
XLIII 41 10 CENTU

Pirmieji nusivylimai gen. de GaulleMIRĖ
A. OLIS

Alžiro reikalu jis neatneše naujo priimtino sprendinio

Prancūzijos naujas min. pir
mininkas de Gaulle turėjo iki 
paskutinės minutės kovoti su 
parlamentu. Birželio 3 parla
mentas dar mėgino spirtis, kai

"Nuo šiol Alžire yra tik viena 
gyventoją rūšis — visi yra pran
cūzai su lygiom tiesėm ir lygiom 
pareigom'. Pilnateisis jjungi-
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vais ten išskrido.
Kitas artimiausias jo vyriau

sybei darbas —sutvarkyti fi-
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Antanas Olis, Alto vykdomo
jo komiteto vicepirmininkas, š. 
m. birželio 3 rytą Chicagos li
goninėje mirė, sulaukęs 63 me
tų amžiaus.

Velionis buvo vienas iš ne
daugelio tos lietuvių kartos, ku
rie gimė jau Amerikoje čia išėjo 
mokslus, prasimušė į Amerikos 
administracini gyvenimą ir sy
kiu išliko aktyvūs lietuvių vei
kime.

Gimė Chicagoje 1895. 8. 25. 
Baigęs teisių mokslą Chicagos 
un—te, nuo 1921 pradėjo veis
tis advokato praktika. Po šio ka
ro nuo 1946 Įėjo į Chicagos mies 
to atsakingas administracijos 
pareigas—buvo išrinktas sani
tarinio skyriaus Įgaliotiniu, pas
kui pirmininku, o 1952 tose pa
reigose vėl perrinktas. Turėjo 
vilties; kad respublikonų parti
jos gali būti pasiūlytas kandida
tu Į Chicagos burmistrus ateinan 
čiuose rinkimuose.

GEN. RAOUL SALAN iš Alžy
ro atvyko i Paryžių pasitarti 
su Charles de Gaulle (k.).

Paryžiuje ramu. Policija jau 
padėjo šalmus ir automatinius 
ginklus.

Kraštą apraminus, de Gaulle
dėmesys pirmiausia krypsta Ji masį Prancūziją duos naują tė- 

de Gaulle pasiūlė parlamentui Alžirą. Birželio 4 jis su palydo- ~~ 'r~' ‘ * j ”* * *
pabalsuoti už konstitucijos re
formą ir paties parlamento iš
siskirstymą iki spalio 7. Tik nau
jas de Gaulle grasinimas pasi
traukti privertė parlamentą su 
viskuo sutikti. Vieni komunis
tai pareiškė, kad jie ir toliau 
susirinkinės kas dvi savaitės.

Kariuomenė pareiškė savo 
pasitikėjimą de Gaulle. Jis tuo
jau grąžino i štabo viešininkus 
gen. Paul Ely, kuris buvo pasi
traukęs. protestuodamas, kai jo 
artimuosius padėjėjus suėmė be 
jo žinios.

vyne tiem, kurie jaučiasi jos ne
turėję.

Per tris mėnesius bus rinki
mai ir dalyvaus 10 mil. pran- 

nansus. kurie yra katastrofiško- cūzu iš Alžiro. Tai ir nuspręs į u 
j e padėtyje dėl užsienio preky
bos deficito metam pusantro 
milijardo dol.

DE GAULLE PASAKĖ
Alžire birželio 4 de Gaulle 

pasakė kalbą 100.000 miniai. Jis 
kalbėjo tiesiąs ranką arabam ir 
pareiškė:

likimą. De Gaulle ir kvietė vi
sus, kad tuose rinkimuose daly
vautu.

ANNAPOLYJE. jūrininkų karo mokykloje," tradicinė šv- V 
liavą Įteikia ‘"Spalvų karalienė" Anne Spencer iš Norfolk. Va.

Chruščiovas Amerikai įsiūlo Kiniją

Lietuvių gyvenime aktyviai 
reiškėsi daugely organizac. Pra
džioje ypačiai muzikos ir dainos 
srity. Jis buvo Birutės choro ve
dėjas. Drauge su A. Vanagaičiu 
organizavo gastroles, rengė lie
tuvių radijo programas per JAV 
radijo tinklą. Dalyvavo organi
zuojant pačius didžiuosius re
prezentacinius koncertus Chica
goje.

Buvo SLA finansų komisijos 
pirmininkas; buvo Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas; buvo taip pat Balfo vice
pirmininkas, o Alto vykdomojo

Nikita tebemuša Titą iš peties
Nnknta Chruščiovas tęsia ko

vą su Jugoslavijos Titu. Birže
lio 3 Chruščiovas' kalbėjo Bul
garijos komunistam. Pasisakė, 
kad jis pritaria Kinijos komu
nistų pasmerkimui, kuris buvo 
paskelbtas prieš Jugoslavijos ko
munizmą. Esąs tik vienas komu
nizmo stilius teisingas — tai so
vietinis komunizmas. — kalbė
jo Chruščiovas. Pareiškė, kad

singai ir kad Titas daug žalos 
socializmui pridaręs Vengrijos 
sukilimo metu. Įspėjo Titą, kad 
neimtų pagalbos iš Vakarų.

(Ta Jugoslavijos žala -socia
lizmui buvo ta. kad Jugoslavi
ja rėmė Vengrijos norą pasi
rinkti kelią i socializmą, kokis 
jai patinka. Bet Jugoslavijos, 
laikraštis Borba" nurodė, jog 
tai buvo paties Chruščiovo žo-

Titas buvo pasmerktas 1948 tei- džiai. kad kiekvienas kraštas ga
li turėti atskirus kelius i socia
lizmą. “Borba” ir kaltino Chruš
čiovą. kad jis dabar sulaužė va
dinamą Belgrado dekliaraci- 
ją).

Kam teko su juo susidurti, ji Austrijos kancleris Raab lan- q kas svarstys?

ANDRE MALRAUX. prancūzu 
rašytojas ir buvęs komunistu 
simpatikas. bet' dfe Gaulle rė
mėjas. paskirtas informacijcs 
ministeriu.Austrijos kritika

komiteto vicepirmininkas buvo 
iki paskutinių laikų. Amerikai

vertino kaip santūrų, nuosaikų kėši Amerikoje ir birželio 4 pa-
konkretų žmogų, kuris matė skelbė savo nusivylimą “trum- Jugoslavijos vyriausybė pra- 
plačiau už savo grupę ir kuris parege’ Amerikos politiką, už nešė Sovietam- ksd jeigu Sovie- 
Lietuvos reikalus mokėjo pa- kurią esąs kaltas Dulles. Trum- nutraukia vienašališkai pa
versti Amerikos reikalu ir tokio- parege vadina dėl to, kad Ame- ramos teikimą Jugoslavijai, tai 
je šviesoje juos pristatyti kitiem, rika varžo prekvbą su komunis- P^^ji pareikš pretenzijas
. tiniais kraštais/lr Austrijos no- Maskvai už susidariusius Jugo-

ra prekiauti su Čekoslovakija Pavijai nuostolius.
NORĖJO VAŽIUOTI Į LIETU- strateginėm prekėm Amerika 

VA, BET NEPAVYKO sukliudžiusi. Dėl to Amerika ne
turinti gero vardo kitose vals- 

Rochesterio, N.Y., senosios a- tybėse. Reiškė taip pat nusivyli- 
teivijos lietuviai Jančys ir P. ma j-a(j Amerika dar nesvarsto 
Jurkštas šią vasarą rengėsi ap- rejkalo viršūnių konferencija 
lankyti savo gimines okupuoto- daryti vienoje. O Vieną buvo 
je Lietuvoje. Jančys per savo pasiūliusi Maskva. (Austrijai iš 
gimines papra^ valsčiaus pa- to būtų gero peln0)

Rinkimai ir Portugalijoje
Portugalijoje ši sekmadieni 

rinks prezidentą. Vyriausybės 
sluoksniai siūlo admirolą Tomas, 
opozicija generolą Delgado. 
Prezidento pareigos daugiau tik 
reprezentacinės. Rinkimais do
mimasi užsieniuose tiek, kiek 
jie parodys, ar stipri yra krašte 
opozicija min. pirmininkui Sala- Saugumo Taryba birželio 
zarui. kuris valdo kaip mažas ą atidė’o Tuniso — Prancūzijos 
------------- bvlą (jvįem savaitėm. Pirminin-

Vokietijos prezidentas; T. kavo nac. Kinijos atstovas.

tvirtinto pakvietimo. Bet iš Lie
tuvos atsakė giminės, kad dar 
niekas jų neaplankė, todėl nesą 
reikalo, kad ir jis atvyktų. Tiem 
dviem lietuviam nuo savo min
ties teko atsisakyti.

KUNIGAI SIBIRE

Vorkutoje, Sibire, kur tebe
gyvena daug įvairių tautų trem
tinių. bolševikų ištremtų į bai
sias Vorkutos anglių kasyklas, diktatoriiio 
paskutiniu metu buvo dų katali
kų kunigai, iš jų vienas lietuvis. ..........................
Abu kunigai slapta laikė mišias, ^euss buvo iškilmingai prrim- 
teikė sakramentus. Gegužės 12 ^as Baltuosiuos Rūmos.
NKVD abu kunigus suėmė ir Sovietai rengiasi siūlyti de- 
išvežė nežinoma kryptimi. rybas Turkijai santykiam page- 

. rinti. Tuo nori atitraukti Turki
ją juo Nato.

Maskvos kopūstai Sovietų laikraščio "Kroko-
Maskvos radijas paskelbė, kad dil’ du karikatūristai, kurie lan- 

esą surasti būdai išauginti mor- ^čs* Amerikoj, staiga turėjo nu- 
kas trijų pėdų ilgio, o kopūstus traukti savo kelionę. Sovietų 
penkių jardų skersmens. atstovybė liepė jiem grįžti.

Meksikos keleivinis lėktų- Anglijos min. pirmininkas 
vas birželio 2 vakara audroje ir Macnūllanas po kelionės i \\ash- 
lytuje atsitrenkė Į kalną ir žuvo inSton^ numata kehauti Pas dc 
visi 45 žmonės. - Gaulle.

Lebanone tebeina kautynės 
tarp armijos ir sukilėlių, ku
riuos remia Nasseris.

Vokietija sutiko toliau duo
ti pinigus Anglijos kariuomenei 
Vokietijoje išlaikyti. Už tat Vo
kietija tegalės pirkti ne 700 A- Vokietijos parlamentas, 
menkoje užsakytus tankus, o Maskvos pakviestas, siunčia 
tik 400 spaly 12 nariu delegaciją.

Prancūzija-

De Gaulle pasiuntė laišką Tu
niso prezidentui Bourguiba su 
viltimi, kad nesusipratimus pa
sieks baigti taikiu būdu. Bour
guiba tuojau palankiai atsakė, 
tačiau priminė, kad prancūzų 
kariuomenė turi pasitraukti iš 
Tuniso.

JAM Į TAI ATSAKĖ
De Gaulle kalboje pasiūlytas 

Alžiro klausimo sprendimas bu
vo suprastas kaip Alžiro visiškas 
Įjungimas į Prancūziją ir alžirie- 
čių padarymas Prancūzijos pi
liečiais.

Alžiro išlaisvinimo frontas tą 
jo kalbą pavadino juokinga ir 
pareiškė, jog Alžiras ir toliau ko
vos už savo nepriklausomybę.

Nusivylimą pareiškė Tunisas ir
Maroko. Tai esąs senas planas.
Tunisas dar pridėjo abejojimą, 
ar santykius su Prancūzija pasi
seks taikiu būdu sutvarkyti.

Paryžiuje de Gaulle kalba taip 
pat sukėlė nusivylimo — nes 
nieko naujo nesiūlo, o tai. ką 
siūlo, visi žino, jog tai nei vykdo
mas dalykas.

Tačiau de Gaulle už tuos žo
džius dideles ovacijas sukėlė Al- čiovas nepaiso galimo Tito
žiro prancūzai, kurie buvo dau- priekaišto: mum grasini neimti pasirašė Įstatymą, kad bedarbių 
ginusia ir susirinkę i de Gaulle Amerikos paramos, o pats jos pašalpos būtų prailgintos iš 26 
kalbą. ? prašai). savaičių iki 39.

Chruščiovas tebeJperša su 
ekonominiu santykiu stiprini
mu tarp Maskvos ir Amerikos. 
Birželio 3 prezidentui Eisenho- 
vveriui buvo perduotas Chruš
čiovo naujas laiškas net 8 pus
lapių. kuriame ragina išplėsti 
prekybinius santykius.

CHRUŠČIOVAS VIENOJ VIE
TOJ PRAKALĖ

Amerika pasiryžusi patenkin
ti Maskvos reikalavimą, kad de
rybose dėl atominių bandymų 
sustabdymo dalyvautų ir kom. 
Kinijos specialistai. Tatai nelie- 
sią betgi kom. Kinijos pripažini
mo.Sovietu Chruščiovas savo laiš

ke prezidentui Eisenhovveriui 
apie ūkinių santykių išplėtimą 
teiraujas, ar Amerika negalėtų 
duoti Sovietam kreditų. Tokiu 
atveju Sovietai pirktų mašinų už 
kelis milijardus doleriu.

(Tokiu siūlymu Chruščiovas 
nori suinteresuoti Amerikos mi
lijonierius pramoninkus, kuriem 
Sovietai būtų nauja rinka; Chruš
čiovas r.enaiso malimo Tito Prez. Eisenhovveris birželio 4

KAS BŪTI STIPRESNIS KARE 1968 METAIS?
Gallupo institutas davė klau

simą: “Kuris pasaulio kraštas 
bus stipriausias po dešimt me
tų?" Aiškaus atsakymo nebuvo, 
nors atsakymai buvo surinkti 
14 valstybių centriniuose mies
tuose. Procentais atrodo taip: 
Amerika bus stipriausia 32 proc. 
Sovietai -25 proc.. neapsispren
dę 32 proc.
Daugiau pasitikėjimo yra ame
rikiečiuose. Iš 4 amerikiečių 3 
tebetiki, kad .Amerika bus sti
priausia. Jeigu išimsime ameri
kiečių pasisakymus, tai kitų nuo
monės taip atrodo: stipriausia 
bus Amerika 29 proc: stipriausi 
bus Sovietai 26 proc; neapsis- 
prendusių 33 proc. Indijoje ki
taip galvojama; ten mano, kad 
pirmoj vietoj bus Sovietai, an
troj Indija, o tik trečioj Amen-

Saugumo Taryba, kuri svars- ka.
tė Tuniso skundą prieš prancū- Vadinami neutralieji, kurie 
zų bombardavimus. Ipikinai by 
lą pertraukė.

Kinijos komunistai ir to
liau puola Jugoslavijos Titą. Su
sirūpinę lenkai, kokių santykių 
jiem su Titu laikytis.

Indijoje pereitą savaite nuo 
karščių ir audrų mirė 100.

LAIŠKAM bus 4 centai nuo 
rugpjūčio 1.

Skolij nemokės?
De Gaulle vyriausybė kreipė

si i Ameriką, kad atidėtų poka
rinių skolų mokėjimą. Kasmet 
Prancūzija turi mokėti Ameri
kai po 54 milijonus dol.

TIK DABAR

New Yorko valstybė pašalpos 
dydį pakėlė is 36 dol. savait. iki
45.

Stevensonas vėl?Atskirais miestais: Stockholm Toki paisakymai rodo dabar-
Amerika 40. Sovietai 25. Milą- tinęs simpatijas vienai ar antrai Adlai Stevensonas buvo pasi
ne — Romoje Amerika 37. So- pusei • skelbęs nebūsiąs daugiau kandi-
vieiai 28. Melbourne Amerika 
36. Sovietai _L9. vakarų Berlyne
Amerika 34. Sovietai 19, Helsin- Amerikoje savaitgalio metu 
ki. Amerika 31. Sovietai 24 . vis dėlto priskaičiuota keliuose 
Briusselis Amerika 27. Sovietai žuvus 371. Tai rekordas. Lig šiol 
39. Paryžius .Amerika 17. Sovie- tokis rekordas buvo 1955 su 
tai 29. 369.

Rekordas datas i prezidentus. Dabar Wa- 
shingone vėl sušneko, kad jis 
galis būti geriausias demokratų 
kandidatas 1960 rinkimuose.
Psichiniu ligoniu Amerikoje yra

nuomones pareiškė Delhi i Indi
joj) Helsinki (Suomijoj). Stock- 
ho’me tSvedijojc). Vienoje (Aus
trijoje) taip galvoja: Sovietai bus 
stipriausi 31 proc.. Amerika 28 
proc. Anglijoje galvojama, kad 
stipriausi bus Sovietai — 36 
proc.. už Ameriką pasisako tik 
27 proc.

KAPUCINU VIRŠININKAS A- 
MERIKIETIS

Romoje kapucinų ordeno bir
želio 3 viršininku (generaliniu 
minhteriu) išrinktas amerikie-

NEUŽMUŠTAS, o tik apalpęs karalienės Elzbietos parade Londone

daug

Amerikietis 28 metų medici
nos studentas Sobul. kuns po 
kelių mėnesių turėjo atlikti ka
rinę prievolę, nuvyko i Vieną 
ir pareiškė atsisakąs Amerikos 
pilietybės. Jam esą svetimas bet 
kokis nacionalizmas, ar jis bū
tų kapitalistinis ar komunistinis. 
Jis paprašė Austrijos pilietybės 
ir ten nori medicinos studijas 
baigti. (Vienas toks, vardu Da- 
v is. norėjo būti pasaulio pilietis, 
bet jau sugrįžo į Ameriką ir 
prašo pilietybę grąžinamas).

Kardinolo Strich laidotu 
vėse Chicagoje birželio 3 daly
vavo 300.000 žmonių, trys A- 
merikos kardinolai. 119 arki
vyskupų ir vyskupų. 2000 ku
nigų. Prezidentui atstovavo dar 
bo sekretorius Mitchei.

Ką palvrc Amerikos studentas Rusi joj
Amerikos šeši studentai lan

kėsi Sovietuose. Penki grižo ir aiškėjo, kad nišai studentai nie- 
pasakojo savo Įspūdžius. Jie

Bedarbiu skaičius gegužėje 
iš 5.120.000 sumažėjo iki 5.000. 
000

VVisconsinn birželio 4 siau
biu? Iš negausių pasikalbėjimu tornado 6.

Amerikos atstovybė sau-
tis tėvas Klementas iš Mihvau- ««'<» ispmizius. .ne ko nežino apie Amerikoje esan- gumo uždarė visas
kee Kapucinai turi visame pa- sk'"H,CM" k;’<1 buvo vedžiojami ti socialini draudimą ar darbo k|as savo wbHotckas ijeha. 
saulv 1 210 namu ir 15.321 narį. v,Sbr s” M.'<lovais ir gavo la- unijas Kai kurie buvo labai nu- none
Kapucinai turi 51 provincija; iš J™ susdikh su studentais stebe. kad Amerikos studentas..
ju 3 vi a I in”’ V ilstvbėsc vic I'k kelis kartus jie gavo valgy- baigės mokslą, gali pasirinkti • rijus XII jaučiasi nuvargtu
„a Kanadoje Misijom <lnl.a I. " 
190 kapucinų. Jie išlaiko 1.374 
mokyklas su daugiau kaip 301.
000 mokinių Išlaiko taip pat jimo užsieniečiais Apie vieną 
08 ligonines su 3.000 ligoniu, amerikieti, jei buvo proga, su- 
Ašluoniolikoje namu laiko 2.500 stodavo po |00-e. Jų klausiniai 
raupsuotuju Turi taip put 157 tokios rūšies, kodėl jus nesiis- ’hno rado knygos 
našlaičių prieglaudas, kuriose tabdote atominiu bandymu, ar 
yra 7.290 našlaičiu Jų rankose jus tebelinčiuojate negrus, kodėl 
yra 18 spaustuvių.

Tik kelis kartus jie gavo valgy- baigęs mokslą, gali pasirinkti .
darbą pagal savo norą ta-s nuo gausiu audiencijų. Gy

vo ap-ilankyti ir šeimose. Amerikiečiai studentai buvo dytojai patarė jas pertraukti
Rusai rodo didelio siisidotnė- nusivožę LiO knygti. modernio • Indonezijoje buvo nušautas 

jo meno reprodukcijų ir džiazo sukilėliu ^kmvas Vienas jo h 
Plokštelių Pirmiausia išdalini kunas paraAiuUl l<Aoko ir pa. 
plokšteles Mažiausia susidomė kibo mcdvje Jis buvo

i nelaisve ir bus teisiamas Pa-
Lenkijos komunistų parti sirodė, kad tai amerikietis la

ja išvalė 17 proc narių. "Turėjo kūnas, kuriam'už tarn.vba mo 
"Amerika turi 6 milijonus hedar- 1 266.754, paliko 1.952.899 kėjo iki 10.090 dol

i j
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Ar Rusijos caro duktė Anastazija tebėra gyva?
Tamsios jėgos caro dukters vardu“Kokios tamsios jėgos čia vei

kia užkulisiuose, dar visiškai ne-
* paaiškėjo”-. Tokiais žodžiais pa
žymėjo bylą Hamburgo krašto 
teisėjas, bylos eigą pertraukda
mas. iki bus pateikti nauji įrody
mai.

Teismo procesas atrodė juo 
“tamsesnis ”. kad jame nebuvo 
matyti nei kaltinamosios nei kal
tintojos. Tik jų advokatai nar
pliojo reikalus, kurie yra labai 
susipainioję, ir nežinia, ar ka
da nors ir kas nors juos atpai- 
jiios, kai nuo paties įvykio jau 
praėjo visa 40 metų.

Teisme kaltinamoji yra Bar
bara von Mecklenburg, kurios 
senelė buvo Rusijos carienės se
suo. Kaltintoja yra Anna An
derson, kuri sakosi esanti Anas
tazija Nikolajevna Romanov, 
Rusijos caro duktė.

Byla iškelta dėl tariamai men- 
„ ko nieko — dėl 2000 markių.

kurias 1933 paveldėjo Barbara susidomėjus istorija, tris mė- / 
von Mecklenburg iš Vokietijų- > >- 1
je deponuoto caro palikimo li
kučių. Anna Anderson stengia
si įrodyti, kad tas palikimas turi 
tekti jai. kaip caro dukteriai.

Anna Anderson dabar gyvena 
Schwarzwalde kaimelyje, netur
tinga. suskurdusi, susenusi mo
teris. Bylą laimėtų, jei pasisektų 
įtikinti teismą, kad ji yra tikrai 
caro duktė Bet kaip tai įrody
si? Liudininkais, dokumentais? 
Bet koki begali būti liudinin
kai po 40 metų. Tačiau kai rei
kia. advokatai ką nors iškasa. 
Jei ne tiesioginių liudininkų, 
tai bent netiesioginių. Vienas iš 
jų buvo gana sensacingas. Tai 
kareivis Čaikovskis, kuris pa
reiškė dalyvavęs prie caro šei
mos išžudymo 1918 liepos 16 
Ekaterinburge.

Trečias neaiškumų ir sykiu 
šviesos židinėlis — Amerikoje. 
Skundėja buvo atsidūrus Ameri
koje. Ji buvo pakviesta didž. ku
nigaikšti Ksenijos, gyvenusios 
New Yorke (tada ji vadinosi 
Mrs. Leeds, paskiau Mrs. Judd.) 
Liko paslaptis, kaip nutiko, kad 
ji nuvyko kaip ponia Caikovski, 

liudijo apie Italijos susido- * o Nevv Yorke nuo Ksenijos din- 
mėjimą caro dukters likimu.

Esą liudininkui pasakojęs 
1934 Brazilijoje Italijos atsto
vas Franco Lechio. kad jam pa
vesta jo vyriausybės surinkti 
žinių apie caro dukterį Anasta
ziją. Patikrinti tai pačioje Ita
lijoje dabar nelengva, kada reži
mai keliom eilėm pakito, karas 
kraštą nusiaubė ii* dokumentus tį sustiprino, 
sunaikino. Bet prancūzų dien
raščio “Figaro’ bendradarbė.

Iš Rumunijos buvo duota ži
nia į Vokietiją Hess giminei. 
Tai buvo 1918. Bet į jos žinią 
nebuvo iš Vokietijos jokio at
sakymo.

Liudininkas Serge Lifar. Pa
ryžiaus operos baletmeisteris, 
nustebino pareiškimais, kurie, 
netiesiogiai

go. buvo nugabenta į psichinių 
ligų ligoninę ir deportuota į Vo
kietiją ir buvo atiduota į nervų 
ligų ligoninę Anderson pavarde, 
kur kažkokis anonimas sumokė
jo už jos laikymą pusei metų.

Kunig. Ksenija dabar paliu
dijo jos naudai, ir tai jos- padė-

. Tačiau antroji bylos šalis ly
giai ieško įrodymų jos skundui 
atmesti. Prof. Gilliard, kuris bu
vo mokytojas caro šeimoje ir 
kuris pats buvo nufotografavęs 
Anastaziją 1917. buvo davęs 
mintį, jog Berlynę nežinomoji 
savižudė esanti Anastazija. Da
bar jis ėmė kalbėti nebeatsi
menąs ir linko daugiau į Hess ’ 
pusę. Šveicarijos kai kurie pro
fesoriai ištraukė net antropolo
ginius argumentus, kad įrody
tų, jog Anna nėra Anastazija. 
Dar būsią ieškoma naujų Įrody
mų Švedijoje.

E bylos aprašymų darės įspū
dis, jog Anna Anderson pozicija 
paskutiniame teisme Hamburge 
sustiprėjusi. Tačiau kas yra tos 
jėgos, kurios varo visą bylą pir
myn. kloja lėšas. — anot teisė
jo. tebėra paslaptis.

DEStREE, Švedijos''princesė, 
sulaukusi 20 metų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

nesiūs dirbo ir patvirtino, kad 
Italijos atstovas tikrai rinko ži
nias. Ir tai buvę 1918 metais.

Praeities miglose iškilo nau
jas žiburėlis Berlyne padangėje. 
1920 vasario 17 mėgino nusis
kandinti. gyvenimo nebepa— 
keldama ir jokios pagalbos ne
rasdama. nežinoma mergina. 
Kai ji buvo išgelbėta ir po ke
lių savaičių atgavo sąmonę.

tamsios jėgos vėl pakišo min
ti, kad tai kaip tik buvo į Vokie
tiją atkeliavusi caro duktė 
Anastazija.

Tvirtinimą aptemdė vienos 
Berlyno gyventojos liudijimas, 
kad tom dienom iš jos dingo 
jos nuomininkė lenkė darbinin
kė Pranciška Schanzkovvski. Gal 
tai ir yra ta. kuri mėgino nusi
žudyti. Nacių laikais taip buvo 
ir aiškinama. Bet surasta vėl į- 
rodymų, kad lenkė Schanzkovv- 
ski kaip tik buvo sulikviduota 
masinėse lenkų žudynėse.

NUO STOVYKLOS IR NAMŲ IKI - KAPINIU
Darbas stovykloje

Drauge gegužės 20 Al. Giman- 
tas informuoja apie pažangą K. 
Federacijos jaunimo stovyklo
je... Oficialūs vertintojai įverti
no stovyklos turtą 100.000 dol. 
Pinigam rinkti, kad galima bū
tų skolas išmokėti, platinama 
10.000 atvirukų su stovyklos 
vaizdais: eilė dailininkų pado
vanojo paveikslų, kurie bus pa
leisti loterijos būdu liepos 27. 
Stovykla rengiama naujam se
zonui talkos būdu. Daugiausia 
iš Detroite šeštadieniais būre
lis savanorių atlieka tvarkymo 
darbus. Dabar, kai Detroite yra 
lietuvių bedarbių, kai kurie ir 
savaitės kitom dienom stovyklo
je dirba, šiemet bus šešios sto
vyklautojų grupės. Dalis stovyk
los žemės išskiriama ir perveda
ma Putnamo seselėm, kad jos 
galėtų įsikurti. Sezonas atidary
tas gegužės 30.

S PA U D A vienijimas Lietuvių Ameriko
je jau 1905 sudarė fondą senes- 
niem nariam prieglaudai Įkur
ti. 1956 seimas vėl pritarė prie
glaudos ęeikalui ir paskyrė ko
misiją. Bet ji per 2 metus nieko 
nepadarė. Artėjant šiemetiniam 
seimui autorius palaiko minti,

Džiaugsmas namais
T. žiburiai gegužės 15 infor

mavo apie kitą džiuginantį fak
tą — Hamiltono lietuviai įsigi
jo namus. “Pirmoji tokius na
mus įsigijo Toronto lietuvių ko
lonija. seniai apie juos kalba, kad prieglauda būtų steigiama 
nors ir niekaip prie realizavi
mo neprieina Montrealio lietu
viai. o visus pralenkė Hamilto
no lietuviai, kurie per porą mė
žtų suorganizavę $50,000 ir pasi
skolinę dar $15.000, š. m. gegu
žės .1 pasidarė savininkais di
džiulių ir didelį pelną duodan
čių namų. Tiesa, už juos reikės 
sumokėti $173.000’. Laikraštis 
mano, kad tai bus geriausi lie
tuvių namai ne tik Kanadoje, 
bet visame šiame kontinente. 
Namas bus lietuvių veikimo cen
tras.

Rūpestis prieglauda
Vienybėje gegužės 23 V. Li

sauskas informuoja, kad Susi-.

pradžioje bent 40-50 kambarių. 
O lėšos turi būti skirtos E Su
sivienijimo iždo, kuriame yra 
visas milijonas dolerių, pačių 
narių sudėtų. Reikalauja pas
kirti 250.000 dol. tam reikalui ir 
įpareigoti valdybą, kad per po
rą metų prieglauda jau veiktų.

Ir pagaliau kapinės
Naujienose tuo pat metu, ge

gužės 21. Stulgiškis rašo apie 
tautines kapines Chicagoje. ku
riose sumini trisdešimt pavar
džių tų. kurie jau ten palaidoti, 
vadina jas “tikra pažadėtąja že
me' ir su rezignacija taria: “Ir 
mes
dėtoje žemėje’

MIKITOS KULTAS LIETUVOJE
Sniečkus kaip vyriausias Lie

tuvoje Nikitos kulto “dvasinin
kas’ Epažino “Etikimybę’, E- 
keikė kulto priešus, ir jau tada 
akademijos pirmininkas Matu
tis galėjo kalbėti apie eksploa
tavimą gipso, kurio Lietuvoje 
esą milijardai tonų, apie gamini
mą cemento, dirbtinio marmu
ro. sieros rūgšties, fosforinių 
trąšų ir kt. O Kauno politech
nikos instituto direktorius Bar- 
šiauskas informavo, kad po ka
ro buvo paruošta 1000 organinės 
chemijos specialistų.

įžymiausiais laiko
“Tiesoj” gegužės 16 aktorė 

St. Nosevičiūtė rašo, kad Lietu
vos teatrai pergyvena įdomiau
sią laikotarpį, ieškodami savo 
originalios dramaturgijos. Tarp 
žymiausių šio meto aktorių mini 
P. Kubertavičių, M. Mironaitę, 
G. Jackevičiūtę. H. Kurauską. 
Skundžiasi, kad aktoriai verčia
mi vaidinti pagal štampus, kar- ~ 
toti vaidmenis.

Grušo pjesė
J. Grušas Kauno muzikiniam 

teatrui pateikė naują pjesę apie 
“žmonių sąžinės grynumą, apie 
moraliai tyrumą, nukreiptą 
prieš vagis ir spekuliantus”. Vai
dins dar šiais metais.

Estai Vilniuje
Vilniuje estai gastroliavo su 

lietuvEku .J. Juzeliūno baletu 
“Ant marių

Kapas
“Tiesoje” 

jos mokslų 
likauskas rašo, kad Krikštony
se ties LazdijaE Nemuno pakran 
tėję atrastas 5 amžiaus lietuvio 
kario kapas. Rastas skeletas, 
kalavijas, skydas, tauro ragas. 
Radinys šiuo metu Estatytas pa
rodai akademijos institute Ana- 
takalnio gatvėje Vilniuje.

Vilniuje gegužės vidury bu
vo sušauktas “respublikos par
tinio aktyvo pasitarimas”. Daly
vavo vadovaują komunistai, 
mokslininkai, politrukai. Gar
bės prezidiuman išrinkus Mask
vos komunistus, A. Sniečkus 
nuolankiai atpasakojo, ką Niki
ta Chruščiovas straipsniuose 
“Pravdoje” buvo kalbėjęs apie 
chemijos pramonės sustiprini
mą Sovietuose. Ką Nikita kal
bėjo apie Sovietus, Sniečkus tuo
jau ėmėsi taikyti Lietuvai. Esą 
iki šiol chemijos pramonės Lie
tuvoje kaip ir nebuvo, nors 
“kai kurių chemijos produkci
jos rūšių pareikalavimas pas 
mus labai didelis” 
bar prasidėsianti 
stambių chemijos 
monių statyba.

Toliau Sniečkus 
atsilikimą žemės ūkio darbuose, 
nors padėtis geresnė nei anks
čiau. Paskui Sniečkus žodis žo- 
din atpylė Maskvos nuomonę 
Jugoslavijos nukrypimo reika
lu. Užtikrino Lietuvos kompar
tijos Etikimybę Maskvai. Aiš
kino, kad Vilniuje “sustiprin
ta kova prieš revizionizmą ir 
buržuazinį nacionalizmą, o taip 
pat prieš dogmatizmą (staliniz
mą)”.

Informavo, kad šiandien Lie
tuvos žmonės nė galvoti nenori 
apie “kapitalistų, dvarininkų ir 
buožių valdžios atkūrimą, to
dėl ir buržuaziniai nacionalis
tai nedrįsta atvirai kalbėti apie 
kapitalizmo restauravimą” Ta
čiau Sniečkus negalėjo Etylėti, 
kad “užsienio išgamos' dar vis 
"apmulkina kai kurias politiš
kai atsilikusias gyventojų gru
pes". O pagal “Tiesos" informa
ciją, tos grupės — tai rašyto
jai, kompozitoriai, studentija.

Jie nukrypsta nuo Sniečkaus 
reikalavimo, kurį jis EreEkia 
tokiais žodžiais: “Mes turime 
visokeriopai stiprinti draugystę 
su didžiąją rusų tauta, kuri yra 
tarybininių tautų šeimos cemen
tuojanti jėga”. "Pikčiausiais 
lietuviu tautos priešais" Snieč
kus ir laiko tuos, kurie nori 
atplėšti Lietuvą nuo daugiana
cionalinės tarybinės valstybės, 
nuo rusu tautos'. Sniečkui pik
čiausia. kad šiuo atplėšimu ne merikiečių atžvilgiu. Užuot dc- 
tiek rūpinasi “Egamos” užsieny
je. kiek "įvairaus plauko re
vizionistiniai elementai pačioj 
Lietuvoj besidangstą marksis
tine frazeologija".

. Už tat da- 
ir Lietuvoje 
pramonės į-

dejavo apie

kranto’.
iš 5 amžiaus
gegužės 13 istori- 

kandidatas P. Ku-

AR JUS BUVOTE MASKVOJE SEKAMAS?

Alžžre pasikeitė opinija a-

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS

savo

Air brikos pasas.

ku
va!

RENE COTY, Prancūzijos prezidentas (k.), ir Charles de Gaullc. 
kai prezidentas ji paskyrė ministeriu pirmininku.

nes 
ap- 
pa- 
ku-

ginę Amerikos bibliotekas, rodo 
palankumą. Priežastis —esą. 
Amer. spauda “mus suprato, 
pirmoj vietoj dėdama žinias apie 
de Gaulle.

Humoristas kelionėje į Maskvą 
(3)

M R. A.
41 Wcst 82nd Street.

Iš rūsio, kuriame buvo laiko
ma caro šeima, jis išgelbėjęs 
dukterį Anastaziją ir ją perga
benęs į Rumuniją.

aukšti pareigūnai.
Alto Bostono skyriaus adr: 

636 E. Broaduay. So. -Boston 
27. Mass.

atsidursime toje “paža-

NGSMNK

Mes atvykome — pasakojosi 
Buchuald — į Maskvą ir buvo
me apgyvendinti Metropol vieš
butyje; Jame yra 350 vietų sve
čiam ir turi 700 tarnautojų.

Iš j u 350 prižiūri svečius, ki
ti 350 prižiūri pirmuosius.

Pačiam darbui žmonių tieka 
nedaug.

Pavalgyti Sovietų Sąjungoje 
nelengva. <ako. siuvėjai iš Ru
sijos dingo po 1905: virėjai po 
1917. o padavėjai dingo, tik pri
ėmę E mūsų užsakymus. .. So
cialistinėje sistemoje nėra ar
batpinigių. Partija juos panai
kino. Sako, arbatpinigiai esą an- 
timarksistinis sąmokslas dar
bininkui apgauti. Tokis arbat
pinigių draudimas turi gerų pu
sių — sutaupo svečiui pinigus; 
apsaugoja darbininkus nuo pri
valomo asmenybės kulto tiem, 
kurie daugiau arbatpinigių duo
da. Bet. turi ir savo negerą pu
se be arbatpinigių negausi vai-

Svečias paleidžia padavėją su 
užsakymų, bet. negali jo susigrą
žinti kaip raketos Tik arbat
pinigiai ji sugražina.
"Ar jus buvote ten sekami? ’ 

Toks pirmas klausimas, kai tik 
sugrįžti įau-

tėm. kad mus kažkas seka. Bet 
tai buvo kiti turistai, kurie ma
nė. kad juos sekame mes.

Tačiau niekas nežino, ar jis 
tikrai yra sekamas ir ar jo kam
bary yra mikrofonas.

Sykį mes nusprendėm išmė
ginti. Iš visų plaučių surikau: 
"Kodėl gi šitas baltutelaitis vieš
butis neturi karšto vandens!’’ 
Kitą dieną karštas vanduos tik
rai kambary atsirado. Gal tai 
buvo atsitiktinai. Bet mes 
aiškinomės, kad mikrofonas pa
taikė į teisingą ausį.

Amerikos pasas turi Maskvo
je nepaprastą galią. Tai pamatė 
keleiviai, užsimanę dalyvauti pa
sikalbėjime su Chruščiovu. Tam 
reikėjo gauti specialius kvieti
mus. Mūsų keleiviai jų neturė
jo. Amerikiečiai žurnalistai jiem 
kalbėjo, kad be kvietimo nemė
gink Kremliuje rodytis. Kelei
viai norėjo išmėginti laimę. Sė
do į savo Chrysler Imperial ir 
liepė šoferiui mauti dideliu grei
čiu į zoną, kur stovi sovietiniai 
Zisai f automobiliai >. Šoferis 
taip ir padarė. Kai iš (’hryslerio 
išlipo ponai, milicininkai atida
vė pagarbą. Keleiviai nuėjo į 
rūmus laisvai, bet

viduje jie • neturėjo
Chryslerio, ir MVD pareigūnai, 
kurie tikrina pakvietimus, juos 
sustabdė.

Paprašė kvietimus parodyti. 
Keleiviai ištraukė ir atkišo sa
vo pasus.

"Kur justi kvietimai? klausė.
"Mes neturime ", atsakė kelei

viai.
"Tai kaip gi jus čia atėjote?’’ 

teiravos, žiūrėdamas i pasą.
Amerikiečiai koresponden

tai sakė, kad viskas tvarkoje’’.
Pareigūnas dar kartą pasižiu

rėjo i pasą ir pasakė:
"Tvarkoje". Paskui davė pa

lydovą. kuris nuvedė į sale ir 
išrinko <hi geriausias kėdes.

pasirodo

GOOOWIN J KNIGHT. Kalt 
formir>5 (jub'-rnatocius,, k.mdi- 
datuoja i srn. Bill Knowlando 
vK’t/j šęn^t^,

daugiau reiškia Maskvoje kaip 
vakaru Europoje.

Vladimiras, keleivių palydo
vas. vedžiojo po visas įžymybes. 
Labiausiai po muzėjus. Kelei
viam rodės, kad jau nėra dau
giau muzėjaus. kurio jie būtų 
nelankę. Bet Vladimiras pristo
jo dar su vienu — su Lenino 
muzėjum. garbingiausiu niuzė- 
jum. kuris yra skirtas revoliu
cijai. Muzėjaus turinys uoliai 
pakeičiamas pagal režimo skonį. 
Keleiviai ilgai ieškojo Stalino.

“O kodėl nėra Trockio?” pa
klausė Vladimirą.”

"Trockis buvo išdavikas, ap
mokamas buržuazijos", paaiš
kino Vladimiras.

“Jūsų tauta turėjo revoliu
ciją. ir jūs pastatėt jai muzėjų. 
Bet kodėl jūs neleidžiate ven
gram turėti savo revoliucijos?”

•‘Ten nebuvo revoliucijos’”, at
kirto muzėjaus vadovas, “ten 
buvo kontrarevoliucija”’.

“Tai koks skirtumas tarp re
voliucijos ir kontrarevoliūci- 
jo”?

"Revoliucija, — aiškino jis. 
— yra tada, kada valstiečiai ir 
darbininkai sukyla prieš savi
ninkus ir kapitalistus. O. kon
trarevoliucija yra tada, kai sa
vininkai ir kapitalistai sukyla 
prieš valstiečius ir darbinin
kus".

Keleiv ai baigė vavo dienas 
Maskvoje. Buvo ašaringas at
sisveikinimas Maskvos aerodro
me. nes Buchnaldas nusprendė 
grįžti lėktuvu. Ašaringas atsi
sveikino šoferis, kuris vienas 
turėjo (’hrysterili grįžti į Pary
žių. Ašarojo Vladimiras, 
jis žinojo, kad |m> kelionės 
rašymo spaudoje intiiristas 
sodins jį tik i volksvvageną.
riūo vairuoja moterys (o tai di
džiausia bausmė sovietinėj sis
temoj!. Ašarojau sako Ruch- 
waklas ir aš. nes aš turėjau 
palikti ta kraštą su labai griež
tą valdžia ir grįžti į kraštą, 
linine iš viso nėra jokios 
tižiu

B

fc. ?

žymint kambario kainą, atvyki
mo ir išvykimo laiką ir kad esi 
kongreso dalyvis. Kambarių kai
nos: Vienam: $8.50. $9. $10. $10 
50. $11. $12. $12,50. $14. Dviem 
su dviguba lova: $14. $14.50. 
$15. $16.. $16.60. $17. Dviem 
su dviem lovom: 15.50. $16.50.

Jis įvyks Bostone birželio 
27-28 Statlcrio viešbuty. Išliko 
betiko nedaug, o dar ne v i.sos 
draugijos savo delegatus išrinko 
ar paskyrė. Dar mažiau teatsiun- 
lė dclegtų mandatus Alto Bos
tono skyriui, kuriam pavesta 
tvarkyti kongreso paruošiamie
ji darbai. Todėl prašome: $17. $17.50. $18. $19. Adr.:

1. Kuo greičiau išrinkti ar Statler Hotel. Boston 17. Mass 
paskirti delegatų tiek, kiek tai
syklės leidžia ipo vieną nuo 50 
nariui.

2. Kuo gročiau atsiųsti delega
tų mandatų nuorašus, ir tuo pa
lengvinti registraciją.

3. Apsirūpinti iš anksto nak
vyne. Kas nori nakvoti Statlcrio 
viešbuty, tas turi ne vėliau 
kaip ? savaites prieš kongresą 
užsakyti kambarį. Vėliau už
sakius negarantuojama. Užsako
ma specialiais viešbučio atviru
kais ar paprastais laiškais, pa-

Kongresas prasidės penkta- 
itieiij, birželio 27 d. 10 vai. ry
to ir baigsis birželio 28 d. po 
pietų. Vakare tame pačiame 
viešbuty bus iškilmingas banke
tas kongreso dalyviams pagerb
ti. kuriame dalyvaus senatorius 
.lobn Kennedy. gubernatorius 
Furcolo. majoras Mynes ir kiti

Londone pirmadienį buvo 
susirinkusi Europos socialistu 
atstovų konferencija apsvarsty
ti de Gaulle atėjimo į valdžią ir 
socialistų laikysenos. Dalyvavo 
Austrijos. Belgijos. Danijos. I- 
talijos. Olandijos. Izraelio. Pran
cūzijos. Švedijos. Vokietijos so
cialistai.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
(LITHUANIAN WORLD DIRECTORY)

PARUOŠTAS ANICETO SIMUČIO
Tiri didžiausias informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius 

koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis vienoje 
knygoje, -šis -161 puslapiu veikalą.- yni pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuviu kalbą, meną, literatūrą, muziką, sovietų okupaci
ją, deportacijas ir 1.1.

Jame surašyti keli tūkstančiai lietuvių kultūrininkų, laisvųjų 
profesijų narių, biznierių. parapijų, klubų, organizacijų. radijo va
landų ir t.t.

Stambus iliustruotas angliškas skyrius, liuksusinis popieris. 
kieti viršeliai. KAINA $6.50. Tąi kiekvienam lietuviui visuome
nininkui reikalinga knyga. Nepaprastai puiki dovana tiek lietu
viams. tiek lietuvių draugams kitataučiams.

Reikalaukit? pas platintojus, arba užsakymus siųskite

New York 24, N. Y.

PASKUTINIS DIVIDENDAS

0 metams
(3'7 reguliaraus ir l’irr cxtra»

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

THE

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS
brvmhvay prie Bedford ?
«tem Parjiway jjie Nost nitui Av, 

Member Federal Insurance Corporation
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IMORKER (TitM CopyrigM) By FRANCISCAN FATNER8 
Kiną nuo 1915 mėty. 1951 sujungė AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

8econd-daes mali prlvileges authorlzed at Brooklyn, N. Y.
SUBSCRIPTION RATE* .

Lietuva atominio amžiaus parodoj

•3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metanu________ 1
Brooklyn. N. V.  1

Belgijos kara- 
atidarė Bruse-

HaM ynr
ForMgn ■ S6.50 Užutany** —.... -.............   *6.60
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Menšikovas turėtų kraustytis Maskvon
Menšikovas, Sovietų ambasa

dorius Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, atvykęs tik prieš pu
sę metų, turėtų susidėti savo 
daiktus ir vykti namo. Jis yra 
viešai įžeidęs šio krašto vyriau
sybę. Toks užsienio diplomatas 
pasidaro “persona non grata” 
—asmuo netinkamas atstovau

ti kitą kraštą dėl savo elgesio. 
Valstybės departamentas turė
tų paprašyti Mėnšikovą iš Ame- 
rikos išsikraustyti. Kuo tad ji
sai nusikalto?

savo kelionių po Ameriką: ar 
amerikiečiai norį karo? Menši
kovas atsakė: “Iš to, ką esu ma
tęs ir ką sutikęs, galiu pasakyti, 
kad apskritai amerikiečiai, kaip 
ir kitų kraštų žmonės, karo ne
nori”. Sovietų ambasadorius 
tada buvo paklaustas: “Jei ame
rikiečiai karo nenori, ar jūs ne
manote, kad jo nori JAV vy
riausybė’? Menšikovas iš šio 
klausimo stengėsi išsisukti: 
“Aš dar nesu pakankamai susi
pažinęs su JAV vyriausybės po
litika, kad galėčiau ką atsaky
ti’. Klausėjas neatleido: “Vadi
nasi, jūs dar nesusidarėte nė 
savo nuomonės”? Menšikovas: 
“Kaip jau sakiau, nesu pasi
ruošęs į tą klausimą atsakyti”.

D. Lawrence pastebi, kad 
Menšikovas sąmoningai ir ap
galvojęs atsakė nutylėdamas. 
Jis milijonam amerikiečių davė 
suprasti, jog yra tikras, kad jie 
karo nenori, bet nėra tikras, ar 
jo nenori JAV vyriausybė. Tei- 
sinimasis, kad jam nepakako lai
ko vyriausybės politikai pažinti, 
yra tik dangstymasis, nes jam 
pakako laiko pažinti Amerikos ^^7Įvairiuose jo skyriuose

Sesės ir broliai lietuviai,
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liūs iškilmingai 
lio universalinę ir tarptautinę
parodą. Parodos šūkis — pasau
lio atsiekimai kuriant žmoniš
kesnį pasaulį- Taigi, paroda nė
ra komercinė, o greičiau moks
linė ir kultūrinė. Parodoje pa
vaizduoti ir materialiniai įvai
rių kraštų laimėjimai, kiek jie lietuvių rūbais, vienas kitas da- 
tarnauja ar v gali tarnauti žmo
niškesnio pasaulio kūrimui. 
Briusęįįo parodoje atstovauja
mos beveik visos laisvosios Eu
ropos valstybės. Pavergtoji Eu
ropos dalis parodoje atstovau
jama tik Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Tito valdomos Jugo
slavijos. Paroda vyksta praside
dant atominei erai, kuri dar ne- je yra keletas trejių devynerių 

pa- bonkučių/Yra ir buv. nepriklau
somos Lietuvos užsienių reikalų

lykėlis iš mūsų liaudies meno, 
rodoma lietuviškoji birbynė, ir 
skudučiai, yra lango dydžio pla
katas, vaizduojantis Gedimino 
kalną Vilniaus mifesto fone su 
užrašu “Vilnius”. Panašiai pa
vaizduoja Ryga bei Talinas gre
ta kitų sovietinių respublikų sos 
tinių. Rusiškųjų gėralų skyriu-

David Lawrence, vienas iš žy
mesniųjų JAV žurnalistų, Men- 
šikovui vos tik atvykus, jau ra
šė, kad to raudonojo diploma
to nereikėję iš viso į Ameriką 
įsileisti. Jisai dar 1945 metais 
būdamas Lenkijoje atstovu 
Unrros, tarptautinės šalpos or
ganizacijos, kuriai daugiausiai 

‘ gėrybių skyrė JAV, tas gėrybes 
dalino komunistam ir jų simpa- 
tikam, aplenkdamas ir skriaus
damas nekomunistus, pateku
sius į vargą ir badaujančius. 
Kai toji Menšikovo suktybė pa
aiškėjo, tai Atstovų Rūmų už- plačiajai visuomenei. Menšiko- . 
sienio komisijai pasiūlius, prez.
H. Trumanas 1946 pareikalavo JAV vyriausybė norinti karo. 
Mėnšikovą iš Unrros pasitrauk- Tai padarė išsisukdamas tiesio- 
ti. Jau vien dėl to. kaip pašte- ginio atsakymo. Ir tai yra JAV 

vyriausybės įžeidimas. Menši-bi D. Lawrence, Menšikovas ne

vo buvo norėta pareikšti, kad

turėjo būti priimtas Sovietų am- kovas turi atsiprašyti arba ke- 
basadorium. Bet jisai buvo pri
imtas kaip “persona grata”, tin
kamas asmuo, kuris šypsojosi, 
kuris po Ameriką keliavo ir su 1952 JAV am.
kuriuo keliauta, kuris buvo basad()rių George Kennan už 
kviečiamas kalbėti ir su kuriuo

liauti Maskvon.

žinia ką duos žmonijai - 
laimą ar pražūtį. Todėl įdomus 
atomiumo pastatas, vaizduojan- ministerijos rūmų atvaizdas, — 
tis geležies branduolį, yra kaip juose dabar yra įsikūręs Kauno 
ir visos parodos simbolis.

Pasaulinės Briuselio parodos 
dėmesio centre yra Amerikos, 
Anglijos, Prancūajos ir Sovietų 
Sąjungos paviljonai. Apsčiai 
lankomas taip pat ir Civitas Dei 
— Vatikano paviljonas, kuria
me specialus skyrius yra pa
švęstas Tyliajai Bažnyčiai, ar
ba bažnyčios būklei pavaizduo
ti Sovietų pavergtuose kraštuo
se. Jame yra atvaizdai komunis
tų nukankintų ar nuo jų nuken
tėjusių aukštųjų Romos Kata
likų Bažnyčios hierarchų.

Prieš apleisdamas Europą, 
buvau užsukęs į Briuselį ir po
rą dienų su pulk. Juozu Lans- 
koronskiu lankiau parodą. Ieš
kojau joje Lietuvos. Deja, Lie
tuvos joje neradau. Sovietų pa-

yra šiek tiek eksponatų iš Lie
tuvos. Yra pora lėlių tautiniais

Vadovo Sidzikausko, Lietu
vos Laisvės Komiteto ir Lietu
vos delegacijos Pavergtose Eu
ropos Tautose pirmininko žo
dis okupuotai Lietuviai per lais
vą radiją.

DARBININKAS

BRIUSELIO parodoje taip vaizduojamas atominis amžius.

Sovietų paviljono pastato iš
orė yra įspūdinga. Tačiau įėjus 
į vidų įspūdis mažėja. Perdaug 
prikrauta, dvelkia bazaru. Vy
rauja propaganda. Milžiniška 
Lenino statula, propagandiniai 
šūkiai už taiką ir už taikingą 
tautų sambūrį. Prisigrobę sve
timų žemių ir turtų, pavergę 
devynias prieš antrąjį pasauli
nį karą buvusias nepriklauso
mas valstybes, jų tarpe ir Lie
tuvą, Maskvos valdovai dedasi 
esą taikos apaštalai, kai tkru- 
moje jie tik nori įteisinti smur
tą ir įamžinti tautę pavergimą. 
Gražiai pavaizduoti Kaukazo ir 
Krymo kurortai, tariamai poil
sio vietos dirbantiesiems. Jūs 
geriau žinote, kas ten vasaroja 
ir gydosi. Tik ne Lietuvos nu
teisinti darbininkai,, ne nuskur
dinti Lietuvos kolchozininkai. 
Veržte veržiasi noras surikti: 
gana mulkinti vakariečius ro
dant ištaikingus kilimus, šilkus, 
valgius ir gėralus, apie kuriuos 
eilinis sovietinio tautų kalėjimo 
žmogus gali tik svajoti. Parody
kit tikrąjį sovietiškojo rojaus 
vaizdą — kolchozus, valstybės 
tvarkomus fabrikus ir dirbtu
ves, prievartinio darbo stovyk
las, Sibiro taigas ir Kazakstano

Politechnikos Institutas. 
Visa tai yra išmėtyta po įvai
rius rusų paviljono skyrius, su 
aiškia tendencija pabrėžti, kad 
.Lietuvos kaipo valstybės, kaipo 
savito politinio, ekonominio ir 
kultūrinio vieneto nėra, o yra 
tik viena ir nedaloma Rusija su 
eile jos įnamių, kurių tarpe yra 
ir lietuviai. Jūs suprasite todėl, 
sesės ir broliai, kaip skaudu lie
tuviui, gyvai atsimenančiam ne
priklausomos Lietuvos dalyva
vimą 1937 m. Paryžiaus ir 1939 
m. New Yorko pasaulinėse pa
rodose, lankyti šių metų Briuse
lio parodą, stebėti Lietuvos pa
žeminimą, mūsų tautinės savi
garbos brutalų pažeidimą. Var
gas tautai, kad ir kiek ji būtų 
kūrybinga. be nepriklausomy- statymo laikus. Mat. tasai laiko- 
bės ir be laisvės!

dykumas, kur tiek ašarų, vargo, 
skurdo ir kančių patyrė ir šim
tai tūkstančių niekuo ir niekam 
nenusikaltusių lietuvių.

Gražių ir kilnių tikslų Briuse-

lio pasaulinę parodą Maskvos 
valdovai panaudojo savo poli- 
tiktai, kuri yra visiškai priešin
ga parodos šūkiui — kurti žmo
niškesnį pasaulį.

tai, kad važiuodamas pro Ber- 
kalbamasi. Viename pokalbyje lyną pareiškė? jog užsienio dip- 
per radiją Menšikovas iškišo lomatai Maskvoje yra taip izo- 
savo ragus ir užgauliai dūrė iiUOįj? jOg su nįeku nega]i iaįs. 

viau pakalbėti, net su tarnais 
ar palydovais: visi bijo. Tai yra 
tiesa, ir už tą tiesą G. Kennan 
turėjo Maskvą palikti. Maskvon 
turi grįžti Menšikovas už savo 
melą. Tegul grįžta jisai pas sa
vo vyriausybę, kuri karui ruo
šiasi, nes tiktai iš karo jinai 
tunka. Kiek po praėjusio karo

JAV vyriausybei. D. Lawręnce 
dėl to iškėlė alternatyvą: arba 
Menšikovas viešai atsiprašo ar- 

jįba Valstybės departamentas 
paprašo keliauti namo.

2 
Menšikovas buvo paklaustas, 
kokius jis patyręs įspūdžius iš ji pasilaikė užgrobtų kraštų?...

Radijo pokalbyje birželio
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BOLŠEVIKŲ MELAS LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLY
Trumpai pirminęs kilusį pir

mąjį karą (1914) ir vokiečių o- 
kupacijos Lietuvoje kietumą 
(1915-1918), autorius toliau visa 
grindžia dviem savo tezėm: 
lietuviu liaudies pasipriešini
mu ir lietuviu šviešomenės 
parsidavimu vokiečiam.

Girdi, vokiečių priespaudą 
kentėję tiktai bežemiai ir maža
žemiai. o buožės ir dvarininkai 
pataikavę vokiečiam, išnaudoję 
lietuvišką liaudį, ypač besislap
stančius žemės darbininkus. Ka
dangi tie laikai dar nėra tolimi 
ir daug kas juos prisimena, tai 
žino, kad pirmojo Didžiojo ka
ro metu vokiečiai dėl rekvizi
cijų niekam skirtumo nedarė, 
ar kas turėjo mažiau ar dau- 

lietuviškoji liaudis ėjusi su ko- «lau žemės' Kas žemės '1sai nc’ •

"Lietuvos TSR istorija", va
dovėlis okupuotos Lietuvos vi
durinėm mokyklom, parašytas 
J. Jurginio, daugiausiai iškrai
pymų ir melo yra priklojęs Į 
Lietuvos nepriklausomybės at-

tarpis bolševikam yra labiau-

PO KAUTYNIŲ prie Dauguvos (Kalkūnų) 1919, kai lietuvių kariuomenė bolševikus išvijo ne tik
tai iš Lietuvos, bet ir iš rytinės Latvijos dalies.

Ligonė kalbėjo, kalbėjo ir pa
vargo. Kur aš esu?.... Ne, nelai
kykite manęs.... leiskite man ei
ti.... turėjo būti penkta valanda. 
—Bet žiūrėkite,Maksas kenčia.

Lietuvos praeities klastojimas
(3)

šiai nemalonus. Jis nenuginči
jamais faktais istorijoje liudija, 
kad trys nedidelės Baltijos vals
tybės atmušė pirmąją bolševikų 
invaziją, nors raudonųjų rusų 
jėgos buvo žymiai gausesnės ir 
stipresnės. Visose trijose vals
tybėse pasireiškė ne tiktai di
delė . meilė savam kraštui ir 
tautai, bet ir karžygiškas gyni
mas savo laisvės. Tose kovose 
Lietuvoje daugiausiai karžygiš- 
kumo parodė liaudis, iš kaimo 
pakilę savanoriai, gynę savo lais
vę ir žemę. Jurginiui reikėjo 
tą neginčijamą faktą apsukti 
išvirščiai ir parodyti, kad toji

munistais i- rusais.... T-m me- turėjo’ ,ai iš j0 nebuv0 ko ir 
lui pagristi tikrieji faktai žiau- imtL KaiP tad dau’
riai iškraipomi, nutylimi arba 
paneigiami. Visa tai atitiesti rei
kėtų ilgo pasakojimo ir nebū
tų prasmės, nes J. Jurginiui 
tiesa nerūpėjo, — greičiausiai 
ir jis pats tai žinojo, kai ėmėsi 
klastoti savo tautos praeitį. Nu
rodysime tik kai kuriuos ryškes
nius faktus, kaip balševikai su
sidoroja su tiesa Lietuvos nau
jausioje istorijoje.

taip,. tavo tiesa, švenč. Panelė nelę... žiūrėk, aš atmečiau Die- 
jį paėmė.... va.... Mano tėvai buvo kalti....

Paskui, vėl atsigaudama, kai- jei tu žinotum, kokioje aplinku- 
bėjo: moję.... atskirta aš gyvenau....

— Pasakyk.... ar. tu nori, mes Ir paskui, jis yra kaltas.... jis....

giau nukentėti, už tą. kuris turė
jo ūkį ir J. Jurginio vadinamas 
“buože”? Darbam taip pat vo
kiečiai ėmė visus, ką tiktai nu
griebdavo, ar jis buvo iš liau
dies ar inteligentijos.

Ano meto lietuvių inteligenti
jos veikla ir jos vaidmuo kovo
je už Lietuvos laisvę nutylimas. 
Nerašoma apie lietusių šviesuo
menės sušauktus seimus Petra-

(Nukelta į 4 pusi.)

Tu turi save paklausti, kodėl 
mes negrįžome. Po apalpimo, 
kuris ištiko mano žmoną tau ma
tant, aš ją nugabenau į viešbu
tį. Bet rytojaus dieną turėjau pa
guldyti ją ligoninėj. Gydytojai — Jis mane šaukia Maksas, eisime drauge pas ąžuolo Die- su savo laikraščiu.... nei Dievo
man nieko neužtikrina. Karštis mano kūdikis! vo Motiną.... rasime šitą statu ...nei kliūčių ...aš stebėjaus jo
kyla, dažnai ji kliedi. Ji dažnai Paskui ji kelioms minutėms lą.... tu girdėjai...., jis padėjo gabumais, jo drąsa ... ir atme- lybių nesulaikomo pykčio ban- 
mini tavo vardą, painiodama su nutilo. jai rožių... baltųjų srožių... čiau Dievą... Ir tada daugiau
Maksu. Tavo laiško pabaiga, ku- — Kodėl šita.bažnyčia?.... Ko- Ak!.... Jinai atsimins.... nieko tarp manęs ir blogybės
rį parašei kunigui Darmont, gi- dėl aš čia esu?.... Ateina manęs . Ji truputį prasiblaivė: ....šitame pasaulyje, kur slan-
liai įsiskverbė jos širdin. Ji mi- išvaryti.... Bet jūs, kunige, ku- — Leisk man į tave pasižiū- kioja vilkai, apsirengę veidmai- 

Po šito skaitymo pirmiausia ni kiekvieną minutę šitą atsi- ris esate toks geras, apginkite rėti, mano mažyte ... O, tu jį pa- nyste.... Ak, taip.... jis yra kal-
Aš jį pabučiavau ir daviau sekė pamaldi tyla, tiktinį broliškumą, kuris surišo mane... Jūs aiškiausiai matote, darysi laimingą, jis to užsipel- tas.... kaltas.... Bet tu žinai....

Paskui ponia Enguerrand, pa- jus bendra auka. Ji sako, kad kaip mane sąžinė griaužia... nė.
Ir atsikvėpdama, ištiesusi ran

tu. Aš esu susirūpinęs ir nore- kas kalbėjo: gos, išblaškytos, sutraukytos buvo.
— Motina gailestiniausžojit, čiau sušvelninti šitą jos dvasiai —Ne, ne, nevarykite manęs mintys vėl veržėsi. jas prieš mane pažindamas ...

Juk jūs matote, kad Svenč. Ji spaudė Teresės rankas ir Ne, ne.... nesakyk jam.... ma- 
. : tai. kad jis yra jutrus.... jis ti-

jo pakelti. Kadangi ji tave su- te mane.... Klausykite.... ji man —. Tačiau, kad jis neateitų kėjo, kad Dievą galima pašalin-
Enguerrandas sudrebėjo: Die- plaka su mūsų sūnumi, gal būt, sako, kad mano vaikas mane .... Tu matai ....aną dieną, aš no- ti... Ne, nesakyk jam... jis yra

jam daviau ženklą; aš mačiau jį vas. .. švenč. Panelė! Jis jautėsi tavo buvimas galėtų ją nuramin- šaukia.... rėjau jį pabučiuoti.... ir paskui geras ... toks geras.... ir žmonės,
šliaužiant visą kruviną į tą vie- nugalėtas.... Užklupo jį netikėta ti. Ar turėsi jėgos? Pasakyk Enguerrandas negalėjo išblaš- .... ne, aš nebuvau to verta. Ir kuriuos jis norėjo iškelti.... jį 
tą. kur buvo paruošta mina, jis baimė: ir jei tai tiesa? Kažką at- man, aš pasiųsiu tau vežimą, kyti šitų kliedėjimų, kurie ją pasakyk, kad jis — mano pir- išdavė.... ir paskui,
dar ištarė man paskutinį iki pa- siminęs, jis priėjo prie Danie- Teresė tave palydės. taip vargino,
simatymo....

paskutinius nurodymus. Buvo
jau laikas. Užpuolikų jėgos sti- kėlusi akis į dangų, pusbalsiu jos du sūnūs susiprogdino kar-
prėjo. Ištisą valandą mes bevil- pradėjo 'melstis:
tiškai kovojome. Aš mačiau Mak
są du kartu krintant sužeistą, bet Nuliūdusiųjų Paguoda, kuri pa- smūgį, kurio jos širdis, tiek ti-
vėl atsikeliant su laukine drą- rodei kelią motinai ir sūnui, gar- kėjusi ir tiek kentėjusi, negalė- Panelė man šypsosi.... Leiski- kalbėjo:
sa; jis tęsė kovą. Pagaliau atėjo bė tau per amžius... " ------- - -
aukščiausios aukos laikas. Aš

kuri vis dar kliedėjo.... Jis bu
vo lyg beprotis.... Kaip? šita mo
teris.... jo motina! Jis pradėjo 
konvulsyviai drebėti.... Ir ne
žiūrint nelaimės, kuri viešpata
vo šitame vargingame guolyje, 
jis jautė kylant iš jo paties gi

gą. nešančią su- savimi visasį 
kančias, kurias jam suteikė gy
venimas.

Nusikaltėlė buvo čia. Jis ki
tados buvo norėjęs ją pažinti, 
kad nužudytų; ji čia. sulinkusi

nesakyk jam. .. jis turėtų dide- po Dievo ranka, kuris ją nubau- 
Ir vėl kliedėjimas. Jos vargin- lį skausmą galvodamas, kad jis dė.

mano puolimo ruošės štai kodėl jis jos slaptai ne
kentė; štai kodėl jis negalėjo 
pakęsti jos buvimo prie jo. 
Slaptas nujautimas jį įspėjo, 
kad bendra paslaptis yra juos 
abu apsupusi, kad jis turi jos 
vengti....

Ligonė toliau kliedėjo, bet 
mes turė- sunkiai buvo galima suprast) 

masis sūnus.... Jis, kurį aš at- jome pakęsti tiek kančios.... jos žodžius. Ji nesąmoningai nu
baus: Enguerrandas Prie jo prislinko Teresę: stūmiau...., kuris išgelbėjo savo drauge... 'Ak! aš tave maldau- kreipė akis į kambario duris, lyg

Apie penkta valanda kain tik “ Mano vaikuti'leisk man Ar Danielius galėjo pasiprie- — P. Enguerrandai, leiskite brolį.... kuris buvo žuvęs. .. ju... mano mažyte... nepasa- bijodama kažko ateinant.
Abd^l-Krimo vyrai pasirodė for- bepabučiuoti Sinti šitam šaukimui’ Po valan- man.
te. mes jį susprogdinome.

Enguerrandas. Danielius ir kyk jam, kad Danielius yra ma- Ir Danielius turėjo keistą no-
Paskui jį sekė svyruodama dos, lydimas Teresės, jis buvo Paimdama ligonės rankasl, Teresė žiūrėjo į kits kitą ....Ką no sūnus. .........

žmona. Danielius matė ją prisi- “ ‘ ------
Apvaizda norėjo, kad aš iš- artinant ir besirengiant jį pa

gelbėčiau savo gyvybę, kad. be bučiuoti. Bet staiga nelaimingo- 
abejo, galėčiau nuraminti jo tė- ji sustojo, jos žvilgsnis nusigręžė 
vą ir motiną, kad jų sūnus mir- nuo sužeistojo, paskui, keldama 
timi atitaisė savo garbę. Kai dėl ranką prie krūtinės, ji susmuko.

___ . . . 5— tu iškeliausi toli... ra nuriti ir pasižiūrėti už šitų 
Bugeaudo ligoninėj. Palaikomas švelniu, įtikinančiu balsu tarė: jie girdėjo? toli su juo.... aš daugiau jūsų ne- durų, kur visą laiką liko nuk-
savo gerosios slaugytojos, jis — Jūsų kūdikis daugiau jūs —.... Ne ne.... tegu jis ne matysiu.... aš mirsiu, jam to ne- reiptas nelaimingosios žvilgsnis, 
nuėjo į nurodytą kambarį. Bu- nešaukia; žinokite, kad geroji ateina! ....reikėtų, kad aš keliais žinant...
vo didžiausio kliedėjimo minu- Dievo Motina atėjo pati jo ieš- eičiau..;. Ak! taip.... brangioji Kai šitaip ji kalbėjo, nerimas- __ _______   r_,
tė. Ponia Enguerrand sėdėjo sa- koti.... mažyte, padaryk jį limingą.... tis. baisi nerimastis pasirodė šis galvojo apie jį....
vo lovoje, su dideliu vargu pa- Nelaimingosios veidas pasi- Maksai.... Maksai.... ar esi tu Danieliaus ir Enguerrando vei

duose.

Jo akys susitiko Enguerran- 
do akis. .. Ir jis suprato.... kad

manęs. Teresė visuomet teigė. Po kelių dienų Danielius ga- laikoma vyro. Jos žvilgsnis bu- keitė, ji pastebėjo Teresę ir kla- čia? 
kad aš nemirsiu. Švenč. Panelė vo laiškutį iš Enguerrando. vo paskenęs tolumoje. Jie atėjo jodama jai pasakojo:
patvirtino jos tikėjimą. Mano brangus Vaike, jos nepastebėti.

Prakaitas apipylė Enguerran- 
do veidą, jis taip pat turėjo sti-

— Pas švenč. Panelę! Danielius atsikėlė ir nuslin- priai kovoti
— Terese.... mano dukrele. — Ak! taip, pas švenč. Pa- ko užpakalin nelaimingosios. (bus daugiau)
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Pagerbtas kan. Mykolas Vaitkus
Providence, Rhode Island 

valstybės sostinėje, birželio 1 
buvo didelės iškilmės šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje. Ją 
lankė neseniai iš Romos atvy
kęs J. E. vysk. V. Padolskis 
ir joje savo 50 metų kunigystės 

.sukaktį atšventė kan. M. Vait
kus. Vienas ir antras buvo pa
kviesti, nuoširdžiai priimti ir 
pagerbti dideliu rūpesčiu kun. 
J. Vaitekūno šv. Kazimiero pa
rapijos klebono. Iškilmės truko ' 
visą dieną.

Gloria tibi, Domine
Dievo garbei ir padėkai bu

vo skirta suma, kurią aukojo su- 
kaktuviniiikas kan. Mykolas 
Vaitkus, preziduojant vysk. V. 
Padolskiui ir asistuojant kun. 
L. Jankui iš Brooklyno ir kun. 
R. Krasauskui iš Putnamo. Ati
tinkamą pamokslą pasakė kun. 
V Balčiūnas iš Romos. Mišiose 
dar dalyvavo prel. K. Vasys, 
prel. Pr. Juras, keliolika lietu
vių kunigų, seserų vienuolių ir 
daug pasauliečių. Giedojo šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas muz. J. Beinorto.

Kan M. Vaitkus, gimęs 1883, 
kunigu buvo įšventintas 1908 
Kaune, kur ilgiausiai gyveno ir 
dirbo pastoracirj, pedagogini, 
visuomeninį ir spaudos darbą. 
Sulaukęs gražaus amžiaus ir 
50^ metų kunigystės sukakties, 
atblokštas didžios mūsų tėvy
nės nelaimės i Ameriką, jau sep
tintus metus eina kapeliono pa
reigas seserų vienuolyne Peace 
Dale. R.L. netoli nuo Providen-

PROVIDENCE, R. I.

Ant. Jurgelaitis, O.P. Palaimi
nimą švenč. Ssakramentu su
teikė J. E. vysk. Padolskis. 
Kai ėjo viduriu bažnyčios ir 
laimino, kai kurie iš senesnių 
žmonių nesulaikė savo ašarų: 
taip brangus jiem buvo lietu
vio vyskupo atsilankymas

Giesmės ir žodžiu pynė
Salėje po bažnyčia vakarinė 

programa buvo skirta pagerb
ti J.E. vysk. V Padolskiui ir 
jubiliatui kan. M. Vaitkui Pro
gramą pradėjo kleb. kun. J. 
Vaitekūnas nuoširdžiu sveikini
mo žodžiu, toliau jai vadovavo 
Albinas Gražulis iš Worcesterio 
Meninę programą atliko šv. Ka
zimiero parapijos ir Worceste- 
rio meno mėgėjų ratelio chorai; 
abiem dirigavo muz. J. Beino- 
ris. Pirmasis choras kalbų pro
tarpiuose dainavo Tėve mūsų 
(Gruodžio), The Rosary (E. Ne
viu), Aleliuja (Mozarto), Lan- 
guores Nostros (Lotti), Avė Ma
ria (J. Arcadelt). Cantate'Domi
no (Hassler), Žaliojoj girelėj 
(St. Šimkaus), Tai aš užgirdau 
(P. Adomavičiaus); vvorčesterie- 
čiai padainavo Ąžuolėlį ir Uždai
nuokim (J. Gudavičiaus). Ant 
kalno gluosnis (M.K. Čiurlionio) 
O. kad iššauštų (J. Žilevičiaus), 
Lojo šunes (N. Martinonio) ir

Pajūriais. Abu chorai kartu su
dainavo Eisim broleliai namo 
ir Ilgiausių metų. Taip pat bu
vo sugiedoti Lietuvos ir Ameri
kos himnai.

Protarpiais buvo paskaitytas 
pluoštas sveikinimų, gautų laiš
kais ir telegramomis — J.E. 
vysk. V. Brizgio, prel. M. Kru
pavičius, lietuviškųjų vienuo- 
linų, visos eilės kunigų, Drau
go redakcijos ir didelio būrio 
pažįstamų bei draugų, žodžiu 
sveikino poetas J. Aistis iš Bro
oklyno, kun. Vyt. Balčiūnas iš 
Romos. Worcesterio ateitinin
kai, kleb. kun. J. Bakanas, Pr. 
Lembertas iš Bostono (įteikęs 
Mykolo Angelo paveikslų re
produkcijų albumą) inž. dr. J. 
Gimbutas Bostono lietuvių kul
tūros klubo vardu (įteikęs su 
32 parašais dail. Pr. Kiaulėno 
reprod. albumą), prel K. Va
sys prel; Pr. Juras. Pabaigoje 
J. E. vysk. V. Padolskis perskai
tė iš Švento Tėvo gautą jubi
liatui kan M. Vaitkui palaimi
nimą ir pridėjo savo sveikini
mo žodi, linkėdamas sulaukti 
laisvos Lietuvos, kuriai tiek 
daug savo triūso yra paskyręs ir 
kurios ilgisi visa širdimi.

Skelbti tiesą, skleisti šviesą
Jubiliatas kan. M. Vaitkus 

savo žodyje prisiminė patį žodi. 
Jis skirtas skelbti tiesai ir sklei-

Kun. R. Tamašiūnas

sti šviesai. Kiek Įstengęs, to ir 
siekęs: žodžiu pamokslo, dailino 
ju žodžiu, žodžiu pasakomu ir 
parašomu. O dabar tuo žocĮžiu 
iš visos širdies norįs išreikšti 
giliausią padėką už jam suteik
tą garbę J.E. vysk. V. Padols
kiui, kleb. kun. J Vaitekūnui, 
visiem sveikinusiem, dainavu- 
siem ir dalyvavusiem

Geras būrys tų dalyvių dar 
paliko vakarienei pačioje kle
bonijoje, kur choru jau buvo 
visi: dainavo vieną lietuvišką 
dainą po kitos. Kruopščios šei
mininkės vaišino, o mielas kleb. 
kun. J. Vaitekūnas kvietė pa
likti dar valandėlei, ir dar va
landėlei.... Bet diena jau buvo 
prabėgusi, palikdama retų ir 
mielų prisiminimų. (S)

JUBILIEJINE MARIJOS ŠVENTE PUTNAM, CONN.

KUN. R. TAMAŠIŪNO PRIMICIJOS NEWARKE
Su didelėmis iškilmėmis praė

jus kun. Alberto Matulio primi
cijoms birželio 1. šį sekmadienį, 
birželio 8, 12 va. bus primici
jos kito naujai įšventinto kun. 
Raimundo F. Tamašūno.

Kun. R. Tamašiūno tėveliai gy
vena 675 Belmont Avė., Nevvark 
N.J. Tėvas Edvardas Tamašū- 
nas yra gimęs Lietuvoje. Mari
jampolės apylinkėje. Visai ma
žas būdamas, su tėvais atvyko 
į Ameriką. Motina Juzė Valanti- 
nukė yra gimusi ir augusi Ne- 
vvarke. Čia Tamašūnai išaugino 
tris sūnus ir vieną dukterį. Vie
nas iš sūnų. Heraldas. sukūręs 
šeimą, gyvena savarankiškai. 
Jis yra daug pasidarbavęs Lie
tuvos vyčių 29 Nevvarko kuopai. 
Duktė Rūta Kurtinaitienė buvo 
baigusi gailestingų seserų moks
lus. Prieš kelerius metus ji mi
rė. Kun. Raimondas F. Tama- 
šūnas, baigęs šv. Karoliaus Bo- 
ramėjatis gimnaziją, tęsė studi
jas Nevvarko arkivyskupijos Se-

NEWARK, N.J.

ton Hali universitete. Būdamas 
labai gabus, per trumpą laiką 
tame pačiame universitete ga
vo mokslo laipsnį A.B. Po šeše- 
rių metų filosofijos ir teologijos 
studijų Immaculate Conception 
Seminarijoje. Darlington. N. J. 
gegužės 31 Nevvarko arkivysku
po Thomas A. Boland buvo į- 
šventintas į kunigus.

Nevvarko lietuviškoji visuo
menė džiaugiasi naujuoju lie
tuvių kunigu Raimondu ir linki 
jam Dievo palaimos Kristaus

vynuogyne.
Kun. Raimondo Tamašūno 

primicijas bus birželio 8, 12 v. 
šv. Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje Nevvarke. Arkidiako
nu bus klebonas prel. Ignas Kel
melis, diakonu — kun. Alber
tas Matulis, subdiakonu kun. 
Eugene Kasper; pamokslą pa
sakys kun. Jonas Šernas, šv. 
Onos parapijos klebonas Jersey 
City, N.J.; ceremonijų vedėjas 
bus kun. Teodoras Kolar.

Po miš;ų bus iškilmingas ban
ketas šv. Jurgio draugijos salė
je 180 Nevv York Avė.

Graži draugijos sukaktis Lewiston. Mc.
Levvistono lietuviai gegužės 

18 savoj salėj minėjo Nuolati
nės Pagalbos švč P. Marijos 
draugijos 50 metų gyvenimo su
kaktį. Vakariniame minėjimą, 
kuris buvo sujungtas su vaka
riene. dalyvavo daug svečių. Jų

BOLŠEVIKŲ MELAS ISTORIJOJE . . .

ce. Dievo Apvaizdos miesto. 
Apvaizdai jis dėkojo už malo
nę susilaukti tokios brangios 
sukakties. Gloria tibi, Domine!

Sveikinimai prie vaišiu stalo
Po sumos kleb. kun. J. Vai

tekūnas pakvietė svečius pietų 
į Sheratono viešbutį. Pietuose 
dalyvavo J.E. vysk. V. Padols
kis, jubiliatas kan. M Vaitkus, 
apie 10 kunigų ir tiek pat pa- 
sauliškių. Visus jungė ilgas sta
las ir jauki nuotaika, o labiau
siai — kleb. kun. J. Vaitekūno 
žodis rišęs valgius su kalbomis. 
Didįjį svetį vyskupą ir mielą su
kaktuvininką sveikino Cambrid- 
ge lietuvių kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis, Bostono — kun. Pr. Vir: 
mauskis, Brocktono seserų vie
nuolyno kap. kun. J. Švagž- 
dys. “The Prov. Visitor” redak
torius kun. Ed. H. Flannery, 
Mrs. M. Witkins iš Worcesterio. 
dr. M Gimbutienė iš Bostono. 
Balfo vardu kun. L. Jankus, A- 
teitininkų Federacijos ir Dar
bininko vardu S. Sužiedėlis. Kal
bose iškelta šviesi kan. M. Vait
kaus asmenybė, jo ramumas ir 
taikumas, meilė lietuviškam kul
tūros darbui, uolumas kunigo 
pareigom, dailiosios kūrybos 
polėkiai ir vaisiai — parašytos 
ir išleistos knygos.

Ateik, šventoji Dvasia!
Po pietų šv. Kazimiero bažny

čia vėl buvo užtvenkta žmonių. 
Vėliau atėjusiem vietos atsisės
ti jau nebuvo. Bažnyčios vidu
rį užėmė baltais gaubtuvais ir 
rausvais kaspinais pasipuo
šusios metgaitės ir toks pats bū
rys berniukų — viso apie 50. Se
serų kazimieriečių jie buvo pa
ruošti Sutvirtinimo sakramen
tui. kuri suteikė J.E. vysk. V. 
Padolskis. Savo žodyje, kuriame 
priminė to sakramento reikšmę, 
pasidžiaugė dar ir tuo, kad mal
dos buvo atkalbėtos gražiai lie
tuviškai. Angliškai apie Sutvir
tinimo sakramentą kalbėjo T.

Didelė žmonių meilė Dievo 
Motinai sekminių dieną sutrau
kė didelį būrį žmonių į Marijos 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
cijos seserų vienuolyną Putnam, 
Conn.

Buvo tikrai gražiai atžymėta 
ši jubilėjinė Marijos šventė. Mal
dininkai vos sutilpo koplyčioje 
ir posėdžių salėje. Nežiūrint blo
go oro, iš tolimiausių vietų su
važiavo ekskursijos autobusais 
ir automobiliais.

Šventėje dalyvavo garbingas 
švečias iš Romos J. E. vysk. V. 
Padolskis ir kun. V. Balčiūnas, 
šv. Kazimiero kolegijos dvasios 
vadas

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vysk. V. Padolskis. Prieš 
šv. Mišias Jo Ekscelencija per
davė Šiluvos Marijos vėliavą at
vešią iš Romos ir pašventintą 
Šv. Tėvo. Šv. mišių metu gra
žiai giedojo bendrabučio mergai
tės B. Markaičio mišias.

Po pamaldų visi suvažiavi
mo dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais pietumis Pietų metų 
čia pat salėje įvyko posėdis. Ne
senai grįžęs iš kelionės po Eu
ropą seselių kapelionas prof. 
kun. St. Yla tarė įžanginį žodį 
ir sveikino visus susirinkusius 
į šį jubilėjinį dvyliktąjį seimą. 
Posėdį pravesti buvo pakvies
tas dr. kun. V. Cukuras. Pats 
vaišių stalas yra susijungimo 
simbolis. Čia suvažiavome pa
garbinti Dievo Motina Mariją 
ir per Ją priartėti arčiau Dievo, 
arčiau mūsų tėvynės Lietuvos. 

—kalbėjo kun. V. Cukuras.
Vysk. V Padolskio savo kal

boje pasidžiaugė galėdamas da
lyvauti šioje šventėje.

"Kai lankiausi prieš penkeris 
metus", kalbėjo vyskupas, "ir 
dabar matau padarytą didelę 
pažangą. Maloni^ kad seselės 
surado tiek daug rėmėjy ir ge
radariu, kuriy pagalba gali savo 
veiklą plėsti". Dėkojo visiems

už paramą, daromą seselėms. 
"Jei remiate jas medžiagiškai, 
tai paremkite jas ir gyvomis au
komis. Duokite kandidačių, nes 
jų labai reikia. Dabar auga plia- 
čiasi ir tos, kurios tuos darbus 
dirba, pvargsta ir joms reikia 
naujų jėgų. Statydami bažnyčias 
ir vienuolynus, apgyvendinki
te kandidatėms iš savo šeimų. 
Yra džiugu, kad šioje šalyje yra 
daug katalikiškų šeimų, bet svar 
bu taip pat, kad tos šeimos jaus
tų pareigą duoti vieną kitą duk
relę ,kurios pasišvęstų dirbti ki
tiems. Būtų negražu, kad lietu
viškus reikalus aptarnauti tu
rėtume ieškoti kunigų ar sese
lių kur nors Pietų Amerikoje. 
Dvasiniam gyvenimui aptarnau

ti turime turėti savo žmones". 
Baigdamas ckselencija linkėjo 
seselėms stipriau įsitvirtinti ir 
perdavė linkėjimus šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje.

Prel. Pr. Juras savo žodyje pa
sidžiaugė, kad iš Lietuvos vie
nuolyno atvešta šakelė Ameri
koje gražiai prigijo, išaugo į 
gražų medį, pragydo ir neša pui
kius vaisius. Vasarą to medžio 
paunksmėje susirenka daug ke- 
keivių atsigaivinti. Prelato žo
džiais. šiandien lietuviai nega
li nuvykti į Šiluvą, j e susirinko 
čia pagarbinti Dangiškosios Mo
tinos ir išlieti jau savo vargus 
ir rūpesčius. Čia susirinko ne 
tik mūsų senieji, bet ir mūsų

(Nukelta į 6 psl.)

AKLOS VIENUOLĖS iš Our Lady of Charity vienuolyno Whcc- 
ling, W. Va. Jos yra seserys, aklos gimusios Ozone Park. N. Y.

(Atkelta iš 3 psl.) 
pilyje ir Vilniuje, apie tų seimų 
nutarimus atstatyti Lietuvą et
nografinėse sienose. Neminimas 
Vasario 16 akto tekstas, kuriuo 
Lietuvos Taryba paskelbė ne
priklausomąją Lietuvą ir ją at
skyrė “nuo visų valstybinių ry 
šių. kurie yra buvę su kitomis 
tautomis“. Taip pat nieko ne
užsimena apie užsienio lietuvių 
(Švedijos, Šveicarijos, Ameri
kos) kovą dėl Lietuvos valsty
bės.

Lietuvos Taryba, išrinkta Vil
niaus konferencijos 1917 me
tais, J. Jurginio suniekinama ir 
apjuodinama —skelbiama par
sidavusią vokiečiam, norėjusia 
lietuvių tautą “įstumti į vokiš
kąją vergiją'. Tačiau tam savo 
melui paremti tegali nurodyti 
1917 gruodžio 11 dękliaraciją 
ir Uracho rinkimą Lietuvos ka
ralium. Abu tuos faktus iškrei
pia. Iš gruodžio 11 nutarimo 
nemini pirmosios dalies, kuri 
pakartota ir Vasario 16 aktu, o 
pabrėžia tik antrąją — konven
cijas su Vokietiją. Neiškelia fak
to, kad nevisi Lietuvos Tary
bos nariai tam pritarė, kad ano
mis aplinkybėmis jie buvo ver
čiami vokiečių tai daryti. Kai 
palyginame tai su Liaudies sei
mu 1940 ir bolševikine prievar
ta — suliejimą Lietuvos su So
vietų Sąjunga, tai gruodžio 11 
aktas nublanksta. Be to. J. Jur
ginis visai nemini, kad patys 
bolševikai 1917 Brasto sutarty
je Pabaltijį visiem laikam pri-

sirašė bolševikų siūlomos tai
kos. Bolševikai nebūtų nė siūlę, 
jei nebūtų atmušti. Estija su 
Maskva pasirašė taikos sutar
tį pirmoji (1920 II 2), paskui Lie
tuva (1920 VII 12) ir Latvija 
(1920 VIII 11). Tos sutartys at
sirado ne dėl bolševikų sieki
mo “ginti mažas tautas, kaip 
J. Jurginis rašo, bet dėl tų ma
žų tautų karžygiškos kovos su 
imperialistiniais bolševikų sieki
mais. kas anuomet prieš bolše
vikus neatsilaikė, kaip Gudija. 
Ukraina. Gruzija tiem bolševi
kai nei nepriklausomybės nei 
taikos nedavė. J. Jurginio tvir
tinimas. kad Lietuvą privertė 
su Sovietų Rusija derėtis ir tai
kos sutartį rašydintis “Kauno 
įgulos kareivių suikilimas, liau
dies revoliucinis judėjimas (111 
p.), yra iš piršto išlaužtas. Iš
kreiptai nupasakojamos ir lietu
vių kovos su bermontininkais 
bei lenkais.

Kaip J. Jurginis aiškina ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą. jau žinom iš komunistų 
propagandos. Todėl nebenoriu 
toliau varginti mielų skaityto
jų Lietuvos komunistų istorikų 
melais ir visokiais prasimany
mais.

Perskaičius naujai išleistą ko
munistų Lietuvos istorijos va
dovėlį ima siaubas, kaip mūsų 
jaunimui pavergtoje Lietuvoje 

* skiepijama neapykanta visam 
tam. kas lietuviui yra šventa ir 
neliečiama.

(Pr. P.)

tarpe pranciškonai iš Greene ir 
Kennebuhkporto vienuolynų. 
Minėjimą atidarė pirm. Ono Kle- 
manskienė. Gražių linkėjimų kai 
bas pasakė tėvai P. Baniūnas. O. 
F.M. ir P. Šarpnickas, OF.M 
Čiužienė savo kalboje apibūdi
no draugijos nueitą per 50 me
tų kelią. Draugija įsikūrė 1908, 
jos kūrėja laikoma prieš kelis 
metus mirusi Agota čereškienė, 
tikslas — savišalpa. sugyveni
mas bei lietuvybės išlaikymas. 
Draugija inkorporuota 1916 m. 
Per savo gyvenimą yra turėju
si daug narių. Dabartinę valdy
bą sudaro: O. Klemanskienė — 
pirm.. M. Varaneckienė — vice- 
pirm.. B. Bailienė — sekr.. fi
nansų sekr V. Čiužienė, S Nar
butienė — kasininkė. M Pau- 
šienė ir M. Meškienė — kasos 
globėjos. U. Daunienė — mar
šalka. Ilgiausiai išbuvusios drau
gijoj ir pašalpos neėmusios 8 
narės pakeltos į garbės nares. 
Iš draugijos 33 narės jau yra 
mirusios.,

GEGUŽĖS AIDAI
Aidai, 5 — gegužės mėn. nu

meris. Rašo: K.J. Čeginskas — 
Bendrosios ir metodinės pasta
bos tautinio atgimimo klausimu; 
Motiejus Gustaitis —Gegulių 
rauda; Algirdas Landsbergis — 
Vėjas Gluosniuose — dviejų vei
ksmų dramatinė poema iš šv. 
Kazimiero gyvenimo: Pr. Gai
damavičius—Religinis žmogus 
polėkis: Stasys Pilka — Vienas 
iš nedaugelio pats save pralen
kęs — A. Vanagaičio portreto 
eskizinis bandymas; J. Augustai- 
tytė- Vaičiūnienė —eilėraščiai; 
Kūrybos pasaulyje — Motiejus 
Gustaitis ir jo kūryba; senieji 
gintaro keliai; lietuviški peiliu
kai prieš 550 m., apie vyresnės 
ir jaunesnės kartos bendravimą. 
Numeris iliustruotas Įvairių lie
tuvių dailininkų kūriniais.

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS 
PRIE ATLANTO

KENNEBUNKPORT. MAINE, PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

Stovykla prasideda birželio 28 diena, baigiasi oficialiai liepos 26 Kurie 
norės, galės pasilikti ir ilgiau. Berniukai priimami nuo 7 iki 16 metu. 
Stovyklai vadovaus Pranciškonai ir kiti pi ityre kultūrininkai ir vadovai.

Stovyklautojai iš Nevv York apylinkės bus ir šiemet atvežami mūsų 
parūpintomis priemonėmis.

Iš anksto registruotis šiuo adresu
F R A N CISC A N M O N A ST E R Y 
KENNEBUNKPORT. MAINE

pažino vokiečiam. Kas tad lie
tuvių tautą anuomet £!umė į 
“vokiškąją vergiją”?

Lietuvos atsikūrimas aiškina
mas ne kaip pasekmė lietuvių 
kovos, pralaimėjus vokiečiam 
karą, bet kaip išdava Rusijoje ir 
Vokietijoje kilusių revolucijų. 
ypač pabrėžiant “bolševikų ir 
rusų nuopelnus". Gerai gi žino
ma. kad 1918 metų pradžioje 
vokiečiai dar buvo stiprūs ir 
bolševikus Rusijoje buvo toli 
nustūmę ir surietė. Rusai atsi
gavo. tiktai vokiečiam pralai
mėjus kovas vakaruose. Tik ta
da buvo kilęs nežymus revoliu
cinis judėjimas pačioje Vokieti
joje. Jisai buvo greitai užgniauž
tas.

Vokiečiam iš Lietuvos trau
kiantis. bolševikai ėjo iš paskos. 
Jiem Lietuva turėjo būti už
leista ( vokiečių karo vadovy
bės susitarimas su bolševikų ko
misaru Joffok Tik lietuvių sava
noriai bolševikus atmušė. J. 
Jurginiui ir tai “nežinoma". Jis 
čia vėl rašo pasakas apie bol
ševikų “malonę” lietuviam ir 
Lietuvos pripažinimą. Girdi. 
Spal. revoliucija skelbusi, kad vi 
sos tautos turinčios būti ne
priklausomos. Kaip buvo su 
tuo skelbimu.’

Yra žinoma, kad bolševiku re
voliucijos pradžioje Leninas pri
pažino tautu atsisprendimo prin
cipą. Kai tuo principu pirmieji 
panoro pasinaudoti estai, jie 
bolševiku buvo užpulti. Estai at
sigynė tiktai ginklu ir ilgai ne-

Lietuvos Vyrių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NI'O 1:30 IKI 2:00 VAL.

J c

KN1GHTS OF LITRU ANIA WLOA
BRADDOCK. PA.

Lietuvių Radijo Valandos Programa $
perduodama sekmadieniais <
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*. Z

Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 5 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siųskite j 
vedėjui ANTANUI F. KNET21UI — IJthuanian Radio Hour. 50 CM- i 

tiMte St., Norwood, Slass. Skyriai: Lithuanian Fumlture Co. — c
O Ivaškai, 328 VV. Broadway, ir Stasy s Jakutis. 405 E. Broadway. So.
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- ? 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar S 
8-1940; Kirkiami 7-8533. S

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 
WHIL, 1430 kilocycles 

Medford, Maxs.
WORC, 1310 kilocykles 

Worcester, Mass.
Sekmadieniais 

8 iki 8:30 vai. ryte 
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 

47 Banks St.
BROCKTON 18, MASS.

Tel. .TUniper 6-7209
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Tėvas V. Gidžiūnas - provincijolas
Nauias baras lietuviy pranciškonų veikloje

Mokslinėje srityje pažymėti- Catharine), Tėv. Jonas Adomai- 
ni jo nauji žygiai — atsidėjęs tis, Tėv. Bernardinas Grauslys, 
renka medžiagą Lietuvos pran- Tėv. Eugenijus Jurgutis, 
ciškonų istorijai ir rašo plates- 
nią studiją apie krikščionybę 
Lietuvoje. Dabar naujos parei
gos, vienuolijos rūpesčiai atims 
daug laiko, bet reikia tikėtis, 
kad ras valandėlę ir savo studi-

Lietuvių pranciškonų šv. Ka
zimiero provincijoje kiekvieną 
trimetį įvyksta persitvarkymai. 
Centrinė vienuolijos vadovybė 
Romoje atsiunčia savo įgalioti
nį — vizitatorių, kuris vadovau
ja persitvarkant ateinančiam 
trimečiui.

Tokiom pareigom šiemet
buvo patintas Tėv. Matas De . jom tęsti. 
Benedictis, italų pranciškonų 
Amerikoje viceprovincijolas ir 
jų kolegijos Lowellyje rekto
rius. Vizitaciją jis padarė prieš 
Velykas.

Vizitacijos proga pasikeitė šv. 
Kazimiero provincijos pranciško 
nų provincijos vadovybė. Pro
vincijolo pareigos ateinantį tri
metį teko Tėv. Viktorui Gi
džiūnui, o į tarybą įėjo Tėvai: 
Benediktas Bagdonas. Justinas 
Vaškys, Jurgis Gailiušis ir Ga- 
brielis Baltrušaitis. Trys pirmie
ji Lietuvoje arba Amerikoje jau 
yra buvę provincijolais.

Trimetinė vizitacija buvo už
baigta posėdžiais Kennebunk- 
porte gegužės 27-29. Čia buvo 
nustatytos gairės ateinan
čio trimečio veikimui ir padary
ti nauji patvarkymai.

Kennebunkporto centrinia
me vienuolyne, gyvens pats pro
vincijolas Tėv. V. Gidžiūnas. 
Namo viršininku — gvardijo- 
nu paskirtas Tėv. Justinas Vaš- 
kys (iš Greene, Me.); jis bus ir 
“§y.- Pranciškau.: Varpelio” re-

Paskutiniuosius du trimečius 
lietuviams pranciškonams vado- I 
vavo Tėv. Jurgis Gailiušis. Per 
tą laiką buvo padaryta daug pa
žangos. Tarp kitų atliktų dar
bų labiausiai minėtina Toronto 
vienuolyno bei lietuvių parapi
jos Įsteigimas ir Kennebunk- 
porte lietuviška gimnazija. Abu 
Šie užsimojimai pareikalavo 
daug rūpesčių ir triūso. Priėmi
mas iš Toronto kardinolo para
pijos buvo susietas su didelė
mis statybomis. Naujai Įsteig
tai parapijai reikėjo bažnyčios 
salės ir klebonijos. Pranciško
nų provincija tam tikslui užsi
traukė paskolą, kad būtų Įma
noma tokia statyba. Tuo metu, 
klebonaujant Tėv. B. Grausliui, 
iškilo erdvus pastatas, kuriame 
yra bažnyčia ir salė. Buvo nu
pirktas ir vienuolynui namas.

Gimnazijos įkūrimas Kenne- 
bunkporte yra itin reikšmingas 
žygis pranciškonų ateičiai. Sa
vos mokyklos būtinybė jau se-

T. J.’ GAILIUŠIS, buvęs lietuviu 
pranciškonų provincijolas, paskirtas 
Greene, Me., vienuolyno viršininku.

niai buvo jaučiama. Pagaliau,

daktorium. Tėv. Jonas Dyburys 
buvęs iki šiol namo viršininku, 
skiriamas vikaru ir ekonomu. 

/Klemensas žalalis. kuris bus pro 
vincijos ekonomu.: Tėv. Ambro-
zijus Prokapas. buvęs Darbinin-

Greene, Me., vienuolyno vii 
šini^ku skiriamas buvęs pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis. 
Iš Kennebunkporto nukeliamas 
dar Tėv. Pijus Šarpnickas ir iš 
Italijos šiomis dienomis 
kęs brolis Antanas Trumpa.

Brooklyno N.Y. namo virsi 
ninku skiriamas Tėv. Leonar
das Andriekus. Vikaru ir vie
nuolyno ekonomas palieka Tėv 
Benediktas Bagdonas. Aidų ad
ministratorium—Tėv. Benvenu- 
tas Ramanauskas. Tėv. Petras 
Baniūnas (iš KennebunkpOrto) 
skiriamas Darbininko 
tratoriumi, Tėv. Vytautas Bal
čiūnas (iš Toronto) — adminis
tratoriaus padėjėju. Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas ir. toliau pa
lieka spaustuvės vedėju. Tėv. 
Gediminas Jočys tebetęsia stu
dijas šv. Jono universitete. Tėv. 
Paskalis Sabas atkeliamas iš 
Greene. Me.. ir skiriamas pa
šaukimų 
nebunkporto atkeliamas ir bro
lis Kazimieras Gulbinas.

Bridgeville, Pa. vienuolyne 
lieka Tėv. Aleksandras Žiubrys 
ir Tėv. Norbertas švambaris.

St. Catharine, Kanadoje, vir
šininku skiriamas Barnabas Mi- 

| kalauskas (iš Kennebunkporto) 
ir ten pat lieka Tėv. Benaventū- 
ra Tamoliūnas.

Toronto vienuolyno viršinin
ku ir Prisikėlimo parapijos kle
bonu lieka Tėv. Placidas Barius. 
Pirmuoju vikaru skiriamas Tėv. 
Modestas Stepaitis, iki šiol dir
bęs Darbininko redakcijoje ir 
buvęs šv. Pranciškaus Varpe
lio redaktoriumi. Toronte lieka 
Steponas Ropolas ir Tėv. Pau-

direktorium. Iš Ken-

Taip pat Kennebunkpo 
vienuolyne lieka ir Tėv. Kęs 
tis Butkus, kuris rūpinasi n 
jų stacijų statyba.

Garbingi svečiai
THOMPSON, CONN.

T. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, naujai paskirtas lietuvių pranciškonų pro
vincijolas.

Iš Romos i JAV yra atvykę 
vyskupas V. Padolskis ir mari
jonų kongregacijos generolas 
Tėvas Stanislovas Skutans. Jų 
pagerbimui. Marianapolio vyres
nysis Tėvas Juozas Damrauskas 
suruošė priėmimą, gegužės 27. 

dalyvavo per keturios- 
asmenų.

J. E. vysk. V. PadolskĮ lydė
jo Šv. Kazimiero parapijos Pro- 
vidence klebonas kun. Jonas 

aitekūnas. Atsilankė taip pat 
prel. Konstantinas Vasys. Kuni
gų Vienybės Bostono provinci
jos pirmininkas prel. Pr. Jūras. 
Connecticut provincijos Kunir 
gų Vienybės pirmininkas kun. 
klebonas B. Gauronskis. šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje dva
sios tėvas kun. Vyt. Balčiūnas ir 
kun. Stasys Yla.

paruošus mokytojų, buvo Įsteig- ko administratorius, kuris rū-
ta gimnazija, ir jai gautas tiek 
Amerikos valdžios, tiek pran
ciškonų ordino vadovybės tei
sinis pripažinimas. Nemaža pas
tangų- reikėjo, kol iškilo naujas 
trijų aukštų gimnazijos pasta
tas. kuriame šį rudenį jau bus 
pradėti mokslo metai.

Be šių dvieju reiškmingų žy
gių — Toronto parapijos ir 
Kennebunkporto gimnazijos 
Tėv. Jurgio ^,Gailiušio vadova
vimo laiku buvo įvykdyta ir dau
giau įvairių sumanymų: Įsigy
tas Darbininko administracijai 
damas Brooklyne. padaryta Į- 
domių religinių Įtaisymų Kenne- 
bunkporte. pastatyta koplyčia 
St. Catharines miesto vienuoly
ne ir kt. Pažymėtina dar. kad 
Tėvas Jurgis daug nuoširdaus 
dėmesio skyrė liet, daili
ninkų kūrybai, telkdamas jų dar 
bus. ypač religinio pobūdžiio. 
vienuolynuose su viltimi juos 
parvežti Į laisvą Lietuvą.

Naujasis provincijolas 
Viktoras Gidžiūnas taip pat pa
sižymi kultūriniais užsimoji
mais. Gimęs 1912 m. Simne, 
mokėsi Kretingos pranciškonų 
gimnazijoje, teologiją baigęs, 
istorijos doktoratą Įgijo Romo
je. Amerikos lietuviams jis yra 
žinomas moksline ir visuome
nine veikla, šiuo metu nauja
sis provincijolas eina Ateitinin
kų Federacijos dvasios vado pa
reigas ir moksliniais straips
niais bendradarbiauja sve
timomis kalbomis leidžia
muose žurnaluose, ypač itališ
kuose ir lotyniškuose. Į Ameriką 
atvykęs 1946 m., aktyviai daly
vavo ugdyme lietuvių pran
ciškonų provincijos, suorgani
zuotos vadovaujant Tėv. Justi
nui Vaškiui. Jis devynerius me
tus, išbuvo jos taryboje, ėjo 
vienuolynų viršininkų pareigas, 
lankė su pamokslais lietuvių pa
rapijas bei tretininkų kongrega
cijas. Paskutiniu laiku buvo 
Brooklyno vienuolyno viršinin
kas.

pinsis m ordino (tretininkų) vi
zitacijomis ir spaudos platini
mu: brolis Paulius Gaidys, dir
bęs Darbininko administracijo
je, dabar skiriamas Į provinci
jos administracijos ištaigą.

šv. Antano gimnazijoje dirbs 
Tėv. Gabrielius Baltrušaitis. 
Tėv. Juvenalis Liauba (iš St.

BALTIMORES ŽINIOS
šv. Alfonso parapijos tikintie

ji gausiai dalyvavo mišiose, ku
rias aukojo kun. A. Dranginis. 
Amerikos legionininkų lietuvių 
posto 154 kapelionas. Holy Re- 
demer kapinėse. Tas kapines 
baltimoriečiai kartais vadina ir 
šv. Alfonso kapinėmis. Seselės 
kazimierietės skoningai išpuo
šė altorių. Dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. A. Drangi
nis. Po mišių sekė programa pa
gerbti žuvusius karius. Įvairių 
lietuviškų organizacijų atstovai 
pasakė kalbas. Iškilmėm vado-

bet kartu ir studijų dienos. De
legatų buvo iš New Yorko. New 
Jersey ir net iš Nevv Hampshire. 
Buvo peržvelgti katalikiški prin
cipai ir kaip juos pritaikyti da
barties darbininkų gyvenime. 
Išvyką bei visus su tuo susiju
sius klausimus organizavo kun. 
K. Pugevičius.

CYO jaunimas
gegužės 30 suruošė išvyką į 

State Park. kur gražiai praleido 
popietę. Išvykai vadovavo dva
sios vadas kun. J. Antoševskis.

lius Baltakis. Tėv. Rafaelis Ša-. vavo legionininkų vadas A. Ki-

Vaišių metu pirmasis kalbė
jo Tėvas Juozas Dambrauskas. 
Jis nuoširdžiu žodžiu pasveikino 
svečius ir padėkojo už parodytą 
prielankumą tėvams marijo
nams, Prel. Pr. Jūras savo kal
boje pasidžiaugė vysk. V. Pa- 
dolskio ii’ Tėvo St. Skutans at
vykimu i Ameriką. Visų tos apy
linkės kunigų vardu, pareiškė 
Tėvui Generolui, jog visi ku
nigai yra patenkinti marijonų 
veikla, bet ypatingai dabar, kai 
Marijanapoliui vadovauja nuo
širdus. uolus, savo kongregaci- 
atsidavęs ir lietuvių reikalus ge
rai suprantąs kun. Juozas Dam
brauskas. Jis patikino Tėvą Ge
nerolą. jog ir ateityje visi tos 
apylinkės kunigai nuoširdžiai 
rems marijonų veiklą. Pasi
džiaugė. kad Marianapolio aukš
tesnioji mokykla yra geriausiai 
pastatyta už kitas Connecticut 
mokyklas, ką pripažino ir val
džios atstovai. Marianapolio 
mokslo židinys šviečia kaip ži
bintas visai apylinkei. Jis apgai
lestavo ir pakaltino lietuvišką 
visuomenę, kad ji per mažai do
misi šiuo mokslo židiniu ir la
bai mažai čia atsiunčia lietuvių 
jaunuolių, todėl visai supranta-

Dievo Kūno ma. kad mokinių didžioji daugu-
kalys atkeliamas iš Kennebunk- cas. šv. mišios, apeigos nevie- šventė mūsų parapijoje su iš- ma yra nelietuvių kilmės.
porto.

Naujai persitvarkusių lietu
vių pranciškonų provinciją lau
kia dideli darbai tiek religinėje, 
tiek lietuviškos kultūros dirvo
je. žengiant i naują trimetį gai
vina viltis, kad juos lydės Die
vo palaima.

L.A.

nam išspaudė ašaras. Buvę ka
riai savo kritusius draugus pa- 
garbės salvėmis ir malda.

J'inųjy krikščionių
darbininką (YCW) draugijos 

nariai gegužės 31 — birželio 1 
taip pat buvo išvykę Į Chesapea- 
ke. Tai buvo ne tik atsipūtimas.

ELIZABETHO KLEBONO KUN. M. KEMEŽIO SUKAKTIS
Kun. Mykolas Kemežis kuni

gu b.uvo įšventintas 1933 
birželio 10 d. šiais metais suei
na 25 metų sukaktis, kurią iš
kilmingai paminės šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Elizabethe 
tą pačią sukakties dieną. 10 vai. 
aukos padėkos mišias, kuriose 
dalyvaus didelis skaičius dva- 
siškių. giminių ir artimųjų, taip 
pat ir vysk. V. Padolskis. ne-
seniai atvykęs iš Romos.

Kun. M. Kemežis yra gimęs 
Nevvarke. Augo ir mokėsi Kear- 
ny. kur gyveno jo tėvai, broliai 
ir sesutė. Baigęs aukštesnių mo
kyklą Kcarny, studijavo Seton 
Hali. N.J.. kolegijoje, kurią bai
gęs Įstojo i kunigų seminariją 
Darlington. N.J. Ja baigė 1933 
m.

Vikariavo . šv. Marijos par. 
Patersonc. šv. Petro ir Povilo 
parapijoje Elizabethe ir nuo 
1939 pradėjo eiti administrato
riaus pareigas šv. Onos parapijo 
je Jersey City. 1941 paskirtas 
klebonu i šv. Mykolo parapiją 
Bayonnėjc. o nuo 1953 m. kle
bonauja šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje Elizabethe. Visur reiš
kėsi dideliu darbštumu, o kai 
pradėjo klebonauti, — ypatin
gais administraciniais gabu
mais.

iškilminga procesija buvo birže
lio 5. Žmonių daug dalyvavo, 
mokyklos vaikai gražiai giedo-
jo.

švs Alfonso
parapinė mokykla mokslo me

tus užbaigia birželio 8 d. 3 vai. 
popiet, šiais metais mokyklą 
baigia: Ad. Aimanas. Carol A.

Connecticut provincijos Ku
nigų Vienybės pirmininkas kun. 
klebonas B. Gauronskis sveiki
nimo žodyje parėmė prel. Juro 
pareikštas mintis ir nuo savęs 
patikino Tėvą Generolą, jog 
ir toliau bus gražus ir nuoširdus 
bendradarbiavimas tarp tos apy
linkės kunigų ir tėvų marijonų.

Kun. M. Kemžžis

torių, presbiteriją, šoninius al
torius. pastatė naują Šiluvos 
Marijos altorių, kuris bus pa-

Atvykęs Elizabethan. pirmo
je cilėjo rūpinosi pritraukti jau
nimą. Ir tas pamažu sekėsi. Be 
to. rūpinosi atnaujinti bažny
čios vidų ir jos visą išorinę ap
linką Naujai jM»r<lažė didjji al-

.sė puikias naujas bažnyčios du
ris. Įsigijo visą eilę brangių baž
nytinių rūbų, atremontavo ir 
padidino klebonijos patalpas, 
išcementavo mokyklos aikštę, 
kur žaidžia vaikai ir kur per 
vasarą rengiami parapijos pik
nikai.

Paug dėmesio skiria parapi
jos mokyklai, mėgsta vaikučius ' 
ir jų gabiesiems teikia stipendi
jas. Taip pat mėgsta ir sportą, 
remia sportuojančius jaunuo
lius. Didelio palankumo rodo 
vienuolijoms, kurių garbės pa
dėkos diplomai puošia jo kam
barius, veikia su vyčiais ir yra 
nemažai prisidėjęs prie jų orga
nizavimo ir palaikymo, yra aukš
to laipsnio Kolumbo vyčių na
rys. Singer kompanijos “An- 
char” klubo Kapelionas.

Norėdamas Lietuvą arčiau pa
šventintas birželio 29. padkli- žinti. joje lankėsi su sportinin- 
no ir atnaujino vargonus. Įtai- kais, dalyvavo Draugijos l’žsie-

Atkinson. D. T. Bendoraitė. I- 
rena Bucevičiūtė. W. P. Collier. 
Jūratė Dūdaitė. Virginia Dun- 
can. V S. Finazzo. Rose M. Gig- 
lio. P.P. Herbert. Sigitas Janke
vičius. J. Jungas. Rasa J. Kudir- 
kaitė. Stefanija M. Kudirkaitė. 
M.J. Kvvedar. A.P Lascola. Ann
C. Lcague. Marija A. Naujalytė.
D. W. Pakalniškis. L Perry. Al
girdas Petrosevičius. Al Ra- 
dzius. A.J. Stravinskas. Kat.

(nukelta Į 6 p >

nio Lietuviams Remti seimo po
sėdžiuose ir pramogose. Be to. 
nuo 1933 m. Nevvarko arkivys
kupijos kunigų seminarijoje jis 
dėsto lietuvių kalbą lietuviams 
klierikams.

Tėvas Generolas St. Skutans. 
pasidžiaugęs kunigų nuoširdu
mu ir padėkojęs už taip gražų jo 
pagerbimą, ilgėliau apsistojo 
prie kongregacijos reikalų. A- 
not jo. Dievo Apvaizda tikrai 
marijonus laimino nes jie pa
lyginti per trumpą laiką, išaugo 
iš mažo vieneto i didelę bendro- 
menę. kuri dabar dirba dideli 
darbą Bažnyčioje. Jis prisimirė 
Dievo Tarną Jurgi Matulaiti ir 
vyskupą P. Būči. kurie buvo ne 

ti?" didžios erudicijos, bet ir di
džios dvas«os vyrai, todėl jų Įta
ka buvo labai didelė jaučiama 

’ ir dabartv.

| IŠ VISUR
15-toji mergaičių stovykla

Putliame prasidės birželio 29. 
Stovy klos patalpos truputį pra
plėstos. tvarkomi lauko žaidi- 

,mai. liejama teniso aikštelė as
faltu. Stovykloje yra dar kiek 
vietų, suinteresuoti prašbmi 
kreiptis: Camp Immaculata. R. 
F.D. 2. Putnam. Conn.

Marianapoly, Thompson. 
Conn.. mokyklos baigimo iškil
mės vyks birželio 8. Baigusiems 

- kalbą pasakys prel. J. Balkonas.
St. Catharines Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjungos sky
rius birželio 21 rengia Jonines. 
Sveikinimo žodi pasakys Al. Gi- 
mantas. meninėje programoje 
dalyvauja Rochesterio vyrų 
kvartetas ir Jonės Kvietytės — 
Urbonienės išraiškos šokio stu

dijos mokinės.
Phiiadelphijoje birželio 17. 

Liberty Federal Building. 202- 
204 North Broad St.. Walter 
Norton išstatys pirmųjų lietu
viškų knygų viršelius parodai, 
kurią rengia Amerikos knygos 
viršelių draugija.

Manchester, Mich., Jauni
mo stovykloje rugpjūčio 17-24 
d.d. organizuojama jaunučių a- 
teitininkų globėjų kursai ir 
drauge sendraugių ateitininkų 
poilsio savaitė.

Vinco Krėvės paminklas 
šventinamas ši šeštadienį Phila- 
delphijoje. Paminklas pastaty
tas pagal arch. J. Muloko projek
tą.

Prof. K. Pakštas išvyksta 
ekspedicijon Į britų Hondūrą. 
Kartu su juo važiuoja inž. Pr. 
Baltakis ir mokytojas AL Kra
pas.

Telesforas ir Koste Griki- 
nai su dukra Angele iš Londo
no. Anglijos, persikėlė gyven
ti i Clevelandą.

Pasaulio lietuvių seimo me
tu numatoma surengti ir filate
lijos paroda. Iniciatyvos ėmėsi 
veikli Nevv Yorko Liet. Filateli
jos draugija.

Argentinoje Susivienijimas 
Lietuvių Buenos Aires gavo ju
ridinio asmens teises, valdžios 
iteistintas kaip vieša organiza
cija.

Jaunimo stovyklai prie 
Manchesterio. Mich.. pavadinti 
skelbiamas konkursas, kuriame 
gali dalyvauti visi. Suinteresuo
ti kviečiami atvirlaiškius su 
siūlomu stovyklavietės pavadi
nimu ir savo pavarde bei adre
su siųsti: L. Bajorūnas. 16210 
Ilene. Detroit 21. Mich. Asmuo, 
kurio siūlomas vardas bus pri
imtas stovyklos pavadinimui, 
kaip premiją gaus vienos savait. 
atostogas su visu išlaikymu pa
čioje Jaunimo stovykloje. Laiš
kučiai turi būti gauti iki liepos 
15. Stovyklos šventė ir krikštas 
rengiamas liepos 27.

Tėv. Juozas Venckus, SJ., ku
li.' šiuo metu profesoriauja Ve- 
necueloje. gavo žiniti iš Lietu
vos. kad Upitėnų kaime balan
džio 14 mirė jo tėvas, sulaukęs 
94 metų.

Sukakties proga sveikiname 
kun M. Kemeži ir linkime ir 
toliau taip energingai darbuo
tis Dievo garbei. Sukakties iš
kilmes rengiasi atžymėti ir cho
rai ir parapiečrai. kurie birže
lio 29 ruošia didžiuli pagerbi
mo banketo.

J.Ž.

Toliau Tėvas Generolas pa
brėžė. jog Dievo Apvaizda vei
kia per gerus žmones, o tais ge
rais žmonėmis buvo ir yra ger
biamieji kunigai, kurie marijo
nus vispusiškai rėmė. Jų dėka, 
tėvai marijonai galėjo,stipriai i- 
sikūrti ir gerai susiorganizuoti. 
Pa’. be amerikiečiu pagalbos, 
labai būtų buvę sunku marijo
nams įsikurti Agęntinoje. kur

(Nukelta j 6 psl.)

Pulk. Adolas Birentas, gy
venąs (Tevelande. sunkiai ser
ga ir guli ligoninėje. Jis buvo 
kelis kartus operuotas.

Saliamona Krikštaponaitė 
ieško savo seserų vaikų. Atsi
liepti: S. Krikšlaponailė. 33 
John St.. Amsterdam. N Y

Vasarvietė veikia nuo birželio 15 iki rugpjūčio -20

Ir i pranciškonų vasarvietę daug lietuvių suplaukia'pava
saroti. Taigi, ir šiais metais laukiame mūsų mielųjų prietelių 
ir visų lietuvių atvykstant prie Atlanto pasimaudyti ir atsi
gaivinti. Kadangi nedaug vietų teturime, prašome iš anksto 
rezervuotis kambarius, rašant šiuo adresu:

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar$»is 
kiekvienais metais verčia poilsio ieškančius žmones vykti į 
atostogų kraštų Maino.

I’RANCISCAN MONASTERY.
Kenncbunkport. Maine «

AR JAI Tl-Rl*
Kny".» šv Piju X 

zvvicia !«» mūsų laivą šV.’HtOJ"
--ziaiss gyvenini?. iAktlU ;<• 

•«p;tši;thsR;fj,( veiklų «r.l<>danin 
j«> pirmoji «>:'.< iklik.i. siejusi g:- 
le: nso . ukriksv.oninin'.o Iš ><».- 
imam.<s ir sūkis Vi 
jin: i Ki istuje”

Kun. Jonis Pctrcn.es knyga 
parengė su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius is kny 
gu bei turnalu. Straipsniu auto- 

;riai yra kun. dr. P. Gaidama 
vidus. Tėv V. Gidžiūnas. 
O.F.M.. J. E. vysk. V Srizgys. 
Irena Banaitytė. kun. dr. T 
Narbutas, dr. A. Maceina, kun 
dr. K. Olšauskas, kun. dr. K 
Rėklaitis. M.I.C kun. dr. J 
Vaišnora M.I.C.. S Sužiedėlį'

tkilio AtriHs. .i<<
I’/ \sim.< su: k - * r. ■;

ATEITIS.-,
<*lb Wi'lo«iqhby Avr..
Brooklyn 21. N V

Pctrcn.es
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PELĖDŽIUKAS, prisijaukintas Barboros Roberts iš Austin. Tex.

Thompson, Conn.
(Atkelta iš 5 psl.) 

taip pat yra didelė lietuvių ben- 
duomenė. bet finansiniai nepa
jėgi*

Tėvas Generolas “prašė kuni
gus paskatinti savo parapijų 
jaunuolius stoti į nesenai įsistei
gusią Marian Kilis (prie Chica- 

. go) apaštališką mokyklą, kur 
jaunuoliai gaus grąžų katalikiš
ką auklėjimą ir turės progos 
išryškinti savo pašaukimą.

Vyskupas V. Padolskis padė
kojęs už jo pagerbimą, ilgoka
me žodyje, supažindino vaišių 
dalyvius su šv. Kazimiero kole
gijos Romoje veikla. Jis pranešė 
džiugią žinią apie šv. Rašta, lietu 
vių kalba. Parodė dalyviams jau 
išspauzdinta ir antrąjį tomą, ku
ris gaunamas kolegijoje. Be to. 
Ekscelencija pranešė, kad yra 
sumanymas išleisti visą seriją 
brošiūrų įvairiais religiniais 
klausimais mūsų inteligentijai 
Tam darbui atlikti yra reikalin
gi talkininkai, kurie padėtų jas 
parašyti, išleisti ir paskleisti. 
Prašė kunigus į tą darbą akty
viai įsijungti.

Ekscelencija savo kalboje už
siminė ir apie lietuviškas tran- 
liacijas per Vatikano radiją. 
Apie jų svarbą netenka kal
bėti ypač kai iš naujos Vatika
no radijo stoties jos labai ge
rai girdimos. Transliacijos yra 
perduodamas kasdieną, o sek
madieniais du kartu. Darbas di
delis paruošti programas, todėl 
prie jų dirba du žmonės nuola
tos. Iškilo klausimas jų išlai- 
kimo. todėl ir čia reikalinga 
amerikos lietuvių, o ypač kuni
gų pagalba.

Kadangi šiais metais }Ta mi
nimas visame pasulyje šimt
metinis jubiliejus nuo Marijos 
apsireiškimo Liurde. todėl ir 
Amerikos lietuviška visuomenė 
privalo jį tinkamai paminėti 
Bostono ir Connecticut provin- 
bijų Kunigų Vienybės valdybos 
yra nutarusios tą jubiliejų kuo Broektono moksl. at-ku Vvtau- 
iškilmingiausiai paminėti Mari
jos šventovėje Marianapolyje.
rugsėjo 8. į.u kuopa ir Hartfordo skautų narių organizavimą.

JUBILIEJINE ŠVENTE PUTNAME
(Atkelta iš 4 psl.)

naujai atvykusieji inteligentai. 
Džiaugiatės naujais pastatais, 
kurie išaugo per metų eilę ir ki
tais sodybos pagerinimais, ten
ka pasakyti, kad toli gražu dar 
darbas nebaigtas. "Turime sese
lėms ir toliau ateiti pagalbon, 
vien- jų pačių pastangų neužten
ka viską išlaikyti. Savo malda, 
savo centu turime remti jų dar
bus. Iš gausumo širdies, burna 
kalba", užbaigė prelatas.

Iš gildos skyrių veiklos pra
nešė ir sveikino: Kalinauskienė 
iš Waterbury, šinskienė iš Bos
tono, V. Turulis iš Brooklyno. 
B. Mičiūnienė iš Nevv Britain. 
Pr. Pauliukonis iš Worcesterio 
ir kiti. Taip pat sveikino mari
jonų atstoves tėvas kun. Mali
nauskas. prof. B. Vitkus. Paš
tu sveikino ir aukos atsiuntė

Komisija, kurią sudarė kun. 
B. Krasauskas. A. Skrupskelie- 
nė ir K. Mockus, parengtė rezo
liucijas:

1. Seimas kviečia Amerikos 
lietuvių visuomenę Marijos Ap
sireiškimo Šiluvoje 350 jubilė- 
jiniais metais organizuoti daž
nesnių maĮdininkų kelionių Į 
Marijos šventovę Putname.

2. Kreipti daugiau dėmesio 
Į mergaičių ir moterų organizuo
jamas uždaras rekolekcijas.

3. Seselių sodyboje lietuviš
kas jaunimas visada randa jau
kią prieglaudą ir globą: tad vi
sas lietuviškas jaunimas kvie
čiamas aktyviai įsijungti į se
selių darbų talkininkus.

4. Kreipti ypatiną dėmesį į 
kongregacijos augimą.

to Endziulaičio kuopa, Worces-

5. Skatinti lietuvių visuome
nę kiek galima duosniau parem
ti seseles aukomis.

PRISIMINKIME IŠTREMTUOSIUS!
Paterson, N.J. Sekmadienį, 

birželio 8 d.. 3 vai. p.p. lietu
vių klubo salėje, 62 Lafayette 
St., rengiamas lietuvių depor
tacijų į Sibirą ir Lietuvos kančių 
minėjimas. Paskaitą skaitys bu
vęs balševikų kalėjimų kanki
nys kun. Juozas čekavičius iš 
New York. Meninėje progra
moje dalyvaus —dainuos Irena 
Stankūnaitė iš Lindeną. Jai a- 
komponuos jos tėvelis muz. J- 
Stankūnas. Pasirodys ir vietos 
jaunosios jėgos su akordeonu, 
eilėraščiais ir piano muzika.

Kiekvienas turime giminių 
Sibire ar kapuose. Jie mirė ir 
ne vienas dar mirs, kaip kan
kiniai dėl tautos laisvės. Jų kan
čios turi būti mūsų kančios. A- 
teikijne visi bendrai jas pami
nėti. Nelikime namie nė vienas!

Regina Čižiūnienė, pedagogo 
Vac. Cižiūno žmona, šeštadie
nį. birželio 7 d., apvainikuoja 
savo studijas B.S. diplomu. Tą 
dieną baigia Seton Hali univer
siteto aukštesniąją medicinos 
seserų mokyklą. Kiek girdėti, 
už pasižymėjimą moksle jai bus 
dar įteiktas ir medalis. Baigusi 
gimnaziją Lietuvoje ir išklau
siusi 6 medicinos fakulteto se
mestrus, R. Čižiūnienė savo kar- 
jierą Amerikoje pradėjo siu
vykloje. Po kurio laiko ji pasi
ryžo siekti aukštesnės profesi
jos. Ir pasiekė. Čižiūnai augina 
sūnų Kęstutį.

Arnoldas Presternikas, bol
ševikų nužudyto kpt. Puknio 
žmonos, gail. sesers Elenos Sa
vickaitės — Puknienės antra
sis vyras, šią savaitę gauna me
chanikos inžinieriaus diplomą 
Nevvarko Inžinerijos kolegijoj. 
Prestemikai augina keturis vai
kus: du a.a. kpt. Puknio našlai
čius, kurių Romas jau studijuo
ja mechaniką, o Dalia šiemet 
baigia aukštesniąją šv. Jono 
mokyklą ir rengiasi pedagogės 
studijoms, ir du jųdviejų pačių 
— Edis jau pradėjo lankyti mo
kyklą, o Elzbieta — Ona dar tik 
gimė Motinos dienos išvaka- g

ir nelengvo darbo fabrikuose, 
Arnoldas įgydamąs diplomą, ga
li būti pavyzdžiu visiems tė
vams ir visiems studentams.

. 1 , «>r~ ■ ■ 1 ■ ---------- ____i'.Sfi

Vilnones Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo giimiu-s ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitai* ui viIu>>ih-s atlaikas yra inaž**siii». u<*ku ui pasiūla;* auknrl^s 

filii**n*'s m* *liiMK-is iŠ r’tiinu ir atlaikas lairii.m pri.-inainiausioiu kaituan 
vi-ain *ui.-sl* mm.- siill.* :< alailitil'ia krautuvėsKiti diplomuotieji. Prad is 

mokyklą baigia Birutė Bražins- 
kaitė, Kęstutis Cižiūnas, Marga
rita Yesolitis ir Algimantas

. Rugys, aukštesniąją mokyklą— 
Dalė Kričenaitė, Algis Liaugau
das. Vyda Liaugaudaitė, Dalia 
Puknytė ir Marytė švedaitė.

Marytė Švedaitė laimėjo di
džiulės Quąckenbushfs krautu- 
vėe Miss. Quackenbush’s titulą. 
Vainikavimo iškilmių nuotrau
ką įdėjo vietos dienraščiai.

Mirė Marija Sasnauskienė. 
Labai sunkiai sirgusi apie pen
kerius metus, ji iškeliavo am
žinybėn gegužės 31 d. ir gra
žiai palaidota birželio 4 d. Ve
lionė priklausė trims parapijos 
draugijoms ir buvo labai aktin
ga parapijietė. Liko liūdėti vy
ras Vaclovas, dukterys Marija 
Yesolitis ir Albina Hammond, 
dvi seserys Amerikoje, trys se- g | LIETUVA VILNONIŲ, ŠILKINIŲ BEI
seiys Lietuvoje ir kt. gimines. 1 c i • a v i r& i L U n 1 L

?
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525
S. R— Kritaim«*s. ki.itu.fiut lusiAKm. l.-ukišlc.-u Ir ukinini-t iAkai

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 
SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių, pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys________ _

gyv. 422 Menahan St., Ridgevvood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677
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Jurg. Ežer.

-7—..“ |
Siųsdami siuntinius į |

Lietuvą ir Sov. Rusiją, §
siųskite per patikimą g

firmą — s
I GLOBĖ PARCEL j 

J SERVICE, INC. | 
S Kiekvienas siuntinys ap- ® 
| draustas didžiausios ap- 

draudos bendrovės. |
Siuntinių gavimas paštu patvir- ® 
tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
per 24 valandas. Patarnavimas -5) 
skubus, geras ir paslaugus. Mū- ® 
su firma tame darbe turi jau * 
arti 25 metų patyrimą.
Save saugodami, siųskite 

siuntinius per:

f

siuntinius per: ®

f GLOBĖ PARCEL i
terio St. Šalkauskio moksl. At- 6. Pagyvinti seselių rėmėjų rėse. Nežiūrint šeimos rūpesčių £ 716 WALNVT ST.

Šventės rengimo komiteto vietininkija. Motina M. Aloyza savo jautrio-
pirmimn*as yra pre . . uras. Gildos centro valdybos pra- je kalboje dėkojo visiems daly-

nes aig j.mas vai . jis rei ne^įmą patiekė Pr. Pauliukonis viams už rodomą kongregaci-
Pes,1 .\ ’ur“o^s’ Pras?’ amas ne- suminėdamas, kas per jai palankumą. Motinėlė pasi
ni e lojan ai syen ei reng is ^įuos metus buvo gildos nuveik- džiaugė, kad vis daugiau mūsų 
ir ją populiannti savo parapi- u lietuviškų šeimų pradeda supras Tvaronaitė, Audr. Valaitytė,
jose, kad juo daugiausiai zmo- ti ka reiškia atiduoti mergaite Rūta Vaškytė, Vyt. Vitkauskas,
niii atvyktu i Marianapoli atk ! '"L'^yu vienuoliškam gyvenimui. Bet Už pažangumą ir drausme gaus
duoti pagarbą Marijai, o per Ją bą uznnktl. prof. kun. St. Yla, premijas Bus pat atitinka.

ma programą.

Baltimores žinios
i Atkeltas iš 5 pusi.)

WAInut 5-3455

Mūsų skvriai
1991 Broadvray
Nw N ork 23, N. Y.
TeL: LYcciim 5-0900

pagarbinti pati Dievą.
Vaišės baigtos vysk. Padols- 

kio ganytojišku palaiminimu.

Kaz. Mockus, Pet. Kaladė, Zuz. 
Kucinienė, O Vaitkienė, Pr.
Pauliukonis, W. Šimkus, Br. Ni- 
čiūnienė, Juoz. Giedraitis ir Alb.

Dalyvis Lauras.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

darbų prie geriausių norų ne 
gali nudirbti. Trūksta daug dar
bininkių ir Motinėlė prašė mal
domis remti jų darbus ir pa
šaukimus. “Kaip praeityje jūs 
taip gražiai visi talkininkavote 
mums, 
neužmiršite mūsų

4102 Archer Avcnue 
Chicago 32, III.
Tęl.: FRonticr 6-6399

IR JŲ ŠEIMOS

Į MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Ju« e.>ale namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michiean Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriuliu ir jų šeimos, Fountain. Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FAR.M SŪRIO
| J^uru abejojate, paprašikite •įamėginimul. Jūsų skonis jums
’ pasakys. norime, k:id Ju- palys būtumėt sprendėjas. Mes 

esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms.
s kad Jūs tiek išpopuliarmot Micbisan Farm Sūrį, kuris paliko 
Į vi~ų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toiiau jums gaminti lik 
J pati Kr liausią surj.

Kun. K. Keidošius, 
šv. Povilo parapijos klebonas 

Ellicot City, birželio 15 minės 
_J metų kunigystės sukaktį 

. . į, . .... Padėkos mišias atnašaus 10 vai.,tikiu, kad ir ateive 0 pagerbim0 banketas &
’ merson viešbuty. Visi lietuviai

ina<. oysa. nuoširdžiai kviečiami dalvvau-
Dėl blogo oro procesija ne- į j

Įvyko. Po posėdžio visi rinkosi ). .
į jaukią koplyčią kur įvyko šv. Jozapina Rekuvienė g 6146 Michigan Avė. 
Valanda ir gegužinės pamaldos. po ilgesnės ligos mirė savo Dctroit 10, Michigan 
“Krikščionių pagalba. Ligonių namuose gegužės 26. Po gedu- | Tel.: TAshniore 5-756 
sveikata, Taikos Karalienė... lingu mišių šv. Alfonso bažny- 
liejosi litanijos žodžiai ir kiek- čioj 31. palaidota Holy Redee- 
vienas savaip išgyveno šią gra- mer kapinėse. Liko vyras Fe- Rochester, N. 1. 
žią šventę. Pamaldų metu pa- liksas ir sūnūs Feliksas ir Po- g Tel.: BAker 5-5923 
mokslą pasakė svečias iš Romos, vilas. % ' T.kun. V. Balčiūnas. Joną, Obriini, | » Ruymond Plaza, Went

g Newark 3, N. J.
Ii* skii*' to r*'* Idi « <it** * — - — —- -

gaivine dv sh. I ir kitados iš’ Skait ’ il«. "Aidus" 680 Busl>

Jozapina Rekuvienė

Šiluvos a. .ii ų I.k ivoje.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC. 
Vieninteliai šių sūrio gamintojai FOI’NTAIN, MICH.

wick Avė. Brooklyn 21. N Y.
Zuz. Kucinienė __ ...........

ApLirnurimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

t 1$ Vird Avenue, Maspcth, N. Y..
PETER LISAUSKAS 

Tel. TW 4-8087

VICTOR ABECCNAS
351 Pa r k Street. New Brttatn. Conn. TeL BA 3-1342.

JONAS JAKUBAUSKAS
S’tC N l»rni*on Street, Baltnnorr. Md. Tel. I.oncwood K-2622

MK IM.OVAS K VVALIAISKAS
!irfn>peit Mrrrt. II' d r Park, Maxs. Iri. Hydr Park

t|w t amt f. Iirtroft. Mich Iri T O S-7O€2

IM"l

.STANLEY METRK K
M I7lh S|„ Cbiraco. fll. Iri, Vards 7-8383

JOHN SMIRNA
MIK *» llhunt ( hk'KC®. Ui TH Crovrhlll 4-7783 |

1 4310 N» St^. rtkila., Ps.
ŠI LAN STi:W VK I 

Iri. GU«sl*Ae 5-1311

t
i

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avė. & 71st
Geveland 3, Ohio
TeL: UTah 1-0807

£ 390 West Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

g TeL: ANdrew 3-8764

683 Hudson Avė.

TeL: MItchell 2-5331

st.

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą

Pralinksmink s; vo gimines siuntiniu Pasinaudok patarnavimu patikimos firmos, kuri 
atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0- INC
135 Wrst I Ith Street,

(IJCKNSED BY THE l\SKR > r
Cllckca 3-2583

r- Intursto Maskvoje leidimą siusti siuntinius j visas Spv. Sąjungos• .respublikas

Galima siusti tik naujas prekes
Siuntini.•» gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

carrnfip^miuis. Kiekvienas sinnfnvi -iMnnisTr’" Siuntėjas gaus pašto pakvitavimą ir 
• nišk • g- vėjo p.-U'išą. Turime neribotą pasirinkimą prekių.

Atdara kasdien nuo 9 vai ryto iki 6 vai v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
116 EaM 7 Street, I3> Best 14th Street,

TeL VU 2-H3M

gausite pas

H. K O E N
111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2, N. Y. 

(kampas Essex Street)
Atdara kasdien; šeštadieniais nuo 1-6 vaL popiet

SI JPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei 

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y
Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

f

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnonės bei f 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:
I. CIGMAN, INC. J

161 Orchard Street. New York 2, N. Y. |
Telef. GR 5-0160 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tam-sts rs«n dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

b Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišyt/* ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

lwhv>!ew*ie» kainomis.

| 1158 Easf Jersey Street,
K and K FABRICS 

Elizabeth, N. J<
Tel. EI. 4-1711PRIE CITY SAVINOS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-I jetuvių

Kaina $11

Pinigu* siųsti kartu su
užsakymu

l»K. I). PILKA



DISPLAY

REAL ESTATE

savo namą

NIEKAD

$39.00

$39.00Pagaminimas, įdėjimas, užraktas

Ą, SUTAUPANT KURO

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK
Prašyk ANTANO

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

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

F U NE K AL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJAS STOGAS
(iki 500 kvadr. pėdų)

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

Specialiai žema kaina visiems darbams tik šį menesį

VIDINES DURYS

SPORTAS r

suda-

ALBERT F. PETERS 1
(Petrauskas)

Apdraudos ir knygvedybos
patarnavimas

Federalinių, valstybes ir miesto
taksu pildymas i

l

Tel. VI 3-1477

(Standartinio dydžio)

87 East Bay Road,

KABARETAS

kiniams, etc.

metų Lake-

MAROKE senas ir jaunas pran
cūzų karys...

i

1883 MAMSON ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood 
i

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Teniso varžybos

Kanados sporto apygardos 
pavedimu, komandinės lauko 
teniso varžybas dėl Toronto 
lietuvių namų taurės praveda 
T.L.S.K. “Vytis”. Šios varžy
bos bus tiktai vyrų klasėje ir 
yra skaitomos liet, žaidynių 
dalimi. Du žaidėjai gali 
ryti komandą.

Pirmenybės įvyks š. 
birželio 7-8 Toronte -
shore teniso aikštėse (Lake- 
shore Blvd. — Dowling Avė.). 
Pradžia 9:30 ryto, birželio 7, 
šeštadienį. Burtai traukiami 
žaidimo vietoje 9:15 dalyvau
jant komandų kapitonams.

Registracijos mokestis $6.00 
vienai komandai.

Bus žaidžiama Slazmger fir
mos sviedinukais.

Prašytume komandas regis
truoti iš anksto šiuo adresu:
T.L.S.K. “Vytis”, % Pranas V. a—a ■
Gvildys — 25 D’Arcy St., To ŠACHMATAI 
ronto 2B, Ontario.

Veda K. Medus

š. Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybės (individuali-

^nės), turėjusios įvykti Cleve- 
lande, gegužės 30 — birželio 
1 d.<L, nukeltos į rudenį.

Komandinės šachmatų var
žybos įkeliamos į sportinių žai
dynių programą liepos 4 - 6 d. * 
New Yorke. Gali dalyvauti vi
si sporto klubai, sudarę ko-

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vasarvietė, gražiose 

gamtos apylinkėse, prie Ana- 
dric ežero. Thompson, Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia geras 
meškeriojimo sąlygas.

Erdvūs miegamieji; dideli 
laisvalaikiams kambariai; tele
vizija. žaidimai. Maudymasis 
vietoje ar motorlaiviais persikė
lus valstybiniame Anadric pa
plūdime. Virtuvė vedama pri
tyrusio lietuvio virėjo.

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui $35.00 savaitei.

J. PAKNYS
Box 126. Thompson, Conn.

Tel. Putnam—Walnut 3-2836

Atitaisymas
Praeitame Darbininko nu

meryje, rašant apie skautų spor
to šventę, įsibrovė antraštėje 
korektūros klaidą. Šventė bus 
ne Waterbury, kaip parašyta, 
bet Worcestery, Mass. Už klai
dą apsiprašome.

f g

116-55 Ųueens Boulevard,
FOREST HILLS 75, N. Y.

g NAMŲ ADRESAS:
£ 106-53 95tli St., Ozone Park 17, N. Y. T,

Aišku, kad geriausiame Cape Cod Ostcrville. Mass. 
kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje

KUR 
GERIAUSIAI 
PRALEISTI 
ATOSTOGAS?

OsterviDė, Cape Cod, Mass.

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios, didelis salio- 
nas ir valgomas kambarys. 2 dengtos verandos, kur ir 
blogam orui esant galima įdomiai praleisti laiką ir 

pailsėti. Puikus 2 akrų privatus parkas—pušynas.
Atviros jūros šiltas Cn»igwiUe—Long Beach paplūdimis 

vos tik 5 min. kelio.
Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma 

KAINOS MINIMALIOS — $40-$50 DOL. ASM. 
Vaikams iki 10 m. pusę kainos. Studentams nuolaida, 

lengvai [Nisiekiama vi^om /taMėkinio priemonėm. LĖKTUVU iki 
Hy-annis. TRAUKINIU iki W, BamnUbk! Urba Hyannis). AUTO 
Route 6 iki R 149 ir iki OilerviHe Cape Cod, Man.

Kreiptis iš anksto.' fnuo gegužės 1 d.>:

mandas iš 5 žaidėjų. Aiškūs bių. Baltais lošė Sandrin,- juo- 
dalyviai yra Brooklyno Atletų dais Tums.
ir So^ Bostono L.P. D-jos šach
matininkai. Laukiama, kad 
prisidės Detroito, Toronto, gal 
Montrealio, Waterburio * ir 
Hartfordo komandos.

Massachusetts laimėjo. Su 
dideliu įdomumu lauktos Bos
tone šachmatų rungtynės tarp 
Massachusetto ir Connecticuto

H. W. FEMALE

desires work in Rectory, 17 
years experience,khave refer- 
ences — RA. 1-0233.

I.c4 2f6 2.d4 e6 3.2c3 Rb4 
4.e3 b6 5.2ge2 Ra6 6.a3 R:2 
7.2:2 d5 8.c:d5 R:fl 9.K:fl 
e:d5 10.g4 Vd7 ll.f3 0-0 12.

- Vd3 e5 13.d:c5 b:c5 14.g5 
Vh3+ 15.Kgl 2h5 16.V:d5 
2d7 17.f4 Bfe8 18.Vg2 Ve6 19. 
Vf3 g6 20.2d5 Bac8 21.Rd2 
Vf5 22.Kg2 Vc2 23.Bhdl V:b2 
24.Bacl Žb6 26.e4? Ž:d5! 26.e: 
d5 Be2+! 27.V:e2 2:f4+ 28. 
R:2 V:V+ 29.Kg3 h5! 3O.g: 
h6 e.p. g5! 31.Rd6 (jei rikis 
muštų g5, sektų Bb8 ir Bb3+) 
31...f5 32.Bcbl f4+ ir balti pa
siduoda.

Diagramoje padėtis po 26...

SUMMER RESORTS

THIS SUMMER Enjoy Yourself on
Beautiful Saramac Lake, N. Y. . 

The Panorama Lodge invites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountains— with all modern 
conveniences—All Sports and activ- 
ities — with exquisite food — All 
this and more at reasonable rates. 
Wnte for Booklet “L”, Panorama 
Lodge, 88 Riverside Drive, Saramac

SUMMER CAMPS

komandų, kurias jau dukart iš 
eilės laimėjo Connecticut žai
dėjai, šiuokart baigėsi šeimi
ninkų naudai 13%-9%. Massa- 
chusetto komandoje lošė trys 
lietuviai Kazys Merkis, Gedi
minas Šveikauskas ir Andrius 
Keturakis. Connecticut koman
doje buvo du latviai: Straz- 
dinš ir Kaininš. Massachusetto 
komandos sudarymas buvo pa
vestas MSCA Toumament di-. 
rektoriui George Nute ir Ka- I 
ziui Merkiui, Mass. komandos 1 
kapitonui. - .

Bostone gegužės 30 — bir
želio 1 d.d. įvyko labai stip
rios sudėties Massachusetto 
šachmatų pirmenybės, kuriose

J. Tums

Al. Ssndrin

Ideal Family Resort 
Directly on Lake

All facilities for Sunnner 
of Fun and Relaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
Ing meals. Friendly. in- 
formal. $42.50 to $60.00 
week including meals.

Write for Folder.
ANTHONY SICKUE, owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

nę pirmąją vietą: B. Siff, O. 
Popovych ir J. Curdo. Visi trys 
surinko po 5-1 taškų. Goldstein 
ir Boucher po 4-2, Merkis, 
Šveikauskas, Klinovas su 
Ames, O’Rourke (Wash., D.C., 
ekspertas) ir Jacksonu surin
ko po 3v2-2V2 taškų. Bostono 
meisteris Shelby Lyman su ki
tais po 3-3 tš. Andrius Ketura
kis šiuokart tepelnijo 1 tš.

Didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybės bus Bostone birže
lio 21-22 ir 28-29 d.d. šiose 
pirmenybėse Bostono šachma
tininkai rungiasi dėl So. Bos
tono lietuvių pil. d-ojš perei
namosios dovanos^ Pereitų me
tų p-bes ir dovaną laimėjo 
Shelby Lyman.

Chicagos meisterio, latvio J. 
Tums partija su Al. Sandrinu 
pateikiama mūsų > skaitytojams 
iš š. metų Chicagos pirmeny-

1 2-ROOM APT., 8350 season; 
3 3-room apts., $400 seasori. Large. 
All Utilities furnished, 2 min. bath- 
ing, fishing, church. Directly on 
Route 213, High Falls, N. Y.

OVERLAND 7-9937

William J. Drake- 
Dragūnas

ISLAND P ARK 
CATHOLIC AREA

3 bedrooms, 2 Room Extra Apt. 
Reasonable price. Walk to pa- 
rochial Sphool. $12.500.

GE 2-8749

STillvvell 4-5875

RILEY BROS

Our 75th Year 
Certified Barre, VL Granite

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemeteries 

48th SL and Laure! Hill Blvd.
52nd SL and Oueens Blvd.

Entrance to Calvary Cemetery
VVOODSIDE 77, N. Y.

Branch: Gate of Heaven Cemetery 
Bronx Pkwy., Havvthorne, N. Y.

Pataisyk arba atnaujink

GALI TUOJ PADIDINTI JO VERTĘ BEI PATOBULINTI SAVO NAMĄ 
ŠTAI ŽEMIAUSIOS NAMU PATAISYMO KAINOS.

ANKSČIAU NESIŪLYTOS

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

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

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

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

PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS ( PAGAL UŽSAKY
MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-6781.

TEBŪVA ŠALTI KAMBARIAI ŠIĄ VASARĄ 
IR ŠILTI

INSULIUOK Naudojame tik geriausią medžiagą

Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Skambink EV 84711

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susinu

BANGA TELEVISION |

TELEFONAS:3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

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

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

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

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD; CONN

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R e pu bli c 
Wine & Liųuor Store

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

SAV. M. IB J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš 
nuomojant butus, įvairiausiais ap
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybinių taksų (Income Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

sekmadieniais — 1 vaL p.p. agi 5 vai. vak

Į WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

AUDRONĖ, c/o Dr. E. Jansonag 87 East Bay Rd., 
Ostcrville, Cape Cod, Mass.



DARBININKAS

Liūdnęję birželio
įvykių minėjimas įvyks bir

želio 15. Šv. Patrikų katedroje 
4 v. bus pamaldos už Lietuvą ir 
kitus pavergtus kraštus. Po to, 
5:30 v.v. viešas minėjimas 
Town Hali New Yorko mieste. 
Visi prašomi kuo gausiau daly
vauti tiek pamaldose, tiek pačia
me minėjime.

Apreiškimo parapijoje
noveną į šv. Antaną pradėta 

ketvirtadienį, birželio 5. Pamal
dos vyksta kiekvieną vakarą 
7:30 v. ir tęsis iki birželio 13. 
Kasdien yra pamokslėlis, nove- 
nos maldos ir palaiminimas švč. 
sakramentu.

Apreiškimo parapijos pikni
kas įvyks liepos 20 d. Polish 
National Home, Jamaica.

BOSTON. MASS.

?$58 birželio 6, nr. 41

žinios

FUNERAL HOME

197 VVebster Avenue | 
PRANAS VV AITRUS

Laidotuvių Direktorius | 
ir Balsamuotojas
Cambridge, Mass. ’ 
NOTARY PUBLIC

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

Ką man davė lietuviška mokykla 
gino įvardžiuotiniai būdvardžiai 
ir dalyviai.

Jau prabėgo devyneri metai 
lietuviškoj mokykloj. Jau štai 
ją baigiau.

Man liūdna, kad štai išsi- 
skiriau su savo vaikystės drau
ge ( mokykla).

Liūdna, pasidaro, kai pagalvo
ju, kad daugiau negirdėsiu is
torijos mokytojo pasakų apie

Kaip šiandien atsimenu vie
ną laimingą rytą. Anksti atsi
kėliau, nes džiaugiausi, kad aš 
pradėsiu lankyti lietuvišką mo
kyklą ir nenorėjau pasivėlinti. 
Man* atrodė, kad tą rytą saulė 
gražiau švietė ir paukščiai links
miau čiulbėjo.

Nors ir lankiau anglišką moky 
klą, be man buvo sunku su mo
kiniais susikalbėti, nes* aš mo
kėjau tik du angliškus žodžius: Vytautą, Gediminą, Algirdą ir

Kęstutį ir apie Lietuvos gar
bingą istoriją; kad nebus lite
ratūros mokytojos pasakų apie 
Maironį, Pietarį, BrazdžionĮ, 
apie lietuviškus raštus ir kny
gas; kad nebus geografijos mo
kytojo pasakų apie Nemuną, Vil
nių, Kauną ir gražią Lietuvą; 
kad nebus linksmų valandėlių 
šokių ir dainų pamokose; o ypač 
negirdėsiu gražių kapeliono pa
mokymų.

Tik dabar, kai baigiau lietu
višką mokyklą, suprantu savo 
mokytojų įtaką man. Jie pralei
do ilgas valandas, mokydami 
mus apie Lietuvą.Nors aš nie
kad Lietuvos nemačiau, žinau iš 
tėvelių ir mokytojų pasakoji
mų, kad Ji yra graži ir garbin
ga ir kad ir dabar kenčia kan-

BARASEVIČ1US ir SCNUS 
F U N E R A L HOME 

251 VV. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIL’S 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

vasaros semestrą jaū įsiregis
travo dvylika seselių mokyto
jų ir šeši studentai: Pranas Nau
jokaitis jr. iš Brooklyno, Mary
tė Saulaitytė iš Oakville, Conn. 
Edmundas Padvaiskas iš Law- 
rence, Mass., Walteris Kapokas 
iš Bronxo, A. Mickevičius iš Chi- 
cagos ir Aleksandras Hjasevi- 
čius iš Detroito. Visiems paskir 
tos stipendijos sumok, už moks
lą. Iš viso yra jau 18 studentų, 
bet dar reikią 7, kad universite
to vadovybė nedarytų jokių kliū
čių. Tikimės, kad jaunimas su
pras šį gyvą mūsų tautos reika
lą ir įsijungs į studijas. Regis
tracija prasideda birželio 10 d.

Brooklyno meno muziejuje
birželio 9 baigiasi vaikų pie

šinių paroda, kurioje dalyvavo 
300 vaikų tarp 7-14 metų su sa
vo piešiniais.

Teisininkę susirinkimas
Sekmadienį, birželio 8, 4 vai. 

Free Baltic House patalpose 
(Mantiatten, 131 E. 70 St.) įvyks
ta L. Teisininkų D-jos New 
Yorko skyriaus susirinkimas. 
Bus V. Sidzikausko pranešimas 
apie jo paskutinę kelionę Euro
poje. Teisininkai ir jų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių sporto klubo 
tradinis metinis piknikas į- 

vyksta birželio 22, sekmadienį 
(ne šeštadienį, birželio 21, kaip 
anksčiau buvo skelbta), 3 v.- p.p. 
Jamaica National Home, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaica, N.Y. 
Pikniko metu laimėjimams bus 
ir daug mažesnių daiktų. Gros ■ 
sportininko R. Butrimo orkes
tras, veiks bufetas.

Tėv. Leonardas Andriekus,
naujai paskirtas Brooklyno 

vienuolyno viršininkas, šiuo 
metu yra vienuolyno rekolekci
jose, kurios vyksta Kennebunk- 
porte, Me. Rekolekcijas vienuo
liams veda salezietis Tėv. A. Sa
bas.

Tautvydas R. Jankauskas, 
iš Brooklyno, aukštesniąją

Pamaldos į Jėzaus Širdį.
Bostono arkivyskupijos baž

nyčiose birželio 11, 12 ir 13 
ims 3 dienų pamaldos į Jėzaus 
Širdį. Šv. Petro bažnyčioje tos 
pamaldos vyks 7:30 vai. vak. 
Pamaldos užbaigiamas visos ar
kivyskupijos paaukojimu švč. 
Jėzaus Širdžiai. Paaukojimo 
aktas bus transliuojamas per 
rad. WEEI stotį birž. 13 9:30 vv. 
Bostone arkivyskupijos katali
kai ta valandą, suklaupę prie 
Jėzaus širdies statulos ar pa
veikslo, kartu kalbėtų pasiauko
jimo aktą ir tokiu būdu save ir 
savo šeimas paaukotų Švč. Jė
zaus Širdžiai.

$v. Petro parapinę mokyklą 
šiais metais užbaigė 49 mo

kiniai. Birželio 3 septintasis 
skyrius graduantams suruošė 
atsisveikinimo vaišes parapijos 
salėje.
-Dievo Kūno procesija

šv. Petro parapijos bažnyčio
je įvyks birželio 8 d. 2:30 vai. 
po pietų.

Šv. Petro mokyklos
užbaigimo aktas įvyks birže

lio 10. Tą dieną 7 vai. vak. baž
nyčioje bus šv. Mišios graduan- 
tų intencija. Po Mišių visi gra-

“Yes” ir “Okay, d jie nemo
kėjo lietuviškai.

Į mokyklą nuvažiavau anksti. 
Mokyklos vedėjas ponas šerkš
nas nūs visus pasveikino ir pas
kui suskirstė mokinius į klases. 
Mes visi greit susidraugavome. 
Ir nuo to dienos aš vis laukda
vau šeštadienio!

Daug įdomių įvykių buvo. Vie
ną kartą vienas berniukas at
nešė čiaudėjimo miltelių (snee- 
zing powder) ir pabarstė ant 
draugo suolo. Pamokos metu 
tas berniukas pradėjo čiaudėti. 
Mokytojas nuėjo, prie jo suolo 
ir pats mokytojas užsičiaudėjo. 
Miltelius mokytojas atrado, juos 
paėmė ir pasakė, kad miltelius, 
atiduos tik tada, kai mokinys 
baigs mokyklą. Jau daug metų 
praėjo nuo to įvykio, ir man čia su narsumu, 
atrodo, kad tas mokytojas dar 
vis turi savo “muziejuje” iš mo
kinių paimtų vandens šautuvė
lių, (water pistols), čiaudėjimo 
miltelių (sneezing powder) ir 
popierinių lėktuvų (jet planes).

Mes mokykloje ne tik juokau
davome, bet ir mokėmės. Buvo 
daug pamokų ir visos patiko. 
Iš pradžių visos pamokos buvo 
lengvos. Vėliau pradėjo sunkė
ti. Mane kurį laikį truputį var-

at-

JAUNIMĖLIS VAIDINO, ŠOKO IR DAINAVO

NOTARY PUBLIC

J. B. S h a 1 i n sMaspetho
Liet. Piliečių klubas birželio

Laidotuvių Direktorius

Vida Valikonytė,Juozas Saldis
koloratūrinis sopranas iš Chi-

kn.

dalyvauja uniformuotos.

NAUJA PUIKI VASARVIETE

Pavasario Koncertus ir Balius
Erdvūs jaukiai Įrengti kambariai

Įvairus ir tvaikas maistasf
% REŽISUOJA Juozas Boley-Bolevičius. Chorui diriguoja Alg. Kačanauskas. Šokėjams 
g vadovauja J. Matulaitienė.

PRAŠOME KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

STASYS LŪŠYS

Bilietų kainos: $2.00 ir $1.50

sesaeea

Visai arti pajūris, šiltas vanduo, patogus paplūdimys

Bostono sendraugių atei
tininkų knygų rinkliava 

Steigiamajam Bostono li-

REGINA KULYTĖ, baigusi Mairo
nio lituanistinę mokyklą, abiturientų 
išleistuvių akte skaito savo rašinį 
“Ką man davė lietuviška mokykla*'.

nemokamai visose

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

Išnuomojamas 
atskiras kambarys netoli par-

į NO. 5th IR HAVEMEYER STS.,
1 PROGRAMOJE: "Rūtos” radijo ansamblis išpildys K. Grigaitytės-Graudušienės specia- 

liai “Rūtai” parašytą muzikinį vaizdelį “SEKMINIŲ RYTAS”, kuriame atvaiz
di duoti Sekminių paprųčiai...

Skaučių Neringos
tunto sueiga įvyksta birželio 

8, sekmadienį, 12:30 v. p. p. 
Amerikos Liet. Piliečių klubo 

karo metu atliko karo tarnybą patalpose, 280 Union Avė.,
Europoje. Viso turi 5 sūnus, vie- Brooklyn, N. Y. Visos skautės 
na dukterį bei 7 anūkus.

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

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

NEW YORKAS -

ku-

LB New Yorko apygardos val
dyba

birželio 7 lietuvių piliečių klu
be Brooklyne šaukia LB apylin
kių pirmininkų bei atstovų su
važiavimą. Numatoma aptarti 
daug bendruomeninių reikalų. 
Tarp tų reikalų vienas iš svar
biausių bus birželio 29 įvykstan
čios lietuvių dienos — bendruo
menės šventės įspūdingensio or
ganizavimo klausimas..

Irena Šimonytė
iš Sao Paulo, Brazilijos,

vyko į New Yorką su viena a- 
merikiečių šeima kaip vaiko 
auklėtoja ir mokytoja. Ame
rikietis dirbo Brazilijoje esan
čiose General Moters bendrovė
je. Irena Šimonytė išbus metus 
laiko New Yorke.

Moksleiviai ateitininkai
išleido savo mėnesinį laik

raštuką “Jaunystės keliu”, 
kur apžvelgiama penktoji 
abiturientų laida, duodama 
žinių iš kuopos gyvenimo. 
Redaguoja Gediminas Nau-

Ir neveltui devyneri metai 
jau praeityje!

Išmokau lietuviškai rašyti, 
pasakoti; žinau Lietuvos istori
ją ir geografiją^ pamėgau lietu
viškas dainas, tautinius šokius, 
tradicijas ir pamilau savo tėvy
nę. Suradau daug draugiu ir 
draugų, su kuriais vakaruose ir 
vaidinimuose linksminausi.

Miela man lietuviška mokyk
la, mieli mokytojai ir miela ta

Gegužės 25 Schwaben Hali 
įvyko Brooklyno Operetės cho
ro vaidinimas. Specialiai veika- 
liuką iš kaimo buities parašė A. 
Merkelis, pavadinamas “Jauni
mėliu”. Vaidinimas vieno veiks
mo, perpintas šokiais ir daino
mis. Pagrindine tema eina pirš
lybos.

Scenovaizdį piešė dail. J. Juo- nusipirkęs ūkį. Viskas laimin-

nydamas, giria savo jaunikį, me
luoja apie jo ūkį, vaišina tėvus 
degtine. Tuo tarpu jaunimas pa
leidžia piršlio arklius su vežimu 
ir sutrukdo piršlybas. Vėliau 
Marytė prisipažįsta, kad ji myli 
kalvį Joną ir tik už jo tekės. 
Kalvis Jonas pasisako, kad ir jis 
kilęs iš ūkininkų ir dabar turi

mokinių šeimynėlė! Čia tiek 
daug džiaugsmo buvo!

Lietuviška mokykla man ati
darė vartus į platesnį pasaulį, 
išmokė gimtąją kalba rašyti ir 
suteikė drąsos žengti per gyve
nimą kaip lietuvaitei, kurios tė- duantai susirinks į salę po baž

nyčia, kur klebonas kun. Pr. 
Virmauskis kiekvienam asme
niškai įteiks mokyklos baigimo 
pažymėjimą.
Laisvės Varpo gegužinė — kon

certas '
įvyks birželio 8 Romuvos par- * 

ke Brocktone. Pradžia — 12 v. 
Programai specialiai paruoštą 
lietuviškoji muzika iš juostų. 
Dainuos Worcesterio meno mė
gėjų ratelio choras, vedamas 
muz. J. Beinorto. Bus taip pat 
šokiai. Pasilinksminimas jungia
mas su kultūriniais reikalais. 
Jis įvyksta išvakarėse Laisvės 
Varpo prailginimo iki valandos.

vyne tokia graži, garbinga ir 
praeity ir dabarty.

Ką man davė lietuviška mo
kykla —aš negaliu visko žo
džiais išreikšti. Tik aš iš šir
dies jai galiu pasakyti: “Ačiū!”

REGINA KULYTĖ

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriuš-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

bendromis jėgomis. Prisidėjo: 
Brooklyno vaidintojų trupė, va
dovaujama V. Žukausko; Tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
J. Matulaitienės, ir Operetės 
choras, vadovaujamas M. Cibo.

- Tiek šokiai, tiek dainos buvo 
parengti gerai ir gerai išpildy
ti. Jaunimo dainoms ir šokiams 

- - . . -------------------- ----—t ------------------ ---- kuuui*- pritarė kaimo muzikantai R.
jokaitis, Edmundas Adomai- mokyklą baigė Mananapolyje, ^is, pavaizduodamas tipingą gai baigiasi sužiedotuvėmis.

TTt__ u___-r*___________ TkomncAn AArUrTrlrlrkC’ ___ _____ _ z ■tis, Evaldas Remeza ir Ra- Thompson, Conn. Mokyklos bai-
munė Vilkutaitytė. gimo iškilmės vyksta birželio

8.
Dr. S. Petrauskas

Lietuvos ūkininkų sodybą su 
namais, vartais, kryžiumi.

Atsidarius scenai, pas Taut
kus susirenka jaunimas, nes jo 

ir /i.oa ..i ♦ • su P°n*a’ Elizabetho, ge- sūnus Petras ir duktė Marytė
Antanu nafforhima i\ivai ^užės 31 lankėsi pas dail. K. vadovauja jaunimo susibūrimui,
tanai drangai? nra^nmi žoromski j° studijoje, 58 W. Tėvas pasivėlinęs grįžta iš mies-

57 St., N.YC., ir nupirko du pa- teUo, kur su piršliu Bartkum 
® y™ ' veikslus. svarstė, kaip išleisti savo dūk-

terį už kažkokio ūkininkaičio. 
Radęs jaunimą ir jo prašomas, 

cagos, šeštadienį dainavo Tad kad tėvas kalbėjo apie piršlybas, 
Mack televizijos programoje, ku- pradeda ji klausinėti. Tėvas pri- 
rioje pasirodo įvairūs dainavi- ‘ sipažįsta kalbėjęs. Marytė gi my- 
mo mėgėjai.

su žmona, mūsų laikraščio 
skaitytojai, gyveną 88 Cox Avė., 
Yonkers, N.Y., praeitą šešta
dienį šventė savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Abu 
gimę Lietuvoje, buvo sutuokti 
1908 m gegužės 24 šv. Adalber
to bažnyčioje Bronxe, N.Y. Ke
turi jų sūnūs antrojo pasaulinio

lisi su kaimo kalviu Jonu, bet 
tėvas yra užsispyręs leisti duk
terį tik už ūkininko.

Jaunimui besilinksminant, at
vyksta ir piršlys su jaunikiu. 
Jaunikis gi iš pupų nevaromas 
tikras vėpla. Čia prasideda tik
ra komedija. Piršlys, kiek įm-

I.ankiame Jūsų atsilankant j
-LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO IR “RŪTOS”

kultūros organizacijos rengiamus

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 14 D_ 7 VAL VAK.
ŠV. JURGIO DRAUGUOS SALĖJE,

180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. J.
S

f
. £ ir savaitę vėliau — t

I ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 21 D_ 7 VAL VAK. |
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

BROOKLYN, N. Y.

g vado
1 BIRŽELIO 14 NEWARKE taip pat dalyvauja:
£ Elena Kepalaiti, žymi išraiškos šokio menininkė.

Šokiams gros ED.ANDREWS - ANDRIUŠKEVIČIAUS orkestras.
BIRŽELIO 21 BROOKLYNE taip pat dalyvauja programoje: 

UKRAINIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPfi. 
Šokiams gros ROMO BUTRIMO orkestras.

Studentams ir tik šokiams $1.25 
JOKŪBAS J. STUKAS, Direktorius

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Butrimas ir V. Daugirdas. Vai- tuanistikos mokyklos knygy- 
dinimą režisavo Vitalis Žukaus- nu^ (kuris ateityje numato- 
kas.

Po pertraukos Operetės cho
ras sudainavo apie penketą dai
nų. Programai pasibaigus, pub
lika plojimu padėkojo Opere
tės chorui ir visiems prisidėju- 
siems vaidintojams. Tai buvo 
tikra pavasario šventė. Gaila, 
kad tokiam gražiam pastatymui 
pasitaikė blogas oras. Publikos 
nebuvo tiek, kiek jos buvo lau
kiama. P.N.

liauskas, jo žmoną, L Kašubaitė 
—abu buvo gyvi Lietuvos ūki

ninkų tipai. Jų duktė Marytė— 
B. Macežinskaitė ir jų sūnus Pet
ras J. Lapurka — judrūs ir 
visai tinkamai savo vaidmenims. 
Kaimynų Poškų Onutė - V. 
Gintautaitė irgi gera. Kalvio Jo
no rolėje L Karmazinas buvo 
per daug nedrąsus ir atrodė, 
kad Marytę pirmą kartą susitin
ka. Piršlio Bartkaus rolėje Ro
mas Kezys buvo nepamaino
mas piršlio tipas, kokių būdavo 
Lietuvoje. Nevykėlis ūkininkai
tis — P. Nekrošius — tikrai bu
vo komiškas, neaptašytas kai
mo bernas. Juodu su piršliu su
vaidino tikrą komediją, prida
rydami daug juoko. Bendrai į- ko ,Woodhavene, su ar be baldų; 
mant, visi vaidintojai atliko sa- naudotis bendra virtuve ir vo- 
vo roles gerai. nia.

Pastatymas buvo įvykdytas Skambinti vakarais VI 6-1456

ma išplėsti visu Bostono lie
tuvių knygų Piliečių klube) 
ir Suvalkų trikampio lietu
viams Bostono sendraugiai 
ateitininkai suaukojo 288 
knygas. Jas surinko mokyt. 
VI. Kulbokas. Aukojo:

1. Prel. P. Juras (per dr.
J. Leimoną) ........ 41 kn.

2. Kleb. kun. P. Virmaus- 
7 kn. ir 5 dol.

4 
20 
15 
14

kis
3. Inž. K. Barimas.
4. Inž. A. Girnius
5. Dr, J. Girnius
6. Inž. Kuodis
7. Mok. VI. Kulbokas 20 kn
8. Dr. J. Leimonas 41 kn.
9. A. Mažiulis 7 kn.

10. Mok. K. Mockus 61 kn.
11. Teis. Br. Paliulis 44kn.
12. Mok. J. Strazdas 14 kn.

288 kn.

ENergreen 8-9770

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn. N. Y.

Geros sąlygos vandens sportui, žuklavimui. tenisui, 
golfui, pasišokimui

Ideali vieta vasaroti šeimoms ir atskiriems asmenims 
Vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus atsilankyti 

ir geroje aplinkoje pailsėti.

115 Grand Street Brooklyn 11. New York 
Telefonas: EVeręjreen 7-5576

R.X I 
Ris.n


