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EiccnhoKerio kelionė parčdys, ar Japonija pajėgia būti demokra ine \ alstvbe

JAMES C. HAGERTY

Vienu sakiniu:

buvo padaryta pereitą penk
tadieni, kada Baltųjų Rūmų 
spaudos šefas Hagerty nuvyko 
{Japonijos sostinę paruošti pri
ėmimo prezidentui Eisenhowe-

KOVOS PRIEŠ EtSENHOWE- 
Rį "GENERALINĖ REPETICI-

juhe m,

še kusi kvietimo, jis programos say;~tiuvo perskaitytas valsty- vomis. Rengė Baltijos valstybių 
bės departamento pareiškimas, laisvės taryba, pirmininkavo 
priimtas manifestas, pasiųsta latvis Charles Starkewitz.

AMERIKOS NUSISTATYMAS KAIP 1940

XLV NR. 44

Šaltasis karas perkeliamas dabar į Japonijos sostines gatves

Prezidentas Eisenhoweris bir
želio 12 išvyko dviem savaitėm 
į Tolimuosius Rytus. Pro Alias
ką nuvyks į Filipinus, Formo- 
zą. Pietų Korėją, Japoniją. Grįš 
pro Havajų salas.

Kitom sąlygom tai būtų ei
linė žinia. Dabartiniu metu ši 
kelionė sekama su dideliu po
litiniu Įtempimu, ypač Japoni
joje, kur prezidentas turi at-

vykti ateinantį sekmadienį, šią 
kelionę Maskva pavertė šaltojo 
karo arena.

Po Paryžiaus konferencijos 
Maskva ėmėsi įprastinės jai 
taktikos — diskriminuoti ne
patinkamus jai asmenis. Mas
kvos propagandą nukrypo la
biausiai prieš prezidentą Eisen- riui. Japonų minia, vadovauja- 
howerį. Kovą prieš Eisenhowe- 
rį Maskva perkėlė į Tokyo sce
ną.

New Yorlco birželio 12 įvyko 
trėmimų minėjimas. Pamaldos 
buvo šv. Petro liuteronų baž
nyčioje ir šv. Patriko katedro
je. Tuoj po pamaldų buvo ei
sena su plakatais į Town Hali, 
kur 5:30 buvo susirinkimas — 
protesto mitingas prieš Pabalti
jo valstybių okupaciją.

Pagrindinę simpatingą kalbą 
pasakė kongresm. John V. Lind-

telegrama prez. Eisenhoweriui. 
Meninėje dalyje dalyvavo Nor
ma Auzin — latvių smuikinin
kė, Irma Kalvet — estų sopra
nas, Aleksas Mrozinskas — lie
tuvių pianistas.

Minė, imas praėjo sklandžiu 
ir užtruko nepilnas dvi valan
das. Scena buvo papuošta de
koratyviai nupieštu Pabaltijo 
žemėlapiu su tautinėmis vėlią-

Sovietų Pravda birželio 12 
ėmė pulti “kairiuosius doktri
nierius”, nepatenkintus Chruš
čiovo užsienio politika — koeg
zistencija ir viršūnių konferen
cijom. — Pasaulio komunistam 
viso pasaulio kraštuos vadovau
jąs Suslovas — Vokietija paten
kinta Eisenhowerio pasiryžimu 
neatsisakyti kelionės į Japoni
ją. — Japonijos sostinėje Ei- 
senhowerį turi saugoti 25,000 
policijos.

Atlyginimo minimumą

Senate ir atstovų rūmuose 
svarstomas įstatymas pakelti va
landinį privalomą atlyginimą 
iki 1.25 dol. Ligi šiol buvo nu
statytas 1 doi. Atlyginimas bū-

JAPONIJOS SOSTINĖJE buvo j>Jakatų įr ui B# seriją. J

ma komunistų, kairiųjų, sustab
dė Amerikos atstovo automobi
lį, kuriame važiavo ir Hagerty, 
išlaikė valandą ir 20 min. Nu
leido automobilio padangas, mė
gino automobilį .apversti, užko
pė ant aųtomoAlib viršaus, o 
minioje buvo plakatai

prieš prezidentą Eisenhowe- 
rį, prieš Ameriką, prieš Japo
nijos ministerį pirmininką Ki- 
shi, prieš Japonijos — Ameri
kos apsaugos sutartį.

Tik Amerikos marinų heli
kopteris ištraukė Hagerty ir A- 
merikos atstovą „McArthurą iš 
minios.

Niekas neabejoja, kad tai 
Maskvos padiriguotos riaušės, 
kaip tai buvo padaryta ir Pie
tų Amerikoje prieš Nixoną.

Buvo balsų, kad prezidentas 
Eisenhoweris turi atsisakyti nuo 
lankymosi tokioje valstybėje, 
kuri nepajėgia susitvarkyti ir 
kviečiamo svečio apsaugoti.

Nevykti betgi tai būtu pa
daryti tai, ko taip norį Maskva.

nekeis.
SU DIDELIU DĖMESIU LAU

KIAMA:
ar Maskvos diriguojami Ja

ponijos kairieji pajėgs sukurs
tyti minias pažeisti Amerikos 
prezidento, o tuo pačiu Ame
rikos ir Vakarų prestižą; ar Ja
ponijos visuomenė bent kiek 
ims šalčiau galvoti, kaip pareiš
kė po įvykio Hagerty; ar Japo
nijos vyriausybė turės užtenka
mai drąsos ir energijos sudraus
ti neramumų kurstytojus. t

Tuo tarpu Prancūzijos ir Ang
lijos spauda smerkia Japonijos 
vyriausybės nesugebėjimą pa
laikyti tvarkos, kai kurie įtaria, 
ar policija užtenkamai savo pa
reigas atliko, nes ji negalėjo 
nežinoti apie ruošiamas riaušes.

O Maskvos spauda pagyrė Ja
ponijos riaušes.

Laukiant sekmadienio įvykių, 
nereikia užmiršti, kad Japoni
joje demokratija labai jauna 
ir kad joje gausu elemento, ku
ris tepripažįsta tiktai smurtą.

VAISTYS. DEPARTAMENTO 
PAREIŠKIMAS

Valstybės sekr. padėjėjas Eu
ropos valstybių reikalam Foy 
Kohler per Alto informacijų 
centrą atsiuntė tokio turinio pa
reiškimą Baltijos valstybių o- 
kupacijos proga:

"Prašau užtikrinti susirinku
sius, kad Vyriausybė yra giliai 
susirūpinusi dėl Baltijos valsty
bių nelaimės. Jungtinės Vals
tybės tebeatsisako pripažinti 
Litviįos, Lietuvos ir Estijos pa
grobimą ir pasilieka griežtai į- 
sitikinusios, kad šitę kraštu gy
ventojai turi teisę naudotis vals
tybiniu suverenumu ir patys 
pasirinkti vyriausybę. Mes tiki
me, kad jy patvarus patriotiz
mas ir laisvės meilė įgalins 
juos pagaliau atgauti teises, ku
rios įiem buvo taip neteisingai 
pagrobtos".

AR PADAROME, 
KAS REIKĖTŲ 

Okupacijos sukakties prcęa 
reikia atsiminti ir Amerikos

iš Vokietijos

Balso lietuviškųjų 
Europoje nutrauki-

nipos

tų keliamas ne iš karto: prie*

s rinkimų kova eina užsienio poutikos šokias
1.20 dol. ir po trejų metų —
1.25 dol. Dėl sumos ir laiko-
tarpių yra nedidelių nesutari

Stevensonas su Rockefelleriu pakėlė sparnus, bet vėl nuleidžia

mų tarp komisijų senate ir at- Kaip paveikė Ameriką sviru- Rockefellerio iššūkis 
stovų rūmuose. Galutinio spren- .j ,irtūniu konf.rerKiia? Nelsonas
dimo laukiama šiom dienom. * _T .

A ' -o. , ... Pirmom dienom po viršūnių ^ew Yorko gubernatorius, mo-
— Atstovę Rumy komisija konferencijos atrodė res2 bilizavosi” rinkimam, nelauktai 

•UZ * publikonam ji bus sudavusi di- puldamas Nixoną, kad šis pa
būtų skinamas bilijonas su ket- J - - • -

Laiškas 

Amerikos 
transliacijų 
mas, kaip pamename, lietuvių
visuomenės buvo skaudžiai iš
gyventas. Tačiau nei mūsų lais
vinimo veiksniai, nei organiza
cijos, nei atskiri asmenys šivo 
reikalu taip jautriai ir gausiai 
nereagavo, kaip pav. susiauri
nus Lietuvos atstovybes teises 
Vatikane. Nesijautė nė spaudo
je tokių aštrių pasisakymų. Kai 
praėjus) rudenį buvo atleisti 
pasKUimiai pabaltiško skyriaus 
korespondentai (lietuvių, latvių, 
estų), ta žinia praėjo beveik 
negirdima.

šiuo reikalu bene daugiausiai 
sielojosi Miunchene gyvenąs dr. 
kun. J. Aviža. Jisai Europos 
ateitininkų sendraugių vardu 
rašė JAV valstybės departamen
tui bei JAV pasiuntiniui vąka- 
rų Vokietijoje. Atsakymai gauti 
nepatenkinami. Tačiau jis savo 
akcijos nenutraukė. Būdamas 
š. m. pradžioj JAV, kun. dr. 
J. Aviža kalbėjosi su Kongre
so atstovu Wayne L. Hays (D. 
Ohio), pirmininku komisijos su
darytos Amerikos Balso veik
lai tirti. Taip pat turėjo išsa
mų pasikalbėjimą su tos komi-

“Staats Zeitung u. Herold”, gal laužant sutartį, 1939 me- sijos nare Edna F. Kelly (D.
vokiečių dienraštis, leidžiamas tais buvo spaudžiamos ir 1940 — New York). Ji parodė pilną

LYNDON ». JOHNSON retfealaUji tumų satelrtam šnipatn.

vencija šaukiama liepos 25 Chi- 
A. Rockefelleris, cagoję.

ir Stevensonas^fcalį būti
Paminėjo Baltijos okupacijos sukaktį

"mobilizuotas"
Pu • kartu jau “nuskustas”, j$ew Yorke, birželio 12 hume- met. okupuotos. Laikraštis taip supratimą ir pažadėjo ta klau- 

delį smūgį. Nors kaltas buvo skelbtų savo programą. Nixo- kaip pats išsireiškė, Adlai E. ryje, sekmadienį, atskiru straips .pat, patirta Rusijos imperializ- simą Kongrese ginti.
_ ........ ... x_»_- _ Stevensonas tebesvarsto, ar leis- nįu priminė. Pabaltijo užgrobi- mąper. paskutinius 2Ū0 metų,

tis dąt ir trečią kartą būti “nu- mą. Nurodo, kaip nedidelės Bal Paskutiriame kare Rusija už-
:ustam”. Apsisprendė: jeigu tijos valstybės, Sovietų Sąjiin- grobė svetimų žemių daugiau 
nobilizuotų”, gal ir sutiktų. ——————-----------—.— kaip pusę milijono kvadratinių

Taip galima spręsti iŠ jo susi- RINKIMŲ FRONTE kilometrų. Išvardino Sovietų

virčiu dolerių paskolom namam Chruščiovas g dalies kai- nas atsakė, kad jo programa vi- 
u11*?' F*5*0135 garantuotų F. respublikoniška JAV ad- šiem žinoma iš ilgamečio dar- 
H. A. Jei namai perkami ligi r - .... j .....

13,500 dol. vertės, nereikėtų jo
kių įmokėjimų. Tokias lengva
tas lig šiol turėjo tik vetera-

ministracija, nesugebėjusi lėk- b° valstybės administracijoje, ski 
tuvo incidento gudriau užklos- Konkrečiau ją išdėstys, kai bus “mobi 
tyti. nominuotas. Rockefellerio iššū- *“

Visuomenės nuotaikos
_ , . . .. keistis respublikonų naudai, kai— Bokso rungtynėse New ... r ... . ..

v i i * • rn Chruščiovas nesiliove užgauho-Yorke pritrenktas mirė Tommy .. . _ ..„ . . 7 jes JAV prezidento. Pasijuto uz-Pacheco, 19 metu. Mirė nuo f .. ’ * i.* • gautas visas kraštas. Šen. Johnkraujo išsiliejimo sutrenktoje * „ . .. ..
- i - ir- -v- i. > F. Kennedy per greitas pareis-galvoje. Vienas New Yorko laik- .. , i ■. te —® ... ■ .... . . . kimas, kad prezidentas D. Ei-raštis paraše įžangini: “Tai tau i._\ * senhowens turejes konferena- ir sportas* . ..... .... ,. ja gelbėti “apgailestavimo pa-— Japonu naikintuvas Yuki- „ V..., i u- • r, _xi j * reiškimu , šukele nepasitenki- naze atplaukė i Portlando uosta ., •. .. . ... * nimą. Tai atsiliepe nepalankiomOregono valstybėje draugiško 7.. . : .K .. .... ® J ... nuotaikom, kūnas bandė išly-vizito. Tai pirmas karo laivo vi- ... . . . .Jr ginti jo varžovas šen. Lyndon

B. Johnson, užėmęs griežtąją 
poziciją prieš Chruščiovo puo
limą.

Kaip nuotaikos keitėsi, rodo 
Gallupo pravesti apklausinėji
mai. Prieš viršūnių konferenci
ją už Nixoną buvo pasisakę 49

, proc.. už Kennedy — 51. Po
Santos raketom gaminti viršūnių konferencijos pasidarė 

skiriama papildomai 84 mil. atvirkščias santykis: už Nixoną 
dolerių. Šios raketos (satelitai) 51 proc už Kennedy _ 49 
gali atlikti šnipinėjimo tikslus
— fotografuoti iš didelio aukš- Klak partiečiai ištikimi sa- 
čio. Paskubintą jų gamybą ypač partijai?
remia šen. Lyndon B. Johnson, Gallupo , apklausinėjimai ro- 
demokratų kandidatas į prezi- do, kad savo partijos kandida- 
dentus. tam respublikonai ištikimesni

— Amerikos baptistai savo negu demokratai. Gallupo in-
suvažiavime nutarė, kad jauni
mą mokyklose reikia supažin
dinti su komunizmo doktrina. 
Tokį siūlymą prieš metus siū
lė Bostono kardinolas R. J. publikonų: už Nixoną 91 proc., 
Cushing. už Kennedy — 9. Iš nepriklau-

—, Kube pasikvietė Sovietų somųjų: už Kennedy 48 proc., 
70 - 80 “specialistų”. už Nixoną — 52.

ėmė kis turįs tris tikslus: 1. bandy- rašinėjimo su Eleonora Roose- 
ti savo laimę respublikonų kon- v—r. 1* -
vencijoj; 2. priversti fespub- liniukai mano, kad tai pavėluo- nesąs kandidatas į prezidentus 
likonus aiškiau pasisakyti kraš- tas reikalas. Kai kurie pereina ”” *
to saugumo, nusiginklavimo, mo į šen. John F. Kennedy pusę.

veltiene. Bet ir Stevehsono ša- Rockefelleris vėl pasiskelbė

RINKIMŲ FRONTE
- - Sąjungos užgrobtus kraštus Eu

ropoje ir Azijoje. Straipsnis 
parašytas ryšium šu 20 metų 
sovietinės okupacijos Baltijos 
kraštuose.

ir remsiąs Nixoną, jei jis bus 
nominuotas. — Gub. Brown,

Nėra žinoma, kokios reikš
mės turėjo tie kun. dr. J. Avi
žos žingsniai. Amerikos Balsui 
tirti komisija savo tyrinėjimo 
nėra dar baigusi ir tarusi ga
lutinio žodžio. Vis dėlto mano
me, kad kun. dr. Aviža paro
dė JAV vyriausybės sluoksniam, 
kad pabaltiečiam ir drauge pa
vergtųjų reikalam padaryta di-vu ouuguuiv, iiuoigiiuvza vziuv, mv * .. .« .

kyHų sociati“ ^rūpnimo ir S.s sakoma turjs užsitikrinęs ^Srata“™ --------------------------------------------- dclė skriauda' kurios plačioji
kitais klausimais?. 3. užsianga- 600 - 700 balsų. Nominacijai Rockefellerj j demokratus. — Brf New York< amerikiečiu visuomenė gerai ne-
žuoti 1964 rinkimam, šį kartą reikalinga 761. Antru stipriu Stevensonas birželio 12 pasi- ¥ amenKiecių visuomene gerai ne-
jam sunku būtu nominacija lai- kandidatu yra Lyndon B. John- skelbė nesąs kandidatas, nors kunieaikš- m • • a • • A •
mėti. Nisono štabas skelbia, son, turis sutelkęs apie 500 Rooseveltienė siūlė ji drauge su " Nesema. Antenos untversr
kad jis turįs 1013 balsu iš 1331; balsų. Demokratų konvencija Kennedy. - Kem-dy turįs sau N^iori e‘° Pro,esor'us % J*
tereikia 666. Respublikonu kon- bus Los Angeles liepos 11. patikimus 675 balsus iš reika- JįU buv?s ™naa *

r «----- *-------------------- - Ni- aiūnu,es ontų parodos Konze- skyriaus redaktorių Miunche-
iaus patalpose. Parodos atidary- ne skaitė paskaitą apie Ameri- 
me dalyvavo viceprez. Nizonas kOs Balso veiklą, lietuviškųjų 
ir New Yorko gubernatorius transliacijų Vokietijoje nutrau- 
Rockefelleris. kimą ir jų reikšmę pavergtom

Anglijos karalienės Elzbietos žino.

lingu 761 konvencijoje.
xonas turįs visai tikrus 800 bal
sų, nors reikia tik 666.

— Washingtone prie Baltų
jų Rūmų birželio 11 būrelis pi- . . _
ketininkų reikalavo prez. D. Ei- > _ Juozapas Halleris, lenkų tauĮom už geležinės sienos. Pa- 
senhoweiį vaduoti Adolfą Eicb- generolas, sulaukęs 87 metų, skaitininkas susilaukė didelio 
manną, pasigrobtą Izraelio slap- mirė Londone birželio 4. Pirmo- susidomėjimo. Paprašytas ir ki
tų agentų. Piketininkai ant ran- jo didžiojo karo metu vadova- tur Kalbėti. Tai rodo, kad šis 

klausimas JAV visuomenei rū-

sutiktas iškilmingai.

ir Amerikos Balso transliacijos

Sovietų patenkinti negali, rei-

A

stitutas klausinėjo, kas balsuo
tų už Nūconą ir Kenredy. Iš de
mokratų už Kennedy balsuotų 
81 proc., už Nixoną 19. Iš re-

vybiniais klausimais. MM

zitas po antrojo Didžiojo karo,

— Naujosios Meksikos dyku
moje JAV kariuomenė sėkmin
gai išbandė raketą Nike Hercu- 
le prieš balistine raketą Corpo- 
ral. Pirmas bandymas viena ra
keta nušauti kitą gerai pavyko.

CHRUŠČIOVAS: T.J ne sęmlja. e tik 
< Rksdymas vasarai pnissjua.

kivių turėjo vokiečių nacių vo lenku daliniam Austrijoje 
svastikos ženklus. ir paskui lenkų legionui Pran- tik aPfe M mažai ką žino.

cūajoje. Nepriklausomybės ka- reikėtų daugiau žinoti, kaip
—Valsf. sskr. Karteris ren- rų metu užėmė Ukrainą. Po pašlijo išpūstas draugiškumas 

giasi siūlyti tarptautinį diplomą- 1926 metų perversmo, kurį į- su S°v’etU Sąjunga, dėl kurio 
tinį protokolą keisti, nes dabar- vykdė maršalas J. Pilsudskis. ’r Amerikos Balso transliacijos 
tinė tvarka ateiti atvykstančio jj kariuomenės pasitraukė. 1940 i Pabaltijį *>uv0 susilpninto®, 
diplomato pasitikti, paskui iš- -1943 Londone buvo egzilinės Dabar amerikiečiam skaudžiai 
leisti, surengti priėmimą ir tuo lenkų vyriausybės švietimo mi- patyrus, kad jokios nuolaidos 
pačiu atsakyti, — atima labai nisteris. 
daug laiko. - Custro nusavino Havano- kėtų mums rūpimo klausimo

— Vakarę Berlyne rengiasi je du didžiulius JAV viešini- neužleisti. “Vatikaniška akcija"
įsivesti penkių dienų darbo sa- čius: NacionaI ir Hillon. Gra- labai praverstų. Kongreso komi- 
vaitę. sina nusavinti amerikiečių ir sija turėtų pajusti, kad lietuviai

— H. Trumanas paragino Mi- brihj žibalo valyklas, jeigu jos skriaudą tebejaučia ir kad vte-
chigano studentus melstis, kad nesutiks valyti sovietinio žibalo, noks ar kitoks jos atitaisymas 
Eisenhoweris laimingai grįžtų Minėtos valyklos žibalo žaliavą sutaria su pačios Amerikos gy
li Japonijos. gauna iš Venecueto*.
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Turiu jus nuvilti: jūsų vedybų nebus
“Ar tamsta šitą žmogų my

li?”
“Tai. mano asmeninis reika-

.ORLOVAS ŠVEDIJOJ <3)
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O
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“Tai būtų jūsų, panele Berg- 
lund, asmeninis reikalas, jei 
valstybės organai jūsų draugu 
nesidomėtų. Mes žinom, kad 
tamsta esi švedė patriotė”.

Paskui, patylėjęs ir patraukęs 
antakius: “Aš turiu jus, pane
le Berglund, prašyti, kad pažiū
rėtumėte į padėtį su visu rim
tumu. Jūsų draugas yra labai 
įtariamas kaip svetimos valsty
bės šnipas”. _

“Tai negalimas daiktas”.------ reikalas, kai aš jum atvirai pa-
“Deja, tai faktas”. sakysiu kai kuriuos įvykius.
“Ir ką tai turi bendro su Jūs gerai žinote, kad jūsų drau

gas prieš kelias dienas yra pa-manim”?
“Mes galim Anderssoną kiek

vienu metu suimti. Tačiau yra 
Švedijos interesas patirti dau
giau apie jo ryšius. Kas yra tie 
žmonės, su kuriais jis susitin
ka? Iš kur jis gauna pinigus 
Ar jis turi siųstuvą? Ar foto
grafuoja? Yra daug panašių 
klausimų”.

Mergina akis išplėtus žiūrėjo 
-- į kontržvalgybos agentą iki su- 

sigriebė paklausti:
“Ir visa tai aš turiu sužinoti?” 
“Taip, panele Berglund”.
“Aš tam visai netinku. Aš 

— nesu jokia agentė. Ir. be to, aš 
myliu Ernst. Kai jis gaus divor- 
są, mes susituoksim”.

"Turiu jus nuvilti. Tokiu su
tuoktuvių nebus. Už Andersso- 
no veiklą numatomas kalėjimas 
iki gyvos galvos".

Ingė uždengė veidą abiem

Soviety marinę attache pavaduotoji? Orlovas
susirado sau agentų Svody mariny puskarininkį «mst Hik 
dung Andersson, kuris lankydavosi pas savo simpatiją slau- 
m lira* BcrahiML Kontržvalovbos * Mantas orisistate ots

rankom. Į jos auąis biro agen
to žodžiai apie patriotizmą ir 
jo pareigas. Jis nežadėjo jai pi
nigo nei garbės. Tekalbėjo: ką 
ji padarys, tai padarys tik sa
vo kraštui. “Mes jum visiškai 
pasitikime, panele^Berglund,. 
jūs tuojau pamatysit, kas per

apylinkę bei povajudeninty l«i-

į fąlvą Mėjo merginą įtarti. 
Jos pirmi atsargūs pasiteiravi
mai tik nudžiugino jį. Komu
nistinis. apaštalavimas išbudo 
jame ir Ingę turėti tarp ko
munizmui ištikimųjų.

“Kaip gi tau nutiko, kad su
sidėjai su komunistais?”, pa
klausė Ingė, kai Anderssonas

sę smuRunany. Jei Karlskrona sovietinį gyvenimą ir pakėlė tau 
planai patclctę į galimo priešo 
rankas, tai mūšy kraštui būty 
katastrofa".
_Potrumpos pertraukos, kuri 

merginą buvo pribloškus nema-

relę prie lūpų.
“Kaip galėjau su jais nesusi

dėk! Aš visą gyvenimą skurdau 
ir tegalinu dabar vos 900 kro- 

_ . . . nų. Tik dėl to, kad mano tė-
žiau kaip anie žodžiai, ji girdė- yas buvo Skurdžius, aš negalė
jo naujus: “Dabar suprantate, 
kad esama dalykų,kurie yra 
svarbesni už meilę tarp vyro ir

ėmęs atostogų”.
“Tai tiesa”, sutiko Ingė nu

stebusi: “jis buvo pas savo tė
vus”.

“Jis buvo ne pas tėvus. Jis 
buvo išvykęs į marinų bazę 
Karlskroną. Ar žinote kas yra 
Karlskrona?”

“Uostas ...”
"Karlskrona yra svarbiausias 

Švedijos karo uostas. Bet jū
sų sužadėtinis fotografavo ne 
tik laivyno atramą, bet ir visą

moters”.
Ingė supranta ir kitos iš

eities neturi. E slaptosios tar
nybos ji gavo tikslius įrodymus.

Kai kitą vakarą marinas An
derssonas atvyko pas Ingę, ra
do jau ne savo mylimąją, o 
kontržvalgybos patikėtinę.

Ingė gavo nurodymą - atsar-
gia! domėtis politiniais dalykais. 
Švariame, jaukiai sutvarkytame 
pastogės kambarėlyje, kuriame 
gyveno Ingė, jos mylimajam ir

jau lankytimokyklos. Jei aš ir 
tapau inžinierium, tai aš vistiek 
neprisikasu iki karininko.Šita-
me purviname kapitalistiniame 
pasaulyje pastangų ir darbo ne
vertina”.

“O ar Rusijoje kitaip?”
“Aišku. Ten vertina tik pa

gal darbus”. Nutilo, išgėrė nau
ją stikliuką ir perbraukęs lū
pas, paslaptingai pridėjo: “Te
gul, Inge, dar pavargsiu. Pas-
kui mes susituoksim ir vyksim 
į Sovietų Sąjungą. Karininko 
laipsnis ten manęs jau laukia”.

•*- (bus daugiau)

Jungtinės tautos 
tamsėja
Jungtinės Tautos New Yor- 

ke nuo pat savo pradžios (1945) 
nėra mačiusios visai šviesių die
nų. Buvo ir tebėra aptrauktos 
raudonos varsos sovietinio blo-į 
ko kliudomųjų veiksmu/^ Piją 
tos bolševikinės spalvos dabar 
prisideda dar tamsi varsa, kai 
didėja skaičius Afrikos valsty
bių. Paskutinėm dienom buvo 
priimta į narius naujoji Afri
kos valstybė — Togo, kuri te
turi milijoną gyventojų. Lau
kiama priimant Somalijos, Ni-

- gerijos, Kamerūno, Kongo. Bel
gų valdytas Kongas gauna ne
priklausomybę liepos 1. Euro
piečiai stengiasi išvažiuoti ligi 
birželio 30.

Ligi šiol Jungtinėse Tauto
se nariais yra šios Afrikos vals
tybės (ne visos tamsiai juodos): 
Arabų Jungtinė Respublika (E- 
giptas - Sirija). Etiopija, Gha- 
na. Gvinėja. Liberija, Libija, SpQdinga diena. 
Marokas. Pietų Afrikos linija, r
Sudanas, Togo, Tunisas. Iškilmės prasidėjo šv. Ber-

Kai įsileidžiamos visai nau- nardo bažnyčioje gegužinėmis 
jos, mažai dar civilizuotos neg- pamaldomis, kurioms vadovavo 
rų valstybės, tai senos tebelai- lenkų sielovados direktorius 
komos pavergtos Sovietų Są- prel. E. Lubowiecki. Pamoksle 
jungos, kaip Baltijos valstybės pabrėžė, kad nepaisant pabė- 
(Latvija, Lietuva, Estija), arba 
neįsileidžiamos. kaip Vokietija, viltiškai skambančių vardų, —

■'...--'J -.UF . .----------- -■ . - < ■ - --- • ■
CLEVELANDE OSgriMs 28 -29 Įvyko Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija. «a matome centro 
valdybos narius. Iš k. j d.; dr. j. Kižys, dr. V. Majauskas, dr. P. Kisielius, prof. J. Brazaitis, L. 
Prapuolenis, dr. V. Vardys, dr. K. Ambrozaitis. Nuotr. V. Piiodzinsko.

Laisvo lietuvio atsakymas
Lietuvių Fronto Bičiulių Tarybos pareiškimas

laisvasis lietuvis atsako padė
ka ir pasididžiavimu,kad Ame
rika ir kiti laisvieji kraštai re
mia Sovietų pavergtų tautų ko
vą. .. .... : ..

Laisvieji lietuviai, pagarbiai 
nusilenkdami pavergtųjų lietu
vių žygiams bei kančioms, jų 
aukos bei ištvermės heroizmui, 
jų kūrybiniams laimėjimams, sa 
vo apsisprendimu ryžtasi tiems 
tautiniams uždaviniams, kurie 
pavergtąjam lietuviui neprieina
mi.

Šitaip suprasdami laisvojo lie
tuvio pareigą, Lietuvių Fronto 
Bičiuliai įsipareigoja:

1 Pagerbdami Julijoną Bntė- 
ną ir Juozą Lukšą, kaip lais: 
vės kovotojų simbolius, jie pra
tęsdami bičiulių anksčiau pada
rytą iniciatyvą, steigia fondą re
zistencijai prieš okupaciją bei 

lietuvis atsako tuos klastoji- komunizmą,,© taip pat studiji-

reigingumu, sustiprintu patrio
tizmo švitėjimu gyvenimo eigo
je.

I okupanto neapykantą reli
gijai ir Bažnyčiai, į jo pastangas 
religiją pakeisti sovietiniu ateiz
mu, Bažnyčią — kompartija — 
laisvasis lietuvis atsako religijos 
ir Bažnyčios poveikį pavergtų
jų lietuvių atsparumui stiprin
damas, atsako pastangomis iš
laikyti išeivijos lietuvškųjų pa-

Lietuvoje okupacinė adminis
tracija ir komunistų partija, di
riguojamos iš Maskvos, mini šią 
vasarą okupacijos 20 metų su
kaktį su džiūgavimu. Tas Mask
vos džiūgavimas betgi yra pa
muštas susirūpinimu. Susirūpin 
mą išduoda nuolat skelbiama 
neapykanta tiems, kurie gresia 
padaryti Maskvos laimėjimą ne
tikrą ir nepastovų.

Niekam okupacinė propagan
da nelieja tiek neapykantos, kaip rapijų vaidmenį.
“buržuaziniams nacionalistams” I okupanto Lietuvos praeities 
t. y. tiems, kurie myli Lietu- ir dabarties vaizdo klastojimus, 
vą, negarbina Maskvos, neprisi- į lietuvių ir kitų pavergtų tau- 
deda prie istorijos bei gyvenimo tų prieš Maskvos rasę diskrimi- 
klastojimo ir Lietuvos koloni
zavimo.

Prieš jokią kitą idėją okupan
tas taip nesivaro, kaip prieš 
tautinę ir religinę. Jokio kito 
patrioto taip neniekina, kaip 
laisvės kovotojo partizano. Jo-

navimus, kaip tai darė Į negar
bingą praeitį nuėjęs Maskvos 
sąjungininkas hitlerinis naciz
mas; į Maskvos reikalavimus 
dėkingumo už pavergimą ir bau 
džiavines duokles, — laisvasis

laisves K-uvuiujo partizanu, ju- ■■ ■ . „ . e ' .... , . . 7, , .
kis kitas Lietuvos gyventojas m0’ disknmmavimo, plesikavi- nei bei kūrybinei veiklai remti, 
taip nediskriminuojamas, kaip mo ^a^us registruodamas bet 2. Leidžia vokiečių Italba lei- 
kunigas skelbdamas, kad būtų keliamas dinį apie padėtį okupuotoje Lie-

Sovietinė neapykanta yra sąžinės pasipriešinimas tuvoje.
okupantui. Lietuvių Fronto Taryba kvie-

Į Okupanto laisvųjų lietuvių čia Lietuvių Fronto Bičiulius ir 
veikėjų juodinimą, laisvųjų lie- visus laisvuosius lietuvius į oku- 
tuvių skaldymą, jų vaizdavimą to džiūgavimus pavergimo 

sovietų šnipai išvažiuoja iš Šveicarijos su savošeimom. Abu jie buvo sovietų atstovybės tarnautojai, nių krauju nuskaidrinta kaiti- Praradus tautinį bei moralinį sukaktimi ryžtingai atsakyti lais- 
kuriuos Šveicarija gegužės mėn. paprašė išvažiuoti. - ikvAnia crvvnnciitc trokšti Jausm3 ir kūrybos pažangą — vės darbais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na lr iKvePla gyvuosius troKsti laisvasis iietuvis atsako stiprin-

ženklas, kad okupantas, ilgų me 
tų teroru nužudęs šimtus tūks
tančių žmonių, neįstengia nužu
dyti laisvės idėjos, kuri, kanki-

Limburgo vyskupijos kata
likų akcijai bendradarbiaujant 
su svetimšalių sielovadomis. ge
gužės 29, Frankfurte, Vakarų 
Vokietijoje, pabėgėlių metų pa
baigos proga buvo surengta į-

geliams teikiamų vis naujų be-

— laisvės asmeniui, laisvės tau
tai, laisvės gyvenimui, laisvės 
kūrybai.

Smurto sukakties minėjimu 
Maskva siekia. Lietuvoje sustip
rinti savo padėtį ir susilpnin
ti laisvės idėją. Vietoje laisvės 
siekia įpiršti jos priešybę pa- 
vergtojolietuvio galvojimui, kad 
pavergimą laikytų laisve, pa
vergėją — išlaisvintoju.

Į okupanto skelbiamą Lietu
vos pavergimo džiūgavimą lais
vasis lietuvis savo darbais skel
bia Lietuvos laisvę ir tikėjimą. 

___ ___  __ _ _ _____ ____ Į okupanto Lietuvos laisvės 
persekiojamą bažnyčią ir baig- gė savo kalbą R. Hackenberg. kovotojo niekinirną laisvasis lie-

benamiai, svetimšaliai, tremti- ryškino lietuvių grupę, 
niai, išvietintieji, išrautieji — vaujamą sielovados direktoriaus 
jie yra lygiaverčiai žmonės, gy- T. A. Bematonio, atkreipda- 
veną viltimi sugrįžti į savo mas dėmesį, kad apie 6,000 ne
gimtuosius kraštus ir savo vii- tuvių pajėgia išlaikyti savąją 
tis grindžia ne kokiais nors lietuvių gimnaziją Huettenfel- 

de. Apibūdindamas “Tautų die
nos” prasmę, R. Hackenberg 
pareiškė, kad laisvasis ap
sisprendimas reikalingas ne tik 
vokiečiams, bet visoms Euro
pos tautoms, o vokiečiai yra jų 
tarpe. “Mes norim būti žmoniš- 

bai-

trimis ar keturiais žemės ga
liūnais, o Dangiškosios Motinos 
užtarimu. Po pamokslo buvo 
sugiedota viena lenkiška gies
mė ir lietuviškoji “Marija, Ma
rija”. litanija atskaityta loty
niškai. Vokiškai sukalbėta po
piežiaus Jono XXIII malda už kūmo ir taikos apaštalais’

vado-

damas tautinį solidarumą asme- Lietuviu Fronto Biiiuliv Ta- 
ninių bei grupinių santykių ryba: K. Baltys, St. Barzdu- 
džentelmeniškumą, laisvos kū- ^as’ Brazaitis, J. Girnius, Z. 
rybos meninio lygio kėlimą. Ivinskis, J. Kazickas, P. KBie-

T . liūs, A. Maceina, Pr. Padalis, L.
I okupanto kaltinimus laisvų- Prapuolenls> v. Vardys.

jų lietuvių bendradarbiavimu
su Amerikos “imperialistais” — N. Yorkas, 1960 gegužės 25

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

AMERICAN DOME REALTY
84-14 Jamaica Ave^ Woodhaven21, 
N. Y. — (Forest Parkvay stotis)

Tel. Hlckory 1-5220
Ad.okatas William J. Drake 
Licen c d Real Estą te Brokeris

Pn'ralvo’: apie savo ateitį — ieškok 
ti ■’ -.anr’ namą savo šeimai ir sau. 
N-atidTok. bet ieškok, ir.kreipkis į 
AMERICAN HOME REALTY 
šiai firmai vadovauja biznyje pa
tyręs advokatas William J. Drake.

Jis getai apylinkę pažįsta, nes Čia buvo kandidatu į Congresą. 
Lietuviams Specialus Patarnavimas, šioje firmoje apdrausk savo 
namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk nelaimingus atsitikimus prie 
savo, nuosavybės.
parduosi. Niekas kitas greičiau nesuras Tau .'tinkamesnių namų.

AMERICAN HOME REALTY

per vieną kitą greičiau nuosavybę ne-

ištaigoje rasi didžiausią pasiūlą namą Woodhaven. Ricb.mond Hill, 
Ozone Park, Jamaica irk. • Mes surandame jums paskolą namams.

NELAUK—TEIRAUKIS!

Telefonu Hlckory 1-5220

NORI ATEIK PAS MUS

ta vokiška giesme “Mariją my- . .... . tuv^s atsako sustiprintu dėmesiu
lėti trokštu visados” Menmeie programoje aiškiai laisvės kovotojams, ^partizanam

pirmavo lietuviai. K. Motgabio parodo jų siekimus, žygius, au- 
Tolimesnioji iškilmių dalis diriguojamas Vasario 16 gim- kas. Pačioje Lietuvoje ir Sibi- 

buvo katalikų akcijos namų sa- nazijos choras ir A. Grinienės j-g žuvusių laisvės kovotoju kul- 
lėje, kuri talpina apie 500 - 600 paruošta tos gimnazijos tauti- tas laisvojo lietuvio palaikomas 
asmenų. Ji buvo pilna. Pasvei- nių šokių grupė susilaukė vi- jr plečiamas.

suotinio pripažinimo. Iškilmėmkinimo ir atidarymo žodį tarė - - Į okupanto akciją prieš lie-
Hesseno parlamento narys R. baigiantis atvyko Limburgo vys- tuvybę ,r į j0 pastangas lietu- 

vybę pakeisti maskviniu nacio
nalizmu — laisvasis lietuvis at- 

(nukelta į 3 psl.) sako savo gyvu tautiniu pa-

Hackenberg. Suminėdamas at
skiras dalyvių grupes (lenkus, 
vengrus, vokiečius) ypatingai iš-

kūpąs pagelbininkas J. E. dr. 
Kampe, choras turėjo jo gar

DĖMESIO! LOS ANGELES IR APYLINKIŲ GYVENTOJAMS

SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS!
j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgadiją, Latviją. Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sov. Rusijoje)

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
3216 Sunset Blvd., Los Angeles, Cal. • NOrmatidy 5-9887 „

j- Mūsą dideli ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus Reiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti (vairiausių geriausios rūšies 
prekių. — Dovanų paketų pristatymas garantuotas.

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. Illinois 8-7118

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

Home-Made Bologna
ANTANAS VAITKUS, vedėja#

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius>
[ . We take ali orders special price for Weddings and Parties
► 346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tek Staffg 2*4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ j

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 CHnton Avenue. Maspeth 75. N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms, ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai
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Sena tiesa naujame apvalkale
TiėsS? sakoma? nesensta, bet kalama, kad tokia politika ko

ją reikia naujai! pabrėžti, kad 
nebūtų pamirštama. Tokio už
davinio ėmėsi Senato pakomisė 
vidaus saugumui. Ji sudaryta 
Pennsylvanijos universitete. To 
universiteto užsienio reikalam 
tirti institutas buvo paprašytas 
ištirti Chruščiovo taktiką: dėl 
ko ji vienu atžvilgiu atrodo švel
ni ir taiki, o kitu —šiurkšti 
ii- grėsminga?

Tyrinėjimo išdavos sutrauk
tos į pranešimą, įvardintą 
“Chruščiovo strategija ir jos 
prasmė” (Khrushschev’s Stra- 
tegy and Its Męaning). ,Karto: 
jama sena tiesa naujame ap
valkale.

Pakomisės pranešimas įspė
ja laikytis atokiai nuo bolševi
kinės “taikos zonos”. Geriau 
joje nesimaišyti. Buvo gi įsi
maišę ir kai kurie lietuviai, 
Šokę visu glėbiu priimti tą 
“švelniąją liniją”.

Pradinėse mokyklose dėsto
moji kalba vietinė, bet vadovė
lius ir kursą sustato Maskva. 
Žvėriškos nacių ir bolševikų o- 
kupacijos, sako, išnaikinę veik

Tremtinių du trečdaliai išmirė
Amerikiečio įspūdžiai iš Pabaltijo kraštu

— VYTAUTAS SIRVYDAS------

ventojai iš Sovietų diktatūros 
dalinai iškovojo šiokių tokių 
tautinių ir kultūrinių teisių. 
1940 - 1941 ir antrukartu, po 
1945 metų, rodosi, Maskva sie
kė Pabaltiiįo gyventojus pas- 
klaistyti Azijos Rusijoje. Dabar, 
sakoma, trečdalis tremtinių su
grįžę, tat du trečdaliai išmirę. 
Kraštai vėl latviški, estEki ir 
lietuviški, kaip buvo per aštuo
nis šimtmečius penkių kitatau- 
tiškų imperialistų valdomi". ..

(Lietuvą rusai tevaldė 150 P°®? 
‘Saturday-----Evening —metu). _______- .i,

VISUR MASKVOS KIETA
ranka

Nors kai kur leidžiama vie- 
Mūsų vyriausybė jų pavergimo tiniam spręsti savi reikalai, bet 

Maskvos kietoji ranka visur ky
ši. Rusai, Bess sako, Pabaltį 
valdo gana gudriai, nes Mask
vos centrinė valdžia derina su 
teise savo tėvų kalbą ir išlai
kyti kai kuriuos tautinius pa
pročius. Kietąją ranką Maskva 
siekia slėpti. Valdo per vieti
nius komunistus, kurie aklai 
klauso Maskvos ar ne per daug 
į priekį- išsikišančių jos agen
tų..
Bess lankymosi metu sistemą 

pavaizdavo barnis tarp dviejų 
“latvių” komunistų: premjero 
Lacio ir jo pavaduotojo Berkla-

Suėjo 20 moty, kaip JAV 
valstybės sekretoriaus pareigas 
ėjęs Sumner Well«s Maskvos, 
grobišiavimą Pabalty pavadino 
sulaužymu suktomis priemonė
mis įsipareigojimu kilniais pa
žadais pasirašytu tarptautinėm 
sutartim. Gal verta čia prisi
minti įspūdžius pirmojo žymaus 
amerikiečio žurna’isto Demaree 
Bess, kuriam Maskva pereitais 
metais leido aplankyti paverg
to Pabaltijo sostines. Jis vienas 
iš plačiai amerikiečių skaitomo 
žurnalo
Post” redaktorių, pasakojo: 
, “Amerikiečiam Pabaltijo val
stybės turi ypatingos svarbos.

vo. šiam prikišta “siaurų, tau
tinių reikalų statymas aukščiau 
Sov. S-gos reikalų”. Paviršium 
tartum ginčijosi du raudoni lat
viai, bet iš tikrųjų buvo tai 
Maskvos nagų kišimas į Latvi
jos vidaus reikalus. Lacis esąs 
aklas Maskvos įrankis.

nepripažino ir vis dar palaiko 
diplomatinius santykius su pa
siuntinybėmis, kurios šias vals
tybes 1940 metais atstovavo. 
Be to, Kongresas neseniai vien
balsiai paskelbė pareiškimą, ku
riame pasakė, kad Pabaltijo 
valstybės yra pavergtos”.

VILNIŲ, TALINĄ,RYGĄ MATĖ 
PAVIRŠIUM

Maskva tik 1959 metais suti
ko leisti turistus į Vilnių ir Ta
liną, nors Rygą buvo “atida
riusi” jau prieš dvejus metus. 
Bess proga pasinaudojo ir pa
naujino pažintį su trimis Pa
baltijo sostinėmis.kurias pas
kutinį syki lankė 1938 metais. 
Jos tada buvo laimingais lais
vų valstybių miestais. Kiekvie
na įspaudė jo pase savo vizą. 
Dabar visas įspaudė vien Mas
kva.

Bess sako turėjęs tokius 
klausimus: ar nusilenkė žmo
nės inkorporavimui Sovietų Są- 
jungon? Kas iš senovės nepa- 

, . ,__t liesta? Kckia kalba vaikai mo-
doti”. Dėl ko griebėsi dvivei- me?’. . - — Pi° komi? Kokio lygio gyvenimo
diskus strategijos? Irtbmro kietoji ir švelnioj! h- standartas? Ar sušveinėjo Mas-

' Taip jų pa- kvos ranka staUno mirties,
w vadino Leninas: Jei pneso ne- . ■ . , , - , ,
. •. . . . Deja. Bessui buvo leista lan-

t ęipfciAms Tiri Panti 23x11113 O3S1CK11 UOSI 31, L31 PCI“ •)engtZX “ JSS .magais“. Dabar £ t7Tma “kuTg^

ti kitų kraštų budrumų, politi- vmg‘us dar0 Chruš- jo’ kalbėtis Vilniuje ir TaUne,
nį apdairumą, sudaryti nusitei- čl0vas ir tik sa keleta latviu Rygoje
lamą nesisaugoti. nes “Chruš- §į tiesa seniai žinoma, tik Tad jo įspūdžiai “trumpi”. Sa- 
čiovas kitoks, negu Stalinas”, nenorima paremti prez. Teo- ko: "Mano įspūdžiai ir pasikal- 
Tam pakišta koegzistencija, doro Roosevelto įspėjimu, kaip bėjimai su tremtiniais Suomi- 
dragiškumas, kultūrinis ben- elgtis su nedoru priešu. Jisai joje ir Švedijoje (daugiausiai

Kremliaus siekimas užvaldy
ti pasauli buvo ir lieka tas 
pats — sakoma tos pakomisės 
pranešime. Keičiasi tiktai me
todai ir strategija. Tai priklau
so nuo vadovaujamų asmenų. 
Stalinas buvo šaltas, užsidaręs, 
konspiratyvus, labiau vienodas. 
Chruščiovas yra lankstesnis, 
dėl to ir pavojingesnis. Cįa ji
sai tauškia, šypsosi; čia kolio- 
jasi, graso. Bet yra toks pat bru
talus ir kruvinas, kaip Stali
nas, dar grasąs “pasaulį palai-

Kietumu siekiama įgąsdinti 
bailius, kad jie verstų savo 
kraštų vyriausybes priimti 
Chruščiovo reikalavimus. Chruš
čiovas tą kietąjį žaidimą paro
dė Paryžiuje. Norima taip įbau- 

.... ginti, kad raųdonąjam Molo
chui būtų pasiduota be kovos. 
(Molochas — senų finikiečių 
karo dievas, kuriam buvo au
kojami gyvi žmonės).

Pakomisė nurodo, kad ir So
vietų siūlomas nusiginklavimas 
yra prigautas. Kremlius pakan
kamai gudrus išsaugoti savo a- 
tominiam ginklam, jei kiti juos 
sunaikintų.

tys išsikraustė.
dų Latvijoje ir 400,000 Lietu
voje beliko likučiai. Tautiškes- 
ni, sąmoningesni ir labiau išsi
mokslinę tų kraštų gyventojai 
žuvo Sibire arba gyvena užsie
nyje. Tačiau pastebimas kietas 
prisirišimas likusiųjų savo tėvų 
kalbai. Net rusų užkariamas 
kolchozinimas ne kaip vyksta. 
Jaunimas, tiesa, mažai apie pra
eiti kalbąs. Jam labiau rūpi atei
tis. Santvarkai prisiderimą, 
turį apsčiai progų išeiti moks
lus ir gauti vietų “plačioje vals

tybėje”?
NUOTAIKOS? DĖL ATEITIES

Amerikon grįždamas, Bess 
sustojo Suomijos Helsinkyje ir 
išsikalbėjo su estų tremtiniais.

tinėms mažumoms Sovietų Są
jungoje laisviau gyventi”.

šiai minčiai pritaria ir estų 
tremtiniai Švedijoje. Vienas, bet 
gi, tarė: "Pabaltijo žmonėm ne 
tiek rusai baisūs, kiek ję pačių 
fanatikai komunistai. Jie dau
giau negu rusai sugriovė mū
sų tautines tradicijas. Pabalti
jo valstybių ateitis, mano nuo
mone, priklausys nuo išdavų 
vidaus kovos tarp mūsų ko

Amerikos aviacijos žinyba 
prieš 12 metų buvo pavedusi 
išstudijuoti Kremliaus politbiu- 
ro politiką. Daviniai buvo pa
skelbti “Look” žurnale 1951

dranmas, vizitai. Tuo pačiu patarė: “Kalbėk tvirtai, laikyda- estais) sutaria, kad savo kie- Rygoje ,ka«o p.anHūn, api, rau*>nMj, pa-
laiku Sovietų Sąjungoje kalte mas rankoje gerą lazdą”. tasprandiškumu Pabaltijo gy- zių steigimą Latvijoje 1939 metų rudenį.

Ypač daug estų apsigyvenę Šve
dijoje. Jų ten yra apie 22,000. 
Jie susitelkę į dvidešimt kolo
nijų, turi pradinių mokyklų tink 
lą ir gimnaziją. Suomijon at
eina okupuotos Estijos televi
zijos programos. Be abejojimo 
estai pagauna ir suomių pro
gramas. Vienas estų vadas Bes- 
sui pareiškė, kad Amerika tu
rinti kaltės dėl dabartinės būk
lės Pabaltyje. Roberto Sher- 
woodo autoritetingas veikalas munistėlių ir tautiškosios vi- 
“Roosevelt and Hopkins” pa- suomenės, kuri šiandien vis dėl- 
sakoja, kad Teherano konferen
cijos metu (lapkr. 1943) Stali
nas sykį posėdžiui pareiškė: 
“Pabaltijo kraštai gyventojų va
lią pareiškė ir nubalsavo prisi
dėti prie Sovietų Sąjungos”. To
dėl, girdi, būklė esanti išspręs
ta. Rooseveltas, ChUrchillis ir 
jų patarėjai to hėužginčijo. Rei
kalą tylomis praleido. Stalinas, 
gali būti, pamanė, kad ir atei
tyje kiti tylės.

Bessas sako, nesutikęs nė vie
no pabaltiečio, manančio, kad 
išlaisvinimas ateis netolimoje 
ateityje. Greitą išlaisvinimą at
neštų kitas pasaulinis karas. Iškilmingąją dalį užbaigė vys- 
Viėnas profesorius, kurį ,bolše- kūpąs dr. Kampe įspūdingu 
vikai laiko Pabalty dėl jo.aukš- ir apaštalikiškuoju palai- 
to mokslo, tarė: “{vykiai ver- ’ minimu. Vėliau jaunimas gavo 
čia mus laukti na rytojaus, bet **ek užkasti ir apie porą 
tolimesnių dienų. Juk sykį jau valandų parodyti savo vikrumą 
išgyvenome 200 metų rusų vai- *r ener£ij3 šokių salėje.
dioįe". Rusų politika per tą lai- Vasario 16 gimnazijai atga- 
ką negi buvo pastovi. Ji kito, benti iš Huettenfeldo į Frank- 
Todėl mūsų dauguma turi viltį, furtą L. S. kuopų lietuvių kuo- 
kad apšvietos išplėtimas rusų pa Schwetzingene parūpino pa- 
visuomenėje juos padarys pa- togius autobusus iš amerikiečių 
kantesniais, ir gal jie leis- tau- armijos.

to vyrauja".

porą dainų 
Lenkai davė 
nepasižymin- 
dainų ir šo-

LIETUVIAI.
(atkelta iš 2 psl.) 

bei dar išpildyti 
virš programos, 
gana ištęstą, bet 
čią aukštu lygiu
kių programą. Vengrai mėgėjiš
kai sudainavo porą dainelių. 
Kinietis iš Hong Kongo atliko 
solo partiją kinietiškai. Puikiai 
pasirodė Sudetų vokiečių jauni
mo grupė su savo dainomis ir 
šokiais.

L. B. (ELI)

ALĖ RŪTA

ŽVAIGŽDĖ
VIRŠUM
GIRIOS

— Štai tau! — Sudavė žvaigždonė delnais į 
šlaunis. — O džiaugiausi, kad lijundra visus iš savo 
pašalės į trobą atgal parvarys.

— Tai kas, motule? Mes audeklą, vistiek, suver
sim. Abi su Tylone. O Rindė garūnkščių, kaip apy
nio spurgų, priverps...

— .0 tu Į kas ketvirtą nytį tepataikysi, kai Sar- 
gūnas prie židinio sėdės, — atsikirto Rindė.

Rindė pakilo nuo ratelio lengvai ir džiaugsmin
gai, lyg būtų tik ir laukusi progos pajudėti, per- 
skriejo per trobą, net židiny liepsna linksmai plas
telėjo. Nei minutė nepraėjo, nei, rodos, durys ne
girgžtelėjo, taip lengvai ji išnyko ir grįžo; pasiėmė 
ant sienos kabantį tą patį puodelį, iš kurio gėrė 
Uoktė, ilgai juo suko vandenį liepiniam kibire, sto
vinčiam ant galo suolelio, kaip tik prieš langutį. Il
gai gurkšnojo, langelio tamsią kiaurymę akimis gręž
dama, ar nesujuoduos ateinantis šešėlis.

— Dėkui, Rihdele, — pasakė garsiai Miltautas,

— Sakų žibintėlį pasikabinkit, kad šviesiau te
nai jums būtų. Ir nesikapokit žodžiais, dukrelės, kaip 
lijundra į sienas: — žvaigždonė išlygino nugarą ir _
pečius, galvą pakėlė tiesiai į vilnų kuodelį. Sargis jau pasilenkęs po suolu ir viena ranka glostydamas mie-
buvo loti nustojęs, prieangy sučiukšėjo žingsniai. gantį žaltį-

Kad tik sūnelis išgytų, jos belikęs vienturtėlis, jos — Kasgi daugiau: Sargūnas! — metė Rindė tam- Rindė krūptelėjo. Pažvelgė į seseris, į motiną,
didžiausias iš visų vaikų rūpestėlis ir užvis didžiau- — krestelėjo juoku Uoktė. nežymiai atsiduso ir grįžo prie savo ratelio.
šia, neperregimo, šiurpaus liūdesio liečiama, meilė. — Iš nevikrių žingsnių atrodė, kad Jogintas ... — Ir nepatingėjai tokioj šlapioj ledinyčioj per

— Vis tas Rimgaudas! Sveiksta, ko dau- sias akis į Uoktę. laukus čiaužti? — Neatitraukdama akių nuo tekančios
giau bereikia? — Nekantravo Rindė. —- Motulė pir- — Ogi dėdė Miltautas! — išskėtė rankas žvaigž- iš kuodelio vilnų srovės, prašneko žvaigždonė.
ma pati numirs, juo taip besirūpindama! O ko jam donė lyg nustebdama, lyg į save svetį globdama. — — Ogi nusisėdžiu vienas savo vilkinyčioj! Pri
reikėjo valkiotis po meškų takus? Prašom, labai prašom! Sėskitės, būsit svečias ... pyniau krepšių galybes. Atitempiau ir jums porą. At-

žvaigždonė krtpteUjo. _  _____ .„a,z., rasi kampe už durų.
— Nei aš rūpinuos juo daugiau, nei ką, — ramiau-
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mano trobelės! O kai iŠ abiejų pusių pasimainydami 
mėgina klibinti, tai dar palauk! Negudrūs ir vėjai. 
Tik dar geriau suramsto, sutupdo į kimsynę. Ateina 
pavasaris ir vėl, žiūrėk, mano žirgeliai pašiūrėj links
mi kaklą ries, į upelį žvalgysis. Trobelė sau stovė
jusi stovės, kad ir vėjų apipešiotu kuodu. Taigi, taigi 
Sakau, dar mano amžiui gal ir tos sukrypėlės pa
kaks. Sulig manim ir mano trobelė.

— Kad tamsta, matai, prižiūri, kampus užkam
šai, duris, va, pernai iškrypusias, susitaisei, tvorelę 
šitokią gražią užsitvėrė!. Jaunuoliai gali pasimokyti.

— E, žvaigždone, negirk! Senas trapas ir tiek.
Iš jauno tai gali dar šio ir to laukti, o iš seno ... 
Paknapsėsi dar metelius, pastenėsi ir ... tik pelenų
sauja.

— Visiems ateis tas laikas. Jaunas ar senas
prieina dienų galą; kaip kam skirta.

— O nuobodumas vienam! Taigi, ir nepabaigiau
sakyti. Sėdžiu, sėdžiu visas aštuonias dienas, knebi- 
nėju, dirbu. Gyventi reikia, kol gyvas. Dainuoju sau,

_ .. . ... , __ iuiuiįr: ux urnų. su žalteliu pasišneku, kartais su vėlelėmis po žodį
. _Jei os’ motere^es . egreitai pratarė Mil- — Dėkui, Miltautai. O jau reikėjo. Rengiausi persimetu ... Bet vistiek, matai, vienas. Kol gyvas, 
tautas. Pirma kojas pne durų ražu nusitrynė, misi- p^igsu. Tai, nore pri^
ėmęs dapių kepurę ant suolelio galo pasidėjo šia- _ Na ir pakjnktų pridirbau B geriausios £ntųj’ eisiu pas &ėles...
pius pečius p a a. persi irau e. a”t_ nulines vydas pats nebepaspėja, tai prašė. O pridai- — Ogi seniau ir šiokį vakarų dėdė užsukdavo!...
a i ei o. aip igoms. Pnlankyti atėjau. navau dirbdamas, vėjus perrėkdamas, vilkus savo — Rindė lyg pabudo iš savo minčių, kurių metu

— Aš tik ir laukiau šitų motulės žodžių, — atsi- — Dėkui. Miltautai. Dėkui už gerą širdį. — tiesiai kaukimu prišaukdamas. Aną vakarą tik neišpjovė ma- visą laiką šypsojos. Uoktė su Tylone kalbėjosi tar-
liepė Uoktė, baigdama dėti nuplautus dubenis ir laikydama galvą, pratarė žvaigždonė. — Geresnis. no avelių. Atradau įsikasta beveik kiaurai; jau mėš- pusavy, kartais garsesniu, bet nuobodžiai vienodu
šaukštus į lenkyną galinėj sienoj, prie durų. — Rin- Uepkauliai kosulį apstabdė, gluosnių metūgėmis lū- lai pradėję į duobę byrėti. Gerai, kad šunelį turiu. balsu pratariamos:
de. sesele, tu prikąsk savo šnektą: ne tau motulę žusį petį apdėjau, lentelėmis apspausdama. Tasai taip ėmė kaukti savo būdoj, taip skalyti, lyg
mokyti, nei brolj barti. — O aš dar kiškiataukių atnešiau. Gal patep- pats jau būtų draskomas, kad nebeiškenčiau. Išėjau

— Tai dabar užsipuolė! — Sukdama pašukas į tum, kur reikia... bent su dviem žiburiais vienoj rankoj, kitoj — rago-
storą siūlą, išpūtė lūpas Rindė. — Visi mane peša, — Dėkui. Patepsiu. Kaipgi! Gelia kaulus varg- tinę stipriai suspaudęs, Taip ir jaučiau, kad neprašy-
kaip tą mažutę Margaplunksnę! Ji kapt grūdą šen, dieniui, bet jis dar patinęs. Kiškiataukiai nepa- ti svečiai lankosi rankštis užkliuvo.
kapt ten, — o visi ją nustumia... kenks ... — Ar nebijojai, dėde? Pats vienas ... — Taigi, užsukdavau. Bet ar žinai, Rindele, kad

— Sėskitės, dėdė, būsit svečias. — Pakartojusi — Ogi žiburiai? Vilkas ant žiburio nepuola, kad dėdė Miltautas gudrus kaip žaltelis? Ogi ir pas jus 
motinos kvietimą, iš staklių iššokusi Uoktė rankšluoš- ir alkanas. Nuvijau, nutuliuojau. Nei neatsigręžda- čia nekasdien pyragai! Bet prieš devintąją dienelę
čiu nubraukė ir taip švarų suolą. Mediniu puodeliu mi nukūrė. Būta dviejų ar daugiau. Iš pėdų nebe- tai žinau, kad čia oi, oi, oi!
ji pasisėmė iš kibiro vandens, atsigėrė porą gurkš- galėjau suprasti. Tą naktį snigo, bet paryčiui vėl — Ogi va, nieko ir nėra! — nekantriai šūk- 
nių, žvilgčiodama į siaurą, kaip šerno akis, siaurą tirpti pradėjo, žinia. Kai jau į pavasarį pasinešę, telėjo Rindė, mesdama rūsčias akis durų link.
langelį, ir paskui, lengvai rąžydamasi, kiklikėlį pasi- tai ir oras į orą nebepanašus. Stūgavimas tų vėjų! — Kantrybės, sesele! — atsiduso Uoktė. .
tampydama, vėl įlipo į stakles. Grąžiojimasis! Tai iiš vienos pusės trobelę verčia, tai — Dar geriau dirbti, kai nieko nėra. — pa-

— A. kad tau! Rindele, tai gerutė. — prašneko už valandos vėl ją už kito kampo čiupinėja, barški- vargusiu balsu pasakė Tylonė.
dėdė, jau sėsdamas ant suolo, — užpūsk man žibu- na. Jeigu taip ilgai iš vieno šono papūtėtų. iš žie- — Nei Uoktės išvalytos trobos neuždulkins, — ;
rį. Už durų, priemenėj. Besikratydamas šlapius skver- mių, kur medžių didesnių nėra, neužstoja niekas, šypsodama pritarė motina.
nūs, ir užmiršau užgesyti. Visa smala išdegs. tai ir nustumtų, kaip kepurę nuo pakaušio. Tiek tos

šiai atsakė; nors tie Rindės žodžiai sukėlė joje neri
masties verpetus. — 0 tu neūžauk, dukrele, kaip, 
štai, vėjas už sienų! Sėsk, va, prie pašukų kuodelio 
ir suk tankiai, nesidairydama.

— O ji vistiek, matai, kapsi į visas šalis... — 
nusijuokė Uoktė.

— Tau, sesele, vis mane pajuokti. Jaunesnę ... 
Rindė ėmė šniukšti nosim.

—- Na, na! — Pakėlė žvaigždonė galvą. — Vi
sos vištos geros, jei tik deda. Ir nekvarksėkit! O tai
plunksnas pameeit pačias gražiausias .

— Jau Sargis loja, — nepakeldama galvos nuo 
skieto, pratarė Tylonė.

Uokte šokterėjo pas ją į stakles.
— Ateina kas!

— Paduok dvi poras.
— Atburk giją.
— Nytį! Pastumk, nepasiekiu.
— Užkliuvo skiete. Palauk. Pažiūrėsiu, gal ga-

f
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RŪTA KILMONYTĖ

Rūta Lee-Kilmonytė
"Movie Stars" žurnalas gegu

žės mėn. Įsidėjo straipsni “Re
ligija tarp kino artistų”. Ten 
suminėta ir Rūta Lee Kilmo- 
nytė. Įdėta jos nuotrauka ir pa
sisakymas apie religiją. Rašo, 
kad Rūta Kilmonytė yra kata
likė, priklauso šv. Kazimiero 
parapijai Los Angeles, kur vi
sos pamaldos būna lietuvių kal
ba.

Toliau Rūta Kilmonytė sako, 
kad tikėjimas teigiamai veikiąs 
žmogų. “Laikydamasi religijos. 
— sako Rūta. — aš turiu kiek
viena dieną apie ją pagalvoti. 
Tai yra didelė vadovaujanti jė
ga gyvenime. Kitas atlieka re
liginę pareigą tik sekmadieniais, 
aš gi dažnai ir paprastom die
nom užeinu Į bažnyčią pamąsty
ti”.

Netiesioginiai su religija ji 
riša ir savo karjerą filme. Prieš 
keliolika metų jos motina, ka
da dar visi gyveno Montrealy- 
je. paskaitė lietuviškame laik
raštyje straipsni, parašytą prel 
J. Maciejausko iš Los Angeles. 
Motina parašė prelatui laišką, 
ir taip užsimezgė pažintis. 1946 
ji norėjo aplankyti Kaliforni
ją ir prelatą, bet prelatas juos 
pakvietė visai persikelti į Kali
forniją. Tada Rūtos tėvas, siu
vėjas. pasiuvo prelato drabužį 
ir pasiuntė prel. J. Maciejaus- 
kui. Prelatas jau sunkiai sirgo. 
Rūta jo nebematė gyvo, nes 
jis mirė dar prieš jų persikė
limą i Kaliforniją. Prelatas pra
šė palaidoti jį dovanotoje su
tanoje.

“Be tos pažinties su prel. J. 
Maciejausku. — sako Rūta Kil
monytė. — mano tėvai nebūtų 
kėlėsi iš Montrealio Į Kalifor
niją, o aš niekada nebūčiau tu
rėjusi galimybės savo laimę iš
bandyti kino mene. Viskas pra
sidėjo nuo motinos laiško pre
latui".

Gražiame Maine krašte. 
KENNEBUNKPORT, Me. 
vasarvietėje, prie Atlanto

BERNIUKŲ STOVYKLA
vado v. Tėvų Pranciškonų.

prasideda liepos 1 ir baigiasi 
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.

Dėl informacijų rašyti:
Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 
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Mano veidrodis ir aš
Kone kiekviena moteris prieš 

veidrodį taiso savo veidą. La
biausiai tuo susirūpinusios mo
terys, kuriom reikia stoti prieš 
filmų kameras ar prieš visą pa
saulį. Jei lūpos per plonos, prieš 
veidrodį jas išpučia. Jei smak
ras per riebus, iškelia galvą 
aukštyn, ir smakras paaštrėja. 
Beveik kiekviena išplečia akis. 
Jos niekada nėra per didelės. 
Tai veidrodinis moters atvaiz
das: akys, nosis, lūpos. Už jų 
prasimuša asmenybė. Po ilges
nio laiko apsipranta ir nori ją 
pasilaikyti.

Tačiau sunku atsilaikyti prieš 
veidrodį. Be jokio pozavimo 
skersa akimi pastebi save krau
tuvės lango stikle: plaukai vė
jo pašiaušti, susikuprinusi, suk
nelė gerokai per ilga. Netikėtai 
padaryta nuotrauka gegužinėje 
ar ilgesnis žvilgsnis į save tri- 
gubame krautuvės veidrodyje 
kalba labai nesmagiai. Sakytu
me. lyg kokio sadisto paruošti 
vaizdai. Prislegia nusiminimas.

Tokios akimirkos kiekvieną 
moterį verčia susimąstyti:

Kaip aš atrodau kitiem?
Manau, kiekviena norėtų tu

rėti slaptą savo filmą, nepozuo
tą, neparuoštą. Norėtų užsida
rius jį pamatyti ir pastudijuo
ti. Save iškritikuoti. Pataisyti 
judesius ir įpročius. Padaryti 
juos kaip galima gražesnius ir 
patrauklesnius.

Tuo tarpu turime eiti į vie
šumą su tokia išvaizda, kokia 
ji yra. Be jokių filminių išdai
gų ir šviesos efektų, kurie pa
rodytų mūsų nosį iš gražiausios 
pusės. Ir be režisoriaus, kuris 
pasakytų, ką daryti, kaip lai
kytis.

Savaime aišku, kad norime 
būti natūralios, paprastos, ir, 
svarbiausia, tuo kas esame. Nors 
tai priklauso tik nuo mūsų, ta
čiau moderni moteris gali sau 
rasti pagalbos įvairiuose nau
juose išradimuose.
KAS YRA GRAŽI MOTERIS?

Nėra jau taip paprasta pa
sakyti, kas yra graži moteris. 
Ji sudėtinga. Sudėta iš daugelio 
sluoksnių, kaip medžio kamie
nas. Yra dvasia, lyg medžio šer
dis. apie kurią suklotas geros 
sveikatos sluoksnis. Tie du da
lykai šviečia per visus kitus 
sluoksnius. Juos sudaro kūnas 
su raumenimis, oda. plaukai ir 
nagai. Viršutinis sluoksnis pri
einamas kosmetikai. Nors tai 
dirbtina, bet jeigu tinkamai pa
naudota. labai svarbu. Svarbus 
ir neregimas kvepalų apklotas. 
Jis visumą daro nepaprastai pa
trauklią. Visa tai yra papras
ta. bet kartu ir komplikuota, 
nes tai — moteris.

Grožis yra dar kažkas kita. 
Tai gražus visa ko junginys. 
Kai kurios pačios žaviausios pa
sauly moterys neturi jokio ste
buklingai taisyklingo ar gra
žaus bruožo. Tačiau veido, gra
cijos. balso, judesių proporcija 
ir fizinio spindėjimo harmo-

GERESNEI NUOTAIKAI
Venta klausia savo draugę;
— Kaip tau sekasi dirbti su 

tuo senu krienu9
— Labai gerai. Maro bosas 

dažnai sako; dirbkime nepra
rasdami giedrios nuotaikos!

— Ir tu dirbi?
— Ne. Jis dirba, o aš nepra

randu nuotaikos.
Teta Emilija nusiskundė kepė

jui:
— Jūsų pyragaičiai darosi 

vis mažesni ir mažesni. Galiu 
jau vienu kąsniu praryti.

— Tai nepriklauso nuo py
ragaičio.

Melanija, žymi veikėja, at
skridusi paskaitos laikyti, pasi
tikta parengimo pirmininko, ku
riam pastebėjo: 

ninga visuma sudaro tą jungi
nį. kuris duoda grožio efektą. 
Tokios moters spindesį pastebi 
pirmiau, nei jos akis ar lūpas.

KODĖL MOTERYS NORI 
BŪTI GRAŽIOS?

Už šio noro slypi gilios pa
sekmės. Moteris niekada nepa
sieks tikrojo grožio, jei rūpin
sis tik viršutiniu savo grožiu, 
jei kokiu minko paltu norės su
kelti kitų moterų pavydą. Nors 
ir gerai atrodys, bet tik pavir
šiuj. Gal ji pereis per gyve
nimą blizgėdama, tačiau nie
kada nešvies ir, sulaukus vyres
nio amžiaus, vargu ar turės 
draugų.

Artistės, dainininkės, šokėjos 
nori būti gražios, nes to reika
lauja jų profesija. Bet ir kiek
viena moteris nori būti graži, 
nes ji turi įgimtą norą patikti 
vyriškai giminei.

Gražaus prigimimo moteriai 
tereikia grožį išryškinti, kad 
jis nežūtų per apsileidimą. Jai 
daug lengviau, nei tai, kuri sa

NAUJA “MOTERIS”
Šiomis dienomis pasirodė 

“Moters" žurnalo 2 — balan
džio - birželio — numeris. Pir
muoju straipsniu spausdinamas 
vysk. V. Padolskio žodis, kuris 
gegužės 1 buvo perskaitytas į 
Lietuvą. Tai paskutinis vysku
po straipsnis prieš jo mirtį. 
Atskiru straipsniu supažindina
ma su karalienės Elzbietos n 
šeima. A. Pliateris rašo apie 
Emiliją Pliateraitę 1831metų 
sukilime. Elena Gimbutienė tę
sia Tapilės rūpesčius; spausdi
nama Stasio Pilkos pasaka — 
Laisvės karaliūnas l autorius 
šiuo metu gyvena Australijo

— Aš norėčiau su jumis vie
na važiuoti ir kiek susikaup
ti. Ar rieko daugiau nebus?

— Gali būti. Bet jei neno
rite. kad būtų, iškiškite galvą 
iš mašinos, ir niekas kartu ne
norės važiuoti.

Viešnia muzikė giria šeimi
ninkės dukrelę, kuri pasisiūlė 
paskambinti:

— Puiku, dieviška, stebuk
linga. tikras technikos stebu
klas!

— Prašau taip manęs negir
ti. Aš dar neskambinu dieviš
kai . . .

— Aš to nesakau, aš giriu 
pianiną, kuris atlaiko tokį skam
binimą. 

vo užslėptą grožį turi surasti 
darbu ir rūpesčiu. Taigi, pati 
save gražinanti moteris sukuria 
lyg kovos lauką. Laimėjusi ko
vą ir pasiekusi rezultatą, mo
teris turi džiaugsmą ir pasiten
kinimą. Gi laimingos ir paten
kintos moters gera nuotaika vi
suomet pasitarnauja jos išvaiz
dai. Pasitenkinimas, toli gražu, 
nėra išdidumas. Išdidi gražuo
lė nemaloni nei akiai, nei ner
vam.
MEILĖ IR JUODAS ANČIUKAS

Meilė yra didelis ir svarbus 
akstinas grožio pabudimui, bet 
kartais ir nuoširdus pagyrimas 
ar draugiškas patarimas paža
dina norą susirūpinti savo iš
vaizda.

Juodojo ančiuko pasikeitimas 
į gulbę, toli gražu, neįvyks be 
mūsų pačių pastangų. Ramiai 
panagrinėkime savo teigiamas 
ir neigiamas savybes ir nepul
kime į neviltį. Nebijokime pa
žiūrėti teisybei į akis ir nenu
siminkime, jeigu rastume, kad 
nosis per ilga, veidas bespal- 

je): V. Anysienė rašo apie kū
dikių maitinimą. Apžvalgų sky
riuje randame tremtinės skun
dą iš Sibiro, išeivės takais, mo
terys plačiame pasaulyje, šalpos 
reikalai. V. Lozoraitienė rašo 
apie Salomėją Nerį.Argon V. 
Dailydė — Mūsų darželis, su
pažindinama su Kanados Lietu
vių Katalikių Moterų Draugijos 
veikla, grožio ir šeimininkių 
kampeliai. Eilėraščius spausdi
na: Janina Narūne — Motinai 
Lietuvoje. Prisikėlimas. Motulė 
mano, Jie ėjo du: Marija Aukš- 
taitė — Baisiojo birželio kar
žygiams. Birželi; Marija Jasie- 
nė — Marija, labai meldžiu; 
Tau. broliuk, sesute (eilėraštis 
atsiųstas iš Lietuvos)

“Moterį" redaguoja Izabelė 
Matusevičiūtė, leidžia Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija-

— St. Korsokaita - Pacevi- 
čienė gavo dantų gydytojos dip
lomą Adelaidėje. Australijoje. 
Gimnazija l’aigė Panevėžyje 
1939. o dantistės mokslus bu
vo išėjusi Kaune 1943. Austra
lijon atvyko 1949.

— Vaclava Meiluvienė iš 
Detroit. Mich.. odontologijos 
mokslus antru kart baigė Hali- 
faxo universitete. Kanadoje. An
ksčiau juos buvo užbaigusi Ham 
burge, Vokietijoje. Mano įsi
kurti Toronte. 

vis, plaukai neįdomūs, figūra 
stambesnė nei pageidaujame. 
Taisyklinga tiesia laikysena ga
lima atrasti ir išryškinti gražų 
sprandą ir kaklą, pasiją krūti
nes liniją, pritaikintu drabužiu 
galima pabrėžti ploną juosme
nį. Tinkamai panaudota kosme
tika galima pagyvinti tamprią 
sveiką odą. Plaukus tereikia ap
kirpti ir sušukuoti, o nuo to 
neretai net nosies išvaizda ga
li pasikeisti. Įdomi kojinių spal
va ir geri batukai gali atrasti 
gražias kojas. Sutvarkyti anta
kiai padidina akis ir 1.1.

Atskiros grožio detalės riša- 
si vienos su kitom. Jei pasiekė
te gerų rezultatų šukuosena, bū
tinai turite peržiūrėti savo na
gus ir nesigailėti jiem gero ma
nikiūro. Jei jūsų plaukai, nagai 
ir veido oda bus be priekaiš
to, savaime stovėsite tiesiau, 
ir laisviau skambės jūsų juokas. 
Iš negrožio pesimistės galite 
tapti grožio optimiste, ir jūsų 
išvaizda bus žavi.

KETURIOLIKTAS SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS
Nek. Pr. Marijos Seserų rė

mėjų 14-sis seimas įvyko gegu
žės 15. Į žiedais pasipuošusią 
Putnamo seserų sodybą suva
žiavo rėmėjai iš įvairių lietu
vių kolonijų.

Seimas buvo pradėtas šv. mi- 
šiomis, kurias aukojo tėv. Ju
venalis Liauba, O.F.M. Jis taip 
pat pasakė ir tai progai pri
taikintą pamokslą.

Po pietų prasidėjo seimo po
sėdis. kurį atidarė rėmėjų pir
mininkas K. Mockus, primin
damas, kad šie metai yra lie
tuviams skaudžios sukakties me
tai, nes jau 20 jų praėjo, kai 
pavergtas kraštas kenčia sunkią 
bolševikų priespaudą.

Seimui vadovavo d r. O. La
banauskaitė (Nevv York). Pre
zidiumą sudarė prel. Pr. Juras, 
kun. J. Švagždys, Stapulienie- 
nė ir W. Šimkus. Sekretoria
vo Pr. Keblinskas ir Z. Kuci- 
nienė. Rezoliucijų komisiją su
darė: V. Kulbokienė, dr. P. Ka
ladė ir sesuo M. Paulė. Manda
tų: Šimkienė, Brazauskaitė ir 
sesuo M. Anetta.

Kongregacijos vardu kalbėjo 
Motina M. Aloyza, sveikino ir 
džiaugėsi nuveiktais darbais. Iš
reiškė gilų savo dėkingumą už 
rodomą kongregacijai nuošir
dumą. Trumpai nupasakojo apie 
rėmėjų veiklą Chicagoje, To
ronte ir Montrealyje. Jau daug 
kas padaryta, bet dar daug dar
bų laukia ir seserys mėgina, 
neapsisunkindamos pačios sa
vęs ir kitų, visus tuos darbus 
nuveikti su Dievo ir gerų žmo
nių pagalba.

Motina Cecilija sveikino sei
mą Nukryžiuotojo Jėzaus Kon
gregacijos vardu ir džiaugėsi 
pasiektais laimėjimais ir priža
dėjo savo malda remti visus 
seselių darbus.

Kun. J. švagždys, Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų kapelionas 
Brocktone. džiaugėsi, matyda
mas gražų būrelį, remiantį vie-

ATEITININKĖS sendfaugčs Marianapolyje gegužis 29. 
Nuotr. B. Kerbelienės.

PREL. PR. JURAS, rėmėjų pirmininkas, ir dr. O. Labanauskaitė, .suva
žiavimo pirmininkė. Nuotr. B. Kerbelienės.

PUTNAM, CONN.

na iš lietuviškiausių tvirtovių, 
kur mėginama išlaikyti sava 
kalba, savi papročiai ir visa, 
kas tik miela lietuviškai šir
džiai.

Telegramomis seimą sveiki
no Chicagos valdyba, prel. K. 
Vasys, kun. J. Steponaitis, kun. 
V. Dabušis, kun. Z. Smilga, kun. 
T. Narbutas, kun. V. Valkavi- 
čius, Jakubaičiai, Miciūnai, tė
vai marijonai.

Draugijų bei gildos skyrių 
vardu sveikino Watkins — Wor- 
cester, Vaitkus — Waterbury, 
Šimkienė — Boston, tėv. Juve
nalis Liauba — tėvų pranciš
konų vardu, kun. V. Martinkus 
— Providence, Z. Kucinienė — 
Brockton.

Dr. Ona Labanauskaitė, sei
mo pirmininkė, kuri seimą vedė 
tikrai linksmoje' ir pakilioje 
nuotaikoje, kalbėjo labai svar
biu senelių ligoninės reikalu. 
N. Anglijoje kaip tik šitokių 
namų labai stinga ir Putnamo 
seserims kaip tik geriausiai tin
ka šia įstaigą įkurti, nes jų 
steigėjas yra išryškinęs vieną 
iš svarbiausių tikslų — rūpin
tis tais, kurie daugiausia glo
bos yra reikalingi, o seni ir ma
ži kaip tik tos pagalbos dau
giausiai reikalauja.

Kun. V. Paulauskas, senelių 
prieglaudos kapelionas, kalbė
damas nurodė, kad Amerikoje 
yra daug senų žmonių — tai 
yra tiesa, ir kad Amerikoje se
niems žmonėms kartais nėra vie 
tos namuose — yra taip pat 
tiesa. Todėl statant šiuos na
mus reikia žiūrėti, kad jie bū
tų jaukūs ir juose nebūtų vie
tos liūdnumui.

Mergaičių stovyklos reikalu 
kalbėjo prel. P. Juras. Reikia 
stebėtis, kalbėjo prel. P. Ju
ras, kad ši jauniausia kongre
gacija taip greitai plečiasi, ir ši 
vieta tarnauja tokiai plačiai a

pylinkei. Ji turi tą dvasią, ku
ri žavi ir seną ir jauną, ir to
dėl nenuostabu, kad čia suva
žiuoja iš tolimiausių Amerikos 
vietų jaunimas praleisti vasa
rų, išmokti geriau pamilti Die
vą, savo kraštą, savo kalbą ir 
savo papročius. Seserys žino, 
kad geriausia prabilti į jauną 
širdį, kai atitraukiama nuo mies
to triukšmo. Tam tikslui rei
kalinga rami, graži vietelė. Se
serys tokią vietelę jau ir tu
ri žavėtinai gražioje gamtoje 
prie ežero. Bet daug dar dar
bo ir lėšų reikia, kol šis ža
vus Dievo kampelis galės bū
ti naudojamas mūsų jaunųjų, 
dar daug reikės padirbėti, kol

(Nukelta į 5 psl.)

Nemie ir už namų
Regina Valaitytė, mokinė Ma

rijos aukštesnės mokyklos 
Chicagoje, visos Amerikos mo
kinių lotynų kalbos varžybose 
laimėjo aukso medalį. Iš viso 
varžybose dalyvavo 33.000 mo
kinių.

— Dalia Meilutė, III kurso 
meno mokyklos studentė, daly
vavusi metinėje mokyklos pa
rodoje, Toronto dienraščio “The 
Globė and Mail’ 'meno kriti
kės buvo suminėta tarp trijų 
geriausių mokinių.

— Ona Brazytė, solisto Al
girdo Brazio duktė, baigė Mt. 
Assissi akademiją Lermont, 
III. Yra gabi pianistė ir akto
rė. Toliau tęs mokslą kolegi
joje.

— Laima Kerulytė Chicago
je baigė Marijos aukštesniąją 
mokyklą. Stoja į Illinois uni
versitetą. Ji pasirodydavo tele
vizijoje su “Ateities” šokėjų 
grupe.

— Joana Beleckaitė - Vašto- 
kienė, gyv. Toronte, laimėjo 
Anglijos karalienės Elzbietos 
II vardo stipendiją 2.500 dol. 
Ontario provincijos vyriausybė 
atžymėti karalienės Elzbietos 
II atsilankymą Kanadoje 1959 
įsteigė 12 tokių stipendijų, ku
rios duodamos Kanados univer
sitetą baigusiems toliau gilintis 
savo šakoje. Joana Vaštokienė 
studijuoja mena ir archeologi
ja-

— Nora Kulpavičienė, “Mote
ries" žurnalo Kanadoje meni
nės priežiūros redaktorė, su sa
vo vyru arch. dr. A. Kulpavi- 
čium išvyko 6 mėn. į Europą 
poilsio ir studijų reikalais.

— Daina Baltramaitytė, gi
musi Elizabeth, N.J., dabar gy
venanti su savo tėvais Willovv 
Springs. III., gavo ketveriem 
metam stipendiją studijuuoti Il
linois universitete.

— V. Giriūnienė, gyv Mont- 
realyje. Kanadoje, baigusi o- 
dontologijos mokslus dar Lie
tuvoje ir praktikavusi Vokieti
joje. turėjo išeiti iš naujo vi
są kursą Dildomą gavo gegu
žės pradžioje Mano dar ruoš
tis doktoratui Iš praktikos ji 
laimėjo pirmąją vietą.

I
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LIETUVOS VYČIAI
EUCHARISTINIAME KONGRESE j 

gai ir 24 pasauliečiai. Kėliau 
tojai yra iš Ghry, Chieagof 
Brooklyno, Elizabetho, Amstes 
damo, Westfieldo, Worcesteri| 
Brocktono, Waterburio, Detali 
to, Bostono, Cambridgo, Huds| 
no ir k. Visi išskrenda spraus 
miniu lėktuvu iš Bostono li0 
pos 23.Aplankys Londoną, 
ryžių, Šveicariją, Bavariją, Ve 
neciją, Romą, Nicą, Monte Car 
lo, Liurdą ir Fatimą. Turės ne 
paprastą progą matyti pasaojj 
išgarsėjusį vadinamą Kristaus 
Kančių vaidinimą Oberammer 
gau miestelyje, kur praleis dv

Liotvos vyčių ekskursija į 
Eucharistini Kongresą prisitai
ko prie lietuvių programos, ku
ri bus paskutinėm kongreso die
nom nuo ketvirtadienio ligi 
sekmadienio. Vyčių ekskursija 
pasiliks Miunchene visą kongre-

. so savaitę (rugpiūdo 1-7). Pir
mas tris dienas aplankys Ba
varijos kalnus ir pilis — Chiem- 
see, Koenigsee, Berchtesgaden 
ir Salzburg. Paskutinėm savai
tės dienom dalyvaus kongreso 
iškilmėse. Kartu su lietuviais 
atstovais iš viso pasaulio kraš
tų dalyvaus lietuvių pamaldo
se, susirinkimuose bei Tylinčios dienas. Romoje tikisi gauti ao-J 
Bažnyčios minėjime. dienciją pas popiežių. Aplankysi

Sū ~vyčiais važiuoja^ 5 -kum—svarbesnes šventoves. mąrijonųl 
namus, šv. Kazimiero kolegiją. | 
Visur bus keliaujama lėktuvais. 1 
Kelionė truks 4 savaites, baig- I 
sis rugpiūčio 19 išskridimu iš 1 
Lisabonos į New Yorką. Iš čia 
bus galima grįžti į namus ar
ba Į vyčių seimą Worcester, 
Mass.

Kun. A. Kontautas praneša, 
kad ekskursijoj dar yra 5 vie
tos neužimtos. Kas norėtų da
lyvauti, gali rašyti tiesiai kun. 
A. Kontautui, St. Peters Church 
So. Boston, Mass. Jis mielai 
suteiks platesnes informacijas;

(B. S.)

CLEVELAND, OHIO

Protestas pavergėjams

Birželio mėn. 19 d. 10:30 vai. 
šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje bus iškilmingos mišios už 
nužudytus, mirusius ir ištrem
tuosius į tolimuosius Sibiro plo
tus. Pamaldose kviečiamos lie
tuvių organizacijos dalyvauji 
su vėliavomis.

Pamaldoms pasibaigus, visi 
... eis i bažnytinę aikštę, kur, ma

šinas dekoravus tautinėmis vė
liavėlėmis. visi vyksta Į lietu
vių kultūrinį darželį, kur bus 
pasakytos kalbos ir priimtos re
zoliucijos.

Nepaliaujamos Pagalbos liet, 
bažnyčioje pamaldos 10 vai. 
Toj bažnyčioje dalyvavę, pa
maldoms pasibaigus, mašinas 
dekoravę tautinėmis vėliavėlė
mis, vyks į lietuvių kultūrini 
darželį' bendram minėjimui.

Mūsų visų šventa pareiga da
lyvauti birželio minėjime ir iš
reikšti protestą pavergėjam.

Clevelando Amerikos Lietu
vių Tarybos Valdyba

NEW HAVEN, CONN.

Alfonsas Makauskas Makoski, 
iš Brandford, Conn.. paskirtas 
JAV Laivyno naujokų komisi
jos vadu. Jis yra čia gimęs ir 
augęs lietuvis. Laivyne ištarna
vęs virš 20 metų. Per antrą 
pasaulini karą buvo Europos ir 
Azijos vandenyse.

Mirė paskutinėm dienom ke
turi senosios kartos lietuviai: 
Izidorius Gvildys, Vladas Sta- 
dalninkas, Agnė černauskienė, 
Juozas Petraitis.

LEIDO STATYTI KOPLYČIĄ

PUTNAMO seserų rėmėjų naujoji valdyba su pirmi ninku prel. Pr. Juru. Nuotr. B. Kerbeiienės.

PARAPIJOS MOKYKLOS TRADICINIS VAKARAS

Sesery...
(Atkelta iš 4 psl.) 

miškai galės aidėti lietuviška 
gražia dainos meliodija ir jau
natvės krykštavimais.

Sudaryta nauja centro val- 
I dyka, į kurią įtraukiama dau

giau narių, kad būtų ge- 
į riau įmanoma atlikti gyvena- 
| mojo meto jai statomus užda- 
| vinius. | naują centro valdy- 
t bą įeina: prel. P. Juras (Law- 
I nence) — pirmininkas, K. Moc- 
f kus (So. Boston) — vice

pirm., M. Watkins — vicepirm. 
į (Worcester), Z. Kucinienė — 
Į sekr. (Brockton), Sesuo M. Au-

— ižd. (Putnam), Zr Kul- 
| bokienė (So. Boston) ir Pr. Pau- 
| liukonis (Worcester) — korės- 
| pondentai, kun. V. Martinkus 

(Providence) ir W. Šimkus (New- 
town) — iždo globėjai. Kiti 
nariai: J. Giedraitis (Hartford), 
dr. P. Kaladė (So. Boston), M. 
Karinauskienė (Waterbury), Pr. 
Keblinskas (Brockton). dr. O. 
Labanauskaitė (Nėw York), B. 
Mičiūnienė (N. Britam), S. Šim
kienė (Hartford), A. Žemaitai- 
tienė ir V. Vaitkus (Waterbu- 
ry).
Rezoliucijų komisija pasiūlė ir 

susirinkusieji priėmė nutari
mus, kuriais prašoma:

1. Nekalto Pr. Marijos sese
ris išplėsti savo, veiklą dides
niuose Amerikos lietuvių cen
truose, steigiant vaikų bei jau
nimo auklėjimo srityje lietu
viškus, religinius bei kultūri
nius židinius.

2. Prašoma visus 
narius — rėmėjus ir
tu visą visuomenę skirti savo 
maldas už persekiojamą Baž
nyčią, Lietuvos laisvę, teisingą 
taiką.

3. Prašoma padėti seserims 
pastatyti lietuviams seneliams 
ir kitiems ligoniams slaugymo 
namus Putname.

IŠ VISUR
— Liet. Krikš. Demokratų S- 

gcs konferencijoje Toronte ge
gužės 28-29 išrinkti Į c. valdy
bą: dr. V. Litas, P. Maldeikis, 
J. Pabedinskas, J. Paškus, St. 
Rauckinas, A. Repšys, dr. K. 
Šidlauskas. P. Vainauskas, kan. 
V. Zakarauskas, A. Žemai
tis. Visi, išskyrus Pr. Vainaus
ką. iš Chicagos. Pirmininku pa
lieka dr. K. Šidlauskas. Revi
zijos komisija sudaryta Cleve- 
lande: St. Alšėras, P. Kliorys, 

_ J. Staniškis, Garbės Teismas , 
New Yorke: St. DzikaŠ, A. Gra- 
žiūnas, St. Lūšys.

— Dr. Antanui Minkevičiui 
Lietuvoje suėjo 60 metų. Yra 
mokslininkas botanikas, profe
soriauja Vilniaus universitete. 
Baigęs 1928 Kaune gamtos 
mokslus, daktaro laipsnį gavo 
studijuodamas Šveicarijoje. Lie
tuvos universitetuose Kaune ir 
Vilniuje darbavosi nuo 1937.

— Los Angeles ALR Katali
kų Federacijos skyriaus naują 
valdybą sudarė pirm. Vincas 
Kazlauskas, vicepirm. Ignas Me
džiukas ir Leonardas Valiukas,- 
iždin. Antanas Skyrius, sekr. 
Rita Medziukaitė.

— Prof. Balys Vitkus Chi- 
cagoje redagtmją;;Lietuvos ūkį- ?- 
nio gyvenimo apžvalgą leidiniui, 
kuris bus dalinamas tarptauti
nėje parodoje prie lietuvių pa- 
vilijono. * . *

— E. Ribokienė su dukra Vi
da, studente iš Omahos Nebr., 
lankėsi rytiniame JAV pakrašty
je, Springfield, Brocktone, Cape 
Code ir k. Ribokai turi lietu
vių rajone krautuvę, yra veik
lūs visuomeniniame darbe.

ne (1946 - 49). Gyd. A. Dai
rius, gyvendamas Worceryje, 
pasireiškė kaip aktyvus ateiti
ninkas. būdamas moksleivių a- 
teitininkų globėju. Naujam gy
dytojui linkime sėkmingai Įsi
kurti Šamo šalyje. (Pr.)

Tragiškųjų birželio dienų* 
minėjimas

rengiamas birželio 19, sekma
dieni, 5 vai. popiet Maironio 
parke. Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama kuo gausiau 
Į minėjimą -atsilankyti.

WORCESTER, MASS.Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla, kuriai vadovauja sese
rys kazimierietės. prieš moks
lo metų pabaigą, gegužės 29, 
suruošė mokinių programą. Žiū
rovų buvo pilna salė. Vaidini- 
man “PELENE (Cinderela) bu
vo sumaniai įpinta Įvairi pro
grama, kurią atliko visų 8 sky
rių ir vaikų darželio mokiniai. 
Žiūrovai gėrėjosi trečio skyr. 
berniukų (pelyčių) ir vaikų dar
želio (nykštukų) žaidimu, vaikų 
darželio mergaičių (laumyčių) 
šokiu, antro sk. mergaičių sa
dute, trečio sk. mergaičių blez
dingėle, penkto sk. berniukų 
kepurine, kitų skyrių atliktais 
čigonų, ispanų, vainikų šokiais 
bei lietuviškom dainom. Pažiū
rėti buvo atsilnakęs klebonas 
kun. J. Bakanas, vikarai — kun. 
J. Jutkevidus ir kun. M. Tamu
levičius, Marianapolio vidurinės 
mokyklos direktorius J. Pet
rauskas. Prel. Pr. Virmauskis 
iš So. Bostono tarė žodi, ragin
damas lietuvius katalikus leis-

reiktų sekti apsileidusiais, bet 
mokytis iš gražesnių pavyzdžių.

Ateitininkų šventė
šiėrnet Worcestėrio mokslei

vių ateitininkų prof. St. Šal
kauskio kuopa šventė savo tra
dicinę pavasario šventę drauge 
su Bostono. Brocktono ir Wa- 
terburio kuopomis gegužės 29 
Marianapoly. Tik gaila, kad da
lis vyresniųjų ateitininkų dėl 
parapijos mokyklos vakaro ne
galėjo dalyvauti gražiai sureng
toje ateitininkų šventėje, kuriai 
vadovavo Bostono ateitininkų 
sendraugių pirm. dr. P. Kala
dė. Marianapoly jaunesnio atei
tininko įžodį davė Julė Pau- 
liukonytė, Juozas Pauliukonis 
ir Gintarė Repšytė. Kadangi jie 
turėjo dalyvauti parapijos mo-
imUes no^ngm^ldn ^na ir seneliai, gyvena Stough- serų pastangas įrengti jaunimo
imties Keliūtoj po pamauni haval„u stovvkla “Viliia”. ‘
atskirai davė jzodi ir jų globė
jos Gražinos Pauliukonytės bū

ti savo vaikus tik į katalikiš- vo Parverž^ i Worcesteri.

seserų
kartu

Stoughton, Mass.
šeštadieninė lituanistikos mo

kykla mokslo metus baigė bir
želio 4. Įteikta visiem Įvairių 
dovanų. Dar numatoma bendra 
iškyla į Atlanto pamari.

Arturas Radvilas, kurio mo- A. Paremti labai gražias se-

tone. gegužės 25 gavo bakalau- stovyklą “Viliją”. ‘
ro laipsnį Loyolos universite- 5 Prašoma tęsti toliau per- 
te New Orleans. Jis yra pasižy- naj nutartą arkivysk. Jurgio Ma- 

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų metų kaip minėto vienuolyno kas mokyklas — ne tik i pra- Nauja Bendruomenės vaw$ kele^T^asTros^ stovyklų tulaiČ10’ * ^ventuo-
vienuolyne birželio 5 įvyko pa- motiniškas namas persikėlė į džios, bet ir į vidurines bei *va|dyba o 2anizarime sius, garbe; skirtą 100 dol. me-

- ' . . 4 » organizavime. tme moksio stipendiją vienai
Naujai išrinkta Bendruome- __ .. . ..

. . np. anvlinkės valdvha naci- Aleksandras Elkevičius prieš mergaitei, gyvenančiai seselių 
šeštadieninė mokykla užbai- sj,jrst^ pareigomis- pirm Vv- *ris sava*tes susilaužė ranką, vedamajame bendrabuty.

tautas Mačys, vicepirm. Pranas ’)uvo padavėju lietuvių na- § Matant didelį trūkumą pa- 
muose- šaukimų į dvasinį luomą iš lie-

Juozą Simonavičių prieš dvi tuviškos visuomenės, kreipia- 
savaites ištiko paralyžius. Gy- masi į visus tėvus ir visą vi- 
dosi veteranų ligoninėje West suomenę, prašant ne tik netruk- 
Roxbury. Jis ilgus metus dir
bo su Petru Valentu pristaty
damas į namus žibalą.

Jonas ir Elena Grigai birže
lio 4 atšventė 50 metų mote
rystės sukaktį. Bažnyčioje bu
vo mišios, kuriose dalyvavo sū
nus ir duktė ir keletas anūkų. 
Po pamaldų buvo vaišės.

Mikas

BROCKTON ,MASS.

sitarimas, kuriame aptarti pik- Brockton, Mass. Tad norima su- kolegijas, 
niko reikalai Darbo dienos sa- rengti kuo didesnį pikniką. Nu- 
vaitgalyje. Atstovų dalyvavo iš matoma priežiūrai pakviesti lie- 
Worcesterio. Cambridge, So. tuvius policininkus. Jei bus ge- 9® darbą
Bostono, Norwoodo, Stoughto- ras oras, pamaldos bus lauke, 
no. Brocktono. Posėdį atidarė Mišias aukoti ir pamokslą pa-
rėmėjų pirmininkas kun. Alber- sakyti pakviestas kun. A. Kon- baigė savo darbą. Mokykla vel
tas Kontautas. pakviesdamas tautas. Kviečiami Brocktono or- kė dviejose vietose — Aušros 
kun. J. Švagždi sukalbėti mal
dą. Pirmininkavo Ip. Moncevi- 
čius. Vienuolyno viršininkė Mo
tina Cicilija pranešė, kad Bos
tono kardinolas Richardas J. 
Cushing leido planuoti koply
čios statybą. Lieka parinkti var
dą (gal Sopulingosios Motinos), 
stilių ir architektą. Pageidau
ta. kad būtų apsistota prie lie
tuvio architekto, kuris be ka- Susirinkimas baigtas malda,
talikiškos dvasios dar įpintų ir 
lietuviškų motyvų.

šiais metais ruošiamas jubi-
lėjinis piknikas, nes sueina 15

valdyba

šeštadienį. gegužės 28, litua- Račiukaitis n? Vytąs Pajaujis, 
nistikos šeštadieninė mokykla sker. Stasys Raudonis ir ižd.

(W.)Vladas Gedmintas.

kestras ir So. Bostono CYO
kestras. Vaikams rengiama at- jose. Mokė kun. J. Steponaitis, 
skira programa. Aptarti ir ki
ti smulkūs su pikniku susiję 
reikalai.

Propagandai ir skelbimams 
pravesti išrinkta: Willy Gors- 
kis. Milerienė, Zuzana Baraus
kienė.

or- Vartų ir šv. Kazimiero parapi-

J. Baškys, V. Mačys, St. Rau
donis, Pr. Pauliukonis ir nuo

Naujas gydytojas 
Alfonsas Dainius

Gegužės 31 iš Vokietijos at
vyko baigęs Miuncheno univer-

pusės metų deklamacijų bei vai- sitete medicinos studijas Alfon- 
dybos vyresnius mokinius la
vino Pr. Račiukaitis. Mokinių 
per abi mokyklas lankė apie 
40. Galėjo būti tris kart dau
giau. Gaila, kad nemaž tėvų 
lituanistinio mokymo neiverti-

sas Dainius su savo šeima. Gy
dytojas A. Dainius Į Worces- 
terį yra atvykęs 1950 ir čia 
dirbo vienoje Įmonėje. Susitau
pęs pinigų. 1958 rudeni su šei
ma išvyko baigti pradėtų me-

dyti. bet skatinti ir ugdyti pa
šaukimus.

Posėdis baigtas malda ir Lie
tuvos himnu. Po posėdžių se
selių auklėtinės atliko labai gra
žią meninę dalį — “Užburta 
šalis”. Naujų šokių ir dainų py

nė visus nuteikė maloniai.
Po pertraukos dalyviai rinko

si gegužinėm pamaldom padė-
kurią sukalbėjo kun. M. Vem
brė. Visi buvo vienuolyno val
gomajame pavaišinti.

Mikas

na, nors įvairiom progom pa
kalba “patriotiškai”. Mat. kai
mynas neleidžia savo vaiko į 
mokyklą, tai ir aš neleidžiu. Ne-

dicinos studijų. A. Dainius me
dicinos studijas yra pradėjęs 
1943 Vilniuje. Toliau jas tęsė 
Tuebingene (1946) ir Muenche-

■ koti Dangiškajai Motinai už su-
— Jaunimo stovyklos meti- teiktas malones ir paprašyti jė- 

nė šventė “Dainavoje” šiemet gų ir ištvermės tolimesniems 
bus liepos 31, sekmadienį. darbams. Z. K.

— Inž. Vytautas Saliamonas 
St. Louis, Mo., Washingtono u- 
niversitete birželio 6 įsigijo ma
gistro laipsnį.

Philadelphijoįe gegužės 29 su 
situokė Algirdas Norvaiša su 
Viktutė Aleknaitė. Jungtunvės 
buvo šv. Jurgio lietuvių bažny
čioje. Moterystės sakramento 
palaiminimą suteikė kun. S. Rai
la.

— Dainavos jaunimo stovyk
los vasaros sezonas atidarytas 
birželio 11-12 Stovykloje šį 
pavasari entuziastų talkininkų 
pagalba sutvarkyti keliai, pa
plūdimys, nupiauta žolė, išvaly
ti ir kai kur perdažyti pasta
tai. Viskas rūpestingai paruoš
ta svečiam pasitikti. Nekalto 
Prasidėjimo seserys iš Putnam, 
Conn., vasaros stovyklos prie
žiūrai atvyksta birželio 15 ir 
bus iki rugsėjo 15.

— Moterų rekolekcijos Put- 
namo seselių vienuolyne prasi
dės birželio 17 d. 8 vai. va
kare. Rekolekcijų vedėjas kun. 
J. Šeškevičius. Norinčios reko
lekcijose dalyvauti prašomos 
pranešti adresu: Sisters ot the 
Immaculate Conception, R. F. 
D. 2, Putnam, Conn., telef.: 
WAlnut 8-5828.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE

Atostogavimo

Įžanga į parką 50c — Įvairios gražios dovanos bus išdalintos kaip DOOR PRIZES

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kcnnebunkport, Mę, 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas, šiemet papigintos kainos
sezonas prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 1.

Daugelio metų praktika rodo, kad tūkstančiai grįžta pa
ilsėję žavioje Maino gamtoje ir gaivinančioje jūroje, šie
met galėtumėt ir jūs būti jų tarpe. Dėl informacijų kreiptis 

FRANCISCAN MONASTERY, Krnnchunkport, Maine 
TH. WOrth 7-2011

Čia. ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose už nedidelę 
kainą ramiai pailsėsite, pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš 
visų ATLANTO pakraštyje esančių. • Tik per keletą minučių 
pėsčiam nuo vasarnamio pasiekiamas vandenynas - papludimys. kino 
teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, šaldytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. • Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto;

P. Lanys ■ 515 4fh Avė., Asbury Park, N. J. ■ PR 6-9783 
arba

P. Lanys ■ 1248 Waverly PI., Elizabefh, N. J. ■ EL 3-1169

Thompson, Conn

LIEPOS 4 D., 1960 M.

JŪROS MfiGĖJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI
KVIEČIAME PRIE ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir 0. LAMŲ vasarnamyje

11 vai. Iškilmingos SV. MIŠIOS su PAMOKSLU. Worccsterio 
Sv. Kazimiero parap. choras giedos per Mišias. IŠPAŽINTYS 
bus klausomos prieš Mišias.

3 vai. MENINE programa:
1. Kalba — John D. Adams. Rep. State cf Connecticutt
2. Tautiniai šokiai.
3. Muzikalinė programos dalis.
4 vai. prasidės ŠOKIAI prie gero orkestro.
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O KO KO?
PASIVĖLINAU,

BET PRISTATAU
Pasivėlinau dalyvauti anke

toje ryškiausiem laikraštiniam 
talentam atrinku. Ne aš kaltas. 
Aš negavau jokio paraginimo 
iš anketos organizatoriaus bal
suoti; negavau jo nei nurodymo, 
už ką turiu balsuoti. Dėl to aš 
ilgai rinkau sau kandidatą. Pas
kui, kol aš suradau tryliktą, 
kuris mano kandidatą parem
tų, davinių paskelbė. ___ j

Negerai padarė, kad manęs 
nepalaukė. Mano kandidatas to
kius aktualius visuomenės klau
simus liečia ir tokias gilias idė
jas skelbia, kad aš negaliu jo 
atsižadėti. Aš jį pristatau tie
siog neskaitančiai ir neatsilie
piančiai visuomenei. Taigi V. 
Žilinskatė iš Sovetskaja Litva. 
Prašau:

■

Iš turisto užrašu
Pagaliau išvažiavom. Autobu

so sėdynė minkšta, patogi, net 
miegas ima. Kad tik neužmirš
čiau nusipirkti užsieninių pei
liukų skustuvėliui!

Atvažiavom Į viėšbutį. Davė 
kambarį 6,5 m didumo. ' Yra 
naktinė lemputė ir rankšluos
tis. Iš grafipo išgėriau.,, pusę - 

— stiklo vandens. 15 min. nusnū
dau. Įspūdžių labai daug.

Nuėjom į teatrą, į baletą. 
Sėdėjau 7-je eilėje, vietos nr. 
94. Buvo labai Įdomu: viena 
balerina paslydo ir partrenkė 
kita. Petraukos metu suvalgiau 
ledų porciją.

šiandien pietum suvalgiau 
barščių ir keptų bulvių su mė
sa. Barščiai riebūs, bet bulvės 
be krapų. Pasiskundžiau, bet 
krapų vistiek nedavė. Paskui 
atnešė slyvų kompotą. Lūpas 
nusišluosčiau dviem servetė
lėm — jos čia tokios minkštos.

Buvom kolchoze. Pirmininkas 
vaišino alum. Išgėriau šešis stik
lus.

Kai rengėmės grįžti, nespė-
jau užimti pirmos vietos, tai 
mane labai kratė.

Buvom parodoje. Prie vieno 
paveikslo prasėdajau ketvirti 
valandos ir dėl to labai pavar
gau. Sėdėjau ir galvojau: kiek 
begalės darbo reikia, kad pa
dirbtum tokius gražius ir dide
lius rėmus!

Apžiūrėjom miesto įžymybes. 
Dideli įspūdį paliko namas, ku
riame gyveno rašytojas V. Ma
tyti, jis gerai uždirbo, jei pa-

EXČURSION TO GRAYMOORE

EVERY SUNDAY

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
1

K & K FABRICS
INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY Telefonas: ELizabeth 4-1711

Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800
VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS ir VIETINES

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

PATENKINTI

IEŠKANTIEMS

TRAKAI
VYTAUTAS BELECKAS

Box 126, Thompson, C<mn.

WATnut 3-2836

i

RAMBUSCH

RAMBUSCH

Begins Sunday. June 5th 
SPĖČIAU EXCURSIONS 
Via Deluxe Motor Coach

J. P A K N Y S

In Catholic area of Stone Ridge, N.Y. 
5 Rooms. 1*2 baths, 2-car garage. 
Three room Apartment, ten aeres. 
Workshop, excellent vvater supply. 
Outside Barboąue; $12,500. Dorothy 
King Vanderburgh. Stone Ridge, N Y 

O Veria nd 7-7172

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

vilnonės skaros ir šalikai

OWNER MAS TO SELL
On 1 aere

HOUSE OF 10 ROOMS
with 2 kitehens & 2 baths. furnished 

2 hrs. to N. Y’. City: — $6.000. 
Ben Chillura. Marlboro. N.Y.

In Catholic area of VINELAND, 
N. J. — CHICKEN FARM stocked 
and eąuipped.. 1.700—l-yr.-old leg- 
horns; motiem 8-rm. house, beautiful 
countryside,' churches. schools 5. min. 
Phila. bus passes door every tį-hr.
Sacrifice, $14,000. TAylor 5-3656 N .J. ►

Catholtcs Welcoxne
ELUE MOUNTAIN LAKĘS, N. J.

LOTS 60 x 150 FT.
Beautiful ėountry. SCO feet from 
bcach and lake. Club plan, sacrifice. 

GI 8-0362 (Staten Island)

In Catholic Area

MOR - S * M HCMFS 
Cast 57 Street & Avenue L.

Broo':lyn*s Ncwe-t
ALT. BRICK 2-FAMTLY 

6Ms and 4’į fui! ta emen
H! 4 5344

1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. f.

WINDOW 17 
BRyant 9-1000

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

darbininkas

In'CathoUc area of East S’rouds- ► 
burg, P . — JO room fuest House » 

i šuitahle for Nursing Home, Cnmp » 
i or r’.etrcnt Hiuse. 15 .icr^s of hi~h * 

l«v-d in Pocono Kountains- sprteg & » 
L dr’llcd \veIL Mušt be še n A-k n" * 
Į $25 030. Write or phone: S. Ribccky J

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
t Cor. DELANCY, N.Y.C.
» Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,
t drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.
[ KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
C IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
t S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
► Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų,
* arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite. šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(wholesale) kainomis.

plūs Tax Round Trip 
Leaves from 8:45 to 9:15 a.m.

PORT ĄUTHORITY 
TERMINAL

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

S. BECKENSTEIN, Ine.

REAL gSTAT

i Catholic area 
WDST MITJ^ORD.

.7OTTAGĖ on private lake- 4 rems 
' bath, gar'-.'-c.-"'s. refr’—*• 'o ’ o’ 

vater hcat, enclasod porch. Sacrific- 
ing fo.' $6.700 — Mu t b ae n!

CL 6-0353 J3SEPH ANDIiUSIS —TRAVEL AGENCY

KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS
Namų pardavimas. A) draudęs, Income Tax užpildymas 

Mutual Fur.ds Pinigų investicijos

87-39 J-nrucį •ve.. V’^dVven 21. N Y. Tel. VI7-4477

GRANDINĖLĖS fokCjcc'

DOVANOS G I M I NĖ M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR0PINTI JAU DABAR! .

mūši# giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu
ti A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abeio. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZ-! TO galima pirkti vilnonės mėdztagaš' dovanėm~’pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

GRANDINĖLE” PIRMĄ KARTI KANADOJE
tūri tautinius šokius, baletą ir 
klasinę muziką. Tautinių šokių 
grupėje yra 30 šokėjų. Baletą 
šoką L. Kasperavičiūtė, smui
ku groja S. Alkaitis, violenče- 
le A. Alkaitis, pianu juos paly
di A. Alkaitytė. Akordeonistai: 
R. Zylė, V. Baliūnas ir V. Be- 
nokraitis. Grandinėlės vadovas 
L. Sagys, o valdybos pirm. A. 
Šenbergas.

St. Catherines Grandinėlė pa
sirodys su nauja trijų dalių pri- 
grama. (C.)

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos St. Catherines skyrius 
kasmet ruošia Joninių vakarą. 
Šiemet Joninių vakaras ruošia
mas birželio 25. šeštadienį, Mer- 
ritton Comurity Center Hali. 
-Paris-, Avė.

Programą išpildyti pakviesta 
Grandinėlė — tautinių šokių 
grupė iš Cleveland. Ohio. Gran-

dinėlė jau turėjo 92 viešus pa
sirodymus lietuviam ir amerikie 
čiam. Dalyvavo tautinių šokių 
šventėje Chicagoje, televizijos 
programose, įvairiuose festiva
liuose, šventėse ir tt. Lietuvių 

Merritton. Ontario kolonijose (Clevelande, Colum- 
bus, Detroite, Pittsburghė, A- 
krone, Chicagoje ir k.) jų pa
sirodymai puikiai pavyko, spau- 
dos atsiliepimai buvo labai pa
lankūs.

JAV LB Q?ntro Valdybos 
pirm. Barzdukas taip yra išsi- 

dėmesiu 
visados sekiau ir tebeseku jū
sų pasirodymus. Malonūs jie 
lietuvio širdžiai. Akys džiau
giasi jūsų šokių grakštumu ir 
precizija. Jūsų dirbamas dide
lis tautinis darbas. Darbas, ku
ris mums laimi svetimtaučių 
pripažinimą”.

Tėviškės žiburiuose Al. Gi-

PADĖKA

Ciur’ionio koncertas Mairo
nio mokyklos dešimtmečio pro
ga praėjo sėkmingai dėl New 
Yorko ir jo apylinkės lietuvių 
paramos bei gilaus supratimo 
šios šventės. Rengėjų padėka 
koncerto globėjams — kun. N. 
Pakalniui, gen. kons. J. Bud
riui ir kun. L. Jankui. Visuo
menę informavusiems ir kon
certo sėkmingumą rėmusiems

reiškęs: “Su dideliu

WEISS & KATZ, INC.
18* ORCHARD ST, N. Y . C. GR 7-1130

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!

Darbininkui, Vienybei, Dirvai. mantas Grandinėlės koncerto
J..Stukui. latvių ir estų laik
raščiams, kun. V. Pikturnai. J.

r Šlepečiui, E. Kulber, J. Ginkui.
J. Andriušiui, K. Trečiokui,
N. Valaitienei, A. žarskiėnei,
V. Zelenienei. V. Anoniui, D. mas — programos pagrindas.
Audėnaitei, J. Žilevičiūtei, J.
M AčiO1 v^ems mokiniu tėve- gU*mU‘ J31 31SkUS 1J dldej*ntif į Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

•finu viiieiHs uiuMiuų leve- rysys tarp scenos ir auditon- > 
l^mS' .^Urie Padėjo surengti jos Pubii^ sužavėta. Retai lie- > 
čiurlioniečiams gražias vaišes, tuviškų parengimų salėse išgir- » 
o ypač mamytėms Kašubienei, sj tokius griausmingus aplodis- » 
Barauskienei. Miklienei, Geru- mentus” [
laitienei. Krivickienei. Kundro-

programą taip aptarė: “Scena 
verda, keičiasi veidai, keičiasi 
rūbai; marga, spalvinga, gražu. 
Neperdėta, neištęsta ir nieko
dirbtino. Skonis ir nuoširdu-

Perpinta humoru ir nuotaikiu- f

Nusifotografavau prie

Žv. BePastogis

sistatė toki namą!

NAUJI LEIDINIAI

Vykdami atostogų nepamirš-

prie ežero su valstybės tvarko-

patiems ar gauti vietoje.

Telef. Putnam, Conn.

Darbini r kas, f 10 Willoughby

Ed ir f.’, ir i ja JANSONAI 
vykli I* n.iks'o kreiptis:

mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, ši.tas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis

Pa
minklo. Užėjau ant pjedestalo. 
Buvo įspūdingas vaizdas.

Kelionė nebuvo veltui. Nusi
pirkau šešis nosinukus. kurių 
viena jau vartoju; nusipirkau 
užsieninių peiliukų skustuvė
liui.

nei, Snieškienei. Daniūnienei. 
Klemejerienei, Kentienei. Na
vickienei, kurios savo darbu 
nuoširdžiai talkininkavo.

Dėkojame aukomis ir skelbi
mais parėmusiems mūsų leidi
nį — programą, ir visiems at
silankiusiems į koncertą ir pri
ėmimą.

Maironio Mokyklos 
Tėvu Komitetas

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
GARSIAIIE CAPE COO - ObTERVILLE. MASS.. KVRORTE
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONG BEACH PLIAŽO. Pl’#V PA- 
VttYJB. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETES VILOJE

87 EAST BAY RO. OSTERVILLC, CAPG COO. MASS. 
T J. G A 8-2743

;.-'r'b,nrTni • r.ir^’-.s privatu? 2 akr» pu- 
Colfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
aplinkuma, darg virte.', p ils.ui ir žakli-

ftvnns ■ pnrkas 
5 min pMom

DR. EO JANSONAS
89 Mt, Ida Rd., Boston 22. Mani. -- Te’ef. A V 8-5999

Audrone-Janson**. 87 East Bay* R<l.. Osterville, Cape Cod. Mas'*.

Gražiai atsiliepia apie Gran- >
dinėlės pasirodymus ir amen- i 110-04 Jamaica Avenue 
kine spauda, kaip Chicago Am- » 
erican, Cleveland Plain Dealer k 
ir k.

Savo programoje Grandinėlė J

kite Įsigyti tik ką išėjusius šiuos |! 
lietuviškus leidinius:

,V. Biržiškos, Praeities Pabi- j
ros — 6.50 dol. ] |

Vyt. Alanto. Tarp dviejų gy- ! j 
venimų — 4,5 dol.

J. švaisto. Jo sužadėtinė — ;;
4 dol.

Pulgio Andriušio, Rojaus var- ! > 
tai — 1,50 dol. !!

R. Kisieliaus. Pirmoji sėja — ;;
1,40 dol.

Avė, Brooklyn, N. Y.

POILSIO IR RAMUMOS

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. VFoodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS 
186-53 — 95th Street Ozone Parfc 17, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
SAVININKAS 

1883 MADI8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevrood) 

Tel. EVergreen 2-6410

Sati vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Bo to, 

• duodami polaidottrvlnlal 
pietūs. Pirmos rOfties lle- 
tuvttka* maiataa prieina- 

kainomis.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET 

Tel.: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE
Mūių įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelione* j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių-biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BURE Ali Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrdc 5-7711

DOVANU SIUNTINIAI | LIETUVA
ir į kitus Sov. Sąjungos valdomus k raitu*. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
NEW YORK 3. N. Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-Mr6 
BROOKLYN 7, N.Y. 600 S-tter Avenue — Tel.: Dl S-8908 
LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8MS 
PATERSON. N.J„ 99 Main Street — Tel.: M U 4-4619 
NEW HAVF.N. Conn„ 6 Day Street — TeL: LO 2-1446 
PITTSBURGH. Pa.. 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-27S0 
v/ORCPSTm. Mass., 22 Carlriad Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK. Mich^ 9350 Jot. Camp-.n — Tel.: TR 3-1866 
CLEVELAND. OM®, 2633 W. 14th Street — Tel.: T01-1088 
CHICAGO, IIU 2222 W. Chicago Avenie, — Tel. BR8 $881 
SAN FRANCISCO. CaU 2078 Sutter Street — Tel.: Fl 8-1571 
NEV/ARK. N J., 428 Sprlngfleld Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
VINELAND. N. J„ West Landi* Avenue, Greek Orthode* BMf. 
Skyrius atidarytas penktadieniai*, AeKadienlais ir aekmadtaniMi
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SPORTAS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN 6, N.Y.

ACREAGE
SUMMER RESORTS

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

ied’iui. Bielskui, J. Sko MICHIGAN FARM SURIS
McGUIGAN’S HOUSE

Fountain. Michigan
jChurch

FUNERAL HOME

VACYS ST E PONI S, savininkas

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA 'AVIMA

Air Conditioned

Norite geros—mcni&os fotografų

Stephen Bredes, Jr.

FAirMnks 
NE 6-8564

FILL YOUR CHILDREN’S 
EDUCATIONAL NEEDS

ĄCORN COACH CIO.
Fu’iy liuccrėd Busses for 

SCHOOLS & CHURCH AFFAIRS 
also Picine Sporting Events 
Night and Day Trips Arranged

4421 Ed»on A< ' ^ 
5-8230. If no i

Motiem accom. Rooms & cabins with 
private baths. Excell. cuisine served 
hotel style. Swimming, fishing, bi- 
cycles, lawn sports, dancing, & golf. 
Cath. Church nearby. Families in- 
vited. $38 to $48. Write or call — 

Mrs. Moore, Prop. ....

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

In Cathplic Area 
of HAWLEY, PA.

161 Acres. Dairy, over 60 aeres till- 
able. Ali machinery; 39 head of cat- 
tle. 2 houses, fine pastures. 2 brooks. 
On acct. of siekness. $26.500. Henry 
Engels, Broker, Rte. 6. Hawley, Pa.

Gražūs kambariai, šviežias maistas. Žemos kainos. Va
karais šokiams groja orkestras. Tarp dviejų ežerų, prie 
pat okeano paplūdimio. Kreiptis: Edmundas Kutaitis, pre
zidentas, arba A. žemaitis, viceprezidentas - sekretorius.

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Ideal for Catholic Institution in 
YONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land and Buildings, 
Splendid locations. Catholic areas 

Reasonable prices
Phone for appointment

YO 9-2735—Days 
-i a-- .. BE 7-2162—Eres

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
' IR JŲ ŠEIMOS

Galima KVIESTIS I NAMUS brt kur ir brt 
kuriuo laiku. Parkamhiukttr. pandykitf arba 
aplankykite mtm *iandlew ir raimitc flimrtruo- 
ta spalvuota knyc-lę kurioje nurodyta kaip 
CHIROPRACTIC CENTERS fmli jum* padėti. 
Utaiaakyti vtzltg ridfflfMnlttte trl.: OA l-sn.

WANTED — Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms, golf course, 
swimming& farmers museum within 
20 min. arive; near Catholic church. 
Will meet at bus or train stn. Reason
able rates $8 per day or spec. rates 
by week. Ph. New Berlin VI 7-4948 
orwrite LeRoy Taylor, Edmeston NY

CORNVVALL - FAWN HILL

... ■’dsų dieną.
Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

RIDGEWOOD 
Estabfeahed 10 Years 

BEST OFFER ACCEPTED 
E63ŠenecaAve^Rtdgewood, Oeens 

EV 2-9663
Ip BudnMck Area 

Of BROOKLYN. N. Y.
Catholics weteome. Cotored Mother 

WILL CARE FOR CHILDREN 
Daily — Weekly 

GL 3-7968

DAY CARE FOR CHILDREN 
£tx Oatholic Home 

EXCELLENT FOOD - Y ARD 
Reasonable Prices 
hupection Divfted 

Hl 9-3166

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highway 
#206, Montague. N.J. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure "L” 
or phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

RIVERVIEW FARM and MOTEL 
Prattsville 3, N.Y. Tel. AX 9-3404 

“For Fun___for Relaxation”

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

(Cor. Suite 538A)
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN 147 Montague SL

Catholics W«lcome 
LICENSED COUNTRY 

SUMMER BOARD 
3 Years Up

1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

ADELPHI ACADEMY
SUMMER SCHOOL 

ForBoys and Giria - Grades 7 to 12 
Driver Education Course 
for Studentą who Qualify

July 5 - August 20
DAY SCHOOL 

College Preparatory - Kindergarten 
Elementary - High School 

Co-ęducational
Fall Term Begins Sept. 12 

... 282 Lafayette Ave^ Brooklyn
MAin 2-3725 . 1

Breakfast • Ltinch • Dinner 
Service from 7:30 AM to 8 PM 
Monday & Thurs. until 8:30 PM 

Luecbeees • from 99c 
Diaeers • from $1.50 
Gardės Kacai —• 
Available for Reservatioes

118 S.’ Tenesšee Avė.

2 to 6 rooms. Filtered swimming 
pool. Sočiai Hali. Children’s play- 
ground. near Catholic Church. Write: 
Timm, R.F.D. No. 1. Highland Mills, 
N. Y. or Call KEIIogg 4-8047.

10 aliuminijaus langų ir vienlr.os 
diuy^ ui tauai žemą teeiną— 

Tol. dieno* dkeUi: ES 7-2061 
Po 6 vai. vakare: CU 8-8122

PROGRESSIVE ALUMINUM 
PKODUCTS

HM Aibany Ave^ Brooklyn. N. v. 
^nteresanUi i& Jeraey ir Conneeti- 
eut gali skambint mOoų apmokamu tėtei.

>e.»» e n e a a a e

Cathclics wek»me at the 
CUNTON NURSING HOME, 

in Bay Shųre, UL N.Y.
Cbrattas - ConvntaeentB - Diabetics 
SenBe — H Baur Nuneš - A-l 
Meads — $50 Weefc. lupection in- 
vtted. MO 5-6334.

A Few Doors Away Froaa Si. Francis of Assisi Choreli

Nęaj? St. Nicholas
2 Persons’ $20-$25 week.

Until June 20. Atlantic City 5-6917

Seventh ir Purk Avęs. • Tek Prospect 4-7788 ir 6-9671 
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ 

ATLANTO PAKRANTĖJE

FREEHOLD. N. Y. Tel. MEIrose 4-2854 
in view of Catskill Mts. Beautiful modem 
swimming' pool. large rooni with private 
bath. excellent hot meals. individual 
Service. Recreation. Booklet on Request. 
Also Motei with separate entrance. Near 
Catholic Church. Mrs. Gante.

UQUORS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

, šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. V1SNIAUSKAS
31 Spriiig St., New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

VICTOR ABECUNAS
351 Parfc Street, New Britain, Conn.

ELEKTROS MOTORAI e VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI e DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI e ELEKTR. GRĄŽTAI

vestuvių, krikštynų, gtatndtenfti, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaajtati aeną fotografiją?

Jums garanto aątaomto ptdarya

Wine & Iaquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tei.: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

CHIROPRACTIC CENTER OF 
THE BRONA, 1015 Southern Blvd. 
(Bet. E. 183rd St. A Weetche«ter Avė.)

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS 6 EONO ISLAND 

91-02 Sutphln Blvd.
(Near Jameica Station, L. I. R.R.)

Jūs esate jaunuose ar kur keliaujate, visuomet ‘ reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminama-s 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

ADVOKATAS
, 37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v..

[GAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Ponioms B. Achebergienei; 
Pranei. Gertrūdai ir Olgai Na- 
kutavičienėms; J. Laugalienei; 
I. Šimkienei, Danutei ir Jolitai 
Birutienėms; D. šilbajorienei; 
R. Strazdienei; J. Kiaunienei 
j r.; A. Gerulaitienei, Grabnic- 
kienei; Prapuolčnienei, Ą. Bag
donienei, L. Milukienei, T. Vak- 
šelienei, I. Garunkštienei, Gali
nienei, O. Andriukaitienei, Ž. 
Navickienei, B. Bagdžiūnienei, 
Reginai ir Elvinai Liogienėms, 
B. Lukoševičienei, B. Labutie- 
nei ir Mėtai Stana už suruoš
tas sportininkams vaišes.
Talkininkavusiems parengimų 

bufeto darbuose — S. Liogiui, 
V. Lukoševičiui. V. Nakutavi- 
čiui, 'J. Stunguriui, V. Vaitai- 
čiui ir V. Labučiui. Parengimų 
ir varžybų kasininkams ir kont
rolieriai i ■>: Remėzai, D. Vizba
rai

Tei. MU 3-2928 
GERI PIETŪS IR VAKARIEN® — JAUKUS BARAS MAJOR’S CORNER — Dining room 

open eviery d.ąy 12 nooh to 10:30 p.m. 
Air conditionėd. 6823 4th Avenue, 
Brooklyn, TE 9-1551.
JOE MAJOR’S "Ręst. - Bar & Lounge 
Open every day 4 p.m. to 12 p.m. 
Sunday 12 noon to 10:30 p.m. 6814 
4th Avenue, Brooklyn, SH 5-9168.

Good Food at Good Prices

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

Kentėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, Šlaunyse, 
kojose Ir keltuose; Jaučiau dideli nervinga
me ir kankino nemiga. Meldžiau Dievų pa
galbos ir mano maldos' buvo Hklauuytos. 
Gydytojai chiropraktlkai — Manhattan, 
Bronx, Brooklyno ir Oueens klinikose — 
pasalino visus mano skausmus ir visas pro-

mergaite. Dėkoju Dievui ir chiropraktlkii 
klinikoms Manhattan, Bromce ir BrooMyne. 
JQ» galite rašyti ar skambinti norint smul
kesnių informacijų apie tai. kaip man jie 
padėjo. — Mrs. Frances Randarro.
625 Manida St.. New York City. TU 7-2170.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd St

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7M2

STANLEY METRICK
1864 W. 47th SU Chieago, BL TeL Yards 7-8JS1

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS LIQUOR STORE

Tel. CY 5-2933

CALIFANO’S RESTAURANT 
WINES and LIQUORS 

Accommodations for Weddings • 
Communion Breakfasts - Parties

- Banųuets 
Complete Catrring for Show<*rs 

695 East 187th St. Bronx 58, N.Y. 
PLEASANT HOME - SINGLE....

mišias. P. Petručiui, Amerikos gai dalyvavusiems sporto žaidy- 
Balso pareigūnui, už atvykimą nių parengimuose ir varžybo- 
iš Washingtono ir užrekordavi- se.
mą sportinių žaidynių. Dr. T. E. Liogiui ir V. Milčiui už 
Savickui ir dr. D. Svogūnėliui išvežiojimą sportininkų j nak- 
už sportininkams suteiktą pir- vynes.
mąją pagalbą. Organizacinis Komitetas

In Catholic area of Red Hook, N.Y; 
WINSTANLEY - LEWIS COTTGS 
(N.Y.C. Tel. SH 5-16804. On Spring 
Lake at foot of Berkshires, Boating, 
Fishing, Swimming, Beach. nr. Golf, 
Mo’.'ies. Churches. Shops. RestfuI & 
quiet, 2 hours from New York City.

JOBN SBURNA
TeL GrovebiD 6-7783

ALLAN STEWABT

Now Available for Rentai. Individual 
eozily furnished cottages betvreen 2 na
tūrai lakęs. Ali summer sports. Ideal for 
families. Monthly or seasonal. Betveen 
St. Paul's Abbey. Nevton. N.J. & Lake 
Mohawk. Sparta. N. J. For particulars 
phone DUpont 3-9023 or trrite: Lake 
Iliff.- Box 111. RD 1. Nevton, N. J.

Sportininkai dikoja

Dešimtųjų Š. Amerikos spor
tinių žaidynių, įvykusių balan
džio 30 — gegužės 1 New Yor- 
ke, organizacinis komitetas, gi
liai įvertindamas New Yorko 
lietuviškosios visuomenės ir or
ganizacijų, nuoširdžią ir gausią 
paramą organizuojant lietuvių 
sporto šventę, reiškia viešą pa
dėką:

Organizacijoms, klubams ir 
jų atstovams: Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui ir P. 
Vainauskui; Lietuvos Nepriklau- 
soybės Fondo valdybai ir E. 
Čekienei; gen. konsulato įstai
gai New Yorke ir kons. A. Si
mučiui; N. Yorko Amerikos Ta
rybai ir A. Ošlapui; Lietuvių 
Gydytojų draugijai ir dr. Čepui; 
Ateitininkų Federacijai ir dr. 
V. Vygantui; Gydytojų Korp. 
FraternitasLithuania ir dr. V. 
Paprockui; Neris b-vei ir dr. 
J. Kazickui; Lietuvių Bendruo
menės I Apylinkei; Pabaltijos 
Moterų Tarybos Lietuvių Atsto
vybės Klubui ir Rūtenienei; Su
sivienijimui Lietuvių Amerikoje 
ir V. Virbickui; Fasko pirm. 
A. Vakseliui, Amerikos Liet. 
Inž. ir Arch. s-gos skyriui; Stam- 
fordo L. Bendruomenei; Lietu
vių klubui, Paterson, N.J.; Lie
tuvių Atletų Klubui ir A. And
riuliui; laikraščiui “Sportas’’ ir 
redaktoriams; Lietuvių Sporto 
Klubui ir A. Kynastui — už 
paskirtas žaidynių nugalėtojams 
dovanas — taures ir dalyvavi
mą iškilmingame laimėtojams 
dovanų įteikimo akte.

Visiem asmenim, sutiekusiem 
mūsų svečiam nakvynes ir tė
višką globą žaidynių metu. Įvai
rių profesijų asmenims. biznie- 
riams už suteiktus skelbimus, 
aukas; padedant išleisti leidinė
lį. Laikraščiams Vienybei ir 
Darbininkui už nuoširdžia žai- ............ ,
dvnių idėjos rėmimą. Lietuvos hnsK“- ,v- ? MaTtl6į,U'
Atsiminimų radijo valandėlės ru,\? .J“nu.1; L S,pok“;
direktoriui J. Stukui už žaidy- ™vtouL A. Maceikai, Mačernis-

i kui. Z. Rimui, dr. B. Nemickuinių garsinimus. Linksmiesiems . .
broliams iš Lindeno už meni- ir ‘ v U1‘ 
Ginkuvienei. maloniai sutikusiai nuoširdų bendradarbiavi- 
išstatbroliams iš Lindeno už m žaidynių Varžybiniui Komi- 
broliams iš Lindeno už meni- ^etui ir jo personalui ir spor- 
nės -programos išpildymą. O. tinių žaidynių vykdytojui Atle- 
Ginkuvienei, maloniai sutikusiai Klubui už didelę moralinę ir 
išstatyti savo krautuvės lange materialinę paramą organizuo- 
laimėtbjams dovanas. Kun. L. Jant žaidynes.
Jankui už aukotas sportinikam Ir visiems lietuviams, gausiu-



Stovi direktoriai ti k. j <L: SL Kontauta*, 8L Griganavi&us, A. Čaplikas, dr. A. Kapočius, A. Namaksis, t— Svelnis. Trūksta J.

dar priima užsakymus vasarai 
ir liepos 4 |4 July) savaitgaliui.

Prieinamiauaiomls kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENSS

BALDŲ KRAUTUVES

marind Fellowship — stipendi- PADĖKA

8ince 1889

zėjus. 7281

Tel. EVergreen 7-4335
J. Matulatienė,

siųsti adresu: Lithuanian Relief

BALFO CENTRUILaikrodžiai

Tamsiojo Birželio minėjimo proga čia įdedu

.. auką Balfui Lietuvos 20 metų okupacijos*
ir Sibiro tremtim nukentėjusiam nežinomam lietuviui

padėti.

Sav. V. ZELSNIS

34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

kvalifikuoto techniko

Tel.: APptegate 7-0349

Weddings & Funerals 
our specialty

Rašyti:

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

patekome į žvėries nasrus ir ir minėjimo proga prašome pa
niekas mūsų šauksmo negirdi", aukoti dolerį kitą. Gavę penki-

Tuos šauksmus girdi Baitas nę, atsiųsime Sibiro lietuvaičių 
kančios dokumentą — ranka

tome eilinio šalpos darbo Vo
kietijoje likusiem lietuviam pa
dėti.

CATSKILL KALNUOSE 

lietuvių vasarvietė

J. Matulionis ir V. Meilus iš New Yorko tautini
Toronto praeitą savaitgalį bu- grupė* vadovė
vo atvykę į New Yorką ir LB ______________________________
reikalais tarėsi su J. Šlepečiu.

tautas Adamkaitis, IV sk. — 

bute išnuomoja- BIRŽELIO DIENOM AUKOKIM BALFui- < kaityte, Birute Vaicjurgyte iriru 1 Q ai* Q irnmhomoi K omo -

• Fedder* (geriausio* rOMes) oro včsintuvai. žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiem* Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatam*
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

75 m.
Laisvės Varpo gegužinėje, ku- Petronėlė Kislauskienė (ge-

Pranešame artimiesiems ir 
pažįstamiems, kad šun..ge
gužės 23 dieną, sulaukęs 74 
metu amžiaus, mirė

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anywhere

"Yra pasaulyje gyvulių šal
pos draugijos, bet jūsų šalpos 
organizacija yra nuo gyvulių 
gelbėjimo draugija, nes mes Birželio kankinių pagerbimo

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

įteiktos dovanos knygom. Iš turėjo progos aplankyti pa- - 
mokyklos vedėjo pranešimo pa- vergtą Lietuvą, 
aiškėjo, kad pažangiausi moki
niai buvo šie:* pirmame sk.

Jokūbas Svilikas (gegužės 25)

NEW YORK

8*th Street,

A
 

-

Moksleivių ateitininkų stovyk
la rytiniam pakrašty bus nuo 
rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27 
Cape Cod, Manomet, Mass. Vi
sos Rytų Apygardds mokslei
vių ateitininkų kuopų valdybos 
ir globėjai prašomi tuojau pat 
registruoti norinčius stovyklau
ti ir jų sąrašą su adresais iki 
liepos 20 pasiųsti: K. Pliuškonis, 
3318 Friendship St. Philadel- 
phia 49, Pa. Stovyklavietė yra 
netoli istorinio Plymouth, Mass., 
miestelio, turi puikius moder
niškus pastatus, sales, sporto 
=aikštes-^beL Įrankius,-. -laivelius 
ir arklius jodinėjimui. Vieta 
ideali stovyklauti, gražiame pu- n 
šyne ant jūros kranto. Kaina * 
— 30 dol. savaitei su pilnu iš
laikymu.

Atlanto rajono skautų sto
vykla šiemet bus nuo rugpiū
čio 27 iki rugsėjo 5 netoli 
Worcester, Mass. Stovyklaus 
vyresniosios skautės, skautės, 
skautai vyčiai, skautai ir vįĮ- 
khikaf. Paūkštytėni numatoma 
atskira stovykla. Atlanto rajo
no skautam vadovauja pskt. J. 
Molis, o skautėm — skt. A. 
Labuckaitė.

Liet. Filatelistų Draugija N. 
Yorke išleido savo biuletenio 
birželio numerį. Jame plačiai 
rašoma apie lietuvius pašto 
ženklų rinkėjus, pačius pašto 
ženklus, nagrinėjant atskiras 
laidas. Redaguoja Joseph Mule- 
vich. Viršelis dviejų spalvų, 
spausdinamas rotatorium. Ats
kiru lapu pridėta pirmieji Lie
tuvos oro pašto ženklai, at
spausti spaustuvėje.

Romui Viesului paskiirta Ta-

Aidų žurnalo naujas nume
ris atspaustas ir išsiuntinėtas 
skaitytojams. Numeryje rašo; 
K. Mockus — Ateitininkų* jute 
įėjus, Vladas Šlaitas —* Morta, 
Morta (eil.), kun. Stasys Žilys
— Marija ir Bažnyčia, A. Baro
nas — Kvailumo riba (novelė), 
Z. Balvočienė — Iš šešėlių, Ai
do atgarsy (eil.), Pr. Skardžius
— Prel. J. Laukaitis kalbinin
kas, dr. D. Jasaitis — Paskuti
nės prof. Šalkauskio dienos. 
Knygų ir žurnalų skyriuje ran
dame: Aug. R. — Kalvos ir 
lankos, S. A-tis — Europos kny
ga jaunimui; meno skyriuje — 
P. Jurkus — V; K. Jonyno vit
ražai lietuvių pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne, VI. Jakubė- 
nas — Trubadūras, St Merin-

—~"P.. ' Vaičiūno "Prisikėli
mas” Chicagos scenoje; visuo
meniniame gyvenime — Vytau
tas Volertas — Asmuo ir sam
būris. Visas numeris iliustruo
tas lietuvių pranciškonų vienuo
lyno Brooklyne vitražais, ku
riuos sukūrė V. K. Jonynas.

Kaip pasiekti sportininkų pik
niko — gegužinės vietą?

Idleyrild Park Inn —■ Mas 
Restaurant, Hook Creek, LJ., 
N.Y., pasiekiama: automobiliais 
— Rockaway Blvd. pravažiavus 
Idlewild Airport dešinėje pusė
je matyti Max Restaurant iška
ba — Hook Creek iškišulyje. 
Autobusais — Far Rockaway 
autobusu iš Parsons Blvd., Ja
maica (tarp 88 Avė. ir Hill- 
side Avė.), imti bilietą iki Hook 
Creek. Autobuso išvažiavimo 
vieta pasiekiama traukiniais" 
Jamaica Line iki 160 St. sto
ties, paėjėti tris blokus Parsons 
Blvd. kairėn; Queens Line iki 
Parsons Blvd., ten pat už pusės 
bloko autobuso sustojimo vieta.

PROTESTUOKIME PRIEŠ PAVERGĖJ4 RĮtfTflKI
Prieš 20 metų rusų komų- Po kalbų bus meninė progra- Lyt/L/ Į I f ' 

nistų kariuomenė įsiveržė į mū
sų tėvų žemę Lietuvą ir pa
glemžė jos laisvę. Atnešė kan
čias ir mirtį nesuskaitomai dau
gybei mūsų ~ tautos sūnų ir 
dukrų. Tas pats atsitiko Latvi-, 
joję ir Estijoje. _

Laisvasis pasaulis per daug 
lėtai viską daro .Mums reikia 
kiekviena proga priminti šios 
didžios šalies vadam ir jos žmo
nėm, kad ir anapus geležinės 
uždangos jau prieš 20 metų pa
daryta baisi žaizda laisvę my
linčiom Pabaltijo tautom, ir kad 
turi ateiti diena jų paglemžtai 
laisvei atgauti.

Birželio 18, šeštadienį, 8 vai. 
vak. lietuviai, latviai ir estai, 
gyveną Bostone ir kaimynystė
je, kviečiami gausiai rinktis į 
Donnelly teatro salę, 209 Mas- 
sachusetts Avė. Ten kalbės į- 
žymūs amerikiečių ir mūsų at
stovai. E lietuvių kalbės dr. B. . .......
Kalvaitis. ^..^asilĮ 8enausi mokinim ir pasakos J. Stukas, kuris nese-

ma, kurią atliks lietuvių miš- ŽINIOS 
rus choras, vedamas muz. J. 
Gaidelio; latvių mišrus choras, 
vedamas J. Austrumo ir estė Tragiškieji birželio įvykiai 
solistė Juht. Bus priimtos ati- per radiją bus paminėti antra- 
tinkamos rezoliucijos. ----- --

Važiuojant požeminiu trau
kiniu, reikia išlipti Massachu- 
setts stotyje ir eiti Mass. Avė. 
link Cambridge. Toji salė yra 
nuo stoties netoli. Dabar ji 
priklauso Bostono arkivyskupi
jai ir joje būna įvairūs arki
vyskupijos parengimai. Salė yra 
didelė, pasirūpinkime, kad ji 
būtų pilna. (K JA.)

PAŽANGIEJI MOKINIAI ..

So. Bostono liet, parapijos 
salėje, birželio 11 užbaigti li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metai, jau vienuoliktieji. Šiais 
metais nebuvo nei pradinės, nei 
aukštesnės, mokyklos baigiamo
sios klasės,Buvo atžymėti ki-

dienį, birželio -14, 8^)S- 8:30 
vai. per Brocktono radijo sto
tį WBET, 1460 kilociklų ir 97 
meg. (FM). Programą paruošė 
Laisvės Varpo vadovybė. Pra
nešėja bus A. M. Januškevi
čienė. Visa programa paruoš
ta anglų kalba. Ji skiriama a- 
merikiečių visuomenei. Žodinė 
programos dalis perpinama lie
tuviškos muzikos. Programai 
laiką radijo stotyje parūpino 
L. B. Brocktono apylinkės val
dyba. Programa suaktualinta ta 
prasme, kad tragiškieji birže
lio įvykiai nagrinėjami nutrauk- Hir.cn vardais. Tėvai gyvena 747 
tos Paryžiaus viršūnių konfe- e. Broadway.
rencijos ir Afrikos tautom su
teikiamos laisvės fone. Įspū
džius iš dabartinės Lietuvos pa-

cialų vajų. Dovanų atsiėmimo 
reikalu galima kreiptis telefo
nu arba laiškais 47 Banks St., 
Brockton, Mass. tel JU 6-7209. 
Iš 600 asmenų, į kuriuos buvo 
kreiptasi, j vajų įsijungė 137. 
Iš jų 55 buvo iš Bostono ir apy
linkės, 48 iš Brocktono ir 34 
iš Worcesterio---- ---- - _ _____

Krikštai šv. Petro" parapijos
bažnyčioje pakrikštyti: gegužės 
22 — Edwardo Austro ir Va
lerijos Montvilaitės Austrienės 
duktė Danutės ir Valerijos var
dais. Tėvai gyvena 244 West 3- 
rd St.

Gegužės 29 — Louis Ferrari 
ir Alicijos Paškevičiūtės - Fer
rari duktė Lisos ir Jenės var
dais. Tėvai gyvena 84 O St.

Gegužės 29 — Felikso Kon- 
tauto ir Laimos Valickaitės - 
Kontautienės sūnus Aido ir Fe-

ja (l.OOOdol.) dviem mėnesiam
dirbti savo kūryboje specialiai New Yorko tautinių šokių žurnalas nauiain nu-
tam tikslui Įsteigtoje litografi- grupė, atšventusi savo veiMmo

^ studijoje Us Angeles. Cal. P™»^ 550 SEbT’SbSmT* Bir^ * B™ektone gegužės 29 gūžės 28) 66 m. Veiionė gyv^
Skridimas ten ir atgal apmoka- tautiniu šokiu švente pat Karys sukakčiai išlei- Adomavičiūtė H sk — Laima Brocktone’ buvo paskirstytos no 428 W. 4th St. Nuliūdime
mas atskirai, ši stipendija yra d k . §ventės ren’ ‘džia atskirą knygą apie Žalgi- ^tusytė ir Marius Žiaugra m dovanos t»m asmenim, kurie paliko tris dukteris, tris sūnus,

ZrnKTjp X .So X Vr. Hiungė Į Lasvės Varpo spe- brolĮ ir tris seseris.

ša jury komisija, R. Viesulas dakcijai, organizacijoms bei at- 
yra iš viso pirmas dailininkas, skiliems asmenims už aukas lei- 
kuriam ši stipendija paskirta. diniu*. lietuviškai\risuo- ruimą A1 . T T . .
Stipendijai gauti pats dailinn- menei už gausų atsilankymą j 4 iki 7 doL savaitei Na- ~ M*e‘aS Twtwh‘
kas negal kreiptis. R. Viesulą ^ntę, sveikinusiems žodžru, mas gis Lendraitis ir Arūnas Subat-
nominavo Cincinnati meno mu- raštu ar dovanomis, spaudai, j. b Canarsie požeminio 

Liet. Atsiminiu radijo valan- f® J * Paėmimo 
dėlei, šokėjams, svečiams, pri- teL

Dievo Kū"o šventė iš ketvir- sidėjusiems prie programos atk- 
tadienio, birželio 16, Apreiš- kimo, ir visiems, bet kuo pli
kimo parapijos bažnyčioje nu- sidėjusiems prie mūsų dešimt- 
keliama į sekmadienį, birželio mečio paminėjimo

LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras. Deimantai

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Išnuomojami du butai. Vie
nas butas iš 5 kambarių su sau
lės porčium, šeimai arba paski
riems asmenims, kambariai su 
pilnu baldų apstatymu. Butas 
yra Richmond Hill, L.L

į Antras butas iš 5 kambarių 
| šeimai Kast New Yorke. Teirau

tis vakarais po 7 vai. telefo
nu: VI 64)467.

kankinių tūkstančiai. Išlaidos 
,r-i • * ■ siuntiniam labai didelės, o per. ._. _ Vilnietis lietuvis, neseniai gn- . ..... x .kevičius, VI sk. — Jonas Dau- v .. . .. .. , - - 64 metus išsiunčiame tokių snm-.■ . . T . .. -v-- i- zes iš bolševiku nelaisvės, mum .. , ,-, , .. -girdas ir Laima Antanavičiūte, 4 tmukų tukstanaus. čia neskai-

VH sk. — Rihna Aukštikalny- raše: 
tė, Danutė Barūnaitė ir Aušra 
Kubiliūtė.

Iš aukštesnės mokyklos kla
sių 9 sk. (ar 5-tos gimn. kla
sės) pažangiausi mokiniai bu
vo Živilė Gimbutaitė, Giedrė 
Karosaitė, Audronė Lapinskaitė 
ir Kęstutis Girnius, 10-tam skyr. 
(6-toj gimn. kl.)— Ramūnas 
Girnius ir Vida Galdikaitė, 11 
sk. (7-ta gimn. klasė) — Audro-

ir tuoj atsiliepia vaistais, me
dikamentais, būtiniausiais rū- rašytą maldų knygelę. Aukas 
bais.

Labai prašome tamstą mum Fund, 105 Grand St. Brooklyn 
nė Baronaitė ir Matytė Kava- Pa8elb^i ?uka P**1. *«>«“- N Y 
liauskaitė tiems broliams lietuviams. Tų Balto Centras

Meninę programą atliko mo
kyklos mokiniai. Dainavo vy
resnių mergaičių ir vaikų cho
rai, buvo kanklių muzikos, dai
laus skaitymoir plastikos šokių.

(K. M.)

ALEKSO MROZINSKO
piano studijos mokiniy

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

PROGRAMOJE DALYVAUJA DAUGIAU KAIP 25 MOKINIAI

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI

BANGA TELEV1SION
BROOKLYN 8, N. Y.

Televizijos, HI-FI bei vokičkų aparatų taisymas atliekamas RCA

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

DRUSKONIE 
HALI.

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės'reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Bro*dway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tų arba užsisakyti naujai.

FUNERAL HOME
197 WEBSTER.Ave._
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Wbl J. take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21. N. Y.
(Forent Parkway • stotis)
Tel. Hlckory 1-5220 
Rez. JAmaica 6-7272'

L A S K A S FLOWERS
“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D
BROOKLYN 11, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis
(ABMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Dlrectorias
ALB. BAI.TRtyNAS-BAl.TON 

— Reikalų Vedima

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
2S1 BEDF0RD AVĖ.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

S44rt JAMAICA AVĖ. 
(prie Fnreet Pai*w*, 8tetloa>

Koplyčios nemokamai vL«?ose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vintai* 7-449B


