
Maskva atakavo vakarus grasinimaisŽENEVOJE

AMERIKOS HERTERIS

TITO IR MASKVOS PASLAPTIS

LIETUVA IR
VATIKANAS

SOVIETŲ GROMYKO

VOKIETIJOJE
čiovas.

BLOGA IR GERA AMERIKOJE

mirė.

DE GAULLE MOTERŲ PUSĖJE

Chvrchillis aišk’nes Ei-

taręs (nes tai
vo siūlymai).

Ar Titas pykstasi su Maskva 
tikrųjų, ar tik akis dumia?

Maskva turi pretenzijas, kad 
konferencijoje dalyvautų ir Če
koslovakijos bei Lenkijos atsto
vai. Tokias pretenzijas pareiš
kė ir Jugoslavija. Jeigu nebus 
išvengta Lenkijos ir Čekoslova
kijos, tai Prancūzija siūlys ir 
Italiją. Tam reikalui jau ir Ita
lijos ministeris laukia Ženevo-

GEN. KONSULAS J. BUDRYS

ANGLIJOS LLOYDAS

ta. įdomiau patirti, ką pats 
maršalas Chruščiovui siūlė ir

Pontificio” kuris yra orientaci-

Krikščionys darb:ninkai

— Lietuvoje J. Paleckio pa
vaduotojais išrinkti Baltušis ir 
Matulis, o nauju “užsienių rei-

AMERIKOS TVIRTI ŽODŽIAI 
IR NUOLAIDŪS DARBAI

VAKARAI KALBA APIE TVIRTUMĄ, BET VIS IEŠKO KOMPRO
MISŲ IR DAR GALIMŲ NUOLAIDŲ

vietiniai siūlymai turi būti pri
imti.

Po spudos kokonados gegu
žės 10 Gromyko pareikalavo 
jau, kad konferencijoj kaip 
pilnateises narys dalyvautų ry
ty Vokietija.

Vakarai ne, bet ir taip.
Vakarai atsakė, kad nesutin

ka su Gromyko reikalavimu. 
Vakarai sutinka, kad rytų Vo
kietija dalyvautų kaip patarė
jas, bet tik ne kaip pilnateisis 
narys. Veltui Anglijos ministe
ris Lloydas bėgiojo pas Gromy
ko; tas vis nenusileido. Ir pra
dėjo tada nusile’sti Vakarų

PRANCŪZIJOS MUR1VILLE

Feldmaršalas Mongomery pa išspręsti Berlyno klausimą, pas- 
sipasakojo N.Y. Times apie sa- kui kitus. Siūlė vakarų Berlyną 
vo kelionę j Maskvą ir pasi- (ne visą Berlyną!) pavesti Jung-

Austrijos katalikų laikraštis 
“Die Furche” paskelbė sensa
cingą, labai konkrečiais davi
niais paremtą straipsni apie 
santykius tarp Maskvos ir Jugo
slavijos. Esą raketines bazes 
Jugoslavijoje rengia sovietiniai 
specialistai. Rengęs tokias ba
zes Čekoslovakijoje sovietų a- 
tomiris specialistas Michail La- 
zajev iš Čekoslovakijos nukeltas 
į Jugoslaviją. Per septynis mė
nesius jo priežiūroje pastatyta

Streikas, kuris 1956 truko 6 
savaites, Henry Hazlitt (News- 
week) apskaitymu, davė kiek
vienam darbininkui po 600 dol. 
nuostolio. Tačiaii streikas davė 
sutartį,' kuri padidino darbinin
kui atlyg’nimą. Padidėjimas 
nuo sutarties pasirašymo iki 
dabar darbininkui davė priedo 
tik 190 dol., taigi anų 600 dol.

Gogužės 10, konferencijos 
išvakarės*, buvo tęsiamas Mask 
vos puolėm?*, kuriam toną bu
vo davęs Chruščiovas, grasin
damas bombom. Visa sovietinė 
ir satelitinė spauda leidosi į a> 
tekę, niekindama Vakarę "pa
ketinį" planą. Esąs tai 'tuš
čias paketas", tai "juokingas 
arklių pirklio triukas". Tik so-

AMERIKOS 
NUOLAIDOS

Lietuvos atstovybė Vatikane 
praneša:

Ryšium su gausiais paklau
simais, kurie yra gaunami iš 
įvairių kraštų, Lietuvos pasiun
tinybė prie šv. Sosto praneša

Valst. sekr. Herteris balan
džio 30 per radiją įspėjo susi
laikyti nuo didelių vilčių. Pa
reiškė pasiryžimą derėtis, bet 
kietai pabrėžė taip pat pasiry
žimą atlikti įsiparegojimus Ber
lyno gyventojam. Prez. Eisen- 
howeris jau penktadienio pa
reiškime spaudai kalbėjo apie 
viršūnių konferenciją kaip ne
beišvengiamą dalyką ir prisimi
nė, kad tik Chruščiovas yra 
žmogus, kuris gali autoritetin
gai kalbėti.

Gegužės 9 pranešta, kad prez 
Eisenhoweris pasiuntė Chruš
čiovui naują laišką dėl atomi
nių bandymų sustabdymo. Pra
nešė, kad Amerika atsisako nuo

Ford kompanija pranešė, kad 
automobilių pareikalavimas šie
met truputį didesnis. Numato
ma, kad šiais metais išeis 5,

—Panamos invazijos bandy
mas iškėlė idėją sudaryti “tai
kos sargybą” Amerikos konti
nentui. Sargyba turėtų apsau
goti nuo panašių perversmų. 
Ją turėtų sudaryti Amerikos 
valstybių sąjunga, kur’oje yra 
21 narys.

Gerėja darbai
Bedarbių skaičius pamažu te- 

bemažėja. Balandyje buvo 3, 
800,000. Tai vienu milijonu ma
žiau negu vasary. Darbų' pa
daugėjo žemės ūkyje ir staty
boje. Pernai balandyje buvo 
5, 100,000, bet 1957 tik 2,700, 
000.

TRIS PALIKTI VIENĄ.. . Anglijos feldmar- 
ialas Maskvoje pas ChruSčiovą sugalvojo tokį politinį 
žaidimą.

gamybos automobilių ir 500, 
000 — 600,000 užsieninių.

Apsaugos departamente 
permainos

Redakcijos pastaba. Dautaš- 
kiu pažymėtą eilutę tenka sup
rasti kaip tuščią, vakuojančią 
nepaprasto pasiuntinio ir mini- 
sterio vietą.

limuose rytuose 70 proc.
Maskvos gyventojų skaičius. —Prancūzijoje laikoma pa-

padidėjo ir turi abar 5.032.000, sitikėjimo ženklu de Gaulle vy- 
Leningrade sumažėjo ir turi tik riausybei, jei per paskutinius 
2.888,000.

Blogėja Dulles sveikata
J.F. Dulles gegužės 9 prie 

vėžio ligos prisidėjo dar plau
čių uždegimas. Plaučių uždegi
mą gydo antibiotikais, o dėl vė
žio leidžia tik vaistus skaus
mam sumažinti.

misteriai. Ji» kėlė siūlymą, kad 
rytų Vokietijos delegacija ga
linti dalyvauti . konferencijoje 
kaip sovietinė* delegacijos da
lis. Ypačiai, kad'jos nariai dau
gumas yra sovietų piliečiai, ne
seniai iš Maskvos į Vokietiją 
atgabenti. Su ta nuolaida Gro
myko nesutiko. .
Kuo pirma ataka turi baigtis?

Buvo nuogąstaujama, kad 
Gromykui užsispyrus dėl rytų 
Vokietijos, konferencija gali 
baigtis, net nespėjus jos atida
ryti. Tačiau taip negalėjo būti. 
Konferencija Maskvai reikalin
ga kaip laiptas į viršūnių kon
ferenciją, Tad Gromyko patrink 
šmaūs. gaus naujų nuolaidų ir

Apsaugos sekretorius McEl- 
roy nuo metų pabaigos pasi
traukia ir grįžta į biznį. Buvo 
numatyta, kad jo vietoj sto 
pavaduotojas Donald Quarles. 
Bet pastarasis gegužės 8 staiga

— Paštu valdytoja* prašo 
Kongresą vėl pakelti mokes
čius už laiškus: vietoj 4 centų 
5 iY vietoj 7 centų 8.

žingsniai, kad netrukus turin
čiame pasirodyti diplomatinia
me sąraše pasiuntinybės perso
nalas būtų įrašytas kaip ir pra
eityje. Pasiuntinybė reikiamu 
laiku painformuos visuomenę 
apie tolimesnę dalykų eigą.

11 mėnesių indėlininkai atsiė
mė iš Šveicarijos. Tangero ir 
kitų užsieninių bankų pinigus 
ir pervedė į Prancūzijos ban-

senhoweriui, kad Amerikai ne
są naudinga per daug artimus 
ryšius palaikyti su Vokietija ir 
Prancūzija.

— Belgijos ,karalius Baudou- 
in pirmadienį atvyko į Ameri
ką vizito. Išbus iki gegužės 30.

Kompanija taip pat nurodo, 
kad plieno gamyba duoda men
kesnį pelną nei kai kurios ki
tos įmonės. 1940-50 didžiau
sias pelnas buvo 8.1 proc., 
1957 tik 7.3 proc., 1958 6.3 
proc.

— Šen. Jack Kennedy tiek 
išgarsintas kandidatu į prezi
dentus, kad jei partija norėtų aiškino. Siūlė pirmiausia dery- 
jį siūlyti tik į viceprezidentus, bose atjungti Berlyno klausimą 
jis nesutiksiąs. nuo taikos sutarties ir pirma

De .Gaulle vyriausybė pakei
tė Napoleono koeksą, veikusį ... .... . . .. , * . . 1 kus viena milijardą dol.nuo 1804. Jame žmonos turtas . j

turi, savo raktines bazes. Vokie
tijai užteksią 8 vandenilio bom
bų. Ne daugiau reiksią ir ki
tai Europos daliai.

GEN. KONSULAS 
JONAS BUDRYS:

Dr. Stasys Girdvainis Pasiun
tinybės Reikalų Vedėjas"

Pas:untinybės personalas į 
šią laidą nebuvo įrašytas. Taip 
pat buvo padaryta su Lenkijos 
ambasados personalu. Amb. K. 
Papėe irgi figūruoja kaip am
basados reikalų vedėjas.

šiuo metu yra daromi visi

AUSTRIJOS RINKIMUOSE 
PAŽENGĖ SOCIALISTAI 
Austrijoje gegužės 10 parla

mento rinkimuose laimėjo so
cialistai naujų atstovų. Di
džiausia partija ir toliau liko 
liaudies partija, gavusi 79 ats
tovus, bet turėjus 82, toliau 
eina socialistai su 78 atstovais, 
turėję 74,_ pagaliau laisvės par
tija su 8 atstovais, turėję 6. 
Socialisatai la mėjo komunistų 
balsus; komunistai, turėję tris 
atstovus, dabar nieko negavo.

KIEK SOVIETUOSE 
GYVENTOJŲ

Sausio 15 -surašinėjimo da
viniai dabar paskelbti. Sovietuo 
se esą 208.800,000 gyventojų. 
Nuo 1956 pakilo 8,600.000. Nuo 
1939 visoje Sovietų Sąjungoje 
pakilo gyventojų skaičius 9.5 
proc., tačiau labiausiai pakilo 
Urale — 32 proc., vakarų Sibi
re 24 proc., rvtu Sibire 34, to- kalM meisteriu” vietoj Gaškos

paskirtas K. Preikšas.

kovos toliau jau konferencijos 
metu dėl naujų laimėjimų.

Sovietam gali pakenkti ir Va
karus išgelbėti ne tiek Vakarę 
atsparumas, kiek padidėjęs 
Maskvos plėšrumas.

NORI IR KITI

Vokietijai užteks tik 8 bombų
Chruščiovas gegužės 5 pareiš paviršiaus. Pirmiausia nukentė- 

kė vakarų Vokietijos socialistų šią kraštai, kuriuose Amerika 
spaudai: jei bus karas, Sovietai 
turės tik didelių nuostolių, o 
Vakarai bus nušluoti nuo žemės

Ar vok:eču jaunimas atsimena 
KHerj?

Vakarų Vokietijoje televizi
jos pareigūnai apklausinėjo mo 
kinius 15-17 metų amžiaus. Pa
sirodė, kad iš dešimties devy- 
ri arba nieko nežino apie Hit
lerį arba- ž no, kad jis padarė 
daugiau gero negu bjogo Vo
kietijai. į klausimą: ką jūs ži- 

kalbėjimą su Chruščiovu. Mask- tinių Tautų kontrolei. A:škino. not • apie Hitlerį, buvo įprasti-
voje jis norėjo patirti, ką iš tik- kad Vokietijos sujungimas prak *nis atsakymas: Hitleris atgaivi-

rųjų galvoja Maskvos bosai. Iš tiškai neaktualus, nes to neno- no Vokietija; jis pašalino ne-
snn nnn tt TMnnn to, M Montgomery papasakojo, ri ne tik Sovietai, bet ir Pran- darbą ir pastatė autostradas.

nieko naujo nematyti. Chruš- euzija su Anglija, o netgi ir
čiovas jam pakartojo, kas jau pati vakarų Vokietija, tik ne
seniai buvo spaudoje paskelb- drįsta to pasakyti.

buvo laikomas ir vyro nuosavy- 
B te. Dabar pakeista ta buvusi 

ga-
■ Ii naudoti bendrą turtą tik ga-

• ■ vęs tam žmonos sutikimą. Ant-
■ ra. žmona gali pasila:kyti savo 

asmenine nuosavybe turtą, ku- 
rį ji turėjo prieš vedybas.

BELGUOS karaHus Baudouin — _ Popiežius Joms XXIII įsa-
d«sintje, dabar jam 28 metai; Sa- į.a sumažinti Vatikano Evardiia 

_ ...... H* «*■». kuris buvo priverstas 1951
Semto nauji rūmai atsi- atsisakyti. Baudouin atvMko i Ame- ’š 133 žmonių iki 100. Ta gvar- 

rių. dija veikia jau 453 metai.

70 METŲ
Jonas Budrys, Lietuvos ge

neralinis konsulas New Yorke 
gegužės 10 susilaukė 70 metų.

Generalinio konsulo pareigo
se Amerikoje jis išbuvo jau 23 
metus. Per tą laiką nusipelnė 
ir New Yorko miesto garbės pi
liečio vardo.

Prieš Ameriką gen. konsulo 
pareigose 1933-36 jis buvo Ka
raliaučiuje. Tos paregos apė
mė visus Rytprūsius.

Lietuvių visuomenėje jis bu
vo labiau susijęs su prisimini
mais apie Klaipėdos krašto su
kilimą. Jame j s buvo vienas iš 
organizatorių ir vyriausias su
kilimo vadas. Po pasisekusio su
kilimo jis l923-25 ten ėjo įvai
rias aukštas pareigas — aukš
tojo įgaliotinio padėjėjas, įga
liotinis, gubernatorius.

Gimęs buvo Kaune. Gimna
ziją Kaune buvo baigęs 1907,. 
Nuo to la:ko iki karo dirbo Lie
tuvoje ir Latvijoje valdžios įs
taigose .Karo metu buvo mo
bilizuotas ir į Lietuvą grįžo tik 
1921. Nuo to momento jo vei
kla buvo susijus kurį laiką su 
žvalgybos organizavimu — bu
vo. kariuomenės kontržvalgy
bos viršininkas, politinės poli- 
c'jos viršininkas. Jo metu bu
vo susektas garsusis P0W są
mokslas surengti perversmą 
Lietuvoje ir prijungti Lietuvą 
prie Lenkijos.

Savo sukakties atšvęsti ne
galėjo New Yorke. Dėl sušlu
bavusios sveikatos turėjo išvyk
ti tris savaites atostogų.

Tai nauja Amerikos nuolaida 
dar prieš konferenciją. Pirma 
buvo —atsisakymas nuo skri
dimo Berlyno koridorium aukš
čiau kaip 10,000 pėdų, nors nuo 
paties principo ir neatsisakė.

bazė prie Liublianos, kitos pa
statytos Bukovinoj prieš Grai
kiją ir Turkiją, Dalmacijoje 
prieš Italiją, - Kroatijoje pagal 
Austrijos sieną. Be Lazajevo, 
d rba dar specialistai iš rytų 
Vokietijos, Čekoslovakijos. Laik 
rastis sumini ir jų vardus.

Pernai Maskva buvo atsiun
tusi į Jugoslaviją atomo ir ra
ketų ekspertų delegaciją^ vado
vaujamą Leonido Sedovo. sput- 
niko tėvo; ji turėjo patikrinti 
statomas bazes ir jų .išdėsty
mą.

Jugoslavijos didžiausios ura- 
nijaus kasyklos yr vietovėje 
Kalni. Viršininkas yra rusas inž 
Lonia Bizuk.

Jugoslavijos 200 marinų grį
žo iš Sovietų, kur buvo tteni- . v .. „ _____
ruojami. Kita grupė dar esan- visuomenės žiniai:
ti Maskvoje. Naujai išleistame “Annuario

Rijeika uoste, kuris perduo
tas Jugoslavijai, sprendžiant nio Pobūdžio* leidinys liečiantis 
F-ume klausimą esanti povan- Katalikų Bažnyčios orgamzaci- 
den:niu laivu statybos ir remon Lietuvos pasiuntinybė yra 

Chrušeovas tęsė: Jei Vaka- to baz- Jafvadovauja sovietų !raš?ta §»u° būdu:
rai savo kariuomenes atitrauks inž Lielaiev ir rytų Vokietijos "UETUVA
namo, tai Sovietai taip pat evSDertas w Brams nepaprastas Pasiuntinys ir jga-

organizuojasi skyrium atitrauks savo kariuomene iš 0 Amerika tokiem ir kitiem ,iotas Ministeris.ar Mrfelv da^Sa pX
ar biržely bus įsteigta knkšcio- Lenkijos. Tačiau nesutiks, kad 
nių darbinirkų organ zacijų są- ryįu Vokietijoje būtų pakeista 
junga. Ji apims trejopus dar
bininkus —fizinio darbo, pri
vačių įmonių tarnautojus, vals
tybės tarnautojus.

Sąjungos sukūrimu bus at
gaivinta krikščionių darb:ninkų 
organizacijų sąjunga, veikusi 
Vokietijoje nuo 1894, bet 1933 
likviduota. Po karo ji nebuvo 
atkurta. Krikščionys darbinin
kai dalyvavo bendroje darb’nin
ku federacijoje, kuri buvo su
kurta 1949. Tačiau bendra fe
deracija pakliuvo į socialistų į- 
taką ir nustojo buvusi neutra
li. O dar 1952 katalikų vysku
pai buvo Įspėję, kad bendros 
organizacijos, pagrindas galėtų 
būti neutralumas ir toleranci
ja. Ka; to nebuvo, buvo privers
ti krikščionys darbininkai or
ganizuotis skyrium. Tai pradė
ta 1955. šiemet norima tas vi
sas organizacijas sujungti.

“soc alinė sistema.”
Sovietų užsienių reikalų min. 

Gromyko jau Ženevoje paskel
bė: Vakarai turi pasitraukti iš 
vakarų Berlyno.

Maskva, grasindama bombom 
iš kitos pusės paleido iš rytų Vo 
kieitjos vieną amerikietį lakūną 
kuris buvo paklydęs į rytų Vo
kietiją, ir vieną anglų kareivi, 
kuris užmigo tramvajuje ir at
sidūrė rytų Berlyne.

PLIENAS IR 
UŽDARBIAI

Ką laimėjo streikuodami?
Plieno gamybos sutartis su 

unija baigiasi birželio 30. Kom
panijos siūlė pratęsti dabarti
nės sutarties veikimą. Unijos 
prezidentas atmetė. Derybos 
dėl naujos sutarties gresia virs
ti streiku.

Koki plieno darbininkų už- 
darbiaf ū* dkiot sreikas? 
Informacijom iš kompanijos pu- 

nūolatinės kontrolė ir sutinka sės, 1959 sausio pradžioje už 
su Chruščiovo mintimi kontro- darbo valandą buvo mokama 
lįuoti tani tikrą skaičių sykių 3.03 doL Tii esą 38 cn. dau- 
per metus. Tokia kontrolė buvo giau negu automobilių pramo- 
Macmillano ir Chruščiovo ap- nėję. Nuo 1940 pragyvenimas 
kalbėta. Beliko teirautis, ki€k pakilo 106.7 proc., plieno dar- nuostolio jam dar nepadengė, 
kartų per metus ir kokios su- bininko atlyginimas iki 259 
dėties kontrolę numato Chruš- proc.

—Italijoj* gegužės 4 paskeib 
tas 2 dienų streikas meta'o fab
rikuose. Streikuoja 900.000. Rei 

Montgomery sako, kad to- kalauja didesnio atlyginimo ir 
kiem siūlymam Chruščiovas geresnių darbo sąlygų.

paties Chruščio-
eis 28.5 mil. dol.



DARBININKAS

TAUTOS

kuri

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Lietuvos įmonės ir fabrikai 
jiem atgabentų medžiagų ge- 
žinkelio stotyse negali ilgai lai-

Latvių filmai Vilniuje 
Vilniuje buvo rodomi Rygos

kuris rūpinosi 
transportacija, 
plovėsi rankas.

JAV viceprezidentai
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse iš buvusių 36 viceprezi
dentų 30 buvo advokatai arba 
baigę juridinius mokslus, tik 6 
buvo ne teisninkai. (P.S.)

19oi. Sunūs

Tos statybos namai yra “drau 
go Koktikovo” priežiūroje. EVergreen 7-2155 

Resid. Illinois 8-7118

u'jj

LENKŲ SPAUDA 
LIETUVIŠKAIS REIKALAIS

Trybuna Ludu (Varšuva) ba
landžio 3 įsidėjo ilgą savo ko
respondento reportažą antraš
te “Prie Nemuno ir Vilijos”.... 
Važiuojant ruožu Balstogė — 
Gardinas, įlipę keleiviai kalbė
jęsi dar rusų ir gudų kalbom. 
Bet kai tik buvo pervažiuota 
Lietuvos siena, naujai Įlipę ke
leiviai, ypač jaunimas, kalbėjęsi 
kalba, kurią korespondentas sa
kosi jau nesupratęs (vadinasi, 
lietuviškai). Stočių užrašai esą 
dviem kalbom: lietuviškai ir ru
siškai. Vilniuje prekybinis cen-

VOKlETIJOS kronprincas Vilhelmas su sūnumi. Tėvą: 
žuvo kare 1940.

UŽSIENINIAI FILMAI 
AMERIKOJE

vą, Petrapilį, Kiewą, Charkovą. 
Tos knygos dabar esą grąžina
mos. Vilniaus universiteto bib
lioteka jau atgavusi 25,000 to
kių knygų. Senose, 17-jo am
žiaus knygose esąs įspaustas 
lotyną kalba: “Bibhoth. Aca- 
dem. Vilnensis1’. Bibliotekos pa
talpose esą sunku visas knygas 
sutalpinti. Lenkų mokslininkų 
susidomėjimas Vilniau univer
siteto biblioteka esąs didelis. 
E Lenkijos biblioteka gaunan
ti. apie 60 periodinių leidinių 
(žinoma ir iš kitų kraštų). Elta.

tihgas traukinys 1917 balandžio tylėjo vienas iš minios. O kai 
12 įriedėjo į Sassnita> stotį Leninas išdėjo sayo programą 
Ruegeno saloje. B čia laivu bu- ‘ ~
vo perkeltas į Švedijos pakran
tę. Dar truko keturios dienos 
kelionės'per Švediją ir Suomi
ją. Visa ta “ypatinga grupė” 
Petrapilį pasiekė '1917 balan
džio 16.

Buvo lygiai praėjęs mėnuo 
kai Rusijoje buvo nuversta Ro
manovų dinastija ir paskelbta 
respublika. Lenino ji nepaten
kino.

Amerikoje 1958 buvo rodo
mas 661 filmas iš užsienio. Už 
juos kasos turėjo pajamų 41, 
992,225 dol. Amerikinių 'filmų 
buvo rodoma 585 ir pajamų 
už juos tebuvo tik 14,824,975. 
Metais anksčiau užsienių filmų 
buvo daugiau (739), bet paja
mos buvo 5 milijonais mažes
nės. -Pelningiausi buvo ' anglis-, 
ki fųlmąi. Pajamų gerai davė 
prancūzų gamybos filmai. Bet 
nurodoma, kad pajamas labiau
siai už jas pakėlė Brigitte Bar- 
dot vaidinimas. Tuo tarpu ita
lų filmai kasas nuvylė.

Traukinys pajudėjo, palydė
tas viso choro balsų: "šunuo- 
degiai! Kiaulės! Išdarkai!" Autorius dar primena, kad 

Baltijos valstybės buvo pirmo
sios sovietinio imperializmo au
kos vakaruose. Jos, sako auto
rius, turėtų būti atmenamos tų, 
kuriem laisvė ir teisingumas 
nėra tik alegorijos, bet tikro
vė, kuria jie gyvena../.

Kietos tai tiesos, ir kas gali 
jų klausyti.... Pats autorius tu
rėjo pasislėpti po slapyvardžiu, 
juos tardamas. Bet jo ir kitų 
prancūzų, kuriem laisvė ir tei
singumas yra jų gyvenama tik
rovė, tokios pastangos žadinti 
prancūziškai kalbančią Europą 
yra geros ir apsimoka — bent 
jų sąžinė gali būti rami, kad 
jie viską padarė akim atverti 
ir budrumui pažadinti. Taip pat 
laikraštis, kuris visada prisi
mindavo Baltijos-tautų likimą, 
ir šiuo kartu vertas pagarbos, 
jei savo norimų vaisių ir ne
pasieks. Europos vadovauja
mas sluoksnis jau taip užhip
notizuotas, kad jį galės, gal 
būt, pažadinti tik savu kailiu 
pergyventas likimas, kuris va
karuose Baltijos valstybes iš
tiko pirmąsias. M.

- Uljanovas-Leninas 1917 ba
landžio 9 paskutinį kartą pali
ko savo lindynę Spiegelgasse 
14. Popietėje patraukė ne į pa
ežerę, kaip paprastai, o tiesiai 
į Ziuricho stotį. Tenai susirin
ko ir kiti — viso 23 asmenys. 
Tarp jų buvo 19, kurie save 
vadino bolševikais. Žinia, kad 
jie sėda į traukinį važiuoti Ru
sijon, jau buvo išėjusi aikštėn 
iš rusų emigrantinių sluoksnių. 
Prisirinko ir daugiau žmonių 
“palydėti”.

--------------------------------- LEMBO KBJONt I RMSUA (3)

Leninui pažadėjus, kad jtsM pMhtongsfto 
tavus, kad jis bus saugiau MųphaNbą | W 
niekas negalėja pramatyti. TšĮ 
ir nebūty galima teigti, kad

iš bolševikų išgavo sau palan
kią Lietuvos Brastos sutartį; 
bet ja nepasinaudojo, sumuš
ti vakaruose. Neteko panaudoti 
nė naujų strateginių planų ir 
kariuomenės, skirtos užimti Pe
trapiliui bei Maskvai ir' “su
tvarkyti bolševikam” — pačių 
šildytas ir globotas bacilas.

Ulrichui Brockdorffui —Ran- 
tzau likimas dar lėmė 1922 — 
1928 būti Vokietijos pasiunti
niu Maskvoje ir stebėti bolše
vikų griaunamąjį darbą. Tai jo
kiam kraštui nebuvo naudin
gas. Gi po antrojo Didžiojo ka
ro, tartum koks istorijos atsi
keršijimas, atsisuko prieš pa
čią Vokietiją.

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

nuo 
nenu-

kinostudijoje 1957 pagaminti 
filmaL Vienas iš jų “Rita”. Tai 
istorija latvės mergaitės, kaip 
ji paslėpė nuo vokiečių ir glo
bojo bolševikų sužeistus karei
vius —du latvius, vieną rusą 
ir vieną prancūzą. Kitas filmas 
pagamintas 1958 pagal latvių 
vašytojo Vanago “Apsakymą 
apie latvių šaulį”. Jame rodo
mas 1916-19 metų latvių šau
lių pulko gyvenimas, kuriame 
bolševikas Martinas Venta at
neša “naują idėją”.
Lietuvos jaunimas važiuoja į

bolševikų komitete, tat “Prav- 
da” ir “Izvestija”, kurios ir da
bar tebeeina kaip pagrindiniai 
bolševikiniai laikraščiai, Leniną 
sutašė kaip nukrypėlį 
marksizmo. Tačiau jisai 
sileido:

"Nuversti vyriausybę, 
siekia sunaikinti revoliuciją, pa
siektą liaudies krauju"....

Kerenskis, kuris buvo tos vy
riausybės stipriausias ramstis, 
tylėjo: negalima esą opozicijai 
užgniaužti burnos. Dėl to vos 
išnešė gyvą galvą. Po pusės 
metų žmonių galvos jau riedėjo 
kaip nuo maro.

UŽKREČIAMOS BACILOS
Lenino pervežimas į Rusiją, 

kad ten sukeltų chaosą, grei
tai pasidarė visiem žinomas. 
Anglų žvalgyba savo rankose 
turėjo visus- duomenis. Winsto- 
nas Churchillis pareiškė:

"Vokiečiai iš Šveicarijos Į 
Rusiją pervežė Leniną kaip už
krečiamą bacilą".

Ji sukėlė bolševikinį marą, 
nuo kurio ir šiandien pasaulis 
nepasigydo.

Ludendorfas, 
tos užkrėtos 
dviem atvejais 
1925 metais jisai pareiškė pran
cūzų žurnalistui J. Sauervei- 
nui: ‘Tai buvo įvykis, kurio aš 
nenoriu- prisiminti”. Prieš sa
vo mirtį (1937) teisinosi: “Aš 
neturėjau jokio supratimo, kas 
buvo Leninas. Manęs tik buvo 
atsiklausta, ar nieko neturiu 
prieš jo transportaciją. Nieko 
neturėjau prieš, kai man buvo 
paaiškinta, kad tai daroma Ru
sijai susilpninti”. ~

Tos pastangos nebuvo visai 
veltui, bet ir nedavė “pirmau
jamos vietos pasaulyje”, kaip 
norėjo Brockdorff — Rantzau. 
Tiesa, 1918 metais vokiečiai už

suk- ėmė didelius Rusijos plotus ir

Jei laiku neatima, turi mokė
ti pabaudas, kurios eina Mask
vos naudai. Pereitais metais to
kių pabaudų Lietuvoje sumokė
ta 8 milijonai rublių, —pra
neša Sovetskaja Litva. Šiaulių 
geležinkelio stoties viršininko 
pavaduotojas L Okseniuk pra
neša, kad tik Šiaulių kombina
tas “Stumbras” sumokėjo pa
baudų 85,000, kombinatas “El
nias” 16.000, dviračių dirbtuvės 
18,000, konditerijos fabrikas 
“Rūta” 8.000.

AR JISAI NĖRA PAMIŠęS?
Dar Petrapilio stotyje Leni

nas išdrožė karštą prakalbą. 
Liėžuvis jam pats matalojosi 
po ilgo tylėjimo. Šveicarijoje 
tegalėjo kalbėti kalnam, ne 
žmonėm, o čia prieš save turė
jo godžią minią. Jis šaukė:

"Apginkluoti mases, išdaly
ti žemę, suvalstybinti fabrikus, 
sulyginti visus žmones'

“Ar nesi pamišęs1

Budapešte. Vengrijoje, šie
met rengiamas jaunimo muzi
kinių pasirodymų konkursas. 
Maskvoje buvo atrenkami ko
lektyvai ir solistai Sovietų Są
jungai atstovauti. Dalyvavo ir 
Vilniaus universiteto liaudies 
ansamblio sekstetas. Po visų 
konkursų paaiškėjo, kad iš Lie
tuvos dalyvaus Budapešto kon
kurse styginis kvartetas, ku
riame yra E. Paulauskas. K. 
Kalinauskaitė, 
M. šendorovas.

TRAUKINIO NESTABDYTI!
Anie 23 keleiviai, aprūpinti 

dešimčiai dienų dešra ir duo
na, šokoladu ir cukrumi, dar tą 
pačią balandžio 9 privažiavo 
Šveicarijos — Vokietijos sieną, 
čia traukinys gavo įsakymą: 
‘Niekur nestoti, išskyrus bū
tinus techniškus patvarkymus”. 
Įsakymas buvo taip uoliai vyk
domas, kad specialus traukinys, 
kuriuo važiavo kronprincas Wil- 
hehnas (miręs 1951), turėjo Hal 
leje pralaukti dvi valandas, nes 
kelias buvo užimtas “pravažiuo
jančios ypatingos diplomatų 
grupės”.

Toji “diplomatų grupė” ne
buvo vagone užplombuota, kaip 
yra pasklidęs ir tebekartojamas 
gandas. Leninas su visa grupe 
važiavo atskiru vagonu, užim
dami vieną jo dalį; kitoje da
lyje buvo vokiečiai palydovai. 
Kad nesimaišytų, kaip Leninas 
pageidavo, koridoriuje buvo 
nubrėžta kreida liniją — “sie
na”, pro kurią nei vieni nei 
kiti neturėjo peržengti. Trau
kiniui sustojus, galima buvo 
laisvai iš vagono išlipti.

Be jokių kliuvinių tasai yp?-

Priežastis? Pigu būtų tik pa
barti tos ar kitos įmonės ad
ministraciją, kad ji neatsiima 
prekių ar medžiagų. Bet tas 
pats Okseniuk kalba, kad įmo
nės neturi sandėlių atgaben- 
tiem daiktam padėti, o geležin
kelio stotys neturi pakankamai 
mechanižuotų priemonių atga- 
bentom prekėm iškilnoti.

Socialistinė statyba Vilniuje
Vilniuje statyba eina. -Prie 

Žvėryno tilto neseniai atsirado 
naujas kebų aukštų namas. Ja
me apgyvendinti “Elfo” fabriko 
tarnautojai betgi aliarmavo So
vetskaja Litva redakciją, kad 
naujo namo katilinėje neveikia 
ventSatoriai, laiptuose nėra 
šviesos, kai kuriuose butuose 
neateina šiluma. Grindim, pasi
rodė, buvo vartota žalia, neiš- 
džiūvusi medžiaga. Durim, lan
gam — taip pat, tad dabar jau 
išsikraipė. Ir tai naujas namas.

Prieš ketveris metus jau at
statytas Gorkio gatvėje namas 
Nr. 82. Bet net po tiek laiko 
neveikia šildymo tinklas, ir gy
ventojai žiemom šala. Apie tai 
rašo Sovetskaja Litva redakci
jai “nusipelnęs artistas” Limon-

Duodamas vaizdą, kuo paver
tė Sovietai gyvenimą šių, vals
tybių gyventojam, autorius jau
čia, kad susilauks pasakyto ar 
nepasakyto nepasitenkinimo— 
kam apie tas Baltijos valstybes 
rašo. “Juk Baltijos valstybių 
nebėra”. “Baltijos klausimas 
jau baigtas”.

Taip sako tie, kurie norėtų, 
kad jis būtų baigtas ir sąžinės 
juo niekas daugiau nebadytų. 
Bet autorius spiriasi:

ne — Baltijos respublikos 
nebaigtos. Primena labiausiai 
Ameriką, kad ji okupacijos ne
pripažino ir kasmet vis pakar
toja tą nepripažinimą, o ir dip
lomatinės atstovybės iš nepri
klausomų Baltijos valstybių lai
kų veikia.

Ir Baltijos tautos nebaigtos. 
Emigracijoje yra politinės or-. 
ganizacijos, kurios kelia balsą 
už savo pavergtus kraštus.

Tolų priminimą skaityti pran
cūzui tiesiog nepatogu. Pran
cūzija didžiavosi laisvių šūkius 
davus visam -pasauliui. Pran
cūzija kriščioniškos kultūros ži
dinys ir tradicijų saugotoja.... 
O čia tas Baltijos valstybių li
kimo priminimas, tik primini
mas, be žodžių kalba: kažin ar 
dar liko krikščioniškos dvasios 
Europoje? kažin? Ir lyg pat-

tras esąs Stalino (buv. Jurgio) 
prospekte. Ten ir “umverma- 
gas” ir kitos krautuvės, jų tar
pe daug komiso krautuvių. Pre
kių esą nemažai. Žinomą, pri
duria korespondentas, jei pa
geidautum taip sau motociklą 
nusipirkti, vargu ar pavyktų. 
Kai dėl valgių, tai koresponden
tas primena prieškarinius “ge
rus laikus”, kai vyriausybė ver
ste versdavo valgyti žąsieną. 
Dabar, žinoma, jau kiti laikai.... 
Ką rašo lenkę korespondentai, 

apsilankę Vilniuje.
Žycia Warszawy korespon

dentas aprašo, kaip jis vykęs į 
Vilnių “lenkų ieškoti” ir su šių 
dienų Vilnium susipažinti. Auš
ros Vartam praeiviai, kaip ir 
seniau, išdeiškią pagarbą, nusi
imą kepures. Vilniaus telefonų 
abonentų knygoje radęs daug 
lenkiškų pavardžių, bet gatvė
se lenkiškai kalbančių pastebė
jęs mažai. Esą girdimos dau
giausia rusų ir lietuvių kalbos. 
Be to, lenkai nemielai savo len
kišką kilmę rodo. Korespon
dento duomenim, lenkų Vil
niuje turėtų būti dar apie 20 
—30,000, o visoje Lietuvoje 
apie 300,000. Be dienraščio len
kų kalba (“Czenvony Sztan- 
dar”), atskiruose rajonuose ei
ną dar septyni laikraštukai len
kų kalba. Iš Lenkijos į Vilnių 
ir apylinkes kasdien ateiną apie 
5,500 egz. lenkiškos periodikos. 
Knygynuose esąs tam tikras pa
reikalavimas lenkiškų knygų, 
tačiau noriau senųjų klasikų— 
Sienkevičiaus, Prūso, Ožeškie
nės, Kraševskio, Mickevičiaus.

Vilniaus univ. biblioteka 
atgauna išvežtas knygas.
žycie Wsrszawy balandžio 6 

vėl pateikė ilgesnį savo kores
pondento pranešimą iš Vil- 
naius, šį kartą ypatingai apie 
Vilniaus universitetą. Priminė, 
kad prie universiteto durų e- 
santi lenta su įrašu: “Čia mokė
si Adomas Mickevičius 1815— 
19 metais”. Po sukilimų rusai 
daug Vilniaus universiteto bib
liotekos knygų išvežę į Mask-

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rąžomų mašinėlių katalogui ir 
informacijas «ii viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
prancSkitc savo adresą:

J. U GIEDRAITIS, 
1S3? Broad Street 
Hartford, Cone.,

Sąžiningas patarnavimą*

Amerikos vienas profesorius 
tyrinėjo &ropos valstybių ka
ras per dvylika šimtmečių. Jis 
rado, kad Europos tautos pra
leido to lako tiek karuose: 
Lenkija 58 procentus, Anglija 
56, Prancūzija 5, Rusija 46, 
Olandija 44, Italija 36, Vokie
tija 28.

Kitas profesorius tyrinėjo pa
našiai tik laikotarpį nuo 1800 
iki 1940. Jis rado, tame laiko
tarpyje 287 karus, .o atskiros 
valsybės tuose karuose pralei
do tiek savo laiko: Anglija 28 
proc. Prancūzija 26, Ispanija 
23, Rusija 22, Austrija—Ven
grija 19, Turkija 15, Lenkija 
11, Švedijai, Vokietija ir Da
nija po 7.

Kieti žodžiai ir kas gali ją klausyti
Baltijos kraštuose "pramoninių gaminiu kainos procentualiai 
pakilo 10-15 kartų maišto produktai tris— puspenkto karto, 
tuo tarpu uždarbiai pustrečio-tris kartus. Palyginti su 1952 metų 
amerikiečių gyvenimo standartu, Baltijos kraštų gyvenimo stan
dartas tesudaro tik 12 procentų amerikinio", — rašo "Revue 
politiųue et parlementaire" Jan

Prancūzų laikraštis “Revue 
politiųue ’et parlemetaire” pa
skelbė straipsnį apie Baltijos 
valstybes. Autorius Jan ivanov 
prisiminė jas 1938-58 metų pro
ga, sovietinę okupaciją pradė
damas nuo metų, kada sovie
tai įvedė savo įgulas į Baltijos 
valstybes.

Traukinys turėjo pasijudinti 
3 vai. 15 min. popiet. Bet trau
kiniui dar nepajudėjus, kilo 
klegesys. Leninas, įėjęs į trau
kinio vagoną, vieną pilietį pa
čiupo už kupros ir išstūmė lali-; 
kan. Iš susirinkusių rusų būrio 
pasigirdo skardūs šūksniai:

"Provokatoriai! Vokiški šni
pai! Valkatos!" .

Leninas pradingo vagone. 
Šveicarai pakeleiviai gūžčiojo 
pečiais, nelabai suvokdami, kas 
čia darosi.

Ivanov.
virtindamas, kad jau ne, kalba 
už autorių jo primenamas nau
jas faktas: Baltijos tautų orga
nizacijos kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad įsirašytų į darbų 
programą skundą prieš Sovie
tų vykdomą genocidą. Bet ne
atsirado nė vieno Jungtinių 
Tautų nirio, kuris šį klausimą 
būtų iškėlęs.... Tiek, vadinas, 
tose Jungtinėse Tautose yra 
krikščioniškos dvasios ir tiek 
ištikimybės pačių surašytiem 
chartoje principam,...



darmhimkas

Maldos diena
sukrėtimai, nelaimės ir perse
kiojimai gimdo ne tiktai kan
kinius, bet ir apostatus, atska
lūnus nuo tautoš ir religijos.

ir dar apie vieną dalyką — 
apie Sibiro sutikto sovietinio 
žmogaus dvasią, jo savijautą, 
galvojimą, domėjimąsi.

Sovietinio žmogaus galvoji
mą apibendrindamas, Frenkelis 
taip pasakoja;

skani. Tyla iki: “Jūs esat iš A- 
merikos ir nekenčiat komunis-

Religijos ir moralės ryšys su 
tautiniais siekimais susijęs ne- 
atmezgamaL Tą ryšį nutraukus, 
tautiniai idealai ir tėvynės mei
lė išsigema arba ir visai išnyk
sta. Tad. visai teisingai kalba 
lietuviam išeiviam kardinolas 
Giuseppe Pizzardo: “Gilus ir 
ryškus tikėjimas gaivina dva
sią. šis tikėjimas atneš pergalę 
ir lietuviam, kurie dabar ken
čia ir kovoja su negailestinga 
ir žiauria bedievių priespauda. 
Jeigu lietuviai dar išliko ištiki
mi savo religiniam ir tautiniam 
idealam, tai tik dėl to, kad jie 
išlaikė-savo tvirtą tikėjimą ir 
kilnias tautines tradicijas”. Ti
kėjimas ir moralė yra ir mūsų 
išeivijos kovos už Lietuvos lais
vę tvirčiausias ramstis ir laimė
jimo laidas, nes karys, nustojęs 
moralės jau nebe kovotojas.

Rusai pasisako ūŽ taiką. Jie 
yra pagauti technologijos pa
žangos. Svajoja apie komforto, 
gyvenimo patogumų sukūrimą. 
Myli savo kraštą ir didžiuojasi 
jo laimėjimais, bet labai mažai 
težino apie Vakarus. Jie tiki, 
kad materialinės gerovės pakė
limas esąs didžiausias jų vyriau 
sybės siekimas. Jie mėgsta fil
mus, romanus. Jie.dirba, pla
nuoja ir kombinuoja pasiekti 
tai, ko nori. Jie eina gulti įti
kinėdami Save, kad to, ką jie 
turi, jiem pakanka, ir atsikelia 
su mintimi vėl dirbti ir kom
binuoti dar daugiau.

Tai apibendrinimas, kuris 
niekada negali būti pritaiko
mas visiem, ir norėdamas pa
rodyti daugiau individualaus 
galvojimo, autorius traukia už
rašus iš savo knygelės apie at
skirussutiktus .žniGnes^if^ jų 
pasisakymus:

Pavojus tuo būdu artinasi 
prie tautinės gyvybės šaknų. 
Dievo nekenčiąs priešas užsi
mojo išplėšti mums -tikinčią sie
lą ir tautinę širdį. Vienintelė 
jėga, kuri gali tam priešui at
sispirti, plaukia iš Dieviškosios 
galios, apsireiškusios Kristaus 
Prisikėlimu. Jame yra ir mūsų 
tėvynės laisvės prisikėlimas. 
Turime tapti to išganingo dar
bo pagelbininkai savo gyvu ti
kėjimu^ savo atgaila ir savo do
rybėmis. Tik tuo būdu tegali
ma nugalėti blogį ir sutrauky
ti tautom dedamus vergijos 
pančius. Jie kalami žmogaus be

SIBIRO ŽMOGUS, SOVIETŲ UŽAUGINTAS, DIDŽIUOJAS SOVIETINE PAŽANGA, BET MAŽAI 
ŽINO AMERIKĄ, O ŽINOTI NORI.

ti, kurie mus šnipinėtų”,. ar 
fabrikai Amerikoje tikrai yra 

ar ne? O mes mėgstame atskirų asmenų nuosavybė?
Užkalbino sykį vienas nugė- 

ręs draugas, tardamas: “Man 
reikia gauti greitai vaistų—ar 
negalėtumėt man pagelbėti?” 
Autorius: ‘Ne, drauge, nega
liu, tam yra valdžia, kuri jum 
gali padėti”.

‘Et, — atsakė draugas, — 
tai ilgai užtruks, o man reikia 
greitai, dabar”, ir išsitraukė iš 
kišeniaus du popierius — re
ceptus. “Negaliu jums padėti, 
"o'be-'^rėstr
jūs neinate namo”. “Užsienie
tis?” “Taip, iš Amerikos”. Au
torius pasisuko ir žengė į ša-
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tvankos, žino, kad Amerika pa
leido satelitą ašigalio link, bet 
teiravos: o ar Amerika turi. 
sprausminių lėktuvų? Taip, jis 
girdėjęs, kad amerikiečiai 
kramto gumą. Gal tai geras 
daiktas — dantis valo, dezin
fekuoja....

Fizinio auklėjimo mokytoją* 
Birobidžane: ar tikrai Amerikos 
mokytojai ragina sukti “hula— 
hoop” per ištisą 12 valandų? 
Pasisakė jis prieš ‘rock ‘n’ 
roll” — neatrodo jam tai nei 
sveikas dalykas nei pramoga.'

Daugelis: studentai Ameriko
je gali dirbti. Bet tikriausiai 
jiem sunku gauti darbo, kada 
yra 5 milijonai bedarbių... Be
darbiai ir bedarbiai—apie juos 
sovietuose visi žino, stebisi, 
kaip jiem nęparūpina darbo, ir 
teiraujas: ką bedarbiai veikia, 
ar gauna iš kur paramos; pa
sisako prieš bet kokią paramą, 
bet kad tik būtų darbo...

Chita mieste per pietus prie 
to paties stalo, sėdėjo autorius 
ir du darbininkai. Vienas su 
šypsniu, kitas niūrūs. Nieko ne
kalbėjo. Pagaliau vienas: “Ar 

jūs mėgstat mūsų šalies. duo
ną?” Autorius atsakęs, kad duo 
na jį tukina, ir jis turįs pa- 

Inžinierius, uniformuotas, kankamai kitokio maisto. Bet 
dirbęs prie vienos Sibiro už- jei dėl duonos, tai ji tikrai

Mm Frankai (NYT) keliavo 
po Sovietus, ypačiai po Sibirą. 
Tai plotas nuo Uralo, nuo ku
rio prasideda Azija, iki Berin
go jūros, kur baigiasi Aliaska. 
Plotas pusantro sykio didesnis 
už Jungtinių Valstybių plotą, 
bet kuriameyratik 20 mil. gy
ventojų. Tai dvyliktoji dalis že
mės paviršiaus, kuriame tegy
vena mažiau nei viena šimtoji 
dalis žemės gyventojų.

To krašto organizavimu ir 
eksplotavimu Sovietai skelbiasi 
pralenksią Amerikos pramonę 
ir žemės ūkį. šiame septynerių 
metų plane iš kiekvienų 10 rb. 
4 skirti Sibirui.

Max Frenkel per penkis New 
York Times nr. aprašinėjo pa
grindinius Sibiro miestus ir jų 
pramoninį augimą. Nepasakoja, 
kokiom priemonėm tie miestai 
buvo kuriami ir pramonė augi
nama. Tai panašu į Egipto tu
ristų guldą, kuris rodo farao
nų piramidžių didingumą, bet 
nekalba apie išnaudojimą tų 
vergų, kurie po botagų kirčiais 
kūrė pramides. Gal dėl to ir 
sov. spauda persispaudino tuos 
Frenkelio pas^ėjnnų^ su pa
staba, kaip kapitalistinio pasau
lio laikraštininkai stebisi so
vietinės statybos pažanga.

Tačiau

komunizmą — visi mėgstame” 
Tyla iki kito karto. Tada: “Ga
lėtumėt dėti sau į arbatą dau
giau cukraus; mes jo turime 
užtenkamai, kaip žinote, dau
giau nei jūs”.

Stabybos darbų vykdytojas: 
“Kodėl jūs tiek daug pikto pri
rašote apie mus. Mes geri žmo
nės. O mes gerbiame amerikie
čius, nors mes iš tikrųjų jūsų 
ir nepaėstame - Mums patinka-, 
te labiau, negu jūs galite įsi
vaizduoti”.

Stiuardesė lėktuve prisitai-
Mūsų kova su bolševizmu už 

Lietuvos ateitį yra žūtbūtinė. 
Priešas stiprus ir moderniškai 
ginkluotas. Tat ir mes visi tu
rime stoti į tą kovą gerai or
ganizuoti, pasišventę, atsižadė
ję asmeniškų savo patogumų,.o 
ypač šarvuoti stipriu tikėjimu 
ir moralės skydu. Taip mokė 
popiežius Pijus XII: “Jei nori
me laimėti trokštamą laisvę ir 
išsaugoti savo kultūrą, nuo ku
rios priklauso mūsų didybė, 
kreipkimės ne tiktai į medžia
gines vertybes, bet ir į dvasi
nes bei moralines galias”.

Lietuvos istorijoje nusimanan 
tieji žino, kad Lietuva nekartą 
išvengė didelių nelaimių ne sa
vo jėgomis, bet Dievo Apvaiz
dos suteikta mums pagalba. 
Kodėl dabar nevisada pastebi
me entuziastingą telkimąsi po 
Dievo vėliava? Priežasčių yra 
įvairių. Dar vis nesiliauja pa
saulio dechristianizacija, tebe- 
plinta nušventėjimo tendenci
jos. Ir mes patys esame atsi
radę tarp stiprių nekatalikiškų 
ir net nekrikščioniškų srovių, 
kurios mūsų teigiamai veikti ne 
gali, juo labiau, kad didieji

Dievo.

Pasaulis šiandien labiausia 
Dievo reikalingas. Bet kad su
materialėjusi žmonija Dievą vėl 
atrastų, turime' Jį nešti. į fabri
kus, mokyklas, ministerijas bei 
parlamentus, kariuomenę, šei
mas, miestus ir kaimus. Juk sa
vo laisvės nustojome dėl to, 
kad rytų kaimynas nepaliko vie 
tos Dievui nei gyvenime nei 
vieksmuose. E vakarų nebesu- 
laukiam pagalbos savo laisvi
namoje kovoje dėlto, kad jų po
litika nesivaduoja nei krikščio
nišku tiesingumu nei artimo 
meile. Pasaulis be Dievo mums 
išplėšė laisvę, tik pasaulis su 
Dievu tegali padėti mums ją at
gauti.

Lietuvos vyskupai, tremtyje 
vykdydami Fatimoje apsireiš
kusios Marijos troškimą, 1951 
gegužės 13 Romoje paaukojo 
lietuvių tautą Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai. Gegužės 13 tuo 
būdu virto mūsų maldos ir at
gailos diena už Lietuvos lais
vę ir mūsų kenčiančią tautą 
Ir šiais metais tą dieną aukoki
mės Marijos širdžiai. To laukia 
mūsų tėvynė ir tauta.

P r ei. M. Krupavičius

autorius papasakoja
kius klausia, ar Frenkelis esąs 
tikras amerikonas. Paskui: “Ko
dėl jūs norite karo?” Ji svajo
janti aplankyti kada Maskvą. 
Taip, ji komjaunuolė ir “ar jūs 
turite mokyklas šnipam pareng

tį. Jis staiga pajutęs ant savo 
peties ranką ir Egirdęs balsą: 
“Jūs neturite nueiti, manyda
mas, kad su visais mumis yra, 
taip kaip su manim. Aš tik vie
nas, tik vienas”.

KAS DAUGIAU MELUOJA
Vienos universiteto psicholo

gijos institutas tyrinėjo vaikų 
melavimą. Rado, kad iki 5 
metų vaikai nemeluoja. Jie tik 
supina teisybę su savo įsivaiz
davimu. Nuo 5 metų vaikai pa
stebi meluojant vyresniuosius 
ir patys ima praktikuoti. Pas
tebėta, kad ramiose taikiose 
šeimose vaikai rečiau griebia
si melo.

Olandijos universitetas tyri
nėjo klausimą, kodėl meluoja. 
Patikrinus 700 melų, pasirodė, 
jog 41 procentas meluoja tam, 
kad neturėtų nemalonumo, 8 
proc., kad sukeltų sau palanku
mo ir simpatijų, 6 proc., kad 
nustumtų nuo savęs darbą ar 
nuobodulį, 3 proc., kad atkreip
tų dėmesį į save.

Labiausiai mėgsta meluoti 
nervingi tipai, kurie lengvai su
sijaudina. Tarp jų buvo tris 
kartus daugiau melagių nei 
tarp ramių, nuosaikių žmonių.

Colgate universitetas eskpe- 
rimentais parodė, kad melagis

labiausiai pažįstamas E akių. 
Melagis ne tik ima labiau jau
dintis, bet ir jo akių lėliukės 
staigiau išsiplečia ir vėl susi
traukia.

Patikrinus 5000 žmonių, pa
sirodė, kad labiau meluoja vy
rai ne moterys. Tik mergaitės 
tarp 10-14 linkę daugiau me
luoti. Berniukai linkę į me
lą tarp 15 — 18 metų.

Buvo duotas tokis bandy
mas: įsivaizduokit, kad jūs tu
rite malonų dėdę, kuris jus daž
nai apdovanoja ir paskutinį sy
kį, davė paveikslą, kuris jums 
visai nepatiko.. Ką jūs atsaky
site, jeigu kitą kartą jis paklaus 
ar jums paveikslas patiko ? Pu
sė paklaustų pasisakė būsią tie
siai atviri, trečdalis sakysią dė
dei, kad patiko, septintadalis 
vengs tiesioginio atsakymo ar 
pasakys, kad tai geras paveiks
iąs. Tokių “diplomatų” tarp 
vaikų buvo tik vienas procen
tas, o tarp pagyvenusių žmo
nių procentas pakilo iki 44.

JUODASIS
A.P. ČECHOVAS f

VIENUOLIS t

taus ryto, — kalbėjo jis, — 
man iš galvos neišeina keista 
legenda. Nebeprisimenu, kur ją 
skaičiau ar girdėjau. Ji nėra aiš 
ki, reta nė darni savo kompo
zicijoje, bet gana reikšminga. 
Leiskite jums papasakoti.... 
Tūkstantį metų atgalios vienuo
lis, juodai apsivilkęs, išėjo į 
dykumas — na, kažkur Syrijo- 
je ar Arabijoje. Už kelių my
lių nuo tos vietos žvejai pama
tė kitą juodą vienuolį, ėjusį e- 
žero paviršiumi. Tas antrasis 
vienuolis buvo apgaulė —mi
ražas.... Prašau dabar visai ne
galvoti apie optikos dėsnius, ku 
rių legendos nepaiso, ir klausy
ti toliau.... B ano pirmojo mi
ražo susidarė antras, iš antro
jo — trečias, ir taip Juodojo 
Vienuolio atšvaitas pasidarė be
galinis, amžfoas, persikeliąs iš 
vienos vietos į kitą. Vieną kar
tą jisai buvo' matomas Afriko
je, kitą — Ispanijoje^ 'paskui 
Indijoje, Tolimuose Rytuose.

p>
Vieną vakarą sėdėdamas bal

kone Kovrinas skaitė. Salone 
girdėjosi muzika ir daina. Ta- 
nė — sopranas, viena jos drau
gė — kontraltas ir tasai jau
nas smuikininkas mokėsi Bra- 
go serenados. Kovrinas iš pra
džios nesuprato žodžių, many
damas, kad jie rusiški. Tiktai 
užvertęs knygą ir gerai įsiklau
sęs, nuvokė apie ką buvo, dai
nuojama.... Viena mergaitė su
trikusios vaizduotės naktį įšir
dusi sode paslaptingus aidus. 
Skambėję jie taip gražiai, kaip 
galinti ; skambėti tiktai šven
ta, dangiška giesmė, kuri mums 
mirtingiesiem praeina pro au
sis nepagaunama, ir dėl to nu
skrendanti vėtei į dangų....
Kovrino akys apsiblausė. Jis pa
kilo, kad neužsnūstų. Praėjo ke 
lis kartus pro šateną. Kai dai
na nutilo, paėmė Tanę už ran
kos ir nusivedė į balkoną.

— Visą dieną, nuo pat anks-

Paskui atitrūko nuo mūsų že
mės, tačiau nesiliovė buvęs. 
Galbūt šiandien matomas Mar
se ar Pietų Kryžiaus žvaigždy
ne.... Dabar klausykite —tai 
pati legendos esmė.... Sakoma, 
kad lygiai po tūkstanties me
tų, kai anas vienuolis išėjęs į 
tyrus, jo miražas vėl pasirody
siąs žemėje.... Tasai tūkstantis 
metų kaip tik suėjo, ir sekant 
ta legenda, mes turime lauk
ti, kad Juodasis Vienuolis pasi
rodys dar šiandien arba rytoj.

—Tai labai keista sakmė,— 
susipurtė Tane, kuriai tas Kov
rino pasakojimas nepatiko.

— Bet nuostabiausia yra tai, 
— nusikvatojo Kovrinas, — 
kad negaliu prisiminti, kokiu 
būdu įsikraustė į galvą. Ar aš 
kur skaidau? Nusiklausiau? O 
gal išsvajojau tą juodąjį vie
nuolį? Negaliu jokiu būdu pri
siminti. Bet mane do
mina. Visą dieną apie nieką ki
tą negaliu pagalvoti.

Tanė grįžo pas svečius, o 
Kovrinas išėjo į sodą. Užsimąs
tęs brido gėlėtų lysvių vaga. 
Saulė slinko naktin. E namų 
vėl sklido muzika. Smuiko bal
sas iš tolo raudojo it žmogus. 
Norėdamas prisiminti, kur ji
sai aną legendą susigavęs, Kov

rinas nė nepastebėjo, kaip at
sirado prie upės kranto.

Takas vedė pro pušų šaknis, 
iššokusias į žemės paviršių, ir 
smigo šlaitu žemyn. Kovrinas 
nusliuogė apačion, prie van
dens, išbaidęs paukščius ir su- 
kleginęs antis. Saulės spindu
liai dar kabinoi už pušų viršū
nių, bet žemėje jau temo. Per
brido per upe. Priešais tysojo 
platus laukas, užsėtas rugiais. 
Niekur nesimatė nė gyvos dva
sios. Takas vinguriavo neži- 
nion, gal būt į neišbrendamus 
brūzgynus, po kuriuos žmogus 
nevakščiojo, ten vakaruose, kur 
nusėdo saulė. Tiktai vakarinė 
žara dar skaisčiai degė.

— Kaip čia erdvu ir kaip 
laisva! — pagalvojo Kovrinas, 
tebeidamas taku. — Man ro
dos, visas pasaulis, įbedęs į 
mane akis, stebi iš savo slė
pynės ir laukia, kad aš jį suvok
čiau. ~

Rugiais nuvilnijo banga. Len 
gvas vakaro vėjelis pūstėjo į 
padrikus plaukus. Jis brido tarp 
rugių vienplaukis. Po valandė
lės pūstelėjo dar stipriau. Ru
giai sušiureno. Užpakalyje pa
likusios pušys gūdžiai suošė. 
Kovrinas sustojo dairydamasis. 
Horizonte išvydo, kaip nuo že

mės ligi dangaus pakilo juodas 
stulpas, besisukąs kaip vėjo 
verpetas. Jis artėjo prie Kovri
no, bet kartu darėsi vis ma
žesnis ir mažesnis. Kovrinas 
metėsi iš tako į šalį ir kažko
kios jėgos traukiamas bėgo ar
tyn. Pro jį praslinko vienuolis 
juodame rūbe, nužilęs, bet 
tamsių dar antakių, susikryžia
vęs rankas. Bdsos kojos vos be- 
liete žemę. Praeidama per ke
liolika žingsnių nuo Korvino, 
linktelėjo gaiva, nusišypsojo 
meiliai; bet ir šelmiškai. Tolda
mas vėl didėjo. Peržengė upę ir 
be jokio garso atsimušė į mo
lėtą krantą. Už pušų pradingo 
kaip dūmas.

Kovrinas nesistengė sau aiš
kintis šio nepaprasto reiškinio. 
Jautėsi patenkintas, kad taip 
arti ir aiškiai 'matė ne tiktai 
juodą rūbą, bet ir to vienuolio 
veidą ir akis. Sujaudintas grįžo 
namo.

Sode tyliai gūžinėjo svečiai. 
E namų tebesklido muzika. Jis 
vienui vienas bus matęs Juodą
jį Vienuolį. Jam labai norėjosi 
pasipaskoti Tanei ir jos tėvui, 
bet susilaikė pagalvojęs, kad ne 
supras — palaikys haliucinaci
ja. Nutarė tylėti, įsijungęs į, 
kaitrią draugiją. Skardžiai juo? 

kavo dainavo, šoko mazurką, 
buvo labai geros nuotaikos. 
Tanė ir svečiai pastebėjo ne
paprastą jo išraišką. Toks Kov
rinas rodėsi jiem įdomus, pa
gautas kažkokios ekstazė?.

m
VAKARIENEI pasibaigus ir 

svečiam iškrikus, Kovrinas nu
ėjo į savo kambarį ir atsigulė 
ant sofos. Jis tenorėjo dabar 
galvoti apie tą vienuolį, vienui 
vienas. Bet po kelių minučių 
atėjo Tanė.

— čia, Andriuša, mano tė
vo straipsniai. Gali paskaity
ti? Jie labai gerai parašyti. Tė
vas rašo puikiai. *

—Puikiausiai! — atsiliepė 
pats Jegoras Semionavičius, į- 
slinkęs paskui dukterį. — Jos 
neklausykite, prašau.... Arba, 
jeigu norite, skaitykite kaip 
vaistus nuo nemigo. Jie gerai 
veikia.

—O mano nuomone, parašy
ti meistriškai, — nenusileido 
Tanė. — Prašau, Andriuša, pa
skaityti ir įtikinti tėvą, kad 
daugiau rašytų. Jis galėtų pri
rašyti krūvas knygų apie sodą.

Jegoras Semionavičius spyrė
si, vadino šlamštu, o pagyras 
atžėrė kaip perdėtas. Pagaliau 
nusileido. •<

— Jei jau norite skaityti, 
tai visų pirma pradėkite nuo 
Gauchė ir rusų straipsnių, — 
mikčiojo sklaidydamas rankraš
čius drebančiais prištais. — Ki
taip manųjų nesuprasite. Mano 
yra atsakymai. Reikia pirma' ži
noti, kam ir kodėl atsakoma. 
Bet negi tai jums įdomu?.... 
Durniai! Ir, kaip matote, laikas 
gulti!
Tanė išėjo. Jegoras Semionavi
čius atsisėdo ant krašto sofos 
ir balsiai nusižiovavo.

— E, brolyti tu mano.... — 
atsiduso po valandėlės. — Re
gi, ir aš rašau, mano brangus 
magistrai. Rašau straipsnius, 
dalyvauju parodose, gaunu at- 
sižymėjimo medalius .... Sako,. 
Pesockio obuoliai kaip galvos.... 
Pesockis tursta iš sodų.... Vie
nu žodžiu: “Turtingas ir gar
bingas Kašubėjus!”.

(Bu* daugiau).

Pieningiausi kolchozai

Lietuvos kompartija pripaži
no, kad nuo metų pradžios dau
giausia pieno davė Pasvalio kol
chozai. Nuo 100 ba po 27.3 
cn. pieno. Kolchozai viso pri
melžto pieno 81 proc. “parda
vė" valstybei.
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D AHB ĮNINKĄS

BRADDOCK, PA.

BROCKTON, MASS.

Bridgeporte, <
Juškevičius jau yra

Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.
STEPONAS MENKUS

kaitė padarė amžinus įžadus..
Sesuo Damijoną Tamulevi-

a atstovauja?!
Kuo atsiteisiu už taip pajė-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-144*; 80oth Bm*m «-4*18 ar 
S-IMO; KIrkland 7-ASU.

mininkaš John E. Powers^At- '< 
torney General Edward J. Mc- i 
Cormack, Mass. gubernatoriaus 
atstovas Daniel O’Connell, gu
bernatoriaus žmona Kay Furco- < 
lo, vyčių pirmininkas Juozas 
Sakevičius, ir apie 1,150 žymių 
svečių ir parapiečių. šiuo di
džiu pagerbimu sujaudintas 
prel. Pr. Virmąuskis savo di
džią padėką išreiškė šiais žo
džiais:

“Aš esu be galo dėkingas 
Viešpačiui ir jums visiems. Da
bar stengsiuosi išreikšti padėką 
kiekvienam skyrium. Pavalgę 
mes dėkojame Dievui už tas ir 
visas Jo malones ir gėrybes, o* 
tų Dievo gerybių yra nesuskai
tomai. Už tat norisi šaukti šv.

, Mišiose po Komunijos kunigo
MASS SENATO prezidentas John E. Powers ir prel. Pr. Virmąuskis. tariamais žodžiais: Quid retri- 

“ buam Domino?—Kuo atsiteisiu “
Viešpačiui.” .

Kuo aš atsiteisiu Viešpačiui 
už visa, ką jis yra man davęs? 
Kuo atsiteisiu už savo tėvelius: 
dainorių Antaną ir rūpestingą, 
kantrią ir linksmą Barborą, ir 
ūž Viską, ką jiedu1, Dievui pa
dedant, yra man davę?!

Kuo atsiteisiu Viešpačiui už 
Luokės gražią bažnyčią, parapi
ją, kunigus, už kunigų suteik-

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitšs adresu

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA

Pagerbtas prel. Pr. Virmąuskis
Balandžio 26 Blinstrub’s Vii- tus sakramentus ir pamoky

tę metinis šv. Petro mus, už didžiojo popiežiaus Leo
— Reunion no XHI paveikslą su dangaus 

vartų raktais hažnyčios^altoriu- 
je?

Kuo atsiteisiu už tą šventą,

to parapijos klebono preL 
. ūnnauskio pageriamas jo 

TO m. amžiaus sukakties, 30 
m. klebonavimo So. Bostone ir 
pakėlimo | prelatus proga. 
Bankete dalyvavo apie 40 kū

I

LB Bostono apygardos suvažiavimas
Balandžio 25 d. Worcestery- 

je, Maironio parke, įvyko lie
tuvių bendruomenės Bostono 
apygardos apylinkių atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
apygardos valdyba ir Bostono, 
Brocktono ir Worcesterio apy
linkių atstovai, 

i
Suvažiavimą atidarė ir Wor- 

cesterio apylinkės vardu pas
veikino atvykusius atstovus 
Worcesterio apylinkės valdybos 
vicepirm. Pr. Pauliukonis. To
liau susirinkimas vesti perduo
tas Bostono apygardos pirm, 
inž. Vyt. Izbickui, kuris savo reikalą kviesti visas politines 
žodyje nurodė šio suvažiavimo grupes susitarti ir rasti bendrą 
tikslą: apsvarstyti gyvybinius kelią mūsų pavergtos tautos 
organizacijos reikalus, ypač fi- laisvinimo darbe. Ekeltas klau

simas sukėlė gyvas diskusijas. 
Kai kurie nurodė, kad bendruo
menė gali būti pakaltinta po
litika ir siūlė panašių klausimų 
nesvarstyti. Kiti aiškino, kad 
politinių grupių nesutarimas , 
kenkiąs bendram lietuvybės 
reikalui. Buvo priimta atitinka
ma rezoliucija Vlikui, LF ir 
Talkai. Be to, pasiųsta rezoliu
cija JAV valstybės sekretoriui 
Herteriui, prašanti remti Lie
tuvos išlaisvinimo reikalą, ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Po suvažiavimo buvo vaka
rienė suvažiavimo dalyviams ir , 
Worcesterio apylinkės nariams 
bei jos rėmėjams: Vakarienę 
organizavo Woręesterio apylin
kės valdybos nariai, Pr. Pauliu
konis, J. Pipiras ir St. Raudo 
nis. Jiems gelbėjo M. Dabrilie- 
nė, O. Matusaitienė, E. Kauše-, 
vičienė, E. Gorodeckienė, V. 
Gorodeckienė, V. Zidžiūnas, J. 
Matusaitis, St Jasūtis ir Ad. 
šermukšnis.

tuviškiems kultūros reikalams; 
išleisti didesnį lietuviškais mo
tyvais atvirukų kiekį ir paves
ti apylinkėms platinti; organi
zuoti gamybos ar prekybos biz
nį akciniais pagrindais ir dalį 
pelno skirti tautinės kultūros 
reikalams. Pavesta apygardos 
valdybai sudaryti komisiją 
tiem sumanymam apsvarstyti.

Apygardos valdybos pirmi
ninkas inž. Vyt. Izbickas iškėlė 
mūsų politinių grupių nesutari
mo žalingumą mūsų tautos di
džios nelaimės metu ir būtiną

pagelbininkus, kurie taip užim
ti darbuose?!

Kuo atsiteisiu už lietuvaites 
brangią ir viliojančią Marijos ir vienuoles, ypač už mūsų sese- 
Kazinūero žemelę Lietuvą, kur les Jėzaus Nukryžiuotojo, ku- 
aš praleidau savo vargingą, bet -•
saldų piemenystės gyvenimą, jį 
apdainuodamas kartu su lakš
tute ir gegute?

Kuo atsiteisiu Viešpačiui už 
tą Didžiojo Jubilėjaus Grabny
čių šaltą naktį, kuomet išbė
gau į Ameriką pas savo tėve
lį?

Kuo atsiteisiu už darbą, įsi
kūrimą Tauntone, už atsikvie- 
timą motinos, sesers ir dviejų 
broliukų?! Kitos dvi sesutės ir 
broliukas jau gulėjo Luokės gra 
žiuose kapuose.

Kuo atsiteisiu Viešpačiui už 
geradarius, kurie padėjo man 
surasti šv. Lauryno kolegiją Ka
nadoje ir už tuos uolius šv. Kry 
žiaus vienuolius, kurie mane 
nuteikė siekti šventos kunigys
tės?

Kuo atsiteisiu už persikėli
mą Brocktonan. į Bostono arki
vyskupiją, už patekimą į gar- 
siąją šv. Jono kunigų semina
riją ir už kunigystę?

Kuo atsiteisiu už vyskupus ir 
kunigus, kurie arba sakramen
tus man suteikė, arba patari
mais bei pavyzdžiu rodė man 
išganingus kelius?

Kuo atsiteisiu už mano sese
rį Lawrencę sergančią dabar, 
kuri nepajėgė atvykti į šias iš
kilmes. Jos sūnus ir brolis jai

rios taip nuoširdžiai platina pri
sikėlusio Dievo — Žmogaus ir 
Marijos darbą?!

Kuo atsiteisiu už gražią, prie- 
telirgą Ameriką, lietuviškas 
bažnyčias, parapijas, vienuo
lynus, įstaigas. Už taip ilgą dar
buotę ypač kunigišką, Taunto- 
ne, Brocktone, Lavvrence, So. 
Bostone. Už bendradarbius ku
nigus ir pasauliečius, gimines, 
prietelius. Už sveikinimus, lin
kėjimus, už tiek daug gerų žmo 
rių, kaip jūs, mieli šios die
nos dalininkai, šio didingo pa
rengimo mūsų visų mylimos 
parapijos naudai?’

Kuo atsiteisiu mūsų šv. Tė
vui, kardinolui už man suteik
tą garbės titulą, kuris leidžia 
nešioti šiuos parėdus, kurių dalį 
prieteliai esate jau įtaisę ir 
šiandien papildėte šiuo vysku
pišku ploščiu — feriole?!

Kuo atsiteisiu už šv. Petro pa 
rapiją, už jos darbuotojus pa
vienius ir draugijas: Sodaliciją, 
šv. Vardo, Vyčius, chorą, PTA, 
CYO, beną, šv. Jono, Lietuvos 
Dukterų, Moterų — Merginų 
Klubą, už dvasines draugijas, 
už naujakrius, už legijonierius, 
už visus, visus?

Kuo atsiteisiu Viešpačiui už 
šį šaunų parengimą parapijai ir 
už mano pagerbimą, už

ną Gorskj u* už visas darbo ko
misijas? Meilė- ir vienybė jus 
stiprino. Testiprina ji mus vi
sus ir toliau....

Kuo atsiteisiu už visus čia 
dalyvius bei svmkintojus: J.E. 
vysk. Vincentą Brizgį, J.E. vy
skupą Vencentą Padolskį, J. E. 
gubernatorių Foster Furcolo, 
prakilnybes prelatus, garbingus 
kunigus,, gražiakalbius kal
bėtojus: ilgametį ir artimą ma
no draugą kunigą Juškaitį, moję. 
Abračinską ir jus visus?! t

Iš tikrųjų kuo aš atsiteisiu 
Viešpačiui už jo visas malones 
ir gėrybes ir už jus visus 
mano geradariai?

Jūsų visų prašau, kad sukal
bėtumėte už mare bent vieną 
maldelę, kad Dievas ir toliau 
man teiktų malonės, kad aš ga
lėčiau šv. Mišias atlaikyti taip, 
kaip jos kad yra vertos. Aš jau 
daug šv. Mišių esu paaukojęs 
Viešpačiui už jus. Artimiausioj 
ateity aš specialiai atlaikysiu 
šv. Mišias ūž jus, už jus vi
sus.

sveikino 
Mass. senato prezideptas J.E. 
Power, gubernatoriaus Žmona, 
kun. A. AbraČinskas nupasako
jo sukaktuvininko darbus, kun. 
Pr. Juškaitė, vienas iš seniau
sių jo draugų, prisiminė senus 
laikus, net 1918 metus ir papa
sakojo linksmų nuotykių, kaip 
tąsyk reikėjo veikti tarp žmo
nių. Daugybė sveikinimų buvo 
atspausdinta vakarienės progra-

Sukaktuvininkui linkime Die
vo palaimos ir kuo sėkmingiau 
darbuotis parapiečių gerovei ir 
Lietuvos labui. Mk. Kl.

£•?
te"

nansų telkimo klausimą, ir ben
druomenės vaidmenį suaktua- 
lėjusioje Lietuvos * laisvinimo 
veikloje. Suvažiavimo pirminiu 
ku pasiūlė J. Vaičaitį iš Bosto
no, sekretoriais — prof. J. 
Raukti iš Bostono ir M. Valai
tį iš Brocktono. Į rezoliucijų 
komisiją — V. Macį iš VVorces- 
terio, St. Vaikevičių ir J. Vaši 
iš Bostono.

IŠ apylinkių atstovų praneši
mų matyti, kad visose trijose 
apylinkėse veikia šeštadieninės 
lituanistikos mokyklos; geriau
siai suorganizuota ir didžiausia 
yra Bostono mokykla. Apylin
kių valdybos aktyviai priside
da prie Vasario 16 šventės ir 
birželio trėmimų rengimo. Or
ganizuoja pramogas padidinti 
pajamoms. Worcesteryje suma
nyta iš pritariančių bendruome 
nei organiz. sudaryti tam tik
rą koordinacinį organą, kuris 
kartu eitų ir lietuvių bendruo
menės apylinkės valdybos pa
reigas. Po pranešimų diskusijo
se beveik vieningai pasisakyta, 
kad apylinkės valdybos į savo 
veiklą turėtų įtraukti kuo dau
giau asmenų.

V. Mačys savo paskaitoje nu
rodė, kaip kitos tautybės Wor- 
cesteryje stengiasi surasti lėšų 
savo reikalams. Siūlė organi
zuoti atskiriems reikalams fon
dus (tautos namų, vadovėlių 
leidimo ir k.) kad lengviau bū
tų surinkti pinigų.

J. Kapočius siūlė nustatyti 
kiekvienam lietuviui per me
lus tam tikrą sumą paaukoti lie

Ačiū Dievui ir ačiū jums vi
siems.”

Vyriausiu vakaro vedėju bu
vo kun. J. Žuromskis. Sugiedo
jus Amerikos ir Lietuvos him- 
nus,. prel. K. Vasys. sukalbėjo 
maldą. Po vakarienės tolimes
nei vakaro programai vadova-

BRIDGEPORT, Conn.
Ruošiamasi primicijom

Gegužės 23 Bridgeporto, 
Conn., šv. Augustino katedroje . 
bus įšventintas į kunigus Juo
zapas P. Juškevičius (Yuska- 
vage). šventimus suteiks vysk. 
Lawrence J. Shehan. Gegužės 
24 naujasis kunigas laikys 
primicijas šv. Jugio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje (443 Park 
Avė.), o 5-6 v.v. bažnyčios sa
lėje įvyks priėmimas, jaunojo 
kunigo motina Marijona dar 
gyvena Bridgeporte, o tėvas 
Jonas 
miręs.

Smulkiau aprašysime po 
šventimų ir primicijų. a;

-s' Koresp.

kun.

GEGUŽES PROCESIJOJE DALYVAVO 800 VAIKU

VVHIL — 1430 kllocydes — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite' 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — UtboaalM Radi* Hoor, M Co4-

PROCESIJA Brocktono vienuolyno sodyboje. Priekyje prėl. P. Strakauskas ir kun. P. 
Jušk'aitis, dešinoje — Rūta Laužikaitė.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WK0X, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
’ Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

Gegūžės 3 Brocktone Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių vienuo
lyno sode įvyko Naujosios An
glijos lietuvių katalikų jauni
mo gegužės Karalienės (Mari
jos) vainikavimo iškilmės. Iš 
Bostono atvyko 8 autobusai — 
260 vaikų ir 60 asmenų bėnas, 
iš Cambridge — 100, Worceste-Pr. P.

Vatčiūno "Prisikėlimas"

Gegužės 9, šeštadienį, 7 v.v. 
parapijos mokyklos salėje sta
toma P. Vaičiūno komediją 
“Prisikėlimas”. Režisuoja Ipoli
tas Tvirbutas, vaidna mėgėjai. 
Veikalo pastatymas sutrauks 
daug publikos iš visų apylinkių 
nes ir pirmasis L Tvirbuto pa
statymas, "Pažadėtoji žemė”, 
čia praėjo su pasisekimu.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, Šeimos, vaikų, Įvairių fcrėg% 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti tel HYacfart 7-4677

rio — 50, Nonvood — 45, 
Lawrence — 40, Stoughton — 
12 ir iš paties Brocktono daly
vavo 250. Viso buvo per 800 
organizuoto jaunimo.

Diena pasitaikė graži, tai 
gražiai atrodė ir procesija, ku
rioje buvo nešamos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos. Grojo be- 
nas. Prie Marijos statulos, kun. 
žuromsko vadovaujami, sugie
dojo Sveika Marija, atkalbėjo 
rožančių. Kun. Žuromskis per
skaitė pasiaukojimo aktą, o Rū
ta Laužikaitė iš Brocktono už
dėjo Marijai rožių vainiką. Kun. 
J. Petrauskas pasakė pamoks
lą. Kun., Pr. Juškaitis suteikė 
palaiminimą. Visų tų iškilmių 
metu sugiedotos kelios gies
mės.

Pasibaigus pamaldoms, vai 
kai pavalgė ir apie 5 vai. vėl iš
važinėjo i savo miestus.

Mk.
Iškilmės Nukryliuoto Jėzaus 

Vionuolyne
Balandžio 28 d. 10 v. ryte 

penkios Nukryžiuoto Jėzaus Se
selės sudėjo ir atnaujino savo 
pasiryžimus sekti Nukryžiuoto 
Jėzaus pėdomis neturtu, skais
tybe ir paklusnumu.

Mirė
Jaunosios kartos lietuvis, vi

suomenininkas Stasys Morkus, 
staiga mirė darbe, sulaukęs 44 
metų amžiaus. Iškilmingai pa
laidotas iš švč. Trejybės bažny
čios. Jis veikė Lietuvos vyčiuo
se, L.A. Politiniame Klube, 
Šri!. Trejybės vyrų klube buvo 
primimnkas. Visi žmonės jį mė
go. Nuliūdime paliko žmoną, 2 
dukreles ir 'sūnų.

Lietuvių diena
Visi laukia Hartfordo vyrų 

choro koncerto, kuris bus ge
gužės pabaigoje. Taip pat lau
kiame ir Lietuvių Dienos, kuri 
bus birželio 21. Tos dienos pro
gramos paruošimui sudaryta ko 
misija iš prof. V. Marijošiaus, 
inž. V. PUeikos, inž. A. Kudir
kos, dr. P. Vileišio, V. Nenor
to ir Z. Strazdo; taip pat į ko- Sesuo Marija Rūta Dauginin- 
misiją įeina skautų ir sportuo- kaitė ir Sesuo Angelą Gvazdaus 
jaučio jaunimo atstovai. ’* '‘l

VMK.

čiutė atnaujino savo įžadus.
Visos trys Seselės yra kilu

sios iš Aušros Vartų parapijos, 
Worcesterio.

Sesuo Rozarija (Elena Iva
nauskaitė iš šv. Petro parapi
jos, So. Boston) ir Sesuo Ma- 
rietą (Georgina Povilaitytė iš 
šv. Vincento par., Girardville, 
Pa.) sudėjo pirmuosius Įžadus. 
Įžadus priėmė prel. P. Strakaus 
kas, Jo Eminencijos Bostono 
kardinolo įgaliotas.

šv. Mišias aukojo vienuolyno 
kapelionas kun. Jonas švag- 
ždys. Jam asistavo kun. J. 2u- 
romskis ir kun. J. Steponaitis. 
Kun. A AbraČinskas buvo ce
remonijų magistras. Prel. K. 
Vasys, Aušros Vartų parapijos 
klebonas, Worcestery, pamoki
nančiai ir tėviškai paaiškino 
kiekvieno įžado turinį ir prave
dė mintį kokios laimingos yra 
vienuolės, ypač pildydamos pa
klusnumo įžadą, nes klausyda
mos Dievo įgaliuotų viršininkių 
lengviau gali išganyti savo sie
las.

Seselių choras meniškai pa
grąžino ceremonijas savo muzi- 
kaliniais balsais. Prel. P. Stra
kauskas užbaigė iškilmes suteik 
damas palaiminimą švenč. Sak
ramentu. Bė minėtų kunigų da
lyvavo dar kun. A. Kneižys ir 
kun. A. Janiūnas. Švečiai buvo 
pavaišinti seselių pastogėje.

G.

BADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulmių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis i Baltic Florists gelių bei do-

$ 
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BALFO APSKRITIS

A. Šalna, P. velevas, A. Salvest.

ĮSISTEIGĖ fondas moksleivių stipendijom skirti
KEARNY, N.J.Jau prieš metus Lietuvių Ka

talikų Bendruomenės Centre

Užtruko 
kiek ilgiau iki galutinai šis

grindinių uždavinių ir atstu
mia nuo savęs rėmėjus.

Susirinkime buvę direktoriai 
A. Rugys ir A.J5. Trečiokas ak
tyviai dalyvavo diskusijose, A. 
S. Trečiokas, Centro Valdybos

,- -A' 5

DARBININKAS

Vykdant devintojo Balfo* sei- mu Balfas tolmasi nuo savo pa- 
> rezoliuciją, šuj metų pra
loję Nėw Jersey valstybės 
tlfo darbuotojai ėmė rūpintis 
skridęs steigimu.; Iniciaty

vos ėmėsi Nevarto 35 Balfo

Ieva TreČmkaenė. Steigiamaja
me susirinkime kovo 15 daly
vavo visų skyrių atstovai ir iš 

‘ centro — nenuilstantis Balfo 
idėjos populiarintojas, Balfo rei 
kalų vedėjas kun. L. Jankus. 
Buvo plačiai išdiskutuota Bal
fo apskrities (BA) reikalingu
mas, priimti laikinieji veiklos 
nuostatai ir išrinkta laikinoji 
valdyba?

Gegužės 2 įvyko antras atsto
vų susirinkimas, kuriame svars
tyta Baisiojo Birželio minėji
mas ir kiti Balfo apskrities rei
kalai. Nutarta: šiais metais dėl: 
laiko stokos Baisiojo Birželio 
minėjimą palikti pavieniams 
skyriams. Apskrities nuolatinė 
vaidybą Įeina iš visų skyrių po 
vieną atstovą. Susirinkimas nuo 
latiniais valdybos nariais pat
virtino: I. Jatulį, M. Klimą, V. 
Kiaunę ir P. Puroną. Jiems pa
vedė baigti komplektuoti valdy- 

..^ bą, pakviečiant įgaliotinius tų 
skyrių, kurie'dSr vaidyboje nė-? 
turi savo atstovų.

Balfo apskritiem būstinė — 
Newarkas, adresas: 180 New 
York Avė., Newark 5, N.J., P. 
O. Box83. Šiais metais valdy
bai pavesta daugiausia dėmesio 
kreipti į naujų skyrių organi
zavimą, kad kuo daugiau lietu
vių būtų įjungta į tautinės šal
pos darbą.

Svarstant klausimus bei su
manymus, kilo karštos diskusi
jos. Tas parodo, kad Balfo rei
kalai visiems rūpi.

Pirmiausia paliesta Centro 
Valdybos nutarimas netarpinin
kauti privatiems siuntėjams rū
bų, maisto ir vaistų persiunti
mui į Lietuvą ir Sibirą. Paklau- 
sėjai pabrėžė, kad tuo nutari-

CB pirmininko sprendimas, 
'bet Centro Valdybos •?■■ nu
tarimas, tik. jis esąs CV pirmi
ninko iškreiptas ir nevykusiai 
paskelbtas. Jis pažymėjo, kad 
dėl šito reikalų ir dar dėl kai 
kurių kitų neklandumų cen
tre, artimoje ateity pačios CV 
narių (ne CV pirmininko) inicia 
tyva esąs šaukiamas CV posė
dis.

Direktorių A.S. Trečioką taip 
pat paklausė, kas yra, kad 6 
mėn. praėjus nuo Balfo seimo, 
skyriuose dar neturima ir spau
doje dar nematoma jokių kon
krečių nurodymų bei . patvarky
mų baltinei veiklai pagyvinti 
Kas veikiama Centro Valdybo
je? A.S. Trečiokas aiškino, jog 
“veikiama dikčiai”, tačiau nega
lėjo suminėti nė vieno prak
tiško ir konkretaus darbo, ku-

riuo remdamiesi skyriai galėtų 
lengviau ir plačiau pasireikšti 
veikloje. Susirinkimas liko ne
įtikintas.

Balfo apskrities valdyba pa
vesta raštu pranešti Centro 
valdybiai vietos balfininkų nuo- buvo kilusi iniciatyva įsteigti 
taikas ir protestuoti dėl siun- fondą moksleivių stipendijoms 
tiriu į Lietuvą ir Sibirą sustab- (scholarship) skirti.
dymo. ' I.J.

* PRIEŠ 25 M. VILKAVIŠKIO KUNIGU SEM^ ARI JO J
šių metų birželio 17 sukanka 

25 metai kai bolševikų kanki
nys, Jo Ekc. Arkivyskupas Me
čislovas Reinys, įšventino į ku
nigus Vilkaviškio kunigų semi
narijos 15 dijakonų: Vladą A- 
leksonį, Joną Buikų, Vytautą 
DemikĮ. Juozą Jakimavičių, Ka
zimierą Kazakevičių. Praną 
Lingį, Juozą Marčiulionį, Sta
sį Račkauską, Jurgi Riaubą, 
Juozą Statkevičių, Petrą Toto
raitį. Vladą Tulaba, Vaclovą Valevičius, U.S.A., Mjami, Flo- 
Vaičiūną. Vincą Valevičių. An- rida, 
taną Zakaryzą. Kun. juozas statkevičius mi-

Iš šių 15 kunigų 9 yra lais- rė 1958 metais Ūdrijoje Lie- 
vajame pasauly, o kiti už gele- tuvoje. Kun. Juozas Jakimavi- 
žinės uždangos. Laisvajame pa- čius pavargo nebekunigauja, 
šaulyje yra: kun. Vladas Alek-

sonis U.S.A., North Dakota; 
kun. Jonas Buikus, U.S.A., Gi- 
rardville, Pa.; kun. Vytautas 
Demikis, U.S.A., Paterson, N-J; 
kun. Juozas Marčiulionis. U.S. 
A., Chicago, III.; kun. Jurgis 
Riauba, Custer, Mich. U.S.A.; 
kun. Petras Totoraitis, U.S.A, 
Nevvark, N. J.; kun. Prelatas 
Vladas Tulaba, Roma-Italija; 
kun. Vaclovas Vaičiūnas, Bogo
ta Colombia; kun. Vincentas

klausimas išsisprendė. Šiandien 
toks fondas čia jau veikia. Pir
mieji, kurie šį fondą finansi
niai parėmė, yra Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centras, 
Lietuvių Politikos Klubas, Jau- 
nųjų LietuviųVyrų. draugijarir 
vietos vyčių 90 kuopa.

Fondas turi ir savo vadovy
bę: pirmininku sutiko būti

25 metų kunigystės jubiliejų 
švenčia birželio 7 Paterson/N.
J. šv. Kazimiero lietuvių para- Kearny praktikuojąs dr. P. 
pijos'bažnyčioje. 10 vai. iškil
mingos pamaldos ir 4:30 vai.
p.p. banketas.

Kun Petras Totoraitis savo 
25 metų kunigystės jubiliejų 
turės birž. 21 Newark, N.J. Švč. 
Trejybės liet, parap. bažnyčio • 
je. 10:30 vai. iškilmingos pa
maldos, o 1 vai banketas šv. 
Jurgio draugijos salėje.

Young, baigęs Villanova kolegi
ją ir Temple ūniversito dantų 
gydytojų mokyklą, nariais — 
A. Lutkus, J. Borris, J. Mc- 
Shulskis, A. Šalna, Kearny mies 
to tarybininkas P. Velevas ir 
New Jersey valstybės gynėjo 
padėjėjas Afr. Salvest. Visi šie 
nariai atstovauja tas draugijas, 
kurios pirmosios parėmė šį fon 
dą.

Numatoma kasmet sukelti 
1000, iš kurių 750 bus skiria
ma neturtingiems, bet gabiems 
lietuviams moksleiviams aukš
tajam mokslui siekti. Stipendi
jos bus duodamos tiems moki
niams, kurie bus baigę aukštes
nes mokyklas West Hudson ir 
North Arlington apylinkės ribo
se ir kurie atitiks šio fondo nu
statytoms sąlygoms.

Fondo įsteigimas — didelė 
parama mūsų neturingiems stu
dentams, siekiantiems mokslo. 
Kearny-Harrison lietuvių kolo
nija turėtų šiuo reikalu susido
mėti ir šį fondą remti.

Neužmirškime, jog jaunoji 
karta — mūsų ateitis.

J.M.

Philadelphijos 
ži n i o s

Bažnytinės muzikos koncertas Elizabethe
Balandžio Elizabetho šv.

Kennebunkport, Mainę, yra 
kalingos dvi patyrusios ibi 
ninkės. Taip pat naujai įreng- 
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairūs 
kambarių baldai. Jei kas galėtų 
juos ^paaukoti, prašytume' pra
nešti sekančiais adresais: Fran- 
eiscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine arba Darbininko admini- 
stacijai , 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Tel. GL 5- 
7281. ' . /

— Tėvai marijonai šiemet 
mini 50 metų sukaktį, kai bu
vo atsteigta jų vienuolija. Vie
nuolijos atsteigėju buvo Dievo 
tarnas arkivysk. Jurgis Matu
laitis.

— Hartfordo lietuvių šv. 
Trejybės parapijai yra paskir
ta sudėti 40,000 dol. arkivysku
pijos statomajai aukštesniajai 
mokyklai. Lietuvių parapija 
jau seniai turi ir išlaiko savo 
aukštesniąją mokyklą.

— Vincas Zinkevičius mirė 
Brocktone gegužės 2. Jis buvo 
ilgametis įvairių liet, drau
gijų ir klubų pirmininkas, o 
paskutiniu laiku pirmininkavo

, Brocktopo lietuvių^ąrybaŲ^u- 
vo jau sulaukęs per 70 metų? 
Visą laiką skaitė Darbininką. 
Palaidotas iš šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse Brockton, Mass.

— Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesija šaukiama liepos 
4-6 Chicagoje.

— Vincas Natkevičius gegu
žės 17 Hechingene (Wuerttem- 
berg. Vokietijoje) susituokė su 
Irena Povilaityte.

:—Vyčių šeimas šiemet,šau
kiamas Detroite rugpjūčio 23- 
26. Laukiama atvykstant daug 
žymių svečių.

—Labdarių Sąjunga Chica
goje praplėtė senelių globos 
namus naujais gražiais priesta
tais, kurie kainavo per pusę mi-

MIRĖ ANTANAS VAŠKEVIČIUS
viliriės apsaugos ir daugelio ki-

Elizabethe. bet niekas

Atvykęs Į Largo. Fla., priklau

Elena Vaškevičienė, sulauku
si per 80 metų, mirė balandžio 
30 d. Gyveno 1208 McKinlev 
St. " K.Č.

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA IMMACULATA 
šiemet prasidės birželio 28 ir

kylą. Be to, baigė teisių moks
lus Michigan universitete, Ąnn 
Arbor. Mich.

Nuliūdę liko našlė Karin Vaš
kevičienė. brolis Fr. Vaškas.

Lijono dolerių. Pašventinimas 
numatomas birželio mėn. Lab
darių Sąjungai vadovauja kun. 
Anicetas Linkus.

Kun. Vytautas Demikis savo

PAS SESERĮ PO penkių dešimtų metų

Išvykdamas iš Lietuvos, pali-

1910 m.iš Rumšiškės. Pradžio
je gyveno Worcestery. Mass., 
paskui po'antrojo pasaulio ka
ro atsikėlė į Brooklyną.

BROOKUYNIETIS Konstantas Gagas Urugvajoje pas savo seserį ir kitas gimines.

Brooklyne, N.Y.,383 So. 3rd Sesuo nors gerai atrodo, bet 
St., gyvena Konstantas Gagas, ir jai prisidėjo penkiasdešimt 
Tai senos kartos lietuvis, pen- metų. Jos vyras, dirbęs pieni- 
siriink^, į Ameriką atvykęs nėję, jau pensinininkas. prižiū- 

- nudsavus namus. Vaikai —
vedę, ištekėję. Taip buvo jiems 
ko pasišnekėti, prisiminti se
nus laikus, Rumšiškę, pasakoti 
apie savo kraštus.

Amerikiečiui buvo truputį 
keista, kad tuo metu buvo pa
ti vasara, kad per Kalėdas, N. 
Metus, Tris ' Karalius žmonės 
rengia piknikus, soduose kepa 
mėsas ir geria alų. Tokiame 
viename piknike ir jis apsilan
kė ir pasakė "spyčių”.

Aplankė jis ir lietuvių para
piją, jos bažnyčią, Tėv. J. Bru- 
žiką, kuris ten veikia tarp lie
tuvių. šiaip Urugvajus jam 
nebuvo prie širdies — komu-

ko ten tėvus ir kitas gimines. 
Į darbą įsijungus, nebuvo kada 
sugrįžti ir aplankyti jų. Vėliau 
viena sesuo Domutė Sadauskie
nė išemigravo į Urugvajų, kur 
ir dabar gyvena su savo šei
ma. Sesuo vis rašė savo broliui, 
ir kvietė ją aplankyti. Taip 
Konstantas Gagas, turėdamas 
laiko ir šiek tiek santaupų, pa
siryžo ilgai kelionei į pietus.

Praeitų metų rudenį sėdo į
lėktuvą ir nuskrido tiesiai į nistų daug, uždarbiai maži, 
Montevideo. kur jį pasitiko se- darbo sunku rasti. Kai kvietė 
šuo, nematyta jau penkias de- jį pasilikti, jis nesusigundė, 
šimt metų. Amerikiečiui sve- Amerika lieka Amerika, čia pri- 
čiui surengė pokylį, sukvietė pratęs, moka angliškos kalbos, 
gimines ir pažįstamus. ten gi laufykis ispaniškai.

Taip išbuvęs šešis mėnesius, 
pasisvečiavęs, jis vasario mė
nesio viduryje grižo atgal. Skri
do tokia lėktuvų linija, kuri 
eina per Argentiną, Į Čilę, Pe-- 
ru. Panamą,. Į Floridą. Naujos 
šalys, nauji miestai patiko pra- 

, važiuojančiam. Ir dabar Kons
tantas Gagas turi daug ką pri
siminti ir kitiems papasakoti.

Motinos Dienos minėjimas į- 
vyko gegužės 10 d. tuoj po su
mos Šv. Andriejaus parapijos 

nežinojo, kad jis yra šaunus salėje. Programoje — paskaita,
Petro ir Povilo lietuvių bažny- smuikininkas. Atlikdamas du šeštadieninės mokyklos moki-
čioje įvyko retas bažnytinis veikalus solo su vargonais, įro- nių pasirodymas ir A. šalčiū-
koncertas. Jo pažiba buvo Lie- dė, kad turi gražų toną ir pa- ras su kanklėmis. Rengė L.
tuvos operos solistas Vladas jėgią išvystytą techniką.' Bendruomenė.
Baltrušaitis, savo galingu bari- Visą koncertą paruošė, pra-
tonu užpildęs erdvias bažnyčios vedė ir vargonais pritarė komp. L’ *™eno Ansamblio choras po 

' ’ “ Juozas Žilevičius, patį koncer-
tą užbaigdamas solo vargonais. 
Tiesa, tenka pastebėti, jog vie
ną veikalą atliko seserys Mįš- 
kiniutės — Karolyna ir Teresė 
Jarley ir Jankauskienė. Veika

patalpas su kaupu. Savo meniš
ka interpretacija jis privertė 
visus klausytojus susikaupti ir 
gėrėtis bažnytinės muzikos kū
rinių grožiu.

Maloni staigmena buvo vieti- 
' nio klebono kun. M. Kemežio 

solo giedojimas — Tavo apyni- 
mo šaukiamės. Puikus tenoras. t 
Genovaitė Pocienė, dramatinis 
lyrinis sopranas, giedojo solo 
ir atliko solo partijas su choru 
ir duetu. Malonus lyriniai kolo
ratūrinis sopranas Karolinos 
Miškiniutės—Jarley žavėjo kū
rinių išpildymu. Giedojo solo, 
duete ir su choru. Beveik pro
fesionaliai pasirodė mezzo sop
ranas Karol Boven (motina lie
tuvaitė,) giedodama _ solo ir su 
choru. Jos balsas jau pastaty
tas, jaučiama mokykla ir suge
bėjimas valdyti balsą.

Didžiabalsis Feliksas Purinas, 
bas-baritonas. atliko dalį iš Du- 
bois kantantos, trečią Kristaus 
žodį. Jo balsas liejosi lyg ne
matoma srovė, užpildydama vi
sus bažnyčios kampus. Jaunu
tė, vos pradedanti mokytis dai
navimo. Julijana Peškutė kuk
liai bet nuotaikingai atliko sa
vo partiją.

Staigmeną sudarė smuikinin
kas Julius Veblaitis. Visą laiką 
gyvena

K. GAGAS kalba viename Montevideo lietuvių piknike.

dė mūsų visuomenei. Jo turtin
gas koncertas įvyko gegužio 
9 d, 6:30 vai. L. Pašalpinio Klu
bo salėje/Programoje —dai
nos, solistai, jaunųjų talenių 

ii'‘buvo sunkus, bet'ios 'išpil“ Prirodymas ir kita. Dalyvavo
dė gražiai.

Choras pajėgus, turi išsiau
ginęs savo solistų, tvarkingas, 
visus veikalus atliko meniškai. 
Tokį koncertą reiktų pakartoti 
ir kitose kolonijose.

S.B.V.

ir tautinių šokių grupė, vado
vaujama Irenos Karalienės. An
samblio chorui vadovauja Leo
nas Kaulinis.

L. Krikščionių Demokratų 
skyrius išsirinko naują vadovy
bę. Ją sudaro Bronė Petraus
kienė ir Bernardas Žukauskas. 
Trečiojo valdybos atstovo vie
ta plikta jaunimo atstovui.

L. Veteranų 'Ramovės" S-gos 
skyrius įstojo nariu į vietos 
Balfo skyrių.

— Dail. P. Dumšaitis, gyve
nąs pietinėje Afrikoje, susilau
kia gražaus Įvertinimo savo-pa
veikslų parodų. Jo paveikslai 
yra nupirkti Capetown miesto 
muziejui.

VVallingford. Conn., mirė 
Percy Kazlauskas, buvęs pir
mojo pasaulinio karo vetera
nas, tarnavęs marinuose. Jis 
buvo gimęs Minersville, Pa.

NAUJA TEORIJĄ APIE 
MENULĮ

Lig šiol mokslininkai tvirti
no, kad mėnulis šaltas ir sus
tingęs. Dabar Amerikos moks-
lų akademijos kongrese Nobe- pliuiIton!s nesenai 
110 premijos laureatas Harold Colorado, balandžio
C Urey, kups yra žvaigždžių 25 • veį. YvonBe Gruber 
chemijos specialistas, tvirtino 
priešingą teoriją: esą mėnulio 
vidus karštas, iš jo protarpiais 
veržiasi vulkanai. Mėnuly esą 
gausu geležies ir nikelio.

baigsis liepos 26 lietuvių susi
artinimo švente. Į stovyklą pri
imamos lietuvių kilmės mergai
tės, turinčios 7 ikį !6 metų im
tinai. Stovyklauti galima visas 
keturias arba tik dvi savaites. 
Registracija jau prasidėjusi. 
Vietos ribotos, rezervuojamos 
pirma įsiregustravusioms. Re
gistracijos reikalu kreip: Camp 
Immaculata. R.F.D. 2, Pu t n am, 
Connecticut.

Prieš penkis mėnesius iš Ne- pat buvo narys New Jersey ci- 
wark, N.J. čia atsikėlęs gyven- viliriės apsaugos ir daugelio ki
ti Antanas Vaškevičius — Vaš- tų organizacijų.
kas mirė balandžio 11 savo na- Vėliava, kurią Amerikos De
niuose. tuviai Karo Veteranai uždėjo

Velionis ilgą laiką dirbo kaip ant Nežinomo Kareivio kapo, 
tarnautojas Newarko miestoi buvo vęlionies idėja, bet dėl 
teisme ir išsitarnavo pensiją, ligos jis pats to padaryti nega

lėjo. tai atliko kiti.
sė šv. Patricko katalikų para- Velionis buvo baigęs Newar- 
pijai. American Legion Gulf ko šv. Jokūbo parapinę mokyk- 
Post No. 273, Madeira Beach. lą. East Side aukštesnę moky- 
Vasa Order Sunshine Lodge. klą. o taip pat prekybos mo- 
Lithuanian Club, both of St. 
Petersburg and corresponding 
Secretary of The New Jersey 
Club of Cleanvater, Florida.

Newarke gyvendamas buvo
Amerikos Dėtuvių karo Vetera- anūkas ir kiti giminės.
nų armijos ir laivyno unijos Tegu Gerasfe Dievas būna 
komandierius, Goldingay Guard jam gailestingas jo amžiname 
American Post No. 10. Taip gyvenime.
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na igijame draugų tarp priešų.

LOS ANGELES, C ALI F.

JULIUS KUMPIKAS
BROOKLYN U, N. Y

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Tek : AL 4-8319

Jaunimo pasirodymai, jei ir 
stokoja meniško išpildymo, ta
čiau džiugina nuoširdžiom pas-* 
tangom bei nepretenzinguinu. 
To džiaugsmo užteko ir lietu
viškoj palankėj.

Sėtuvių sporto * vartytos, ne
mažoje auifitorijoje girdėjome 
ne vieną lietuvišką Jkoncertą- 
Holy Redeemer ? gimnaziją lan-

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

Dėl didesnių užsakymų skambinti STariing 94534 
(po 8 vąt vak.)

ra iš >alės atėjo prie uždary
tas uždangos. Sutikusios vieną 
iš 5 keliautojų, pakvietė pasi
grožėti lietuviška programa. 
Uždangai prasivėrus, pamatėm 
lietuviška kiemą su trobos ga
bi, darželiu ir kryžiumi

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

Mėsinių ir sa'iunų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki

buvę jos talentas lietuviškam 
kieme išvysti, tačiau tai buvus 
seselės valia. Violeta buvo iš
mainyta 'Į< 10 \ aperikiečių....

Visa pynė neturėjo politinio 
atspalvio, tačiau į Rusijos vieš
buti keliauninkai atėjo batus 
nusiavę ir patylom šnekėdami. 
Tik paskui prisiminė, kad jie, 
lanko re politinę ar ekonominę 
Rusiją?d>ėtTnnrikinę. Visi bale
to numeriai įr dainos Rusijoje 
buvo Čaikovskio.

žiais pasipuošusių mergaičių 
dainavo “Palankėj, palankėj”.
Po to 8 mergaitės pašoko ke
purinę;-o.dvi poros su A. Bub
lių — grandinėlę. Smagu, kad 
ir šoko, ir dainavo tiek lietu-

Prisąpažinsitt, man jaupra<|e- 
da patikti Nikita Chruščiovas. 
Yęa jame paperkamoji jėga—jo 
šjjasena. Nestebėtina, kad pa
tys komunistai parinko jį savo 
vadu.^. Matyt pakyrėjo jiems 
rūstūs senų vadų veidai.

.Net stalinizmas nepajėgė nu
slopinti to linksmo piemenuko 
būdo ir nutrinti nuo veido pla
čios šypsenos. Įtakos keliu arti
mieji draugai, kaip Mikojan ir 
Suslov, irgi jau šypsosi, lanky
dami užsieni. Visus nepataiso
mus niauruolius Chruščiovas 
pašalino iš savo tarpo. Jų pa
niurę veidai nekiderino su 
klouniška politika, lydima ma: 
giškos šypsenos ir gardaus juo-

yiukų. - ' '
Kiekvieną pavasarį gimnazija 

statydavo operetes, šiemet gi 
buvo parengta muzikinė pynė 
— ‘Fantazija”. Tai savotiška

Church 312 East IlOth Street, New 
York City, N. Y. Tel. LE 4-3856.

ir liaudies turto eikvojimu. 
Mat. ji priklausė atgyvenusiai 
buržuazinei klasei, kuri buvo 
pasmerkta išnaikinti.

Taip gyveno ir dabar gyve
na žmonės šalyje, “Irar taip tais 
vai alsuoja žmogus”.

Dr. P. Legedda

VII.NONfiS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Los Angeles kardinolas Ja- Angeles skyrius buvo surengęs 
mes Francis Mclntyre yra nu- viešas diskusijas lieteratūros ir 
matęs šv. Kazimiero bet. pa- žurnalistikos klausimais. Disku- 
rapiją paversti teritorine. Tuo sijoms, kurios įvyko balandžio 
atveju tik maža lietuvių dalis 26 d., 12 vai. 15 min. šv. Ka- 
beliktų minimos parapijos ri- zimiero parapijos salėje, įvadą 
bose; visi kiti būtų priskirti padarė rašytojas J. Gliaudą ir 
prie kitų parapijų. Los Angeles laikraštininkas Ig. Medžiukas, 
lietuviai yra šiuo reikalu labai Diskusijų pasiklausyti buvo SU

DULSIU SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI

Sav. V. ZELENIS
3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų ugĮ 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi [P 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders R| 
oro vėsintuvą (Air conditioner). ——

žo. Tik partijos žmonės. valgė 
sočiai. Jis patyrė apie tai ir pa
likdavo daugiau mėsos, prie 
kaulų. O vieną kartą Įsigėrės 
davė jai visą keptą viščiuką 
perspėdamas: “tik neplepėk a- 
pie tai niekam”. Jis bijojo bū
ti ankaltintas kortrarevoliudja

BANGA TELEFISION

BR. STRIMAITIS

101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-6895

S. BECKENSTEIN, Ine.I

ROCHESTER, NEW YORK

BAKERY FOR SALE

Jamaica

A.G.

PILGRIMAGESVVANTED SUPERINTENDENT

Married,

soma English and handy with

Įdomios diskusijos
Lietuvių Fronto Bičiulių Los

JAV nuo žemėlapio. Chruščio
vas taip patraukliai juokiasi, 
kad tuo įsigyja draugų pačių 
JAV politikų tarpe.

Man atrodo, mums visiems 
patartina imti pvyzdį iš Chruš
čiovo. Svarstant net labai rim
tas ir ginčytinas problemas, 
mes dažnai atstumiame nuo sa
vęs ir net prarandame savo

h Ava r karna. moterų eilutėms, sukneMms bei Švarkams.
Maišyto* ir rayoninėa medžiagos parduodamos griežtai 'urmo

for Apartmont

Whol« Salo & Retai! 
Good bvsiness section

Phone Darbininkas GL 5-7281

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

Kelione po pasauų. Jos metu 
pasirodo šios šalys: Airija, Ško
tija, Prancūzija, Vengrija, Ita- - 
lija, Ispanija, Lietuva, Lenkija, 
Rusija; Meksika ir Japonija. 
Įžanga ir užbaiga vyksta JAV- 
se. Kiekviena šalis turėjo skir
tingą scenovaizdį, tautinius 
drabužius, dainas, šokius.

“Fantazija” buvo statoma 3 
vakarus. Jūsų korespondentas 
turėjo progos išgirsti ir išvys
ti balandžio 27.

Virš dviejų valandų trukusioj 
pynėj teko išgirsti daug įvai
rių tautų dainų, pamatyti daug

sus: rūpinę. Visos didesnės ka
talikų ir lietuvių grupės parašė 
laiškus kardinolui, prašydamos, 
kad būtų paliktas ‘status quo’, 
Be to, lietuvių delegacija lan
kėsi tuo reikalu pas kardonolą 
ir prašė jį, kad šv. Kazimiero 
parapija liktų ir toliau lietuvis- mes esame prie jos priaugę”, 
ka. x Anot profesoriaus, straipsniai

laikraščiuose turėtų būti trum
pesni; korespondencijos parašy
tos meniškai, įdomiai. Anot pro 
fesoriaųs Biržiškos, jis nepyks- 
tąs. jei ir esąs kada laikraš
čiuose “užkabinamas”, jei tai 
padaryta “meniškai”, o ne gru
biai. Rašytojas J. Gliaudą pra
šė atsakymo į porą klausimų: 
1. Ar menas turėtų būti tik me
nui? 2. Kas gali vertinti meno 
kūrini? Juozas lininis pasisa
kė dėl eilės įvairių negalavimų

Lietuvis Įsigijo kirpyklą

New Havene Brunonas Stri
maitis nupirko modernią kir
pyklą, kuri yra Union and 
New Haven Trust Company 

? pastate^20^ęhureh> St.^
Naujasis kirpyklos savinin

kas yra gimęs Vilkaviškyje. 
Jau ten norėjo įsikurti kirpyk
lą. bet prasidėję karai ir oku
pacijos sutrukdė. Iš Lietuvos 
pasitraukė 1944, vėliau gyve
no Hanau DP stovykloje, Į 
New Haveną atvyko 1949. Jis 
yra baigęs kirpimo mokyklą 
ir turi gerą praktiką.

New Haveno laikraščiai į- 
sidėjo jo nuotrauką, kaip ker
pa pirmą klijentą ir aprašė jo 
gyvenimą, pridėdami nemaža 
žinių apie okupacijas ir ka
rus.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Ą&

joje, dalyvavo; jų tarpe’buvo ir £ 
garbingų prelatų. §v. Mišių me- | 
fu q ei et ii v a Ir ori i ne kannlpric v Jug^s Cocuzi ir misijonierius t Važiuoti BMT išlipant Essex St, keltis elevatorium į & 
jugs cocuzi ir miSijonienus, g JND traukiniu D_g Ave iki Deiancey St f
daug Stabmeldžių apknkstljęs, | Arkite ii skelbim,. kuris bus ypatingai įvertinta. - I 
tėvas Jurgis Wood. Lietuviai
džiaugiasi, kad toki garbingi ,. . ,... T.. ,-T - -tt---------------------------------------------------------- -------------
žmonės mus gerbia. ♦

<whntesale) kainomia.

R and K FABRICSViena muzikos mokytoja naš
lė su maža dukrele revoliuci
jos metu neteko ūkelio ir už
darbio iš pamokų. Jos žiauriai 
badavo. Ji pradėjo pas viehgu- 
nį komunistą tvarkyti kamba
rius. Grįždama namo vakarais 
pas alkaną dukterį, ji parneš
davo likusių kaulų nuo komu
nistų pietų ir virė sriubą su 
bulviu lupynom bei žole iš dar-

Rochoster N.Y. Lietuvių šv. turį Jurgio vardą šioje d’ocezi- 
Jurgio parapijos nariai labai 
džiaugiasi klebono pastango
mis, kurs stengiasi lietuviškos 
parapijos garbę iškelti ir sve- 
t mtaučių tarpe.

Praėjusiais metais, parapi
ja atšventė 50-ties metų ju
biliejų. čia atsilankė net ir 
silpnos sveikatos pats Roches- 
terio vyskupas ir pasakė labai 
gražų, pamokslą.

Šiais metais vėl nepaprastai 
musu spaudoje. Diskusijų mo- Fetuviai džiaugiasi. Kleb. Pr. 
deratoriumi buvo Algis Rauli- Valiukevičius suruošė ispūdin- 
naitis. Netolimoje ateityje fron- gą Lietuvos ir jo vadovauja- 
tininkai planuoja vėl turėti dis- mos šv. Jurgio parapijos šven- 
kusijas, bet ši kirtą oolitiniais te. Jis giliai įsitikinęs, kad pa
klausimais. Lietuvių Fronto Bi- rapijos globėjas labi gelbsti 
Šulių Los Angeles skyriui va- gavo užtarymu pas Dievą visus, 
dovauja pirm. J. Ąžuolaitis ir kurie bendruomenei priklauso.
sekr. J. Kojelis. ,, .

MM Šventes dienoje pats klebo- 
’’ nas aukojo šv. Mišias ir nuo-

-u u ----L --.-, lt stabu, kad, beveik visi kunigai.

kai kas Chruščiovo 
kilnumu gali labai abejoti ir 
jo poelgio motyvus gali įvai
riausiai intepretuoti. Pavyz
džiui: sovietai yra tiek stiprūs 
ir jų idėjos tiek įsigalėjusios, 
kad jokie diudininkai jiem ne
kenksmingi. Tuo tarpu dovano
ta laisvė mūsų tautiečiai Chruš- 
čovą iškelia prieš Staliną, ku
rio laikais vyko trėmimai ir ku
rį pats Chruščiovas iškonevei
kė. Atseit. Chruščiovo rankos 
yra “švarios”. -

sirinkęs gražus būrys Los An- /
gėlės lietuvių. Gražių minčių oHH I Kl
davė prof. M. Biržiška. Anot jo, ROCHESTERIO St. Agnės aukštesniojo mokykloje dainuoja Hetuvai- 
joklO niinsmiikio nesimato nei *• Choromanskytė, N. Norkute, O. Valiukėnaitė, R. Poškutė, K.
literatūroje, nei žurnalistikoje. Kapitanaitė.
“Literatūra gyva,” — kalbėjo
prof. M. Biržiška. — “bet ar

SIUNTINIAMS I LIETUVAI 
ramrfn rssl dldel) pasirlnUm* vilnonių medžiagų vyrų koMtmnams

prieš geradari Chruščiovą
Be jokio sarkazmo ar ironi

jos aš noriu pripažinti: “tai yra 
kilnus Chruščiovo žygis”. Ki
tas jo vietoje, davęs pažadą A. 
Stevensonui. galėtų įsakyti pa
rašyti giminėms paskutinį laiš
ką: “jau esu miręs, nerašyki
te”.

Maldininkų kelione j Kanadą išvyks
ta ketvirtadienį, gegužės, 28 d., 6 v. 
ryto; sugrįžta sekmadienį, gegužės t » a
31 naktį. Papiginta kaina. Kelionė | II ^4 EdSt JeTSCy StTCCt, EriTUtMltlI. N« L

> ' Gyvenant JAV, pyaČ lengva
išmokti šypsotis. Nereikia ir 
Chruščiovo, čia ir nepažįstami

* dažnai šypsosi, praplečia lūpas
I iki ausų. Besišypsančių itakin-
’■ gų amerikiečių veidai puošia

laikraščius' Galima būtų apsiei
ti ir be Chruščiovo, bet jis man

* pradeda patikti savo konkre-
’ čiais veiksmais. Ir jei išauklė-
* tas, rafinuotas politikas Adlai

■*_ Stevenson. mandagiais žodžiais
. ir malonia šypsena atgavo
‘ mums tautietį, tai ar negalim
\ tikėtis, kad Richard Nixon,
j stovįs aukščiausioj kraš

to viršūnėj. atgaus
; mums visą Lietuvą. Aš. turiu
» galvoje viena mūsų tautietį, ku

riam Chruščiovas leido atvykti
* į JAV po. 19 metu bado ir var- 

go Sibire. Pamirškime valandė-
* lei Chruščiovo padarytas skriau
■ das daugybei žmonių. Sustokim

ties tuo Įvykiu. Adlai Stevenso- 
. no dėka Nikita Chruščiovas grą-
' žino gyvą liudininką, kurs be

žodžio, savo išvaizda, kalba

ten ir atgal su dviem nakvynėm ir | prie CITY SAVINOS BANK TeL H, 4-1711

4 kart valgymu $48.50. Rezervuokite » ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
sau vietas tuojau pat: Saint Ann’s į mūsų kaino* vvrų drabniam* prasideda nuo 940 už. pilnų e»l«Kų

CMCP

štai. Vieni lankė specialias dai- 
ravimo ar baleto studijas, ki
ti pačios gimnazijos ar pjau
tų padėjėjų paruošti. Pynę pa
ruošė seselė muzikos mokyto- 
ja.

Nekantriai laukiau.^ lietuviško
sios dalies. Programoje matė
si tik Irenos Černiauskaitės, I- 
renos Brokaitės, Aušros Gar- 
liauskaitės ir Algio Bublio lie
tuviškos pavardės ir dar apie 
10 kitatautiškų.

“Atskrend sakalėlis” dainelę 
dainuodamos, abi Irenos ir Auš

vaitės, tiek amerikietės tuo pa
čiu ūpu ir tikslumu, šokiams 
akordeonu grojo irgi amerikie
tė. Lietuviškoji programėlė, 
nors ir trumpesnė už kitų, pra
ėjo. gana maloniai užsibaigda
ma ta'pačia daina: Palankėj, 
palankėj.

Kad lietuvišką dainą išgirdo, 
šokius pamatė apie pora tūks
tančių amerikiečių, o keliolika 
išmoko ir patys keletą lietuviš
kų žodžių, reikia padėkoti tam 
mažam lietuviukų būreliui, o 
ypač Irenai Černiauskaitei, ku
ri daugiausia ta programa rū
pinosi Reikėjo juk ir tautinius 
drabužius suskoliriti, it dekorą- ' šiaiFme^; ’Kūdžtini šeimi- ' 
cijas parūpinti, ir amerikietes 
dainuot, ir šokt išmokyti, šo
kius pamokė kitos Irenos Bro
kaitės sesuo E. Zubrickienė.
Dekoracijas iš p. Pusdešrio at
gabeno Br. Tatarūnas.
- Girdėjom vieną lietuvaitę ir 
Italijoj lopšinę ir tarantelą dai
nuojant ir šokant. Paskui pa
matėm ir Rusijoj Čaikovskio Gė 
lių valsą bešokant. Tai Viole
ta čižauskaitė. Smagiau būtų

Vyčiai ruošia seimo programą ’

Rugpiūčio 20-23 d.d. Detroite ; 
įvyks 46-sis Lietuvos vyčių sei- ] 
mas. Kaip žinote, vyčių šūkis ; 
yra ‘Dievui ir Tėvynei”. Jie ’] 
yra išauklėję darbščių visuome- ; 
nininkų, uolių lietuviškų para- ; 
pijų veikėjų. Norėdami palaiky- ; 
ti savo narių dvasią ir sukelti 
kūrybingą nuotaiką, vyčiai kas
met rengia savo seimus.

ninkai, mes suprantame, kad 
turime įdėti daug darbo seimo 

•pasisekimui garantuoti. Bet 
mums reikia ir jūsų pagalbos.

Tad seimui rengti komitetas 
prašo visuomenę prisidėti prie 
jo darbo, kai jie aplankys ir 
paprašys mažos aukos. Seimo 
proga leidžiama programa — 
knygelė. Į ją už auką jūs ga
lite Įdėti savo linkėjimus ar 
skelbimus. Dainius

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
Įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių . ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVT.. WOODHAVEN 21, N. Y. 
TEL VI 7-4477

<M»kmadieniai«» — 1 vaL p.p. ligi 5 vai. vak

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

KOKIAS DOVANAS 
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom £ 
geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės. medžiagos!! 1 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE J DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

118-125-130 ORCHARD ST., GR 5-4525
COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai A 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS «

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO |

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje x 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba Ą 
apsiaustai, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui! f

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 8 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- £ 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalka’am. |
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į |
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SWEAT*RS. SHAWLS. luggage

PAUL’S RESTAURANTDISPLAY
~ IN SAINT TERESA’S PARIŠK, in

HOMEOPATIJACAMP SCENIC ob Raųuette

DR. A. GRIGAITIS
CAMPS

ON LAKE TONETTA, In Salnt Lavrence
O’Toole Paristi.' 4 room' bungalov near. '

IN OUR LADY. OF PO LAN O PARIŠK, 
in SOVTHAMPTON. L.L N.T. 64’ Solid * 
Family Brick on % aere. Private beach. 
dock facilltiea, 16’ electrlc kitehen. 24* 
living room. 2 large bedrooms. cedar 
paneUed. oil burner. attacbed overaiaed 
garage. Near tvo churches. Mušt be 
aeen. Sacriflcing for $36,000. BA 9-2404.

from St. Teresa’s Church. Corner, 
solid brick, walk to suburays, shopp- 
ing, schools; 6 large rooms, finished 
basement, 1^ baths, garage, 50x100, 
$22,000. 50-02 44th St., EX 2-0768.

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
AVAILABUB

For Sdton Hali Co-Educstion H. S.

and
ST. JOSEPH’S ACAOEMY

sereened porch. 10 x 30 patio. 70 fruit 
trees on % ac.. frbreglass 14’ boat, 270’ 
eoner^te walk leads to 100* pvt. dock; 
arte*. wril. bot 4 cold trater? Completely 
furnd., 88’ water frontage; 1% hr City. 
$15.500. FLu«hing 9-4560.VOKIETIJOS motociklų lenktynėse nuo 1946 metų- u±swnutt 150 

sporto mSgfijai.

MBJU TRANSPORTATION CORP.
Call: OVerbrook 1-6666

* REAL ESTATE

ras rengia geriausių šios apy
gardos krepšinio ekipų susitiki
mą. Be apygardos meisterio 
Worcesterio Vyties, susitiki
me matysime vicemeisterį Wa- 
terburm Gintarą ir senąjį Brook 
lyno Lietuvių Atletų Klubą. '

Atlotas.

Adirondack Mountains, is de- 
signed to provide an enjoyable 
summer experience in a thera- 
peutic setting forthechildwith 
emotkmal and behavioral pro
blema. Individual campers re- 
ceive the' expert guidance of 
ųualified and experienced per- 
sonnel who are drawn from the 
ailied fields of Special Educa- 
tion, Psychology, Medicine, 
Nursing and Sočiai Work, and 
who are actively engaged with 
work in schools, agencies, 
elinies, and hospitals the year 
round. For more Information 
write to DOROTHY BESS, 152

42 N. Y. C^y? RecmrBGG,

RESTAURANT

RESTAURANT & PIZZERIA 
216 Avė. ‘A’ (Bet. 13th & 14th Sts.) 
SEA FOOD • WINE • BEER

AIR-CONDITIONED 
Dehvery only Stuyvesant Town area 

Call OR 7-9957

Fri, Sat. 11 A.M.

HOME INPROVEMENT

Have a Home Improvement Prob- 
lem? We Can Solve it at a Reason- 
able Cost. Conversations - Kitchens 
- Garages - Roofs - Violations re- 
moved - Add more rooms. 10 years

i

DABBININKAS

•BGBBBMMI

WOrth 2-1032

R e p u b 1 i ( 
Wine & Liųuor Store

822 (lutos Avė. Broofclym U, N. Y.
Tet EV 7-2089

*AV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

iiuų, Konjakų, midų svemeuib pea
kitoms progoms

UQUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais; sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

‘ Sav. P. Višniauskas
31 Spring Št, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

Turime dviejų rūšių medici- tija neturi mokslinio pagrindo, 
ną: aleopatiją ir homeopatiją žmonės mėgsta ją tiki ja ir 
Aleopatija (graikiškai aleos 
kitas, priešingas, pathos — li
gą kančia) tai yra dabartinė 
mūsų medicina, kuri prieš ligą organų veikla buvo pašlijusi 
vartoja veikiančius vaistus, pv. 
skaudant galvai, duodama gal- hoterapija, kurią naudoja šep- 
vos skausmus stabdomi vais
tai.

Homeopatija graikiškai ho- 
moios — panašus, pathos — 
kančia, liga) yra gydymas ma
žomis dozėmis tų vaistų, kurie 

išdidesnėse dozėse sukelia Teišr -dymus su savim ir su_kitais 
kinius, panašius į gydomą ligą — - - 
Čia gydymo pagrindu imama, 
kad panašus panašų gydo.

Homeopatijai pradžią davė 
gydytojas Samuelis Hanemanas 
(1755—1844). Tais laikais me
dicinos teorija buvo didesnė 
už praktiką bei tyrimus. Medi
kai buvo vitalistai ir manė, kad 
žmogaus organizme veikia kaž
kokia gyvybinė jėga. Tyrimo 
laboratorijų nebuvo ir be jų 
buvo daromos mokslinės išva
dos. Hanemanas ir buvo savo 
laiko žmogus. Be mokslinio pa
grindo, tik teorijom vadovau
damasis, jis pagrindė savo me
todus. Be vaistų savo gydymą dozėse gali virsti vaistais, 
jis dar rėmė sveiku gyvenimu, 
sveika mityba. vaistus, imama viena dalis vais-

Gydytojas aleopatas, prieš tų ir atskiedžiama su 99 dali- 
pradėdamas ligonį gydytį, nu- mis alkoholio arba pieno cuk- 
stato ligos priežastį, atlieka Ii- raus. Tai šimtakartiniš atskiedi- 
gos tyrimus. Be diagnozės, be mas. Arba viena dalis vaistų 
ligos pažinimo nėra galimybės atskiedžiama devyniomis dali- 
gydyti. Gi homeopatai diagno- mis skiedmens, —dešimtkar- 
zę nustato ne iš objektyvių Ii- tinis atskiedimas. Šis gautas 
gonio ar laboratorijos tyrimų, skiedinys žymimas raide D. Da- 
bet pagal ligonio nusiskundimus 
Jam svarbu žinoti tik ligos 
simptomus, kad surastų vais
tus, su kuriais galėtų iššaukti 
reiškinius, panašius į ligos reiš- skiediniai, prie chroninių — 
kinius. Hanemanas manė, jog silpnesni 
patys vaistai yra ligos nuodai ' Vokiečių garsus medikas prof 
ir didelėse dozėse pablogina Ii- Bieras senatvėje ėmė domėtis 
gą. t.y. gali suerzinti organiz- homeopatija. Ir jo nuomonė 
mą ir sumažinti jo atsparumą, moksliškai nėra paremta, bet 
Mažose dozėse paskatina kūną praktiškai ji kartais duoda ge- 
kovotksu liga. Hanemanas sten- rų rezultatų. Prof. Bieras nau- 
gėsi rasti vaistų silpniausią do- dodavo homeopatinius vaistus 
zę, kuri geriausiai gydo. Jis pri- prieš nosies slogą. Jis pastaty- 
ėjo išvados, kad vaistų veiki- davo ant stalo 16 stiklinių su 
mas kyla atitinkamai mažinant vandeniu. Pfnnon stiklinėn įla- 
dozę. Tai ir privedė prie homeo šindavo vieną jodo tinktūros 
patinių dozių. lašą. Šio mišinio lašą jau ivar-

Nežiūrint į tai, kad homeopa- vindavo į antrą stilinę. E an
tros stiklinės skiedinio lašą įla
šindavo į trečią ir taip toliau 
iki 16 stiklinės, šios paskutinės 
16 stiklinės skiedinį gerdavo ir 
gyrėsi, kad padedąs nuo slogos, 
šio rašinio autorius, sekdamas 
prof. Biero patarimu, irgi gau
davo teigiamų rezultatų gydy
mas nuo slogos jodo tinktūros 
lašo milionine dalyte.

neretai homoepatų vaistais gy
domi pasveiksta. Žinoma, daž
niausiai pasveiksta tie, kurių

dėl nervų pakrikimo. Tai psic-

tūnai ir neretai gauna gerus 
rezultatus ten, kur aleopatas 
gydytojas nepagelbsti.

Homeopatiniu vaistu 
gaminimas

Patsai Hanemanas darė ban-

IDEAL FOR RETREAT HOUSE 

SUMMER CAMP — or NURSING 
HOME. W ALKILE VIC. Mušt sėli 
due to death; 3 houses (2 tastefully 
fumished). Natūrai swimming pool. 
120 aeres. Sacrifice! LO 3-6320.

IN SAINT ANASTAZIA PARIŠK 
in DOUGLASTON, L. I., MODERN 
RANCH. Luxurious & comfortable 
large corner plot, fieldstone & brick, 
3 bedrooms, 2 baths, richly finished 
basement; 2-car garage; centrally 
air-conditioned. Owner: BA 4-6742. 
$36,000.

sveikais žmonėmis. Per ilgą lai
ką jis naudojo žinomų vaistų 
mažus kiekius ir stebėjo or
ganizmo atmainas. Per ilgą vais 
tų vartojimą gaudavo lengvą 
organizmo apsinuodijimą su 
tam tikrais simptomais, kurie 
reguliariai pasikartoja, varto
jant tuos pačius vaistus. Gi 
duodant homeopatinėse dozėse 
vaistus, tie patys' ligos reiški
niai pranyksta. Pav., prie ilgo 
chorinino apsinuodijimo suke
lia ypatingą odos ligą. Gydant 
ta pačia siera homeopatinėse 
dozėse tie reiškiniai pranyks
ta. Tokiu būdu nuodai mažose

WESTCHESTER 
DAY CAMP 

SCARSDALE
BOYS & GIRLS — AGES 3-10

• Swirnmį(ig • ArtsACrafts
• Poit^Rides o 'Hot Lunch
All Camp Activities - Transporta
tion Provided Direct - 40 Minutes.

For Information and Brochure 
Call GR 5-1574 R. N. BURPEE

IN OUR LADY OF MERCY PAR
IŠK, in BETHPAGE, L. I. N. Y. — 
3 yr. split, 4 bedrooms, 1% baths, 
dining room, TV room, eat in kit
ehen, many extras, $19,000.

1
WEIIs 8-4901

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės įr 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILE, N. Y.

Gaminant homeopatinius

STONE POSTS INN 
115 Washington Avenue 

Spring Lake Beach, N. J.
OPEN ALL YEAR 

Block from Beach - Near Catholic 
Church - Modified American Plan 

Dining Room Open to Public
. GI 9-9734 Milton J. Applegate

COUNTRY LIVINGflNCITY. One 
family. 9 large rooms, balcony, 11 
and Įį baths, 2 kitchens, finished 
basement, large plot, w/w carpeting. 
$29,000. ST. Raymond’s - St. Helen’s. 
TwX> family detached. 4-5 rooms Full 
possession. $13,900. Silver Beach 
Bun«alow. $10,500. PETRAGLIA. 
SY 2-2025; TY 2-1150. Open Sunday

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

1113 Mt Veraon Street

REAL ESTATE

IN NOTRE DAME PARISH, in NEW 
HYDE 'PARK. Fieldstone, brick bun- 
galow. 50x100 landseaped plot; plaster 
wal!s. rear jalousy porch, garage. 5 rms 
(2 bedrms), down, semifin 2-
bedrm and batir in expansion attic. fin. 
basement with kitehen and bath. 2rzone 
h/w heat. many extras; near everything. 
Owner. $24.990. FL 2-7401-

In St. Christopher's Parish in Baldwin. 
Well built home. living rm. dining rm. 
good sized cabinet-lined kitehen with 
Kitchen-aid. Dishtvasher & eating area. 
3 bedrms. 1% baths. oil burner, sewer 
connected: low taxes. EXTRAS: Kentile 
floored bsmnt. with Westinghouse Wash- 
er and Dryer. 220 power line. Screens, 
stonus. two-car gar., fenced yard. excel- 
lent neighborhood. Walking distance to 
Stores and railroad station. Principais 
only. BAldvrin 3-6429.

In SL Joseph** Parish, in Garden City. 
8 rm. ranch, $27.560; occupancy 15 days; 
att. garage. oil hot water. copper pipes. 

. alum, sash; dead ehd in secluded Frank- 
lin Court Section; walk to parochial 
school; LIRR; sidewalks. sewers, paved 
streets and community pool privileges. 
taxės $620., present mtg. $13.200. 414% 
prin. only, Pioneer 1-1457.

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

SUMMER RENTAL CARROLL FUNERAL HOME, Ine;
BANK TELLERS PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Providence StreetBenefits

Call

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501
v

Ask for

valandoje suteikia puikų patarnavimą.
SOLEMN NOVENA

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOMETO ST. RITA OF CASCIA

CONTRACTORS

2 BIG WEEKENDS
MAY ISth, ISth, Hth

Ruses Solemnly Blessed at the Solemn Mass 10 a.m. & at 4 & 8 p.m. 
Riaht Rev. Monsigncr Patrick F. Mackin, Pastor

Belpo Construction Corp. 186 Av*. T. 
Brooklyn, N.Y„ Hl 9-3123. Call day 
or night including Sunday.

S U N N Y BROOK FARM, Beach Lake, Pa. — Excellent location, beautl- 
ful »urroun<Jings, H. & C. water all reome, recreation bąli, boating. bathing, 
home etyle cooking. Week1y rate* 431 Souble, $36 single. Near Catholic 
church. Bookiet. Prop. A. VENTURA, Tel. 91O4-R-110.

Female/Malė Experienced 
Modem Air Conditioned Bank

Tel. BA. 9-118'1

BOOKKEEPERS

—

Great Neck, L. I. 
HUnter 2-7000

FIRE ISLAND OCEAN RIDGE. Beauti
ful new ocean & bay front community. 
Near established area. styled as retreat 
for New Yorkers. Large plota on ocean. 
bay & interior. Board walks. Boat basin. 
,Direct ferry Service. Custom houses for 
sale or rent. FocJ)esl*iptive Brochure .'L* 
JOS. T. FROEjfLlCH CO. INC. Rock- 
ville Centre. N. Y. RO 6-0644.Mr. G. WORTHINGTON

CENTRAL BANK A TRUST CO.

bar jis vėl panašiai skiedžiama 
toliau ir gaunami silpnesni skie 
diniai: D2, D3, D4 ir t.t. Prie 
aštrių ligų vartojami stipresni

CHILDREN WANTED
in NEW ROCHELLE, loana College. 
Sacrifice. Colonial, center hall, 4 
bedrooms, king size rooms, modern 
kitehen, playroom, 2-car garage. 
Owner: NE 6-0633.

Worcester, Mass.
PL 4-1165

Experienced Burroughs. Operator 
5 Day Week 

Modem Air Conditioned Bank 
Salaries depending on experience 

Benefits
Apply

CENTRAL BANK & TRUST CO. 
Great Neck, L. I. 

call HUnter 2-7000

Mr. G. WORTHINGTON

$125 Initially and $25 AMNUAL BAZAAR
OUR LADY 

QUEEN OF MARTYES
91 AROEN STREET, N. Y. C.

(2 Blocks South of Dyckman SL>

in over 100 American corporations.

WADDELt & REED, INC.
46 W«II Street

REPRESENTATIVE’S address
HERE 

htane: Adam Stankūnas 
Address: 1120 E. Jarsey Street 

EKzabeth. N. J

MAY 22ud, 23rd, 24th
A 1959 PONTIAC 
FULLY EQUIPPED

Avmrded oa Sunday, May 24th
VAUJABLE DOOR PRIZES

In St. Martha's Parish, in Heamp- 
stead, L.l. Custom built solid brick 
Colonial, featuring 4 bedrooms. 1%’ 
baths, fireplace, plaster walls, semi- 
finished basement, home suitable for 
conversion to 2 family. Opposite 
Hempstead General Hosp. Asking 
$25,000. 805 Front St. Heampstead, 
L.I. IVanhoe 9-5371.

IN ST. EUGENE’S PARISH, in 
YONKERS. N.Y. — 4 bedrooms. 2 (2 
baths, modem kitehen, living room 
and dining room. Bęautifully land- 
scapėd level plot 85 x 100. Asking 
$26,000. 209 Jennifier Lane, Yon
kers, N. Y. SP 9-3541.

IN SAINT BARTHOLOMEU’S PARISH 
in YONKERS. N, Y. — CORP EXEC 
MUŠT SELL Lovely Cape Cod 4 bedrms. 
9-year old house in Bryn Mawr section 
of Yonkers. Just bought new house 
nearer to work due to relocation of busi- 
ness. Just look at these features: GI 4% 
mortgage. low taxes. 2 complete baths. 
fireplace. built-in bookcases. complete 
fire alarm system. large semi-enclosed 
porch. Hi-Fi rm. oil heat. plaster walls 
separat'* garage. This is a well-built 
home and has been given professional 
care. Price of $28,500 includes: ■vali to 
vrall carpeting. dishvzashing machine. 
unusually large twin attic. fans and 
many other extras. Convenient to all 
schools. transportation' and place of wor- 
ship, located on 1/3 aere plot. YO 94)491.

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. .

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

Beginning on Thursday, May 14 and Ending on Friday, May 22 
Feast of St Rita

MOTHER SHRINE CHURCH OF ST. RITA IN AMERICA
College Avė. & 145th St.. Bronx, N.Y. (Onė Block West of 3rd Avė.) 
Novena Mass Every Morning at 9 — (Other Masses at 7 and 8) 
Sermons at 9 a.m., 4 and 8 p.m. by Rev. Robert O’Leary, C.SSR. 
, Veneration and Application of Relic After

9 o’clock Mass and After Each Service.
’ May 22 — The Feast of the Roses

540 East St, New Britata, Conn.
Tet: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja New Britafaų Waterbnry ir Hartford, Conn.

IN MASSAPEQUA PARK
ESTABUSHED COMMUNITY — Walk to Scboote, Etc.

• CENTER HALL
VVOODED PLOTS 
ATTĄCHEO GARAGE*

TWIN DORMERS 
COVEREO PATIO* . 
FULL BA8EMENT

NOT A DEVElOPMENT — INDIVIDUAL PLOTS, gorgeous Capc 
Cod homes, separate dining room, beautiful living room, large 
kitehen with breakfast area, expansion attic for 2 additianal rooms 
and bath, hot water heat. IN CATHOLIC AREA

Semational at $16,290*
1 ^Garage and Oovered Patio Optlonal

CHARFRAN HOMES
CLARK BOULEVARD, Bet. P*rk Mvd. * M*yflower Avė, 

. MASSAPEQUA PARK, L I.
DIRECTIONS: Southern State Parfcway to Exit 30 <Broadway, 
Massapeųua). right 300 fL to Linden St., left to Lake Shore Drive, 
right to forte, bear left (Park Blvd.) to Clark Boulevard then right 

Mock to Modet
SALES AGENT8 FARMINGDALE REALTY CO. — CHapel 9-6700

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

18S3 MADISON STREET 
BROOKLVN 27, N. T. 

(Ridgewood) 
Tel EVergreen 2-6440



**

Sv

LAIDOJIMO DIREKTORIAIKlebono kun. Antano S. Pet-

ir jie, remdami savo kleboną

pertvarkė ir dekoravo bažny-

P.K.
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matlhew P. Baltas

grožinės literatūros.

kuni-

Brooklyn, N. Y.

ALBERT F. PETERS

FUNERAL HOME

4ii rr . 7 .MM

Graborius-Balsamuotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

174 Nutley Avenue 
N utie y, N. J. Tel. NU 2-1880

EVergreen 8-9770
Joscph Garszva

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

nani Naujas delegatas paskir
tas jo vietoje. Jis atvyko iš' Fi
lipinų, kur ėjo tokias pat pa
reigas. Amerika jam gerai pa
žįstama, nes Apaštališkoje De- 
legatūroję Washingtone dirbo 
sekretorium ir patarėju 1930-
1949 metais. arkivyks. egidio vag.^oszi ,

Tel. EVergreen 1-^335
Stephen Aromiskis

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. ^Y 1-8390

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyii, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Ordas UndviyM?
Wide awake and wonymg. 
BighospitalbHls. 
Doctors’biHs,too.
Could happen to you.
Untessyouhave
Mrtford
Major Medical

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mum. 
NUTARV PUBLIC

šiuo metu New Yorko lietu-

Aušra Varly parapijos mo- 
tintai pirtv» bus sekmadienį, 
gegužės 24. Ta proga leidžiama 
prbgranu su sveikinimais. Pa- 

S. rapijos klebonas kun. J. Gurin- 
skas primena visiems suinter- 

. suotiems. kad sveikinimus ir 
Į skelbimus būtinai reikia atsiųs-

New York© Lietuvię Preky
bas Rūmai pakvietė neseniai 
iš Sibiro grįžusį Antaną Igaunį

gyvenimus tremtyje ir kelionę 
į JAV. Pranešimas bus sekma-

Naujasis Apaštališkojo Sosto

penktadienį, latdotai New Yor-

2, Brooklyn,“ N.Y. jo tėvelis kardinolam. daugdiui vysJmpų, 
Jonas dar tebegyvena, moti- * ~ *“
na Apolonija jau minui . _. .JaSas būdamasmokėsi šv. katedroje tėra buvęs 1933, 

Cedlijo& pradinėjemokykloje 
ir Katedros kolegijoje (Cathed- _
ral College), kuri paruošia

gresas ‘paskutinį kartą šv. Pat-

Ona G Galubickytė (Golu 
bisky) iš North Cfeelmsford,

sios mokyklos varžybose laimė
jo pirmąją vietą. Kaip laimėto
ja, dalyvavo Loteell Technolo- 
gieal College ‘Technorama’ var 
žybose (Science Fair) ir čia lai
mėjo trečią vietą. Varžybose 
dalyvavo 100 geriausių moki
nu iš New Hampshire ir Massa- 
chussetts valstybių aukštesnių
jų ir paruošiamųjų mokyklų. O. 
C. Galubickytė yra pirmųjų, me
tų pre-medical studentė Bosto
no universitete. Jos seneliai iš

Pabaitiedų Laisvės Namuose, 
131 East 70th SL, New York, 
N.Y. Po pranešimo bus susipa
žinimo pobūvis su vaišėmis. No
rintieji pranešime ir pobūvyje 
dalyvauti svečiai prašomi kvie- 

, timais pasirūpinti iš anksto, ku
rie gaunami pas valdybos na
rius: J. Ginkų, dr. J.K. Valiū
ną, dr. V. Paprocką, J. Valaitį, 
St. Gudą ir An. Simutį. Įeiti 
bus galina tik su kvietimais.

Gabija Kulber (Elena Kulbo- 
kienė) dovanojo “The Grail 
Center”, 308 Clinton Avė., 
Brooklyn, N.Y., krucifiksą at
minimui savo tėvo Albino Kul
boko, kuris yra miręs prieš 15 
metų. Krucifiksas buvo pašven-x 
tintas sekmadienį, gegužės 3. 
Gabija Kulber savanoriškai dir
ba šios įstaigos meno skyriuje.

Alekso AArozinsko piano stu
dijos mokinių metinis koncer
tas įvyks šeštadienį, gegužės 
30 d., 5 vai. p.p., Apreiškimo 
parapijos salėje.

“Aidu" mokslo premijos ko
misiją sudaro: dr. L. Andrie- 
kus, dr. P. Skardžius, 
V. Trumpa, dr. VI. Viliamas ir 
dr R Zalubas. Komisijai pn- 

v statyti 8 veikalai, iš kurių trys
yra rankraščiai. Premija bus 
paskirta gegužės ar birželio mė- 

• nesį. Praeityje “Aidų” mokslo 
. prenrjas yra laimėję: dr. Ą.

Z. Maceina, dr. Z. Ivinskis, dr. J.
Girnius, dr. J. Grinius ir dr. A. 
Šapoka. Premijos dydis — 500 
dolerių. “Aidų’ premijos skiria
mos pamečiui: vienais metais 
už mokslo veikalus, kitais —

jom. Kolegiją baigęs 1928 m, į 
stojo į Nekalto . Prasidėjimo 
kunigų seminariją Huntington, 
N.Y. Čia studijavo apie šeše
rius metus. Kunigu buyo įšven
tintas 1934 gegužės 26 Brook- __ 
lyno arkivysk. Thomas E. Mol- 
loy.

Po šventimų kun. Antanas S. 
Petrauskas buvo paskirtas vi
karu į šv. Jurgio lietuvių para
piją Brooklyn, N.Y., kur išbu
vo ligi 1939. Tais pačiais me
tais buvo perkeltas vikaru į 
Apreiškimo lietuvių parapiją ir 
joje dirbo iki 1948, kai vėl 
grįžo į šv. Jurgio parapiją 
bet jau klebonu.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom iftsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS rVASKIENAS

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai. įvai
riausios lempos. Vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

Maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę iš gegužės 13 
nukeliama į sekmadienį, gegu
žės 17. Mišios bus 10 vai. ryte, 
pamokslą sakys kun. Alb. Kon- 
tautas. Po mišių pasiaukojimas 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai 
Visi lietuviai kviečiami tose pa
maldose dalyvauti, neaukoti mi- šias^ir atsitSsimo kwmmją^ 

Lietuvos laisvę ir teisingą, pa
saulio taiką.

Liatuvię Bendruomenės Bos
tono naują valdybą sudaro V. 
Stelmokas, O. lyaškienė, J. Gra- 
žųlienė, P. Mučinskas, P. Šim
kus, V. Vakauza, B. Bajerčius 
ir J. Vembrė. Nauja valdyba kų chorą bažnyčioje giedoti ir 

šiaip jau mokinių rengimuose 
dainuoti. Svetimieji kompozito
rių labai įvertina.

Algimantas Ivaška nuo gegu
žės 1 gavo vedėjo darbą di
džiausiame Bostone Metropoli
tan kine, kuriame vyksta ir o- 
peros. Jis yra baigęs Bostono 
jėzuitų vedamą kolegiją ir vals
tybinę karininkų mokyklą.

Linksmą pikniką rengia Lie
tuvių Radijo korporacija sek
madienį, rugpiūčio — August 

,2....naujai pertvarkytam Romu
vos Parke, Claremont Avė., 
Monterio — Brockton, 
Mass. Visus piknikų rengėjus 
prašome į tai atkreipti dėmesį.

Tautę menas
New England Folk Festival 

Association, Ine. su savo cent
ru Bostone turi tikslą palaiky
ti Amerijoje įvairių tautų dai
ną, šokius, drabužius, audinius. 
Jau 15 metų kasmet ta orga
nizacija tam reikalui ruošia tau
tinius liaudies festivalius. Tiek 
pat metų lietuviams čia atsto
vauja Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris, Onos Ivaškie- 
nės prieš 22 metus jkurtas ir 
vadovaujamas.

šiemečiame liaudies festiva
ly tas sambūris sušoko su 64 
savo nariais balandžio 25 Tufts 
universiteto didžiulėje amfitea
tro pavidalo salėje: popiet 16 
porų vaikų ir pauglių šoko Dar
želį, šustą ir sukčių, o vakare 
jaunimo (9 studentai, o kiti 
ankstesniųjų mokyklų moki
niai) 16 porų šoko visiems žiū
rėtojams patinkamančią Sadu
tę ir Didįjį Malūną, kurį pub
lika su didžiausiais aplodismen
tais priėmė.

Parodos dalyje buvo ir lietu
viška parodėlė su Lietuvos vė
liava.

Valgomajame skyriuje ir lie
tuviai turėjo savo tautinį sta
lą, kurį vedė Irena Galinienė, 
Irena Manomaitienė, Ona Ščiu- 
kienė, Ona Močinskienė, Mag 
dalena Lendraitienė.

Minėtoji organizacija kas tre
ji metai renka savo naują val
dybą, į kurią įeiną ir keturi di
rektoriai. Ona Ivaškienė, jau 
buvusi direktoriumi, ir šįkart 
vėl buvo išrinkta, o visoje Nau
jojoje Anglijoje balsavo ligi 
2000 tos organizacijos narių.

kimi ilgamečiai Darb. skaityto
jai. Tėvai priklauso šv. Juozapo 
lietuvių parapijai Lowell, Mass.

Jeronimas Kačinskas, vargo- 
ninkaudamas Dangaus Vartų 
anglų parapijoje Bostone, yra 
sudaręs ir išlavinęs 60 beraiu-

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

366 West Broadway, 
_So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.« AN 8-4618
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

EVergreen 8-9794

M. and
Collisioii Works
JULIUS MALDUTIS

Koncertas New Yorko skautam paremti 
vių skautams remti komitetas, 
ieškodamas visuomenės para
mos lietuviškam jaunimui, ren
gia koncertą—vakarą, šiam kon 
certe pirmą kartą New Yorke 
išgirsime Lietuvos Operos solis
tą Vladą Baltrušaitį, naujai ky
lančią dainininkę Daiva Mon- 
girdatę, iš Bostono, Mass. A- 
kompanuos pianistas - Aleksas 
Mrozinskas. Progranįoje taip 

bręstančio mūsų pat dalyvaus aktorius Vitalis 
Žukauskas ir rašytojas Vilius 
Bražėnas.

Po programos šokiai grojant 
Romo Butrimo 8 asmenų orkes
trui. Veiks skautų mamyčių pa
ruoštas skanių valgių, bufetas. 
Bus turtinga loterija.

Koncertas įvyks 1959 geg. 
16, šeštadienį, 6 vaL vak. Ap
reiškimo par. Salėje. Visas pa
rengimo pelnas yra skiriamas 
skautų reikalams.

Rengėjai kviečia visus su ar
timaisiais ir pažįstamais gau
siai dalyvauti koncerte, pasi
klausyti retos ir geros progra
mos, ir linkmai praleisti va
karą su jaunimu.

Gausiai atsiląnkydami paro
dysime savų domėjimąsi jauni
mu, kas, be abejo, suteiks 
jiems didesnį džiaugsmą ir 
daugiau juos paskatins skau
tiškiems darbams.

Jau keleri metai, kai New 
Yorke sėkmingai riekia lietu
viai skautai. Savo veikloje, va
dovaudamiesi skautų įstatais, 
kartu palaiko mūsų skautų pap
ročius, sukurtus ir prigijusius 
Nepriklausomos Lietuvos me
tais. Todėl skautų sueigos, sto
vyklavimas ir laužai ir čia vi
sada palydimi lietuviška daina, 
kas, be abejo,, prisideda prie 
augančio ir 
jaunimo patriotinės dvasios ug
dymo.

Tačiau skautų veiklai palaiky 
ti yra reikalinga pačios visuo
menės moralinė ir medžiaginė 

z parama. Tuo tikslu kai kuriose 
kolonijose veikia skautams rem 
ti draugijų skyriai arba komi
tetai. Toks komitetas yra ir 
New Yorke. Nors jis yra įsikū
ręs tik prieš keletą metų, bet 
per tą laiką žymiai prisidėjo 
prie skautų veiklos palaikymo, 
sudarydamas tam reikalingas 
medžiagines sąlygas. šiems 
metams į New Yorko skautams 
remti komitetą yra išrinkta: 
Klevečkienė, Markevičius, Ma- 

raūsko uolumas ir pasisuko- tekūnas, Rimąričienė, B. Svai
gimas kėlė parapiečių dvasią tonas, Vilpišauskas ir A Sodai- 
ir jie, remdami savo kleboną Įj$ Komitetui talkininkauja ir 
ir jam vadovaujant, puošniai skautų atstovai: tuntininkė A 
- ‘ ’ ’ ’ " - ’ Noakaitė ir tuntininkas A So
čios ridų, atnaujino parapijos helis.
salę, įsigijo naujus gražius li
turginius rūbus. —

Klebonas kun. Antanas S. 
Petrauskas yra pirmasis iš 
kunigų, dirbusių šioje parapi
joje, kuriam tenka savo bran
gų jubiliejų švęsti būnant jos 
klebonu ir čia pradėjus apaš
tališkąjį kunigo darbą, šv. Jur
gio parapijos istorijoje tai 
pirmas toks atsitikimas.

Parapiečiai, draugai, 
mos artimieji ir broliai 
gai šia proga meldžiasi ir 
prašo Viešpaties Jubiliatui 
gausios Viešpaties palaimos 
ir ilgiausių metų!

Žurnalistė Salomėja Narka- 
liūnaitė, dienraščio Draugo ben
dradarbė, yra siunčiama į Vo
kietiją. Ji ten aplankys lietu
vių gyvenamas vietoves, susi-

KUN. A. PETRAUSKAS

Lietuviškos beletristikos 
rinkinys anglę kalba

Apie 20 pačių ryškiausių lie
tuvių novel'stų ir apysakininkų, 
pradedant senaisiais autoriais 
ir baigiant pačiais jaunaisiais, 
atstovaus lietuvių grožinę lite
ratūra antologijoje “Outstan- 
ding Lithuanian * Stories”, ku
rtį paruošė Stepas Zobarskas. 
Trumpą lietuvių beletristikos 
apžvalgą parašė prof. J. Brazai-

►

St. Santvaras ir

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeifma- 
naujomis, dažymas ir poli- 

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

išrinkta gegužės 2 susirinkime.
Paroda ir koncertas veltui. 

Gegužės 14, ketvirtadienį, dail. 
Viktoro Vizgirdos ir Alice Ac- 
ker paveikslų paroda atidaro
ma So. Bostono viešos skaityk
los patalpose 7:30 vai. vak. 
Atidarymo metu bus išpildyti 
J. Kačinsko, J. Gaidelio, J. Ba- 
vicchi ir B. Kool muzikos kū
riniai. Poetai
John Holmes skaitys savo poe
zijos. Visiem įėjimas nemoka
mas.

^. Kapočius, lietuvių Encik
lopedijos leidėjas, gegužės 9 
ir 10 buvo išvykęs į New Yor- 
ką dalyvauti LB rytinio pakraš
čio suvažiavime.

Lietuvos Enciklopedijos XV 
tomas, skiriamas Lietuvai, no
rima išleisti dar šiemet; me
džiaga tam. tomui telkiama iki 
š.m. rugpjūčio 31. Lietuvos to
mą redaguoja dr. V. Maciūnas, 
gyvenąs Philadelphijoje.

Bronius Raškys, studijavęs 
Bostono universitete, balandžio 
29 gavo filosofijos daktaro 
laipsnį.

- Daiva Mongirdaitė, studijuo
janti dainavimą Bostono uni
versitete, gegužės 23 dainuos 
New Yorke skautų vakare.

televiziją, radiją,; patefoną 
Įrengia Hi-Fi

ANTAŠAVOS KLEBONO PADĖKA
Už nusiųstus Antašavos baž- dėką visiems, khrie aukomis ir 

nyčiai liturginius rūbus parapi- kitokia pagalba prisidėjo prie 
jos klebonas kun. J. Vaičiūnas liturginių rūbų parūpinamo. Ma 

no padėka priklauso: A. Mali
nauskų šeimai, iš Melrose, Mass 
P. Šleiniui, iš Cambridge, Mass.

U. Gaidimauskienei, S. 
Breivienei, VI. Kondrašui, iš
Brodgeport, Conn., A. Narkie- 
nei, ir O. Kunickienei, iš 
Brooklyn, N.Y. V. Gaigalienei

atsiuntė aukų organizatorei E. 
Vaitiekūnienei, gyv. 46 Stagg 
St, Brooklyn, N.Y. padėką.

‘Jūsų siųstus Antašavos baž
nyčiai liturginius rūbus gavo
me. J:e mums buvo labai rei
kalingu Už tokią brangią dova
ną visos parapijos vardu labai
nuoširdžiai dėkoju jums ir vi- ir G. Katilienei, iš Richmond 
siems aukojusiems. Visų gera
darių intencija aukojau miš:as 
Velykų pirmą dieną ir Atvely
kio sekm. Apie jūsų brangias 
mums dovanas visiems parapie-

_ čiams iš sakyklos viešai paskel-
uLiij'j už rir pašos su dabartine jų būkle, biau vaario 1. Naujieji rūbai 

r 1 * ParM Taip pat aplankys ir buvusias pirmą kartą buvo pavartoti Ve-
didesnias stovyklas, suks .filmą lykų pamaldose ir procesijoje, kurie savo maldomis prašo Auk 

ščisusiąjį mums globos.

Didelis ačiū visiems.

Elona Vaitiekūnienė

pamodamas 6 šeimų mūrinis
namas, 804 Macon St Brook- & lietuvių gyvenimo Vbkietijo- šia proga dėkoju ir už man as- 
lyn 33, N.Y. Suinterisuoti tesi- je jos'plačius reportažus tarė- meniškai atsiųstas dovanas”.
kreipia pas J. Shaltonį nuo 1 sime progos pasiskaityti, jos ; Prie šio Antašavos klebono 
iki 5 vai. p.p. bendradarbiaujamoje spaudoje, laiško noriu pridėti ir savo pa-

GEGUŽES 16, ŠEŠTADIENĮ, 6 VAL VAK.

Hjll, N.Y.
Neturėdama galimybių vi

siems geradariams asmeniškai 
padėkoti, - prašau priimti Čia 
mano reiškiamas padėką. 
Džiaugiuos, kad mūsų pastan
gos ir aukos sudarė džiaugs
mo mūsų broliams tėvynėje,

ffM

DAIVA MONGIRDAITĖ

Išnuomojami du atskiri kam
bariai moteriai. Ridgewood ra
jone. Apšildomi. Galima naudo
tis virtuve ir vonia. Skambinti 
vakarais telef.: HY 1-4996. šeš
tadieniais ir sekmadieniais vi
są dieną.

Apreiškimo parapijos saleje 259 N 5 Street, Brooklyn, N
ĮVYKS SKAUTAMS REMTI KOMITETO RUOŠIAMAS

Programoje dalyvauja

leBco buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių Imto Highland 
Park, Woodhaven ar Richmond 
Hill sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tokį butą turėtų 
ar žinotų kas turi, prašom 
skambinti Darbininko adminis
tracijai telef.: GLenmorv 5-72 
81.

-------------------------------------------j

J. B. S h a 1 i n s •
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlco)
Woodbaven, N. Y.

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

Tel Vlrginia 7-4499

S Lietuvos operos solistas VLADAS BALTRUŠAITIS
ŠOKIAI GROJANT ROMO BUTRIMO ORKESTRUI 
PUIKUS BUFETAS — TURTINGA LOTERIJA

Solistė DAIVA MONGIRDAITfi 
Pianistas ALEKSAS MROZINSKAS 
Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

Savo atsilan-

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

Office: 
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y. 

Vlrginia 3-1477

MM

UETOV1U SKAUTAMS REMTI KOMITETAS NEW YORKE MKMTY C9MKV

Patarnavimas dieną Ir naktf 
Nauja moderniška koplyčia *er- 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir* Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir į kitus miestas. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-6494


