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JO DIDENYBE BROOKLYNO TILTAS

KARALIENE ELZBIETA II su Britanijos imperijos karūna.
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ir Sierovą buvo fenreigojęs at
silankyti | tokai ą, skirtą sau-

B ii Rygos.
Majenkovas išklausė mano

. tais už fantastinę 
130,000 rublių.

Kai Kalinino gražuolė krau
tuvės vedėjui pateikė Čekį, ve
dėjas telefonu užklausė Sero-* 
vo įstaigą, ar tas čekis yra iš-

pšketoti sakyklą j teatro 
sceną.

Vėhau, 1943 m., kai atvyko
į Maskvą amerikiečių Lend-

raaMkas liaudies damas ir šo
kius, Man rodėsi, kad Malen- 
kovas Jaučia ypatingo palan- 
kųmo šitam buvusiam popui, 

• kuriam komunistai patarė, kai

“K tikrųjų?” stengėsi Gė
rovas nustebti.
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' susadaužem stiklais. Te-

K
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kad juodu turi senus ryšius, 
vienas kitam stengiasi padėti 
ir vienas kito silpnybes sten
giasi nutylėti. Kozlovskis bū
davo kviečiamas į visokias iš
kilmes Kremliuje.

Uždanga vėl pakilo, ir pasi
rodė moderniojo kompozito
riaus Kačaturiano baletas, ša
lia Čaikovskio ir Glinkos Stali
nas labiausiai mėgo jo muziką. 
Kai baletas baigėsi, ir šviesos 
užsidegė salėje, Malenkovas 
rodėsi sujaudintas. Jis mums 
kalbėjo: •

“Visada iš naujo jaudinuosi, 
kai matau teatre tokį tobulu
mą. šitas tobulas atlikimas, 
šitas Švarumas man visada pa
žadina kažkokį nejaukų sieki
mą. Būtent, išmėginti, ar nega
linga tokių formų pritaikinti ir 
visuomeniniam gyvenimui."

Pasikalbėjimas apie meno 
dėsnių perkėlimą visuo

menei.
Akimirką jo akys 

į salę, paskui jis vėl 
“Aš daug skaitau.

mėginu savo išsilavinimą pa- 
inti. Ir jūs. draugai, netu
rint praleisti progų šme

iš paminklinti. Neseniai 
skaičiau Enfantiną. kad kada 
no lią tuos žemai ten. kūnų 
nas galės taip tobulai užburti 
mases ir jas vesti, kad tapyto
jai, poetai ir kompozitoriai ir 
•ar norėčiau pridėti — didieji 
visuomenės vadai, turės kada 
nors gali ateiti laikas, kada me- 
verpetus. paveikti, sujaudinti, 
sugavėti su tokiu tikrufnu. 
kaip, sakysim, matematika iš- 

‘ sprendžia uždavinį ar technika 
paleidžia veikti mašiną\”

Sierovaš realiau galvojo, kai 
jis atsiliepė: “Bet šita tobuly- 

taip lengvai pasie
kiant. žinoma, jau ir šiandien 
tikras dalykas, kad mes stovi
me pakeliui Bet reikia tuos ten 
žemai žmones, tą juodą kūnų 

suimti ir auklė- 
rezultatų priei-

nuskendo
tęsė;, 4V

Visada

jį neturi jo, nebūti gale jus pa

r

į.

f r.
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se GmbH, Stuttgart

sceną iš “Gulbių ežero”. Ma- 
lenkovas žavėjosi, net pasidū- 
saudamas. Buvau nustebintas 
pajutęs ženklus, kad Malenko- 
vas suprato, jog jo faųatizmas 
“Svariai” išvalyti partiją ir 
valstybę yra ribotas; k^d jo 
švaraus atlikimo idealas mene 
yra pralenktas ir visada bus 
pralenktas, nors ir kažin ko
kias priemones jis vartotų poli
tinėje kovoje.

Kai šviesa vėl pasirodė ir 
Ulanova nusilenkė publikai, 
kuri jai audringai plojo, Ma- 
lenkovas, nenuleisdamas nuo 
jos akių, kalbėjo:

"Puiki menininkę.' Niekur 
tokios nerasi. Tiesiog nenorė
tum tikėti, kad gali parodyti 
tiek nekaltumo ir tobulumo ta. 
kuri gyvenime yra tokia ne
morali, kaip šita artistė.

“Beje, —s- pri kimine Malen- 
kovas:
Jin. patyrėte naujo apie Kali
niną?” Jis prisiminė, kad malte

ką jūs, drauge Mo-

mojoj zonoj. •
Papasakojau ‘apie ^Kalininą 

naujausią nuotKaiutinąs 
susidėjo sfl jauna Maskvos ar
tiste, kurį sykiu su Ulanova 
lankydavosi j “Photo Atelier” 
prie Kuzneckij Most, kur buvo 
ne tik fotografuojama, bet ir 
aukštiesiems pareigūnams bet 
jų svečiams teikiama “meilės 
prieglauda”. Kalininas tai gra
žuolei įteikė pasinaudoti savo 
čekių knygelę. O tokias
čekių knygeles turi tik aukštie

ji partijos ir vyriausybes 
pareigūnai.

Jų savininkai įrašo sumas; 
kokias nori, ir jas apmoka jau 
valstybė... Kalinino gražuolė 
tikino "jį. kad jai reikia sobolio 
kailių, kitaip ji nebus verta būti 
mylimąja aukščiausiojo valsty
bės pareigūno, kokis buvo Ka
lininas. Kalininas perdavė jai 
savo čekių knygutę, pasakyda
mas, kad krautuvėje, kurioje 
ji pirks savo brangiuosius so- 
boliųs, ji čekyje tik sumą įra
šytų, o jo parašas jau yra. Ar-

Angelų Karalienės parapi
jiečiams labai gerai pažįstama 
Roeblingo gatvė, nes ęrie jos 
stovi parapijos bažnyčia. Kas 
buvo tas Roeblingas? Klausi
mu iš naujo susidomėta šiom 
dienom keliant Brooklyno tilto 
(Brųcklyn Bridge) 70 metų 
“jubiliejų”.

Brooklyno tiltas 6016 pėdų. 
Anuo metu tai buvo didžiau
sias tiltas pasauly. Tilto paka
boms buvo suvartota 14,357 
mylių vielos, kuria galima 
būtų perpus žemę apjuosti. 
Statyba buvo suplanuota 15 
mil. dol.

John A. Roebling buvo vo
kietis inžinierius, kuris šį tiltą 
suprojektavo, bet mirė dar 
prieš pradedant jį statyti. Sta
tybos darbus vykdė jo sūnus 
Washington A. Roebling. Be
statydamas jis susižeidė ir tik 
iš lovos tegalėjo toliau statybai 
vadovauti. Tiltas buvo baigtas 
1883 m. gegužės 24. Roeblin- 
gas pasakė, kad jis esąs paga
liau patenkintas, nors ir iš lo
vos negalėjo keltis.

KODĖL OLANDIJOJ ŽMONES ILGIAUSIAI GYVENA

pažiūrėjo į Sie- 
ir susimąstęs, 

kad jis susitarki*

verpetą. gerai
ti,... kad tokių 
tum”.

Malenkovas 
rovą nustebę; 
Man rodės,
nuo vienos iš. savo mėgstamų 
Sierovui taikomų ironijų: r

“Skaičiau, kad vienas pran
cūzas, Vardu Granier de Cas- 
sagnac, turėjo Prancūzijos. 
1793 metų konstitucijos eg
zempliorių, kuris buvo įrištas į 
žmogaus odą.”

Šviesa užgeso. Ulanova. di
džiau-ia Sovietų Sąjungos, o

KAUNE STATO
r Kaunas. — Planuose parašy
ta, kad šiemet bus pradėtas 
statyti Kauno žemės ūkio aka
demijos pastatas ir eilė bendra
bučių: žemės ūkio akademijos 
studentams — 600 vietų, po
litechnikos instituto studen- 

ms — 600 vietų, medicinos 
stituto studentams — 200 

vietų.' Statyba turinti būti 
baigta 1956 m. Būsiąs pastaty 
tas ir 24 butų namas Kauno 
aukštųjų mokyklų dėstyt-o 
jams.

Kaip galima ilgiau išgyven
ti, labiausiai pasaulyje yra su
sisieloję amerikiečiai. Gi il
giausia pasaulyje gyvena olan
dai. Amerikietis tad kreipėsi į 
olandus, ieškodamas jų ilgo 
amžiaus paslapties.

Kai jis užklausė pirmiausia 
Amsterdamo. sveikatos įstai
gos. tai ji pripažino, kad olan
dai tikrai ilgai išgyvena. Bet 
ten niekam nebuvo atėję į gal
vą svarstyti, kodėl.

••Ar olandai vai toja daug vi
taminų?” paklausė amerikietis 
tos įstaigos tarnautoją.

"Tik tada, kai gydytojai pri
rašo."

"Ar olandai laikosi vegeta
riškos dietos?’'’

"Iš tikrųjų tai ne. Jie valgo 
daug daržovių, ypatingai bul
vių." i—-

"Ką? Jūs 'valgote tiek daug 
krakmolo .* Ar jūs.negirdėjot 
pie dietą su reikalingu di$Xtįu 
kiekiu proteino?”

“Jūs to paklauskite vyriau
sybę”. buvo atsakymas. “‘Aš 
apie tai nepagalvojau.”

Haagoje. Olandijos sostinėje, 
nesą tikslios statistikos, tačiau 
ten žino, kad olandai yra tau
ta, kurioje mirtingumas ma
žiausias visame pasaulyje. ‘Tai 
yra priežastis, kodėl mūsų gy
ventojų prieauglis toks didelis. 
Gimti tai gema nedaug. Bet 
gimę. va. tiesiog nemiršta ir 
gana", pasakoja amerikiečiui į- 
staigos tarnautojas.

TAUTŲ VEIDAI

“Gal labai palankus klima
tas?”

“Negalimas daiktas. Klima
tas Olandijoje yra blogesnis 
kaip Anglijoje. Jei nelyja, tai 
vis tiek šalta. Net ir vasarą- > 
visada vėsus vėjas.”

“Tai saulės vonias turite la
bai retai, tiesa?”

“Argi to reikia?” nustebo 
paklaustasis ir, kadangi jis to 
nepergalvojęs gerai, tai pata
rė pasiteirauti dietiniame ins
titute Amsterdame. Institutas 
užsiima maisto ir maitinimosi ~ 
tyrinėjimu.

Amerikietis kreipėsi ir te
nai:

“Ar olandai geria daug rū
gusio pieno, ar vartoja daug 
vitamino B, ar jie valgo mieles 

r su salyklos sunka ir maišo į 
valgį kvietines sėlenas? Jus, 
žinoma, saugojatės, kad išlai- 
kytumėt savo normalų svorį 
ir pažįstate per didelio svorio 
pavojus?” klausė amerikietis, 
žinodamas, kaip jo krašte fir
mos pataria kviečių lukštus im
ti dozėmis ir t.t.

“Olandai beveik visi per sto
ri,” atsakė olandų specialistas. 
“Bet neįsivaizduoju, kad jie 
galėtų valgyti dalykus, apie 
kuriuos jūs kalbate. Jie valgo 
daug bulvių, o taip pat mėsosk 
daržovių ir vaisių. Mieliausiai 
žirnių sriubą su riebia kiaulie-

na ir dešra. Arba kopūstus su 
bulvių *koše, dešra ir lašiniais.”

“Bet tikras dalykas, kad jūs 
geriat mažai.”

“Kur jau čia’ Manau, kad 
visi mūsiškiai geria gana 
daug.”
. “Ar žino olandai, kad 40 me
tų jau yra pavojingas amžius, 
kada reikia liautis sportavus, 
reikia anksčiau eiti į lovą ir 
apskritai reikia prisižiūrėti

“Ne, to niekas mums nepa
sakojo.”

Po pasikalbėjimo su ameri
kiečiu olandų žurnalistas gal
vojo vienas sau, kas gi juos, 
olandus, laiko taip ilgai gyvus. 
Ir pagaliau nusprendė: ilgas jų 
amžius priklauso ne nuo to, ką 
jie daro ir ką turi, bet nuo to, 
ko jie neturi — automobilių, 
kailių, šaldytuvų su dirbtiniais 
receptais, ką valgyti ir ko ne
valgyti...

Kai 1871 m. prasidėjo sta
tyba, pakilo protestai. Tai ne
įmanomas, nepraktiškas suma
nymas, — rašė vienas New 
Yorko laikraštis, tyes siunčia
me savo žmones į tikrą mirtį, 
— įspėjo žmogaus teisių lyga. 
Ir tikrai — statybos metu žu
vo 10 žmonių.

Po poros metų, kai tiltas 
buvo pastatytas, pasklido gan
das, kad jis taip susilpęs, jog 
gresia sugriūti. Reikėjo įrody
ti ,kad tiltas toks pat tvirtas. 
Tada buvo užvesti ant jo iš
karto keturi stiprūs drambliai. 
Nieko tiltui neatsitiko nei ta
da, nei iki šiol. Bet drambliai 
nieku būdų nesutiko tiltu grįžti 
ir turėjo juos perkelti - atgal į 
Manhattaną laivais.

Apskaitoma, kad dabar 
tiltą kasdien pervažiuoja 
25,000 vežimų.

1883 m. į šešias dieną 
pastačius ant tilto 
kus žioplių 
kaip užsitrenkė pėstiesiems ta
ko užtvara. Kilo panika: o gal 
jau dabar tiltas grius? Susi
spaudė ir 12 nuspaudė. Tą 
pat dieną ir inžinierius Roeb- 
lingas mirė.

Sako, kad nė apie vieną A- 
merrkos statinį nėra tiek pri- 
dainuota, pripasakota ir prifo- 
tografuota, kaip apie Brookly
no tiltą. Jis pritraukė ir dau
giausia savižudžių, kurie norė
jo gyvenimėlį baigti tokiu ro
mantišku būdu. Daugel sykių 
apsukrūs Brooklyno apgavikai 
neišmanėliams vėpliams šitą 
tiltą buvo ir pardavę... P.

SPAUDA

Patriotizmas už 25 centus

per
PO

iltą 
susirin- 

ffrta. Staiga kaž-

Neseniai Pulgis Andriušis iš
skaitė, kokiais dienos darbais 
lietuvis virsta didvyriu patrio
tu. Dabar T. Žiburiai str. “Tik
rasis patriotizmas” mini, kaip 
daugelis vadina save patriotais, 
o jų darbai nėra patriotiški.

Štai vienas patriotas atsisa
ko aukoti tautos reikalams dėl 
to, kad jam neatsiuntė pakvie
timo į lietuvių rengiamą pobū
vį. ■ • -*

Vėl patriotas atsisako eiti į 
lietuviškus pobūvius dėl to<kad 
įėjimą reikia mokėti vienas do
leris, o svetimtaučių pobūviuo
se tik 75 cn. Taigi patriotizmas 
už 25 centus parduodamas.

Patriotas braukiasi iš lietu
viškų organizacijų dėl to, kad 
reikalingas nario mokestis.

Kitas vėl patriotas atsisako * 
paremti lietuvių šeštadieninę 
mokyklą, dėl to, kad Lietuvoje 
•tokių • mokyklų niekas nerė
mė.

Pagaliau patriotas save ir 
didvyriu laiko, leisdamas pas
kalas ir šmeižtus prieš lietuvį 
kunigą ir prieš tikėjimą. Kodėl 
jis nepaliko Lietuvoje, kur bū
tų galėjęs į valias kovoti su ti
kėjimu ir ordiną už tai būtų 
gavęs.

Patriotas neperka lietuviškų 
knygų dėl to, kad jos esančios 
brangios. Jis negalvoja, kad 
Lietuvoje knyga kaštavo 4-6 
litus ,tiek pat kiek darbinin
kas dienai uždirbdavo, o čia jis 
uždirba dienai 10-14 dolerių, 
už kuriuos galėtų nupirkti 4-5 
knygas.

Patriotas taip pat, kuris kal
ba apie vienybę, bet tik tokią, 
kuri jam patinka, ir griauja vi- ,7 
sa kita, kur jam naudos nėra. •

Tokie patriotai yra netikro
jo patriotizmo atstovai? Pava
dinkim juos geriau ne patrio
tais, bet naudininkais.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p..
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. 
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, II t., 255 p.

. V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos
* bruožai, 100 p.

> Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA

. V. <Pi&aris, Raštai, III t., 267 p.-
Jieva7Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 
Fr. Mauria.c, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.
POEZIJA. ’
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys. 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas. 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno ixx*mai.
VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygele, 155 ).
Vytė Nemunėlis. Po tėvynės dangum
V. Pietaris, Lapės pasaka. 96 p.
L*izdyni} Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos. 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho. 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
MUZIKA
J. Kačinskas. Missa In Honoraro Imroaculati 

Cordis B.M.V.
Č. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai) •

Fordas įteikia specialų automobilį
Šį pav į arba kiek vėliau 

rytinių alštybių motoristai 
tirti staigmeną ir įsi- 

elti į radaro ekraną. Pirmuo
ju ženklu šio netikėtinumo ga
lės būti ir valstybinių judėji- 

ą tvarkančių įstaigų drau
giškas pranešimas: Tamsta esi 
“pačiuptas” ant vietinio arba* Saugumą tvarkančiomis įstai- 
valstybinio kelio už per greitą gomis, praves 10 savaičių sau

gumo tyrinėjimus. Valstybės, 
kurios dalyvauja bandymuose, 
yra New York, Massachusetts, 
Connecticut, Rhode Island, 
Delaware, Mainė, New Hamp- 
shire, Veivnont, Pennsylvania 
ir Maryiand.'

Ford Motor kompanija, no
rėdama minėtam centrui padė
ti, New Yorko universitetui į- 
teikė specialiai pagamintą po
licijos tipo 4 durų keleivinį 
automobilį, kuris bus naudoja
mas kaip kilnojamoj tyrinėji
mų la Automobilį į-
teikė cham, For-

važiavimą.

VIENI OLJKTAS SPROGDINIMAS atnmian IfemtaM'tarca vate Mpriaaaim. AtemM bamba aamr< 
t* i* lėktavo B-5«. Ji sprvco 2999 pėdu auMtnmaJr,4 W mylim m Lap Vem Nevada Avimas pn>- 
ivairtė matėsi art- San Francheo apylinkėj.

J

Tačiau galimas daiktas, kad 
niekam nežinant bus pasitar
nauta tirti judėjimo greiti ir 
nustatyti vairuotojų “pramušt
galviškumą.”

Prie New Yorko universiteto 
veikiąs Safety Education cent
ras, susitaręs su kitų valstybių

kalų vedėjas. Dr. H. J. Stack, 
saugupb centro pirmininkas, 

• priėmė dovaną. Po to sekė 
spaudos atstovams užkandis ir 
radaro prietaisų pademonstra
vimas.

Automobilis bus duotas ku
riam laikui kiekvienai progra
moje dalyvaujančiai valstybei 
Susipažinti bei radaro studi
joms tirti. Be to, studijų metu 
bus gvildenami ir kiti judėjimo 
klausimai: vairuotojo pastabu
mas, ženklai ir greiti reguliuo
ją įstatymai. , (Skelb.)

“DARBININKAS”,
680 Bushwick Avė.,
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įmokus ir vadus. Vadų būreliai 

pradeda šv. Rašto studijom. 
Yra iš anksto numatytos šv. 
Rašto vietos visiems skyriams, 

. taip /tuo pačiu laiku jaunimas 

vietas. •
Kitom grupėm taip pat iš 

anksto numatytos programos, 
pritaikytos pagal amžių ir iš- 
sUavimmą. Daug dėmesio ski
riama profesiniam pasiruoši
mui, katalikiškai akcijai, baž
nytinėm šventėm k* liturgijai.

Taų> pat jie turi savo foto-

THEODORE LEE BERG. 14 metų 
berniukas iš Eugene, Ore., susitau
pęs per trejus metus 850 dolerių, 
išvyko aplankyti gimtfrios tėvų 
šalies — Švedijos. Prieš HkeHau- 
damas fotografuoja New Yorko 
vaizdus.

Atkelta iš 3 p.
— Ar su manim? — paklau

sė dėdė Dima. Kaimiečiai nusi
juokė.

— Tylos! — sugriaudė Žira
fa. — Vienas iš dviejų: arba 
tavo klijai yra geri, arba ne. 
Jei niekam verti, tai tu apga
vikas, o jei geri, tai puodas, 
toks, koks yra, turi turėti sa
vo kainą. Kiek jis dabar ver
tas? Įkainuok pats.

Dėdė Dima pamąstė ir ta

— Pasakysiu šitaip. Jei bū
tumėt leidęs taisyti vien kli
jais, kaip aš pradžioj norėjau, 
tai nebūtumėt manęs radęs čia 
viduj, ir puodas turėtų tą pa
čią vertę, kaip anksčiau. Ta
čiau dabar, visas subadytas, sp 
ita siūle, dėl kurios turėjau į jį 
lįst, ko jis vertas? Trečdalį to, 
ką sumokėjot už naują.

— Trečdalį? — paklau-ė 
Žirafa. — Vieną unciją trisde
šimt tris?

— Nedaugiau.
— Gerai, — tarė ponas LcA- 

lo.'— Dabar laikykis savo žo
džio ir duok šen unciją trisde
šimt tris!

— Ką? — paklausė dėdė Di
ma, lyg nesupratęs.

— Aš sudaužysiu puodą, kad 
galėtum išeit, — atsakė ponas 
-Lollo, — o tu, kaip sakė advo
katas, man už jį sumokėsi tiek,

ŽYGIAI
kitų tautų tarpe
grafuos, pašto ženklų kolekcio
nierių. dramos sporto skyrius.

studentus perėja viena idėja— 
pasirengimas pirmam tauti
niam kongresui..Universitetuo- 
se buvo išdiskusuotos -temos. 
Pirmoje vietoje paliesta, kodėl 
Portugalijos jaunimas studi
juoja. Didžiausia studentų da
lis- pasisakė, kad studijos pa
deda jiems pasiruošti savai pro
fesijai. Toliau — ko jaunimas 
laukia iš universiteto, čia iš
kelta, kad universitetas turi 
suformuoti jų bendrą išsilavi
nimą, gerai paruošti profesijai 
ir praplėsti bendrą pasaulio 
sampratą. Taip pat buvo dis
kutuota, kaip universitetas iš-

tenkintas studentais.

MEKSIKOJE
Meksikos jaunimo katalikų 

^organizacija (A.C.J.M.), įkurtą 
1913 m., 1919 m. išsiplėtusi po 
visą kraštą, nuo 1926 m. iki 
1929 m. pergyvenusi persiekio- 
jimus, turi centro komitetą, iš-

PAS LIETUVIUS SKAUTUS
• Tarptautinė vyresniojo 

amžiaus skautų stovykla šią 
vasarą įvyks Šveicarijoje. Į 
ją nori vykti ir lietuviai skau
tai vyčiai. Jau yra parinkti ir 
kandidatai — Diepholza (Vo
kietijoje) gimnazijos auklėti
niai, atstovauti lietuvius skau
tus vyčius ir Lietuvą.

Gerai prisimename lietuvių 
skautų dalyvavimą tarptauti
nėje skautų Jamboree —Pran
cūzijoje 1948 m., Australijoje 
1953 m. pradžioje, kur mūsų 
skautai šaimiai pasirodė ir tuo 
pačiu Lietuvos vardą išgarsi
no.

Šių 5 skautų stovyklavimas 
atsieina 250 doL Vykstantieji 
yra benamiai tremtiniai, netu
rį lėšų. JAV rajono Sėtuvių 
skautų vyčių skyrius kreipiasi 
į visus lietuvius, skautus-es, į 
visus geros valios tautiečius, 
maloniai prašydamas anuos 
mūsų brolius paremti aukomis. 
Aukas prašome siųsti adresu:

PUODAS
kiek pats jį įkainojai: unciją 
trisdešimt tris.

— Aš sumokėsiu? — nusi
juokė dėdė Dana. — Juokauja
te! Galiu čia sėdėt, kol sukir
mysiu.

Ir vargais negalais išsitrau
kęs iš kišenės apgruzdijusią 
pypkutę, užsirūkė ir ėmė leis
ti dūmus per puodo kaklą.

Ponas Lollo nuleido nosį.- Nė 
advokatas nė jis pats nepri
matė tokio atvejo, kad dėdė 
Dimą gali nenorėti išeit Ką 
daryti dabar? Jau buvo be
šaukiąs ‘Mulą!”, tačiau apsi
žiūrėjo, kad pervehi.

ri mano puode apsigyventi? 
Visus šaiddu liudininkais: ne- 
nor išeiti, kad nereikėtų sumo
kėti už puodą. Kadangi nčri 
jame pasilikt, aš ryt jį pa-' 
trauksiu teismo atsakomybėn 
už sauvališką įsikraustymą ir 
trukdymą naudotis puodu.

Dėdę Dima išleido debesėlį 
dūmų ir ramiai atsakė:
. — Ne, pone, aš netrukdau. 
Ar aš čia sėdžiu savo malonu
mui ? Išleiskit, išeisiu mielu, no
ru. Bet užmokėt? Nėra apie 
tai nė kalbos!

Pagautas įriučmo; ponas 
Lollo iškėlė koją spirti, tačiau

Hkoje tuaivesrftetų,

tetektuakis. ši grupė panaši į 
mūsų atertantakus, nes ji tori 
savo narių ir gimnazijoje, ap
jungia kat. studentus ir jau 

taka universitetiniam gyveni
mui yra didelė. Reikalui esant, 
ji gali suburti didesnę dalį visų 
studentų- jji taip pat priklauso 
prie Pax Ramana.

• Ispanijos jaunimo tarpe 
negrinėjamos temos: jaunimas 
kariuomenės tarnyboje, profe
sinis pašaukimas, solidarumas 
darbe, pasirengimas vedybom.

• Turkijoje jaunimas vis la
biau domisi Jungtinės Europoš 
sąjūdžiu.

• Uaejsco. Ijepo? 6-15 d. Ge- 
nevoje įvyksta XVI tarptautinė 
konferencija, kuri nagrinės 
pradinių mokyklų problemas.

A. Vencį auskas, (20a), Hanno- 
ver - Kleefeld,. Hegels Str. 6, 
Germany, arba H. Stepaitis, 
114 Marįon Avė., Toronto, 
Ont., Canada ,arba A. Augusti
naitis, 3727 So. Lowe Avė., 
Chicago 9, UI.

• Skautų Aido vajus buvo 
pravestas visuose skautiškuose 
vienetuose. Pirmąją vietą pla
tinime laimėjo Bostono skautų 
vietininkijos Lapinų būrelis, 
II-ją vietą Šatrijos Raganos 
skiltis Los Angęles, Calif., HI- 
ją skautų vyčių Dariaus ir Gi
rėno būrelis Toronte. Iš pavie
nių platintojų daugiausia išpla
tino vyr. skiitn. A. Banionis, 
Detroite, Mich.

• Gegužės mėn. per visus 
skautiškus vienetus buvo pra
vestas gerasis darbelis: visi ne- K 
dirbantieji skautai aukojo po 
10 et., dirbantieji po 25 et. Vo
kieti jes rajono liet, skautų sto
vykloms paremti.

susilaikė. Jis tik čiupo abiem- 
rankom puodą už briaunų ir 
drebėdamas jį papurtė.

— Matai, kokie geri klijai? 
— tarė dėdė Dima.

— Katorgininke! — bliovė 
Žirafa. — Kas kaltas, aš ar 
tu? O nukentėt turiu aš. Dvėsk 
ten badu. Pažiūrėsim, kieno 
tiesa.

Ir nuėjo sau, užmiršęs apie 
penkias lyras, kurias jam į- 
metė'šį rytą- Dėdė Dima nu
tarė už šiuos pinigus iškelti 
puotą su . kaimiečiais, kurie, 
susivėlinę dėl nekasdieniško į- 
yykio, liko nakvoti lauke ant 
klojima Viena, nuėjo į artimą 
•smul'lę gėralų. Mėnuo, lyg ty
čia, švietė kaip dieną.

Ponas Lollo atsigulė ir už- . 
migo. Nakčia jį išbudino pra
gariškas triukšmas. Prisiarti
nęs prie pieninės lango, jis iš
vydo mėnesienoj ant klojimo 
būrį velnių: susikibę rankomis 
girti kaimiečiai rateliu šoko ap
link puodą. Viduje dėdė D‘ma 
dainavo, kiek leidžia nasrai.

Šį kartą ponas Lollo nebe- 
susivąldė: jis šoko laukan, kaip 
įdūkęs bulius ir, nespėjai nie
kam sulaikyti", vienu spyriu 
nusiuntė puodą į pakalnę. Ris 
damasis, lydimas girtuoklių 
juoko, puodas atsimušė į alyv-

Bylų laimėjo dėdė Dima.

kat akciją, maldą ir studijas.
Iš veiklesnių narių atskirai ap-

Šis jaunimo sąjūdis leidžia 
įvairių ■ renginių, profesinio 
pasiruošimo. ir sportp knygų,

Susi j keturis skyrius: studen
tų b4i profesionalų, valdininkų, 
darbininkų ir ūkininkų. Dar 
smulkiau skirstosi pagal vys
kupijas ir parapijas. Visas vei-

vįmiento.
Studentų bei profesionalų

PEŠ MANGUS *V«te* «f
America” tmaskkMiįOfm BWy 
Broun, 17 metų juoraalb iš Y*rk- 
town Heights, N. Y- kuris kalbėjo 
pacah'iui apie Amerikos jauninai 
Susidomėjimas 35 kraštuose buvo 
toks didelis, kad atsakymams j 
laiškus reikėjo apie 5M dėl. i mė
nesi. Transliacijos nutrauktos.

JAUNIME,
uoliai dalyvaukime tragiško

jo birželio įvykių minėjime. 
Prisiminkime savo draugus, iš
tremtus į' Sibirą, uždarytus 
koncentracijos stovyklose, ken
čiančius, ir trokštančius . lais
ves. Iš laisvojo pasaulio paro
dykime, kad mes jų neužmiršo
me.

New Yorko tragiškųjų bir
želio 14-15 d.d. prisiminimas 
įvyks birželio 13 d. 8 v.v. Ir- 
ving High Sehool salėje, 40 
Iwing Drive, Manhattan (prie 
Union Sq.) Minėjimą rengia 
lietuviai, latviai ir estai kartu.

KARDINOLAS FR. SPELLMAN išdalino diplomus graduantėm* College of 
Mount St. Vincent. Tą kolegiją baigusi Virpnįįa. Įjrajtin—Irftf (bučiuoja 
kardinolo žiedų) prie diplomo gavo iš kardiaok) už gerą mokymąsi 100 do
lerių dovanų. Foto V. Maželio

JAUNIMO GYVENIMO KRONIKA
• Vokietijoje buvo paminėta 

1Q metų, kaip Miuncheno stu
dentai į gatvę Išėjo su plakatais 
“Šalin Hitleris”. Prieš 10 metų 
buvo studentų tarpe išsiplėtęs, 
sąjūdis, kurk kovoįo prieš 
diktatūrinį rėžimą, lapta pla
tino savo leidinį “Baltą ą Ro
žę”. Gestapo policija kelis va
dus nuteisė mirti

• VHsos reikalų* ministėris 
paskelbė jaunimo tarpe tris 
konkursus: literatūros, fo'o- 
grafiįos ir muzikinio kūrinio.

• Bejoję namiškai k džia- 
mas jaunimo žurnalas “Dux” 
skatina jaunimą labiau pasi
rengti profesijai. Ypatingas dė
mesy- skiriamas maldai: šiuo 
klausimu spausdinama daug 
straipsnių.

• Austrijoje šiemet suorga
nizuota 22 tūkstančiams Vie
nos studentų 13 viešų simfoni
nių koncertų, .kuriuos išpildė 
garsus Vienos filharmonijos 
orkestras! , ,

• Tyfolio va’arai juvhžiuo-

Ateitininkuose
• boriesąjųjų eteitirinką ' 

Chicagos skyriau - valdytą su- / 
'dari: pirm. .Al. Šatas. srkret. J 
•V, Baleišytė ir iždįn. IV. ras ■
Bagdonas.
• Siovykics. Moksleivių ai- ' 

kų s-gos raošiamos nk ’eJei- J 
vi&ms ąteitinir <ains stovyklos 
įvyks: — prie Chicagos birže- j 
lio 20-28 d d., Kanadoje —liė- \ 
pos 26 —rug. 9 d.d.. Mariana- 1 
pely, Thompson, Conn. —rug- ; 
piūčk) 22-30 d.d. Stovykloms ' 
paremti renkamos a. kr s. Pir- ; 
mieji geradariai suaukojo ‘60 ; 
dol.

• MAS Centr • Valdy?» skel
bia naujus Centro Valdybos : 
rinkimus. Sudaryta rinkiminė ; 
komisija — pirm. J. Dčdlsas, 
sekrt. D. Laukytė, nariai dr. 
A. Razina, T. Tumošaitė ir P. 
žumbakis. -

Visus rinkimų reikalais raš
tus siųsti sekretorei D. Lanky
tei, 1902 So. Union Avė., Chi
cago 16, III.

Visos vietovės ir kuopos yra 
paprašytos iki birželio 15 d. su
daryti kandidatų sąrašus pagal 
paskelbtas taisykles.

• Ateitininkų Sendraugių 
Centro Valdyba išleido sky
riams aplinkraštį, kuriame ra
gina sendraugius uoliau prisi
dėti pire -moksleivių at-kų veik
los, ypač paremti organizuoja
mas šią vasarą stovyklas, pa
dėti suorganizuoti jaunesniųjų 
kuopas ir rasti jiems globė
jus, padėti moksleiviams at
karus išsirinkit Centro Valdy
bą, atkreipti ypatingą dėmesį į 
moksleivių ir studentų ideologi
nį brandinimą.

yra
ja stovyklauti daug Austrijos 
jaunimo. Tam reikalui 
skirta 15 pastatų* .

• Kuba. — Havanoje įvyko 
studijinė savaitė, kuri nagrinė
jo jaunojo darbininko proble
mas.

• Darijoje kaip ir Norvegi
joje jaunimas studijuoja jung
tinės Europos klausimus.

• SaonaŪoje daug dėmesio 
skiriama <nukraiustam ir ser
gančiam jaunimui. Yra suorga
nizuota 8- valstybinės ir 2 pri- 
vaičos institucijos, kurios ap
jungia 7000 aklų ir 52 tūkstan
čius nuo karo nukentėjusius 
jaunuolius. •

• ūųtijojr javtavnas vis la
biau pasitraukia iš tų organi
zacijų, kurias kontroliuoja ko 
munistai.

• Olandijoje įvyko dirban
čiųjų jaunuolių kongresas.

'• Indijoje įvyko pirmas kat. 
studentų kongresas Madra> 
mieste. Svarstyta aktualiausi 
studentų klausimai.

NAKHESVIZMA
Tada mes matėm gavo Dievą, *k
Iškėlęs ranka laimino hmm Jte:
O Jn mintis išgirdo paupyje vėjas;
Jis tyliai besijuokdamas nusinešė per pievą
Jo žodžius:

Ar nematei, kai. vakaras išbarate rasą,

Ir pabučiavęs švęhdai kūdikėlį basą, 
Kartojo dar.-

naktis.
Ar ne žinai, kad smilės užsimerkia, 
Ir uostei jaučia juk aavargurias akis?
Tuič*.u« Ifrdir rer'M!* paukščiai, 
Maži našlaičiai Jau daugiau neverkia;

_ Dausų šaly klajoja jie: ' 
naktis.

Už debesio pranyko mū‘ų Dievas, 
Iškėlęs rafaka laimino mus Jis.
Kažkes girdėjo, kai JLs tylutėliai...
— Supratęs Jo žodžius, užsnūdo baltas žiedas — 
Ištarė:

naktis.

JAUNIMAS VISAME PASAULYJE
Rafaelis šakalys, pranciško

nas, mokęsis Spakenbergo lie
tuvių gimnazijoje, vėliau įsto
jęs į lietuvių pranciškonų vie
nuolyną, Montrealyje lankė 
pranciškonų seminariją, birže
lio 21 d. įšventinamas kunigu. 
Pirmąsias mišias laiko birželio 
28 d. Aušros Vartų parapijoje 
Montrealyje.

Aldona Baužinskaitė iŠ 
Brooklyno, baigė Maryville 
College St. Louis, Mo. Bache
lor of Arts laipsniu, su pagyri
mu — “eum Įaudė”. Ji studi
javo sociologiją — socialinį 
darbą, kiek jis riša-i su medi
cinos sritimi. Diplominį darbą 
parašė “Jausmo ir ligos santy
kis.” New Yorke žada studijas 
tęsti ir toliau. Ji dalyvavo vie
name amerikiečių poezijos kon
kurse ir laimėjo antrąją vietą.

Žibutė Daugėlaitė iš Brook
lyno, baigė Washington 
Sųuare College. Rudenį ji va
žiuoja į Washingtoną, D. C., 
kur jėzuitų Georgetovvn uni
versitete studijuos mediciną. Į 
šio universiteto medicinos fa
kultetą ji pateko konkurso ke
liu, pirmoji iš tremtinių. Baig
dama Sacred Heart of Mary 
Academy, ji yra gavu i aukso

UŽDAVINIAI

1. Kada Lietuva buvo pirmą 
kartą okupuota ir padalyta: a. 
1785, b. 1793, c. 1795, d. LSI 2 
m.

2. Kada Lietuvoje grąžinta 
spaudos laisvė: a. 1899, .b. 
1901, c. 1904. d. 1907 m.

3. Kas pasirašė pirmas po 
nepriklausomybės aktu: a. A. 
Smetona, b. J-. Basanavičius, c. 
A. Stulginskis, d. M. Biržiš
ka.

4. Kas parašė pirmąją lietu
višką knygą: a. Daukša, b. 
Mažvydas, c. Bretkūnas, d. Sir
vydas.

VEIKALAI IEŠKO SAVO 
AUTORIŲ

Kas parašė:
1. Palangos Juzę,
a. S. Daukantas, b. J. Dovy

daitis, c. M. Valančius, d. L. 
Ivinskis.

2. Sename dvare:
a. Šatrijos Ragana, b. Laz
dynų Pelėda, c. žemaitė, d. Bi
tė.

3. Dėdės te dėdienės:
a. V. Krėvė, b. Ig. Šeinius, c. 

Putinas, d. Vaižgantas.
4. Užuovėją:
a. St.Būdavas, b. St. Zobars- 

kas, c. M. Katiliškis, d. Al. Ba? 
ronas.

5. Konradą Valenrodą:
a. Kraševskis, m. A. Micke

vičius. c. S. Daukantas d. Pu
tinas.

Atsakymai 

medalį už gabumus griežtuo
siuose moksluose.

Virginija Grajauskaitė baigė 
College cf Mount St. Vincent, 
N. Y. ir įgijo Bachelor of 
Science laipsnį. Pagrindine ša
ka studijavo prancūzų kalbą 
ir literatūrą, šalutine — peda
gogiką.

Vytautas Vygantas iš Brook- 
lyno, uolus “Darbininko” ir 
“Ateities” bendradarbis, ra
šąs sporto klausimais, Fordha- 
mo universitete New Yorke įsi
gijo Master of Arts laipsnį. Jo 
diplominis darbas, kuriam me
džiagą ėmė iš lietuvių tremti
nių gyvenimo, įvertintas labai 
gerai ir laikomas geriausiu to
je srityje. Jis studijavo psicho
logiją. Studiją tęs toliau ir ruo
šis doktoratui.
- Antanas Sužiedčis iš Brock-. 
tono baigė Bostono kolegiją, į- 
gydamas Bachelor of. Arts 
laipsnį, su pagyrimu “magna 
eum Įaudė”. Iš 700 baigiančių
jų jis bkigė ketvirtuoju. Rude
nį tęs klinikines psichologijos 
studijas Katalikų Universitete 
VVashingtone ir rengsis magls-\ 
tro bei doktorato laipsniams.

, Jo diplominis darbas “Konvul
sinės terapijos psichologiniai 
efektai”.

Raminta Mantautaitė iš 
Brocktono birželio 1 d. baigė 
Nevvton College of the Sacred 
Heart. Ji turėjo toje kolegijoje 
stipendiją ir studijavo matoma- . 
tiką. Rudenį mokslus tęs toliau 
Bostone. Jos tėveliai gyvena 
Nukryž. Jėzaus seserų vie
nuolyne.

Dena Ajnshikaitytė iš Chica
gos Wichitoje, Kar.sas, baigė 
Sacred Heart College. Studijas 
tęs Chicagoje.

Dangnolė Sadūnaitė, gyve
nanti Anglijoje (Shotton, Nr. 
Chester) šiemet baigia gimna
ziją ir nori studijuoti Angli
joje. Ji dirbo prie vieno angliš
ko laikraščio ir taip pat ben
dradarbiauja “Ateityje”, ra
šydama eilėraščius.

MLIETUVO^ 
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Kai dar kūrendavosi ugnis 
po ąžuolais, — taip būdavo ir 
Lietuvoje, — karalių galėjai 
sutikti ant kiekvienos mylios^ 
Kita mylia, kita pilis ir kitas 
karalius. Jų buvo pilna ir pa
sakose apie du broliu išmin
tingus ir vieną kvailą Tas vis 
pataikydavęs į karališkus rū
mus.

Dabar kiti laikai. Karalių 
retai kur pamatysi. Iš senų ga
dynių kai kur liko tik karališki 
ą žoliniai sostai. Anądien anglai 
sodino moterį j tokį sostą, šeš
tą iš 62 valdovų. Tai reta pro
ga! Tad nerūstaukite ant ma
nęs, kad buvau palikęs savo 
skaitytojų prie televizijos, o 
pats nudūmęs prie Temzės.

Londone žmonės jau iš vaka
ro buvo užgulę gatves. Jose 
jie valgė, gėrė ir miegojo, kol 
auksinę karietą praleido. Vis
ką mačiau, ką ir besakyti. Or
dinuose visų krūtinės skendėjo. 
Grafai, margrafai, princai ir 
kunigaikščiai... Mačiau ir patį 
Churchillį. Užmiršęs Suezo ka
nalą, ir Iraną,, ir net cigarą 
(koks nustebimas!), plaukė jis 
su kitais ir šypsojosi. Ponios 
tiesiog šilkuose tratėjo.

Kai pasiekėm Westminsterio 
abatiją ir tą ąžuolinį sostą, vi
si aplinkui sustojo, giedojo ir 
klūpojo. Labiausiai man pati
ko, kad princas, karalienės 
vyras (deja, ne karalius), atsi
klaupė prieš savo žmoną ir pri
siekė klausyti iki mirties. Aš 
žinau, kad paprastai moterys 
prisiekia vyrams. Kai jos tam
pa karalienės, matyti, tvarka 
jau būna atvirkščia. Ši kartą 
atvirkščiai dar išėjo, kad vyras 
pirmas bučiavo karalienę (mat, 
žmona), o seniau kiti pirmi bu
čiuodavo. Sakau: taip .ir reikia, 
padoru. '

' Vainiką jai dėjo ne vieną, o 
du — anglišką ir imperišką. 
Girdėjau, kad seniau karaliams 
dėdavo net ir po tris ar penkis, 
destis, kiek šalių valdė. Angli
jos karalienė, matyli, tik du 
kraštus valdo — Angliją ir Im
periją. Nuskrisiu kada pažiūrė
ti to naujo krašto, iš kur dei
mantus ir perlus karūnai atga
beno. Žibėjo jie. kaip išmirkyti 
žirniai.

Paskui daužė būgnais, šaudė 
patrankom, nešė krūvas dova
nų. Vienas zelandietis padova
nojo Everesto kalną. Bet pas
tatyk jį karališkuose rūmuose, 
jei nori.

Kai visi susėdo valgyti ir 
gerti, nežiūrėdami į svarus, aš 
nuplasnojau pas karalienės dė
dę. buvusį karalių Eduardą. 
Žinote, jį graži moteris išvertė 
iš sosto, kad karūna tektų ki
tai. Kas žinojo? Eduardui ir 
poniai Simpson, jo žmonai, bu
vo gaila, kad taip istorijoje at
sitiko. Jiedu karūnacijos žiūrė
jo per televiziją. Abu sakė, kad 
buvo gražios iškilmės. Su pa
vydu pasakė tikriausiai. kai r; 
ten nebuvo.

Rytmetį gyvenimas Londone 
vėl grįžo į normalias vėžes. 
Karalienės palociai miegojo, o 
Churchillis kibo į valstybinius 
reikalus.

Žv. BePastogis

~enini lauktas, gražiai pnrpnCt<‘*':

Ki'N. ST. VIX»S

puikiai IMMACUT.ATA spaudos 

išleistas mažasis r.iakjynas

Svc’-lci Marija
Kintais viršeliais. 371 psl..

Kaina

< Mitinamas:

“DARBININKO" ADMIN.

WW» Bushwick Avė..

Brooklyn 21, N. Y.

MES MOKOMĖS LIETUVAI
mokykla mokslo metus baigė 
geg. 31 d. Iškilmės įvyko po 
sumos lietuvių salėj. Mokyklos 
vedėjas A. TamuBonis pada
rė pranešimą, kalbas pasakė

ir LB apylinkės pirm. St. Bar- 
zdukas. Ateities klubo pirm. S.

darbą, įteikė dovanas (po lie
tuvišką knygą) mokyklos ve
dėjams A. Tamulioniui bei J. 
žilioniui ir mokyklą baigu
sioms mokinėms D; Prikocky- 
tei bei R. Stravū’iskaiteL Meni
nėj iškilmių daly rodėsi mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
mokytojų T. Tamulkmienės, 
Stef. Stasienės ir Em. Skrabu- 
lytės. Tiek jų dainos ir dekla
macijos, tiek gyvieji paveikslai 
ir šokiai, tiek pianinu atlikti 

dalykai, darė malonų įspūdį. 
Neilga programa buvo pareng
ta su skoniu, lietuviškai nuošir
di.

Antrasis Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas įvyko geg. 31 
d. toj pačioj muzikos mokyklos 
salėj. Pianistas paskambino 
Bacho Italien Conecrto, Lis?to 
Bacho B-minor, Chopino Tris 
preliudus, Barcarolle, Scherzo 
nor ir trejetą dalykų pridėjo

CLEVELAND, ORIO

dar bisuL Kuprevičium galime 
didžiuotis — tai didelė ir rimta 
meninė mūsų pajėga. Taip pat 
maloni ir simpatinga asmeny
bė. Koncertą rengė Lietuvių 
Kultūros Fondas, ir jis buvo 
skiramas daugiau jaunimui. Jo 
daugiausia ir atsilankė.

40 v>L atlaidai naujojoj pa
rapijoj. prasidėjo geg. 31 d. po 
lietuviškos sumos. Pamokslus 
abiem kalbom (lietuviškai ir 
angliškai) sakė svečias kun.

gos. Klausytojams lietuviams 
buvo malonu, kad pamofcsfinin-

tėvų ir rėmėjų ko- 
vadovaujamas V. 
geg. 30 d. lietuvių

nė ir kenčiančią Lietuvą bei lie
tuvius.

Skautų 
mitetas, 
Bartkaus,
salėj surengė vakarą, kuriame 
įvyko tautini!} drabužių para
das. Komisija (I. Jonaitienė, 
O. Mikulskienė ir dr. M. Žilins
kienė) pirmąją premiją pasky
rė Pašakamienei už drabužių 
visumos stilingą išlaikymą, 
antąją premiją Vaitėniener už 
‘vargo mokyklos” drabužius,

trečiąją premiją Balčiūnaitei 
už tipingus žemaitiškus drabu
žius ir ketvirtąją Armonaitei, 
čia gimusiai lietuvaitei, už se- 
novišikausius drabužius. 'Prog
ramoj taip pat buvo dr. M. Ži
linskienės pašnekesys apie lie
tuvių tautinius drabužius ir 
scenos vaizdelis “Audėjėlė”, 
kurį atiko R. Malčanaitė, L. 
Jknulevičiūtė, G. Velyvytė, A. 
Orintaitė, A. Kavaliūnas k* kt. 
Muzikinę dalį tvarkė A. Mikul
skis, dekoracijos Ę- Žilinsko, 
pranešinėjo E. Oekauskienė.' 
Šiam gražių užsimojimų vaka-

nepunktualumas —programos 
pradžios reikėjo laukti apie va
landą. Jei tai yra “lietuviška”, 
tai jau tikrai neskau tiška.

Tautos Fondui Vasario 16 
šventės proga per Alto skyrių 
aukojo: dr. K. Pautienis $41, 
K. Paulauskas — 35, J. Rima- 
šauskas — 30_4 šeimos po 25, 
9 po 20, 4 po 15, 1 — 12, 91

po 3, 34 po 2, 34 po 1 ir 1 as
muo 50 centų.. Liet Bendr. a- 
pylinkės fhetinis įnašas buvo 
$80. Iš draugijų po $25 paau
kojo: moksleivių ateitininkų 
Maironio kuopa, SLA 136 kuo
pa, Lietuvių Sąjunga Ramovė 
ir Ateities klubas.

OMAHOJ MOKYKLA BUS NEDEGAMA Ed. F. Hobanas, arkivysku
pas ir Clevelando vyskupas, at
siuntė padėką L. Briedžiui už 
jam nusiųstas fotografijas, nu
trauktas Marijos Neperstojan- 
čios Pagalbos bažnyčios šven
tinimo metu. Arkivyskupas pa
sisako esąs nuoširdžiai dėkingas

Šį pavasarį statybos darbi
ninkai streikavo 7 savaites. 
Dėl to ir mokyklos statyba bu
vo sustojusi. Bet dabar mūri
ninkai vėl dirba ir jau pirmas 
aukštas baigiamas statyti. Mo
kykla bus “Fire Proof” nede
gama. Klasių sienos irgi stato
mos iš glazūruotų plytų. Grin
dys bus iš cementu padengtų 
esfaltinių čerpių plytelių, kori
doriuose grindys — iš teraco.

Statybos fondas auga
Juozas Bluvas, senas Oma

hos gyventojas ir geras para
pijietis, paaukojo mokyklos

Philadelpliia, Pa.
Dingo Juozas Pratkelis, 35 

m. amžiaus, gyvenęs 422 Tas- 
ker St. Gegužės 26 vakare ne
begrįžo į savo kambarį. Ligi 
šiol nepavyko surasti jokių 
pėdsakų. Jis buvo ramus, nie
kam bločjo nedarąs vyras. Jei 
kam pavyktų ką nors sužinot, 
prašoma tuoj pranešti minėtu 
adresu.

Nauji Balsai per radiją. Ge
gužės 30 LB radijo programą 
vedė Dr. A. Salys, o jam pa
gelbėjo Sniegą Jurskytė. Jiedu 
toje programoje buvo girdimi 
pirmą sykį. Programos metu 
buvo duota ir pirmą sykį gir
dėtų plokštelių. LB radijo pro
grama duodama kiekvieną šeš
tadienį. 9 vai. vak. iš stoties 
WDAS 1400.

Gasparenai gegužės 25 ati
darė lietuvišką vilą vasaroti. 
Vasarojimo sąlygos labai pa
lankios, ypač birželio mėn. Sa
vaitgaliais lengvai gali atvykti 
ir praleisti kelias dienas vasar
vietėj. Užsisakyti sau vietos 
prašoma iš ank'to, jei norima 
ilgiau vasaroti. Netoli yra gra
žiausias pajūris, o čia pat gali 
gaudyt.i žuvis, vėžius ar uo
gauti. pasivažinėti laiveliais. 
Labai gera vieta su vaikais. 
Gasnarėnų viloj visi galės pasi
jausti kaip Palangoj, kur pu
šys ošia ir vanduo banguoja.

statybai $150. Tremtiniai irgi 
neatsilieka. Fedarovienė, nors 
pati ir sunkiai dirba, turi kele
tą vaikučių ,o jau baigia sumo
kėti $128. Taip pat Nelsai bai
gia įmokėti. J. Agurkis įmokė
jo iš karto 30 dol., o likučius už šį malonų rūpestingumą ir 
žadėjo įnešti vėliau. M. Kudir- kartu siunčia ganytojiš^ 

laiminimą. C
Jurgio parapijos pa 

čioj geg. 31 d. per 9 vai. pa: 
las 53 vaikučiai ėjo pirmosios 
Komunijos. Tai buvo didelė pa
rapijos šventė.

Pr. Ambrazasj' šv. Jurgio pa
rapijos vargonininkas, po ligos 
vėl pradėjo vadovauti parapi
jos chorui, ir pamaldos vėl į- 
gavo savo grožį. St. P.

žadėjo įnešti vėliau. M. Kaidir- 
kienė, našlė su keturiais vaiku
čiai?, jau įmokėjo pirmus 20 
dol. J. Damijonaitis, nors turė
jo daug išlaidų už namą ir į- 
vairias ligas, bet jau dabar pra
dėjo dalimis mokėti. Nors, ši 
statybos našta ir labai .suėki 
yra mūsų mažai parapijėlei, 
bet jei visi petys į petį dirbs, 
tai galėsime pakelti tą sunkią 
naštą.

Mokyklos vaikų iškyla
Gegužės 27 d. mūsų mokyk

los mokiniai turėjo metinį pik
niką. Klebonas kun. J. Jusevi- 
čius nugabeno juos ir maistą į 
vieną gražiausių Omahos par
kų — Elmvvood. Mokiniai pa
vaišinti kleb. kun. Jusevičiaus 
skaniais valgiais, gėrimais ir 
kitais įvairiais dalykais, pasi
linksminę, vakare laimingai 
buvo sugrąžinti namo, šie pa
vasariniai piknikai čia yra la
bai populiarūs.

Daugėja namų savininkų
Juozas Gegžna. neseniai ve

dęs J. Fedarovaitę, nusipirko 
dviejų aukštų mūrinį namą. 
Taip pat įsigijo nuosavą namą 
ir Emilija Venclauskienė. Ji 
yra našlė, augina du vaikučius, 
dirba sunkiai, bet savo taupu
mu ir sumanumu galėjo įsigyti 
nosavą pastogę.

Imami į kariuomenę. Pasku
tiniu metu daug jaunų tremti
nių šaukiama į kariuomenę. A. 
Reškevičius turėjo palikti ser
gančią motiną ir invalidą tėvą 
ir jau penki mėnesiai kaip ka
riuomenėje. Neseniai išvyko į 
kariuomenę G. Drazdys. Jis 
taip pat paliko seną motiną, 
kuri yra labai reikalinga pagal
bos. Dieve duok, kad ju pasi
aukojimas greičiau išlaisvintų 
Lietuvą iš komunizmo!

Virtinis

Brockton, Mass

TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, ME.
1953 m. mgpiūcio-August 9 d.

RUOŠIA

LIETUVIU DIENA IR PIKNIKĄ
Rerginėje daly’r:: Naujai pastatytojo Liurdo pašventini

mas ir iškilmingos šv. Mišios Liurdo fjbotoje.
Meninę dalį išpildys New Britam, Corm.. Lietuvių parapijos 

choras ir tautinių šokių grupė, vadovaujant muz. V. 
Marijošiui ir K. Marijošienei.

Lietuvos Prand&conai nuoširdžiai į šią šventę kvieč'a atsi
lankyti savo draugus, geradarius ir visu* lietuvius.

HdWI, atritiepė m> talpą, kad

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ęmu’Dt. A. Joška Vadoklių valsč., Panevėžio 

, Gegutės 31 OilcsgOB lietuvių apskr. Mokslus ėjo Ramygalos 
visuomenė,

ir uoliam visuomenininkui 
kun. dr. A. Juškai pagerbimą 

-. Chicagos vyčių sendraugių sa-

40 m. as£l. proga.
Kun. Dr. Ą. Juška yrą 

“Draugo” ' bendradarbis . ir 
“Draugo”\bendr. klubo pirmi

vyra sHUankas Mffijanas doleriu. Ji 
BesutialcMti rtrirtto, įtakosi gyve
nanti varge (LoareU, Ind.), ir nėra 
linkusi save ir vaiku parduoti už 
milijoną. Šonus, kaip Rockefeilerio 
vaikas, galėtu, žinoma, paveldėti 
daugiau negu milijoną. Beito su 
save vyru jau seniai kartu nebegy
vena. Anksčiau ji turėjo kita vy
ru, prieš ištekėdama^ už mi^timi- 
lijonieriaus.

ties pirm, ir Btlfo centro vlce- 
pirm.; Atettins&ų sendraugių 
pirm, ir Katal&ų Federacijom 
centro valdybos narys. Tūks
tančio dolerių premijos roma
no konkurso sumanytojas ir 
vykdytojas, ŽurnalistScos Ins
tituto organiaatorius ir sąvo 
kuklaus uždąrbio kilniems tiks
lams aukotojas.

Kun. dr. Antanas Juška ki
limo yra aukštaitis, gimęs 1913

gimnazijoje ir Kauno ^kunigų 
seminarijoje. Kunigu įšventin
tas Panevėžyje 1940 m. birže
lio 15 d.

Vėliau mokslus gilino Romo
je ir Prancūzijoje. Disertaciją 
apgynė 1948 m., gaudamas te
ologijos daktaro lapsnį su isto
riko specialybe. Antrą kartą 
plūstant į Lietuvą bolševikams, 
jis atsidūrė Bavarijoje, Regens- 
burgo mieste, kur jis taip pat 
uoliai katalikų reikalus saugo
jo, čia suorganizuodamas lietu
višką parapiją.

Pagerbimo vaišių metu, kun. 
dr. A. Juškai plaukė gausūs 
linkėjimai, kad jis dar ilgai 
ęveikas ir stiprus būtų.

Kun. Dr. A. Juška šiuo me
tu yra asistentu šv. Mykolo 
parapijoje, Chicagoje.

O. Alei.

Telephooe: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Nepamiršk užsisakyti
AIDŲ žurnalo

Help Wanted Malė

Help Wanted Malė

Malė help wanted 
Driver Salesman
MEN TO TRAIN ON OUR 
ESTABLISHED WATER 

and
BEVERAGE ROUTES

Good Wages and Commissions 
APPLY—Mr. C. BRUSKE

Hincldey & Schmilt
420 W. ONTARIO

• Gegužės 31 d. naujoje šv. 
Kazimiero parap. salėje, moks
lo metų užbaigimo proga, J. N. 
seselių mokytojų iniciatyva bu
vo surengtas mokyklos moki
nių vaidinimas - operetė “Si
dabrinis batelis”. Tai insceni
zuotas vaidinimas jš pasakos 
“Pelenė” (Cinderella). Vaidini
mas pavyko puikiai. Dekoraci
jos skoningos, scena erdvi, 
vaidintojų drabužiai pritaikin
ti.

Vaidinimo pasižiūrėti buvo 
prisirinkusi beveik pilna salė, 
kurioje telpa apie 1000 žmonių. 
Veikalą režisavo sės. Konsula
tą, o muziką pritaikė sės. Cele- 
stina.

Vaidinimui pasibaigus, kle
bonas kun. Pr. Strakauskas 
pasakė užbaigimo žodį, kuriuo 
dar kartą pagyrė parapijiečius 
už jų pasiaukojimą statant 
bažnyčią. Taip pat priminė, 
kad lietuvių kalbos dėstymas 
mokykloje bus plečiamas . ir 
kad vasaros metu kiekvieną 
dieną iki 12 vai. bus pamokos 
iš vieno kurio lituanistikos da
lyko. Po to apdovanojo dova
nėlėmis pasižymėjusius vaikus 
ir sės. Konsulatą. Pabaigoje bu
vo sugiedotas tautos,Himnas.

• Komp. J. Gaidelio vado
vaujamas vyrų choras dainavo 
Brocktone, Romuvos parke, 
LRKSA 94 jaunimo kuopos su
rengtame piknike gegužės 31 d. 
Choras padainavo Tykus buvo 
vakarėlis, Ramovėnų maršą. 
Oi, dalelė: Per Klausučių ūly- 
tėlą, Miškų gėlė ir du maršus.

Tai šiais metais pirmas pik
nikas žaliam pušyne, kuris at
žymėtas lietuviška daina. Dai
nos skambėjo puikiai ir pub
lika negailėjo katučių,

Broclrtomietis

yrai prie automati* 
niŲ gręžtu vų

Paprastos ir sudėtingos mašinos 
(spindle)

Cleveland automatai
5 darbo dienos savaitėje 

51 valanda darbo

Liberty Screw
Machine Products

4824 W. KINZIE ST.
EStebrook 9-012 4

Help WafttedFemale

Immediate Openings for

WIRERS 
SOLDERERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT 
Light Pleasant Work 

Convenient Transportation 
PAID 
Appiy

HOLIDAY 
in Persali

MAGNECORD, INC.
225 W. OHIO

Work in your neigtiborhood 
Šame Time — and Money 

Excel)ent Transportation

Crescent Industries
5900 W. TOUHY

Assemblers
WOMEN 18-45

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to 4 P. M. 

8:00 A. M. to 4:30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M. 

5:40 P. M. to 11:30 P. M.
VVILL TRAIN 

APPLY TODAY

ROdne y 3-6464 
NDes 7-8900 .

IMMEDIATE OPENING 
for

Girls—Women
SOLDERERS- WIRERS
FOR RADIO CHASIS
Good startmg wage

Pleasant working condittons
Appiy m person

Hedco Mfg. Co.
161 W. Horaa

ALARM INVESTICATORS
20—40 YEARS OF AGE ' 

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TĄLL 
AND PASS PHYSICAL EXAMINATIONS 
/ HOURS: 1 AM TO 9 AJA.

MUŠT HAVE CHTZENSHIP PAPERS AND SPEAK 
ENGLISH. — 40 HOURS WEEK—$1.28 PER HOUR 
TO START. — GRADUAL REGULAR INCREASES 

APPLY ROOM 426
4753 BROADWAY

ASSEMBLERS
Experienced or wiH train 

7:30 a.m. to 4 p.m.—8 a.m. to 4:30 p.m.—9 a.m. to 3 n m.
Also Women and Girls

Why waste evening Hours. Yoir can tum them into Evening 
Dollars 5:30 p.m. to 11:30 p.m.

Good starting salary, automatic wagc increases. Free In
surance, Company Cafeteria. Bus service to door.

" CrZDIATE OPENINGS
CRESCENT INDUSTRIES

5900 TOUHY
ROdne-y 3-6464 — Nlles 7-8900

A T T E N T I 0N
DIE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
KELLER MACHINE OPERATORS

ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1°MENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
Vi HOUR OF METROPOLITAN ADV ANT A G ES OF 

700,000 POPŲLATION
Good Woges — Overtime — Ali employee benefits — 
Assfcrtaaee tfvea iw securiag suitaMe hoosing — Enjoy

WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KIEKHAEFER CORP.
' Cedarburg, Wisc.

WE WANT 
WARFHOUSE MEN 

PACKERS
CAR AND TRUCK LOADERS 

DAILY DRAWS
WORK STEADY OR P ART TIME 

ONLY RELIABLE MEN WANTED
- OVERTIME AFTER 8 HOURS

VVORKMENWORKMAN
601 W,WA$IftNGTON

TUOJ PRIIMAMI
Lay*wrt vynU , Mafmfojai - Lydytojai, turį ir netari paty
rimo. Mm Hmakyitoe vyras boti oraamentoltaty geležies 

. ifa&rMaių nirhiOUln ir dirbti geležies pramonėje. Geibs

Builders Ornemental Imn Co



yra viena M žyntajti Amarikra motem atiečhj.

HELP W. MALE-FEMALEDisplay

— Anglijos rinktine yra įvykusi 
j P. Amerika. Prieš kelias <Be*tas

3
I
1 J

rungtyn^* su Argentina. Rungtynes 
šeimininkai laimėjo 3:1. Kiek vėliau 
angiai susiliko su Chiiės rinktine, 
kurią ive^tė 2:1.

— Nauja pasaulini rekordą pasie
ki G. Zybina (SSSR), kuri lengvo
sios atletikos varžybų metu Mask
voje riRulj nustūmė 16.18m.

— Šveicarijos futbolo klubas 
‘Young Boys* F.C.. kuris jau atvyko 
i Ameriką, prieš savo išvykimą lai
mėjo Šveicarijos futbolo pokafo var
žybas, finale nugalėdamas *Grasho- 
pers’ 3:1.

— Anglas Chrts Chataway 2 my
liu distancija nubėgo per 8:49.6 
min., tuo pasiekdamas nauja Angli
jos imperijos rekordą. Pasekmė yra 
3 savo gerumu visame pasauly.

I Australiją išvykusi Amerikos 
rugby rinktinė pirma susitikimą 
baigė laimėjimu. Varžovu buvo N. 
Pietinės Valijos rinktine, kurią atae- 
rikicčMfi nugalėjo 34:25.

— 1. FC Nuerenberg jau išvyko j 
Vokietiją. Savuo gastro’ėse po Ame
rika vokiečiai sužaidė 6 rungtynes, 
iš kuriu 5 laimėjo. Prieš žymųjj ang
lų klubą Lverpool vokiečiai turėjo 

, nusileisti rezultatu 3:4.
— J Azija gastrolėms išvykusi Of- 

fenbach Klckers klubo futbolo ko
manda numatytų rungtynių seriją 
pradėjo Įtikinančiu fllipinų rinktinės 
nugalėjimu: vokiečiai rungtynes lai
mėjo 9:1. Tai pirma*vokiečiu ko
manda, po karo atsilankiusi Toli
muose Rytuose. ,

Prancūzijos rugby rinktinė nuga-

. j i H J.
Įėjo j svečiu* atvykusius AD$lqos at- 
stovus 51;»>

— Vąrikmje ^praf&toįu jguropos 
bektiniataą mėgč’ą plnąpąybčs jau 
padtalfę. • Lietuv Algirdas Soči- 
kas laimėjo sunkaus ta pirme
nybes, finale nugalčdaząM B. Weg- 
rzyniak ■ ii Lenkijos. Komandines 
vartytas tatanėjo Lenkt*. ■ kurios 
botetiniakrt laimėjo 5 meisteriu ti- 
talus. Iš viso varžybose įa yv*W 119 
.boksntakn ii lt vaFtybių. Variuo
se daugiausia dominavo dalyviai iš. 
kraštų, kurie dabar yra už geleži
nes uždangos.

— Neapolyje i<aVerto.«e hntynin- 
ką varžybose, kuriose buvo rengia
masi dč! Europos meisterio vardo. 
Rusai laimėjo 5 pirmas rietas, tuo 
būdu laimėdami komandines varžy
bas. Antroji vieta rtiteko švedams 
su pirmomis vietomis.

— Plrmątias Vokietijos pokalo 
varžybas po karo laimėjo Rotweiss 
Essen. finale nugajčjcs Alemania 
Aachen 2:1.

— I Vokietiją atvykę Ispanijos 
boksininkai turėjo nusl’eisti šeimi
ninkams. Vokietijos rinktinė ispanus 
nugalėjo 19:1.

— Vienas i garsesnių Škotijos in
ternacionalų. kurio pavardės čia ne
minėsime, karta, besiverždamas > 
priešininko vartus, neteko kamuolio. 
Iš pykčio jis atsigulė ant žemės, 
vaizduodamas apalpusį. Po kelių se
kundžių jsi pajuto, kad kažkas jam 
per petį suplojo. Jis neatmerkdamas 
akių paklausė, ar teisėjas už jo 
‘sužeidimą’ davė baudini, žaidėjas 
pasijuto labai nemalonioj padėtyje, 
kai atsakymas buvo neigiamas. To 
neužteko: jis buvo paprašytas ap
leisti aikšte. Pasirodo, kad asmuo, j 
kurf jis kreipėsi, buvo pats teisėjas, 
kuris, supratę jo apgaulingą kombi
naciją. ji išprašė iš aikštės. P. V.

SLIGHTLY U8ED MEN”S WEAR
Very tittle wora GENTUEMEN’S 

SUITS ECOAT8,almost new, original- 
iy prieed $-109—and raore. For u 
Httle u $15. Ezceptionally poHte 
and friendly serviee.

LOUIS SANDERS
1541 Ftnt Avė. 89-81 SL N.Y.C. 
White Shirt GRATIS with purchase 

of Suit.

VYRAS arta MOTERIS 
darbui vasaras psŠnnsisis patarnauti 
užmiesčio (UĮster Cpunty) užkandi
nėse (fountaia and sandurk* Service). 
Atlyginama alga ir atostogomis. Rei
kalinga patikimo b- teisingo žmogaus. 

TeL YO 8-7*25

NEWARK, N. J
“Aušros Vartų” šeštadieninė ^^4 kančios kelią ir, priminda

mas Maironį, Basanavičių ir 
kitus tautos didvyrius, ragino 
eiti jų nubrėžtais keliais, mylė
ti tėvynę, jos kalbą, dėl tėvynės 
aukotis.

Toliau sekė mokytojų atlikto 
darbo apyskaitos ir mokinių

mokykla gegužės 31 d. iškil
mingai užbaigė mokslo metus. 
Ta proga Lietuvių Pol. Klubo 
salėje buvo surengtas mokslo 
metų užbaigimo aktas. Moky
tojai patiekė atlikto darbo apy
skaitas, mokiniai parodė, ką y- 
ra išmokę.

Programai vadovavo Alg. 
Kačanauskas, t šios, mokyklos-- 
muzikos mokytojas.

Atidary damas šias iškilmes, ’ 
jis nušvietė šios mokyklos tik
slą, sunkias darbo sąlygas ir 
pa-iektus gražius laimėjimus. 
Dėkojo mokytojams už didelį 
atliktą darbą, aukojant savo 
poilsio valandas šiam kilniam 
tikslui, seselėms pranciškie- 
tėms už teikiamas patalpas ir 
visokeriopą paramą.

Gražų sveikinimo žodį tarė 
sesuo Ančila. Ji nors ir čia gi
musi, bet gražiai kalba tėvų 
kalba ir ją nepaprastai myli. 
Atsidavusi visa siela lietuvišku
mo darbui, linki, kad šis lietu
vybės židinys toliau dar labiau 
klestėtų ir augtų.

Mokyklos vedėjas St. Jakš
tas nušvietė lietuvių tautos nu-

IŠNUOMOJAMĄ3 vienam as
meniui gražus kambarys, vir
tuvė ir vonios kambarys 
WOODHAVENE. Kreiptis: po 
6 valandos šiokiadieniais ir vi
są dieną šeštadieniais bei sek
madieniais telefonu MI 2-1524.

PORTERIAI, paatentintai, kėlėjai ele- 
vaitorium, durininkai —gyvenamiems 
namams, klubams, viešbučiams; 
PATARNAUTOJAI virėjai, porteriai, 
tvarkdariai, pasiuntiniai, kėlėjai ele- 
vaitorium. gaisrininkai viešbu
čiams ir įstaigoms;

MERGINOS slaugių padėjėjos, kam
barinės, patarnautojos— patyrusios ir 
nepatyrusios — viebučiams ir įstai
goms. Galima kreiptis kiekvieną die
ną.

CHASE AGENCY 
767—Sth Avė. (43rd St), N. Y. C.

Help wanted Female
— —■ ■■ 11* >■ i,

JAtiNA miCGAlTfi

Brooklyn. N. Y. 
TeL m *-6612

mokančios rankomis megzti moteriš
kus megztukus. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union $hop).

Kreiptis:
MODERN SPORTSWEAR

1*8 Lawrenee St. Brooklyn 
TeL MAin 4-2*41

VIRĖJA 
privačiai šeimai. kalbanti angliškai, 
mokanti virti ir ne senesnė kaip 59

TeL PL 5-9599 ert. 6 
nuo 9.30 A. M. ligi 12 P. M.

ankstyvesnio patyrimo. Kreiptis: 
SPIELMAN MOTOS SALES 

tt» Greenpsint Avė- Brooklyn
IND GG traukinys ligi Greenpoint

SEIMININKES - VIRĖJOS - SLAU
GIU PADĖJĖJOS. Gali būti ir vyras 
su Žmona. Aukštas atlyginimas. (Pa
sirinkimas dirbti mieste, kaime. Taip 
pat galima dirbti tik dienos dali).

Priimamos ir be patyrimo 
LYNN AGENCY

2*67 Broadvray, (71st and 72nd)
N. Y. C.

HOWARD JOHSONS
Jericho Tumpike & 

Marcus Avė. New Hyde Park 
FULL TIME POSmONS 

Day or Night Shifts

DERUHA.M.D
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigės Europoje
* 128 E. Mtk BTRCTT NBW YORK OT1
Virš Lexington Ąve. požeminio traukink stoties? Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vynas ir moterims.

KARL EHMER — PORK STORES 
Geros rūšies įvairios mtoos, paukštiena, dešros, kumpiai 

Ir kiti maisto produktai Jkse krautavCae:
89-38 Myrtle Avė. 

Glendale, N. Y.

136-5* Roosevelt Avenue 
Flushlng, N. Y.

66-98 Forest Avenue 
Ridgevvood, N. Y.

66-64 WoodaUte Avenue 
VVoodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ

185-24 Horaee Hardtag Blvd 
iFndt Meadom, Fluahing 

219-17 Ja mitina Avenue
Oueena Village, N. Y. 

179 Reckaivay Avenue
Valley Stream, N. Y. * 

4389 Whtte Pinta* R9M 
Brtax, N. Y.

19 Weet Pert Bart
Wkite Plnina, N. Y. .

STORE
GLENDALE 27, N. Y

S
-s

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importooti konjakai - URnsiHiai - Televizija - Muzika - Sportu

502 GRAND ST., kampas Unioa Avė. BROOKLYN. N. Y.

“DARBININKĄ

Skaitykite ir platinkite “šv, 
Pranciškaus Varpelį” I

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖ
JIMAS

Waterbury, Coun. — Alto 
iniciatyva liūdnųjų birželio įvy» 
kių minėjimas įvyks birželio 13 
d. šv. Juozapo par. salėje. Mu- 
zjkalipę programos dalį išpil
dys prof. Aleksio vedama pa- 

.rapijinio choro grupė, seks kal
bos ir mergaičių eilėraščių de- 
klamaciojs. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

§v. Juozapo par. piknikas 
bus birželio 14 Linden parke U- 
nion City mieste. Piknikooro- 
gramą Išpildys parapijos cho
ras ir savas “švilpukų” orkes
tras.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
turėjo savo šventę su bend:-a 
komunija, po kurios sekė pus
ryčiai visiems nariams ir pri- 
jaučiantiemst Buvo linksmai 
pasikalbėta ir kviesta prisidėti 
draugijon. dar ncprigulj vy- 

” rai. P. J.

Su jaunesniais mokiniais iš
ėjo mokyt K. Barzdukas ir 
mok. V. Kvedaras. Su vyres
niais — mok. Morkūnas.

Mažesnieji skaitė pasakas, 
papasakojo žymesniuosius Lie
tuvos vyrus, skambino piano, 
pasakė eilėraščių.

Vyresnieji gražiai dfeklama- 
vo Brazdžionio, Maironio ir ki
tų Lietuvos poetų kurinius, 
skaitė apysakas, skambino. Bu
vo ir grupinių pasirodymų.

Pagaliau, muz. ' Alg. Kača- 
nauskui vadovaujant, visi mo
kiniai padainavo keletą gražių 
liaudies dainelių.

Tėvų komiteto vardu padė
kos žodį mokytojams tarė St. 
Skripkus.

Pabaigai Kearny Vaidybos 
Būrelio nariai: D. Mėlynaitė 
padeklamavo eilėraštį: “Yra 
šalis, kur upės teka” — Pr. 
Vaičaičio, J. Vaitauskas—“Kol 
jaunas, o broli sėk pasėlio grū
dą” — V. Kudirkos.

yra

1*91 Eastern Parkw*y, 
Brooklyn 13, N. Y.

Išnuomoja kambarį su baldais, 
virtuvė ir- vonia. Kambariu tinka vie
nam arba dviem asmenim. Nuomos 

; kaina jMeinkhia*' kreiptis j namo du
rininką rytais nuo 6 ligi 10, vakarais 
nuo 4 lig 9 vai.

Boats For Sale

CASHIER 
WAITRESSES 

FOUNTAIN CLERKS 
GRILL 

SANDWICH — S A L, A D 
STEAM TABLE 

KITCHEN WORKERS 
COUNTER GIRLS 
Paid Vacations, etc. 

APPLY IN PERSON ONLY

r______________
BOSTON, MASS.

t

Elizabeth, N. J
Deportacijų minėjimas

Birželio 14 d., sekmadienį, 
rengiamas deportuotųjų į Si
birą minėjimas ir pagerbimas. 
Tą dieną 3 vai. p.p. lietuvių 
bažnyčioje bus pritaikytos pa
maldos, o po jų parapijos salėje 
iškilmingas aktas. Paskaitą 
skaitys Lietuvos Laisvės komi
teto pirm. Vaic. Sidzikauskas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Elizabetho apylinkė nuoširdžiai 
kviečia visus šios kolonijos lie
tuvius šiose pamaldose ir mi
nėjime gausiai dalyvauti. įėji
mas nemokamas, ir aukos ne
bus renkamos.

Gegužės 29 d. par. salėje į- 
vyko Balto 24 sk. susirinki
mas. Pirm. kun. Dr. J. Star
kus paskaitė ir paaiškino raš
tus, kurie buvo gauti po pas
kutiniojo susirinkimo, įvykusio

mavo apie BALFo pirm. kan. 
J. Končiaus sveikatą. Besiilsin
čiam šiuo metu sanatorijoje. 
Kan. J. Končiui susirinkimas

J. M.
Naujos bažnyčios rūpesčiai
Gegužės pradžioje statybos 

fonde buvo $177,419. Vyčių 
globojami, parapijos šokiai da
vė pelno $1,300. Dar pridėjus« dar gruodžio 29 d., ir painfor- 
kitas pajamas, fonde dabar yra 
$180,000.

Visokiais būdais stengiamasi 
fondą padidinti. Artimiausi
planai — prašyti aukų kitų lie- - pen kun. Dr. Starkų perdavė 
tuviskų parapijų. Nevvarko 
Moterų D-ja paskyrė kortų va
karo pelną $150,10. Manoma 
įrengti aukų dėžutes įvairiose 
vietose, dalyvauti CYO auto
mobilių laimėjime, išplatinant 
500 bilietų knygučių, kuri vie
na duoda $6,00 pelno. Verbuo
jamos įvairiem? daikteliams 
pardavinėti moterys, ir liepos 
26 d. bus surengtas piknikas 
Lindberg Park, N. Hetedon.

K. B.

Lietu vi ų Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER ?3 METUS .
Oro bangomis transliuojami (vsirūs visuomenės pranešimai,, 

naujienos, muzika. • > • O <
4*6 GRAND ST.

AD JEZAVITAS
BROOKLYN 11, N. Y.

J. VALAKAS
Dtraktortta

nuoširdžius 'linkėjgmus greitai 
visiškai pasveikti. Po to sky
riaus sekretorius komp. J. Žile
vičius paskaitė praėjusio susi- 
rinkimo protokolą. Toliau buvo 
padarytas pranešimas apie Bo
stone įvykusio eimo nutari
mus. Buvo priminta seime pa
brėžta mintis, kad Balto egzis
tenciją reikia ^laikyti ne tik 
likusiems tremtiniams šelpti, 
bet ir nutęsti ją iki Lietuvos 
išvadavimo. Be to kun. Dr. 
Starkus kalbėjo apie šių metų 
Balto biudžetą, rengiamą New 
York’o ir New Jersey valstijo
se Balto vajų ir Elizabetho sk.

> veiklą. Išrinkta pagalbinė ko- 
' misija, kuri veiks kun. Dr. 
, ptarkaus nurodymais ir žiaio- 
jjje. Į komisiją įeina: J. Žilevi- 
• čhtt, WUHamag Senkus, Monas 

Stankus ir Aloyzas Rudzitas.

STAR SAILBOAT
22 pėdu ilgio. 8 inHt. korpuso, geroje 
popietyje, gerai plaukia, su išmeta
mu inkaru, pilnai irengtas. Labai ge
ras pirkinys už 2559. Kreiptis i savi
ninką. TeL BE 5-9969.

Help Wanted Malė

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

i

•H

* 
* 
* 
* 
•H 
* 
•H 
•H

* *

REAL ESTATE

FLU^HNG, Center-Hall, Solid 
Brick, 8 -Rooms and Sun Porch, 
2>į Baths. 62x100, 2 car detached 
Garage, unfinished 3rd floor, Fi- 
nished room in basement. 
Heat, Ideal for professional.

S264M9— 
35—14 159th Place. 

FL 9-5774 or BA 4-07*5

DISHWASHERS - PORTERS
KITCHEN HELP

City or Country, Fine, Best Jobs
Through MR. ALBERT, Room 309.

RADIO AGENCY,
89 Warren St N. Y. C.

Where you caA be sure of most
Honest, Courteous Service

Tel. STngg 2-5943 '

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

Oil

ŽTRNACE INSTALLERS 
AND HELPEB8 

Experienced Warm Air Furnaces 
and Duct Work. Year-Around work. 

HOLLAND FURNACE CO. 
493 No. MacQuesten Pkway. - 

MO 8-1985 Mt V’ernon, N. Y.

M. P. Baliu — Direktario* 
Alb. Baltrūnas—Baltos 

Reikalą Vedėju 
660 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLI c

i

Lithuanian 
Furnitiire Co 

M0VER8- 

80 8-4618
INSJRED and BOtiDEL

826-828 W. Broathmy
80. BOSTON, 1&A88

S. BaraeeviHmi ir Sitam 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
’ South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIU8

Tel flOoth Boato MSM

*

PiBDaoai savo kambarį ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

Gipsinį Lietuvos Laisvės Statulos 
BARELJEFU, 

pagamintą skulptoriaus V. KaAubos.
KAINA $4.00.

Gaunamas: “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ,

PARDUODAM NAMUS
X Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 1 
f Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 1 

! ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 1
— greitai ir gerai. • J

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhnven 21, N. Y.
; Tel. VIrginia 7-1896 į

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktores 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
WoodhaveiL N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias ntenokamai visdae 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

TeL VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborias-balsamcotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WAITKUS
FUNERAL z HOME 

1*7 BUSTER AVĖ.

PRANAS VAITKUS

NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja C«n- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestuC 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

FUNERAL HOME
564 EA8T BROADWAY

South Boston, Mase.

Grabeliai ta* Balsamaatojai 
Patarnavimas' diena ir naktj. 

Koplyčia Šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL 80 8-6815
SOath Boston 8-2699

Baras, SALE vestuvėms,

1883 MADfSON ST.

VYT. BELECKAS, savininkas
1

kiniams, etc.
BROOKLYN 27. N. Y

SCHOLES BAKING Ine 
V. Lukas — Vedėjas 

B» Grand 9L, Braektyn, N. T.
Tel. EVergreen 4-3802 

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py* 
ragus ir pyragaičius pagal visą 
Skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikštynoms ir ki
tokioms Hkilmlngoms pragumą 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siat. Uvežiojame | krautuves ir 
privačius namus.

WINTER GARDEN TAVERN. ln«

Stephen Bredes I
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė-, 
Brooklyn 8, N. Y.
TeL APpiegate 7-7083

ISPANIŠKAS DZUTOEUS

Kvepiančio Dzlngelio 
šaknis turi padavimą 
nuo seaovės, kad Dzin* 
gena ano vartojamu 
nuo Bputimą, dusinimo, 
troJkulto. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para- 
lyžiaaą diegtią ir skaus

mingą mėnesinių; aMagas kvepian
čio DzingHIo taknte yra gerai aprū
kyti ligobta kambarį ir pati ligoni, 
suskutus laknls darytis arbatą ir 
gerti, sutrynės šaknis manyti i taba
ką —t rūkysi ir džiaugsleąl maloniu 
kvepėjimo. Svaru Džiugelio J3.00; 
kvoteris svaro $100.

ALEXANDER’S CO, 
414 MtOADWAY 

SOUTH BOSTON 27, MASS.

i



ŽINIOS

Paminėta kun. P. Lekešio sukaktis

ALDONAI ir STASIUI BICHNEVIČIAMS

parapijos {tita&as |vyks lie
pos 12 d. National Pašte, Wood- 
Šięią L.. t- Kadangi vieta vi- 
■afems yranauja, tai išsiuntinė

jau virš 20 metų uoliai iki šiol 
eina vikaro pareigas Maspe- 
the.

kunigus įšventintas 1928. VI 
2. Pradžioje vikariavo Apreiš
kimo Angelų Karalienės lieta

santai padėkojo L. K 
vadovybei už nemoka 
teiktas patalpas bei pa 
rsų iniciatyOaT

| VISUS LIETUVIUS!
— ■ Se^adienio va’-arą, 1953 m.

■ birželio 13 d., 8 v.v. erdvioj
■ Irving High School (Irving
■ Place, corner of East 16th St.,
■ Manhattan; važiuoti požeminiu 
B traukiniu ligi Union Sųuare) 
B New York o lietuviai, estai ir 
B latviai minės sovietinės Ba’.ti-

■■ B i05 valstybių okupacijos 13- 
B tąsias ir tų kraštų gyventojų 
B pirmųjų masinių deportacijų į 
B Sibirą bei kitai priverstinio 

. darbo stovyklas 124ąsias meti-
B nes sukaktuves. Dainuos lie- 
B tuvių, estų ir latvių chorai. Kai-. 
B bes visiems gerai žinomas J. V. 
B Kongreso narys Charles J. 
B Kersten.
B Visų mūsų šventa pareiga at- 

pptS lJKMMKi, * vykti j šį zninėljmą. Tuo mes 
M—grrtii> prisidėsime prie kovos prieš ko
ne, HrMfo t < atfreates 25 me- monizmą, iškilmingai pareikš
ta knntaret** >*•>**- darni visam pasauliui savo pro

testą prieš komunrrtų agresiją 
ir žiaurumus mūsų kraštuose. 
Savo dvasia ir širdimis mes bū
sime su tėvynėje likusiais (mū
sų tėvais ir vaikais, giminėmis 
ir draugais), kurie už geležinės 
uždangos kenčia ir miršta kalė
jimuose, priverstinio darbo 
stovyklose ar kitur. Tuo būdu 
parodysime visam pasauliui, 
kad mes nesame abejingi ir at
bukę kad mūsų širdys plyšta 
dėl mūsų ir kitų kraštų liki
mo. Mes paremsime Kongres- 
mano rezoliuciją pradėti Balti
jos kraštų okupacijos ištyrimą.

Baltijos Kraštų 
Laisvės Komitetas

dojimą per šv. mišias ir visiems 
kitiems, kurių čia visų neįma
noma suminėti, užprašiusiems 
šv mišias ir papuoš:usiems mū 
sų mylimo vyro ir tėvo karstą 
gražiomis gėlėmis, pareišku- 
siems užuojautą ir palydėju- 
siems j amžiną poilro vietą, šis 
dideliai mums liūdną valandą, 
dvasiškių ir mūsų artimųjų rū
pestis mus giliai jaudino.

Nuliūdusi žmona, žentas, 
marti, dukterys ir sūnūs.

Maspeth, N. Y. lietuvių pa
rapijos vikaras kun. Pijus Le- 
kešis birželio 2 d. atšventė 25 
m. kunigystės sukaktį. Pats 
sotentzantas, asistuojant prel. 
J. Balkonui, kun. J. Starkui ir 
ktm. J. Aleksiūnui atlaikė pa
dėkos šv.. mišias. Tai progai 
pamokslą bažnyčioj pasakė 
prel I. Kelmelis, nušviesdamas 
kun. Pijaus kelią į kunigystę. 
Iškilmėse dalyvavo virš 30 ku
nigų. Jų tarpe matėsi garbingi 
svečiai: vysk. V. Brizgys, vysk. 
V. Pądolskis iš Romos, bei vie
nuoliai. Reti svečiai taip pat 
buvo atvykę iš Filadelfijos 
— kleb. J. Čepukaitis, iš She- 
nandoah kleb. J. Karalius ii* 
kiti kunigai bičiuliai. Pilnutėlė 

' bažnyčia buvo parapijiečių bei 
pažįstamų, kurie suteikė 
džiaugsmo jubilėjatul

Kun. P. Lekešis gimė 1893. 
VII. 22, Kausiu k., Vilkaviškio 
par. Amerikon atvyko 1913 m. 
ir čia pradėjo siekti aukštųjų 
mokslų. Filosofiją ir teologiją 
studijavo Grand Rapids,-Mich., 
ir Vilkaviškio seminarijose. J

PADĖKA
.Prisimindami visus dalyva

vusius a.a. Vlado Biehnevičiaus 
šermenyse bei laidotuvėse, 
mums daug padėjusioms ir šią 
liūdesio valandą mus nuošir
džiai užjautusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Dėkojame kun. J. Pakalniš
kiui už didelį rūpestį vė’loniu jc 
ligos metu, o taip pat už rūpes
tingą globą šermenų dienomis 
ir gražiai suorganizuotas ir 
pravestas laidotuvių pamaldas. 
M,ūsų nuoširdi padėka priklau
so Apreiškimo parapijos kle
bonui kun. N.. Pakalniui už rū-‘ 
pestingą vėlionies lankymą li
goninėje ir iškilmingas pamal
das bažnyčioje; kun. dr. W. 
Kelly už velionies lankymą ir 
dalyvavimą pamaldose; kun. 
J. Aleksiūnui už sakramentų 
suteikimą; kum A. Račkauskui, 
kun. J. Paransevičiui, kan. J. 
Meškauskui kun. V. Pikturnai, 
kun. V. Dabušiui už šv. mišias 
bei iškihningas pamaldas.

Mūsų artimiesiems priete- 
liams — P. Urbonavičienei, J. 
Simanavičienei, gleideriams 
senj. ir jr., Jurevičiams, Ruo- 
kiams; Balsiams, Ūseliams, Bo- 
gušams, žaliams, Kulikauskie
nei ir Stasiukynaitei už viso
kią mums paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui J. Garšvai už visą rūpes
tį, vargonininams P. Sakui ir 
Myk. Liuberskiui už gražų gie-

Vladas Žilinskas,
buvęs Lietuvos Pasiutiny- 

bės sekretorius Stcckholme, 
Švedijoje, birželio 2 d. atvyko 
į New Yorką Trumpam buvo 
nuskridęs į Montrealį, Kana- 
don. Sugrįžęs apsigyvena A- 
merikoje.

Vaikų stovyklas Vokietijoje
rengia Baltas. Už 12 dol. 

tremtinių vaikas galės pragy
venti 20 dienų gamtoje, ištrū
kęs iš miesto triukšmo ir ba
rakų dulkių. Rengiamos ketu
rios stovyklos, kur stovyklaus 
apie 400 lietuvių vaikų, šiuo 
reikalu Baltas kreipsis į lietu
viškąją visuomenę, prašyda- 
damas aukų.

Algirdas Alksninis,
Vacį, ir Gabrielės Alksninių 

sūnus, Connecticut valstybėje 
studi uojąs veterinariją, mbks- 
lo metų pabaigos proga su
ruoštoje šventėje už jojimą lai
mėjo I dovaną. Taigi Algirdas 
laimėjo afžymėjimą ir už ark
lio rodymą.

Antanas Pe rins,
New Yorkot universitete 

studijuoja matematiką ir fiz-’ką 
ir kartu dirba Elizabethe, N. 
•J. Jis savo klasėje yra vienas 
iš pirmųjų studentų ir turi 
garbės studento vardą. Jis yra 
atleistas nuo bet kokių egza
minų.

Redakcijai rašoma.
kad siuvėjų 54-to lokalo 

vardu duotas “Darbininkui” 
(nr. 37) pranešimas, jog to lo
kalo ižde 1952 m. nebuvę defi
cito, nesąs tikras, bokalas 1952 
m. turėjęs $3781.71 pajamų ir 
$4404.17 išlaidų, tad $622.46 
tekę primokėti iš lokalo sąskai
tos banke. Vadinasi, praėjusie
ji metai buvę su trūkumu, kas 
ir buvo pastebėta ankstyvesnė
je P. K. žinutėje.

ca 1
and
tose mokyklose taip pat yru 
pasižymėjusių lietuvių moki 
nių, tkuriuos paskelbsime vė 
liau.

kunigavimo metus daug yrr 
pasidaitevęs Dievui, Bažny
čiai, tėvynei bei labdarybei Ju- 
bilėjatas tąja proga per Mngs. 
Montkū gavo popiežiaus svei
kinimą iŠ Romos. Sveikino taip 
pat asmeniškai trys Brooklyno 
vyskupai bei kiti dvasiškiai Ad 
multos annos! —b

Sendraugių ateitininkų
susirinkimas įvyks birželio 

10 d., 7.30 vai., Maspetho para
pijos salėje, 64-25 Perry Avė., 
Maspeth. Susirinkimas daly
vaus J. E. vysk. V. Pądolskis. 
Visi nariai kviečiami dalyvau-

Lietuviskos vestuvės
Šeštadienį, birželio. 6 d., 10 

vai. moterystės ryšiais buvo 
surišti Ernestas Naudžiūnas ir 
Florencija Karčiauskaitė. Su
tuoktuvių apeigas atliko jauno
jo brolis kun. J. .Naudžiūnas. 
J vestuves buvo atvykęs kitas 
jaunojo brolis kun. Andr. Nau
džiūnas MIC iš Chicagos. Bu
vo puikus vestuvių pokylis. 
Jaunąją porą sveikiname.

Lietuvių Radijo Valandos 
Koncertas,

surengtas gegužės 17 d. So. 
Bostono High School salėje, 
praėjo labai gražiai ir su dide
liu pasisekimu. Meninę prog
ramą atliko gabūs dainininkai- 
solistai, smuikininkė ir LMMR 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, iš Worcester, Mass. 
Solo įspūdingai dainavo Lietu
vos operos solistas Ipolitas 
Nauragis, akompanuojant An- 
toinette Giannini, ir solistė Ona 
Sabaliauskaitė - Olišauskienė, 
akompanuojant Lucilei Sile
vičiūtei. Smuiku grojo Alkje 
Plevokaitė, akompanavo Jo- 
seph Sosnovvski.

Publika buvo labai patenkin
ta ir skirstydamosi kalbėjo, 
kad norėtų ir dažniau tokių 
koncertų sulaukti, žmonių bu
vo virš 400, bet galėjo būti ir 
daugiau," nes Lietuvių Radijo 
Valanda yra verta mūsų dėme
sio. Jai vadovauja buvęs “Dar
bininko” ilgametis redaktorius 
ir visuomenės veikėjas Antanas 
F. Kneižys, kuris daugiausia 
skelbia parapijų bei organizaci
jų parengimus, dažnai nieko už 
tai neimdamas, nors radijo va
landai išlaikyti reikia nemažai 
lėšų. Kas atėjo į koncertą, tai 
gerai suprato. Koncertą, kaip 
pranešėjas, gražiai pravedė 
Stasys Mockus. Buvęs

Šv. Vardo D-jos
susirinkimas Maspetho sky

riaus įvyks 12 d. po vakarinių 
pamaldų. Bendras vyrų para
das bus birželio 21 d.

Julius Jacyna paaukojo $10 
Vokietijoje likusiems tremti
niams vietoje gėlių prie mirusio 
a. a. VI. Biehnevičiaus karsto, 
Auka pasiųsta per Baltą.

Vytautui Vygantui,
uoliam “Darbininko” ben

dradarbiui, trečiadienį, birže
lio 10 d., Fordhamc universite
tas įteikia magistro diplomą.

Mokyklų pabaigtuvės
Šeštadieninė mokykla pa

baigtuves daro ateinantį šešta
dienį, birželib 13 d. 3 vai. p.p. 
salėje po bažnyčia. Kviečiami 
mokytojai, mokiniai, mokinių 
tėvai ir visi lietuviai, kurie do
misi šios mokyklos darbu. Prie 
vaišių stalų bus jaukiai pralei
stas laikas, paskelbti mokslo 
metų duomenys, įteikti bai
giantiesiems dokumentai. Lau
kiama daug žymių svečių.

Lietuvių Diena
Bendruomenės Bostono A- 

plinkės Komitetas paėmė Ro
muvos parką Brocktone rug
pjūčio 23 d. ir ten rengia Bos
tono ir kaimyn. vietovių pik
niką Lietuvių Dieną. Visos 
kitos organizacijos ir asmenys 
prašomi atžymėti šią dieną ir 
nieko nerengti.

Mokytojai leis vadovėlius
Lietuviai mokytojai Bostone, 

susitarę su Liet. Enciklopedijos 
leidėju n J. Kapočiumi, artimu 
laiku žada pradėti spausdinti 
liet mokykloms vadovėlius. 
Pirmoj eilėj numatoma išleisti 
poelementoriniams Skyriams 
vadovėlius ir pirmųjų gimna
zijos klasių skaitymų knygą.

Kun. Jonas Rusteika,
toli nuo Bostono dirbąs kle

bono darbą ne lietuvių parapi
joj, kasmet atvyksta poilsiui 
pas tėvus, šįmet kun. J. Rus
teika taip pat jau atvyko į So. 
Bostoną vienam mėnesiui. Svei
kiname malonų svečią, kuris ir 
tarp svetimtaučių dirbdbamas 
neužmiršta savo tėvų kalbos ir 
tautos reikalų.

A. a. Ona Čeikauskienė
gyv. 183 H St., So. Boston, 

mirė birž. 3 d. Paliko 4 sūnus.
Cambridge ruošti anglų kal

bos kursai užsidarė gegužės 29 
d. Ki 
Klub 
mai i

Lietuviai — pasižymėję 
moliniai

So. Boston High School bai
gė su pasižymėjimu ir gavo Iš 
direktoriaus: D. Lapinskas, R. 
Tamošiūnas, Ed. J. Mikėnas, 
Marija M. Plevokaitė. D. La
pinskas gavo Bausch Lomb 
Science Award Medai, Rene- 
laer Polytechnic Institute Me
dai for E^cellence in Science 
and Mathematics gavo Rimvy
das Tamošiūnas, Bird Scholar- 
ship gavo M. Plevokaitė, Scho- 
lastic Arts Awards Scholar- 
ship-gavo E. J. Mikėnas.

R. Latvėnas, baigęs Techni- 
High School, gavo Home 
School Assn. Award. Ri

jų brangiam tėveliui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Brooklyno tautinių šokių grupė

5 mėn. pertraukos dalyvaus 
Balfo valdybos posėdyje.

‘Nei* Masalai
Angelų Karalienės 

Mietiniam koncertui teks- 
į kurį įpynė damų, muzikos 

^Lietuvos vaizdų. Koncertas 
rugsėjo 20 d.

Kttt. J. Prtrėnas, 
jrtudyuojąs Washingtone, Ka- 
tą&ų ŪnįVersitete, lankėsi New 

tr Darbininko redakci
joje. Darbininko skaitytojai 
jį palįsta iš jo straipsnių ir 
raportažų iš Washihgtono. 
Kun. J. Petrėnas ruošiasi dok- 
tprstul

ĄMesaadras Mickevičius, 
, kurio vaikai 
relė anksčiau atvykę į Ameri- 
ką^ (sūnus dabar tarnauja A- 
meriOs kariuomenėje), ilgai 
negalėjo dėl susikomplikavu
sios bylos išvykti iš Vokietijos. 
Dabar jo byla atnarpiiota, ir 
jis atskrenda į New Yorką.

. ^Susituokė
Birželio 7 d. Apreiškimo pa

rapijos bažnyčioje susituokė 
Gražina Veršelytė su Petru 
Bartkum.

Juozas Boley-Bolevičius, .
vienas iš Balto direktorių, 

tarnaująs “Amerikos Balse”, 
ir uolus Lietuvos Vyčių veikė
jas, atostogom Išvyko į Euro
pą. Jau aplankė Angliją, Pran
cūziją ir Vokietiją. Vokietijoje 
susipažino su tremtinių padėti
mi, aplankė lietuvių stovyklas 
ir Miunchene Juozą Laučką.

Balto valdybos posėdis
po 5 mėn. pertraukos, kan. 

J. Končiui pasveikus, šaukia
mas birželio 12 d., kur bus 
svarstoma: Diepholzo gimnazi
jos rūmų finansavimas, vargo 
mokyklų išlaikymas ir kiti šal
pos reikalai.

Petras Minkūnas,
Balfo reikalų vedėjas, gegu

žės 27 d. Senato Juridinėje ko
misijoje, Washingtone, liudijo 
dėl naujo biliaus. Jis pareiškė, 
kad dar Europoje yra apie 
10.000 lietuvių, iš jų apie 3-4 
tūkstančiai galėtų pasinaudo
ti nauju biliumi. 

A

Dr. Henrikas Lukoševičius 
su žmona dvi savaites atostoga 
vo Maine, Keimebunk Porte.

“UtersiŪros Lankų”
antrasis numeris jau pasiro

dė ir Brooklyne. Jame sutelk
ta įdomios medžiagos, spausdi
namos išsamios knygų recenzi
jos. Galima gauti “Gabijos” 
knygyne.
Šeštadieninės Maironio M-los

mokinių tėvų iniciatyva yra 
įsteigtas knygynėlis, kuris 
tarnaus pradžioje mokiniams ir 
jaunimui, besidominčiam lietu
viška raštija. Knygynėliui pa
talpos gautos Apreiškimo p-jos 
m-loje. Kad jis būtų dar di
desnis ir pilnesnis, nuoširdžiai 
prašome tautiečių, kurie turi 
atliekamų knygų, paaukoti. 
Siųsti jas šeštadieniais į m-lą 
ar pranešti tėvų k-to iždininkui 
J. Remezai, 127 Grand St., 
Brooklyn 6, N. Y. ar k-to na
riui Bagdonui, 598 Central 
Avė., Brooklyn 8. N. Y., Telef. 
GL 5-1444, kad sutinka duoti, 
ir knygos bus iš namų paim
tos.

Tėvų K-tas ir M. vedėjas

LINKSMAS
PAVASARINIS

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 14 D
Rengiamas Tėvą Pranciškonų “DARBININKUI“ paremti 
ĮDOMI programa, gardūs valgiai ir GĖRIMAI, LIETUVIŠKA 
MUZIKA IR IOE THOMAS ORKESTRAS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI. 
Programoje bus paminėti bolševikų ištremtieji į Sibirą. Kartu New Jer- 
sey lietuviai turės progos pasisakyti už Kongresm. Kersten įneštą bilių. 
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir 

kartu paremti liėtuvių - katalikų laikraštį — DARBININKU.
Pradžia2vaL 1 Įžanga, Įskaitant taksus —- 75 c. ’

VISI KVIEČIAMI KUO GAUSIAUSIAI DALYVAUTI

LINDĖK LAISVES PARKE, 18




