vartojamą Maskvos, ir pra 
šome, kad pavergtom tautom 
būtę duota galimybė pasirink
ti sau valdžias pagal Jungtiniu 
Tautę chartą, pareiškimus ir 
principus apsisprendimo. į kuri 
pagal Dievo įstatymus visos 
tautos turi teisę.

— Naftos ieškotojai. lig šiol 
giliausiai yra įsigrežę į žemę 
7 kilomentru. Per* artimiausius

liau
pasiekta dar gi- 

— iki 10 kilometrų.

Al, kurių vienas skris raketos panašiame smaigalyje.

— Argentinos buvęs dikta
torius Peronas mokąs Dominin
konų respublikai po 1000 
dievai už azylio teisę.

dol



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RĘLIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRANO STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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SPAUDA

Ko Chruščiovas labiausiai

TAshmoo 5-7560

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS, * >

6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH.

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N, Y. 
BAker 5-5923

teko į komisaro namus.
Kai dėmesys vėl nukrypo į 

šią moterį, pulk. Kurines įda
vė į rankas Chochlovui svar
iną priemonę jai paspausti — 
tai žinias apie jos vyrą.

partament^.ąnos griežtos taisy
klės.

MINSKE nužudytas Gudijos generalkomisaras..W»lhelm Kube laidojamas Berlyne. Kairyje kai 
ba nacių ideologas Alfred Rosenbergas. Niurnergo teismo 1946 jiis buvo nuteistas pakarti.

kąstų vokiečiam, ir visas pla
nas nenueitą niekais

Tai buvo Galina Masanik, 
kuri prieš karą tarnavo sandė-

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

UŽ JAUNIMO PASKATINIMA 
VARŽYTIS MOKSLE

Drauge gegužės 11 Pr. Gr. 
giria Kataliką Federacijos pa
skelbtas lituanistinių dalykų 
varžybas mokiniam ir infor
muoja, kaip tai daroma kon
krečiai pačioje Chicagoje:

APIE VASARIO 16GIMNAZIJĄ 
VOKIETIJOJE

Užsidariusiai, tyliai, kitų ven
giančiai Galinai viena iš parti
zanų ryšininkių pašnibždėjo ži
nanti žmogų, kuris turįs žinių 
apie jos vyrą. Jei nori patir
ti, turinti su ja eiti. Galina at
sekė ir buvo suvesta su Cho- 
chlovu.

Kai liko dviese, Galina pa
klausė, ar jis tikrai turįs žinių 
apie jos vyrą. Chochlovas turė
jo prieš akis moterį, kurią rei
kėjo jam paversti savo įran
kiu. Jis pradėjo kalbėti, kad 
svarbiais, reikalais atvykęs iš 
Maskvos pas ją; kad Maskva 
turinti apie ją labai tikslias ži
nias. Dar daugiau:

Maskva įgaliojus jį perduoti 
sveikinimus jai nuo jos vyro. 
Jis esąs gyvas, sveikas ir dir
ba kaip šoferis '‘musę įstaigo-

Linksmesnė žinia —norvego 
Nilso Seimo rengiamos penkių 
savaičių atostogos Norvegijoje, 
kuriom galės pasinaudoti 19 
gimnazijos mokinių. Tam rei
kalui jis yra surinkęs iš savo 
tautiečių apie 5000 markių au
kų. Kitus 3000 markių išrūpins 
Skėrys iš YMCA.

346 Tbird Avė. 
PITTSBURG 22, PA.
GRant 1-3712

Maskvoje buvo jau mokę, 
kad vokiečių okupuotam kraš
te geriausia yra apsistoti ne 
kariuomenės viešbučiuose, bet 
pas agentus ryšininkus. Leite- lyje, o karo metu kaž kaip po
nautas Wittgenstein ir puska- 
rinkis Schultze buvo apsistoję 
pas Marusią.

Marusia nupirko juodojoj 
rinkoj civilinius drabužius. Jais 
apsirengę atrodė pusiau gesta
po agentai, pusiau juodos bir
žos spekuliantai. Taip apsiren
gę vaikščiojo diena iš dienos 
susipažinti su miestu ir su ge
nėtai komisaro Kube namais 
bei komisaro būstine. Ge- 
neralkomisaras turėjo vilą vidų 
je parko. Ten jis priimdavo 
svečius. Bet tokiais atvejais sto
vėdavo gausi sargyba. Jis pats 
gyveno prie pat savo įstaigos, 
namelyje kieme, iš kur tiesiai 
pakliūdavo į savo darbo kam
barį įstaigoje.

Jei išvykdavo kur iš įstaigos 
ar namų, išriedėdavo, pasako
jo gandai, trys mašinos, ir viso
se trijoso-buvo -komisaras Ku-

Minėti 1956 
kolchozinin- 
ir tada me- 
a t lyginimas 

siekė 1300 rublių, taigi mene 
siui tik truputį daugiau kaip 
100 rublių.

Sandara gegužės 8 rašė, kad 
St. Jankaus išvykimas Į Aus
traliją rado atgarsio net ir Kon
grese. Esą Illinois atstovas J. 
Shipley, dem., įspėjo, kad Jan
kaus elgesys gali patarnauti 
tik komunistam. Jeigu Jankus 
tiki, ką jis pasakė apie Jung
tines Valstybes, tai jis turėtų 
išsižadėti Amerikos pilietybės. 
Kiti šoko Jankaus ginti. Michi- 
gano atstovas Hoffman, resp., 
Utah atstovas Dixon, resp., o 
Michigano Bentley, resp., pa
siūlė priimti įstatymą, kuriuo 
būtų grąžinti Jankui 5,000 doL 
— pabauda, kurią, jis sumokė
jo, nesilaikydamas valdžios tai
syklių, teleidusių jam sėti kvie
čių tik 15 akrų. “Jankus yra 
garbingas vyras, — kalbėjo 
Bentley, — ir neturėtumėm 
mes jo išvyti lauk”.

Laikraštis spėja, kad po to 
susidomėjimo Kongrese gali 
būti atšauktos žemės, ūkio de-

“Kokioje įstaigoje?” tyliai pa
klausė Galina, ir jos kaktoje 
pasirodė dvi raukšlės.

“NKVD, Omsko miesie. Aš 
pats Omske nebuvau, bet or
ganizacija, žinote, ta pati”.

Galina atsiduso, abiem ran
kom Įsitvėrė stalo ir pratarė:

“Kam jūs man visa tai pasa
kojate. Žinote, kur aš dirbu”.

“Žinau. Dėl to ir kalbu. Ar 
manote, kad aš tūkstančius 
kilometrų padariau tik sveiki
nimui nuo vyro Jums perduoti? 
Galina, mane pasiuntė pas jus 
dėl to, kad jūs esate sovietinis 
žmogus, ir jūs matote, kad tė
vynė jumis pasitiki....”

Chruščiovas. Kieve kalbėda
mas, griežtai pasisakė prieš at
lyginimo pakėlimą kolchozinin- 
kam. Pakėlus jiem atlyginimą 
— nuogąstavo Chruščiovas — 
galt atgimti "buožės" dvasia, 
kuri buvo sunaikinta prieš 25 
metus steigiant kolchozus. Jei 
anksčiau kolchozai savo pažan
gumą norėdami parodyti, skel
bė, kad kolchozininkai gauna 
tiek ir tiek, tai dabar pažangu
mui įrodyti reikia pasakyti, ar 
kolchozas turi pirtis ir panašius 
bendro gyvenimo įrengimus, o

ne individualias kolchozininko 
pajamas.

Tuo tarpu sovietų vienas iš 
ekonomistų, M. Osadko, bu
vo paskelbęs apskaitymą, kad 
kolchozininkai sovietinėje sis
temoje yra blogiausiai atlygina
mi. Esą 1932 už darbo dieną 
kolchozininkas gaudavo 0.41 
rub., 1952 gaudavo 1.4 rub., 
1956 jau 3.8 rub. 
buvę laimingiausi 
kui metai. Tačiau 
tinis kolchozninko

35 So. 8th Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Dirvoje gegužės 14 B. Masiu
lis sakosi nuo 1952 vadovaująs 
vienam Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būreliui ir aliarmuoja, 
kad rėmimas susilpęs. Esą gim
nazijos mokytojas Fr. Skėrys 
išsiuntinėjęs per 90 laiškų ir 
atsiliepę į juos tik 4 asmens. 
Gimnazijos direktorius dr. J. 
Grinius primena, kad “tautiečių 
aukos — vis ima retėti” ir 
“artimo meilės darbų teikėjai 
— pradeda pamiršti savo glo
botinius”.

LIETUVIŲ VAIDMUO 
AMERIKOS POLITIKOJE 

SILPNAS IR KODĖL?
Naujienose gegužės 9 Char

les P. Kai rašo apie Chicagos 
lietuvių vaidmenį politikoje.

Esą anksčiau Chicagos lietu
viai demokratai turėjo dides
nės reikšmės nei dabar. To 
priežastis — demokratai ir res
publikonai jau susidarė nuola
tinius rėmėjus ir nebedaro pas
tangų patraukti tautines mažu
mas. O lietuviai Marųuette Par
ko apylinkėje, sako autorius, 
galėtų priversti skaitytis. Aiš
kina taip:

Toje srityje yra 110 rinkimi
nių apylinkių. Devyniose apy
linkėse lietuviai gyvena tirštai. 
Tačiau visų tautų apylinkių 
partijos kapitonais paskirti ki
tų tautybių žmonės. Lietuviai 
ten balsuoja vis tiek už demok
ratus, nors kapitonai yra ir ne
lietuviai. Tai lietuvių poziciją 
silpnina, nes su jų norais ne
siskaitoma. Kitos organizuotos 
tautybės stengiasi pirmiausia 
įstatyti į tuos kapitonus savo 
tautiečius. Taip daro žydai, ai
riai, negrai, kuriais labiausiai 
ir pasiremia demokratai rinki
muose. Lietuviai esą turėtų tai 
daryti: kai ateina kapitonas kal- 
binti.-kad balsuotų už jo parti
jos kandidatus, “turėtume at
sakyti, jog šioje apylinkėje dau
giausia gyvena lietuviai ir jūs 
žinote už ką reikia balsuoti. , 
Rinkimų dieną balsuotojai tu
rėtų balsuoti ne prieš partiją, 
bet prieš precinkto (apylinkės) 
kapitoną. Negavęs lietuvių bal
sų, precinkto kapitonas grei
čiausiai būtų pašalintas, o į jo 
vietą būtų paskirtas lietuvis”.

Viena buvo dar nauja 4ir tik- “Bet aš to ir negaliu. Aš jo 
uisia .veikti. 5 Vfcfem bevedi nematau”.

žaidimas tąsėsi, ir Galina ma
te prieš save savo ir savo vyro 
tikimą, turį taikliais santūriai 
žodžiais vis jai primindavo a* 
gentas. Pagaliau Galinos akys 
pavargo. Jos veido bruožai ap
rimo. Savo viduje ji buvo kapi
tuliavus.

Chochlovas jau kalbėjo apie 
planą. Reikia tik aną ryšulį nu
nešti ir pakišti po Kube lova, 
lovos spyruoklių magnetas ją 
laikys. Užtaisytas automatas su
sprogdins bombą tik po 10 va
landų. Per tas valandas, gal 
būt, ji bus jau pakeliui į 
Maskvą. Ji ir jos sesuo ir vai
kai.'*.

Apie antrą valandą nakties 
bomba sprogo. Kube buvo už
muštas.

Maskvoje prasidėjo ginčas, 
kam priklauso nuopelnas už a- 
tentatą. Jį nutraukė tik pats 
Stalinas ant visos bylos pieš
tuku įrašęs: ginčą baigti — 
mergaites pripažinti liaudies 
herojais, o visiem kitiem po 
ordiną. (b.d.)

DOVANŲ PAKETUS I ILSJS.K.
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai Įrodžiusi?

EVergreen 7-2155 
Resid. lUinois 8-71 i 8

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

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

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

vietiniam pėrtiza 
duotos įsekymąs 
dingti iš miešto. Jei bes sučiup
tu tegul užteks dviejų galvų. 
Bomba su padegėliais ir su 
aprašymu, kaip ja naudotis, 
buvo suvyniota į ružavą popie
rių. Chochlovas apsitaisė vėl 
vokiškais drabužiais ir 4 vai. 
popiet su paketėliu po ranka 
išvyko pas Galiną. Tai buvo 
sekmadienis, ir buvo patogu 
susidaryti įspūdį, kad su lauk
tuvėm išvyko pas merginą.

*Aš iš ttkryjg nežinau, ko 
jūs iš manęs norit" po trum
pos tylos pratarė Galina.

"Tikrai na? Ko gi gali parti
zanas norėti iš komisaro kam
barinės, jei ne pagalbos I! l'R- 
viduoti".

“Žinot, kad aš to niekad ne
padarysiu”.

“Padarysit, Galina. Padary
sit iš savo įsitikinimo ir savo 
valios. Nemėginkit su manim 
žaisti. Jum ir mum bus geriau, 
jei Kube nebus gyvas.”

390 W. Broadway
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 2-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399

Praėjo vėl 48 valandos.
Marusia parūpino dvi angliš

kas magnetines minas.

RAKETOS
Raketos smaigalys balandžio 

8 buvo surastas pietų Atlante 
Apskaitoma, kad ji turėjo įkai
sti 12,000 laipsnių, kai po 5, 
500 mylių krito į atmosferą 
15,000 mylių greitumu.

Jupiteris paruoštas vartoti
Armija paskelbė, kad jos pa

gaminta raketa Jupiteris jau 
gali būti perduota aviacijai. 
Raketa pasiekia sėkmingai I, 
500 mylių. Jupiteriais būsian
ti aprūpinta Italija.

Atsakymas bus TAIP Į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

Salije gali tilpti 200 tmonly 
LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bus sutiktas.

* Patriotiniais motyvais kalbė
jo jai Chochlovas, pridurdamas, 
kad jai nėra jokio kito pasi
rinkimo, kaip tik bendradar
biauti su juo. Tačiau ji dabar 
galinti nieko neatsakyti. Ji ga
linti dar palaukti. Jis ateis ki
tu sykiu. Gal ne čia, gal jos 
kambaryje.

Galina nusišypsojo ir prata
rė, kad jos kambaryje susitik
ti bus sunku, nes ji gyvena ra
jone, kuris yra apstatytas ges
tapo žmonių. Chochlovas ją nu
traukė: toki * dalykai čia jiem 
nieko nereiškia.

“Energingojo kun. dr. A. 
Juškos ir nenuilstančios direk
torės A. Rūgytės bei Katalikų 
Federacijos Chicagos apskrities 
pastangomis yra užsimota šias 
varžybas padaryti lietuvių jau
nimo švente. Tam tikslui mi
nėtųjų darbuotojų yra surink
ta vertingų dovanų (Lietuvių 
Enciklopedijos 15 tomų, laik
rodžių, radijo aparatų ir kt). 
Jaunimas gyvai domisi ir ren
giasi Riekia laukti, kad ši pa
skata jaunime sukels didesnį 
susidomėjimą lituanistiniais 
mokslais ir visuomenę labiau 
suartins su savojo prieauglio 
auklėjimo reikalais”.

VACYS STEPONIS, savininkas
40 East 26th Street, New York City , N. Y.

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, 
VVAInut 5-3455

1991 Broadway 
NEW YORK 23, N. Y. 
LYceum 5*0900

Taip buvo apsisaugota nuo 
galimo pasikėsinimo.

Atėjo, jau pusė rugsėjo. Te
roristai nesugalvojo plano Ku- 
bei nužudyti. Sumanė imtis nu- 
trūktagalviškos rizikos — pasi
prašyti audiencijos pas Kubę. 
Bet kas bus, jei audiencijai Ku
be paskirs savo pavaduotoją? 
Planą pulkininkas Kuzinas at
metė ir

ragino panaudoti vietinius 
gyventojus. Tai bus dar efek
tingiau. Atrodys, kad patys vie
tos gyventojai negalėjo komi
saro pakęsti ir jį likvidavo.

Sovietų vietiniai partizanai 
ir agentai žinojo, kad Kubės 
kambarinė yra vietinė rusė. 
Bet ji vengė bet kokių santy
kių su partizanais. Partizanų 
štabas buvo net įspėjęs elgtis 
su ja atsargiai, kad ji nepasis- 3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?

TeL MU 3-2928 
GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šehnoo. tokąprogų, 

vestuvių, krikžpynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St, Ridgevrood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYaetat 7-4677

------------ ----------—1 . ' MIKALOJUS CHOCHLOVAS (3) ■ v ■' ------ 

Mikalojus Chochlovas pasakoja, kaip jin sufflcvidavo Gudijos generalinį Immisarą WIMmą 
Kube. LAlguriai dėmesio verta, kokius žmones bolševikai tokiam darbui vmbuėfa ir kaip juos 
priverčia būti bolševikų teroro įrankiais.

1313 Addison Rd.
Superior Avė. A 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah T-0807

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus -klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant
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trečioji tebegyvuoja, auga ir sėkmingai veikia. Tai marijony 
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ilgiem laikam atminimas apie 
"baltuosius tėvelius” — mat, 
jų drabužis buvo baltas.

Taip Rusijos smurtas 
traukė marijonu istorijos 
mą dalį.

Rusija nesaugi, Vakarai bailūs
Rusijos politika ne nuo šian

dien remiasi Vakarų pasaulio 
nevieningumu ir neryžtingumu. 
Vakarai rusam yra priešas, ty- 
kąs jų žemės, bet priešas leng
vai įgąsdinamas, nesiryžtąs vi
sa jėga pulti, čia rusai mato 
savo apsaugą, stengdamiesi į- 
varyti dar daugiau baimės puo
lamąja diplomatija ir jos ta
riamuoju kietumu. Vakaram to
ji rusų diplomatija pasirodan
ti gudri, išmintinga, pranašes
nė už kitų kraštų.

Tuo tarpu dar geležinis vo
kiečių kancleris Otto von Bis- 
mąrckas, buvęs Vokietijos pa-

~ siuntiniu Petrapilyje, 1861 me
tais rusų politiką apibudino lo
tyniškuoju posakiu: “Quantula nacinės Vokietijos sujungtais 
scientia regitur raundus”. “Ne
daug reikia mokslo pasauliui 
valdyti.”

Nedaug reikia išminties ves
ti puolamąją diplomatiją, ka
da ji remiasi kitų bailumu ir 
to bailumo diktuojamomis nuo
laidomis, kurias dabar stebi
me beveik kiekvienoje vakarie
čių diplomatų konferencijoje 
su sovietais. Raudonieji rusai 
tebesiremia baltųjų savo tėvų 
pradėta ir toliau tebevaroma 
gąsdinimo politika, nes patys 
yra didelėje baimėje.

lovo Popczynskio iniciatyva. 
Jis pi^dėjo vienuoliją, kuriai 
davė tikslą gyviau pasklaisti 
Maruos kultą, labiau šviesti 
liaudį, palaikyti mistinį bendra
vimą maldom tarp gyvųjų ' ir 
mirusių. <

Prasidėjo Poznanės vyskupi
joje. Išplito po visą Europą. 
Lietuvoje pirmiausia įsikūrė 
Mariampolėje — 1750, netru
kus Jonavoje 1763 ir Igliauko
je 1783. Vienuolija aptarnavo 
apie 20 parapijų.

Po 1864 metų sukilimo caro 
režimas vienuoliją uždusino. Iš 
8 vienuolijos namų paliko tik 
vienus — Mariampolėje. Juo
se leido susitelkti likusiem a- 
pie 40 marijonų. Leista jiem 
ten gyventi, iki išmirs. Vienuo
lija turėjo uždusti, neleidžiant 
priimti naujų narių. Pagaliau 
1904 ir paskutinis namas Ma- 

"riampolėje buvo uždarytas. Nuo 
1908 beliko tik' vienas vienin
telis marijonas kun. Vincas Šen- Matūlaičio draugas — kunigas 

kraštais, gi savo sąjungininkų kus’ TaiP Pat PaUko žmonėse ir dvasinės ^nujos profe- 
tarpe turėjo ne vien Prancūzi- 

su
Amerikos Valstybes. Dabar So- , _

su savo

žino, kalba apie apsupimą, gra- č( X.
sinimą karu. Karas Rusijai bū- j/'
tų lemiamas — sukrėstų iš vi- 
daus ir iš lauko. Tai 
ir to bijoma. Ir toje savo 
mėje rusai gąsdina kitus, 
patys būtų saugesni.

parijas. Jos' tildo priešiškumą 
ir Šipina budrumą, kaip ir tų 
lietuvių, kurie pasisako už kul
tūrinį bendravimą su paverg
tu kraštu, nors ir žino, kokį 
jis turi sovietinį propagandinį 
pamušalą. Visų tų reiškinių vie
na mintis: neapykantą bolševi
kiniam režimui pakeisti bent 
jo toleravimu. Tai sumažina 
Rusijos baimę ir padidina jos 
saugumą.

Antroji baimės priežastis — 
tai Vakarų Europos bendras 
frontas prieš Sovietų Rusiją. 
Rusija savo praeityje niekada 
nebuvo pastatyta prieš visą Eu
ropą. Dar paskutiniame pasau
liniame kare jį kovojo tiktai su.

bai- 
kad

sau-

nu- 
pir-

*
ANTRA DALIS prasidėjo, 

kai paskutinis “mohikanas”, t. 
y. pąskutinis marijonas Senkus 
dar buvo gyvas. Su jo pritari
mu jaunas kunigas ir Petrapi
lio dvasinės akademijos profe
sorius — busimasis Vilniaus 
vyskupas ir busimasis kandida
tas į šventuosius

Jurgis Matulaitis nuvyko į 
Romą ir 1909 gavo popiežiaus 
pritarimą atgaivinti marijonus 
bent slaptai. Vadinas, šiemet 
marijonai ir švenčia 50 metų 
sukaktį.
Nuo tada marijonai nebenešio

ja balto drabužio, kad nesiskir
tų iš kitų kunigų.
” Slaptoj vienuolijoje pirma
sis į noviciatą įstojo kun. J.

Sovietu Rusijos baimė Vaka
rų pasaulio yra didesnė, negu 
kada buvo toje žemėje. Tam 
yra dvi priežastys.

Viena, stipriai jaučiamas Va
karų pasaulio priešiškumas so-

Chruščiovas nesijaučia 
gus, kaip pažymėjo šen. Hum- 
phrey, lankęsis Maskvoje, bet 
jaučia turįs būti brutalus, pul
ti, grasinti, tai vėl šypsotis. 
Tai jo rusiška diplomatija, apie 
kurią dar Karolis Marksas yra 
rašęs: “Rusų diplomatija remia
si vakarų politikų baikštumu”vietinei santvarkai, kuri savęs 

nepateisino per 40 m. ir nebe- D*m<*ratija visada yra bailes- 
daro įtakos laisviem pažangiem *r stipresnė, ir čia jos
kraštam. Dėl to sovietam labai nepasisekimas. Nesumdama Jai 
svarbu, kad Vakaruose rastųsi griežtesnių žygių ir pasiduo-

dama gąsdinimam, ji nelaimėsvis daugiau balsų, kaip marša
lo Montgomerio, ir kad tie bal- nenukreipia, o tik ją padidina, 
sai skelbtų, jog Sovietų Rusijo- ^ai kraštutiniu atveju jau ten- 
je stalininis rėžimas pradingęs, ^a griebtis ginklo, nuostolių 
gyvenimas šviesėja ir gerėja, žmonėm ir turtui pasidaro dau- 
žmonės patenkinti savo “brili- ^au- Priešas j au būna stip- 
jantiniu” vadu Chruščiovu. Sa- nau ginkluotas.
vo ruožtu sovietai puola Vaka
rų pasaulį “kultūrinėm ekskur
sijom” — teatrais, baletais, pa
rodomis, kad įrodytų savo kul-
tūrinius laimėjimus, jų prana
šumą ir sukeltų vakariečių sim-

Ženevos konferencijoje dar 
nesimato, kad Vakarų politika 
būtų pasiryžusi Sovietų Sąjun
gai išmušti iš rankų lazdą, ku
ria ji kitiem grasina būdama 
pati baimėje.

ARKIVYSK. P. BUČYS, pirmasis marijonų noviciantas po 
vienuolijos atgaivinimo.

sorius, busimasis vyskupas Pr. 
Būčys. Dar po metų ir kuni
gas J. Totoraitis, busimasis is
torijos profesorius

Slaptai veikianti - vienuolija 
1911 išsirinko pirmuoju gene
rolu kun. J. Matulaitį. Jis ap
sigyveno Šveicarijoje ir įsteigė 
naujokyną. To atžalyno mede
liai buvo persodinami į kitus 
kraštus — 1913 į Ameriką, 
1918 į Lietuvą.

Nepriklausomos Lietuvos me 
tais marijonai labai plito ir plė
tė savo veiklą. Jų centras bu
vo Marijampolė; nauji židiniai 
išaugo Ukmergėje, Žemaičių 
Kalvarijoje, Panevėžyje, pas
kiau Vilniuje ir kt. Leido sa
vaitinį šaltinį, leido knygas, 
sukūrė gimnaziją, savo specia
listų davė universitetui, kunigų 
seminarijom, parapijom.

Toje veikliųjų marijonų ga
lerijoje praėjo daug ryškių vei
dų — Būčys, Dvaranauskas, 
Totoraitis, Kriščiūkaitis, And
ziulis, Dargis, Gergelis, Kazo
kas, Tilvytis, Mažonas, Čikota, , 
taip pat ir arkivyskupas Kare
vičius. Išaugo ir naujos kartos 
reikšmingų žmonių — J. Vaiš
nora, J. Grigaitis, J. Aleksa, A. 
Kazlauskas ir eilė kitų, į kurių 
rankas perėjo ypačiai jaunimo 
organizavimas ir spauda. Visos 
provincijos 
žmonės.

Marijonų 
tarpiu buvo 
tos pačios galybės kaip ir pir
muoju kartu — Rusijos, tik 
šiuo kartu bolševikinės ir daug 
žiauresnės: vienuolynas užda
rytas, 10 kunigų 
sidūrė Sibire.

TREČIA DALIS 
torijoje labiausiai 
jų veiklos Amerikoje.

Kun. F. Kudirka ir kun. J. 
Kazokas buvo pirmieji marijo
nai, kurie įsikūrė Amerikoje 
Chicagoje 1913. Nuo tada ma
rijonai prisiėmė atsakingą dar
bą — leisti Draugo dienraštį, 
Laivą ir kt. Šios veiklos pajė
gumą. rodo ir tai, kad 1957 
Chicagoje marijonai pastatė 
spaudai ir vienuolynui dvejus 
namus už 750,000 dol.

Nuo 1926 atidarė kolegiją, 
kuri 1930 perkelta į Thompson, 
Conn.; dabartiniu metu kolegi
ja turi 150 mokinių. Jai vado
vauja kun. J. Petrauskas. Nuo 
1934 atidaryta Hinsdale semi
narija naujiem marijonam ku
nigam paruošti. Jaunimo paruo 
Šimu, daugiausia rūpinosi ne

darbe buvo 165

veikla šiuo laiko- 
staiga nutraukta

marijonu at-

marijonų is- 
sustoja prie

ARKIVYSK. JURGIS MATULAITIS, marijonų vienuolijos 
atnaujintojas.

mi pajėgiausi ir šviesiausi žmo
nės, kurie moka sveikai derin
ti tautybių santykius. Kol taip 
yra, tol trečia marijonų istori
jos dalis nesibaigs.

Marijonų dabartinis genero
las yrą kun, V. Skutans, Ame
rikos provincijolas — kun. Jo
nas J. Jančius.

tolimoje praeityje kun. dr. J. 
Novickas (m. 1941); jis ne vie
nam jaunam marijonui uždegė 
lietuvišką ir pasiaukojančią dva
sią Jo atminimas tarp čia gi
musių marajonų yra gyvas.

Parapijų darbą šiuo metu, 
marijonai kunigai dirba kelio
se vyskupijose — Chicagoje, 
Osrego, Bristol, Milwaukee, 
Racinė, Kenosha, Niagara Falls. 
Per 40 kunigų marijonų dirba 
misijose tarp lietuvių. Argen
tinoje dirba dviejose parapi
jose ir leidžia dvisavaitinį 
“Laiką”. Turi parapiją ir 
Londone. Amerikos provincijo- galėtų įsijungti kitur į gyve- 
je 1957 buvo 57 nariai. nimą ir jiem vargas palengvė-

Nuo 1930 Amerikos marijo- Ml- Pabėgėlių metai buvo nū
nai veikia kaip atskira provin-. tarti 1958 pabaigoje Jungtinėse 
cija. Iš jos 1948 atsiskyrė len- Tautose. Prieš juos balsavo 
kai marijonai ir sudarė savo 
provinciją. Tas atsiskyrimas, 
gal būt, tik palengvino lietu
viam marijonam sutelkti savo anapus uždangos tebėra apie 
darbą daugiausia tarp lietuvių. 100,000, arabų apie 1 mil.,

PABĖGĖLIŲ METAI
Nuo birželio 1 prasideda va

dinami “pabėgėlių metai”. Jų 
tikslas — padaryti žygių, kad 
žmonės, išvyti iš savo tėvynės,

Sovietai ir satelitai.
Tokių benamių lig šiol yra 

2,357,000. Pabėgėlių iš Europos *

veikti tara lietuviu nalai- Hong K<*nge pabėgėlių iš kom.veiKU tarp lietuvių, palai Kinijos j mil i§ Alž 160
kant jų religinę ir tautinę dva- J J ’
šią, ar veikti tarp amerikiečių,
palaikant jų religinę dvasią —
toks klausimas visada daros

000, iš Egipto žydų 3,000.
Amerikoje yra komitetas pa

bėgėlių reikaalam. Jam vado-
aktualus gyvenant tautybių vauJa Francis B. Sayre, jr. 

Šiom dienom Baltuose Rūmuo-margumo krašte. Jei reskaity- ~---- -------- ------------ -------
sim kolegijos, kurioje lietuvių se sukviečiami apie 200 tuo 
jau tėra nedaug, dabartinis ma- re^alu veikėjų pasitarti, kaip 
rijonų veikimas remiasi lietu- Amerika galėtų jiem daugiau- 
viu. Kol provincijoje yra švie- s’a Paramos^suteikti.
šių asmenybių, jaunų, pasiau
kojusių entuziastų, tol ir pro- Sovietai Amerikoje stiprinasi
vincija tarnaus lietuviškam 
žmogui, mokėdama įderinti jį 
į gyvenamo krašto sąlygas. Ly
giai ir marijonų aukščiausioje 
vadovybėje dėl tautybės pir
mavimo nematyti rungtyniavi
mo, nors vienuolija yra tarp
tautinė. Jos priekyje išrenka-

Teisingumo sekretorius Ro- 
ger pareiškė, kad Sovietai su
stiprino Amerikoje šnipinėji
mą, ypačiai raketų ir atomo 
srityje. Amerikos komunistai 
taip pat stiprina partijos veiki
mą ir infiltruojasi labausiai 
tarp jaunmo organizacijų.

| JUODASIS VIENUOLIS

visada sutampa su kūno sveika- 
A.P. ČECHOVAS ta. Aš kartoju: nori būti visai 

normalus ir sveikas —ei’- “

nas, tokias skaisčias, bet kupi
nas kančios; kai jisai prisimi- 

;ik su nė, ką buvo skaitęs ir ką gal
vojęs — to keisto vienuolio žo-

(5) skirta visom apdovanotom ir

— Kalbėkime rimtai, Tane. 
Noriu tave drauge pasiimti. 
Vyksi su manim? Būsi mana?

— Ką?! — klyktelėjo Tane 
stengdamos nusijuokti, bet 
juokas neprasiveržė. Mergaitės 
skruostus išpylė rausvos dė
mės. Giliai ir tankiai kvėpuo-

—Tokia pat, kaip ir kiekvie- kilniom būtybėm.
no — džiaugsmas. Tikras džiau- — Bet jeigu esu fiziškai pa- 
gsmas yra žinojime, o amžinas lūžęs, kaip galiu savim pasitikė-
gyvenimas teikia nesuskaito- ti?
mas ir neišsemiamas žinojimo — O iš kur žinote, kad ge-

nijai, kuriais visi pasitiki, ne-
—Jūs negalit* suprasti, koks turi vizijų? Sakoma, kad jie ar- 

man yra džiaugsmas jūsų klau- ti beprotybės. Na! Tikėkite 
sytis, —pasakė Kovrinas trin- man: sveikas, vadinamas ner
damas rankas. malus žmogus tėra paprastas,

— Tai man patinka. kaimenės. Tiktai to-
kie, kurių siekiniai baigiasi da-

— Bet jūi taip pat žinote, bartimi, tegali baugintis įsijau-kaip mane kankina abejonė, iLdmo pamESo.

versmes.

kaimene!
— Keista, — atsiduso Kov- džiai neatrodė jam perdėti, 

rinas. — Apie tai aš. pats daž- — A, tai jūs čia! —šukte- 
nai galvoju. Atrodo, tartum Įėjo Tane, ėjusi sodo takeliu 
mane kas sektų ir skaitytų ma- priešais Kovriną. — O mes 
no slaptąsias mintis.... Bet pa- ieškojome, taip ieškojome.... dama ji niro į parką. — Aš.... 
liki mano asmenį ramybėje. No
rėčiau aiškiau žinoti: ką laikai 
amžinu gyvenimu?

Vienuolis nieko neatsakė.
Kovrinas nebagalėjo įžiūrėti nė 
jo veido. Jis tirpo balsvuose 
ūkuose. Nuslinko nuo suolo 
kaip šmėkla ir dingo neberegi
mas.

— Haliucinacija. — nusijuo
kė Kovrinas. — O vis* dėlto 
jos gaila!

Grįžo namo guvus ir laimin- ______v ____ t
gas. Juodojo Vienuolio žodžiai lę.... Negaliu visko išpasakoti,

Bet kas gi nutiko? — pastebė
jo Kovrino švytintį, degantį ir 
įašarojusį veidą. — Koks tu 
keistas, Andriuša!

mionavičius įsakė tuojau kin
kyti žirgus į lengvąjį vežimą. 
Tane matė, kaip tėvas suplie
kė botagu arklius, giliai užsi- 
mokšlino ant akių kepurę ir 
išrūko iš namų. Ji gerai su
prato tėvo nuotaiką. Užsiraki- jos karpė ne medžiagą, o žmo- 
no kambaryje ir visą dieną ver
kė.

Oranžerijoje jau noko persi-

buvo ruošiamasi Tanės vestu
vėms—siūdinami rūbai. Jego
ras Pesockis jiem teikė didelės 
reikšmės. Namuose čežėjo šil
kai dūzgė siuvamos mašinos, 
čiaksėjo žirklės. Rodėsi, kad

Aš niekada apie tai nepagalvo
jau, niekados! — kalbėjo grąžy- kai ir slyvos — ankstyvas so- 
dama rankas.

Kovrinas sekė iš paskos ne- jimas ir siuntimas į Maskvą rei-
do skanėstas. Skabymas, dėlio-

— Ne keistas, o patenkintas, atstodamas, degdamas kaitriu kalavo atidos ir kruopštumo.
— atsakė Kovrinas, apkabin
damas mergaitę per liemenį.— 
Daugiau negu patenkintas. Esu 
laimingas, mano mieloji Tane! 
Kokia tu man brangi, neišsa
komai! —pabučiavo abi jos 
rankas. — Tik ką išgyvenau 
nuostabią, nežemišką valandė-

jausmu ir vis kalbėdamas: Sode taip pat buvo kitų dar-
— Aš noriu meilės, tokios bų. Vasaros kaitroje reikėjo 

meilės, kuri mane pasiimtų, laistyti medelius; rankioti nuo 
kaip savo daiktą. *Hk tu, Tane, jų vabalėlius ir kirmėlaitės, ku- 
gali mane taip mylėti. Tik tu rias savo pirštais maigė darbi- 
gali mane padaryti laimingą, ninkai, Jegoras Semionavičius 
Tane!.... ir net Tane. Kovrinas susipur-

Tanė palūžo po Kovrino. žo- tė.
džio pyla, sulinko, išblyško, pa-

nių nervus, it kokį voratinklį, 
aptraukusį visus namus. Kad 
dar būtų prasčiau, nestigo lan
kytojų ir smalsuolių, kuriuos 
reikėjo užimti, linksminti ir 
net nakvindinti. O tačiau visa 
ta įtampa ir rūpesčiai sken
dėjo džiaugsme.

Tane jautėsi laiminga. Joje 
įsiliepsnojo meilė. Nuo keturio
liktų metų buvo beveik tikra, 
kad Kovrinas tiktai ją vesiąs, 
tačiau ją slėgė netikrumas, a- 
bėjonės, nepasitikėjimas savi
mi. Ir dabar ją užliedavo ban
gos džiaugsmo ir vilnys kanki
nusio atoslūgio. Čia jai rodėsi 
kad ji — laimingiausia būtybė 
pasaulyje, kad turėtų skristi pa
debesiais ir dėkoti Dievui. Čia 
ji nusimindavo pagalvojusi, kad 
rugpiūčio mėnesį turės palikti 
savo vaikystės namus, tėvą... 
Dievas žino, kaip tai bus gali
ma padaryti ir kas bus? Ar ji 
verta to žmogaus, ji 
ta.

rinas pasisakė ne tiktai prisi
pažinęs Tanei ją mylįs, bet ir 
sutarę tuoktis...... Jegoras Se-

papras-

~ .. ~ joocimiiiu, poiiucuiR/. uuvuujv vicHuuuu zuuziai ię.... neganu visko ispasaKuu, ožiu pyta, suuiiku, įsuiysKu, pa- Tuo pačiu laiku reikėjo tvar
ia h 1' * " es*. m ’ Tai minios žmonės — banda, giliai supurtė visą jo būtybę, nes palaikysi pakvaišusiu, ne- seno visa dešimčia metų. Kov- kyti vaisių užsakymai rude-
k’’ karf r ■ ■ n^lš’ — Gerai, — atsikirto Kovri- Būti išrinktuoju, būti amžinos patikėsi Leiski pasakyti tik rinui ji rodėsi dar gražesnė, niui, susirašinėti su pirkliais, o 
Kia, Kad esu fiziškai,nesveikas, nas. — O kodėl senieji rome- tiesos tarnu! Veikti, kad tūks- vieną dalyką: aš tave myliu, aš Jis balsiai šnabždėjo: čia pat užgulė laukų darbai, ku

nesu norm us. naj idealu sveiką mintį tančiais metų priartėtų Kris- labai seniai myliu.... Būti tavo — -Kokia ji nuostabiai meili! rie atitraukė pusę sodo darbi-
— Ir kas tokio? Tuo nerei- tik sveikame kūne: mens sana taus karalystė, kad tūkstančiais artumoje, susitikti dešimtis ★ ninku. Jegoras Semionavičius,

metų sutrumpėtų žmonijos ken
tėjimai, pradingtų nuodėmės, 
kiekvienam grįžtų sveikata ir 
jėga žydinti jaunatvė! Kokia 
tai žavi idėja!

Kai Kovrino mintis šokinėjo 
po praėjusias jo gyvenimo die-

kia rūpintis. Esate ligūstas tik in corpore sano?
.fdėlto, kad pertempėte savo jė- — Ne visa, ką graikai ir ra
gas, kad gimėte savo jėgas au- mėnai sakė, yra tiesa. Dvasios 
koti vienai idėjai, ir nėra toli- įkaitimas, susižavėjimas eksta- 
mas laikas, kai teks jai paau- zė yra dalykai, būdingi poetam, 
koti visą savo gyvenimą. Ko pranašam, kankiniam. Tai iš- 
dar norėtumėte? Tai yra daba, Skiria juos iš minios, ir tai ne-

kartų Į dieną — man jau bū
tinybė. Negaliu nė pagalvoti, 
kaip galėčiau su tavim skirtis....

— O! — nusijuokė Tane. — 
Užmirši per vieną dieną. Kas 
aš? Paprasta mergiotė, o tu — 
didelis žmogus.

JEGORAS susijaudinęs tirg- saulės įdegintas, susirūpinęs,, 
liojo iš kampo j kampą, mosti- susigraužęs lakstė tarp sodo ir 
gavo rankomis, glostė plaštako- laukų, šūkavo, keikėsi, skundė- 
mis pritvinusį kaklą, kai Kov- si, kad jį plėšo į gabalus, kad 

jam beveik nieko kito nelieka, 
kaip paleisti kulką į snieginis. 

Ir to darbymečio karštligėje
kasdieniška mergaitė?

(bus daugiau)
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TRAKUOSE, beveik pačiame naujino tietavū, Bgametis Tra- 

miesto, viduryje, Vytautas Dir, kų klebenąs tam. Klemensas 
dysis apie 1409 metus pasta* Maliukevičius. Po tų visų re- 
tydino šv. Marijos Aplankymo mantų bažnyčios vaizdas dar
bažnyčią. Jį buvo gotikos sti- labiau pasikeitė, 
liaus, medinė; paskui pastaty- - 
ta mūrinė, apjuosta aukšta mū
ru ir grioviu, kaip kokia tvir
tovė. Per karus ji daug nuken
tėjo, ypač didžiosios rusų in
vazijos 1655-56 metais, kada ir 
Trakai, ne tiktai Vilnius, buvo 
smarkiai nuniokoti; Vilnius ta
da degė 17 dienų.

Po to Švenč. Marijos bažny
čią atnaujino Trakų klebonas 
Eustakijus Valavičius, vėliau 
buvęs Vilniaus vyskupu. Bažny
čios viduje sudėtos marmuri
nės grindys, o iš lauko jai duo
tas barokinis stilius. Dar la
biau bažnyčios fasadas pakeis- 

s tas 1718 metais.
Po šimto metų, traukiant per 

Lietuvą Napoleono armijai 
(1812), kareiviai norėjo bažny
čią apiplėšti, bet susirinkę se
nukai neleido, pakėlę triukš
mą ir skambindami varpais. 
. Dar po šimto metų, pirmojo 
Didžiojo karo metu (1915), pa
trankų šūvių buvo nugriautas 
vienas bokštas ir sužalotos zak
ristijos lubos. Bažnyčia tada at-

Pilies rūmuose, saloje, buvo 
dar šv. Jurgio koplyčia, prie ku
rios slenksčio 1440 Verbų sek
madienį buvo nužudytas Vytau
to brolis, didysis Lietuvos ku-

šv. Marijos Aplankymo baž
nyčia nebuvo vienintele Tra
kuose. Tik įvažiavus į Trakus 
iš Vilniaus, dešinėje pusėje ant 
kalnelio kitados stovėjo šv. Mi- 
katojaus bažnyčia ir bernardi
nų vienuolynas? tų vienuo. var-

bar Bernardinų ežeru vadina
mas. Šv. Mikalojaus bažnyčia 
statyta Trakų didikų Goštautų 
KV-KVI amžiuje. Rusai 1832 
vienuolyną uždarė, bažnyčią pa
vertė sandėliu, o paskui cerkve 
(1864), gi iš vienuolyno padarė 
kalėjimą (1865). Pirmojo Di
džiojo karo metu iš tų pasta
tų liko tik griuvėsiai.

Dar viena bažnyčia buvo pa
statyta domininkonu ant buvu
sių Kęstučio pilies griuvėsių. 
Prie bažnyčios buvo pastatytas 
ir vienuolynas. Rusai ir šią baž
nyčią su vienuolynu uždarė. 
Apleisti mūrai sunyko. Po pir
mojo Didžiojo karo lenkai ant 
jų pamatų pastatydino savo ka
reivines.

TRAKŲ KARAIMŲ kinesė da
bar. Prie jos stovi tautiniuose 
drabužiuose karaimė. Kinesėje 
būna pamaldos sena hebrajų kal
ba ir karaimų, artima "turkų kal
bai. Karaimai yra sena turkų kil
mės tautelė. Lietuvoje juos apgy
vendino Vytautas Didysis žymiau
sioji kolonija buvo Trakuose.
Čia jie turėjo savo mokyklą ir 
muziejų.

žero saloje, pramintoje Bažny
tėle, Vytautas buvo pastatęs sa
vo žmonai Julijonai šv. Jurgio 
koplytėlę (cerkvę). Kita cerkvė 
šv. Marijos Gimimo buvo pas
tatyta netoli bernardinų vie
nuolyno. Dokumentuose minima 
dar ir trečioji cerkvė — Kris
taus Prisikėlimo. Visos tos 
cerkvės sugriuvo. Mūsų laikam 
beliko jų pamatų žymės.

Priminima dar, kad Trakuo
se savo maldos namus —ki
nesę turėjo ir karaimai, kuriuos 
dar Vytautas atgabeno iš Kry
mo. Didžiai Vytautą šlovinda
mi, savo padavimuose jie sa
ko, kad ir pirmoji kinesė bu
vo dar Vytauto laikais statyta. 
Prieš paskutinį karą karaimai 
— totoriai Trakuose turėjo sa
vo kultūros židinį: tą kinesę, 
namus ir muziejų.

Tik vienos bažnyčios rodo 
kad Trakai augo* į didelį įvairi 
miestą. Čia buvo didžiųjų Lie 
tuvos kunigaikščių rezidencija 
vienuolynai, pirklių kontoros 
amatininkų cechai. Graži gam 
ta, kelių mazgai, įvairių tauti 
žmonės — visa tai žadėjo Tra 
kam didele ateitį. Ji aptemc 
senosios Lietuvos valstybės sū 
temose. Karų ir nelaimių 
tu, ypačiai maro, žmonės 
guodos ieškojo pas Dievo 
tiną, kurios Stebuklingas 
veikslas buvo dar Vytauto
tydintoje bažnyčioje. (B.d.).

VYTAUTO DIDŽIOJO bažnyčia Trakuose

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

TeL 7-2911
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TRAKAI iš bažnyčios bokšto 1914.

RYTINIO PAKRAŠČIO LB SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
CONNECTICUT, Maryland, 

Massachusetts, New Jersey, N. 
Y., Pennsylvania valstybių Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių 
bei apygardų atstovų ir litua
nistinio švietimo darbininkų 
suvažiavimas 1959 gegužės 9 
ir 10 New Yorke, išklausęs JV 
LB centro valdybos pirminin
ko S. Barzduko, centro valdy
bos iždininko J. Staniškio, dr. 
P. Vileišio, centro valdybos na
rio švietimo reikalams P. Bal
čiūno, švietimo tarybos pirmi
ninko J. Tamulio, New Yorko 
apygardos pirmininko J. Šlepe
čio, mokytojų V. čižiūno, O. 
Gimiuvienės, Pr. Naujokaičio 
pranešimus ir diskusijas dėl 
jų, nutaria:

1. Kelti LB veiksnumą
Suvažiavimas pakartotinai pa

brėžia LB kultūrinę misiją išei
vijai, ypač išeivijos jaunosios 
kartos tautinei dvasiai ir tauti
nei kūrybai ugdyti ir brandinti, 
taip pat Lietuvos laisvės kovai 
talkinti.

Suvažiavimas pakartotinai 
šaukiasi visų Amerikos lietuvių

didesnio pareigingumo bendruo 
menės uždaviniams ir darbams, 
kviesdamas visas lietuvių drau
gijas, susivienijimus, sąjungas 
ir federacijas, ir visus jų sky
rius ar kuopas įsijungti į LB.

Suvažiavimas džiaugiasi kai nimo stovyklas, 
kurių LB apylinkių ir apygar
dų pagyvėjusiais santykiais ir 
bendradarbiavimu su jaunimų, 
ir skatina visus LB organus ir 
veikėjus moraliai ir materialiai 
remti jaunimo kultūrinius, spor 
tinius ir kitus taurius tautinius 
pasirodymus, kad mūsų jauni
mas pasijaustų ne tik išeivijos 
tautinės ateities viltis, bet ir 
dabarties tautinis pasididžiavi-

Suvažiavimas, atsižvilgdamas 
į tai, kad LB didiesiems užda
viniams vykdyti aktyvių dar
bininkų yra perinaža, ir kad 
vis dar pasitaiko tarp pačių lie
tuvių priešiškų LB nuotaikų, 
rekomenduoja centro valdybai 
LB tikslų ir siekimų supopu- 
liarinimo “vajaus” mintį, šioks 
“vajus” ne tik galėtų paakinti, 
abejinguosius ir paaiškinti abe-

ATOSTOGOS
KENNEBUNKPORT,

MAINE
Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 

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

Prie Atlanto vandenyno garsiajame

savo vasarvietę,

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

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS

Yai—rottrjiii primaami nuo birželio 21 d. iki rugsėjo 8 d.

FRANCISCAN F ATKERS, Keraebo&port, Maine
(Nuo birželio 25 — Tel. 7-2771)
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Klasių nebėra, bet kova dėl vietų eina
Vilniaus prekybos tinkle tar

nautojų trečdalis yra jau vis 
jauni žmonės, sako Sovetskaja 
Litva. Bet sykiu nusiskundžia, 
kad eilė prekybinių įmonių va
dovybės nepaiso nei prekybi
nio patyrimo nei išsimokslini
mo bei pasiruošimo skirdami 
tarnautojus, rengdami “kad
rus”. Pereitais metais, sako lai- 
raštis, “prodtorge” buvo pa
skirti 16 naujų tarnautojų, bet 
T3 iš jų neturi jokio specialy
bės pasiruošimo. Vaisių preky
boje rado prieglaudą tokie iš 
“prodtorgo” atleisti tarnauto
jai, kaip nepatikimi, Mustafin 
ir Kirilov. Niekur nedirbusi 
prekybos srityje Bukina padary 
ta parduotuvės vedėjo pavaduo.

oja. Vilniaus valgyklų tresto 
adovybė nerado buhalterio vie 
os per ištisus ketv. m. buhal- 
eriui Rakštelei. Aiškino, kad 
is jaunas, nepatyręs. Neseniai 
is buvo priimtas buhalteriu į 
irekybos ministeriją, ir pasiro
dė, kad jis buhalteris geras.

Atrodo, kad sunaikinus “kla- 
es”, nugalėjus “buožių” klasę, 
;ova eina ir toliau dėl vietų, 
atkreipiant dėmesį į pavardes,, 
matyt, kokią, nauja “klasė”, 
iors: ir nevadinama 
ardu, mėgina paimti vadovau- 
amas vietas.
Sporto veikėįę suvažiavimas
Vilniuje buvo sporto organi- 

acijų suvažiavimas. Jame įstei- 
;ta sporto organizacijų sąjun
ga. Išrinktos valdybos pirmi- 
linkas yra A. Gudanovičius, pa- 
aduotojai J. Kilšauskas, K. 
’ilelis ir A. Ferensas. Pastarie- 
i du yra sykiu vienas profesi

nių sąjungų sekretorius, ant
ras komjaunimo sekretorius.

Buvo nusiskųsta,kad Lietuvo
je atsiliko tokis sportas kaip 
fechtavimas, gimnastika, šau
dymas, tenisas, imtynės ir kt. 
Paskutiniais metais atsilikę fut- 
bolistai, krepšininkai. Buvo kal
tinami treneriai (Redakciją yra 
pasiekusios žinios, kad kai ku-

buvo muštis į gyvenimą nepri
klausomoj Lietuvoje ir kaip so- 1 
vietinėj lengva. Sovetskaja Lit- 
va knygą giria, tačiau prikiša 
ir. gudragalviavimą ir patosą. 
E laikraščio duodamų “geros 
poezijos citatų atrodo, kad ru
so skaitytojo akyse lietuvių po
ezija bus pažeminta, nes Balta
kio poezija tiek atstovauja kraš
te išaugusiai lietuvių poezijai, 
kaip Vilniuje išleistas “Sveti
moje padangėje” rinkinys ats
tovauja Amerikos lietuvių poe
zijai.

WORCESTER, MASS.
Pagerbta trijy sūny kunigy 

motina
Moterų Sąjungos 5 kuopa 

gegužės 10 šventė motinos die
ną. Kuopos narės su vėliava, 
su sąjungos ženkleliais pasi
puošusios dalyvavo pamaldose 
ir priėmė komuniją. Buvo mel
džiamasi už gyvas ir mirusias 
motinas. Ypatingu būdu buvo 
pagerbta kun. Jutkevičiaus, 
mūsų dvasisos vado, motina, 
kaip trijų kunigų motina. Ta 
intencija kuopos narės sudarė 
maldų ^vainiką, kurį: pirminin
kė M. Watkins kartu su rau- 

tuo donų rožių pokštę padėjo prie 
altoriaus ant grotelių. Pati Jut- 
kevičienė dėl sunkios ligos ne
galėjo tame pagerbime daly
vauti. Tuoj po mišių sūnus nu
vežė tas dovanėlės savo moti
nai.

Penkta kuopa labai džiaugia
si, turėdama tokį energingą ir 
pasišventusį dvasios vadą. Jis 
stengiasi dalyvauti visuose su
sirinkimuose ar su paskaitėle 
ar su kokiu žodžiu ir taip pa
gyvina kuopos veiklą, šia pro
ga penktoji kuopa reiškia pa
garbą ir dėkingumą savo dva
sios vadui. M.Ž.

Pas daktarą
—Koja skauda? Pirmiauia 

reikėtų ją numazgoti. Purvines- 
nės kojos man dar neteko pa
matyti.”.

jojantiesiems LB tautinę reikš
mę, bet ir patrauktų naujų vei
kėjų į LB darbą.

2. Sisteminti ir centralizuo- n treneriai yra protegavę _ Ta- ar man parodyti dar 
ti lituanistinį švietimą, atlietu- rusus ir lietuviai sportininkai dešiR ?
vinti katekizavimą, remti jau- buvo skundęsi dėl to net į

Maskvą!. Daktare, prašyčiau ap- 
Suvažiavimas, konstatavęs, Menka Lietuvai reklama lankyti mano žmoną. .

kad lituanistinis švietimas yra Algirdas Baltakis naujas poe- —Ar ji sunkiai serga?
visos lietuvių išeivijos gyvybi- tas, išleidęs dvi knygeles. 1955 — Ne tik norėjo įsitikinti,
nis reikalas, o ne tik lituanisti
nių mokyklų mokytojų, ar mo
kinių, ar jų tėvų, ir kad ligšio
linės pastangos lituanistinio 
švietimo organizac. programo
je ir vykdomosiose priemonė
se galima sėkmingai taisyti tik 
sisteminant ir centralizuojant 
patį švietimą, — prašo centro 
valdybą:

Vilniuje ir 1958 Leningrade, ar kviesčiau daktarą, jeigu su- 
Pastaroji knyga “Pasikalbėji- sirgtų.
jimas su žemė” išverstas į ru- — Tai man nėra ko eiti, 
sų kalbą. Pastarojoj yra auto- —Tada ji palaikys mane 
biografinė istorija, kaip sunku melagiu.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

(1) paieškoti kelių lituanisti
nio švietimo materialinės naš
tos lygesniam paskirstymui, pa
darant ją visos išeivijos rūpes
čiu;

(2) apdairiai, metodiškai bet 
ir neatlaidžiai lituanistinį švieti
mą sisteminti ir centralizuoti

Suvažiavimas, apgailestauda
mas didelę žalą lituanistiniam
švietimui ir tautiniam auklėji
mui dėl lietuvių vaikų kateki- 
ząvimo nelietuvių kalba, prašo 
centro valdybą daryti visus žy
gius lietuvių vaikų katekizaci- 
jai atlietuvinti.

Suvažiavimas, pripažindamas 
jaunimo stovykloms didelį tei
giamą vaidmenį lituanistinio 
švietimo ir tautinio auklėjimo 
atžvilgiu, sveikina šių stovyklų 
organizatorius ir skatina tautie
čius, pirmiausia patį jaunimą ir 
jaunimo tėvus moraliai ir ma
terialiai paremti jaunimo sto
vyklas ir pasinaudoti jų teikia
momis lietuvybei stiprinti, ga
limybėmis. sykiu budint, kad 
stovyklų dvasia ir aplinka tik
rai tarnautų jaunimo lietuvy
bei.

3. Plėsti ir gilinti tautinį so
lidarumą, stiprinti LB lėšas

Lietuvių Chartos paskelbtoji 
tautinio solidarumo regima iš
raiška — tautinio solidarumo 
įnašai — Amerikos lietuviui vis

(Nukelta į 6 pd.)

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

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

kalų vedėją K. Vaitaitį.
284 UNION AVENUE

Tel. EVergreen 4-9672
BROOKLYN 11, N. T. X ¥

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
i NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
i REIKALAIS KREIPKIS j

AMBKAM HOME REMTY
N.Y. Tėte HIekory 1-5220

(Forest Parkway Stotis) 
,WTLLIAM J. DRAKĘ

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

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

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

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

AMERICAN HOME REALTY
įstaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų Woodhavcn, Richmond Hill, 
Ozone Park, Jamaica ir kitur.

Mes surandame jums paskolą namams

Telefonas HIekory 1*5220
EsasfiBEBBEB&sEasE
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Rita Spingytė veikliai reiškia
si lietuviškoje veikloje, seka 
mūsų spaudą, skaito junimo 
žurnalą “Ateitį”,

gytė, šiemet baigianti Švč. Jė- ‘ tis “The Pittsburgh Press ge- 
zaus Širdies aukštesniąją mo- gūžės 17 įsidėjo Ritos Spingy- 
kyklą, Pennsylvanijos valstybės tės fotografiją ir platų aprašy- 
aukštėsniųjų mokyklų mokinių mą pirmame puslapyje • ir pir- ; 
varžybose (American Legion moję vietoje. laikraštis nųro-,varžybose (American Legion i
Essay -Contest) už rašinį ‘What do, kad Bitas Spingytės laimėji- 
Censtitutes anldeal Citizen” lai- mas Pittsburgho apylinkėje yra 
mėjo pirmąją vietą. Bita su tė- . pirmasis po daugelio metų, 
vėliais iš Lietuvos pasitraukė 
per pirmąją okupaciją 1941. 
Tėvas buvo paimtas į koncen
tracijos lagerį Buchenwalde, o 
motina dirbo karo amunicijos 
fabrike. Mažoji Ritutė buvo a- 
tiduota į vokiečių vaikų našlai
čių prieglaudą. Taip septyne
rius metus vienas kito nematė 
ir nežinojo kur kuris gyvena. 
Po karo laimingu sutapimu vi
sa šeima susitiko ir 1951 at
vyko į JAV.

Rita už konkurso laimėjimą 
bus pagerbta liepos 15-18. Do
vaną paskyrė East Liberty Le
gion Post 5, kuris turi per 
3200 narių.

Dr. Vytautas Vygantas savo 
paskaitoje palietė tarptautinę 
katalikų studentų organizaciją 
Pax Romaną ir studentus egzi- 
lus. Paskaita patraukė visų dė
mesį.

Po paskaitos buvo įžodis, ku- 
Brocktono atei- & riam vadovavo Bostono atei

tininkų dvasios vada^ kun. J. 
Žuromskis. Įžodį davė šie stu
dentai: Birutė Duobaitė, Silvi
ja Kriščiukaitytė, Irena Lend- 
raitytė, Antanas Kriščiukaitis, 
Almantas Meižys, Aloyzas Mu-

Birželio trėmimų minėjimas

Paterson, N.J. Lietuvių trė 
mimų į Sibirą minėjimas bus 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
24 d., 3 vai. p.p., Lietuvių Klu
bo salėje, 62 Lafayette St. Jį 
rengia bendruomenės apylinkė

tys kun. Lionginas Jankus, Bal
fo centro reikalų vedėjas iš 
New Yorko. Aukos skiriamos 
tik Balfui tremtiniams Sibire ir 
kitur šelpti. Minėjimas bus la
bai trumpas, nes dalis progra
mos dalyvių negali atvykti. Vi
si vietos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Tautos kan
kinių ir kančių minėjimas turi 
būti mūsų visų minėjimas.

(J.J.)

Paroda Duqutsne universitat

Jau eilė metų Duąuesne uni- _ 
versitete rengiama įvairių tau
tų festivaliai, šiemet festivaly
je dalyvao 19 tautų su savo 
tautiniais rankdarbiais, rūbais, 
valgiais ir menine programa. 
Lietuviškąjį parodos skyrių or
ganizavo kun. V. Karaveckas, 
sesuo Francesca — meninės 
dalies vedėja, V. Kolyčienė — 
valgių skyriaus tvarkytoja, A. 
Krapas — eksponatų tvarkyto
jas ir kt. Nuotraukoje matome 
Ritą Spingytę demonstruojant 
lietuvišką kryžių. i

i
—Kun. Povilas Lunskis. šv. 

Vincento lietuvių parapijos kle
bonas Pittsburgh, Pa., prieš še
šis mėnesius sunkiai susirgo.
Jo ?«rėta . _.. , _ir yra vilties, kad pasveiks ir jaudino spaudoje paskelbta ži 
galės’grįžti į pareigas; Jį laiki
nai pavaduoja tėvas Paschalis, 
pranciškonas.

RITAZSPINGYT£ demonstruoja lietu vilkę kryžių 19-kos tauiu parodoje 
Duquesne universitete Pittsburgh, Pa.

Gegužės 10 buvo nuostabiai 
gražus oras, lyg užsakytas tai 
dienai, nes mūsų kolonijoje 
vyko triguba šventė: motinos 
dienos minėjimas, kun. J. Trin
kos primicijos ir ateitininkų 
metinė šventė.

Bostono
tininkai savo šventę pradėjo 
pamaldomis 10 vai. Paprastai 
per šias pamaldas žmonių ne
būna daug, dabar — bažnyčia 
buvo pėrkimšta. Ypač daug bu
vo jaunimo. Buvo trys ateiti-

; ninku vėliavos: Bostono studen- činskas, Stasys žižniauskas ir 
tų ir moksleivių ir Brocktono 
moksleivių.

Gražų pamokslą pasakė spe
cialiai kviestas kun. V. Paulaus
kas, pažymėdamas, kad moks
las be Šventumo nesukuria 
žmogaus laimės.

Iškilmingas susirinkimas įvy
ko 3 v. p.p. Liet. Piliečių klu- 
bos salėje. Darbo prezidiumą 
sudarė studentai: Sigitas Lei- 
monas ir Liutkevičius, sekreto
riavo Brocktono moksleivės: L. 
Baškauskaitė ir Gr. šeduikytė. 
Sukalbėjus maldą, buvo sugie
dotas ateitininkų himnas.

OPERA PASITARNAVO IR LIETUVOS PROPAGANDAI
Chicagos lietuvius labai su-

PHILADELPHUOS ŽINIOS

Bendruomenės apylinkė pa
dalinta į 10 seniūnijų Seniū
nais sutiko būti Algirdas Jonys, 
Kazimieras Kaulinis, Vincas 
Mickus, Simas Mockūnas, Vy
tautas Muraška, Balys Platukis, šaukimus kalbėjo vienas ameri- 
Birutė Rukšienė, Vincas šau-

nia, kad nuo birželio 1 iš pa- - 
reigų pasitraukia veiklusis Bal- 
fo centro reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus. Žinia, Balfas ateity
je laikysis ir be kun. L. Jan
kaus, bet skaudų nuostolį pa
jus ne kas kitas, o tik vargo 
broliai ir sesės anapus, kuriuos 
Balfas šelpė ir globojo. Tai pra- 
matydami, Chicagos lietuviai 
vieningai glaudžia gretas ir 
siunčia prašymus Balfo centro 
pirmininkui kan. J. Končiui 
prašydami, kad kun. L. Jankus 
paliktų tam poste, kuriame bū
damas jis parodė retą talentą, 
didelį pasišventimą ir dar di-

NEW HAVEN, CONN.

Motinos Dienos minėjimas 
gegužės 10, sekmadienį, šv. Ka
zimiero parapijoj praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Per mišias 
bažnyčioje dalyvavo daug tikin
čiųjų ir organizacijų nariai su 
gėlėmis. Taip pat tą dieną 20 
parapijos vaikučių priėmė pir
mąją komunija.

Po pamaldų parapijos salėje 
susirinko apie 300 paračpiečių 
Marijos Vaikelių draugijos su- dėsnį darbą. Vardan vargstąn- 
ruoštose pusryčiuose. Apie pa-

Alice Stephens merginų an
samblis, išvaręs gilią lietuviš
kos dainos vagą išeivijos lie
tuvių gyvenime, švenčia 20 
metų sukaktį. Tą sukaktį žada 
paminėti dideliu koncertu, ku
ris įvyks ateinantį pavasarį Or
chestra Hali, Chicagoje. Toje 
šauniausioje Chicagos salėje 
merginos žada duoti pirmoje 
dalyje grynai lietuviškų dainų 
koncertą, o antroje — lietuviš
kas liaudies dainas anglų kal
ba. Tai būtų pirmas toks kon
certas Chicagoje. žinoma, kar
tu ir reprezentacinis amerikie
čiams.

“Dainavos” ansamblis, įsikū
ręs tremtyje, švenčia 15 metų 
sukaktį, kurią irgi atžymės, 
tikriausia, dideliu koncertu.

Gi populiarusis Chicagos vy
rų choras “Vytis”, užkariavęs 

............ masių širdis su profesinio lygio Ateinančios žiemos sezonas

čiųjų brolių ir sesių tebūna iš
laikyta rimtis, užmirštos ambi
cijos ir palikti tie patys žmo
nės, kuriems besidarbuojant, 
Balfas taip sustiprėjo ir išpopu-

— Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesija šaukiama liepos 
4-6 Chicagoje.

— Aldona Grinienė, iš Bos- į 
tono, baigė The Hannah Har- 
rison School, Institutional Hou- 
sekeeping kursus ir nuo birže- 
lio 1 pradeda dirbti New Eng- 
land Home for Little Wande- 
rers, Bostone.

—Marijanapolio ir Putnamo 
moksleiviai ateitininkai ruošia 
mokslo metų užbaigimo ekskur
siją privačiu Censtalation 55 
pėdų ilgumo laivu Big Zip iŠ 
Stamfordo. Conn. į New Yorką 
šeštadienį gegužės 23. Ekskursi 
joje dalyvaus Barboros Zaga- 
rietės ir arkiv. Jurgio Matulai
čio kuopų 35 ateitininkai — 
ateitininkės ir 
piet New

Eligijus Sužiedėlis; moksleiviai: 
Vida Galdikaitė, M. Grinkevi- 
čiūtė, 2. - Mockutė, R. Matjoš- 

' kaitė, K. Aukštikalnis, R. Bal
ta, R. Barimas, J. Biknevičius, 
Ram. Girnius, K. Norvaiša ir 
G. Margaitis.

Įžodį davusį januimą pasvei
kino dvasios vadas kun. J. žu
romskis ir sendraugių vardu- 
dr. P. Kaladė. Įžodį davusių 
vardu simpatingą žodį tarė 
stud. Eligijus Sužiedėlis ir Ge- 
dimanas Margaitis.

Motinos dienos proga susi
rinkime esančias motinas pa
sveikino dr. Juozas Leimonas. 
Trumpa susikaupimo minute 
ir Tėve mūsų malda buvo pri
siminta mirusios, ypač Sibiro 
katorgoje žuvusios lietuvės mo
tinos. ' '

Meninėje programos dalyje 
dainavo solistas Benediktas Po- 
vilavičius, prieš dvejus ir pu
sę metų atvykęs iš Anglijos ir 
dabar N. Anglijos konservato
rijoje studijuojąs dainavimą. 
Solistas padainavo St. Šim
kaus “Tamsiojoj naktelėj” ir 
“Oi kas”, arijas iš operų: Ver
di — Simon Bocanegra, Mozar- 
to — Figaro vestuvės. Pianinu 
palydėjo J. Kačinskas. Solistas, 
nors publika ir nesigailėjo plo
jimu, nieko nekartojo bissui. 
Jo balsas šviežias 'ir malonus.

Irena Nikolskytė, studijuo
janti dramos meną Bostono u- 
niversitete, padeklamavo lietu
viškų poetų: Maironio, Braz
džionio, Miškinio, Binkio ir ki
tų eilėraščius, pavadindama 
juos Lietuvos vaizdais. Jos me
niškai perduotų poetų žodžių 
buvo visiem miela klausytis.

Toliau buvo vaišės, kurias

3 vai. po- 
Yorko uoste, į< 

trumpom vaišėm, susitiks su 
M. Pečkauskaitės Brooklyno 
moksleivių ateitininkų kuopos 
valdyba ir nariais.

— Akademinio Skautų Są
jūdžio stovykla šiemet bus bir
želio 28 — liepos 5 Hudson 
Springs Park, Hudson. Ohio. 
-Gali dalyvauti visi ASS nariai, 
jų šeimos, o taip pat vyresnių-^,__

:jų klasių gimnazistai. Stovyklai 
rengiama JAV ir Kanados aka
demikams skautams. Ja rūpina
si ASS Clevelando skyrius. Vi
sais reikalais kreiptis į pirm. 
Vyt. Kamantų, 508 E. 125 St., 
Cleveland 8, Ohio, MU 1-6767.

— Jonas K. Karys (408 Park 
Ąve., Bridgeport 4, Conn.) ati
davė spausdinti ilgų metų savo 
darbą “Senovės lietuvių pini
gai” (istorija ir numizmatika; 
iliustruota šimtais paveikslų) 
Veikalas apima visus mūsų pro
senolių ekonominio santykiavi
mo įrankius, vartotus nūo gi
liausios senovės, tragiškojo Di
džiosios Lietuvos kunigaikštys- 
tės galo. Turinyje: primityviš
kos mainų priemonės (akmens, 
kaulo, metalo padargai) ginta
ras ir jo dirbiniai) antkakliai, 
segės, kit. puošmenos; kiaunių 
kailiukų “pinigai”); liedintos 
sidabro “kapos”; senos romėnų, 
arabų, kitų tolimųjų kraštų mo
netos, garsieji Pragos grašiai; 
viduramžių Lietuvos kunigaikš
čių monetos; pinigai iš unijų 
su Lenkija laikų; lietuvių tau- 

. tiniai ženklai (jų istorija bei 
heraldika). Spausdina Immacu- 
lata Press, Putnam, Conn. Pa
gal susitarimą, knyga išeis iš 
spaudos dar šį rudenį.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ Stebint ir džiaugiantis lenkų 
GYVENIMO f chorų organizacija ir'^os veik

lumu,-tenka apgailestauti, kad 
lietuvių chorai nesusbūria į pa
našią sąjungą, kurį bendram 
darbui sujungtų visus žymes
niuosius mūsų chorus.

Lenkų dainų šventės metu 
vyks ir tradicinės chorų varžy
bos lenkų kardinolo Hlond tau
rei laimėti. Įdomu, kad sudary
dami chorų varžybų teisėjų ko
misiją, lenkai, kaip kad lietu
viai daro, pakviečia žymiausius 
Chicagos amerikiečius muzikus 
Šį kartą tarp vieno lenko ir 
trijų amerikiečių muzikų teisė
jų pakviesta ir mūsų Alice Step 
hens, susilaukusi išskirtino pri
pažinimo.

Į lenkų dainų šventes chorai 
važiuoja savo lėšomis. Gautą 
pelną dainininkų susivieniji
mas skiria muzikos stipendi
joms, gaidoms leisti ir apmo
ka salių nuomą, kada paskiri 
jų chorai eina į tokias vietas, 
kaip Carnagie Hali New Yorke, 
Orchestra Hali Chicagoje ir surengė moterys, sunešdamos 
pan.

Aną dieną su bičiuliu Alb. 
Dzirvonu atidžiai išstudijavam 
mielą, įdomų ir stiprų "Darbi
ninką". Laikraštis savo turiniu 
ir išviršiniu veidu mus taip stip 
riai sužavėjo, jog abu pasiry
žom “Darbininkui” dešimtį nau 
jų prenumeratorių surasti. Ar 
pavyks? — parodys ateitis. Bet 
pirmasis jau yra — mokyt. D. 
Velička. VI. Rmjs

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sherwood Gardens esantieji pijos kunigų prižiūrimi vaiku-

Gražioj vietoj prieš parką

LOS ANGELES, CALIF.

BAKERY FOR SALE

Jamaica

Phone Darbininkas GL 5-7281
K.C.

Užsiminus savuosius chorus,

Varšuva

darius ją ir teritorine parapi- Los Angeles, 1959. V. 16.

ją rems.
5) Katalikų organizacijos ar

ba jų vadovai bei pavieniai lie
tuviai katalikai, dabar ir ateity
je darydami žygius parapijos

1939 Varšuvoje buvo apie ties yra apylinkės tikinčiųjų tautos priešai 
1.300.000 gyventojų. Antrajam 
pasauliniui karui pasibaigus gy-

pasikeistų Ji ir toliau lieka 
lietuvių parapija, kuriai pri
klauso visi lietuviai katalikai,

Jonas Obelinis 150,000 gyventojų. (P.S.)

nų šventę. į kurią suvažiuos 30 kaip kardinolo yra planuojama reikalais, visuomet tariasi su 
. . ------ «■ — ’ savo dvasios vadais.

6) Nepagrįstos kalbos bei ge
rai neapgalvoti žygiai, nors ir 
gera valia daromi, erzina žmo-

kurias aukojo jubiliatas arki
vyskupijos katedroje, dalyvavo chorų su jooo choristu. šventę ir t*u0 atvejU j0's status quo ne
daug vyskupų ir kunigų. Po pa-  •- —- J J h v c
maldų Emerson viešbutyje bu
vo iškilmingi pietūs.

kietis verslininkas. Linos Mika- 
lavičiutės kruopščiai paruoštas

Whole Sale & Retail 
Good Business section

eile chory sukakčių.

dzis ir Vytas Viliūnas.
Kun. Jurgis Degutis, ilgesnį meno ratelis padeklamavo ei- F 

laiką išbuvęs Šv. Andriejaus lėraščių ir padainavo lietuviškų liarėjo. 
parapijoje, keliamas į šv. Ra- dainų. Po to, buvo procesija į 
polo parapiją. Klebonas kun. bažnyčią ir Dievo Motinos — Ateinančios žiemos sezonas nnpr). ieictpiopc
Juozas Čepukaitis pakvietė pa- Gegužės Karalienės statulos vai Chicagoje bus atžymėtas visa į ų p - ’ -
rapijiečius į kun. J. Degučio iš- nikavimo iškilmės, 
leistuvių bankietą, kuris įvyks 
gegužio 24 d. 6 vai. vak. šv. 
Andriejaus par. salėje. Kun. J. 
Degučio vieton atkeliamas kun. 
dr, Bernardas Šimkus iš ŠV. 
Jurgio parapijos. Kun. Leonas ] 
Peciukevičius paskirtas į šv. į 
Jurgio parapiją. ]

Pavasarinei rinkliavai ruošia
si Balfo skyrius. Valdyba buvo 
sukvietusi organizacijų atstovų 
pasitarimą rinkliavos planams | 
apsvarstyti.

Mylitos Balčiūtės ir Valterio 
Vengelio jungtuvės įvyks gegu- . 
žio 23 d., 11 vai. ryto, šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje.

Bendruomenės gegužinė — 
piknikas įvyks birželio 7 čiapo 
ūkyje, ten pat kur piknikas bu
vo praėjusiais metais. Pradžia 
12 vaL

Baltimorės miesto šiaurinėje čiai visą dieną praleido parke 
žaizdami įvairius žaidimus. Ber
niukams daugiausiai patiko žais 
ti su sviediniu erdviose parko 
pievose. Kiti aplankė netoliese 
esantį zoologijos sodą.

jau išeivijoje — Chicagoje, 
švenčia dešimtmečio sukaktį. 
Nors vyrai dabar smarkiai už
siėmę besiruošdami Wagnerio 
“Skrajojančio olando” spektak
liams, kuriuos stato Chicagos 
Lyric opera, pasikvietusi į tal
ką mūsų vyrus, bet dešimtme
čio sukaktuvėms bus ir opera 
lietuvių kalba, šia proga įdomu 
prisiminti gautas žinias iš Vil
niaus, kad ten operos kolekty
vo tarpe eina kalbos, jog išei
vijos lietuvių opera meniniu ly
giu yra pralenkusi priviligijuo- 
tą ir palyginus neblogai apmo
kamą ir išlaikomą Vilniaus ope
rą. Ir dar prie to: mūsų Cannen 
spektaklius paminėjo 11 ameri
kietiškų dienraščių ir savaitraš
čių. Taigi, ar opera nereikalin
ga mums ir propagandiniu at-

dalyje yra viena gražiausių apy
linkės vietų. Daugelis lietuvių 
šią puikią vieta lankė ir grožė
josi gėlių spalvingumu.

Suaugusiųjų parapiečių gru
pė pereitą sekmadienį, gegužės 
17, turėjo išvyką į valstybinį 
parką (State Park). Milžinų me
džių pavėsyje ekskursijos daly
viai praleido malonią popietę. 
Ekskursijai vadovavo šv. Al
fonso parapijos vikaras kun. 
J. Antoszewskis. Visi grįžo la
bai patenkinti.

Mokyklos vailučiM piknikasu ■ y- • umorę o.ou vai. vaK. įsvysai žvilgiu? O apie meninius laime-
biUetus įsigyti Parapijos jimUs taip pat kalba muzikos

zes 20, Druid HIH parke. Para- klebonijoje. Kaina ten ir atgal kritikai
3 dol. *

Baltimorės arkivyskupo Pr. Užsjminus savuosius chorus, 
Keough sidabrinis jubiliejus mįntysna sugrįžta lenkai. Gegu- 
buvo minimas ketvirtadienį, ge- gg Masonic Temple, Chica- 
gužės 21. Iškilmingose mišiose, goje, lenkai rengia 32-ją dai-

OSTERVILLE MANOR, Ine., VASARVIETĖ,
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti. .

Mūsų *ūkis — VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POI LSI 
Si vasarviete naujai atremontuota, turi 60 kambariu su visais Ž 
poilsiui reikalingais įrengimais. — Dėl smulkesnių informacijų 
ir kambarių užsakymo kreiptis iiuo adresu;

OSTERVILLE MANOR 
OSTERVILLE, CARE COO, M A SS. 
Tel.: GArdcn 8-6991

Sodelės ateinanti sekmadienį, 
gegužės 24, ruošia išvyką į 
Longwood Gardens prie Wil- 
mington, Delaware. Autobusai 
su ekskursantais išvyksta nuo 
šv. Alfonso parap, salės 10 v. 
ryto. Nuvykstant pakelėje sus
tos pavalgyti pietus, o grįžtant 
— vakarienę. Grįš atgal į Bal-

rengia lenkų dainininkų susi
vienijimas Amerikoje, įsteigtas 
1889 gegužės 13 Chicagoje ir 

Evelyn Višinskaitė, akordeo- šiemet švenčiąs 70 metų sukak- 
nistė. kuri akompanuoja ir mū- tį. Į šį susivienijimą įeina visi 
sų tautinių šokių grupei, perei- lenkų geriausi chorai, ir be šu
tą mėnesį buvo gražiai įvertin-

pyragų ir įvairių skanėstų. Vai
šes tvarkė St. Leimonienė ir 
P. Kaladienė.

Šventė baigta šokiais, ku
riems grojo Petro Pauliukonio 
orkestras. Nuotaika buvo pui
ki.

Už šią gražią šventę esame 
dėkingi jos organizatoriams, y- 
pač dr. P. Kaladei, stud. Sigi
tui Leimonui ir kitiems. parduodamas 6 šeimų mūrinis 

J-P- namas, 804 Macon St. Brook- 
’ lyn 33, N.Y. Suinteresuoti tesi

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

Sv. Kazimiero lietuviy ja, tuo pačiu kardinolas nori _ 
parapijos klebono pareiškimas suteikti jai pilnos parapijos tei

ses ir privilegijas, nepakei- 
čiant jos buvusį status quo ir 
teisių.

4) Bažnyčios vadovybė yra 
pakartotinai pareiškusi, kad lie
tuviai savo bažnyčią lankys, 
naudosis jos patarnavimais ir

Paskutiniu metu plačiai kal
bama ir periodinėje lietuvių 
spaudoje rašoma, kad, girdi, 
vietos kardinolas rengiasi pa
naikinti Los Angeles šv. Kazi
miero lietuvių parapiją. Tuo 
reikalu pareiškiame:

1) Niekas lietuvių parapijos 
uždaryti nesikėsina ir jokių pa
keitimų joje nėra įvykę.

2) Padarius Los Angeles šv. 
Kazimiero parapiją teritorine, 00
gyveną Los Angeles aridvysku- nes bei didina įtampą ir tas 
pijos ribose. Planuojamos mū- dažnai pakenkia ne tik žmonių 
sų parapijos ribos saistytų tik religiniams, bet ir tautiniams 

sivienijimo niekam nevalia pa- nelietuviu kilmės katalikus, e-- reikalams, dėl kurių taip karš
ta dviejuose pasirodymuose Ka- našių švenčių ruošti. sančius tose ribose. Kadangi tai sielojamasi. Iš to sau kre-

mūsų bažnyčia yra toli nuo ki- ditą pasididina tik-įvairaus 
tų bažnyčių ir dėl tos priežas- plauko liberalai bei religijos ir

talikų universitete Washington, 
D.C. Koncertuose grojo akor
deonu ir klernetu.

Kun. Ant. Gražulis, MIC, šv.
Alfonso parapijos vikaro kun.
A. Dranginio pusbolis, išventi- ventojų liko tik apie 140,000.
namas kunigu šeštadienį, gegu- 78 procentai triobėsių buvo su- vimą mūsų bažnyčiai, 
žės 23. Įšventins vysk. V. Briz- griauta, iš buvusių 800 visuo-

lankoma ir remiama, todėl kar- 7) Labai prašome visuose pa- 
dinoias, duodamas jai ribas, no- rapijos reikaluose taikintis prie 
ri teisiškai pavesti jų aptama- parapijos vadovybės ir laikytis 

jos direktyvų.
3) Be to. iki šiol mūsų para- „ ,

gys Chicagoje. Primicijos bus meninių pastatų teliko vos tik pija buvo tik misija. Ji neturėjo . . M.n* J,°n*A • • i?*T’
| gegužės 31 New Philadelphijoj, 10. šiuo metu miestas pilnai tautinės parapijos įkūrimo sta- X)s ‘ n8e,es sv. Kazimiero liet.

- atstatytas ir jame yra apie 1, tus ir dokumentų. Todėl,.pa- parapijas klebonas

LOOK
BOTH WAYS

flalkmg or driving, keep atert. 
Automobdes kili people. 
We likę people.
VVaityoj to stayalive.
Ycuf protection i$ our busmess.

ALBERT F. PETERS
Office: 

116-55 QUEENS BLVD. 
FOREST MILLS. N. Y. 

Vlrginia 3-1477

*tHtf M
Mtum Kernu h iw»rwn cmnrt 

■artM. C«WKt««l
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LB nutarimai
j .(Atkelta iŠ 4 psl.)

dar riėra tapę įprastine parei
ga, o tebėra, palyginti, tik ne- 
didelės išeivijos dalies prakti
kuojama tautinė dorybė. Dėl to 
suvažiavimas skatina LB orga
nus padidinti tautinio solida- 
gas ir nuolat 
miausio būdo 
surinkti.

' Suvažiavimas
sus tautiečius, prašydamas per
žiūrėti savo abejingumą tauti
nio solidarumo įnašams’ir šią 
mažiausiąją tautinę prievolę sa
vajai bendruomenei atlikti lai-

jieškoti tinka- 
šiems įnašams

kreipiasi į vi-

Suvažiavimas primena, kad 
tautinio solidarumo įnašų mi
nimumas anaiptol nevaržo dau
giau pasiturinčių lietuvių prisi
imti savo padėtį atitinkančią į- 
našų normą.

Suvažiavimas skatina LB a- 
pylinkės šalia tautinio solida
rumo įnašų prasimanyti ir kitų 
pajamoms šaltinių.

Suvažiavimas prašo LB apy
linkes ir apygardas teikti cen
tro vąįdybai savo visos pinigi
nės apyvartos apyskaitą, kad 
centro valdyba galėtų susidary
ti visos bendruomenės finansi
nės padėties vaizdą ir pagal 
realius duomenis planuoti LB 
veiklos programą. - «. .....

Pasveikinti gen. konsulą 
laisvinimo veiksnius

Suvažiavimas nuoširdžiai svei 
kiną Lietuvos generalini kon
sulą New Yorke Joną Budrį, 
sulaukusį garbingos septynias
dešimt metų amžiaus sukak
ties.

Suvažiavimas sveikina visus 
Lietuvos laisvinimo darbą dir
bančius veiksnius, linkėdamas 
jiems vienybės ir susipratimo 
tame didžios reikšmės darbe.

5. Padėkoti spaudai. LE 
veikėjams ir bičiuliams

Suvažiavimas taria padėkos 
žodį lietuvių spaudai ir radijo 
valandėlių vadovams už para
mą LB idėjai ir veiklai. Savo 
ruožtu suvažiavimas akina-lie
tuvių išeiviją visada atsiminti 
lietuvių tautos kovas ir aukas 
dėl spausdinto lietuviškojo žo
džio ir jį čia, laisvėje, brangin
ti ir remti, ypatingai brangin
ti ir remti jaunimo spaudą, o 
pirmiausia vieninteli lietuvių 
vaikų žurnalą "Eglutę".

Suvažiavimas taria padėkos 
žodį LB centro valdybai, švie
timo tarybai, New Yorko apy
gardos valdybai, lietuvėms se
selėms — mokytojoms, litua
nistiniu mokyklų mokytojams< 
mokiniams ir mokinių tėvams 
lituanistinių mokyklų rėmė
jams. lietuvių parapijų lietuviš
kiems klebonams ir visiems 
išeivijos lietuvybės puoselėto
jams bei gaivintojams, visiems 
LB darbininkams — už pas
tangas ir atsidėjimą LB užda
viniams.

Suvažiavimas taria padėkos 
žodį visiems jį sveikinusiems 
ir padrąsinusiems darbui.

J. Šlepetys 
New Yorko LB Apygardos 

Pirmininkas

K. Barzdukas 
Suvažiavimo Sekretorius

New Yorkas. 1959 m. geg. 14

RELIGIOUS

. Compteto Outfitter* t* ttee Sictariioed 
CONVZNT AND RBCTORY SUPPLIES 

SWEATERS. SHAWLS. LVGGAGE 
SEMINARIAN supplies. gifts

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ine.
Note Our New Addrees

89 Chambers St, New York 7, N. Y. 
WOrth 2-1032 * ’

WATERPROOFING 8PECIALI8T 
Basement* - Residential • Induetrial

AU Work Guaranteed 
C A K 

JAmaiea 8-1825
If no answer — OL 7-8679

READING 
CLINiC

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELEN1S 

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

CHINA?
WHY NOT CAROLINA

For Further Information 
Write: Rev. Mother Superior.

Sisters of Charity of Our Lady of 
Mercy. P. O. Box 3345. Charleston. 
s.e.......... -. “ ' -

have recently established their first 
novitiate in the United States. 
Generous young women willing to 
be formėd to the religious life ac- 
cording to the spirit of the gentie 
St. Francis de Sales and to devote 
their lives to the teaching or mis- 
sionary apostolates are invited to 
vvrite to

Sister Superior, 

Vilią Aviat, Childs, Maryland

GRAOUATION &. 
ORDINATION GIFTS 

THE
BOOK and 

294 Clintcn
MAin 2-7287

Open ŠT to 9. Mon. thru Sat.

G R A i L
ART CENTER
Avė., Brooklyn

CAMP SCENIC, 
for Emot ionally
Campins in a thorapoutic

Raquette Lake. N. Y. 
Dist«rb.'d . Children. 

Smai! 
"n,up< - sreared t<> individual child. Psy-
chohųiira) snp>'n-tsion. Canip nurse. Ajres 
3 to H. co-ed. Fre<» Irom p«,Il»-n and 
p<>ison ivy. Rat^s: 8 wk.o—$550. 6 wkss-r- 
$415. 5 -wks-«-$345. 4 vks—$275. 3 wks— 
$210. Wrt. Dorotby Bess. 2046 Ryer Avė. 
Bronx 57. Dept. L. New York. TR 8-2075

WESTCHESTER 
DAY CAMP 

SCARSOALE
BOYS & GIRLS — AGES 3-10

• Swimming • Arts 8. Crafts
• Pony Ridės • Hot Lunch
Ali Camp Activities - Transporta
tion Provided Direct - 40 Minutes. 

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

CLEANING SERVICE

PROFESSIONAL 
HOUSE CLEANING SERVICE

Offices - Wondows - Walls - Floors
Reasonable Rates

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

MO 7-9064

FLOOR SANDING & FINISHING. 
STAIN SHELLAC. FABULON, 

WAX — ESTIMATES
Special Consideration Given to 

Religious Institutions
HARDWOOD FLOOR SERVICE Co. 

BA 3-3067

ALLEYS CLEANED - CELLARS 
CLEANED - RUBBISH and OLO 

FURNITURE REMOVEO

Reasonable Price 
Phone SH 8-9180

Special consideration given to 
Religious Institutions

MOVING

HALL’S MOVING CO.

(Established 1920) 
Interstate and local Moving 

Stora ge — Heavy hauling & rigging 
Reasonable

«3'f reguliaraus ir ll4% extra)

SKAIČIUOJAMAS 
METŲ KETVIRČIAIS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk*

MVINGSMNK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

135 Eroa<hvay prie Bedford Avenue 
►39 “lasdern Parkway prie Nostrand Avė 
Member Federal Ineurance Corporation

Have a Home Improvement Prob- 
lem? We Can Sotve it at a Reaeoa 
able Gost. Converaations - Kitchens 
- Garages - Roof s - Violations re- 
moved - Add mare rooms. 10 years 
u-ritten guarantee. Fręe estimates. 
Bdpo Conetruction Corp. 186 Avė. T 
Brooklyn, N.Y.. Hl 9-3123. CaU day 
or night including Sunday.

PLEASANT HOME
FOR E^DERLY PERSONS
NEEEHNG ASSISTANCE.

McDade, Lic. practical nurse
FL 7-7384

Between 5 and 9 PM.

ISLANO CONTRACTOR 

LEVTITOWN AREA 
Exten»ions, Atties, Oocmers 

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

SU 1-7662—Altem. call WE 1-8636

J. M. Carpenter Contracting Co. 
Specializing in: 

Home Modemization - Alterations 
Kitchen Cabinets - Carpentry 

We Design To Your Specifications 
ALL WORK GUARANTEED 
Estimates Cheerfully Given *

1195 Nostrand Avė. PR 2-7255

GENERAL CONTRACTORS 
Rockwool Insulation - Shingling 

VVaterproofing - Weatherstripping 
Roofing-Siding-Painting-Pointing 

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

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

MA 2-4969

EXPERT WORKMANSHIP 
on ATTICKS - BASEMENTS 

EXTENSIONS 
Reasonable Prices 

EMIL BONGE 
1106 H teks vii le Rd. 

Massapegua, L. I. N. Y. 
PY 8-4838

BASEMENT EXHIBIT
Visit our finished basement exhibit 
9-5 daily including Sat. Specialists 
in atties, basement. dormers & e.x- 
tentibns at sensible prices.
American Basement & Attic Ine., 

214 Palmer Avė.. Mam’k. opp. P.O. 
Tel.: OW 8-6920 — 24 hr. Service

CERAMIC TILE WORK
Luxury Bathrooms & Kitchens 

Free Consultation Service 
for Remodelling and Alterations 

Ali Work Guaranteed — Ėst. 1908
CANNUSCIO TILE CO. INC. 

FReeport 8-2462
Night phones: PY 8-3891; PY 8-8588 
1848 Lansdcwne Avė., Merrick, N.Y.

APARTMENTS

IMMEO. OCCUP.

S T I N G S 
O U S E

162nd STREET88-35
BUTLDING-OPENING 

Special Offer 
RENT NOW & LIVE

2 MONTHS RENT FREE

for .... $109
for .... $128
for .... $145

PLŪS
FREE Air Conditioning
(Living Room and Bedroom)
FREE TV Antenna 
FREE Gas 

2rg Rooms
3 Rooms
4 Rooms

Basement Garage and 
Professional Apts. Available

See Our Oecorator-Furnished 
M odei Apartments

AN IDEAL LOCATION 
35 MIN. TO MANH.

This lujcurious new 6-story elevator 
apartment house is situated on a 
quiet tree-lined Street of private 
li«Mnes and within short walking 
distance of:

— IND SVBWAY — 2 Mocks
— BMT SUBWAY — 2 blocks
— JAMAICA BUS TERMINAL - 3 blocks
— JiACY S. GERTZ 4 OTHER SHOPS 

TN JAMAICA <Queens largest shop- 
pinz City). THEATRES. ‘Etc—3 blocks

— JAMAICA RACETRACK — 10 minutes
Agent prem. daily & Sun. !» AM - 8 PM 

JAmaiea 6-9185 
Directionn: A<tt» — On Hillside Avė., to 

162 St.: tum South 14 Mk.

S O R P. E N T O 
RESTAURANT A PIZZERIA 

216 Avė. *A' (Bet. 13th & 14th Ste.) 
SEA FOOD e WINE e BEER 

AIR-CONDITIONED 
Delivery only Stnyvesant T<nm area 

Call OR 7-9957 
Open 11 A.M. - 1 A.M. 
Fri.. Sat. 11 A.M. - 3 A.M.

WINE AND DINE IN TRUE 
TTALIAN FASHION

In The Heart Of Little Italy

ITALIAN RESTAURANT 
72 K.enmare St. Nr. Mott A Center 
CA 6-8539 Closed Tties.

“Statenlsland** Newe*t" 
P ALE R M O' 8 

Charcoal Haven 
Choice Char-Broiled 

STEAKS, BURGERS. FRANKS 
Cor. Vtotory * Rlchmond Avė.

BAYSIDE KOMES 
Twe Family Brick Semi-Attached 

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

Gas Hot Water Heat. No Basement 
828480 — 20% Oown

You can have 6 roonas, garage. heat. 
etc. and carry this house tor $85 per 
mo. and in 25 years it’s all yours 
Free and Clear.

20211d St. £ 46tb Rd. 
BAYSIDE, N.Y.C.

TeL: BAyside 5-9889

HILLCREST
NURSING HOME

In a beautiful setting overlooking 
the Delavvare River, only 72 miles 
N. Y. C. Complete facUities with 
homelike atmosphere. 5 mn. walk to 
town. 24 hr registered nursing) su- 
pervision. Modem accomodations for 
convalescėnt and senior citizens.
Rates: $50 to $65 wklv (semi-pvt) 

MILFORD. PA.
Tel.: 7711 or 9831

H. W. MALE’FEMALE

DISH VVASHERS (2)

at CARL HOPPL’S in Baldwin. L.I. 
Steady work - Good pay - Vacations 
and all benefits. Appiy at

VALLEY STREAM PARK INN 
130 West Merrick Rd.

Vallev Stream, L. I. N. Y.

Maisto tikrintoja ir kasininkė
Geriausios sąlygos. Prisistatyti as
meniškai, 
pietus.

Nuo 9 iki 11 vai. prieš

KARL HOPPL

100
Baldwin,

W. Sunrise Highvvay

L. I. B A 3-9811

REIKALINGA TARNAITĖ

Gyvenimas šeimoje. Geriausios sąly
gos N. Yorko miesto aplinkoje. Nuo 
30 iki 50 dol. savaitinio atlyginimo, 
plūs kambarys ir maistas. Susisieki
mui kišenpinigiai duodami iš anksto. 
Skambinti (Collect call): PI 2-4905; 
Rašyti: P. Ardei Domestic Agency, 
39 Kast Jericho Tpke. Mineola, N. Y.

Steady - Good Salary - Sleep In - 

Own Room - 2 Adults - 2 Children

English speaking not necessary

HU 7-3179

.raodmg speod ond 
comprebeasion. Prepore for 
succeu in yovr eoreer, 
Rogents, CoHege Entrance or 
Civtl Service Examinotions.

ŪSE PERCEPTOSCOPE 
lotos* elertroaicoMy 
controHed reodiou 
inipraveineot iastrument,* 
Bosb Mrord oetron, 
Klm t^chakfut.

24 HOUR COURSE-3 SESSIONS 
faee.15 - Mm M > MM.4ri.

-Jtfyt-Myžl j S va-12 MM 
22 UroSOMS S-12MM

$40 fee indudes All Books 
Į O7EN TO THE PUB1K~| 

16C0URTST.,B,KLYN1,M.Y.
Tftkmgle 5-1200 EXT. 12

NURSING SCHOOLS

BENEDICTINE HOSPITAL 
SCHOOL OF NURSING

KINGSTON, NEW YORK 
FEderal 8-2500

Conducted by 
SISTERS OP ST BENEDICT

Registered by the Regents of the 
University of the State of New York

Full Accreditation 
National Leagne for Nursing

Classes Start in Seotember
APPLY NOW FOR 
FALL ADMISSION

Reąuirements :

Accredited High School Diplomą 
With Tv’o Years of Science;

17 to 30 Years of Age

St. Joseph’s Hospital 
Syracuse, N. Y., Pediatrics 

St. Vincent's Hospital 
of Westchester 

Harrison, N. Y., for Psychiatry

AUTO RAD1ATORS

AMERICAN 
AUTO RADIATOR CO.

“THE ORIGINAL BING”

2-3 Hour Service
ALL WORK GUARANTEED
3640 PROVOST AVĖ.

(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979 
EUROPEAN MOTORS 

1507 Coney Island Avė., 
CLoverdale 8-6330 Brooklyn, N.Y.

BODY & FENDER 
COMPLETE REPAIRS 

24 HOUR TOVVJNG SERVICE 
AT REASONABLE 

VICTOR’S SERVICE 
115 So. Terrace 

Mt. Vernon. N. Y. —

PRICES 
CENTER 
Avė.
MO 8-7034

Exceptional Properties
$185,000—Connecticut. Hartford Co. — Magnificent Hillside Estate 

Norman style stone mansion; 10 palatial rooms. Sur- 
rounding terrąces command spectacular views over wide 
Connecticut Valley. Iron gates with stone pillars give 
entrance to 25 beautifully landseaped aeres. Caretakers 
lodge. garages, pond, swimming pool.

$175,000—Southern Conn. — VVaterfront estate with own 750 ft. 
private harbor; can berth 25 boats. 100 ft. yacht. Solid 

brick residence of ten beautiful rooms: heavy Steel beams. 
rooms and wide terrace finished in exquisite eraftman- 
ship, fireproofed. Huge stone fireplace domir.ates 28 ft. 
Living room. Guest house, harbor, masters home, studio. 
Few minutes off Connecticut Thruvay.

NEVILLE REALTY CO.
75 DEERFIELD RD., WINDSOR, CONN.

Tel.: Hartford Exc., JAckson 7-7992

SISTER-SERVANTS OF THE MOLY GHOST 
OF PERPETUAL ADORATION

("Pink Sisters") a contemplative congregation devoted to the 
sublime Service of perpetual adoration of the Blessed Sacrament. 
In this congregation there is a wholesome altemation of prayer 
and work. 'Die D i vi n e Office (Roman Breviary» is recited in ehoir 
at intervals throughout the day. Our Holy Rule. finai Papai ap- 
probation in 1950. is such that the normala American giri has no 
difficulty in follo\ving it. Those who are interested in spending their 
life for Che glorification of the Blessed Sacramendt, for the saneti- 
fication of the priesthood. and fodr the Propagation of the Faith 
may appiy for further Information to .one of the follou-ing:

Convent of Divine Love, 2212 Green St., Philadelphia 30, Pa. 
Mount Grace Convent, 1438 E. Warne Avė., St. Louis 7. Mo.

Adoration Convent of Divine Love, 
2630 Exposition Blvd., Austi n 3, Texas

CAMP L A VIG E R I E 
ON LAKE KUSHApUA 
ONCHIOTA, NEW YORK

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

SEASON: JUNE 27 - AUGUST 29 
CAMPING, CRAFTS. WATER SPORTS 
$45 per Week Seasonal Rates

For Information ivrite:
THE WHITE. FATHERS

1624 21st Street N.W. Washington 9, D. C.
In New York call MAIn 4-6287 —■ In New Jersey: Liberty 9-4526

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

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

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

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

Kreiptis —

Joseph Andrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVrEN 21, N. Y.

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

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

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine. i
118-125-130 ORCHARD STM GR 5-4525 \

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 1
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS J 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK* 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje i 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arta i 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

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

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

n harkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. 
Maišytos tr raynnmės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(urholesale) kainomis.

K and K FABBICS
1IS8 East Jersey Street.

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutą

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainemb

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SI PERIOR PTECE GOODS CORP.
200 O re ha rd Street, New York 2, N. Y.

AL 4-8319

Call.GR


DISPLAY 1113 Mt. Veęnon Street

PARTY MAKERS

TAImadge 9-3588 CANOE PLACE INN
PUNCH SODA COFFEE PARTY GAMĖS & PRIZES

280 Chesnut Street
ALL YEAR ’ROUND HOTEL ►

featuring

PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojasCAKE and ICE CREAM

74 Providence Street
ALL SOCIAL FUNCTIONS

Phone for rates:
HAmpton Bays 2-0150

Lead the way to 
Long Isiand's finestTHE HILLSIDE TAVERN 

at 950 Van Duzer St.
Staten Island, N. Y.

Daily - Weekly - Yeariy 
Gracioug Contry Dining 
Restaurant open daily

Branch of (Manh., Oueens, Bronx, Westchester & Conn. Party Makers)
WEDQINGS — SHOVVERS — CHRISTINING — CLUBS 
BlRTHDAYS — GRADUATiONS — OFFICE PARTIES

CHIPS 
RYE & WHITE 
ROLLS.

Cocktail Lounge 
Complete Parking Facilities

4 PRIVATE BANOUET ROOMS 
accommodating 10-1000

HALLS. MUSIC. WAITERS ON REQUEST 
PLATĖS - FORKS - SPOONS - NAPKINS - TABLE CLOTHS - CUPS

SUMMER RESORTS

S

FASKo Rytų Sporto Apygar
da pavedė Bostono LSK Daina
va įvykdyti birželio 6-7 dieno
mis Bostone, Rytų apygardos 
antrojo rato varžybas, kurios, 
apims: lengvąją atletiką, lauko 
tenisą, futbolą (soccer) ir plau
kymą. Varžybose gali dalyvau- . 
ti per Rytų Sporto Apygardą 
registruoti sporto vienetai ir

m. sportininkų registtacijos 
prievolę. Klubai ir pavieni spor 
tininkai, taipogi ir klubams ne-

ruojasi iki gegužės 23 dienos 
pas Alfonsą želvį, 177 H Street, 
So. Boston 27, Mass.

Jauniams gimimo riba:. 1941 
sausio 1 d., jaunučiams: 1943 
sausio 1 d. Varžybų dalyvius 
maistu ir nakvyne aprūpina 
LSK Dainava. Smulkesnių žinių 
apie varžybas (laiką ir vietą) 
teirautis per sporto klubus, ku
riuos tiesioginiai informuoja 
LSK Dainava.

Futbolininkai dar vis žaidžia.

ISLAMO OCEAN RIDGE. Beauti- 
r oeeaa A bay front community.

Direct ferry aerriee. Custom housea for 
sale or HBt. For Desriptive Brochure ‘L‘

tų, viso 53 žaidėjai. Labai stip

riui pavyko iškovoti pirmą Ne

IN CATHOLIC AREA of Bay Shore 
Channing IG-rm. house sėt in beau
tiful 175x200 yard. In excellent cood. 
Outside nevrty painted. Convenient

lygiomis. Pernykštis laimėtojas, rages. Super potentiaJL **A many 
splendored** home. $25,000. Cl 7-2120

IN ST. ANTHONVS PARISH, in COM- 
MACK. L L — $16.980; terrific buy; 3 
yr. large split leve!, taršė veatibule. 1^4 
batha. 3 bedrooms. tnodera kitehen. din- 
nette. largo cathedral Uvtag room. largo

mest. garage. 50* patio. refrig.. vasher. 
dryer. room divider & minoru included; 
refinance or take pver $14.400. G. X. 
mortgage: 'aebool bus available. Have 
purchaaed aaother home. mušt movė. 
FRoeport 9-6000 or FOvast 8-0532.

In HOLV NAME PARISH in Hicks- 
ville NEW PAROCHIAL Scbool go- 
ing up Learby. *50 Levitt ranch in

R epublic
Wine & Liquor Store

S22 Union Avė. BroaMyn 1Ų N. Y.
TeL EV 7-208B

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Pereitą šeštadienį mūsų ma- 
k žūčių ekipa taurės varžybose 

pralaimėjo ukrainiečiam (0i5). 
Jaunučiai įveikė pirmenybių 
rungtynėse Pfaelzer SC 2:1. Į- 
varčius pasiekė Budraitis ir 
Trampas.

Sekmadienį su College Point 
SC žaidė mūsų lietuviškoji rink
tinė. Pasekmė 2:2 aiškiai pa
lanki trečios lygos atstovams iš 
College Pointo. Mūsų įvarčiai 
buvo Klivečkos ir Remezos I. 
Priešininkas sudarė daug geres
nį vaizdą, negu mūsiškiai, ku
rie visi žaidė žemiau kritikos. 
Išimtį sudarė puolime Budrec- 
kas ir gynime jaunis Stanaitis 
su rezervistu Kerekes. Su tokia 
ekipa toliau New Yorko tikrai
gėda ir pasirodyti. welcomes you all ways
6 r J lt will pay you to pay us a visit

Sekmadienį mažučiai ir jau- Ask'frc “&al”
nučiai turi pirmenybių rung- ______________________________
tynęs su German — Hunga- 
rians SC, Metropolitain Ovai. pešt control problem? 
_. . „ , _ , . Don’t Tolerate — Exterminate!
Pirmieji pradeda 12 vai., o jau- Termites, Roaches, Ants, etc., will 
nučiai 11 vai. Numatytos šešta- s011® when y°u caii —

Miscellaneous Iron Works 

WEIHS IRON WORKS 
1512 STILLWELL AVĖ.

„gę trečiuoju,^ 1 tašku žemiau 
Tautvaišos. Po 5 taškus surin
ko V. Palčiauskas ir K. Jankau
skas. V. Karpuška 3^ .

Tautvaiša Chicagos meisterio 
vardą laimi ketvirtą kartą. Jis 
buvo Chicagos meisteriu 1951, 
1955 ir 1956.

Boston S. Globė, gegužės 17 
šachmatų skyriuje' minėdamas 
Gedimino Šveikausko laimėji
mą N. Yorke (USCF Rating 
tourn.) pabrėžia, kad senesni 
Bostono piliečiai atmintų, pir
mas atsitikimas, kad bostonie- 
tis, įsiveržęs į N. Yorką, laimė
tų ten atvirą turnyrą.* Taigi, 
Šveikausko laimėjimas ne tik 
lietuviams, bet ir Bostono mies
tui daro garbę.

New Britain, Conn., gegužės 
24 d. 2 vai. lenkų klubo patal- 

f < ? ^(Nukelta i 8 .

IN CATHOLIC AREA of LEVIT- 
-TOWN „— ’49 Ranch, Large 2-room 
extensū» suitable playroom or home 
Office & workshop; sąuared kitehen, 
many e x t r a s ; attractively land- 
scaped; excellent neighborhood; 
only $13.500. WE 8-5526.

IN ST. KEVIN’S Paristų in FLUSH- 
ING. Detached frauie, 40x100, mod- 
ern kitehen & bath, formai dining 
room, 3 bedrms, wall-to-wall carpet- 

*ing & extras. Tree-lined Street, near 
all churches, schools & transporta- 
tion. Asking $19,500. IN 1-0615.

IN ST. CATHERINE OF SCIENA 
PARISH in FRAN’KLIN SQUARE. 
3-bedroom brick bungalovv. 2-car 
garage, finished bašement, excellent 
condition, convenient to everything. 
$18,300. FL 2-8955.

able buyer. Phone Overbrook 1-4509 
afternoons. ‘

IN SAINT BARTHOLOMEU’S PARISH 
in YONKERS. N. Y. — CORB EXEC 
MUŠT SELL Lovely Cape Cod 4 bedrms. 
9-year old house in Bryn Mawr section 
of Youkers. Just bought new house 
nearer to work due to relocation of busi- 
ness. Just look at these features: GI 4% 
mortgage, low taxes, 2 complete baths, 
fireplace. built-in bookcases. complete 
fire alarm system. large setni-enclosed 
porch. Hi-Fi rm, oil heat, plaster walls 
sepatate garage. Tins is a well-built 
home and has been giveu professional 
care. Price ot S28.50O inciudes: wali to 
wall carpeting. dishwashing machme. 
unusually large twin attic. fans and 
many vther extras. Convenient to all 
scnools. transportation and place of wor-

PAUL’S RESTAURANT
L!QUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

SI Spring St., New Britam, Conn. Tel. BA S-9H1

HICKEY’S SU N SĖT FARM
Shohola, Pike Co., Pa. — Ml 2316 
New Modern Cottages. All conveni- 
ences; 106 aeres of fun; 80 mis from 
N. Y .C.; American cooking, Fishing, 
bathing, hiking, swimming pool. 
Beautiful rooms; privalė showers. 
Church nearby. Rates $40 to $45 per 
week. Children under 10 half pnee. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

BENSONHURST 
2nd SECTION NOW OPEN 
2 Family Brick Homes 
' 5/2 & 4'/2 RM APTS

One block from Catholic Church and 
Catholic Center

Garage and ^ppen BasehAent r-^VĮitb. 
complete Bathroom'- Bašement ėan:- 
be converted to finišlfed Recreation 
Rm - Interior Štairvvay to all levels.

M & M HOMES
27th AVENUE

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

IDEAL FOR RETREAT HOUSE, 
Summer Carnp or Nursing Home 

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

NEptune 4-6383

ln Št7Agnes?Pą3^h- iii ROČK^LLE f 
CEKTRE, N. S. Sriek & shingle col- 
or.ial centre hall, privalė st., 3 bed- 
rooms, 2 full baths, large dinette & 
kitehen, ’į bath. Living room, beau
tiful knotty pine den, dining room, 
finished bašement, ’/j bath, 2-car att 
garage. 2 air-conditioners. $32,500. 
RO 4-8693.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQl'OR STORE

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų Didžiausias 
vyno.

KICHMOND HILL, N. T.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAHEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

Philadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

dienį rungtynės ir senjorams, cunningham 
nes sekmadienį čia žaidžia ang- EXT79*c,|^tonl p? C°’ 
hj profesionalų, komanda West N«wark, n. j. EŠsex 4-8462 
Bromwich Albion su Škotijos ______________________________ _
iškila ekipa Dundee — Ebbets
Field’e.

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

AH«tas. Factory Sale!
CANOPIES for WINDOWS, 
DOORS, PORCHES, PATIOS 

Kaiser Aluminum 
Baked on Enamel

Beautiful Čolors 
Gorgeous Fiber Glass 

FREE ESTIMATES
For additional Information call

M0NTAUK H*WAY on scenic RL 27 b

Hampton Bays, L. I.
Under New Management 

THE FINEST IN CATERING!

PILGRIMAGES

11th ANNIVERSARY 
DORMER SAL LA 8-8570

SAVE! SAVE!
FREE INSULATION DURING

Day-Nite & Sunday
DORMER SALE

WAL - CHR
SU 5-5454

Eguity Awnings Co.
219-13 UNDEN BLVD.

Maldininkų kelionė 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. Y. Tel. LE 4-3856.

CISTOM AWNINGS
All types of avnjings

CANVAS — ALUMINUM — FIBERGLAS for Stores, homes. terraces. patios 
FES: — Mention this ad and get an extra 20% DISCOUNT 

OUTDOOR CHAIRS RECOVERED
CAPBI AWNING & SHADE

•514 20th AVĖ. (near 55th St) Bklyn, N.Y. TE 7-4455 or TE 7-1800

BLACK BYB
V&tof injureseye 
while on your property.

CouldnM>yw.. 
IMessyou have 
Liability Insurance. 
Seeussoon!

ALBERT F. PETERS
Office:

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

VIrginia 3-1477

BtUM ad BBOMTT CMPMT

HENNY’S STEAK HOUSE
FAMOUS FOR STEAKS A SEA FOOD

Special Menu* for Children — Broited Combination* Seafood Ptattėr $1.95
Now Open our Beautiful outdoor Terrace Gardens 

2187 RICHMOND AVENUE GI ^4379
Between Rockland Avė. & Travis Avė. iri New Springville 

Closed Mondays. except holfday*, no reservations weekends or holiday*

SUGGESTIONS. 
SANDWICHES OR BUFFET STYLE 

MEATS - SALADS - CHEESES - ETC.
COLD CUTS COLE SLAW SWISS PICKLES

POTATO PROVALONE PEPPERS
MACARONI HORS OLIVES
TUNĄ POEUVRES MUSTURD
SHRIMP ...^NISHES MAYONNAISE
CRAB MEAT 
TOSSED

HAM
ROAST BEEF
CORNED EEEF
ROAST PORK
GENOA SALAMI
CAPPICX)LA _______ ________
P ASTRA MI CHICKEN LIVER MOUNDS
TONGUE EGG MEAT EALLS
ALL BEEF ANT1PASTO LOX. HERRING

SALAMI AMERICAN SMELTS
TURKEYS ... BACK ON FRAME

Ėvery+hing Beautiful'y Arranged on Pla+ters 
All Es+ima+ss & Deltveries Frėe

24 HOUR SERVICE AT.WHOLESALE PRICES

& DECORATIONS FREE WITH ORDER

WEIIington 3-4949
lf Busy WEIIington 3-0271

BAINTON MEAT & CATERING CO.
Bazaar, Carnival, Circus. Amusement Park & Concession Supplies & Prizes

L0 BONO TRAVEL BUREAU
35-27 — 30th Avenue, Astoria, N. Y.

SEA & AIR TICKETS 
POWER OF ATTORNEY & NOTARY PAPERS 
EMIGRATION & NATURALIZATION 
PAPERS TO RECALL RELATIVES & 
SPECIAL WORKERS 
MONEY SENT TO L I T H U A N I A

FREE CONSULTATION

RA 8-1114

SPĖČIAU LIMITED AMKIVERSARY OFFER!
IAA PILNAI {RENGTAS 

$4 94ov ant JŪSŲ SKLYPO

“Flamingo” tipo — 6'/2 kambarių

Gražus 
ir tvirtai

Išdažymas • Vandentiekis ■ m ij 
šildymas e Elektra r**’’

PILNAI 
JRUOŠTAS 
GYVENTI

Nereikia pradinio T|K
kas mėnuo

v.so $9,985

{mokėjimo!
Aplankykite mOcp parodo* cente, 

— kasdien iki 8 vai. vak. — 
teMadieniai* ir tekmadieniai* 

nuo 11 iki 5 vai. p.p.
Dadnbuilt kai sutaria kam pastatyti 
namus, dalis naudoja 1# "Splitnick” 
namų, kurie bus Išstatyti šia vasara 
Maskvos parodoje.

SEABORD
HOMES, Ine.

NOT JUST material* detivered to 
BŪT a complete! yyour lot

NOT JUST erected on your found- . 
ation — BŪT we build the complete 
foundation.
-NOT JUST an unfinished schell — 
BŪT a complete ready building with 
pair.ting, heating. plumbing and 
electricity.

SAVE THOUSANDS BY DOING 
PART OF THE JOB — OR THE 
COMPLETE ERECTION YOUR- 
SELF._____________________________
TELEFONU NEI LAIŠKAIS UŽSA
KYMAI NEPRIIMAMI. PRAŠOME 
ATVYKTI J MOSU IŠTAIGĄ AS
MENIŠKAI SUSITARTI.

2402 Central Park Avė. (Rt. 100), Ybnkers, N.Y., . DE 7-1635 
In Putnam: Rte. • Coldspring. N.Y., —- COldeprlng 5-3713

New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, Nevr Britain, Cam.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britam, Waterbury ir Hartford, Conn.

S U N N Y BROOK FARM, Beach Lake, Pa. — Excel!ent location, beauti
ful surroundinp*. H. & C. water atl room*, recreation hall, boating, bathing, 
home style cooking. Weekly rate* $31 double, $36 single. Near Catholic 
church. Booklet. Prop. A. VENTURA. Tel. 9104-R-1TO.

WiTER GARDEN TAVERN. INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-8440

Salė vestuvėms. Ir kito-

duodami polaidotoviniai 
pietus. Pirmos rėėies lie- 
tuvHtac maistas prieina
momis kainomis.



|F' Km. dr. J.B. Končius, BaL* 
fo pirmininkas, prezidento Ei- 

gf senhowerio kviečiamas, išvyko 
ff į Washingtoną, dalyvauti Bal- 
M tuosiuose Rūmuose vykstančio* 
R je pabėgėlių reikalais konfe- 
kf rencijoje gegužės 21-22.
Ai Trys lietuviai driUninkai

Gegužės 24, š**madi**nį. BaL 
tų Laisvės Namuose Lietuvių 
Rašytojų Draugija rengia pirmą 
literatūros šventę7 ir premijos 
įteikimą Nev Yorke. Kaip ži
nome, premija paskirta gegu
žės 16. Ji atiteko Kaziui Bra- 
dūnui už jo eilėraščių rinkinį 
“Morenų ugnys”. Jury komisiją 
sudarė L. Andriekus, J. Bra
zaitis, A. Landsbergis, V. Ma-
ciūnas, N. Mazalaitė.

Literatūros' šventėje bus pre- 
Long Island Meno Lygos pato- nujos įteikimo aktas ir litera- 
doje laimėjo premijas. Pov. Pu- tūrinė dalis, kurinję dalyvauja 

l^rinas^ laimėjo premiją kaip^ge- Birutė Pūkelevičiūtė E Mont- 
liausiąs parodoje, Orlovas Ja- realio, Faustas Kirša E Bosto- . 
nušas — už geriausią tapybą, no, Katryna Grigaitytė E Ne- 
Ona Paškevičienė — specialią warko ir Leonardas Žitkevičius 
dovaną už tapybą/ Be to, dar 

?? parodoje dalyvauja: Ed. Krasau 
skas, Sofija Plechavičienė, Jur- 

k ' x gE Juodis. Paroda atidaryta ge
gužės 17 d.

Lt“ "žvilgsnis į praeitį" — bu
vusio Lietuvos krašto apsaugos 
minEterio pulk. J. Žuko atsi
minimų knyga jau gaunama 
Spaudo kioske 280 Union Avė. 
Brooklyn 11, N.Y.

Ten pat galima gauti ir Lie
tuvių Rašyiojų Draugijos šiais 
metais premijuotą K. Bradūno 
knygą “Morenų ugnys”.

iš Brooklyno. Taip pat savo kū
rybą skaitys laureatas Kazys 
Bradūnas. Po - to bus kavutė. 
Kviečiami visi literatūros bičiu
liai. Įeinant aukojama 3 dol. 
Pradžia 6 v.v.

E Iena-Joana Jomantaitė ge
gužės 16 Aušros Vartų parapi
jos

nas
per

Padėka
Kazimiero Žalnieraičio arti

mųjų ir giminių. New Yorko, 
Pennsylvanijos ir Naujosios 
Anglijos apylinkėse plačiai ži
nomas muzikas — vargoninin
kas Kazimieras Žalnieraitis mi
rė gegužės 12. Su gedulingo
mis mEiomis palaidotas E Ap
reiškimo bažnyčios šv. Jono ka- 
pinėsė gegužės 15.

Į laidotuves buvo suvažiavę 
iš tolimesnių miestų artimiausi 
giminės ir vietiniai draugai bei 
pažįstami.

Reiškiama nuoširdi padėka 
mišias aukojusiam kun. J. Pa
kalniškiui. Per mišias giedojo 
vargonininkų trijo: V. Baltru
šaitis. A. Visminas ir M. Liu-

M. O’GARA, išvytas iš Kinijos, vainikuoja Reginą Kulytę kaip sim
boli tų kurie paliko savo gimtus kraštus, bėgdami nuo raudonojo teroro. Kairėje — Irena 
ButrimaitC, toliau Vengrijos ir Ukrainos atstovės.' ,

ANTANAS IGAUNIS PASAKOJA APIE SIBIRU
(Atkelta E 1 psl.) 

vertimas po Stalino mirties e- 
sąs pagerėjęs. Atleisti E vergų 
stovyklų, dalis negrįžta į Lietu
vą, nes ten esą sunkiau įsikur
ti. Sibire liekasi nemaža jau
nimo, lieka ypač tie, kurie ten 
baigė mokslus ir gavo šiokį to
kį darbą.

bažnyčioje susituokė su 
Monastro. Sutuokė klebo- 
kun. J. Gurinskas 11 vai. 
šv. Mišias. Naujos plokštelės

Solistė Lionė Juodytė — Mat
New Yorko Filatelisty Są- hews yra įdainavusi naujų H. 

_F. ir_ Stereo plokšteliiujdbumą 
įu Rūtos choru. Alhume yra 
16 dainų. Eleido Reųūest Re- 
cording Company vardu “Dai 
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn, N.Y., Lie
tuvių Piliečių Klube, 280 Union 
Ąve., Brooklyn, N.Y.; Marie To
toraitis —Cohn, 37 Breveert 
Lane, Rye, N.Y.; J. Stuką, 1264 
White St., Hilkide, N.J.; Alex. 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn, N.Y. Galima užsakyti ir 
paštu.

junga Eleido naują biuletenį. 
Iki šiol jį redagavdTC Motuzas, 
dabar redaktoriumi pasirašo 
Juozas Mulevičius. Biuletenyje 
skelbiamos draugijos žinios, 
pašto ženklų parodos ir apra
šomi lietuviški pašto ženklai. 
Leidžiamas anglų kalba. N.Y. 
Filatelistų Draugija turi savo 
narių ne tik New Yorke, bet 
ir visame rytiniame Amerikos 
pakrašty. Patsai biuletenis 
spausdinamas ir siunčiamas E 
Dunedin, Florida.

Atitaisymas. Rašant apie LB 
rytinio pakraščio suvažiavimą, 
įsibrovė korekūros klaida. Re
zoliucijų komisijoje buvo ne Pr. 
Kulys, bet Br. Kulys. Taip pat 
suklysta, prisiminus Maironio 
šeštadienės mokyklos gedėją. 
Juo yra ne Pr. Naujokaitis, bet 
E. Ruzgienė.

Pareiškimas Balfo Centro 
Valdybos posėdžio reikalu 
S.m. gugužės^ 19 d. Darbinin-

berskis. čia norime padėkoti 
visiems pavieniams asmenims, 
įskaitant Moterų Sąjungos 24 
kuopą už taip gausų skaičių buvo atspausdintas p. V. 
užprašytų mišių aukų. Taip pat Abraičio ir p. V. Alksninio 
dėkojame visiems laidotuvių pareEkimas, kur pasakyta, kad 
dalyviams už dalyvavimą ir gi- aš su kitais c valdybos na- 
lią užuojautą. Norime atkreip- riais reikalaująs sušaukti Balfo 
ti ypatingą dėmesį į graboriaus c valdybos posėdi. Į tai viešai 
šalinsko nepaprastai nuoširdų pareiškiu, kad: 1) niekam E 

Balfo Centro Valdybos jokio 
ris pasirodė ne tik kaip profe- reikalavimo nesu statęs, išsky-
ir rūpestingą patarnavimą, ku-

sionalas. bet ir geras prietelis.

LIONE JUODYTĖ

Vieną vasarą jis atostogas 
praleido Lietuvoje. Kas jam kri 
to į akis — tai gyva lietuvybė.

Nors ir dėstoma gimnazijose 
rusų kalba, bet. jos jaunimas 
gerai nemoka. Šiaip esą praves
tų naujų kebų, įvesta naujų 
oro linijų, geležinkelių tinklas 
neišplėstas, autobusų kursuoja 
daug.

Savo pranešime A. Igaunis 
pakartotinai pabrėžė, kad rei
kia šelpti Sibire esančius. Ge- 
riausiasiųsti yUnongs medžią: 
gas^tamsiai mėlynos, rudos ir 
juodos spalvos; odos išdirbinius 
nes tie daiktai ten labiausiai 
vertinami.

Toliau buvo klausimai, ku
riems taikliai ir sumaniai vado
vavo dr. K. Valiūnas. E klausy
mų išryškėjo įvairios detalės.

Prekybos Rūmų vardu tas 
pats dr. K. Valiūnas A. Igauniui 
įteikė 100 dol. čekį, kad pasiųs
tų siuntinį į Sibirą jo žinan
tiems lietuviams.

Po to buvo pristatyta A. I- 
gaunio šeima — jo žmona, jau
niausias sūnus, duktė J. Puo- 
džiukaitienė. Duktė šeimos var
du padėkojo visiems už nuo
širdų priėmimą. Kun. L. Jan-

kus, Balfo reikalų vedėjas, įtei
kė visai šeimai po Sibiro mal
daknygę.

Susirinkimas ilgai neužsitęsė. 
A. Simutis painformavo, kad 
šiais metais rengiamasi iškil
mingiau paminėti New Yorko 
pirmojo mokytojo lietuvio Kur- 
šiaus 300 metų sukakti. Toliau 
buvo vaišės, (p.)

MASPETHO ŽINIOS

Moterų Sąjungos N.Y. ir N. 
Jr'apskričio sUvažiavimas susi
renka Maspethe gegužės ^24. ■ 
V. J. Atsimainymo bažnyčioje 
11 vai. pamaldos, popiet posė
džiai parapijos salėje, 64 - 25 
Perry Avė. Vakare 6 vai. vie
tinės sąjungietės rengia vieš
niom vaišės. Visos moterys 
kviečiamos Į pamaldas, posė
džius ir vaišes.

— Pirmąją komuniją gegu
žės 17, sekmadienį, priėmė 15 
vaikų.

— V.J. Atsimainymo para
pija paskyrė 1000 dolerių sese
rų pranciškiečių statybai Pitts- 
burghe.

— Naujos bažnyčios planai, 
paruošti arch. A. Muloko, pasi
rodė parapijai per brangūs; 
dabar architektas juos prasti
na, kad statybą supigintų; ti
kimasi statybą pradėti dar šį 
rudeni.

Dr. V. Vygantas,
Lituanus žurnalo vyr. redak

torius, Bostono lietuvių kultū
ros klubo susirinkime Šeštadie
nį. gegužės 23 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se (190 Beacon St.) kalbės apie 
Šių dienų Amerikoje besireiš
kiančias konformizmo (prie dau 
gumos taikymosi) tendencijas. 
Diskusijose bus svarstoma, 
kiek šios tendencijos, nuasme- 
nindamos žmogų, drauge veda 
ir į nutautimą. Gali dalyvauti 
visi besidomintieji.

Gegužės procesija gegužės 24 
d. 2 vai. eis W. 4th, E. Broad- 
way ir B gatvėmis. Sugrįžus 
bažnyčion, bus vainikuojama 
Marijos statula ir giedama Ma
rijos litanija.

Devintinėje, gegužės 28. ket
virtadienį, prasideda iškilmingi 
oktavos mišparai, kurie bus va
karais 7:30 vai. Dievo Kūno 
procesija — sekmadienį, gegu
žės 31 d. 2:30 vai. Pamokslą 
sakys kun. J. Dambrauskas, 
MIC, Marianapolio vienuolyno 
viršininkas.
Marijonų rėmėjų susirinkimas 

įvyks gegužės 31, sekmadienį, 
po pamaldų parapijos bažnyčio
je. Kalbės kun. J. Dambraus- 
kas, . ... __ ..... ,.

Stepono Dariaus postas už- 
' prašė mišias už gyvus ir miru
sius narius šv. Petro bažnyčio
je gegužės 24 d. 10 vai. Posto 
nariai ir moterys rėmėjos da
lyvaus su uniformomis ir vėlia
vomis.

Prieinair.iausiomts kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam 1

ONOS IVAŠKIENftS

BAIDU KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui moderniški ausi baldai, įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

EVergreen 8-9794 j
M. and Z. j

Collision Works <
JULIUS MALDUTIS 1 

savininkas 1
Sulankstytų automobilių da- j 
lių ištiesinimas, pakeitimas j 
naujomis, dažymas ir poli- J 

ravimas j
937 GRAND STREET «
BROOKLYN 11. N. Y. J

televiziją, radiją, patefoną 
' —-r -Įrengia'- Ht-FT .7

BARZDUKAS ir ZLBRIS
273 Chestnut Street, 

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

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

rus prašymą; 2) Darbininke at- Vienam ramiam,
Visiems, palydėjusiems varg. spausdintas pareiškimas yra be 

Kazimierą žalnieraitį į amžiną mano žinios; 3) mano pavardė 
poilsį, dar kartą tariame nuo- panaudota be mano sutikimo, 
širdžiausią ačiū!

Sesuo K. Dumblienė 
visų giminių vardu

Kun. Jonas Pakalniškis
Balfo Vicepirmininkas

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

NUOLANKIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

Didžiuliame, šauniame pavasario

Parduodama valgomojo ir gy
venamojo kambarių baldai ir 
kilimas. Galima taip pat išnuo
moti 5 kambarių su veranda 
butas. Teirautis telefonu. HY 7- 
8509.

Į trijų suaugusių asmenų, ieško
4 5 kambarių buto Highland
< Park; Woodhaven ar Rkhmond

Šachmatai
(Atkelta iš 7 psl.) 

pose prasidės Massachusetts— 
Connecticut šachmatininkų 
rungtynės prie 30 lentų. Mass. 
komandoj dalyvaus Ged. Švei
kauskas ir k. Merkis (Mass. ko
mandos kapitonas).

R. Arlauskas (P. Australija) 
po kelerių metų pertraukos da
lyvavo šių metų Adelaidės mies
to p-bėse. 1. L. Endzelins (latvis 
7 tš., 2. Kalinovsky 612 , 3 v.

— Pranui Vaškui, vyčių vei
kėjui, .pagerbti New Yorko ir 
New Jersey apskrities vyčiai 
rengia vakarienę ši šeštadienį 7
v.v. Newarke, šv. Jurgio salėje. — Altoriaus draugijos meti- Romanas Arlauskas 6 tš. Dsly- 

------------------------------ -------- nės mišios ir pusryčiai bus Die- vavo 15 žaidėjų.
REALTYCO V° KŪn° šveRtė;’e’ SeSužės 28>

o f f e r s
. A COMPLETE REAL ĖST ATE 

AND INSURANCE SERVICE 
REAL ESTATE. SALES 

APPRAISALS, MORTGAGES 
& MANAGEMENT INSURANCE 

EIRE. CASUALTY, LIFE 
AUTOMOBILE AND BUSNESS 

FOR FAST ACTION
AND PREFERRED ATTENTION, 

“SEE ADAM FIRST”

A D A M R E A L T Y C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL.4-I570
Adam Stankūnas, Realtor

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

BEAUTY SALON

Williani J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Kazys Škėma su P. Vaitonio 
sužaidė lygiomis Detroite. Pa-

— Katalikų veteranų postas teikdami partiją gegužės 1. pra
šioje parapijoje savo metinę 
šventę švenčia gegužės 24. sek
madienį. Mišios ir komunija 8 
vai. ryte.

— Maspetho bendruomenės 
apylinkės susirinkimas šaukia
mas gegužes 24, sekmadienį, 1 
vai. popiet.

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
ketvirtadieni.

Tel. STagg 2-5043

(i-b.)

silenkėm su tiesa, teigdami, 
kad Vaitonis galėjo laimėti fi
gūrą. Pasirodo Škėma turėjo ge 
rą atsakymą. Jei 23....R:Ž, sek
tų ne valdovės pasitraukimas, 
bet 24.Bd8—d4. užpuldamas• 
Vaitonio valdovę ir po V:B. 25. 
V:R su geresne baltųjų padė
tim.

Mattliew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABO RIUS 

BALSAMUOTO.FAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn* N. Y.

KURĮ RENGIA
LIETUVOS ATSIMiNiMŲ’* RADIJO "RŪTOS" 

KULTŪROS ORGANIZACIJA
į šeštadieni, BIRŽELIO (June) 6,1959 l► 7 • 4 svarbu. Kas tokj butą turėtų IJ

< ar žinotu kas turi, prašom
į skambinti Darbininko adminis-

t PROGRAMOJE: į tracijaT telėf.: GL«nmor» 5-72 spėčiau - frosting - tipping
► “RŪTOS” RADIJO ANSAMBLIS, dir. Algirdo Kačanaus- J 81 taAn \
► ko, sudainuos keletą dainų, kurias įrašė ir E’eido Į era

REQUEST plokštelių bendrovė. “Rūtos” Dainos An- 4 J IMI T praleist! atostogas.
» samblis taip pat dainuos ištraukas iš lietuviškų ir

ŠV. JURGIO LIETUVIU SALĖJE 
180 NEW YORK AVE^ NEWARK, N. J. 7220= B- Auilin 51 F BO 8-9779

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station) 
VVoodhaven, N. Y.

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

Tel. llrginia 7-4499

► tarptautinių operų. 4
► SOLISTE LIONE JUODYTE, kontraltas, sudainuos keletą <
► dainų su “Rūtos” Ansambliu, vieną akomponuojant su <
► gitara, ir duetų su Ansamblio solistu — LIUDU <
► STUKU, baritonu. * <
J RAŠYTOJAS ANTANAS GUSTAITIS, iš Bostono; skai- < 
J tys savo humoristinius eilėraščius ir programoje ; 
J įtrauks daug juokingu dalykų. <
Į “RŪTOS” TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, vedama Jadvygos J 
£ Matulaitienės, pašoks visą eilę grakščių lietuviškų J
į tautinių šokių. ;
» Dalyvauja ir tarptautinė šokėjų grupė. I
» ĮĖJIMO MOKESTIS $130 VIEN ŠOKIAMS $125 J
t šokiams gros Gene Mitchko vad. orkestras, iš New Yorko J
» PROGRAMOS PRADŽIA 7 V. V. ŠOKIAI » v. v.

S Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai OPERETES CHORAS SEZONO UŽDARYMUI RENGIA ! £ . Mufetą Co<)
| v* ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują
z X “MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap-
| \ gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge-
į rišusias sąlygas poilsiui. -
I X • GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAIį £ • GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
"J • STROPUS PATARNAVIMAS
S £ • NEAUKŠTOS KAINOS
“ $ • VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
4 £ • TENISO - GOLFO AIKŠTĖS '
' > • ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO
į £ VANDENYS

• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS 
j ** Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai matomai laukia svečių.

£ Iki birželio 5 diencs kreiptis adresur
S. M. LŪŠYS, 105 Grand St., Brooltlyn II, N.Y. 

Telefonas: EVąrgreen 7-5576

POBŪVĮ
SU MENINE PROGRAMA, VAIŠĖMIS IR ŠOKIAIS

rUNERAL HOME
197 Webster Avenue .
PRANAS WATTKUS

Pobūvis rengiamas
PILIEČIŲ KLUBE

280 Union Avė. Brooklyne

laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge. Mass. 
NOTARY PUBLIC

sekmadienį, gegužes 24 d.
6 V AL. VAK.

ŠOKIAMS GROS ROMO BUTRIMO ORKESTRAS $ 
Įeinant aukojama $1.50; moksleiviai-studentai — $1.00 $

Patarnavimas dieną Ir nakt|
NsujA modemiška koplyčia šer- 
menim-s dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 

kainomis. Kaino* tos 
pąčftjs ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR <-«43a


