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Lebanonas virsta tarptautiniu klausimu
pa-gal. Viena tokia grupė ir 

kliuvo į Izraelio pusę.
zicijoje. Jiem grasino mirtimi, . 
jei nesutiks. Jie buvo paskirs
tyti grupėm* po keturis ir iš-

JEI LEBANONAS KATES AMERIKOS KARIUOMENĘ 
NASSERIS GRASINA SIUSIĄS SAVO “SAVANURIUS^

'v**-
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LeLanonas virsta vis aiškiau 
nauja poz.cija, kurioje susidu
ria Rytai ir Vakarai. Rytu ša
lininkai, Syrija ir Eg’ptas, pa
sinaudojo Lebanono pozicijos 
ir opozicijos kova, suorganiza
vo ginkluotą sukilimą, kuris

'*■ nuo gegužės 10. Kdifc _ve5Lį SjTįją. Nurotlė vardą 
rai tuo tarpu rodo mažiau ak
tyvumo toje kovoje.

KARINIAI VEIKSMAI
Birželio 6 sukilėliai žygiavo 

į sostinę. Jų buvo apie 3000. 
Vyriausybes kariuomenė, re
miama lėktinai, kurie vartojo 
raketas, juos sulaikė ir išsklai
dė. Žuvo sukilėlių 80. kariuo
menės 3.

Sukilėliai partizanai palaikė 
sostinėje ir kituose didesniuo
se miestuose terorą. Beirute 
birž. 8 vėl mesta bomba. Gy
ventojai bijo paimti į rankas 
rastą popierinį ryšulį, nes taip 
teroristai mėgstą bombas pa
likinėti.

Auku lig šiol priskaitoma 
apie 400.

IZRAELIO LIUDIJIMAS
Izraelio pasienio policija bir

želio 7 sulaikė 14 asmenų, ku
rie turėjo Lebanono dokumen
tus. bet ėjo iš Jungt. Arabų 
Valstybės su ginklais. Su- 
imant vienas buvo nušautas. 
45 pabėgo atgal į Syriją. Su- 

, ■ ... imtieji pasakojo, kad juos pri-
kad jk palaikęs nelostmus kalbino tatis terora prjes vy- 
santykius su Sovietą studen- r;ausybę ^„„„0 parlamen- 
taif‘ .. ... ... to narys ir buvęs to parlamen-

žurnalistui bvla nekeliama, , *, ,„ , . . to pirmininkas, oabar esąs opo-jis buvo registravęsis kaip ______________________ ________
svetimos valstybės agentas.

sandė'io. iš kurio jie gavo gin
klus ir dar net Amerikos ka
riuomenės vartojamas kaukes 
nuo dujų. Paskui jie grupėm 
l>o

LEBANONAS SKUNDĖSI 
ARABŲ LYGAI

Arabą Lygoje dalyvauja 8 
arabų valstybės. Tarp jų 
Jungt. A'abų Valstybė ir 
pats Lebanonas. Lebanonas

JAM LIEPĖ IŠVAŽIUOTI 
Mikolai I. Kurochkin.

Diplomatas — 
šnipas

Amerikos vyriausybė įsakė 
Sovietų trečiajam sekretoriui 
N. I. Korochkin išvykti. Jis 
rinko žinias apie Amerikos ar
miją neleistinu būdu — supir
kinėjo armijos vadovė ius iš 
žurnalisto Charles T. -Beaumet. 
kuris parūpindavo juos iš Pen
tagono. Jam yra sumokėjęs 
diplomatas 435 dol. Valstybės 
departamentas priminė, kad 
prieš tris savaites Sovietai iš
prašė Amerikos atstovybės 
antrą sekretorių, kaltindami.

20 turėjo peieiti sieną at-

LEBANONO VAIZDAI — sukilėliai Tripolio mieste kaunasi su 
kariuomene.

skundė Jungt. Arabų Valstybę, 
kad ji kurstė ir rėmė sukilimą. 
Lyga norėjo nusiplauti rankas 
ir padaryti visą bylą Lebanono 
vidaus reikalu. Lebanonas ne
sutiko. Jį tada parėmė Jorda
nija ir Irakas. Penktadienį tad 
lyga paskelbė “neradusi spren
dimo”.

. BYLA ATNAUJINAMA 
SAUGUMO TARYBOJE

Lebanono užs. r. min. Mallk 
tą pat dieną kreipėsi iš naujo 
į Saugumo Tarybą, kaltinda
mas Nasserį, kad kursto suki
limą ir duoda jam ginklus”. 
“Mes tenorime, kad 
kei'iopas kišimasis 
stabdytas”.

Saugumo Taryba 
antradienį.

NASSERIS GRASINA
Lebanono vyriausybė prašė 

Ameriką tik tankų ir kitų gin
klų. Pagal “Eisenhov/erio dok
triną viduriniam rytam” Ame
rika gali ~iųsti ir kariuomenės, 
jei to paprašys Lebanono vy
riausybe. Nasseris birželio 7 
leido paskelbti, kad jeigu Le- 
.banono vyriausybė pasikviestų 
svetimą kariuomenę sukilėliam 
malšinti, tai Nasseris pasiųs 
“savanorius” jiem paremti.

• Anglijos min. pirmininką s 
Macmillanas atvyko į \Vashing- 
toną. Eina pasitarimai su pre
zidentu ir valst. sekr. dėl vir
šūnių konferencijos, atominių 
bandymų uždraudimo, bėndra-

VOKIETIJOS PREZIDENTAS THEODOR HEUSS svečiuo.asi 
pas Aperikos prezidentą.-----_

šitas viso-
būtų su-

svarsto šį

darbiavimc su de Gaulle.

Brazilijos prez. Kubitschek 
kreipėsi į prez. Eisenhowerį. 
kad santykiai tari) Amerikos ir

DE GAULLE PAĖMĖ VALDŽIĄ TVIRTAI PASIREMDAM AS KARIUOMENE
o Alžiras atnaujina kovas

Brazilijos . būtų peržiūrėti
abiem pusėm patenkinamai. _ ,_ .... \ ... . . ... Prancūzijos mm. pirm, deBrazilijoje reiškiasi 'nuotaikos „ ,. ... . .. ....... i. - Gaulle birželio 6 grizo is Alziropnes Ameriką. Dabartine vy- . , “ - ,.. .. . . .. ir su vyriausybe rytojaus die-nausybe nori gerų santykiu , , - J J ...ną paske be planą rinkimamsu Amerika. Eisenhov.’eris tam 
pritarė, ir vasaros gale numa
to j Braziliją tiem reikalam 
vykti valst. sekr. Dul’es.

Alžire. Rinkimai bus ateinantį 
menesį. Numatė taip pat, kad 
referendumas • konstitucijai 
keisti bus spalio 5 ar net sa
vaitę anksčiau.

Alžire de Gauile pamatė, 
kad vyriausybės pareigas daug 
norėjo pasilaikyti vadinami 
“viešojo saugumo komitetai”. 
Mitinguose jie turėjo daug ša
lininkų. Soustelle, kuris mitin
guose būdavo šalia de Gaulle. 
susilaukdavo ovacijų daugiau 
nei pats de Gaulle. Vienu tar-. 
pu de Gau le turėjo nutraukti 
savo kalbą ir kreiptis į Soustel
le, kad jis apramintų minią.

Syrijoje
karinis tribunolas birželio 7 
paskelbė, kad kalėjimu iki gy
vos galvos nubausti Asad Ib- 
rahim, Saudi karaliaus uošvis, 
ir jo brolis Majed Ibrahim už 
sąmokslą prieš Nasserį. Esą 
Nasserį nužudyti sukurstęs 
juos Saudi Arabijos karalius. 
Pastarasis norėjęs patraukti į 
sąmokslą ir Sy rijos bu v. vidaus 
reikalų min. prokomunistišką 
Serraj ir jam davęs čekį 5.800, 
000 dol. sumai. Abudu kaltina- __x. .. . ... . ... . Tačiau su tuo de Gaude susimieji buvo teisiami tik uz . . _ . .,. dorojo griežtai. Jis pavede vi

są valdžią Alžire kariuomenei, 
kurios priekyje yra gen. Salan. 
O “viešojo saugumo komiteto” 
vadam jis pasakė griežtai: j;c 
turi klausyti kariuomenės val-

dž;os; jie turi atlikti naują “di 
dėlę rolę” — įtikinti žmones 
kad jie padėtų de Gau’Ic. bet De Gaulle įsakė Skrusto le 
jo nestumti, nes jis to nemėg
sta. šeštadienį komiteto vado
vai paske bė. kad jie klauso de 
Gaulle. nors komiteto vicepir
mininkas Leon Delbecąue bu
vo paskelbęs, komitetas tari 
pasilikti ii- budėti, nes de Gaul-* 
le nėra “revoliucijos” žmogus; 
de Gaulle tesąs tarpnlnkas 
tarp “revoliucijos” ir “biuro
kratijos”, "Revoliucija” jis va
dino savo sąjūdį, kuris turėjo 
pakeisti Prancūzijos režimą iš

buvurį parlamentinį režimą

De’beccue at 
nį i Patyriu.

Aiži ras kovos
Alžiro išlaisvinimo fiontas 

ivtmetė de Gaulle siūlymą kaip 
Prancūzijos “impe. ializmą”. 
De Gaul e buvo paskelbęs, kad 
nvo šiol Alžire esą tik vienos 
rūsies gyventojai — visi tik 
prancūzai, t.y.. Prancūzijcs pi-

riybę. Jau birželio 7 jie puolė 
Done miestą .-kur buvo lankę
sis de Gaulle. ir kulkosvaidžių 
šūviais sužeidė tris policinin
kus. Kitur n”dūrė 3 musulmo
nus, ieškančius bendradarbia
vimo su prancūzais.

Tb.is savaites jie buvo su
stabdę puolimus.

sovietus

Bendruomenes Tarybos
Naujai išniktą LB U Tary

bą p rmosio., sesijos bu v. LB 
Taryb-s prezidiumas šaukia

Darbą tvarkoje: LB centro 
va’dybos, Kultūros Fondo val
dybos, LB finansų komisijas. 
Vasario 1G .gimnazijos namu

su-

sija
vajaus komisijos, PLB sein.o 
organizac nio komiteto ir kt. 
LB centrinių organą praneši
mai, LB kontrolės komisijos 
aktai, I-B rinkimų analizė ir iš
vados, naują centrinių organ i 
— tarybos prezidiumo, centro 
valdybos, kontrolės komisijos, 
garbės teismo, KF pirminin
ko — rinkiniai ir kt.

Be rinktųjų LB Tarylx»s na
riu, į jos sudėtį taip pat įei
na LB apygardų pirmininkai 
arba specialiai šiam tikslui 
rinkti apygardų valdybų na
riai (po vieną nuo kiekvienos 
apygardos). Visuotiniais rin
kimais yra išrinkta 20 Tary
bos nariu, šiuo metu veikia G 
LB apygardos — Los Angeles.

MUZIKA IR
POLITIKA

Sorietnose Chiuščiovas
galvojo padaryti politiką iš 
muzikos ir savo partinius prie
šus iš naujo primušti... Birže
lio 8 partijos centro komitetas 
j anaikino kaltinimus kompo
zitoriam, kad jie esą “forma
listai” ir kad jų muzika esąs Chicagos, Bostono, Hartfordo, 
"formalistinis išsigimimas". New Yorko ir Nėw Jersey. Ta- 
Tokį pasmerkimą partija bu- ribos posėdžiuose sprendžia- 
vo paskelbus 1913. Jis buvo muoju balsu taip pat dalyvau- 
taikomas muzikam šostakovi- ja centro valdybos nariai, 
čiui. Prokofjevui. Kačaturia- | IB Tarybos sesiją yra
nul- kviečiami svečiai ir lietuvių

Kompartija dabar paskelbė, spaudos atstovai.
kad tie kompozitoriai prieš de- , R > vks
šūnt) metą buvo pasmerkti (hirEon;o 'ansamblio „amuose 
Ma enkovo, Molotovo, Berijo-;
laikais ir jų įtakoje, šilas var
dų priminimas išduoda. Chruš
čiovo siekimą — ne muzikai 
duoti laisvę (ir dabar kompar-

10908 Magnofia Dr„ ją pra
džia — liepos 4 d. rvto 10 vai.

Jugoslavijoje
tija pasisako turės’art: kon
trolę muzikai', bet nauju smū
giu priblokšti savo partinius 
priešus, kurie yra išsiųsti i ly
tus.

Vakarų spauda pastebėjo, 
kad Chruščiovas kovoje su sa
vo priešais faktus lengvai iš- 
I raipo. Sakysim. 1918. kada 
muzika buvo pa merkta. Ma- 
lenkovas nebuvo įtakingas Sta
linui. Dėl įtakos rungėsi Žda- 
novas su Malenkovu. Pirmavo 
Ždanovas; tik po jo nužudy
mo atėjo jau Malenkovo įtaka.

percitą savaitę suimta 100 
žmonių, kurie buvo ištikimi' 
“kominformui” (komunistinės 
informacijos biurui), kuriam 
buvo vadovavus Maskva. Tai 
atsakymas į Maskvos akcijų 
prieš Jugoslaviją.

I .enk i jos
vienas iš. studentų uždaryt-» 
laikraščio "Po Pro-tu” redak
torių — Janusz Grochowski 
pabėgo į vakarų Vokietiją. Jis 
pasakojo, kad iš laikraščio 22 
redakcijos narių suimti buvo

Apsau'j

r nutylėjo

paske bė rajx>rtą 
Pa

giom pareigom. Sukilėliai ko
vosią, iki laimėsią nepriklauso-

2.500.003 
jc ’ kuriu.

Sovietu įlinkiai
m partija

8epilovą, kuri
Šepilovas jau 1957 

balandyje kompozitorių suva
žiavime kalbėjo, kad 1918 pa- 
Tnerkimas jau atgyvenęs ir

Norvegijos
laivyno vadovybė susirūpin • 
pagausėjusiais Lenki jos ir ry
tą Vokietijos žvejybos laivais 
Norvegijos vandenyse. Jie

Amerikos kariuomenės heli
kopteris birželio 8 buvo pri
verstas nusileisti rytų Vokieti
joje 25 mylios nuo sienos. Spė
jama, kad he'ikopteris su 9 
žmonėm audros metu paklydo. 
Amerikos vyriausybė kreipė i j 
Sovietų valdžią lytų Vokieti
joje, kad lėktuvą ir žmuin ; 
grąžintų. Sovietai aiškina, kad 
turi kniptis į rytų Vokietijos 
vyriausybę. Del jos Ameiik'- 
nėra pripažinusi

S|>ėjama, kad Sovietai tokiu

Pietų Vietname
Amerikos specialistai geologai 
surado, kad anglies gamybą 
galima pakelti 20 kartų dides
nę, nei ji dabar yra. Tada kraš
tą galima stipriai supramonin
ti ir pakelti jo ūkinį gyveni
mą. Lig šiol pietų Vietnamas 
anglis importuoja iš Amerikos 
ir Australijos, naftą iš Indo
nezijos. Amerika davė 1956-7 . ... ... ; T ....užmušti, kilo gaisrų, jsikisn būdu nori priveisti Amerik

GRAIKIJOS TURKIJOS 
KONFIJKTAS

Kipro sostinėje Nicosia bir
želio 8 gyventojai turkai už
puolė graikus. Du graikai buvo

nekariniam reikalam 226 mil., , . . ., 'o . . ._ anglų kariuomene ir aprami-1958 numatyta per 40 mrl. , . . , 1* nūs spygliuotom vielom ati
tvėrė graikų dalį nuo turkų.

ui
Belgijoje _

tarptautinėje parodoj apdlan- Graikai negali sugyv<-nti 
fcč jau 9 miL — tiek, kiek yra turkais dėl to. kad graikai nori 
pačioje Belgijoje gyventojų, jungtus prie Graikijos, o tur- 
Birželio 7 Amerika atsiuntė kai arba prie Turkijos arba pa- 
lėkjuvu dar “laukinių vakarų” likti anglų valdomi kaip dabar, 
atstovus — 76 kovbojus, 50 Ryšium 'su riaušėm. Graiki- 
arklių, 40 jaučių ir kt. Kitu jos vyriausybė įsakė nebegrįžti 
lėktuvu išvyko taip pat 56 in- į Turkiją Graikijos atrtovui ir 
donai. Birželio 18 bus jų pa- pareikalavo skubaus Nata ta- 
sirndymas. rvbos posėdžio.

de facto pripažint; Vokietijas 
komunistinę vyriausybę.

Pietą Korėjos piįr?.. Rhee 
biržei :o 7 paiiamenti pas: n k' 
už pagalbą Indonezijos sukilę
liam. už žygį i šiaurės Korėją 
prieš komunistus, kad Korėja 
būtų sujungta; taip pat sveiki
no de Gaulle .atėjimą į valdžią 
.su linkėjimu sudaryti antiko
munistinę vyriausybę. Rhee 
jau <82 metų.

apie Ševiotų karines jėga 
gal ji Sovietai turi 
armiją. 1 mil. aviac 
20.039 lėktuvų. 500
i iii laivu. 25 modernius k

kimą partijos organas "Komu
nistas" tada buvo pa.-merkęs 
š.enilovą. nes jis pataikaująs 

( 5- • ----- "anarchistiniams elementams”.
. n'‘" , .? * *■' A 1 JO nebegirdėti — M'ch.iii Partija šiemet paskelbė tą patį,
kartus skelbėsi iki 2.140,000 m a- Suslov. Sovietu komun’stu p.ir- . . ... ., .. ,♦in;, ka> icon .TO. bet «>s iš tik- t.jo, sektorių,. C.uJovo I*1™' <*!■*»•«<■. be.

..... ’ didžiausias oponentas. apie pastarąjį nutylėjo.

Ameriko*
5 ni'l.. jų 990.009 ■> «• •

kuri.; ski.-.i,. Pagilai'
".(i iki 8.r\n00; Sovietuose
-»•. ’.iii’? bu> 
53.099; ’ekt.ivų

k.i’iuonie’K jc
yra 
armijos kariu 
numato suma 
875 990 :r k 
s,ima žiu f i iki ' 
vra 20 320. l.:i

ir 3 opvan-Ie: 
laivai.

Pasmerkti aktoriai Kuznecov. 
k no Sorokin. Martinson, Ludmila 

girtavimą ir uždą r- Gurrcnko. kurio rengė koncer- 
a vvnr.- turi 192 b:n\'inią nelegaliuose p'sir.nly- tus ir pinigus pasidalino. Ar- 
i 15 lėktuvnešiu niuoie. “Soviet dcija kultūra” tįstų susirinkime, kur t’.ahva- 

vo kultūros minhteris Miehai- 
lovas. jie ouvo pat merkti;

pn skelbė tokių žvaigždžių są
našą. ras’bnlsėtji.i pavyzdžiu 

tai i’.-'d ’iė iš- nurodytas kino .akt >: ir •. Druž
ni ų.a'ėtn pra- nikov, kuris buvo pasiustas su 

dėti karą ir be atominiu b«>ni- kultūriniais (išdavimais j Kniu
bų. Jie tokiu atveju turėtų per- jormlską prie Amūro, bet dar

bininkų klube pasirodė girtas tisto vardo”.

Družnikov ir Martinson prisi
pažino kalti ir prs’žadėjo dau
giau “nesutepti sovietinio

svarą.

įplaukia ir į Noivęgijos uostus 
laivų pasiremontuoti. Norvegai 
neabejoja, kad laivai vykdo 
šnipinėjimo uždaviniu-, ypa
čiai galimybes veikti povantle- 
niniam
bos reikalam j»erdidelės. o pa
tys įgulos vyrai yra karinio 
amžiaus ir nepanašūs į žvejus.

Indijoje

laivam. įgulos zvejy-

Gandhi sekėjas Acharya J
P. Bhatvali pasninkavo 66 die
nas, kad Dievas apsaugotu 
žmoniją nuo atominės katas
trofos. Pasninko metu tevarto- 
jo po 150 uncijų vandens die
nai. Iš 138 svari neteko 51.

Nasseris
žada siųsti ; Maskvą 300 gru
pių rinktinių studentų Sovie
tai pažade jo atsiųsti kultūrai 

tech-;‘r organizuoti profesorių ir
nikų.

• z
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Rinko geriausios iš geriausiai
■ " Europoj e .. -■f"'. C '

ItaSjos rinkimai parode krikščionių demokratų stiprėjimą, komunistų nedidelį ir 
monarNustų didelį sitpčną ■ Belgijos rinkimuose šiek .tiek laimėjo krikščionių so
cialų partija, bet Europai nuo to vargui! bus kas naujo ■ Švedijoje socialdemokra
tų pensijų projektas rado rinkirimose paramą.

kad jo. programa atima iš jų ‘ van
deni’, bet ir tarp pačių krikš
čionių demokratų dešiniojo spar 
'no. stambiųjų žemės savininkų, 
kuriem svetima radikali socia
linė programa. Jiem daug arti
mesnis yra ligšiolinis užsienio 
reikalų ministeris Giueseppe 
Pella.

Tai du kandidatai. Jų pasirin
kimas turės Įtakos pačjąi Ita-

ITALUOS rinkimai labiau
siai buvo patraukę pasaulio dė
mesį. Ten ėjo rungtynės tarp de
mokratijos ir komunizmo. Ten 
yra pati didžiojo komunizmo 
tvirtovė laisvajame pasaulyje. 
Rinkimų rezultatai leido Vaka- 
rų žmogui šiek tiek atsikvėpti.

Sustiprėjo pagrindinė parti
ja -— krikščionys demokratai, 
šiek tiek nusilpo-komunistai,
nors jų satelitas — Stalino lau- lijai. O Europai ir Vakaram 
realas Nenni sustiprėjo; labiau
siai pralaimėjo monarchistai ir 
neofašistai.

Parlamento atstovų skaičiai 
toki: - - -

Krikščionys demokratai ats
tovų turėjo ir gavo: 261-273; jų 
sąjungininkai respublikonai su 
liberalais ir Saragato socialistais 
42-51; visas blokas laimėjo nau
jus 21atstovą;

Komunistai turėjo ir gavo: 
143-140; jų satelitai Nenni so
cialistai: 76-84; blokas laimėjo

turi Įtakos jau tai. kad rinki
muose nelaimėjo kairiosios 
maskvinės jėgos.

Europos terūpi jų jiiačtų biznis, 
vardan kurio jie yra pasiryžę vi-

tam. Tame nusistatyme maža 
kuo nuo socialistų išsiskiria ir 
katalikai socialai.

Monarchistai: 40-23. neofašis- 
tai: 29-25: bendrai pralaimėjo 
21.

Krikščionys demokratai bet
gi daugumos neturi. Tik jie da
bar laisvesni: gali sudaryti ko
aliciją jau su pora iš savo bu
vusių trijų sąjungininkų: taigi, 
mažiau priklauso nuo sąjungi
ninkų sąlygų.

Amintore Fanfani

ŠVEDIJOS rinkimai birželio 
1 turėjo tik vietinės smulkios 
reikšmės —ar pritarti socialde
mokratų siūlomam pensijų įsta
tymui ar agrarų bei konservato
rių. Dėl to buvo ir paleistas bu
vęs parlamentas.

Laimėjo valdžiusioji socialde
mokratų partija. Laimėjo 7 nau
jus atstovus, nors absoliutinės 
daugumos taip pat negavo: iš 
231 atstovo parlamente, dabar 
turi 113.

FAŠISTŲ (viršuje) ir komunistų (apačioje) mitingai Romoje rin
kimų metu

Socialdemokratai suprojekta
vo. kad pensijas mokėtų dau
giausia darbdaviai.
Sulaukęs 67 metų amžiaus pen
sininkas turi gauti 65 proc. vi
durkio to atlyginimo, kurį jis 
gaudavo per 15 geriausiai apmo
kamų metų.

Komunistai tiek Belgijos, tiek 
ir Švedijos rinkimuose nevaidi
no bent kiek svarbesnio vaid
mens.

Kam jie naujina Antakalnio bažnyčią?
Vilniuje, Antakalnyje, vals

tybės lėšomis numatyta at
naujinti šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Darbai būs pradė
ti šiais metais ir baigti 1961. 
Toji bažnyčia, i kurią ‘yra 
perkeltas šv. Kazimiero kū
nas. yra nuostabi, ir reta sa
vo vidaus puošmenomis. Tai 
nepaprastas meno pamink
las. Galimas daiktas, kad po

ilgesnio laiko reikia remon
to, ypač gipsatūrom. Tačiau 
toje bažnyčioje yra šventų 
karių koplyčia. Bareljefas ro
do šv. Kazimierą kovoje su 
i-usais. Lotyniškas parašas 
skelbia, kad “maskoliai buvo 
įveikti“. Ar tik tas parašas 
nebado ruskiam akių? Bus 
įdomu patirti, ar jisai liks po 
remonto.

ŽODIS TAUTIEČIAMS PAVERGTOJE LIETUVOJE
Kr. dem. laimėjimas priski

riamas žmogui mažo ūgio, bet 
nemažos ambicijos ir didelio 
veržlumo, labai didelės energi
jos ir ištvermės bei planingumo 
Amintore Fanfani.

BELGIJOS rinkimuose birže- 
- lio 1 krikščionys socialai kovo

jo su socialistų liberalų bloku 
ir jį nuvertė.

ELTOS biuleteny gegužės 31 
atspausdintas Vliko pirmininko 
dr. A. Trimako žodis paverg- 
tajai Lietuvai Vliko pirmininko 
kas kreipiasi: 
Brolia: ir Sesės!

BIRŽELIO TRĖMIMU
SUKAKTIES PROGA.

vas ir taiką mylintis kraštas. 
Nepaisant slegiančios ir bet 

kokią tautinę iniciatyvą slopi-

Jis yra partijos generalinis 
sekretorius. Jis vadovavo visai 
rinkiminei akcijai.

Pats Fanfani pasakęs 140 kal
bų; Iškalbėjęs 200 valandų: prieš 
save turėjęs minias nuo kelių 
šimtų iki 50.000 žmonių. Bet 
svarbiau, kad jis buvo suorgani
zavęs 120000 katalikų kovoto
jų. kurie buvo suskirstyti gru
pėm po tris žmones. Tos grupės 
vietose organizavo akciją: 
ėjo nuo durų prie durų, orga
nizavo šokius, rodė filmus išGas- 
pari gyvenimo, iš Vengrijos su
kilimo, iš Italijos ūkinės pa
žangos valdant krikšč. demokra
tam. Gal labiausiai buvo mestas 
šūkis balsuoti už kr. dem, kaip 
deGasperi politikos vykdytojus.

Fanfani greičiausia bus mi
nisteris pirmininkas. Syki jis 
jau buvo. Bet tik dvylika dienų 
11953). Jis yra gilaus tikėjimo 
ir praktikos žmogus, griežtos 
socialinės programos siekėjas. 
Dėl to jis nėra populiarus ne tik 
tarp priešininku, kurie mato.

Tautininkų kongresas New Yorkc
New Yorke gegužes 30, 31 ir 

birželio 1 vyko Amerikos lietu
vių vadinamas tautinis kongre
sas, kuri šaukė Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Kanados 
Lietuvių Tautinė S-ga. Lietuvių 
Tautinis Akademinis Sambūris, 
Amerikos Liet. Rezistencinė San
tarvė ir Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjunga. Posėdžiai vyko 
Statler viešbutyje, kuris kongre
so proga buvo pasipuošęs lietu
viška vėliava.

Kongrese dalyvavo 351 regis
truotas asmuo. Atstovų buvo 
iš visų Amerikos ir Kanados di
desniųjų miestų, daugiausia iš 
New Yorko —240.

Kongresą atidarė Vytautas 
Abraitis, New Yorke veikusios 
rengimo komisijos pirmininkas. 
Kongresas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais, giedojo so
listė Aldona Stempužienė, invo- skaitytas dr. V. Čepėno paruoš- 
kacijos maldą atkalbėjo kun. J. 
Vaišnys, SJ. Kongreso vyriau
siu šeimininku buvo Tautinės 
Sąjungos pirminininkas inž. E. 
Bartkus, darbo prezidiumui vado 
vavo inž. Jurkūnas.

Kongresą sveikino min. St. 
Lozoraitis, Gen. Lietuvos kon
sulas J. Budrys, Nepriklauso
mybės Talkos pirmininkas V. 
Rastenis, Liet Laisvės Komite
to pirm V Sidzikauskas, Ben
druomenės Tarybos pirm. J.. Šle
petys, Neo Lithuartia korpora- 
jos pirm P. Ališauskas, skautų

atstovas R. Kazys, Moterų Vieny 
bės pirm. Šimonienė. Visa eilė 
sveikinimų paskaityta banketo 
metu.

Kongrese buvo visa eilė refe
ratų, padaryta įvairių praneši
mų aktualiais reikalais. Apie 
tautinių org-jų veiklos derini
mą kalbėjo dr. P. Pamataitis iš 
Los Angeles. T. Blinstrubas kal
bėjo apie tautinių organizacijų 
pažiūrą Į bendrines lietuvių or
ganizacijas, paliesdamas Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Balfą ir 
Liet. Bendruomenę. Tautinės 
spaudos reikalu kalbėjo dr. J. 
Paplėnas, iškeldamas minti, kad 
tautininkai turi turėti vieną mė
nesini žurnalą, vieną savaitraš
ti ir vieną dienraštį. Diskusijų 
metu buvo rinktos aukos Vilties 
bendrovei, kuri leidžia Dirvą.

Jaunimo reikalais buvo per-

tas referatas, skaitė dr. Br. Ne- 
mickas. ' e

Antrąją kongreso dieną V. 
Rastenis skaitė referatą “Mūsų 
politika išeivijoje“. Prisiminti 
Lietuvos laisvinimo žygiai.

Popietėj Įvyko atskirų grupių 
pasitarimai. A. Liet. Tautinės 
Sąjungos pasitarimuose daugiau
sia kalbėta apie spaudos platini
mą ir jos didinimą.

Tą patį vakarą, gegužės 31. 
Statler viešbutyje Įvyko banke
tą, kuriame dalyvavo apie 300 
žmonių. Bandetui vadovavo V. 
Abraitis. Po JAV ir Lietu 
vos himnų, kurios sugiedojo 
solistė A. Stempužienė, kun. J. 
Vaišnys, SJ, atkalbėjo maldą. 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo 
Liet. gen. konsulas J. Budrys ir 
New Yorko kongresmanas Lud- 
wig Teller. Besibaigiant vakarie
nei. A. Stempužienė, palydint 
pianistui A. Mrozinskui, atliko 
dainų programą. Po vakarienės 
buvo šokiai.

Sekmadienį, birželio 1. tame 
pačiame viešbutyje vyko rezo- 

LĮ ,. . . ...* - .* hucijų priėmimas ir kongreso

grius, kaip griuvo rusiškasis 
carų nacionalizmas ir priespau
da.

Lenkiame galvas prieš tuos, 
kurie nieko negailėdami aukojo
si, kentėjo ir kovojo už nepri
klausomą Lietuvos gyvenimą ir 
kurių garbingą atminti šiandien 
plačiai visame pasauly minime.

Jų aukos neliks veltui. Paverg
tos tautos numes priespaudos 
pančius, ir pakils laisva Lietuva. 
Į kurią visiems, kur be būtų 
buvę okupanto ištremti, bus mie
la ir malonu grįžti ir. gyventi. Tik 
kantrybės, ryžto ir tautinės mei
lės. Ištversime. Laimėsime!

naudoti. Nieko Maskvai nepadės 
jos reikalavimas pripažinti So
vietų Sąjungos kolonialinę im
periją. kaip ji to norėtų. Lais
vasis pasaulis nėra aklas, kad 
nematytų, kas pas juos dedas ir 
kaip pikta, sunki ir išnaudojantiSu didžia širdgėla ir giliu liū- nančios sovietinės okupacijos, 

dešiu mename tas pasibaisėti-
kad būdami valdžioje socialistai nas birželio dienas, kada iš Rytu n«ma ir šiandien laisvajam pa minkite. Rusiškieji komunistai, 
ir liberalai pasikėsino prieš ka- atbildėję sovietų daliniai su tanį 
taliku mokyklas.

Katalikus sukiršino, susiaurin
dami piniginę paramą mokyk
lom. paleisdami policiją su visu 
žiaurumu prieš demonstruojan
čius dėl mokyklų.

Socialistų ir liberalų blokas 
bendrai neteko tik 6 atstovų. 
Bet tai jiem lemiamas skaičius, 
nes abeji dabar teturi tik 105 
ir negali sudaryti daugumos. Jų 
koalicija dabar nieko nereiškia.

Krikščionys socialai gavo nau
jus 8 atstovus, bet iš 212 parla- kados. Tie didvyriai liks įra- 
mento atstovu teturi tik 104. tai
gi dugumos vieni taip pat nesu
daro. Teks ieškoti koalicijos 
greičiausia su liberalais.

Ten rinkimai turės pasaulė
žiūrinės reikšmės santykiam 
tarp socialistų ir katalikų. Bet 
įtakos vargiai pajaus Europos 
l>olitika. O taip pat nieko nepa
jaus pavergtoji Europa.

Nuvertė gal labiausiai dėl to, Lietuva ir jos byla yra-gerai ži- yra sovietinė vergija. Nenusi-

uždarymas.
Daugiausia diskusijų kilo re

zoliucijas primant dėl tautinin
kų ir jiem artimų organizacijų

DR. A. TRIMAKAS- bendros koordinacinės vadovy-
šauliui. Mūsų kova už Lietuvos paniekinę darbo žmogų, išdavę 

kais ušplūdo kraštą ir jį pavergė, laisvę yra tapusi visuotinosios pari s savo pirmtakūnų —Mark 
Šimtai tūkstančių geriausių mū- tautų kovos už pasaulio taiką, so Lenino ir kitų .— idėjas, su
sų tautos sūnų ir dukrų buvo saugumą ir laisvę neskiriama da

limi. Lietuvos bylą dedame 
ant kiekvienos tarptauti
nės kpnferencijos ar de
rybų stalo. Nors liūdime 
šiandien dėl 1940 —
1941 metų nelaimingų Įvykių, 
bet rankų nenuleidžiame. Birže
lio dienos yra virtusios laisvų
jų Ifetuviu ryžto, naujo pasi
šventimo ir tampresnio susiri
kiavimo dienomis laisvės kovai 
tęsti iki pergalės
Broliai ir sesės, rytojus bus 

jūsų! Jūsų ryžtas ištverti ir iš
kęsti vargai, jūsų likimas, kaip 
skaudus tebūtų, mus visus ir 
laisvąjį pasauli skatina užkirs
ti kelią komunistinei ekspansi
jai ir suduoti raudonajam 
veržlumui tokį smūgį, kad 
jis daugiau nekeltų ir atida
rytų pavergtosioms tautoms 
vartus į laisvę ir nepriklau
somą gyvenimą.

Jūsų pavergėjai savo laiku di- 
šiavosi sukūrę darbo žmo- 
ių rojų. Iš tikrųjų gi jie pa
nte darbo žmonių gyveni- 
ią pragaru. Patyrusios apie 
i žiaurią padėtį ir apie tai. 
ad niekur nėra žmogaus 
•isės taip nepaisomos, 
up Sovietų Sąjungoje. laisvo- 
• pasaulio darbo organizacijos 
nėši žygių, kad Maskva leistų 
ivo žmonėms pasisakyti savo 
‘ikalais ir kad ištremtiesiems 

tolimas sritis būtų leis- 
i grįžti j gimtuosius 
raštus; Nenoromis, gal 
iktiniais sumetimais, 
jt. protestų, pasipiktinimo ir 
'ikalavimų spiriami. Sovietai 
ra padare kai kurių nuolaidų, 
as rodo, kad
jie turi skaitytis su laisvojo 

asaulio balsu ir jo vedama ko* 
» už žmogaus teises, už tautų 
lisvę, taiką ir gerove.
Šį pamoka yra kieta Nevalia 

likyti tatitas pavergtas ir jas iš

negailestingai sovietų 
. tų suimti ir-išgabenti 

limas Sibiro taigas 
sugrūsti i kalėjimus 
čioms ir mirčiai.

agen-

arba 
kan- 

Daug 
mūsų artimųjų ten žuvo. Dar
daugiau jų prarado savo sveika
tą. o kiti vėl dingo be žinios prie
šo žiauriai nukankinti

Tai aukos už tėvynėj laisvę. 
Jas mename dabar. Jų nepa
miršime nė ateity — nie-

šyti Lietuvos istorijoje. Jais 
tauta didžiuojasi ir gyvena, 
lygiai kaip ji džiaugiasi sa
vo nepriklausomo gyvenimo 
praeitimi ir to laiko laimė ji-
mais.

Laisvę atgavę buvome iškė
lę Lietuvą į tolj nužengusių 
kultūringų tautų eiles. Lie
tuva buvo žinoma
kaip šviesus, pažangus.

visiems, 
lais-

Vyriausiojo Lietuvos ^ės sudarj mo. Tačiau ji nebu- 
Išląisvinimo Komiteto v0 sudaryta, ir klausimas palik-

Pirmininkas (Nukelta Į 5 pusi.)
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Žvaigždėtos vėliavos šventė
C

Amerikos vėliavai pagerbti 
skiriama birželio 14. Tą dieną 
1777 metais Philadelphijoje an
trasis kongresas nustatė, kad 
JAV vėliavą sudaro rausvi ir bal
ti ruožai su baltom žvaigždėm 
melsvam dugne. Tų žvaigždžių, 
reiškusių atskiras valstybes, ta
da būta 13; dabar yra 48. Prieš 
devynerius metus (1949) kong
resas priėmė įstatymą (Flag 
Bill). kuriuo birželio 14 paskel
bę JAV vėliavos diena. Ji pri
valomai švenčiama tiktai Penn- 
sylvanijos valstybėje, tačiau vi
same krašte tą dieną esti iškil
mės. kurias praveda įvairios or
ganizacijos ir mokyklos. Visas 
kraštas pasipuošia žvaigždėtom 
vėliavom — simboliu laisvės 
ir demokratijos.

Vėliava išreiškia tai. kas yra 
bendra didesnei ar mažesnei 
žmonių grupei — bendra vals
tybė. tauta, miestas, tikėjimas, 
organizacija. Vėliava atsistoti a 
tartum vienas asmuo daugumos 
vietoje. Ji reprezentuoja tą dau
gumą. Savo įvairiom spalvom, 
įrašais, šūkiais ir vaizdiniais 
ženklais išreiškia žmonių sieki
mus ir idėjas, kurios juos jun
gia. kurių siekia ir dėl kurių ko
voja. Dėl vėliavos tada kovoja
ma kaip dėl gyvos būtybės: dėl 
jos laisvės ir garbės, dėl jos iš
likimo ir plevėsavimo iškeltam 
stiebe.

Kovose vėliavos kyla ir lei
džiasi su pergalėm ir pralaimė
jimais. Nugalėtojai niekina ir 
drasko užkariautos tautos vė
liavą. keldami savąją kaip ženk
lą savo viešpatavimo. Tą patį 
daro ir didieji revoliuciniai są
jūdžiai. Juose iCaudrų ir kovų su
draskytos vėliavos keičia istori
jos vyksmą" (L. Kcch). Jis krei
piamas nauja vaga po nauja vė
liava. Tai ypač patiriame šiais 
laikais, kada raudoniji vėlia
va nepalieka vietos jokiom ki
tom. kur tiktai ji iškeliama.

Raudonoji vėliava yra ženk
las kraujo, kuriuo yra aptiškęs 
visas dvidešimtasis amžius, ir 
ženklas baisios priespaudos, ku
ri sulygina visus žmones. Atski
los tautos ir laisvos bendruo
menės su savo margaspalvėm 
vėliavom, kurios išreiškia žmo
nių skirtybes bei jų įvairiopą 
kultūrinį pasireiškimą, sugėdi
namos į vieną kolchozinę masę, 
tartum kokią gyvulinę bandą. 
Raudonoji vėliava tuo būdu pa
sidaro ženklas žvėries, žmogaus 
barbaro, sudarančio didelę grės
mę civilizuotam pasauliui.

Akivaizdoje to pavojaus ke
liamos dvi vėliavos: baltoji ir 
žvaigždėtoji.

Baltoji vėliava nebūtinai dar 
turi reikšti taiką. Ji reiškia pa
sidavimą. Kai iš vėliavos pra
dingsta spalvos, įrašai ir ženk
lai, tai reiškia, kad yra dingę 
siekimai, idėjos, ryžtas ir nar
sa. Žmonės jaučiasi pralaimėję 
ir kapituliuoja. Šitokia kapitu
liacija prasikiša iš pastangų iš
kelti baltąją vėliavą prieš raudo
nąją — ieškoti su bolševikais 
besąlyginės taikos. Kas dar 
priešinasi ir ryžtasi kovoti, jun
giasi po žvaigždėtąją vėliava.

★

1 žvaigždėtoji JAV vėliava, lais
vės ir demokratijos simbolis, 
šiandien plevėsuoja kone visam 
laisvam pasauly kaip šūkis ko
vos su neteisingumu, prievar
ta ir vergija. Ji veda drąsina ir 
skatina nepasiduoti barbarybei, 
sutelktiai po raudonąja vėlia- 

‘ va.

Nėra ir abejonės, kad anks
čiau ar vėliau išeis laimėtojom 
šviesios žmoniškumo žvaigždės, 
o ne patamsių pjautuvas su kū
ju. Ir tada, psalmisto žodžiais 
tariant, mes “linksminsimės ir 
mūsų Dievo vardu kelsime vė
liavas". Jas kels visi pavergtie
ji, kurių tautinės vėliavos da
bar yra žvėries draskomos.

Jie visi bus pabėgę į... Mandžiuriją
Antrojo Didžiojo karo pra

džia. 1939 metų rudenį Lenkiją 
pasidalino vokiečiai ir bolševi
kai. Karo belaisvius — taip pat.

Lenkijos egzilinė vyriausybė 
Londone užmezgė su Maskva 
diplomatinius santykius ir pra
dėjo organizuot lenkų kariuome
nę kovai su vokiečiais. Sovietai 
paleido suimtus lenkų karius. 
Lenkai rūpestingai registravo 
savo karius Įvairiose sovietų la
geriuose. Keista: pritrūko eilės 
tūkstančių karininkų. Niekur jų 
nesuranda.

Atėjo 1941 metai, Lenkijos 
atstovas Maskvoje Jan Kot spa
lio 6 gavo pasimatyti su Sovie
tų užsienių reikalų ministeriu 
Višinskiu.

Kot: Norėčiau nurodyti, kad 
viso 9500 karininkų Lenkijoje
pateko į Sovietų nelaisvę ir bu
vo išgabenti į įvairias Rusijos 
vietas. Dabar mes turim 2000 
karininkų savo armijoje. Kas yr 
nutikę su kitais 7.500?.... Dau
giau kaip 4.000 kariukų buvo 
išvežta iš Starobielsko ir Ko- 
sielsko lagerių. Tarp mūsų ir tų 
išvežtų vyrų yra lyg kokia ne
peržengiama siena. Prašome jus 
mum pagelbėti tą sieną perkop
ti.

Višinskis: Gal atsižvelgtumėt, 
pone atstove, kad nuo 1939 daug 
kas pasikeitė. Žmonės pasitrau
kė iš vienos vietos į kitą. Dauge
lis paleisti, daugelis naujai pa
imti į naują darbą, daugelis su
grįžo.

Kot: Jiegu kuris nors iš vyrų, 
apie kuriuos aš kalbu, būtų pa
leistas. jis tuojau būtų pas mus 
užsiregistravęs. Šitie vyrai ne 
vaikai. Jie negali slapstytis. Jei 
kuris yra miręs, prašau, pain
formuokite mus. Negaliu patikė
ti. kad jų čia nebūtų,

Višinskis išsisukinėjimais pa

MOLOTOVAS pasirašo Maskvoje slaptą sutartį su vokiečiu naciais. Stovi 
(k.) Ritbentropas, Hitlerio užsienio reikalų ministeris, ir Stalinas. Ta slap
ta sutartimi 1939 pasidalinta Lietuva dar prieš karą. Vokiečiai gi paskatinti 
pulti Lenkiją, kuria taip pat pasidalinta.

žmogžudžių ir politikų sąmokslas
Birželio 14 lietuviam yra virtusi rėkiančiu simboliu 

žvėriškumo, kuris yra esminė komunistinio režimo dalis.
Birželio 14 aukos yra kruvini liudininkai, kad depor

tacijos, žudymai ir propaganda yra komunistinio va'dymo 
pagrindinės priemonės.

Birželio 14 aukos yra. tik dalis tų milijonų, kuriuos 
Sovietų komunizmas išrovė iš savo tėviškių, sudraskė šei
mas ir pasiuntė lėtesnei ar greitesnei mirčiai.

Birželio aukas prisimenant kitoj vietoj, č’onai susto
jam prie vieno iš tos rūšies sovietinio naikinimo faktų, ku
rie rodo daugiau kaip sovietinį geno cidą ir nusikaltimą 
prieš žmoniškumą. Jie rodo, kaip Amerikos ir Anglijos to 
meto politikai dangstė ir slėpė sovietinius žudymus. Ta
čiau nusikaitimas šaukiasi ir iš po žemės; pro daugelį me
tų jis iškyla, rodydamas į žmogžudžius ir jų sąmokslo 
dangstyto jus...

Tai Katyno istorija, prasidėjus: prieš penkiolika metų 
ir dar nesibaigusi.

siskubino pasikalbėjimą nubaig
ti. Bet Lenkijos atstovas nenu
rimo ir nepasidavė. Lapkričio 14 
jis gavo pasikalbėti su pačiu Sta
linu.

Kot: Por>° pirmininke, aš jau 
daug sutrukdžiau jūsų brangaus 
laiko; bet yra dar vienas reika
las. kurį norėčiau paliesti, jei 
būtų galima....

Stalinai: Na. žinoma, ponas 
atstove.

Stalinas paišė popierio lapely
je žmogiukus ir kitokias figūrė
les, kaip jis buvo papratęs to
kiuose pasikalbėjimuose, kad po 
pasikalbėjimo numestų juos į 
dėžę.

Kot: Aš prileidžiau, pone pir
mininke. kad jūs buvote tas, ku
ris ėmėsi iniciatyvos amnestijai 
Lenkijos piliečių, esančių Sovie
tų teritorijoje. Ar jūs nesutiktu- 
mėt. kad jūsų tas kilnus gestas 
būtų įvykdytas visu pilnumu?

Stalinas: Ar norite tuo pasaky

ti, kad dar yra lenkų, kurie nė
ra laisvi?

Kot: Iš Starobielsko lagerio, 
kuris buvo likviduotas 1940 pa
vasarį, mes lig šiol nesuradom 
nė vieno vyro.
Stalinas: Aš tuo reikalu pasido

mėsiu. Bet su tais paleidimais 
nutinka tikrai komiškų dalykų.

Kot: Juo labiau, pone pirmi
ninke, norėčiau jus prašyti, kad 
įsakytumėt karininkus, kurie 
mum reikalingi kariuomenę or
ganizuojant. tuojau paleisti. Mes 
turime dokumentinius įrody
mus. kad jie iš lagerių buvo iš
vežti.

Stalinas: Ar jūs turite jų tiks-

KIENO PROPAGANDA SĖKMINGESNE JAV AR SOVIETŲ?
Pašau’irr’s viešajai nuomonei 

tirti institutas 1957 vasarą 
septynįucze kraštuose davė 
klausimą: keno propaganda 
sėkmingesnė — Sovietų ar 
Amerikos? Klausimas buvo 
pakartotas šių metų pavasari. 
Rezultatai labai skirtingi Ame
rikos nenaudai. Ar tai nulėmė 
sovietinė propaganda tuo. kad 
ji geriau moka išnaudoti pro
gas už amerikinę propagandą, 
ar nauji įvykiai, tokie kaip 
sputniko paleidimas, kurie yra 
gera propagandai medžiaga, 
klausimas lieka atviras Yra 
tik faktas, kad nuo pereitų 
metų antros pusės propagan
da pasike tė Sovietų naudai.

Atskiruose kraštuose vaiz
das buvo toks:

Rytų Vokietijos
400 gydytojų ir dentistų nuo 
sausio pradžios iki dabar pa
bėgo į vakarus.

Japonijoj pernai tikėjo, kad

liūs sąrašus?
Kol: Visus vardus gavome iš 

rusų lagerių komendantų, kurie 
kasdien tikrindavo visus belais
vius. Be to. NKVD tikrino kiek
vieną skyrium. Karininkų iš šta
bo armijos, kuriai Lenkijoje va
dovavo gen. Anders. nerasta nė 
vieno.

Stalinas čiupo telefoną, susi
jungė su NKVD centrine ir pa
klausė: “Ar visi lenkai paleisti 
iš kalėjimų?’ Paskui jis padėjo 
telfoną. pasisuko vėl į Kotą ir 
pradėjo kalbėti apie kitus daly
kus. Po kokių astuonių minučių 
paskambino telefonas. Stalinas 
klausė tylėdamas, padėjo telefo
ną ir nė žodžiu neužsiminė kal
bėto dalyko.

Karininkų dingimo paslaptis 
liko neišaiškinta.

Aiškinti griebėsi dar genero
lai W. Sikorskis ir W. Anders. 
1941 gruodžio 3 Sikorskis atvy
ko pas Staliną.

Sikorskis: Turiu sarašą 4000 
lenkų karininkų, kurie čia buvo 
atgabenti prievarta ir kurie da
bar yra kalėjimuose ar lageriuo
se. Šitie sąrašai nėra tobuli, ir 
juos noriu patikrinti ir papildyti 
pagal žinias iš Lenkijos. Atrodo, 
kad iš jų niekas į Lenkiją nėra 
grįžęs: nėra jų nei tarp belais
vių Lenkijoje. Šitie vyrai turi 
būti čia.

Stalinas: Tai negalimas daik
tas. Jie yra pabėgę.

Sikorskis: Kurgi jie būtų ga
lėję pabėgti?

Amerika geresnių rezultatų 
pasiekia 415, šiemet tik 15d.; 
už Sovietus pernai pas'sakė 
5 d-, šiemet 14 r'< ;

Anglijoje pernai už Ameri
ką 47 d, šiemet tik 37 už 
Sovietus pernai 14 d, šiemet 
37d- ;

Vokietijoje pernai už Ame
rikos propagandos pranašumą 
pasisakė 72d; šiemet 64d; už 
Sovietus pernai 4 Y, šiemet 
2%;

Italijoje pernai už Ameriką 
49 d, šiemet 41d ; už Sovietus 
pernai 10d. šiemet 13'<;

Olandijoje pernai už Ameri
ką 76d-, šiemet 37d ; už Sovie
tus pernai 3d , šiemet 6d-;

Švedijoje už Ameriką per
nai 56 d, šiemet 51d ; už Sovie
tus pernai 6d, šiemet 8d ;

Danijoje pernai už Ameriką 
56d-, šiemet 54 d ; už Sovietus 
pernai 4d, šiemet 4rL

A. VIŠINSKIS su dukra N’ew Yor- 
ke. Dabar jau yra miręs.

Stalinas: O. sakysim, į Man- 
džūriją.

Sikorskis: Tai neįmanoma. 
Ypačiai, kad jis ryšiai su šei
mom nutrūko kaip tiktai nuo tos 
dienos, kai jie buvo išgabenti iš 
lagerių ar kalėjimų.

Stalinas: Jie tikrai yra paleis
ti ir tik jūsų nepasiekė.

Pasikalbėjimai nieko aiškes
nio daugiau nedavė. Lenkijos 
egzilinė vyriausybė per tą laiką 
įteikė 49 notas. Matyt, Londone 
buvo tikima, kad tie belaisviai 
tebėra tarp gyvųjų.

Kaip žaibas blyksteėjo nauja 
žinia 1943 balandžio 13. Su ja 
prasidėjo antras Katyno istori
jos lapas (b.d.).

Labiausiai ste cina pasikeiti
mas Anglijoje. Pernai trys 
anglai tikėjo Amerikos propa
gandos pranašumu ir tik vie
nas sovietine, šiemet eina jau 
vienas prieš vieną.

Skandinavijoje pasikeitimas 
nedidelis, veik nežymus. Anke
tos autoriai betgi pastebėjo, 
kad, skirtingai ten atsakė ma
žesnio ir didesnio išsi avinirr.o 
žmonės. Mažesnio išsilavinimo 
buvo tos pačios nuomonės kaip 
pernai, didesnio Išsilavinimo la
biau pakeitė sovietų naudai. 
Pastarieji juto, kad Amerika 
labiau neteko pagrindo.

Amerikos propagandos silp
nai veiklai priskiriamas, ir bai
sus Nixono kelionės nepasise
kimas pietų Amerikoje. Ten 
veikė ne tik komunistai prieš
Amerika.. Bet neveikė ar ne
tinkamai veikė ir Amerikos 
propagandinės įstaigos.

PAMESTIEJI
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Visas jo gyveni
mas jam atrodė iš karto palauž
tas, nelyginant pagrinde papu
vęs. o jo garbės tradicijos, gar
bingumas parblokštas žemėn. 
Kurčiam pykčiui užtvinus. jis 
pakėlė ranką, lyg norėdamas 
sunaikinti tą. kurs save kaltino.

Bet prieš šituos du žmones, 
susisiekiančius tik savo žvilgs
niais. stojosi švelnutė Teresė.

Netarė ji nė žodžio, bet tokia 
jėga kilo iš šito kūdikio, jog En- 
guerrando ranka nukrito, ir Da
nielius nuleido akis.

Tuo tarpu, kai pavargus ligo
nė nukrito ant sava pagalvio, 
kalbėdama, kartodama bepras
mius sakinius. Teresė atsistojo 
ir tarė:

P. Enguerrand. šita mo
teris kliedėdama kaltina save, 
bet ji kaltina tuo ir kitą! Tas, 
kuris yra be nuodėmės, tegu 
meta pirmas i ją akmenį' Ar 
jūs verčiate mane parašyti grin

dyse šitą baisią išdidumo nuo
dėmę, kuria esate nusikaltę? 
Jūs pašalinote Dievą, nenorė
damas pažinti, kad mūsų varg
šė žmogiškoji prigimtis yra rei
kalinga jo pagalbos. Ir jūs savo 
paties rankomis atidarėte ne
laimei duris. Bet kiekvienam nu
sidėjėliui yra pasigailėjimas. 
Vėliau leido Dievas jūsų žmo
nai sugrįžti prie jo. Ir jus ją 
keiksite? P. Enguerrand, pasi
gailėkite tų, kuriems Dievas do
vanojo.

Mergaitei kalbant, Enguerran- 
das pamažu nurimo. .. paskui, 
žiūrėdamas į savo žmonos liūd
ną, skausmų išvagotą veidą. Da
nieliui tarė:

— Atsiprašau, atsiprašau a- 
biejų; taip, nusikaltėlis aš.

Teresė tarė:
— Taigi, pone Enguerrand 

pakelkite akis i Dievą ir baikite!
- Ne. neprašykite manęs tuo 

jau... aš dar negaliu., mano šir

dis yra dar labai sunki nuo 
skausmo, kurį kenčia!

Ligonė vėl pradėjo klajoti....
— Ak! Vagystė.... Tracy.... 

ak! Kaip aš ten kentėjau ... Be
jausmė.... aš galvojau jį galė
sianti paimti prie savęs... Ar tu 
matei šituos nedraugiškus 
žvilgsnius, kuriuos jis man siun
tė Paryžiuje... aš viską ban
džiau... negalima buvo... Maksas 
jo neapkentė... Ne, ne, kad jis 
neateitų...

—Bet kodėl norite, kad Da
nielius neateitų? Jis jus myli!

— Ar manai?
— Jūs nenorite jo matyti. .. 

Bet jis jus nori...... lūs nenorė
jote jo pabučiuoti, bet jis jus 
pabučiuos...

Ponia, konvulsyviai spausda
ma Teresės ranką, paklausė:

— Ar tu tiki.... kad jis ateis?
— Taip, bet reikia manęs 

klausyti ir tikėti, ką aš sakau. 
Užmerkite akis ir ilsėkitės.

Staiga nutilusi ligonė išsitie
sė.

Ir Teresė, atsisukdama j Da
nielių. pusbalsiu tarė:

— Ar supratai?
—Negaliu!

Ir Teresė, atsisukdama į Da
nielių, pusbalsiu tarė:

—Negaliu!
— Aš to noriu, tai yra tavo 

atgailojanti motina. Privalai ją 
gelbėti!

Ir, šis. paveiktas, paklausė:

— Kas reikia daryti?
— Išeik į koridorių, paskui aš 

ją švelniai pažadinsiu, praneš
dama, kad tu ateini; tu ją pa
bučiuosi ir tuomet galėsi pasi
traukti.

Po penkių minučių kliedėji
mas prasidėjo, viskas maišėsi 
išvargintoje galvoje, bet svar
biausia kalba sukosi vis apie 
Danielių. Teresė ją žadina:

— Nusiraminkite, Danielius 
man pasakė ateisiąs; kelkitės, 
pasukite galvą, štai jis....

Tarp durų pasirodė Danielius, 
slėpdamas didelį susijaudinimą, 
kuris jį vertė drebėti. Ligonės 
kliedėjimas jį veikė ...

— Taip. .. Teresė man sa
kė.... kad tu ateisi. Bet ....kodėl 
tu toks išbalęs?.... Ak, taip, tu 
taip pat žuvai ... ne, ne. nežiūrėk 
į mane tokiu žiauriu žvilgniu....

Teresė sušuko:
—Danieliau!

Ir Danielius, priverstas, pasi
keitė. pasirodė šypsena, šypse
na. kurioje buvo pasigailėjimas 
ir liūdesys, kuris jį taip kanki
no... Ir jo motina ištiesė jam 
rankas. Jis pasilenkė ir pabučia
vo jos nuo prakaito drėgną kak
tą. Tas pabučiavimas sugėrė vi
so gyvenimo prakaitą.

Ligonė neturi sąmonės, taip, 
be abejo, ir šis Danielius, kurį 
ji spaudžia savo glėbyje, yra iš
sapnuotasis Danielius, bet ar
gi n e gražus sapnas, kuriame 

dvasia randa savo skausmų nu
raminimą? Jos galva švelniai nu
krito ant pagalvio, ji užmerkė 
akis, ir atrodė, kad ją apsupo 
ramybė.

Nuo tos dienos liga pradėjo 
eiti silpnyn. Ir Enguerrandas 
galėjo ateiti pas Danielių.

Pasikalbėjimas Enguerrando 
su jo buvusiuoju augintiniu, da
lyvaujant Teresei, buvo įspūdin
gas:

— Danieliau, aš netekau sū
naus, ar nenorėtum man jį at
stoti?

— Negaliu! Kunigas Darmont 
buvo davęs man atlikti misiją, 
aš ją atlikau — ir užtenka. At
siminkite mane. Likti pas jus, 
p. Enguerrand, būtų kiekvieną 
minutę priminti jums praeitį, 
kurią turite pamiršti. Reikia 
jums ramybės pabaigti likusia
jam gyvenmo keliui. Mano di
džiausias nusiraminimas, kad 
Apvaizda, užmiršdama, kad aš 
iš pykčio pasirinkau jūsų var
dą. man leido prieš jus atstaty
ti jo garbingumą. Aš daugiau 
nenoriu.

Laikraščiai kalbėjo apie Liud
viką Enguerrand. jūsų sūnų. 
Jie neapsigavo. kadangi mes 
esame palaidoti toje pačioje au
kos vietoje. Primenu, kad jam 
tenka didesnė garbė, kaip man: 
mirtis! Užteks, jei jūs norite, 
atitasyti laikraščiuose paskelb

tą žinią, nurodant, kad Liudvi
kas Engrerrand mirė. Kai dėl 
manęs man pavestasis Apvaiz
dos uždavinys išpildytas, man 
būtų sunku palikti sau šitą var
dą. Aš pranešiu savo komendan
tui, kad vėl pasiimu Danieliaus 
Donadieu vardą. Aš jus ma
loniai prašau, kad mano parody
tos pastangos kiek nors sumažin
tų gailestį vienai nelaimingajai: 
mano motinai. Ji nežino, kad jos 
paslaptis atidengta; palikite ją 
nežinančią, kad ji gyventų sap
ne. kuris nuramino jos sąžinės 
griaužimą.

— Danieliau, aš stebiuos ta
vo švelnumu. Taip, suprantu 
tavo atsargumą. Mes esame tik 
žmogiška tešla; aš turėčiau ken
tėti, nes reikia atsižvelgti į ga
limus pablogėjimus. Tegu, mes 
išsiskiriame. Prieš išvykdama, 
tavo motina pasakys tau sudie. 
Suteik jai tą šypsnį, kurį jai pa
rodei jos sapne. Ji išvyks nu
rimusi, pasiruošusi gyventi mi
nėdama mūsų vargšą atpirktąjį 
sūnų ir tą sūnų, kuris dar yra 
gyvas.

Ir Teresė pridėjo:
— P. Enguerrand, tegu jus 

laimina Dievas.
Enguerrandas sudrebėjo:

— Jūsų Dievas yra labai ge
ras. labai gražus.... Savo minty
se. he abejo, aš tik jam pri
klausau. jo nepažinodamas. Ei
ti prie jo! Bet jis mane atstums'

— Ne, p. Engrerrand. jis jus 
priims. Mes melsimės už jus.

Enguerrandas nuleido galvą, 
lyg paskendęs giliame sapne, 
paskui pakildamas priėjo pabu
čiuoti Teresės: "Sudie, mano 
dukrele, saugok Dievą savo šir
dyje: jis vienintelis yra tiesa. 
Aš tai jaučiu!'

Po ketverių metų.
Kunigas Darmont’as Danie- 

lui Danadieu. Pinso srities val
dytoju, Clairfontaine.
Mano brangus Danieliau,

Tuo pačiu paštu siunčiu tai 
laikrašti Gyvenimas, išmargin
tą juodais rėmais; jo redakto
rius. p. Enguerrandas atidavė 
savo gražią sielą Dievui. Dide
lis nuostolis religinei spaudai. 
Ak. mano vaikeli, kada žmogus, 
tokiais galingais dvasios spar
nais. kuris savo jaunystę pra
leido klaidoje, grįžta į šviesa, 
kokia tatai galybė'

Aš lyg matau šiandien, kad 
šitas atviras žmogus atsistojo 
prieš mane nugalėtas. Dievas 
ji buvo parbloškęs žemėn Jis 
pabaigė gyventi savo skausmin
gas valandas, kurių tu bjivai 
Apvaizdos parinkta ašis. Koks 
žmonis garbingas ir pilnas karš
to tikėjimo staiga išeina iš crinv- 
vėsiu' Roikė’o iam vos trim 
mėnesiu padedant I-erotui, kad

(Nukelta į 4 pusi'
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PASIPRIEŠINIMAS KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI KUN. B. GAURONSKO SIDABRINE SUKAKTIS
Gerb. p. Redaktoriau,

Maloniai prašome Jūsų laik
raštyje išspausdinti siunčiamą 
kolektyvų . pasisakymą mūsų 
kultūrinio gyvenimo klausimais.

Su didžia pagarba: J. Girnius, 
J. Gimbutas, V. Vizgirda.

P.S. Kadangi šiuo pasisaky
mu liečiama ir spauda, tai ne į 
vieno laikraščio redaktorius ne
buvo krepiamasi su kvietimu 
pasirašyti.

★

Esame susirūpinę mūsų kul
tūrinio gyvenimo klausimais, ku
rie nekartą buvo atskirų asmenų 
keliami, nors jų balso nebuvo 
paisoma. Atkreipti dėmesiui į 
šiuos rūpesčius ši kartą dėl jų 
pasisakome kolektyviai, jungia
mi noro matyti mūsų kultūrai 
gyvenimą gyvą.

Nepriklausomojo gyvenimo 
metais laisvoje tėvynėje buvo 
sparčiai pažengta įvairiose kul
tūrinės kūrybos srityse ir pa
siekta rimto lygio. Šis lygis šian
dien yra atsidūręs didelėje grės
mėje būti vėl nusmukdytas Į pri
mityvų mėgėjiškumą. Nebesant 
valstybės globos, nebeturint sa
vų akademinių institucijų ir vi
siems “lygiais” asidarius, at
siranda sąlygos veržtis nebe savo 
kūrybiniu pajėgumu, o reklama, 
kūrybinį .impotentiškumą imant 
dangstyti apeliavimu į patrioti
nius jausmus tėviškės laukų ru
gių gubomis, iš atminties atku
riamais tėvynės vaizdais, ietiz- 
mu lietuviškiems siužetams ir 
pan. Tokios padėties akivaizdo
je turime tarti: nėra patriotinės 
pareigos imtis kūrybiniu uždavi
niu, kuriems neturima jėgų. 
Yra pakankamai būdų atlikti sa
vo patriotines pareigas, nesii- 
mant žeminti mūsumeno lygio. 
Kultūrinė kūryba yra sritis, kur 
mėgėjiškumui viešumoje vietos 
nėra. <*=•.

Niekur ir niekada netrūksta 
diletantų, bet normaliose sąlygo
se jie nesudaro problemos: jie 
reiškiasi savo žemyninėje ap
linkoje, niekam nekenkdami. Ta
čiau tada, kai ima iš šeimyni
nės aplinkos veržtis į viešumą, 
iš gerbiamų mėgėjų jie virsta 
piktais kenkėjais šitokių apraiš
kų su kaupu ima rodytis jau ir 
mūsuose, kai veržlūs diletantai, 
uoliai reikšdamies jiems be ato
dairos suteikiamose spaudos 
skiltyse, visuomenės akyse daro
si autoritetais. Neišvengiamai 
dėl to visuomenėje vyksta dezo
rientacija. kuria naudojasi gra
fomanai ir teplomanai. sumaišy
dami visa vienan katilan, suda
rydami gyvo kultūrinio gyveni
mo iliuziją, kai iš tiesų turime 
reikalo ne su tikra gyvybe, o tik 
su reklamos muge. Nežiūrint iš
orinio judrumo, mūsų kultūrinis 
gyvenimas yra atsdūręs pavoju
je. Yra kliūčių, kurios nepriklaū 
so nuo mūsų (talentai nėra dirb
tinai išauginami, jie kekvienam 
laikui dovanojami). Bet yra kliū- 
čų, kurios sudaromos mūsų pa 
čių kaltės, spaudai atidarant ke
lią diletantams veržtis Į viešumą 
ir joje varyti savo įžūlią auto- 
rcklamą. Manome, kad ir dabar 
nebūtų šio klausimo, kaip jo nė
ra normaliose sąlygose, jei mū
sų spauda, formuojanti viešąją 
opiniją, atsakingiau laikytųsi 
kultūrinio gyvenimo atžvilgiu 
ir vadovautųsi šiais aiškiais, bet 
dažnai paminamais principais:

1. Kiekvienas musų kultūrinis 
laimėjimas turi visus mus lygiai 
džiuginti ir susilaukti dėmesio 
visoje spaudoje. Kas yra lamė- 
1a. yra laimėta lygiai visiems, 
ne vienai srovei. Naujai pasiro
džiusios knygos, muzikos kūri
niai. dailės parodos, koncertai, 
vaidinimai turėtų būti visoje 
spaudoje nešališkai aptariami. 
Tačiau būklė yra tokia, kad esa
me verčiami apgailestauti, jog 
dažnai tokio rimto dėmesio mū
sų kūrybinei gyvybei tenka pa
sigesti. Užuot objektyvaus dė
mesio viskam, kas iš tiesų lai
mėta lietuviškajai kultūrai. Tek
inėta lietuviškajai kultūrai, rek- 
lamiškai aukštinama kas "sava”.

o “svetimu’ susidomima tiek, 
kiek turima progos “priešui’ į- 
gelti. Kaip visi vienodai gerbia
me visų krypčių mūsų didžiuo
sius vyrus, nuo Basanavičiaus 
per Kudirką ligi Čiurlionio, Mai
ronio ir Krėvės, taip lygiai pa
garbiai turėtume sutikti ir da
barties kūrėjus, nesiimdami jų 
diskriminuoti sroviniais sumeti
mais. Partiniai motyvai nepriva- 
lo mumyse nustelbti lietuviš
kosios sąžinės.

2. Tačiau objektyvus džiaugi
masis tuo, kas yra laimėta lietu
viškajai kultūrai, neturi virsti 
visko tokiu pačiu vertinimu. 
Nesgi ne visa yra lygiai verta ir 
ne viskuo galima džiaugtis. Ne
same dar tiek nuskurdę, kad jau 
nebūtų nieko kito likę, kaip ne
beskirti tikro laimėjimo nuomė- 
gėjinio bandymo. Kiek kenkia 
piktos niekinamosios kritikos, 
tiek yra kenksmingos ir egzal
tuotos panegirikos. Objektyvi 
informacija turi eiti drauge su 
kritišku žvilgiu, žinančiu, kad 
negal būti be pagrindo nei pei
kiama, nei giriama, kad yra ver
tybių gradacija, kad ne visa yra 
vieno ir to pat meninio ly
gio. Tikra kritika iš tiesų yra 
analizė, o ne Įspūdžių pasakoji
mas, ne pasipiktinęs niekinimas 
ir ne įkyrus reklamavimas. Ši 
kritikos prasmė tur būti atstaty
ta mūsų opaudoje.

3. Kritikos uždavinys yra at
sakingas ir reikalaująs atitinka
mos kompetenejos. Jo negalima 
patikėti mėgėjams, kaip nepa
tikime savo sveikatos tiems, ku
rie neišmano medicinos. Visų 
laikraščių redakcijos turėtų 
jausti pareigą pasitelkti atsakin
gu ir kompetentingų literatūros 
dailės, muzikos ar teatro kuri
nių kritikų, o ne verstis atsitik
tinai gautais rašinias. Tas pats 
rincipas turėtų galioti ir apskri
tai literatūros, dailės, teatro 
muzikos klausimais. Mūsų spau- 
muzikos klausimais. Mūsų spau
doje yra pasirodę ir vis tebesi
rodo tokių šnekėjimų apie dai
lę ar tokių pastymų apie litera
tūrą. kad tenka rausti iš gėdos 

PAMESTIEJI...
(Atkelta iš 3 pslj 

įkurtų šitą laikraštį, kuris tapo 
jo pasididžiavimu, pasididžiavi
mu, kurį visa siela juto, nes ži- 
nojos kovojąs už tiesą. Mes vi
si jo verkiame. Bet tiek pasakė 
jis man dieną prieš mirdamas, 
vis tiek geras grūdas pasėtas; 
augąs javas nusmelks menkus 
kūkalius, kuriuos buvau pirmiau 
pasėjęs

Susirinko didelis skaičius prie 
jo tų. kurie sekė jo pirmaisiais 
nurodymais. Iš nesąmoningos 
blogybės gimė jėga gyva, vei
kianti. nešanti gražių vilčių. 
Taip, jis galėjo ramiai užmerkti 
akis, numatydamas raminančią 
ateitį, kuri atsivėrė jo pastangų 
dėka.

Kada jis grįžo iš Maroko, 
prieš ketverius metus, jis man 
nupasakojo šitą dramatišką i- 
vykį, per kurį tu pažinai savo 
motiną. Jis man taip pat pra
nešė. kad tu nepriėmei pasiūly
mo. kai tave jie norėjo paimti

tai skaitant savąja kalba. Nėra 
būtinos pareigos laikraščiui pa
sisakyti dėl moderninio meno ir 
dėl Picasso, bet yra pareiga, jei 
imamasi apie tai kalbėti, tai at
likti rimtai. Savo ignoranciją 
kiekvienas turėtų pasilikti sau 
pačiam, o nesiveržti su ja Į vie
šumą.

Keliame šiuos klausimus, nes 
nelaikome paliestosios padėties 
nepavojinga. Mūsų spaudos nuo
smukis Izoliuoja mūsų kūrėjus 
nuo lietuviškosios bendruome
nės. Demonstruodami savo pri
mityvų provinciališkumą ar at
šiaurų partiškumą, atstumiame 
nuo savęs gilesnio intereso jau
nimą.

Šiuo pasisakymu nesikėsina
me į spaudos laisvę. Kūrybai rei
kia laisvės, ir nėra kūrybos be 
priešybių įtampos. Tačiau laiko
me nesusipratimu spaudos lais
vės vardu negerbt paties žodžio, 
leidžiant juo švaistytis papras
tai ignorancijaj ar neatsakingai

■ reklamai. Mes norime matyt 
savąją spudą tokią, kad būtų 
galima ja didžiuotis kaip mūsų 
gyvenimo pažangą skatinančiu 
veiksniu.
Bostonas, 1958 m. birželio 1 d.

V. Adamkavičius, J. Akstinas, 
P. Augius, J. Bakis, kun. dr. A. 
Baltinis, arch. A. Banelis, A. 
Baronas, St. Barzdukas, A Ben
derius. K. Bradūnas, P. Čepėnas 
V. Čižiūnas, Alf. Dargis. J Daug- 
vila, J. Gaidelis. Ad. Galdikas, 
dr. J. Gimbutas, dr M. Gimbu
tienė. dr. J. Girnius. A. Gustai
tis, V. Ignas-Ignatavičius, V.K. 
Jonynas. Vyt. Kašuba. A. Kašu- 
bienė. M. Katiliškis, dr. J. Kau
pas. Vyt. Kavolis, Kęst. Keblys, 
J. Kralikauskas, VI. Kulbokas. 
Andr. Kuprevičius. Alg. Lands
bergis. dr V. Maciūnas, Vyt. 
Marijošius, dr. H. Nagys, A. Ny- 
ka-Niliūnas. arch. J. Okuhis. K 
Ostrauskas, J. Palubinskas, V. 
Petravičius, d r. J. Puzinas, H. 
Radauskas. V. Ramonas, A. Rū
kas, dr. A. Salys. St. Santvaras 
Alg. Šalčius. Ant. Škėma. A. Ta
mošaitis. dr. J. Valaitis, Ad.

savo sūnumi. Aš parašiau tau, 
pagirdamas tavo išmintingumą.

Tačiau, bėgančios dienos da
bar kitaip atrodo. Aš norėčiau 
tau šiandien pasakyti, kaip aš 
grožėjausi tavo vargšės moti
nos nuolankumu kada nelaimė 
ją užpuolė; jos džiaugsmu, kai 
ji jautė, jog jos Maksas yra iš
gelbėtas iš amžinosios mirties; 
jos laime, kada ji matė savo vy
rą sutvarkius savo vestuves 
Gailestingiausios Dievo Motinos 
bažnyčioje, mirštant.kovoje už 
kilnias idėjas.

Tur būt. galima butų pasiųsti 
jai kokį žodį ir truputį nuramin
ti ją tame begaliniam liūdesy j. 
kurį pagilino jos vyro mirtis.

Tepadeda tau Dievas, mano 
mielasis’

Kunigas Darmont
Pinso sritis. Clairfontainc.
Teresė Donadieu kunigui Dar- 

montui
Kai jūsų laiškas atėjo. Danie

lius buvo išvykęs visai savaitei. 
Aš nenorėjau laukti, štai jums 
nuorašas to laiško, kurį pasiun

Valeška. T. Valius, dr. Vardys 
Iz. Vasyliūnas, B. Vaškelis, Ve.
Verikaitis, R. Viesulas, L. Vili
mas, V. Vizgirda, R. Žukaitė

Ston^htono žinios
Gegužės 29 St. Mary mokyk

loje skaučių būrelis pakeltas į 
aukštesni laipsnį, kurių tarpe ir 
5 lietuviškos kilmės mergaitės. 
Ženkliukus pašventinti buvo pa
kviestas kun. M. Vembrė, įžodį 
priėmė vyr. Mrs. Magee.

Skautai ir skautės Stoughto- 
ne susiskirstę į 25 tuntus. A- 
nierikoje skautai Įsikūrė 1910. 
o skautės 1912. Jų Įkūrėjas yra 
anglas Baden Povvel, kuris 1933 
lenkėsi Lietuvoje.

V. Maraglia. italas, vedęs lie
tuvaitę M. Mockutę, mirė gegu
žės 26. Paliko giliam nuliūdime 
žmoną Marija, sūnus Vincą ir 
Karolį bei dukterį Barborą. Ve
lionis ilgą laiką buvo bažnyčios 
ir kapinių tvarkytojas. Po iš
kilmingų gedulingų pamaldų pa
laidotas šv. Grabo kapinėse.

Našlei ir vaikučiams nuošir
džiausia lietuviška užuojauta. -

M.

JONINĖS
St. Catharines, Kanadoje, vil

niečių sąjungos skyrius birželio 
21, šeštadieni, rengia tradicines- 
Jonines. Jos Įvyks Wellande. St. 
Stephens salėje. Bus žurn. M. 
Gimanto žodis ir meninė progra
ma, kurią Rochesterio vyrų 
kvartetas, vadovaujamas P. Ar- 
mono, ir J. Kvietytė- Urbonienė, 
išraiškos šokio menininkė ir mo
kytoja; šoks ji pati ir jos moki
nės. Pradžia 5 vai. p.p. Po pro
gramos bus šokiai, užkandžiai 
ir Joninių linksmybės;

NEVVAKK, NEW JERSEY
Vyčių 29 kuopos susirinkimas 

Įvyko gegužės 27. Jį atidarė 
pirm. Juozas Sakevičius. Apta
rus einamuosius reikalus, nutar
ta bendrai su šv. Cecilijos choru 
suruošti pikniką liepos 13 Mil- 
ler Grove ČColfak ir Michigan 
Avė.). Kenihvorth, N.J. Pikniko 

čiau poniai Engucrrand.
‘Ponia.

Kunigas Darmont mums pra
nešė,‘kad Dievas pasišaukė pas 
save p. Enguerrandą. Mano vy
ras ir aš nenorime jus palikti 
vienos šią valandą. Ar nenorėtu
mėt keletą dienų praleisti su 
mumis.’ č ia jus rasite jums rei
kalingą ramybę ir linksmą mu
sų mažąjį Danielių, kuris baigia 
savo pirmuosius meteiiu.s.

Teresė Donsdieu'
Po kelių dienų.
Teresė Donadieu kunigui Dar

mont
Ponia Engucrrand atvyko pas 

mane, kaip aš maniau, dar ma
no vyrui nesant namie. Sunku 
jums atvaizduoti jos susijaudi
nimą. kada ji* žiuri į lopšelyje 
miegantį mūsų Danieliuką. Jai 
skaudu žiūrėti’ Ji atsiminė, be 
abejo, vieną panašu vaiką, kuris 
amžiams ją paliko. Rytojaus die
ną jai atvykus aš papasakojau 
jai apie jos igą Feze. jos vy
ro gilestingumą ir jos pirmo
jo sūnaus savęs nugalėjimą.

Gražioje nuošalioje vietoje, 
ant kalnelio, pro tankias me
džių kuokštes stiepiasi šv. 
Antano lietuvių parapijos 
bažnyčia. Joje birželio 15 bus 
ypatingos iškilmės: šios pa
rapijos klebonas kun. Bene
diktas Gauronskas aukos pa-, 
dėkos mišias sidabrinio jubi
liejaus proga. Jo kelias Į ku
nigus, buvo nelengvas ir ii 
gas.

Gausios šeimos sūnus
Žemaitijoje, Papilės para

pijos Avižių kaime, ūkinin
kai Gauronckai — Pranas 
ir Barbora Budrytė — turė
jo 24 dešimtines žemės ir 11 
vaikų: 6 sūnus ir 5 dukras. 
Iš tokio būrio vaikų bent 
vieną norėjo išleisti į kuni
gus. Sūnus Benediktukas 
pradžioje buvo mokomas na
mie kaimo “daratoriaus”, 
samdyto kelių ūkininkų su
sidėjus. Pramoko skaityti, ra
šyti ir mišiom patarnauti. 
Papilėn nuvykdamas iš vika
ro kun. Gudausko gaudavo 
pasiskaityti draudžiamosios 
lietuvių spaudos. Regulia
riau buvo gaunamas savait 
raštis “Apžvalga”. Jaunutis 
Benediktas iš tų slaptų lietu
viškų knygų ir laikraščių su
sirinko nemažą bibliotekėlę*, 
nors ir buvo grėsmė ją laiky
ti. Tėvai džiaugėsi sūnaus- 
linkimu i knygas ir buvo jau 
ryžęsi leisti į aukštesnę mo
kyklą. bet nelaukta motinos 
liga, sunki ir ilga nusinešė 
visas santaupas. Tada kilo 
mintis jauną dar vaiką leis
ti i Ameriką pas gimines; ra
si, ten galėsiąs prasimušti ir 

ruošimu rūpinasi komitetas: Ve
ra Lauzemis, Mary Balchunas, 
Gladys Douchess, St. Pocius, C. 
Balchunas, ir V.Vosylius. Smul
kesnieji reikalai bus paskelbti 
vėliau.

To pačia proga buvo pasitar
ta apie Philadelphijoje įvyksian
ti vyčių suvažiavimą rugpiūčio 
21-24 d. Jame pasiryžta gausiai 
dalyvauti. Susirinkimas baigta 
malda, po kurios sekė vaišės 
ir pasilinksminimas.

Vėliavos dienos paradas Ne- 
vvarke ruošiamas birželio 15. Ja
me dalyvauja visos veteranų vy
rų ir moterų orgaizacijos. Šiais 
metais didžiuoju parado marša
lu tenka garbė būti lietuviui P. 
Mitehell, buvusiam Amerikos 
lietuviu vetaranų posto vadui. 
Paradas eis Broad gatve nuo 
Lincoln ligi \Vashington Park. 
Lietuviai renkasi prie šv.Jurgio 
salės ne vėliau kaip 1 vai. po
piet. Paradas prasidės 2 vai. I 
parado vietą dalyviai bus nuvež- 
ir parvežti autobusais.

F.V.

Danielius atvyko vakar rytą. 
Kas tuokart įvyko, pasiliks įrėžta 
giliai į mano sielą visą likusi ma
no gyvenimą.

Mano vyras, pažinęs savo mo
tiną. sustingo ant slenksčio. Man 
atrodė, kad as jį matau ton. prie 
Fezo ligoninės durų, kada jis 
pabučiavo savo motinos kaktą. ..

Ir ji liko stovėti, nieko ne
tardama. nieko negalvodama; 
vargšė plakanti širdis, kurią įvy
kiai taip nukankino.

Danielius pažiurėjo į mane.
Aš jam pasakiau: Enguerran- 

d.is mirė, ir aš paprašiau ponią 
įvykti pas mus praleisti kele
tą dienu, kad jos dvasia galėtu 
ramiai čia atsilsėti.

Aš mačiau ašarą riedant per 
mano vyro veidą

Paskui, priėjęs prie lopšio, jis 
paėmė mūsų mažąjį Danielių ir 
paguldė ant savo motinos ran
kų. Ir švelniu balsu, lyg neno
rėdamas išblaškyti tos didelės 
laimės, tarė:

Močiute, tu auginsi savo 
vaikaitį Pabaiga

ANSONIA, CONN.

Kun. B. Gauronskas

išsimokslinti. Su skaudama 
širdimi turėjo atsisveikinti 
sirgusią motiną, brolius, se
seris ir tėvą, kuris jį pavežė
jo ir išlydėjo į platųjį pasauli 
laimės ieškotų.

Laimės šalyje sunki dalia
Pasiekęs šį kraštą 1910, su 

stojo pas dėdę Hartforde. 
Pradėjo dirbti ir mokytis, bet 
mokslui reikėjo daugiau ne
gu galėjo jaunas uždirbti. 
Dėdė gi nebuvo linkęs moky
mosi paremti. Benediktas nu
sikėlė pas kitą dėdę Į Phila- 
delphiją. bet ir antras gimi
nė mokslui paramos neteikė. 
Tada susirado darbą knygy
ne. Savininkui leidus, kam
pe už lentynų įsitaisė kam
barėli. iš dėžių susikalė sta
lą, miegojo ant suolo, dirbo 
ir mokėsi šv. Juozapo aukš 
tesnėje mokykloje (high 
school). Stigdamas geresnio 
maisto ir poilsio, netrukus 
susirgo džiova ir grįžo į Hart
fordą pas dėdę, kuris turė
jo ūkį. Gydytojas buvo pata
ręs gyventi tyriame ore. Tai
syti sveikatą teko dvejus me
tus. Sustiprėjęs baigė Hart
forde aukštesniąją ęiokyklą 
ir Trinity kolegijoje pramo
ko sąskaitybos. Dirbo pašte, 
paskui Light and Power Co.

Banko tarnautojas
Nusikėlęs į Waterburį, ga

vo darbą ir ilgesnį laiką dir
bo banke. Banko direktorius 
B. Schliegel buvo palankus 
lietuviam. Benediktas jo pa 
lankumą Įsigijo dar savo 
kruopščiu ir sąžiningu dar
bu. Per B. Gauronską depre
sijos laikais direktorius su
šelpdavo kitus lietuvius. Ap

Iš Moterų Sąjungos
Norvvood Mass. —Gegužės 

11 šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje įvyko ALRK Moterų Są
jungos N. Anglijos i.Mass. Mai
ne N.11.) apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo 36 atstovės iš 8 kuopų 
Suvažiavimas pradėtas klebono 
kun. F. Norbuto invokacija ir jo 
sveikinimo žodžiu. Po to buvo 
džiaugsmingai sutiktas naujasis 
Moterų Sąjungos dvasios vadas 
prel. Pr. Juras. Jisai ilgesniame 
žodyje pabrėžė gyvą reikalą lie
tuvėm moterim ir mergaitėm 
jungtis į savo organizaciją. Pa
tarė gyvinti Moterų Sąjungos 
vieklą ir verbuoti daugiau na
rių pašalpiniam kultūriniam ir 
lietuviškajam darbui. Iškeltas 
klausimas posėdyje buvo išsa
miai svarstytas. Pabrėžtas reika
las supratimo ir įvertinimo tų 
skirtumų kurie yra musų išeivi
joje; tik tai gali padėt geriau 
prieiti prie senesnės ir naujes
nės lietuvių kartos.

Po pertraukos gegužinėm pa
maldom šv Jurgio bažnyčioje 
grižus i salę išklausyti įvairių 
kuopu pranešimai. Iš jų pasirodė 
kad veikliausios yra Brocktono 
ir VVorcesterio kuopos Brock
tono kuopa, vadovaujama Kuni- 
gundos Keblinskienė turi panto 
susi vaidinimėli “Vakarojus’

skritai, direktorius buvo tau
rios širdies žmogus, parėmęs 
ir Benedikto ryžtą tapti ku
nigu, nors pats direktorius 
nebuvo katalikas.

B. Gauronskas, jau su
brendęs ir gavęs tarnybą, ku
ri žadėjo geras perspektyvas, 
— lietuvių tada buvo maža 
tokiose vietose, — apie anks
tesnį savo norą būti kunigu 
buvo beprimirštas. Pagaliau, 
buvo ir iš jaunų metų išėjęs. 
Pašaukimą atgaivino pažin
tis ir susidraugavimas su 
Waterburio par. vikaru kun. 
Jankausku. Kai pasisakė sa
vo viršininkui, banko direk
toriui, tasai išreiškė apgai
lestavimą neteksiąs gero tar
nautojo, bet ir paskatino pa
stebėjęs, kad kunigo pašau
kimas esąs kilnus.

Kunigų seminarijoje
Atsisakęs tarnybos banke, 

1925 išvyko į Niagarą, N. Y., 
kur trejus metus mokėsi fi
losofijos. Po trejų metų san
taupos mokslui išsibaigė, 
kad ir būdavo sušelpiamas 
to kilnaus banko direkto
riaus. Seminarijos pirmiem 
dviem kursam reikėjo 1000 
dolerių; už kitus kursus keti
no sumokėti vyskupija. Ban
ko direktoriaus prašyti dides
nės sumos nesiryžo. Ir čia 
įvyko apvaizdos dalykas. 
Vykstant į darbą, buvo su
žeistas ir iš apdraudos bend
rovės gavo lygiai 1000 dole
rių... Įstojęs Baltimorėje į 
Marijos Vardo seminariją, ją 
baigė “eum Įaudė” laipsniu 
ir 1933 birželio 10 Hartfordo 
vysk. Nylon buvo įšventintas 
į kunigus. Birželio 11 Water- 
burio šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje atlaikė primici
jas. praslinkus jau 23 me
tam. kai buvo atvykęs į Ame
riką.

Parapiniame ir lietuviška
me darbe

Baigęs seminariją, buvo 
vikaru Waterburyje dvejais 
(atvejais), Bridgeporte ir 
Hartforde. Ansonijos klebonu 
paskirtas, tose pareigose yra 
jaū arti dešimties metų.

Kun. B. Gauronskas yra 
malonaus ir taikaus būdo, 
nemėgstąs reklamos, dėl to 
rečiau apie jį sužinome ir ką 
nors iš spaudos. Jam rūpi 
tiek pastoraciniai, tiek ir lie
tuviškieji reikalai. Dar būda
mas seminarijoje buvo suor- 

(Nukelta i 8 psl.)

suvažiavimo
kuris tiktų ir kitom kuopom su
vaidinti. Išreikštas pageidavi
mas jį atspausdinti “Moterų Dir
voje-.

Suvažiavime naujoji apskri
čio primininkc Sykes perėmė pa 
rcigas, iš Marcelės \Vitkins ku
ri sėkmingai pirmininkavo pas
kutiniuosius penkerius metus. 
Rudeninis suvažiavimas numaty
tas sušaukti Athol. Mass. Jį ap- 
skmė globoti vietos 71 kuopa.

Suvažiavimas baigtas užkan
džiais ir menine programa, ku
rią sudarė dainos ir šokiai.

(Rutvilė)

NASHUA N.H.

Pirmoji komunija
Šiemet prieš Sekminės gražus 

būrelis 13 vaikų šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje priėmė pir
mąją komuniją. Po iškilmingų 
pamaldų vaikučių tėvai parapi
jos salėje suruošė jiems arbatė
le su įvairiais skanumynais.

Piknikas
Pirmas šv. Kazimiero parapi

jos piknikas šiemet įvyko grai 
ku parke birželio 1. Piknike bu
vo susirinko gan daug vietos lie
tuvių ir kitataučių. Pasitai
kius gražiam orui visi pikni
ko dalyviai buvo labai patenkin
ti ir džiaugėsi maloniai ir lins- 
mai laiką praleidę o rengėjai 
- neblogu pelnu

P.S.



DARBININKAS

KUN. SIMONO MORKŪNO JUBILIEJUS
SI0UX CITY, IOWA

Kun. S. Morkūnas

Tornado Wisccnsino valstybėje nusinešė 27 gyvybes. Čia matome Colfaxe -apgriautą mokyklą.
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Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, bir
želio 1 šventė kunigystės 25 
metų jubiliejų. Jis yra įšven
tintas kunigu Kaune 1933 
balandžio 1. Amerikon atvy
ko po paskutinio karo. šv. 
Kazimiero parapijai Sioux 
City vadovauja jau aštunti 
metai.

APIE AMERIKOS PAVEIKS-. 
LLTS MILANO PARODOJ 
Italijos meno kritikas Leo

nardo Borgese, aplankęs Ame
rikos moderniojo meno pa
veikslų parodą Milane, parašė:

“Tai nieko naujo. Tai ne ta- 
pyba. Tai didžiuliai 80 gabalų 
drobės, skirti tam, kad juos 
nupirktų moderniojo meno ma
žėjai. Mes esam geresnėje pa
dėtyje. Amerikoniškas infanti
lizmas ir optimizmas lenkty- 
niuoja su rusų infantilizmu, 
optimizmu, paviršutiniškumu 
ir technicizmu...Konformizmas 
ir senas šlamštas yra abiejų 
— Ryty ir Vakarų. (Amerikos 
paroda) atrodo kaip civilizuoto 

, pasaulio galas”.
Indonezijoje

olandai smarkiai nyksta. Beli
kę 12,000. prieš pusę metų bu
vo 46,000. prieš 8 metus 100.- 
000. Nyksta labiausiai nuo per
nai gruodžio mėn.. kada Indo
nezija suvalstybino olandų 
įmones — gumos, tabako, ar
batos. palmių a’iejaus ir kt. 
Olandai neteko turto už 1 mi
lijardą dol.

sekmadienį, bažnyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos, Mišias 
aukojo pats jubilijatas. Da
lyvavo vietoj ordinaras J. E. 
vysk. J. M. Mueller, general
vikaras Msgr. E. J. Smith, 
miesto dekanas Msgr. E. Lil
ly, vidos klebonai, gausi mi
nia tikinčiųjų, giminės, pa
žįstami ir drauga'i.

Pamaldų metu lietuviškai 
pamokslą pasakė kan. F. Ka
počius iš Chicagos, buvęs 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
klebonas ir dekanas. Kan. F. 
Kapočius pabrėžė savo buvu
sio vikaro didelius labdaras 
darbus Lietuvoje ir iškėlė jo 
nuopelnus ir aukos dvasią 
Amerikoje, kur taip kilniai 
sujungė į vieną šeimą šv. Ka
zimiero parapiečius. Angliš- 

reikėjo mokėti 22,000 -dofc-už-- kai bažnyčioje kalbėjo Msgr. 
silikusios skolos, kunigų se
minarijai — 4000; be to, nau
jinti 
namą. 

. menų, 
bų ir 
pašventęs visas savo jėgas ir 
laiką, per septynerius me
tus atliko visus tuos darbus, 
išmokėjo skolas ir apmokėjo 
sąskaitas; tai sudarė virš 38, 
000 dol. sumą.

Pereitą gegužės mėn. vys
kupijos vadovybei kilo nau
jas reikalas didinti gimnazi
jos rūmus ir pradėti fondą 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklai statyti. Pirmam tiks
lui parapijai reikėjo surinkti 
16,000 dol., o savajai mokyk
lai — 14.000. Trampu laiku 
surinkta 45.540 dol. Dides
nes sumas aukojo pirklys 
William B. Hayes — 5000 
dol., adv. J. Vižinta ir B. Mc 
Garry — po 2000. kun. S. 
Morkūnas — 1000, P. Ado-į 
monis — 1000. Kiti dėjo po - 
daugelį šimtinių. Kai gegu
žės 22 miesto auditorijoj įvy
ko didysis gimnazijos fondo

Mažos parapijos dideli 
darbai

Kun. S. Morkūnui parapi
ją perėmus, ji turėjo daug 
skolų. Darbai gi mažėjo, ypač 
užsįdarius Cudahy’s fabri
kui; 62 parapiečių šeimos ne
teko darbo. Nelaimę dar at
nešė du didžiuliai potvyniai. 
Atrodė, kad su 83 šeimom 
nieko nebus galima padaryti, 
juo labiau, kad miesto kata
likiškos gimnazijos statybai

bažnyčią, vienuolyno 
Įsigyti daugybę reik- 
baldų, bažnytinių rū- 

k. Kun. S. Morkūnas,

E. Vollmeris? iškeldamas ju- 
bilijatą kaip gerąjį ganytoją. 
Po pamaldų perskaityta šv. 
Tėvo palaiminimo telegrama, 
iš Romos.

Pagerbtuvių vakarienė
Vakare salė buvo pilna da

lyvių. Be minėtų jau asme
nų, atvyko kun. J. Jusevičius, 
Omahos lietuvių klebonas, 
kun. J. Tautkus, kun. L. 
Musteikis ir J. Paukštaitis. 
Salė buvo gražiai išpuošta 
Juozo Grigaliūno rūpesčiu ir 
darbu. Vakarienei valgius

gamino Leonas Urbonas, pa
sotindamas 300 dalyvių mi
nią. Klebonijoje rinktiniams 
svečiams valgius pagamino 
Pranas Rozmanas, tikras spe
cialistas šioje srity. Chorui 
vadovavo B. Vižintienė. solo 
dainavo K. Hegerty, vargo
nais grojo prof. Wall Pierce. 
Nepaprasto uolumo parodė 
parapijietės moterys ir mer
gaitės, atlikdamos patarnavi
mus salėje ir klebonijoje

Vakarienės metu eilė kal
bėtojų prisiminė kleb. kun. 
S. Morkūno darbus įvairiose 
srityse, jo pastoracini triū
są ir uolumą. Parapiečiai do
vanų įteikė automobilį tam, 
kad “mūsų klebonas, aštun
tus metus plušąs pėsčias ir, 
tur būt, retas kunigas, netu
rįs mašinos, nebevargintų 
savo kojų, rūpindamasis mū
sų dvasios reikalais”. Vysk. 
J. M. Mueller pažymėjo, kad 
jis į jokias panašias iškilmes 
negali asmeniškai atsilanky
ti, bet laikė savo pareiga čia 
atsilankyti riet du kartus, 
nes šv. Kazimiero par. klebo
nas kun. S. Morkūnas ir jo 
parapiečiai pradėjo naują ka
talikiškąją akciją nepapras
tu sėkmingumu, kas juos da
ro pirmuosius vyskupijoje ir 
stato pavyzdžiu kitiem.

Raštu sveikino J. E. vysk. 
V. Brizgys ir visa eilė jubili- 
jato draugų kunigų ir pažįs- - 
tarnų. (D.)

Balfo piknikas Waterbury, Conn.
Birželio 15, sekmadienį, 

netoli Waterburio, Allerton 
Road, dr. Petro Vileišio sody
boje ruošiama pirmoji šiais 
metais gegužinė gryname 
ore — Waterburio Balfo sky
riaus. Bus linksmi šokiai; 
veiks gaivinantis bufetas su 
įvairais gėrimais. Mūsų gero
sios lietuvaitės šeimyninkės 
ruošia skanius valgius.

Balfas yra kilni labdaros

Kanados lietuvių spaudos at
stovas Kl. Prielgauskas taip
gi dalyvaus Amerikos lietu
vių kongrese Bostone birže
lio mėn. 27-28.

ŠVENTAS RAŠTAS - LABIAUSIAI PERKAMA KNYGA
Iš Romos gautą šv. Rašto Šen. 

Testamento I d. pirmieji įsigi
jo: kun. J. Bakšys, kun. A Ra- 
čaitis, kun. kelb. Pr. Valiukevi
čius. Ant. Ragelis. Ant. Sabalis 
ir Vai. Vitkus, šv. Raštas gau
namas sekmadieniais šv. Jurgio 
lietuvių parapijos žem. salėje 
nuo 10 iki 12:30 vai. p.p., lietu
viškų knygų koske.
Kruvinojo birželio minėjimas

Kruvinojo birželio minėjimas 
įvyks birželio 15 d., sekmadienį. 
Pagrindinę kalbą pasakys Ant. 
Klimas, profesorius iš Roches- 
terio universiteto. Meninę pro
gramą išpildys muz. P. Armono 
vadovaujamas choras.

Geras vaidinimas
Gegužės 11 vietos dramos mė 

gėjų būrelis suvaidino A. Rūko 
“Bubulio ir Dundulio” 3 veiks
mų linksmą nutikimą. Visi mė
gėjai artistai gerai atliko savo 
roles Gausiai susirinkusios lietu
viškos publikos jie buvo priim
ti nuoširdžiai, o režisorius And
rius Cieminis apdovanotas. Ben
druomenės vardu sveikino pirm 
VaL Vitkus. Pagrindines roles 
atliko: Br. Velminskas — Bubu
lio, ApanaviČienė Birutė — Ro
žės, jų dukters Radastos — Kl. 
Ruzgytė, Dundulio—J. Vaičys, 
jų sūnaus Dobilo—Košt. Mačiu
lis. viengungio Girdžiaus—VI. 
Malašauskas. šaltekšnio, vien
gungio—R. Kiršteinas. piršlio— 
VI. Keiba, našlės—M. Polinaus- 
kaitė ir muzikanta — Z. ši- 
paila. Dekoracijas pieše dailinin
kas Alfonsas Dargis. jo padėjė-

ROCHESTER, N.Y.

jas buvo Juozas Sodys; grimas 
—buv. Kauno teatro grimoriaus 
Stasio Ilgūno, šviesos—V. Staš
kevičiaus.
Kun. K. Balčys įdomus pamoks

lininkas
Gegužės 17 Įvykussiuose 40 

va. atlaiduose pamokslus sakė 
svečias iš Amsterdam. N.Y., 
kun. Kęstutis Balčys, kuris Ro- 
chesterio lietuviams yra gerai

pažįstamas, nes čia baigė kuni
gų seminariją. Pamokslus jis sa
kė lietuvių kalba. Pamokslai bu
vo parengti su atsidėjimu ir ge
rai sakomi. Parapijiečiai už tai 
jam širdingai dėkingi.
Mokykla pradėjo parapijos 50 

metų sukaktuves.
1906 spalio 14 šv. Petro ir Po

vilo draugijos visuotiniame, su
sirinkime buvo iškeltas sumany
mas steigti lietuvių parapiją.

(Nukelta į 7 psl.)

geras

valstybiniame Anadric pa
plibiir

Kaina

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

1158 East Jersey Street,

L,

J mo sukaktuviniai ir šiais metais Valdybos biuletenį, tam reika-

B.

K.

IKI 9 VAU. VAKARO

dvasiškiams, vietos

Tamst* rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

•J. PAKNYS 
Box 126, Thompson, Conn. 

Tel. Putnam—VValnut 3-2836

Conn.
yra' geriausia N. Anglijoj ieš-

susirinkimas, dalyvaujant
vietos vyskupui, aukštiesiems įstaiga, kun šelpia visus var- 

klebo- &an patekusius lietuvius te-

kar.tiems ramumo ir gero no-

~rd vūs n: iega mieji

Žuvingas ežeras. paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia

PRIE CITY SAVINOS BANK

atdaras ketvirtadie
Musu kainos vvrv rtrabužianis prasideda nuo 9.50 už pilną eitu'

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vasarvietė, gražiose 

gamtos apylinkėse, prie j Ana- 
dric ežero, Thompson,

VAN’S čfARAGE

209 N. Ogdcn Avenuc

Chicago, III. HA 1-3284

We pick-up and Dcliver, Hand- 
opcn

dideli 
laisvalaikiams kambariai; tele
vizija. žaidimai. Maudymasis

kr»uTuv^«* kalbama rusiškai, lenkiškai ir uk raini etiškai
KRAUTUVĖS atviros kasdien. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

ti.

S. BECKENSTEIN. Ine

ių-Angl:i ir
AnjJi.i-l.iMm iy

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Help stop sonsekss killing »»n 
oi ir highways. Drive safely 
yonrself. Insist on striet 
law enforcement f<>r vonr 
own protri tion. \\ork atlivHv 
with othrrs to support your 
local Safety Councll. 
Remenibcr—wh<-rc t raliu- laws 
■re strirtlv enforrcrlj dcathš 
go down. •

PtM.th'd in an tfnrt to «rre liirt 
ui rrth

Thr NtfttoMl Safety U 
Ikt C«vnrii

nams, visai miesto diduome- vynėje, Sibire, Vokietijoje, 
Lenkijoje. Tad kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio pareiga 
yra paremti tą kilnų darbą 
— dalyvauti gegužinėje.

Gegužinės pradžia 1 vai. 
p. p. Visi yra maloniai kvje- 
čiami dalyvauti Bus svečių 
iš Balfo centro — New Yor- 
ko. KL G.

• Žum. KL Prielgauskas, 
daugelio liet, laikraščių ben
dradarbis, iš Kanados atvy
ko Waterburin ir čia žada 
pasilikti iki šio mėn. pabai
gos. Dr. Petro Vileišio kvie
čiamas, ELI. P. padės atlikti 
paruošiamuosius darbus dip
lomatinių ir konsularinių at- 

Tai buvo jau surinkta lietu- stovų suvažiavimui. Suvažia- 
vių parapijos 99 nuošimčiai vimas įvyks pasaulio lietuvių 
užsibrėžtos sumos. Bet tai seimo metu New Yorke. Kaip

nei bei penkiems tūkstan
čiams dalyvių ir buvo pra
nešta žinia apie lietuvių pa
rapijos pasisekimą, kilo di
džiulės ovacijos ir plojimams 
nebuvo galo.

Spaudos atsiliepimai
Visa Sioux City spauda at

žymėjo lietuvių parapijos 
darbus nuoširdžiausiais, šil
tais žodžiais.

“The Sioux City Sunday 
Journal”: “Kaip didžiausia 
staigmena aukų rinkimo va
juje laikoma dvi mažos pa
rapijos: šv. Kazimiero, kuri 
surinko 29.000,00 dolerių, ir 
šv. Piano — 28,000,00 dol.”

• šeštadieninė lietuvių 
mokykla birželio 16 mokslo 
pabaigos proga ruošia eks
kursiją New Yorkan. Moks
leiviai turės progą pamatyti 
New Yorko zoologijos sodą. 
Kartu su vaikais vyksta tė
vų komiteto atstovai, dauge
lis tėvu lydi savo vaikučius. 
Yra nusamdytas specialus 
autobusas. Mokslo metų pa
baigos proga tėvai yra skati
nami vietoje pigių dovanų 
pirkti vaikams knygas, o 
ypač pasakas, kurios visų 
vaikų yra labai mėgiamos. 
Waterbury mielai skaitoma 
vaikams skirta pasaka “Gin- 
tarėlė”, kurią parašė žino
ma pedagogė J. Narūne, šį 
pasaka tikrai yra labai įdo
mi, savo dvasia grynai lietu
viška, nes ten pasakojama 
apie Palangą, jos žvejus ir 
etc.

• Dr. V. Žilinskaitė-Vilei- 
šienė Waterbury yra plačiai 
žinctia gydytoja ne tik lie
tuvių tarpe, bet ir svetimtau-

Wa.-:hing and polishini 
čių. K. G. every day and Svndays

Vilnones Medžiagos Lietuvon o 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

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

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, il^gru už pasiūtas sukneles 

Vilnones nuslžiasras iŠ ritinių ir atlaikas pačiom prieinamšausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

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

Visa. ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street, Neiv York 2, N. Y

TeleL GR 5-0163
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

buvo vajaus pradžioje, nes 
šv. Kazimiero parapija iš
kilo pirmoji iš visų, surinku
si faktinai 150 nuošimčių.

Vietos katalikų organas 
“Globė” kone kiekvieną kar
tą dėjo atvaizdus ir plačius 
aprašymus, keldamas aikš
tėn lietuvių nuveiktus dar
bus ir dėdamas juos kaip pa
vyzdį kitiems, o miesto va
jaus Biuletenis rašė: “Maža 
parapija vadovauja miestui. 
Vadovaujamoji garbė tenka 
šv. Kazimiero parapijai. Ke
turių parapijiečiu aukos do- apylinkių valdybų bendras pasi- 
vana pasiekė 33 procentus 
užsibrėžto tikslo, viso 10.000, 
00 dolerių, arba vidutiniškai 
kiekvienam minėtų asmenų 
po 2.500,00 dolerių. Kun. S. 
Morkūno pranešimas apie 
jo parapiečių bendradarbia
vimą yra tikras įkvėpimas, minėtos ribos i siu rėš rvtus, lai- 
kad jie bus arčiausiai jų tiks- komi II apylinkės nariais, tačiau 
1o jau pradedant vajų. Visų paliekant jiems laisvą apsispres- 
akys ir žvilgiai :krypsta J ti. kuriai apylinkiai jie norėtų

Kazimierą'’! priklausyti;

ABI APYLINKES RUOŠIASI LIETUVIŲ DIENAI
CLEVELAND, OHIO Pirmosios apylinkės valdyba,
------ siekdama našesnio darbo, Fe

liksą Eidimtą paskyrė vicepir- 
Ūke vasarvietėje, kuri yra prie n)in,'nku _ kultūriniam reika- 
Mayfield Road. Sutarta, kad lie
tuvių dieną rengia aviejų apylin
kių valdyoos, o gautą pelną 
skirsto taip: 1 apylinkės vald. 65 
proc. II apylinkės 35 proc. Lietu
vių dienos programai paruošti 
sudaroma komisija iš abiejų a- 
pylinkių atstovų.

Maišyto? ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wh«»lesaie» kainomis

Clevelando lietuvių bendruo
menės gyvenime reišminges- 
nu įvykių reikia laikyti neseniai 
įsikūrusi anuoji ap. ii..kė, api
manti naudosios ji »ių parapi
jos ribas, be gis naj^m j susirin
kime išsirinkusi valdybą jau pra
dėjo darbą. Kadangi dėl naujos 
apylinkės įsikūrtmu kilo kai ku
rių neaiškumų su piimąją apy
linke, tai buvo sušauktas abiejų

K and K FABRICS 
Elizabeth, N. J.

lam vietoje pasitraukusio Jau
nučio P. Nasvyčio. Vytautas Bra
ziulis valdybos pavedimu suda
rė prie apylinkės kultūriniams 
reikalams komisiją iš Petro Bal- 
čiūno, Edvardo Kamėno. Juliaus 
Kazėno. Zigmo Peckaus ir Vy
turto Raulinaičio.

tarimas. Pasitarime sutarta II Kadangi šie metai yra Lietu- Tame pačiame posėdyje su- 
apylinkės plotu laikyti šiaurinę vos nepriklausomybės atkūri- tarta užsisakyti JAV LB Centro 
Clevelando miesto dalį, o abiejų
apylinkių skiriamąją riba Eddy įvyksta pasaulio lietuvių kongre- lui visi valdybos nariai sudėjo 
Road (nuo Avon Lake kranto), sas, nutarta lietuvių dieną pra- po 1.00 prenumeratai apmokė- 
Foreshills Boulcvard ir Mayfield vesti įmanomai iškilmingiau, su 
Road. Lietuviai, gyveną už atitinkamomis prakalbosmis bei., 

menine dalimi. Programą pa- 
ruošti pavesta I apylinkės vice
pirmininkui Vytautui Braziuliui 
ir valdybos nariui Algirdui Bicl- 
skui. IT apylinkės pirmininkas 
P. Mikšys pasižadėjo savo atsto-

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Cleveiande — per pirmininką 
C Modestavičių 20 dol. auka pa
rėmė akademinio jaunimo lei
džiamą žurnalą Utuanus.

Adv. J. Smetona tą* patį žur-^kilmingos pamaldos Tame pačiame pasitarime ap-
Kun. S. Morkūnui sldabri- tarti ir Clevelando lietuvių die- vą | lietuvių dienos programos .

j-ę kunigy’sUs sukakti mk nes rengimo reikalai. Lietuvių komisiją paskirti artimiau.su lai- '"M parėmė 12 doL auka, 
nlnt Wrž*Uo 1 šv. Trejybės diena bus liepos 13 Diamond tu.

im. n. pilka
316 F. TJrradvvay

So. Itostrm 27, Mums.

artimiau.su
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NEW YORKO YANKEE§jĮpe- 
nedžeris Casey Stengei cu “pro
fesoriaus” kepure atsakinėja j 
klausimus apie sportą.

DARBININKAS

ą SPORTAS
APYGARDINĖS RIRMENYBĖS 

WATERBURYJE
šio mėnesio 21 ir 22 <LčL, ty. 

šeštadienį ir sekmadienį, Water-. 
būry, Conn., pravedamos Rytų 
Amerikos lietuvių antrojo rato 
apygardinės - pirmenybės. Kaip 
žinome, antrasis ratas apima 
lengvąją atletiką, lauko tenisą 
ir futbolą. Pirmenybės Įgauna 
ypatingos reikšmės, nes tik jose 
kvalifikavęsi dalyviai tegalės 
dalyvauti visos Amerikos ir Ka
nados lietuvių žaidynėse New* 
Yorke liepos 4 d.

Pirmenybių dienotvarkė
Birželio 21 šeštadienį lengvo

ji atletika 9 v., lauko tenisias 
2 v., futbolas — 3 vai., 8 v.v. di
delis šokių vakaras didžioje pa
rapijos mokyklos salėje.

Sekmadienį programa tęsia
ma iškilmingomis pamaldomis 
11 v. Lauko teniso varžybos bus 
pradėtos ir vėl 9 v. futbolas 1 
v., pirmenybių uždarymas 6 v.

Lengvosios atletikos varžy
bos vyksta puikiame Municipal 
Stadium. Lauko tenisas Fulton 
Park ir futbolas City Mills Lane. 
Rengėjai — Waterburio Ginta
ras ir Hartfordo Grandis, ben
dromis jėgomis nesantieji orga
nizacinę darbo naštą, turi tikrai 
sunkų uždavinį. Kaip paprastai, 
futbolas būdavo dėmesio cen
tre, bet ši kartą ir kitos varžy
bos skverbiasi pirmyn, žadinda- 
mos mūsų smalsumą.

Štai kad ir pas mus taip ap
leistoji lengvoji atletika, šį kar
tą žada duoti Įdomių kovų. Ypač 
bus Įdomu stebėti, ar jaunių es
tafetėje, pernai apygardinėse 
pirmenybėse dar laimėję New 
Yorko LSK. sugebės atsilaikyti 
prieš Hartfordo Grandį, kuri, 
kaip žinome, New Yorkui neda
lyvaujant, laimėjo meisterio 
varda Rochesteryje. Taip pat
įdomu bus pamatyti, ar vyru 50 Flaherty Way
klasėje broliai Leonavičiai iš So. Boston 27, Mass. 
Bostono sugebės išlaikyti pir- Pirmininkas
niaujančias pozicijas.

Lauko tenise pernykštis mei
steris Norkus turės didelio var
go. kad išlaikytų meisterystę 
prieš Kubilių iš Hartfordo. Taip

ROCHESTER, NEW YORK
(Atkelta iš 6 psl.) 

šiam sumanymui buvo visuoti
nis pritarimas ir čia pat nariais 
užsirašė 134. Vardas buvo pa
rinktas “Šv. Jurgio kankinio”. 
1908 sausio 12 ši parapija bttvo 
įregistruota valdžios ir vyskupi
jos įstaigose vardu “St George 
Tjthnanian Catholic Church”.

- delytė susižiedavo su Jonu Šiu- 
rila. Visi busimieji jaunavedžiai 
yra aktyvūs vietos bendruome
nės, skautų draugovės ir choro 
nariai.
VI. Sabaliauskienė pakelta į as-

H. W. FEJAALE

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

metais, kaip žinome, žaidybiniai 
yra visai smukęs. Gera pažan
gą padarę waterburiečiai gali 
visko tikėtis. Beje, neaišku vi
sai, kaip newyoritiečių ekipa iš- 
rodys. Apie paruošiamuosius 
darbus lyg nieko negirdėtume, 
o treniruotės juo mažiau. Poniš
kai nusiteikę, mūsiškiai Water- 
buryje gali patirti visokių neti
kėtumų.
• Taigi, apygardinės pirmeny
bės šiais metais žada būti įdo
mios. Tiesa, labai gaila, kad 
pirmenybių data susikerta su 
privačia skautų sporoj švente. 
Sporto vadovybė su rengėjais, 
deja, jokiu būdu oficialių pir
menybių nukelti negalėjo, nes 
žaidynės jau visai ant nosies. 
Priešingu atveju, niekas iš ry
tų apygardos žaidynėse negalė
tų dalyvauti. Daugiau kitą kar
tą.

Atletas

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas

paprastam jubiliejui ir todėl ge
gužės 25 šios paraĮnjos moky
klos mokiniai, vadovaujami sese- 

—rų-mokytojų, surengė viešą 50 
metų jubiliejaus minėjimą. Mo
kiniai pačių sukurtais vaizdeliais 
labai gražiai scenoje pasirodė. 
Jie pavaizdavo šv. Marijos pasi
rodymą Šiluvoje; be to, pade
klamavo visi ir atsikromis klasė
mis, padainavo lietuviškai ir an
gliškai. N. šlapelytė gražiai pa
pasakojo šios parapijos įkūrimo 
trumpą istoriją. -— • —

šv. Kazimiero minėjimas per 
radiją

Birželio 1 sv. Jurgio lietuvių 
parapijos mokiniai, vadovauja
mi seselių mokytojų Aurelijos 
ir Chrisostemos, lietuvių radi
jo programos metu gražiai pa
minėjo šv. Kazimierą. Visa pro- 

~ grama buvo atlikta lietuvių kal
ba. Lietuviškai pranešinėjo Al
dona Vitkutė, angliškai — Aug- 
Juodvalkis. Atsakinėjo lietuviš
kai: Laima Poškutė, Almis Jan
kus ir Algis Sabalis. Apie šv. 
Jurgio liet, parapijos 50 metų 
sukaktuvoes gražų pranešimą 
padarė Nijolė šlapelytė. Dekla
mavo: Šipailaitė, Al. Juodvalkis, 
ir padainavo Aurelija Balniutė. 
Visi choru padeklamavo “Mylėk 
lietuvį tą brangią žemę” ir tie 
patys padainavo: “Daug, daug 
dainelių”. “Ta mūs seselė”, 
“Leiskit į tėvynę’ ir k.
Kuriasi naujos lietuviškos šei

mos
Liepos viduryje išteka Aldona 

Arlauskaitė už Olio Algio. Rug- 
piūčio 2 Gražina Musteikytė, Na- 
zareth kolegijos studentė, ište
ka už inž. Prano Bilėno. DalėPo-

Vincas J. Kudirka

VI. Sabaliauskienė vietos Na- 
zereth kolegijoje jau dešimti 
metai dėsto dainavimą ir vokie
čių kalbą. Nuo birželio 1 jai su
teiktas asociate profesorės 
laipsnis. ŠĮ’pavasarį vieną jos 
dainavimo klasės studentė Chi- 
cagoje dainavimo konkurse lai
mėjo 2,000 dol. stipendiją stu
dijom pagilinti Italijoje, kitame, 
Pittsburgo dainavimo konkurse, 
pirmąją piniginę premiją ir eilę 
koncertų didesniuose Ameri
kos miestuose. Apie šią VI. Sa- 
balaįauskienės gabią studentę 
plačiai rašė vietos amerikiečių 

spauda, pažymėdama, kad jos 
dainavimo mokytoja yra VL Sa
baliauskienė, baigusi Vilniaus 
konservatoriją ir Vilniaus uni
versiteto humanitarinių moks
lų fakultetą. Be to, gilinusi sve
timų kalbų bei muzikinio meno 
ir dainavimo mokslus Berlyno 
ir Muencheno universitetuose.

— Sol. Janina Armonienė ir 
Vikt. Dirsienė savo automobi
lių nesenai grįžo iš Floridos, kur 
buvo nuvykusios pavasarinių 
atostogų praleisti ir pailėsti. 
Prie progos aplankė draugus ir 
pažįstamus.

— Tradicinė Rochesterio lie
tuviu diena Įvyks liepos 20 šv. 
Jurgio liet, parapijos patalpose 
ir kieme. Pelnas skiriamas Sibi
re ir Vokietijoje vargstantiems 
lietuviams, sb.—

SUMMER RESORTS

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

The Panorama Lcdge Invites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- I 
dack Mountains—with all modern ( 
conveniences—All Sportą and activ- 
ities — with exquisite food — Ali ! 
this and more at reasonable rates. i 
Write for Booklet "L”, Panorama 
Lcdge, 88 Riverside Drive, Saramac

ON LAKE KEZAR
Ideal Family Resort 

Directly on Lake
All facilities for Summer 
of Fun and Relaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
ing- meals. Friendly. in- 
formal. $42.50 to $60.00 
wėek including mėals.

Write for Folder.
ANTHONY SiCKLE, owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

SUMMER CAMPS

1 2-ROOM APT., $350 season;
3 3-room apts., $400 season. Large. 
All Utilities fumished,- 2 nūn. bath- 
ing, fishing, church. Directly on 
Route 213, High Falls, N. Y.

OVERLAND 7-9937

DISPLAY

STilhvelI 4-5875

RILEY BROS

REAL ESTATE

ISLAND PARK 
CATHOLIC AREA

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

GE 2-8749

INCORPORATED-

Our 75th Year 
Certified Bar re, VL Granite

MONUMENTS
Ror All Catholic Cemeteries 

48th St. and Laurel H iii Blvd. 
52nd St. and Oueens Blvd. 

Entrance to Calvary Cemetery

VVOODSIDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetery

Bronx Pkwy., Havvthorne, N. Y.

Norwood, Mass. 
Vice Pirmininkai

Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 

Futbolo varžybos vis tik, at- 50 Cottage Street, 
rodo, gali tapti įdomiausiomis. Norwood, Mass.
Čia,Waterburio Gintaras ir vėl Finansų Sekretorius 
bandys pastoti kelią New Yor
ko LSK. Varžybose dar dalyvau
jant naujai Įsteigtai Bostono 
Dainavos ekipai, galime susi
laukti visai įdomios konkurenci
jos. Neaiškų ar pasirodys Hart
fordo Grandis, pasišovusi sūda
nti futbolo komandą.

Dalyvaujant net keturiomis 
ekipoms, varžybos turės būti 
aštrios, nes tik viena ekipa te
galės dalyvauti žaidynėse New 
Yorke. Tur būt neapsiriksi
me išsitarę, kad dėl meisterio 
vardo čia kaposis ir vėl New 
Yorko LSK su Waterburio Gin
taru. New Yorkas dar pernai 
pirmavimo neužleidęs, šiais

pat ir moterų klaisėje laimėto
ja neaiški. • Kažin su kuo New 
Yorkas pasirodys šiais metais
varžybose?

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
VVaterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendiję 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

8

Pataisyk arba atnaujink į
savo namą

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

NIEKAD ANKSČIAU NESIŪLYTOS

NAUJAS STOGAS
(iki 500 kvadr. pėdų) $39.00

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

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

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

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),

£4

BANGA TELEVISION

■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi,
„ Darbas garantuotas, atsekamas

prityrusio techniko, pripažinto RCA.

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

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

TeL CHapel 6-1377

Republic 
Wine & Liųuor Store

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

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

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

dažymas ir

937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar is 
nuomoj ant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybiniu taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

$39.00Pagaminimas, įdėjimas, užraktas

MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-6781.

TEBŪVA ŠALTI KAMBARIAI ŠIĄ VASARĄ
IR MLH ŽIEMĄ, SUTAUPANT KURO

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK

PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS ( PAGAL U2SAKY- £ a

Didi ar maži. Laiptai, porčiai
Specialiai žema kaina visiems darbams tik šį mėnesį

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

| VIDINES DURYS
(Standartinio dydžio)

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI

Joseph Audrusis Insurance

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

KABARETAS

parengimams, susinu
kiniams, etc.

TeL EV 2-0586 (Prie Forest Are. stoties) Ridgevrood

Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai. rak., 
sekmadieniais — 1 vai p.p. Bgi 5 vai. rak.

87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21, N. Y.

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

$ Mes garantuojame vandens izoliavimo darbą (waterproofing) prie bet kokios rūšies pastatų

1 Pilame cementą į plytas (tuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo
2 cemento darbus.

I N SIJ LI U 0 K Naudojame tik geriausią medžiagą

Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti 

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Skambink EV 84781

HAVEN REALTY

TEL. AT 7-4477

1883 MAIHSON ST.

Baras, sale vestuvėms,

VYT. BELECKAS, savininkas

BROOKLYN 2
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F D N E R A L HOME

Kun. B. Gauronskas

PACIFIKE sulaikoma jachta, kuri nepaisydama draudimo plankė j Eniwetok—atominių bandymų 
vietą. Ji protesto ženklan plauke. Abu jachtos vairuotojai suimti. Vienas iš New Yorko — VVil- 

l:am Huntington.

BOSTON, MASS

Pabaltijo Valstibių Laisvės 
Komitetas •, 

sekmadienį, birželio 15, 
rengia Pabaltijo tautų trage
dijos — bolševikų okupaci
jos su visomis jos žiaurybė
mis minėjimą. Po pietų 4 
vai. šv. Patriko katedroje? 
Manhattane, bus pstmaldos, 
o 5:30 vai. vak. Town Hali 
(123 West 43rd St., Manhat-

BARASEVIČIUS ir SCNES 
F U N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

Knž. K. Kruliko paskaita
Redaguojamo didžiulio kul

tūriniai—istorinio veikalo “Lie
tuviai inžinieriai ir architektai” 
redaktorius dipL stat. inž. K. 
Krulikas birželio 13 d. 7 vaL 30 
min. vakare atletų klubo sve
tainėje, 1332 Halsey St. skaitys 
paskaitą apie liet, inžinierių ir 
architektų dalyvavimą laisvės 
kovose už Lietuvos ir kitų tau
tų laisvę 1792-1958 metų laiko- 
tarpyj. Paskaitos išklausyti kvie- 

' čiami visi lietuviai inžinieriai, 
architektai ir kiti šiąja tema be
sidomintieji lietuviai.

Liet. Vyčių
41 kuopa išrinko naują val

dybą: pirm. Diana Mockeliū- 
naitė, vicepirm. Gene Kar
pus, sekret. Antanas Mažei
ka, iždininkas Juozas Boley.

Tev. Leonardas Andriekus
grįžo iš rekolekcijų ir pradė

jo eiti ranciškonų vienolyno 
viršininko pareigas.

(Atkelta iš 4 psl.) 
ganizavęs klierikų būrelį mo
kytis lietuvių kalbos. Water- 
būryje ir Bridgeporte vika- 
riaudamas redagavo lietuviš
ką laikraštėlį. Daug skaito, 
turi nemažą biblioteką.

Jubilijatas yra steigęs vy
čių kuopas Waterbury, Hart
forde ir Ansonijoje, prisidė
jęs prie Alto ir Balfo steigi
mo. Ansonijos kolonija, kad 
ir nedidelė, surenka da.uk au
kų Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvių šalpos reikalam. Su
kaktuvininkas taip pat jau 
kelintas atvejąs yra keturių 
vyskupijų (Hartfordo, Brid-
geporto, Springfieldo ir Nor- 
wicho) Kunigų Vienybes pir
mininku. Jo parapijos patal
pos yra atviros įvairiem lie
tuviškiem susirinkimam.

šiuo metu planuoja staty
dinti mokyklą, yra nupirkęs 
už 8000 doL didelį žemės 
sklypą. Atremontuota bažny
čia už 5000 dol. šiemet pa
statyta Marijos statula, kai
navusi 1,500 deri. Parapija, 
kurią sudaro apie pustrečio 
šimto šeimų, skolų neturi; 
turi dar banke santaupų.

Sukaktuvininkas yra Hart
fordo kurijoje vyskupijos pa
tarėjas.

Dvidešimt penkerių metų 
sidabrinio jubiliejaus proga 
kleb. kun. Benetiktui Gau- 
ronskui tenka palinkėti ne
nuilstamai ir energingai dar
buotis tdįįau Bažnyčios, šio 
krašto ir mūsų tėvynės Lie
tuvos bei tautiečių labui ir 
stipriam sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Ant. Paliulis

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška 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

Ištremtųjų ir nukankintų-

FUNERAL HOME

Š a 1 i n s k a s

nis, AP 7-5975.

į- ■sy?

PADĖKA

<0

(Petrauskas)
>■>

NEWARK, N. J.

$

S

1
NAMU ADRESAS:

ir

Ieškomas penkių kambarių 
butas pirmame aukšte Cypres 
Hills, Ozone Parke, Woodha- 
ven arba Richmond HiU ra-

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Parduodamas namas
katalikiškoj apylinkėj. 3 mie

gamieji, 2 kambarių kitas bu
tas. Netoli parap. mokykla. $12, 
500. Telef.: GE 2-8749.

BrooMyn 8, N. N.
TH. APptezate 7-71*3

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Wi!liam J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

sant blogam orui, išvyka ne
įvyks. Visi skautai akademi
kai ir skautės kviečiami da
lyvauti. Informacijų galima
gauti pas Vytį Virbicką GL jonuose. Skambinti: V. Zele- 
2-5410.

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvay Station)
Woodhaven, N. Y.

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

TeL VIrginia 7*4499

ŽINIOS

NEW YORKAS

Visi maloniai kviečiami mi
nėjime gausiai dalyvauti.

šv. Patriko katedroje
birželio 15 d. 4 v. p. p. ren

giamos pamaldos už Lietu
vą. Kviečiami dalyvauti‘visi 
apylinkės lietuvių chorai ir 
jų chorvedžiai.

Liet. kat. darbininkų
klubo narių susirinkimas 

bus birželio 20 d. 8 v. v. An
gelų Karalienės parapijos sa
lėje. Valdyba kviečia visus 
narius dalyvauti, bus aptarti 
svarbūs reikalai.

Petras Velevas,
iš Keamy, N. J. uolus vi

suomenininkas, lietuviškų 
reikalų rėmėjas, Keamy 
miesto tarybos narys, šventė 
savo vedybinio gyvenimo 25 
metų Sukaktį, apie kurią Dar
bininkas rašė 38 nr., gegu
žės 20 d. šios sukakties pro
ga Petras ir Marija Velevai 
paaukojo Darbininkui 10 dol. 
Už aukų administracija nuo
širdžiai dėkoja.

MASPĘTH N. Y.
Kazimieras Kęstutis Vismi

nas baigė Montaną valstybės 
universitetą, gaudamas aukš
tojo laipsnio miškininkystės 
diplomą. Diplomo įteikimo 
iškilmės įvyko birželio 9. Tė
vai Antanas ir Teklė Vismi
nai buvo išskrydę į įteikimo

Kazimieras Visminas iš 
mažens buvo skautas, pamė
go gamtą, tad ir pasirinko 
sau profesiją miškininkystę. 
Būdamas rimto, ramaus bū
do ir gabus, Grover Cleve- 
land aukštąją mokyklą bai
gė aukso medaliu.

Dabar su juomi kartu 
džiaugiasi šeima, kad Die
vas padėjo jam atsiekti savo 
tikslo. Kazimiero tėvas yra 
vąrgoninku V. J. Atsimaini- 
mo parapijoje.

Sveikiname jauną profesio
nalą linkėdami jam naujoje 
profesijoje laimingo gyveni- 

organizuoja Vyties korpo- m°- (M-)

Salomėja Narkeliūnaitė, 
žurnalistė, birželio 15 iš

vyksta Į Europą. Aplankys 
Briusely pasaulinę parodą ir 
nuvažiuos į Lenkiją susipa
žinti su lietuvių gyvenimu.

Išvyka prie jūros

racijos New Yorko skyrius 
šį šeštadienį, birželio 14. Pro
gramoje bus atšvęstas finis 
semestri, sportiniai žaidimai, 
maudymasis, vakare — lau
žas ir pasilinksminimas. E-

Juozas Strimaitis,
iš Elizabetho, dienomis dirb

damas. vakarais studijuodamas, 
baigė Newarko inžinerijos ko
legiją ir gavo magistro laipsnį. 
Jis buvo baigęs karo inžinerijos 
mokslus Belgijoje.

ĮB 
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Apreiškimo parapijos
bazare buvo įvairių laimė

jimų. Knygučių premijas lai
mėjo: Elizabeth Sikorsky — 
200 dol., Albinas Gražiūnas
— 100 dol., Alfonsas Dzikas
— 50 dol., Al. Nassau — 50 
dol., P. Zakarauskas 25 dol., 
Kazimieras Dobrovolskis — 
25 dol., -Joe Costa— 25 dol., 
Harry Hovell — 25 dol.

Skautų tėvai,
kurie norėtų vykti j At

lanto rajono skautų tėvų su
važiavimą birželio 21-22 d. čl. 
Worcestery, Mass., informa
cijų daugiau gali gauti ir 
turi užsiregistruoti pas tėvų 
komiteto pirmininką B. Sval- 
boną, MI 7-4535.

Operetės choras, 
vadovaujamas M. Cibo, suti

ko dalyvauti LB New Yorko a- 
pygardos rengiamoje lietuvių 
dienoje — bendruomenės šven
tėje kuri įvyks birželio 29 gra
žioje aikštėje netoli Idlewild ae
rodromo.

Birželio baisių trėmimų 
aukos bus prisimintos birže
lio 14, šeštadienį, 7 vai. vak. 
šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia. Bus atitinkamos 
kalbos, meninė programa ir 
priimtos rezoliucijos. Visi 
gausiai dalyvaukime šiame 
skaudžiame minėjime ir pa
maldose už nukankintuosius. 
Pamaldos bus šv. Petro baž
nyčioje birželio 15, sekmadie
ni, 16 vai. ryto.

Kviečiame rašyti laiškus
Ryšiumi su tragiška birželio 

skaudžiųjų įvykių sukaktimi vi
si Bostono ir apylinkių lietuviai 
yra kviečiami rašyti anglų kalba 
tuo klausimu laiškus vietos di
diesiems dienraščiams ir žymis 
šios šalies politikos vyrams. Tą 
patį darys bostoniškiai latviai ir 
estai. Jaunimas prašomas akty
viai įsijungti į tą akciją, kuri yra 
svarbi ir reikšminga.
Amerikos lietuviu kongreso pa

rengiamieji darbai
vyksta sparčiu tempu. Suda

rytos komisijos renka skelbi
mus programos knygai, ruošia 
registracijos ženklelius. Atsto
vų registracija jau vyksta. Re
gistruojasi delegatai ne tik iš 
artimesnių, bet ir iš labai toli
mų vietovių. Kaip žinome, kiek
viena lietuvių organizacija siun
čia nuo 50 narių vieną atstovą. 
Jei kuri organizacija neturi 50 
narių, vistiek siunčia atstovą.
Šen. John F. Kennedy kalbės 

bankete
Jo kalbai skiriama ypatingo 

dėmesio. Banketui jau visi ruoš
kimės. Bilietai jau platinami ir 

- gaunami Vakauzų. Minkų, Ivaš
kų krautuvėse ir k. Bilietų kai
na vienam asmeniui 6 dol.

J.E. vysk, V. Padelstus
atlaikys pamaldas ir pasakys 

pamokslą prieš kongreso pra
džią penktadienį, birželio 27 d.,

8 vai. ryto šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Kviečiami 
visi kongreso dalyviai ir visi vie
tos lietuviai.

Solistai St. Daugėlienė ir 
St. Liepas

dainuos bankete birželio 28 d. 
Visa kongreso progama vy ks 
Hotel Statler.
Maldininkų kelionė j Kenne- 

bunkportą
Šv. Petro parapijos tretinin

kų brolija rengia maldininkų 
kelionę į Kennebunkportą pran
ciškonų vienuolyną, kur, pasi
meldę prie naujai pastatytos 
Liurdo grotos, galės Įgyti jubi
liejinius Liurdo atlaidus. Maldi
ninkai išvyks birželio 15 d. 1 v. 
p.p. nuo parapijos bažnyčios 
specialiu autobusu.

A.a. prof. S. Grinkevičiaus ir 
arch. A. Funko šeimos antka
piui Vokietijoje statyti

savo aukas-jau yra suteikę 
Bostono, Chicagos ir New Yor
ko liet, inžinieriai ir architek
tai. Paminklui statyti komisija 
laukia artimiausiu laiku atsilie
piant ir kitų vietovių inžinierių 
ir architektų. Paminklui pro
jektą daro archit. V. Adomavi
čius. Numatoma nebeužilgo pra
dėti ir statybą. Aukas siųsti ko
misijos iždininkui: E. Manys, 
16 Crockers La. W. Roxbury, 
Mass.

Me. lietuvius. Ji padainavo jiems 
Karoso, Banaičio, Kavecko, Ku
previčiaus, Kačanausko ir Šim
kaus dainų, akopanuojant jos 
vyrui muz. V. Adomavičiui. Kon
certą organizavo A. Maliauskas, 
o surengė šv. Roko d-jos salėje 
vietos SLA kuopa, kurios pir
mininkas yra J. Abaris. Klausy
tojų - vietos lietuvių, taip pat 
Rumfordo ir apylinkių buvo ne
mažai. Po koncerto buvo šokiai 
ir vaišės.

Krikštai
Gegužės 25 d. šv. Petro baž

nyčioje pakrikštytas Alfonso 
Mickevičiaus ir Jessie Douglas- 
Mickevičienės sūnus Petro ir 
Lauryno vardais.

Birželio 1 d. pakrikštyti:
Martyno Young ir Eleonoros 

Blažis—Young duktė Nancy ir 
Marijos vardais. Tėvai gyvena 
11 B St.

Russell Leach ir Birutės Gri- 
levičiūtės — Leach sūnus Rus
sell vardu. Tėvai gyvena 35 
Lawrence St., Dorchester, Mass.

Alberto Siauris ir Paulinos 
Lalis.— Siauris sūnus Kenneth 
ir Alberto vardais. Tėvai gy
vena 381 Center St., Dorches
ter, Mass.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborias-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Tet STagg 2-5043
Mattliew P. Ballas

ALB. BALTRŪNAS-B ALTON 
Reikalų VedSjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Laukiame Jūsų atsilankant į
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO IR “RŪTOS”

kultūros organizacijos rengiamus

Pavasario Koncertus ir Balius
ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 14 D. 7 VAL VAK.

t ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALfcJE
g 180 NEW YORK AVENUE, 
' ir savaitę vėliau —

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 21D„7 VAL VAK.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

NO. 5th IR HAVEMEYER STS., BROOKLYN, N. Y.
PROGRAMOJE: “Rūtos" radijo ansamblis išpildys K. GrigaĮtytės-Graudušienės specia

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

REŽISUOJA Juozas Boley-Bolevičius. Chorui diriguoja Alg. Kačanauskas. Šokėjams
vadovauja J. Matulaitienė.

BIRŽELIO 14 NEWARKE taip pat dalyvauja:
Elena Kepalaitė, žymi išraiškos šokio, menininkė.

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

UKRAINIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE. 
Šokiams gros ROMO BUTRIMO orkestras.

BJietų kainos: $2.00 ir $1.50 Studentams ir tik šokiams $1.25
JOKŪBAS J. STUKAS, Direktorius

y $ $ >•) i I
1 
v s i i

Jadvyga Adomavičienė Jurgis Stepšys (gegužės 27) 
su dainų programa gegužės 61 m. Velionis gyveno 503 Ge- 

31 buvo nuvykusi pas Mexico, ‘ niva Avė., Dorchester. Mašs.
Steponas Petrauskas (gegu

žės 28) 57 m. Velionis gyveno 
1 Pages Cort.

Ona šumilienė (gegužės 31) ' 
66 m. Velionė gyveno 43 Stel- 
man Rd., Roslindale. Mass. Nu
liūdime paliko 3 sūnus ir 1 duk
terį.

Paulina Kriaučiūnienė (bir
želio 2 d.). Velionė gyveno 
841 E. Second St Nuliūdime pa
liko vyrą ir seserį.

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse

Izabelė Zmajauskienė (gegu
žės 31) 82 m. Velionė gyveno 
40 Parly Avė., Jamaica Plain, ; 
Mass. Nuliūdime paliko 2 duk
teris. Palaidota šv. Mykolo ka
pinėse. '

J. B. S Ii alins-

Gegužės 10 mirė Simonas 
Stagniūnas, išgyvenęs 74 me
tus. Iškilmingai palaidotas ge
gužės 14 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios po trijų mišių šv. 
Jono kapinėse. Prie didžiojo al
toriaus mišias aukojo kleb. kun. 
N. Pakalnis, prie šoninių kun. 
J. Pakalniškis ir kun. A. Račkau
skas. Po mišių kleb. kun. N. 
Pakalnis tarė užuojautos žodį 
ir prisiminė velionies darbus 
bažnyčiai ir parapijai

Nuliūdusi žmona Ona ir duk
terys su šeimomis reiškia nuo
širdžią padėką kunigams už taip 
gražų ir iškilmingą palaidojimą, 
vargonininkui, šv. Vardo drau
gijas nariams ir visiems, kurie 
aplankė ar dalyvavo šermenyse, 
visiems už užprašytas mišias, 
gėles, visiems skausmo valando
je mus užjautusiems. Visiems 
esame labai dėkingi ir atsimin
sime savo maldose.

Nuliūdę: žmona Ona ir dūk- Į 
terys — Ona Adams. Marijona t 
Buyokas, Stella Stagniūnas 
Helen Scott su ieimoftiis.

Elizabeth, N. J.
žinomas aktyvus Elizabetho 

lietuvių kolonijos veikėjas P. 
Lanys prieš kuri laiką nusipir
ko Asbury Park N.J. 515 4th 
Avė. ( kampas Emory a. tele
fonas (PRospect 4-6034) va
sarnamį kuriame bus išnuo- 
muojami butai ir kambariai 
sezonui, mėnesiui, savaitei 
ir savaitgaliams. Yra ir vir
tuvė kuria galima naudotis.

Į Asbury Park iš New Yorko 
yra apie 50 mylių o iš Elizabe
tho apie 45 mylias. Susisieki
mas ypač vasarą labai gyvas 
ir patogus traukiniais au
tobusais bei mašinomis.

P. Lanys kaip toji rūpestingo
ji voveraitė ir darbščioji skruz- 
dėlaitė kruopščiai triusiasi va
sarnamy švarindamas ir 
puošdamas kad atšilus ir 
pradėjus atostogom čia gali
ma būtų priiminėti vasaroto
jus.

Lietuviai kurie savo atosto
gų poilsio bei kitu laisvu laiku 
neturi reikalo kur nors toliau ar 
šiaip kur važiuoti, čia irgi 
gali rasti malonią vietą pail
sėti pasideginti saulėje pasi
maudyti bei pasižmonėti. Lie
tuviams su lietuviu lygiai 
kaip ir pačiam savininkui 
lietuviui savaime aišku yra 
maloniau.

Taigi savi pas savuosius!
Elizbethictis.

: Stephen Brrdesjr.
ADVOKATAS

EVergreen 8-9740

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

ALBERT F. PETERS

Apdraudos ir knygvedybos 
patarnavimas

Federalinly. valstybes ir miesto 
taksy pildymas

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

Tel. VI 3-1477

da.uk

