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RAŠO ALMU SŽINIOS 16 LIETUVOSSašos naktiniai žygiai Kaune

ūžiami Rimkaus ir Baltušio 
“Diktantai ir atpasakojimai” 
pirmai ir ketvirtai klasei, Ron- 
kaus “Diktantai”, Dagėlos Ju-

POLITINE KALINE, nuteista 
25 metams, išbuvo Sibire pus
šeštų metų ir amnestijos dėka 
buvo paleista. Ji parvyko į Kau
na kur buvo praleidus jaunystę. 
Gavo padavėjos tarnyba buv. 
Rozmarino užkandinėje. Sovie
tinis preigūnas Saša įkalbėjo 
jai, kad gresia pavojus būti 
grąžintai atgal į Sibirą. Nuola
tinių vaišių ir. kyšių dėka pasi
sekė nulenkti pareigūną, kad 
jis pavojų pašalintų. Jis, taria
mai tai padaręs, norėjo atlygi
nimo.

mano širdis. Jis negalėjo ne- Duris atidarė šeimininkė. Kai 
pastebėti mano bičiulio, kuris jie pasakojo, kokis čia žmogus 
buvo taip pat grįžęs iš Sibiro. ’ ------ — -
Pradėjau baimintis, kad jis ne
patektų į Sašos nemalonę. Pas
tebėjo ir mano bičiulis, kad jis 
yra sekamas Sašos akių. “Kas 
per vienas tas individas?” sykį 
jis paklausė apie Sašą. “Kaip 
jo pavardė? Kur jis dirba?” Į- 
gnasinta neprasitarti, neatsaki
nėjau į tuos klausimus.

Taip įtampoje baigęse žiema, 
ir nieko ypatingo neatsitiko ...

Vieną dieną kaip papratai

įėjęs, šeimininkė atsakė: “Tai 
negali būti; pas mane gyvena 
tik labai padorus ir visų ger
biamas milicijos kapitonas. Nu
kentėjusioji nenurimo. Pakėlė 
triukšmą. Telegramą pasiuntė 
net Paleckiui, kuris jai asme
niškai buvo gerai pažįstamas. 
Pranešė milicijai. Bet milicija 
atsisakė jį areštuoti ir iš viso 
maišytis į tą istoriją. Vis dėlto 
nukentėjusioji iškėlė bylą. Ei
nąs tardymas. Tardytojas ir 
Sašos viršininkas prisipažinę. 

Tai buvo pykote Į Laisvę mano bičiulis, kuriam pasise- kad priešSaša jau ne vienas 
. • ... - - ** * = panašus skundas esąs paduotas.

Išaiškėjo ir Sašos žvejojimo 
metodas. Jis užeina pas foto-
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pasakojimą tęsia toliau*. •

Saša turėjo man nepaprasta pa
siūlymą—kad man daugiau pa
vojus negrėstų, aš turinti tapti 
jo žmona. Jis tada apsaugos 
mane nuo visokių pavojų. De
ja. atsakiau, mano širdis užim
ta. Nors aš jam labai dėkinga, 
bet • jis ir pats nenorės tokios 
žmonos — be meilės.

Bet jei taip. — kalbėjo jis 
— tai tas. kuriam priklauso 
mano širdis, žinodamas, kas ta
ve išgelbėjo, tikriausiai pasielg- 

„ tų taip, kaip anos žmonos vy
ras....

Mes peršiskyrėm. nieko nesu
tarę. Vėliau, gal ir per vėlai, 
pastebėjau, kad jis sekė mane 
ir žiūrėjo, kas gali būti tas, 
kuriam, jo nuomone, priklauso

PREZ. EISENHOWERIS. palydimas respublikonų komiteto pir
mininko Meade Alcorn, išeina iš viešbučio Washingtone. Viešbu
tyje buvo respublikonų vadų pusryčiai, kuriuose prezidentas kal
bėjo apie rinkimus, bet neprisiminė Sherman Adams bylos.

Laisvos kritikos Michailovas paklausė
“Grįžimo į tėvynę komitetas”, leista to pat autoriaus antra da- 

- kuriam vadovauja KGB genero- lis. Trečią dalį rašo šepkus. Au
las Michailov. leidžia laisvame torių kolektyvas ruošia “Užsie- 
pasauly gyvenantiem lietuviam nio literatūros” vadovėlį. Lei- 
“Tėvynės balsą”. Tas laikraštis 
susilaukė liet, spaudoj pasityčio
jimo dėl naivumo pigios propa
gandos. Paskutiniu laiku tas lai
kraštis pakeitė savo išvaizdą ir relionio ir Svetlausko “Atpasa- 
formatą. Ima daugiau rekla
muoti tik pozityvius kultūrinio 
gyvenimo laimėjimus Lietuvoje.

Tačiau ir dabar pasigyrimai 
laisvo pasaulio žmogui atrodo 
naivus. Pavyzdžiui: “Alytuje jau 
veikia 15 televizorių”, vadinas, 
televizijos apartų. Kai Ameriko
je dažna šeima turi net po du 
tokius aparatus, anas pasigyri
mas atrodo vaikiškas.

■ Koki vadovėliai Lietuvoje yra 
populiariausi

“Tėvynės balsas” 42 nr. skel
bia pasikalbėjimą su Jonu Vil
džiūnu, pedagoginės literatūros 
Vilniuje leidyklos vedėju. Jo pa
sakojimu, populiariausias vado-

kojimai” penktai — septintai 
klasei, Grigo ir Liberio “Lietu
vių kalbos žodynas”. Prano 
Naujokaičio ir Justo Martinai
čio “Lietuvių kalbos dėstymo 
metodika”.
Vilniuje lankėsi Vengrijos ku

nigai
“Tėvynės balsas” nr. 45 pra

neša tai, ko nebuvo pranešusi 
“Tiesa”. Esą balandžio gegu
žes lankėsi vengrų vyskupas 
Ėnre Chamvaš su keturiais ki-' 
tais dvasininkais. Vilniuje jie 
aplankė Aušros Vartus, šv. Te
resės, šv. Petro ir Povilo, šv. 
Rapolo ir Kalvarijų bažnyčias 
ir buvojo pas Vilniaus vyskupi
jos valdytoją vyskupą Julijoną 
Steponavičių. Balandžio 27 šv. 
Teresės bažnyčioje laikė iškil
mingas pamaldas. Kaune lankė
si katedroje. Vytauto- Karmeli
tų. Mykolo Archangelo (“T.B.” 
vengia žodžio. Įgulos), lankėsi 
pas Kauno vyskupijos valdytoją / 
kan. J. Stankevičių, Ciurlionies 
galerijoje. Katedroje laikė iš
kilmingas pamaldas, kuriose 
“dalyvavo didelis skaičius tikin
čiųjų”.

Lietuvoje neminėjo ir to
“Tėvynės balsas” nr. 43 mi

nėjo biologo Tado Ivanausko 
75 metines. Bet to neminėjo 
“Tiesa”, kur-yra skirta Lietuvo
je gyvenantiem. “T.B.” net pa
aiškino. kad mini jį. nes jis e- 
sąs žinomas ir užsienyje gyve
nantiem. Redakcija, kaip tik 
taikydama užsienyje gyvenan
tiem lietuviam sugraudinti, da
vė Ivanauskui tokį klausimą:

“Emigracijoje dabar gyvena 
eilė žymių lietuvių mokslininkų, 
buvusių jūsų universiteto ben
dradarbių. Ar jie atiduodami 
savo žinias ir gabumus sveti
miesiems. neskriaudžia tuo pa
čiu Tėvynės, savo tautos?”

Ivanauskas: “Lietuvių moks
lininkai. kaip specialistai, yra 
tėvynėje labai pageidautini, jie 
rastų čia sau darbo ir galėtų 
būti savo kraštui naudingi. 
Tiems mokslininkams, kurie 
vargsta dirdami svetur ir netu
ri galimybių dirbti savo pamėg
tą darbą vertėtų pagalvoti apie 
grįžimą namo. Deja, grįžimo ga
limybės ne nuo jų pareina ir 
jiems turėtų būti suteikta pa
galba”. Toliau Ivanauskas nusi
skundė. kad universitetas tebe- 
gaunąs iš vidurinių mokyklų 
jaunimą su "dar gerokai žemu 
bendrojo išsilaivinimo lygiu”.

Prie Ivanausko pareiškimo 
tenka pridurti: taip mokslinin
kų grįžimas, deja, ne nuo jų 
priklauso, jie galės grįžti kai 
okupacija bus pašalinta.

vedė. Vedė lietuvaitę iš Kėdai
nių. Apie ją man buvo pasako
jęs, kad tai esanti tų pačių 
“organų” tarnautoja. Sykį at
vedė net parodyti ir labai dar 
prašė, kad prieš išvykdama iš 
Kauno būtinai ateičiau atsisvei
kinti. Nuo tada ir neteko dau
giau matyti nei atsisveikinti 
Sašos. to mano “geradario”.

(b.d.) ,x. , - -
----------------------------------------- -velis esąs Ciplio ir Pupeikio

“Saulutė”. Ji susilaukusi 13 lei
dimų. Elementorių “ABC” para
šė Jurgutienė ir Tomkytė, ilius
travo Steponavičius. Vidurinėm 
mokyklom pernai išleido Ju
liaus Butėno vadovėli “Lietuvių 
literatūra”. Netrukus bus iš-

Jis turėjo gyventi iš pajamų, 
gaunamų šalia algos, iš savo 
aukų.

Saša tikriausiai nežinojo, kad 
man pažįstama jo odisėja. Jis 
ir dabar užeidinėdavo Į barą- 
tik būdavo vis be nuotaikos.... 
Bet Saša nebūtų buvęs teisin
gumo tardytojas ir milicijos 
mokytojas, jei nebūtų mokėjęs 
iš bėdos išsisukti. Pavasarį jis

kė laikinai gauti šiokio * tokio 
darbo, užėjęs nugėrė alaus ir 

*’es ėmė pasakoti dienos naujienas
- vakarykštį įvykį su viena dra- grafą ir įsižiūrėjęs į išstatytas 
mos artiste.... 
sibaigus. jau 
ko jai vienai 
ras negalėjo 
sitikti. Lukšio 
puolė kažkoks 
tamsiai mėlynu apsiaustu 
dutinio ūgio. Man net šilta pa- * 
sidarė: staiga stojo akyse Saša. 
Bet savo minties garsiai neiš
tariau. toliau klausydama pasa
kojimo. ... Moteris buvo įvilkta 
į tamsų kiemą. į sandėliuką, 
ant šieno. Vyras išsitraukė pei
lį. Jei šauksianti, jis juokų ne
krės. Be to, gatvėje laukia jo 
draugai. Užtenka jam 
švilpti ir ji pereisianti 
sų rapkas... Moteris 
maldavo. Sakėsi esanti 
Tegul jis pasigailįs bent jos 
kūdikio. Moteris buvo apypil
nės figūros, ir galima buvo jos 
pasakymu patikėti. Pagaliau ji 
išsitraukė iš rankinuko 200 rb. 
ir įkišo jam į kišenę. Tai la
biausiai ji įtikino. Vytas ją pa
leidęs ir pažadėjęs palydėti, kad 
kiti jo sėbrai jos neužpultų. 
Tegul tik gatvėje nešaukianti. 
Taip ir buvo.

Nuėjo ir tas nuotykis Į praei
tį. Jau gerokai pavasarį atėjo 
mano bičiulis ir nekantriai, su 
pykčio gaidele tarė: “Tada ne
sakei. dabar aš tau galiu pasa-

Spektakliui pa
po dvyliktos.te- 
eiti namo, 
atvykti jos 
gatvėje ją 
tipas —

nuotraukas, teiraujasi iš foto
grafė jam patikusios moters ad
reso. Paskui jau pradeda ją per
sekioti ir terorizuoti .... Buvo 
pastebėta, kad Saša visada ge
rai apsirengęs, bet savo algą 
visą deda į taupomąją kasą.

SPAUDA

BUVO DRAUGAS, BET AR NEBUS TOLIAU PRIEŠAS?
DIENOS VEIDAI

uostu prieš

1952

bernatoriiis. Atvyko su progra
ma. kurią Alžiro prancūzai lai
kė labai liberalia ir 
ją stojo.

tik su- 
per vi- 
verkė. 
nėščia.

Ar antroji Lietuva būtų ga
lima ir, jei galima, tai ar ji 
būtu Lietuvis?

Vy- 
pa- 
už- 
su 
vi-

sąs laikomas žvalgyboje tik mė
gėju. Tai jį įžeidė.

ir nuo tada jis pradėjo nu-

būtent: “Ar naujoje že- 
apsigyvenusieji lietuviai 
įkurtų Lietuvą, nors ma-

lietuvius profesorius taip 
nededa. Jie nėra izoliuoti 
didžiųjų komercinių cen- 
neturi savo bažnytinėsyhie-

"apgyvendinus lietuvius teri
torijoje, kurią supa iš visų pu
siu Afrikos,negru arba centra- 
linės Amerikos indėnu žemės, 
jie tenai greitu laiku virstu kuo 
kitu, tik ne europiniais lietu
viais!

cncikio|>edija vadina fašistine 
partiją, kuri vvkdė Anglijos.

PASISAKO 1)2 A VIR AI ) LIETI A ) IR PRIEŠ Jį

BRITŲ KAREIVIS stovi pasi
rengęs visokiems netikėtumams 
Nicosia mieste. Kipro saloje, 
kur tarp graikų ir turkų pasta
tytos barikados.

kyti. kas yra tas tavo gerada
ris: galiu pasakyti jo' vardą ir 
pavardę ir pridėti, kad jis gy
vena Maironio gatvėje, tokia
me ir tokiame numeryje" Dar 
labiau buvau nustebinta, kai 
jis toliau tęsė savo pasakoji
mą... Pasirodo, minėtoji artis
tė po kurio laiko vėl išėjo iš 
teatro su savo vyru. Staiga pa
stebėjo tą patį tipą apie teatrą 
slankiojant. “Žiūrėk. tai 
jis. tas pats” Jie pradėjo sek
ti. kur tas tipas eis. Atsekė į 
Maironio gatvę. Pasibeldė į tas 
pačias duris, kuriose jis dingo.

Drauge birželio 14 prof. K. 
Pakštas dėsto savo “pasaulė
žiūrą". Pagal ją dabartinė oku
puota lietuvių tauta mąžėja sa
vo skaičium — "man rodos, po 
kokius du procentus per me
tus. Tad išmirimas žengia ne
menku spartumu".

Vilčių į pasaulyje išsibarsčiu- tų gautas ar pirktas ir žemės 
sius 
pat 
nuo 
trų; 
rarchijos: neturi savų norma
lių mokyklų — tad ateitks kaip 
tautinis vienetas taip pat netu
ri.

Kas belieka? Autorius aiški
na taip:

"Mano mylimoji svajonė pa
silieka įkūrimas antros mažy
tės Lietuvos, labai toli nuo Ru
sijos, kuri mažas tautas naiki
no ir naikins prievarta ir gud
rumu. Rūpėtų, kad greites-

kūrimas praktiškai tėra tik sva
jonė.

2. Jeigu ir būtų surastas geo
grafas. surasti specialistai, su
rasti darbininkai ir ūkininkai, 
kurie ten sutiktų važiuoti, bū-

sklypas tai miniatiūrinei Lietu
vai. — samprotauja laikraštis. 
— tai kyla daug keblesnė prob
lema, 
mėje 
tikrai
Žiūke, bet tikrąj lietuvišką vals
tybėlę?

“Mums atrodo, kad čia yra 
stambiausia klaida dr. Pakšto 
utopijoje” Esą “lietuvių tauta 
tokia, kokia ji šiandien yra. pa
sidarė šimtmečių eigoje” geo
grafinės padėties ir kitų ypaty
bių įtakoje. Dabar.

niu laiku išaugtu energingas, 
jaunas, drąsus ir kiek avantiū
riškas geografas, kuris lietuvi ų 
tautos amžinybės klausimui ati
duotu savo jėgas, kad susibur
tu jūrininku, vienuoliu, agrono
mu, mediku, miškininkų, inži
nierių ratelis, pasiryžęs gelbė
ti šaunios tautos likučius, kad 
bent drąsieji išplauktų ant su
dužusio laivo skeveldros.... Iš
likęs branduoliukas atkurtų 
naujas gyvybes, naujas viltis ir 
naują džiaugsmą'

Prof. Pakštas turi galvoje 
žyduš, kurie ir diasporoje 
po Jeruzalės sugriovimo (70 m 
po Kr.) išlaikė savo tautybę. 
Bet žydai skyrėsi nuo kitę gen
čių bei tautu ne tiek savo et
ninėmis ypatybėmis, kiek savo 
religija. O lietuviu religija 
krikščioniška, kaip ir germanu, 
slavų ir kitu.

"Tai 'antrai Lietuvai būtų 
galima duoti 'Lietuvos' vardą, 
bet tik ji būtu tiek pat tikra 
Lietuva, kaip Sandūnuose prie 
Michigano ežero pastatytas va
sarnamis yra' tikroji Palanga".

Laikraštis pagrįstai kriti
kavo “ antros Lietuvos’ gali
mybe. tačiau paliko be jokio 
pagrindimo: savo optimizmą. 
Esą Pakštas buvęs per didelis 
pesimistas, manydamas, kad 
"laisvėje esančiu lietuviu pla
nai neras pritaikymo Lietuvoje 
gal dar keliolika metu" Laik
raštis sako, kad tokiam pesimiz
mui “nėra rimto pagrindo”. Tik 
savo optimizmui laikraštis pa
grindo taip pat nenurodo. Čia 
yra taip pat pati silpnoji kriti
kos vieta.

PIRMAS FOTO — Norvegijos 
karalius Olav V pirmu kartu 
leidosi fotografuojamas, perė
męs sostą (1955 rugsėjy). Da
bar- jam 55 metai, .

Chruščiovas sveikina fašistą, monarchis- 
tą, koliaborantą ir karo kurstytoją

Sovietų atstovas Vinogrado- prieš Sovietus ir “liaudies de
mokratijos" kraštus buvo su
kliudytas tik Prancūzijos komu
nistų partijos...

De Gaulle tai jėzuitų auklėti- giai susirastų tie visi ekonomi
nis, monarchlstas. klerikalas štai prekybininkai ir mestų sa- 

Taip yra atsiliepta apie de vo turimus darbus vardan tos 
Gaulle sovietinėje enciklopedi-* idėjos... laikraštis ir mano, 

kad tokios “antros Lietuvos"

vas perdavė Prancūzijos min. 
pirmininkui de Gaulle Sovietų 
nūn. pirm. Chruščiovo sveikini
mus Ta proga įdomu atvers
ti Sovietų didžiosios enciklope
dijos lapus, kuriuose rašoma 
apie de Gaulle.

"Gaulle. Charles, yra Prancū
zijos reakcionieriškos politikos 
veikėjas, generolas ir fašistų 
partijos lyderis”

De Gaule buvęs nacių koli. - 
borantas. kuris išdavęs prancū
zu patriotus vokiečiam: antrojo 
karo melu. Churchillio įsakytas 
sudaręs “laisvosios Prancūzi
jos" sąjūdi, kurios tikslas buvo 
pavesti pi ancūzu kolonkUincs 
pajėgas Anglijos imperializmo 
tarnybai:
' Prancu/.u Tanios Sambūri 
iltP.F.i. kuri de Gaulle sudarė.

Prancūzijos. Amerikos imperia
listu Įsakymus ir buvo remiama 
didžiausiu Prancūzijos ir Ame
rikos banku Tai buvo reak
cionierišku smogiku armija 
prįeš/prancuzų liaudį

Siekė paversti Prancūziją A- 
nierikos imperialistu satc^hi 
De Gaulle siekimas sukelti kara

Jacgues Soustelle birželio 14 
•išėjo iš de Gaulle kupinas pas
lapties. Nepasisakė, ar toliau jis 
bus generolo draugas, ar prie
šas. O iš Soustelle galima visko 
laukti, nes jis ir praeityje pa
darė daug ką. ko iš jo nebu
vo laukiama.
Ūkininko sūnus Jacųues ankš

ti išėjo į mokslininkus. Jau 20 _
metų jis buvo profesorius. Nu- fu. Nuo tada Soustelle palinko 
stebino visus savo dideliu pa- į konspiratyvų veikimą, 
mėginiu ir įsigilinimu i senų Bendradarbiaudamas su kitų

Kilęs karas rado Soustelle 
pietų Amerikoje. Ten jis buvo 
nuvykęs kaip Paryžiaus “žmo
gaus muzėjaus” direktorius. 
Nuo pat 1940 jis prisidėjo prie 
de Gaulle sudarė sąjūdį 1948 
je. De Gaulle jį įvertino ir pa
skyrė 1943 savo žvalgybos še-

Naujienos birželio 17 apžval
goje tokį maždaug klausimą ke
lia dėl prof. Pakšto svajonės. 
Ir laikraštis į tą klausimą at
sako maždaug taip:
1. Gal toks avantiūriškas geo- dingusių tautų kultūras. Jis su kraštų žvalgybom, pasijuto e- 
grafas ir susirastų. Bet jau var- žmona 1932-34 buvo Meksi

koje. Lėktuvu, kurį pats valdė.
arkliais, pėsti ir. anot paties
Soustelle, šliauždami jie pada- sistatyti prieš bendradarbiavi- 
rė 20.000 kl. Jie kasinėjo, ap- mą su amerikiečiais.
klausinėjo, tyrinėdami seniausių Išlaisvintoje Prancūzijoje, 
indijonų giminių Olomis ir Ra- Soustelle tvirtai laikėsi de 
candons likučius. Ir jo atradi- Gaulle — buvo jo informacijos.
mai sukėlė visuotinį susidomė- paskiau kolonijų ministeris. Kai 
jimą. de Gaulle sudarė sąjūdi 1948

Taip, jis tikras mokslininkas. R.P.F.. Soustelle buvo gen. sek r. ’ 
tyrinėtojas. Andrė Malraux jį Kai 1952 nuvirto Pleveno vy- 
pavadi no tiesiog moderniu riausybė. prezidentas buvo pa
mokslo riteriu vedęs naują sūdanti Soustelle.

Niekam neatėjo į galvą, kad Bet šiam nepavyko Mcndes- 
jis taps kada politiku. O taip France ji Įtraukė i Alžiro gu-

M R S. P. HOULIHAN. New York o miesto ^bfbliotekcs tarnautoja, 
kuri prižiūri senųjų ir retųjų knygų skyrių, rodo senų graviūrą 
tos pačios scenom, kuri pavaizduota Amerikos pavilionc Briuselyje. 
P.ivihono paveikslas, sukėlęs daug tciukįino. vaizduoja Amerigo 
Vespucci. kai jis išlipo Amerikos' krantan. Dailininkas bus pasi- 
Žturčjęs t senas knygas, piešdamas parodai paveikslą.

nutiko...
Grįžęs j Paryžių. Soustelle su 

tuo pačiu Mainius Įsteigė “In
telektualų sąjungą kovai prieš 
fašizmą ir karą”. Jis pasireiškė Bet reikėjo tik 1^55 rugpiū- 
k aršia s Ispanijos vyriausybiniu- čio 20 arabam išpjaun\prancū- 
kų. komunistinės valdžios, ša- zu darbininku grupę, ir Sous- 
liiūnkas; jis priešas kapitulinei- telle programa pasijuko kitu 
jai .Miunchene. Jis tipingas ano kampu — jis stojo ui karą At
laiko prancūzų "kairysis" vei- žire iki pergalės.
kojas.. . JLs parašė knygą, kurioje iro-

Ir kbm ateis į galvą, kad tas dūlėjo. kad Alžiro sukilėliai esą 
Markso šalininkas ims kada gar- "tarptautinio sąmokslo” ageie 
binti "Diktatorius". O nutiko ir tai. Ir daugelis parlamento na- 
taip rių Ino buvo Įtikinti

Užsienių politikoje, svarstant 
Europos saugumą. Soustelle rei
kalavo.

"pirmiausia surasti susiprati
mą su rytais.... Sąjunga su Ru
sija yra geopolitinė būtinybė 
Prancūzijai". Gana šaltai ir nei
giamai žiūrėjo į Vokietiją ir i 
Atlanto paktą, kurį jis laikė 
"amerikiečių išradimu".

Nereiktų betgi stebėtis, jei 
šiandien jis ir šiuo klausimu pa- 
su suktų visai priešinga linkme.

. m.
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prezidento žmona, gavo diplomą 
ir medžiagos rietimą. Ji talki
no vajui prieš sklerozę.

MOTĘPJP^ PASAULY
LIETUVOS ŽEMELĖ UŽGUITA KAIP NAŠLAITĖ

D1VCRSAS DĖL RINKIMŲ
Mrs. Sandra Sylverion norė

jo būti išrinkta į Jersey City 
miesto tarybą. Tam ji turėjo ge
rų vilčių, nes daug kas jos kan
didatūrą rėmė. Bet suskaičius , 
balsus, vieno pritrūko: jos vy
ro balso. Jos vyras, nenorėda
mas, kad ji sėdėtų taryboje, o 
ne namie, rinkimų dieną išėjo 
žuvauti. Kadangi jo balsas būtų 
nulėmęs, tai žmona rado jį kal
tą ir užvedė skyrybų bylą. Taip 
žmogelis ir sneišsisuko iš savo 
bėdos: nenorėjo turėti tarybi- 
ninkės, tai neturės nei seimi
ninkės.

TYLĖKITE IR TOLIAU
Mr. and Mrs. Simpson, gyve

ną Anglijoje, Birmingham mies
telyje, tebetyli jau penkti metai. 
Jiedu 1953 rugpjūčio 10 susi
barė dėl kelių šilingų. Susibarė 
ir užsikirto: vienas antram nė 
žodžio. Kreipėsi į teismą, kad 
išskirtų, bet teisėjas nuspren
dė: tyla yra gera byla, tad ei
kite namo ir dar patylėkite.

PERDAUG GRAŽI
Elvira Palmieri, jauna Romos 

signorina, iš penkto karto ne
išlaikė egzamino vairuoti maši-

• ną. Ji padavė skundą susisieki
mo valdybai. Skundą taip pa
grindė: “Aš žinau, kodėl neno? 
rimą man duoti leidimo vairuo
ti automobilį. Aš esu per gra
ži. Egzaminų komisija pakarto
tinai mane klausinėja, nes vy
ram malonu į mane žiūrėti, 
šeštąjį kartą aš ateisiu su kau
ke. Gal tai padės”, Ar tai pa
dėjo, dar nėra žinios, kaip ne
žinia, ar jos išmintis yra tokia 
pat graži, kaip ir povyza.

Nėra lengva suprasti gimtojo 
krašto gyvenimą net ir iš tų 
laiškų, kurie ateina iš paverg
tos Lietuvos. Laiškuose visko 
nepasakoma. Tiktai užuomino
mis nusiskundžiama dėl - sun
kaus ir skurdaus gyvenimo. Tai 
suprantame kaip trūkumą mais
to, rūbų, vaistų ir kitų reikme
nų. Skubame padėti siuntiniais. 
Jie laukiami ir jais pasinaudo
jama. Bet jie nuodą daugiau, 
negu randama siuntinyje. At
neša prisiminimus, meilę, už
uojautą ir ryšį. Iš daugelio pa
dėkos laiškų galima suprasti, 
kad tasai ryšys ir jų prisimini
mas yra labai brangus. Jisai 
rodo ilgėjimąsi laisvo žmoniš
ko gyvenimo, kurį mes turime 
ir kurio pavergtoje gimtoje ša
lyje nėra. Tai sunkiausia. Daž
nai lengviau pakęsti kuri me
džiaginį trūkumą, negu dvasios 
slėgimą. Ypač tai jaučia mote
rys.
• Moteris visa savo dvasia yra 
surišta su šeima ir namais. Na
mai yra jos karalystė, kurią ji 
saugo ir gina visomis savo jė
gomis. Galima suprasti, kaip jai 
darosi skaudu, ypačiai motinai, 
kai jos namai pasidaro nesau
gūs, svetimųjų puolami ir try
piami, tartūm kokia užeiga prie 
viešojo kelio. Taip yra pasida
rę pavergtoje Lietuvoje, į kol
chozus suvarius. Pirkios kilno

jamos, šeimos draskomos ir 
sklaidomos. Ką turi lietuvė mo
tina išgyventi? Ką ji turi dary
ti?

Kur tiktai galima, tvirtai lai
kosi senos sodybos, kad ir rei
kia toli plušti į kolchozo dar
bus. Ji nori išsaugoti bent ma
žytį gimtosios žemės sklypelį 
su trobele — savo gūžtą, kaip 
vanagų vaikoma paukštė. Sten
giasi išlaikyti ir senovę. Nors 
“lūšnelės menkos, — pasakoja 
viena liudininkė iš Lietuvos,— 
bet vis tiek priešais jas yra 
darželis. Kai kur stovi kryžius 
ir prie jų nuvytusių gėlių puokš
tė”. Jei tik galima, išlaiko

inas rūtų darželis, ir išlaiko
mas tikėjimas. Jisai — vienin
telė viltis ir paguoda.

Gruosdamosios, kad tas slo
pus gyvenimas amžius netruks, 
ne ką gali padaryti savo am
žiui prailginti. Sveikata ėdama 
sunkių sovietinės baudžiavos 
darbų kolchoze ir įvairiausių 
rūpesčių. Jei seniau pasilsėda
vo apeidama savo laukus ir na
mus, džiaugdamosi augančiu va
sarojumi ir priaugančia gyvu
lių kaimenėm, tai dabar širdį 
suspaudžia pažiūrėjus, kaip 
“Lietuvos žemelė... užguita, 
kaip našlaitė pas pamotę’.

Šv. Brigitos ženklas
Nedažnai pasitaiko, kad pro

testantiškas kraštas pagerbtų 
Katalikų Bažnyčios šventuosius 
Bet tokios pagarbos susilaukė 
šv. Brigita,, Švedijoje. 1941 jos 
garbei buvo išleisti pašto ženk
lai, dabar filatelistų labai ver
tinami. šv. Brigita buvo vedu
si, turėjo 8 vaikus, iš kurių vie
na duktė yra šv. Kotryna. Gy
veno 1303-1373.

KAIP KAS VERTINA
Vokietės moterys Australijo

je mėgiamos dėl jų švarumo, 
Kanadoje — . dėl darbštumo, 
JAV — dėl sveikatingumo, An
glijoje — dėl paslaugumo, O- 
landijoje — dėl kruopštaus šei
mininkavimo,. Italijoje — dėl 
vaikų meilės, Norvegijoje — dėl 
gražių dantų, Prancūzijoje — 
dėl didesnio ūgio ir stambumo.

Saulės atokaitoje Kalifornijoje

Švyturys vis skaidriau šviečia
“Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Pa
langą, pilis, piliakalnius ir kal
nus”. Tam tikslui skirtas birže
lio “Švyturys”, prirašytas ir su 
redaguotas Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų Brockton, Mass. Jų 

' pačių priemonėm ir atspaustas.

švyturys — Liet. Seserų In
stituto leidžiamas neperiodinis 
leidinys, skiriamas pateikti me
džiagos lietuvių k. pamokoms 
pradinėse mokyklose ir infor
macijai apie Lietuvą. Birželio 
(1958) numeris kaip tik skirtas
tai informacijiai, nes “mokslo Duota gausiai vaizdų ir pięši- 
metai jau baigiasi ir mokiniai nių, dainų su gaidomis, angliš- 
ruošiasi atostogom”, tad sese- ko ir lietuviško teksto, tautiniai 
rim sudaroma proga “praleisti šokiai (audėjėlė, uodas, blez- 
vasaros atostogas Lietuvoje” — 
rašoma įžangoje. “Žinoma, šiais 
laikais neįmanoma aplankyti tė
vų žemelę”, bet įmanoma ten 
nukeliauti mintimis ir aplankyti

CHRlS*yRE TRUMAN. 17 metų angM. paveržė teniso pasaulinį 
tempionnta iš amerikietės negrės Althea Gibson (k.).

dingėlė). Supažindinama su lie
tuvišku “giminės medžiu” — gi
minių ryšiai ir vardai ( tėvas, 
motina, vaikai, uošviai, svainiai 
ir tt.); nurodoma, kaip mokyti 
Įvardžių (Pronouns). Gale duo
damas angliškai vokiečio G. 
Starko liudijimas apie vysk. M. 
Reinį bolševikų kalėjime. — 
Brocktono seseris reikia pagirti 
už gražų darbą. (S)

PATS LAIKAS MOKYTIS....

NEI ŠIS NEI TAS
Pažiūrėjus į moters rankinu

ką, negali sakyti, kad pinigai 
yra vienintelis dalykas, kuris 
jas daro laimingas.

Daugumas vyrų nori, kad mo
terys juos mylėtų, jais žavėtų
si, juos linksmintų ir sugebėtų 
su mažom išlaidom didelius na
mų reikalus patenkinti.

Vestuvių dieną vyrai laikosi 
taip oriai, jog moterys mano, 
kad jie visą laiką tokie ir bus.

Europoje mergaitė teka, kai 
Įsimyli; Amerikoje — kai pasi
junta turinti tekėti.

&

KOLCHOZE Lietuvoje motina ir duktė atrenka bulves.

TRIJŲ MENESIŲ “MOTERIS”
Balandžio-birželio (1958) “Mo

teris”, pasidabinusi žalsvais vir
šeliais su baltais raštais ir gėli- 
kėm, akį nuteikia jaukiai ir mo
teriškai. švarus spaudos darbas 
(“Žiburių” spaustuvės), ryškios 
gausios iliustracijos, priderintos 
prie teksto. Tekstas įvairus ir 
šį kartą daugiau pačių moterų 
prirašytas.

Iš vyrų rašo tik kunigai: kun. 
Pr. Gaidamavičius (vedamuoju) 
apie dvasinę motinos pasiunti
nybę, kun. B. Pacevičius—apie

ir iš vysk. Fulton Sheen raštų 
imta apie vedusiųjų meilę. Pa
starąjį tiktų perskaityti visiem 
vyram, ne vien moterim.

Iš moterų savo “Moteryje’ 
rašo: Monika Indrišiūnienė — 
Moterys Lietuvai prisikeliant 
(rašyta Vasario 16 keturedešim- 
čiui, bet rašoma daugiau ligiVa- 
sario 16); L Miežinienė —Did
miesčio pavojai lietuviškam jau
nimui (filmai, komikai, “gengės’ 
draugystės ir k.); Stefanija Sta- 
sienė —Kame slypi moters ža- 

-----šv. Ceciliją ir religinę muziką, vumas “moters išsaugota vidinė
jaunystė ir dvasios žavumas nė
ra riboti senatvės); K.Keblins- 
kienė — Šių dienų lietuvė ka
talikiškoje akcijoje (tremties są-. 
lygose “mūsų tyko krikščionybė 
be Kristaus”); nepasirašiusioji 
— Motina ir duktė (“Laimingai 
ir sėkmingai perkęsti savo duk
ters brendimo amžių).

Dailiosios kūrybos teikia: E- 
lena Tumienė — Lietuvos Ka
ralienė (eil.) ir Joninių makti 
(baladė); Marija Aukštaitė, G r. 
Tulauskaitė, S. Bubulienė, ir Ja
nina Narūne—eilėraščiai, Van
da Ramunė — Senė ir senelis 
(beletr.).

Apžvalgoje: Moterų veikla pa
saulyje, Mergaičių kertelė. Ma
dos. šeimininkėms (Br. Pobe- 
dinskienės).

“Moteris” išeina kas trys mė
nesiai. Redaguoja Iz Matusevi
čiūtė. Leidžia Kanados L.K. Mo
terų Draugija. Adresas: 46 De- 
laware Avė. Toronto, Ont. Vie
no numerio kaina 75 et.; me
lam — 3 dol

• Prudencija Bičkienė, solis
tė, laimėjusi konkursą Ameri
can Opera Audition ir išsiųsta 
Italijon, birželio viduryje Mila
ne pradėjo darbą. Toscos opero
je ji dainuoja titulinę partiją. 
Bus pastatytos dvi operos Mi
lane: be to, dar gastroliuos Flo
rencijoje. '

• Worche$ter, Mass., Moterų 
Sąjungos 5-tos kuopos susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmąjį pirmadienį parapijos sa
lėje. Čia veikia ir Moterų Są
jungos choras, kuriam vadovau
ja Genovaitė Kaneb.

• Rožė Maziliauskienė, ilga- 
metų Mot. Sąjungos veikėja, 
atšventė 75 metų sukaktį. Ji yra 
viena iš organizatorių M.S. 49 
kuopos Chicagoje ir pirminin
kavo. Už nuopelnus 1949 pakel
ta į Moterų Sąjungos garbės na
res. Ji yra uoli lietuviškos spau
dos ir lietuviškų vienuolynų rė
mėja.

• Lietuviu Gailestinę Seserų 
Sąjunga organizuotai išsikovojo 
profesinės teises JAV-bėse. šio
je srityje daug pastangų padė
jo A. Macui kienė. šiuo m£tu 
sąjungai vadovauja Gustaitienė 
ir organizuotai yra šelpiamos 
sąjungos narės Lietuvoje ir Si
bire.

Mrs. Elsie P. Shulz, turbūt, 
vienintelė visoje Amerikoje, jei 
ne visame pasaulyje, yra se
niausia kolegijos graduantė. Ji 
šiomis dienomis užsidėjo kam
puotą kepuraitę ir gavo diplo
mą turėdama 70 m. Diplomą 
ji gavo nepigiai. Nuo 1954 me
tų važinėjo studijuoti įOhio val
stybinį universitetą kas
dien po 50 myŪų iš savo mies
telio — Galena, Ohio. Jos pas
veikinti susirinko 5 vaikai, 12 
anūkų ir 2 proanūkiai. Iš to

biznis, kuris nežino atoslūgio
Moteris stipriai veikia propa

ganda ir reklama,
kuria rūpinasi 2,600 bendro

vių. Penkių didžiulių kosmeti
kos bendr. “prezidentas” Max 
Factor dėsto: “Moteris, kuri ne- 
sidažo lūpų, atrodo viešumoje 
tartum ji būtų neapsirengusi”. 
Tai veikia. Dėl to dažomasi jau 
nuo 12 metų. Amerikoje gali 
rasti tik 5 proc. nesidažančių 
moterų. Tai tokia pat retenybė, 
kaip ant velykinio stalo nemar
gintas kiaušinis!

Kas nori nusidažyti, pasigra
žinti ir ypač atjaunėti speci- 
liam grožio kabinete,

turi praleisti visą dieną arba 
ištisą savaitę.

Viena diena Elzbietos Arden 
salione New Yorke kainuoja 
120 dol., o jos kurortuose (pav. 
Arizonoje) savaitė atsieina nuo 
400 iki 600 dol. Ar tai padeda? 
Šiek tiek, bet ne tiek, kad vėl 
pasidarytum jauna mergaite. Iš 
to tik pasidaro pinigo “grožio 
pardavinėtojai”. Iš jų yra gar
sios dvi moterys: Helena Ru- 
binstein ir Elizabeth Arden. Pir
mosios turtas vertinamas 100 
milijonų, antroji per metus su
kala 15 mil. Moterys juos su
deda, kad būtų gražios, arba 
vienos klijentės pasakymu: “ge
riau neprivalgyti, negu atrodyti 
senai.”

Ir kaip sena žmonija, taip se
nas yra ir moters pasigražini
mo noras.

Atoslūgis angliškai pasakc- 
mas recession, užkliudęs beveik 
visus verslus ir atėmęs daug 
kam darbą, sakoma, pamažu 
praeinąs. Tačiau jis nebuvo vi
sai palietęs vieno verslo, skirto 
moterim pasigražinti. Moterys 
nori būti gražios ir moteris no
rime matyti gražias. Iš to ben
dro noro yra išaugusi pramonė 
su šūkiu: “nėra negražios mo
ters, yra tik apsileidusios arba 
tinginės” Tiktai aišku, kas ne
tingi daugiau triūsti: ar pačios 
moterys apie savo veidą ir rū
bus, ar pasigražinimo priemo
nių gamintojai, kurie ir labiau
siai nusiminusiom parduoda 
"viltį būti dar jaunai ir gražiai”. 
O jeigu yra viltis, atsiranda ir 
pinigo, kad ir koks būtų atos
lūgis. Dar labiau: kai ieškai nau
jo darbo, turi būti ir graži, ir 
patraukli —tik tada patrauksi 
pinigo. O su pinigu vėl bus ga
lima truputį pasigražinti. Štai 
kodėl "grožio pramonė yra be 
atoslūgio; pramonė, kuri Ame
rikoje yra milžiniškai išaugusi 
ir dar auga.

Pasigražinimui tarnauja kre
mai, tepalai, aliejai, dažai, lū
pom teptukai, grožio salionai. 
estetinės operacijos, gimnasti
kos mankšta, dietikos kursai, 
maudymosi beseinai ir k. šioje 
srityje dirba šimtai tūkstančių 
žmonių ir tūkstančiai firmų. Iš
leidžiamos bilijoninės sumos pi
nigo. Praeitais metais (1957) tik 
tualeto reikmenim išleista 1.4
bilijono dolerių, šie gi metai - 

jau galima suprasti ir jos nūs- (recession) laikomi dar geresni, 
siskundimą: “man jau mažai Plaukų dažymui pačios moterys 
laiko beliko mokytis.... Supran- išleidžia 35 mil. dolerių, o gro- 
tama. kad mažai, nes ji pradėjo žiosalionam palieka — 200 mil. 
mokytis iš antro savo amžiaus Tų grožio salionų yra 110.000 
galo. Tačiau nevisi ir nevisos arba du kartus daugiau negu 
tai- galėtų padaryti.

(Tins)

VIENIŠŲ KLUBAS
Marisa Pazzi, Romos grafienė, 

prieš trejus metus Capri saloje 
įsteigė klubą nesurandantiem 
sau draugo ar draugės. O ne
suranda dėl to. kad viešumoje 
pristinga drąsos ir jaučiasi vie
niši. Grafienė tokius baikš- 
čiuosius periodiškai kviečia at
vykti į Capri bendrai iškylai. 
Tam drąsos pakanka, nes susi
renka savo dvasia artimi. Dėl 
to artumo priartėja ir prie al
toriaus. Tada vienuma pasibai
gia.

PERDAUG JAU VYRIŠKA
Miss Maureen Ryan, tiktai 17 

metų. Chicagoje pagarsėjo kaip 
plėšikų vadė. Ji vadovavo plė
šimui savo kolegijos, iš kurios 
išnešė daiktų už 4000 dol. Ke
turi jos bendrai — vyrai buvo 
tuojau sučiupti, o ji slapstėsi 
8 dienas. Pagaliau pasidavė po
licijai. Tėvai ligi teismo atsiėmė 
ją už 5000 dolerių. Jei kas dar 
abejotų, kad moterys nevisiem 
vyriškiem “žygiam” tinka, tai 
turėtų nuvykti į tos jaunos mer
ginos teismą.

vaistiniu.

Jonė Vingelaitė mo laikotarpiui! Juk mes (bent 
daugumas) šiaurės Amerikoj.

DU KONTRASTAI madą parodoje Baden-Badene. Vokietijoje. De
šinėje senoviškas graikiškas stilius, kairėje — moderniškas.

Tokią pasakų pasakoja ra
šytojas O. Svvctt Ma.-den savo 
knygelėje “Džiaukis gyvenimu’ 
' Kokia gyvenimiška ta pasaka 
ir kaip ji tinka mūsų materiali;-

BURTININKAS, KURIS MUMS NEŠA JAIMp
Buvo valdovas, kuris nepap

rastai mylėjo savo vienturti sū
nelį ir labai rūpinosi, kad jis tu skysčiu, vaikui padavė į ra n- kaip tas pasakos karalaitis, tu- 
būtų laimingas. Dovanojo jam kas žvakę ir liepė perskaityti, rim ar galim turėti visus gyve- 
viską. ką už pinigus galima bu
vo gauti. Tačiau jaunasis prin
cas buvo kažko nepatenkintas. 
Jis vis liūdėjo ir kažko ilgėjosi.

Kartą i rūmus atėjo burtinin
kas. Jis pažvelgė Į paniurusį 
vaiko veidą ir valdovui tarė:

— Galiu tavo vaiką padaryti 
laimingu ir jo raukšlėtą kaktą 
pralinksminti, bet už tai turėsi 
man brangiai sumokėti.

— Gerai, — tarė vakdovas.
— kiek reikės, tiek sumokėsiu.. 

Burtininkas nusivedė vaiką į 
atskirą tamsų kambarį, ant po
pieriaus lapo kažka parašė bal

Kad vaikui netrukdytų, burti- ninio patogumus, žinoma, to 
ninkas išėjo.

Žvakės apšviestos raidės pa
virto į gražų mėlyną raštą. Jis 
dabar perskaitė: “Kasdien pa
daryk kam nors malonumą*.

Princas paklausė to patarimo 
ir pasidarė laimingiausiu žino- 
gurnu.

mos pasiekėm per darbą. Ir dau
gelis dejuoja, kad per sunkų 
darbą. Bet mažai kas pagalvo
ja. kad yra kraštų, kur žmonės 
daug sunkiau dirba ir daug blo
gesnėse. net primityviose, sąly
gose. ir negali to patogaus gy
venimo. kokį mes čia turime, pa 
siekti. Ne tik negali jo pasiekt 
bet net negali žmoniškai paval 
gyti ar apsirengti. O kada su
serga. tai ir reikalingų vaistų ne
pajėgia nusipirkti. Taip yra mū
sų brangioje Lietuvoje ir Sibi-

(Nukelta j 6 psl)
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Sukaktis jaunimo stovokloje
šeštadieniais ALRK Federaci- MANCHESTER, MICH.

jos jaunimo stovykloje visada ————————
rasi dvi grupes žmonių: poilsiau- kopiąs profesūros laiptais dr. 
jančhis ir dirbančius. Nepeikti
ni ir pirmieji, kad savan lietu- 
viškan kampeliu nepatingi at
vykti, tačiau pagarbos verti tie, 
kurie atsižada saulutės spindu
lių ir skaidraus Spyglio vėsu
mos, o čiumpa kirvį, kastuvą, 
piūklą, dažų puodą, šepetį ir 
dailina, .gražina stovyklą.

Birželio 14 stovyklautojų na
mukai ypatingai buvo sujudin
ti. Lovos iškeliavo saulės vonių 
imti, o grindys apsiklojo dai
liom plytelėm. Nors ir sunkokai 
versdamies, stovyklos statytojai 
nutarė, kad miegamųjų švara 

. ypatingai svariu. Naujos grin
dys ir išdažytos sienos tiek sa
lėje, tiek namukuose teikia tik- 
ral gražų' vaizdą.

Būrys studentų, moksleivių ir 
šiaip paslaugių žmonių knibinė- 
josi apie lovas, priverždami 
šimtus atsipalaidavusių varžlių. 
Jų tarpe regėjau ir dr. A. Da- 
mušj, kantriai besidarbuojantį 
su atsuktuvu. Jis juokavo, kad 
jo rankos pasidarė pūslėtos. Ne
žinojo jis. kad tą dieną skelbtas 
ateitininkų linksmavakaris buvo 
tik priedanga jo 50 metų sukak
čiai paminėti. Tai sužinojo 
tik už gražia papuošto stalo at
sisėdęs ir jau gerokai drauge 
su šimtu Detroito ateitininkų 
bei jų artimųjų pasigardėjęs šei
mininkių išradingumu.

Detroito sendraugių ateitinin
kų pirmininkas J. Valukonis, iš
davęs “atominę paslaptį”, kal
bėjo apie sukaktuvininką, ypač 
atkreipdamas jaunesniųjų dė
mesį į dr. A. Damušio ateitinin- 
kiškąjį kelią. J. Mikaila kalbė
jo 30 m. draugystę prisiminda
mas. Regėjo jį Kaune mokslei
vių ateitininkų sąjungos pirmi
ninko pareigose, vėliau Kauno 
studentų ateitininkų vadovybė
je. Visur jis buvo veiklus, pa
reigingas. sugyvenamas. Jį mė
go ne vien ateitininkai. Gabus ir

deracijos vicepirmininko jauni
mo stovyklos reikalams parei
gose. Be to, sukaktuvininkas y- 
ra mielas ir dažnas paskaitinin
kas jaunimo, studentų stovyklo
se studijų dienose, suvažiavi-

A. Darnusis vienok randa dar 
laiko ir visuomeniam bei poli
tiniam veikimui. Jo pasišventi
mas savai tautai ir kraštui .iš- muos. Tai pastebėjo net jau- 
ryškėja ypač okupacijų metais. 
Jis vienas iš centrinių slapto 
pasipriešinimo vadovų, vienas 
iš svarbiųjų 1941 birželio suki
limo plantuotojų ir vykdytojų^ 
Ir Vilko steigime dr. A. Darnu
sis atliko svarbių uždavinių. Vo
kiečių kalintas 10 mėnesių, vos 
tik iš kalėjimo išleistas, nusil
pusia sveikata dr. A. Darnusis 
stoja vadovauti lietuviškai gim
nazijai. Atvykus j JAV, jis iš
renkamas Ateitininkų Federaci
jos vadu, porą metų regim jį 
ALRK Federacijos pirmininko 
pareigose, dabartinėj metūA- 
teitininkų Federacijos Tarybos 
pirmininko poste ir ALRK Fe-

DR. ADOLFAS DAMUšIS.

niausią sveikintoją G. Bajorū
naitė.

Dr. A. Darnusis, dėkodamas 
už sveikinimus, prisiminė, kad 
jis iyg ir savaime buvo įtrauk
tas į veiklos ratą ir kad dirb
ti buvę smagu tada, kada juto, 
jog yra daug pasiaukojusių žmo
nių, norinčių dirbti ir dirban
čių.

Sukaktuvininkui buvo įteikta 
graži lietuviška koplytėlė.

Tų pačių vaišių metu moks
leiviai ateitininkai apdovanojo 
knygomis 3 šiemet gimnaziją 
baigusius kuopos narius: Vytenį 
Damušį, Juozą Mikailą ir Arūną 
Udrį. Pastarasis ypatingai gerai 
mokėsi, kad net gavo Fordo sti
pendiją 4 metams.

ALRK Federacijos jaunimo 
stovykloje nenaudojami alkoho
liniai gėrimai. Jau tretį kartą šį 
pavasarį buvo pasilinksminta ir 
visus kartus ir nuotaika, ir dai
na. ir šokis 
džiaugsmingi.

Dar savaitė, 
gės jaunučiais, 
su sukaktuvininku džiaugsimės, 
kad geri darbai neša gražius 
vaisius: džiaugsimės, kad vis 
daugiau žmonių supranta stov- 
vyklos reikšmę ir aukojasi jau
nimo labui.

VALTYS Jaunimo stovyklos Spyglio ežere. Ir jos laukia vasarotojų. Nuotr. V. Valaičio.

buvo skaidriai

ir stovykla kle- 
o mes drauge

P. Natas

Jubiliejines Marijos šventės dalyviams
Nuoširdžią padėką reiškiame 

visiems dalyvavusiems jubilie
jinėje Šiluvos Marijos šventėje 
— Nek. Pr. švč. Marijos seserų 
rėmėjų seime, gegužės 25 Put- 
nam, Conn. Nepaprastai džiugu 
buvo matyti taip gausiai susi
rinkusius, nebojant nepalankaus 
oro. Tai tik dar labiau parodo

| Jūsų gilią meilę Marijai.

garbei, žmonijos bei mūsų tau
tos gerovei. Kiekviena Jūsų au
ką, kaip sakė prel. P. Juras, neš 
šimteriopus procentus Viešpa
tyje. Tačiau mes nepaprastai 
esame dėkingos jau čia žemėje, 
nes Jūs savo parama ir aukomis 
tampate mūsų visų darbų ir 
nuopelnų dalininkais—bendra
darbiais kelyje į Dievą.

PASISAKYMAS DEL KOLEKTYVAUS PASISAKYMO

• Connecticuto valstybės uni
versitetas išleido 75-tąją laidą 
ir Įteikė diplomus 1772 baigu
siems. Labai džiugu, kad diplo
mus gavo ir būrys lietuvių. Iš 
Hartfordo ir apylinkių universi
tetą baigė Pranas Bernotas. Ge
diminas Dragunevičius. Kazys 
Campė. Sigitas Laukus ir Vytau
tas Pileika — visi baigė inžine
riją; humanitarinius mokslus 
baigė Rimvydas Krisčiokaitis. 
Universitete kai kurie studijavo 
ir kariškus mokslus. Iš jų antro - 
lietenanto laipsnį gavo’G. Dra
gunevičius ir r. Krisčiokaitis. 
Šią vasarą industrijos adminis
traciją baigs Jonas Kronkaitis. 
gaudamas ir antro leitenanto 
laipsnį.
• Liet. Rašytoju Dr-jos valdy

ba dvejiems metams perkelia
ma i New Yorką. Septynerius 
metus išbuvusi Chicagoje. LRD 
valdyba atsisakė kandidatuoti - 
tolimesniam terminui ir pasiūlė 
nariams balsuoti už New Yor
ką. Bostoną ar kitą kurią vieto
vę. Balsavo 54 nariai. Balsų ti
krinimo komisija (J. Augustai- 
tytė- Vaičiūnienė. J. švaistas- 
Balčiūnas ir St. Tamulaitis) pa
tikrinusi vokus, rado šiuos duo
menis: už Nevv Yorką pasisakė
33. už Bostoną 15. kiti susilaikė 
arba balsavo už kitas vietoves. 
LRD nariai kartu buvo prašomi 
pasisakyti, ar jie patenkinti LR 
D vadovybės veikla, ar ne: 34 
pareiškė esą patenkinti. 7 nepa
tenkinti. 13 nepareiškė nuomo
nės. Netrukus rašytojams bus 
išsiuntinėti balsavimo lapelai su 
kandidatais į LRD valdybą, re
vizijos komisiją ir garbės teis
mą.

kuriamais tėvynės vaizdais".... 
Tas perdėtas šnekėjimas straips
ny užima gana svarbią vietą.

Kūrybinio impoteniškumo vi
sada ir visur, buvo ir bus. Jis 
nebūtinai dangstomas apeliavi
mu i patriotinius jausmus tėvy
nės vaizdais. Dangstymasis pa
triotiniais jaumais mūsų neap
gauna: mes lengvai atskiriame 
grūdus nuo pelų. x

Kūrybinis impotentiškumas. 
man rodos, šiandien labiau mėg
sta slėptis po vakarietiškos-kul
tūros. egzistencializmų ar kito
kių izmų šydu, čia sunkiau, 
bent šiuo metu, atskirti grūdus 
nuo pelų.

Baigdamas savo pastabas, no
riu jas suvesti i tris punktus:

1. šešiasdešimt žmonių parei-

Labai keistas straipsnis—ko
lektyvus pasiakymas — buvo 
išspausdintas “Darbininke” (bir
želio 1O dienos numery). “Nau
jienose" birž. 10. “Drauge” 
(birž. 14). Atrodo, pasiųsta vi
siems laikraščiams.

Straipsnis geras. Nebūtų jis 
nė keistas, jei tai nebūtų kolek
tyvus susirūpinimas “mūsų kul
tūrinio gyvenimo klausimais, 
kurie nekartą buvo atskirų as
menų keliami”. Tų asmenų bal
so esą. nebuvę paisomą. Aš drįs
čiau abejoti. Bet ne tai svarbu.

Svarbu, kad po šiuo straips
niu pasirašė net šešiasdešimt 
žmonių. Tokio balso gal jau rei
kėtų paisyti?. Na. to tai neži
nau. Bent man didesni įspūdį 
daro pasirašiusiųjų pavardės, 
negu straipsny išdėstytos min
tys.

Straipsnio pavadinimas, gali
ma sakyti, baisus: “pasipriešin
kime kultūriniam nuosmukiui”. 
Bet pasirašiusieji nėra tokie bai-

penkiasde-

nėra nau
jau senos:

Baigusieji ir jų tėvai renkasi

Leonardas Žitkevičius

LIURDO GROTA
Šokiams Įėjimas — 50 et.

Biknaitis

Šeštadienių vakarais
PARDUODAMA

f; 
•b

ligonis.

Sekmadienių vakarais
Straipsnis perdėtai šneka apie Stovyklai komendatu bus Al- 

kūrybini impotentiškumą dangs- gis Žemaitaitis iš Waterburio. 
tomą “apeliavimu į partio- Smulkesnes informacijas šu
tinius jausmus tėviškės laukų teiks MAS Rytų Apygardos 
mgių gubomis, iš atminties at- Valdyba greitu laiku.

8:15 vai. žvakių palaiminimas. '!! 
procesija ir rožančiui; gretoje 
pamaldos. palaiminimas švč. j! 
Sakramentu. Uurdo vandens pa- 'ji 
laiminimas, specialios maldos už Į

į;> j Kennebunkporto pranciškonų !i 
vienuclyne esančią

S ’ ■ “ Maloniai kviečiami dalyvauti 
ir kaimyninių apylinkių lietu
viai.

kiekvieną šeštadienį ir sekma- j; 
dienį Pcr birželio, liepos, rug- J 
piūčio mėnesius.

mažojoje salėje kavos puodukui. 
Tuo pačiu metu prasideda links
mas šokiu vakaras.

Su nuolankiu dėkingumu ir 
malda.

N. Pr. Švč M. Marijos 
Seserys

!J 7 vai. šventoji valanda prie j
{» įstatyto švč. Sakramento, rožan- ;

. į}: čins, Marijos himnas, palaimini- j
f* mas.. '

NEW HAVEN, CONN.

| MALDININKŲ 
KELIONES

•Į Ypatingai dėkojame J. E. 
•i vyks. V. Padolskiui, aukojusiam 
jį šv. Mišių auką, pasakiusiam pa

mokslą ir patikėjusiam mums 
saugoti Šiluvos Marijos garbin
gą vėliavą bei šiltais žodžiais 
drąsinusiam ir toliau dirbti. 
Kun. dr. V. Balčiūnui, prel. Pr. 
Jurui, kun. dr. V. Cukurui’, kųn. 
St. Ylai. kun. R. Krasauskui, vi
sai praėjusių metų rėmėjų cen
tro valdybai, skyrių valdyboms, 
ypač pirmininkams, ir visiems 
rėmėjams — bendradarbiams, 
kurie patys dalyvavo ar savo 
auka mus aplankė.

Pilnam mūsų dėkingumui iš
reikšti trūksta žodžių, todėl pa
vedame Jus ir Jūsų reikalus 
dangiškajai Motinai. Iš tiesų, 
Jūsų aukos neina kuriam nors 
žemiškam asmeniui, bet per Ma
riją — Viešpačiui, nes mes kaip

sus. Tai rašytojai, dailininkai, 
muzikai, teatralai, intelektualai, 
įvairūs kultūrininkai — visuo
menei žinomi ir pagarbos ver
ti vardai. Tai asmenys, turį sa
vo nuomonę. Kaip čia dabar iš
ėjo, kad kiekvieno jų nuomonė 
sutapo su visų kitų 
šimt devynių?

Straipsnio mintys 
jos. Gal net labai
ir nepriklausomoj Ljetuvog bū
ta kultūrinio nuosmukio ir pasi
priešinimo jam.

Nesakau, kad nereikia prieš
intis tam nuosmukiui. Sutinku 
su šia straipsnio mintim: “Kiek 
kenkia piktos niekinamosios kri
tikos, tiek yra kenksmingos ir 
egzaltuotos panegirikos." Su
tinku ir su tuo. kad partiniai
motyvai neprivalo mumyse nu- škė vieną nuomonę, 
stelbti lietuviškosios sąžinės. ~ Mano nuomonė truputį ski- 
„ . , , riasi nuo pareikštosios.Bet nemanau, kad musu spau- f. .........i o • 3 Negaliu tikėti, kad ir tieda butu labai nusmukus. Prie- -r> - visi sesiasdesimt butu visiškai smgai. ji dabar pakilus. Prie jos.... , r . .... vienos nuomones,pakilimo daug prisidėjo nau

jieji ateiviai, neišskiriant nė tų 
šešių dešimtų, pasirašiusių pa
sipriešinimą nuosmukiui.

Kad padėtis nėra tokia baisi, 
netiesiogiai pripažįsta ir pasi
rašytojai: "Nesame dar tiek nu
skurdę. kad jau nebūtų nieko 
kito likę, kaip nebeskirti tikro
jo laimėjimo nuo mėgėjinio 
bandymo".

Mes tai skiriame. Todėl mum 
nėra baisus nė pietizmas lietu
viškiems siužetams. Pietizmas 
nėra kultūrinis nuosmukis. Nuo
smukis tik visoks dilentantiz- 
mas.

Š. m. birželio mėn 28 d. 7 
vai. vakare Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Nevv Haven. 
L.B. Valdyba rengia., baigusiam 
šiais metais vidurinį ir aukšt. 
mokslą, lietuvių jaunimui pa
gerbimą.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ
Rytų Apygardos, stovykla bus 

Kennebunkporte. Alė., pas Tė
vus pranciškonus nuo rupgpiū- 
čio 10 iki 24 d. Keletą metų iš 
eilės stovykla vykdavo Mariana- 
poli pas tėvų marijonius. bet 
senoji vieta dėl remontų šie
met užimta. Dabar atsirado ga
limybės stovyklą surengti pas 
tėvus pranciškonus. Tad atšau
kiama praeitame Darbininkonr. 
buvusi žinia, kad stovyklos ne
bus.

Siuvykla ikraučio biznis > par- 
duod una su visais Įrengimais. 
40 metų išlaikyta. lietuvių gy
venamoje vietoje, netoli bažny
čios. Parduodama už labai pri
einamą kainą. Savininkas yra 
priverstas parduoti dėl senat
vės. Geras siuvėjas ikriaučius) 
gali pasidary ti gražų uždarbi ir 
pragyvenimą. Kreiptis į savinin
ką: Jonas Pauplis, 1234 Wash» 
ington St., Norwood, Mass.

vienuolės viską paaukojame giLUVOS MARIJOS VĖLIAVA atvežta ii Romos, nešama Nek. Pr. sc- 
Dievui, viską 'darome skirta jo serų vienuolyno rengtoje šventėje.

---------------------- ---------- ------------

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI
SKELBIA
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■ IŠKILMINGOS SV. MIS1OS 11 VALANDĄ
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ą SPORTAS
FASKO ŽINIOS .

Pabaltiečię sporto pirmenybės
Komandinės lauko teniso pir-

kurios turėjo įvykti

teniso sezono, ati-krautęlauko 
dėtos 
data bus pranešta vėliau. Teniso

Individualinės Lauko teniso ir 
plaukymo pirmenybės, numaty
tos rugpiūčio 9-10 Detroite, lat
viam' pageidaujant, atidėtos ir 
manomos pravesti rugpiūčio 
16-17 ten pat šias varžybas tu
rėjo pravesti irgi latviai, bet jų 
vykdymą perėmė lietuviai.

Futbolo turnyras numatomas 
rugpiūčio 30-31 ir rugsėjo 1 
Chicagoje,—kaip buvo sutarta 
anksčiau, bet dar negavus iš. es
tų galutinio atsakymo, padėtis 
lieka neaišku , .
Pabaltiečių Sporto Federacijos 

vadovybė
Federacijos vadovybę 1958 

metam perėmė latviai. Komite
tą dabar sudaro: pirm. V. Bau- 
manis, sekr. I. Dumpis, lietuvių 
atstavai A. Bielskus ir P. Petru
lis, estų — E. Roost ir K. Velle- 
nurm. Sekretoriaus adresas: I. 
Dumpis, 504 N. Leamington 
Avė. Chicago 44, III. Pereitais 
metais vadovavo lietuviai (dr. 
A. Nasvytis ir A. Bielskus).
"Sporto žinių' administracija 

Chicagoje
Nuo birželio 15 “Spurto ži

nių” administracija perkelta į 
Chicagą. Administratorium suti
ko būti Jeronimas Gaižutis 
(8459, So. Paulina, Chicago 20, 
III.). Ligi šiol administratore bu- 

"vo St. Juodvalkytė Clevelan- 
de. Perkelta dėl to, kad Chica
goje yra ir “Sport žinių” re
dakcija.

Fasko vadovybės rinkimai
Fasko dabartinė vadovybė sa

vo kadencija baigė birželio 15. 
Nauji rinkimai skelbiami rugsė
jo mėn. Rinkimų komisiją suda-

BERMUDOJE buvo jachtų lenktynės, kurias laimėjo Carieton 
Mitchetl, ii Annapolis, M<L, jacht “Finisterre”. Lenktynes buvo 
laimėjusi ir 1958 m. ' ' ----- « .......

Juodos vėliavos futbolo turnyre
švodijon.. birželio pradžioje 

suvažiavo 15 valstybių futbolo 
rinktinės. Prie jų prisidėjo pa
čių šeimininkų rinktinė. Visi 
stojo rungtis dėl pasaulinio mei
sterio.

Pirmajam žaidynių ratui da
lyviai buvo suskirstyti į 4 gru-

grupėje turėjo sužaisti po 3 
rungtynes, kad paaiškėtų dvi/ 
stipriausios komandos tolimes
nei kovai Pirmajam kovos ratui 
jau pasibaigus, turime tokius 
rezultatus.

1 Pirmoje grupėje žaidė vo
kiečiai, argentiniečiai, čekoslo- 
vakai ir airiai ( iš šiaurinės to 
krašto dalies.) Vokiečių rinkti
nė, ginanti meisterio vardą, 
pirmąją dieną įtikinančiai įvei
kė argentiniečius (3:1) ir praė
jo pro vieną kliūti, kurios la
bai bijojo. Iš kitų dviejų rung
tynių išėjo lygiomis (2:2), bet 
vokiečiam to pakako prasiverž-.

duos geresnę proga laimėti ir 
antrajam ratui kvalifikuotis, 

protestavo. Į tai nebuvo kreip
ta dėmesio. Tiek Valija, tiek 
vengrai įveikė Meksiką ir abi 
rinktinės surinko po 3 taškus, 
nes ir jų tarpusavio susitiki- 

___  mas baigėsi lygiomis (1:1). Tad 
Kekviena rinktinė* Sv~o teko VaJiia ^mėjo

(2:1) ir pateko į antrą ratą. Tai 
tikrai netikėtas reiškinys. Ne
nuostabu, kad į tas rungtynes 
atsilankė tik per 2,500 žiūrovų. - • 
Jų tarpe buvo vengrų pabėgė
lių, kurie demonstravo prieš 
Nagy sušaudymą. Policija įsiki
šo į prostesto pareiškimą, pri
versdama vengrus‘nuimti juo
dus kaspinus nuo savo vėlia
vų.

4. Ketviriajai g. upei skirta 
daugiausiai dėmesio, nes jai 
priklausė 3 favoritai — brazi
lai, anglai ir rusai. Prie jų pri-

-• (Nukelta į 8 psl.)

Liet Gen. konsulato ieškomi asmenys
Andriejus, Romanas, sūn.

Vincento
Aušrotas, Matijėšius, iš Cyč- 

kų km., Alvito vai., Vilkaviš
kio ap.

Bemat, Oskaras ir Robertas, 
ir kiti, sūnus Juliaus, gyveno 
Ratine

Briaunys, Jonas ir Vilemas, 
sūnus Kazio, iš Kurėnų k. Tau
jėnų v., Ukmergės ap.

Čirvinskas, Juozas, g. 1907 m.
Dauginas, Stanislovas ir Ta

das, sūnūs Tamošiaus
Genys, Stasys, sūn. Juozo. Jo 

tėvas buva kilęs iš Skiržėmių 
k., Sartininkų v., Tauragės ap.

Grigas, Domininkas, sūnus
Jono, iš Maulių k., Pagirio vai., 
Ukmergės ap.

Griška, Domininkas, sūn. Juo
zo

Inkrataitė, Danutė, iš Gutkai- 
mio k.

Jakniunas, Albertas, baigė
. JMažeikių gimnaziją 1933 m., 

ir studijavo mediciną
Jakštas, Ignas ir Petras, sū

nūs Jono
Jankauskas, Kazimieras, žmo

na Papikaitė,* Juzė, sūnus Ka
zimieras

Januškaitė, Antosė, išvykusi 
iš Kauno, dirbusi Kauno “Au
diniuose”

Jovaiša, Jeronimas, Jovaišai- 
tė, Bronislava, ir Jeronimo duk
tė Jadvyga

Kapickas, Jurgis, sūn. Jono, 
iš Bakšėnų k., Salamiesčio par., 
Vabalninko v., Biržų ap.

Kazakevičius, Andrius, sūn.
Mykolo, iš Barsukynės k., Mari
jampolės ap.

Klevečka, Jonas, sūn. Jono 
gim. Bįįūdžių k., Panavėžio vai., 
1914 m. birželio 24 d.

Kubilius, Antanas, g. 1917 m.
Viliušių k.
Kunigonis, Juozas, sūn. Myko

lo, iš Pakužės k., Veiverių vai.
Linius, Adomas
Mankus, Viktoras, sūn. Juozo,
Miknevičius, Antanas, žmona

Mačiulytė, Michalina, vaikai An
tanas, Edvardas, Stasys, ir Sofi
ja

Milkintas Jonas, sūn. Jono
Noreika, Stasys, gimęs 1926 

m., spėjamai buvęs Londone
Paliauskas, Petronėlė, ir vai

kai Stasė ir Vladas
Patkevičius, Kasparas
Petkunas, Antanas, ir Petku- 

naitė, Petronėlė, vk. Jono
Petkutė - Barkauskienė, Ma

rijona, d. Kazimiero
Petrauskas, Alfonsas ir Vin

cas, sūnūs Romano
Petreikis, Stanislovas, sūn. 

Kazimiero, iš Rapšaičių k., Ku
lių parap.

Poška, ar Paškevičius, Kazi
mieras, iš Kailinėlių k., Grin
kiškio vai., Kėdainių ap.

Rakauskas, Konstantinas ir 
žmona Zofija, išvykę į Kanadą

Rašinskas, Boleslovas, sūnus 
Jono, iš Lygainių

Rukštelienė - Grabauskaitė, 
Marcijona, iš Plaušinių fc, Gir
kalnio parap., Raseinių ap., ir 
dukterys

Ruskiutė - Mušalskienė, Ma
rė (buvusi Venškauskienė), iš 
Smilgių kaimo

šalašavičius, Adomas, iš Tur- 
galaukio k., gyveno Detroite, 
Michigan

Savačenskis, Kazimieras, sūn. 
Aleksandro, gim Mažeikiuose

šelkevičius, Feliksas ir Juo
zas, sūnūs Onos '

Šimonienė - Braziulytė, Gra- 
silė, ir sūnus Šimonis, Leonas

Skačkauskas, Jonas, sūn Sta
nislovo, g. 1920 m.

Talutis, Paulina, d. Jono ir 
Onos, gyveno Baltimore, Md.

Toliušis, Juozas, sūn Juozo, 
g. 1918., Pittsburge

Vaitkevičius, Jurgis, iš Grau
žų k., Raudondvario vai.

Ieškomi arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

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

BANGA TELEVISION
i Sav. V. ZELENIS 1

3428 FULTON STREET TELEFONAS--
BROOKLYN 8, N. Y. APplegatę 7-0849

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
' ■ TELEVIZIJOS APARATAI, i

J HI-'FI FONOGRAFAI, w i
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė RecordersL, i
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

ii Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
1 Dubas garantuotas, atsekamas

i prityrusio techniko, pripafiuto BCA.

i DARBO VALANDOS: Kaddien iki 7 vat vak. i
Z Pirmadieniais iki 6 vaL vak. i

TALARS K I
F U N E B A L. HOME 
LATOOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

EVergreen 8-9794

ro garbės 'teismas. Rimkimai tis pirmąja savo vieta. Dėmesio 
vykdomi korespondentiniu bū- ver^. ka^ vokiečiam savo 
du. Dabartinė Fasko valdyba to- priešininkus teko vytis, nes pir- 
liau eina pareigas, pasiremda- įvarčiai krito, jų vartus, 
ma vasario 1-2 visuotinio šuva- Tai rodo vokiečių patyrumą ir 
žiavimo Rochesteryje nutarimu, ryžtą. Argentiniečiai Įveikę ai

rius (3:1), turėjo .nusileisti čeko- 
slovakam (6:1) ir iš tolimesnių 
varžybų iškrito. Buenos Aires 
dėl to įvyko demonstracijos: 
akmenimis buvo apmėtyta Fut
bolo Sąjungos būstinė ir iškul
ta eilė langų, čekoslovakam 
pirmąją dieną teko nusileisti ai
riam (0:1), Kadangi abi rinkti
nės surinko po lygiai taškų, tai $ 
turėjo persirungti. Reguliarus £ 
laikas persvaros neparodė. Lai- ę 
ką pratęsus, laimė nusišypsojo * 
airiam (2:1) ir jie praėjo į 2 | 
ratą.

2. Antroje grupėje prancū- G 
zai ir jugoslavai surinko po ly- s 

Faskas gų taškų skaičių, bet dėl gėrės- jg 
nio įvarčių santykio prąncū- © 
zam atiteko pirmoji vieta. Jie 1 

Kas norėtų skelbtis Uarbininke, įveikė Paragvajų (7:3) ir nuga- g 
prašomas skambinti ' Įėjo škotus (2:1), bet turėjo nu- Q

G Lenmore 2 — 6916 sileisti jugoslavams (2:3). Gi šie | 
su škotais ir Paragvajaus rink- Ž

| Pataisyk arba atnaujink
Sportinių taidynip medaliai

su lietuvių tautinėsRyšiui 
olimpiados 20 metų sukaktimi 
yra padaryti gražūs bronziniai 
medaliai. Medalių projektą pa
ruošė dail. V. Raulinaitis. Me
daliai bus duodami vm sporto 
žaidynių pirmųjų vietų 1 ir 2 
rato varžybų laimėtojam.

Patikslinimas
VUI sportinių žaidynių 2 ra

to programa papildoma jaunių 
• šuoliu į aukštį su kartimi. Be to, 
patikslinama, kad vyram pas
kelbtas 400 yd. plaukimas lais
vu stilium turi būti 440 yd.

i

a

savo namą

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

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

NIEKAD ANKSČIAU NESIŪLYTOS

NAUJAS STOGAS
(iki 500 kvadr. pėdų)

Sensacingos kainos |
GALITE MUMIS PASITIIUm B

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 apžiūra- I 
jimas ir įvertinimas, be jol^io įsipareigojimo. Telefonuok: EV 8-6781 |

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals- 
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiŲ perlaidų (Mo- 
ney Orders)^

Kreiptis —

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI
Didi ar maži. Laiptai, porčiai

Specialiai žema kaina visiems darbams tik -šį mėnesį

VIDINES DURYS
ly.g!0",iS -i'111* (Standartinio dydžio) 

3:3) škotam dar teko nusileis- & J
ti Paragvajui (3:2). Prancūzai i 

___ _________čia iškrėtė staigmeną, nes iki 1< ON LAKE KEZAK & t o
Į Ideal Family Renort

— i ' Oirectly on Lake J Ali faoUitios for Summ-r 
<,f Fun and R<d»xation. 9*"* Comfortablr roms, tempt- llBk-.Inu rneal.*.' Fri»-ndly.- in- 
formai. S42.M to $60.00. 
M-fofc incHiding

for- fiMPr.
ANTHO1UY SICKLE. owner-n>gr.

North Sutton, N. H.

SUMMER CAMPS
Pagaminimas, įdėjimas, užraktas $39.00

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

HAVEN REALTY
Jošeph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA A1YL, WOODHA1’EN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

pačios paskutinės minutės ne
buvo ryškaus jų vaizdo. Dėka Valome garu (steamcleaning) mūrinius pastatus,
garsaus jų žaidėjo Kopa, vis į Sulaikome vandenį, kad nesiveržtų į jūsų namus,
dėlto gerai pasirodė. Gi Fon- Ž .
tai ne. vienas iš prancūzų žaidė- R Mes garantuojame vandens izoliavimo darbą (waterproofing) prie bet kokios rūšies pastatų 

- jų, pasiekė 6 įvarčius. Tua nei ■ Pilame cementą į plytas (tuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo 
vienas kitas dalyvis negali pa- 1 cemento darbus.

,■ . .i. ■!—.■■ ■»■ ■ ■ iTi .ii. . i .-.-w sigirti.

; SlephcnBredesJr3

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak., 
. sekmadieniais — 1 vaL p.p. figi 5 vaL vak.

PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS ( PAGAL U2SAKY- 
3. Trečioje grupėje susilauk- H MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-6781.

t ADVOKATAS' t švelniu netikėtumų, švedai, ■ 
į ~ - | laimėję šios grupės varžybas, 2

37 SheridM Avė. jau po antrų rugtynių kvali- R 
Brooklyn 8, N. N._ p fikavosi tolimesniam ratui. Tai S

Tei. APpiegaie 7-7083 i vienintelė komanda, laimėjusi £
pirmąsias 2 rungtynes. Nugalė- R 
ję Meksiką (3:0) ir vengrus (2:1) g 
kurie turėjo žaisti be susižei- jį 
dusio garsaus Hidegkuti. šve- 
dai su Valija tepasiekė lygiųjų | 
(0:0). Tiesa, švedai paskutiniam g 
žaidimui išleido keletą atsargi- R 
nių, norėdami geriausiem savo | Praž^ ANTANO 
žaidėjam leisti pailsėti. Vengrai M 

-kurie bijojo, kad Valiiai tai

TEBŪVA SALTI KAMBARIAI ŠIA VASARA 
IR ŠILTI ŽIEMA. SUTAUPANT KURO

I N SULIKO K Naudojame tik geriausią medžiagą

Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti

t

s S i

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
i 
š 
i

William J.JJrake*
_ Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK
Skambink EV 84711
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KABA B K TAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms, .
parengimams, susirin- f

kimams, etc. ?
1888 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9686 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood
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