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SUVAŽIAVIMAI
Trijų dienų savaitgalis buvo 

gera proga suvažiavimam. Chi- 
cagoje Įvyko krikščionių demo- 
kratų suvažiavimas. Atstovų bu
vo 50. svečių iki 150. Išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas — 
dr. K. Šidlauskas, vicepirmi
ninkas P. Vainauskas, seki- — 
P. Maldeikis — ižd. dr. V. Liter- 
skis. nariai K. Pabedinskas, 
dr. Z Danilevičius, kan V Za
karauskas. St Dzikas ir A. Gra- 
žiūnas. Valdyboje dvi vietos 
paliktos jaunimo atstovam. Cen
tras organizaciniam reikalam

\ ' 1

Parlamentas atidavė valdžią gen. de Gaulle
Vyriausybėje dalyvauja partijų I doriai ir ministerijų specialistai

perkeltas Į Chicagą. politiniam 
reikalam paliktas New Yorke.

Tuo pat metu buvo Leono
XIII fondo suvažiavimas. Vie
toj mirusio kan.. J. Meškausko 
pirmininku išrinktas Pr. Vai
nauskas. Kiti nariai —A. Gra- 
žiūnas. P. Minkūnas. J. Jakučio
nis. P. Naujokaitis. V. Viliamas.
Amerikos lietuviu tautinis kon

gresas ““
Įvyko Nevv Yorke gegužės 

30 — birželio 1 Statler viešbu
tyje. Pirmas dvi dienas buvo po
sėdžiai. šeštadienio vakare — 
banketas, sekmadieni — rezo
liucijų priėmimas. Dalyvavo 
286 atstovai iš JAV ir Kanados.

ĮVYKIAI 
NUSTELBTI 
DE GAULLE

Kas praėjo nepastebimai
Prancūzijos krizė nustelbė ki

tus Įvykius. Nepastebimai pra
ėjo eilė rinkimų, kurie gali tu
rėti įtakos Vakarų politikai. Ja
ponijoje parlamente išsilaikė 
provakarietiška liberalų demo
kratų partija. Graikijos rinki
muose taip pat. Labiausiai dė
mesį traukė Italijos rinkimai. 
Ten ligšiolinė koalicija išėjo tru
putį sustiprėjusi, bet komunis
tų — socialistų frontas taip pat 
sustiprėjo. Belgijos ir Švedijos 
rinkimai turi mažiau reikšmės. 
Ten komunistai ar jų simpati- 
kai yra nežymūs. Rungtynės ei
na tik tarp demokratinių parti
jų ir rinkimų daviniai bent kiek 
žymesnės įtakos neturės.

Visi tie rinkimų daviniai ro
do, kad Vakarai ten nieko ne
prarado.

Kur įvykiai tebeverda?
Labiausiai viduriniuose ry

tuose. Lebanono suirutė tebesi
tęsia. Vyriausybė turi visas prie
mones jai numalšinti, bet del
sia. Vyriausybė skundė dėl sui
rutės NasserĮ Saugumo Tary
bai. bet skundą atidėjo.

Prancūzijoje gen. de Gaulle 
birželio 1 buvo patvirtintas mi- 
nisteriu pirmininku. Patvirtin
tas ir jo kabinetas, su kuriuo 
jis turi vaidyti Prancūziją pa
šę metu be parlamento kišimo-' 
si. Per tą laiką turi būti pakeis
ta konstitucija, kuri sustiprin
tu vyriausybės galią. Prieš de 
Gaulle stojo tik komunistai ir
pusė socialistu.

Visa pereita savaitė buvo iš-

tisą kova tarp de Gaulle. kuris 
stengėsi teisėtu keliu perimti 
valdžią, ir parlamento, kuris 
desperatiškai norėjo jam pasi
priešinti. bet nepajėgė.
Trečiadienį min. pirm. Pflim- 
lin gavo iš parlamento naujus 
Įgaliojimus. Bet tuojau po to 
laimėjimo parlamente jis nuvy
ko pas prezidentą ir pareiškė at-
sistatydinąs. Formali priežastis 
buvo v parlamento balsavimas.

Parlamentas jam davė Įgalioji 
mus 408 balsus prieš 165. Už 
'balsavo ir komunistai. Bet 
Pflimlin iš anksto buvo pasa
kęs. kad iš komunistų pasitikė
jimo jis nepriims. O atmetant 
jų balsus nesusidarė absoliuti
nės parlamento daugumos. Tai 
paruošė kelią de Gaulle. Ket
virtadieni prezidentas Coty pa-
skelbė, kad jis pakvietęs de 
Gaulle vyriausybei sudaryti.

šeštadieni de Gaulle tarėsi

Kitose partijose buvo po vieną 
kitą, kurie taip pat baLavo prieš. 
MRP prieš de Gaulle buvo 3.

Tuo metu, kai de Gaulle išvy
ko iš parlamento, komunistai 
davė ženklą pradėti demonstra
cijas su šūkiais: šalin de Gaulle. 
Tačiau policija su demonstran
tais visur susidorojo.

PARYŽIUJE ėjo demonstraci os .vienos prieš de Gaulie. kites už 
ji:.čia yra de G.’ulle š.'.linirrka .
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su partijų lyderiais, išskyrus ko
munistus. Buvo svarbu patirti, 
ar parlamente jie balsuos už de 
Gaulle. Pflimlin kreipėsi i savo 
grupę MRP. kad ji paremtų de 
Gaulle. Ilgiausiai negalėjo at
sakyti socialistai: jie besitarda
mi suskilo: parlamento narių 
grupė 53 iž ir 44 prieš: beliko pa 
likti laisvę kiekvienam balsuo
ti. kaip kas nori. Tada de Gaulle 
buvo tikras, kad jis parlamento 
posėdyje gaus daugumos prita
rimą.

NAUJOS RESPUBLIKOS IR KELIAI BUS NAUJI
De Gaulle pasikalbėjime su 

partijų lyderiais davė suprasti, 
ko jis sieks. Pirmiausia sustip
rinti vyriausybės galią. Tam rei
kalui parlamentas turi leisti jam 
pusę metų tvarkytis be parla
mento kišimosi, šalia vyriausy
bės de Gaulle sudarys sau pa 
tariamąją tarybą. Į kurią pak
vies eilę buvusių ministerių 
pirmininkų ir gal partijų lyde
rius. Kiekvienam iš jų bus pa
vesta ministerijų grupės priežiū

DE G^ri.LF. PROGRAMA

kad darbininkai dalyvautų įmo
nės pelne ar nuosavybėje ak
cijų forma.

Alžiro klausimas, dėl kurio 
iškilo visas perversmas, numa
tomas spręsti tuo keliu, kad Al- 
žirui būtų duota autonomija, ve
danti i nepriklausomybę, suda
ryta šiaurės Afrikos federacija, 
kuri būtų sąjungoje su Prancū
zija.

Užsienių reikalų ministei is 
yra Maurice Couvė de Murville. 
dabartinis atstovas Vokietijoje 
ir buvęs Amerikoje, finansų A. 
Pinay. informacijos jo buvęs 
propagandistas rašytojas Mal- 
rauė.

EISENHOWERIS.
ROOSEVELTAS.
CHURCHILLIS

Chruščiovas sutinka, L ei varo savo
Chruščiovo laiškas gegužės 

31 buvo perduotas prezidentui 
Eisenhovveriui. Jame Chruščio
vas sutinka siųsti ekspertus i 
Ženevą tartis dėl atominių ban
dymų sustabdymo. Tai buvo at
sakymas i Eisenhovverio siūly
mą prieš savaitę.

Lebanonas.. ir skundžia ..ir re

Chruščiovas betgi laiške pre
zidentui Eisenhovveriui atmeta 
Eisenhovverio siūlytą pasitari
mam Ženevą ir siūlo derybas 
perkelti Į Maskvą. Antra, siūlo 
Įtraūkti i ekspertų pasitarimus 
ir kom. Kinijos bei Čekoslova
kijos ir Lenkijos atstovus.

Chruščiovas be 
daugumos

Chruščiovo bėdos su savo par
tija Maskvoje dar nepasibaigė. 
Taip informuoja Lenkijos ko-

Lcbanonas pateikė skundą 
Saugumo Tarybai prieš Pšasse- 
erio kurstymus Lebanone: nu
rodė. kas sukilime žuvo 300 žmo
nių. Bet pankui Lebanono atsto
vas pats paprašė skundą atidėti 
kitam kartui.

Savaitgalio atostogose šie
met žuvo 318 žmonių keliuose. 
Buvo spėjama, kad žus 350. 
Daugiausia buvo žuvę 1955 — 
369.

Tuniso kariuomenė birže
lio 1 apšaudė tris Prancūzijos 
lėktuvus, kurie pažeidę Tuniso 
teritoriją.

Sovietų žvejybos laivynas, 
šešetas laivų, pasirodė 100 my
lių nuo Kanados rytinių kran
tų. Tai sukėlė Amerikos susi
rūpinimą.

Sekmadienį buvo parlamento 
nepaprastas posėdis.

Kas prieš?
Parlamente de Gaulle per-t 

skaitė sausai, kariškai 6 minu
čių kalbą. Joje rodė juodžiausią 
suskilusios, esančios kelyje i 
pilietini karą, užsieniuose pra
radusios Įtaka Prancūzijos vaiz
dą ir prašė parlamentą pritari
mo jam ir jo Vyriausybei bei 
jo programai. Paskui jis išėjo, 
o pailamentas po audringų kal
bų. po vieno komunisto atsto
vo antausio de gaūl’istui atsto
vui patvirtino de Gaulle 329 
balsais prieš 224. Prieš balsavo 
komunistai ir pusė socialistų.

ra ir iniciatyva.
Rengiant konstitucijos refor

ma bus laikomasi Amelijos pa
vyzdžio su sustiprinta vyriausy
bės galia. Toji vyriausybė, kaip 
Amerikos prezidentas, turi bū
ti renkama tiesiogiai pačios tau
tos, o ne partijų. Parlamento 
aiškiai daugumai laimėti, turį 
būti atmesti proporciniai rinki
mai. Jie padeda susidaryti par
lamente dideliam partijų skai
čiui: jų gausumas stumia par
lamentą į anarchiją.

Socialinėje — ūkinėje srity
je dc Gaulle nori naujos siste
mos pagal kuria
stambioji pramonė turi būti su
valstybinta; darbas ir kapitalas 
turi būti derinami tuo būdu,

Labiausiai kitos valstybės su
sirūpinusios dėl užsieno politi
kos. De Gaulle lyderiam kalbė
jo. kad jis pagerbs Prancūzijos 
sudaytas sutartis. Taigi Nato. 
vieningos Europos ir tt.

De Gaulle žmones
De Gaulle vyriausybėje yra 15 
ministerių. Vieni jų specialis
tai —technikai, kiti politiniai 
patarėjai be jokių ministerijų. 
Tarp pastarųjų yra grupių lyde
riai ir buvę ministeriai pirmi
ninkai— MRP Pflimlin. socialis
tu Mollet. nepriklausomų res
publikonų lyderis. L. Jachuinot. 
Afrikos negrų lyderis F. Houp- 
konet-Boirgny. •

IR DE LAI LLE
De Gulle dabartinę politiką 

norint nuspėti, griebiamasi ne
tolimos praeities, kaip joje de 
Gaulle elgėsi.

Eisenhovveris 'knygoje "Cru- 
sade in Europe* pasakoja, kad 
su de Gaulle karo metu sunku 
buvo bendradarbiauti. De Gaulle 
nenorėjo klausyti Eisehhowerio. 
vyriausio karo vado • Europoje, 
nurodymų de Gaulle vadovau
jamai prancūzų armijai. Reikė
jo grasinti, kad nutrauks jai 
maisto ir ginklų tiekimą, jei nė- 
vykdys įsakymų.

Cordell Hull. Amerikos valsty
bės sekretorius, rašė: "Nei aš 
nei prezidentas tRooseveltasi

„ .. ,, ,.............„ ... munistai po to. kai LenkijosKokios užkulisi nes jėgos khu- ~ .. • č,. . . ., . . ,. -- Gomulka grizo is Maskvos. Esądo ten suinte baigti — neais- „. ,8 • , , , , -. ° Chruščiovas netekes centro ko-
KU mitete daugumos svarstant Ju-

Kitas neramumo židinys yra goslavijos klausimą. Tuo ir ga- 
Indonezija. Ten sukilimas prieš Įima išaiškinti, kadėl Chruščio- 
komunistarn palankia vyriausy- vas asmeniškai sveikino Titą jo 

66 sukaktuvių, bet tučtuojau pa r 
rijos buvo nutarta sustabdyti 
Jugoslavijai ūkinę paramą.

Labiausiai prieš Jugo-.laviją 
reikalauja griežtos politikos Ki
nijos komunistai. Lenkai stebi-

be silpsta. Vyriausybė paramos 
susilaukė iš komunistų ir iš,.. 
Amerikos, nors pastaroji buvo 
paskelbusi visiška neutralumą. 
-Gal noras išgelbėti Indonezijo
je amerikiečiam priklausančią
naftą bus pakeitęs Amerikos si Kinijos komunistu politika.
nusistatymą. nes prieš dvejus metus jie buvo

„ .. . . . .... o laikomi tautinio komunizmo irKas artimiausioje ateityje? ... ................... v ' hberahzacijos salininkais.
Tai bus aptarta Amerikos ir

Anglijos, kai šią savaite atvyks- TITAS KALTINA CHriUSCIOVa

Eiscnhmvci’is 
pasveikino

Amerikos prezidentas už po
ros valandų po dc Gaulle patvir
tinimo p:siuntė šiltą dc Gaulle 
sveikinimą.

Vokietija pa^e'kė pasveiki
nimą. k >d "'ieniu reikliu nū- 
nisfeii'i paskirtas Mmvi’le. Tai 
rodą, k d dc Gaulle vy riausybė 
nekeis užsieniu politikas.

Maskva tylėjo. Pačiame \l- 
žire buvo rodomas nepasitenki
nimas vyriau svhės sudėtimi.

ta Anglijos min. pirmininką^ 
Macmiilanas. Spėjama, bus su
derinta pažiūra dėl de Gaulle po-
litikos; Macmiilanas snaudzir, 
mas Anglijoje surasti bęndrą 
politiką su Amerika dėl viduri
niu rytų. Jis turi dar ir kitą už
davinį — suartinti Ameriką su 
.Sovietais. Anglijos pozicija ir 
opozicija spaudžia, kad Anglija 
virstų tarpininku baigti šalta
jam karui tarp Rytų ir Vakarų.

J u gos) a vi jos Laikraštis "Bur
ba’ paskelbė kaltinimus Chruš
čiovui. Esą jis sulaužęs giries
trejus metus pasirašytos drau
giškumo sutarties dvasią. su* 
stabdydamas 285 milijonų dol. 
paramą. Taio pat kaltino kad 
Chruščiovas sailauz.es Belgrado 
deklaracijai, pagal kurią vie
na šąli kitos gali gyventi valsty
bės, nors jų pažiūros dėl komu

nizmo ir skiriasi

Amerikos didžioj spauda san
tūriai. bet palankiai vertino tie 
.Gaulle numatomas reformas.
Buvęs prez. Trunnn.is pareiškė: 
de GanHc yra tas. kurio F ,m- 
cūzija buvo jc kalinga.

Kardinolas Stepin.ac, ilgą 
laika laikytas Jugoslavijos dik 
tatoriaus Tilo kalėjime ir pas
kui ištremtas i kaimo, dabar la 
bi slinkiai serga

KVAILO VAŽIAVIMO VAISIAI — dviem automobiliam susidūrus žuvo 6 ir sužesti 4 Cross Coun- 
ty Parkv/.-.y. Mt. Vcrnen. N. Y. L. C. Byrd iš Connccticut. H-p’pat žuvęs, varė 90 myliu per va

lanti ir dar klaidingu taku.

KIEK PRlAfia ŽEMELE.!!: Y\l.R GYVEATO.IV
Pagal Jungtinių Tau! i išleis

tą metrašti dabar skaičiuojama 
žemė.e 2.737.090.000 gyvento
ju. Po 4) metu tas skaičius bus 
dvigi bas. Viemj 18 i.iii slam-iii 
gimsta 3 1

Mažėja mirimu ■kačių:;, iv.i 
k uiuo-e krašt io e suin:i/.«o 
25 pioc.. k; i k ir net iki .50 pret. 
Tuo ta’pu per pnjkurinius 20 
metu girnium p’occnta• puto- 
viis. Sk'rlumns tarp mi lam ir 
giniiim; yra gyventoji! p ieaug- 
iis.Ji; yra 1 t»i'ioe...n ba5|0;Li- 
mimu per vaknidą.

vyras ir 74 metus moteris. Tmm 
piausio amžiaus susilaukti turi 
galimybni Indijoje 32 metus.

Miitingunus didesnis vyru 
nei moterų. Tas skirtumas tarp
vyru ir motei ų mirimo didžiau
sias v ra Jungi. Valstybėse - 
100 mirštančių moterų tenka 
131 mirštą vyrai. Mirtingumas 
didžiausias Guatcma’.oj
19.8 vienam tūkstančiui gyven
tojų. lur.gt. Valstybėje 1956 mi
rė 9.4 iš vieno tūkstančio.

Vėžiu mi'šta tiek vyrai, tiek 
ii moterys labinusiai tarp 25 ir 
1 i metu

Purentais ptieim-di y > di 
dži,-.;> i.H pi-tu .\merik*»:c 
2.5 pror-. per me'us. Sk .sičiais 
pric:”’ė:is did/i m -i.is ,\ iioj - 
24 nul per metu-;

Ginies turi galimybių ilgiausiai 
išgyventi Olandijoje 71 metus

Italija atmetė Sovietu siūly
mą pasirnSyti sų Italija nepuoli- 
mo sutarti. Ja buvo siute Sovie
tai prieš Italijos rinkimus

Chruičiovas dabar lankosi 
Bulgarijoje

negalėjom įžiūrėti naudos iš 
de Gaulle vyriausybės pripaži
nimo; de Gaulle.
mokėjęs atstumti nuo savęs 
tuos, su kuriais sueidavo i arti
mesni kontaktą, bet imponuo
ti tiem', kurie apie jį žinojo tik 
iš tolo.

Žinia, kaip Amerika buvo pa
sirinkus prancūzų veikalą orga
nizuoti Afrikoje gen. Giraud. o 
Anglija de Gaulle. Kai 1942 A- 
merikos ir Anglijos kariuome
nė kėlėsi į šiaurės Afriką, apie 
tai de Gaulle nebuvo nė pain- 

- formuotas. Nieko jam nesaky
ti Įsakmiai reikalavo Roosevel- 
tas.

Ret i Casablancos konferen
ciją 1943 Churchillis ir Roose-
veltas pasikvietė ir gen. Giraud 
ir gen. d eGaulle. nes pastarojo 
populerumas buvo didelis. Vals
tybės sekretorius Hull įspėja.
kad jei Churchillis rems gen. 
dc Gaulle. tai amerikiečiai ari-

Prancūzijos prekyba su už
sieniu 195J davė 1.400.000.000 
dol. nuostolių, šiemet siekia vy
riausybė. kad nuostolių suma 
sumažėtų iki 400 niil

Prancūzija išvarė Anglijos 
kairųjį žurnalistą Michacl Foot 
už prezidento Coty Įžeidimą 
pavadino ji "Didžiu niekti '

Kipro arkivyskupas Ma- 
karios birželio 1 išvyko i Egiptą, 
pakviestas ten esančių graikų 
bcndruoriicnės. Spėjama, kad 
Nasseris noi i sudaryti Įspūdi, 
kad jiš esąs Kipro graiku rėmė-
jas

Laukiama, kad birželio vidu
ry anglai pasiūlys Kiprui vėl 
sav iv aidą

Vokietijoje Muen<'hen«> mirs 
tas šiemet iškilmingai mini sa
vo 800 metu sukaktį

trauks savo rankas nuo gen. 
Giraud. Taip ir buvo pdary
la.

Dėmesio vertas ir paties de 
Gaulle šalininko George Ridanti 
atsiliepimas, kuri jis kalbėjo
Hopkinsui: esą generolas dr 
Gaulle riki, jog prancūzai sten 
giasi patikli žmonėm, su kurinis 
jie kalba. Generolas mano, kad 
tai perdėtas dalykas ir dėl to 
jis daro priešingai Jis nesisten
gia patikti

Taigi riek amerikiečiai, tiek 
anglai skundės, kad de Gaulle 
jų neklauso, bet turėjo su juo 
skaitytis ir ii pripažinti, nes jis
buvo masėje populiarus 

Tas pats yra ir dabar

Kard. Mindszenty, kuris te
bėra Amerikos atstovybėje Ru 
da|w'štc. birželio 8 Philadelplna 
šv Juozapo kolegijos apdavano- 
jamas garbės daktaro laipsniu

sailauz.es


Vaiduokliai karalienės rūmuose
DIDIEJI IŠMINČIAI, KURIE ŽAIDŽIA KAPITALAIS IR KOMUNIZMU, SIEKIA PA* 

SAULINĖS IR NUKRIKSČIONINTOS VALDŽIOS

PORTUGALUOS ADMIROLAS 
Ameripo Dues Rodriguos To
mas kandidatuoja j Portugali
jos prezidentus. Rinkimai bus 
birželio 8.

AR TEISYBE, KAD AMERIKONAI BADAUJA?
Humoristas kelionėje į Maskvą (2)

Iš Čekoslovakijos į Lenkiją 
keleiviai Chrysler Imperial pa
kliuvo pro Tešiną. Atsisveikin
dami su Čekoslovakija, nufoto
grafavo muitinės pastatą. Bet 
muitinės viršininkas padarė rūs
tų veidą ir įsikvietė keleivius 
Į vidų. Ar jie žiną, kad fotogra
fuoti nėva'ia? Pareikalavo fil
mą atiduoti.

Draugiškesni valdininkai bu
vo Lenkijos pusėje. Per pusę 
valandos sutvarkius dokumen
tus. keleiviai galėjo mauti tie
siai į Krokuvą, kurion kelias, 
kaip sakė muitininkas, esąs pui
kus. Ir tikrai: per tris valandas 
padarė tą kelio galą iki Kro
kuvos — 80 kilometrų; Įskait
ant pusę valandos, sugaištą dėl 
ožkos, kurią pakeliui suvažinėjo. 
Šoferio dėl ožkos jie nekaltino, 
nes kelyje buvo mažai automo
bilių. bet daug vežimų arkliais, 
kartais karvėm; keliavo pėsti

Tie atsakė, kad jie “amerikan- 
ski”. Ar jie komunistai? Ne — 
jiė atsakė: jie kapitalistai. ‘‘Tai 
gut, — atsakė pralinksmėda- 
mas moteriškas veidas, — duo
siu arklį”.... Kai vieno arklio jė
ga ištraukė Chrysler Imperial iš 
sniego, keleiviai pasidarė išva
dą, kad balandžio mėn. keliau
jant Lenkijos keliais 
mobiliu reikia vežtis

'paskutiniu kartu prancūzų rezis
tencijos “heroję” — ateiste. Ka
pelionas prieš keletą metų važi
nėjo po Sovietų Sąjungą ir gri
žo su simpatijom Sovietam. ‘

Tai yra patarėjas dvasiniais 
reikalais karalienei. Jo patari
mai negali būti bereikšmiai”' at-

sižvelgiaęt. kad karalienė yra 
formali savo bažnyčios galva.

Karališkuose Buckingham rū
muose dažnas svečias yra princo 
Pilypo dėdė admirolas Earl Mo
untbatten. Jis turėjo didelės Įta
kos Pilypui per 25 met. Mount- 
batten ir jo žmona abudu sakosi 
esą socialistai. Jie palaiko as
meninę draugystę su Aneurin 
Bevan. prokomunistinio darbie- 
čių sparno lyderiu ir jo draugu 
parlamento nariu socialistu 
(taip pat ir multimilijonierium!) ' 
G.R. Strauss. Karo metu Mount- 
batten buvo artimuose ryšiuose 
su laivyno saugumo pareigūnu 
Evven S. Montagu. kurio brolis 
Ivor Montagu yra vienas iš pa
saulinių komunistam vadovau
jančių-figūrų. nepaisant, kad 
Sovietuose ir kilo antisemitiz
mas. Jis ir dabar lankosi dažnai 
vienoje iš valstybių anapus už
dangos.

Mountbatten dabar yra p ir-f 
masis jūrų lordas, taigi laivyno 
viršininkas. Kai prieš porą me
tu tas pareigas perėmė, pirmas 
jo žygis buvo pasiųsti Anglijos 
laivyno dalį oficialaus vizito į 
komunistinę Lenkiją. Jis viešai 
pasmerkė Amerikos Legiono ko- 
maridieriu S. Collins, kai tas ve
teranų dienoje Londone pasia- 
kė prieš komunistus.

Už Mountbatten esanti pavo
jingesnė jo žmona Lady Mount
batten. Ji yra dukterėčia multi
milijonieriaus Ernest CąsseL 
Pastrasis buvo užkulisinis pata- _ _______ ___ ____ _____ ___
rėjas Eduardui VII. Buvo biznio a. anglikone protestantė, bet ap- 
bendrininkas su Jacob Schiff of 
Kuhn. Loeb ir Co. New Yorko 
laikraštis Journal American 
1949 vasario 3 skelbė dokumen
tus. pagal kuriuos 
toji kompanija paaukojo 20 mi- 
lijonių dol. bolševizmo trium
fui Rusijoje.

Cassel dalį tų pinigų gavo į 
Londoną ekonomikos mokyklai, 
kurios uždavinys buvo “paruoš- 

publikos dvidešimt penktas mi- pakeisti valdymo sistemą. "Bū- ti reikalingą socialistinį apara- 
nisteris pirmininkas. O gal ir tina padaryti didelių reformų 
paskutinis?

Kongreso narius nustebino 
sutapimas, kaip .įvairiuose pa
saulio kampine tuo pačiu me
tu kilo riaušės prieš Ameriką ir 
visur beveik tokiais pat būdais. 
Susidomėjo, ar galį būti kpkio 
ryšio tarp Nixono apmėtymo ak- 

‘menim ir bibliotekų deginimo 
Lebanone. ar Burmoje. Pradėjo 
tirti

Stebino taip pat faktas, kad 
prieš Anglijos karalienę, kai ji 
keliavo, nebuvo ne šešėlio tokių 
demonstracijų kaip prieš Niuto
ną.

Prielaida buvo padaryta ko
kia: jei yra raušių bendras or
ganizatorius. tai Nixonas yra to- 
kis žmogus, kurio sau. nepalenk
si, su juo tegali tik kovoti. Ki
taip yra su karaliene: ją gali Į- 
taigoti per žmones, kurie aplink 
ją stovi.

Sustojame prie tų. vaiduok
lių. kurie vaidina užkulistines 
roles karalienės rūmuose ir ku
riuos yra American Mercury ap
rašęs Hilary Grey. mokęsis Ang
lijos Londono ir-Oxfordo uni
versitetuose. tarnavęs invalidu 
ir iškeliavęs i Kanadą.

Karalienės asmeninis kapelio
nas — pasakoja Hilary7 Grey — 
yra C.E. Raven. supasaulėjęs 
dvasininkas, tris kartus vedęs;

ANGLIJOS princas Pilypas pa
vasari lanko savo karališkus

Dėmesį patraukia ir dar kai 
kurie vardai — iš mokyklos ku
rioje princas Pilypas mokėsi. 
Labiausiai tos mokyklos vado
vas dr. Kurt Hahn. Pastarasis 
buvo iš Vokietijos. Iš. ten bėgo. 
Hitlerio kaltinamas dėl komunis
tinės propagandos jo tūrėtoj mo
kykloj. Dabar jo žinioje esą dar 
dvi kitos mokyklos. Viena Grai- 
kijoje. Jų tikslas paruošti "elitą, 
kuris vadovautų visuiomenei'. 
Tai mokyklos, skirtos tik pasau
linio masto turtuoliu vaikam, ku 
rie turėtų atsistoti pasaulio prie
kyje.

Kur link kreipia Kurt Hahn. 
galima spėti iš to. kad 1955 Lon 
done jis drauge su sovietiniais 
atstovais stojo už vieną pasau
lio valdžią, pasisakydamas prieš 
''tautinius suverenumus'.

su auto- 
arkli....

keleiviaiSovietinėje pusėje 
gavo palydovą — inturisto tar
nautojų Vladimirą, kuris laisvai 
kalbėjo angliškai. Palydovas nu
lydėjo juos į Minską, Smolenską, 
Maskvą. Pakeliui žmonės Chry
sler Imperial sutikdavo drau
giškai ir keleivius, apipildavo 
klausimais. Visur atsirasdavo, 
kas moka angliškai, prancūziš
kai ar vokiškai. Minske padoriai 
apsitaisęs žmogus klausinėjo, 
kiek Jmperial kaštuoja. Ben- 
drom Pastangom Išskaitė, kad 
rubliais bus 40.000. Geriausias 
Rusijoje automobilis, padary
tas pagal anglišką fordą, ir pa
vadintas Volga, kaštuoja 60.000 
rublių. Žmogus išsitraukė iš ki- 
šeniaus sugniaužtą saują pini
gų ir sako: “Aš jums moku už 
šitą 50.000.

Kitą kartą, kai išėjo iš vieš
bučio ir sėdo į mašiną, susirin
kusi minia ėmė šaukti, kad ne
judėtų. šoferis Jonas, kuris mo-

Kai “asnieni- 
buvo patenkin- 
eilė didiesiem 
nutiko Explor-

kėjo rusiškai, pamatė po maši
ną palindusi žmogų. "Ką ten 
darai?” paklausė. “Aš tik norė
jau apžiūrėti amerikonišką kon
strukciją’.

Kai smalsumas mašina buvo 
patenkintas, jie norėjo žinoti 
ir apie keleivius: kiek jie uždir
ba per mėnesį; kokiem laikraš
čiam jie rašo ir ar visi laikrašti
ninkai Amerikoje turi savo 
“imperialus”.... 
niai” klausimai 
ti. tada atėjo 
klausimam: kas
er II? kodėl Vanguardas neskri
do per Rusiją? kodėl negras dai
nininkas Robeson negauna vi
zos į Rusiją?.... Taip pat rodė 
susirūpinimo Amerikos nedar
bu. apie kuri daug rašo sovieti
niai laikraščiai, ir klausė, ar 
teisybė, kad Jungtinėse Valsty
bėse žmonės badu miršta. Kelei
viai atsakinėjo, kad šiuo metu 
Amerijojeyra toks pamišimas 
dėl dietos ir kad kiekvieno dak
taras jam būtinai pataria ma
žiau valgyti. Bet jie vis tiek ba
du nemiršta. Net nė Walter 
Reuther taip toli neina...

Gerame kelyje nuo Smolens
ko iki Maskvos sustojo prie ben
zino stoties. Eilėje laukė dešimt 
sunkvežimių.- Bet palydovas nu
ėjo. ir Chrysler Imperial tuo
jau buvo pašauktas į uodegos 
prieki — užsieniečiai aptarnau
jami be eilės (b.d.).
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rėjo dabar sudaryti vyriausybę, 
iš jo grupės žmonių balsavo už 
ji tik pora žmonių.

Ar Pflimlin y?a de Gaulle prie
šininkas? Oficialiai — taip. Ge
gužės 28 jis parlamentui pasiū
lė: pasirinkit ar mane ar. de 
Gaulle. Parlamentas pasirinko 
ji. Taip Pflimlin užblokavo kelią 
de Gaulle į valdžią, kurioje ras
tų vietelę tada ir Bidault. Tačiau- 
Pflimlin reikalauja iš Prancū- 

Tai Prancūzijos ketvirtos res- zijos to pat kaip ir de Gaulle —

Jo pavardę sunku ištarti — 
Pierre Pflimlin. Jo amžius — 
51 metai. Jo Įpročiai — valgo 
taupiai, geria dar taupiau; grei
tai vaikščioja; kalba rinktine 
precizija — gali ištesėti iki 16 
prakalbų per dieną. Į darbą pa
sirodo visada punktualiai pusiau 
devintą. Gedi prasiveržti susirūs- 
tinimas. ir tai pajus valdiniai. 
Mėgsta muziką ir rusų rašyto
jų romanus.

Pflimlin yra mažiau rekla
mos ir daugiau darbo žmogus. 
Kam ateis į galvą, kad jis bu
vo minlsteriu penkiolikoje vy
riausybių* Nors studijavo tei-

mūsų . institucijose', skelbė

ses katalikų institute Paryžiuje 
ir gavo daktaro laipsni Stras- 
bourgo universitete, bet dau
giau domėjosi žemės ūkiu ir ta
po jo specialistu. Sukurti žemės 
ūkio europinį bendradarbiavi
mą, kaip tai padarė kitas elza- 
sietis Robert Schuman anglies 
ir plieno srityje, — yra Pflim- 
lino svajonė.

Dalyvauti valstybės gyvenime 
pradėjo nuo rezistencijos. Ka
ro metu vokiečiai ji laikė vertė
ju f jis gerai moka vokiškai). 
Kai paleido, pabėgo i Alpiu kal
nus ir Įsijungė i rezistenciją. 
Už tai turi ženklą "Croix de 
guerre". Buvo išrinktas 1945 i 
pirmą po karo parlamentą MII 
P sąraše. MRP vadovavo visos 
rezistencijos pirmininkas Geo. 
Bidault. Tačiau Pflimlin nuomo
nės ir skoniai nesutaoo su Bi
dault. Jis metė Bidault vv-

Pflimlin. Būtina sustiprinti vy
riausybės galią. To reikalauja ir 
de Gaulle. Ir Pflimlin dau
giau ar mažiau sustiprino — 
parlamentas priėmė jo tos rū
šies konstitucijos reformą.

Tik čia vienas skirtumas tarp 
de Gaulle ir Pflimlin — de Gaul
le siekia sustiprinti vyriausybę, 
kuriai jis pats ir vadovautų: 
Pflimlin siekė sustiprinti vy
riausybe. o kai to pasiekė, jis 
pats Įteikė prezidentui atsista
tydinimą. Save išėmė.

tą Anglijai”. Toje mokykloje va
dovaujamą rolę turėjo Harold 
Lasky. o Jungtinėse Valsty
bėse panašią rolę turėjo jo drau
gas Felix Frankfurter.

Cassel dukterėčia, Lady 
Mountbatten, buvusį intymų sa
vo draugą Paul Robeson patrau
kusi kairėn ir jį iš Amerijos fut
bolo herojaus pakėlė iki Stali
no laureatų.

Kiek tai Įtakinga moteris, rodė 
ir tai, kad 1954 sausio 26 Indi
joje septintose respublikos me
tinėse garbės vietose sėdėjo trys 
išrinktieji; Nėhru. maršalas 2u- 

M. kovas ir Lidy Mountbatten.

koniškai. mašinai nebuvo leng
va jų neužkliūti. Kelio pasisu
kime ėmė ir susidūrė Chrysler 
su ožka kaip Amerikoje pasi
taiko susidurti keleiviniam lėk
tuvui su sprausminiu.

Prie ožkos susirinko būrys 
žmonių ir nusprendė: ožka yra 
verta 200 zlotų (8 dol.). šoferis 
sumokėjo su džiaugsmu, guos
damasis tuo. kad suvažinėjo ne 
arklį, nes jis būtų brangiau atsi
ėjęs Kai apie nuotykį kelei
viai pasipasakojo savo draugam 
Varšuvoje, tie netikėjo. Su to
kia mašina ir tokiame kelyje— 
sakė jie — jūs turėjote suva
žinėti mažiausia dvi karves.

Leidimą keliauti per Lenki
ją buvo gavę tik 48 valandom. 
Turėjo skubėti

Artėdami į Lietuvos Brastą, 
kliuvo į sniegą. Balandžio snie
ge amerikoniškos mašinos šim
tai arklio jėgų negalėjo patemp
ti pirmyn. Keleiviai nuėjo ieš
koti pagalbos į artimiausią ūkį.

paruošta tų visų karalienės rū- Moteriškas veidas su įtariamu - - - - -
mų vaiduoklių. žvilgsniu rūsčiai paklausė: kas ti kraštai kaip Baltijos valstybės. Amenkos žurnalistų-profe-

.. . - ■ > v. - . , sionalu brolija gegužes 15 buvoM. jie per vieni — ar angelski ? kurios buvo masiniu deportaci- r , . . 6 ...., c_________________ _____ pasikvietusi j savo iškilmes So
vietų atstovą Menšikovą. kuris 
jiem aiškino, kad Amer. bom
bonešių Skraidymas turėsiąs tra
giškų pasekmių.... Menšikovą pi

ni likimą ir estų ryžtą kovoti ketavo 35 Vengrijos pabėgėliai.

Tokia aplinka karališkuose 
rūmuose negali nuteikti prieš 
niunizmą. Dar daugiau. Nors pa
ti karalienė yra nuoširdi tikinti

linka priverčia ją ir savo krikš
čionišką tikėjimą paslėpti. Au
torius primena, kaip 1955 per 
Kalėdas karalienė kalbėjo Į tau
tą. Per Kalėdas. .. Bet jos kalė
dinėj kalboj nebuvo nė syki žo
džio: Dievas. Jėzus. Kristus. Ka
lėdos... Tokią nukrikščioninta 
buvo jos kalba. Aišku, ji buvo.

Kodėl Sovietai draudžia
jų scenos. Tenka pastebėti, 
kad valstybės departamento raš
te, kuriame išskaičiuojmos vie
tovės. siūlomos atidaryti užsieni- 
čiam, nėra Baltijos valstybių. 
Ir suprantama kodėl — Baltijos 
kraštų Amerika nėra pripažinu
si Sovietam.

Amerika pasiūlė Maskvai pa
naikinti draudimą užsieniui ke
liauti po kai kurias Sovietų Są
jungos dalis. “Journal Ameri
can” aiškina, kodėl Sovietai 
draudžia. Esą ne tik dėl to. kad 
nenori rodyti tam tikrų pramo
ninių ar strateginių sričių, bet 
ir “politiškai jautrių" vietų. To
kios vietos yra prievartinio dar- atmetė 
bo stovyklų rajonai ar paverg-

• Prezidentas Eisenhoweris 
mokesčių sumažinimo projek-

PADARYTI IR DARYTINI ŽYGIAI
SPAUDA

riausybę protestuodamas, kai 
nebuvo remiamos cukraus run
keliu kainos. Išsiskyrė jo nuomo
nės su Bidault ir Alžiro klausi
mu. Bidault karštas šalininkas, 
kad Alžiras butu tokia Prancuzi-

laikonuH esąs liberalus tuo re' 
k ilu. Jis esąs artimesnis radik 
lui Mendcs•France, kuris mano, 
kad reikia su Alziru susitarti

ALTO ŽYGIS
Naujienose gegužės 23 atpa

sakotas Alto vykdomojo komi
teto pasikalbėjimas su Ameri
kos informacijos agentūros di
rektorium George V. Allen. Al
tas buvo nuvykęs dėl lietuviš
kosios programos Amerijos Bal
se — kodėl ji nukelta i ketvir
tą skyrių drauge su ukrainieči
ais, gruzinais, armėnais, vadinas 
su tautom, kurios yra Sovietų 
Sąjungos ribose? Juk Lietuvos. 
Latvijos. Estijos Įjungimas Į So
vietus nėra pripažintas.

Dėl to reikalo, kaip Naujienos 
informuoja: "Direktorius Allen 
pritarė lietuvių nuomonei, kad . 
pabaltiečių radijo programų per
kėlimas į bendrą skyrių su uk- LAIŠKAS REDAKCIJAI į
rainiečiais. gruzinais ir lt. prieš- “Naujienų' š.m. rir. 124 telpa <
tarauja oficialiai pripažintam jų du aštrūs straipsniai. Vienas jų į 
stoviui. Be to. VOA valdininkas "Kodėl LNT ir LFB eina prieš j 
pasakė, kad lietuvių nurodytos V LIKĄ ir ALTĄ" pasirašytas , 
klaidos ‘Voice of America' M. Poškos, ir kitas — "Eilinio j 
brošiūroje bus ištaisytos spaus- žmogaus pastabos". pasirašytas 
dinant naują jos laidą".
ATSTOVO J. KAJECKO ŽYGIS

Draugas gegužės 14 vedama
jame informavo apie Lietuvos 
atstovo J. Kajecko gestą Minnea- 
polio šimtmečio šventėje. į ku
rią jis buvo pakviestas. Ten ren-

ir mesti kariavus. Pflimlin net
buvo pramintas nauju "Mendes- 
France, kuris eina mišių klausy
ti'' — pa.kutintai žodžiai jam 
priskirti dėl to, kad Mendes- 
France žinomas yra masonas 
ir nepalankus katalikybei, o 
Pflimlin — katalikas. Kaip tik 
dėl to PHimlino atsiradimas vy-

nevasilikėiiina tu. kurie vr.i \i- ~
/irę Tačiau s;.vo gnųiėje Pflim- vaizdai r. krizės prancožijoje. virtuje ridatn rCiMiv

. . ' mtnisteris t K.Jfrcje t no n' p/vprasto mlntstcriu kabineto posėdžio
lin i.M tliklas vietoj Lhi.nilt Ilki k.ifb.ist su spaudės atstovu. Apačioje —: nauji ptrincilzu harhto-
pirnūniilkil D kai Bidault i'<> menes daliniai atvyksta j Alžyrą.

dėl savo tėvvnės išlaisvinimo. ...
Lietuviu pasirodvmas buvo la- * Ammko. penta prote- 
bai kukius'. Pašoko vaikai Mum- tantli “ ^asminkat is- 
pakoji. o suaugusieji dzūkų pol- Į?*0 > Sovletų Sąjun^ ,r 
ką. Buvo kukli liaudies meno Europą.
parodėlė. Ir to nebūtų, nei ne 
konsulo Daužvardžio pastangos. 
Esą buvo kreiptasi i Chicagds 
bendruomenės apygardą, kad 
atsiųstų meno jėgų. Ta pinigų 
neturi, kreipėsi į Altą ir kt. Bet 
negavo. Taip ir liko Lietuva 
menkai reprezentuojama.

KENO ŽYGIO TEN PRITRŪKO?
Abiejų dienraščių nurodyti 

faktai yra toki iš kurių darytum 
išvadą, kad kai kas valdžios i- nei knygų. Bet yra latvių. Taip 
staigose nori sudaryti Įvykius, pat Vatikano paviljone, vadina- 
lyg Baltijos valst. yra Sovietų manio "Civitas Dei’. pasigenda- 
Sąjungai jau pripažintos. Sun- ma žinių apie Lietuvos Bažny- 
ku suprasti, kaip pareigūnai ga
lėjo siūlyti Lietuvos atstovui pri
siimti sovietine vėliavą. Gerai, 
kad tai atmesta.

Tačiau randam ir kitokį fak- 
A. Papievio. Abiejuose straips- tarptautinėje parodoje Briu

sely. Ten Amerikos paviljone 
spaudos skyriuje nėra lietuviš
kos

to. kas lietuviui patriotui rei- 
kaling padaryti.

Lietuviu žygio pasigenda
Naujienose gegužės 26 M. 

Jauniškis rašo, kad Minnesotos 
šventėje "kai kurios tautinės 
grupės tą progą realiai Įvertino 
ir pasirodymam tinkamai bei 
rūpestingai pasiruošė. Dalis pla
tino specialiai išleistus informa
cinius lapelius. Iš pabaltiečių to
kius lapelius išleido, berods, tik 
estai. Tame iliustruotame lape
ly jie labai kondensuotai nušvie
tė Estijos praeiti, jos dabarti-

• Amerikos sprausminis lėk
tuvas gegužės 16 padarė naują 
greičio rekordą — 1.404 my
lias per valandą. Lig šiol rekor
das buvo 1.207.6.

• špitebergeno salyno pie
tinė dalis kyla iš vandens 
kasmet po 2.3 cm., tuo tarpu 
Anglijos pietinė rytinė dalis 
smunka i vandeni.

niuose norima Įrodyti, kad LF
nariai

Šių 
proga 
faktą, 
velyki 
inasis

nori griauti ALTĄ, 
straipsnių pasirodymo 

leiskite išryškinti vieną 
Kai šeštadieni prieš At- 
Chicagojc ALTO vykdo- 

____ komitetas pakvietė spau- 
gėjų buvo pasiūlyta jam sėsti į (|os žraoncs pasitarti Bostono 
atvirą automobili papuoštą vė- kongreso propagandos reikalu, 
liava su kūju ir pjautuvu. I>enkių kviestųjų spaudos dar- 

‘Tai ne fnano krašto vėliava, buotojų tarpe buvo ir du fron- 
užprotestavo Juozas Kajec- tihinkai — St. Daunys ir šio 

kas ir atsisakė sėsli. Tada šofe- laiško autorius. Po pasitarimo 
ris nutraukė sovietine vėliavą alui frontininkai iš širdies kilx» 
niro masinos, ir nesusipratimas j Bostono kongreso propagan- 
būvo likviduotas Anot “The dos darbą. .Tadgi. kai frontinin- 
Mrnneapofis Star". tada "lietu- kai AI.Tui reikalingi, jie mielai 
vis nusišypsojo ir suliko toliau jungiasi į talką. Regis, panašus 
važiuoti". straipsniai kaip M. Poškos ar A

Draugi,, naginlauiaš Lietu. Papievio Bostono kongresui ium- 
vos* atstovo etgesi. pastebi, kad <,os '“’a’nes 
"dažnai mes dėl nedrąsos ar dėl VI. Būtėnas,

Chicago, III.nrapsižniretimo nepadarome

spaudos — nei laikraščių

čios likimą. Bet apie kitų paverg
tų kraštų, tarp jų ir Latvijos, 
esančios tokioje pat politinėje 
padėtyje, bažnyčias yra. Vadi
nas. čia kaltės neteks skirti nei 
Amerikai nei Vatikanui, o kas 
nors kitas tuo nepasirūpino, ar
ba. anot "Draugo' neapsižiiirė- 
jo

VVALTER P. REUTHER. automobiliu darbo umjv prezidentai, 
dabar veda derybas su kompanijom.



Rūpestis knygos kultūra
Aidų žurnalo 4 nr. apžvalgų 

skyriuje dr. jonas Grinius at
spausdino ilgoką straipsnį — 
“Amerikos lietuviška knyga Eu
ropos viešumoje”. Dr. J. Grinius 
buvo vienas iš komisijos narių, 
kurie atrinko lietuviškas 
knygas Frankfurto tarptautinei 

■ knygos mugei, kur pirmiausia 
žiūrėta knygos išorės, jos este
tikos. Taip straipsnio autorius 
padaro nemažų priekaištų lie
tuviškai knygai.

Nekartodami ištisai dr. J. Gri
niaus minčių, turime pasakyti, 
kad. daugelis tų priekaištų yra 
teisingi. Juos galime pašalinti, 
padėdami daugiau rūpesčio ir 
pastangų. Kita priekaištų dalis, 
deja, mums neįveikiama* Ame
rika turi senas knygos spausdi
nimo tradicijas, tai pro jas pra
silaužti beveik neįmanoma.

Komercija
Amerikoniškos knygos pro

dukcija nulėmė komercija. Čia 
vadovaujamasi ne estetiniais 
principais, bet nuogu bizniu: no- 

' rimą kuo greičiau ir pigiau kny
gą atspausdinti ir kuo daugiau 
uždirbti. Todėl čia ir. knygų vir
šeliai piešiami ne tokie, kaip 
Europoje. Čia spalvos rėkia, pats 
piešinys taip išryškintas, kad 
griūte griūva laukan. Visa tai 
turi pritraukti pirkėją.

Tos tradicijos veikia ir lietu
viškosios knygos leidėjus. Ir jie 
yra pajungti komerciniam mo
mentui, nes darbas čia brangus. 
Reikia taupyti ir taupyti, kad 
būtų galima knygą išleisti ir

čių redaktoriai, taupydami dar
bą ir medžiagą, pasiduota pa
gundai perkrauti. Puslapius mū

žmonėse paskleisti.
Mes neturime tokios rinkos, 

kaip< amerikiečiai, tai taupy
mas yra dar didesnis: dedame ’ ryte išmūrija, negalvodami, kad 

žmogų tai prislegia ir atstumia 
nuoknygos. Taupydami vieta, 
dažnai sudeda puslapyje tokias 
iliustracijas, kurios nesijungia. 
Tokiu atveju geriau mažiau, bet 
skoningiau. Įspūdis bus kur kas 
geresnis, ųei knygą perkrovus.

Iliustracijos
Spaustuvės turi nemaža senų 

klišių ir jas dažnai naudoja. Kli
šių gamyba čia labai brangi, 
spalvota su mūsų tiražais tiesiog 
neįveikiama. Tad taupydami 
mielai pasinaudoja senomis kli
šėmis, visai nežiūrėdami, kad jos 
ir nudilę ir ne to tinklelio. Kiek
vienas popierius turi savo kli
šių tinklelį, ir būtų labai gerą, 
kad spausdiniuose būtų jis iš
laikytas.

Tas įvairių tinklelių, nusidėvė
jusių klišių naudojimas tiesiog 
įgrįsta. Neseniai Brazilijoje pasi
rodė leidinys apie Lietuvos ar
chitektūrą portugalų kalba. Iš
leista tiesiog skandalingai. Kli
šės visokio plauko sumestos, at
spausta labai blogai. Kur dažų 
kliuvę^ kur tik vos prabėgom 
uždėta. Ir toks leidinys sklei
džiamas kitų tautų tarpe! To
kiem leidiniam reikia vieną kar
tą padaryti galą. Juk tai mūsų 
gėda! Įpraskime ir geriau klišes 
atrinkti. Tai sudarys kiek dau
giau išlaidų, bet bus kur kas ge
resni rezultati, knyga labiau pa
trauks žmogų ir labiau ją ęirks.

senas klišes, vartojame senus 
raidžių modelius.

Senos raidės
Pirmą kartą pamačiusiems 

Amerikoje leistas liet, kny
gas, tuoj akin krinta senoviškas 
raidžių charakteris, gremėzdiš
kai uždėti raidžių akcentai. Ne
priklausomoje Lietuvoje (ir da
bar okupuotoje) leidžiamoji 
spauda turi kur kas gražesnius 
ir įvairesnius šriftus. Tai supran
tama; didelis jų pareikalavimas 
įgalino įsigyti. Čia įvesti naujas 
raides su gražiais akcentais 
būtų didelis pinigas. Pavyzdžiui, 
ant didžiųjų č, ž, š, akcentai už
dedami, pačias raides sumažin- 
nant. Tai atrodo labai keista ir 
neestetiška, bet paKfeisti, deja 
negalima.

Laužymas
Reiktų visoms spaustuvėms 

tobulinti pačią spaudos techni
ką, supažindinti darbininkus su 
naujais spaudos pavyzdžiais; Da
bar spaustuvėse dirba nema
ža senų meistrų. Su jais susitar
ti gana sunku. Sako, taip dirbo 
prieš 30-40 metų, taip bus ge
rai ir dabar. Jie perkrauna, se
novišku būdu suspausdami lau
žo, laikosi įkyrios nuobodžios si
metrijos,visai neduodami pusla
piui atsigauti.

Perkrovimas
Tiek knygų autoriai, laikraš-

Noris čia prisiminti dr. V. Sruo
gienės “Lietuvos istoriją” Auto
rė įdėjo daug darbo, o leidėjai 
— kuo mažiausiai rūpesčio. Kny
gos popierius blogas, jis net kny
goje pakiečia spalvą, klišės la
bai neaiškai ir blogai atspaustos, 
sulaužymas ir knygos architek
tūra — archainė.

Spaustinimo technika
Knygos ir kiti spaudiniai 

spausdinami nuo plokščios ma
šinos ir ofsetu. Abidvi priemo
nės yra geros, tik reikia prižiū
rėti. šiuo atveju didžiausias prie
kaištas būtų, kad meistrai ne
prižiūri savo mašinų, neišlygi
na dažų, taip puslapiai išeina, la
bai margi: vienur uždėta dau
giau dažo, kitur mažiau.

Viršeliai ir aplankai
Jau ateina madon įrišti kny

gas į kietus viršelius ir užspaus
ti žibančias raides. Bet ir čia pa
sikliaujame tuo pačiu taupumo 
principu. Dažnai naudojame tas 
pačias raides, jų charakterius 
ir taip subanaliname knygos vir
šelį. Jei nesigailėtume kiek iš
laidų, pasidarytume naują klišę 
su geromis raidėmis ir visai gra
žiai atspausdintume.

Aplankams būtų galima pri
kišti sunkumą, grubumą, skonio 
trūkumą. Bet palyginę su ame
rikietiškomis knygomis, mūsų 
aplankai dar yra visai ramūs.

Tokie būtų didesni mūsų čia 
leidžiamų knygų trūkumai. Pa
dėję daugiau rūpesčio ir pastan
gų, juos lengvai pašalintume. 
Yra jau kelios leidyklos (Terra 
ir Liet. Knygos Klubas Chicag-o 
je), kurios atsidėję rūpinasi tuo 
klausimu. Jei ir kiti daugiau dė
mesio kreiptų, daugiau pasitartų 
su dailininkais, savo rūšies spe
cialistas, tai knygą visai skonin
gai išpuoštame. Gal reikėtų ko
kių paskatinančių priemonių, 
pavyzdžiui, atrinkti metų gra
žiausiai ir skoningiausiai išleis
tą knygą. Tai ugdytų žmonių 
skonį, kartu ir pačius leidėjus

, ... ~ skatintų prižiūrėti savo leidi-
Lietuvos archeologines iškasenos Leningrado' muziejuje nius

Leningrade (buv. Petrapily- cheologiai lengvai gali nustaty- tyrė daugiau kaip 200 Lietuvos 
je) yra didelis valstybinis muzie- ti senovės baltų ir slavų apgy- piliakalnių ir kapinynų, 
jus — ermitažas, į kurį nuo se- ventas vietas, spręsti apie jų

ANTANAS BARANAUSKAS ANYKŠČIŲ ŠILELIO DAINIUS
Kai žemaičiai brūzdė, Aukš- 

tačiuose tik vienas Strazdelis 
sudainavo dainelę, skirtą kai
mo paprastam žmogui. Paskui 
ilgesnį laiką buvo tyla Tik 19 
amžiaus viduryje iš Anykščių ši
lelio išeina jaunasis poetas — 
Antanas Baranauskas. Skambios 
ir gražios jo kanklės pralenkė 
ir Antaną Strazdą ir kitus anks-'- 
tybesniuosius poetus. Bet jis 
tuo nesusižavėjo. Jis tik jaunas 
uždainavo ir paskui pasitraukė. 
Išėjęs iš Anykščių, jis išėjo ir iš 
lietuvių literatūros.

kais, kurie formavo jo lietuviš
ką pasaulėžiūrą. Vienas lenkų 
kalbos profesorius kartą paskai 
toje išreiškė apie Adomo Mic- 
kevičaus “Poną Tadą, kad to 
kį veikalą galima parašyti tik 
lenkiškai, kad lietuvių kalba vi
sai netinka poezijai. Jaunojo 
klieriko ambicija pasijuto už
gauta, ir jis pradėjo rašyti lietu
viškai “Anykščių šilelį’, norė
damas įrodyti, kad ir lietuviš
kai galima gražiai ir sklandžiai 
eiliuoti.

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS

no carai telkė Europos meno papročius, 
turtus. Papildė jį ir bolševikai

Žymią vietą užima radiniai

. , . . „ t . Svarbiausia Lietuvos praeiti
pirktais ir užgrobtais ekspona- liečianti archeologinė medžiaga 

dar nėra išstatyta muziejaus sa-
Tarp šių daugybės ekspona- lėse. Ji saugoma specialiuose 

tų randame ir nemaža Lietuvos fonduose. Jų yra apie 2,000 re- 
archiologijos iškasenų. Pirmykš- čiausių archeologinių iškasenų. 

Ir kaip jie ten atsidūrė Lenin
grado muziejuje?

Lietuvos senove rimtai susi
domėta tik XVII amžiaus pabai
goje. Tačiau tuo metu nuosek
liam moksliniam darbui trūko 
specialistų ir lėšų. Tuo metu 
kaip tik Lietuvą okupavo Rusi
ja. Nemaža trukdė- ir caro val
džia. Vėliau Lietuvos praeitį 
ėmėsi tyrinėti ir Petrapilio mok
slinės įstaigos, 1846 įkurta ar
cheologinė draugiją. Ypač 19

tės buities ir kultūros skyriuje 
yra saugoma 27 akmeninių strė
lių antgalių kolekcija. Archeo
logai joms priskiria maždaug 
1000 metų prieš Kr. šios strė
lės suratsos Lietuvoje rusų 
mokslininkų maždaug prieš 60 
metų.

Ketvirtojo — šeštojo amžiaus 
po Kr. skyriuje, kur sudėti dar
bo įraniai bei ginklai, yra eks
ponatų iš akmens, kaulo ir žal
vario. Jie surasti Dūkšto, Pet-
rašiūno, Trakų ir kai kuriose ki- amžiaus gale ir 20 pradžioje pa
tose Lietuvos vietovėse. Radi- daryta nemaža tyrinėjimų. Vien 
nių tarpe ypač daug keramikos 1898, 1905 ir 1908-1912 m.m. 
pavyzdžių. Iš tos keramikos, iš V. Nagevičius J. Abramovas, L. 
piešinių ant puodo sienelių, ar- Krživickis ir kiti aplankė ir iš-

lietuvių neįveiks šiaurės sūnus. 
Jis pranašauja Lietuvos, pabu
dimą, jos išsilaikymą, pasisako 
už jos tvirtus ryšius su Bažny
čia. Jo posmai “Neįveiksi, sū
nau šiaurės” vėliau buvo pri
imtas kaip revoliucinis šūkis, 
stiprinąs pasiryžimą kovoje dėl 
katalikybės ir dėl lietuvybės.

Didžiausios jo kūrinys tai 
“Anykščių šilelis”. Tai ištisa 
poema, skirta gamtos grožiui, 
jos nuostabiam pabudimui. Per ■ 
šią aprašomą gamtą spindi ir 
kitas gilesnis gyvenimas. įžvel
giama ir Lietuvos tragiką, kad 
tas gražusis Aykščių šilelis su- " 
nyko. Savo poetiniu pajėgumu 
tai yra vienas iš gražiausių 19 
amžiaus kūrinių.

Dar yra vienas įdomus kūrinis 
“Pasikalbėjimas giesmininko su 
Lietuva’, kurioje poetas išsako 
savo pažiūras apie lietuvių tau
tą ir jos kultūrą. Jis jau buvo 
paveiktas naujų pažinčių, jau 
budo jo įvairūs polinkiai, tad 
šiame ilgame eilėraštyje jis lyg 
atsisveikina su senąją lietuviš
ka kultūra, ja nebetikėdamas. 
Ją galima išsaugoti tokią, kokia 
yra, bet poetas nemano, kad ją 
galima toliau ugdyti ir ant jos 
pagrindų statyti tautos kultūrą. 
Nors jis ir nusistato prieš po
nus ir dvarus, bet jis sunkiai 
skiria lenką nuo lietuvio. Taip 
jis nuėjo į lenkišką kultūrą, ne- 
prisidėdamas prie lietuvių tauti
nio atgimimo, nepasidarydamas 
tautos pranašu. Tačiau jo poezi
ja dėl to savo įtakos nei vertės 
neprarado. Ji buvo plačiai dai
nuota lietuvių tautoje, jo gies
mės buvo giedamos bažnyčioje, 
nes tai buvo gyvas žodis apie 
Lietuvą.

Antanas Baranauskas, gimęs 
1835 ir miręs 1902, buvo reta as
menybė. Jo asmenyje susigrū
mė dvi kultūros — lietuvių ir 
lenkų. Jaunystė priklausė pir
majai, o kai subrendo— jį nu
sinešė lenkai.

Baigęs Rumšiškių mokyklą, 
jis kurį laiką tarnavo Žemaiti
jos įvairiose vietose kaip vals
čiaus raštininkas. 1856 metais į- 
stojo į Varnių kunigų seminari
ją, kurioje išbuvo tik dvejus 
metus. 1858 jis buvo pasiųstas 
į Petrapilio kunigų akademiją. 
Vėliau profesoriavo žemaičių 
kunigų seminarijoje, perkeltoje 
Kauną. Buvo paskirtas seinų 
vyskupu.

Būdamas Varnių seminarijoje, 
jis susidūrė su lietuviais klieri-

Jaunystės metai, atsiskyrimas 
su Lietuva, išvažiuojant studijuo 
ti į Petrapilį, įkvėpė poezijos, ir 
jis sukūrė visą pluoštą dainų, 
giesmių. Vėliau profesoriavo ir 
kaskartą tolo nuo literatūros, 
leisdamas įsigalėti savo pomė
giams. Kaip vysk. M. Valančius 
visą laiką ėjo su gyvenimu, darė 
tai, kas būtiniausia, taip vys. 
A. Baranauskas — darė tai, kur 
traukė jo širdis. Taip jis neju
čiomis tolo nuo lietuviškojo kai
mo. Kai 1883 metais išleido Auš
rą, kai prasidėjo tautinis lietu
vių atbudimas jis jau nebesupra
to jaunosios kartos. Vadino tai 
paika litvomanija, pasisakyda
mas daugiu už unijinius ryšius 
su lenkais. Nevertino jis tada no Strazdo gyvenimo, antrąja 
ir savo jaunystės poezijos, nors laida išleido Vagos leidykla. 200 
žmonės jo dainas dainavo. Su psl., kaina nepažymėta. Dar bus 
didele aistra jis įsitraukė į ma- antras tomas.
tematikąi Neturėdamas mate- .... , . .
matimo pasirengimo, jis sugai- ... ...šo daug laiko tiems dalykas. S"'‘ ’

Visi lietuviai dailininkai, Kiekvienas parodos daly- kurie buv0 seniai anomi įj. akloje rengtos Lietuvos arčiu- 
, , . tekturos parodos proga. 28 psl.ne viena formule ir r. - . - gausiai iliustruota.

A.D.

Atsiysta paminėti
Kazys Plačenis — Pulkim ant 

keliu...., romanas iš kun. Anta

A.D

PRANEŠIMAS DAILININKAMS

Ateitis, 5—gegužės nr. Rašo: 
A. Nockiūnas, MIC —Bažnv-

V. Nagevičiaus, kuris Rusų Ar
cheologinės draugijos lėšomis Visi lietuviai dailininkai, Kiekvienas parodos aaiy- kurie buvo seniai žinomi. Jis iš- 
1909-1910 m. vykdė Žemaitijos gyveną laisvame pasaulyje, vis drauge su informacijo- rado
piliakalnių kasinėjimus Senkai- Y1"3 kviečiami dalyvauti PIR- mis prisiunčia $ 5 dol. mo- džiaugsmingai giedojo padėkos
čiuose, Pryšmantuose, Gargž- NIOJE TARPTAUTINĖJ.fci kestį parodos išlaidoms pa- aiccmp n vėliau luhai nusiminė Viktoras Gidžiūnas Šv. Ka
riuose, Kartenoje, Kretingos a- 
pylinkėse. Jis surinko apie 500 
eksponatų. Tai ginklų, papuoša
lų. darbo įrankių, keramikos iš
dirbinių pavyzdžiai. Išliko ir 
rusų archeologų J. Abramovo 
senienų rinkiniai. Jie aptikti 
1909 ir 1910 metais įvairiose 
Panevėžio apskrities vietose ir 
Malatiškiuose. Jis perėmė ir Ra- 
ginėmų pilakalnio iškasenas — 
sidabrines ir žalvarines apyran
kes, grandinėles, kirvukus, karo
lius ir kit.

Ermitažo fonduose yra ir kai 
kurie Lietuvoje dirbusio archeo
logo V. Šukevičiaus radiniai.

Visa senoji medžiaga ruošia
masi muziejuje išstatyti.

MOJĘ TARPTAUTINĖJE kestį parodos išlaidoms pa- giesmę, o vėliau labai nusiminė
LIETUVIŲ DAILĖS PARO— dengti. Neatsisvelgiant į tai, kad tokia formulė jau seniai zimeras, Tėvų pranciškonų lei-
DOJE, kurią rengia P. L. ar darbai jury komisijos bus surašyta. dinys religinei kultūrai skleisti,

48 psl.. gausiai iliustruota šv. 
Kazimiero gyvenimo ir jo ap
linkos vaizdais.

Bendruomenė P. L. B. Sei
mo proga New Yorke, River- 
side muziejuje.

Paroda atidaroma š. m. 
rugpiūčio 28 ir tęsis iki rug
sėjo 22. Parodoje bus išsta
tomi tapybos, grafikos ir 
skulptūros darbai. Kiekvie
nas dailininkas parodai pri
siunčia ne daugiau 5 darbų; 
dailininkai, dirbą keliose 
technikose (tapyboj, grafi
koj, skulptūroj) prisiunčia 
taip pat tik 5 darbus. Tapy
bos ir grafikos darbai turi 
būti tvarkingai įrėminti; gra
fikos ir tapybos darbai po- 

V.N. pieryje, turi būti įstiklinti.

priimti, ar ne, šis mokestis 
nebus grąžinamas. Mokestis 
siunčiamas čekiu arba paš
to perlaida, A. Kašubos var
du.
tus,

Vertė jis ir šv. Raštą į lietu
vių kalbą. Lyg koks viduramžių 
esketas net atsiklaupęs rašė, bet 
ir čia pavargo plunksna, ir šv. 
Rašto neišvertė. v. ......................„ .cios žymes. Alfa Susmskas — 

Tačiau lietuvių literatūrai už- Sučiauptam lūpom ir užmerk- 
tenka ir jo jaunystės indėlio. 
Skaidria poezija jis praturti
na skurdžia 19 amžiaus vidurio 
literatūrą. Su romantiniu susi
žavėjimu jis rašo “Sainų daine
lę, kur susižavėjęs apdainuo.- 
ja Lietuvos praeiti, jos didybe ir 
grožį. Išvažiuodamas Į Petrapi- 

Informacijos, mokestis ir Ii. jis pravirksta griaudžiais pos- 
nuotraukos siunčiami nuro- mais ir tuoj atsigavęs sako, kad 
dytu adresu, darbus tiktai 
jau išsiimtus; jei darbai pri
statomi tiesioginiai, užkly- 
juotame voke perduodama 
priėmėjui. Darbai turi būti 
įpakuoti dėžėse. tinkamai 
paruoštose naudojimui dar
bus grąžinant, ir aiškiai pa
žymint, kur dėžės atidaryti.

Darbų prisiuntimo laikas 
ir adresas bus paskelbti spau
doje netrukus.

Darbų persiuntimo išlai
das į parodą apmoka siuntė
jas; darbai grąžinami rengė
jų išlaidomis. Komitetas ne
turi galimybių darbus ap
drausti ir prašo suintere
suotus dailininkus drauda 
parodos metu pasirūpinti in
dividualiai. Grąžinant dar
bai bus rengėjų apdrausti. 

Pakvietimai dalyvauti pa
rodoje nei individualiai nei 
organizacijoms nebus siun
čiami.

Parodos renginio komisija: 
V. Virgirda. V. K. Jonynas. 
A. Kašubicnč. V. Kašubu.

šio mokesčio neprisiun- 
darbai nebus svarstomi. 

Drauge su informacijo- 
dailininkų prašome pri-nus 

siųsti ir siunčiamų darbų 
nuotraukas. Nuotraukų ki
toje pusėje turi būti pilna 
informacija, nes nuotrau
kos numatomos naudoti 
spaudai ir katalogui. Nuot
raukos nebus grąžinamos.

tomis akimis. V. Vygantas — 
Pax Romana planai. J. Baužys
— Jaunimo centras ir lietuviš
kos ”gengės' Chicagoje. St. Yla
— ateitininkų veiklos formos
— Šventės. Iš dailiosios litera
tūros atžymėtini: Pr. Naujokai
tis — Pavasaris grįžta; pluoštas 
jaunųjų poezijos, apžvalgos ir 
kit.

ir

Epuč^s pavasari

Įskaitant rėmus, paveiks
lo plotis negali būti dides
nis kaip 52 coliai. Skulptū
ros darbai turi būti pato
gūs ekspozicijai ir sverti ne 
daugiau 250 svarų.

Kiekvieno darbo kitoje 
pusėje turi būti gerai pri
tvirtinta sekanti informaci
ja:

1. Autoriaus vardas ir pa
vardė.

2. Pilnas adresas.
3. Darbo pavadinimas 

technika.
4. Kaina (arba NFS — 

not for sale).
5. Darbo eilės numeris.
Šios informacijos sudaro

mi du papildomi egzemplio
riai, kiekviename surašant 
visus darbus pagal numera
ciją, ir prisiunčiami atski
rai laiške parodos komitetui 
sekančiu adresu: A. Kašubu. 
104-05 217 st.. Jamaica 29. 
N Y

R. Viesulas. P. Lapė. K. žo- A. Baranausko klėtele Anykščiuose. Šitoje kistcHje rate 
romskis. A. Pakalka. ' -Anykteių tiieif".



Lietuvių šalpai naujų’kelių beieškant
Išemigravę į Įvairius kraštus 

ir jau stipriau Įsikūrę, mūsų tau
tiečiai, atrodo, vis mažiau be
prisimena kitus savo tautiečius, 
palikusius skurde. Pavyzdžiui, 
V. Vokietijoje pasilikę lietuviai, 
kurie daugumas dėl silpnos svei
katos negalėjo išemigruoti Į 
materialiniam gyvenimui pato
gesnius kraštus, tvirtina, kad 
juos pažįstamieji iš užjūrio jau 

. beveik visai užmiršę. Pradžio
je esą atsiųsdavę ir siuntinių ir 
kokį dolerį Į laišką kartkartėm 
Įdėdavę, o dabar jau ir per di
džiąsias šventes, ne tik mate
rialinės paramos nesuteikia, bet 
net ir laiškų neparašo.... Kaip 
paradoksaliai visa tai skamba: 
kai emigravusieji į užjūrius vis 
stipriau įsikuria, tai varge pali
kusius, lyg susitarę, vis labiau 
užmiršta. Kai kam gal atrodo, 
kad V. Vokietijoje likusiem jau 
nebloga, nes ten gyvenimas la
bai pagerėjęs; V. Vokietija sa- dėjo. Skaudu yra tai konstatuo- 
vo gerove pralenkianti visas 
Europos valstybes

Taip V. Vokietijoje gyveni
mas labai pagerėjęs ir dar gerė
ja, tačiau tik tiem, kurie dirba, 
kurie yra pajėgūs.

Per keletą paskutiniųjų me
tų daugelio kasdieninio varto
jimo prekių ir maisto kainos V. 
Vokietijoje žymiai pakilo. Tai 
nesudaro didelio rūpesčio dir- 
bantiesiem, nes jiem atlygini
mai per tą patį laiką proporcin-

. gai dar labiau pakilo. Tačiau aukų rinkimą su mums taip 
priešingai yra su bedarbiais

-besveikačiais, nes.jiems teikia
ma valstybės pašalpa liko veik 
ta pati — labai mažytė. O tai 
reiškia, kad skurstantiem skur
das, prekėm ir maistui pabran
gus, dar labiau padidėjo — tai 
liečia ir daugumą likusių lietu
vių.

Jei ir pažįstamieji užjūriuose 
juos jau užmiršo, tai jų būklė 
tikrai nepavydėtina. Vienintelę 
paramą ir drauge paguodą jiems 
vis dar teteikia Balfas.

Galima iš dalies suprasti ir 
šelpėjus: per eilę metų pabodo 
jiem Vokietijoje likusieji. Juo didelė ir Įspūdinga procesija, je. 
lengviau jiem dabar pasiteisin- kuri prasidėjo iš naujos parapi- 
ti. kai atsirado galimybė siųs- Jos salės. Miesto gatvėmis žygia- 
ti siuntinius į Lietuvą. Siunčia vo skautės, parapiečiai ir šių pa- 
į ten siuntinius giminės, siunčia rapijų sodalietės: vietinės, šv. 
ir pažįstamieji Visas kraštas be- Liudviko — Maizeville. šv. Juo- 
galiniam varge, žmonės beveik zaP° ~ Mahanoy City. šv. Pran

ciškaus — Minersville. švč. Jė-

AR VOKIETIJOJE LIKUSIEJI GALI APSIEITI BE SALP 
OS? KO LABIAUSIAI SAUKIASI LENKIJOJE LIETUVIAI? 
PAGALBOS LAUKIA IR SIBIRE. AR BIRŽELIO MINĖJIMUS 

NEREIKIA PAVERSTI AUKA BALFUI?

galima jais nesusirūpinti? Juk 
būtų tiesiog nusikaltimas jiems 
nepagelbėti...

Juo blogiau, kad'Lenkijos plo
tuose pasklidę lietuviai mažai 
kuris beturi giminių ar pažįsta
mų Vakaruose; jiems vienintelė 
viltis belieka Baltas.

Truputį prasivėrus geležinei 
uždangai, šelpiamųjų skaičius 
labai pašoko. Iš suminėtų atve
jų matyti, koks be galo platūs 
yra šiuo laiku darbo laukas Bal
fui, kiek daug ištiestų rankų lau
kia Balfo paramos, kaip dar nie
kad iki šiol! O nežiūrint viso to, 
Balfo ištekliai nei kiek nepadi-

ti. Reikia kas nors daryti, reikia 
ieškoti naujų kelių, kad Bal
fui aukotojų skaičius didėtų ir 
kad aukotų didesniem sumom.

Nevalia pavargti šalpoj srity
je, nevalia šiam reikalui apma
rinti sąžinę!

Naujų kelių beieškant, prisi
mena Tautos Fondo nusistoju
si tradicija — rinkti aukas Va
sario 16 minėjimų metu. Nors, 
atrodo, labai neskanu sujungti

brangia švente, ir daugelio reiš
kiamas nepasitenkinimas galima 
suprasti. Tačiau vis dėlto aukų 
rinkimas yra. pateisinamas, nes

Lietuvos nepriklausomybės 
dieną aukos renkamos siekti pa
čios Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti ar lietuvybei palaikyti.

Atitinkamos dienos nemažiau 
reikalinga ir Balfui. Balfo vajui 
skirtųjų dienų JA valstybėse 
permaža. Tuo būdu Balfo surink
tos aukos, šalpos plotam padi
dėjus, vargiai bepatenkina ir mi
nimumą. Yra būtina, kad Balfui 
aukotų ne tik JAV gy vena lie
tuviai, bet ir visame pasaulyje 
išsisklaidę mūsų pajėgesnieji 
tautiečiai, nes toks Įsipareigoji
mas visus vienodai liečia.

Tragiškųjų birželio įvykių su
kaktis jau čia pat. Ji yra mini
ma vienu laiku viso laisvo pa
saulio lietuviu. —

Kas žino, gal ir tas užmirštasis 
yra mūsų artimesnis ar tolimes
nis giminė, o kiekvienu atveju 
jis yra mūsų bendros šeimos —- 
mūsų tautos narys! Kalbame 
apie didelę grėsmę lietuvybei 
išlaikyti ir ieškome būdų, kaip 
tai grėsmei pasipriešinti.

Ateityje patirsime, kad Balfo 
šalpa buvusi, gal būt. net pats 
svarbiausias veiksnys lietuvybei 
išlaikyti.... Iš to viso išvada aiš
ki: kiekvienas pasiturintis lietu
vis turėtų aukoti Balfui (kas ga
li — kuo daugiau)! O birželio 
tragiškųjų įvykių minėjimo die
na tebūna drauge ir Balfui au
koti diena! Komitetai, ruošian- 
tieji birželio įvykių minėjimus, 
turėtų jau šiais metais minėji
mo dieną pravesti drauge ir 
rinkliavas Balfui.

Birželio Įvykių sukakties mi- - 
nėjimo diena kaip tik ir tiktų 
rinkliavoms Balfui visame pa
saulyje, nes tą dieną prasidėjo 
baisieji sovietiški trėmimai, bai
siosios mūsų tautiečių kančios 
ir vargai;

juk Balfas kaip tik ir stengia
si pagelbėti dėl sovietų režimo 
Į vargą patekusiem tautiečiam. 
Todėl skelbkime birželio Įvykių 
minėjimo dieną drauge ir Balfui 
aukų diena visame pasaulyje! 
Ir aukokime uoliai! Tas žygis la
biau įprasmintų ir pačią birže
lio įvykių sukaktį, ir rodytų mū
sų bent auka dalyvavimą kitų 
mūsų tautiečių varge. Dau
guma mūsų, gyvenančių Vaka
ruose. remia savo artimuosius 
ar pažįstamus. Tačiau per aukas 
Balfui susilauks paramos ir tas 
vargstąs tautietis, kurs jokios 
paramos iš kitur nesusilaukia.

SHENAADOAH, PA.
Sodaliečię diena

Gegužės 11 buvo apskrities 
sodaliečių suvažiavimas Frack- 
ville. Pa. Buvo suorgainizuota

niai. sodalietės. parapiečiai. Bu
vo apvainikuota Marijos statu
la. Procesija atžymėta Marijos 
apsireiškimai Liurde ir Šiluvo-

Aukštesnės mokyklos

ELI

visi ligoti. Oi. kiek daug ten rei
kia įvairiausios paramos! Tačiau zaus širdies — Ne\v Philadel- 
ne visi likusieji krašte turi už- J>hia, šv. Vincento — Girard- 

—laisvuose Vakaruo- ville. šv. Jurgis — Shenandoah. 
se giminių ir pažįstamų, iš ku- Pa.. Po jų ėjo vienuolės, kunigai. 

Buvo nešame ir Marijos statu
la.

Jūriuose

rių gauna paramos; dauguma 
negauna....

Ir čia Balfas pirmoj eilėj ieš
ko kaip tik tokių, kurių nieks ne
sušelpia; ir jiems Balfas lieka 
galbūt vienintelė paguoda.

Balfo siuntos pasiekia ir Sibi
ro taigose išblaškytuosius mūs 
kankinius: ir ten ne vienam nuš- 

* luostyta ašara, sustiprinta svei
kata, gal gyvybė išgelbėta.

j R- 1

KAP. E. L. BEEOING tam. tikru prietaisu bando, kaip žmogus 
gali pakelti dideli rgeiti.

MOKSLEIVIAI ATAKUOJA PATERSONO MIESTO MER|

šešiuose Paterson. N. J. auk
štesniųjų mokyklų laikraščiuo
se pasirodė atviras laiškas, ad
resuotas miesto merui Edvvard 
J. O’Byrne sekančio turinio: 
“Mes, miesto aukštesniųjų mo
kyklų laikraščių redaktoriai, at
stovaują 8.000 jaunuolių, ra
šome Jums ši atvirą laišką. Mes 
susirinkome drauge ir, nuošir
džiai išdiskutavę nešvarios li
teratūros, sloginančios mūsų 
miestą, problemą, pateikiame 
Jums šią peticiją:

"Atrodo, viešpatauja populia
ri nuomonė, kad jaunimas yra 
prielankus nešvariai literatūrai. 
Tačiau mes norime nušluosti 
šią nuomonę, pabrėždami, kad 
nešvarią literatūrą jėga bruka 
jaunimui savanaudžiai, pinigų 
siekia leidėjai per savo agentū
ras ir platintojus. Jauni žmonės 
nėra nė vienos tokios agentū
ros savininkais ar administra
toriais.

audra. Buvo surinkta daugiau, 
kaip 17.000 parašų, reikalaujan
čių referendumo. Visi buvo tik
ri. kad referendumas išspręs šį 
jautrų klausimą, bet miesto va
dovai referendumo neprileido.

Pijaus XII aukšt. mokykloje. Su 
šia peticija, pasirašyta visų laik
raščių leidėjų, visų viešųjų ir 
privačių aukštesniųjų mokyklų 
jaunimas vieningai ėmėsi akci
jos. Moksleivių delegatas pareiš
kė. kad “lai visi žino, kad mes Kažin ar ir šiuo kartu, kai jauni- 
nenorime tos rūšies literatūros. 
Niekas, nekreipia i įstatymus dė
mesio. todėl mes manome, kad 
atėjo laikas mums patiems veik
ti.”

Laišką—peticiją su komenta
rais atsispausdino ir kita vie
tos spauda. Atrodo, kad ir dien
raščiai. ypač "The Morning Call” 
griebsis atakuoti vietos merą. 
Gal tai privers imtis griežtesnės 
akcijos ir gal ši banga nuriedės 
per visą. Nevv Jersey. o gal dar 
ir plačiau. Būtų pats laikas iš
šluoti spaudos šiukšles iš laik
raščių kioskų visoje Amerikoje.

Pastebėtina, kad miesto me
ras šiemet jau pakliūva į antrą 
ataką.

mas išeina organizuotai, reika
laudamas ji apginti nuo spau
dos šiukšlių ir nemoralių kinų, 
miesto galvos neišgirs? O lietu
viai dar ta proga prisimena ir 
kitus dalykus: dabartinio mies
to mero du kartus duotus pa
žadus duoti lietuviui vietą “in 
the City Hali". To pažado niekas 
neprašė. Tai pono mero O’Byrne 
paties priešrinkiminis šūkis, ku
ris ir liko, kaip akmens sviesto 
Į vandenį pliumpterėjimas.

Lietuviams bado akis ir kitas 
dalykas: prieš pat šv. Kazimie
ro bažnyčią apleistas miesto so
delis. Dėl jo miesto vadovybė 
turėtų imtis kokios nors akci
jos.

IŠ VISUR
• Lietuvių diplomtų suva

žiavimas numatomas New 
Yorke pasaulio lietuvių sei
mo metu. Tikra data bus pa
skelbta vėliau.
• Fausto opera kurią pa

statė vyrų choras Chicago- 
jc. yra pakviesta gastrolėm 
j Clevelandą. Spektaklis nu
matomas rugsėjo 13 Maso- 
nic salėje.
• Stasys Baranauskas ge

gužės 31 koncertavo Omahos 
lietuviams. Koncertu rūpino
si E. Petrikonienė. kuri yra 
vietos choro valdybos pirmi
ninkė.

• Pirmyn choras Chicago- 
je rengiasi atžymėti 20 me
tų sukaktį, kaip jis 1938 me
tais lankėsi Lietuvoje. Ta 
proga rengiamas banketas 
įvyks birželio 8.
• A. Landsbergio dramą 

“Vijas gluosniuose”, kurią 
pastatė Chicagoje ryšium su 
šv. Kazimiero sukaktimi, ren
giamasi atvežti ir parodyti 
rytinėse Amerikos lietuvių 
kolonijose. Vienas ar du 
spektakliai numatomi ir New 
Yorke.
• Lituanus žurnalas, lei

džiamas Liet. Studentų Są
jungos ir skiriamas Ameri
kos bibliotekoms bei spau
dai. ruošiasi birželio mėn. iš
leisti naują numerį. Liet. 
Stud. Sąjunga visose dides
nėse lietuvių kolonijose stei
gia Lituanus žurnalui remti 
komitetus.
• Liet. Fronto Bičiulių 

antroji studijų ir poilsio sa
vaitė rengiama rugpiūčio 10 
— 17 d. d. Federacijos sto
vykloje prie Manchester. 
Mich. Stovykla skiriama Lie
tuvos 40 nepriklausomybės 
40 metų sukakčiai atžymėti. 
Studijų savaitės vadovu pa
kviestas dr. V. Majauskas.
• Janina Liustikaitč. solis

tė. atvykusi iš Romos, gegu
žės 18 koncertavo Sudbury. 
Orit. Jos koncerto klausėsi ir 
miesto burmistras.

Jurg. EžerietisMes visi skaitėme istorijas 
baigusiųjų iškilmės įvyko apie jaunuolius. įžiebiančius jau- 

i _ nimo nusikaltimus. Mes nesame
nustebinti, kad jaunimas taip 
dažnai Įvykdo sensacingus nusi
kaltimus. Visur, kur tik mes 
einame, mus užtvindo nešva
riausios reklamos, paveikslai, 
žurnalų straipsniai ir kartais net 
kinai. Mes esame tikri, kad Jūs 
pats žinote, kad beveik kiek
vienas žurnalų kioskas sklei
džia istorijas ir spaudinius, ku
rie verti tik tiek, kad apiplėšia 

žmogaus širdį ir protą. Jie gar
bina nusikaltimus, riaušes ir 
gašlumus. Ir blogiausia, kad 
dangtydamiesi laisvės kauke, jie 
gina ištvirkavimą.

Padėties rimtumą mes pabrė
žiame. Jūs. ponas mere. Jūsų pa 
dėjėjai ir rėmėjai, kaip ir mes. 
esate susirūpinę bendruomenės 
ateitimi. Praėjusiųjų dvejų me
tų laikotarpyje mes labai daug 

liūdime paliko sūnų ir 3 dūk- girdėjome kalbant apie -Pirm- 
yn. Paterson . Tačiau mes esa
me nuoširdžiai įsitikinę, kad kol 
nebus nieko padaryta sulaikyti 
šios tvirkinančios literatūros 
grėsmei, mes iš tikro nieko nie- 
kad nematysime, kaip tik —> 
"Atgal. Paterson". Tad valyki
me mūsų laikraščių kioskus ir 
kinus bendrai: Jūs leiskite nuo
status. o mes padėsime Jums 
juos vykdyti'.

Šio turinio laiškas pasirodė 
vienu laiku šiuose laikraščiuose: 
"The Tatler —- (’entralinėj

birželio 1. Visi dalyvavo mišio
se, bendroje komunijoje ir ben
druose pusryčiuose.

Staiga mirė
Gegužės 23 rytą staiga mirė 

Aleksandras Bublis. Jis vaka
rykščiai buvo išvykęs žvejoti, 
grįžęs nuėjo miegoti ir mirė šir
dies priepuoliu. Vielionis paliko 
žmoną ir du sūnus. Palaidotas 
gegužės 26 iš šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios.

Traukinys užmušė
Gegužės 25. lietingą ir miglo

tą rytą. Ieva Petusky. 70 metų 
amžiaus senutė, ėjo pro trauki
nį, kuris vežė anglis, ir buvo 
vietoje užmušta. Palaidota iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios ge
gužės 29. Ji kuri laiką buvo vi
rėja šv. Jurgio parapijos kle
bonijoje. o paskutiniu metu

Pirmoji buvo vadovaujama 
vietos dienraščio “The Morning 
Call". kai miestas nutarė likvi
duoti miesto ligoninę — parduo
ti ją su žeme privačiams asme
nims nugrovimui. Kilo didelė

PLB seimo parengi
mu tvarkaraštis

Procesija buvo pagerbta Mari
jos apsireiškimo 100 metų su
kaktis Liurde ir 350 metų Šilu
voje. Žmonės visi giedojo, ir 
giesmės per garsiakalbius bu
vo girdimos visame mieste. Už
baigimo pamaldos buvo didžiu
lėje naujoje salėje, nes joje dau
giau vietos nei bažnyčioje. Pri-

O štai, dar visai neseniai pra- taikytą pamokslą pasakė kun. 
sivėrė ir Lenkija, ypač joje esąs dr. B. Šimkus, šventė buvo gra- 
Suvalkų trikampis. Kiek daug ži ir Įspūdinga. Ją tvarkė vietos 
ten taurių lietuvių! Net nuo- klebonas. kun. S. Narbutas, ši gyveno pas savo dukterį. Nu- 
stabu: parapijos salė buvo pašventin-

materialini skurdą kenčia jie ta Philadolphijos arkivyskupo teris. Būdama jaunesnė dirbo ' 
didžiausią, o pirmoj eilėj krei- balandžio 27.
piasi į muj ©rašydami dvasios 
peno: lietuviškų vadovėlių, kny- $v’ Jur9’° parapijos procesija

katalikiškose draugijose, ypač 
veikė šv. Kazimiero rėmėju eilė- i J

įų, maldaknygių, lietuviškos buvo surengta gegužės 25 va- 
spaudos. Tiesiog graudu. Argi kare. Dalyvavo mokyklos moki-

ERNEST GREEN. 18. vienin
telis negras, baigęs Central 
High School. Little Rock. Ark. 
Kariuomenei saugojant mokyk
lą. tarp 600 baltųjų mokinių * 
buvę ir 9 negrai.

O.K. nustatė sekantį Seimo 
ir ta proga vykstančių parengi
mų tvarkaraštį’:

rugpjūčio 27 d., trečiadieni— 
7:30 v. V. Org. Komiteto priė
mimas Seimo atstovams.

rugpiūčio 28 d., ketvirtadienį 
3 v p.p. meno parodos atidary
mas Riverside muziejuje.
5 v p.p. kamerinės muzikos kon
certas ten pat.

rugpiūčio 30 d., šeštadienį—
3 v. p.p. iškilmingas Seimo posė
dis Statlcrio viešbutyje.
9 v.v. linksmavakaris ten pat. 

rugpiūčio 31 d., sekmadienį— 
10:30 v. ryto iškilmingos pa
maldos šv. Patriko katedroj. 
2 v. p.p. dainos — muzikos kon
certas Carnegie Hali salėje.
6 v.v. bankietas Statlcrio vieš
butyje.

Seimo darbo. |x>sėdžiai vyks 
rupgiūčio 28 ir 29 dienomis

• Detroite. Mieli.. gegužės 
25 lituanistinė mokykla už
baigė devintuosius mokslo 
metus. Mokykloje pirmą pus
metį mokėsi 53 berniukai ir 
56 mergaitės, antrą pusmetį 
— 49 berniukai ir 54 mergai
tės. viso buvo 103 mokiniai.

• Antanas šuopys. Bridge- 
porto gydytojas Chicagoje. 
staiga mirė. Jis buvo 51 me
tų. kilęs iš Sintautų vals
čiaus. mokėsi šakių gimna
zijoje. uoliai reiškėsi lietuviš
kos? organizacijose.

• Chicagos universitete lie
tuviai dailininkai buvo su
rengę parodą, kurioje dalyva
vo: P Augius. J. Bakis.' A. 
Dargis. A. Galdikas. V. Ignas. 
V. K. Jonynas. V. Kasiulis. 
V Petravičius. J Pivoriūnas, 
A. Valeška. R. Viesulas. T. 
Valius. V. Vizgirda. K. 2o- 
romskis.

S.R.

DEVINTASIS BALFO SEIMAS

Balfo direktorių nutarimu 
šiuo skelbiame, kad Balfo IX 
seimas šaukiamas 1958 lapkričio 
29. 30 Nevvarkc. N-I.

Darbo komitetui sutiko vado
vauti I. Jatulis, o garbės pirmi
ninku pakviestas prcl. Ignas 

. Kelmelis.
Seimo proga visi prašomi su

krusti. sutankinti gretas, susti
printi šaljros darbo žingsnius. 
Balfas yra vienintelė šviesesnė 
viltis daugeliui ne tik Vokieti
joje vargstantiems lietuviams, 
bet ir broliams — sesėms, ken
čiantiems Sibire ir Lietuvoj

Kan. J.B. Končius
Pirmininkas

Nora Gugienė

PHIL.A DELPHI JOS ŽINIOS
Šventoji valanda, ryšium su 

Philadelphijos arkivyskupo John 
F. O'llara paskirta maldos die
na už Lietuvių. įvyko birželio 
1 d. 3:30 v. p.p. šv. Petro ir Po
vilo katedroje.

Kaip ir kitų pavergtų tautų 
atstovai, lietuviai dalyvaus su 
savo tautine vėliava, pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Tai bus 
lyg ir priešbolševikinė demon
stracija. Visi kviečiami dalyvau
tiaukštesn. mokykloj. "The Ramb- Ukrainiečiai mini 25 metų su- 

ler" šv Jono Katedros aukšt. kaktį nuo priverstino ūkininkų 
mokykloje. "The Kam" 
Bosco aukšt. techniko-: mokyk
loje. "The VVorrior"—-šv. Bona
ventūros aukšt. mokykloje.
"The (’hips' šv. Juozapo irias įvyks birželio 8 d. I vai. po tiko ši tą iš savo atsiminimų pa-
aukšt. mokykloje, ir specialioje pietų Indepcndence Hali parke, pasakoti philadelphijiečiams;

laikas ir vieta bus pranešta vė
liau

Prof. Steponas Kairys Penn-
Don stiuirymo į kolchozus. Prieši- sylvanijos universiteto biblio- 

nanlis žemės atėmimui ir į kol- lekoje renka medžiagą sekan- 
chozus varynuii. I krainojc žu- čiai atsiminimų knygai. L. Brn- 
vo milijonai ūkininkų. Minėji- druomenės kviečiamas, jis sn-

ALIASKOS buvęs gubernatorius E r nes t Gruentng siūlo vėliavoje 
Nacionalinė Sekretorė trtetl 49 žvaigždelę — duoti Aliaskai valstybės teises.

"Bcn Echoes’ laidoje Bene- Prisimindami savo kraštų aukas, 
d reti nu akademijoje. Laiškas minėjime dalyvaus pabaltieėiai. 
bus dar atspausdintas tuoj pat vengrai ir kitos tautos Progra- 
"(’riferian’ Eastside aukšt. moję kalbės žymus amerikietis, 
mokykloje ir "Vora’ - prolesi- o trumpą žodelį tars ir tautų at
iloję auksl. mokykloje, o taip stovai. Dalyvaus ir ukrainiečiu 
pat artimiausioje laidoje "Eagle choras. Tikimasi, kad programa 
Light” Passair Popiežiaus truks mažiau nei valandą laiko

Bronė Gasparėnionė, šeštadie
ninės mokyklos vedėja. sirgu
liuoja ir jau trečią karią pagul
dyta ligoninėn

K.C

• Tėvų saleziečių bažnyčia 
prie Ceder Uike. Indiana, pa
šventinama birželio 15. šven
tinimo apeigas atliks vysk. 
V. Brizgys.

AR JAV Tl Rl?
1

Knyga apie £v. P’.j’.l N .ip
žvelgia l'> mūsų taikų šventoji 
įh'piežiaus gyvenini;!. iškelia j«>
.tpa-t.il'.ški-ja veikia.
k- piimoij enciklika, siekusi g--

ukr.ksči«»nini'.>'1«'> IS-
iiuai'.uis ir Sūkis Vi a
kriti Kristuje''

Kun. Jon.is Petrėnas knyga 
parengė su dideliu kruopštumu 
Jis surinko straipsnius iŠ kny
gų bei žurnalu. Straipsniu auto 
riai yra kun. dr. P. Gaidama
vidus. Tev. V. Gidžiūnas 
O.F.M.. J. E. vysk. V Brizgys. 
Irena Banaitvtė. kun. dr. T
Narbutas, dr. A. Maceina, kur. 
dr. K. Oliauskas. kun. dr. K
Rėklaitis. M.I.C.. kun. dr. J 
Vaišnora M.I.C.. S. Sužiedėlis

Klviuo \te;tts Kaina :: <lei 
l" m’ij’.i.iis si :-ki< su. a.!t" a 

ateitis
91b WillO»ghby Avr.,
Brooklyn 21. N. Y.

. ■
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ADM. HARRY O. FELT pa
skirt s JAV karinių pajūgj va
du Pacifike ir Tolimuosiuotc 
Rytuose. J s pakeičia pasitrau
kusį adm. Felix B. Stump.

NAL4 M0GHABGHA3. su saules akiniais, vadinamas “gene- 
ro'u”, su savo privačia kariuomene sto.o vyriausybės pusėje' ir 
kovojo su sukilėli :is.

Ponas Toks nusižiūrėjo gat
vėj poilsio reikalingą tipelį man
dagiai jį užkalbino:

— Ar galiu eiti stačiai prie 
reikalo? — pirma pasiteiravo.

Gavęs tipelio palankų sutiki
mą. ponas Toks tuo reikalu sta
čiai pradėjo:

—Sakyk man. gerasai žmo
gau. ar tamsta važiuoji atosto
gauti?

-—žinoma, važiuoju. — di
džiavosi. —Kurgi nevažiuosi!
Gi kūnas irgi nori atvangos, šį 
kartą ir padus pasvilinsiu saulu
tėj. kad lupsis it karnos.

— O kur lagaminas? — apsi
dairęs paklausė ponas Toks. — 
Turbūt jau traukiniu būsi nu
varęs?

—Ne. ne dabar. — sumišo 
tipelis. — Važiuoju atostogau
ti. tiesa, bet tik ne dabar, o kai 
gausiu atostogas iš darbovietės. 
Gal tai bus už savaitės, kitos. Ir 
dienos bus karštesnės.

—Vadinasi, —spyrė jį ponas 
Toks. — tamsta maišai' kortas 
ir nesiskaitai su žodžiais. Čia sa
kai važiuoji, čia vėl nevažiuoji.

— Aš važiuosiu, kada man 
patiks, — spyriavosi tipelis. 
Tamsta nekišk savo snapo į ki
tų privačius reikalus — karščia
vosi.

— Tvarka.—nusileido ponas 
Toks. — Aš neturiu jokio išskai
čiavimo žmones prievarta vari
nėti atostogų. Būk ir supūk 
mieste, jei nori, bet neturi tei
sės meluoti. Važiuoju, nevažiuo
ju; važiuoju, nevažiuoju....

— Sakiau, kad važiuoju už 
savaitės ar kitos! — įpykęs rė
kė tipelis. — Ar dar neaišku?

Gegužės 25 šv. Vardo draugi
ja pagerbė savo seniausius ir 
labiausiai nusipelniusius narius. 
Lietuvių Kat. Bendr. centras 
savo salėje surengė pasilinksmi
nimą ir vakarienę.

, Čia susirinko nariai su savo 
šeimomis. Seniausius narius, iš
buvusius draugijoje 25 ir dau- 

. giau metų, susodino prie gar
bės stalo. Tokių buvo net 23. 
Visi jie prieš 40 metų (1917 į- 
sikūrė ši draugija), kai draugi
ja dar žengė pirmuosius žing
snius. buvo pačiame stiprume.

— O kas man darbo! — įsirę
žė ponas Toks. — Važiuok kad 
ir už mėnesio, kad ir be jokio 
lagamino!....

Vienybės diegas
Jau seniai buvo daroma pas

tangų mūsų mažoje lietuvių ko
lonijoje dėl vieningos lietuviš
kos veiklos. Galų gale kartą pa
siryžta visiems bendrai veikti 
bendruose lietuvybės reikaluo
se.

Balandžio 26 buvo susirinkę 
LRKF ir Alto skyrių valdybų 
atstovai bendram pasitarimui. 
Išsiaiškinę vietos aplinkybes ir 
gyvybinius beturiu reikalus, su
sirinkusieji pasisakė už vieningą 
veiklą ateityje ir susitarė: visus 
lietuvių tautinius minėjimus ir 
bendrai aktualius reikalus dary
ti vieningai kartu; minėjimams 
surengti sudaryti bendrą komi
siją iš 6 asmenų; Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimuose surinktas aukas siųs
ti Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrui: minėjimams padarytas 
išlaidas skyriai padengs pusiau 
po lygiai: pirmas bendras mi
nėjimas Vasario 16-tos ateinan
čiais metais daromas pobažny- 
tinėje salėje, o dar kitas—Am. 
Liet. Piliečių Bendrovės salėje. 
— taip ir bus kaitaliojama kas
met: pirmoji minėjimų dalis pra
dedama bažnyčioje. Aptarti ir 
kiti smulkesni reikalai bei tvar
ka. .

rinkimas, kuris labai gražiai ir 
greit praėjo. Be jokių išsisuk- 
nėjimų išrinkta nauja skyriaus 
valdyba, kuri, reikia tikėtis, pa
darys tiek, kiek esamos aplinky
bės leis.

Pavyzdys jaunimui. Dažnai 
girdėti, kad, vartojant lietuvių 
kalbą, negalima gerai išmokti 
angliškos. Bet yra ir priešingu 
atvejų.

Šiomis dienomis Nonvoodo 
lietuviams buvo maloni staigme
na, kad Adelė Tumaitė Cham- 
ber of Commerce rašinio varžy
bose už savo darbą “Rusijos ir

Šautu rėmėju ratelis
Nesenai Nonvoode susiorga

nizavo skautų rėmėjų ratelis 
skautiškam jaunimui paremti. 
Jis liepos 6, 2 v.' p.p. Nonvoodo, Amerikos jaunimas” laimėjo pir- 
garžioje aplinkoje, AVilson St. 
Runeberg Hali, arti ežro ir vie
šos maudyklės, rengia jaunimui 
paremti gegužinę — pikniką. 
Pr ogramą —skautų laužą atliks 
Bostono skaučių Birutės drau
govė. Šios rūšies gegužinė bus 
pirmą kartą Nonvoode. Skautų 
rėmėjų ratelis tikisi, kad ne tik 
nonvoodiečiai, bet ir iš artimes
nių ir tolimesnių apylinkių gau
siai atsilankys ir parems pri
augantį jaunimą.

Balys Petronis su šeima at
vyko iš Venecuelos į JAV pas 
savo dėdę D. Razulevičių. Lai
kinai apsigyveno Petro Preibio 
namuose. 332 Sumner St. Nor- 
vvood. Mass.

mąją vietą. (Rašinį ištisai at
spausdino vietos amerikoniš
kas laikraštis.). Nereiktų stebė
tis, kad čia gimusi moksleivė 
būtų pasiekusi šio laimėjimo. 
Ji gi yra iš tremties atvykusi lie
tuvaitė ir pralenkė visus drau
gus amerikonus. Reikia ją svei
kinti ir džiaugtis.

Adelė Tumaitė aktyviai daly
vauja lietuviško jaunimo veiklo
je. lanko lituanistikos mokyklą 
Bostone ir yra baigusi Nonvoo
do aukštesniąją mokyklą

J.J.

pilni energijos. Dabar jie nusis
kundžia, kad laikas labai grei
tai prabėgęs, palikdamas vien 
gražius prisiminimus. Jau nebė
ra daug senųjų narių, kurie dir
bo draugijos ir parapijos nau
dai. Jų vardai likę tik draugijos 
knygų puslapiuose.

Vakaro vedėju buvo pats šios 
draugijos ir Liet. Kat. Bendruo
menės Centro' pirm. Andrevv 
Salvest. daugeliui žinomas lie
tuvis, visuomeninkas. o taip 
pat aukštas pareigas einąs New . retkarčiais 
Jersey valstybėje (valstybės 
gynėjo padėjas). Jis gražiai pra
vedė šį vakarą, leisdamas daug 
kam viešai pakalbėti. Pirmieji 
kalbėjo buvę šios draugijos pir
mininkai: K. Jaruševičius, A. 
Gerilis, K. Nekrošis, V. Grinevi
čius ir P. Velevas.

Kalbėjo vienas kitas ir iš tų„ 
kurie sėdėjo už garbės stalo kaip 
seniausieji draugijos atstovai. 
J. Svirnelis, ilgametis narys ir 
pirmutinis klubo vedėjas, trum
pai peržvelgė praeitį; A. Paliu- 
kaitis, bene seniausias draugi
jos narys ir ilgametis klubo dar
buotojas, sielojosi draugijos 
veikla ir ragino siekti dar di
desnės pažangos. Žodį tarė taip 
pat J. Paknis ir šio vakaro ren
gimo komisijos pirmininkas P. 
Gibas.

Dvasiem vadas kun. D. Pocius 
nušvietė, kiek nuopelnų ši drau
gija yra davusi parapijai. Nau
jos bažnyčios statymas didele 
dalimi priklausė nuo šios drau
gijos pažadų, moralinės ir me
džiagines paramos.

Gražiai buvo pasivaišinta ir 
pasidalinta įspūdžiais. Jaunie
siems buvo progos pasišokti.

Žvilgterėjus į salę, matėsi gru
pėmis susiskirsčiusius, šneku
čiuojančius ir besijuokiančius. 
Jie jau seniai šiame krašte, bet 
jų širdyse dar neužgesęs tėvy
nės ilgesys. Dar mėgina ir lie
tuvišką dainą traukti. Jaunieji 
jau nutolę nuo lietuviškųjų tra
dicijų. Jie mieliau sukasi ar try
pia šokių sūkuriuose, nei klauso
si senesniųjų pokalbių bei dai
nų.

Sveikintinas gražus draugijos 
valdybos sumanymas surengti 
toki vakarą. Buvo proga nors 

nariams susirinkti 
ir pasilinksminti ir tuo pačiu at
sigaivinti.

LAWRENCE, MASS.
Gegužės Karabenės vainikavi

mo apeigose dalyvavo Diane 
Dvvoske, Joan Lisauskas, Shir- 
ley Gobush, Mary Jerackas ir 
Helen Thomas. Jos yra uolios 
parapietės ir lietuviškų paren
gimų lankytojos.

"Evening Tribūne", Lawren- 
ce dienraštis, įsidėjo dvi nuo
traukas vaikų, vaidinusių Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselių mo
kyklos parengime .Parengimas 
buvo gegužės 18 parapijos sa
lėj. Vaidino mokyklos ir darže
lio vaikai. Dėl didelio žmonių 
skaičiaus vaidinimas buvo tą pa
čią dieną pakartotas.

Darželio amžiaus 90 vaikų su
vaidino “Petras Zuikis” ir “Mo
tina Žąsis operetes. Vaidinto
jai šoko lietuviškus tautinius 
šokius, dainavo liaučfies dainas.

Visi vilkėjo tautinius drabu
žius. Pastatymą ruošiant, sese- - 
lės įdėjo daug ir nuoširdaus dar
bo. Prel. Pr. Juras, kuris yra ir 
mokyklos direktorius, seselėm 
ir dalyviam pareiškė nuoširdžią 
padėką.

Pirmoji komunija įvyko ge
gužės 25 per 8 vai. mišias.

Sodalės mergaitės gražiai reiš
kiasi savo veikloj. Jom vadovau
ja kun. A. Janiūnas.

"Lyratono" vardu pasivadino 
vyrų kvartetas, į kurį įeina Juo
zas Blaževičius. Jonas Stakeliū- 
nas, Edvardas Byla ir Augustas 
Micevičius. Kvartetas jau yra 
koncertavęs ir ruošia naujas 
programas. Kvartetas yra Iz. Va- 
syliūno muzikinėj priežiūroj.

SJ.

K.S. ‘i

— Ne! Be lagamino tai tikrai 
nevažiuosiu. Pasimsiu tokį, koks 
man patiks. Niekas man nepa
tarinės!....

Kun. kleb. F. Norbutas gegu
žės 25 kukliai atšventė savo ku
nigystės 30 metų sukaktį.

Pirmoji komunija, kuri kas-
Kai kurie iš susitrime dalyva

vusių narių apgailestavo, kad 
LRKF 19 skyrius nesutiko įeiti met būdavo šeštadieniais, šie-

CAMBRIDGE, MASS
Nekalto Prasidėjimo parapijos ji namuose atsiklauptų prie Jė- j 

žinios zaus širdies paveikslo ir kartu i
Gegužinė procesija įvyko ge- pasiaukotų. j

gūžes 25. Esant blogam orui. Parapinės mokyklos 32-sis 
procesija buvo bažnyčioj. mokslo metų užbaigimas įvyks !

Dievo Kūno iškilmės bus bir- biržebo 15 d.. 3 vai. popiet. Pro- ;

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir. artimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR L’ZKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Milius už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas suknele?

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas pačiom prieinarniausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCBARD ST., cor. Delancey. NYC. GR. 5-4525

i. j- žebo 8 d. 2 v. popiet. Bus iš- grama sudarys diplomu įteiki- Į į nanu į vietini Alto skyrių. Ki- met buvo gegužes 25, sekmadie-..................... r. r . . « j® «p « h
nį. Vaikučius rūpestingai paruo
šė seselės. Su mažiukais dau
giausia dirbo seselė Kazimiera.
Vaikučių Intencija mišias auko
jo ir pritaikytą pamokslą — an
gliškai ir lietuviškai — pasakė 
kun. F. Norbutas.

ti gi reiškia pasitenkinimo, kad 
vėliau bus pasiekta ir tos vieny
bės. šiaip ar taip dabar bus dau
giau padaryta bendram lietu
viškam labui.

Po šio pasitarimo tuoj Įvyko 
ir vietinio Balfo skyriaus susi-

kilmingi mišparai, giedamos 4 mas, kalbos, dainos, sveikini- H
iv __ z i- __ x rrr • i_ z-yj____z H

; Brt-kcn^teiiiu krauiiivAs- kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukrainietiškai j|i - 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS IĮ 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Baik! -

— Cha. cha. cha. — nusikva
tojo ponas Toks. — Manai kiau
šiny radęs plauką? Atsirado iš
minčius! Norėtum, kad aš ar 
kitas garbingas visuomeninkas 
tau lagaminą sudėtumėm? To 
tai jau sveikas nesulauksi!....

— Aš neprašau.—sumišęs tei
sinosi tipelis.

kontrybės nete
kęs užriko ponas Toks.—Daryk, 
kaip tavo makaulė diktuoja ir 
atstok nuo manės. Aš norėjau 
eiti stačiai prie reikalo, o jis man 
pradės pasakoti savo istorijas 
ir dar ožiuotis. Turėtum susi
prasti ir netrukdyti man bran
gaus laiko. Kad tu vandeny su
šlaptum!.... — piktai palinkėjo 
ponas Toks ir nusispiovęs pats 
sau pastebėjo:

— Yra žmonių, kurie prie 
reikalo nemoka stačiai prieiti. 
Jei kalbės apie vežėčias, užsi
mins ir apie akėčias, o jei rašvs 
apie kumelį, tai būtinai p. klės 
ir pavadi.

Glasgouo lietuvių saulėleidis
Kebais bent trumpais žodžiais 

noriu prisiminti mūsų koloni
jos pagyvenusius lietuvius ligo
nius, kurie man*yra žinomi. Tarp 
tokių suminėsiu Jurgį ir Mari
ją Kučinskus. Jurgis kankina
mas aukšto kraujo spaudimu 
ir kitokių negalių, žmona gi bu
vo truputėlį suparalyžiuota. Pas
kutiniu laiku abudu gerėja. Bo- 
gužauskai irgi nesijaučia per

Glasgovvo lietuviai, kaip ben
drai Škotijoje, kur nėra naujo
sios imigracijos papildymo, ei
na .prie gyvenimo slenksčio. 
Prieš keliolika dešimčių metų at 
važiavę iš Lietuvos vyrai ir mo
teris žaliūkais, šiandien yra iš-

* retėjo arba “žydi” nepirmąja 
jaunyste.

Iš prieš pirmąjį pasaubnį karą 
čia atvažiavusių lietuvių teliku
si nežymi saujalė. Likusieji yra geriausiai. Jis dar trūsinėja 
spaudžiami metu naštos, kuri apie namus, o Bogužauskienė. nari< sanatorijoj, 
krovini padidino imigrantų “Po- po širdies priepuolio, nepasiju- Be čia suminėtų tikru ligonių, 
nišku gyvenimu”. Sunkus gyve- dina iš namų. J. Kasiulienė. su vra jar daug tokiu vidutinių.

evangelijos ir procesija. Visi pa- 
rapiečiai raginami dalyvauti.

Birželio 11,12 ir 13 d. bus tri
dienio pamaldos pasiruošti švč. 
Jėzaus širdies šventei. Vakarais 
bus mišios, pamokslas ir palai
minimas švenčiausiuoju. Penk
tadieni. birželio 13. 9:30 vakare 
per radijo siųstuvą WEEI arki- 
vysk. Cushing padarys viešą Jė
zaus širdžiai pasiaukojimą. Ra
ginama, kad tuo metu tikintie-

mai. linkėjimai. Visi kviečiami j 
atsilankyti.

Anelė Klebavičienė. gyvenusi •

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
l »£■ . : ~'_1____g < _Z.~ —! __ '.Z

žės 22 iš Nek. Prasidėjimo baž- ? MEDŽIAGOS f LIETUVĄ | 
nvčios no iškilmingu mišių šv. ? . ?

ilnonės bei ?

MOTERIS SUKILELE netoli Beiruto, tebanone. su vyrai* drau
ge uugo kell^.

kojų skausmais, Jonas Valantu- 
kevičius jau per 20 metų yra be
protnamy. Juozas Dubkevičius, 
jau Škotijoj gimęs, taip pat ket- 
veri metai yra nervu ligoninėj. 
Paskutiniu laiku jo stovis gerė
ja. Kitaip yra su Anele Ramonai
te, taip pat čia gimusia. Jai, varg
šelei, nėra vilties iš tos ligoni
nės išeiti. Pusdėšriūtė ilsisi Ka-

nimas ir darbas padarė tai, kad grįžusi iš ligoninės, tarpsta na- tokių reikėtų suminėti Jo- 
retas kuris šiandien ne iš man- ' ~
(bumo vaikštinėja su lazdele.

miė. Radzevičienė negali ap
leisti lovos, o Kuncaitienė ko
jų reumai’zi '<> ’ gi p įrakinta 
prie kėdei. I an ši i Jocių už- 
pereitais r.io ais iš. ’:b paraly
žius ir jis neteko kalbos. Salio- 
mė Kubilskienė jau per du me
tu ligos neleidžia! i iš namų, h

dėl pa- I

nyčios po iškilmingų mišių šv. 
Mykolo kapinėse Forest Hills, 
Mass.

Šiuo metu serga Mikobna Kaz
lauskienė, 84 metu, guli namie f t r T C M A M T NJ C”106 Berkshire St.; J. Gailevi- f L 1 M A PN
čius jau antri metai sirgmėja: j 161 Orchard Street, New York Zf N. Y.
Jonas Morkūnas ištiktas dalino 
paralyžiaus ir sunkiai begali 
vaikštinėti.

Metinė parapijos iškila
Parapijos iškila — išvažiavi

mas įvyks biržebo 22. Nuo pat 
pietų iki vėlaus vakaro visi Nek. 
Prasidėjimo parapiečiai vyks į 
Romuvos parką Brocktone. Bus 
gardžių valgių, troškuliui mal
šinti gėralų. Trijų “gubernijų” 
— Kauno. Vilniaus ir Suvalkų 
šeimininkės gamins valgius. Be 
to, bus pilna visokių staigme
nų. mėginimas laimės ir pan. 
Svarbiausia, kad galėsite sutik
ti savo senus ir naujus draugus, 
atsikvėpti pušų oru.

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vi 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: t

TeleL GR 5-0160 |
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. £

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad l
-X*5*W

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Famsts rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

i, •oarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos p<«rduo«lamos griežtai urmo

<wh<»J»*snie» kainomis.

K and K FABRICS
na Baičiulį, Jurgį Kurilą. A.
K^lių, Tniškevičiene, Jurgi 
Šmitą, šiii eilučių rašytoją ir dar 
kai kuriuos, kurių negalima pri
siminti bei išvardyti. Rengėjai visus kviečia.

J. Butkevičius Pr-

t 1158 Kast Jersey Street Elizabeth. N. J. j
♦ • J

PRIE CITY SAVINCS BANK Tel EL. 4-1.11 *

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI $» VAL VAKARO

Kazimieras Baliau k .s dėl pa- j 
ralyžiaus netekes kalbos. be< 
bent gali pavaikštinėti. Pana- j 
šai atsitikę Antanui Vasiliaus- ' 
kui, tik su tuo skirtumu, kad ne- į] 
gali vaikštinėti sunkiai tekal- Į 
ba Juozas Akcvičius netekes ;! 
regėjimo, o Julijus Ambraža dėl ■ 
senatvės apsigyveno šv. Juozą- ii 
po seneliams prieglaudoj. Ur- ’į 
šulę Juodišienc ištiko širdies 
priepuolis ir tam pačiam pavo- ,, Slnmlm llntą skyrius. I tiksHsiriM poptcri.M.
jllj prirakinta prie lovos. Mot- į| virAclipt. kaina $6.50. Ta i k rk vienam lietuviui vi.<Ui>me- 
ta Justinavičiene vargina kraujo n'ninkui reikniinj;:! Iciy.- I. Ncnapnetai puiki dovana tiek lictu- 
spaudimas. o Juozą Žyla vargi- ♦ tl, k '
na nervų pakrikimas. Jonas Sic- h 
ponaitis gerėja po ištikusio šir
dies smūgio, Stalioraitis sun- .• 
kiai atsigauna nuo paralyžiaus. į 
Marija Dubkevičfenė skundžiasi |

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(LITHUANIAN V/ORLD DIRECTORY)

PARUOSTAS ANICETO SIMVCK)
T ii <!f«i*mtwias infonnncitu .‘'.iltinis apie Lietuvą ir lietiiv us

k< k bet ';a<i < f>«»<» išl< st:. lietuvių ir anglų kalbomis venoje 
knygoje. sis U?l puslapiu veikalą ■ yni pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuvių kalba, itien >. literatūrą. muziką, sov etų okup ci-

m'fai lietimu kultūrininku, laLvuhi
profesijų n:tri>:. h pir.ipiju, klubu. organizaciją. nulijo va-

Reik 'lAukit'- pu* platintomis,. arta užsakymus suiskitr:

M R. SIMUTIS,
11 WcM 82ml Street, Ncw York 24, N. Y.

Minu kainos vvru drabužiams prasideda nuo 9 50 už pilną e>lu*ę



dypukų imigracijai ir jaunom 
a ĮKOPTA C UeJantis ““ velionis vienas 
9 ĮC I 'AKS) iš nedaugelio senųjų narių griež- 

tai pasisakydavo už jaunuosius.
Jeigu savo laiku lietuvių At

letų Klubas nenuėjo slidžiais po
litiniais keliais, kaip daugelis 
tuometinių mūsų lietuviškų or
ganizacijų, tai galime padėkoti 
daliai senosios gvardijos, kurių 
stiprūs ramsčiai buvo tautiškai 
nusiteikę Blažionis ir Burdulis. 
Amerikos Lietuva neteko dvie
jų patriotų, o Lietuvių Atletų 
Klubas liūdi pasigesdamas dvie
jų mielų narių.

Abu nariai palaidoti su baž
nytinėm apeigom. Už Mykolo 
Blažionio vėlę mišios bus auko
jamos kekvieną mėnesį per dve-

Atlety Klubo senoji gvardija 
mažėja....

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubą sukrėtė du sunkūs smū
giai teko amžinai atsisveikinti 
su dviem senais nariais: Myko
lu Blažioniu ir Juozu Burduliu.

Nuolatinis klubo maršalka 
Mykolas Blažionis ypač buvo 
populiarus senųjų brooklynie- 
čių tarpe. Velionis buvo tikras 
lietuvis, mylėjo 'dabar taip var
ginamą gimtąjį kraštą, vis tik
rai tikėdamas galėsiąs dar grį
žti į savo mylimą Pakuoni.

Ivlubo garbės narys Juozas jus metus. Mišias užprašė Liet. 
Burdulis taip pat buvo visų mė-.
giamas. Prasidėjus vadinamų

Atletų klubas.
Atletas

Skautų sporto švente Waterbury
Birželio 21-22 d.d. Worceste- 

.ryje, Mair mio parke, įvyks 
Worcesterio Nevėžio tunto ren
giama LuS.B. JAV Atlanto rajo
no tradicinė sporto šventė, ši 
metinė sporto šventė, kuri įvy
ks jau trečią kartą Worcestery- 
je, kiekvienais metais auga ir 
plečiasi. Į ją suvažiuoja ne tik 
sporto komandos, bet ir labai 
daug lietuviško skautiško jau
nimo, kuris turi progos pama
tyti sporto varžybas, susitikti 
su draugais linksmai praleisti 
laiką lietuvoškoje aplinkoje, žo
džiu, tai bus lietuviško skautiš
ko jaunimo šventė. Visų skautų 
—čių sportininkų pareiga yra 
dalyvauti skautų vieną kartą me
tuose ruošiamoje sporto šventė
je. o ne kitose sporto rungtynė
se. kurios, kiek žinome, labai 
dažnai vyksta įvairiose vietose.

šiais metais sporto šventėje 
pirmą kartą dalyvaus sesių ko
mandos, taip pat įvedamos jau
nių komandos ir varžybos jų 
tarpe lygegrečiai sū senjorų var
žybomis. Vyks krepšinio, tink
linio ir lengvosios atletikos run
gtynės. Lengvosios atletikos 
rungtynės dėl nepatogių sąlygų 
Maironio parke bus pravestos 
kitoje, tam pritakytoje vietoje. 
Kad sportininkai per daug ne-

tos vieno minuso sistema. Ti
kimės sulaukti brolių krepšinio 
ir tinklinio komandų iš Bosto
no, New Yorko, Waterburio, 
Hartfordo, New Britaino, Brock- 
tono ir Worcesterio, o lengvo
sios atletikos varžybose tikimės 
kad bus atstovaujama kiekviena 
Atlanto rajono vietovė. Sesių 
tinklinio ir krepšinio komandos 
dalyvaus iš Bostono, New Yor
ko, Hartfordo ir Worcesterio.

šeštadienio vakare įvyks, taip 
pat tradiciniu tapęs, didžiulis 
Joninių laužas. Worcesterio 
skautai-es jau senai jam ruo
šiasi, vadovaujami s. v. vyr. skl. 
L. Jakubausko. Nevėžio — tun
to kultūros reikalų vadovo. Bro
lis Jakubauskas prašė Joni
nėms pritaikyta veikalėli “Prie 
Nemunėlio” ir į jo išpildymą į- 
traukė beveik visus Worceste- 
rio skautus ir skautes, pirmo
je vietoje visiems gerai pažįs
tamą Wor*cesterio afcautų-čių 
tautinių šokių grupę. Po laužo 
bus šokiai lauke ir salėje.

Sporto šventės metu Mairo
nio parke vyks Atlanto rajono

GLEN DAVIS, iš Ohio valsty
bės, Purdue universitete, Lafa- 
yette, Ind., laimėjo 440 jardų 
bėgimo rekordą.

skautų tėvų komitetų ir tėvų 
suvažiavimas. Į šį suvažiavimą, 
o tuo pačiu į sporto šventę, at
vyks seserijos vyriausia skau
tininke vyr. L? Čepienė. Bro
lijos vyr. skautininko pavaduo
tojas vyr. sk. A Matonis, rajo
no vadas sk V. Nenortas, ra
jono vadeiva ir vadeivė Banevi- 
čiai ir dayg kitu žymių skautų 
vadovų.

Sporto šventė bus užbaigta 
iškilmingu vėliavų nuleidimu 
ir dovanų įteikimu. Rajono pe
reinamoji taurė dabar yra New 
Yorko Tauro tunto rankose. Į- 
domu kam ji teks šiais metais. 
Kviečiame visus, skautus, skau
tes ir visus lietuvius atsilanky
ti Worcesteryje birželio 21-22 
dienomis ir dalyvauti šioje di
dingoje skautų šventėje.

P.M.

pavargtų ir viskam užtektų lai- | 
ko. visos varžybos bus praves- £ 

■ ; --------------------------  $

iLB Newarko apylinkės vai- | 
dyba rinkimų darbuš baigė f
senoje sudėtyje Ir 1958 žie-

gomis taip: V. Dilis — pirm., 7
kun. P. Totoraitis ir I. Dilie
ne — vicepirm.. V. Tikinys 
— ižd., I. Jatulis — sekret. 
M. Jatulis, L. Morkūnas, O. 
Saveikytė — nariai.

Devinto Balfo seimo ren
gimo komitetas, kurį sudaro 
vietas Balfo 35 skyriaus val
dyba, pradėjo parengiamuo
sius seimo organizavimo dar
bus. Newarko šv. Jurgio
draugijos valdyba seimui da
vė naudotis sale be atlygini
mo abi dienas.

Balfo reikalų vedėjas kun.
L. Jankus su seimo rengimo I 
komitetu turėjo du posėdžius. Į

SSSSSSSSSSSSSSSS&SSSSSSS*
SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* į 
naudingas, iliustruota*, mino* 
sirūs religinis žurnalas.
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers
Konnebunkport, Me. .

SUMMER CAMPS

ON LAKE KEŽAR
Ideal Family Resort 

Oirectfy on Lak*

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

Maslauskas, Matt (Maslofsky), 
gyvenęs Detroit, Mich.
Mažeika, Juozas, sūnus Motie
jaus, iš Bambininkų
Michnevičius, Algirdas, sūnus 
Albino
Mikutienė - Montvydaitė, Ona 
duktė Antano ir Ievos, iš Tirkš
lių m., vyras 
Mikutis, Ignacas
Mockus, Alfonsas, sūn. Prano 
Motiejūnienė, Kotryna, ir jos

BANGA TELEVISION
Andriejauskas, Vladas, kil. iš 
Šiaulių
Antanavičius, Antanas, sūn. A- 

■< domo, iš Tirkšlių m.,
Burbulevičius - Jameikytė, Ste
fa, ir sūnus Jonas-Liūdas, 
Burokienė, Karolina, vyras Bu
rokas, Stasys, gyveno Buenos 
Aires 
Butkus, Jonas ir Konstantinas, 
ir sesuo Zuzana, vaikai Vinco 
Butkaus 
Černiauskienė, Stasė, nuo šakių sesuo Glenauskienė,, Antosė, 
čitovičius, Juozas, kil. iš Mažei
kių m.
Dijokaitė, Kazimiera 
Dilys, Antanas ir Jonas, sūnūs 
Nikodemo, iš Baranotiškio k., 
Žiobiškio parap., Rokiškio ap. 
Dulevičius, Leonas, sūnus Mečis- 
Ipvo, iš Pasvalio 
Geibavičius, Bronius 
Glenauskienė, Antosė, ir jos se
suo Motiejūnienė, Kotryna, duk
terys Jurgio, kil. iš Merkinės 
Graužas, Jonas ir sūnus Valde
maras 
Gužauskas, Silvestras ir Stanis
lovas 
Jonaitis, Pranas, sūnus Prano 
Jovaišas, Juozapas, sūnus Petro 
Juravičius, Adolfas, sūn. Jono 
Kavaliauskas, Boleslovas, gyve
nęs Radviliškyje 
Kirkilą, Juozas, sūnus Juozo ir 
Marijonas, gyveno 
Brazilijoje 
Kizevičius, Povilas, 
k., Garliavos vai., 
turėjo tabako ūkį 
Korebutas, Jonas, gyveno 
troite
Kunickienė, Aleksandra 
Liudžius, Vincas, ir jo sūnūs A- 
domas ir Andrius, gyveno Wa- 
terbury 
Mackevičius, Kazys ir brolis 
Maniušis, Aleksas, sūn. Kazimie
ro ir Monikos, kil. iš Juknėnų 
k., Daugailių v., išvyko Argenti
non
Marčiulionienė - Jarulaitytė, 01- 
ga

dukt. Jurgio iš Merkinės 
Navajauskas, Stanislovas, sūnus 
Antano
Novošinskienė, Anelė, vyras 
Petras, sūnūs Petras ir Vytau-

Sao Paulo,

iš Pajiesio 
Kauno ap.,

De-

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
B ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atitekamas 
prityrusio techniko, pripažinto EGA.

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

Padvaiskas, Anupras, sūn. Pe- 
tro, iš Sabališkių k., Kazitiškio mi 
par.
Padvaiskas, Pranas, sūn. Myko
lo, iš Sabališkių k., Kazitiškio 
par.
Rimkus, Jonas, sūnus Jurgio, iš 
Dapkiškių k., Tauragės ap. 
Šalkauskas, Jonas, sūnus Jonas, 
duktė Stasė, vėliau vedęs antrą 
žmoną
Schneidęr, Petras, žmona Pet
rikytė Marija, vaikai Benedik
tas ir Helen, gyveno Rochester, 
N. Y.
Sidabras, Pranas
Spruogis, Jokūbas, sūnus Jokū- I 
bo | 
Spudytė, Genė, duktė Antano s 
šteinys, Tonis, kilęs iš šlavan- i 
čių k., Jovaravo vai., Marijam- 1 
polės ap.
Šumskis, Mykolas, jo sūnus Vik- S 
toras, ir šumskytės, Viktorija ir | 
Virginija, gyveno Baltimore g 
Tomenas,, Jonas, kilęs nuo šiau- I

| 
Tomkevičius, Česlovas, sūnus i 
Juozo
Uleckas, Petras,.iš Genčionių 
k., Seirijų vai.
Valickas, Pranas
Vingilas, Boleslovas
Visbarienė, Pranė, duktė An
driaus ir Marijos Klimavičių

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

TeL CHapel 6-1377

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Vitkauskienė - Jarulaitytė, Ma
rija, d. Juozo

EVėrgreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

• I 
a • I a • • Y žį Zurlys, Zigmas, sūn. JuliausPataisyk arba atnaujink l

" *^0 nantieji moloniai prašomi atsi-
§ liepti:

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas

Ieškomieji arba apie juos ži-

savo namą $ Consulate General of Lithuania

937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

GALI TUOJ PADIDINTI JO VERTĘ BEI PATOBULINTI SAVO NAMĄ
ŠTAI ŽEMIAUSIOS NAMŲ PATAISYMO KAINOS,

NIEKAD ANKSČIAU

NAUJAS STOGAS
(iki 500 kvadr. pėdų)

NESIŪLYTOS

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

DENGIMAS STOGO IR SIENOS §79.00
Shingling & Siding (iki 500 kvdr. pėdų)

Neišleisk nei cento kol nepamatysi, kaip pigiai gali pas mus gauti. Veltui stogo apžiūrė
jimas ir įvertinimas, be jokio įsipareigojimo. Telefonuok: EV 8-6781

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI
Didi ar maži Laiptai, porčiai

Specialiai žema kaina visiems darbams tik si mėnesį

VIDINES DURYS
(Standartinio dydžio) Pagaminimas, įdėjimas, užraktas $39.09

Šis pasiūlymas yra tik laikinas ir gali būti kiekvienu laiku atšauktas—tad teiraukis dabar
Veltui nustatoma kaina — šauk: EV 8-6781

Valome garu (steamcleaning) mūrinius pastatus. 
Sulaikome vandenį, kad nesiveržtų į jūsų namus.

Mes garantuojame vandens izoliavimo darbą (uaterprooling) prie bet kokios rūšies pastatų 
Pilame cementą į plytas (tuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo 
cemento darbus.

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

7 G lenmora 2 — 4914

REAL ESTATE

HOLY ROSARY PARISH
IN ROOSEVELT, L. I.

4 Roonis Bungalow with Porch 
Stoker Radiator Heat. Partly Fin- 
ished Basement. Suitable. Elderly

FR 8-4475
Couple or small family. Price $8,100

$
3

OUR LADY OF 
ASSUMPTION PARIŠH 

ta COPIAGUE, L. I.
Ficldstonc Cape Cod, 4 bedrooms, 

120x100 Lot. Sacrifice $13,<95 
65 Maple Ct., Copiague, L. I.

AM 4-2294

Perkant - parduodant namus, ar iš* 
nuomojant butus, įvairiausiais ap* 
draudos reikalais, federaliniij ir vals* 
tybiniy taksų (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., W00DHAVEN 21. N Y

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 

sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.
If you're looking for a nice large 

house within walking distance to 
parochial and public schools as weU 
as thc stntion and with very low 
taxes, this is it! Large corner pro- 
pągty. conipletely hedged in. two 
blocks from uncrowded parochial ?

| 

g breakfast bar, “ living room with Į 
į fireplacc, large dining room, four | 
’ bedrooms and bath on 2nd. floor |

$

j PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS! PAGAL UŽSAKY- | schooL bus stop3 at corner to a11 
| MĄ JŪSŲ RfiMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-678L other schooK kitehen u-ith

TEBŪVA SALTI KAMBARIAI ŠIA VASARA
IR ŠILTI

I INSIJLIUOK Naudojame tik geriausią medžiagą
formai. $12.50 tn $60.00 1
W.- k inrllldinif

Writc f«,r Fol<l<r.
ANTHONY StCKLE. nwner>mgr.

Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

ė and twe and bath on 3rd. New Oil =
Bumcr, Ruaco Storina and Screens, j VYT. BELECKAS, savininkas

9 ncwly painted and G. I.
g in r.mil, | Baras, salė vestuvėms,

imnmlivr. DF*»rf7-5613 * 7 Iselling imperative. DEcrfield 7-5613. f

H. W. FEMALE
parengimams, susinu*

I 2-ROOM AF’T., $35O season;
3 3-r<x»m $1OO sea.«oB. Large. 
Ali Utilities fumishėd. 2 mih. batb- 
ing, fishing. ehurch. Directly on 
Kolite 213. High FuOs. N. Y.'

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK EXPER1ENCED COOK-
kiniams, etc.

OVERLANL) ~W.

WAITRESS
Prašyk ANTANO Skambink EV 8-6781 i desires work in Rectory, 17 

“ yeai-s ex|>erience. have refer-

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tol. E V 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood * 
z



s

DARBININKAS
NAUJIENOS^

Apreiškimo parapijos kle
bonas, birželio liūdnųjų die
nų minėjime, birželio 15, 4 
v. p. p. šv. Patriko katedro
je atkalbės maldą už Lietu
vą ir kitas pavergtas tautas 
bei jų kankinius.

Brcoklyno centrinis paštas
praneša, kad 5 zonos paš

tas perkeltas į naujus, spe
cialiai pastatytus pastatus. 
Seniau paštas buvo 215 Wil- 
lougby avė., dabar perkeltas 
į 524 Myrtle Avė., kampas 
Grand Avė.

ŽINIOS

BOSTON. MASS.

E
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Amerikos Meno Federacija 
atrinko 65 darbus iš Cin- 

cinnati Meno Miziejuje vy
kusios penktosios tarptauti
nės dvimetinės spalvotos li
tografijos parodos. Jų tarpe 
yra ir Romo Viesulo spalvo
ta litografija ‘Tamsi žemė 
ir dangus”. Parodoje dalyva
vo dailininkai iš 38 kraštų, 
išstatydami 450 darbus. Iš 
jų atrinkti 65 bus Amerikos. 
Meno Federacijos kilnojami 
po visą JAV nuo 1958 rugsė
jo iki 1960 rugsėjo mėn.

PreL Ign. Kelmelis
Šv. Patriko katedroje, mi

nint liūdnųjų Lietuvoje įvy
kių sukaktį, birželio 15 d., 4 
vai. p. p. atlaikys mišparus. 
Jam asistuos dijakonu kun. 
J. Pakalniškis, subdijakonu 
kun? V. Karalevičius.

Šiluvos Švč. M. Marijos 
stebuklingų apsireiškimų 
350 metų sukakties pami

nėjimas New Yorke šv. Pat
riko katedroje, birželio 15 d.’ 
4 vai. p. p. Iškilmių paren
gimo komisiją sudaro kun. 
N. Pakalnis, prel. Ign. Kel
melis ir kun. J. Gurinskas.

Liet. Bendruomenės N. Y. 
apygarda

ruošia Lietuvių dieną. Tuo 
reikalu gegužės 23 vakare 
Liet. Piliečių Klubo patalpo
se įvyko pasitarimas, kuria
me dalyvavo LB ir įvairių 
organizacijų atstovai.

Apie Eleną Kepalaitę,
kuri gegužės 17 davė savo 

šokio koncertą Camegie Re- 
cital Hali, gražiai ir išsamiai 
atsiliepė vokiečių laikraštis 
N. Y. Staats-Zeitung und 
Herold gegužės 21 d. laidoje, 
atspausdindamas gana ilgą 
recenziją ir iškeldamas šokė
jos privalumus.

Leone Lukoševičiene Petniūnaitė, Virgilija Mate- 
dr. H. Lukoševičiaus amo- kūnaits Irena Sandanavičiū.

na, po labai sunkios opera- Eglė Sodaitytė. Kęstutis 
cijos įsegusi du menesius, geUkaa Egidijus gventorai- 
dr. T. Savicko priežiūroje, tjs Ramunė vilkutaitytė. 
pamažu sveiksta. Gegužės 24 įvyko abitu-

Birželio 7 d. 19 vai. lietu
vių piliečių klubo patalpoje, 
368 W. Broadvzay, įvyks Vil
niaus krašto lietuvių sąjun
gos Bostono skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas nau
jai valdybai ir delegatui į 
Alto seimą išrinkti ir kitiems 
svarbiams klausimam aptar
ti.

Visi 
vauti. 
teikta

BARASEVIČIUS ir SCNl’S 
F U N E R A L II O M

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1Č1VS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

\V a i I k u s
1F l- N E R A L II O M

nariai kviečiami daly- 
Darbotvarkė bus pa- 
vietoje.

Vyks į VVashingtoną.
Šv. Petro parapijinę mo

kyklą baigusieji birželio 11, 
12 ir 13 lankys Washingto- 
ną, kur dalyvaus jubiliejinė
se pamaldose Nekalto Prasi
dėjimo paminklinėje koply
čioje. Taip pat žada aplan
kyti Baltuosius Rūmus, Ka
pitolijų, Kongreso bibliote
ką, Katalikų universitetą, «L 
AV prezidentą, Lietuvos at
stovybę. Ekskursiją ruošia ir 
finansuoja mokyklos tėvų 
komitetas.

E i

197 Webster Avenue | 
PRANAS W AITRUS į 

Laidotuvių Direktorius } 
ir Balsam uoto ja s { 
Cambridge, Mass. ‘
NOTARY PUBLIC '

I
Patarnavimas dienų ir naktį į 

Notija moderniška koplyčia šer- { 
menims dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono kolonijas že- » 
miausiomis kainomis. Kainos tos { 
pačios-ir į kitus miestus. 4
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434 ’

Padėka

gužės • 24.

gau-

Prof. Antanas Vasys

Elena, Kepalaitė

mo. Jos politika šeimų atžvil-

Tel. VI

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

2 ir 
pas-

lį-
Po iškilmių ir meninės pro

gramos visi auklėtiniai su 
savo auklėtojais, tėvais ir

VANflUAtJO© RAKt.TA ifisfa- 
tyta parodoje Waahingtone. JI 
turi 72 pMas aukičlo.

Brooklyn 8. N. N.
T«»l APMOKAI* 7-7«iK<

šokiam grojo R. Butrimo 
orkestras. Jauki nuotaika 
vyravo šiose abiturientų iš

leistuvėse. R. K. T.

Išnuomojami 2 kambariai 
ir virtuvė 215 Lincoln Avė. 
Brooklyn, N. 
3-7632

MAlrtuNiO 6c.sTADIt.Ni NĖ MOKYKLA, išleidusi nau,ą abiturientų laidą. Pirmoje eilč.e sždi: dr. V. 
Viliamas, A. Zubkienč — mokytojai, konsulas V. Stašinskas, kun. kleb. N. Pakalnis, J. Šlepetys, p. 
Ruzgienė — mokyklos vedėja, kun. 3. Pakalniškis, P- Sventoraitfene; antroje eilėje  V. Cižiūnas, -R.
Kisielius, J. Mautlaitienė, dešinėje. 3. Gerdvitienė, L. Žitkevičius; kiti — šių metų abiturientai.

, Nuotr. V. Maželio

NEW YORKAS

Gediminas Naujokaitis 
laimėjo pirmą vietą 1958 

metų Kodak High School 
Photo Contest seniorų “Pic- 

; toriais” kategorijoje. Kodak 
foto reikmenų bendrovė jau 
kelinti metai rengia metines 
fotografijų varžybas gimnazi
jų mokiniams. Varžybose da
lyvavo visų JAV ir teritorijų 
moksleiviai.

Premijos skiriamos kiek
vienai gimnazijos klasei at
skirai. Yra keturios katego
rijos: gimnazijos gyvenimo, 
žmonių, gamtos vaizdų ir gy
vulių. G. Naujokaitis laimė
jo pirmąją vietą ir $ 300 ket
virtosios gimnazijos klasės 
gamtos vaizdų kategorijoje.

Maironio mokyklos 
pranešimas

Sekmadienį, birželio 8, tuoj 
po 11 valandos pamaldų, Ap
reiškimo parapijos patalpose 
įvyks pasitarimai dėl aukš
tesniųjų lituanistikos kursų 
steigimo.

Kviečiami atsilankyti Mai
ronio mokyklos abiturientų 
tėvai ir visi tuo klausimu be
sidomintieji.

MAIRONIO MOKYKLA IŠLEIDO 5 ABITURIENTŲ LAIDĄ 
svečiais jaukiai leido laiką 
prie stalų, kurie buvo gra
žiai mamyčių papuošti ir pa
dengti gausiais valgiais ir gė
rimais.

Daugumas šios laidos auk- čardas Legeckas, Dalia Nau- 
lėtinių mokyklą pradėjo lan- jokaitytė, Irena Petniūnaitė, 
kyti 1949/50 mokslo metais. 
Visi pradėjo nuo ABC, pra
dėjo su entuziazmu ir nepra
rado savo tvirtos dvasios iki 
šių mokslo metų pabaigos. 
Tiesa, keletas per eilę metų 
nubirėjo, nes išsikėlė kitur, 
ar pagaliau neištesėjo iki 
abitūros, nes jiems buvo 
linksmiau pertraukų metu 
žaisti, išdykauti ir paskui 
apleisti mokyklą; keletas iš 
kitur atvykę įstojo ir papil
dė anų vietas. Taigi, mokyk
lą baigė trylika auklėtinių: 
Jurgis Blązas, Birutė Ciurly- 
tė, Dalia Gaiinytė, Regina 
Kulytė, Ričardas Legeckas, 
Dalia Naujokaitytė, Irena

IEŠKOMI
. Antanas Kajackas, sūnus 

Juozo, kilęs iš šakių aps. 
Plokščių valse. Ropienos kai
mo, ieško savo dėdės P. J. 
Kaucko. Jis pats ar žinan
tieji apie jį, prašoma atsi
liepti šiuo adresu: Mrs. M. 
Balčiūnas, 85-08 88th St„ 
Woodhaven 21, N. ¥.

Virgilija Matekūnaitė, Irena 
Sandanavičiūtė, Eglė Sodai- 
tytė ir Ramunė Vilkutaitytė.

Abiturientus sveikino Lie
tuvos gen. konsulo vardu V. 
Stašinskas, LB New Yorko 
apygardos pirm. J. Šlepetys, 
kapelionas kun. J. Pakalniš
kis, klebonas kun. N. Pakal
nis ir mokyklos vedėja E. 
Ruzgienė.

Tėvų komitetas, LB apy
gardos valdyba ir “Gabijos” 
sav. J. Sodaitis apdovanojo 
abiturientus knygomis.

Meninėje dalyje deklama
vo R. Vilkutaitytė K. Binkio t_______  ________
“Gėlės iš šieno”, V. Solomo- ii būt primtas tikruoju studen- 
čikaitė — Maironio “Miškas tų arba laisvuoju klausytoju, 
ir lietuvis”. Tikraisiais studentais gali bū-

Savos kūrybos rašinėlius ti tik tie, kurie baigę vidurinę _ ___ ______ _
skaitė R. Vilkutaitytė “Lie- mokyklą (Highscool), studija- • ma” būtų sudarinėti mokslo °pla- 
tuva, tėvyne mūsų”, I Pet- vo, arba dar studijuoja kurioj ’ ' • - —
niūnaitė “Ką man davė lie- nors kolegijoj, arba ką tik bai-

■R. Legec- gė vidurinę mokyklą ir jau įSi-

lituanistikos institutas Fordhame
Daugelis kreipiasi i mus tei

raudamiesi apie lituanistikos 
vasaros semestrą. Todėl dar kar
tą skelbiame apie registraciją, 
stipendijas ir įstojimo sąlygas.

įstojimo sąlygos: Kiekvienas, . 
turįs tam tikrą pasiruošimą, ga-

klausytojai kreditų negauna. 
Pažymėjimai laisviesiems klau 
sytojams gali būt duodami tik 
išimtiems keliu.

Registracija. Visiems privalo- ' 
mds dvi registracijos. Pirmo- ' 
ji registracija, kurios terminas 
šiais metais pratęsiamas iki bir- 1 
želio 10 dienos, yra instituto re- 
gistracija. ši registracija reika- ! 
linga tam, kad iš anksto gali- □

na vasaros semestrui. Pirmoji 
___ ___  __ . ____ registracija galima paštu. Kreip- 

. šeštadieninės Maironio mo- Moksleivių ateitininkų plentų išleistuvės^ Tą dieną tuviška mokykla”,*R. Legec- gė vidurinę mokyklą ir jau Į5i- kitės instituto adresu, prašyda- 
kyklos tėvu komitetas nuo- Marijos Pečkauskaitės kuo- 9. val buvo šv Mišios* kurias “Lietuva, tėvyne mūsų”, registravę kurioj nors kolegijoj

— -- - ' ’ «.x^_ ---- x — ( universitete). Tam tikrais at
vejai gali būti indivudualių iš
imčių. Tokiu atveju geriausiai iš
siaiškinti su instituto vadovybe. 
Laisvaisiais klausytojais priima
mi tik susitarus su instituto 
vadovybe.

Kreditai. Tikriesiems studen
tams duodami kreditai nurody
ta kataloge tvarka, o baigusiems 
tris lituanistikos semestrus ir 
įgijus 18 kreditų duodami bai
gimo pažymėjimai. Laisvieji

Tel. EVergreen i-433o

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

J. B. S Ii alins-R. Kulytė “Atsisveikinant su 
lietuviška mokykla”.

Solo dainavo D. Mockeliu- 
naitė “Vai gražu, gražu”. (A. 
Kačanausko), “Dukružėle” 
(V. Sarpaliaus) ir “Patikėk 
aušrinei” (A. Kačanausko), 
akompanavo Algirdas Kača- 
nauskas.

Mokyt. J. Matulaitienės va
dovaujami VI kl. mokinai

širdžiai dėkoja visiems mp- pos nariai gegužės 25 d., aukojo kapelionas kun. J. 
kyklcs bičiuliams, prisidėju- Angelų Karalienės parapijos Pakalniškis, vargonavo ir 
siems prie penktosios abitu- bažnyčioje dalyvavo 9 vai. Avė Marija giedojo op. sol. 

V. Baltrušaitis. Kapelionas 
pasakė pamokslą abiturien
tams ir jų draugams, bai
giantiems mokslo metus.

Iškilmingą aktą, po pietų 
5 vai. pradėjo gražia kalba 
mokyklos vedėja E; Ruzgie
nė. Ištraukas 'ir protokolo 
perskaitė J. Gerdvilienė. Pir- pašoko: suktinį, oželį, kalve- 
maisiais mokiniais (jie vi
sus mokslo dalykus išlaikė 
penketukais) baigė: Jurgis 
Blazas, Regina Kulytė, Ri-

rientų laidos išleistuvių ge- mišiose ir ėjo bendrai komu
nijos.

Nuoširdus ačiū: klebonui Kun. V. Dabušis 
kun. Norbertui Pakalniui, savaitgaliui buvo išvykęs į 
konsului Vytautui Stašins- Detroitą, į Jaunimo stovyklą 
kui, pulk. Jonui Šlepečiui, ir nuvežė N. Y. lietuvių dai- 
mckyklos vedėjai Elenai Ruz- Hninkų dovanotus paVeiks- 
gienei ir visiems mokyto- ius, kurie bus išstatyti sto- 
jams — už darbą ir aukoji- vykios salėje parodai, o lie-
mąsi mokyklos reikalams; 
dainininkei Dianai Mocke- 

Jiūnaitei ir muzikui Algirdui 
Kačanauskui — už gražiai 
atliktą meninę programą; 
penktosios abiturientų lai
dos tėvams — už piniginę 
auką; “Ventos” leidyklos sa
vininkui ir jos atstovui Vin
cui Jonikui, “Gabijos” leidyk
los savininkui Juozui Sodai- 
čiui ir lietuvių bendruome
nei (per pulk. J. Šlepetį) — 
už mokyklai dovanotas ir 
abiturientams įteiktas ver
tingas knygas; “Darbinin
kui” ir “Vienybei” ir radijo 
programos vedėjui Jokūbui 
Stukui — už išleistuvių gar
sinimą spausdintu ir gyvu 
žodžiu; mokiniams, prisidė
jusioms prie programos at
likimo, ir visai mielajai pub
likai, savo atsilankymu mo
kyklą parėmusiai.

pos mėn. dalis jų bus paleis
ta laimėjimams. Paveikslus 
dovanojo šie dailininkai: A. 
Galdikas, V. K. Jonynas — 
(2), C. Janusas, P. Puzinas, 
P. Lapė, R. Viesulas, K. Žo- 
romskis.

Maironio mokyklos 
Tėvų Komitetas

I {nuomoj amas
atskiras kambarys netoli par

ko AVoodhavcne. su ar be baldų; 
naudotis bendra virtuve ir vo
nia.

Skambinti vakarais VI 6-1456

New Yorke liūdnyju birželio dienu 
minėjime kalbės Edna F. Kelly

Svarbiausia kalbėtoja, kuri 
pasakys reikšminga kalbą liūd
nųjų birželio dienų minėjime 
š.m. birželio 15 d. Town Hali 
New Yorke, bus Kongreso narė, 
Mrs. Edna F. Kelly. Tai viena 
žymiųjų figūrų Kongrese.

New Yorke išrinkta pirmą 
kartą 1949 metais į Kongresą. 
Mrs. Kelly Kongreso daugiau ne
apleido. Savo iškalbingumu, su
manumu. iniciatyva ir energija 
ji išplėtė savo kongresinę vei
klą ir buvo išrinkta į Užsienio 
Komisiją, kurioje ji „vadovauja 
Europos Reikalams Pakomisiui. 
Šiose pareigose ji ypatingai pa
sireiškė, kovodama prieš komu- saugoti nuo moralinio pakriki- 
nistų su b versi ją ir agresiją. Ji 
yra paruošusi keletą raportų giu. ypatingai reikalavimas, kad I 
tuo reikalu. Jos įstatymo pro- gausesnių šeimų galvos būtų 
jektas pabėgėliams šelpti ir re- aprūpintos geresniu darbo atly

ginimu. yra susilaukusi ypatin
go įvertinimo.

Ponia Kelly turi nemaža drau
gų lietuvių tarjie. skaudžiai 
pergyvena IJetuvos nelaimę ir 
mielai sutiko tarti žodį Birželio 
liūdnųjų dienų proga.

Baltijos Valstybių Laisvos 
Komitetas

zoliucijos prieš Raudonosios 
Kinijos įsileidimą į Jungtines 
Tautas ir prieš Sovietų žiauru
mus Vengrijoje buvo abiejų Rū- 

' mų vienbalsiai priimtos.
šalia kovos su komunizmu po

litinėje dirvoje. Mrs. Kelly pla
čiai veikia įvairiose socialinėse 
srityse. Ji nuolat reikalauja pa
šalinti bet kokią rasinę, religinę,

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JA5IA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parku-ay Station) 
VFoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai 
miesto dalyse; veikia ves

tautinę ar kilmės diskriminaci
ją darbo, švietimo ir patalpo
mis aprūpinimo srityse. Ne kas • 
kitas, kaip Kelly yra iškėlusi 
lygaus atlyginimo už tolygų mo
terų darbą šūki. Ji yra pasiūliu
si išplėsti socialini draudimą, 
pradėti mokėti pensijas 60 me
tų sulaukus, padaryti minimum 
darbo atlyginimą iki $1.25 Į 
valandą.

Būdama bruklinietė, Ponia 
Kelly gerai pažįsta vietos sąly
gas ir veda griežtą kovą su ne
pilnamečių nusikalstamumu,
reikalaudama neatlaidžių admi- ; 
nistracijos žygių jaunimui ap- ,

Padėka
Ruošdama išraiškos šokio kon

certą Bostone gegužės 11, pa
tyriau iš daugelio asmenų pri
tarimo ir realios paramos. Nuo
širdi padėka rengimo komitetui: 
Balfo skyriaus pirmininkui A. 
Andriulioniui, V. Kulbokienei, 
V. Mickų nu i, I. Vileniškiui, J. 
Vaičaičiui ir mano koncerto gar
bės rėmėjams: J. Adomoniams. 
A.L.T. Sąjungos Bostono sky
riui, Antanui ir Onai Andriu- 
lioniams ir t.t.

Ta pačia proga dėkoju padė
jusioms suruošti koncertą ir 
New Yorke: p.p. Milasevičiams. 
p.p. Šlepečių šeimai ir visiems 
kitiems už suteiktą man para
mą.

mi registracijos blankų (rešyki
tę angliškai).

Antroji registracija yra uni
versiteto bendroji registracija 
Čia registruotis galima tik pa
čiam asmeniškai dalyvaujant. Re 
gistracijos laikas liepos 1. 
liepos 7 dieną ryte prieš 
kaitas.

Stipendijos. Stipendijai
ti reikia užpildyti specialią an
ketą, kuri gaunama institute ir 
gali būt pasiųsta ir paštu. Už
pildytas blankas reikia grąžinti 
institutui iki birželio 10 dienos. 
Terminas tik šiais metais pra
tęstas 10 dienų.

Visais reikalais kreiptis į in
stitutą šiuo adresu: The Lithua- 
nian Program. Boz 566. Ford- 
ham University, New York 58.

TeL VTrginia 7-4499

Evergreen 8-97i0

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklvn, N. Y.

Steplien Bireles J r
ADVOKATAS

___ JECl_______
BADDO VAIANDA JAUZdlUSMB 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU7YORKO 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVlSKAME ŽODYJE IR. DAINOJE.

DABAR,

8OSMDBK1S - JOKŪBAS J.

Drajninas
LIETUVIS ADVOKATAS

Telefoną* JAimica 6-7272


