
lų partijos dauguma.

O AMERIKOJE?

politika

Kunigy kaitaliojimai Lietuvoj 
Kun. Alfonsas Lapė, Kauno 

kunigu seminarijos rektorius, 
paskirtas Kauno arkivyskupijos

NOBUSUKE KISHI, Japonijos 
ministeris pirmininkas

rald pakartojo Stockholmo lat
viųTnfdfmžcijos "biuro “Balt ~ 
Press” žinią apie padėt j Lietu
voje ir Latvijoje.

Pagal tas informacijas Sovies. 
tu armija sustiprino karine kon
trolę Lietuvos komunistų par-

Kręmliuje, Sverdlovsko salė
je, birželio 3 susikvietęs žurna
listus, Chruščiovas ištaisė antrą 
vaidinimą, panašų Į Paryžiaus, 
tik čia nebuvo leista žurnalis
tam savo nuotaikas pareikšti.

Chruščiovas dar kartą pasiro
dė tikras mužikas, bernas, kuris, 
anot valstybės sekretoriaus Her-

interesų supratimu, tautų apsi
sprendimo teisės pagarba, pet 
Lietuva tebėra sovietų okupaci
joje, nes tuo tarpu, kada lais
vame pasaulyje laisvės idėja vis 
daugiau įsigali ir yra nešama 
net į Afrikos džiunglės, sovię-

ŽODIS DEL SOV. SĄJUNGOS 
AGRESIJOS PRIEŠ LIETUVĄ

imperializmo intereso pusėje..Jų 
nusikaltimas savo kilmės kraštui 
ir lietuvių tautai juo labiau pa-

Demonstracijos . . .
Japonijoje naujos demonstra

cijos prieš sutartį su Amerika 
ir prez. D. Eisenhovverio vizi
tą. Demonstracijom vadovauja santykių reikalaujamas taisyk- 
socialistai ir komunistaL Siekia les” ir “neužsitarnauja pasiti- ninkus. “žmoniškumo priešų’

N.Y. Staatszeftung und He- tijoje. Centro komit. dalyvau
ja du generolai ir armijos komi
saras. ----- ----—

Lietuvos atstovu prie Mask
vos valdžios paskirtas maršalas 
Ivan K. Bagramyan, armėnas, 
63 mėty, vienas iš 10 aukštyjy 
karininky, vadovavvsiy antrame 
pasaul. kare. Pagarsėjęs sa
vo griežta disciplina.

Iš Latvijos sustiprintas latvių 
jaunimo išsiuntimas Į Sibiro bei 
Kazachstano plėšinius. Baland. 
23 buvo išvežti 500 netoli Ki
nijos sienos: Vidurio Azijoje esą 
viso apie 20,000 latvių.

JAV Lietuvių Bendruomenės II. Taip pat negalimas bet 
centro valdyba 1960 m. gegu- koks bendradarbiavimas ir su 
žės 25 d. posėdyje, apsvarsčiu- lietuviškos kilmės komunistais 
si kultūrinio bendradarbiavimo Amerikoje, kurie, būdami kurti 
klausimą su komunistinės valios ir akli dabartinei Lietuvos ir He
bei minties reiškėjais okupuo- tuvių tautos nelaimei, atsistojo 
toje Lietuvoje ir laisvajame pa- Lietuvos okupanto kolonijinio 
salyje, pareiškia:

sakoja Deterling — rusas gydy- tinė prezidento Eisenhowerio vy r^darbiavimą su Maskva," prime- 
tojas L KaČerginas šaukė: -*——*-* —----------- • ~
perialistai gaus atkirti! Rusų tau tykių tarp dviejų kraštų, kad ji kausčiusia joje bet kokį kury- m. Jei Lietuvoje ir šiuo metu 
ta į'irdusi”. vykdo “agresijos” ir provokaci- binį kultūrinį reiškimąsi. pasirodo kūrybinių pastangų bei

Deterling, priešingai, susidarė jos” poHtiką. Supraski: jūs — _ ________ ___ ________________laimėjimų, tai yra me okupan-
; to ir jo vietinių tarnų, bet kūry-

Pionierivs V, paleistas ko- binto tautos gajumo ir veržlu
mo nuopelnas. Todėl šis pareiš
kimas nereiškia taip pat atsiri
bojimo nuo lietuvių kūrybinių 
pastangų ir laimėjimų, prasiver 
žiančių pro okupanto priespau-

— Popiežius Joncs XXIII bir-
I « B želio 14, šeštadieni, paskyrė 11
į B komisijų Bažnyčios visuotiniam" B susirinkimui pasiruošti. Paskir-
i „ B sekretoriai palaikyti ryšius
i B su protestantais ir provoslavais.„ ' | B Visuotinis Bažnyčios susirin-

~ — t kimas, manoma, galėsiąs įvyktiPREZ. D. E1SENHOWERIUI Not re Dame universitetas suteiki gar-\ ’ ° -z t s
bės daktaro laipsnį. Ta proga jis atkirto Chruščiovui. PO dvejų metų.

— Brunswick, Ga., birželio 
5 paleistas milžiniškas (50 aukš
tų namo) balionas, kuris pasie
kęs 115,000 pėdų aukštumos. 
Jis skirtas tyrinėti kosminiam 
spinduliam. Pirmą kartą balio
nas pasiekia tokio aukščio su 
2 ir pusės tono važma — įvai
riais instrumentais. *

kietijoje pareiškia, jog Chruš
čiovas “savo tvirtinimą iš piršto 
išlaužė”.

Prez. D. Ei$enhoweri$ atkir
to Chruščiovui dvejais atvejais: 
kalbėdamas karininkų išleis
tuvėse West Pointe ir Notre 
Dame universitete, kur gavo gar 
bės daktaro laipsnį. Pareiškė, 

terio, “pažemina tarptautinių kad “piktos Chruščiovo nuotai
kos” tiktai sustiprino sąjungi-

Malinovskis -grasino bombar
duoti raketom bazes, iš kurių

BĮk-.. Birželio 15 sueina 20 metų 'Br nuo Sovietų Sąjungos agresijosB^.. prieš Lietuvą. Tą dieną 1940 BP'"'' Sovietų Sąjunga be jokio ma-
' žiausto pagrindo užpuolė ir o- 

kupavo mūsų taikingą kraštą, 
inri1 ^car^u 811 Estija ir Latvija. Tuo 

w T- būdu sovietai padarė pradžią tų santvarka, ideologija ir poli- 
sunkiausiam lietuvių tautos isto- 

B rijos periodui. Jis yra nužymė-
B tas tokiom sovietų padarytamBB ir tebedaromomis skriaudomis

bei neteisybėmis, kokių mūsų 
tauta nebuvo patyrusi nuo dau- B||| gelto šimtmečių. Okupacinei vai

dR džiai ir komunistinei santvarkaii) BB *vesti palaikyti sovietai pa- » K vartojo Lietuvoj visas bolšeyiki- / i nio masinio teroro priemones, B' kaip žmonių trėmimas, kalini- B 11135 ir žudymas be teismo.'

Praėjusių 20 metų tarpe civi- \ B lizuotasis pasaulis yra toli nu- B ėjęs pažangos keliu. Vakarų de- B mokrat. valstybės laimėjo ka- 1 B r? prieš Hitlerį. Jos sugrąžino B nepriklausomybę Hitlerio oku- B puotiem Vakarų Europos kraš- 
' ' V B tam’ Jun&rinių Amerikos Vals- B tybių ekonominės bei politinės , B P3galb°s dėka tie kraštai ir B Vokietija galėjo atsistatyti iš ka- 

» ro griuvėsių ir pasiekti dar: di- B desnės negu prieš karą gerovės.■ B Dešimtims kolonijalinių teritori- >B 3U Afrikoje ir Azijoje suteikė ' L t' B suverenumą ir nepriklausomybę B* vaduodamiesi tinkamu bendrų

tika nesikeičia, sovietų egzisten
cijos pagrindas bei tikslas visa
dos palieka tas pat: individuali
nės ir tautų laisvės naikinimas 
ir kova prieš laisvų tautų bend
ruomenę. . v •

Sovietų agresija prieš Lietu
vą, kaip lygiai prieš Latviją ir 
Estiją, ir iŠ viso Baltijos vals
tybių okupacija turi gilesnės, 
bendresnės reikšmės? Sovietų- 
smūgis prieš Baltijos valstybes 
buvo taikomas ne tiktai joms, 
bet visai Europai; jis sudarė da
lį sovietų plano sukomunizuoti 
Europai. Čia, Baltijos va’sty- 
bėse, prasidėjo sovietų verži
masis į Vakarus, privedęs prie 
to, kad šiandieną šimtas mili
jonų europiečių yra sovietų pa
vergta. 
Jų visų, taigi, ir lietuvių tau
tos laisvės atstatymas yra tiek 
teisingumo, žmoniškumo, tarp
tautinės bendruomenės garbės 
reikalavimas, tiek Europos atei
ties apsaugojimo nuo bolševiz
mo sąlyga.

Šiandieną nėra Lietuvoje nei f 
vienos tautinio, dvasinio, religi
nio ar socialinio gyvenimo sri
ties, kurioje sovietai nebūtų pa
siryžę persekioti ir slopinti bet 
kurį laisvos minties pasireiški-, 
mą. Maža to, sovietų okupacinė 
valdžia Lietuvoje ketina minėti 
mūsų krašto pavergimo 20 me
tų sukaktį. Bet šis sovietų įžū
lumas tegalės priminti pasauliui 
nusikalstamą darbą, kurį Sov. 
Sąjunga padarė užpuldama Lie
tuvą ir tebedaro laikydama ją 
okupacijoje. Tam sovietų ciniz
mui mes priešpastatome įsitiki
nimą, kad teisė yra mūsų pusė- 

„uve^ Kishi vyriausybę ir ™ Pa£™Į‘ Ctai^o abudu v*, r^ki. Wko k. vykdyti. Ne. Jie turi dabar var- Š,™

US r^JMr«S BU šlykštėjima ? rį kad nė viena šalis nedrįs veidai ^vp raudoni. Po Pary- rinėm pozicijom pertvarkyti. O go, kurio pridarė U-2 tėktavai. priMtusomybės atstatymą.
JAV frSSos ^utartes Konferencijoje ChrušHovas jos pulti. žiaus jo veidai atgavo įprastines laiku imąsi Hmfeintos fak- Lėktuvai nufotografavo Sovietų
kariniu vėl puolė prez. Eisenhowerr Ui Bostone birželio 15 d. Bany spalvas. Vienas raudonas, pyk- tikos: grasinti karu ir siūlyti ta.- karines pozicijas. Tų pozicijų že- ____rv.i—.u;„SZe^tu^^Tat^ ‘•pavo^ngas val^ v^as" M. Goldwater, atvykęs iš Ari- «o pritvinkęs, grasinantis, ant- k,. Tai rakmingiausi. narkozė, mėlapis sudarytas. Chruščiovas
parlamente tun atstovus, ’ zonos resDublikonu rinkimu rei- ras — nublizgintas, žydintis priemonė Amerikai apmigdyti. žino, kokiu tikslumu tie žemė- .
komunistai — 1. Valdo libera- tinkąs tik vaikų darželiui Mas- zonos respuouKonų rmsimų rei 6 J va turės laiko pertvarkyti savo

kvoje”. (Chruščiovas siūlo ki- kal31s- pasisakė uz griežtesnę sypmiu. Į3Piai padaryti. Dabar duotas pozicijas
.....  ~ • - • Žmo — dviem veidais ge- pakils lėktuvas ir perskirs So- įsakymas keisti ginklų pozicijas. 5 4 J

— Jis turi būtinai pamatyti. B
Dr. Ralph A. Deterling papa- B 1 

šakojo, ką jis matė: aplink lėk-B 
tuvą išmėtytus lakūno Francis B 
G. Powers daiktus, rūbus, pini- B 
gus. instrumentus, žemėlapius. B 
Apžiūrėjęs lėktuvą, nepastebėjo. H 
kad jame būtų de^mo žymių, lieweiiyn e. Thompson, j 
kurias palieka raketos. Vadinasi AV ambasadorius Maskvoje, bir- 
lėktuvas nebuvęs raketos nu- 14 i
mustas.

tikos” (čia saldžiai šypsotis, Čia 
koliotis ...). Pasisakė, jog Ka
nada parems prez. Eisenhowe- 
rio planą įvesti pasaulinę in
spekciją tikrinti, ar kas nesi- 
ginkluoja prieš susitarimus.,

ju ir ta palydove nuvyko i Gor- .
Bostono chirurgas dr. Ralph ti? - jo klausė. parką kur statytas'sudu- 3

A. Deterling praėjusią savaitę — Norėčiau pamatyti U-2 lėk- u.2 stovėio žmonės ! 
Cukraus ir rimbo grižo « Maskvos, kur dalyvavo tuvo laužą. ‘— Tai gal sakyti, kad tamsta ;

27-tame chirurgų suvažiavime. Rusė gydytoja sumišo ir pa- ne Amerikos, o iš Ang- j 
“Boston Herald” (birželio 5) pa- stebėjo, kad minia gali būti ne- ijjos __ pasiūlė palydovė. į
skelbė su juo pasikalbėjimą. A- draugiška: jei ir nepuls mušti, __ jęe prašau sakytL kad esu j

Kanados ministeris pirminin- merikietis gydytojas pasakoja: tai iškolios. amerikietis -
kas John G. Diefenbaker, ku- Gegužės 29, sekmadienį, ture- — Tai nieko, — atsakė dr. Sargybinis išsitiesė ir praleido 
ris šiomis dienomis tarėsi su damas laisvo laiko paprašiau, Ralph A. Deterling, — rusiš- sveįjus. Amerikiečiui buvo pa- ] 
prez. D.. Eisenhoweriu, birže- kad man aprodytų Maskvą. kai aš nesuprantu. sakyta-
lio 5, sekmadienį, kalbėjo de — Ką tamsta norėtum maty- Kartu su vienu škotu gydyto- 
Paul universitete. Pareiškė, kad __________ ____ :______ __ • ■
reikia kviesti naują Nato kon- B 
ferenciją padėčiai svarstyti. B

nuo
bendro fronto. Viršūnių kon- I
ferenciją dabar nepageidauja- BBBHBBIHBEBHBBBBEBBBbBBHHBBK
ma: ji būtų dar prastesnė. Nie- 
kas neturįs būti prigautas Chruš 
čiovo “cukraus ir rimbo poli-

reiškęs Mecmillanui, kad esąs ku, padrąsinančiu tolimesnėm 
pasiryžęs susitikti su preziden- derybom. O demokratas Harri- 
tu Eisenhowęriu. manas, buvęs Amerikos atstovas

— Dar ir kitas šypsnys : bir- Maskvoje, kuriam Sovietai dova- 
želio 2 pasiūlė naują nusigink- nojo herbą su mikrofonu, bir- 
lavimo planą — uždrausti po- želio 2 pasisakė vž reikalą siek- 
vandėninius laivus, karo laivus, ti, kad Chruščiovas vėl pakvies- 
raketas ir kitas priemones, ku- tų Eisenhowerį į Maskvą. Bai
lios gali gabenti atomines bom- tųjų Rūmų spaudos šefas taip 
bas, bet už tai reikia panaikinti pat paaiškino, kad prezidentas 
užsienines bazes ... yra pareiškęs. savo pasiryžimą

Iki pasiūlymą svarstys, Mask- kalbėtis su Chruščiovu.

įspūdį, kad rusai draugiški, busimoji vyriausybė — tai jau
“Jaunimas yra pakvaišęs gauti kas kita būsit ...
kramtomosios gumos ir automat Tai jau atviras kišimasis į A- vo 11, yra jau už 14 milijonų
pieštukų (bąli pen). Sustabdo ga- menkos, Vokietijos reikalus, mylių nuo žemės. Signalai dar 
tvėje, prašo ir atlygiui siūlo sa- Chruščiovo žodį pavartojus, tai,0 Šventinta, ženkliukus". jau šnipo kiSimas į svetimų dar- n"“U-

Kongrese amerikiečiui buvo žą. kus 2U milijonų mylių nuotolį
rodoma tinkama pagarba, o ko- Bet tie grasinimai ir akiplė- Ta.i birželio 20. Satelito or- d __tokius laimėjimus mes pri
monistinės Kinijos atstovai be- šiškas kišimasis nereiškia, kad bitą sieks 515 milijonų mylių jmame jr gėrimės bei di-
veik ignoruojami. Sovietai skubinais grasinimus Salink saulę. džiuojamės.

kurijos kancleriu, o jo padėjė
ju kun. Jakaitis. ——- - "

Kurt N. čėsiu paskirtas Kau
no įgulos bažnyčios klebonu. 
Jam talkininkauja du vikarai. 
Bažnyčios raštinė įrengta po- 
bažnytiniame rūsyje.

Kun. Juozas Dagilis, buvęs 
Pilviškių klebonas, perkeltas į 
Ukmergę altaristų.

Kun. J. Mališauskas iš Dotnu
vos altarijos perkeltas į Pane
vėžiuką klebonu.

Kun. P. Jasienskis, Meškuičių 
klebonas, perkeltas į Dotnuvą 
altaristų. '
įfCunr-Br. Gaižutis iš Meškuičių 
altarijos perkeltas į Žalpius kle
bonu.

Kun. Dumšė paskirtas klebo
nu į Meškuičius.

tiem savo šuns būda, iš kurios politiką su Sovietų Sąjunga.nrS D savo buožgalve kitus ap- Šen. Lyndon B. Johnsonas g*5 Amenką. vietų sieną
prez. D. Eisenhowens atvyks- - } - ryšium su naujais Chruščiovo J* Amerika tebėra .tokia pat - Maskva birželio 2 paretkala- va.tęs. Del to po grasinančio vei- Senato daugumos lyderis Joh
£ečS> Srnorima^na^im Dar pareiškė, kad prez. Ei- išsišokimais ji pavadino tokiu kaip prieš konferenciją. G ji to- vo iš Vokietiją, kad. j r praneš- do Chruščiovas tuojau atsuka sonas garbingiausiai pasisakė už 

palengvm- senhoweris, su ju0 “rėksniu, koks tavo Hitleris”. y^3-Tai patyrė Chrusčioyas ty, ar iš jos bazių toto Amen- antrą - nublizgintą šypsniu: valstybinę liniją, atmesdamas
1 Tim na«n laiim knmnnictinA Camp David praėjusį rudenį, Johnsono populiarumas didėja. Prezidento kalbos gegužės kos lėktuvai šnipinėti. NUBLIZGINTAS VEIDAS .. Chruščiovo laišką, kaip “arogan-

Kiniia knnrantninia «»vn Vari- pasakęs: “JAV nenori sujung- Mažėja Kennedy ir Stevensono. ..... .— Chrusciovas paraše ketu- — Izvestijos paskelbtas pasi- tišką” norą kiršinti Amerikos
tos Vokietijos, nes bijosi jos Jie abu dėl Chruščiovo stačio- atkreipė j Amen- nem demokratam (Rayburn, kalbėjimas Chruščiovu, ku- grupes. Bet A. Stevensonas pa-

Hamma^ ™-ioJ stiprėjimo”. Baltieji Rūmai at- kiškos laikysenos yra santūres- ^os ir Vak3rU Pus? grasinantį Johnson, Fulbright, Stevenson) sakoma: Chruščiovas pa- laikė tai “konsiliantišku” laiš-
aaroma aemonsiracijai pnes „i veidą:
prez. D. Eišenhowerio vizitą For kirto, kad tai yra melas. Vo- m.____________________
mozoje. Tautinės Kinijos pajė-

fafvyn^oumuo'L Rrtu<^™'a Lėktuvas nebuvo raketos našautas 
parengties padėtyje.



Sovietų marinų attachė

MITINGAI CHRUŠČIOVUI PAREMTI ir daugiau. Gaunami įvairių modelių.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRI

SAV. B. KUČINSKAS

tuvių

XYN.11,

WOODHAVEN SPECIALS THIS WEEK

iH

Rudos spalvos Boxealf * 
odos su odiniais padais.

mitingai — pritarimas Chruš
čiovui ir pasmerkimas “Ameri
kos agresoriam”.

Vilniuje mitinge kalbėjo toki 
lietuviai: “Dorstrioj” kadro vir
šininkas Raiška ja, Vilniaus ge
ležinkelių stoties viršininkas Ma-

REUGIOUS CANDLES OF EVERY

jūsų kojy poilsiui

Chruščiovui išvykus į Pary- Automatai Alytuje
’ “ ‘ " i-konferenciją,* L Alytaus rajone pastatyta 20 

Sąjungoje . ėjo automatų kioskų. Galima juose.
" " nusipirkti muilo, kavos, arbatos, 

mėsos ir žuvies konservų, sal
dainių.

t iž ies- ■ kaipps. — atarto Aau- 
boro pi. tas išdidžiai ir padavė karimn- 
| mišką. Kūi numeriu.
Pagelta Kitą dieną kontržvalgyba jau

SALAMANDER
- DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOS BATŲ FABRIKAS
335 EAST 86th STREET 58-02 MYRTLE AVENUE

New York City Ridgewood - Brooklyn
TeL EN 9-3045 TeL EV 1-3727

Užsakymai paštu skubiai išpildomi

mo sugavę sovietinius šnipus * jo rasų narna linai jm itau- 
diplomatus — išveja juos ir <^Ka. Ar įsakysite Orlovą sek- 
tiek, kad išvytojo vietoje pri- ti?” 
imtų " naują šnipą. Prieš savai- “Jei tai galima nežymiai, gė
lę sovietinis diplomatas iš Vo- raL žinote, kaip, sovietai jaut- 
kietijos išmovė nėt nelaukęs į- rūs tokiem dalykam ir kaip jie 
sakymo dingti. skuba su protestais”.
Atverfiam vieną didesnį šni- 

pinėjimo lapą, kuris parodo 9 
smulkiau, kaip sovietiniai dip-. 9 
lomatai neutraliuose kraštuose ;■ 
organizuoja šnipų veiklą.

stasUpakafidno, kad pasektų, sson buvo puskarininkis švedų 
kur 4$ tės gamtos mylėtojas, marinuose. Priklausė ledlaužio 
Po fcėtių ritinusių ^kaučiukas už- “Ymer” įgulai. Diskrečiai pa- 
^uįdnm« jsu pasakojo, kad ne- siteiravus kontržvalgyba gavo 
pažįstamasis gamtos mylėtojas gerus atsiliepimus apie Anders- 
miške susitiko su žmogum, ku- šoną: esąs darbštus ir rūpestin- 
ris prieš save stūmė dviratį. gas jūrininkas. Kontržvalgyba

"Tai bdra Jaunas vyras“, tai, apsisprendė palaukti.
Vėjo skautas, “Tttcriadsiai šve- (Bus daugiau)

5 špūles 
— 5 setai 
1 poke’.is

šoferiu. Orlovas to automobilio ėrnst. h. andersson, įveda* jOetainkas, 
betgi beveik niekur nevartoja, ir jo laivas — ledlaužis “Ymer".
Jei tur išvyksta, ima taksi Dar —----- -----------——------------““
keisčiau, kad jis nusipirko dvi- SPAUDA , .
ratj. Jis išvyksta pasižavinėti vi-

Bedievip seminaras
Panevėžyje veikia “bedievių 

seminaras”. Kalbėjo Romoje 
studijavęs teologiją D. Besčast- 
nij “Vatikanas mano akyse”, 
Vilniaus pedagoginio instituto 
dėstytojas J. Ceška apie “Krikš
čionių religijos esmę”. Pane
vėžio Tiesos redaktorius A Da
gelis rodė dokumentus iš bu
vusios Panevėžio kurijos, jie tu
rėjo rodyti kurijos “veiklą prieš 
liaudį”.

84-14 JAMAICA AVĖ., 
V.'oodhaven 21, N. Y.
T-|. Hlckory 1-5220

HOLY LIGHT
■ ■

spauda” daugiau rašo apie rei- 
T .. . . nnunn yra . Kaune surengtapedagoginės kalą turėti kultūrinius santy-

Autorius sako, kad “savo bal- literatūros paroda. Estatyta 700 kius su “Sovietine Lietuva”. Esą 
2 Popiet 4 vai (ne 3 vai IT* P keksas Mrozms- teat^untė skai. knygų iš Lietuvos, Latvijos, Es- emigrantai dabar mato, kad bu-

iš’.'sniįs -i“s”i"" — r.'S'snssskatedroje (5 Avė. ir 51 St.) spe- kių lietuviai kviečiami šiose pro- JZ ei. P D^1H4 A Greimas J Ma- Uas - grįžti Ir laikraštis bai-
Xiau“om,s p r dcmons™e daiyvau‘ ng^ «

ū- ' - - Raita, J. Cicėnas, Ed. Bulaitis, kus. J Prauskis, B. Pūkele- “Tėvynės Balsas” — tiem, ku-.^BVeS CHM"- ^Sknas- Kiti šel vi^^rnous, V. Rašte- ™ g^ - “tėvynė visada pa- 

balsų: J. Dau- nis, V. Sirvydas. des •
inys? Red.), J. Tos anketos davinius galima ’ 
tstaitis, S. Nar- priimti kaip liudijimą apie laik- Anglai labai dosnus
ruogą, J. Tys- raščio skaitytojus: kiek skaityto- Feldmaršalas Montgomeryge-

Stockholme 1950 gavo naują pa
vaduotoją. Švedijos vyriausybei 
jis buvo pristatytas kaip Miko
lai P. Orlov. Po kelių savaičių 
Švedijos kontražvalgybos kari
ninkas, atvykęs pas savo šefą 
su eiliniu pranešimu, painfor
mavo apie naują sovietinį dip
lomatą.

“Manyčiau, kad reikia at
kreipti ypatingą dėmesį į Oro- 
vą”, padarė išvadą karininkas. 
“Jo elgesys labai jau krinta į

Karininkas nusišypsojo ir pa
aiškino: “Ogi tai, kad jis nori 
nekristi niekam į akis. Jo pir-

_______ __ Paskui sovietinisglaikrąg&
4. TOWU Hau (1Z3 w. 43 m.) Danyje. kai, šokėjai; muzikai, lankėsi jau cituoja laiškus iš Austrą-

Liudijimas apie laikrašty skai- Vilniuje. Pirmas jų koncertas W apie Lietuvos pasiilgimą, •
*»’**“ >»™ 8®g«^ !»• apgailestavimą, kad netari pi- ; Nepaprastai Svarbus Pr

kvS viena kalba, nerskaitvtas TėvHkės Žiburiuose gegužės Lenkų ansamblis koncertavo nigl sugijžti ir tt ► fone siunčia siuntinus į
syta . j pe ytas 25 d. Al. Gimantš praneša apie Kaune Baigia informacija, kad esą“ v-.-ą .■..ij.rij.iw r

L Popiet 3 vai. šv. Petro tiu- m.a^fes^s !r rezOį^]OS: to laikraščio paskelbtos anke- . _ .____ . C paskutiniu laiku ir “reakcinė | 1QQ SIUNTINIU
teronų bažnyčioje (Lezington nmeĮ® dįyje pasirodys latvių darinius, kurie laikrašti- Pedagogine paroda spauda” daugiau rašo abie rei-
Avė. ir 54 St) specialiai pritai- smuikininke Norma Auzm, es-

tusevič, Lietuvos kelio Kalinin
grado skyriaus mašinistas Podo- 
prigora, Vilniaus kelia ruožo 
J^rigadininkas Gsdbdulislamov.

Kaune toki .pat mitingai bu
vo rengiami atskiruose fabri- 

Neužtenka tik prakalbų ir demc^racijų
‘Marinų karininkui tai labai Drauge gegužės 23 Pr. Gr. dos iš to nepasiekiame, bet dar- Maskvoje > buvo lietuvių poe-

JV1Č1US, A. Balta- Apie liefvvię gyvenimą Vaka> 
5, E. Mieželaitis, 
5. Tarėsi dėl

ribotas.
SIUNTINYS NR. 1 — $49.90

Penkios medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems
kostiumams. Viso 17% >rdų
Pamušalų atatinkamos spalvos — 10 jardų

M.i? •



darbininkas

trūkumas’

VIRŠUM nu

GIRIOS

■Gal

mokykla turėjo tapti lietuviška 
sala gražioj Atlanto pakrantėj”.

APIE DABAR VYKSTANTĮ 
LIETUVOS KOLONIZAVIMĄ

litinių partijų veikėjų nuopel
nas”.

lijonas lietuvių daugiau . Tik dėl 
šio trūkumo Karaliaučiaus sri
tį perėmusi Rusijos respublika, 
tik dėl šio trūkumo miestuose

menėse matome pastangas do
minuoti, primesti kitiem savo 
politiką, ideologiją, pasaulėžiū
rą, dažnai net svetimyjy sau
gumiečiu, baudžiamąją būrių pa 
galba".

Dėmesio vertos ir kai kurios 
idėjos. Nors jos dėstomos ga- 
naraizgytai.tačiau'ištraukos pa

loti ryškina keletą jų gana nedvi
prasmiškai. Pav.^v

“Kai Vakaruose skundžiama
si, jog tautos veisiasi per greit, 
iš Lietuvos pasiekia žinios, jog 
ten svarbiausia problema laiko-

darbo ir yra priešinga jo su
pratimui ... Tenka todėl abejo
ti, ar LNT, eidama visiškai skir
tingu keliu nuo bendrojo Lie
tuvos laisvinimo darbo, galėtų 
ir norėtų ... įsijungti į bendrą 
to darbo vykdymą”. .

Po šitokių -pareiškimų ypa
tingos prasmės ir reikšmės gau- 
na Vliko pirmininko pareiškia 
mas, kuris buvo paskelbtas dėl 
Talkos: “LNT skelbiama lais
vinimo samprata yra visiškai 
skirtinga nuo VLIK vedamojo 
bendrojo Lietuvos laisvinimo

tamsi”. - p<trw
“Pačiose tautinėse bendras- Pasirinkimą:

“Gausėja būrys tų, kurie svars
to ‘už ir prieš’ Lietuvos priklau
symo galimybę Eurazijos zonai. 
Jei vakarietiškoj zonoj lietuviai 
yra, buvo ir bus vieni iš la
biausiai atsilikusiu tautiniu ben
druomenių, dėl. to ignoruojama 
— tai Rytų civilizacijoje lietu-

— Tttriu prašymą. Dabar ... jeigu ...
Siautiliukas tebeverkė. Klausigaila susidomėjęs 

pakėlė galvą įVydą. Uogelė net prasižiojo: taip ją 
užbūrė šitas įtemptas tėvo ir Vydo pasikalbėjimas.

— Sakyk! — pratarė Klausigaila.
— Kad pasižadėtų tamstos duktė ... Kad- Uo-

Pasisako keliais atvejais už Jei jis pasitraukimą į Vakarus Taip kalba laikraštis, leidžia- 
Lietuvos inkorporacijos pripaži- laiko “išdavimu”; jei Amerikos mas “Lietuvių Darbininkų Drau- 
nimą, o Amerikos atsisakymą valstybės departamento vadovus 
tą inkorporaciją pripažinti taip kaltina “ignoracija” ir “veid- 
įvertina: mainiavimu”, tai kam jis nepa-

“Jei JAV-bės iki šios dienos dėkoja šiai valstybei už ligšio- 
nepripažįsta Lietuvos inkorpo- linę globą ir neatsisako nuo 
racijos, tai yra jų pareigūnų “išdavimo’’, grįždamas į Lietu- 
ignoraci jos (gal ignoraneijos? - vą ir tuo būdu sumažindamas 
Red.) ir “nepriklausomosios” po “lietuvių trūkumą”.

Ar gal tie socialdemokratų 
veikėjai, kurie yra susitelkę Dar 
be, pamojo į socialdemokratus 
terip į “muzėjinę liekaną” ir ei
na kitu keliu?

Kaipgi dabar su socialdemo
kratų laikraščio pareikšta “ne- 
laisvinimo” programa, kuri yra 
“diametraliai priešinga” Vliko 
laisvinimo programai?

gijos”, faktiškai socialdemokra
tų, kurie dalyvauji visuose lais
vinimo veiksniuose ir kurie tu
ri savo delegatūrą, laikraščio čia 
vadinamą “mūzėjine delegatū-

ra girdėjęs, jame buvęs nuo “Tos minties vedami. pranciš- .
anų metų, 1947, kai čia įsikū- konai prieš ketverius metus kal organizuojama, mėgėjiškai 
rė lietuviai pranciškonai. Daug 
kieno būta vienuolyno įkurtu
vėse, jo šventėse, tėvų ar bro
liukų šventimuose, naujų pasta
tų bei religinių paminklų šven
tinime, metinėse lietuvių die
nose, jaunimo vasaros ‘stovyk
lose, kursuose bei konferenci
jose. Daug kieno vasarota tarp 
šnarančių pušų ir Atlanto ban
gų ošimo; Daug kieno klūpota 
ir melstasi lietuviškam Liurde, 
Kryžiaus Kelių koplytėlėje, prie 
šv. Antano, šv. Pranciškaus, 
Dievo Motinos ...

Visa tai buvo ir visa tai yra. 
Nuo anų metų, kai lietuviai 
pranciškonai rado čia prieglobs
tį, Kennebunkportas tapo lietu
vių šventove, kultūros židiniu 
ir ramia užuovėja vasaros poil
siui bei dvasiniam susitelkimui.

Tą kelią straipsnio autorius 
ir redakcija mėgina pridengti 
naujosios “generacijos” vardu. 
Mums betgi rodytųsi, kad tai 
perdaug pasakyta. Tai kelias ne- 
visos generacijos, tai kelias tik 
tos generacijos dalies, kuriai 
tinka degeneracijos vardas.

Skaitytojui autoriaus tvirtini
mai sukelia ir kai kurias abe
jones: jei tautinėse bendruome
nėse autorius mato “pastangas 
dnmimmti, primesti kitiems sa
vo politiką, ideologiją, pasaulė
žiūrą, dažnai net tif>*imV|ų sau- 

X--a—i n ■■ rt R^-nlač^|» batttfttaMųyįg Įjūrių pa.
(fll AliuuinUS > ZVutlBIUlal HU* • --.RA.-a* . niLrMn-s. ■ e -.--.vys,,s z 1 • - -MMnap tai AUVųiMfl SUKUS

w x ■■■ 7 — -- -____ _________________ *4“ ^ausfanais gfeSingi| fchmririMMi- tafri “baudžiamieji
sisakynmose pabrėžiame būdin- gyventojų surašymą 170,000 viai pirmauja: piraM*»|a aa tik ligšioliniam užsieniuose esančių bariai” išprievartavo autorių

lietuvhį tebelaikomi ne Lieturo- vortK b* |w W pramonėje.“ lietuvių (išskyras komunistimiis * savo^S- viešai pa-

je, o Sovietuose;; (c) į Ariją tebe- (Svarstymas ne naujas: karto- Laisvę ir Vilnį) siekimam. Tai ,^1^? o jeigu tai padarė “sau
gabenamos ir dabar lietuvių pat jasi istorija iš .1917 metų, ka- tvirtinimai, ikurie Ubai arti gumiečiai»> tai tik ne Amerikos,
tijos partinės ar ūkinės presijos da kai kurie kairieji veikėjai mi tų Imkraščių ir Maskvos pro-
pagalba, o poetiniam tremti- nemurėjo skirtis iš Rusijos im- pagandos tvirtinimam. Jie ga- (b) Autorius sudaro įspūdį, 
niam, kurie grįžo, darbo Lietu- perijos ir vengė pasisakyti už lės būti mielai tos propagandos kad jo mintys nėra tik jo vie-
voje neduoda; (d) Lietuvoje į- nepriklausomybę. Argumentas kartojami kaip naujas argumen- Tokį įapūdį sutvirtina ir
kurdinami iš kariuomenės pa- už “Rytų civilizaciją” ~ “pir- tas. redakcijos įvadas prie
leisti karininkai ir duodamas mavimo” argumentas taip pat Autoriui valia buvo savo tvir- autoriaus straipsnio. Redakcijos 
jiem uždavinys vykdyti rusini- nenaujas ir yra analogiškas po- tinimu*; skelbti, idrattytnjįni 4aip. varčių J. K. pastebėjo, kad “gal 
mo ir komumstinimo liniją.) puliariajam: geriau pirmuoju pat valia juos vertinti O ver- straipsnio autorius su savo min^ 

-t vienas

VTA1S AR“ SU WiK«RMS: «o»:' - — - ^-^vė-pagrin<ta pa^
---------- <------------------------------- -- --------------- ciJnno juvn- SiūJo svarstyti klausimą, ar APIE LIETUVOS INKORPORA- ries, kada jis nepasidaro prak- bkam kai kurios straipsnio min- 
įsteigė lietuvių gimnaziją Ken- Lietuvai dėtis su Vakarais ar CMOS PRIPAŽINIMĄ tinių išvadų iš savo tvirtinimų, tys yra diametraliai priešingos”,
nebunkporte. Nors ir ši mokslo tvnistę rankose, didele dahmi „ k . .. »71 -• ? .. >. - .
įstaiga turėjo prisitaikinti prie 
vietos reikalavimų, tačiau bu
vo pramatyta plati programa, 
kuri* galėtų moksleiviams per
duoti reikalingas lituanistines 
žinias, kad jie nepasimestų 
svetimųjų tarpe, bet visur ir 
visada išliktų susipratę lietu
viai. Didelės reikšmės teikiama 
prie mokyklos esančiam bend
rabučiui, kurio nuostatų nevar
žo valdžios įstatymai nei 1— 
oficialūs reikalavimai. Tokia

pirmoji laida šios mokyklos 
gavo atestatus gegužės 28. Tai 
buvo dar viena iškili diena Ken- 
nebunkporte Dar viena iškilmė, ma Uetuvių trtkumas. skaiau0. 
kurios ligi tol nėra buvę. Kas jama būtina esą bent mi-

Ir prisilenkęs stebėjo pusraganės veidą, šios lū- tėvui sūnų, o paskui atsiųsti vyrus, kad aną į roges vokė. Tik Uogelė nustojo verkusi ir, pakėlusi galvą,
pose, vietoj pašaipos raukšlių, atsirado plati šypsena, nuneštų ir parvežtų namo gydyti. Žaizdų nesimatė, nusišypsojo. Vydas Uždėjo savo dešinę ' ant plataus
atvira ir maloni, atlaidi ir nuolanki. Raudė krypte- atrodė, tik sutrenktas; tokie nesunkiai išgydomi Taip ir kieto KlausigaHos delno. Abi rankos pasispaudę
Įėjo veidą į stiprų vyrą, apkabinusį jos pečius, ir jis kalbėjo Raudei Kalbėjo ir apie kitką, apie be- gludniai ir vyriškai stipriai
trumpai metė žvilgsnį į jo akis, žvilgsnį su tuo liūd- reikšmius dalykus, pagražindamas šnektą juokais ir — Prašyk, ko tik nori. UŽ tokį gerą darbą no- 

atšešėliu, kurį kartais pagaudavo Uogelė, negrę- maloniais žodeliais. Raudė krizeno. Jos veidas /rietė riu tinkamai atsilyginti — Dabar Klausigaila šypso-
žiantį, nelaukinišką. Paskui ji nusikvatojo, net nuskar- nauja šviesa, darančią jos šiurkščiaodį veidą maloniu jos. Plačiai, geraširdiškai, parodydamas stambius, svei-
dėjo per mišką. ir patraukliu. Vydas net atydžiau į ją pasižiūrėjo — kus dantis. Po storais, žilstelėjusiais antakiais, šyp-

Vydas atsargiai atitraukė nuo jos savo rankas tarytum būtų čia kita mergina, o ne Raudė. sojos ir jo akys, pilkai mėlynos, kurios, prie žilų
ir dešinės mostelėjimu parodė į gulintį: Siautiliukas tankiai mynė baltomis miško grin- plaukų, darė jo veidą labai šviesų ir giedrą. Gied-

— Ir jis bandė ... Bet nesuspėjo ... Matai, kir- dimis, lengva savo kojele jų nė neįlauždamas. Jis lai- rą net ir tada, kai jis būdavo sunkiai susimąstęs ar-
vis nukritęs. Meška jį sudavė letena. O gal griū- kėši stipriai įsikabinęs į Vydo ranką. Pamažu ėmė ba net rūstus.

Visa tai atlikęs per kelius akimirksnius, Vydas dama prispaudė? Paskui nusivpliojo, stipdama nuo girdėtis kirtikų smūgiai, lūžtančio medžio braškėji- Vydo veidas apsiliejo ryškiu rausvumu. Morio- 
mano smūgio ... * mas, žmonių erzelis. Siautiliukas .net stabtelėjo, ir, nės spalvos. Kadangi buvo rusvi plaukai ir blakstie-

— Ar jis nebegyvas? — ištiesdama ranką į guliu- tų garsų pasiklausęs, skaidriai nusijuokė. nos, tai atrodė, jog visa jo galva degė. Iš to lieps-
Nebelakstysi tolyn kitąkart, a? — Vydas Žiū- nojančio veido švietė žalios akys, godžios ir susirū

pinusios, bet už poros akimirksnių sužaižaruojančios 
atsiradusiu mintyse prašymu, ^s iš lėto atitraukė sa
vo ranką nuo KlausigaHos, pažvelgė į toliau stovin
čius kirtėjus ir pritildytu balsu pasakė:

Gimnazija buvo dar vienas tą dieną buvo koplyčioje dip- 
lietuvių pranciškonų gyvos kū- lomus įteikiant ir vaišėse, atsi- 
rybinės dvasios, nepaprasto ryž- sveikinant su pirmuoju abitu- 
to, drąsos ir aukos vaisius. Kam ricatų dešimtuku, galėjo pajusti 
to reikėjo, pasako tos šv. An- džiaugsmą ir laimę, kuria Die- Uek d svetimšalių ko- 
tano granais kūrėjas, ptrma- vas mus paguodžia sunkiom mand,ru(>JMnų- užimti refcalin- 
sis ir dabartinis jos rektorius, musų tauta dienom. Paguodžia vietas Tušč,a dėlt 
provincijolas T. Jurgis Gailiu- tuo, kad šioje gimnazijoje bū- Jiams smerkli Mažosios 
ŠJS: rys Jaunuolill gavo tvirtą reli- k lietuviškai širdžiai bran-

■Mūsų šaliat ne^s tasves. ginį, moralini pagrindą ir “ne- gį^ ^esta itap Tilžė, Gum, 
nustojome ir savo mokyklų, ku- išdildomą lietuvišką charakterį”, binė sururi^ną” 
riose mokėsi, augo ir brendo kaip jie patys pasako savo pir-
mūsų jaunimas. Gyvenant sve- mame leidiny ' Antonianum”. Taigi, rusai reikalingi Lietu-
timuose kraštuose, tiesa, ne- Ko dar reikėtų? voje dėl to, kad yra “lietuvių
trūksta įvairių mokslinių įstai- Reikėtų šiūp gimnazijai di-
gų, tačiau jos nepilnai atlieka desnės lietuvių visuomenės pa- (Kalbant apie “lietuvių trūku- // j >
savo paskirtį, kadangi yra pri- rainos ir ypač lietuvių tėvų mą”. reiktų prisiminti, k?d (a) iJSĮj
taikintos vietos tikslams ir rei- dėmesio. Leisti savo vaikus čia ta trūkumą padarė ir tebedaro
kalavimams. Mokykla gi -turėtų mokytis, kad gimnazija toliau rusai — deportacijom, paskiau
būti vieta, kur ne tik mokslo galėtų išsilaikyti grynai betų- kolonizavimu i Sibiro “plėši- T,LiĖ’ **««**« praminta savetok. ir kiti Mažosios iietuvUkivietovardžiai sunuintūGumbine

įgyjama, bet taip pat kur moks- viška. mus’ ;.(b) pagal 1959 sovietinių Karahaučius — Kaliningrad ir t-t. Tai padaryta nė d^l “lietuvių trūkumo".

APIE FRBE EUROPE 
KOMITETĄ

Free Europe komitetas esąs 
••f • j ‘‘pragmatiškas” ir “labai jauPranciškonu gimnaziios pirmoil laida Užnešąs, visais savo vakimeni- 

, ” J r J nūs gogoiHkm chmkNrius".
PrancBkony vienuolynas Ken- leivis psžįsta savo tautos pra- TAUTINE

nebunkporte yra matgT*daug eitį, jos kultūrą ir pasiruošia 
svečių ir įvairių iškilmių. Ne- dirbti gražesnei savo tautos-a- . .. „ - ______ _____
daufi kas iš lietuvių apie jį nė- teičiai”. __ . Bendruomenė — “lietuvių iš- įiFTiivrrt nPffMĄSl 511 tvarte, negu paskutiniuoju pir- tinti neigiamai skaityto- vienas



Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Tel. VIrginia 6-1800

TITAS NARBUTAS

Lietuviškų produktų.

PETRO LISAUSKO

ZELENIS

GARY, INDIANA
Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Šiuo metu būti JAV liet, ka-

AR JŪS NEPERMOKATEKUN. OR. IG. URBONAS

nugi, čia dabar?

VYTAUTAS BELECKAS

INSURANCE . REAL ESTATE

Trisdešimt penktoji lietuvių diena

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take aJl orders special price for Weddinga and Parties 

349 Grand Street, BrooUyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

— Žinai ką? Teks mums tau
tinius šokius šokti.

Kuii laiM dirbęs nęlieturių 
parapijose, nenurimo be lietu
viško jaunimo. Persikėlė į Ga
ry, Ind. lietuvių parapiją. Da
bar turi pakankamai lietuviško

Televizijos, HI-FI bei vokftkv aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

JOHN ORMAN AGENCY
' - ■ >........

Richmond Htų 48,-N

“Kaip aš jums, pone įgalioti
ni, taip pat ponui Vyr. Komi
sarui bei p. Saugumo Viršinin
kui esu pranešęs, švietimo si
tis "mūsų krašte yra ypatingai 
piktnaudojama. Mūsų mokyto
jai yra daugiau susirūpinę vo- 
kiškumo sužlugdymu negu jo 
puoselėjimu. Jie stengiasi vi
sa padaryti jam sukliudyti, kad 
tik būtų atsiekta savo tikslo. 
Mūsų mokyklose praktikuoja
mas net bolševikinių idėjų skel
bimas vokiečių kultūros sunie- 
kinimo siekimu”.

Nurodomi Skuodo vidurinės 
mokyklos direktorius ir tos mo
kyklos darbelių mokytoja ir 
jos vyras, kurie vokiškumo pro- 
fanavimu. persistengia _fc. stebi
masi, kad švietimo Vadyba di
rektoriaus Malinausko asmeny 
tai toleruoja ir net laimina. 
Taip pat nurodoma konkrečiais 
pavyzdžiais, kaip švietimo Va
dyba platina mintis priešintis 
vokiškom idėjom plisti ir kaip 
ji nejunta atsakomybės, naikin
dama tą pagrindą, ant kurio ir 
ji pati stori. Tai nurodoma su 
tokiu įtikinimu, kad net imi 
abejoti, iš kur jis. tokias žinias 
gavo. Čia nenoromis kyla klau
simas, kad pranešėjas buvo pri
sigretinęs prie* asmenų, daly
kus gerai žinančių. Paskui jas 
saviškai apdorojęs ir visa smul
kiai pranešęs. Visa baigiama tone. Jis buvo tada jaunimo

O kas šoks? nas Urbonas būtų prikalbinęs
Mums teks šokti. Nusi- mane mokytis tautinių šokių.

Bet prasidėjo karas ir mes vi
si, atstovavę įvairias tautas, tu
rėjome pasirodyti prie Dievo 
altoriaus Marijos šventovėje 
Washingtone. Čia lietuviam, bė
dos nebuvo. Visi — senoki ir 
jaunoki, su kalnieriais ir be kal- 
nierių — giedojom lietuviškai, 
atlikdami savo valandą adoraci
joje už pasaulio taiką.

• 1
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 <

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviam? < 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai <

dūrinės mokyklos ir mergaičių 
ūkio mokyklos kapelionas ir mo
kytojas.

Raudonajai komunistų bangai 
antrą kartą Lietuvą užliejant, 
1944, kun. Ignas Urbonas pa
sitraukė į Vokietiją, kur po ka
ro studijavo istoriją, filosofiją 
ir gavo daktaro laipsnį. Ame
rikon vėl atvyko 1949 ir pra
dėjo darbuotis lietuvių parapi
joje E. St. Louis, III. Vasaromis 
vežė moksleivius ateitininkus 
stovyklom Drauge gyveno, auk
lėjo, pamaldas laikė.

_

DARBININKĄ 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 doL, gaus laikraštį

imti kalnierių ir šokti. Reikia gi 
ir lietuviam pasirodyti tarp ki
tų tautų. O turime tiktai , vieną 
vyrišką jaunuolį P. Baltinį. Pakš 
tas kaip ir senokas. Dar mū
sų profesorius ir mokytojas.

Taip kalbėjo dar jaunas ku
nigėlis Ignas Urbonans 1939 
Pax Romana kongrese Washing-

jaunimo, nes gyvena beveik 
Chicagoje ir darbuojasi jis kiek 
tik jo tiesioginės parapijos pa
reigos leidžia. Yra Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos dvasios va 
das ir moksleivių stovyklų dva
sios vadovas.

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

talikų organizacijos dvasios va
du yra labai sunku. Moksleiviai 
išblaškyti po visą kraštą. Dau
gumas mokosi nelietuviškose
mokyklose. Kiti ir namie negau
na tinkamo auklėjimo. O kiek 
daug yta visokių neigiamų įta
kų, griaunančių moksleivių do
rą ir religiją ir slopinančių lie- 

Po to kongreso kun. Ignas turišką susipratimą. Jiems rej- 
x. .. ... Urbonas sugrįžo Lietuvon. Nie- kia specialios religinės ir tauti-

darbais, ypatingai vienuolijų ka& negalėjo atkalbėti> nors ka- nės programos. Reikia mokėti 
atžvilgiu. Be to, daug 1 o s - buy0 jau prasidėjęs. Sku- suprasti jų nuotaikas, nes jie 
Ss^S^Si®.)ftiPšioD£ bėjo apM^fais kelias, nešte- augę skirtingose stygose.

. T. jau nebebuvo galima grįžtiko jis tebėra Draugo, Darbi- &
ninko ir kitų laikraščių atsto
vas bei platintojas Chicagos sri-

Kun. Ignas Urbonas moka 
Į savo tėvynę pas savo mielą jaunimą j, i^agiį.
jaunimą. įvertinti ir juose dvasinį

’ Tačiau Lietuvoje laisve trum- gėrį ugdyti. Jis žino ir mes su-
P3® tesidžiaugė. Okupantai rusai prantame, kad jb pareigos Moks

Kalbant apie paramą katalikiš- ir vokiečiai nebeleido veikti jau- leivių Ateitininkų Sąjungoje yra
■ koms institucijoms, tenka pri- nimo organizacijom. Vokiečių vienos iš svarbiausių, nes jo

minti, kad Jokimas Aukštokai- okupacijos metu dar veikė lie- rankose auga busimieji lietu-
!■ nis ypatingai gražiai sutvarkė tuviškos mokyklos. Kun. Ignas viai katalikai vadai. Už tą jo

i K savo mirusio draugo Izidoriaus Urbonas buvo Aukštadvario vi- didelį darbą visi jam turime bū- 
iį Butkaus turtą, kurį buvo pave- --------------- ---------------1------ ti labai dėtdngi ’

i I dęs jo nuožiūrai. Palikimu bu- v , „ Kun Ismas Urbonas šiemet■ vo paremti marijonai(1300 dol.), (500)’ senebli Pneglauda Orland ^r»nas šiemet
Į ■ ifeurtri H200) karimierietės p K šv Andriejaus auks- šyenfta savo kunigystės sidab-

M jėzuitai (1200), kazimienetes , mnkvkia Garv Ind nnl jubilejų. Jaunimui atrodo, I l H. (1200), pranciškonai (500), šv. Antano ir Die^ kad 25 metai yra labai ilgas tar-
Kazmuero parapija Gary, Ind. į^vSdis įr^Drti^ pas. O tai reikia įvertinti, nes 

šv. Onos prieglauda Hamonde, P® P®*1 25 metas uoliai darba* 
Ind., šv. Kazimiero par. Los An- Ja^o auktejime ir da
geles mieste, šv. Emericho par. irar sėkmingai tebesidarbuoja, 

Pimburgh, Pa. - Šiemet su- to laiko tos . iškylos kartojamos Gary, tad. šv. Kazimiero parap.
etaa^mSi,kaiPittsbo«rghe. kasmet. • Chicago Heights. šv. Antane pa- g
šv. Pranciškaus seserų rienuo- Šios lietuvių dienos tikslas rap. Gary, Ind. Dievo Apvaizdos Pv<*e*a ju z
lyne, rengiama visų lietuvių die- yra paremti šv. Pranciškaus sė- parapija Chicagoje ir šv. Kaži- Kun. dr. Ignas Urbonas —
na. Tarp pirmųjų tos dienos serų vienuolyną ir duoti pro- mtero kolegija Romoje. Joki- Urbanavičius gtar£ 1910 m. 
rengėjų tavo kunigai — J. Sut- gos susieiti ir pasidžiaugti Pitt - - ----------
katas, M. J. Kazėnas, S. Kepa- bourgho apylinkės lietuviam.
nosis, J. Vaišnoras, J, Misius B anksto ntmširdžiai kviečia- 1Xno lietuvių pranciškonų ____________________________
ir šimkevičius. Prisidėjo taip me kunigus, vienuolyno rėmė- nuolyno koplyčioje įstatytas di- į Kauno Kunigų Semiaartyą, te-
pat veiklūs lietuviai Dašinskai, jus ir irisus lietuvius į jnbite- debs vitražas. <Ą^jos mokslus baigė Vytauto
ALR Katalikų Federacijos ir jinę betariu dieną PittriMnirghe Jokimas AukštikMnis, nežiū- ^Didžiojo univerBtete Kaune 
SoaMeidgmio LRKA valdybos, šv. Pranciškaus seserų vienuo- rint savo amžiaus, yra stipms 1033 m. Kuragu Mwwriiitw tų
Pirmoji beturiu diena 1925 me- lyne 1060 Uepps 4. jr pilnas pasiryžimo daryti ge- jtaBU metų birfeito 15 d. Kan
tais labai gražiai pavyko. Nuo Kms, V. Skripkos rą Įotiems. \ ~ K. U no A&tate&ta finMe.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVO 

Q U-A LITI M E A T M A R K E T 
Home-l£ade Bologna

- ANTANAS VAITKUS, vedSjas 
Papigintomis kahx»niš priimame^ nžsakjmus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

“Sehr geehrter Herr Beauf- 
tragter!
Kas* ir kam rašo? Žiūriu vo
ko. Ogi aišku: “Herrn Beauf- 
tragter fuer das Litauische Bil- 
dungsvesen”.

Visas sušilau ir nežinau ką 
daryti. Kas rašo? “Tas pat ką 
ir seniau”. Kas čia dabar? Laiš-

\ vo išvežtas į Stutthofo koncen- gaitė 4 su pase metų pradėjo
fe. tradįjos stoi^rklą. To meto šrie- įkaityti ir rašyti. Nei kartą ne-
Į; . tano įgaliotiniu buvo pasiirtas tikrinau. Net į galvą neatėjo, 
| vokietis dr. Riefenstahl (Beauf- kad verta patikrinti, ką rašo,
tf tragte fuer das litauische Bil- Bet šis— riaptai parašytas. Tai-
I dungswešen). Kadangi kiti de- gi, skaitau iš pat pradfiųr :;

partementų direktoriai tiek są- 
vo amžiumi, tiek patyrimu bu
vo žymiai jaunesni (buvę ma- 

| no mokiniai), tai susidarė są
lygos, kad vyresniuoju, nors ir 

f ta tįtato, buvau parinktas aš.
Mat, tavo užkliūvamą už. *dau- 
gelio dalykų, kuriuose reikė- 

. jo ir gero patyrimo ir geros 
orientacijos.

Tai buvo metas, kada mes 
tavom ypdtingaii sekami šitam 
reikalui buvo parūpinti net du 
moką lietuviškai tarnautojai: 
tai Šančių vokietukas Knopp 

į. (raštų skaitytojas) ir buvęs pul
kininkas ' Schmidt (įgaliotinio 
pavaduotojas). Visi raštai turė
jo eiti per jų rankas. Ypatin- 
gai buvo tuo reikalu suintere- 
suotasKnopp:Kartaistaip ~ū(F 

' liai tuo dalyku rūpinosi, kad 
? jo nuolatims kišimasis į sveti- 
- mą veiklą pasidarė mums sta

čiai koktus. Pagaliau prieita to, 
I? kad Knopp ėmė cenzūruoti ir 

privačius mūsų laiškus, šitai iš
vedė mane iš kantrybės ir kar- 

O.- ^’tą nervai to neišlaikė — už- 
g . ' ? protestavau tai dr. Riefenstahl.

Jis ištyrė ir nustatė, kad per 
Švietimo Vadybą einą priva
tūs laiškai neturi būti cenzū
ruojami, jeigu ant laiško yra 
adresato pavardė. Ir Knopp 
už savo per uolų pareigų ėji
mą buvo papeiktas. Dalykai su
sitvarkė, bet Knopp kreivai žiū
rėjo į mane, ,o aš — į Knopp. dėjimu, kad tų idėjų platinto- organizacijų direktorius Kąišia- 

Vieną kartą užeina pas ma- į- jje- dorių vyskupijoje Lietuvoje. To
ne sargas A Šernas to-sdko: Oriškojoje mokykloje vėl bus pareigos paprastai buvo

— Pone direktoriau, aš pa- padaryta tvarka Ir gale, pa- skiriamos tik uoliem, jaunimą 
kalbėjau su laiškanešiu, kurs vietoj vėl__“Tas pat, ką mėgstahtiem kunigam.
pristatinėja mums laiškus, tai j,, seniau”. (bus daugiau) Mažai betrūko, kad kun. Ig- 
jis sakosi, kad galėtų kai ku
riuos laiškūs be čeriaū«is įduo
ti man, o mes turėtume juos 
atrinkti, perskaityti ir tada jau 
duoti registracijai

— Puiku! - Tu pažiūrėk, kurie
laiškai yra ploni ir parašyti aiš- Nedaug kas iš lietuvių už nuo- neperseniausiai suėjo 75 metai 
kiai aukštesniųjų mokyklų di- pelnus katalikiškoje veikloje amžiaus, į Ameriką atvyko 1907 
rektoriui — tuos ir atrink! yra atžymėtas ordinu, vadina- metais. Gimęs yra Šilalės pa- 

— Gerai, — tarė ir linkte- mu pro Ecclesia et Pontifice. rapijojė, Tauragės apskr. Virš 
Įėjo galva. Tokią garbę Pijus XII yra su- 50 metų jau gyvena Gary, Ind.

Aš buvau tikras, kad Šernu teikęs Jokimui Aukštikalniui, Čia buvo vienas iš lietuvių pa- 
pasitikėti galima. gyvenančiam Gary, Ind. Tai jau rapijos organizatorių ir iki šiol

Kitą dieną jau turėjau krū- parodo to žmogaus veiklumą pasiliko jos uolus rėmėjas. Bet 
vą neatplėštų laiškų, kuriuos ir pasišventimą bažnyčios rei- J. Aukštikalnio veikla reiškėsi 
tuojau turėjau peržiūrėti ir per- kalams. taip pat ir už parapijos ribų,
duoti registracijai. Sėdau laiš- Jokimas Aukštikalnis, kuriam Visoje Chicagos apylinkėje jis 
kus plėšyti, tat nieko ypatin- yra žinomas savo labdaringais
go nėra. Tik štai vienas!



NEWARK, NJ

kraštuose.

JAUNIMO VASAROS
STOVYKLA

Šventins naujos bažnyčios altorius

3-0621

Veidma-
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rodų organizatorius, - ryžtingai 
ėmėsi darbo Lietuvos pavilijoną

JŪROS MĖGĖJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI
KVIEČIAME PRIE ATLANTU AtEURY PARA, N. J.

tūroje, universitete, socialisti-

LIETUVIŲ DIENA 
NEW JERSEY

yal. popiet šv. Mykolo parapi
jos salėje, 15 East 23rd St. 
Apskričiui pirmininkauja Larry 
Janonis. Bus išrinkti delegatai 
į metinį vyčių seimą, kuris bus 
rugpiūčio 18 - 21 Worcester,

Parodai rengti komitetas mi- giau aukų, bus paskleista dau- 
lijoniniu tiražu leidžia didelį giau leidžiamojo leidinėlio apie 
leidinį apie parodoje dalyvau
jančius kraštus. Jame skirta vie
tos ir Lietuvai. Lietuvos konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvardis 
paprašytas leidiniui medžiagos

KENNEBUNKPORT, Me. 
vasarvietėje, prie Atlanto

Po sėkmingo koncerto, kuris 
įvyko gegužės 7 Elizabethe, N. 
J., Rūtos ansamblis, mūž. Alg. legatai: Mr. ir Mrš. Stanley Pb- 
Kačanaūsko vedamas, visu smar CHis,.Frank Vaškas, xCharles-"Si- 
kumu pradėjo ruošti linksimų paila. Susirinkimas prasidės 2 
lietuviškų dainelių repertuarą, 
kuris bus išleistas ilgo grojimo 
stereofoninėmis plokštelėmis 
ir pavadintas “Plaukė Nemunė-

Lietuvą. O Lietuvos garsinimas 
taip svarbus ir būtinas, ypač 
kai susidarė palankiausia proga. 
Pažymėtina, kad parodos rengi
mo reikalams gausiai aukoja 
ankstesnieji lietuviai ateiviai ir 

.. jų OJgaim^CijCg.
rodojė ir ruošia savo leidinius, vyzdys naujiesiem ateiviam. Au- 
laiškais kreipėsi, prašydami ži- kas prašome siųsti adresu: 
nių apie Lietuvą. Jau pats pa
rodoje dalyvavimo faktas pažy
mėtinai garsina Lietuvos vardą. St., Chicago 8, III.

Nedidelis informacinis leidi
nėlis apie Lietuvą anglę kalba 
leidžiamas ir LB Chicagos Apy- Dar prieš dvejus metus Rū

tos ansamblis kaitų sų Solis- Mass. New Jereey T,R apygarda hir-
tais Lione Juodyte ir Liudu Stu- Susirinkimas baigtas vyčių želio 19, sekmadienį, visus kvie- 
ku, diriguojant muz. Alg. Ka- himnu ir malda. į Ają į f Jetuvių dieną, ši reto po-
čanauskui, pirmas šiame konti- Kuopos 4 nariai buvo susir- būdžio šventė bus didėliame ir 
nente įdainavo ilgo grojimo ste- gę ir gulėjo ligoninėje. Du iš gražiame Royal Gardens parke, 
reofenines plokšteles, kurios bu- jų- — Frank Vaškas ir Mrs. Rahway, N.J., kur kiekvienas 
vo pavadintos “Dainos iš Lie
tuvos”. šios plokštelės susilau
kė didelio pasisekimo Ameri-

— Juozas Liūdžius, gimęs . 
1891 Vilkeliškiuose, Sintautų * 
vlšč., Lietuvoje, mirė Clevelan- 
de gegužės 31. Buvo baigęs Mas
kvoje teisės mokslus 1916 m. 
Lietuvoje dirbo teisme, advoka-

nėse organizacijose. Amerikon 
atvykęs iš Vokietijos, visą laiką 

"'gyVerio Cleveiande, dirbo Lie
tuvių Bendruomenėje, rašė 
straipsnius Naujienom Chica-

— Vytis, Worcesterio spor
tininkų klubas, laimėjęs krepši
nio žaidynes New Yorke, birže
lio 18 d. 7 vai. vak. Maironio 
parke ruošia vakarienę — šo
kius padengti kelionės išlaidom 
į dešimtąsias š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynes New Yor-

vadov. Tėvų Pranciškonų, 
prasideda liepos J iriJaigiasi 
liepos 29. Norintieji gali pa
silikti ir ilgiau. A Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų. 
Stovyklos vadovybė užtikri
na kiekvienam fizinį, dvasinį 
ir tautinį atsigaivinimą.

Parapijai didėjant prieš 50 
--  metų statytos patalpos darėsi 

bet ir JAV jaunimas, berniukai ve Roselande. Organizacija 1906 majos tad klebonas kun. 
ir mergaitės nuo 13 iki 18 me- “>• Į3“*“™*"*. ^d f Juozas Saulinskas pasiryžo pa
tų. Registracija jau pradėta. Už- kure lietuvišką Visų Šventų pa- ą bažnyčią, «'senąją
sirašyti pas tėvą Rafaėlį, O.F.M, rapųą Su dideliu džiaugsmu įdirbti j patalpas
32 Rusholme Park Cresc., To- buvo sutiktas pirmasis klebo- Tam Hebono
ronto, 3, Ont., Canada. Tel. LE nas kun. Pranciškus B. Serafi- ma lietuvių pritarė Naujos baž- 

nas. Parapijos steigiamąjį ko- nyčios statyba pradėta 1958 ge-

— Danutė Vieraitytė, prieš ke
letą. metų, baigusi Annhurst ko* . 
legija Thompson, Conn., birže
lio 8 Fordhamo universitete gaus 
magistrės laipsnį. Studijavo so
cialinės tarnybos mokslus.

— Irenos Mikulskytės iš 
Brooklyn, N.Y., sutuoktuvės su 
Algirdu Eitmanu iš Paterson, 
N.J., įvyks rugsėjo 24, šeštadie-_.

^hrApreiškimo par.bažnyčio- 
je, Brooklyne. Vestuvių pokylis 
bus tos pačios par. salėje. -

— Los Angeles lietuviai res
publikonai organizuoja komite- : 
tą Ričardo Nixono kandidatū
rai į prezidentus remti. Komi
teto pagrindiniai organizatoriai 
yra Vytautas Abraitis iš New 
Yorko, Eugenijus Bartkus iš 
Chicagos Ir Leonardas Valiukas 
iš Los Angeles.

kurią ruošia Toronto ateiti- t
ninkai. ir šiais metais bus tėvų ■B J
pranciškonų vasarvietėje. New
Wasaga, Ont-, Huron ežero kran CICERO aukšt. lituanistikos mokyklos mokytojų dalis; iš k. j d. 
te. Stovykla tęsis dvi savaites: Razminas, B. Babrauskas, č. Grincevičius. Nuotr. Ed. bulaičio, 
nuo liepos 9 iki 24. Stovykla
vimo mokestis: vienam už dvi

Sudarytas platus Lietuvos pa- 
vilijonui rengti garbės komite
tas, kurio pirmininku pakvies
tas Lietuvos konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis.

J. Žilvytis

realyje, Kanadoje, dirba neju- 
domo turto pirkimo ir pardavi
mo versle.

R. L, kun. Vac. Martinkaus 25 
metų kunigystės sukakties mi
nėjime. J. Lukoševičius Mont-

goje. |g
— Jonas Lukoševičius sil žmo 

na Bronė lankėsi JAV. Daly
vavo pranciškonų gimnazijos pir 
mos laidos išleistuvėse Kenne- 
bunkporte, kur mokosi jų sū
nus Vaidevutis, ir Providence,

Apskrities metinis piknikas 
bus liepos 16 Bayonnėje šv. 
Mykolo parapijos pikniko aikš
tėje.

’ Loretta Kassel, centro val
dybos sekretorė iš Chicagos 
aplankė mūsųj ir kaimynines 
kuopas. F. V.

spaivė. tų pavergta, bet JAV pavergi-
Lietuvių Bendruomenės Chi- mo nepripažįsta. Iš pavergtųjų LB Chicagos Apygardos valdy- 

cagoje Apygardos pirm. Jonas kraštų gal tik viena Lietuva ir bos reikalas, bet visų lietuvių 
Jasaitis lietuvių spaudos konfe- tebus atstovaujama. * reikalas. Jei Iras sutelkta dau-
rencijoje paryškino, kaip ren
giamasi parodai apskritai ir 
kaip joje pasirodys Lietuva. Pir
mininkas pabrėžė, jog kiekvie
nas kraštas stengiasi parodyti 
savo krašto gaminius, įvairius 
laimėjimus ir pagarsinti savo 
krašto vardą. apie Lietuvą ir Lietuvos vaizdų.

Lietuvos atstovavimas šioje Kitj kraštai, kurie dalyvauja pa- 
parodoje nepaprastai svarbus, " “
nes bus gera proga milijonui 
lankytoją priminti Lietuvos var
dą ir parodyti nepriklausomos 
Lietuvos veidą bei . okupacijos 
padarinius.

Pirmininkas priminė, jog L 
B nesiveržia į politinę sritį, bet 
ji turėjo ateiti ir nešti nepriklau gardos valdybos pastangomis., 
somos Lietuvos vėliavą, kai lie- Jame bendradarbiauja lietuviai 
tuviskieji politiniai veiksniai mokslininkai, kultūrininkai ir 
nepanoro ar nepajėgė Lietuvos 
trispalvę iškelti šalia kitų, pa
rodoje dalyvaujančių kraštų vė
liavų.

Lietuvos paviljone nebus ga
minių pardavimui, bet bus ryš
kiai pavaizduotas nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimas, laimė
jimai ir okupaciniai padariniai.

— Australijos lietuvių chorai 
ruošiasi šių metų pabaigoje dai
nų Šventei.

Mensler — jau sugrįžo ir dė- lietuvis galės girdėti senas liau- 
koja visiems, kurie juos aplan- dies dainas ir pasigrožėti gra- 
kė ir atsiuntė laiškus. žia gamta Programą atliks New

koje ir kituose laisvo pasaulio Sveikiname kuopos pirminin- Jersey lietuvių jaunimas. Ne
ką ir jo žmoną, kurie gegužės užmirškim, jog Amerikos LB

Džiugu pastebėti, kad rūtie- 24 šventė 24 metų vedybinio yra viena iš tų kultūrinių or-
čiai neišsiskirstė- vasaros atos» gyvenimo sukaktį. F.V. ganizacijų, kurios rūpinasi lie-
togų, kaip paprastai daroma, ' v tuvybės išlaikymu ir lietnviškų-
bet vieningai su savo vadovais M j * m v - . — | mu- Si švente tikrai bus įrody-
— muz. Alg. Kačanausku ir ,r "f J.* apsK”*'®5 val’ mu, ką gali lietuviškasis jauni-
dir. J. Stuku — kimba į darbą dybos susirinkimas buvo ge- mas nuveikti paremkim ją sa- 
didį, vis gilesnę vagą varyda- fUfZes 25 SJ J“rgl® *** vo atsilankymu, nes tuo būdu
mi New Jersey dirvonuose. ^etas malda. Perskaitytas pro- prisidėsime prie lietuvybės iš-

(O. S.) ok°las H- aptarti busimo aps- f j. Mėlynis, jr.
i_e_ knties susirinkimo reikalai. Po- ~___________

— Vyt. Rastonis, keletą me
tų grojęs Kansas City, Mo., sim
foniniame orkestre, nuo atei
nančio sezono persikelia į Pro
vidence, R.I. čia simfoninia
me orkestre gros fogotu.

liūs Lietuvos atstovus JAV. Pa- lankytojų akį. *
rodoje buvo pareiškusi norą da- Nors paroda atidaroma bir- 
lyvauti ir Sovietų Sąjunga, bet želio pabaigoje, bet ___
paskui iš parodos dalyvių tar- Lietuvos vardas jau garsina- 
po pasitraukė. Parodos darbai mas. ?__-
vykdomi didele sparta. Jos me- ~ Didieji Chicagos spauda jau
tu plevesuos visų dalyvaujančių skelbia, kad Lietųya parodoje dėjo per 1,090 dol Laukiama ir
kraštų valstybines vėliavos, ku- dalyvauja kaip nepriklausoma tiMmaa aukų iš kitų hetuviš-
rių tarpe bus* ir Lietuvos tri- valstybė, kuri, nors yra Sovie- kųjų kolonijų JAV, nes paro

doje dalyvavimas nėra vien

Lietuvos vyčių 29 kuopos mė- sėdyje dalyvavo piniE Larry 
nesinis susirinkimas įvyko gegu- Jan<>nis, Joseph Sable, John Ne- Geriausia vasaroti NIDOJE

žės 24 šv. Jurgio salėje. Susi- krošįs» Anthony balina Ele- Jeį ieškai tikro
rinkimą pradėjo malda pirm. ”a Miskewitz, Krank ir atostogų, visa
Charles Strolis. Buvo perskai- p^Sk.aS’ ^^das Budreckis ir rasi vatorijos Norvai- 

savaites — 28 dol. (vienai sa- bVCIltinS IMUIOS MZIiyClOS altOHUS Praeito susirinkimo pro- Charles Strohs- įį^ NIDOJ, Cape Cod, West
vaitei 15 dol.). Jei iš tos pa- ’ ’ . * J tokolas. Ieva Trečiokienė, ko- Hyannisport, Centerville Avė.
čios šeimos vyks du vaikai, mo- Chicago, III. — Prieš 60 me- mitetą sudarė: A. Masliauskis, miteto Lietuvos reikalams pir- MOTERŲ REKOLEKCIJOS Ten tamstos laukią atviras 
kestis už 2 savaites yra 48, o tų K. Klimaviččius, J. šarkaus- K. Klimavičius (Klimas), I. Ston- mininkė, pranešė apie savo Atlantas su visuomet šiltu Gol-
vienai savaitei 25 dol., Jei at- kas, T. Petkus, V. Mažieda, kus ir kiti lietuviai. Po dvie- veiklą. Ona Pocienė pranešė, Kviečiame visas vyresniojo fo srovės vandeniu ir su čia 
sirastų iš tos pačios šeimos 3 A. Masliauskis ir V. Norkus jų darbingų metų lietuviai jau kad gavo 100 dol. dovanų iš amžiaus moteris dalyvauti re- pat (3 mįn pėsčiam) geriausiu
stovyklautojai, jiems daroma Chicagos pietinėje dalyje, Ro- turėjo savo bažnyčią, po kurios Simono Gudo. Pinigai paskirti kolekcijose, kurios bus birželio Amerikoje paplūdimiu Craig-
dąr didesnė nuolaida. Neturtin- selando apylinkėje suorganiza- stogu tilpo mokykla ir seserim vyčių stipendijų fondui. Visi 17> 18 ,ir 19 Marijos Nekalto ville Beach. Sausam gražiam
gi bus dalinai ar visiškai nuo v0 ^v- Vincento a Paulo lie- mokytojom kuklus butas. nuoširdžiai dėkoja S. Gudui už Prasidėjimo vienuolyne Putnam, pujyn® naujos vilos su pato-
mokesčio atleisti. Į šią stovyk- tuvių draugiją, kuri tapo reli- p™ didėjant priež 50 ** f** ..... ____________ giai įrengtais kambariais, malo-
lą kviečiamas ne tik Kanados, ginė ir tautinė lietuvių tvirto- metu statvtos natainos darėsi Buvo pasiųsta telegrama pre- Juozas Šeškevičius atvykęs iš nus patarnavimas ir puikus 

zidentui Eisenhoweriui ir pade- K. Amerikos ir jau kuris laikas maistas, o už 2 mylių Hyannis
kotą, kad jis taip tvirtai laikė- lankosi įvairiose lietuvių kolo- miestas su visais moderniais
si viršūnių konferencijoj. Tele- nijose. kurorto įrengimais ir pramogo-
gramą pasirašė I. Trečiokienė, - Rekolekcijų pradžia 8 vaL
komiteto Lietuvos reikalams vak ’ pabaiga sekmadienio ryte. Vasarvietė atidaryta nuo bir- 
pirmininkė ir F. Vaškas, komi- Rekolektantės galės taip pat da- feii© ] d. Hci rugsėjo 30 d. 
teto sekretorius. lyyauti kun. K. Trimako primi- Važiuoti į Hyannis traukiniu,

ffužės 18 BažnvKnc nmioH, Birželio 5 Bayonnėje vyksta cijose, kurios bus birželio 19. autobusu ar skristi lėktuvu, iš 
padare architektas Stasys’ kŽ NCTr yorko New ,eIsey Ateitim pire anonimo šalti- ten dvl myUos ^j.dokas, statybą yykifoZ. Jo- kričio 5UsWnW,nas- Brinkta de- “°. " sįvodva' Nepavėluotai užsakyti kam-
nas Stankus. etotv . .... ' sm? Pasisemkime to bariai tikrai bus rezervuoti.

ko sveikata, po trijų širdies mas,a.aUd’ryIn5s ?_us b,^ll° Apie savo dalyvavimą prašo- _________________ 
priepuolių miršta 1959 gegužės . .6 » v?’ D!®v0, 0 rae ku0 greičiau pranešti adre- . ... _ '.7.
4, neužbaigęs savo planui su: SM«s of lmm.coM. C«o Dmbmmk.
likdamas amžmm atretati^ Jėr- Albert Meyer, dalyvaujant.Chi- _____________ ______ praiemas AambmH:
bingąpamink^ZS, * ^linkių hetuyiams CtammPltl
statyba nesustojo. Statybos rei^ kun,8*ms’ -WMm»t MKS. ----------- ---- ---------------- -----------
kalais rūpintis pradėjo naujas "P>ed“ms .p» S™>tmimo atae- 
parapijos klebonas kun. Fran- į?* .‘“J”’
tiškus Lukošius, klebonui tai- su P™?3™- ^en’ 
kiną statybos reikalams suda- “"T
rytas specialus komitetas- inž. gą, kurioje gausai tilpę CTedu- 
K. L Johnson, S. Valius, Phil- nuotraukų u- skelbimų.- 
lis Fandel - Žemaitytė, A. Gri- *“"’*»■
dus, E. Ri&us, S. Kernagis, au^LJa" *e,kfc V' Smt' 
Ed. Pandėlį, K. Bružas, M, Mm- <!° „ .
tin ■ Martinkėnas, M. Razmie- T“,2.’???' J’ m: Da^*’ nė ir O. Šidlauskienė. J- AboS,us- .->• Bumbliauskas,

A. Juktoms ir K. Grigaitis au- 
Naujoji bažnyčia, kuri yra kojo daugiau negu 1,000 doi. 

10800 So. State St„ Chicago, Kiti kpl kas aukojo mažesnėm 
Dl,, jau visiškai užbaigta. Aito- sumom. 
rių šventinimas bus birželio 21

— Chicagos aukštesni<»ios 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimo mdtu, gegužės | 
29, į Lituanistikos Institutą į- 
siregistravo šie abiturientai: S 

Andrius Aglinskas, Alvydas 
Bičiūnas, Viktorija Binkytė, Da- -i 
lia Indreikaitė, Janina Konau- | 
kaitė, Gintaras Rėklaitis. Insti- | 
tūtas sveikina naujuosius stu- * 
dentųs^ pasiryžusius siekti ąukš- / ę 
tojo lituanistinio mokslo, šia_ __ 
reikšminga proga primindamas 
visiems, jog tik giliau išsilavi- | 
nusio lietuvio rankose ilgiau iš
silaikys lietuvybės vėliavėlė.

— Kun. dr. J. Starkus, šv. 
Mykolo parapijos klebonasfBay- 
onne, N.J., birželio 19 mini sa
vo amžiaus 65 metų sukaktį.
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TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

SPORTTNG GOODS

HOME IMPROVEMENTS

PATENKINTIAuksas. Sidabras. Deimantai

ACREAGE

nes sunku iš tolo atspėti. Dau
gumos paukščių pirmieji grįž
ta patinai. Tai reikia manyti, 
kad ir gandrai laikosi to pa
pročio. . ' '

Tik po kelių dienų atskren
da antrasis poros narys. Tada 
abu lizde sustoja, atmeta gal
vas atgal ir garsiai kalena sna
pu. Sunku'pasakyti, ar tai bū- 
na seniau susidariusi pora, ar 
kur nors Afrikoje sutikta drau
gė. Atrodo, kad bendrai susi
daro pora ilgesniam laikui. Gal 
net keleriem metam.

In Saint AJoysius Parish 
in GREAT NECK. L.I. N.Y.

CENTER HALL CAPE COD

In Catholic area of SCHOHARIE 
County, N.Y.—8 room house, newly 
decorated, all modern convenienccs.

'acre with bam and large garden 
house at Lake Summit, N.Y. Ideal 
for retirement. Sacrificing for $6,300. 
Mušt be seen. Recent photos avail- 
able. Phone FL 3-7196.

ien Brcdes, Jr.

REAL ESTATE

simenu.
— Ar stipriai jaučiamas ru

siškas elementas Vilniuje?
— Neteko patirti. (N. Lietu

va, gegužės 18).
Žvirblio BePastogio įspūdžiai: 

.Lietuvoje viskas miglota, taigi 
miglotas ir pasikalbėjimas.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARDSTREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

6U and 4’4 full bacement
Hl 4-5044

CAMP OR INSTITUT1ONAL ŪSE 
90 acres — Scenic. secluded; 5 acre 
•jood swimming lake; 58 furfi. rooms. 
lobbies, dining halls. kitchen. steam 
ieat Ovners apirtment, recreat.on 
haU Neat and clean, fumished and 
sguipped. “ Readv for instant ūse. A 
real buv at $55.000. Farm and Home 
Realty. 69 Water St. Nev.ton, N J 
DUpont 3-3620 - 5294. Cloaed Sunday.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu £>-6'Ąvwue~fici*Dela'h~c'ey^tr«feL- 

Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai, (vertintas

— Teko tamstai gatvėse ma
tyti kunigų?
. -r- Nekreipiau dėtnesio, nepri-

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ŠT, N. ¥ . C. GR 7-1130

DOVANOS GIM t -N £ M 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DA'BARl 

r mūsų giminės .SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Liete- 
Ą voje.' Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

4? vertina gautam siuntiny ? ??

In Catholic area of Ciūnax — Mod. 
3 bednn. custom Cape Cod. -rdden 
amongst pines on 2 beat. landscaped 
acres. 10 yrs. old. Ige full baseme^t, 
2-car gar., oil beat. solarium El.e 
porch. many extras, fully furnis.^d. 
$29.990. Princ. only. Mušt be se<n. 
Call vveekdays vOlfax 2-5067 (N.J.) 
or weekends, ČOxsackie 6-6212.

Kitaip yra Europoje, kur gan- gyvena.
Qi3S palS 1 yKIIHH■
sodybą. Gyvena didesnėje Euro- tėvam, 
pos dalyje, pradedant Ispanija Žinon 
ir Portugalija; šiaurėje siekia tuose, i 
Daniją ir pietinę Švediją, Es- Plinius: 
tiją, Maskvą. Pietuose sutiksi- vakarų.

$25.500
4 bedrooms, 2 baths, garage, extras. 

Traffic free, recessed area
HU 7-9376

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt__

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

XOW TS THE TOTE to providr. tha’ 
rrirh -d’-d extrw living spsce. ar*1 

*n: Addi'ir>r»s - Exten'ions 
Atties - Dormcrs mav »1WAV.« b
assHr-Mf of e-rpprt mftsmS’'«hip at rea- 
sontN*1 — Šnarini CAnsideratįon
givcn t« R«*Hsi<ws> Institutions*.

— Kokis įšpfid*s išlipus Vil
niaus aerodrome? *

— Per Lietuvą skridau per 
rūką ir lietų, tai nieko nesi- 
matė. Tas pats ir Vilniaus ae
rodrome.

— Kas atkreipė tamstos ryš
kesni dėmesį vykstant iš Kirti
mų į Vilnių?

— Kadangi buvo tamsu ir 
ūkanota, nekreipiau dėmesio.

— Ar tamsta nepatyrei, kad, 
jeigu Lietuvoje galėtų šeiminin-

In Christ the King Parish. in COM- 
MACK, L J. N.Y. — large 2-car. 3 
bedroom brick split, 1^ yrs. old. 8 
rooms. 2% baths. ground floor fa- 
mily rm., play den, excellent neigh- 
borhood. large comer lot fully land
scaped.* principais only. — Asking 
$24,500. FOrest 8-1471.

Mirfc Mykolas Stanevičius ii 
Brighton, Mass., Aleksandras Ja 
nulevičfus, Alfredas Svetliaus- 
kas, Aleksandras Zacharčuk.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9SJ50 u± pilną eHutę

POINT LOOKOUT
Houses for rent or sale in desirable 
community. Private beach; excel’ent 
conunuting: churches. schools.

POINT REALTORS. BKRS. 
100 Lido Blvd.

GEneral 1-48970 Gcneįpl 2-0165
MAURER’S HOUSE of SPORTS

Everything in Sports. AthletiC Uni- 
fprms & Eųuipment at thriftyj^’hole ■ 
s-'le prfcČK —- Spėriai attenfion to1 
Church Teams and organizations 
Trophies our specialty — Catalog 
on reųucst. 2024 3rd Avenue, Manh. 
LE 4-2311 —j ask for Herb or Len

lijoje ir vakarinėje pamfcžšĮ Bi,
joje. Jie ten išnaikinti. mušdavo. Vėliau Romos impę-*'

Lietuvon jis parskrenda ga- rijos smaguriautojai tiek nusma 
na anksti, kovo gale ar balan- to, kad valgydavo jaunų gand- 
džio pradžioje. Pirma pasirodo rų kepsnį. Horacijus tai Utim 
tik vienas poros narys. Neži- blogu lenkiu. 
nia, ar tai patinas ar patelė, Gandrai pradėjo nykti, 

nors žmonės juos mėgo ir 
tebemėgsta.- Nykimą rodo da
viniai. Gandrai priklauso prie 
tų žemės gyventojų, kurie su
registruojami, surašomi ir gand-. 
rų lizdai ir kiek jie vaikų išsi
vedė. Ir tie daviniai rodo, kad 
gandro giminė mažėja. Tilo su
sirūpino ne tik mokslo vyrai, 
bet' ir^ politikm: kaip išlaiky- ' Gandrai labai žiauriai pešasi 
ti šį gražų, elegantišką paukš- dėl-lizdo.

Nors lizde ir yrą įsikūrusi 
porelė ir net kiaušinius sudė
jusi, ar net vaikus išperėjusi, 
tuoj atsiranda konkurentai, sa
kytume “bolševikai”, kurie no
ri iškraustyti iš lizdo ir jį už- 
imti. Esant tokiam pavojui, 
gandras savo lizdo niekada ne
palieka tuščio. Vienas budi liz
de, o kitas varlinėja. I^i aukš
tai padangėse pasirodo vienas 
ar pora gandrų, tai lizde tupįs 
savotiškai nuleidžia sparnus, iš
kelia uodegą ir pradeda kalen
ti snapu. Tai pavojaus ženklas. 
Tuoj iš pievų grįžta kitas gand-

— Ar tamstai teko susida
ryti šiokį tokį vaizdą apie Vil
niaus darbininkų gyvenimą?

— Labai miglotą. Tik kiek 
mačiau, bet neteko kalbėtis...

— Ar tamstai buvo parody
ta Verkiai? Kas ten dabar yra 
naujo? ?

— Verkiuose dabar yra kaž
koks institutas. bet neatsimenu, 
kaip jis vadinasi.

— Ar tamsta matei žmonių, 
namų — kaip jie atrodo?

— Praeiviai yra įvairūs ir 
įvairios jų nuotaikos. Nieko ypa-

ROY G. PATTERSON 
GENERAL CONTRACTOR

For Fiw Estimates. call YU 7-035*

A D V OKA TAS 
37 8h e rida R Avemw 
Brooklya 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

susiranda savo naujus lizdus
Galima manyti, kad paukščiai 

labai prisirišę prie savo tėviš
kės ir grįžta į tą pačią vietą 
ir į tą patį lizdą. Vienas jo 
giminaitis — juodasis gandras 
— gyvena .miškų tankumyne. 
Baltasis gandras atsikėlė į žmo
gaus kaimynystę ir pamėgo so
dybų didelius medžius, aukštus 
stogus, kur galima tvirtai su
sukti lizdą.

Ideal for Catholic Institution 
in So. Dutchess County. in N. York 
30 acres, ideal for building. 2,000 ft. 
town road frontage. 2,000 ft. fron- 
tage on wide stream; $23.000. Terms. 
Also additiona.1 55 acres available. 
MU 3-5118 or Dial 914. C A €-6833

Ideal for Catholic Institution in 
YONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land and BotMtngs, 
Splendtd locations. Cathottc aress 

Reasonable prirėš 
Phone for appotatment

YO 9-2735—Davė 
_______ BE 7-2162—Evea

ar nebūtų žmonėm geriau?
— Apie progresą sunku kal

bėti. Tam reikia daugiau laiko 
pažiūrėti ... O aš kaip tik. to 
laiko neturėjau.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

In Catholic Area.

MOR-SAM KOMES 
East 57 Street d Avenue L.

Brooklyn’s Neweri 
ALL BRICK 2-FAMILY

Home Owners — Dormers. porche^. 
garages. roofing, siding. 

Lot Owners — Complete home con- 
struction or shell only. Summer 
homes. Lake Cottases. — Plans 
available - Free Estimates.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orange .2-7116 <New Jersey>

KELIONĖS l LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 

Mūšų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir Irt

Smulkesntoms informacijoms rašykite ar Skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui | Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL CIrole 5-7711

\ In Saint Peteris Par?sh
in PORT WASHINGTON. L.I. N.Y. 
$27,500 — North Salem Split Level. 
Oversized plot. 3 bedrooms. 2 baths. 
pine paneled rec. room. laundry. attic 
storage; w/w carpeting, 2 air-cond. 
available. 4% GI Quick occūpancy.

Laikrodžiai 
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

- —HAVEN REALTY —
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Ineome Tax užpildymas 
Mutual Funds — Pinigųrinvestacijos

87-09 4Tma?ea Ave^ VVocd iaven 21, N. Y. Td * VI7-4477
-------.....................................

galva, braidžioja po pelkes, sto- ■'___
viniuoja ant vienos kojos, lyg LIETUVOS OKUPACIJOS MINĖJIMAS 
apmąstydamas ūkininko vargus.
O kai pakyla, išskleidžia spar
nus, yra ko pasižiūrėti. Sukda
mas ratu, pasiekia net debesis. Liūdnųjų birželio įvykių ir už mirusius Sibire lietuvius. Mi- 
Ir tada didysis gandras atrodo Lietuvos okupacijos 20 metų nėjiman Įėjimas nemokamas,
lyg mažas paukštis. minėjimas bus birželio 12, sek- Visi Rochesterio ir apylinkės

ūkininkui iis oadaro daua padienį, 3 vai. popiet šv. Jut- lietuviai maloniai kviečiami kuo
ęęro gio lietuvių parapijos salėje, gausiausiai dalyvauti.

Gaudo varles, gyvates, žal- Mmėjiman atvyksta Jokūbas Stu K><Ja Jr kur lietuvių diena? 
čius, peles, žmogus tad ir pa- kas’ ^etuvos vy&ų ir
mėgo ši savo draugą. Jau nuo lietuviškų sambūrių veikė- Tradicine Rochesterio ir apy
sene Lietuvoje buvo baudžia- i35’ praėjusias Velykas pralei- linkės lietuvių diena šiais me-
ma, jei kas nušaudavo ar už- Lietuvoje. J. Stukas rašo, tais bus liepos 5, sekmadienį,
mušdavo gandro. Apie ji sukur- kad gimtojon žemėn vy- Thursam parke, toj pačioj vie
ta daugybė pasakų, įatarlių. todėl, kad pamatytų toj, kur ir pernai. Pelnas ski-

____________ tikrąją to krašto, padėtį ir grį- riamas Balto šalpos darbui rem- 
|| žęs galėtų pasakyti teisybės žėę ti. (Alt.)

dį. Jis yra padaręs ir spalvotą -------------- ;--------------------------
flirtą, ypač gerą gabalą iš VU- _
niaus ir Kauno. Filmas truks lanibnoge, Mass.
45 minutes. Meninę programą Ričardas Dairas susituokė su 
išpildys L. Bendruomenės cho- Barbara Ann Muroy Nek Pra
ras, vad. J. Adomaičio. Mišios įdėjimo bažnyčioje.
šv. Jurgio bažnyčioje 11 vai. Pr. ragį.
— . ..... ,,— na, kad jau dabar tėvai regis-

. truotų savo penkerių su puse ir
— Dirva, tautinės minties šešių metų vaikus, kurie norės 

laikraštis, leidžiamas Clevelan- tudenį lankyti lietuvišką kala
de, šiemet rugsėjo 24 mini 45 Ūkišką mokyklą.
metų sukaktį. Nuo š. m. pra- mokyklos vaikai
džios išeina tris tortus į savai- surengę vaidinimą “Cigo- 
tę, spausdinama ofsetu, gausiai naštę”. Klebonas dėkoja už pa
iliustruojama. Redaguoja Balys gramosparengimą ir visiems už 
Gaidžiūnas, leidžią b-vė Viltis, atsilankymą.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžis&ų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, sukndėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiuos parduodamos griežtai urmo ' 
(wholesale) kainomis.

K&KFABRICS

In Catholic area of

WEST MILFORD, N. J.

COTTAGE on private lake; 4 rooms. 
'»ih, garage, gas, refrigerator, hot 
water. heaL enclosed porch. Sacrific
ing for $6,700.

CL 6-0658

Nykimo priežaščių yra daugy
bė. Nusausinus pelkes, padidi
nus dirbamos žemės plotą, su-

Kaip peniskyrusios poros «andrui maisto- Jis B
pelkynų ir pievų gaudo savo 
kepsnius— šviežias varles, žmo
gus prasivedė elektrą, per lau
kus ištiesė aukštos įtampos lai
dūs, į kuriuos įstringą dideli 
gandro sparnai ir atnešš jam 
mirtį.

Kasmet jie atlieka dideles 
keliones.

Iš Europos nukeliaują net į 
pietų Afriką ir vėl sugrįžta. 
Daug jų palaužia kelionės nuo- . . . ,. . v. • ras ir tam pat garsiai kalena.,A_ vargis ir sutiktos audros, daug “ 6

Matydamas gandrą savo so- pakoja savo baltus sparnus Jei jsibrovėliar narsūs ir neiš- 
dybos mecfiuuose, lietuvi* ji ge- juodoje Afrikoje, kur ėmė žto- ^g^tą kžflelrtnų, tada puola 
rai pažino ir pamėgo. naikinti aršeniku. Žiogai u±d^- Prasdėda žiaurios kau-

Savo išvaizda gandras pana- gandrai gardžiausias užkan- tynės. Sumaigo kiaušinius, vai
šus į kilmingą bajorą: ilgos ko- apnuodytais žiogais ir Suieta laukan. Jei pasitai-
jos, apautos raudonom pušnim, gandrai žūva. ko viena patelė ir neprisišau-
nosis — snapas taip pat rau- nykimo kaitas ir pagalbos, tai sukruvina ir
donas, jo apsiaustas (sparnai) patsai gandras. Jis mėgsta muš- ^meta iš lizdo. Taip gandrų 
balti, tik per jų galus lyg kas o kiekvienos muštynės nė- prieauglis if'Tfiažėja.
būtų brūkštelėjęs juodu nuo- veda prie gero 
dėguliu. Rimtas, linksėdamas ______________

DOVANU Sn|TMAI | UEIIIVA
ir j kitus Sov. Sąjungos vaMomua kraštu*. Garantuota* pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jumg artimiauaius mtkeų skyrių*

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
. NEW VOWK 3. H. V, U - M — T*:
• 8ROOKLVN 7, N. Y. 606 Shtter Avenue — Tel.; OI MN8 
o LAKEVVOOO, N. J. 126 - 4th Straet ~ T*L: FO 3-6869
• PATER80N, N. J, 99 Mato Street — TeL: MU 4-4619
• NEW HAVEN, ConfL, 6 Day ttraet — TeL: LO 2-1446
• PITTSSURGH, Fa, 1015 E. Canon Strnt — TeL: HU 1-2750
• ^ORCESTER, Ma**^ 22 Caristad Strmt T*L: 3W0-2093
• HAMTRAMCK, Mielu 9360 Je^ Campan — TM.: TR 3-1606 
o CLEVELAND, OMo, 2963 W. 14t^ ttraet TaLs TO1-1033 
o CHICAGO, HL, 2222 W. CMc*g* Aveme. — TeL BR049M
• SAN FRANCISCO. C*U 2W60wtter 0M - Fl 6-1571



Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SUMMER RESORTSvo daugiau

RAYS UQU0R STORE

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Hill 18, N.Y.

FUNERAL HOME

QR£ĘN
LIGŲ PRIEŽASTYS

Joseph t & Johanna H. Dirse.
NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

UNion 6-0277DISPLAY

PRODUCTS

3 Teafs Up

TW 8-0518
CHIROPRACTIC CENTER OF 

OUSENS E LONO I8LAND

vartoja ir 
išgalvoti

ra į bacilas
buvo teisingame kelyje, bet, 
neturėdami mikroskopo, baci
lų negalėjo įžiūrėti.

rių kūno dalių pakitimas, jų 
nukrypimas 'nuo normos. Tai 
jau pataloginės fiziologijos pra
džia .... . _

gė l:l, o jaunučiai įveikė B-l 
Gottschee 1:0.

dymui buvo vartojamas varis, 
švino preparatai Trachomos 
gydymo pagrindas tas pats, ku
rį vartoja ir šių laikų medici
na — tai vokų gleivinių ma
sažas. Tik tais laikais masažno

WANTED — Summer Boarders oa 
country farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms, golf course,

HKįŲfNA
Heredotas sako, kad egiptie

čiai yra sveikiausios tautos žmo
nės. O Diadoras prideda: visas 
egiptiečių gyvenimas buvo su
tvarkytas, lyg tai būtų gydytojų 
nurodyta. Daug sveikatos pa
tvarkymų buvo surišta su reli
giniais motyvais. Patvarkymai 
lietė drabužius, namų ir kūno 
švarą, mėsos priežiūrą ir tt 
Patarimai padėjo apsisaugoti 
nuo ligų.

Randami 
daug žinių.

Roti jfcAnmeatai gana pla
čiai kalba a^e skaudulių gydy
mą, jų atidarymą, apie sužei
dimus, gailias, švarias, už
terštas. žaizdas gydant varto-; 
jįami toniponai, plasteriai, mos
tys, tvaršdai, o kaului lūžus — 
balanos.

Akių gydymas sudarė atski
rą mokslą. Eberso papyrai tom 
ligom aprašyti duoda visą sky
rių. Suminima vokų, skleros, 
ragenos, rainelės ligos ir jų 
reiškiniai Dalis šių ligų apra-

Tubis, vos 48 metų sulaukęs. 
Velionis ilgą laiką žaidė Kau
no CJSO komandoje dešiniuo
ju saugu. Buvo ir vienas iš ne
daugelio L klasės futbolo teisė
jų. Gal kiek anais laikais nepo
puliari CJSO komanda nepasi
žymėdavo ypatingomis žvaigž
dėmis, bet saugų linija (Tubis- 
Dirvianskis — išora) buvo lai
koma mūsų oberlygoje viena iš 
patikimiausių ir stipriausių.

JAV supiltas dar vienas mū
sų sporto veteranų kapas.

Atletas

4dE MAJOR’S Best - Bar A Lounge 
Open every dky 4 pjn. to 12 pjn. 
Sunday 12 noefct to 10:30 į>Jn. 6814 
4th Avenuęr; Bęooklyn, SH 5-9168.

Good Food at Good Pricee

GYDYMAS
Egiptiečių gydymas buvo su

maišytas su burtais ir religi
niais papročiais. Pirmasis gydy
tojo uždavinys Tmivo pašalinti 
iš susirgusio organizmo puvi
mus, kurie, jų manymų, glūdi 
skrandyje, žarnose, prakaite.

Užpraeitą . sekmadienį LSK 
pirmoji futbolo komanda bai
gė pirmenybių rungtynių ei
lę, pralaimėdama Sportfreunde 
Passaic 2:5. Iš 22 rungtynių 
mūsiškiai tesurinko vos 7 tai
kus, laimėdami 3 rungtynes, vie
nas sifžaizriami lygiomis, ir 18 
pralaimėdami. Įvarčių santykis 
37-89. Lentelėje LSK užėmė 
priešpaskutinę vietą. Turės 
žaisti pereinamąsias rungtynes 
su antrosios lygos komanda, už
ėmusią antrą vietą. '

Jauniai pirmenybių rungty- 
nes su Greek - American bai- Z

SENOVfiS ECIPTO MEDICINA
X DR. A. GRIGAITIS .

Išėjo naujas "Sportą*"
Ką tik iš spaudos išėjo nau- 
s “Sporto” numeris. Reda-

Senovės Egipto gydymo lioje medicinoje viena iš švar- 
mokslas pagrindiniais klausi- blausių ligos priežasčių buvo 
mais kiek panašus į Babilom- laikoma parazitai — kirmėlės, 
jos medicinos mokslą. Panaši kurios ardo normalų organų 
buvo ir šių abiejų kraštų kultu- veikimą, virškinimą. Egipto gy
ta. Tačiau egiptiečių medicina, dytojų supratimu, liga yra įvai- 
kildama su pačia kultūra, įga- 

mokslinį charakte-

MAJOR’S CORpfER — Dining room 
open eVery day 12 noon to 10:30 pjn. 
Air conditiohed. 6823 4th Avenue, 
Brooklyn, TE 9-1551.

in Catholic Home 
Enchned Tani - next to school 

Reasonable rafes, inspection invited

ROCK VJEW HOUSE ILS. Higtnvay 
#206, Montague, NJ. — 5 minutes 
walk to Catholic church- Tėtulis - 
Golf - SroĮmrning - Dancing. Excel- 
lent food. VVrite for brochure “L” 
or. phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

vimui PrMnamos kataML Dvi mylios 
tgi kstafikų balayisa*.

BROOKLYN 
Attractlve 3 Room

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
UIS Mt Veram 8t PhOadelplito 28, Pa.

POpiar 5-4110

Betarto

UvnfĄ

8ee You Iii The Cstsfcllte At 
O'SHEa HOUSE 

EA8T DURHAM, N. Y.

05 ManMa SU New York Ctty. TV 7-870. 
> CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42M K

8wimming&farmers museum within 
20 min. drive; near Catholic cburch. 
Willnieet at busor train stn. Reason- 
able rates 58 per day or spec. rates 
by week. Ph. New Beriin Vi 7-4948 
orwrite LeRoy Taykr, Edmeston NY

' New Britam, Com.
TeL BA 9-II8I

■ ( f- • - :
vaistais

akuotų braukymais.

AD Accommodatioos A Recmrfjonai 
FacflitkB for Ycur Vscatton fteede. 
Large fiftered tnrfanmfag seni - a»4er 
wster Hcbtiag wtth aew Mfety roKa«a. 
Cath. Chureh on tOįf^Bį grotside.

papyrai suteikia 
Dar 3000 metų 

prieš Kristų tuose senuose raš
tuose paliečiama veterinarija 
ir genikologija, yra receptų rin
kinys su trumpu ligų aprašy
mu. Jau taiS' laikais gana gerai 
išryšl±iti ligų simptomai. Tai 

Mykolas Mickevičius iš Mi- medicinos mokslo pažan- 
lieškių kaimo, Vadoklių pašto, amžiaus prieš Kristų
Ramygalos rajono ieško brolio geriausiai išsilaikę dokumentai 
Luęino Mickevičiaus ir ištekėju- vadinami Eberso papyrai, rodo 
sies sesers Uliesės, kurios vy- jaįįų didelę medicinos pa- 
ro pavardė nežinoma, tik jos
vaikai buvo Kazimieras ir Zo- Gydytojo profesija Egipte bu- 
sė. Mickevičiai kadaise gyveno y0 žinomą jau gjfionje senovė- 
76 Market St. Brighton, Mass. je Pradžioje buvo pasauliečių 
Kas apie tas šeimas žinotų, pra- „^0^. vėliau perėjo į kuni- 
šomas rašyti: Mr. V. Turulis, gų, kaip ir Babilone.
119-17 Hillside Avė., Ricbmond

UQUOBS — BEER — WINES
SKANŪS UETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Sefita^entoick sekmadieniais
Griežto J- Mortota&ro lietnviškas orkestras 

fiav. P. VIENIAUSKAS
31 Spring St, Nesv Britais, Comb.

___ ___ ______ -- « ’—«- ŽMOGAUS ANATOMIJA I 
mes gedulingų šv. Mišių metu____________ootcTAcrve Senovės Egipto žinios apie
ir visiems, pagerbusiems vehonj LIGŲ PRIEŽASTYS žmogaus organų sudėtį, jų funk- 
tariame širdingą padėką. Egiptiečių manymu, ligos ajas __ dar nežymios. Prisime-

žmona Elena, sūnus Alpman- svarbiausia priežastis yra die nant, atIiko
tas su šeima ir brolis Felk vų valia, o kartais ir demonų, zamavimus, tai jie turėjo gali- 

piktos .dvasios kenkimai. Rea> stej ^į
——įį organus, bet greičiausiai to ne

leido religija, kuri skrodimą bu
vo visai uždraudus.

In UPPe£ NYACK, N. T. 
A-l Room and Bosrd for

MHJDLEACTD FOLKS 
tom# tototttoh hėtae. For tonnedk 
ata occupancy. —L, R. 288 North 
BNray, er phcoe HAvemraw 9-3^0

PLAN Your Mountain Summer Va- 
cation Now — Tel. Monticello 521- 
142. Modern 2&3 room bungalows; 
filtered pool, sport facilitiea. Week, 
Month, Season — reasonable rates. 
Catholic area. For complete detalia

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas ;

^6a ... *
Catholica VVelcome! — Catekill Cot- 
tagea modern foro. 2-3 and 4 nnA, 
swlmming, fishing on prėmises, 
churdies, ahopping, ideal for child- 
ren. STARDUST COLONY, Eartton, 
N.Y. Tel MElroee 4-7665 ar N.YjC.

Jau ankstybais amžiais gydy- S
tojai turėjo laipsnius, štai, dar M
15 a. prieš Kr. kalbama apie M
vyresnį gydytoją. Gydytojai j||

Mirus mūsų brangiam ir my- skirstėsi ir specialybėmis. Grai- JS|S IR ostRts, Egipto skuip-
limam vyrui, tėvui ir broliui kų istorikas Herodotas mini, tora is 6 a. pr. Kr. *
A. A. INŽ. KAROLIUI PREKE* kad vienas gydytojas gydė akis, 
RIUI, visiems mūsų draugams kitas galvos ligas, trečias dan- Tarp visų kūno dalių pirmau- 
ir artimiesiems, paaukojusiems tų, ketvirtas vidaus. ją kraujas, bet aukščiau-už jį
šv. Mišioms, puošusiems jo kars- Kunigai gydytojai gaudavo s*0™ “pneuma” — neregima 
tą gėlėmis, palydėjusiems į am- nustatytą algą iš šventyklų. Prie (bacilos), kuri kvėpuo-
žiną poilsio vietą, išreiškusiems tų šventyklų buvo gydytojam Papūga i plaučius, į šir- 
mums užuojautą, taip pat gerb. ruošti mokyklos, žymiausios bu- Į ©^Jas» 1 'dsą kūną. Pažiū- 
kunigam Račkauskui, Pakalniš- vo Memphiuose ir Tėbuose. ra i bacilas — užkratas — jau 
kiui, Kruzui, Totoraičiui, Valiuj Mokslo lygis buvo gana ankštas, 
šaičiui, atlaikiusiem šv. Mišias Dar gydytu kerė_

fyniai' Medikų larPe Jie 
rušai&ui už jausmingas gies- žymią vietą.

guoja K. Cerkeliūnas. šį kar- 
;; tą ypač gausu iliustracijų. Tin

kamai dėmesio skirta dešimtom^ 
: žaidynėm New Yorke. Prie ge-

/•os redakcijos linkėtina būtų 
jungtis ir administracijai, nes 
girdėti daugelį besiskundžiant 
laikraščio negaunant

• Mirė Mečys Tubi*
Pasiekė žūva, kad RrOčktori, 

Mass., palaidotas Lietuvos L

vartodavo krąūjo. nuleidimą. ?
Eberso papyrai, kurie yra 

20,5, metro1 ilgio, duoda apie 
900 receptų. Kiekvienai ligai 
rekomenduojami atitinkami 
vaistai, kuritį yra net sudėtin
gų. Prie vaistų dar priklauso



DARBININKAS
NMMKNOS^al

LB New Yorko apygard. val
dyba yra numačiusi atlikti ei
lę konkrečių kultūrinių darbų.

šiuo metu pats didžiausias 
valdybos rūpestis yra telkimas 
lėšų Lituanistikos semestrui 
Fordhamo universitete. Energin 
gai vykdomas vajus ir tikimasi 
gyvo visuomenės pritarimo, čia 
tenka paminėti, kad praėjusiais 
metais ši pati valdyba sėkmin
gai yra pravedusi vajų Mairo
nio šeštadieninei mokyklai pa
remti.

Apygardos valdyba yra pasky
rusi lėšų išleisti Prano Naujo
kaičio pasakojimų jaunimui 
knygą “Maži žingsniai”, Ilius
truoja dail. P. Osmolskis. Spau
dos darbai jau pradėti. Knygoje 
bus dešimt lengvu stiliumi, pa
trauklia forma parašytų pasako
jimų. Tai bus graži Bendruo
menės dovana mūsų jaunimui.

Rudenį numatytas iškilmin
gas, su gera menine programa, 
bendruomenės dešimtmečio mi
nėjimas. Rugsėjo 11 rengiama 
lietuvių diena — gegužinė gra
žioje vietoje prie įlankos.

LB New Yorko apygardos 
valdybai vadovauja pirmininkas 
Domas Penikas, 506 Wilson 
Avė., Brooklyn 21, TEL. HY- 
1-5290. . ...... . ...... ...

Vytautas Žukas-Žukauskas, gy
venęs 924 Madison St., Brook- 
lyn 21, N.Y., mirė gegužės 29. 
Palaidotas birželio 2 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios šv. 
Karoliaus kapinėje. Velionis 
buvo gimęs 1905 rugpiūčio 15 
Jurgiškių kaime, Alytaus apsk. 
Lietuvoje baigė Marijampolės 
gimnaziją. Teisės mokslus stu
dijavo ir baigė Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Dirbo 
Kaune pirmosios apygardos tar
dytoju iki pirmojo bolševikme
čio. Tremtyje, Wuęrzburgo apy
gardoje, Vokietijoje, dirbo ame
rikiečių kariniam teisme advo
katu. Į JAV atvyko 1959. Nu
liūdę liko žmona Aleksandra, 
duktė Rūta, (baigusi Anhurst 
kolegiją. Putnam, Conn., ir ma
gistro laipsnį įsigijusi Fordha
mo universitete), sūnus Rimvy
das, šiuo metu tarnaująs JAV 
kariuomenėje, baigęs architek
tūrą.

Operetės choro gegužinė-pik- 
nikas bus birželio 11 d., šešta
dienį, Kasmočiaus Parke, Great 

" Nečke, L. T.; 89-91*' Steamboat 
Rd. Programoje bus choro dai
nos ir šokiai, grojant R. Butrimo 
orkestrui. Pradžia 5 v. p.p.

Lietuvos Vyčių piknikas ruo
šiamas liepos 31 gražioje Great 
Necko vietoje prie Steamboat talpas iš Chrysler Building Le- 
Road. Ruošia Brooklyno, 
Necko ir kitų, artimųjų 
vių vyčiai. Šokiam gros 
orkestras, vadovaujamas 
Dzvonaro.

Darbininko metinis piknikas 
bus rugpiūčio 28, sekmadienį, 
lenkų parke, Jamaica, L. I.

Aleksas Mrozinskas skambi
na solo birželio įvykių minėjime 
Town Hali birželio 12.

Kun. S. Draugelis, gyvenąs

The Inter-Racial Press u? A- 
mėrica, savo skelbimais Aptar
naujanti visus svetimšalių laik
raščius, leidžiamus Amerikoje, 
persikėlė į naujas didesnes pa-

ČIURLIONIO ansamblis koncerto pabaigoje. Priekyje solistė A dona Stempužienė, diriguoja Alfonsas Mikulskis.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGE NEW YORKE
Vienas pranašesnių mūsų 

chorų, Čiurlionio ansamblis, ku
ris šiemet švenčia savo veik
los 20 metų sukaktį, gegužės 21 
lankėsi New Yorke ir koncer
tavo Brooklyno Muzikos Akade
mijos Operos salėje. .Graži ir* koš,pasirodė "moterų choras su 

kanklių orkestru, kuriam vado-

Great 
vieto- 
vyčių 
Nieko

xington Avė. į Lincoln Buil- 
ding, Suite 1354, 305 Madi- 
son Avė, New York 17, N.Y. 
Tel. Yu 6-6547.

Žfl’.uojančiuose ir žydinčiuose 
Catskill kalnuose

DRUSKONIE
HALL

vasarvietė jau priima svečius 
savaitgaliams ir ilgesniam lai
kui. Priimami užsakymai Me- 
morial Day savaitgaliui ir va
saros sezonui. Rašyti:

Mrs. S. Kraunaitis, Andes, N.Y.
Tel. Andes (Endis). N. Y. 2781

Prlelnamlausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš 

ONOS IVAŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

R e s.: A N 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Vieni iš gražiausių ir pajėgiau- 
šių metų buvo tremtyje, Vo- GUVIOS 
kietijoje, kai choras buvo dide- ~
lis, kada choristai galėjo atsi- ---- .—u-p. _ __
dėti tik dainavimui. Dabar an- Gubernatorius Foster Furco- 
samblis yra pasikeitęs. Pirmų- lo gegužės 26 su savo spaudos 
jų dairiininkų liko nedaug. Jie sekretorium William Gorski ap- 
išsiblaškė po visus kraštus. Į 

vavo Ona Mikulskienė. Padai-, ansamblį jungiasi nauji žmonės, 
nuotos lietuvių liaudies dainos, 
harmonizuotos A. Mikulskio:

Siuntė mane motinėlė, Au
džiau, audžiau; su soliste A. 
Stempužiene — Vaidilučių mal
da, Aušružėlė, Piemenaitės dai
na. -
Pabaigoj mišrus choras kank

lėmis ir lumzdeliais palydimas, 
išpildė: čia krąštas liūdnas, ne
jaukus — harmonizuota J. Ži
levičiaus, Alutis — harm. A. 
Mikulskio, Jūreivio daina (sol.

no — liaudies daina, harmoni
zacija J. Bendoriaus, Tėvynei 
— B. Budriūno, Kūlikų daina — 
liaudies daina, harm. J. Žilevi
čiaus, Namo— J. Strolios.

Antroje dalyje, po pertrau-

ištaigi salė kaip tik ir pritiko 
tokiam koncertui. Publikos su
sirinko iš visų apylinkių per 
1,300, ir pats koncertas praėjo 
pakilioje nuotaikoje ir buvo šil
tai priimtas. Gėlėm apdovano
ti ir dirigentas Alfonsas Mikuls
kis, ir solistė Aldona Stemp.u- 
žienė, ir visi kiti solistai bei 
choro administracija. Koncer
tas pradėtas mišriu choru. Jis 
padainavo lietuvių liaudies dai
nas harmonijoje: Mes padainuo
sim dainų, dainelių, Augo pu
tinas, Piemenėlio raliavimas, (so
listė A. Stempužienė), Išgertu- a. Liutkus), Ar vėjai pūtė (sol.

Išnuomojami du butai. Vie
nas butas iš 5 kambarių su sau
lės porčium, šeimai arba paski
riems asmenims, kambariai su 
pilnu baldų apstatymu. Butas vių daina (sol. Antanas Kavaliū- ą Stempužienė ir V Malcanas), 
yra Richmond Hill, L.I. nas), Aviža prašė.

lankė So. Bostone gyvenančias 
Jėzaus Nukryžiuotojo seseles.

Komp. Jeronimas Kačinskas 
antru kartu pakviestas diriguo
ti simfoniniam Cambridge Ci- 
vic orkestrui, kuris išpildys jo 
kūrinį Simfoninę fantaziją Nr. 
2. Koncertas bus liepos 7, 8:30 
vai. vak. Harvardo universiteto 
Sanders Theatre salėje, netoli 
Harvardo Sq. Toje salėje būna 
Bostono simfoninių koncertų 
perdavimai per televiziją. Kon
certas, kaip ir pirmasis, bus 
viešo pobūdžio,, tačiau šį kartą 
laukiama daug klausytojų iš

VAITKUS
FU NE RAL H O M E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

jaunimas, kurį reikia iš pradžios 
mokyti ir auklėti. Prisimenant 
darbo sąlygas, su gilia pagarba 
įvertini jų pasiaukojimą ir en
tuziazmą — puoselėti ir palai
kyti lietuviškąją dainą.

Choras nors nebeturi savo 
pirmykštės jėgos, bet visdėlto 
pirmauja tarp mūsų chorų. Pa
jėgiausiai pasirodė mišrus cho
ras — išlygintas, sudrausmin
tas. Spalvingas ir sodrus mote
rų choras, silpniausias — vyrų 
choras.

Ansamblis turi savo stilių ir Bostono muzikų • profesionalų 
tvarką, mėgsta labiau liūdnas, sluoksnių ir Harvardo univer- 

New Yorke sunkiai susirgo. Pa- Antras butas iš 5 kambarių Pirma koncerto dalis baigta Stempužienė ir A. Liutkus), Kur minorines dainas. Tad atrodė, siteto profesūros.
guldytas Columbia ligoninėti. šeimai East New Yorke. Teirau- vyrų choro dainomis: Partizanų' teliai sulojo, Namo. kad repertuaro parinkimas ne-

Studenty ateitininkų New tis vakarais po 7 vai. telefo- daina — L. šimučio (sol. Alek- Choras per 20 metų veik- buvo spalvingas. Nors buvo at-
Yorko draugovės susirinkimas nu: VI 6-0467. sandras Liutkus), Mergužėlė ma- lą pergyveno įvairių laikotarpių,
šaukiamas ateitar.tį šeštadienį

Klaipėdužės baladė (sol. A.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
VVOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

birželio 11 d., 7 vai. vakare. 
A. Kazickų rezidencijoje, f 
Lyncroft Rd., New Rochelle, 
Y. Paskaitą apie dabartinę d 
mos padėti ir lietuvių įnaš 
jai skaitys dramos aktorius Al. 
Žemaitaitis.

Angelų Karalienės parapij 
metinis 73-sis piknikas bus Ii 
pos 10, sekmadienį. Jamaū 
National Park. Laimėjimai!
leidžiama 500.00 dol.

Dariaus Girėno paminklo^fon
do komitetas šiais metais Da
riaus Girėno 27 sukakties skri
dimo minėjimą rengia liepos 
16. Bus iškilmės prie Dariaus 
Girėno paminklo Lituanicos alki 
tėję Union Avė. ir 5 vai. pietūs 
Liet. Piliečių klubo salėje.

Parduodama graži spinta, pa 
daryta iš medžio, apsaugojau 
čio rūbus nuo kandžių. Spin 
tos vieną dalį galima naudot 
kaip komodą. Kreiptis nuo I 
vai. iki 9 vai. vak.: 84-10 9^ 
St., Woodhaven, N.Y., antrame 
aukšte.

MAIRONIO mokyklos tėvų komitetas, sėdi: P. Leveckienė, A. Samušis, I. Dičpinigaitienė, stovi: K. Vasi
liauskas, L. Siemaška, V. Oniūnas. .

Lietuvių Piliečių Draugija, 
dažnai vadinamas klubas, birže- 

.ausdinta programa, bet prieš lio 19 5 val vak atidaro sav0 
ekvieną dainą dar buvo pra- namu 3 aukšte įrengtą audito- 
sšimai. Pirmiausia pranešda- rlją. Ta proga ruošiamas ban- 
3 angliškai. Kam to reikėjo, keįas Bilietai (tikėtai) asme- 
i visa publika buvo lietuvis- niui po 5 dol Reikia iš anks. 
a _ to užsisakyti pas valdybos na-
Po koncerto Apreiškimo pa- rjus arba reįkaių vedėją P. Du-

ipijos salėje buvo vaišės, ku- mą Bankete bus taip pat pa.
ose dalyvavo apie 150. Ten minėta draugijos 60 metų su
sakyta sveikinimo kalbų ir kaktis Draugija turi per lj500
asidžiaugta Čiurlionio ansamb- narįu
o kultūriniu darbu. Vadovavo
storius K. Vasiliauskas, šeimi- Lituanus vajų Bostone vyk- 
inkavo Maironio šeštadieninės dė Lietuvių Studentų Sąjungos 
akyklos tėvų komiteto mote- skyrius, vadovaujant stud. Ma- 
s. činskui. Skyrius nuoširdžiai dė-
Koncertą rengė ir visą sunkų koja visiem už suteiktą žurna- 

rganizavimo darbą tvarkingai lui Lituanus paramą.
ko Maironio šeštadieninės 
kyklos tėvų komitetas. Pa- 
’ba jam už tai. Tegu būna tai 
irąsinimas ir kitiems didės- pOILSIO IR RAMUMOS 
ims kultunmams parengi- 
ims. Tai išgarsino lietuvišką- 
mokyklą ir prie "jos rūpesčių 
elkė daugiau žmonių.

IEŠKANTIEMS

TRAKAI
Koncerto proga išleista plati 

>rograma, kurioje nuotrauko- 
nis pristatoma šeštadieninė mo- 

• kykla ir jos nuveikti darbai.

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiitas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis

ALEKSO MROZINSKO Box 126, Thompson, Conn.

Telef. Putnam, Conn.piano studijos mokiniu
WAlnut 3-2836

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI

J. P A K N Y S

patiems ar gauti vietoje.
Išnuomojamas 5 kambarių 

butas antrame aukšte su karš
tu vandeniu ir šiluma Bushvvick 
Av. sekcijoje. Kaina 57.50 men. 
tik suaugusių šeimai. Kreiptis 
St. 9-8367.

KONCERTAS
įvyksta BIRŽELIO 18 D. (šeštadienį), 6 v. vak,

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

PROGRAMOJE DALYVAUJA DAUGIAU KAIP 25 MOKINIAI

GRAŽIAI ATREMONTUOTAM ir NAUJAI PERORGANIZUOTAM

Seventh &. Park Avė*., ASBURY PARK, N. J. Tel. Prospeet 4-7788 
GRAND OPENING

{vyksta 1960 m. gegužes 28 d. 3 vai. Programą išpildys aktorius 
Vitalis Žukauskas ir akordijonistas Charles Daubaras. Po to, bus 
vaišės su gėrimais ir Šokiai, griežiant puikiam orkestrui. Dalyva
vimas asmeniui $5.00. Bilietus galima įsigyti pas E. Kubaitj, Lake 
Hotel ir pas A. žemaiti, 307 Bond Str., Elizabeth, N. J. Tel. EL. 
5-9638. Hotelis ir Baras jau veikla ir svečiai gali nebrangiai užsi
sakyti kambarius savaitgaliams ir atostogoms.

Maloniai Jus visus atsilankyti kviečia

Since 1889

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anywhere 
Weddinqs & Funerals 

our special+y

L A S K A S FLOWERS
"FLOWERS 

. FOR EVERY 
' OCCASION”

270 BROADWAY 
BROOKLYN 11, NzY.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

PU N E R A L HOME
M. P BALLAS — Directoriu* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parlnray Station) 

WOODHAVEN, N. V.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VTrginia 7-4499
LAKE HOTEL

Prezidentas Edmundas Kubaitis < 
Vice-prez. - sekr. Aleksandras žemaitis


