
DARBININKAS
680 BUSHVA/ICK AVĖ. ANTRADIENIS — TUESDAY E IRŽELIO — JUNE 12, 1956 M. Redakcija GLenmore 5-7281
BROOKLYN 21. N. v. Administracija GLenmore 5-7068XLI N R. 42 10 CENTŲ

Prezidentas Eisenhoweris sveiksta
DIDELIS SUSIRŪPINIMAS, KAIP BUS SU PREZIDENTO RINKIMAIS

GEN. DR, L. HEATON aiškina, kur prez. Eisenhoįverio žarnose 
buvo užsikimšimas.

Lenkų egzilinis pirmininkas grįžta, nusi
vylęs Amerikos ir Anglijos “išdavimu”
Lenku egz. vyriausybės bu

vęs min. pirmininkas Londone 
St. Mackievvicz paskelbė, kad 
jis priėmė Lenkijos valdžios 
Varšuvoje kvietimą grįžti i 
Lenkiją. Grįžimo priežastis 
grynai politinė. Jis esąs nusi
vylęs Amerikos ir Anglijos 
“išdavimu”. Anglija esanti “di
džiausias išdavikas istorijoje”, 
nes ji buvo pažadėjusi ginti 
Lenkiją nuo komunistų invazi
jos.

“Nuo to laiko, kai Amerika 
ir Anglija mus išdavė ir nebė
ra jokios vilties, kad Vakarai 
išlaisvintų mano tautą, aš lai
kau savo pareiga grįžti į savo 
kraštą”, nors jis ir toliau lie
kąs antikomunistas.

Kaltindamas Ameriką ir An
gliją, Mackiewicz sako, kad 
“Anglija ir Amerika, abidvi, 
tenori išnaudoti mūsų kraštą 
kariniam špionažui”.

St. Mackievvicz Lenkijos eg- 
zilinėje vyriausybėje dalyvavo 
nuo pat jos sudarymo. Min. 
pirmininkas buvo iki 1955 bir
želio 22. Nuo tada min. pir
mininko vietą perėmė Hugon 
Hanke. Bet tas jau tais pat 
metais rugsėjo mėn„ net ne
atsisakęs iš valdžios, išvyko į 
Varšuvą. Mackiewicz dabar juo 
pasekė. Dabartinis egz. vyriau
sybės pirmininkas Zaleskis pa-

PIRMI NELNKSMI 
REIŠKINIAI PO LINKSMU 

VESTUVIŲ
Prancūzijoje laikraščiai rašo 

apie Monaco valstybėlės skan
dalą po kunigaikščio Rainier 
ir Grace Kelly vestuvių. Esą 
valstybės taryba davė kuni
gaikštienei vestuvių dovanu— 
karolius, apirankę žiedą ir dar 
kokių niekelių už 100,000 dol. 
Tokią sąskaitą tarybai prista
tė Paryžiaus pirklys. Pačioj 
taryboje kilo kaltinimas, kad 
tie tarybos nariai, kurie užsa
kė brangenybes, iš Paryžiaus 
pirklio gavę 14,000 dol komiso.

LĖKTUVAS NUKRITO 
Į VAIKUS

Marinų sprausminis lėktu
vas birželio 9 prie Minneapo- 
lio nukrito į gyvenama kvarta
lą. Žuvo lakūnas ir dar 5 as
mens. o 7 vaikai buvo labai 
stipriai apdeginti. Per savaite 
laiko toj vietoj antra lėktuvo 
katastrofa. 

skelbė, kad Macklevvicz apie 
savo žygį nieko nesitaręs su 
juo.

Tai didelis smūgis Lenkijos 
egzilinės vyriausybės presti
žui. Didelis laimėjimas Mi- 
chailovo propagandai. Iš es
mės tai yra desperacijos pa
gauto žmogaus žygis.

Lenkijos egz. vyriausybę da
bar pripažįsta Vatikanas ir Is
panija.

Lratuvos pasiuntinybė 
iš Washingtono praneša kad 
min. St. Lozoraitis kartu su 
min. P. Žadeikių birželio 6 
lankėsi valstybės departamen
te. Iš Washingtono S. Lozorai
tis išvyko i Gevelanda birže
lio 9.

Altas pranešė, 
kad valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Europos reikalam 
Jacob D. Beam atsiuntė Altui 
raštą, kuriame birželio depor
tacijų proga primena valsty
bės departamento nusistatymą: 
“mes tebetikime principu, kad 
suvereninės teisės ir nepri
klausomybė būtų atstatyta 
tiem, kuriem ji buvo smurtu 
atimta, ir esame tikri, kad ši
tas principas vieną dieną bus 
įvykdytas".

PAĖMĖ Į ŠIRDĮ 
NEUTRALUMĄ

Prez. Eisenhoweris užsieniu 
politikos reikalais vis labiau 
pasiremia Trumano vyriausy
bės specialistais. Dėl savo pa
reiškimo apie neutralumą jis 
nebuvo taręsis su valst. sekr. 
Dulles. O tą pareiškimą labai 
paėmė į širdį Filipinai, Formo- 
za, pietų Korėja, pietų Vietna
mas, Vokietija. Vokietijoje tai 
laikoma smūgiu Adenaueriui.

• Draugas Žukovas, Sovie
tų apsaugos min., taip pat ser
gąs, nes jau pora savaičių nie
kur nesirodo.

• Sovietų Malenkovas šį ar 
ateinantį mėnesį lankysis Pa
ryžiuje. Tai bus kelio paruoši
mas Bulganinui ir Chruščio
vui.

• Sovietų Aepilovas keliauja 
į Egiptą.

• Jugoslavijos Tito kviesti 
Amerika nesirengia.

Arr.arikoįe susijaudinimas 
dėl orezidento Eisenhovverio 
naujos staigios ligos dtr nepra
ėjo. Pavojaus ligoniui nėra. 
Gydytojai skelbia, kad sveiksta 
normaliai ir galės po 4—6 sa
vaičių grįžti į darbą. Tačiau 
lieka didelis klausimas, ar pre
zidentas norės ir toliau palai
kyti savo kandidatūrą rinki
muose.

Tegyvuoja nepriklausoma Gruzija
Iš Gruzijos vėl ateina ži

nios apie naujus neramumus. 
Gegužės 26 iš po nakties fab
rikų ir namų sienos buvo iš
klijuotos lapeliais su užrašu: 
“Tegyvuoja nepriklausoma 
Gruzija”. Tai buvo metinė 
Gruzijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis —- ji buvo 
paskelbta 1919, tik paskiau 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Ry
šium, su tais lapeliais buvo su
imta apie 100 asmenų.

Tai nauja gruzinų demon
stracija prieš Maskvą po anos 
kovo mėn. demonstracijos, ka
da buvo protestuota prieš Sta
lino apkaltinimą. Dabar išaiš
kinta, kad tada gruzinai norė-

Dulles pasisakė 
prieš neutralumą
Valst. sekr. J. F. Dulles 

Iowa kolegijoje, dėstydamas 
Amerikos saugumo programa, 
pasisakė už paramos davimą 
Jugoslavijai; gynė prezidento 
siūlytą paramos užsieniui su
mą; pavadino neutralumą už
sienio reikaluose atgyvenusiu, 
nemoraliu ir trumparegiu da
lyku (prezidentas prieš kelias 
dienas jį buvo pavadinęs tam 
tikrom sąlygom geru dalyku); 
įspėjo kad Sovietuose daromi 
pakeitimai tesąs vidaus nepa
sitenkinimo padaras.

Pi.vergtos; tautose — kal
bėjo Dulles — auga reikalavi
mas turėti daugiau nepriklau
somybės, turėti daugiau lais
vės nuo baimės ir daugiau nau
dotis savo darbo vaisiais. Tas 
reikalavimas turis būti platus 
ir stiorus. Tik tas gali paaiš
kinti, kodėl sovietiniai valdo
vai oasistengė rodvti, kad jie 
siekia padėti keisti.

Esą ne šiais ir ne kitais, bet 
kuriais nors metais turėsią 
būti skaitomasi su žmonių va
lia. O kokia Vakarų rolė toje 
eigoje, valst. sekretorius nuty
lėjo.

Trys galvos ir J c
trys nuomonės

Prašneko ir Achesonas, bu
vęs vai-t. sekr. Jis mano, kad 
sovietinė dabar politika esanti 
pavojingesnė nei Stalino.

Adenaueris nemato Sovie
tuose jokio esminio pakeitimo. 
Prieš keletą dienų jis jau gal
vojęs nutraukti santykius su 
Maskva.

Prancūzijos Pineau galvoja, 
kad Maskvoje dabar kovoja 
stalinistai su "moderuotais”. 
Vakarai suinteresuoti palaiky
ti pastaruosius ir pakelti už
dangą.

• Sovietų atstovybės Norve
gijoje trys pareigūnai įkliuvo. 
Sąjungą. Vienas jų, grasir.da- 
kalbindami pabėgėlius į Sov. 
inas atsisakiusiam grįžti, iššo
vė j lubas. Nuo šūvio ir prasi
dėjo jų istorija jau su policija.

Prezidento naujos ligos eiga 
buvo tokia. — Penktadienio 
naktį prezidentas pajuto skau
smus viduriuose. Tuojau buvo 
nugabentas į ligoninę. Visuo
menei buvo paskelbta, kad li
ga nieko bendra neturi su šir
dimi, kad tai tik vidurių ir 
galvos skaudėjimas, šeštadie
nio naktį ligoniui buvo padary
ta operacija, kuri truko arti 

jo užimti ir Tifliso paštą. Jų 
žuvę apie 100 asmenų. O sa
vaitė prieš antrą demonstraci
ją buvo paskelbta, kad sovie
tai nužudė keturis komunistų 
pareigūnus Azerbeidžane.

Gruzija kovojo su caro val
džia dėl laisvės. Gruzinai ir 
dabar nenurimsta, nors kaip 
tik gruzinai Stalinas ir Berija 
buvo Sovietų Sąjungos vado
vai.

IRGI ATSIRADO 
"PATARĖJAS“

Prancūzijos užsienių reikalų 
min. Pineau birželio 7 šaukėsi 
į Ameriką ir kitus vakarie
čius, kad jie daugiau pasitikė
tų Sovietų Sąjunga, nes “mum 
žalinga palaikyti geležinę už
dangą” . . . Jau nebe pirmas 
kartas Prancūzijos socialistinis 
ministeris prašneka. bolševikų 
žodžiais. Ir Maskvoje gegužės 
24 jis iškilmingai skelbė, kad 
“nėra prancūzo, kuris nepai
sydamas savo politinių įsitiki
nimu, būtų užmiršęs jūsų did
vyriška kova, jūsų kovota už 
tautų išlaisvinimą”. Ne be pir
mas kartas jis reiškiasi ir su 
patarimais net tremtiniam iš 
pavergtų kraštu: “O ko jie ne
grįžta namo”. Tam narsiam 
patarėjui, kuris moka kitiem 
patart, bet tik nemoka pats 
susitvarkyti su Alžiru. labai 
tiktu patarimas, kai jis atvyks 
birželio 18 į Ameriką “grižk 
namo", nes Sovietai jau kovo
ja didvyriškai ir už Alžiro "iš
laisvinimą".

• Amerika susitarė su Ispa
nija dar dėl trijų papildomų 
vietų karinėm bazėm.

• Prancūzijos min. pirm. 
Mollet pasiūlė sukilėliam Aiži- 
re paliaubas. 

poros valandų. Rasta plonųjų 
žarnų uždegimas. Uždegimo 
buvo paliestos apie 10 colių 
ilgumo žarnos. Po operacijos 
gydytojai pasakė, kad opera
cija buvo neišvengiama, nes 
toliau uždegimo paliestos vie
tos būtų galėjusios gangre
nuoti, ir tada mirtis neišven
giama.

Prezidentas jau sekmadienį 
pamėgino padaryti pirmuosius 
skausmingus žingsnius. Gydy
tojai skelbia, kad po savaitės 
jis galės imtis pirmųjų darbų 
— pasirašinėti skubiuosius 
raštus ir tartis su bendradar
biais .Po 4—6 savaičių galės 
grįžti į normalų darbą. Gydy
tojai taip pat drąsina, kad liga 
nieko neatsilieps prezidento 
tolimesnei sveikatai ir nebus 
jokia kliūtis jam dalyvauti 
rinkimuose.

Tačiau spėjama, kad ryšium 
su prezidento galimu atsisaky
mu dem. Harrimanas pareiškė 
statysiąs savo kandidatūrą ir 
tokiu būdu konkuruosiąs su sa
vo partijos broliu Stevensonu.

KONGRESO SMŪGIS PREZIDENTUI
Kongresas birželio 8 atmetė 

prezidento Eisenhovverio pra
šymą nesumažinti vyriausybės 
prašomos sumos užsieniui rem
ti. Prezidentas buvo prašęs 4.- 
900.000,000 dol. Tačiau kon
gresas nukirpo iš tos sumos 
daugiau kaip vieną milijardą.

Visos dramatinės prezidento 
pastangos nukirptą suma at
gauti nuėjo niekais. Jam nepa
vyko įtikinti Kongreso lyderių, 
kad sumažinus pagalbą užsie
niui laimės ūkines lenktynes 
Maskva, ir tada Amerikos sau
gumas atsidurs pavojuje.

Kongrese labiausiai auga 
nusistatymas orieš parama va
dinamiem neutraliem kraštam,

tokiem kaip Jugoslavija, ku
ri eina iš tikrųjų su Maskva, o 
pagalbos nori gauti iš abieju 
pusių. Jugoslavija jau gavo iš 
Vakarų pusketvirto milijardo 
dolerių, o iš Maskvos nepilną 
pusę milijardo. Tačiau kongre
sas paliko laisvę prezidentui, 
jei jis ras naudinga Amerikai, 
paremti ir Jugoslaviją su In
dija. Įsakmus siūlymas Jugo
slavijai neduoti buvo atmestas.

Spauda palaikė prezidento 
pusę, tačiau ir joje D. I.avvrcn- 
ce (NYHT) pakaltino pati pre
zidentą. kad jis mėgindamas 
pateisinti “neutraliuosius", ne
atsargiais žodžiais atstūmė tas

Gi B. \V. A. HARIHMANAS pHsiskelbin. knd ir jis nori būti preri 
denius.

VIRS. EISENIIOWEM ir sūnus niaj. John Eiscnhoįver lankosi pas 
prezidentu i ligonine.

Peronislu sukili- 
m a s n i: m* a I > i n l a s
Argentinoje Perono šalinin

kai birželio 10 naktį sukilo 
prieš dabartinę Armnburu vy
riausybę. Jiems iš pradžių bu
vo pasisekę užimti du miestus 
ir iš ten per radiją paskelbti 
sukilimą visam kraštui. Suki
limui vadovavo du buvę Pero
no generolai. Bet vyriausybės 
lėktuvai greitai sukilėlius su
bombardavo: sukilimas buvo 
numalšintas, apie 40 sukilimui 

valstybes, kurios yra Amerikos 
karinės sąjungininkės. Dėl to 
net Baltieji Rūmai buvo pri
versti "aiškintis.

Svyravimo dėl tos pagalbos 
užsieniui reikalingumo yra į- 
neše vyriausybės skirtingi pa
reiškimai.

Kai reikia iš Kongreso gauti 
pinigų, tada pakviečiamas gen. 
Gruentheris ar kitas, kurie 
vaizduoja didelį bolševikų pa
vojų ir rodo jų karine persva
ra. Kai reikia pateisinti vy-

PAŠALINO PASKUTINI ŽYDĄ
KAGANAVIČIUS NUĖJO MOLOTOVO KELIAIS

Lozorius M. Kaganovičius, 
kuris paskutiniu laiku buvo 
Sovietų Sąjungos darbo komi
teto šefas, birželio 9 pasitrau
kė. Jis kaip ir Molotovas pa
liktas min. pirmininko pava
duotoju. Tai paskutinis žydas, 
išimtas iš Sovietų vyriausios 
valdžios. Jis buvo Stalino švo- 
geris — Stalinas vedė jo sese
rį Rozą. kurią 1938 išvijo, nes 
ji ėmusi labai kištis į valdžios 
reikalus. Jis buvo ir Chruščio
vo mokytojas politikoje.

Kaganovičius dabar dar tik 
63 metų, kilęs nuo Kijevo, re- 

vadovavusių buvo sušaudyti, 
kiti kalėjimuose.

© Vengriios kom valdžia 
siūlosi Amerikai pagerinti san
tykius. Už juos sutiktų kalbė
tis dėl paleidimo iš kalėjimų 
vengrų, kurie tarnavo Ameri
kos atstovybėje. Jau nuo 1951 
9 vengrai. Amerikos tarnauto
jai, sėdi kalėjimuose.

• Titas ir Chruščiovas bir
želio 9 tarėsi dėl “liaudies 
frontų" atstatymo vakarų val
stybėse.

DAR PRIEŠ LIG| 
riausybės užsienių politikos 
kryptį, tai prezidentas ar kas 
kitas aiškina, kad Maskva jau 
yra pralaimėjus; kad Ameri 
kai tolimojo skridimo lėktu
vai nereikalingi, nes ji viduti
niais gali apsieiti, ir t. .

Jei tokia taktika vaizduoti 
padėtį pagal reikalą pastebima 
pašaliniam, tai ji dar labiau 
aiški tiem, kurie susiduria Sfi 
ja kasdien Kongrese.

Manoma, kad prezidentas 
gali kreiptis į tautą.

voliucijoje aktyviai dalyvavęs 
ir daug Sovietam nusipelnęs 
savo organizacine energija ir 
ūkiniais sugebėjimais. Suagi
tuodamas Mogileve kazokus 
nedalyvauti kovose prieš bol
ševiku kariuomenę, prisidėjo 
prie Kerenskio lemiamosios 
kovos pralaimėjimo ir valdžios 
nuvertimo. Ukrainoje vykdė 
pirmo penkmečio planą ir pra
dėjo statyti Dniepropetrovsko 
užtvanką: griovė seną ir statė 
naują Maskvą ir 1935. padeda
mas anglų ir prancūzų inži
nierių, pastatė požemini met
ro Maskvoje — jis ir vadina
mas “Kaganovičiaus metro”. 
Tais pat metais perėmė gele
žinkelius atstatyti;, jam pri
klauso garsusis įsakymas, kad 
prekiniai traukiniai turi pir
menybę prieš keleivinius — 
prekės riedėjo, o keleiviai sa
vaitėm laukė. 1937 pradėjo va
dovauti stambiosios pramonės 
gamybai, kuri rengė ginklus 
karui. 1946 vėl iškilo Kagano
vičius Ukrainoje, kai partijos 
sekretorius ( nruščiovas nepa
jėgė sutvarkyti jos didžiaisiais 
nederliaus metais. Sutvarkė ir 
vėl gražino Chruščiovui. Prieš 
Stalino mirti Kaganovičius bu
vo nustumtas i šešėli. To mir
ties buvo iškeltas vėl kuriam 
laikui. Spėjama tam. kad at
svertų įtaka Mikojano ir šver- 
mko. kurie buvo Molotovo 
draugai. Dabar nebėra Moloto
vo. nebereikalingas ir Kagano
vičius.
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tem užeiti j Prancūzijos atsto-Yfatoks

savo Sąjungoje pirmu kartu ’ išdrjso 
pasakyti *  J?— _— ( . ...
anksčiau būtų čia pat gyvybę dinėjome, kad santykiai tarp 
kaštavę.

“Prieš

rizikuočiąu, jeigu aš užeičiau".
garsiai tai, Iras jiem ■ Mes vis neatleidome ir huto-

_................ _____ nuteistas įa-
fcįrt*. |*rėx. H. Triimanas mirties bausmę pakeitė'kalėjimu Vokie- 

sutikės keliaujanti eksprezidentą H. Trumana jam dėkoja
OŽ išsaugojimu-

11 Renkant medžiagą apie sukilimą
DARBLNNKAS VI. 1. laidoje 

rašo’’ kad yra sudarytas re
dakcinis kolektyvas surinkti 
medžiagą ir išleisti knygai 
apie suvalkiečių sukilimą.

Prašoma atsiųsti aprašytus 
faktus, sušaudytų, kalėjusių, 
nuo rėžimo nukentėjusių foto- 
grafijas. Taip pat ir pasižymė- 
jusiu malšintojų — čenkaus, 

t. Bamiškių. Klipšto ir kitų sau
gumiečių bei teisusiu mirtimi 
karininkų. Pageidaujamos net 
režimo vadų fotografijos. No
rima teisingų faktų. Ypatingai 
prašomi saugumiečiai, polici-

Policijos pareigūnų tarnybo
je žudymas, svetimų trobesių 
padeginėjimas ir bet kokio sve
timo turto naikinimas šioje ša
lyje persekiojamas — griežtai 
malšinamas, nusikaltusieji to
kiems veiksmams smarkiai 
baudžiami. Parašyta knyga nie
ko nenustebins, kokių naujų 
horizontų nępraskleis, tik mū
siški prieauglį dalinai gal nu
tautėti pastūmės ir senesniuo
sius ateivius suklaidins, kurie 
iš arti suvalkiečių įvykių ne
matė. žinoma, jei knygoje bus 
surašyta tik toji medžiaga, ko
kios redakcinis kolektyvas pra
šo.

Sukilimas įvyko vengiant 
mokėti skolas. Skolas juk pri
valu mokėti. Kuo kaltas rėži
mas. kai žmogus prasiskolina 
ir nenori atsilyginti.

Sukilimais skolų dar niekas 
neapmokėjo. Suvalkiečiai buvo 

.prasiskolinę ne valdžiai, o pri- 
Hatiems bankams ir asmenims, 

ninku pareigose, sudeginta ne- 'Badyti pradėti krašte revo- 
kaltų ūkininkų trobesiai, vyk- Uuci» v>tenlul nePasls«kus 
dytas ginkluotas užpuolimas 
areštinės ir pagrobti suimtieji, 
sunaikinta eilė pieniniu su 

; įrengimais, užpuldinėti ramūs 
ūkininkai keliuose, veža pieną, 
grūdus, ir produktai sunaikin
ti. Reikia, kad redakcinis ko 
lėktuvas ir šiuos visus faktus 
turėtų ir ruošiamoje knygoje 
surašytų.

Negalima tvirtinti, kad Su
valkijos sukilimas būtų lietu
vių kovų ir siekimų dėl laisvės 
ir teisybės epizodas, nes trobe
sių padeginėjimai, svetimo tur
to naikinimas nėra teisingos 
priemonės dėl teisybės kovo
jant. Jei į jausmus apeliuoja
ma. kad sukilėlių dažnas buvo 
kūrėjas - savanoris, tai mal
šintojų ir nekaltų ramių ūki
ninkų tarpe, berods, buvo dau 
giau kūrėjų - savanorių buvo, 
kurie nuo sukilėlių sunkiai 
nukentėjo.

Kodėl tik apie suvalkiečiu 
v sukilimą išleistina knyga? Gal
? :• tada, verta visus buvusius su

kilimus surašyti. 1920 m. A. 
Panemunėje kariuomenės su
kilimą. pačiais demokratijos 
laikais Įvykusį ir numalšinta. 
Tauragės pučą. 1934. VI. 7. 
voldemarininkų, gal ir gruo- 
džio. 17 d. Tai bent jau būtų 

į beveik visi sukilimai, čia sve-
timoje gyvenant aprašyti, n> 

| miniai dūmai svetimiem pa-
skleisti.

Žinoma; turintieji laisvo lai 
ko žmonės gali ir tokią knygn 
rašyti. Tik ar bus kokia nauda 

v. lietuvybei? Knyga yra surašy
si ta teismo tardytojų, ji randa d 
į i archyvuose Lietuvoje, sugrįžę

ją rasime. Ten teisingi faktai, 
gaus medžiagos.

į Sakyčiau, kad malšintojai
saugumiečiai bei karo Jauko 
teismo sudėties karininkai, ku- 
ric .yra gyvi, galėtų patys at- 

s siųsti redakciniam kolektyvui 
savaš fotografijas. Jie visi bu- 

..yo Valstybės tarnyboje legalūs, 
’ teisėti pareigūnai, malšindami 
' ir teisdami atliko jiems skirią 

pareigą, nenusikalto, niekas už 
tai jų nebaustas.

- jMaoviiii aauguuuciuii. puiiti- 
ninkai ir kiti malšinusieji tei- 
singos medžiagos. Pageidau- 

■ jant pavardės būsią — laiko- 
mos,paslapty.

Suvalkijos sukilimas išleisi- 
moję knygoje nebus pilnai tei- 

; 5* singai aprašytas pasiremiant 
tik prašomais faktais ir foto
grafijomis. Sukilimo vykdytų- 
P! vienas nuovados viršinia- 
kas,., sužalota keliolika polici;

nūn. pirm. Mollet ir paskui už
sienių reikalų, ministerį Pine- 
aū į Sovietų Sąjungą ir po So
vietų Sąjungą.

Padarėme dešimt tūkstan
čių kilometrų — sako žumo- 
listas. į— Maskva, Leningradas, 
Kijevas buvo aprodyti ir išaiš
kinti. Nuo Kijevo buvom nu
gabenti lėktuvu dar už pustre
čio tūkstančio kilometrų per 
Azovo jūras’ per Gruziją, per 
snieguotą Kaukazą. Ir mūsų 
lėktuvas nusileido mažame 
priešlėktuviniais pabūklais. ap
statytame aerodrome.- Tai bu
vo Erivanas, Armėnijos, šešio
liktosios sovietinės respubli
kos, sostinė.

Buvome strateginiame punk
te, kurio Sovietu vyriausybė 
jokiem svečiam lig šiol nero
dė.

Tik už 25 kilometrų, anapus 
Ararato kalno, jau Turkijos 
siena. Truputi toliau Persija. 
O už 120 kilometrų artimiau
sia Amerikos atominių ginklų 
bazė.

šimtmečius Armėniją buvo 
suskaldę turkai. Tik 1920 ji 
pakliuvo Sovietam. Armėnų 
buvo nedaug. Tik 3 milijonai. 
Iš jų vienas milijonas išblaš
kyti po pasauli kaip žydai. Po 
1945 karo tariamos pabaigos 
Sovietų Sąjunga pasiūlė jiem 
duoną ir laisvę jei grįš. Ir apie 
dešimt tūkstančių jų grižo iš 
kitų kraštų i Sovietus. Grižo 
su žmonom ir vaikais į savo 
tėvynę.

Šitie sugrįžusieji gegužės 22 
sutiko mus Erivano aerodro
me su šauksmais:

"Gelbėkit mus, padėkit mum 
iš čia ištrūkti".

Moterys puę^ėsi *4pum ant 
kaklo, vyrai apkabinę "Tapšno
jo per pečius ... Ir tai dėjosi 
akivaizdoje mūsų nustebintos 
ir žado netekusios inturisto pa
nelės, kuri mus lydėjo, akivai
zdoje sovietinių milicininkų ir 
slaptosios policijos agentų. Jų 

. akivaizdoje
sovietinis pilietis pirmu kar

tu išdrįso išrėkti visą savo į- 
tūžimą ir neapykantą prieš ko
munizmą, kuris įį apgavo ir į- 
stūmė į tokį vargą. Jie metė 
prieš oficialius pareigūnus sa-

Tai buvo sukrečiantis vaiz
das. O lig tol mūsų kelionė bu
vo malonus vienoduniaš. Da
bar. staiga jam buvo nuplėšta 
uždanga, ir prieš akis iškilo 
nuoga gyvenimo tikrovė. Tuo 
vienu vaizdu buvo sugriauta 
visa apgaulė, kuria Sovietų pa
reigūnai buvo mus apsupę ... 
Iš tų žmonių girdėjome pasa
kojimus, kaip tas ir tas mėgi
nęs bėgti per sieną Į Turkiją, 
bet buvęs nušautas, kiti tada 
nedrisę; tas ir tas

kreipėsi i prancūzę ar ang
lę atstovybes Maskvoje pagal
bos prašydami, bet MVD juos 
išsiuntė i Sibiro gilumą.

Apie kraštus vakaruose, 
kur jie kitados buvo gyvenę, 
jie kalbėjo su didžiausiu pasi
ilgimu. Bet labiausiai stebino se, oficialiai. Viena jauna įner
tai, kad šitie žmonės Sovietų gina iš inturisto, kai ją kvie-

šešis mėnesius mes 
to niekaip nebūtume išdrįsę," 
jie prisipažino.

Tas trumpas sakinys mum 
davė suprasti, kas dabar dedas 
Rusijoje. Per Sovietų Sąjungą 
lyg būtų pūstelėjęs , laisvės 
skersvėjis. Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve — visur aiškiai 
buvo pastebimas ' tarp rusų 
tam tikras atramos po kojom 
netekimas po kom. partijos 
dvidešimtojo kongreso, kuris 
sudraskė Stalino testamentą. 
Valdininkai, Sovietų laikrašti
ninkai stengėsi su mumis susi
tikti. Tačiau jie ir dabar laikė
si rezervuotai, pasikalbėjimuo-

Vakarų ir Sovietų jau atsilei- 
dę, kad patys Chruščiovas ir 
Bulganinas bus toje atstovy
bėje taip pat. Bet ji davė tą 
patį atsakymą, kinį mes buvo
me girdėję iš dešimčių rusų:

‘'Mes nežinome nst, kuo ti
kėti — viskas taip netikėtai: 
bet mes perdaug gerai žinom, 
kad visa tai gali vėl pasikeisti".

Ir tas atsakymas buvo rak
tas suprasti Sovietų Sąjungos 
gyventojo nepasitikėjimui visu 
tuo, ką jis mato prieš savo 
akis.

Lyg tai būtų laisvės vėjas 
padvelkęs: anot Uja Ehrenbur- 
go, pavasario atodrėkis. Bet 
nieko nėra tikra ir pastovu — 
sistema likosi nepajudinta ir 
sustingus kaip akmuo, — bai
gia savo įspūdį Michel Clerc.

THE ČLOVĖRLEAF 
A system of four ramped, 
divided roadways used 
where two importont roads 
are separated by d bridgė 
(eithėr over 6r undėr thė 
ėxptėssway) to mtėrčhdngė 
trdffk from onė rdad to thė 
other. •

Msss Dsp* of Pi'fjl’C Works

ANGLIJOS LIETUVIAI EGZAMINŲNEIŠLAIKĖ
Europos Lietuvis gegužės 3 

vedamajame sako, kad anglai 
puikiai išlaikę egzaminą Bul- 
ganino - Chruščiovo apsilanky
mo metu. Jie mokėjo parodyti 
šaltumą ir nesidomėjimą sve
čiais. Bet laikraštis skundžias:

“Tų egzaminų neišlaikėm 
meš, lietuviai ir apskritai pa- 
baltiečiai”. Nebuvusi panaudo
ta gera proga pasireikšti vie
šumai pabaltiečiąm. Kalti esą 
ne tik “Anglijoje išeinančių 
lietuviškų laikraščių redakto
riai. ne tik organįzacijų valdy
bos, kunigai, sambūriai, sąjū
džiai. pirmininkai ir jų pava
duotojai, bet ne mažiau ir mū
sų centriniai veiksniai, viso-

SPAUDA

manyti, kad tie, kurie atėjus 
laikui išeis su šūkiais — reika
laukime Uralo, tada Maskvą 
tikrai gausime — gali skau
džiai nusivilti... Mažosios 
tautos turi aiškiai žinoti, kas 
joms priklauso ir be ko jos ne
nusileis. Sutinku, kad turime 
kovoti dėl Lietuvos sienų ir 
teisėtų mūsų reikalavimų .).. 
Tik deja, toji mūsų kova prak
tiškai per metų metus yra vis 
nukreipiama tik vienų į ki
tus”.

ATVIRAI PASAKIUS
Vilnis, Chicagos komunisti

nė, birželio 6 sako apie savo 
padėtį:

“Kada mūsų susisiekimas su 
gimtine normalėja, ekonominė 
dienraščio būklė ne pergeriau- 
sia. Atvirai pasakius -^- gana 
bloga, kaip ir kitų svetimkal- 
bių liaudiškų (suprask: komu
nistiškų. Darb.) laikraščių ... 
Vien nutarimas sukelti dien
raščio paramai $10,000 fondą 
nieko nereiškia, jei jis nebus 
įvykdytas”.

jų, per vienuolika pokarinių 
metų dar neturime galutinai 
nustatytų etnografinės Lietu
vos sienų ... Tuo tarpu mūsų 
spaudoj laikas-nuo laiko pasi
rodo fantastiški straipsniai a- 
pie ateities Lietuvą su dešim
čia ir daugiau milijonų gyven
tojų”. Viename laikraštyje 
esą rašoma, kad “sujungus 5 
—6 milijonus surusintų lietu
vių (žinoma gudų vardu), apie 
6 milijonus grynų lietuvių 
(priskaitant ir latvius), bei 
apie 110,000 prūsų bei sulen
kintų lietuvių (vad. mozūrų) 
gausime 10—13 milijonų dar 
mūsų tautos elemento” .. J. 
Lūžas klausia; “Ar tai nėra sa
vo rūšies savižudybė ... mūsų 
visuomenę fantazijomis apie 
ateities Lietuvą... Ir ar nė
ra atėjęs laikas nuo tokio ‘Įsi
bėgėjimo’ įspėti .. . Drįstu

iš viso nederą dalyvauti 
monstracijoje.

DĖL PREMIJŲ
T. Žiburiuose gegužės 31 sa

koma, kad literatūrai susida
rė daug premijų grožinei lite
ratūrai. Net perdaug, nes kai 
kurios susikerta, kartojasi. 
Laikraštis mano, kad grožinei 
literatūrai užtektų poros nuo
latinių premijų, o kitas reiktų 
nukreipti kitiem “gyvenimo 
trūkumam užpildyti”. Konkre
čiai siūlo, kad viena nuolatinė 
premija būtų skiriama už 
mokslini lituanistini veikalą.■ ' - •- r ■

RAGINA SUSILAIKYTI NUO 
FANTAZIJŲ SIENŲ REIKALU 

Europos Lietuvyje gegužės 
17 J. Lūža primena, kad “ne
žiūrint visų kalbų ir diskusi-

de-

• Italija susitarė su raud. 
Kinija prekiauti už 14 mil. 
dol.

patvirtino Titas, per-

paprastai. — atsakė 
jei Marse bū-

liuciją, vyksmui 
kaltinti policiją ir teismą bei 
režimą nėra pagrindo.

Derlingesnėje žemėje gyven
damas. suvalkietis visais lai
kais daug mažiau skurdo už 
aukštaiti, žemaitį ir jam krašte 
sukilimo pirmūnu būti nerei
kėjo.

Ked. pastaba. Dedame ši pa
sisakymą pagal principą: tebus 
išklausyta ir antroji šalis.

tarimais ir posėdžiai, bet tik 
ne šia proga ... viskas palik
ta ... Londono lietuvių kolo
nijai, turinčiai 200 lietuvių, 
kurie, prisipažinkime, išlaikėm _ 
tuos egzaminus, bet tik pasku
tinę minutę susigriebę; ir tai 
pažymiu trim su dvieną minu
sais.

Nepaskutinėje vietoje tarp 
nesėkmės priežasčių yra ir tai, 
kad, kaip pastebi laikraštis, 
buvę patarimų, jog lietuviam

Politikai klausiami atsako, kad Marse žmonės negyvena
savo pažiūrą dėstė Edenas, — 
tai ten būtų ir Anglijos koloni
ja”. :

O Titas paaiškino: “Jei Mar
se būtų žmonių, tai seniai ma
ne būtų pakvietę atsilankyti”.

Tarpplanetinėje konferenci
joje dalyvavo prezidentas Ei- 
senhoweris. min. pirm. Edenas 
ir diktatorius Titas. Buvo 
svarstomas klausimas:* ar Mar
se kas gyvena?

“Ne!” šūktelėjo Eisenhovve- 
ris. plačiai šypsodamasis. .

“Ne!” pritarė ir Edenas, pa
sitaisydamas elegantiškai kak
laryši.

“Ne’

braukdamas ranka pėr ordi
nus.

Konferencijos pirmininkas 
apsidžiaugė visuotiniu sutari
mu dėl atsakymo ir paklausė: 

pasiteirauti ponų, 
tvirtinimą pagrin-

Something old, 
Something new

į“Ar gali
kuo savo
džiate?”

“Visai
Eisenhąvveris:
tų žmonių, tai seniai jau bū
tų paprašę Ameriką paramos”.

Jei Marse būtu žmonių, —

Vilniuj bolševikai 
statys televiziją

Pirmiausia televizijos stotis 
buvo pastatyta Talline, paskui 
Rygoje, galiausiai paskelbta 
būsianti ir Vilniuje. Kaunie
čiai ėmėsi iniciatyvos patys, ir 
“Tiesa” pranešė, kad Kauno 
televizijos stotis pradėsianti 
veikti anksčiau už Vilniaus. 
Kauno radijo mėgėjam vado
vaująs Biclovas, pritariant 
Kauno politechnikos instituto 
dėstytojam ir studentam. Tuo 
tarpu Vilniuje statomi radijo 
rūmai ir kitos reikalingos pa
talpos. 1957' galima bus trans
liuoti radijo ir televizijos spek
taklius. Esanti statoma ir “ra- 
diorelinė”. kuri sujungs Vil
niaus. Kauno televizijos stotis 
su Maskva. Leningradu. Talli- 
nu. Ryga, Minsku, Kijevu. Ta
da televizija bus matoma visoj 
Lietuvoje. Radijo informacijos 
tarnybos viršininkas J. Janui- 
tis, sako, gaunąs laiškų iš pie
tų Amerikos ir Kanados, iš Vil
niaus radijo klausytojų.

and something to help makt drums come tnir

Something to help makr dreams 
irne — Evcry young coupk h» a favor
itę dream. Maybc it’s a Irome of their 
own - a car - or their own bwine^. 
Yotrr gift of a V. S. Savings Bond v iii 
help bring this dream just that mwh 
<lo*er. Wbat’s morc. the Romi you give 
mav be the young rauple s firM step 
tovanls a regular savings progtant of 
U. S. Savings Bonds.

Savings Bonds are easv to buy. Just stop 
in ai vour lotai bank today. 1 he teller 
tviU take care of your Bond request m 
srrands. And tvhhe youre there. buy a 
Bond for yourseU. too. Or sign up fot 
PavroU Savings where you work. Thrre’t 
no beltrr u'«y to mnhe your oten dreams 
tome true.

WonderinR whM to gi'ę the br.de?
Hctc’s a Miggestion Iot anyone 

who doesn’t know her ihoice of sihrer 
. . isn’t aure vrhether shc prefers tra- 

ditional or modern . . • °r how maro 
dtiplkaies shc alrcady has. Our sttggcs- 
tidn-a U. S. Serics E Savings Bond.

Something old-lt’s an old prob- 
Irm. A bridc’s wants and needs alvavs 
rxccrd her tncans to (ulfill thern. A mir 
gift of a Savings Bond will give ber 
help when il’s nccded mosi.
Something nSW-Bridcs of history 

, Mere given land or a fine fat pig. i he. 
’ jnodcrn praclical vedding gift is * U. S.

Savings Bond - a gift that vili imrease 
in valne and refleet your thoughtfnlness 
(or many tears to rome.

• Alžiro sukilėliai norėjo 
paliaubų, kurias jie tikėjosi 
laimėti per Jugoslavijos ir Ita
lijos tarpininkavimą.. Bet Ita
lija atsisakė.

For th« big things m your life. k.
*«h U. S SavhK“ n read*

n.o.s, av,n0» Bond»

br.de


principam, įai mes leisime sau 
liktis abejingi akivaizdoje 
priespaudos tautę anapus gele
žinės uždangos.

įtakingų Prancūzijos ir Angli- Tunise, Maroke, Kipre, Goa ir 
jos laikraščių, o taip pat iš 
Jungtinėse Valstybėse vadina
mų "liberalių” laikraščių pa
kartotinius nurodymus, kad

torius tęsia:
‘Taktas yra, kad Sovietų 

kolonializmas šiandien laiko 
pavergęs šimtus milijonų žmo
nių.

"Mes nebūsime ištikimi Ne-

Indokinijoje.”
Priminęs tą dviveidiškumą 

dar korėjos ir Kinijos pavyz
džiais, kur apie' įsikūrusius 

mes visa tai turime priimti svetimus kolonistus tylima, au- 
kaip būtiną "taikingos koeg- 
istencijos” dalį.

"George Kennan, svarbiau
sias ponų Trumano ir Acheso- 
no patarėjas sovietiniais reika
lais ir dabar Aūlai Stevensono 
svarbiausias patarėjas užsie-

*! tautose anapus geležinės 
uždangos, kurios taukia iš mū-

“Priimti ‘taikingą koegzis
tenciją’ — sovietinių nuperia 
lįstų šūkį — reiškia išduoti 
mūsų tradicijas.

"Jei mes tikime pavergtųjų 
išsivadavimu, mes turime daž
nai, vieningai ir iškalbingai 
stoti pusėje tautų, kupos yra 
Sovietų tironijos pavergtos.

“Nes, jei istorijos bangavi
mas ką nors reiškia, tai jis 
reiškia, kad tautos, dabar pa
vergtos Sovietų vyriausybės, 
jei jos bus laisvojo pasaulio 
drąsinamos, nenustos siekusios 
atgauti savo laisvę iš sovieti
nio kolonializmo”.

Bcooktyių N. Y. 
H*H yaar ■■■—_
Forefea —

WjM
Mae
S&50

Vėliava kaip idėjos ženklas

pa-

nenustojo

atneša

St. Lozoraičio pareiškimas 
Associated Press atstovui

iš 
pa-

tų, iš kurių bolševikai bruta
liai atėmė laisvę bei nepri
klausomybę. Tų kraštų, bū
tent, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Vengrijos, Čeko-

kitų devynių kraštų 
atstatyti.
Sovietų Sąjunga buspri- 

nusileisti Vokietijos 
šiandien pa-

Tai pirmiausiai nepaprastai 
sustiprintų pavergtųjų tautų 
pasitikėjimą Vakarų demokra
tijom, o juk tų tautų veržima
sis Į laisvę didžiai trukdo 
Kremliaus ekspansijos planui 
vykdyti. Tų tautų išsilaisvini
mas būtų tinkamas stabdys 
Sovietų agresyviai ekspansijai.

Didysis dienraštis "The N. 
Y. 'nmes” suaktualino Ameri
kos politiką dėl pavergtosios 
rytų Europos likimo. Iniciaty
vos griebėsi buvęs Amerikos 
atstovas Maskvoje Kennanas.

Visa, ką Maskvos vyriausy
bė yra padariusi pastarais lai
kais, vykdydama vadinamąją 
“naują politiką”, nekeičia es
mės ir nė kiek nesumažina pa
vojaus, kurį ta vyriausybė su
daro civilizuotajam pasauliui. 
Ta “nauja politika” tereiškia, 
kad bolševizmo ekspansija tę
siama kitom priemonėm.

Geriausia priemonė prieš 
bolševizmo pavojų yra prieš
pastatymas jam žmogaus ir 
tautę laisvės idėjos. Tam tiks
lui yra būtina, kad rytų ir vi
durio Europos valstybių lais
vės bei nepriklausomybės at
statymas būtę pripažintas pa
grindiniu tarptautinės politi
kos principu santykiuose su 
Sovietu Sąjunga.

.eknprraHento H. Tramana.

r

Ko mes nepasakome žodžiu, 
parodome ženklu. Ženklas yra 
taip pat mūsų minties išraiš
ka. Kai ženklas pasidaro toks 
visuotinis, kaip kryžius ar vė
liava, jisai mums pasako net 
daugiau negu žodis. Vien tik į 
jį pažiūrėjus, mumyse sukyla 
srovė minčių ir idėjų, susiju
sių su tuo ženklu. Jisai taip 
pat ženklina grupę žmonių, 
kurie gyvena tomis pačiomis 
mintimis ir sudaro vieną ben
druomenę. Katalikų bendruo
menė arba bažnyčia stovi po 
kryžiaus ženklu. Tautos, val
stybės ir organizacijos telkiasi 
dar po vėliavų ženklais, žo
džiu nepasakysi taip trumpai, 
aiškiai ir vaizdžiai to, ką žmo
nėm byloja kryžius ar vėliava.

Vėliavos kalba žodžiais mi
rusiųjų ir gyvųjų. Iš mirusių
jų, gal būt, daug kas krito ko
voje, aukštai keldamas savo 
tautos ar valstybės vėliavą. 
Gyvieji telkiasi po jos plevėsa
vimu, toliau kovodami ir gerb
dami tą savo bendruomeniškos 
būties ženklą. Tai ženklas pra
eities ir dabarties. Vėliavoje 
jų neišskirsi, kaip ir istorijoje, 
kur vienos kartos pakeičia ki
tas, perimdamos tą pačią vė
liavą ir perduodamos naujom 
kartom. Vėliava yra jungėja 
tekančios žmonių srovės tauto
je, valstybėje ir organizacijoje. 
Tai nemainus ženklas kintan
čiose gyvenimo aplinkybėse. 
Vėliavos keičiamos tiktai tada, 
kai pakinta žmonių pažiūros į 
gyvenimą ar visuomeninę san
tvarką. Naujos idėjos 
ir naujas vėliavas.

Jungtinių Amerikos 
bių vėliava nėra sena, 
pati ta valstybė, šiame krašte 
dar nėra sunku atpažinti senus 
kolonistus, kurie čia keliavo 
su savo kraštų vėliavomis. Iš 
tų pirmųjų kolonistų daugiau
sia buvo anglų, tai ir angliškos 
vėliavos buvo keliamos ant

Naujas judėjimas — nepri
klausomybės kovos — iškėlė ir 
naują vėliavą. Jai buvo pa
rinktos tos pačios spalvos, ku
rios buvo ir tebėra anglų vė
liavoje — balta, raudona ir 
mėlyna. Tos pačios spalvos ro
do tą pačią tautinę žmonių kil
mę, bet naujam krašte ir nau
jai susitvarkę, tas pačias spal
vas naujai sudėliojo: rausvais 
ir balsvais ruožais, kad tai 
reikštų įvairumą vienybėje. 
Pačioje pirmoje JAV vėliavoje, 
jos kampe, dar buvo paliktas 
ir angliškos vėliavos šv. Jur
gio kryžius, kuris vėliau buvo 
pakeistas (1777 liepos 14) 
baltų žvaigždžių vainikėliu mė
lyname dugne. Jis* išreiškė at
skiras kolonijas, sudarančias 
vieną valstybę. Kai susitvarkė 
Į savarankiškus administraci
nius vienetus (statės), žvaigž
džių vainikėlis tapo žvaigždėtu 
keturkampiu (1795), kuriame 
šiandien rikiuojasi 48 valsty
bės. Vienos vėliavos ir vienos 
aukščiausios vyriausybės jos 
yra jungiamos į vieną valsty
bę.

JAV vėliavos spalvų yra ofi
cialus aiškinimas, priimtas 
1889 metais: balta išreiškia 
nekaltumą (Purity and Innoc- 
ence) raudona — atsparumą ir - 
narsumą (Hardiness and Va- 
lor), mėlyna — budrumą, iš
tvermę ir teisingumą (Vigil- 
ance, Perseverance and Jus- 
tice).

Apskritai gi žinoma, kad JAV 
vėliava reiškia laisvę, toleran
ciją ir demokratiją. Po jos ple
vėsavimu daug žmonių rado 
prieglobstį savo gyvybei, gra- 

Valsty- somai pavojaus, ir laisvę savo 
kaip ir asmeniškiem įsitikinimam. Jie 

turi vilties, kad šios garbingos 
' vėliavos plevenimas atneš lais

vę ir daugumai dar pavergtų 
tautų.

Vėliavos diena, birželio 14, 
visų šios šalies žmonių prisi
menama, tačiau oficialiai te-

stiebų, kol. iškilo ginčas dėl švenčiama Pennsylvanijos val- 
laisvės su savo tėvų kraštu, stybėje.

kia savo kalbose, kad su da
bartine padėtim rytų Europoje 
yra “baigta”. .

Jis regimai stovi už tai, kad 
mes priimtume status quo — 
net jeigu reiktų išduoti visus 
mūsų idealus.

Gal būt, labiausiai "liberalę 
defetizmo demonstraciją 
reiškia Įę nusistatymas dėl 
ties žodžio "libaration".

Kai John Foster Dulles 
vartojo šį žodį, jis buvo tiesiog 
demokratų kalbėtojų pultas 
kaip ‘karo kurstytojas’. Nors 
jis paneigė kurstąs satelitinių 
tautų išlaisvinimo karą ir pa
sisakė pritariąs jų ‘taikingam 
išlaisvinimui’, bet tuo reikalu 

Tas svetimas valdymas šian- ’< 
dien apšaukiamas kolonializ
mu. Tačiau kažkodėl ■.— sako 
Lawrence — visas triukšmas 
dėl kolonializmo nukreiptas 
prieš laisvojo pasaulio vyriau
sybes. Tad autorius klausia:

“O kaip gi yra su troškimais 
ir viltim milijonų žmonių, ku
rie yra po Maskvos ar Pekino 
vyriausybių jungu?

"O kaip yra su gyventojais 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos, 
kuriem ji (Maskva) su antrojo 
karo pradžia pagrobė nepri
klausomybes ir kuriom laisvės 
negrąžino

“Kaip yra su šalim herojiš
ko Masaryko, labai kultūrin
gos ir demokratingos Čekoslo
vakijos, kuri šiandien yra oku
puota Sovietų kariuomenės ir 
valdoma svetimų komisarų? 
Kaip yra su kenčiančia rytų 
Vokietijos tautos dalim, kuri 
dešimt metų po karo pabaigos 
tebėra kaliniai?

“Kaip su Vengrija, Bulgari
ja ir Lenkija? Visos tos tautos 
išsilaisvino iš kolonializmo pir
mojo pasaulinio karo pabaigo
je, kai Vilsono “apsisprendi
mo” šūkis nuaidėjo aplink vi
są pasaulį. Šiandien jos yra 
pagrobtos negailestingo sovie
tų Rusijos kolonializmo”.

"Bet ar mes girdime tai pa
dėčiai nepritariančius garsius 
balsus?

“Daugiausia mes girdim iš

poje status quo ir toliau palai
kyti ir plėsti su Maskva gerus 
prekybinius santykius.

Į tai atsiliepė David Lawren- 
ce, žinomas kovotojas prieš 
komunizmą laimėjęs šiemet 
pasižymėjimo ženklą už "ame- 
rikonizmą”, “The N. Y. Herald 
Tribūne” bendradarbis, savo 
Įpidžiamame žurnale “U. S. a. 
World Report” birželio 8.

Straipsnio pradžioje jis pa
žymėjo, kad

demokratijos doktrina šian
dien pripažįsta neginčijamu 
dalyku tautybės dvasią, kuri 
reiškia laisvę nuo svetimo val
dymo.

Mums, žinoma, nereikia im
tis karo, kad pagelbėtame jom 
laimėti laisvę, bet mes galime 
susilaikyti nuo moralinės para
mos davimo ją prispaudėjam.

“Dėl to mes turime sustab
dyti gangsterinię vyriausybiy 
prestižo didinimą pasaulio 
akyse. Nes, broliaudamiesi su 
ję atstovais ir misijom, mes 
pakeliame sovietinės vyriausy
bės prestižą ir didiname nevil

Belieka sutikti su autorium, 
kad dabar Amerikoje

(kalbama apie rytę Europos, 
o iš tikrųjų,

jau eina kova ne dėl paverg
tųjų išdavimo, bet dėl išdavi
mo pačios Amerikos.

HOLLYW(XH)E ruošiamasi 
Vėliavos dienos iškilmėm. Re
peticijos metu vėliava laiko 
artistė Rita Moreno.

MARGAI IS

‘liberalai’ jo niekad 
kritikavę.

Kodėl taip daro 
mūsų amerikiečių 
— sakysim tokis 
kuris eilėje kalbų

KO REIKIA KOVAI PRIEŠ SOVIETŲ SUJUNGI

Atvykęs į New Yorko uostą 
min. St. Lozoraitis laive Satur- 
nia padarė Associated Press 
atstovui pareiškimą, kuriame 
šalia įprastinių mandagumo 
formulių buvo pasisakyta dėl 
Europos ir bolševizmo:

Lietuva yra viena dešimties

daugelis
‘liberalų’

Reutheris, 
kritikavo

Vakarų ‘kolonializmą’, neįžiū
rėjo svarbos palaikyti moralę 
tautų satelitinėse valstybėse? 
Kodėl užmiršo Ukrainos gy- Rytų ir Centro Europos kraš- 
ventojus ir daugelį kitų kolo
nijų Sovietų Sąjungoje, kur 
tautiniai siekimai niekad ne-' 
buvo mirę. Jie net labiau verti 
dėmesio kaip sukilėliai Alžire,

Slovakijos, Rumunijos, Bulga
rijos, Albanijos ir rytinės Vo
kietijos nepriklausomybės at
statymas sudaro vieną nedalo- 

’ mą problemą. Visi tie kraštai 
moraliniu ir politiniu atžvil
giu yra toj pačioj padėty ir vi
si jie turi tuos pačius, lygius 
galimumus laisvei atgauti.

Sovietų Sąjunga tiek pat 
priešinasi Ryrų Vokietiją de
mokratizuoti ir ją sujungti su 
vakarų Vokietija, kiek ji prie
šinasi 
laisvei

Kai 
versto 
klausimu, visos 
vergtos tautos tarp Baltijos ir 
Juodųjų Jūrų atgaus savo lais
vę ir nepriklausomybę. Ir prie
šingai, tom tautom išsivadavus 
iš Sovietų priespaudos, bus ga
lima suvienyti Vokietiją.

Iš to išvada, kad jeigu Vo
kietijos suvienijimo klausimas 
yra tarptautinių derybų ob
jektas, lygiu būdu kitų devy
nių rytų ir vidurio Europos 
kraštų išlaisvinimas turi tapti 
tarptautinių derybų objektu ir 
reikalavimas tuos kraštus iš
laisvinti turi būti Vakarų di
džiųjų valstybių pateiktas So
vietų Sąjungai.

Skundžias trūku
mu mokslininku
J. Matulis, akademijos pir

mininkas, “Tiesoje” skundžia
si, kad anksčiau nebuvo pa
ruošta naujų mokslininkų kad
rų. Viena iš priežasčių nurodo-

iš pradžios vasariškai apsida
ręs.

— Matai, pone? O čia — 
šalčiausia.

— Kągi, ar tu jau užmiršai, 
kad balandžio pabaigoj pas 
mus laukus aria, medfiai pra
deda lapuoti!

Medžiai lapuoja — pasiro- 
> dė linksmumas jo veide. — 0 

taip taip, lapuoja, o čia šaltis!
Dabar supratau, ko jatn rei

kia, ką jis nori išgirsti. Tačiau 
norėdamas geriau įsitikinti, 
tylėjau. Žydas atsikvotėjo.

— Nu, pasakyk man tamsta, 
klausti, kaip ten žydams se- yra; aiškiai matėsi, kad jį ar yra pas mus dabar... (capt 
kasi, kaip jiems prekyba eina?

— Jiems geriaus ten sekasi 
negu man.

SKRUOLIS IS
LIETUVOS

3.
— Tai to nenori žinoti? — 

paklausiau.
— Niekados apie tai negal

vojau, — skambėjo atviras at
sakymas.

— A! dabar žinau, ką tu no-
ri žinoti. Tu, matyt, nori pa- troškau

“Sruoli, kas tau yra?” O ką aš 
jai turiu pasakyti, kad aš pats 
nežinau, kas man yra. Gal 
žmonės juoktųsi iš manęs? — 
pridėjo jis, rodos, norėdamas 
ištirti, ar aš nesijuoksiu iš jo.

Bet aš nesijuokiau. Labai 
žinoti, kas jam

. ma ta, kad partijai liepiant bu-
O ar tada buvo ten šilta, žmonių tiktai... tiktai. .. gingu vargdieniu labai mane traukė iš mano burnos žodžius t vo jėgos daugiausia skiriamos

ar šalta? — Kiaulės ėda, — pridū- sugraudino, labai man širdį ir sugriebęs dėjo į karštą šir-t pramonei. Labiausiai Lietuvo-
—- Buvo gan šilta, važiavau riau. suspaudė. Užtat spaudžiau jam dį. Kad dėjo jis juos ten, nea-j je trūksta mikrobiologų, hkiro-

bejojau nei kiek, nes kai pa-j geologų, geologų inžinierių;
baigiau savo pasakojimą, “O j per mažai yra fiziologų, bio-
vei mir, o veh mir” — suvai-f chemikų, entomologu, hidro-
tojo žydas skurdžiai, sudrebėjo^ chemikų; esą silpnai paruošti
jo geltona barzda, ir didelės f istorikai, silpnai ruošiami folk-
ašaros pradėjo riedėti per vei-j loristai, archeologai, etnogra-
dą, nuo vargų susiraukšlėju-į fai ir muzėjiniai darbuotojau
sį.. . Ir ilgai kukavo, it gegu-3 E visų šių specialybių —skun-
Žė, senas žydas, ir aš su juo-j 
mi drauge verkiau. |

už barzdos), ot, matai, pone,

— Tiesa. Gal nori žinoti, ar 
brangus pas mus dabar pra
gyvenimas, kokia javų prekė, 
kiek moka už miltus, mėsą?

— Ką aš iš to turėsiu, nors 
ten ir pigiausiai būtų; jog Čia 
nagausiu.

— Dar teisingiaus. Bet apie 
ką tu nori žinoti?

spaudė, gniaužė kažkas, o kas, 
jis pats nesuprato ir, silpnai užmiršau, kaip vadinasi, jau 
mokėdamas lietuviškai, nega- lietuviškai pamiršau, — t y. 
Įėjo man to papasakoti. Norė- tokie balti kaip žirniai, tikrai 

ne žirniai, auga vasarą prie 
mūsų ant ilgų pagalių?

— Gal saulėžolės
— O taip! Saulėžolės, saulė

žolės, — kelis kartus pakarto
jo, lyg norėdamas gerai įsidėti 
į atmintį.

— Žinoma, yra ir daug, o

damas jam padėti, nuraminau 
jį, liepiau nesiskubinti, saky
damas, kad mano darbas ne
skubus, kad aš nieko neprara
siu, jei su juo pasikalbėsiu va
landą ar dvi

žydas tardamas man už tai 
ačiū, linktelėjo galva ir už va-

— Kad aš nežinai, poneli, landėlės pradėjo tokią šneką: čia argi nėra? 
kaip tai pasakyti. Matai, pone, — Kada tamsta išvažiavai

— O taip! čia svarais juos 
parduoda ir tai nevisados ga
lima gauti.

— Ar taip mėgsti saulėžo- 
les?

— Ne tai, kad man labai jos 
patiktų, bet jos labai gražios, 
nelyginant it koks miškas au
ga prie namų, o čia nieko nė
ra!

— O dabar tegul man po
nas pasako, ar Žiemą yra pas 
mus mažučiai, ot tokie (ir pir
štu parodė) pilki paukšteliai, 
kurių vardą pamiršau? Se
niau daug jų buvo! Būdavo, 
medžiuos prie lango, o tų ma
žutėlių, it skurdėčių, pasklin
da palangėje. Na, bet kas 
į juos žiūrėtų? Ar tamsta man 
tiki, jog niekados negalvojau, 
kad aš jų pasiilgčiau ? Nes 
čia, čia ir varnos žiemai pasi
slepia, o tie mažučiukai juo 
labiau negali ištverti, bet pas 
mus, turbūt, dar jų yra? Na, 
pone, ar yra?
' Bet dabar aš jam nebeatsa- 
kinėjau, nei kiek neabejojau,

suspaudė. Užtat spaudžiau jam 
ranką ir pats pradėjau klausi
nėti.

— Tat apie tai norėjai su 
manim pasikalbėti? Tu negal
voji apie žmones, apie sunkią 
savo dalį, apie nelaimes, ku
rios tave taip suspaudė, bet 
širdis traukia į laukus, į pie
vas ir miškus, prie saulės, prie 
gimtinės oro?... Galvoji apie 
jų gyventojus, kurių per savo 
vargingą gyvenimą negalėjai 
nei gerai pažinti, o šiandieną, 
tada grrfus JjFvate dyla upėJe) ne_
ii mažai išriedėjo iš akių vargšų

- . - žmonių. Tačiau iki šiol, nors
tai seniai buvo, naktimis, ka- 
da negaliu sumerkti akių, daž
nai mano akyse pasirodo Petro 
Jonaičio vaizdas ir greta jo 

1 pageltonavęs, susiraukšlėjęs, 
■ graudžiomis ašaromis apraso

tas Sruolio veidas.

Daug vandens nuo to laiko 
perbėgo šaltoje Senoje (Sibiro

■j

tų tavo galva tuščia, bijaisi, 
kad išdilus iš atminties bran
giems atsiminimams, nepasi
darytum dar didesniu vargdie
niu? Nori, kad aš tau tuos pa
veikslus atnaujinčiau, kad aš 
tau apsakyčiau, koltia mūsų 
žemė?

— O. taip, pone, taip! Dėl 
to čia ir atėjau! —spaudė man 
ranką ir juokėsi su džiaugsmu 
it kūdikėlis.

— Klausykis, brolau!

Ir kai žiūriu atminties akim Z 
į tuos vaizdus, rodos, matau,- 
pabalusias, drebančias žydo* 
lūpas; girdžiu balsus, kylan-j 
čius iš širdies, kurioje jau ui-* 
geso viltis; šnibžda prieš ma-| 
ne: Jehova (žydiškai — Dieve),| 
Jehova. Jehova, kodėl taip ne

džiasi J. Matulis — nebuvo 
paruošta nė vieno doktorato 
per penktąjį penkmetį ir tik 
labai mažai “kandidatinių di
sertacijų”. Rusui Ščerbakovui 
padrąsinus, ir Matulis dabar 
rašo "Tiesoje”, kad reikia su
stiprinti darbus lietuvių tautos 
istorijos ir jos materialinės 
kultūros tyrimo klausimais.

Specialistų trūksta ir muzi
kos srityje, nes Vilniaus val
stybinės konservatorijos di
rektorius per vietinę spaudą 
ieško konservatorijai fortepio- 
no klasės vedėjo, 2 profesorių. 
2 docentų. 3 vyr. dėstytojų, 
styginių instrumentų katedros 
ir pučiamųjų instrumentų ka
tedros vedėjų ir visos eilės 
kitų instrumentų dėstytojų. 
Adresas — Vilnius, Stalino

___ _ ___ _ ___ ___ Ir klausėsi Sruolis mano pa- 
___ Čia! per ištisus trejus kad senas žydas ilgėjos Lietu- sakojimo, ausis ištempęs, išsi-

aš taip dažnai galvoju, galvo- iš savo krašto? metus nė vieno grūdo nema- vos taip, kaip ir aš, kad abudu žiojęs ir akis į mane įrėmęs, Jehova. Jehova, kodėl taip ne-f
ju, kad net Rtfke (taip mano — Pagal gudiškų kalendų- čiau. Čia žirniai tokie, kokius sergava ta pačia liga. Netikė- Jo paveikslas mane kas kartą gailestingas man. Tavo tikram* prospektas; vadinas, dar gatvė

- pabaigoje balandžio. pas mus, atsiprašant gerų tas susitikimas su tokiu drau- labiau skatino, jis traukte sūnui?! nenustalininta”.

T?
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VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENĄ-PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE LIEPOS-JULY 1S DIENĄ

Kovo mėn. pastatė trečiąjį 
montažą šv. Kazimiero pager
bimui, taip pat transliuatą per 
radiją, Dalyvavo pamaldose, 
ėjo bendrai komunijos ir daly-

Visus kviečiame dalyvauti mūsų džiaugs
mo šventėje, gauti primicijų palaimi
nimą, pasimaudyti Atlanto bangose, pa
ragauti gardžių valgių ir gėrimų, atsigai
vinti garsiojo atostogų krašto aplinkoje, 
pasimatyti su senais pažįstamais, bičiu
liais ir Tėvais Pranciškonais, jų didžiojoje 
šventėje.

įvairiais spaustuvės darbais. 
Vasario mėn. vyčiai jauniai 
savo tarpe paminėjo Vasario 
16 ir paruošė ' tai progai mon
tažą, kuris buvo transliuotas 
per radiją. Pranešėjas priminė, 
kad ir

trečias kartos lietuviai nori 
paminėti savo senelių žemės

9:00 vai.—Primicijų Mišios
11:00 vai.—Iškilmingos Jubiliejaus Mišios Liurdo grotoje laiko T. Provincijolas Jurgis Gailiušis. 

Pamokslą sako buvęs provincijolas T. Benediktas Bagdonas.
12:00 vai. Pietus

3.*00 vai. Meninė programa:
Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos ivaškienės 
Dainos — atlieka Waterburio §v. Juozapo parapijos choras, vad. Prof. Aleksiui

e V- M* - --'-t -» - *—UKfiuS uK TMatt &tKT6ip- 
ti daugiau j jį, pažin
ti ar suprasti. Žinoma, nerei
kia norėti stebuklą. Pamažu ir 
sumaniai reikia vesti jaunimą

i sodrinki- LietuTOs vyfią trečioji jau
namas klau- nių kuopa birželio 10 šventė 
t jauninas?” metinę Sulaktą, Per tuos me
nat: “Lietu- tuspedang nuveikė. Pradėjo 
prataręs, vi- su 12 oazių, šiandien jau turi 
*nieko iš jo 24. Praeitais metais liepos ir 

rugpiūČio mėn. turėjo du išva- 
nbM žiavimu, tik gaila, kad antrąjį

sugadino įvykusi audra. Rugsė-
* aną. Ne- gegu

žinį, gražiai lietuviškai pra
leisdami laiką. Spalio mėn. su
ruošė kaukių balių, turėjusį 
didelį pasisekimą. Lapkričio 
mėn. pravedė rankų darbelius, 
paruošdami Kalėdoms dekorą-

: i i

Kun. Pr. Manelio sidabrinė sukaktis

nas, Lietuvos gen. konsulas J.

STATOMA Vila Joseph Marle, Newton, Pa.

ateitininkai pas- 
sekmadienį ruo- 
šventę”. Pernai

gametį LRKSA 265 kp. narį ir 
dabartinį vicepirmininką Stasį

Kun. Pranas Manelis gimė 
1907 rugsėjo 22 Pranckabū- 
džio km., žvirgždaičių v., ša
kių ap. Jis buvo aštuntas iš 
dešimties vaikų šeimoje. Tėvai
— Vincas Manelis ir Marija 
Olekaitė — buvo pasiturį ūki-

: lietuviškos dvasios keliu, supa
žindinant jaunuosius su Lietu- 
Vos praeitimi, jos darbais ir 
kovomis už laisvę.

Į čia iškeltas mintis noriu 
duoti paprastą ir praktišką 
patarimą:

organizuokite Lietuvos vyčių 
jaunius!

Kaipo pavyzdį paimsiu tik 
vieną vyčių jaunių kuopą ir jų 
nuveiktus vienerių metų dar
bus.

čiąs. Gruodžio mėn. mokinosi 
vaidinti, pastatydami montažą 
“Kūčių vakarienė”, kuris buvo 
transliuotas per radiją, ir iš
moko kalėdines giesmes. Gir
dėję radijos programą, džiau
gėsi gražiu vyčių jaunių pasi
rodymu. Be to, dar buvo su-- 
rengę Kalėdų pobūvį su dova
nomis. Sausio mėn. nuvyko į 
Philadelphijos “Bulletin Build- 
ing” ir ten aplankė moderniš
kiausią spaustuvę ir laikraščio 
redakciją, susipažindami su

2 vai. po piet buvo pradėtas 
seimas. Maldą atkalbėjo kun. 
B. Šimkus, o Amerikos himną 
sugiedojo studentės. Rėmėjų 
pirmininkė J. Kavaliauskienė 
pasveikino suvažiavusius, pa
dėkodama už jau atliktus dar
bus ir kviesdama toliau dirbti, 
nes prieš akis yra dideli užsi
mojimai: naujos mokyklos ir 
prieglaudos namų statyba.

Sekretorei A. Mozdy susir
gus, protokolą perskaitė J. 
Avižienytė. Seimui vadovauti 
buvo pakviestas Kavaliauskas, 
kuris, pasveikinęs dalyvius, 
priminė, kad apie Juozapo Ma
rijos Vilos darbus yra infor
muotas šv. Tėvas ir yra labai 
patenkintas. Linkėjo, kad se
kantis seimas jau galėtų susi
rinkti naujose patalpose. A. 
Bach, pritariąs lietuviškiems 
darbams, pareiškė pasigerėji
mą.

Motina M. Teofilė, šv. Kazi
miero seselių generole, atvy
kusi iš Chicagos, sveikino sei
mą, pareikšdama džiaugsmą 
rėmėjų ir seselių nuveiktais 
darbais, užtikrindama, kad se
selės visada meldžiasi už savo 
geradarius. Vysk. V. Brizgys 
sveikino seimą raštu, linkėda-

Aukštuosius mokslus ėjo 
Kudirkos Naumiesčio progim
nazijoje ir Marijampolės gim
nazijoje. Gimnazijoje buvo 

' ateitininku ir 1926 Marijampo
lės rajono pirmininku. Baigęs 
gimnaziją, 1927 įstojo į Vilka- 

... viskio kunigų seminariją. Ku- 
... nigu įšventintas 1031 birželio 

21, primicijų mišias aukojo 
* žvirgždaičių parapijos bažny

čioje. Dvejus metus vikaravęs 
- Krosnoje, kur uoliai dirbo or- 

• - ganizacijose ir mokyklose, 
■ ■ 1933 išvyko toliau studijuoti į 

Romą. Grigaliaus universitete 
(Gregorianum) teologijos ir fi
losofijos studijas baigė 1937 
daktaro laipsniu.

Grįžęs į Lietuvą, vienerius 
metus profesoriavo Telšių ku
nigų seminarijoje, paskui — 
Vilkaviškio kunigų seminarijo
je, kur ėjo ir prefekto parei- 

7; gas. Dėstė moralinę bei pasto
ralinę teologiją ir k. dalykus. 
Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu pradžioje ėjo vikaro 
pareigas Bagotosios parapijoje, 
o rudenį buvo pakviestas pro
fesorium ir prefektu į Kauno 
kunigų seminariją. Vokiečių 

' okupacijos metu Vilkaviškio 
. seminarijai pradėjus vėl veikti, 

grįžo ten į prefekto pareigas

džiai linkiu Gerb. Valdybai 
kloties ir Kongresui gražiausio 
pasisekimo”.

Poetas S. Kirša atsakydamas 
rašo: “Žuvusiųjų kapai dėl 
Lietuvos Laisvės yra gėlės, ku
riomis alsuoja gyvieji tautie
čiai. Ne nusivylimas, o ryžtin
gumas veda Į Laisvę. Jūsų dar
bas ir Kongreso vaisiai tejun- 
gia mus visus stipriau nušvisti 

; lietuvių kultūros amžinu žėrė
jimu”.

Vyr. skautininke O. Zails- 
kienė atsiliepia: “Lietuvių 
Bendruomenės veikla žavi. - 
Kultūros Kongresas ir Dainų 
Šventė bus to darbo apvaini
kavimas. Seserija raginama 
gausiai dalyvauti. Džiugu, kad 
LB Centro Valdyba šiltai glau
džia po savo sparnu visus lie
tuvius”.

tom ir pamokslais.
Prof. Pr. Manelis, pradėjęs 

rašinėti dar gimnazistu ir klie
riku būdamas, Lietuvoje ben
dradarbiavo žvaigždėje, žemai
čių Prietelyje, Židinyje, Tiesos 
Kelyje, Vokietijoje rašė į N. 
Gyvenimą, žiburius, Ameriko
je — į Lux Christi, Laivą, Lie
tuvių Enciklopediją ir k. Dak
taro disertacija lotynų kalba 
buvo išspausdinta Vilkaviškyje 
1940. Rankraštyje turi iš vo
kiečių kalbos verstą Jais “Pas
toralinę teologiją”.

Sukaktuvių proga tenka Ju
biliatui palinkėti geriausios 
sėkmingos ir ypač sulaukti

lybei Wtonipeg, Kanadoje, Tė-
’ vams Pranciškonams, o dar vi- 

į sa eilė smulkesnių aukų liet 
;<• parapijom, įvairiems vienuoly*

nams. Jo, kaip darbo žmogaus, 
rį toks didelis duosnumas padėjo

Šame krašte palaikyti lietavy- 
bę, nes paminėtos institucijos 
kartu yra ir lietuviškumo židi
niai

Nuo pat atvykimo į šį kraš
tą iki šių dienų Stasys priklau
sė choram. Turi gražų tenoro 
balsą ir retkarčiais pagiedoda
vo ar padainuodavo solo.

Išėjęs į pensiją, Stasys no
ri ramiai pagyventi, aplankyti 

savo gimines ir prietelius, ku- _____________ ______
rių daug turi Bostone, nes at- m. Arlauskaitė, Tautos Fondo 
vykęs iš Lietuvos šiame mieste

ir dėstė tuos pačius dalykus. 
Karo pabaigos nublokštas į 
Vokietiją, 1944 buvo kapelionu 
seserų vedamo instituto (Eng- 
lisches Institut, Wallerstein 
bei Noerdlingen), o 1945— 
1950 buvo lietuvių klierikų 
rektorium Eichstaetto kunigų 
seminarijoje.

1950 atvyko į Ameriką, pa
kviestas San Francisco arki
vyskupo. Dvejus metus dirbo 
Stocktone, Kalifornijoje, šv. 
Gertrūdos parapijoje, kur pa- 
rapiečių daugumą sudaro ita
lai. 1952 rugsėjo mėn. buvo 
paskirtas profesorium ir kape
lionu į Notre Dame kolegiją 
Belmonte, Kalifornijoje; šiai 
kolegijai vadovauja seserys, 
mokosi studentės. Vadovybės ....................
akyse turi įsigijęs gerą vardą 1 kraštą,
savo darbu, laikysena, paskai- Kun. P.

Detroito lietuvių senosios 
„____ kartos tarpe turime stambų

cijas pagal lietuviškus papro- Balandžio mėn. pradėjo mo- lietuvybės reikalų rėmėją, ii- 
kintis tautinių šokių ir lietu
viškų dainų. Per Velykas įvy- . ------------■*.----- e
ko margučių konkursas, lai- Stapulionį. Jo nuveikti darbai, 
mėtojas buvo apdovanotas lie
tuviška knyga, kurią padova
nojo prel. I. Valančiūnas. Ge
gužės mėn. mokinomės tauti
nių šokių ir verbavome naujus 
narius, kurių priėmimas įvyko 
birželio 8.

Susirinkimuose visada kas 
nors papasakoja iš Lietuvos is
torijos, tautosakos ar papro
čių, pravedant paskui diskusi
jas. 

Ar tai- ne graži jaunimo 
veikla? Kodėl ir kiti negalėtų selėms Pittsburghe, Nekalto 

Prasidėjimo seselėms Putna- 
me, Jėzaus Nukryžiuotojo se
selėms Brocktone, šv. Kazi
miero kolegijai Romoje, Urug
vajaus lietuvių bažnyčios sta
tybai, taip pat bažnyčios sta-

kuriais jis nesididžiuoja ir ne
nori jų garsinti, mums yra pa
skatinąs pavyzdys. Jis yra dide
lis lietuviškos spaudos mylė
tojas ir rėmėjas, bendradarbia
vęs spaudoje, pateikdamas ži
nučių iš kolonijų gyvenimo. 
Ypatingai jis yra pasižymėjęs 
aukomis. Jo gera ir duosni 
širdis yra žinoma šioms įstai
goms; kurioms jis yra ne vie
ną kartą paskyręs stambesnę 
auką: šv. Kazimiero seselėms 
Chicagojė, šv. Pranciškaus se-

KUN. PR. MANELIS.

panašiai organizuotis! Sveiki
nu Philadelphijos vyčius jau
nius, linkėdama jiems ištver
mės gražioje veikloje.

Lysa

JUOZAPO MARUOS VILOS RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS ]NEWTON, PA.
šeštasis šv. Kazimiero sese

lių rėmėjų seimas įvyko gegu
žės 20. Kun. dr. B. Šimkus, 
rėmėjų dvasios vadas, Vilos 
koplyčioje atlaikė seimo inten
cija mišias ir pasakė gražų tai 
progai pritaikintą pamokslą, 
kviesdamas visus pasitikėti 
Dievo Apvaizda. Po pamaldų 
visi dalyviai buvo pavaišinti ir 
supažindinti su Vilos reikalais.

Kultūros Kongreso Garbės Komitetas
Lietuvių Kultūros Kongresą Budrys, kan. M. Vaitkus, Bern. 

organizuoja JAV .ir Kanados Brazdžionis, O Zailiskienė 
lietuvių bendruomenės. Abiejų 
kraštų centrinės, valdybos dir
ba sutartinai,, nors pati didžioji 
planavimo ir darbo našta ati
tenka Amerikai, nes čia įvyks 
ir kongresas. Vykdymo užda
vinius yra pasiėmusi JAV LB 
Chicagos apygarda.

Kanados LB Krašto Valdy
ba praneša, kad Kultūros Kon
greso Garbės komiteto nariais 
yra sutikę būti šie kanadiškiai: 
min. Vyt. Gylys, Lietuvos ge
neralinis konsulas Kanadoje;

Alto pirm. L. Simutis, Ben
druomenės Tarybos Prezidiu
mo pirm. J. Šlepetys, Juozas 
J. Bačiūnas (Bachunas), Faus
tas Kirša, operos sol. Ą. Kut- 
kus, rež. ir akt. St. Pilka, Ado
mas Varnas, V. K. Jonynas, 
akt. H. Kačinskas ir k.

Vysk. V. Brizgys ta proga, 
rašo: “Tokio Kąngreso prasmę 
labai augštai vertinu ir todėl 
su malonumu jame dalyvausiu. 
Linkiu visiems pasiruošimo 
darbams ir pačiam Kongresui 
visokios Dievo palaimos ir ge
riausio pasisekimo.”

Prof. Mykolas Biržiška,. Vil
niaus universiteto rektorius, 
mūsų lituanistas veteranas, ra
šo: “Kongresui pripažįstu labai 
didelės reikšmės ir džiaugiuos 
jo sulaukęs. Man, tiek laiko 
gyvenusiam Vilniuje, šis Kon
gresas bene primintų Lietu
vių Mokslo Draugijos metinius 
ten suvažiavimus su eile refe
ratų ir ne tik moksliniu, bet in 
šiaip tautinių — kultūrinių 
reikalų aptarimu. Nuoširdžiai 
linkiu Kongresui didžiausios 
sėkmės, o Bendruomenės Val
dybą sveikinu pasiėmus įvyk
dyti taip svarbų Amerikos lie

s įgaliotinė Kanadoje; dr. Ad.
Šapoka, Lietuvos istorijos lei-

• dinio redaktorius ir Tėviškės 
Žiburių redaktorius; J. Karde
lis, teatro kritikas, Nepriklau
somos Lietuvos redaktorius; 
dr. M. Anysas, Maž. Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio pirmi
ninkas; Telesforas Valius, Lie
tuvių Dailės Instituto pirmi-

, ninkas; v. s. St. Kairys, vy
riausiasis skautininkas; Iz. Ma
tusevičiūtė, Kanados LB Kul
tūros Fondo pirmininkė; V. 
Sonda, Kanados LB šalpos 
Fondo pirmininkas.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso Garbės Ko
miteto nariais sutiko būti: įg. tuvių visuomenei sumanymą”, 
ministras JAV P. žadeikis, Lie
tuvos konsulas P. Daužvardis, 
vysk. V. Brizgys, prof. M. Bir
žiška, Bendruomenės Tarybos

IŠ BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO

Lietuviškoje mokykloje šie
met veikia šešios klasės ir dir
ba 9 mokytojai Pamokos būna 
kasdien, išskyrus šeštadienius, 
šeštadieniais mokyklos ribose 
veikia rankdarbių painoka. 
Rankdarbius dėsto p. Terese- 
vičienė.

Moksleiviai 
kutinį liepos 
šia “jaunimo 
reta tokia šventė turėjo labai 
didelį pasisekimą, šiemet šia 
proga bus pastatytas K. Bin
kio “Atžalynas”. Veikalą reži
suos buv. Vilniaus teatro dar- garbės pirm. prel. J. Balkū- 
buotojas p. Vasiliauskas.

mas Dievo palaimo.
Vilo studentės, seselių pa

ruoštos, išpildė meninę prog
ramos dali. Jos gražiai padai
navo: Welcome Song, Karvelė
li mėlynasis, Umba umbarasa, 
Waltz of the Fowers, Thanks 
be God ir Avė Maria, ir pašo
ko tautinius šokius: Kalvelį, 
Oželį ir Kubilą.

Kun. dr. M. Ražaitis, Vilos 
kapelionas, baigė seimą malda, 
o mergaitės sugiedojo Lietu
vos himną. Tada visi nuėjo į 
koplyčią, kur kun. J. Gaudins- 
kas, asistuojant kun. V. Vėžiui 
ir kun. S. Railai, suteikė palai-

minima švč. Sakramentu. Bu
vo atvykęs ir kun. J. čepukai- 
tis iš Philadelphijos.

Po skanios vakarienės visi 
skirstėsi patenkinti namo.

šv. Kazimiero seserys labai 
dėkingos už aukas, . darbą ir 
taip sėkmingai pravestą seimą. 
Norintieji paremti šį kilnų se
selių darbą, malonėkite pasiųs
ti auką: Sister Superior, Vilią 
Joseph Marie, Newtown. 
Bucks Co„ Pa.

Aukoję $100.00 bus įrašyti į 
amžinus narius ir visada prisi
menami seselių maldose.

S. M. R.

Alto pirm. L. Šimutis paža
da: “Laikysiu savo svarbia pa
reiga pabuvoti drauge su gar
bingais mūsų kultūrininkais 
jų pasitarimų metu birželio 30 
d. Linkiu Tamstai geriausių 
sėkmių ir sveikatos ir toliau 
darbuotis mūsų tautos gero
vei su tokia pat energija kaip 
ir ligi šiol”.

Bendruomenės Tarybos Pre
zidiumo pirm. J. Šlepetys žada 
paramą: “Kultūros Kongreso 
pasisekimu, tikiu, mes, bend- 
ruomenininkai, visi esame la
bai susirūpinę ir norime, kad 
jis kuo geriausiai pavyktų 
Tam pasisekimui darome ir 
darysime visa, kas ir kam yra 
pavesta”.

Kan. M. Vaitkus: “Nuošir-



LAŠAS PO LAŠO AKMENĮ TAŠO
režisuotą apsakymėlį “Guvus 
Vincė”. Gerai, kad Alkos reži
sierius atėjo mokyklai talkon. 
Jei norim dar bent šią kartą 
lietuviška išlaikyti, turim visi, 
ir tėvai, ir mokytojai, ir kuni
gai, ir organizacijos, ir meno 
vienetai neužmiršti vaikų. Te
gu lašas po lašo lietuvybė jų 
galvon ir širdin. sunkiasi.

Iškilmės girtinos dėl jų trum
pumo. Jei kalbėtojai (šiuo kar
tu —- ačiū jiems, trumpai kal
bėjo!) būtų išvengę trafare
tiškų frazių ir mokėję daugiau 
j vaikus kreiptis, nuotaika bū- 

' tų buvus dar pakilesnė. Sma
gu, vienok, kad nors ir nedide
lis būrelis mūsų jaunosios kar
tos lietuviškėja. Ačiū mokyto
jams ir visiems lietuviškos 
mokyklos rėmėjams!

P. Natas.

“Lašas po lašo ir akmeni 
pratašo”,— šiuo priežodžiu 
pradėjo savo sveikinimą šešta
dieninės liet, mokyklos tėvų

metų numigimą Ispanų salėje 
birželio 3 d.

Iš šešt mokyklos vedėjo A. 
Misiūno sužinojom, kad jau 7 
metus šeštadieniais . į mūsų 
jaunųjų galvas ir širdis lietu
viškos išminties lašai lašėjo. 
Šiais metais I-jį skyrių lankė 
13 mokinių, mokė seselė lo- 

/ na; H-j| — 17, mokyt. A. Ja
nuškevičius; IH-jį — 27, mo
kyt. O. Balcerytė ir p. Daug- 
vydienė; IV-jį — 38, mokyt. A. 
Misiūnas ir K. Gricius. Dainų 
mokė seselė Josephina, tiky
bą dėstė kun. K. Simanavičius.

Ketvirtą skyrių baigė 29 
mokiniai.

Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos vedėja V. Kundro- 
tienė pranešė, kad mokinių 
turėjo 42; V. skyrius —16 mo
kinių, VIa — 13, VIb — 13.

Įteikus ketvirtokams pažy
mėjimus, kalbėjo garbės pre
zidiumo nariai: L. B. Dėt. apy
linkės pirmininkas V. Kutkus, 
švietimo skyriaus vedėjas VI. 
Pauža ir tėvų atstovai — p. 
Sukauskas ir P. Karvelis.

Dovanų gavo šie geriausi 
mokiniai: I skyr. — H. Valat
ka ir V. Reliūga; D — B. Mar- 
čiukaitytė ir B. Zaparackaitė. 
UI —- M. Kutkus ir Misiūnaitė, 
IV — D. Bajorūnaitė, V Kut
kus, V. Marčiukaitis. V — V. 
Ciunkaitė ir I. Putriūtė, VIa— 
K. Jankauskas ir V. Čižauskai- 
tė, VIb — A. Udrys ir R. Bub- 
lys.

Dovanas paskyrė LB, Alė 
Rūta ir “Gaiva”.

Meninės dalies pranešėju 
buvo mokyt. A. Januškevičius. 
Keletą linksmų dainelių sudai
navo chorelis, vedamas seselės 
Josephinos. Vienbalsės daine
lės skambėjo gražiai. Būtų ge
riau, kad vaikams nereiktų į 
lapus žiūrėti. (Kada gi Vlikas 
ir Bendruomenė išleis Daino- 
rėlį, iš kurio tėvai galėtų vai
kus bent dainų žodžius išmo
kyti?) Girdėjom ir kelis eilė
raščius, monotoniškai atpyš- 
kintus. Graudu, kad jau ame
rikietišku akcentu mergytės 
deklamuoja. Grojo pora akor
deonu ir pianinu. Pabaigoje 
penktokai ir šeštokai suvaidi
no J. Pusdešrio iscenizuotą ir

AČIŪ NEKALTO
Tarp daugelio lietingų die

nų išaušo gražioji gegužės 20 
diena. Tai Viešpaties dovana 
mums ir mūsų bičiuliams.

Šią dieną Putname Įvyko ju- 
bilėjinis, dešimtasis Rėmėjų 
Seimas arba Kongregacijos 
Rėmėjų šventė. Mūsų Rėmėjus 
bei bičiulius patraukė atvykti 
ypač naujoji Marijos šventovė 
—mūsų koplyčia. Tam ir prog
rama buvo specialiai paruošta. 
Už šią gražią šventę, 
dėkingos 
abiems 
kun. St. 
lauskui,
Gildos Centro Valdybai ir vi
sų skyrių valdyboms, Worces- 
ter M. Mėgėju Ratelio chorui

esame 
gerb. prei. P. Jurui, 
mūsų kapelionams 
Ylai ir kun. V. Pau- 

p. S. Mantautienei.

LAVVRENCE ŽINIOS

Prel. Pr. Juro pastangomis 
yra įgytas erdvus aštuonių 
kambarių namas šv. Pranciš
kaus parapinei mokyklai, šį 
rudenį yra atidaromas vaikų 
darželis ir pirmasis pradinės 
mokyklos skyrius. Mokytojauti 
pakviestos Nukryžiuotojo Jė
zaus seserys iš Bfocktono. Re
gistracija vaikų norinčių lan
kyti darželį ar pirmąjį mokyk
los skyrių, pradėta birželio 10, 
d. Kasmet bus pridėdamas 
vienas skyrius iki pilno pradi
nės mokyklos sąstato. Mokyk
la yra netoli šv. Pranciškaus 
bažnyčios.

Pirmoji Komunija šv. Pran
ciškaus parapijoj buvo gegužės 
20 d.

Knygos 
lietuviško 
liukonis, 
nuovargio ir laiko stokos, dir
bą kultūrinį lietuvišką darbą.

Moterų Arkibrolija savo su
sirinkime nutarė birželio 18 
suruošti pagerbtuves šv. Pran
ciškaus parapijos jaunimui, 
baigusiam pradinę ir viduri
niąja mokyklą — abiturien
tam. Birželio 24 bus metinė 
šventė. Iškilmės bus pradėtos 
šv. Mišiomis 8 vai. rytą, tuo 
metu bus priimtos naujos na
rės. Po Mišių — pusryčiai.

Palangoje pamaldos pradė
damos birželio 17 d. 9:30 vai.

V. S.

vajuje nuoširdaus 
darbo padėjo J. Va- 
kuris nebodamas

PRASIDĖJIMO SESERŲ BIČIULIAM!?
ir jo vadovui muzikui Z. Snar- 
skiui.

Visa širdimi dėkojame šio 
dešimtojo seimo aukotojams 
sumažinusiems keliais tūkstan
čiais koplyčios skolą. Ačiū 
Dievui, kad atsiranda dosnių ir 
kilnių 
mūsų 
siryžę 
skola

žmonių, kurie lengvina 
skolų naštą bei yra pa- 
ir toliau padėti, kol 

bus išmokėta.

BRIDGEPORT, CONN
Paminėjimas baisiojo birže

lio bus birželio 17 d. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje per 11 
vai. sumą. Bus prisiminta iš
vežtieji ir mirusieji lietuviai, 
choras pasirengs su atitinka-

Sl’VALKie^llS. Atvaizdas K Vyt Augustino albumo “Lietuva”, išleisto “Ateities”. Ar turi ta albumu?

Ir padvelkė Dainų Šventei doleriais
Dolerio reikia viskam: gyve

nimui, pramogoms, kultūri
niams įvykiams, Lietuvos lais
vinimo reikalams, spaudai ir 
t. t. Dolerio reikia ir dainai, ir 
tai didžiuliai lietuviškos dainos 
manifestacijai — Dainų šven
tei, kuri įvyks liepos 1 d. Chi- 
cagoje, Chicago Coliseum.

Mielas Skaitytojau, neišsi- 
gąski! šiuo kartu dolerio iš 
tavęs neprašysiu, tik papasa
kosiu, kaip Chicagos priemies
tyje vieną gražų sekmadienio 
popietį doleriai pluoštais krito 
artėjančiai Dainų šventei, ku
rioje tikriausia ir tu dalyvausi.

Pasaulio lietuvių sostinėje 
yra dešimtys tūkstančių lietu
vių, jų tarpe ir gerai pasitu
rinčių žmonių. Vienas iš tokių 
yra rytų auštaitis. senosios 
lietuvių emigracijos atstovas, 
žymus finansininkas, Chicago

Nesiliaudamos melsimės už 
Jus ir visus savo geradarius 
kurie padėjo mums šią koply
čią pastatyti. Dieviškoji Ap
vaizda tegu lydi Jus ir Jūsų 
artimuosius šio gyvenimo 
lyje.

ke-

Jums dėkingos Kristuje.
Nek. Pr. Švč. M. 
Marijos Seserys.

savo brolius sese

lietuviai jau ren-
i VVashingtoną. o

mom lietuviškom giesmėm. 
Manau, kad tą dieną ir valan
dą atsilankys visi lietuviai ir 
pasimels už 
ris tėvelius.

Kai kurie 
giasi vykti 
kiti mano skristi i Chicagą i 
Dainų šventę. Matysime, kurie 
kur nuvyks.

Taip pat buvo renkamos 
jaunimo peticijos, kur pora 
gabių mergaičių pasidarbavo 
ir surinko apie tūkstantį para
šų. Tikrai yra labai gražu.

Praeitą šeštadienį buvo vai
kučių pirmoji komunija. Ko
munijos vaikus prirengė kun. 
F. Pranckus.

Buvo palaidotas labai geras 
darbštus senas parapijietis ir 
vienas iš pirmųjų parapijos 
organizatorių — tai Pranas 
Kukeckis. laidotuvėse atsi
lankė pilnutė bažnyčia žmonių 
—parapijiečiu ir Prano drau
gų. Amžiną atsilsį jo sielai, 
duok. Viešpatie! O.

VLADAS BŪTĖNAS Reportažas iš Chicagos

virš 14000 dol.

Savings and Loan Association 
prezidentas Mr. J. Pakel, kuris 
kartu yra ir didelis lietuviškos 
dainos entuziastas.

šis žmogus, Dainų šventės 
organizacinio., komiteto pakvie
stas, sutiko vadovauti pačiam 
aktualiausiam ir sunkiausiam 
postui. — Dainų šventės fi
nansų komisijai su žinia, kad 
Dainų šventės išlaidos sieks 
16000 dol. ir kad, pardavus vi
sus bilietus (jokie skelbimai 
ar reklamos Dainų šventės va
dove nebus talpinami), paja
mų įplauks
Taigi, iš karto sąmatoje ma
tant aiškų deficitą, Mr. P. Pa
keliui plaukai nepasišiaušė. 
‘ Reikalas svarbus. Dainų šven
tė didelis įvykis, pasistengsim 
sąmatą subalansuoti’’ — pasa- 

. kė Mr. J. Pakel ir ėmėsi kon
kretaus darbo.

Daugelis Dainų šventės ple
numo narių prieš porą savai
čių tikrai nustebo gavę iš Mr. 
J. Pakel liuksusinius kvietimus 
atvykti į didžiules vaišes, ruo
šiamas jo rezidencijoje Dainų 
šventės talkininkams ir jo 
draugams. Taip? birželio mėn. 
pirmo sekmadienio gražią po
pietę į ųaunią Pakelių reziden
ciją turtingam Chicagos prie
miestyje susirinko apie 150 
žmonių pasivaišinti ir aptarti 
Dainų šventės reikalų.

Ten buvo bankininkai, pre
kybininkai. daktarai, advoka
tai. muzikai tarnautojai, fabri-

Balio skyriaus susirinkimas 
įvyko gegužės 27. Jame buvo 
tartasi garantijų sudarymo 
reikalu ir rinkliavos pravcdi- 
mu birželio mėnesy. Garantijų 
sudaryta gana daug, vien tik 
Balfo pirm, d r. E. Armanienė 
yra sudariusi 51. Buvo pasisa
kyta nepalikti nei vieno lietu
vio anapus Atlanto.

Pinigų rinkliava daroma vi
są ši mėnesi. Visais reikalais 
prašoma kreiptis pas Ad. La- 
zaitį po 6 v. v., o šeštadieniais 
ir sekmadieniais bet kuriuo lai
ku. Kviečiamos visos organi
zacijos prisidėti duodant rin
kėjų. kurių labai trūksta. To
li gyvenantieji yra prašomi 
atsiųsti savo auka Balfo sky 
riaus valdybai.

Nevisos organizacijos atkrei
pė dėmėsi į šį taip rimtą ir 
svarbų reikalą. Pasigedome; 

kų darbininkai. Visi, o visi su
darė gražią lietuvišką šeimą, 
nes juos visus jungė malonus 
šeimininkų vaišingumas ir ga
lop tas pats bendras lietuviš
kas reikalas. Mačiau, kaip kaž 
kuris sensacijų ieškąs fotogra
fas taikė nufotografuoti rhalo- 
niai besikalbančius L. B. Chi
cagos apygardos pirm. dr. J. 
Bajerčių ir “Sandaros’’ redak. 
M. Vaidylą.,.

Po kokteilio ir šrimpsų visi 
svečiai išėjo į didžiulį sodą, kur 
stovėjo puslankiu išrikiuotų 
150 kėdžių. Mr. J. Pakel ati
darė šį didžiulį posėdį ganito- 
je ir jo vadovavimą perdavė 
žinomam prekybininkui Dan 
Kuraičiui, šio didžiulio posė
džio svarbiausias tikslas jau ir 
pradžioje buvo aiškus ... Bet 
palengva. Dainų šventės orga
nizacinio komiteto ir paskirų 
komisijų nariams papasakojus 
nuveiktus ir prieš akis stovin
čius darbus, svečius supažindi
nus su milžinišku Dainų šven
tės įvykiu, pirmininkaujantis 
Dan Kuraitis svečių paprašė 
ir pinigines pajudinti. Na, ir 
padvelkė doleriais vėjelis ža
liasis! Prasidėjo lenktynės... 
Vienas po kito stojo svečiai ir 
šaukė “aukoju šimtinę”, “au
koju penkiasdešimtinę...ir 
t. t. Pusvalandžio laikotarpyje 
virš 2000 dol. grynais Įplaukė 
Dainų šventės kason. Dar kiek 
bilietų bilietėlių ir Dainų šven
tės koncertan ir Kultūros kon

Legionierių Posto. Liet. Demo
kratų klubo. Liet. Demok. Mo
terų skyriaus. Liet. Karių Mo
linų draugijos. Liet. Svetainės 
šėrininkų. Liet. Kat. Moterų 
sąjungos ir skautų.

Iki šiol prisidėjo sekantieji: 
Atletų klubas. Piliečių Mote
rų klubas, šeštadieninė moky
kla. mokyklas tėvų komitetas. 
SLA 64 kuopa, ateitininkai. 
Siuvėjų unija, L. Bendruome
nė. LRKSA 13 kuopa ir Liet. 
Karių Ramovė.

Lietuvių radijos valandėlės 
gegužinė ruošiama birželio 24 
pas Mikalojūną. Tai bus nepa
prasta gegužinė, nepamirškite 
atsilankyti.

Birželio liūdnųjų dienų mi
nėjimas įvyks birželio 23. Jį 
rengia L. Bendruomenė.

žilvytis.

greso bankėtan sveteliai išpir
ko ... Dievaži, tirpte tirpo bi
lietai ir brangiųjų (po 4 dol.) 
bilietų, jau nebeliko. Tai žinia, 
kad visi turim skubėti iš anks
to įsigyti bilietus, nes vėliau 
jų tikrai pritrūks!

Beje, tegu atleidžia visi kiti 
nepaminėtieji aukotojai, bet 
jūsų korespondentas tesusku- 
bo pasižymėti tik pirmųjų pa
vardes: J. Pakel — 100 dol., 
Kazlauskas — 100 dol. Balze- 
kas — 100 dol., Dan Kuraitis 
— 100 dol.. adv. Kai — 100 
dol., Šukys — 100 dol. Žibąs— 
100 dol. ir nesibaigianti eilė 
kitų aukotojų.

Prie tos gražios aukų sumos 
dar daug kalbų buvo pasakyta 
gražių, didingų, jungiančių, 
skatinančių. Pažymėtina, kad 
kalbėjo visų trijų lietuvių kar- 

. tų atstovai: senosios emigraci; 
jos, čia gimusiųjų ir iš tremties 
atvykusiųjų ir kad nė vienas 
kalbėtojas neprabilo angliškai, 
o tik lietuviškai.

Didingas tai buvo vienybės 
paradas ir graži lietuviškumo 
demonstracija. Tokia bus ir 
mūsų didžioji jungtinė Dainų 
šventė,

kuriai rengiamės, aukojam. 
dirbam ir tolimon kelionėn lei
džiamės.

Kai pasibaigė posėdis, vėl 
liejosi kokteilis ir brendė, tir
po kugelis, kumpiai ir jautie
nos kepsniai, ūžė kalbos ir 
skambėjo nesibaigianti lietu
viška daina. ..

Nežinia, kiek šeimininkams 
ši didžiulė puota ir toks reikš
mingas posėdis kainavo, bet 
Dainų šventei tai buvo didžiu
lė materialinė ir moralinė pa
rama. Kas kitas taip galėjo pa
daryti. jei ne mūsų žymusis 
finansininkas Mrs. J. Pakel 
Ir vien todėl, kad jis myli lie
tuvišką dainą vieną iš svarbiau
sių mūsų tautinės gyvybės ap
raiškų.

P. S. Dainų šventė įvyksta 
liepos 1 d. Chicagoje, Chicago 
Coliseum, prie Wabash ir 18 
gatvių. Norintieji bilietus ii 
anksto įsigvti tetik re io i a šiuo 
adresu: Mr. Vvt. Rėdžius 2523 
W. 69 St., Chicago, Ifl. arba: 
Mrs. J. Putrimas. 6600 S. Laf- 
lin Avė. Chicago 36, III. Bilie
tu kainos 4, 3, 2 ir 1.50 dol. 
parteryje ir 3, 2 ir 1.50 dol. 
balkone. Užsakant bilietus, 
reikia siųsti ir pinigus čekiais 
užrašant: “JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės komi

Australijoje. Bib- 
pati didžiausia vi- 
pusrutulyje. Pir- 

norime sutelkti vi- 
svetimomis kalbo-

Cle velande.’įvairiais Bendruo- < 
menės klausimais kalbėjosi su 
Centro Valdybos pirm.. St,’ < 
Barzduku. Kaip žinome, isL . 
Rudis Bendruomenės Tarybos 
buvo išrinktas Bendruomenės 
atstovu prie centrinio komite- .■ 
to pastatyti ateivių muzėjų 
prie Laisvės statulos New Yor- 
ke. ■'

• Lituanistikos skyrius stei- 
giamas Melburno miesto bi
bliotekoje, 
lioteka yra 
šame pietų 
mon eilėn 
sas knygas
mis apie Lietuvą, o paskui gal 
pavyks atidaryti ir lietuviškų 
knygų skyrių. Sis skyrius stei
giamas LKF švietimo vadovo 
A. Krauso rūpesčiu ir inicia
tyva.

• Australijoje visa eilė pasi
žymėjusių lietuvių veikėjų 
Adelaidės ABC radiofone įkal
bėjo į juosteles Amerikos 
Balsui, kuris dabar jau perduo
da į Lietuvą. Jose išsamiai pa- i. 
vaizduotas Australijos lietuvių 
gyvenimas.

• Jonas Valeika Brazilijoje 
baigė medicinos mokslus ir 
gavo diplomą. Jis žada Sao 
Paulo mieste atidaryti savo 
kabinetą.

• Venecuelos Liet. Bend
ruomenės
vadinama Venecuelos Lietuvių 
Savišalpos Bendruomenės cen
tro valdyba. Jos pirmininkas 
yra J. Bieliūnas, sekrt. A. Dir
žys. kiti valdybos nariai: V. 
Kuzavinis. J. Savadzkas ir L. 
Jablonskis.

• Šv. Tėvo nuncijus Vene- 
cuelai atlaikė lietuviams pa
maldas. pasakydamas ta proga 
vokiškai įspūdingą pamokslą.
• Vysk. V. Padolskis skaitė 

paskaitą apie Kat. Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje nuo 1940 m. 
ligi šių dienų viename dvasi
ninkų suvažiavime Frascati 
miestelyje, kuriame dalyvavo 
300 kunigų ir 19 arkivyskupų 
bei vyskupų.
• Povilas šimelionas iš Sibi

ro darbo vergų stovyklos ieško 
savo sesers Onos Jurkiaučie- 
nės, kuri būk tai gyvena New 
Yorke. Jis prašo kreiptis į 
Gustav Mischkus. (13a) Feucht 
b. Nuernberg. Aeuss. Weinen- 
seestr. B.. West Germany, G. 
Mischkus yra neseniai grįžęs 
iš Sibiro Intos vergų stovyklos, 
kurioje išbuvo per dešimts 
metų ir turi žinių iš Sibiro 
apie Povilą Simelionį.

• J. Kreivėnas ryšium su 
Kultūros Kongresu ir Dainų 
šventė organizuoja muzikinės 
spaudos parodą birželio 30 ir
liepos 1 d.

Paieškomas J. Vaitkauskas. 
seniau gyvenęs 122 Schuyler 
Avė., Kcarny. N. J. Turintieji 
žinių apie jį. prašomi rašyti: 
Lietuvių Dienos, 9204 • So. 
Broadvvav. Las Angeles 3.*Ca- 
tif. - :

• Lietuvių Dienu adminis
tracija nori sužinoti J. Leunai- 
tės, buvusios “Amerikos Lie
tuvio”. 14 \Vcrnon St. Wonces- 
ter. Mass.. savininkės namų 
adresą. Turintieji žinių apie 
ją. prašomi rašyti: Lietuvių 
Dienos, 9204 S. Broadvvay.ILos 
Angeles 3, Calif. - . • -

Vytauto Augustino -
IJrtuvos Vaizdų Albumas

rį

LIETUVA
yra ccri.iusia tlovana ' įmoktomis 

progomis. Albumo vaizdai kaitra apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų. * •
Kiekvienam verta A) grafų leatinj p*.

čiam įsigyti ir kitam dovancĄi.
Išleido; ATE IT I S, 9IS Willoushby 

Avė., Rrooklyn 21, N. T. .
galima gauti:

ATEITIES adnunistracijoj Ir 
ir'pas platintojus.

..................................... ' i
.. ......... .



netrukus nuaidės daina
Dainy Šventes Komiteto pranešimas 13

Hartford, Cenn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai |nio*tose patalpose,

TeL CRmH *-iyn

tos į Šventės leidinį ir liks il
gam prisiminint, kad jie pri 
sidėjo prie šio didžiojo lietu 
vių bendrojo žygio. Pavėlavu
sieji prisiųsti aukų lapus ne 
galės įtūpti į leidinį dėl laiko 
stokos.PrašomenedelstL

4. Via chorai, atvyksta bet 
kokiomis priemonėmis į Chica- 
gą. privalo tuojau pat prisiųs
ti vardinį savo choristų sąrašą 
šiuo adresu: Dainų Šventės 
Komitetas, 2523 W. 69St., 
Chicago 29, III. Sąrašas yra 
būtinai reikalingas tam, kad

gyvenam "tarpuvaldj". Prie 
vargonų sėda, kas nori. Kol 
dar grojo vargoninkų sūnus 
ar buvę vargonininkai, galima

IIIIH
. i H
K®

Ii Dainų šventės komitetas 
įsirengė savo būstinę, iš ku
rios yra teikiamos visos infor
macijos, gaunami bilietai į 
pačią šventę ir banketą ir at
liekami visi reikalai. Dainų 
šventės komiteto vicepirm. 
Vyt. Radžiu* kautu eina ir Dai
nų šventės administratoriaus

Jei nori ka paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmor* 5-7068

1956 m. birželio 12 d .Nr. 42

ir

Paulius Gaubyskoncertu su vietinių

Ste-

menty tvirtinimui
kreiptis pas

Juozas Andriušis

CHICAGO, ILL

BIRŽELIO MINĖJIMAS DETROITE

M.i no adresai*;

6. Chorai, kaip žinia, gauna 
kelionės papiginimus. Jei kam 
susidaro kokių nors kliūčių, 
gali kreiptis į komitetą ir gaus 
pažymėjimą, jei toks bus kam

Siunčiu $3.00, prato u
Siunčiu $3 00. prašau

Rita 
savo 
Yor-

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

pridurti “Don Kamiliaus II dalj 
prisiųsti "Don Kamiliaus" abi <iah

SMEGENYSE SU ADATA mergaitė tebegyvena ir daktarai mano, 
kad jai nieko blogo nebus. Operuoti esą pavojinga. Mergaitė siu
vamos mašinos adatą įsikalė j galvą būdama tik vieno mėnesio. 
Dabar jai 10 savaičių. Ji buvo peršviesta ligoninėje Jersey City, 
N. J. Mergaite Miriam Montanez laiko ligoninės slaugė Dorothy 
Cox.

kpina $3.00
Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21. N. Y.

ir Žibutė 
mokyklas, 
gavo sti- 

Immacula-
Ši kolegija

stovų kalbų, be to, patirsime 
dabartinį Amerikos valdžios 
nusistatymą Lietuvos reikalu.

D. L. O. C. Valdyba

.nebus galima. Todėl iki tos va
landos chorai jau turi būti at
likę registraciją, susipažinę su 
nakvynės šeimininkais ir pa
pietavę^ Birželio 30 lygiai 12 
vai. įvyksta pirmoji repeticija. 
Joki pavėlavimai į repeticiją 
negalės būti pateisinami.

9. Visų chorų, nežiūrint ko
kiomis priemonėmis atvyks, 
pirmoji sustojimo vieta yra 
Lietuviu auditorija, 3133 So. 
Halsted St., Chicago, III. čia 
vyks registracija, paskirsty
mas nakvynėmis ir suteikimas 
paskutinių informacijų.

10. Apsirengimas. Visos 
moterys ir mergaitės prašomos 
atsivežti tautinius rūbus ir jais 
dėvėti Dainų šventės dieną. 
Tačiau, kas jų neturi, nėra 
kliūtis dalyvauti šventėje ir 
chore. Chorai, turi savo uni
formas, dalyvauja uniformuoti. 
Kiti vyrai rengiasi tamsiais rū
bais.

(Nukelta į 8 psl.)

7. Visi chorai iš anksto turi 
pranešti tikslų laiką, kada at
važiuoja į Chicagą ir kurioje 
traukinio ar kitokio susisieki
mo stotyje reikės pasitikti. Tą 
reikia padaryti iki birželio 25 
d. kad galėtume tinkamai su
organizuoti priėmimą.

8. Visi chorai iki 12 vai. die
nos birželio 30 turi būti pasi
ruošę repeticijoms. Vėluoti

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir ‘ Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis,

Brooklyn 11. N. 1.
EVergreen 7-8247.

TALARSKI
FUNERAL HOME 

LAIDOniię DIREKTORIAI

• Vyties Nr. 5 (gegužės) 
mėn. kun. A. J. Kontautas ra
šo apie keliaujančią Marijos 
statula, prisimenama kun. A. 
Virmauskio 40 metų kunigvs- 
tės sukaktis, kun. A. Sušinskas 
prisimena Lietuvos motiną, 
dr. A. Benderiūtė rašo apie 
Gedimino sūnus. Dedama plati 
vyčių veiklos apžvalga.

chicagiečiai lietuviai galėtų 
pagal pavardes pasirinkti cho- , 
ristus nakvynėn, nes tikisi su
rasti daug pažįstamų. Prašome 
skubiai tai atlikti.

5. Visi chorai, kurių choris
tai renka aukas, visi Lietuvių 
Bendruomenės panai, kurie 
taip pat renka aukas pagal au
kų lapus, turi iki birželio 12 
vėliausiai užbaigti aukų rinki
mą. Aukų lapai tuojau pat ta
ri būti prisiųsti komitetui. Tų 
asmenų pavardės, kurie Dainų 
šventės reikalams paskyrė ne
mažiau kaip 5 dol., bus įrąšy-

BR1CRLAYERS
FOR S. A. C. CONTBOL CENTER 

Mušt Be Union
SCALE $3 37’, PER HOUR

9 IIOUR DAY — $33.75 PER DAY
6 to 8 Weeks of Work

Bus Transportation Paid Both Ways
After Completion of Job

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE RASE 

OMAHA. NEBRASKA

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Robin Hood Dell puiki kon
certų vieta, Fairmount parke, 
arti 34 ir Huntington gatvių, 
kur jau dvidešimt septyni me
tai, kai muzikos mėgėjai po 
dienos karščių renkasi pasi
klausyti rinktinės muzikos, ir 
tai nemokamai. Per eilę pas
kutinių metų čia koncertavo 
nesenai Europos sostinėse ga
stroliavęs Philadelphijos gar
sus orkestras. Koncertuose pa
prastai dalyvauja žymūs so
listai iš visos Amerikos, šiais 
metais koncertų sezonas prasi
dės birželio 18 d. ir baigsis 
liepos 27 d. Viso bus 18 kon
certų. Sezono metu koncertai 
vyksta pirmadieniais, antradie
niais ir ketvirtadieniais. Pra
džia 8:30 vai. vakaro. Specia
liai vaikams koncertai (dienos 
metu) Įvyks birželio 27 ir lie
pos 11 ir 18 dd. Pradžia 11 v. 
Klausytojai, kurių čia sutelpa 
29—30.000, koncertų klausosi 
sėdėdami atvirame ore. Jei v.r-r -
dėlei blogo oro koncertą tenka 

"ĮM. atidėti kitai dienai, klausytojai 
apie tai sužino sekdami vietos 
spaudą ir radio žinias. Kiek
vienas lietuvis turėtų išgirsti 
jei ne daugiau, tai bent vieną 
toki koncertą. Vieta lengvai 
pasiekiama 7, 8, 39, 54, 61, 85. 
ir A miesto susisiekimo lini
jomis. Po du bilietu kiekvie
nam koncertui gaunama pa- 

7 siuntas laiške sau adresuotą 
voką su pašto ženklu šiuo ad
resu: Departament of Recreat- 
ion. P. O. Box 1408, Philadel- 
phia 7. Laiške reikia pažymėti 
koncerto diena. Rengėjai pra
šo bilietas užsisakvti keturias 
savaites prieš kiekvieną kon
certą.

Parinkta graži vieta su 40 
akru žemės lietuviu Country 
Club steigti. Renkami nasiža- 

H? dėiimai akcijoms pirkti. Su-
v • rinkus pasižadėjimų 25,000K sumai, bus sukviesta akci

ninkų susirinkimas, kuris spręs 
vietos užnirkimo reikalą.

t ši vieta būtų nupirkta, čia ga
lėtu vvkti visos lietuvių ge
gužinės ir jaunimo išvykos, ži
nių apie rekalą teikia ir akci
joms pirkti pasižadėjimus pri
ima Adolfas Bachas. Mvkolas 
Dumša. Edmundas Kanin ir 
Jurgis Reinys.

Turėsim vargonininką
Nuo rugpjūčio mėn. šv, An

tano parapija turės vargoni
ninką Mateiką, atvykstantį iš 
Milwaukee, Visc. Dabar gi per-

pareigas. Dainų šventės komi
teto būstinės adresas:
2523 W. 69 St. Chicago 29, 
III. Telefon.—Prospect 8-5952. 
Darbo valandos: pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniai 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
o trečiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vak. Visais Dainų 

. šventės reikalais prašome 
kreiptis nurodytu adresu.

2. Įvykus pasikeitimams di
rigentų sąstate, muz. Vladas 
Baltrušaitis diriguos jungti
niam vyrų chorui. Tokiu būdu, 
Dainų šventės dirigentai yra: 
Vladas Baltrušaitis, Chicago, 
m., Bronius Budriūnas, Los 
Angeles, Calif., Alfonsas Mi
kulskis, Cleveland, Ohio, 
pas Sodeika. Chicago, III., Ali- 
ce Stephens, Chicago, m. Ka
zys Steponavičius, Chicago, 
UI., Juozas Žilevičius Eliza- 
beth, N. J.

3. Sudaryta informacijos 
komisija, kuri apie Dainų 
šventę informuoja amerikie
čių spaudą, radiją ir televiziją. 
Informacijos komisijos pirmi
ninkė yra Dalė Vaikutytė 
Murray, o nariais: Joe Bagdo
nas,-Joan Kay, Victoria Leone, 
Gene Maczis, Casey Oksas, Do- 
lores Paulikas, Frank Zapolis. 
Tenka pažymėti, kad ameri
kiečių spauda mielai talpina 
medžiagą apie Dainų šventę ir 
pažadėjo paramą iki pat liepos 
1 d.

PITTSBURGH, PA.

Iškilmės Lietuvių dieną
Liepos 4 šv. Pranciškaus 

lietuvių vienuolyno daržuose 
bus istorinė Lietuvių diena. 
Pernai į ją buvo susirinkę la
bai daug žmonių, nes buvo 
šventinama naujoji seserų ko
plyčia. Šiemet tikimės taip pat 
gausaus lietuvių būrio, nes bus 
šventinama šv. Mykolo Arkan- 
gelo statula, pastatyta prie 
kaplyčios durų, šia gražią ir 
brangią dovaną vienuolynui 
užrašė savo testamentu sesers 
M. Hanriettos tėveliai — Pus- 
vaškiai. Statula turėjo būti 
pastatyta po jų mirties, ir ta 
jų valia vykdoma, nes abudu 
pasišaukė gerasis Dievas pas 
save.

Pernai vykstantieji į koply
čios pašventinimą turėjo ne
smagumo keliauti duobėtais ir 
dulkėtais keliais, šiemet atida
romas naujas, geras ir lygus 
kelias. Tai vėl dovana didelio 
seserų geradario kun. Pijaus 
Cėsnos, šv. Juozapo parapijos 
klebono Mahanoy City. Sese
rys yra jam didžiai dėkingos ir 
savo maldose prašo Dievo 
gausių savo geradariui malo
nių. Kun. J. V. Sk ripkų*

KAS GIRDĖTI SAULĖTAM LOS ANGELES MIESTE
Gerai pasisekusiu vietos 

dramos mėgėjų pastatytu K. 
Binkio “Atžalynu” ir St. Bara
nausko 
pajėgų literatūrine dalimi už
sibaigė platesnės apimties 
priešvasariniai parengimai ir 
prasidės gegužinių — pikni
kų sezonas.

Pasveiko
Prof. St. Šalkauskio sesuo 

B. Bendoravičienė po keleto 
mėnesių gydymosi ligoninėj 
grižo į namus, kur ji labai pa
maži atgauna sveikatą. Jos vy
ras dr. Bendoravičius, visada 
sirginėjęs, paskutiniu laiku 6 
savaites nesikėlė iš lovos.

Tikrai sunkion padėtin pate
kusiems daug padėjo Adelė 
Dėringienė, išrūpindama jiems 
iš oficialių įstaigų kuklią, bet 
nuolatinę pašalpą. Bendoravi- 
čiai gyvena — 934r2 W. 36th 
St., Los Angeles.

Skautiška iškila
Skautai ir skautės turėjo pir

mąją pavasarinę iškilą Į Arrow-

TRINUKV SUVAŽIAVIMAS įvyko Pnlfcmde Buk. N. J. 'Buvo 
suvažiavę 20 poru tėvu, su savo trinukais. Čia matome kaip 2 me
tu trinukus laiko 13 metu trinukės mergaitės. Tėvai dalinosi įs
pūdžiais, o vaikai žaidė.

Birželio liūdnų sukaktuvių 
minėjimas ruošiamas birželio 
16 d. (šeštadienį). 7 vai. vaka
re, Tarpte itinio In ituto rū
muose, 111 Kirby Avė. Kalbės 
k o n g r e smanas Machrowicz. 
Yra pakviestas Michigano gu
bernatorius G. M. VoHiams ir 
Detroito miesto burmistras Al- 
bert E. Cobo.

Gausiai dalyvaukime minė
jime, išreikšdami protestą 
prieš mūsų tautos žmonių trė
mimus į Sibirą. Iš valdžios at- 

head kalnus, kur 6000 pėdų 
aukšty, reto gražumo aplinkoj, 
jaukiai praleido laiką. Pasi- 
sportavę, pasižaidę ir prisiirs- 
tę puikiame kalnų ežere, grižo 
su maloniais įspūdžiais, gerai 
nusiteikę.

Malonu, kad tarp skaučių ir 
skautų vietininkijų bendradar
biavimas gyvėja.

Mirė
Netikėtai nepagydomos li

gos suspaustas augalotas, kaip 
ąžuolas, stiprus 42 metų Ste
ponas Dėringis mirė karo vete
ranų ligoninėj. Stepas buvo ge
ras žmogus, pavyzdingas kata
likas ir šviesus lietuvis. Palai
dotas Chicagoj, šv. Kazimiero 
kapuose. /

Velionis paliko žmoną Adelę, 
nepaprastai geros širdies akty
vią visuomenininke.

Paroda
Vietos dailiųjų menų klubas 

surengė dailininko Antano 
Rūkštelės kūrinių parodą, ku
rią per dvi dienas aplankė 

buvo kentėti, bet kai per mi
šias vargonuoja “gimnazistės 
valsą” skambinti temokąs vai- 
kinas, darosi koktu. Daugiau 
pagarbos ir vargonams ir baž
nyčiai! Geriau tyla arba vienų 
choristų giedojimas, nei tokie 
“katarinkininkai”. Kitaip į 
poterius įsimaišo lietuviškas 
priežodis: “Įleisk velnią bažny
čion, tai lips ir ant altoriaus"...

Pr. Zaranka 

daugelis kolonijos gyventojų 
kai kas Įsigijo paveikslų.

Paroda buvo labai gausi 
Įdomi.

Lietuvių namai
Po nepavykusio prieš keletą 

metų mėginimo Įsigyti koloni
jos kultūriniams, visuomeni
niams bei visokiems kitiems 
reikalams namus, pradėta rei
kalą judinti iš naujo.

Jeigu bus pakankamas ~ rei
kalo supratimas ir vieningu
mas, namus kolonija tikrai tu
rės. Bet deja, pokariniu laiku 
mums daugeliu atžvilgių sto- 
kuoja ir vieningumo ir objek
tyvaus supratimo. Smarkiai 
augančiai kolonijai su žymia 
kultūrininkų ir visuomeninin
kų dalimi būtina turėti ir sa
vo namus su sale. /

Baigia mokyklas
Visa eilė jaunuolių baigia 

vidurinįjį (gimnazijoj) mokslą 
ir papildys čia gana judrų stu
dentų būrį. Keletas baigia ir 
aukštąjį mokslą. Iš baigiančių
jų Ina Pamataitytė ir Krap- 
taitė rengiasi šeimyniniam gy
venimui.

Gerai mokosi
Loreta Papšytė 

Balsytė baigiančios 
už gera mokymąsi 
pendijas studijuoti 
te Heart College.
yra gana sena ir aukštai pa
statyta. Ją baigė — E. Tumie- 
nė, Ada Korsakaitė ir šiemet 
baigia D. Karaliūtė, šioj kole
gijoj Violeta Mitkutė studijuo
ja, naudodamasi privačia milL 
jonieriaus Helms stipendija. 
Taip pat kartu studijuoja 
Medziukaitė. neseniai su 
tėveliais atsikėlusi iš Nevv 
ko. Ąžuoliukas

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.)

Tek VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

I Draudimo reikalais, taksy (Income 
f Tax) paruošimui, notoriniy doku-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. .-

Gnybęs apdraudimas — TRAVELERS INS. CO-, Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.. šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis
238 Leoną rd Street

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modern 

Airconditionad Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalixafion other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

7--------~7---- ---- --------------------- '
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.



BOSTON, MASSŽinios su politika ir be politikos
Prancūzijos automobilistam
Žvirbliam baidyti nuo kvie

čių vartoja baidykles, apreng
tas žmonėm. Prancūai sugal
vojo tokiu būdu baidyti auto
mobilistus nuo pergreito važia
vimo. Saint Symphorien prie 
pavojingo pasisukimo pastatė 
dvi dideles lėles, aprengtas 
kaip policininkus. Važiuojan
tieji iš tolo juos pamato ir pri
stabdo automobilius. Kad va
žiuojantieji kaip žvirbliai ne
apsiprastų, kartais vietoj lėlių 
atsistoja gyvieji policininkai.

Kiek pirštai kelio padaro
Prancūzijos mašininkių są

junga apskaitė, kad darbščios 
mašininkės pirščiukai per dar
bo dieną padaro 27 kilometrus 
kelio. Per mėnesi, vadinas, per 
26 darbo dienas jie padarytų 
700 kilometrų, o per 240 dar
bo dienų atliktų kelią nuo Pa
ryžiaus iki Washingtono.

ŽINIOS SU POLITIKA 
Vengrijoje

Vengrijos komunistinė val
džia už kiekvieną išduotą pa
bėgėli moka po 1500 DN.

Sovietuose
Sovietai turi vakarų valsty

bėse apie 240,000 agentų. 
Daugiausia yra vakarų Vokie
tijoje. Ten Įgabenama kas mė
nuo po 200 naujų agentų. Juos 
ruošia Berlyne, Cotbuse, Rue- 
gene, Hallėje ir kt.

Amerikoje
Negras studentas Ukarinu- 

wa lankėsi Amerikoje, lankėsi 
Sovietuose ir paskui pasakė 
skirtumą tarp kapitalistinio ir 
komunistinio kraštų tokiais 
žodžiais:

“Kai amerikietis pamato ki
tą važiuojant automobiliu, jis 
sako: jis turi ir aš noriu tokį 
turėti.

“Kai’ Sovietų pilietis pamato 
kitą važiuojant automobiliu, 
jis sako: aš neturiu ir jis netu
ri turėti.”

-o-
Dabar tik paaiškėjo, kodėl

Trumano duktė Margarita 
taip il^ai buvo neištekėjusi. 
Paaiškėjo iš jos atsiminimų 
(kas šiandien atsiminimų ne
skelbia). Ji aiškino, kad kai ji 
buvo Baltuosiuose Rūmuose, 
tai visur sekiojo slapti agen
tai ir prožektoriai, kad ji “iš 
esmės nieko daugiau negalėjo 
padaryti savo draugam kaip 
tik atsisveikinant paspausti 
rankas”.

Malajuose
Malajų vyriausybė gerai ži

no, kaip galima išplatinti ži
nias tarp žmonių... Į vyriau
sybės posėdi politiniais klausi
mais ji pasikvietė sostinės kir
pėjus. Kam dar radijas reika
lingas!

Darbininkui 
paremti aukojo

Po $1.00
—Brooklyn, N. Y. A. Bur- 
donis, B. Endriukaitis, A. Za- 
vadzkas, Mrs. St. Miltenis, P. 
Kyrius, J. Kundrotas, J. šeš
tokas, J. Ališauskas, Vyt. Ver
šelis, Mrs. G. Bartkus.

Mišrūs New York. — J. Čer
nius, K. Kulys, Maspeth, N. Y.; 
Mrs. E. Milukas, A. Ramanaus
kas, Richmond Kili, L. L, N. Y; 
J. Bakšys, Yonkers, N. Y.; M. 
Karaktin, Elmont, L. L, N. Y.; 
Mrs. A. Bubnis, E. Setauket,
L. I., N. Y.

So.~ Boston, Mass.—K. Trin
ka, Mrs. R. Klimas, K. Tamo
šaitis, J. Bogušis, P. Bizinkaus- 
kas, Mrs. E. Astrauskas. J. 
Adomkevičius.

Worcester, Mass. — J. Sla
viški, B. Gelusevičius, Mrs. A. 
Anužis, A. Tamulevičius.

Mišrūs Mass. — J. Praka- 
pas, Mrs. E. Roman, Brock- 
ton, Mrs. M. Palaima, Cambrid- 
ge, K. Šimėnas, Nonvood, Mrs.
M. Zeringienė, VVestfield, Mrs. 
A. P. \Vilkins, Jamaica Plain, 
Mrs. D. Babonis, Shrewsbury, 
Mrs. A. Petkevičius, Collins- 
ville.

Mišrūs New Jersey. — P. 
Ivaška, Elizabeth, A. Vitkaus
kas, Kearny, Mr. and Mrs. J. 
Davis, Linden, M. Oželas, Har- 
rison, V. Slepakovas, Pater- 
son, C. Kulas, Fairvievv. A. 
Yuncza, J. Kontautas, Clifton.

Waterbury, Conn. — Mrs. C. 
Jakubauskas, J." Puodžiūnas, 
Mrs. E. Labutis.

Mišrūs Conn. — J. Poloski, 
Sr., J. Saliamonas, E. Hartford, 
A. Kainauskas, Mrs. B. 
Machėnas, Hartford, A. Daili- 
dis, Windsor, P. Steponaitis, 
Tariffville, A. Vokietaitis, New 
Haven, K. Jakutis, Stratford, 
J. Sniečkus, Wclcott, Mrs. M. 
Martin, Trembull, R. Szima- 
nauskas, Danielson, P. Leven- 
dauskas, Naugatuck, Mrs. K. 
Witort, Prospect.

Mišrūs Penna. — V. Mažei
ka, A. Krapavičius, Pittsburgh, 
J. Skladaitis, Philadelphia.

Cleveland, Ohio. — Mrs. G. 
Bakaitis, Dr. A. Aželis.

Mišrios Valstijos. — J. šali
nis, J. Pečkis, Detroit, Mich.; 
Mrs. A. Mikelionis, Nashua, 
N. H.; VI. Armalis, Baltimore, 
Md.; Mrs. P. Švagždys, Chica- 
go, III.; Mrs. K. Vosylius, Los 
Angeles, Calif.; A. Navalens- 
kas, Lorain, Ohio.

PROP. FOR SALE

SUMMER OR YEAR ROUNDD 
BOARDING HOUSE

Furnished and Eąuiped, with or 
without Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seen to be aprec 
iated. Price reasonable. Phone or 
write

D. W. PROSSER 
VVhaley Lake, Holnies, N. Y.

Pasvling 4512

J. MILLER LEAVY, Los An

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

DISPLAY

Radican
Cadillac Limousine Service 

VVeddings, Trains, Airports, Piers 
Etc. Best Service by Appointment 

150 - 74th St., Brooklyn, N. Y.
TErrace 6-8888

IDEAL FOR RETREAT HOUSE
Hotel Southampton, L, I. For sale 
or rent, *4 mile from Catholic 
Seminary, 28 bedrooms, 19 baths, 
modern kitchen, 3 dinning rooms, 
ocean bathing privilege. Reason- 
ably priced. Phone:

W. A. Birch — afternoons 
VVH 5-2223 
or evenings 
MO 8-1035.

BU
«unn cspicms

SANDY BEACH 

FRESH WATER POOL

BOATING 

PICNIC GROVES 

AMUSEMENTS 

REFRESHMENTS

OPEN EVERYĄFTERNGDN 
ANO EVEN1NG

FOR GROUPS
REDUCED RATES

ST. ANN PARISH
Stewart Manor, 6 room, half 
brick house, garage, rear patio, 
plot 50x100, walking distance 
to LIRR and buses, sacrificing 
for $17.500, mušt be seen. 
Phone for appointment.

F L 2-6923

geles advokatas tardytojas, 
kaltina Kalifornijos universite
tą, kad jis savo sportininkam 
studentam mokėjęs atlyginimą 
dvigubai didesni negu leista.

HOLLIS, L. L St. Pascal’s 
Parish. Specializing in one and 
two family homes adjoining 
St. Pascal’s church, Parochial 
School and High School. 
Eugene S. McGuade—Broker. 
Hollis 4-1000.

FARMS

FARM HOME 30 miles N. E. Al- 
bany, vicinity Hoosick Falls, N. Y. 
8 rooms frame dwelling. Modern 
convenieces, driven well, school 
bus passes door. Poultry house for 
800 birds, barn, 8 stanchions, run- 
ning water, electricity. Outbuild- 
ings good condition. 44 acres. can 
rent, 2 miles village. Excellent re- 
tirement — raising family.. Asking 
$8’900. Bertha Lutz R. D. Eagle 
Bridge, N. Phone Hoosick Falls 
511W2.
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BUS. OPPORTUNITY

MOTEL — Ist TIME ON OPEN 
MARKET. Beautiful — Spacious— 
25 units vvith landscaped — Ready 
for the busy season ahead — On 
main highvvay hito Atlantic City— 
Over 280 feet on this highvvay vvith 
close to 5 acres fronting on a 
beautiful lake. Plenty of room for 
expansion — Proven income—Good 
vvill — Best of clientelė — Own- 
er’s other interests forces him to 
place this choice business & locat- 
ion on the market — For full part- 
iculars — Inf & for appt vvrite 
Frank Lėtino, Hammonton, N. J.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME

WA1TKUS
F U N E R A L H O M F 

197 IVebster Avenue
Cambridge, Mass 

PRANAS WAITK( 
Laidotuvių DireKtonua 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

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

NEW YORKAS
• B: t'.lMB; 1 H-I! i< i- i » • •

254 W. Broadvvay 
South Boston, dMass.

JOSEPH BAJRACEVIČIUS
Laidotuvių Direktor u.<
Tel ANdrew 8-2590

IDEAL 
FOR RETREAT HOL'SE 

NEW TOIVN, CONN.
Licensed Ręst Home 11 Room 

Colonial, Barn 48 Acres. $65.000 
Roger F. Beardsley 

P. O. Sandy Hook, Conn. 
Phone Garden 6-2290

EAST ROČKAWAY — $19.500 
Walk to St. Raymond’s 4 bed
rooms, 11/2 baths, modern kit
chen with dishwasher, break- 
fast nook, full dining room, TV 
room, screened porch, 2 car 
garage, 50x150. July Ist Pos- 
sesion. LYnbrook 3-9228.

EXPRESS GI FT—Parcels
FASTEST SERVICE ANYVfHERE

Wc guarantee that parcels are shipped out in 4 days. 
Medicines delivered by Air Mail in 8 days.

Ali Parcels are fully guaranteed and insured.
Also duty free GiftPąrcels to West-and East-Germany. Poland, 
Hungary, Yugoslavia. Lovv Duty parcels to Czechoslovakia. Ask 

for our price list D.

GRAMERCY — SHIPPLNG c0
777 Lexington Avė. Nevv York 21, N. Y. Tel.: TĖ 8-5462—5463 

betvveen 60—61 Street.
Office hours: 9:30 am — pm, Sat. 10 am — 2 pm.

LYNHURST HOTEL 
217-2nd Avė. Asbury Park, N.J. 
Single rooms.. $15 to 24 week. 
Double rooms, S20 to $50 
week. Rooms with or without 
bath.

GEO. LYNIS, Mgr. 
Prospect 4-9554

TW0 large modern bungal- 
ows, modern kitchen and bath. 
living room, 3 bed-rooms, 
screened porch, all completely 
furnished, large boat house, 2 
good rowboats, lot 100 road 
front 260, deep 35’ front on 
large lake, 90 miles from N. Y. 
C., 14.000 elevation, dear and 
pine country. $14.500. Reason
able terms. BO 8-4009.

Nervin

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ......................................... S2.00
Saulės giesmė. A. Maceina, 454 p. .................. S5.00
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p.......... 2.00
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p. ... 2.00 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras,

111 p................................. .“............................. 1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p......... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis. Nello Vian, 145 p. 1.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p....... -....... 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.................................... 2.00
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 3.0C
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa 5.00

įrišta........ 6.00
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos
antologija....................................... 2.00
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna 2.00

MALDAKNYGES
Atlaidų Šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus. 413 p..... 2.00
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p.................... 2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos', Kun. St. Yla,

133 p.............. 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p. ...... 150

” ” geresniais viršeliais 2 50
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas, Odos
de luxc. ...... 4.50
Odos imitacija .... 2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. 1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas........... 5 00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai. 100 p........................................ 0.25
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas. 200 p......... 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p 1 00
Lcgcndariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p. 0.50 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p......... 2.00
Laisvę ginant I t., Pulk. J. Petruitis............... 2.00
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis............... 3.00
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petruitis .. ....... 1.80
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys 5.00

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė...............................100
Gabija, metraštis .................................................. 6.00
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 2.60
Medinis arklys, E. Williams, 192 p..................... 2.00
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.............................. 1-50
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p.............................. 3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p.......... 1.80
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p................. 1.50
Valentina. A. Vaičiulaitis, 142 p......................... 2.00
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p.............................. 2.00
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p................. 1.50
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p............................. 1 -50
Varpai skamba. St. Būdavas, 180 p.................. 1.50
Algimantas, V. Pietaris, 267 p............................. 2.00

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ........................ 0.10
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas ......... 0.10

POEZIJA
Scmeniškių Idilės, Jonas Mekas. ......1.00
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p..................... 1.50
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p................................. 1.00
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p.................. 0.50
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.................................. 1.25
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p......... 1.00
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p......................... 3.00
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p......................... 1.00
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.................. 2.00

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p................. 2.50
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p..................... 1.50

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis ........................... 1.50
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas, 133 p.......... 3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L. Pelėda 0.C0
Lapės pasaka, V. Pietaris 1.1 C
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 1.80
Pasakos. Haufas. 93 p......................................... 1.25
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p..................... 1.00
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p............................. 1.00

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p. . . 4.50
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

CATSKILLS, 
DRUSKONIE HALL

Andes, N. Y. Tel. 2781 
Malonios ir sveikos atostogos 
2300 pėdų aukštyje. 50 akrų 
vietos po pavėsingas lankas; 
proga pasportuoti, žuvauti, 
maudytis; netoli miestelio, te
niso bei žaidimo aikštės. Yra 
vietos šeimoms; dideli kamba
riai, patogūs; puikus maistas. 
Kainos labai palankios. Tiesio
giniai autobusai eina iš Port 
Authority New Yorko stoties. 
Pareikalavus siunčiame kainų 
sąrašus.

TRAKENSEEN
HOTEL and COTTAGES

on Lake Boinoseen
— OPENTNG JUNE 23 — 

Ali sports at their very best. From 
$43,a vvcek incl. 3 cxcellent meals. 
Send for Booklet “L”. Tel. Fair 
Haven 292 \V-1.

JOHN E. MANNING. Managcr 
BOMOSEEN 6. VERMONT

Board Your Bov at 
CIRPS

WALTON LAKE. MONROE. N. Y. 
\Vholcsomc family atmosphere. 
Svvimming instructions by Maria 
Cirigliano, former Junior Metro
politan Champion. Finost food.
homestyle. Beach, hoating. all
sports, mature supervision. Accom- 
modate 20 boys, 7—15 yrs. July 3- 
Aug. 25.

CIRPS LODGE
c. o Cirigliano. 8311 Colonial Road 

Brooklyn 9. N. Y. — SH 8-4834 
or Monroe <<45

Alexander's Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gumo, galvos 
kvaišintų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės.

išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykintų ir šurpuliavi- 
mų. ausų spiegimo ir greito 
pavargimo. dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras S5.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

J. B. SHALINS :
JALINSKAS j 

Laidotuvių Direktorius < 
84-02 JAMAICA AA^E.

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

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

Tel. VIrginia 7-4499

5 EVergreen 8-9770

į Joseph Garszvr. i... 
į G R A B 0 R I U S 
j BALSAMUOTOJAS 
j > ■ - 231 Bedford Avė.
Į Brooldyn, N. Y

į Tel. STagg 2-5043 5

I Matthew P. Ballasž
8 (BIELIAUSKAS)
5 FUNERAL HOME J
3 M. P. BALLAS—Direktorius. J
5 ALB. BALTRŪNAS-BALTON J
3 Reikalų Vedėjas J
i 660 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC į

Į Tel. EVergreen 7-4335

; StephenAromiskG
(ARMAKAUSKAS)

Į Graborius-Balsamuotojas ■ 
j MODERNIŠKA KOPLYČIA j 

423 Metropolitan Avė. |
| Br< oklyn, N. Y. 1

H!tlliHtHt’iB’lBUBHB,>€itinBHiliiiltUBi,Bl!Buf:t’it»’i!,«tiifiil!BMini'i«niHinti:t!sBiiB,iB:iB'!B:il''l',H’BHBliB7iBnB’i|:iBi:BUBnBtt»’’

Tel. APplegate 7-0349 t

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS I
RANGA Į

340 NDGEVVOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. j

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, | 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai. Bi*ooklyn, Maspeth, \Voodhaven
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. i

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto | 
RCA Instituto, New Yorke. ;

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vat ryto iki 8 vaL rak.
pirmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki ( vaL v*k. j

W1NTER GARDEN TAVERN Ine

$32 00 Weck Ronts Shore Home 
FULL SEAON ONLY $250 

"Littlo Summcr Home", facing the 
sea: Attractivc. Immaculatcly 
clean. Electric. city vvnter, gas. 
Furnished. Milo long privalo sea 
beach. Salt vvnter pool. VVoods. 
Tmmodiatc inspoetion suggestod. 
Follovv Ncvv Jersey Shore Route 
35, to "Pirato Ship" Rcalty Office. 
Cliffvvood Beach. N. J„ or tako 
Cliffvvood Beach bus from Groy- 
hound Terminai. 242 VVcst 34th 
St.. Ncvv York. Phone MAtauan 1- 
2121. Write Dcpt. C for frce fold-

K A B A R ETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

marus, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y. i

Į Tel. F,V 2-9386 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgevvood I
į į



Wil!iani J. Drake
jninas

WAveriy H325
minutė ėjimo.

StucL *t-lcę draugpvi 
birželio 24 d. organizuoja vi
sų New Yorko ateitininkų me
tinę šventę. Angelų Kar. par. 
bažnyčioje bus pamaldos, ben
dri pusryčiai, iškilmingas susi-

garita pamžymėjo kaipo viena 
mokinių, ir ji gavo 

stipendiją studijuoti katalikiš
koje Georgian Court kolegijo
je, Lakewood, N. J.”

sKHtflMEMD 1330KH. .ir
icmnofeis SK9MEG.(EMD

' Balfo pirmmiy*a^ ilgesnį lai- garite p 
ką buvęs Europoje, rudeni, pirmųjų 

-’4 lapkričio 9, jau grįžta j New 
; Yorką ir dalyvaus Balfo meti- 
• niame seime, kuris įvyks lap

kričio 23—24 d.d. Detroite.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

BHDSOfBte BiEUOSODeVTOSOD 
DCV3OSC9 te CpnOCClkCUT 
itenntaim PRtmtnuMnkinfr 
sų KCTmndĄTĖvsnę 
žešnwaiMs4ao-5ao

skyriui pir-

Gražiai pagerbtas hm. J. Pragulbickas

^UDIJA l LAISVĘ!

metu

Forest

šeštadie- 
susitari-

ruošia susi
lanko 60—

mirė bir- 
iš Angelų 
šv. Trejy-

laimėtoją Birutę 
ir solistę St.

'rimo. Stovyklautojų saugumo 
dėliai yra susitarta su vietom

lias nuotaikingas dainas.
Susirinkimas baigtas kavu

te. da.

ak- 
iš- 
ro- 
so-

S. Mali-
V. Sirutavičius, J.

St. Santvaras į- 
susirinkusius supa-

JOCARVER
l/on Mede) Carving 
Posįtiprif Long Es- 
arge/ęompany. Up- 
^ork.Phone —MU

Angelę Karalienės parapijos 
metinis piknikas įvyksta liepos 
8 d. Polish National Home, 
108—11 Sutphin Blyd., Jamai- 
coje.

Keliauja aplink Ameriką
Kun. V. Pikturna — Angelų 
Karp. par. vikaras, kun. J. Pa
ransevičius — Aušros Vartų 
par. vikaras ir kun. J. Pakal
niškis — Apreiškimo par. vi
karas, pasinaudodami atosto
gomis, automobiliu išvyko į 
kelionę aplink Ameriką, norė
dami arčiau susipažinti su di
džiuoju kraštu.

Susituokė
Birželio 9 d. Angelų Kar. para
pijos bažnyčioje susituokė Jur
gis Savaitis su Laima Valiukė- 
niene.

PARDUODAMA 3 mūriniai na

mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 šeimų kampinis, Cy- 
press Hill -3šeimų po 6 kamba
rius, Cypres Hill - kampinis 5

j Birželio mėn. 14 d. visoje 
Amerikoje švenčiama Vėliavos 
Diena ^— Flag Day. šv. Petro 
-parapinį mokyklos kiekvie
nas skyrius savo klasėje turės 
programėlę, kurios metu bus 
pagerbiamos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos. , .

BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO

GEGUŽINE 
įvyksta

berželio 17 d. 1 vai. p. p. Brocktone, Romuvos parke.
Bus įvairi ir- įdomi programa, gros puikus orkestras, veiks bufetas su šiltais ir šalta s 
valgiais ir gėrimais.
Maloniai prašome visus lietuvius šiame piknike—gegužinėje dalyvauti. Pelnas skiria
mas Bostono Lietuvių Vyrų Chorui vykti į dainų šventę, kuri įvyks liepos 1 d. Chicagoj

CHORO VALDYBA

Liet. Sporto Klubo 
metinis piknikas — gegužinė 
įvyksta birželio 24 d. Polish 
National Hali, 108—11 Sut
phin Blvd., Jamaicoje (toje 
pačioje vietoje kaip ir pernai). 
Pikniko metu laimėjimams pa
leidžiamas 21 colio televizijos 
aparatas ir dar kitos trys do
vanos. Laimėjimų bilietus gali
ma įsigyti pas Liet. Sporto 
Klubo narius, o pikniko metu 
prie įėjimo.

Baltimorietės "Darbininke”
Ona Bikulevičienė, Marijona 

Volskienė, Elena Shobinis, Ona 
Urlekienė ir Veronika Pran- 
kienė iš Baltimorės vykdomos 
į Toronto Prisikėlimo parapi
jos pastatų šventinimą svečia
vosi pas savo giminaitį Tėv. V. 
Gidžiūną, aplankė spaustuvę, 
“Darbininko” redakciją ir ad
ministraciją.

Mirė
Leonas Valužis mirė birže

lio 1 d., palaidotas birželio 4 
d. iš Angelų Kar. par. bažny
čios šv. Jono kapinėse.

Jonas Markšaitis 
želio 4, palaidotas 8 
Kar. par. bažnyčios 

kyti butą 2—3 kartus į sąyai- „ bes kapinėse.
tę. Geras atlyginimas ir mais- Pranciškus Guzikas mirė 
tas. birželio 6, palaidotas birželio

Kreiptis: A. Raudzus, 328 9 d. iš Angelų Kar. par. baž- 
Union Avė., Brooklyn 11, N. nyčios šv. Karolio kapinėse.
Y. (2-as aukštas). ----------- \--------------------------- -

Ateitininkę sendraugių 
.susirinkimas šaukiamas penk
tadienį, birželio 15 d., 8 v. v. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, So. 4th ir Roebling Sts 
kampas.. Programoje numatyta 
dr: A_ Starkaus paskaita, Fe
deracijos vado žodis sendrau
giams, einamieji reikalai, nau
jos skyriaus valdybos rinki
mai. Visi ateitininkai sendrau
giai kviečiami dalyvauti, nes 
yra svarbių organizacinių rei
kalų.

REIKALINGA moteris tvar-

IEŠKAU savo tetos Marijo
nos Ašakunaitės - Simanavi- 
čienės, 1948 metais gyvenu
sios Pittsburgh, Pa. Ją pačią 
ar žinančiuosius prašyčiau pra
nešti adresu: Teresė Slikas, 
339 Wilson Avė., Brooklyn 21, 

šeimų ir krautuvė. Yra taip pat N. Y.
ir dviejų šeimų namų.

Pirkti galima tik per J. Vas- 
tunas, Real Estate Insurance 
broker, 108-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill, New York Te.’ 
VI 8-2239

WC
Experienc( 
Permanenl 
tablished. 
statė <ĘeW 
9-0970?^

Stephen Bredes Jr.t 
,,, advokatas} I

37 Sheridan Avė. j 
Brooklyn % N. N.

TeJ. APplegate 7-7083

UeiuvisKASžoDteiRiffdm

šiomis dienomis New Yorko 
lietuvių kolonija praturtėjo 
vienu nauju gydytoju, kiuris 
pradeda čia savo praktiką.

Tai Dr. Juozas B. Dičpini
gaitis, kuri pažįstu kaip veiklų 
ir energingą visuomeninką: 
jau keli metai tenka dirbti su 
juo New Yorko Lietuvių Gydy
tojų Draugijoj, kur jis yra val
dybos narys ir sekretorius. No
rėdamas supažindinti skaityto
jus su jo gyvenimu, čia patie
kiu trumpų biografinių žinių.

Dr; Juozas B. Dičpinigaitis 
yra gimęs 1916, spalio 15 d. 
Krūvelių kaimo ūkininko šei
moje (Marijampolės apskritis, 
Kazlų Rūdos valsčius).

1928 metų pavasarį, baigęs 
Bagotosios pradžios mokyklą, 
tų pačių metų rudenį įstojo į 
Marijampolės marijonų gimna
ziją (vienintelė pilnoji klasinė 
gimnazija Lietuvoje su sustip
rintu svetimųjų kalbų dėsty
mu), kurią 1936 baigė.

1936 rudenį įstojo į V. D. 
Universiteto Medicinos Fakul
teto medicinos skyrių gydytojo 
profesiniam pasiruošimui įgy
ti.

Baigęs pirmąjį kursą, dėl 
karinės prievolės 1937 medici
nos studijas turėjo , laikinai 
pertraukti ir įstojo kariūnu as
pirantu į karo mokyklą Pane
munėje. Po 15 mėnesių inten 
syvaus darbo karo mokyklą 
baigė pėstininkų jaunesniojo 
leitenanto laipsniu.

Grįžęs iš Karo mokyklos, 
toliau tęsė medicinos studijas 
iki sėkmingo užbaigimo Vy 
tauto Didžiojo Universitete.

Baigęs medicinos studijas ir 
išlaikęs valstybinius egzami 
nūs, 1942 gavo medicinos gy
dytojo diplomą. Tuoj pat įsto
jo į Vytauto Didžiojo Universi
teto klinikas atlikti reikalingos 
praktikos, kurią užbaigti ir to
liau dirbti jau teko modemiš
koje naujai pastatytoje Mari
jampolės miesto ligoninėje.

Atlikęs praktiką, 1943 iš 
Vyriausios Sveikatos Valdybos 
gavo leidimą laisvai verstis 
medicinos gydytojo praktika.

1944 metų vasarą jį, kaip ir 
daugelį kitų lietuvių, iš rytų 
grįžtąs raudonasis maras nu
bloškė toli į vakarus, kur teko 
išbūti tremtiniu iki emigraci
jos į JAV 1950.

Visą tremtyje praleistą lai
ką daktarui teko dirbti savo 
profesinį darbą daugiausia li
goninėse su vokiečių, anglų ir 
amerikonų gydytojais. Kiek il
giau teko padirbėti Spaken- 
bergo DP ligoninėje, o vėliau 
būti Spakenbergo tremtinių 
stovyklos gydytoju.

1950 metais daktaras su sa
vo šeima atvyko į JAV ir apsi
gyveno New Yorke.

čia ir vėl teko dirbti keletą 
metų ligoninėse. Reikalaujamą 
praktiką atliko švento Jono li
goninėje Brooklyne. : Kiek 
trumpesnį laiką teko dirbti 
Wyckoff Heights Hospital, 
Peck Memorial Hospital, St. 
Catherines Hospital.

1953 metų pavasarį dakta
ras išlaikė valstybinius egza
minus ir gavo teisę verstis me
dicinos gydytojo praktika New 
Yorko valstybėje.

Nuo 1953 metų pradžios iki 
dabar daktaras tebedirba Wes- 
tchester

Laisvės Varpo gogužfcė
Laisvės Varpo radijo prog

rama rengia liepos 29 geguži
ne, kuri {vyks Romuvos parke 
Brocktone. Kitos organizacijos 
Bostone ir kaimyninėse kolo
nijose prašomos tą dieną ne
organizuoti jokių parengimų.

Jau vėu atsidėjimu rūpina
masi gegužinei sudaryti prog
ramą, kuri ją išskirtų iš kitų 
parengimų. Kviečiami tautinių 
šokių vienetai iš Worcesterio ir 
Bostono. Programoje numato
mas taip pat vienas stipriausių 
ir labiausiai mėgiamų chorų.

Susidomėjimas rengiama 
gegužine yra didelis. Kaip 
žmonės mėgsta Laisvės Varpo 
radijo programą, taip jie mėg
sta jo parengimus, kurie visuo
met dvelkia šviežumu ir nau
jumu.

Lietuvių Kultūros Klubo
Priešpaskutinis gausus šios 

žiemos sezono susirinkimas į-

vyko birželio 2 erdviose Inter
nacionalinio Instituto patalpo
se. Nepaprastai jaukią ir šiltą 
lietuvišką nuotaiką sudarė klu
bo pirmininkė dr. M. Gimbu
tienė, pakviesdama į progra
mą dvi moteris: Draugo roma
no konkurso 
Pūkelevičiūtę 
Daugėlienę.

Rašytojas 
žangoje 
žindino su B. Pūkelevičiūtės 
kūryba ir jos nueitu keliu nuo 
1943 metų, nuo to laiko, kada 
jis jauną rašytoją sutiko teat
riniam gyvenime.

Laureatė Pūkelevičiūtė 
' torės sugfebėjimu paskaitė 

traukas iš savo premijuoto 
mano “Aštuoni Lapai”, o 
listė Daugėlienė, palydima 
dukters Rūtos, padainavo ke-

Tur būt, niekas taip gerai 
nepalaiko bet kokio lietuviško 
susibūrimo gyvenimo, kaip jo 
narių susidomėjimas veikla ir 
pastovus susirinkimų lanky 
mas. Bostono ir apylinkių lie
tuviai inžinieriai ir architektai 
gali pasigirti sugebą išsilaikyti 
nors ir ne gausios, bet stip
rios draugijos rėmuose. Pasi
vadinę Amerikos Lietuvių In- 

• žinierių ir Architektų Sąjun- 
1 gos (sutrumpintai ALIAS) Bo

stono skyriumi, jie suspietė 
apie 40 vyrų ir kasmet nuo 
ankstyvo rudens iki vėlyvo pa-

SV. PETRO parapijos choras,
Maj. MtMIauskienės viloje Bazzardo Bay, Gape God, Mass.

kun. Pr. Virmauskio surengtoje išvykoje

vasario reguliariai 
rinkimus, kuriuos 
75% narių.

1955—56 metais
mininkavo J. Gimbutas, pade
damas iždininko A. Čapliko ir 
sekretoriaus A. Treinio. Sezo
no metu buvo suruošti 5 susi
rinkimai, kuriuose referatus 
skaitė J. Gimbutas, 
nauskas,
Okunis ir K. Daugėla. Skyrius, 
sujungdamas visus N. Anglijos 
lietuvius inžinierius ir archi
tektus, susirinkimų vietas kei
čia pagal narių gyvenvietes. 
Tuo būdu, be susirinkimų Bo
stone, prieš paskutinis šio se
zono susirinkimas buvo pas S. 
Malinauską Andover, Mass., gi 
paskutinysis gegužės mėn. 30 
d. pas K. Daugėlą Bediord, 
N. H. šiame paskutiniame.jne-^ 
tiniame susirinkime, kurį 
sklandžiai pravedė K. Nenor
tas, buvo išrinkta 1956—57 
metams nauja skyriaus valdy
ba: R. Budreika — pirminin
kas, J. Kriščiukaitis — sekre
torius ir E. Cibas — iždinin
kas. Be to, archyvą globoti pa
vesta J. Gimbutui.

Be profesinių reikalų, kurie 
plačiai diskutuojami susirinki
mų metu, skyrius rūpinasi se
nų ir ligotų lietuvių inžinierių 
ir architektų šalpa Amerikoje 
ir užsienyje ir dosniai aukomis 
remia lietuviškas organizaci
jas. Sezono metu Altui ir Bal- 
fui sudėta apie 600 dolerių.da.

Birželio 3 d. Elizabethe buvo 
gražiai paminėta kun. Juozo 
Pragulbicko 25 m. kunigystės 
sukaktis.

Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis mišiomis, kurias tą 
dieną parapijos bažnyčioje at
laikė jubiliatas, dalyvaujant 

- giminėms ir gausiam būriui 
parapijiečių. Per mišias pa

Jau 14 metų kai Dr. Juozas 
B. Dičpinigaitis dirba savo 
profesinį gydytojo darbą, ku
rio turėjo progos išmokti vi
soje eilėje ligoninių, dirbant 
su lietuvių, vokiečių, anglų ir 
amerikonų specialistais gydy
tojais.

Dr. Dičpinigaitis yra vedęs, 
turi pavyzdingą lietuvišką šei
mą: žmoną Ireną ir du sūnus 
(Juozą — Tomą 5 metų ir To
mą — Mindaugą 2 metų).

Dr. Dičpinigaičiui papildant 
New Yorko senos kartos retė
jančias gydytojų eiles ir atida
rant savo privatų offisą, linkiu 
kuo geriausio pasisekimo prak
tikoje.

New Yorko miesto lietuviam, 
o ypač gyvenantiems Brookly
ne ir Queens patariu visokiais 
atvejais kraiptis į jį kaipo sa
vo tautos gydytoją, kuris po 
ilgų metų mokslo ir praktikos 
ligoninėse yra pasiryžęs jiems 
nuoširdžiai patarnauti.

Office atidaromas birželio 
(June) 16. Priėmimo valandos: 
kasdien 1—2 ir 6—8, 
niais 11—1. ir pagal 
mą.

Adresas: 85—51
P a r k w a y , Woodhaven 21, 
Queens, N. Y. Tel. VIrginia 
9-0193.

Važiuojant traukiniu naudo
tis Jamaica linija, išlipti Forest 

Sųuare Hospital, Parkway stotyje, iš kur tik. 1

mokslą pasakė kun. M. Kemė
šis.

5 vai. 30 min. parapijos sa
lėje įvyko rūpestingai pareng
tos vaišės. Pilna salė prisirin
ko žmonių ne tik iš Elizabetho, 
bet ir iš Bayonnės, kur sukak
tuvininkas anksčiau darbavosi. 
Atvyko ir nemaža apylinkės 
kunigų. Vaišėms gražiai vado
vavo klebonas kun. M. Kemė
šis, supažindindamas susirin
kusius su jubiliato gyvenimu 
bei darbais, iškviesdamas gar
bingumus svečius kalbėti, iš
reikšdamas visų parapijiečių 
linkėjimus.

Į vaišes atsilankė ir Elizabe
tho miesto galva N. S. La Cor- 
te su žmona ir pasakė labai 
nuoširdų 
Buvo ir 
dojimai 
Kalbėjo 
kviestų

pasveikinimo žodį, 
meninė dalis — gie- 
ir dainavimai solo, 
daugelis klebono iš- 
dvasininkų. Kun. J. 

Aleksiūnas sveikino Kunigų 
Vienybės vardu, o kun. J. Rai
bužis, S. J. giminių vardu. Pa
rapijos draugijos įteikė dova
nų.

Elizabeth, N. J.
Į sveikinimus paoaigoje at

sakė kun. J. Pragulbickas, pri
mindamas perneštus vargus 
tremtyje ir džiaugdamasis ju
biliejaus diena. Papasakojo iš 
savb gyvenimo kai kuriuos at
sitikimus, rodančius Dievo ran
ką jo kunigystės kelyje.

Jubiliatas yra pasižymėjęs 
savo dideliu nuoširdumu kiek
vienam reikalaujančiam pagel
bės. Jo dosnumas yra plačiai 
žinomas ir už parapijos sienų. 
Jis ypač nesigaili aukų kata
likiškos spaudos palaikymui. 
Savo pinigais užsako daugeliui 
laikraščius. Mokyklos vaikus, 
kuriems dėsto lietuvių kalbą, 
savo lėšomis aprūpina vadovė
liais ir knygomis. Ir šio jubi
liejaus proga atsiminė auko- ninkas ir nariai — Faustina 
mis paremti katalikiškas įstai
gas bei spaudą.

Jubiliejaus iškilmė buvo ap
vainikuota Sv. Tėvo palaimi
nimu, kurį Jis atsiuntė per Ne- 
warko arkivyskupą. Iškilmių 
suruošimu rūpinosi kun. M. 
Kemėšis, kun. V. Karalevičius. 
Jonas Morkis ir kiti. L. A.

Dainy švente
(Atkelta iš 6 psl.)

11. Dar galima užsisakyti 
bilietų į Dainų šveitę paštu. 
Jų kainos 4, 3, 2, 1.50 dol. 
Kartu siųsti ir piniginį orderį.

12. Po Dainų šventės yra 
rengiamas banketas Sherman 
viešbutyje. Jis rengiamas pa
gerbti Dainų šventės ir Kultū
ros kongreso dalyvius. Banke
te dalyvaus Jo Em. kardinolas 
Samuel Stritch, kuris tars žo
dį visiems lietuvių kultūrinin
kams. Banketo meninę dalį at
liks.. sol. Prudecija Bičkie.iė, 
sol. Stasys Baranauskas ir mu
zikas Aleksandras Kučiūnas.

13. Banketui rengti yra su
daryta speciali komisija. Ją 
sudaro: Jonas Jasaitis, pirmi-

Skau t y vii kiu ky stovyklos reikalu
Atlanto pakraštyje gyvenan

tiems vilkiukams (skautams 
9—12 m) rengiama bendra 
stovykla liepos 14—28 dd. Sto
vyklos vieta — So. Woodstock, 
Conn. (ten pat, kur pernai bu
vo Dainavos stovykla). Stovyk
los organizatorius ir viršinin
kas psktn. J. Benešiūnas iš 
Hartfordo. Jam talkininkaus 
vadovai iš visų vietovių.

Stovyklos programoje pra
matyta lietuvybės žinių sustip
rinimas sporto, žaidimų, varžy
bų formoje. Virtuvės šeiminin
ke sutiko būti Br. Jucėnienė, Avė., Hartford. Conn.. tel. CH 
turinti šioje srityje daug paty- 6-6352.

Manelienė, Albina Poškienė. 
.Sofija Toliušiėnė. Banketą 
rengia LB Chicagos Apygarda 
ir Dainų šventės komitetas 
kartu. Bankete gali dalyvauti 
visi. Prie vieno stalo telpa 8 
žmonės. Vienam asmeniui kai
nuoja 6 dol. Banketo metu pa
geidaujama rengtis tautiniais 
rūbais, jų neturint — vakari
niais. Užsisakyti vietas banke- 
tan galima ir paštu, atsiunčiant 
pinigus.

14. Lietuviai, norį iš kitų 
vietovių vykti Į Dainų šventę, 

policija, kuri pažadėjo bent jei norėtų informacijų dau- 
kartą per naktį aplankyti sto- giau, turi kreiptis į artimiau- 
vyklą. Stipraus lietaus ar vėjo šią chorą, kuris yra gerai in- 
atveju bus galima persikraus
tyti į netoli stovyklos esantį ir 
tam reikalui rezervuotą ūki
ninko namą. Stovy klos mokes
tis dviem savaitėm pramatyta 
25 dol’"

Vilkiukų tėvai visais rūpi
mais klausimais prašomi rašy
ti: J. Benešiūnas, 96 Maple

formuotas apie visą Šventę.
Baigiant šį pranešimą, pra

šome visus lietuvius vykti i 
šią pirmąją JAV ir Kanados 
Lietuviu Tautos šventę, ku
rioje rinksis net 3 mūsų kar
tos. Visa ta šventė turės įta
kos į mūsų tolimesnę kultūri
nę eigą. Teskamba nuolat lie
tuviškoji daina!

JAV ir Kanodos Lietuvių


