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miniai spinduliai, grįžimą Į at
mosferą, nusileidusios raketos 
smaigalio greitą suradimą. Tuo 
atžvilgiu amerikiečiai jaučiasi 
sovietus pralenkę.

Vokiečių politiniuose sluoks
niuose būgštaujama dėl Vaka
rų laikysenos. Nuogąstauja, kad 
Vakarai gali pasitenkinti laiki
niu susitarimu dėl Berlyno, vi
sai apeidami Vokietijos sujun
gimo principinį klausimą. Pa
grindo tokiem būgštavimam 
davė daugiausia pareiškimai ar 
gandai iš Anglijos delegacijos.

Anglų delegacijai priskiria
mas gandas, kad užtektų tik

— Amerikoje pereitą savait
galį žuvo keliuose 310. prigėrė 
101 ir kitais būdais žuvo 37.

— H. Trumanas pasisakė 
NY Times už Chruščiovo pak
vietimą į Ameriką ir preziden
to išsikalbėjimą su juo.

Kelyje nuo Philadelphijos į 
šiaurės vakarus per 100 mylių 
birželio 2 traktorius užkabino 
tanką su 7.000 galonų dujų. 
Sprogimas buvo toks baisus, 
kad žuvo 11 žmonių ir sužeis
ta 15.

— Gen. konsulas J. Budrys 
po trijų savaičių poilsio Atlan
tic City grįžo į New Yorką su
stiprėjęs.

ti nesudarinama su Irako “neu-

SELWYN LLOYD, Anglijos 
ministeris, patyrė, kad jis 
pasitraukia.

SPAUDOS KONFERENCI
JOJE, kurią davė laivyno 
atstovas dr. Donald E. Stul- 
ken ir Able su Baker.

DĖL BELGIJOS PRINCO 
ALBERTO VEDYBŲ

JALTOS KONFERENCIJOJ 1945 vasary buvo pasidalintas Berlynas. Bet 
nebuvo kalbėta apie priėjimą prie Berlyno. Ambasadorius Winant (kairėje), 
kuris labai nepasitikėjo Sovietais, aiškino, kad teisė būti Berlyne reiškia 
ir teisę prie jo prieiti. Kiti toje istorinėje misijoje yra prezidentas Roose- 
veltas, valst. sekr. Sietinius, prezidento patarėjas Hopkins.

tralumu”. Atsisakė taip pat 
nuo ūkinės pagalbos pagal Ei- 
senhovverio planą. Tos pagal
bos jis gaudavo kasmet po 2 
mil. dol. Amerikos karinės mi
sijos atstovai baigia išvykti, so-

Po slaptų derybų rytojaus 
dieną, šeštadienį, vėl buvo for
malus posėdis. Jame sakė agi
tacinę kalbą Gromyko. Kaltino 
Vakarus, kad vakarų Berlyną 
jie naudoja agentam į rytų Vo
kietiją siųsti; radiją Rias var
toja sabotažo ir sukilimų kur
stymam.

Gromyko kalba parodė, ko 
Sovietai Berlyne labiausiai bi-

nisterio Lloydo viloje Pasako
jama, kad ten buvo kalbama 
tik dėl Berlyno. Herteris išdės
tė Vakarų mažiausius reikala
vimus, Gromyko — Maskvos, 
bet tarp jų nebuvo galima ras
ti bendrų punktų.

Herterio punktai: Vakarų ka
riuomenė pasilieka Berlyne;

— Sovietai neįsileido Ameri
kos džazo kapelos į Maskvą.

Vakarų delegacijose sumiši
mo pridarė Londono Times ži
nia, kad min. pirm. Macmilla- 
nas pareiškęs ministeriui Lloy- 
dui, jog po rinkimų jis būsiąs 
pakeistas kitu žmogum. Lloy- 
das Ženevoje vienas iš akty- 
viaušių vakarų ministerių. Jis 
vaidina tarpininką rolę su 
Gromyku. Nors Macmillanas 
telgrama užtikrino jam, kad ži
nia neturi pagrindo, bet Lloy- 
do autoritetui suduotas smūgis.

Ką kalba skaičiai apie ilgą 
gyvenimą ir vedybas

Žinios, iš Lietuvos patvirtina 
lig šiol skelbtas informacijas 
apie Maskvos užmačias įvesti 
Baltijos tautom rusiškas raides, 
graždanką.

Maskvos ir Leningrado uni- 
niversitetuose buvę atlikti fo
netiniai pratimai su ten studi jo
jančiais lietuviais. Studentai 
net nežinoję, kad su jais atliki
nėja eksperimentus.

Klausimas parkaites taip pat 
ir į Lietuves moks!y akademi
ją. Joje pasireiškė stiprię ar* 
gumentę, kad rusę raidynas 
tikrai netinka liatuvię kalbos 
fonetikai.

jie ir visi satelitai iš komiteto 
pasitrauks. Amerikos olimpi
nės grupės pirmininkas Avery 
Brundage aiškinosi, kad už na
cionalinės Kinijos pašalinimą 
balsavo “vieningai”.

Valstybės departamentas to
ki diskriminavimą pasmerkė. 
Resp. Dorn Atstovų Rūmuose 
siūlė, kad Amerikos sportinin
kai nedalyvautų olimpiadoje, 
jeigu nebus nacinalinės Kinijos 
sportininkų. Departamentas ne
mano taip daryti.

Rias radijas Berlyne yra lais
vo pasisakymo simbolis. Dėl 
to Berlyne kilo susijaudinimas. 
Ir Amerikos delegacija Berly
nui apraminti pirmadienį turė
jo Ženevos konferencijoje pa
reikšti, - kad. Amerika nesiren
gia nei Rias radijo sustabdyti 
nei jo veiklos siaurinti. Taip 
pat Amerika nesutiks nei so
vietų kariuomenės įsileisti į. va
karų Berlyną nei Amerikos ka
riuomenės Berlyne mažinti. A- 
merika pasisakė prieš • nuolai
das už nieką.

Chruščiovo pareiškimo, kad jie 
nieko Berlyne nedarys iki vir
šūnių konferencijos, ir viršū
nių konferencija galės įvykti. 
Dar labiau įtartinas buvo mi- 
nisterio Lloydo siūlymas palik
ti Berlyne padėtį, kaip yra, ir 
už. tai galima būtų svarstyti 
dėl Rias radijo-Teikios susiau
rinimo.

— Rockefolleris, kuris anks 
čiau sakydavo, kad jam užten
ka gubernatoriaus pareigų, da
bar pareiškė nesipriešinsiąs, jei 
bus siūlomas į prezidentus.

Akademija graždankai nepalanki' 
ŽINIAS APIE GRAŽDANKĄ PATVIRTINA

Ricoje. nusileido parašiutais, metų nužudę apie 30 mil. žmo- 
Nicaraguos astovas Amerikoje nių. Liudijo taip pat, kad ki 
paprašė valstybių sąjungą pa- nai rodė pasipriešinimą^ degi n- 
galbos. darni savo namus, išpjaudami

gyvulius, pasitraukdami į kal
nus.

— Lenkijoe 33 metų mote
ris Adamczak, 6 vaikų motina, 
pagimdė pereitą savaitę ket
vertuką — visos keturios mer
gytės.

nių reikalų ministerių ir atsto
vu Londone Raczynskiu, buv. 
atstovu Paryžiuje Morawskiu 
ir Vengrijos buv. atstovu Pa
ryžiuje, dabar pavergtųjų Eu
ropos tautų delegacijos pirmi
ninku Aueriu, min. St. Lozo
raitis, kaip buvęs užsienių rei
kalų ministeris, pasirašė raštą 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos užsienių reikalų ministe- 
riam. Raštas buvo įteiktas kon
ferencijos ryšių biuro viršinin
kui. Visi keturi diplomatai lan
kėsi taip pat vakarų delegacijo
se, papildydami savo pareiški
mą žodžiu.

Lietuvos, Lenkijos ir Vengri
jos buvę ministeriai tam tikrą 
pareiškimą davė spaudai, kuris 
buvo paskelbtas Šveicarijos ir 
kitoj spaudoj.

Konferencijos darbus toliau 
seka Ženevoje dr. A. Gerutis, 
buv. atstovybės patarėjas Švei
carijoje.

Tarptautinės olimpiados ko- Sovietai, grasindami, kad kitaip ar °Iau- geriausia proga 
mitetas Miunchene nubalsavo, 
kad nacionalinė Kinija negali 
atstovauti Kinijos sportinin
kam. Komitetas nutarė įsileis
ti kom. Kiniją, o nacionalinė 
Kinija, jei nori, gali atstovauti 
Formozai. Nacionalinė Kinija 
atmetė tokį pasiūlymą Olimpia
da bus Romoje.

jo — kad Berlynas neveiktų 
prieš sovietus.

Chruščiovas kalboje iš Alba
nijos gegužės 30 atmetė Her
terio siūlymus ir išvadino juos 
“arklių pirklių triukais”.

Pirmadienį jau Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos atsto
vai atsikirtinėjo Gromyko. Kal
tino sovietus, kad jie iš rytų 
Vokietijos siunčia agentus, šni
pus, sabotažininkus į vakarų 
Vokietiją; kad organizuoja Vo
kietijoje slaptą komunistų par
tiją prieš vakarų Vokietiją.

ĮTAMPA TIK PADIDĖJO
Po keturių slėptų pasitarimų 

įtampa tik padidėjo. Birželio 
2 viešame posėdyje Gromyko 
pareikalavo: arba Vakarai turi 
pasitraukti iš Berlyno, arba ga
li pasilikti "simbolinius" kie
kius kariuomenės, jeigu bus į- 
leista Į vakarę Berlyną ir Sovie
tu kariuomenė.

"BJAURUSIS AMERIKONAS" 
YRA TEISYBĖ

Pernai pasirodė knyga “Bjau
rusis amerikonas” (Agly Ameri
can), parašyta J. Lederer ir 
Eugene Burdick. Abu sakosi, 
kad faktus paėmė iš amerikie
čių diplomatų veiklos Azijos 
valstybėse. Tie faktai rodo, 
kaip Amerika pasiunčia nepa
ruoštus diplomatus. Jie Azijos 
valstybėse tik pasitarnauja dau
giau .Maskvai nei Amerikai.

Kaip elgėsi Amerikos atstovas 
olimpiados komitete?

Iš olimpiados komiteto išmes
ti nacionalinę Kiniją pasiūlė

Nacaragua susilaukė sek- — Kongreso komisijoje
Prancūzu kariuomenė birže- madien> ir Pirmadien? užpuoli- priešamerikinei veiklai tirti 
rrancuzų Kariuomene o.rze Prezidento Luis Sa- buvę misijonieriai Kinijoje liū

lio 1 paskelbė, kad alžiriečiai ... . ... , . . - * • '- mozos priešai, susitelkę Costo dijo, kad komunistai per 10

PAVERGTŲJŲ VALSTYBIŲ 
DIPLOMATAI ŽENEVOJE

Iš Šveicarijos praneša, kad 
gegužės 10-24 Ženevoje lankė
si iš Romos min. St. Lozoraitis. 
Kartu su Lenkijos buv. užsie-

Jungtinių Tautų išleistas gy
ventojų demografijos metraš
tis 1958 skelbia įdomių davi
nių. Pvz. Mirimų skaičius tarp 
vedusių žmonių yra mažesnis 
negu tarp viengungių, ar naš
lių, ar divorsuotų.

Toliau: divorsų didžiausias 
skaičius yra Jungtinėse Valsty
bėse — vienam 1000 gyvento
jų tenką 2.2 dipvorsai; antroj 
vietoj eina Rumunija, Vengri
ja, Danija. Mažiausias divorsų 
skaičius yra šiaurės Airijoje. 
Per paskutinius dešimt metų 
divorsų skaičius padidėjo 29

Kinijos komunistą naujas laimėjimas

Vakarai laiko tokį pareiški
mą jokia Maskvos nuolaida. 
Patys Vakarai taip pat traukia
si nuo tų galimų nuolaidų, ku
rios buvo užsimintos kaip su
mažinimas propagandinės veik
los Berlyne, radijo Rias suvar
žymas. „

Vakarų diplomatai dar nepra
radę vilties, kad Gromyko nu
sileis bent tiek, kad galėtų j- 
vykti viršūnių konferencija.

Metinis žmonijos prieauglis 
1957 buvo 1.6 proc., arba 45 
milijonai. Tai reiškia maždaug, 
kad per metus prisideda vienos 
Prancūzijos gyventojų kiekis. 
Arba per vieną valandą prisi
deda 5,000, per minutę po 85.

Anglai šnipą ištremia
Anglijos atominis specialis- Washingtone gegužės 30 šu

tas Klaus Fuchs už šnipinėjimą sirinko 50 spaudos atstovų pa 
Sovietam atsėdėjo 9 metus iš sižiūrėti pirmų laimingai kelia-
priteistų 14 metųx ir dabar An- vusių raketa beždžionių Able 
glijos vyriausybė paleidžia jį ir Baker. Raketos smaigalyje 
iš kalėjimo ir deportuoja į ry- jos buvo paleistos gegužės 28. 
tų Vokietiją. Iškilo į viršų 300 mylių, nus-

.-a-a-___krido 1500 ir nukrito į Atlan-įVyKOt fSvaVynM. MT .
n^ingum, Birželio 2 laboratorijoje mė-

Londone teisėjas Rose nutei- . 0 Į V^fra •* snaaiS gino išimti didesniajai bezdžio- 
sė 39 metų našlę Christos, 4 ^an»enX4*r ^i’ sveriančiai 7 svarus, vardu
vaiku motiną. Skyrė jai 2 mėn. ^ezdaon laisvintos . Prie- Able, elektrodus, kuriuos buvo 
kalėjimo už tai, kad ji nuslėpė 
nuo socialinės globos įstaigos 
savo savaitines pajamas 14 dol. 
Trys jos vaikai serga džiova. 
Prieš tokį teisybės vykdytoją, 
nežiūrintį žmoniškumo, pasipy-

ištekėti merginom yra Aliasko
je. Ten iš 1000 moterų per 
metus išteka 2Q5, pasiekusios 
15 metų amžių, tuo tarpu Jung
tinėse Valstybėse tik 87.

Pusė visos žmonijos gyvena 
dabar Azijoje. Joje gyventojų 
skaičius taip auga, kad 2000 
metais joje bus 60 proc. Viso 
žmonių priskaitoma 2,800,000

Kiek skiriasi Herteris nuo 
Dulles?

Spauda spėlioja, kad valsty
bės sekretorius Herteris labiau 
prisiima Anglijos ministerio
Lloydo įtaigojimus. Velionis
Dulles buvo nusistatęs labiau 

Valstybės departamentui tai palaikyti ryšius, su Vokietija ir
buvo nemalonu skaityti. Bet ia pasiremti politinių tikslų
departamentas pareiškė, kad siekiant, 
knyga neturės jokios įtakos to
liau diplomatam paruošti. Ta
čiau Hollyvvoodas sugalvojo iš 
knygos padaryti filmą ir pa
prašė filmo gamybai departa
mento talkos. Tada tarptautinio 
bendradarbiavimo skyrius iš
siuntinėjo knygą į Amerikos 
misijas Burmoje. Filipinuose. 
Indonezijoje. Thai’ande, Cam- 
bodia, Vietname, Laos, kad pa
sakytų, ar ten panašių įvykių 
yra buvę. Kada žinios suplau
kė, paaiškėjo kad tas pats pa
grindinis veikėjas “bjaurusis 
amerikonas” yra buvęs tarnau
tojas Otto Hunerwadel, kuris 
buvo Burmoje nuo 1949 iki sa
vo mirties 1951. Ten minimas 
senatorius yra taip pat gyvas 
ir eina dabar teisėjo pareigas.

Vokiečiai išperka Hitlerio kaltę
Vokietija per 14 metų yra 

sumokėjusi ar numato sumo
kėti nukentėjusiem nuo nacių 
režimo pusantro milijardo doL 
Dar neišspręstų bylų esą 700, 
000. Pretendentų į atlyginimą 
63 procentai yra žydai, gyveną 
Įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Vidutiniškai vienas gauna 2, 
200 dol.

P’HSe i-i P” oda prieš leisda- r, "* dTSn?’ ">i su raketa. Tam reikalui
šutus. Jų kraujo spaudimas ir . . .. Dadarvti aneste.
širdies plakimas pakilo, bet lei- -abarcT P.
džiantis sunormalėjo. ’ n ... ? . . '

J džionę pagavo mėšlungis, ir jos
Bandymas laikomas pavy- širdis nustojo plakus, Mažoji 

lė protesto laiškai jam tiesiog vykęs. Jis išsprendė pagrindi- beždžionėlė Baker tebesilaiko

Belgijos princas Abertas ve
da italę princesę Paola Rufo 
di Calabria. Buvo paskelbta, 
kad liepos 1 popiežius Jonas 
XXIII duos jiem šliūbą. Belgi
jos socialistai reikalavo, kad 
princas turi pirma priimti civi
lines sutuoktuves pačioje Bel
gijoje. Kad išvengtų trynimos! 
tarp pačių belgų, popiežius pra- kairg konferencijoje 1943 buvo trys didieji: prezidente Chiang ~ šiemet švenčia iš
nešė, kad jis atsisako duoti Kaishekas, prezidentas Rooseveftaj ir min. pirmininkas Churchillis. Jie kilmingai S3V0 konstatUCijOS 
Šliūbą Romoje ir kad jis pave- sutart bendrą kovą prie* Vokietiją ir Japoniją. Po 16 metų Chiang Kai- sukaktį — 150 metų. Tai Sė
dė Briuselio arkivyskupui, kaip sheko atstovą išmetė net iš olimpiados komiteto. niausią rašyta Europos konsti-
popiežiaus įgaliotiniui, sutuok- ---------------------------------------------------------- . tucija.
ti jaunuosius vietoje, Belgijos 
sostinėje.

— Irakas nutraukė birželio
1 karinės pagalbos sutartį su paskutiniu metu gausiau pasi 
Amerika. Tokia sutartis esan- duoda į nelaisvę nei pirmiau.

Per paskutinę savaitę pasida
vė 396. o užmuštų buvo 1.057. 
Anksčiau pasiduodavo, laždaug 
18 proc. to kas žūdavo, dabar 
apie 30 proc. Prancūzai teigia, 
kad per paskutinius 3 mėne
sius jie sustiprinę ofenzyvą Bendras skaičius 458. Tai pra-

Vakarai turi laisvą priėjimą 
prie Berlyno; Vakarai atsisako 
pripažinti rytų Vokietiją.

Gromyko punktai: Vakarai 
pasitraukia iš vakarų Berlyno; 
jei Vakarai nori palikti savo 
kariuomenes Berlyne, tai turi 
būti įvesta į vakarų Berlyną ir 
Sovietų kariuomenė; derybos 
tegali eiti tik dėl vakarų, ne 
dėl rytų Berlyno.

Ženevoje kaitaliojasi slap
tos derybos su neslaptom. 
Slaptose nedalyvauja vokiečiai, 
ir apie jas neduoda žinių, spau
dai. Tačiau nei slaptos nei ne
slaptos derybos lig šiol nieko 
apčiuopiamo nedavė.

SLAPTOS DERYBOS
Pirmas slaptas susitikimas 

buvo penktadienį Anglijos rai

sto apie 260 gyvybių.
kur bus Amerikos gyvenimo 
paroda.

prieš alžiriečius. Karas jau ei- lenkė visus apskaitymus iš ank- 
na puspenktų metų.

į namus. Teisėjas, 69 metų, bir- nius klausimus: atsidūrimą be- sveika, nors jai elektrodų taip - vietų karinių specialistų padi- 
želio 2 pats mirė. orėje erdvėje, kur veikia kos- pat dar neišėmė. dėjo iki 100 — 200.



DUBININKAS

■"•VH

SPAUDA

Žibu-

» LIETUVOS

Patarnavimo kainos nuo $5.00 iki $10.00 už siuntinį

rekla- Telefonas AL 4-5456/7
šiame

JULIUS KUMPIKAS
O

suminėtam L. Kapočiui, sovie
tinės atstovybės antrajam sek
retoriui), tada gali būti kas ki-

Atsiliepdami į daugelio mūsų patarnavimu patenkintų 
turistų prašymus,

kuri suteiks puikias galimybes pasiųsti iš anksto apmo
kėtu muitu dovanų siuntinius į visas -U.S.S.R. šalis, taip 
pat į Latviją, Lietuvą, Estiją, BaStglidiją ir Ukrainą.

rusiškos uniformos, privaloma 
vertėją, kuri palydi iki viešbu
čio, raudoni šūkiai viršum gat-

100,000 egzempliorių, ir Vietoj 
politikas jis rašo apie krimma- 

madas

PNANČOSUCUC jludami nauji pinigai. Finansų mintsteris 
PkMy taika pirmų sidabrinę frankų monetą, kuri atstoja 
500 popierinių frankų.

dėsto: 
kultūri- 
palaiky

tūrinės 
daiktų"

.Pasako, kad reikalingos dirb
tuvės miesteliuose yra retos, o 
kolchozuose, sovohozudse ją iš 
viso nėra. Nėra reikalingų a- 
matininkų, nėra medžiagų; žmo
nės priversti ieškoti tarpininkų 
ir brangiai jiem mokėti.

Toliau eina įsakymai padi
dinti specialistų skaičių tiek ir 
tiek kartų, padidinti medžiagas 
ir tt. Lyg užtenka įsakymo, ir 
viskas bus sutvarkyta.

Atrodo, kad gyventojų nepa
sitenkinimui sumažinti buvo 
reikalingas tokis įsakas. Reikė
jo palodyti: va, mes, valdžia, 
įsakėm, ir jeigu negaunam pa
sisiūti drabužio, susitaisyti ba
tų, išsivalyti apsiausto, tai čia 
ne valdžia kalta. Tik to kalti
ninko J. Paleckis negalėjo nu
rodyti — Maskvos, kuri Lietu
vos gyventojus apiplėšia.

39 SECOND AVENUE, 
kampas 2nd Street 
New York 3, N. Y.

komitetas paskelbė potvarkį 
“Apie priemones skatinti lat
vių kadram vadovaujamuose 
valstybės, partijos ir ūkio pos
tuose”. Kuris laikas vietoj ru
siškų laikraščių kioskuose par
duodami beveik tik latviški. La
biausiai varžomasi dėl “Ry
gos Balso”, nes dėl popierio

pareiškimas: reikia jum spin
tos, stalo, bufeto ar lentynai- 
tės knygom, atsineškit savo 
medžiagos. Kitaą> nepriims vi
sai užsakymo, nes medžiagos 
nėra.

šias rytų miestas”. eilinio piliečio
Viri vakarietiškai skamba 

bažuyfti varpau o ta bažnyčių 
protestotištaj Rygoje yra 20 
ir katalikiškų 7. Visoje Latvijo
je, kuri turi porą milijonų gy- 
vėritojiĮ, yra 600,000 registruo
tų liuteronų ir 200,000 katali-

Justinas Paleckis balandžio 
23 paskelbė įsaką dėl gyvento
jų būvio pagerinimo. Jame sa
ko, kad

"dabartinio mato būtino 
patarnavimo lygis labai atsilie
ka nuo gyventojų padidėjusių 
reikalavimu. Darbo žmonės 
dažnai negali tinkamu laiku pa
sisiūdinti, susitaisyti ir chemiš
kai išsivalyti drabužių, JMdų,

Antra, pagerėjimas Rygoje 
nereiškia pagerėjimo visoje 
Latvijoje. Rygos ' padėtis yra 
išimtinė.

Rygą padarė Sovietai 
miniu langu į Vakarus.

Vakarų . turistai turi

CT08 laiš- “Norėčtatt •užinoti.kokiam 
Mteja vą. ^=siiri jūą man jį Mintėt ir 
ttpįti ui kaip tema tie laikraščiai pate- 
Mb Bri- ka tas-laikraštis nela- 

*** toriui. Tbs visos neteisy 
šriftai oi- bės.
ižam). Ga (nukelta į 3 pust)

siekia Lietuvą ir ten šiltai pri
imamos; kad atmesdamas poli
tiką ir politikus, jis nori nešti 
Lietuvai tik gryną kultūrą, ku
rios Lietuvos žmonės trokšta; 
kad laisvojo pasaulio lietuviam 
reikia “lanksčios galvosenos”; 
kad ir pačioje Sovietinėje..Lie- 
tuvoje apsispręsta jau “skirti 
kultūrinėm vertybėm pridera
mą svarbą”

Taip galvojančiam dailinin
kui lengviau patikima, kad jo 
kūrinių paroda bus Lietuvoje; 
kad jau praėjo tie laikai, kada 
sovietiniuose leidiniuose varto
jo jo iliustracijas, bet išskus
davo jo vaido inicialus.

šitą tikėjimą mažina,^ lyg ne 
pagal planą parašytas dailinin
ko Augustino Savicko straips
nis “Sovetskaja Litva” balan
džio 12, kuris buvo minimas 
Darbininke pereitą kartą. Jame 
buvo atmetama dabartinė dail. 
V.K. Jonyno kūryba. M.

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

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

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.)

ištaigoje rasi didžiausią pasiūlą namų Woodbaven, Richmond HiU, 
Ozone Purk, Jamaica Ir kitur.

SaMJe gali tilpti 200 žmonių 
LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bus sutiktas.

K Tain Rygos miestą aritakti- 
no tiesas Šveicarų laaoraėtinįn 
kas, kuriam teko > «piaakyti. 
Ryga yra šiandien miestas su 
dviem veidais, sake jis tariau 
“Schveizerische AHgrrarjne” 
laikraštyje. .. c <

m Kodo garlaiviu riplaulti iš 
Švedijos ir koja pastoki* Katvi 
jos sostinės žemę, pasijunti a> 
napus geležinės uždangos, ry- 
Mae.

Kas dėl to kaltas? Laikraštis 
taip aiškina:. ‘žodžiu, sunku 
Zarasuose pasiūti kostiumą, a- 
tremontuotž batus, : pasitaisyti 
laikrodį, dvirati, paaštrinti piū 
klą. Sunku dėl to, kad vietinio 
ūkio valdytojai, užuot rūpinęsi 
kasdienių gyventojų reikalų pa
tenkinimu tenkinasi pažadais. 
O iš pažadų, kaip žinia, kos
tiumo nepasiųsi”.

Skundei vis teki pat
Zarasuose tokis pat 

kundunas siuvyklom, batų dirb 
tuvėm. Žmonės tiesiog neša 
batus ar drabužius taisyti ir 
siūti pas privačius asmeab. 
Tie padaro greičiau, bot ben
giau. Baldų dirbtevėj tai F*5

žinoma, Rygos vakarietinis 
charakteris reiškiamas labai 
santūriai. Pusantros dešimties 
metų rusifikacija, rusų archi
tektų, rusų valdininkų, gydyto
jų, advokatų ir net popų inva
zija su reguliariom deportaci
jom į Sibirą, su perdirbinėji
mu jaunimo darželiuose ir pu
siau karinėse organizacijose pa suvaržyto jo leidžiama tik 
liko pėdsakus.

Bot pasirėdė, kad I ritvę my
linti tauta su 600 motų kulta- aferas, nelaimes, 
ra yra atsparesnė nei rinififca * dar duodama kiek informa 
cij<>s pastangos. rijų apie vakarų spaudą.

Latvijos komunistų partijos Seniau Ryga didžiavosi, kad

Kai atvyksti, priešingai, iš 
Maskvos, pakilęs lėktuvu Um>- 
šin — 14 iš Vnukovo aerodru* 
Ino ir . po poros valandų nusi
leidęs Spilva, aerodrome prie 
Rygos, tuojau pajunti, kad esi 
1000 kilometrų pasidavęs j va
karus.

Žmonės staiga čia visai ki
taip apsirengę. Neužsisagstę 
iki smakro. Mieliau kalba, ir 
dar latviškai. Tari šoferis sė
di Pobieda automobily, bet nu
sikeikia vokiškai, kai dvirati
ninkai užkemša kelią ir staiga 
pasuka į kairę. Savo keleiviui 
jis pasiūlo aplankyti “Emilis ir 
detektyvas”, filmą ir paaiški
na dar, kad oficialus tarifas už 
keliones yra nesąmonė ir kad 
jis laukia tinkamų arbatpini
gių. Visai taip kaip ir vakaruo

tai Ryga priklauso Vaka
ram, rodo n* pešto dėžutės.
’Retn kvrioto 'Prito dėžutėje 

neri laiškų U Svori jos, Ameri
kos, Anglijos. Latvių emigran
tų yri 80,000 ir jie palaiko gy
vą kttsspondėnciją su pasiliku
siais Latvijoje.

Rusų muitinė ir paštas turi 
gero uždarbio iš tų laiškų ir 
siuntimų.

Rygoje gyventojų skaičius 
padivigubėjo, palyginti su prieš 
karuliais laikais.

Korespondentas rašo, kad 
mieste privatinių automobilių 
skaičius pakilo iki 5000. Įmo 
nėsturi darbo daugiau, nei ga
li nudirbti. Mano, kad gyveni
mas pagerėjęs ir Maskvos 
spaudimas sumažėjęs.

Dėmesio vertas korespon
dento aiškinimas, kodėl spau
dimas sumažėjęs. Esą Maskva 
pamačiusi, kad dabartiniu bū
du latviai labiau patenkinti ir 
daugiau gamina, o ligi 1956 
Latvija buvusi našta Sovietų Są
jungos t ūkiniame gyvenime 
Kam dabar spausti, — toliau 
dĮoda kaip ir Maskvos nuomo
nes korespondentas, —jei a- 
teis laikas, kada latviai priims 
“raudoną piliulę”, su mažes
niu pasiraukomu.

Šitoks ai^jįMmas reikalingas . virai 
kritiško žvilgsnio.

PirmiavsMupta Latvija, Lie 
turą, Estija -■ Wvo ar yra ūkinė 
našta Soviete Sąjungai, bet 

neša Sovietų 
ries jas Mask-

N.Y. Tek: Ntakary 1-9220
(Foreat Parfcway esatie) 
TVTLLIAM J. DRAKS 

Ltcensed Real Kertate Brokeris 
Pagalvok apie savo ateitį. ieškok tin
kama narna savo Seimai ir sau. Ne
atidėliok. bet ieikok.' tad kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
Mai firmai vadovauja biznyje patyręs 

WIIXI AM J. DRAKE
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu j Congrasa.

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC 
maloniai praneša, kad įsteigė

Ar gali darbo žmogus 
nusipirkti baldus*Kaimo? 
Baldai, kurie pasirodo Kau

no sandėliuose, — rašo Sovets
kaja Litva, — toli gražu ne 
patenkina pirkėjų reikalavimo. 
Kaune Stalino prospekte baldų 
krautuvėje Nr. 7 parduodamas 
komplektas:'minkštasuolis, dvi 
minkštos kėdės ir mažas tri
kampis staliukas. Tas komp
lektas kaštuoja 3,600 rublių. 
Dar keisčiau, — Sako laikraš
tis, — kad minkštasuolis at
skirai kaštuoja 700-800 rublių, 
o visame komplekte jis kaštuo
ja 1000 rublių, taip pat ir kė
dės po 1000 rublių.

Sako, baldai ir negražūs ir 
jų kaina nepakeliama (atsime
nant, kad darbo žmogus uždir
ba 500—700 rublių, jis už mė 
nesinį uždarbį negali nupirkti 
vienos kėdės).

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI

119 GRAND STREET,

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

KAM JIS IR KITI 
REIKALINGI?

R. Mizara tuojau 
"Tiems, kurie stoja už 
nių ryšių su Lietuva 
mą, aš siūlyčiau tuojau eiti nuo 
žodžių prie darbų. Ir eiti reikė
tų greit....

‘Štai, spauda rašė, jog ne
užilgo į JAV atvyks grupė Lie
tuvos menininkų.... Na, ar ne
reikėtų jiems surengti didesnė
se lietuvių kolonijose spektak
lius, sakysime, kokį desėtką di
džiulių kultūrinių sambūrių?”

Atrodo, Mizara galvoja: jei 
tokius “sambūrius” rengs “Lai
svė” ar “Vilnis”, gali nepasi
sekti. Bet jeigu rengs “Lais
vė” ir dailininkas V.K. Jony
nas ir kiti, kurių pavardžių 
“Laisvė” nesuminėjo, (bet 
rengs diriguojant taip pat ne-

LIETUVIAMS SPECIALU* PATARNAVIMAS *
Šioje firmoje apdmnsk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybes.

Lakui gegužės 15£ daug kur 
tais pačiais žodžiais kaip Tėviš
kės žiburiai, atpasakojo New 
Yorke surengtas diskusijas a- 
pie kultūrinius ryšius su kraš
tu. Kitame nr., gegužės 19, ta 
me laikraštyje R. Mizara jau 
pareiškė savo nuomonę dėl kal
bėjusių anose diskusijose.

KAS TOSE DISKUSIJOSE 
R. M1ZARĄ SUDOMINO?

“Visai nesistebiu, kad tame 
susirinkime buvo žmonių, ku 
rie pasisakė prieš bet kokį kul
tūrinį bendradarbiavimą su sa 
vo tauta, kol ji gyvens “tarybi
nėje santvarkoje”. Šitaip rašy 
damas apie atsisakančius ben- 
dardarbiauti su “savo tauta”, 
laikraštis turi galvoje atsisa 
kančius bendradarbiauti su pa- 
leckine valdžia, pastatyta Mask 
vos, su tos valdžios atstovais 
arba tiesiog Maskvos atsiųs- 
tais žmonėm. Su tokiais atsisa
kančiais ‘Laisvė” neturi ką 
veikti ir nekreipia į juos dė 
mesio. Kitaip su tais, kuriem 
nesvarbu, kas yra tie valdovai; 
kurie pasisako, kad jiem “po
litika” nerūpi, o tik “kultūra”. 
Labiausiai akis atkreipė “Lais
vė” į dailininką V.K. Jonyną. 
Rašo:

"Man svarbu tai, kad nau
juose ateiviuose atsiranda to
kių žymių žmonių kaip daili- 
nininkas V. Jonynas, kurie at- 

aiškiai sakb, jog būti
nai reikia palaikyti kultūrinius 
ryšius su Tarybine Lietuva, su 
jos žmomėmis".
Kodėl R. Mizarai tai svarbu?

Sovietinė > atstovybė, palecki 
nė valdžia h; J^eLuvos kompar
tija žino, kad ‘Laisvė” teatsto- 
vauja- menkai lietuvių užsie
niuose daliai Didžioji lietuvių 
dalis jai yra ne tik svetima, bet 
priešinga. “Laisvės” žmonės 
yra nedidelė Maskvęs politikos 
atrama. Už tat šiai atramai su
stiprinti ir stengiasi surasti 
žmonių, kurie savo autoritetu 
paremtų ir lietuviškų komunis
tų skalbiamas idėjas, paskaidy
tų lietuviškos visuomenės anti- 
sovietinius nusistatymus, šiuo 
atveju “Laisvė” ir užkibo už 
dailininko Vytauto Jonyno.

LICENSED BY UXS.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1538 Bedfori Aveirae. TeL IN 7-64G5 ir EN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-314 Marfcet SL Tel. MI 2-2452 ir BH 2-1681. BOwfing Green M992 
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėju nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas lOO^v.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., šeMad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai vak.
MŪSŲ SKYRIAI

Ko trūksta pria batų
Šiaulių kombinatas “Elnias” 

yra stambiausia avalynės dirb
tuvė. šiais metais turi pagamin
ti per 2 mil. porų batų. Tačiau 
kombinatas neturi dėželių ba
tam supakuoti.

KOKIS TOLIAU PLANAS?.

R. Mizara jį dėsto tokį: “Ki
tas dalykas: kodėl Amerikoje 
nesuruošti dailės kūrinių paro
dos, sakysime, tokio įžymaus 
dailininko kaip A. Žmuidznavi- 
čiaus?

“Grąžon, kodėl Lietuva ne
galėtų suruošti parodos tokio 
žymaus dailininko kaip Vytau
tas K. Jonynas?"

Taigi siūloma “grąža” 
žavėti. Mizara skaitė T. 
riuose atpasakotą dail. V.K. Jo
nyno tikėjimą, kad jo menas 
Lietuvoje laukiamas, nes iš va
karų “kultūrinės vertybės pa-

NORI PIRKTI AR PAKOVOTI 
NAMUS —’ TAIP PAT APORAUOU 
REIKALAIS KREIPKIS |

AMBKM UBE BM.1Y

NorMaml daigiau

71 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORėgon 4-1940

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CAL1F.

DUnkirk 5-9559

11901 Jba. Campau Ave^ 
DETROIT 12, MICH. 

TOwnaend 8-0290

•33 Marti 7tk Street 
PNILADCLPN1A 23, PA 

WAI«ft 3-1747

1241 N. Ashland Ave^ 
CHICAGO 22, ILU 

HUmbott 9-2S18

651 Albany Avenue, 
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pMAMA ĄĄIUMMNKA Ir LIETUVIŲ ŽINIAS *
Kai dabar iš didesnio laiko 

nuotolio žvelgiame atgafiop į 
Europos tautų rezistencijos są
jūdžius antrojo pasaulinio ka
ro meta, juos galime aiškiai 
skirtį j dvi rūšis. Vieni nely
gią kovą apvainikavo atgauda
mi laisvę, kiti buvo prigirdyti 
kraujuje. Vienus išgarsino lai 
mėnmo džiūgavimai, kitus ap-

KOVOS TIKSLAI
Jo kovotojai susidėjo iš tri

jų kategorijų. Beveik pusę su
darė ūkininkų sūnūs, eiguliai, 

'smulkūs provincijos prekybi
ninkai, žodžiu, eiliniai žmonės,

ji rezistencija yra ar ne nusi
žengimas tarptautinėms kon-

Paremkime Tautos Fondą
Lietuviu tautai birželio mė

nuo primena laisvės netekimą 
ir žudomuosius trėmimus. De
vyniolika jau metų, kaip tos 
dvi nelaimės Lietuvą užgriuvo 
ir vis dar nepraeina. Sunki da
lu ypačiai slegia pavergtuo
sius mūsų brolius ir seseris. 
Jie neturi galimybės nei pasi
skųsti nei apeliuoti į laisvąjį 
pasaulį. Užtat didelė pareiga 
jiem atstovauti ir pavergtos 
tautos vardu šaukti tenka lais
vėje gyvenantiem. Iš mūsų 
laukiama, kad darytume' visa, 
kas tiktai galima laisvei ir tei- 

~ singumui prisišaukti Mūsų žo.. gas. „ 
dis ir mūsų šventa kova turi 
siekti visus pasaulio kraštus ir 
visas tarptautines institucijas, 
kurias tik galime prieiti Ar 
kam malonu ar nemalonu, pa
togu ar nepatogu, bet mūsų 
šauksmas negali nutilti, kol 
Lietuva vėl bus laisva.

kaip tai daro valstybė, bet jis 
yra būsimos laisvos Lietuvos 
valstybės kūrėjas. Kaip kitada 
Lietuvos savanoriai — kūrėjai, 
niekieno nemobilizuoti, bet sa
vo valia ėjo ginti gimtojo kraš
to, taip dabar viso laisvojo pa
saulio lietuviai kviečiami būti 
savanoriais aukotojais tam pa
čiam reikalui — Lietuvos lais
vei atstatyti. Ji statoma kiekvie
nu doleriu, kuris paverčiamas 
šaltuoju gintu, šaltasis karas, 
bolševikų primestas, eina per 
visą pasaulį. Niekas iš lietuvių 
negali likti tai kovai abejin-

Laisvės kovoj# turime daug 
draugų ir rėmėjų, — tai stip
rina mūsų jėgas ir viltis, — 
tačiau padą kovą turime vesti 
patys visom priemonėm, kokios 
tiktai dabartinėje padėtyje į- 
manomos. Tuo tarpu labiausiai 
įmanoma yra propagandinė ko
va dviem frontais: viena, pa-

Negali dėl to likti abejingas 
nė Tautom Fondo prašymui: 
“Tautos Fondas prašo visus 
į laisvą tėvynę tikinčius lietu-, 
vius.... pinigine auka paremti 
Lietuvos laisvinimo siekimus. 
Visi žinome, kaip jie yra sun
kūs, kaip daug reikalauja įtem
pimo ir lėšų ir kaip mažai atei
na pagalbos iš šalies.

kurie iš patriotizmo norėjo 
ginklu tarnauti tėvynei. Kitą 
grupę sudarė tie, kuriems grė
sė tiesioginis pavojus: buvę po- 

______ _______________ _____ licininkai, kariai, svetimtaučiai* 
nės juos škefdfia hitlerinė bes- (tarp pastarųjų lenkas pabėgė
tąja, bejėgiškai stebint Vakarų 
sąjungininkams. Arba dar nau
jesnis simbolis — Vengrijos li
kimas.

Lengva pabrėžti žemėlapyje 
geografinę ribą tarp šių dviejų 
europinės rezistencijos tipų: ji 
sutampa su Sov. Sąjungos įta
kos sfera. Tai Europos vakarai 
iš vienos pusės, vidurys ir Ry
tai iš kitos, 

šiapus esantį lietuvį, jei ne 
asmeninis likimas, tai bent sim 
patijos riša su pastaraisiais. 
Tačiau galvoti apie vienus ne
reiškia niekinti kitų patirties. 

in’ Priešingai, bendrų ir skirtingų 
bruožų sugretinimas gali atneš
ti šviesos, reikalingos nūdienėj 
padėty. Kaip tik dėl to dėmesio 
vertas.

gaubė kapų tyla. Pirmųjų sim
bolis — de Gaulle, kai jį su
grįžtantį triumfaliai sutinka 
Paryžius, antrųjų — Varšuvos 
sukilėliai, kai iš Stalino malu-

Prel. J. Balkūnas, Tautos 
Fondo pirmininkas, nurodo, 
kad ‘nors sunkiai verčiasi mū
sų tautiečiai Europoje, Pietų 
Amerikoje ir Australijoje, bet 
ir jie aukoja.... Gausiai remia 
Kanados lietuviai. Tačiau to ne

laikyti gyvĄ Lietuvos vadavi- užtenka pilnai išvystyti laisvi-

REZISTENCIJOS KLAUSIMAS 
BELGIJOJE

Pastaruoju metu jis belgų vi
suomenėje aštriai diskutuoja
mas. Ginčas praktiškai liečia 
galutinę amnestiją ir “išbalti- 
nimą” tų piliečių, kurie karo 
metu buvo susitepę kolaboraci- 
ja. Suprantama, jog suintere
suotieji siekia sumenkinti pa
čios rezistencijos vertę. Tačiau 
polemika davė progos ir rim
tom pastangom giliau apmąs
tyti šį klausimą. Ypač įdėfihu, 
kaip dabar žiūri tie, kurie ne 

nimo propgandąi”, kad ir “a- su priešu bendradarbiavo ar 
teina dar pagalbon Altas ir ge- nuošaliai laikėsi, bet maišėsi 
radariai lietuviai patriotai”. rezistencinio veikimo verpe- 
Visi kaip vienas turėtų ateiti tuose.
į talką. Tai šventa pareiga, tai štai buvusio partizanų vado 
pąvergtosfos Tėvynės šauks- liudijimas. AA.J. Van Bilsen 
įnas, kurio nevalia neišgirsti. buvo karininkas, 1940 m. su 

* belgų kariuomenės likučiais pa-
.’ sitraukęs į Prancūziją. Vichy

lis ir žydas gydytojas), šitie 
žmonės anksčiau buvo gaudo
mi, turėjo slapstytis ir partiza
nų eilėse jautėsi saugesni. Ne
gausi, bet reikšminga buvo in
telektualų grupė: studentai ir 
jauni kunigai, užsidegę krikš
čionišku ar humanistiniu idea
lu.

Tokia visuomeninė sudėtis 
atsispindėjo ir jų kovos tiks
luose: 1. išlaikyti gyventojų 
budrumą okupantų atžvilgiu ir 
viltį išsilaisvinti, 2. padėti be- 
sislapStantiem nuo išvežimų į 
priverčiamus darbus ir 3. pri^ 
sidėti prie karo veiksmų.

— Buvęs belgų—partizanų vadas 
ir šiandien mano (žr. La Revuę 
Nouvelle 1959)1), kad jų veik
smai turėjo tada moralinės bei 
karinės reikšmės ir tikros re
voliucinės didybės. Įdomi jo 
sekanti pastaba: “Ar ginkluoto-

vencijoms? To nežinau. Sutin
ku, jog karo teisė per paskuti
nį karą dėl jo totalinio ir re
voliucinio pobūdžio pakrypo at- 
galiop. Vokiečiai laikė mus 
“banditais”. Argi ne taip pat 
elgiasi prancūzai su Alžyro ko
votojais, kurie siekia nepri
klausomybės tėvų kraštui? Su
kilėliam nėra karo teisės....”.

GAIVALINĖ APRAIŠKA

Dar įdomesnės Van Bilsen 
pastabos apie belgų rezistenci
jos kilmę ir pobūdį. Ne vyriau
sybė davė ženklą rezistencijai. 
Ji iš viso neparengė krašto o- 
kupacijal net mobilizacijos me 
tu nenurodė, kaip gyventojai 
turėtų elgtis okupacijos atveju. 
1940 m. Belgijos vyriausybė 
sudarė įspūdįT<jOg~geriau nesi
priešinti, bet ieškoti “protingo 
ir naudingo” sambūvio.

Rezistencija gimė gaivaligai 
tautoje, lėtai surado savo pa
vidalą, iki galo taikėsi su ko
egzistencija ir ją respektavo. 
Autorius skiria gryną herojinę 
rezistenciją nuo tos, kuri buvo 
vedama okupuoto krašto admi-

nistracijos ir ūkio srityse. Tai 
buvo rezistencijos pratęsimas 
kitom priemonėm ir kitame 
lauke. Net tiksliau ją vadinti 
administraciniu ir ūkiniu sam
būviu. *'

tisas rezistentų grupes. Jis pats 
palaikė santykius su vokiečiais 
ir dėl to jo fabriko darbinin
kam negrėsė išvežimo pavojus, 
o jo rūsiuose buvo spausdina
mas vienas svarbiausių pogrin
džio laikraščių. į. -i

GRIEŽTUMO PAVOJUS

Kas atmetė totalinę rezisten
ciją, “sudegintos žemės’’ takti
ką, turėjo tuo pačiu leistis į 
kai kurias nuolaidas okupantui. 
Pavyzdžiu gali būti vienas stam 
bus pramoninkas, kurio ban
kas su Londono žinia rėmė iš- bos.

Van Bilsen pripažįsta, jog 
rezistencijai dažnai stigo paty- \ į 
rusių ir politiškai galvojančių | 
vadų. Nūdien jis. kelia klausi
mą, ar nebuvo viena stambiau
sių organizuotosios rezistenci
jos klaidų polinkis laikyti “ko* 
laborantais” platų visuomenės 
sluoksnį, užuot juos įpynus re- 
zistencijon iki kraštutinės ri-

Komunistiniam rojuj gyvenimas prastas
Italų žurnalistas R. Venturi- 

ni neseniai lankėsi Lenkijoje. 
Savo įspūdžius aprašo savaiti
niame žurnale “Rotosei” (ba
landžio — gegužės mėn.). Jisai 
pastebi, kad Lenkijoje žmonės 
jam sudarę slegiantį įspūdį: 
susirūpinę, be gyvenimo džiau
gsmo, be vilties sulaukti ko 
geresnio. Bendras įspūdis — 
visur jaučiamas gyvenimo ly
gio smukimas, susilyginimas su 
Sovietų Rusija.

Viena moteris, sutikta Zako
panėje, kalbėjusi laisvai angliš
kai, nusiskundė:

“Didžiausia rusų kaltė yra ta,

mo reikalą-visam laisvam pa
saulyje; antra, kelti bolševikų 
vergijos Lietuvoje žiaurumą ir 
grėsmę kitiem kraštam. Juo 
daugiau tam skirsime jėgų ir 
lėšų; juo arčiau būsime savo 
tikslo. Be ryžtingos kovos nie
kas ir nieko dar nelaimėjo.

Bet iš tos žūtbūtinės kovos
taęž patys traukiamės, kada pa- Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- atsidūrusi teisėta krašto vyriau- 
ftŠtome nepakankamai vie- komitetas (Vlikas) iš tų sybė laikė karą baigtą. Jos pas- 
pĮĮigi, kada pristingame asme- lėšų išlaiko sekimą Sovietų Ru- kurinis nurodymas buvo sudė-

aukos ir kada stokojame sijos radijo stočių, savas tran- ti ginklus ir tvarkingai grįžti 
lėšų būtiniem Lietuvos vadavi- sliacijas į Lietuvą iš Romos, 
uto ūkcįjos reikalam. O tai mū-

į okupuotą kraštą. Tada tik iš- 
. Vatikano ir Madrido, Eltos biu- imtys galvojo vykti į Londoną

reikalas,, ir letentus keturiom kalbom, bū- ar kitur, kur bus tęsiama ko
va, ir ryžosi negrįžti nacių val- 
domon Europon. Grižo namo 
su savo vyrais ir Van Bilsen, 
tačiau 1942 m. perėjo į aktyvų 
pasipriešinimą ir vadovavo 
trim prancūzų būriam Belgijos 
— Prancūzijos pasienio miš
kuose.

piftaišusiai .tarime skirti tiek tibųš ryšius su draugingais 
SėStt, kiek tik pajėgiame. kraštais ir k. Reikalų daug, lė-

* šų -maža. Kiekvienas jas gali
C padidinti siųsdamas savo auką

tšvtės Fondas yra tų lėšų adresu: Lithuanian National 
teikėjas.- Jis niekam negali į- Fund Woolworth Building, N. 
sakyti ir nieko' iš lietuvių pri- Y. City, arba Monsgr. J. Balkū- 
versti, kad savo dalį įneštų, nas, Maspeth, N.Y.

■S ■

kad jie viską iš krašto išveža: 
žemės ūkio produktus ir fabri
kų gaminius. Bet prašau to ne
rašyti vakarinėje spaudoje”.

‘Kodėl? Bijotės represijų?”
“Ne, — ji atsakė, — neno

riu, kad vakariečiai iš lenkų 
juoktųsi: tokie jie suskurdę”.

Ji nuleido galvą, nes tai lie
tė jos pačios garbę. Paskui dar 
pridėjo:

‘Čia mes kovojame už duo
nos kąsnį”?

Varšuvoje, Pragos priemies
tyje, eilės žmonių slankioja 
turguje, čia gali pirkti senų nu
dėvėtų amerikoniškų drabužių. 
Iš po jų kartais ištraukiamas ir 
geresnis daiktelis. Tie drabu
žiai rinkoje atsirado per NCWC 
siuntas ir privačius siuntinius.

Labai veikli yra juodoji rin
ka. Kainos joje pasakiškos. Bet 
ir normalioje prekyboje daiktai 
brangūs. Minėtas žurnalistas 
paduoda tokias kainas: svaras 
kavos apie 200 zlotų „(zlotas a- 
pie 4 centai), vyriška eilutė 
nuo 800 iki 3000 zlotų, kakla- 
raikšyis — nuo 70 iki 100 zl., 
dviratis —8000 zl.

“Visame komunistiniame ro
juje gyvenimas sunkus, —pa
stebi tasai žurnalistas.

RYGA

(atkelta -3 2 p.)
Maža mes naudos turim iš tę 

fabrikę ir iš visų ty įmoniy, 
kad didesnė dalis liaudies gy
vena ne taip, kaip laikrašty pa
rašyta. Teisingai, yra kurie ir 
gerai gyvena. Tremtinius iš 
kitų valstybių (suprask: rusus, 
Red.) apgyvendina gerai. Dide
liuose miestuose, gerose įmonė
se, nors mieste ir taip geriau 
gyventi kaip kaime. O kad jie 
papultų į kolūkį, į laukininkys
tės brigadą, tai jie dasižinoty, 
koks yra gyvenimas tėvynėje.... 
Kas nesugeba kombinuoti, tas 
negal gyventi

JUODASIS VIENUOLIS
AP. ČECHOVAS

KOVRINAS buvo pakviestas 
užimti universitete laisvą kate
drą. Jo įžanginė paskaita buvo

i numatyta gruodžio 2, ir apie 
tai paskelbta universiteto len
toje. Atėjus tai dienai, buvo gėrė kavos ir nuėjo gulti. Kov- 
gauta telegrama, kad dėl ligbs 
negalįs paskaitos skaityti.

Kovrinas jau spjaudė krauju. 
Du kartus tą mėnesį čiurkšlės 
prasiveržė pro burną. Jautėsi la 
bai silpnas, kartais netenkąs 
sąmonės. Tačiau liga negąsdi
no, nes žinojo, kad motina to
kiame stovyje išgyveno apie de
šimtį metų. Gydytojai taip pat 
guodė, patardami nesijaudinti,

Vieną vakarą pasiekę Sevas- lapus, jautė tokį dvasios kar- 0, kaip aš kenčiu! Mano šir- 
topolį pasiliko nakčiai ketin- tumą, kad nuėjo pas žmoną ir dis svilinama neapsakomo skau
dami kitą rytą nukakti į Jaltą. žiauriai išsiplūdo. Viešpatie, smo.... Būk prakeiktas! Laikiau 
Kelionė buvo abudu nuvargi- kaip jis suniokojo jos gyveni- nepaprastu žmogumi genijum, 
nusi. Varvara Nikolajevna iš- mą! Norėdamas ją mirtinai įgel

ti, pasakė, kad jos pačios tė
vas ją įpiršęs prašydamas ves
ti. Tai nugirdo ir Jegoras Se- 
mionavičius, kurį beveik ištiko 
stabas: jis trypė - vietoje nega
lėdamas žodžio pratarti. Tane 
suklyko ir krito apalpusi.

Kovrinas gyvai visa prisimi
nė, žiūrėdamas į laiško braižą. 
Išėjo į baldoną. Buvo šilta, nuo 
marių dvelkė druskos kvapas. 
Mėnesiena ir lempų žiburiai į- 
lankoje viliojo savo žavumu:

Kovrino rašinys sprendė gy
venimo menkystės klausimą. 
Aiškino, kad gyvenime reika
laujama per didelės kainos už 
menkus, paprastus dalykus. Ir 
jis, norėdamas pasiekti filosofi
jos profesoriaus vietos, — o 
jau buvo keturių dešimtų me
tų, — norėdamas kitiem dės
tyti savo mintis sunkia ir nuo
bodžia kalba, vienu žodžiu — 
būti vidutiniškumo mokytoju, 
jis studijavo penkiolika metų, 
dirbo dieną ir naktį, išgyveno 
įvairias negalias įr nesėkmin
gas vedybas, pridarė daug klai
dų ir neteisybių, kūrių prisimi
nimas jį tiktai kankina. Tik da
bar jam visai paaiškėję, kad jis 
esąs paprastas, eilinis žmogus. 
Pripažino tai iš visos širdies ir 
darė išvadą: žmogus turi būti 
patenkintas tuo, kuo jis yra.

Rašinys jį patenkino ir apra
mino. Bet jo žvilgsnis krito į 
grindis, ant kurių balavo su
plėšyto Tanės laiško skiautelės. 
Kovrinas pasilenkė, surinko ir 
sviedė per langą. Vėjo dvelki
mas nuo marių kelis lapelius 
prispaudė prie palangės ir jų 
negalima buvo lengvai atplėš
ti. Kovrinas vėl susmuko savo

(Nukelta į 4 pL)

o pasirodė — esate beprotis”....
Kovrinas nebegalėjo toliau 

skaityti. Sudraskė laišką ir pa
bėrė pro langą.... Jį purtė bai
sus šiurpulys. Nors kambaryje 
miegojo Varvara Nikolajevna, 
nors iš restorano sklido juo
kas, Kovrinui atrodė, kad visa
me name tėra jis vienas. Gal
vojo apie prislėgtą, palaužtą 
Tanę. Jos žodžiai skaudžiai dū
rė. Kovrinas atsigręžė į duris 
bijodamas, kad jos neprasiver- 
tų ir nepasirodytų kokia neži-

rinas dar krapštėsi. Prieš sės
damas į traukinį, jis buvo ga
vęs iš Tanės laišką, tačiau jo 
neskaitė. To laiško gavimas jį 
jaudino visą kelią.

Kovrinas dabar jautė savo 
šifdies gilumoje, kad buvo pa
daręs didelę klaidą vesdamas 
Tanę. Jam buvo smagu jos nu
sikračius. Tejautė užuojautą 
tai jaunai moteriai, kuri pas
kutiniais metais buvo virtusi 
gyva vaikščiojančia mumija: juosvom, melsvom ir žalsga- noma būtybė, jėga, kuri per 

— Tai tikra kankynė, — kaita buvo atšaukta dėl tos pa- viskas joje buvo išblėsę, išsky- nom dėmėm, apibertom sida- paskutinius metus sugriovė jo

(9) kias dėdes, kaip tavo tėvas: ge-
— Dėl to, kad jo nemegs- rai nusipenėję, saldaus veido

ta, ir galas! — atrėžė Kovri- takai Kitados man patiko ru
nas nesivaržydamas savo žo- manuose ar komedijose. Dabar 
džių. — Geriau apie tai nešne- šlykštūs, tie savinaudos iki gy- 
kėk: jis tavo tėvas. vo kaulo.... Mane purto jų sota-

— Aš nesuprantu, aš nesu- mas, jų riebumas, jų pasitenki- 
prantu, kas čia daros, — sude- nimas gyvenimo giedra bet 
javo T^nė, susiėmusi už galvos kiauliška ....
ir Šūrėdąma į vieną tašką, tt Tanės galva nusviro ant pa- silsėti ir kuo mažiau kalbėti, 
sustyrusl —• Kažkas baisaus, galvės. Sausio mėnesį Kovrino pas-

se namuoee. Tu, Andriuša, pa- prašnabždėjo; jos balsas buvo čios priežasties. Kai atėjo va- rus dideles, išmintingas akis, brinių varsų. Ramybė tvylojo paties ir jam brangių žmonių
<rikeitei, ta e«i nebe tas r- Toks r*—" —1—— —=- — «— -------- *---- x—1—-*------------ -- —x-±- -
išmintingas buvd, toks iškilus, praėjusio rudens nebeturiu ra- kursą pradėti. Jos buvo atidėk žadino jame kaltės pajutimą: niame viešbučio aukšte sklido
o dabar -^jaiittinies dėl men- i .* “ ‘ ‘ ~ - - - - - — ■ -
kniekįų. Tavų erzina tokie ma- O, kaip aš kenčiu, 
ži dalykai 64 kita laiku ne- „
patikėtum, jog tai galima.... tai Erodas, o ta su savo tėvu— jį vyresne, kuri rūpinosi kaip Prisiminė, kaip vieną dieną su 
Na, Andriuša^ nepyk, nerūs- Žudomi nekalti vaikai, — atsi- vaiku. Kovrinas buvo jai klus- draskė į skiauteles savo di- 
tauk! —šnabždėjo bu- liepė Kovrinas. nūs ir aprimęs. Kai Varvara sertaciją, ligai jau pasirodžius,
žinodama jo rankas. — Tu toks Jo veidas Tanei rodėsi šlyk- Nikolajevna, — toks buvo tos ir išmetė per langą. Skraidant 
kilnus, toks protingas..... Būk štas ir atpurtąs. Pagieža buvo moters vardas, — sutvarkė ke- popieriaus lakštam, kiekviena-

' teisingas mano tėvui. Jis toks jį iškreipusi. Tanei labai norė- lionės reikalus į Krymą, Kov- me skaitė beprasmį savo pasi
gėręs. > josi pasakyti ką nors užgau- rinas nesispyrė, nors ir jautė, pūtimą, didybės maniją. Jautė

— Ne, jis nėrą geras, tik ge- lauš, bet susivaldė, nusipurtė ir kad vietos pakeitimas nieko gė- aprašęs savo paties klaidas. Su
ros nuotaikos. Seniai pažįsta to išėjo iš miegamojo. ro neduos.

slopus, vos besigirdėjo: — nuo saris, jai buvo vėlu paskaitų Tanės ranka rašytas adresas pa- visoje gamtoje. Tiktai apati- gyvenimą.
J L . ► Jau & patirties žinojo, kad

mybės. Tai baisu, mano Dieve! tos neribotam laikui jis buvo žiaurus, neteisingas moterų balsai ir juokas. Kovri- įdilgintus nervus geriausiai ra-
l... Kovrinas jau nebegyveno su tiem fanonėm. Apmaudas pra- nas sukaupė paskutines savo minąs darbas. Tokiais atvejais

— žinoma, žinoma! Aš — Tane, o su sena moterim, už siveržė iš nusivylimo gyvenimu. jėgas, grįžo kambarin, atplėšė 
laišką ir pradėjo skaityti:

“Mano tėvas tik ką mirė. Jūs 
jį pribaigėte. Sodas taip pat su
naikintas — valdomas svetimų
jų. Mano vargšas tėvas! Įvyko 
ko jis taip labai bijojo. Tai jū- ‘ vargindamas ar jausdamasis ne 
sų kaltybė. Aš nekenčiu jūsų pajėgus didesniam darbui. Pra- 
visa savo širdimi ir nieko taip dėjo taisyti ir rašyti. Nuotaika

draskęs paskutinius rankraščio negeidžiu, kaip jūsų prapulties! pasitaisė.

sėsdavo prie stalo ir susikaup
davo ties kuria nors mintimi. 
Ir dabar išsiėmė užrašų knyge
lę su metmenimis nedidelio ra
šinio, galvodamas, kad Kryme 
galės užbaigti perdaug nesi-



DARBININKAS

(Atkelti iš 3 psl.)

SHENANDOAH, PA.

Tane!

DU KUNIGAI JUBILIJATAI

prie Atlanto Periodie Investment Plans

Vaistų siuntiniai per Miun
cheno įstaigą nebuvo sustabdy-

WATERBURY, CONN.

3. Pirminipkui pasiūlius, nu
tarta š.tn. rugpįūčio mėn. pra
džioje šaukti Balio direktorių 
posėdį.

4. Posėdyje dalyvavęs revizi
jos komisijos pirmininkas pa
reiškė, kad yra gavęs atskaito
mybės dokumentus ir jų patik
rinimas vykdomas revizijos ko
misijoje.

5. Sudarė naują sutarti su 
reikalų vedėju kun. L. Jankum 
tomis pačiomis sąlygomis, tik 
ryškiau nusakant jo, kaip rei
kalų vedėjo, teises ir pareigas. 
Sutartis galioja vieneriems me
tams su teise po metų laiko 
šią sutartį nutraukti Balfo val
dybai arba reikalų vedėjui apie 
tai prieš mėnesį laiko prane
šus, kaip kad buvo anksčiau.

Akiviazdoje šių pozityvių 
Balfo Centro nutarimų ir to 
didžiojo tikslo, kviečiame vi
sus Balfo rėmėjus, skyrių ir 
apskričių vadovybes ir Balfo di
rektorius jungtis prie Balfo vei
klos stiprinimo ir šalpos lėšų 
telkimo.

Tik darnus mūsų visų jėgų

Pranešame Balfo direktorių, 
apskričių, skyrių vadovybėms 
ir Balfo rėmėjam^ kad Balfo 
Centro Valdyba savo km. ge
gužės 27 d. posėdyje svarstė 
šiuos klausimus:

1. 1959 m. balandžio 19 d. 
buvo nutarta maisto ir medžia
gų siuntinių tarpinikavimą nu
traukti dėl visuomenės nepasi
tenkinimo jų turinių ir dėl kom 
pilkuotos jų persiuntimo prie
žiūros. Visuomenei pageidau
jant, nutarė ištirti naujus kė
lius ir priemones vertinges
niems siuntiniams sudaryti ir 
tarpininkauti juos pasiunčiant. 
Apie tai visuomenė bus pain
formuota.

Siuntiniai lietuviams į Len
kiją nebuvo sustabdyti.

2. Nutarė ir toliau sena tvar
ka tarpininkauti dėl vaistų siun 
timo iš Balfo Centro.

gos.... Jis pasiūlė padėtį jį tuš
čiame tvarto. Paveikslą tada 
priglaudė Žągarinės • ūkininkas 
Grabauskas. Jo namuose iš di
džiojo kambario buvo įrengta, 
tartum koplyčia, kur klebonas 
kun. K. Maliukevičius atvykda
vo mišias atlaikyti Gausiai rin
kosi žmonių mdsti Marijos, 
kad karo audra jų nepaliestų. 
Jai praėjus, stebuklingas pa
veikslas buvo išvežtas į Vil
niaus katedrą, o paskui vėl gra
žintas į Trakus.

Nebe pirmą kartą Marijos 
paveikslą vežė Vilniun. Nuo 
Vytauto laikų pirmoji didelė 
nelaimė Lietuvą buvo užgulu
si 1655, kai rusai maskoliai už
plūdo Vilnių, Gardiną, Trakus 
ir Kauną. Priešas viską plėšė 
ir degino. Degė Vilnius 17 (Be
nų, degė ir Trakai, kurie nie
kada jau pilnai neatsistatė. 
Šv. Marijos Aplankymo bažny
čia buvo sunaikinta, tačiau pas
lėptas paveikslas išliko. Vil
niaus vyskupas įsakė stebuk
lingąjį paveikslą atgabenti £ 
Vilnių. Marijos paveikslas bu
vo nešte nuneštas. Vyrai pa
kaitomis nešė it kryžių. Ėjo 
visą dieną, sustodami, melsda
miesi ir giesmes giedodami. 
Paveikslas buvo padėtas Vil
niaus katedroje, šv. Kazimiero 
koplyčioje, bet jis aplankė taip

vo metai nebūtų prabėgę taip 
niūriai ir bergždžiai”.

Kovrinas vėl atgavo pasitikė
jimą savimi, pasitikėjimą, kad 
jis esąs Dievo išrinktasis. Pri
siminė anktesnius pokalbius su 
Juoduoju Vienuoliu. Norėjo at
sakyti, bet iš burnos pasipylė 
kraujas. Nežinodamas, ką dary
ti, Kovrinas skėstelėjo ranko
mis, norėjo šauktis Varvaros

rimas ir apieĄu^roe Vartas, 
kurto vis labiau ėmė garsėti 
kaip ir Trakai Sakoma, švedų 
kariai Aušros Vartuose ugnį 

pat to kitas “bažnyčias. Suada- kūrenę ir šaipęs! iš Dievo Mė
tydavo procesijos ir paveikslą tinos. Kritę koplyčios lango rė- 
nešdavo iš vienos bažnyčios mai ir liežuvautoją užmušę. Ki- 
kiton. Dievo Motina buvo pra- tu atveju tas pats padavimas 
šoma saugoti kraštą nuo karo 
nelaimių. Kanas su rusais dar 
nebuvo visai pasibigęs; jis tru
ko iki 1667 metų. Tais metais 
rugsėjo 8, Marijos Gimimo 
šventėje, paveikslas buvo iškil
mingai gražintas į Trakus. Pro
cesijoje dalyvavo Vilniaus vysk. 
A. Sapiega, Smolensko, vysk. 
K. Pacas, Gudijos pavystasis 
M. Slupskas ir Vilniaus koad- 
jotorius G. Tyzenhauzas.

Kilus karui su švedais, 1702 
metais paveikslas vėl buvo 
slapstomas Vilniuje. Apie šve
dus buvo pasakojama, kad Ma
rijos paveikslus išniekina ir su
daužo. Iš tų laikų likęs pada-

WADDELL & REED, IN(
Principą] Undmrritcn

Berniukų vasaros stovykla Kennebunkport, Maine 
vasarvietėje prasideda liepos 1 ir baigiasi liepos 3L 
Norintieji galės pasilikti to ilgiau. Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Savaitinis mokestis $26.00.

Nikolajevnos, kuri miegojo už 
uždangos, bet tepratarė:

—Tane!
Parkritęs ant grindų, kėlė 

aukštyn rankas ir kiek tik tu
rėdamas jėgos maldavo:

kunigai: kun. Jurgis Degutis, f 
išbuvęs vikaru’ šy. Andriejaus | 
pafapijojė 8* mėfus, iškeltas į5| 
šv. Rapolo parapiją W. Phila- 
delphijoje. Toje parapijoje yra ®®@® 
apie 100 lietuviškų šeimų; jas I 
ir aptarnaus lietuvis vikaras, ® ||

Kun. Jonas Lukšys, kuris ii- I H 
gą metų eilę buvo Shenandoah, ® || 
paskirtas vikaru šv. Andriejaus ® || 
parapijon Philadelphijoje. Kun. ® P 
Jonas Gibas iš šv. Rapolo para- ® ■ 
pijos iškeltas į Corpus Chris- ® 
ti parapją Philadelphijoje. @ | 
Kun. Petras Silvinskas, moky- ® Ll 
tojaująs šv. Kazimiero parapi- ® Ej 
joje, paskirtas toliau studijuo- ® I 
ti Romoje. Kun. B. Šimkus, ® I 
mokytojas, iš šv. Jurgio para- ® I 
pijos atkeltas į šv. Andriejaus ® ■ 
parapiją gyventi ir pagelbėti ® B 
parapijai. Kun. L. Peciukevi- ® 
čius,

Ruoškimės Balfo piknikui
Birželio 7 d. 2 vai. popiet dr. 

Petro Vileišio sodyboje, Aller- 
ton Rd., Midellburyje (prie Wa- 
terburio), Balfo skyrius ruošia 
puikią gegužinę — pikniką, į 
kurį maloniai kviečia atsilanky
ti visus Waterburio ir jo apy
linkių lietuvius. Gegužinėje 
veiks turtingas bufetas su įvai
riais skaniais lietuviškais už
kandžiais ir gėrimais. Visas ge
gužinės pelnas bus paskirtas į 
vargą patekusiems, senatvės 
sulaukusiems ir sergantiems 
lietuviams sušelpti.

Name: Adam Stankūnas 
Address: 1120 E Jersey Street

lat dega žvakės ir puošia gėlės.
Pašventinimo apeigos pradė

tos mokyklos choro giesme ir 
sukalbant rožančių į Fatimos 
Mariją už taiką ir Lietuvą. Po 
to sugiedota Marijos Litanija. 
Prel. S. Dobinis, Mt. Carmel, 
Pal, pašventino koplytėlę ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Pa
minklo sumanytojas yra kleb. 
kun. J. Karalius, pastatė para- 
piečiai.

Šventinimo iškilmėse dalyva
vo kunigai: K. Klevinskas, P. 
Mockus, P. čėsna, K. Grigas, 
vietiniai kunigai ir prel. S. Do
binis.

TRAKUOSE, švenč. Marijos 
Aplankymo bažnyčioje, didžiom 
šventėm būdavo atidengtas ir 
apšviestas stebuklingasis Mari
jos paveikslas. Žmonės matė 
Dievo Motiną su Kūdikiu ant 
rankų. Kalėdų šventėse jaudin
davosi, klausydami Kristaus Gi
mimo evangelijos: “ji pagimdė 
pirmgimį savo sūnų, suvystė jį 
vystyklais ir paguldė prakaite, 
nes jiem nebuvo vietos užeigo
je” (Luk. 2,7). Kaip tai galėjo 
atsitikti, kad Motina su Kūdi
kiu terado prieglobstį pieme
nėlių tvarte? Anie žmonės tu
rėjo būti kietos ir negailestin
gos širdies. Pas mus to nega
lėtų atsitikti....

O atsitiko taip, kad Trakų 
klebonui kuri. Klemensui Ma
liukevičiui teko išimti stebuk
lingąjį Marijos paveikslą iš di
džiojo altoriaus ir ieškoti jam 
prieglaudos pas gerus žmones. 
Nežinia, kas galėjo su juo atsi
tikti, prasidėjus pirmam Didžia
jam karui (1914). Karo frontui 
artėjant (1915), besitraukią ru
sai dar skleidė gandus, kad vo
kiečiai apšaudo bažnyčias, o 
užėmę jas degina. Kun. K. Ma
liukevičius išvežė Marijos pa
veikslą į Žagarinės kaimą, ap
gaubtą miškų.

Dar giliau miške gyveno 
miško sargas. Klebonas prašė 
sargą priimti paveikslą į savo 
namus. Sargas nesutiko: jo na
muose nebuvo paveikslui užei

to minčių telkimas, be asme
ninių priekaištų, gali išplėsti 
Balfo veiklą.

Baisių .Birželio įvykių .minė
jimai tebūna pirmoji proga mū
sų pareigas atlikti.

Kan. dr. J.B. Končius, pirmi
ninkas,, valdybos nariai: V. Ab- 
raitis, V. Alksninis, A Dove- 
nionė, kun. J. Pakalniškis, A 
Trečiokas, S. Brados, Jr., revi
zijos komisijos pirmininkas; S. 
Lūšys, reikalų vedėjas: kun. L. 
Jankus.

Kunigų pasikeitimai
Philadelphijos arkivyskupi-

šaukėsi Tanės, didelio sodo 
su nuostabiais žiedais, parko su 
liekmon pušim, rugių lauko, sa
vo gimtos aplinkos su jaunys
te. gyvenimo džiaugsmu, bran
giais žmonėmis, čia pat paste
bėjo ant grindų didelį klaną 
kraujo. Nors buvo visai silpnas, 
bet dar jautė didelį džiaugsmo 
saldumą. Apačioje po balkonu 
buvo baigiama groti serenada. 
Juodasis Vienuolis kuždėjo, kad 
Kovrinas buvo genijus, mirš
tąs tik dėlto, kad silpnas kū
nas nebegalėjo išlaikyti genia- 

baryje sustojo. 3° dvasios.
— Kodėl manimi netikėjai? Varvara Nikolajevna pabu- 

— pažvelgė giliai į Kovrino a- dusi, rado Kovriną nebegyvą, 
kis. Jeigu būtum tikėjęs, kad Veide buvo sutingęs laimės 
esi genijus, tai paskutinieji ta- šypsnis. drai prie komunijos ir turėjo joje šį pavasarį pakeisti šie

SBNAUSIA MARUOS 
$VENTOVt LIETUVOJE (5)

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis,

Gegužės 24 4 v. p.p. pašven
tinta Marijos garbei Fatimos 
graži koplytėlė. Ji yra išmūry- bendrus pusryčius, čia pagerb
ta iš akmenų šv. Jurgio parapi- tos auksinių žvaigždių motinos, 
jos naujose kapinėse. Visos sta- kurios neteko sūnaus kare, 
tūlos atsiųstos iš Romos. Nišo- Joms veteranų rėmėjų pirmi- 
je prie Marijos statulos nuo- ninkė A. Norėikienė prisegė po 

gėlę- ir sukalbėjo atitinkamą 
maldą. Paskaitininku buvo dr. 
M. Romeikaitė.

Kunigas Andrius Degutis, 
šv. Vincento parapijos Gerard- 
ville, Pa., klebonas ir jo pagel- 
bininkas kun. Jonas Buikus

Pagerbs baigusius gimnaziją
Šv. Jurgio parapija kasmet 

pagerbia savo parapijos abitu
rientus, kurie baigia aukštesnę 
mokyklą. Jie iškilmingai daly
vauja mišiose, po to parapijos 
draugija surengia pusryčius su 
-atitinkama programa. Kun. J. 
Karalius nuolat ragina jauni
mą siekti aukštojo mokslo. Jo 
vardu veikia fondas, kuris re
mia studentus kunigų semina- čius, mokytojas, atkeltas gy- 
rijoje. Jis priminė, kad ir stu- venti į šv. Jurgio parapiją ir 
dentai turėtų nepamiršti savo ten pagelbėti, 
parapijos, kuri juos globojo ir 
dažnai gyvenime remia gero
mis rekomendacijomis.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Kun. dr. M. Ražaitis, Vilią 
Joseph Mane kapelionas, jau 
kuris laikas kaip sirguliuoja. 
Šiomis dienomis jis išvyksta į 
Chicagą gydytis. Ji pavaduos 
kunigas marijonas.

taikomas rusam, caro Petro Di
džiojo kariam, kurie 1715 me
tais kėsinęs! pavogti brangius 
Aušros Vartų paveikslo rūbus.

‘ ’ i *
Kaip ten buvo Vilniuje, nė

ra liudininkų,' bet apie aną miš
ko sargą prie Žagafinės kai
mo, kai po dviejų šimtų metų 
pas jį norėta priglausti Trakų 
stebuklingąjį Marijos paveiks
lą to jam ne>atsirado kitos vie
tos, kaip tik tuščias tvartas, 
yra likęs liudijimas. Plėšikai 
nužudė tą sargą to jo žmoną, 
namus padegė^ Ūko gyvi tik 
vaikai, kurie subėgo į tvartą. 
(B.d.) SS.

1TNTTEO ACCtTMULATTVE FUNB SMABES 
a diversified, managed murual fund with invcstments 
in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriptive literature. without 
obligation, fili in and Retukn This AdvTrtisement

IKI 2:00 V AL. 
kreipkitės adresu

WLOA

negalioje. Apsigręžė ir išėjo į 
balkoną.

Įlanka, tartum gyva, žvelgė į 
jį raibiom šviesom to tamsiai 
melsvom akim — tokiom akim, 
kurios jį kiaurai vėrė to grio
vė iš kojų. Buvo šilta ir tvaiku. 
Kad taip nusimaudyti! •

Staiga po balkonu sugrojo 
smuikas, pasigirdo dviejų mo
terų daina. Kovriną persmelkė. 
Serenadą gerai prisiminė. Buvo 
apdainuojama jauna mergaitė, 
kuri savo ligūstoje vaizduotėje, 
girdėjusi paslaptingam sode to
kius nuostabius, nežemiškus 
giesmės akordus, kad jų nepa 
lyginsi su jokia žemiškąją me- 
liodija.... Kovrinas sulaikė kva
pą. Jo širdis daužėsi. Pasijuto 
vėl kaž kokiam dvasios pagavi
me, ko jau seniai nebuvo.

Prieš jo akis, marių kran
te, iškilo aukštas, juodas stul
pas, tartum susukto vandens. 
Nepaprastu greitumu artėjo 
prie viešbučio, bet kartu to ma
žėjo. Kovrinas atatupstas trau
kėsi kambarin. Pro balkoną į- 
žengė vienuolis, vienplaukis, 
basas, juodais antakiais, sudė
jęs ant krūtinės rankas. Kam-

švenči 25 metų kunigystės su
kaktį. Klebonui iškilmės su
rengtos gegužės 24 ir 25. Kun. 
J. Buikui iškilmės bus vėliau 
vasarą, šios apylinkės Kunigų 
Vienybės Valdyba nuoširdžiai 
sveikina jubilijatus ir linki Die
vo palaimos.

Kazimieriečių seserų rėmė
jos ir šiemet gražiai parėmė 
seserų darbus Vilią Joseph Ma
ne Newtown. Per rėmėjų sei
mą gegužės 17 įteikė 5000 dol. 
Į suvažiavimą buvo nuvykę 30

KNIGHTS OF UTHUANIA
BRADDOCK, PA.

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

Mūsų šūkis — VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POILSJ 
ii vasarvietė naujai atremontuota, turi 60 kambarių su visais 
poilsiui reikalingais įrengimais. — Dėl smulkesnių informacijų 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo adresu:

OSTERVILLE MANOR, INC., 
OSTERVILLE, CARE COD, MASS.
Te!.: GĄrden 8-6991

f S«- BMe. *0 w»:i Street
Kanu* City ». Mo. N<"» York S. N. Y.

REPRESENTATIVE'S ADDRESS 
MERE

Veteranų pamaldos
Šv. Jurgio veteranai kasmet 

mini savo mirusius, šiemet 
toks minėjimas buvo gegužės 
24. Uniformuoti to su vėliavo
mis dalyvavo mišiose, ėjo ben-

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

offer you invesonent units in multiples of $2,500 with 
invesonents as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balance of the Investment Progran* 
in the event the Plaobolder does not live to complete 
bis program. Under a United Periodie Investment 
Plaa with Insurance, you invest in

Iš anksto susitarus stovyklautojai iš New Yorko ir apylinkes bus atvežami pranciškonų parūpintomis priemonėmis. 
Registruotis reikia iš anksto. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu:



Gražioje Joseph Mane vilo
je Newtown, Pa., gegužės 17 į- 
vyko devintasis seserų kazimie-

dus, šv. Jurgio parapijos kle 
bonas, sukalbėjo maldą. Suva
žiavimą pradėjo S. Mankienė, 
rėmėjų vicepirmininkė. Ji pa
sveikino visus delegatus ir

Tada Motina M. Adorata, se- Vilią Joseph Mane aukštesnės 
sęlių karimieriiHHų 
viršininkė pasakė gi
Ji pasveikino visus ir padėkojo ta. Suvažiavimas baigtas Svč. 
n jį atsilankymu mąM^e ir ąų- 
kas Taip pat supažindino su 
statybos darbais. Jau pradėta

rį suteikė kun. J. Gaudinskas 
iššv. Mykolo parapijos Ęąs- į 
ton, '*-■ z .y.i

Kas norėtų paremti kilnius- 
seselių darbus, aukas gali siųsti | 
adresu: Sisters of St. Casimir 
Vilią Joseph Mane, Newtown

Sakramento palaiminimu, ku- (Buck County), Pa. |

baigta 1960. Priegląuda galės 
talpinti šimtą žmogių, ir jau 
dabar resistruoiami tie. kurie svettis ir perskaitė pereitų me- tc^įi^Soje epsigy- 

venti. Greitu laiku bus statoma 
koplyčia ir vienuolynas, šiai sta
tybai reikės dar daug flnansi- 
nės paramos. Motina M. Ądora- 
ta prašė tėvus paskatinti savo 
vaikus, kad jie stotų į vienuo
lyną, nes seselių darbas didis, 
ir jam reikia daug jėgų.

Toliau delegatai padarė pra
nešimus iš skyrių veiklos. Iš 
viso buvo suvažiavę arti 700 
žmonių, net iš Worcester, Mass. 
buvo autobusas. Kiekvienais 

/metais rėmėjų skaičius didėja. 
Tai liudija, kad žmonės įver
tina seselių darbą.

Buvo taip pat nepaprastai 
graži programa, kurią išpildė

tų seimo protokolą.
Buvo sutikęs kalbėti prel. 

Martin J. McDonough, bet ne
numatytų priežasčių buvo su 
laikytas. Stanislovas Mankas 
perskaitė laiškus, atsiųstus Phi- 
ladelphijos kard. John Fran
cis O‘Hara, vysk. V. Brizgio ir 
kitų.

Cleveland, Ohio
Ramovėnę gegužinė.

LVS Ramovės Clevelando 
skyrius birželio 7, sekmadienį, 
Niaurų ūkyje, atvirame ore, 
gražioj aplinkoj, ruošia geguži
nę. Kviečiami ramovėnai su 
šeimomis ir lietuvių visuome-
nė- skaitlingai, dalyvauti.. Visas jjr ' . r' jį p
gautas pelnas skiriamas Kario HarilOrUj VOnn
žurnalo leidimui paremti.

Birutietės pagamins skanių 
užkandžių, kavutės ir kitokių 
gaivinančių gėrimų, kaip suau
gusiems taip ir jaunimui. Pra
leisite maloniai laiką atvirame 
ore, tarp miškų ir pievų. Gros 
gera muzika ir bus progos pui
kiai pašokti ir asigaivinti. šo 
kių salė naujai atremontuota. 
Užtektinai vietos 
mašinoms.

Važiuoti: Į W. 
juo važiuoti iki

pasistatyti

8AVHMORES ŽINIOS
mok- rių lietuviškų organizacijų vetg 

slo metų ųžbaįgtuvės buvo sek- ' klų narį, gavo darbą vienoje g 
madienį, gegužės 31 <L, 5 vai. Fordo automobilių parduotuvė-J 
p.p., šv. -Alfonso parapijos sa- je. Jis per lietuvių radijų krei-į 
Įėję. Kartu buvo paminėta m©- pėsi kviesdamas pas jį pirkti - 
kyklos 10 metų veiklos sukak- 
tis. Dalyvavo daug mokinių tė
vų ir svečių. ■ Iš Washingtono 
buvo atvykę Lietuvos atstovo 
Ji Kajecko žmona ir Amerikos 
Balso lietuviško skyriaus ats
tovai Mokiniai buvo gerai pa
ruošti ir gražiai atliko progra
mą. Reikia džiaugtis ir sveikin
ti mokytojus už jų pasiaukoji
mą ir darbą mokant vaikučius 
lituanistinių dalykų.

Poetą Kazį Bradūną, gavusį 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
500 doL premiją už eilėraščių 
knygą “Morenų Ugnys”, pa
gerbė giminės, draugai ir ar- 
timieji penktadienį, gegužės 26 
lietuvių svetainės Klevo kam
baryje. Prie skoningai papuoštų 
užkandžių stalų pasakyta svei
kinimo kalbų ir palinkėta kū
rybingos ateities. 

Renius Pažemėnas, nese- 
seniai su šeima atvykęs iš Aus-. 
tralijos, gyvena pas savo tėvą 
K. Pažemėną, žinomą čia įvai-

automobilius, žada dideles nuo-gi 
laidas ir sąžiningą patarnavimą, y

šv. Alfonso parapinės moky- . į 
los mokslo metų užbaigimo iš
kilmės ruošiamos sekmadienį, 
birželio 7 d., 3 vai. p.p., mo- g 
kyklos salėje. Mišias 8:30 vai. 
aukos parapijos klebonas prel.? 
L. Mendelis. Graduantai eis 
bendrai komunijos, šiemet mo- 
kykla baigia 25 vaikučiai. Sese
lės, kaip ir kiekvienais metais, 
labai stropiai paruošė išleistu
vių programą, kurią kiekvie
nam bus malonu pamatyti. 
Kviečiami visi iškilmėse daly
vauti.

Lietuvių radijo valandos ve
dėjai A. Juškevičius ir K. Las- 
kauskas su savo pagelbininkais 
ruošia gegužinę gražioje Dem- 
skio vasarvietėje, sekmadienį, 
birželio 21. Pelnas skiriamas 
radijo valandai išlaikyti. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Jonas Obelinis

KUH. J. JUtKEVICIUS

Sekmadienį, gegužės 24 d., 
11 vai., šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje, kur ilgus metus tarna
vo mišioms, kun. Juozapas tu 
rėjo garbės ir malonumo laiky
ti primicijas. Jam asistavo kleb. 
kun. J.V. Kazlauskas, vikaras 
kun. F.J. Pranokus ir kun. J.

■ Rekolekcijos moterims.
Birželio mėnesio bendrosios W 
moterų rekolekcijos įvyks bir- 
želio 12,13 ir 14. Nek. Pra. Ma- 
rijos Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Rekolekcijos prasideda 
8 vai. vakare, penktadienį; jas 
ves Tėvas J. Venckus, S.J. Vi- 
sos nuoširdžiai kviečiamos da- 
lyvauti!

— Algimantas Balčiūnas, 
arch. kpt. Broniaus Balčiūno ir 
Onos vyr. sūnus, bjrželio 13 
baigia Seton Hali universitetą \ į 
Newąrke premedical kursą,_j-__
gydamas Bachelor of Arts laips
nį. Tolimesnes medicinos stu
dijas Algimantas tęs George- 
town universitete, Washington į 
D.C. Nors užsidirbo sau moks- 
lapinigius, bet visą laiką buvo 
gerųjų studentų skaičiuje. Vei
kė lietuviškuose skautuose, a-~ *
teitininkuose ir buvo Rūtos- 
tautinių šokių ir dainų ansam
blio narys. Universitete pri
klausė studentų Knights of Se- 
tonia, buvo Academy of Scien
ce vicepirmininkas. Paskuti
nius porą metų asistuodavo bio 
logijos profesoriui žemesniųjų 
kursų darbuose. Algimantas 
turi ir plunksnos gabumų —— 
bendradarbiauja Karyje nuo- 
taikingais įspūdžiais iš vasa- - 
ros stovyklų.

lešomas Dibulskis Kazi
mieras, Jono sūnus, Ona žem- 
gulienė — Dibulskytė ir sūnus 
Stanley Zemgulis. Taip pat Ju
lius ir Domicėlė Gabalis. Žino
ma, kad jie yra gyvenę Easton, 
Pa. Rašyti: Mrs. C. Abartis, 
3119 W. Carson St. Pittsburgh, 
Pa. (4)

ATITAISYMAS
Darbininko 36 n. (gegužės 

22) VI. Ramojaus reportaže a- 
pie Chicagą (Opera pasitarnavo 
Lietuvos propagandai) įsibrovė 
korektūros klaida. VI. Ramojus 
rašo: “Lenkų dainų šventės me
tu vyks ir tradicinės chorų var
žybos lenkų kardinolo Hlond 
taurei laimėti. Įdomu, kad su
darydami chorų varžybų teisė
jų komisiją, lenkai, kaip kad 
lietuviai daro, pakviečia žy
miausius Chicagos amerikiečius 
muzikus”, čia praleistas vie
nas sakinys. Turėjo būti: ‘Įdo
mu, kad sudarydami chorų var
žybų teisėjų komisiją, lenkai 
rteužsidaro 
kaip kad lietuviai daro, bet 
pakviečia žymiausius Chicagos 
amerikiečius muzikus”.

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
BRIDGEPORT, CONN.

Gegužės 23 šv. Augustino 
katedroje vysk. Lawrence J. 
Shenan suteikė kunigų šventi
mus devyniems dijakonams, 
jų tarpe ir bridgeportiečiui lie
tuviui Juozapui P. Juškevičiui 

—Yuscavage. 
Kun. J. Juškevičius, Jono ir

Marijos (Bakševičiūtės) — Juš- E. Rikteraitis. Iškilmėm vado- 
kevičių sūnus, gimė Bridgepor- 
te 1931 birželio 26. Išėjęs pra
džios ir vid. mokyklas gimtaja
me mieste, 1950-53 mokėsi šv. 
Tomo seminarijoj, Bloomfield, 
Conn., ir 1953-59 m. šv. Mari
jos seminarijoj, Baltimore, Md. 
įsigydamas A.B. ir S.T.B. mo
kslo laipsnius. Kadangi jo tė-

kun. V. Karaveckas ir keturi vas mirė dar 1946, tai visą sū- karop
tėvai pranciškonai Vakarui va- naus mokslinimo naštą turėjo tums susirinko apie 300 kvies- 

. dovavo vyčių dvasios vadas nešti šerutė’ risų čia gerbia- tųjų: primicianto giminių, kai- 
kun. V. Karaveckas. Kalbose ma *motina Mari‘ mynų. pažįstamų. Prie garhės 

ja Juškevičiene. stalo, salia iškilmių kaltininko
Suprantama, Juozukui ame- ir jo senutės motinėlės, suse

ko veikla su jaunimu Lietuvoje rikoniškos mokyklos darė ir do apie dešimt kunigų, čia pro- 
ir tremtyje, -o čia Pittsburghe padarė savo įtakos, tačiau nau- gramą — kalbas bei sveikini- 
vyčiai yra labai dėkingi sukak- jasis kunigas, visuomet su mo- mus —retai vykusiu būdu pra- 
fiivįninkui už io nuolatine na- tina kalbėdamas lietuviškai, tė- vedė mielas, linksmas mūsų vi- 
ooiho cov račtaic cnouBnio ir kalbos ne tik neužmiršo, karas kun. Pranckus. Vis dar galbą savo rastais spaudoje ir ’

PITTSBURGH, PA.
suruošė Rodševelt viešbutyje 
pagerbimo vakarienę. Vaišėse 
dalyvavo vyčiai, sukaktuvinin
ko artimieji ir draugai. Taįp 
pat sukaktuvininką pagerbti 
atsilankė kun. J. Misius, kun. 
M. Kazėnas, kun. Skripkus,

vavo kun A.J Zanavičius; pa
mokslą pasakė kun V.J. Prans- 
kietis. Antano Stanišausko var
gonai ir jo vadovaujamas cho
ras darniai papildė iškilmes 
bažnyčioje muzika ir giesmė
mis.

Po pamaldų, parapijos salė
je, buvo suruošti pietūs (Ar va- 
’----? — “priėmimas”). Pie-

Kun. Alf. Šulinskui, jo 25 
metų kunigystės sukakties pro
ga, vietos vyčiai gegužės 2122 kelią ir 

Brunswick,
Ohio, čia sukti dešinėn į 303 
kelią ir važiuoti iki rodyklės _
su užrašu Ramovė. E čia iki mokyklą ir vadovauja klasės _ ; ___
gegužinės vietos, kur plėvesuos išleistuvių aktui (valedictorian) gegužės 17 atšventė savo 25 
trispalvė tautinė vėliava. antradienį, birželio 2. Jis yra metų kunigystės sukaktį. Tą

Gegužinės metu bus. proga gavęs keturių metų stipendiją dieną šv. Juozapo lietuvių pa
laimėti Kario metinę prenume- Trinity kolegijoj Hartforde. rapijos bažnyčioje sukaktuvi- 
ratą. Jų bus net 8 laimėjimai. ............................- - -

— Stasys Morkus šiemet bai
gė Hartfordo lietuvių Svč. Tre
jybės parapijos aukštesniąją Du Bois, Pa.

Kun. Boleslovas Liubauskas

— Dorotėja Zalevičiutė, bai- ninkas 11 vai. aukojo iškilmin
Beto bus ir daugiau įdomių da- gusi šiemet švč. Trejybės lie- gas padėkos mišias. Pamokslą buvo prisiminta kun. A. Sušins- 
lykėlių. Vaikučiams sporto, o tuvių parapijos aukštesniąją pasakė parapijos kleb. prel. 

mokyklą Hartforde, klasės iš- J- Urba. Pagerbimo vakareienė- 
~ ‘ - - je dalyvavo apie 400 parapie

čių, artimųjų giminių ir kuni
gai: M. Kazėnas, V. Budreckas, 
J. Skripkus, T. P. Baniūnas, patnenkinamai kalba ir ne veltui vadinamės “šv. Jur-
OFM., ir k. Parapijos klebonas paskaitomis. Pagerbimas praėjo net rašyti gali Atrodo nesun. gio Hetuvių parapija-: jai va_ 
Pre^'. J". Ur.ka sav0 kalboje labai jaukioje ir nuoširdžioje ku bus jam atlikti dvasiškio pa- dovauja žilagalvis lietuvis kle- 
nuoširdžiai dėkojo kun. B. Liu- nuotaikoje, (p.b.) reigas ir lietuvių tarpe,
bauskui už uolų bendradarbia
vimą parapijos pastoraciniame 
darbe ir linkėjo sėkmės ateity
je. Seselės pranciškietės su pa
rapijos mokyklos vaikučiais 
paruošė programai keletą lie
tuviškų dainelių. Vakarui vado
vavo S. Rusonis. p.b.

laimėjusieji gaus dovanų.
Pradžia 12 vai. Kas tik gy- leistuvių akte, antradienį, bir-

vas, visi į Kariui paremti ge- želio 2, mokyklos vadovybės 
gužinę. parinkta pasakyti kalbą, pa-

Ramovėnų Valdyba, sveikinti svečius ir padėkoti 
vadovybei už globą.

— Kardiholas Francis Spali- 
man priėmė Hartfordo Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos auk 
štesniosios mokyklos baigia
mosios klasės graduantus, ku
rie, grįždami iš ekskursijos į 
Washingtoną, buvo užsukę ap
lankyti Šv. Patricko katedrą 
New Yorke.

Tragingyju birželinių
minėjimas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius Lietuvos 
traginguosius birželio įvykius 
rengiasi paminėti birželio 14, 
10 vai. abiejose lietuvių para
pijų bažnyčiose bus atnašauja- 

(Nukelta į 6 psl.)

bonas kuh. J.V. Kazlauskas, jo w
valdžiai priklausančioje salėje 
šių iškilmių proga kone visiNEWARKĖ PAGERBĖ PRAN^ VAŠK| kalbėtojai išsitarė lietuviškai! 

S

parapijos ribose

Kartūnų balius” 
prie Spyglio

Pr. Vaškas gimė Newark, 
N.J., čia baigė St James para
pinę mokyklą, East Side aukš
tesnę mokyklą ir Drake’a biz
nio mokyklą. Per 19 metų bu
vo Lietuvos Vyčių 29 kuopos 
narys, aktyviai reiškėsi ne tik 
New Yorko — New Jersey ap
skrities, bet vyriausios Lietu
vos Vyčių valdybos darbuose. 
Jis atgaivino Newarko kuopos 
veiklą, buvo aktyvus valdybos

Kur praleisti atostogas'
Lietuvių vasarvietes savininkai LUBIAI ir* VEITAI nuoširdžiai

$ kviečia atvykti j saulėtą Cape Cod
Ą ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri iių vasarą turts naują 

“MEŠKOS” varčią. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap- 
gaubta sodyba primena mielų Lietuvos jaukumą ir sudaro ge- 
riausias sąlygas poilsiui.

o GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS \
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKSTCS X
• ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO £

VANDENYS X
• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS £

Sezonas prastoto BIRŽELIO 15, tolmlninkai maloniai laukia svečių. X

Detroit, Midi.

Jau antri metai ALRK Fede- _ 
racijos jaunimo stovykla pra- narys, dalyvavo vyčių apskri- 
deda savo sezoną ‘kartūnų ba
liumi”. šiais metais ta progra
ma įvyks birželio mėn. 6 d. 
šeštadienį, pačioje Dainavos 
stovykloje.

Atvykti į stovyklą galima jau vos Vyčių akcijai siųsti laiškus 
iš ryto. Nuo 1 iki 3 v. p.p. bus Amerikos senatoriams, kongre- 
duodami už nedidelę kainą pie- manams ir kitoms įstaigoms ke 
tūs. šokiai su įvairiais žaidi- liant aikštėn bolševikų padary
mais prasidės 6 v. vak. Skra- tas skriaudas Lietuvai.
jonantis paštas, gėlių valsas ir Šiuo metu Pr. Vaškas yra 
kiti margumynai, kaip trijų Lietuvos Vyčių New Yorko — 

k gražiausių kartūninių suknelių New Jersey apskrities informa- 
5 premijavimas bei vertingo pa- cijos reikalų vadovas.
| veikslo loterija vakarą padarys Jam pagerbti LV 29 kuopa ir
S dar įdomesnį. NY—NJ apskrt. gegužės 23 Ne- Į;
$ Visi detrotie&ai ir kaimy- warke šv. Jurgio salėje suruo- !; 
S nai kviečiami tai dienai į sto- šė pietus. Invokaciją atkalbėjo ! 
| vykią. Pelnas skiriamas stovyk- prel. Ign. Kelmelis, švč. Trejy- i 

los skolų mažinimui. Tad atsi- bės parapijos klebonas, vakaro 
lankymas suteiks progą ne tik vadovū buvo Jokūbas J. Stu- 
gamta pasidžiaugti, bet ir pa- kas, pagrindinę kalbą pasakė 
rems jaunimo lietuviškumo iš- LV dvasios vadas kun. A. Kon- 
laikymą. tautas iš Bostono. Sveikino ap-

Prisiminus, kad salė turi ge- skilties dvasios vadas kun. V.
ras grindis, o ir specialiai bus Karalevičius. jis paskaitė ir šv.

ties chore, sporto vadovas ir 
nuolatinis kuopos korespinden- 
tas Lietuvos Vyčių organe ‘Vy
tis’ ir kitoje spaudoje. Pr. Vaš
kas sėkmingai vadovavo Lietu-

Visko linkėta naujam kunigui, ; 
bet daugiausia — sėkmingai ir ;

Newarko, Švč. Trejybės pa- laimingai darbuotis pareigose, : 
rapijoje 40 valandų atlaidai at- kurioms jį pasišaukė Augščiau- Į 
švęsti giliu dvasios susikaupi- sias Kūrėjas.
mu. Ta proga gegužės 10-17 Pabaigoj, padėkojęs susirin- j 
dienomis vyko misijos, kurias kusiems ir kalbėjusiems taip • 
vedė iš Newarko parapijos ki- pat savo tėvų kalba; primician- J 
lęs ir prieš 25 metus kunigys- tas kun. Juozapas tarė labai ; 
tės šventimus priėmęs kun. gražų , žodį angliškai. Tarp kita : 
Juozas Vaškas, M.I.C. Turinin- ko, jis giliu sūnaus nuoširdų- ! 
guose pamoksluos! jis ryškino mu praskleidė, kiek, ko ir kaip j 
mišių auką bei prasmę. sunkiai jam našlė motina tu- ;

Patys atlaidai vyko gegužės rėjo duoti, kad tik jis rastų į 
17-19 dienomis. Ypač įspūdin- tikrą savo kelią ir būtų laimin- , 
gi buvo mišparai, į kuriuos at- gas —dabar jie esą laimingi 
šliaukydavo apie 30 svečių ku- abu; pabrėžė vietos klebono 
nigų, daug parapiečių. Visus Kazlausko jam darytą įtaką bei 
stebino gražus šv. Cicilijos cho- tėvišką rūpestingumą mokslo 
ro bei .solistų giedojimas. Cho- laikais; linkėjo Dievo palaimos ! 
rui dirigavo svečias muzikas visiems, kas tik kuo nors pa

dėjo jam pasiekti užsibrėžtojo 
tikslo; galop, prašė visų dvasi
nės paramos, kad jam sektųsi 1 
jo darbai, kuriems jis įsiparei
gojęs amžinai.

Ad multos anncs, kunige i 
Juozapai! J. Krs. i

Atlaidai

KVIEČIAMI VISI 
Į GRAŽŲJĮ MAINE

LIETUVIŲ DIENA
-piknikas

su įdomia programa 
šiemet įvyks rugpiūoo 9 
prie Atlanto, Pranciškonų

Parke
KENNEBUNKPORTE

Tą dieną bus pašventinta 
lietuviško stiliaus pastatyta 
nauja

KRYŽIAUS KELIŲ 
ŠVENTOVE

Kreipti* adresu; ras grindis, o ir specialiai bus Karalevičius. jis paskaitė ir šv.
S. M. LŪŠYS, % "Meška", Monumerrf Beach, Beach St. J , dar papuošta, tikrai verta pa- tėvo apaštališką palaiminimą, 
Cape Cod, Mass. — Tolei.: Buzzards Bay, PUza 9-3251 | vasario šokį sušokti. Larry Janonis, apskrt. pirminin
... Matas kas ir.kiti.

Alg. Kačanauskas, o vargonais 
lydėjo Kl. Bagdanavičius, ku
ris, būdamas choro vadovu, 
per porą metų chorą sujungė 
į darnų vienetą. Choras turi ir 
pajėgių solistų, kurie gieda

(Nukelta į 8 psl)

WATCHING
YOU?

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

Čia Atlanto pakn 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas Ims gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

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

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

TeL; PR 4-6084

Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose l!į

BVRGLARS are on fookout 
Perhaps watching your home. 
Right this minute! 
Don’t take chances.
You need Burglary Insurance!

’ Caflus...
Right this minute!
ALBERT F. PETERS 

Office:
116-55 GUEENS BLVD.
FOREST HILUS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

ir* iwjwn mum



DAgBlMlHKAS

RESTAURANT

THE BEACON

Sav. AL. J- MISIŪNAS
HOMESTEAD, PA. Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.lpl-23 112 ST.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

S. BECKENSTEIN
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Siuskite Jūsų

kainos sumažintos

UNION TOOTS
Dėkojame vietinėm seselėm 

pranciškietėm už dovanas, ai* 
toriaus, salės stalo papuošimą 
ir už maldas; dėkojame Nek.

Pranciškonu Gimnazijoj Rektorius
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine

MILFORD, PA. 
•et.: 7711 or 9831

Feingold - Škėma

Corner Rockland & Richmond Avenue
Opėn every dąy, Weekday» 9 aun.to9 p.m. Sat.ASun. 8 a.m. to 9 p.m.

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

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

Mirė: Elžbieta Vincevičienė 
65 metų amžiaus. M. Gedrienė, 
72 metų, karstų dirbtuvės sa
vininko žmona, o laikrodininko 
V. Kraužlio sestio. Julius Švei
kauskas, ilgametis Homesteado 
gyventojas. (A.Ž.)

EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

2< Sale on Healthy Transplanted Annual Plants 
n Large Assortment ot Perenrilals J

3 Grades of Geraniums — 3 for $1.00 - 3 for $1.25 - 50f Each

. NURSING HOMES

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

Visiems dar karta nuoširdus 
ačiū!

Kazimieras A Baltramaitis

Jau kelinti metai veikia pranciškonų vadovaujama lie
tuviška šv. Antano gimnazija Kennebunkport, Maine. Į ją 
priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmes berniukai, gęrai 
baigę pradžios mokyklą. Gabūs mokiniai, pristatę savo iš
eitojo mokslo pažymėjimus, gali persikelti ir iš kitų aukš
tesniųjų mokyklų į bet kurią klasę.

Mokykla veikia moderniškuose pastatuose, kuriuose 
yra bendrabutis, klases, žaidimų salė, biblioteka ir labora
torija. Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja lietuviai, pran
ciškonai. Mokykla turi visas aukštesniųjų ifraine mokyklų 
teises. Joje išeinamas visas vidurinėms mokykloms skirtas 
kursas su lotynų kalba ir lituanistika.

Atlyginimas už mokslą ir išlaikymą tik 400 doL me
tams. Neturtingi, geri mokiniai, jiems prašant, gali būti 
dalinai arba ir visai nuo šio mokesčio atleidžiamu

Kadangi pranciškonai susirūpinę savo prieaugliu, dėl 
to pirmenybė teikiama norintiems stoti j Pranciškonų Or
diną. Mokyklą baigusius pati vienuolija savo lėšomis leis’ j 
aukštesniuosius filosofijos ir teologijos mokslus Amerikos 
ir Europos universitetuose.

Lietuviai tėvai, susirūpinę lietuvišku savo vaikų auklė
jimu, tesiunčia juos į lietuvių pranciškonų gimnaziją Visais 
įstojimo reikalais kreiptis: r

ALTo atstovu susirinkimas
Amerikos Liet. Tarybos Clė- 

velando Skyriaus' Valdyba kvie- 
čia visų organizacijų atstovu 
susirinkimą birželio 7 d., sek
madieni 11 vai., tuojau po pa
maldų, Lietuvių salėje.

Darbotvarkėje: Metinio veik
los plano pateikimas ir kt.

Maloniai kviečiame atstovus 
dalyvauti ir nevėluoti.

ALTo Sk. Vaidyba

“Staten Island's Newest” 
PA L E R M O' S 

'■Charcoal Haveri ~ — 
Choice Char-Broiled -- 

STEAKS, BURGERS, FRANKS 
Cor. Victory & Richmond Avė.

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

PAINTING

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 —

TELEFONAS: 
APptegąte 7-4349

37 Sberidan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tol APptegate 7-7083

Prasidėjimo seserim Putname 
už maldas, kun. St. Yla už mi
šias, tėvam jėzuitam Chicago- 
je, tėvam marijonam -r už mi
šias, maldas ir linkėjimus. Dė
kojame giminaičiui kun. F.E. 
Jankui, O.P., už maldas ir do
vanas, giminaitei Paulinai Jan
kutei iš Brooklyno už užprašy
tas mišias mūsų intencija pas 
tėvus pranciškonus; tėvam 
pranciškonam už maldas ir do
vanėlę Dėkojame ALR.K. Mo. 
terų Sąjungos Centro raštinin
kei V. Leone už maldas, dova
nėlę ir linkėjimus, kariui Sta
nislovui Naivai už gėlių puokš
tę, Mr' ir Mrs. C. Laucius iŠ 
Chicagos , K. Augustina Thomp
son, Conn., Mrs. J. Barkauskie
nei, Brooklyn, Mr. ir Mrs. Sta- 
boris, Elizabeth, Mrs. A. Am
brazaitienė, Brooklyn, Mr. ir 
Mrs. P. Ivaška, Putnam, Conn., 
Mr. ir Mrs. G. Sidaras, Miami,

JF^Švėtearijos tarpt, turnyras 
" po 8 ratų rodė tokj stovį: 1-2 

M. Tai Sov. S-ga 6 ir Bobby 
j Ffeeher, JAV po 6*4-!*/^ tš. 

-5 3-4.' Paul Keres, Sovietai ir Gli-'
> gorič, Jugoslavija po 6-2. Jau- 
' niausiąs pasaulio didmeisteris
' Bobby Fischer pastaruosiuose ~
> ratuose įveikė Dukstein, Aust-.
• rija jr Ųnzicker, Vak. Vokieti- 
; ja, su danu Larsen sulošė ly- 
į giom. " ~

KOKIAS DOVANAS
įūpų artintieji Lietuvoje laiko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

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

TIME TO PAINT?
30 Years Experienc-, PLŪS expert 
craftsmen, PLŪS Dutch Boy Paints 
EOUALS perfection. INTERIOR — 
EXTERIOR. Insured. Special consi- 
deration given to religious institu- 
tions. PALEY. Kl 7-7380.

WINE AND DINE IN TRUE 
ITALIAN FASHION 

In The Hėart Of Little Italy
V I C T O R ’ S

ITALIAN RESTAURANT
72 Kenmare St. Nr. MottA Center
CA 6-8539 Closed Tues.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

Gegužės 19 minėjome mūsų 
vedybinio gyvenimo 50 metų 

į I sukakti. Pirmiausia dėkojame 
kleb. kun. M. Kemešiui už pa- 

iS tarimus, mišias, visas iškilmes
I bažnyčioje, sveikinimus pietų 
I metu, dovaną ir su visais sve- 

|| čiais sugiedosimą ilgiausių me-

Itų. Dėkojame kun. J. Pragul- 
bickiui. kun. V. Karalevičiui, 
P Bayonnės kelbonui kun. dr. J.

I Starkui, kun. P. Žemeikiui už 
I atsilankymą ir linkėjimus. Dė- 

~ kojame svočei V. Budreckienei 
ir šeimai už didelį skanų tortą, 
nuoširdžiausius linkėjimus^ dr. 

_ S. Petrauskui ir jo poniai už 
brangų šampaną, kuriuo pra
dėjome pietus. Dėkojame savo 
sūnui C.V. Baltramaičiui, ku
ris atvyko iš Illinois valstybės, 
jo šeimai už dovanas ir linkė
jimus; Izabelei Mariukei ir a- 
nūkams — Dainai, Kaziukui už 
linkėjimus per telefoną. Ačiū 

rj labai K. Serepekai iš Chicagos,
III., už dovanas ir linkėjimus, 
L. Radzevičiui iš Brooklyno už 
dovanas; A. Ragauskų šeimai 
už pagelbą salę rengiant ir do
vanas; Mr. ir Mrs. C. Petersuž 
darbą ir dovanas; V. Bagdana- 
vičiui. p. Cižauskienei už do
vanas ir linkėjimus, J. Žilevi
čiui už linkėjimus.

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21, N. Y.

' ' - TEL. VI 7-4477 ______
šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valL, 
■ekmadiėniais 1 vaL p.p. Hgi 5- vai. vak. ?

GRAMERCY - Dept. DA 
118 East 28th St, 

Ncw York 16, N. Y.

COCKTAIL LOUNGE - DINING 
CATERING FOR ALL SOCIAL 

FUNCTIONS
Our Kitchen is Open 7 Days 

Your Hosts:
Geo Nagle - Jce Earley - Ed Galvin 
Fourth Avė. & 94th St. • SH 5-9829 
Beit Pkwy to Fort Hamilton Exit; 

BMT — 4th Avenue to SSth'St.

s CLEVELANDAS. OHIO 
lAtteita iš 5 psl ». 

mos šv< mišios ūž žuvusius ir 
kenčiacčius sovietinėje vergi
joje. Organizacijos su vėliavo
mis kviečiamos dalyvauti < pa
maldose Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų, iš šv. Jur
gio bažnyčios aikštės, organi
zuotai automobiliais, papuoš
tais tautinėmis vėliavėlėmis 
(jas parūpins ALTO valdyba ir 
vietoje išduos), vykstama į Lie
tuvos Kultūrinius Darželius, iš 
Inur, drauge su latviais ir es
tais, atatinkamai papuoštomis 
mašinomis vykstama E. Blvd. 
iki Euclid Avė. ir toliau iki 
Ihiblic Sq. Iš čia" grįštama at
gal į Lietuvių Kultūrinius Dar
želius, kur ir įvyks iškilmin
gas minėjimas su menine da
limi.

Maloniai kviečiame lietuvių 
visuomenę kuo skaitlingiau da
lyvauti ir tuo. parodyti ameri
kiečiams mūsų ryžtą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tai mū
sų visų šventa pareiga. '

ALTo Sk. Valdyba.

118.125-130 ORCHARD ST-. GR jMSZS 
ęOR. DELANCEY, N. Y. C., •

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai fr v^ainiikai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENI 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK* 8:30 - VAjąĄlĮ^,

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosHld/LfeęttvUjė

apsiaustui* moteriškai suknelei, eilutei, bpeiRiiatiilt'.’r
Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių imįbrtudtų 

medžiagų: .šilko, nailono, satino, aksomo, audefc&i užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam, i “ 
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis ėlėV&tdrfaun į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Deižhęey St

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai fvertlMM

Dabnr nokMte 
nuo R3.M iki 310.00 
pagal shoilMo avurj

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

PAMĖGINKITE

Here's A Real Painting Bargain! 
Kitchen Cabinets and Appliances 
Homes Sprayed or Brush Painted 

At Low Low Prices 
CENTRAL PAINT SPRAYERS 

35 Shady Glen Court 
New RochHle. N. Y. 

NE 3-5880

Su garantuotu pristatymų 
seniausios firmos Amerikoje 

(Įsteigta 1931 ) 
Pristatymo garantija yra 

pažymėta pakvitavime ~

Negalėdami išvardinti visų, 
dėkojame visiem kaimynam, gi
minaičiam, atvykusiem iš Bro
oklyno, Lindeno. Elizabetho, vi
siem pažįstamiem už dovanas 
ir linkėjimus.

Taip pat dėkojame brangiom 
66 kuopos sąjungietėm, kurios 
taip gausiai ėjo prie komuni
jos mišių metu, visos pasipuo
šusios geltonom rožėm. Mes 
tikrai jautėm, kad jos meldžia
si mūsų intencija. Pietų metu 
jos drauge užėmė stalo dalį. 
Jų buvo per 40. Pirmininkė J. 
Bunienė pasakė sveikinimo kal
bą, įteikė gėlių puokštę ir do
vaną nuo savęs ir nuo 66 kuo-

Boston Sunday. Globė, gegu
žes 31 d. rašo apie Massachu- 
setts šachmatininkų laimėjimą 
prieš Connecticut 21V»-8l/_‘. Pa
minėti abiejų Šveikauskų, Ge
dimino ir Leopoldo laimėjimai. 
Užbaigo j dėl nusisekusių rung
tynių pabrėžta, kad “The org- 
anizing was done by Kazys 
Merkis of South Boston”. 1956 
ir 1957 m. laimėjo Connecticut: 
15 :12 ir 20:14, 1958 ir 1959 — 
Massachusetts: 13’/-:-9V2 ir 
21,/»-81/2. Abu pastaruosius 
kartūs Mass. komandos kapito
nu buvo Kazys Merkis.

Kazys Škėma, nedideliame 
Detroito turnyre balandžio pa
baigoje, įveikė Michigano eks
pertą Feingoldą. Čia toji parti
ja. Baltais lošė Feingold, juo
dais K. Škėma.
I. c4 c5 2.Žc3 Žc6 3.Žf3 f5 4.g3 
e5 5.d3 Žf6 6.Rg2 d6 7.0-0 Re7 
8.b3 0-0 9.Rb2 Ve8 10.Žd5 Ž:Ž
II. c:Ž Zb4 12.ŽJ2 Vf7 13.e4 
Z:d3 14.Rc3 Žb4 16-R:Ž c:R 
16.f4 e:f4 17.B:f4 Rg5 18.Bfl 
Vg6 19.Ve2 Rd7 2O.e:f5 R:f5 
21.Žc4 Bae8 22.Vdl b5! 23.Ža5 
Rg4! (valdovė negali mušti šio 
rikio dėl Re3+) 24.B:B+ B:B 
25.Vėl Vf6 26.h3 Vd4+ 27.Khl 
Rd2 28.Žc6 Vc3 29.Vgl Rf3 
3O.Bfl Re3 31.Vh2 Vd3 32 Bal 
R:g2-r 33.V:g2 Bf2 34.Vgl 
Ve4+ su sekančiu matu. Balti 
pasidavė. Diagramoj padėtis po 
21.2c4. Čia juodieji energingai 
vykdo puolimo planą, įvesdami 
antrąjį bokštą į žaidimą.

SIUNTINIAMS | LIETUVAI
Tamsta raM dldeą paatrtnMmą vilnonių medžiagų vyrų IffldthmišUM 

b švarkams, moterų dluttaia, sukneKmi bet ivarkEM.
Maišytos ir rayoninšs medžiagos parduodamos gristtsi wnn>

1 Doz. Diantans with Every Purchase Over $50.00 Plūs this Ad 

MARKOS BROS. 
RETAIL OUTLET

Su tikslu padėti tiems, kurie' norėtų pasiųsti siuntinį savo 
artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant di
delių išlaidų, mes sudarėme specialų siuntinį ir užtikri
name, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pasiūlymas, 
kokį Jūs iki šiol turėjote.
Mes siūlome 6 geros rūšies medžiagas vyriškiems, arba 
moteriškiems kostiumams su priedais tik už

S59.90
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir pristatymas Lietuvon. 
Medžiagos yra trijų spalvų: mėlyna, ruda ir pilka. Kiek
vienas medžiagos gabalas turi 6Į4 jardo, tai yra iš viso 
ID’/į jardo vien tik medžiagų. Reikalui esant, prie šio 
siuntinio Jūs galite pridėti ir kitų daiktų, už kuriuos Jūs 
mokėsite papildomai tik muitą ir pašto išlaidas.
Jūs galite užsisakyti taip pat grynos vilnos ang’iškų me
džiagų siuntinį. Tokios 3 medžiagos kostiumams su prie
dais kainuoja $60.00 ir i šią kainą įeina taip pat visos 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon.
Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. Už 
pačius vaistus mes skaitome urmo kaina.
Papildomų informacijų reikalu prašome rašyti lietuviškai 
ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 Chapin Place, Hartford, Conn.
Tekrt. CHapd 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS
Vedėjas

HILLCREST 
NURSING HOME

In a beautiful setting ovMįooking 
the De!aware River, only 72 milęs 
N. Y. C. Complete facilities with 
homelike atmosphere. 5 mn. walk to 
town. 24 hr registered nursing su- 
pervision. Modem accomodations for 
convalescent and senior citizens.
Ra tęs: $50 to $65 wkly (semi-pvt)

loioioio:

KE'nA! • GEP

PINI



vyno.

UIS ML Verne® Street

Jackson Heights

Convent of the Good Shepherd FUNERAL HOME

CHILDREN BOARDED

51 HiOVTDENCE STREET

LOVING MOTHERLY CARE DISPLAY

TAImadge 9-3588

5W M St, Ne* BHtak, Cou.
94836

EVergreen 5-1200

JosephJ. & Johanna H. Dirsa

CAPOBIANCO RENO TRAVEL. BUREAU 
FEAMSHIP TICKETS — FOREIGN REMTTTANCES

N0W IS THE TIME TO CONSULT YOUR TR/CVĖL AGENT! 
THE FOLLOWING TRAVEL AGENTS ARE PREPARED TO 
GIVE FREE INFORMATION REGARDING — PILGRIMAGEŠ - 
RESORTS CRUISES AND TOURS — WE HIGHLY RECOM- 
MEND THEM FOR RELIABLE AND CORTEOUS SERVICE.

Lane Realty, Agte. BO 8-3500 
JACK & HARY MATCH, Buikters 

Property Phone HA 9-9645

MOTHERLY CARE
ANY AGE — DAYS — PRTVATE 
HOUSE — WCTH YARD — 3 

MEALS — REASONABLE PRICES 
FA, 4-7082

Infancy up — Private Home 
Enclosed Yard 

Daily — Weekly 
Reasonable Rates 

WE 3-1877

Daytime only — Private home with 
yard — Will board children any age 

— Bronx families only — Moderate 

prices. TA 9-6711.

POplar 5-4116

Matote tikrintoja ir karinink*

J. M. Carpenter Contracting Co.

HOME IMPROVEMENTS

CLEANING SERVICE

4

ISLAND CONTRACTORS
660 Nevvbridge RoadSpecial Consideration Given to

East Meadow, L. I. N. Y.
HARDWOOD FLOOR SERVICE Co.

BA 3-3067

SUMMER RESORTS

NURSING SCHOOLS

VVHALEY LAKE near PAWLING,

DISPLAY

Cl 6-9270Now Anyone Can Afford a Swimmmg Pool

ENJOY LUXURY W3THOUT DEPRECIATION
GUNITE CONSTRUCTION

Call ©r Wrrte for Free Consuttation — NO OBLIGATION

ENJOY YEAR ’ROUND
RLEASURE

ICE SKATINO IN VV1NTERSWIMMING IN SUMMER

5 Year Guarantee

DVECKER TRAVEL AGENCY

Open Monday thru Satufday te •» Thurtaay to S.
DAGASSO

'CRUISES AND TOURS’

PL 4-1165

for rent, monthly or weekly; swim- 
ming, boating and fishing; Pre- 
season rates for June; Covė cot
tages; Route 216 Whaley Lake, 
Holmes'N.Y. in N.Y.C. DE 6-5192.

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

MA 2-4969

Conducted
BY THE SISTERS OF ST JOSEPH 

ST 4-8800

FLOOR SANDING & FINI6HING, 
STAIN SHELLAC, FABULON, 

WAX — ESTIMATES

KARL HOPPL
100 W. SuariM Hl0hway 

3-9B11

WHIFFEN ELECTRIC CO, Ine.
WMte Plaine, N.Y. 
•4 Martine Avenue 
WHte Plaine 9-3100

GENERAL CONTRACTORS
Rockwod Insulation - Shingling 

Waterproofing - Weatherstrų>ping 
Roofing-Siding-Painting-Pointing 

FUA. Terms — Work Guaranteed

Kitehen Cabinets - Carpentry 
We Design To Your Specifictttions 

ALL WORK GUARANTEED 
Estimates Cheerfully Given 

1195 Nostrand Avė. PR 2-7255

lt 
FOR GUALITY IMPROVEMENTS 

AT MINIMUM EXPENSES 
contact

SPRING TUNE-UP. WINDOW AIR 
CONDTTIONERS SĖT UP FOR 
SUMMER — $7.50. Brooklyn only.

Travelers’ Checks, Baggage Insurance 
2077 FULTON

FURNITURE CLEARANCE SALE! 
20AOO foot Shovrroom. Noted fer tile RMst name brante and 
Cuetem makea in bedroom, dlning raam. Bvtag raam Srtd

K IN G TRAVEL ORGANIZATION 
570 BERGEN AVENUE ~ LU 5-6100

SPECIALISTS IN AFRICA, CARIBBEAN

ORIGINATORS 
CONVERTIBLE DOUBLE BREAST 

TO SINGLE — $10.00. 
C H A 'R L E S 
273 W. 47th STREET

BROOKLYN’S TRAVEL BURBAU, INC. 
164 REMSEN ST. (Boro Hali ) 

MAin 5-2264

SPECIAL - FROSTING - HPPING 
WHOLE HEAD 

$8.00 — ASK FOR EXT. 5

TRAVEL BUREAU INC.
LO 4-7580

mandinės teniso pirmenybės 
ir dėl to New Yorko šulai Arū
nas, Saldaitis ir kiti Bostone 
negalės dalyvauti.

Dėmesio, centre bus futbolo 
varžybos. Deja, neaiškų kiek 
ekipų žada dalyvauti. Ė viso 
tik viena komanda galės vykti 
į visos Amerikos žaidynes Cle- 
velande liepos 4. Tad ši varžy
bų dalis itin svarbi Nuolatinis 
meisteris New Yorkas šį kartą 
vyksta su visai neparengta eki
pa, net neaiškus sąstatas. Krep
šininkai jau šiais metais buvo 
nuvainikuoti, bet kadangi dvi 
krepšinio ekipos kvalifikavosi 
į žaidynes, tai mūsiškiai dar į 
Detroitą vykti teisę turėjo, tuo 
tarpu futbolo, kaip matome, 
reikia būtinai pirmą vietą gau
tu.Kitu atveju liepos-4-galėsi
me namie sėdėti. Bet šiaip ar 
taip, didesnis kovos patyrimas 
bei fizinis pajėgumas kalba 
newyorkiečių naudai. Atletas

Dabar jūs-jau galite pirkti baldus 
pigiau nei urmo kaina

Sandėliuose išstatyti pardavimui 
miegamojo, virtuvės, galiono baldų 
komplektai ir kiti jums reikalingi 
baldai. Užeikite ir apžiūrėkite.

R. CARULLO « SONS 
180 — 4th Avė, Brooklyn, N. Y.

MA 4-0196

MAURIELL FURNITURE CO.
Room and Household Furniture — 
modern new style. “Once you see 
them—you’ll want to <wn”. Low 
prices. We spedalize in anniversary 
furniture. Nykm carpet 9x13 FREE 
with the purchase of bedroom sėt. 
Reasonable credit terms.

7003 Ft. Hamilton Parkway 
Brooklyn, N.Y. Tel. TE 9-2418

i? a onn r* a a enr swimming pool EjAoI LiUAoI CONSTRVCTION co.

24S E. S4th STREET, N.YX. RE 4-0606
PILGRIMAGEŠ - TOURS - HONEYMOONS - HOTELS 

Air — Land — Sea

ARCO TRAVEL AGENCY INc.
200 W. 54th STREET PL 7-8496
TRAVEL CONSULTANTS FOR S. AMERICA 4k CARIBBEAN

w--a

THE FOLLOWING CONTRAC- 
TWta HAVE HELPED TO, 
MMLD MANY eĄTHOtAC IN»i 

’ THEM

1 B l"111.1 1 1 ■ 1 ■ 1
TILE AMD TARRĄZZO

ARTHUR LORENZO A 8ON8,

Whlte Hrina, N. Y. 
WHito Mataa 5-8673

BEAUTY SALON

PROFESSIONAL 
HOUSE CLEANING SERVICE

Offices - Wondows - Walls - Floora
Reasonable Rates

SURBURBAN HOME CLEANERS
21 Adams SL — ML Vemon, N. Y.

MO 7-9064

HICKEY’S SUNSET FARM 
Shohola, Pike Co„ Pa. — Ml 2316 
New Modern Cottages. AH conveni- 
ences; 106 aeres of fun; 80 mis from 
N.Y.C.; American cooking, Fishing, 
batldng. hiking, swimming pool. 
Beautiful rooms; private showers. 
Church nearby. Kates $40 to $45 per 
week. ChUdren under 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

J w

DiSHWASHERS (2) 
NIGHT PORTER (1) 

Good Pay - Steady All Benefits

CARL HOPPL’S 
100 West Sunrise Highway 

Baldwin L.I. N. Y.

—WANTED—
ACTORS and ACTRESSES 
fgr TV, Broadway Theatres

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

JAmaica 3-8366

EXPERT WORKMANSHIP 
on ATTICKS - BASEMENTS 

EKTENSIONS 
Reasonable Prices . 

EMIL BONGE 
1106 Hicksville Rd. 

Masaapequa, L. I. N. Y. 
PY 8-4838 . * .

BASEMENTEXHtBIT
Visit our finished basement exhibit 
9-5 daily including Sat. Specialists 
in atties, basement, dormers & ex- 
tentions at sensible prices.
American Basement & Attic Ine, 

214 Palmer Avė, MamTc. opp. P.O. 
Tek: OW 8-6920 — 24 hr. Service

CERAMIC TILE WORK
Luxury Bathrooms & Kitchens 

Free Consvfltation Service 
for Remodelling and Alterations 

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

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

HOME OWNERS NOTE!
BIdg. Dept. Violations Removed 

Bathrooms,' Kitchens, Alterations 
Licensed Plumber

SAMUEL SODIROFF 
1111 Utica Avė. — Brooklyn, N. Y, 

Dl 5-2300

Personai Supervision - Alterations - 
Garages - Atticks - Skilled Crafts- 
men - Extensions - Dormers - FHA 
Terms - Fully Insured - Free 
Planned Estimate.

Phone now

SU 1-7662

You Are Needed! Write or phone 
regarding the advantages of your 
future as a Nūrse.
ST. JOHN'S L. I. CITY HOSPITAL 

School of Nursing
2501 Jackson Avė, L. I. City

DARBININKAS
iteitetoitor '

8BMXKaBX«M fluppuaa Gins 
ROBERT EMMETT TIRRELL, Ino.

tfOrth 2-1032

CSBNA?

Write: Bar. Mother Superfar,

GRADUATION A 
OROINATION GIFT8

BOOK and ART CENTER

MAin 2-72S7
Open 9 to 9, Moru thru Sat.

CATHOLIC 
PHILANTHROPIST 

WANTED
To purchase and convey to a Cath- 
olic Diocese, 35 aeres of North Shore 
VVaterfront Land, including ūse of 

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

Paaukokite savo gyvenimą Kris
tui ir jo Švč. Motinai Marijhl pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite į

Gerojo Ganytojo seserų 
Vienuolyną

• Jų veikla:
Artimo meilės darbai, mokymas, 
ligonių priežiūra, slaugymas, ku-

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklą?*

Tolimesnių informacijų klausti:

226 Sussez Avenue 
MorrisUrim, N j...

CATHOLIC MOTHER
Will Day Board Two Children 
A ges 2 - 5 - In private home - 
Good food and toving care.

Woodlawn Section 
FA 5-7168

MMMMMMMNPMMMMMS

a es te IKCatMto AteateOKA*

68 ACRES Ą 8 ROOM HOUSE 
eai for CatteUo toatituteoa. UV- 

INGSTON. 88 aerea, arionan. nranr.

tiesai 75 actas.' Priore,

SEA BRIQHT. ĖĮJ. — Catbohc 
group, 30 roocąp, 6 baths, <m ocean 
with private beadh, June to Augusi

IN ARBA OF WESTBURY. Laigė 
immaculate, brick spHt level, 3 bed
rooms, 2% baths, den, sunkėsi Uving 
room, oversized double garage, large 
finely landseaped corner. Engineer 
-Owner transferred — mušt seiL
EO 4-6704.

IN LADY OF FATIMA PARISH 

SCARSDALE .vidnity GREEN 

2^3 baths). Quiet residential area. 
Low taxes. Low 20’s. Oraer.
KNOLLS — 7 rooms (3 bedrooms, 

SC 3-6873

JACKSON HOMES 

Detached & Semi-attached
NEW • 6J4 ROOMS • 1/2 BATHS 

GARAGE o.FULL BASEMENT 

SPACIOUS PLOTS 

100% Rock Wool Insulation 
3 Spacious Bedrooms 
Economic Gas Heat 
Double Hung Wood Windows 
Exhaust Fan in Kitehen . 
Scientific Kitehen with WaH Oven 
Custom Cabinets and Table 
Top Gas Rangės 

$22,490
30 Year Mortgages 

See Model Home — Apply 

72nd St. & 30th Avė.

IN ST. LUKE'S PARISH 
What Do You Want In A House? 
Top Location? Gardep? 2 or 3 Bed
rooms ? Recreation Room ? Plūs 
some extras thrown in! If so, come 
to see us. Asking $23,500; Terms. 
LANZA 150-19 12th Rd.

IN 1-0703 or FL 8-2309

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH, 
in MASSAPEQUA. Brick Custom 
Built, beautiful % aere estate, 4 bed
room Cape, 9 yr. old, 2 baths, fin. 
basement, encl. breezeway, garage. 
Mušt be seen to appreciate. Owner 
transferred, $26,500. Ll 1-1484.

IN MARIA REGINA PARISH, in 
SEAFORD. $18,900. 4-bedroom split. 
1^ baths, paneled den, asphait tile 
basement, w/w carpeting, dish- 
washer. fenced yard, large garage. 
Owner transferred. CAstle 1-5467.

IN ST. ChRISTOPHER’S PARISH, 
in BALDWIN — Brick, 4 bedrooms, 
2 baths,, all eleetr. kitehen; sewered, 
fenced, fui! basement, near parochial 
school bus, and shopping; Ovvner 
transferred, 2922 Eaštem Blvd., 
BAIdwin 3-6327.

MhceAaneoui Iron Woric$ 

WEIHS IRON WORKS 
1512 STILLWELL AVĖ.

THE HILLSIDE TAVERN 
at 950 Van Duzer SL 

Staten Island, N.Y.
WELC0MES YOU ALL WAYS 

■lt will pay you to pay us a visit 
GI 7-9432

Ask for "SAL’

11th ANNIVERSARY

SAVE! SAVE!
FREE IN8ULATION DŪRINO 

DOBMCN SALE

8TATEN <8LAND 
TOOL RENTAL BERVICE 

Power-Hand-Gantau Toote and

______________cy fbr Homellte 
Chain Saws—Generators—Pumps 

Cement Mixers
YU 4-2475 -EL 14275

Republi c
Wine&Liqaor Store

322 UaSta Ak „ BrooHyn H, N.Y. - 
‘ Tel EV 7-2089

SAV. M. EB J. J0KUBAKIA1

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

PAILS RESTAURANT
UQUORS - BKR - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britain, Conn. TeL BA 8-9771

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

108-55 LEFFEEIS BUVD.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHAILES J. BAMANADffiAS
PhOaddpliia 23, Pto.

KARLOMAS

290 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

PL 4-6757

H Providence Street

DIRSA FUNERAL HOME

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EDWABD AZIGAS FUNEBAL HOME

Aptarnauja New Britais, Watertany ir Hartford, Conta

BARAS m RESTORANAS

GKRIAU8I ORIMAI PIGIAUSIOMIS K<INO*GB

SPAUDOS KIOSKAS

ne UNION A VENŲ
kailį vedėją K. Vaitotų.

BEOOKLTN 11. N. T.
TeL BVergreen 4-9672



£<1 Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti minėjime.

Kun. Antano Račkausko jo 
25 metų kunigystės sukakties 
proga _pagerbimo pietūs ruošia
mi birželio 14, sekmadienį, 1 
vai. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Į pietus bilietai gaunami 
klebonijoje ir pas draugijų bei 
organizacijų valdybų narius. 
Kaina 5 dol.

Iš Brooklyno pranciškonę 
vienuolyno į Kennebunkportą 
rekolekcijų išvyką tėvai Leo
nardas, Pranciškus, Petras ir 
broliai Didakas, Kazimieras ir 
Pranciškus. Išbus visą savaitę.

A. Mrozinsko mokinię 
koncertas

Pianistas Aleksas Mrorinskas 
turi savo studiją, kurioje vei
kia piano, dainavimo, akordeo
no klasės. Studija kasmet ren
gia savo koncertus. Gegužės 
30 įvyko jau šeštasis koncer
tas, kuriame pasirodė 26 pia
no mokiniai ir vienas akor
deonistas.

Kaip paprastai, į pirmąją 
koncerto dalį A. Morzinskas 
sudeda silpnesnius ir palaips
niui veda prie geresnių. An
troje dalyje jau skambino pa
žangieji. Iš jų dalis jau gali ir

PAUKSTELIS East Hartford, Conn. nutūpė ant miegančio katino galvos. 
Ir koks jam buvo išgąstis, kai katinas pabudo.

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

ONOS IVAAKIENftS

BALNI KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutes, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

NEWARK, MJ.

(Atkelta iš 5 psL) 

bažnyčioje, reiškiasi 
muose. Tai V.
Stukas, K. Laurinaitis, C. 
šas. Be šių 
kinės dalies 
jo prof.
žauskas, vargoninkai Globis ir 
Jakubčionis bei kitų parapijų 
choristai. Jiems visiems ypač 
dėkingas parapijos klebonas 
prel. Ig. Kelmelis.

Atsidėkodamas už gražų gie
dojimą, klebonas, vietos biz
nierių bei choro bičiulių remia
mas, surengė pobūvį, kuris įvy
ko parapijos salėje, atlaidarhs 
pasibaigus. Į vaišes susirinko 
keliasdešimt asmenų. Pobūvis, 
kuriam 'vadovavo Alg. Kača- 

/_ '• nauskas, praėjo džiugioje nuo
taikoje: pasidžiajigta choro 
aukštu lygiu, palinkėta sėkmės 
ateičiai, pasišnekėta, padainuo-

Off. Tol.; AN 8-4618
Resh: 8-5961

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

7- Naujas daktaras Stasys Basicys
šių metų balandžio 29 Bos- 

tono universitete Bronius Baš- 
kys apgynė disertaciją ir gavo 
biochemijos daktaro laipsnį. 
Diplomas naujam doktorantui 
bus įteiktas, birželio 6

> Dr. B. Baškys yra gimęs 1920 
m. liepos 1 d. Junkilų k. Užven 
čių valsč. Šiaulių apskr. 1944 
baigė Jurbarko gimnaziją, 1945 
—49 studijavo Hamburgo uni
versitete mediciną. 1949 pabai-* 
goję atvyko į JAV ir pradžio
je, kaip ir daugelis naujų atei
vių, pragyvenimui valgyklose 
plovė indus ir kitus darbus at
liko. 1952—54 Northeaštern

.... univ. vakarais studijavo chemi
ją, 1954—55 Bostono univ. 
biochemiją ir įgijo magistro 
laipsnį. Tame pačiame universi
tete tęsė toliau studijas ir šiais 
metais gavo daktaro laipsnį. 
Naujas daktaras dirba Bostono 
univ. medicinos skyriuje in
struktoriumi.

Sporto šventė
Birželio 6 ir 7 Bostone įvyks 

lietuvių sporto klubo rengiama 
Atlanto pakraščio apygardos 
sporto šventė, šventė pradeda
ma iškilmingu atidarymu bir
želio 6 d. 10:30 vai. ryto spor
to stadijone Franklin Park.

Sportininkų intencija misos 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
bus birželio 7 d. 8 vai. ryto.

Sužeistas J. Kapočius, 
LE leidėjas

Gegužės 27 popietėje ’Jr Ka
počius važiavo Dorchesterio pa
grindine gatve: Iš šoninės prie- 
žingos krypties gatvės išnėrė 
jaunimo vairuojamas automo
bilis ir gana dideliu greičiu 
smogė į J. Kapočiaus automo
bilį. J. Kapočius buvo smar
kiai sulenktas ir dabar turės 
pailsėti bent porą mėnesių.

šiurpy knyga. Didelio patri- 
joto, Lietuvos veikėjo ir poli
tiko prelato Mykolo Krupavi
čiaus neseniai išėjusi knyga, 
vardu “Lietuviškoji išeivija”, 
jau pasiekė ir Bostoną ir dėl 
savo įdomiai ir vietomis net 
šiurpą keliančių faktų aprašy
mo visų, net ir čiagimių lietu

Biržetio 14 sueina 19 metų 
kaip tūkstančiai nekaltų lietu 
vių, motinų ir vaikų buvo iš
tremti į Silūrą. Tuos tragiškus 
birželio įvykius atžymėti .Balfo 
ir Alto skyriai, LB Bostono apy
linkė kartu ruošia minėjimą 
birželio 13, 7 v.v. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje po baž
nyčia. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus kun. L. Jankus, Balfo cen
tro reikalų vedėjas..

Kristupas ir Rozalija Traina- 
vičiai. gegužės 16 susilaukė 60 
metų vedybinio gyvenimo. Ta 
proga jų sūnus krautuvininkas, 
kurio krautuvėje W. Broadway 
galima gauti pirkti ir Darbinin
ką bei kitų lietuviškų laikraš 
čių, savo tėvus sukaktuvnin- 
kus per radiją pasveikino.

Laisvės Varpo gegužinė įvyks 
birželio 7 Romuvos parke 
Brocktone. Parkas gerokai per
tvarkytas, pritaikytas geguži
nėms ir kitiems parengimams. 
Laisvės Varpo gegužinės pro
grama taip sutvarkyta, kad jo
je visą dieną skambės lietuviš
kos dainos. Programoje taip 
pat’ pasirodys O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė, kuri šeš
tadienį atliks programą televi
zijoje? Šokiams gros geras of^‘ 
kestras, veiks valgių ir gėrimų 
bufetas. Į gegužinę kviečiami 
ir laukiami lietuviai iš visų tų 
kolonijų, kuriose girdimas ir 
plačiai klausomas Laisvės Var
pas. Gausus visuomenės daly
vavimas sustiprins radijo pro- 

ypatingai gramą, kuri išsilaiko klausyto
jų įnašais ir pelnu iš parengi
mų.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Iš Bostono kultūros klubo veiklos
ri tam tikrą idėją, kuri žmo
gaus veikimui suteikia turinį. 
Tuo tarpu amerikoniškasis kon 
formizmas yra daugiau pavirši
nis, formalinis, arba, kaip pre 
legentas jį pavadino, “metodi
nis”, niveliuojąs žmogaus as
menybę. čia žmogus turi visu 
kuo derintis prie atitinkamos 
savo klasei grupės. Net kai ku- 

,rios didelės bendrovės atleidžia 
iš darbo didelio intelekto as
menis, kad jie nepajėgia prisi
derinti prie savo grupės.

Konformizmas j _ 
pradeda reikštis aukštesnės mo
kyklos jaunimo tarpe ir toliau 
vystosi žmogaus gyvenime 
Žmogus daugiau dėmesio krei
pia į kitus, veųgia savarankiš
ko pasireiškimo, jo asmenybė 
menkėja, niveliuojasi. žmogus 
vietoj asmeniškos kūrybos tam 
pa savo gyvenimo balansuoto- 
ju, besiderindamas prie grupės.

Dr. V. Vyganto manymu, ne- gv. Petro parapijos bažny- vių gaudyte gaudoma skaityti, 
galima kalbėti apie lietuvių goje gegužės 24 pakrikštyta Jei norime save kaip lietuvį 
jaunimo nutautėjimą, bet rei- Antano Paliulio ir Marijonos pažinti, Lietuvos reikalus sup-

Gegužės 23 įvyko paskutinis 
šių akademinių metų Bostono 
lietuvių Kultūros Klubo narių 
susirinkimas, kuriame paskai
tą skaitė dr. V. Vygantas, kal
bėjęs apie Amerikoje besįreiš- 
kiantį konformizmą (derinimą- 
si prie grupės). Prelegentas ge
rai parengtoje ilgokoje paskai
toje vaizdžiais pavyzdžiais nu
švietė konformizmo supratimą, 
jo sąvokos kilmę ir pasireiški
mo būdus. Konformizmo reiš
kinių yra buvę ir nepriklauso
moje Lietuvoje, jų yra ir da-, 
bartinėje Europoje, tik jie skir 
tingi nuo amerikoniškųjų. Eu
ropos konformizmas yra ideo- 
centrinis; žmonių veikimas tu-

New Yorko lietuviu tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. 
Matulaitienės, gegužės 24, sek
madieni, dalyvavo vengrų su
rengtame tautų festivalyje Man 
hattane. Lietuvių tautiniam šo
kiam akompanavo Vyt. Strolia.

Jau įsigyta
Gegužės 25 d. šv. Petro pa

rapijai jau gauta elektrinė ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku 
raidynu. Mašinėlės įsigijimui 
100 dol. paaukojo Pranas Tu- 
leikis.

Krikštai

Choras reiškiasi ne tik giedo
jimu bažnyčioje, bet ir paren
gimuose, minėjimuose. Sekan-. 
tis choro pasirodymas bus bir
želio 14 — birželio liūdnųjų 
dienų minėjime, kurį rengia 
vietos Balfo skyrius.

Naujas choro rūpestis — 
giedojimas iškilmingų pamaldų 
metu birželio 21 d. Tai parapi
jos vakaro kun. Petro Totorai
čio 25 metų kunigystės sidab-

vieni pasirodyti jaunimo kon- rinis jubiliejus.
ceriuose. Nedidelę dalį studijo- ★ .
je sudaro ne lietuviai, kurie RŪTOS KONCERTAS
taip pat pasirodė programoje. Rūtos pavasarinis koncertas B® dalyvavo dar patys
ledyta programa tarptautinė, įvyksta šeštadienį birželio 6 d. »^rai, airiai, estai ir ukrai- Ma kaftėU ie jatlnl. Bareyiaatės _ p^Uenfe dūk rasti, - ta knyga padės.
plačiau žinomi kompozitorių 7 Val. p.p. šv. Jurgio salėj, 180 nieciai- -------

; kūriniai. Iš lietuvių kompozito- New York Avė, Newark, N.J.
rių buvo įtrauktas tik vienas Programoj — ištraukos iš ope- 
Gruodis.

aplinkoje, ieško lietuves, taip tau^ų kuriai va.
pat našlės, kuri sutiktų kartu dovau^ j MaSenė. Rašy- 
gyventi ir rūpintis namų apy- tojas A Gustaitis g

savo humoristiniais kuriniais karą, 
pralinksmins koncerto daly
vius.

AtsilankvdaTni paremsime 
raroveaam. mažai nauaou UetuTOS Atstatomu radijo va- 

nauji baldai. Skambinti po 5 landėlę kuriai vadovauja J.Jk 
v.v. Elizabeth 2-8472. Stukas. (Sk.).

klamacijos, dainos, tautiniai 
šokiai, lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Mokyklai jau eilę me
tų vadovauja kun. J. Pragul- 
bickas. Visi kviečiami atsilan
kyti į lietuviškos mokyklos va-

Choras, sėkmingai pasirodęs 
40 vai. atlaiduose, buvo kle
bono kun. M. Kemėžio pavai
šintas.

Parapijos piknikas rengiamas 
birželio 21. Dalyvauja visos pa
rapijos organizacijos. Vyriau
siam komitetui vadovauja pat
sai klebonas kun. M. Kemėžis. 
Piknikas įvyks šalia bažnyčios 
mokyklos kieme. Rop.

į jo asmens niveliaciją ir drau- nė, V. Trumpa, V. Marijošius, 
ge į jo nutautėjimą. Todėl jį Niką—Niliūnas ir V. Vygantas, 
reikia auklėti skirtingai, negu Praeitais metais klubo valdy- 
auklėjamas vietos jauninąs. ba sudarė dr. J. Girnius, Z. Ga- 
Suteikti jam idėjinį tautinį ke- Velis, dr. Br. Baškys, L Micku- 
lią, kaip atsparą prieš paviršu- vienė ir I. Manomaitienė. Atei- 
tinį konformizmą.

Po paskaitos dėl laiko sto
kos buvo trumpos diskusijos.

Kultūros Klubo pirmininkas 
dr. J. Girnius, padarė praeito 
mėnesio lietuvių kultūrinę ir 
metinę klubo veiklos apžvalgą. 
Per praėjusius metus buvo pa
kviesti šeši prelegentai, kurie 
iš įvairių sričių skaitė paskai
tas: V. Kavolis, M. Gimbutie-

nantiems metams išrinkta val
dyba iš A. Mažiulio, V. Žiaug- 
ros, A. Matjoškos, 0. Grinienės 
ir Adomavičienės.

Pagerbti trys klubo nariai su
kaktuvininkai, sulaukę 60 me
tų amžiaus, ir atminimui įteik
ta po knyga su klubo narių pa
rašais: St. Vaitkevičius, dr. J. 
Petronis ir A. Puskepalaitis.

Pr. P.

Pirmąją komuniją gegužės 
23, šeštadienį, priėmė 143 vai
kučiai Jų tarpe buvo ir lietu
viškos kilmės — Stepas Blažys, 
Juozapas Rafalka, Mykolas 
Sheehan (jo motina Rasakaus- 
kaitė), Steponas Strug, (tėvai 
vilniečiai), Janet Belkus, Lois 
Bunavič, Nancy čėsna, Laura 
Dragūnas, Lucy Gailis, Debora 
ir Diana Malinauskaitės, Elein 
Reily, Karen Valutkevič.

Antanina Vasilievičienė, jos 
vyrui mirus, išsikelia gyventi 
pas dukterį į Brockton, Mass. 
Stoughtone išgyveno apie 40 
metų. (M.)

Sulankstytą automobilių da
lių ištiesinimas, pakeiL'ma, 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

j* televiziją, radiją, patefoną f 
Įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

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

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

WiHiam J. Drake-
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Vtenam vyrui arba moteriai 
< išnuomojamas apstatytas kam- 
; barys su virtuve ir vonia, karš

tu vandeniu ir apšildymu. At- Williamsburgh sekcijoje iš- 
skiras įėjimas. Labai patogus nuomuojamas 5 kambariu bu- 

; susisiekimas. Sakambinti tele- tas su apšildymu. Kreiptis tele 
fonu EVergreen 1-3723. fonu STagg 2-1454.

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

Išnuomojama moteriai pu
santro kambario su 
vonia Ir apšildymu. Teirautis 
vakarais telefonu HY 1-4996.

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva
G R AB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Aye.
Brooklyn, N. Y.

(3% reguliaraus ir extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

feBco buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park, Wpodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tokį butą turėtų 
ar žinotų kas turi, prašom 
skambinti Darbininko adminis
tracijai telef: GLenmore* 5-72 
81.

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

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cono^

Sąžiningas patarnavimas

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kfto-

duodami polatdotoriniai 
pietus, Pirmos rūšies He- 
taviškas maistas prieina-

—------------------------------------------------ 1

J. B. S h a 1 i n s -
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon)
Woodhaven, N. Y.

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

. TeL Vlrginia 7-4499

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Maes. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyda Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas Se- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikalo Saukite: TeL TR 8-8484


