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vokietijos gyvummo soma- Nori liktis kancleriu, kad toliau priešintus Maskvai ir išlaikytu 
cija, radus* tfideBo atgarsio pa* ■' *

’partiĮaT __  ________ vienybę su Europa, ypačiai su Prancūzija
kad jis atsisako būti kandida
tas į prezidentus ir nori pasi
likti kanclerio pareigose.

Tai buvo didelė staigmena
L. Erhardui, kuris šiuo metu 
lankosi Amerikoje kaip CDU 
parinktas kandidatas į kancle
rius.

Kodėl Adenaueris buvo su
tikęs, dabar atsisakė? Buvo su
tikęs, nes CDU neturi kito as
mens, kuris būtų prezidento 
rinkimuose populiaresnis už so-

TECHNIKOS
LAIMĖJIMAI

j KANADĄ PRO MĖNULĮ

Prez. Eisenhoweris birželio 
6 pasiuntė radijo sveikinimą 
Kanados min. pirmininkui Die- 
fenbakeriui, atidarius Kanados 
radaro laboratoriją. Sveikin- 
mas buvo tuo ypatingas, kad 
jis buvo pasiųstas ultra trum 
pom bangom pro mėnulį. Ban
ga padarė 460,000 mylių kelio, 
nors tiesioginis nuotolis nuo 
Amerikos stoties Millstone Hill 
iki Kanados Prince Albert sto
ties yra 1700 mylių, žodžiai bu
vę visai gerai girdimi.

KANCLERIS ADENAUERIS ir 
jo ministeris Brentano — atspa
riausi prieš naują sovietų agresiją 
Ženevoje.

cialdemokratų siūlomą Carlo 
Schmidtą. Dabar atsisakė, ma
tydamas, kad kanclerio parei 
gose partijos parinktas ūkio 
ministeris Erhardtas netęs 
Adenauerio politikos.

Adenaueris remia Europos 
valstybių ūkini bendradarbia
vimą ir ypatingai Sąjungą su 
Prancūzija. Erhardt tuo tarpu 
labiau remia Vokietijos ūkinius 
santykius su Anglija. Keisti po
litiką šiuo metu, kad yra Va
karų —Rytų krizė labiausiai 
dėl Vokietijos, būtų pavojinga.

Adenauerio politiką labiau 
/remia finansų ministeris Et- 
?ęlis.. Jį .Adenaueris mieliau 
matytų kanclerio pareigose, 
gal būt, norėdamas pasilikti 
kanclerio pareigose
Adenaueris privers partiją 
keisti Erhardtą į Etzelį.

Ką kiti galvoja 
apie Adenauerį

Adenauerio atsisakymas bū
ti kandidatu į prezidentus su
judino pirmiausia jo paties par
tiją CDU. Daugelis nepritarė 
jam. Tačiau kai Adenaueris 
CDU. parlamentinėje frakcijo
je išdėstė savo nusistatymą 
— niekas nesipriešino. Kadangi 
tarptautinė įtampa padidėjus, 
Vokietijos padėtis pasunkėjus, 
ji ateis į viršūnių konferenci
ją, tai Adenaueris pasilieka 
poste, .iki įtampa praeis.

* Adenauerį labiausiai kriti
kuoja socialdemokratai. Skel-

bia, kad Vokietijoje ‘demokra
tija pavojuje’. Grasina parla
mente siūlysią nepasitikėjimą 
Adenaueriui, ’fikis, kad ir CDU 
dalis pasisakys prieš Adenaue-

žinios apie mokslo akademijos 
ekspediciją j Mažąją Lietuvą 

pasitvirtino
Vilniaus radijas gegužės 31 

pranešė, kad iš Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) grįžo istorikų, 
archeologų, etnografų žvalgybi
nė ekspedicija. Ji apvažiavusi 
Xm-XIV amžiaus kryžiuočių pi
lių liekanas, apžiūrėjusi Kara
liaučių, Tolminkiemį,xkur gyve
no Donelaitis. Ekspedicija par
sivežusi senovinės statybos me
džiagų, pirštuotų bei ženklintų 
plytų, keramikos pavyzdžių, 
archeologinių radinių.

PELIŲ KELIONĖ 
NEPASISEKĖ

Satelitas Discoverer III buvo 
paleistas birželio 3 su 4 pelėm. 
Buvo numatyta, kad po kelio
nės apie žemę, satelito smai
galys su pelėm sugrįš į žemę. 
Bet raketos antras motoras su
triko, .signalai neveikė. Mano 
ma, kad nepasiekęs reikiamo 
aukščio satelitas krito į atmos
ferą ir sudegė.

Skraidančios lėkštės
Anglai birželio 7 išmėgino 

skraidančias lėkštės. Jos veikė 
sėkmingai. Pagamintos iš aliu- 
minijaus. 30 pėdų ilgio ir 25 
pėdų pločio, 2 tonų svorio, ga
li skristi 40 mylių per valan
dą. Tinka žvalgybai ir kariuo
menei permesti artimiem to 
liam.

Lėktuvas vertikaliai
Armija pasigamino lėktuvą, 

kuris pakyla vertikaliai ir pas
kui gali skristi horizontaliai. 
Motoras 840 arklių jėgų. Sve
ria 2300 svarų. Su kroviniu 
3000. Gali skristi du žmonės. 
Tinka žvalgybos reikalam.

Lėktuvo rekordas
Vieno motoro lėktuvas Piper 

Comanche iš Casablancos, Ma
roke, atskrido į Los Angeles 
nenusileisdamas per 58 valan
das — 7,700 mylių. Skrido vie
nas lakūnas. Laikoma tai re
kordu be nusileidimo lengvo 
tipo lėktuvui.

Sovietai aktyvūs Baltijoje
Švedijos žvalgyba patyrė, 

kad Baltijos jūroje Sovietai su
telkė gausiai laivų. Atgabenta 
ir iš arktikos. Mano, kad so 
vietai nori demonstruoti ry
šium. su derybom Ženevoje.
Jankui gerai, -bęt žmonai — ne

Australijoje Št. Jankus, ku
ris nori mesti Jungtines Valsty 
bes ir įsikurti Australijoje, pa
reiškė, kad jis nesirengia grįž
ti į Ameriką. Bet jo žmona, 
kuri taip pat atvyko į Austra
liją, jaučiasi nelaiminga, o 12 
metų sūnus tiesiog pareiškė: 
noriu namo.

iš-

LUDWIG ERHARDTAS nekonku- 
ros su Adenauerio

KINIJOS KOMUNISTUS 
ATSTATĖ

Ko Chruščiovas buvo Albanijoje?
Chruščiovas suapsaugos mi- 

nisterįu Rokossovskiu buvo at
vykę į Albaniją 12 dienų. Va
karų stebėtojus labiausiai do
mina klausimas, ko jis čia bu
vo. Spėja, jis norėjo užbėgti už 
akių galimai Vakarų akcijai 
prieš Albaniją, kuri yra pana
šioje padėtyje kaip Berlynas. 
Berlynas yra vakarų sala tarp 
komunistų; Albanija yra komu
nistų sala nekomunistiniame 
pasauly. Chruščiovas turėjo ži
nių, kad Vakarai gali paspaus 
ti Albaniją taip, kaip Maskva 
spaudžia Berlyną. Jis tad atvy
ko padėties sustiprinti ir at
grasinti Vakarus nuo tokio už
simojimo.

Vakarų žvalgybos šaltiniai 
skelbia, kad Albanijos vande
nyse Ofranto sąsiaury sovietai 
turi labai galingą povandeninių 
laivų bazę. Stato ar jau . pasta
tė raketų bazes. Jos aprūpin
tos sovietų vidutinio tolumo 
raketom 800 mylių. Jom tad 
Chruščiovas grasino ir Italijai 
ir Graikijai.

Tai savo tvirtovei, Albanijai, 
Maskva sumoka kasmet po 
150 mil. dol. Tačiau pinigai 
eina ne gyventojų gerovei — 
gyventojų ūkinis aprūpinimas 
yra pats žemiausias Europoje.

Ludwig Erhardt, buvęs par
tijos kandidatas į kanclerius, 
pareiškė apgailestavimą Ade
nauerio žygiui, bet pasisakė bū 
siąs jam lojalus.

Prancūzų spauda komentuo
ja atsargiai. Francois Poncet, 
buvęs Prancūzijos komisaras 
Vokietijoje, vadina AdenauerĮ 
“europiečiu”, kuris nori išgel
bėti vieningos Europos idėją. 
O jai nesąs palankus Erhard-

Pasitraukus Adenaueriui, ga
gėtų sugriūti tas bendradarbia
vimas, kuris susimezgė tarp A- 
denauerio ir de Gaulle. '.

100 METŲ sulaukęs, birželio
6 mir6.fcC.C. Burlingham/ New~’ 
Yorko .advokatas.

Tokia žinia patvirtina ank
stesnį gandą, kad Maskva* per 
partiją įsakiusi surinkti Vilniaus 
mokslo akademijai kuo dau
giau davinių apie Rytprūsių lie
tuviškumą ir juos patiekti iki 
gegužės pradžios.

Spėjama, kad tos žinios Mas
kvai buvo reikalingos ryšium 
su derybom dėl Rytprūsių liki
mo. Tai dar nereiškia, kad Mas
kva rengėsi Rytprūsius prijung
ti prie Lietuvos. Tai reiškia pir
miausia, kad Maskvai svarbu 
įrodyti, jog Rytprūsiuose ne 
tik dabar nėra vokiečių, bet kad 
Rytprūsiuose ir praeityje vokie
čiai buvo svetimi. Taigi. Rytprū
siai negali būti toliau paliekami 
Vokietijai, nors ji būtų ir ryto 
Vokietija.

AR MĮNISTERIŲ DERYBOS ŽENEVOJE NUTRUKS?
VAKARAI KALBA APIE KONFERENCIJOS NUTRŪKIMĄ, BET SOVIETAI OPTIMISTAI IR STEN
GIASI NUO BERLYNO NUSUKTI DERYBAS Į EUROPOS NUGINKLAVIMĄ

Ženevoje mįnisterių konfe
rencija jau pradėjo penktą sa
vaitę.. Nei oficialūs posėdžiai, 
nei slaptos derybos, nė kalti
nimai vieni kitiem nieko kon
kretaus nedavė.

Dėl Berlyno:
Vakarai siekė, kad klausimas 

liktų tokioje padėtyje kaip lig 
šiol iki viršūnių konferencijos.

Maskva reikdauja baigti va
karų Berlyno okupaciją ir kon 
trolės reikalui įsileisti į vaka
rų Berlyną taip pat sovietų ka
riuomenės įgulą, arba perduo 
ti kontrolę “neutraliesiem”.

Dėl keliu Į Berlyną:
Vakarai siūlė, palikus Berly

no klausimą, svarstyti susitari
mą dėl laisvo Vakaram priėji
mo prie Berlyno. Gromyko bir 
želio 6 atsisakė tuo klausimu 
kalbėti, kol nesusitarta dėl pa
ties Berlyno. O dar birželio 5 
buvo siūlęs nuo Berlyno perei
ti prie Europos nusiginklavimo 
klausimo.

Dėl viršūnių konferencijos

Prez. Eisenhoweris pereitus 
savaitės antradienį pakartojo, 
kad dabartinė padėtis nėra to
kia, kuri pateisintų viršūnių 
susitikimą.

Churščiovas priešingai — ti
kisi, kad viršūnių konferencija 
bus. Vengrijoje pareiškė, kad 
viršūnių konferencija susitars 
dėl ' klausimų, kurių nepajėgs 
sutarti miništerių konferencija. 
Maskva skleidžia gandus, kad 
Vakarai sutiks su viršūnių kon
ferencija be jokių sįlygų.

Maskvos manevrai
ir Vakary viltys

Maskva pasikvietė į Maskvą 
birželio 8 dienai rytų Vokieti
jos min. pirm. Grotewohlį ir 
partijos sekretorių Ulbrichtą. ” 
Iki su jais kas bus sutarta dėl 
Berlyno, Chruščiovas kreipia 
dėmesį į kitą vietą — į Balka-

Olimpiados komitetas Miun
chene nutarė išmesti nacionali
nę Kiniją ir Kinijos sportinin
kam atstovauti priėmė komu 
nistinę Kiniją. Tačiau 1960 
olimpiados vykdomasis sekre
torius R.L. King pranešė, 1960 
žiemos olimpiadoje dalyvaus, ne 
komunistinės, bet nacionalisti
nės Kinijos sportininkai. Taip 
yra pranešta, ir nustatyta tvar
ka nebus keičiama.

. — Atstovu Rūmai birželio 3 
nubalsavo sulaikyti žiemos olim
piadai Kalifornijoje numatytą ri būti San Francisco ar Zene 
paramą — 400,000 dol., jei ne- voje, nuomonės griežtai išsi

skyrė tarp prez. Eisenhowerio 
ir vicepr. Nizono. Nixoną 
spaudžia jo partija Kaliforni
joje, kad viršūnės susirinktų 
San Francisco, kaip jie buvo 
viešai siūlę. Esą tada ir Nixono 
autoritetas bus sustiprintas Ka
lifornijoje. Prezidehtas tam

dalyvaus nacionalinė Kinija.
Kodėl Sovietai neįsileido 

Amerikos džazo?
Amerikos parodoje Maskvoje 

džazo nebus — Sovietai nesu
tiko įsileisti. Paaiškino ir prie
žastį’; esą “džazas neatstovau
ja amerikiečių-kultūrai”.

Chruščiovas ir 
rinkimai 1960

Kalifornija no^ Chruščiovo

Ar viršūnių konferencija tu-

Visi jie kndidatai į Amerikos prezidentus 1960

Nixon«iS

tik 
Rokefele-

tfrown

PARTIJOS RENGIASI 1960 RIN
KIMAM. Norinčių būti preziden
tais netrūksta.

RESPUBLIKONŲ minimi 
du varžovai: Nixonas ir

Joaosonas Stevensonas Kennedy VViIliams

nų nuginklavimą. Chruščiovas 
birželio 6 Maskvoje kalbėjo: 
jeigu Balkanai nebus “nuato- 
minti”, jeigu Italija ir Graiki
ja neatsisakys nuo Amerikos 
raketų barių, tai Chruščiovas 
turės statytis tokias bazes Al
banijoje ir Bulgarijoje. Bulga
rija yra paskatinta imtis inicia
tyvos konferencijai su Graikija 
ir Turkija. Tokia konferencija 
turėtų svarstyti Balkanų atsisa
kymą nuo atominių ginklų.

Vakarų viltys
Chruščiovas vis kartoja, kad 

Ženevos konferencija duos tei
giamų vaisių.

Vakarai nieko konkretaus ne 
mato pasiekta, tačiau dar tiki
si, *kad pavyks su Maskva su
sitarti dėl bendro komunikato, 
kuriame būtų pasakyta:

— Vakarai turi teisę būti 
Berlyne.

— Vakarų įgulos Berlyne į- 
šaldomos tokio dydžio, kaip 
dabar yra.

— Garantuojamas Vakaram 
laisvas priėjimas prie Berlyno.

— Sudaroma komisija priė
jimui prie Berlyno prižiūrėti. 
Komisijoje turėtų būti atstovai 
keturių valstybių, o taip pat 
vakarų ir rytų Vokietijos.

— Sudaroma antra komisi 
ja ištirti skundam dėl propa
gandos ir špionažo, vykdymo 
iš abiejų Berlyno pusių.

Tokis planas reikštų, kad pa
dėtis pasilieka, kaip yra. Bet 
būtų sudaromos komisijos, ku
rios vėl galėtų derėtis ir derė
tis ir tokiu būdu laiką nutęs
ti.
Vakarų pesimizmas paskutinėm 
dienom auga. Maskva iki pas
kutinių laikų kalba apie ‘pa
tenkinamus” konferencijos vai
sius. Jie aiškėsią šį trečiadienį 
ar ketvirtadienį (gal po konfe
rencijos su rytų Vokietijos ats
tovais Maskvoje?).

AFRIKOJE 
AŠTRĖJA

MAROKAS AMERIKIEČIŲ. 
NENORI

Amerikos atstovas Maroke 
grįžta į Washingtoną instruk
cijų, nes Marokas pakartotinai 
reikalauja, kad Amerika atsi
imtų savo bazes, kurių pasta
tymas atsiėjo 400 mil. dol. Ma 
roke yra pačios didžiausios A- 
merikos bazės. Marokas taip 
pat siekia sustabdyti Amerikos 
Balso veikimą. Iš Amerikos 
Marokas gauna lig šiol metam 
ūkinės paramos 40 mil. dol.

Komunistai braujasi į Afriką
Prancūzų diplomatai turi Ži

nių, kad Prancūzijos Kamerū
no kolonijoje, kuri sausio mėn. 
gaus pilną nepriklausomybę, 
komunistai slaptai rengia per
versmą. Jiem ginklus pristato 
iš Čekoslovakijos.

Darybos su Alžiru
Indijos atstovas1 Paryžiuje 

slaptai tariasi su Alžiro atsto
vais dėl galimų paliaubų tarp 
sukilėlių ir prancūzų. Tai daro 
su Prancūzijos vyriausybės pri
tarimu.

Amerikos lėktuvo slėpinys
Saharos dykumose naftos 

ieškotojai dabar surado Ameri
kos lėktuvą bombonešį Libera- 
tor, per 380 mylių nuo Ben- 
gasi. Lėktuvas buvo dingęs 
1943 antrojo karo metu. Da
bartiniu metu lėktuvas rastas 
mažai apgadintas, lėktuvo po- 
peleriai tvarkoje, amunicija vie 
toje, vandens bakai pilni, bet 
nebuvo įgulos. Kur dingo įgu
la, ar ji žuvo, tebėra paslap
tis.

priešingas. Gali ginčą laimin- Pasikeitimas studentais 
gii išspęsti De Gaulle griežtas Valstvbės departamentas ren 
pasisakymas pneš San Fra-
clsc0- pasikeisti studentais; 10.000 so*

vietų studentų galėtų studijuo
ti Amerikoje, o tokis pats a- 
merikiečių skaičius Sovietuose. 
Lig šiol veikusiu susitarimu so
vietų studentas Amerikoje gau 
na stipendiją 250 dol. mėne
siui, amerikietis sonetuose 
gauna 150 dol., kuriuos išmo
ka jam rubliais.

Amerika apkrės Maskvą 
komunizmu

Maskvos Literatūrnaja Gaze- 
ta rašo, kad Amerikos kongres- 
manas Walter, pirmininkas ko
misijos priešamerikinei veiklai 
tirti baimiręsiš, kad Amerikos 
paroda Maskvos piliečius apkrės 
komunizmu, nes tarp amerikie
čių dailininkų, kurie dalyvauja — Kolegijose mokslas per 
Amerikos parodoje Maskvoje, paskutinius ketveris metus pa- 
esą 34 artimi komunistam. brango visu

DEMOKRATŲ net
Johnion, Stevenson, 
Williams, Symington, Humphrey, 
Meyner, Brown.

trečdaliu.

15 motę
Prancūzijoje birželio 6 Nor 

mandijoje nusileido Amerikos 
parašiutininkai ir užėmė vieną 
miestelį. Taip buvo pamnėta 
vadinama “D diena”. Tą die
ną prieš 15 metų išsikėlė A- 
merikos ir Anglijos kariuome
nė į Normandiją ir sulaužė vo
kiečių frontą.

KAS BUS SU PLIENU?

Amerikos 12 plieno fabrikų 
nuo gegužės 5 derasi su uni
jom. Kompanijos nori palikti 
sutartį dar vieneriem metam. 
Unijos reikalauja pakelti atly
ginimą, spėjama, apie 25 cn. 
vienai valandai. Dabar moka 
po 3.08 dol. valandai.

Kompanijos aiškina, kad at
lyginimo pakėlimas vers pakel
ti plieno kainas, o kainas pa
kėlus nebus galima išlaikyti 
konkurencijos su užsieniu, ir 
170,000 darbininkų neteks dar
bo. Unijos apskaito, kad kom
panijos gali pakelti atlyginimą, 
nekeldamos plieno kainos. Esą 
dabar kompanijos turi iš kiek
vieno darbininko valandai 1.92 
dol. uždarbio.

Sutartis baigiasi liepos 1. Jei 
nesusitars, streikas bus neiš
vengiamas.

Prašė pagalbos prieš teismą
Valst. departamentas prašė 

Kongresą birželio 5 paramos 
užsienių pasų reikalu. Teismas 
pernai išaiškino, kad departa
mentas negali neduoti paso ko 
munistui. Tokiu būdu daug ko
munistų ir šnipų gali išvykti į 
užsienius.

sislėpti po ąžuolu. — New Yorko šešių ligoni-
— Oueens policija rado nusi- nių streikas tęsias jau antras 

žudžiusią 59 metų moterį. Ji mėnuo. Prie jų prisidėjo dar 
buvo užsitraukusi ant galvos dvi ligoninės. Vienu punktu 
plastikinį maišiuką. Tai jau an 
tras toks savižudybės atstiki- 
mas, išmoktas iš mažų vaikų 
nelaimių.

Perkūno aukos
New Yorke birželio 6 Cen

triniame Parke staiga užėjusiattuoni
Perkūniia nutrenkė negyvai 12 
metų vaiką, jo 11 metų seserį 
ir pritrenkė kitus keturis na
rius šeimos, kuri ten piknika- 
vo ir nuo audros mėgino pa-

streikininkai jau laimėjo: ligo
ninės pripažino, kad jos tar 
nautojam gali atstovauti uni
jos.



DARBININKAS

tinamas.

AMERICA’S PEACE POWER
DIENOS VEIDAI

| Normandiją.

MASKVOS Salėto dirigentas Juras Faieris (k.) susitiko New York o savo brolį Mironą Faierį (d.) 
JAV pilietį. Broliai nesimato ir nesusirašinėjo nuo 1917 metų. Abu dabar per 60 metų amžiaus.

gyvenęs.
Paskutinysis tegul būsiu aš. 

Jau baigiau tardymą ir kiek
vieną dieną laukiau perkelia
mas į Lukiškio kalėjimą ir ka
ro tribunolo teisiamas.

1883 MADISON STREET

IGNAS MEDŽIUKAS, 
Los Angolos, Calif.

uneroje Nr. 
kalinių, kįi- 
ideda raide

duoną, palikęs namie jauną 
žmoną, tik savaitę su ja pa-

, — Azijos žarnyno 
sąsiaurio. Darbininko jau 
kolp iš tos katorgos buvo 

paNištas po ilg? kančios moty. Dabar pradedame nuo jo 
kančiy Mio pradžios — kamoros Vilniaus Saugumo ministe
rijos rūmuose.

Taip dažniausiai tardomaja
me kalėjime šaukia kalinius. 
Visos pavardės nepasako, kad 
kartais prižiūrėtojas, sumaišęs 
kameras, neištartų nereikalin
gos. Tokis prasitarimas galėtų 
turėti įtakos tardymo eigai, tar
domųjų pareiškimam.

Seniausias šios kameros gy
ventojas buvo Vilniaus univer
siteto chemijos fakulteto ket-

Taigi Leopoldas III nepasiro
dė tokis rezistencijos herojus 
kaip jo tėvas.

Ir antru kartu jis nepasiro
dė herojus, o 
žmogus kaip ir

i'ą* rytą buvom po maldos, 
po pusryčių, kiekvienas savo 
mintyse paskendęs.

Tyliai prasivėrė kameros 
duiys elangelis, pro kurį pap-

rezistencijai, kaip tai darė jo 
tėvas per pirmąjį pasaulinį ka
rą. Leopoldas tada buvo dar 
tik mokinys. Bet jis atsiminė 
žmonių vargus, kurie juos iš
tinka priešinantis okupantui. 
Būti pačiam užsieny ir raginti 
pasilikusius priešintis — ne, to 
jis nedarys. Jis ryžosi pats ne
bėgti Jis užsidarė pilyje prie 
Briuselio ir virto karalium be
laisviu, kai Belgiją užėmė vo
kiečiai.

Leopoldo likime matyti, 
kaip išlikę karaliai turi būti tik 
įrankis rankose kitų jėgų, ku
rios kontroliuoja opiniją ir di
riguoja valstybės likimą. Tos 
jėgos nori, kad masės akyse ka
ralius būtų netoks kaip visi 
žmonės. Jis turi būti herojus, 
jis turi turėti tai, ko neturi nei 
masės nei masėm diriguojan
čios jėgos. Belgijoje to hero- 
jizmo gal labiau nėra nei ki
tur Europoje. Bet vargas kara
liui, jei jis turi savo nuomonę 
ir nedaro taip, kaip jam dik
tuoja iš šalies. Tada tos jėgos 
imsis visokių priemonių, kad 
jų diktuojama politika būtų 
vykdoma. M.

rastai mums paduoda maistą. 
Vadina dėl to langelį “kormuš 
ka” (iš rusiško žodžio kormit- 
— maitinti). Jame pasirodė pri
žiūrėtojo galva. Supratome, 
kad vieną iš mūsų kur nors 
gabens. Kiekvenas galvojome 
apie save.

—Raidė L, — tyliai prata-

Patekti į šį baletą yra bevei 
tas pats, kas drambliui pralį; 
ti pro adatos skylę. Iš vidut 
niškai 1500 kandidatų kasine 
pasirenkama tik 30. Jie tu; 
išeiti 9 metų prie baleto esai 
čią paruošiamąją mokyklą i 
tik tiems, kurie ištveria iki g; 
ld, kelias yra atviras į gėriai 
šiai' apmokamą darbą ir išta 
gingą gyvenimą.

Kam sovietai išleidžia tokii 
pinigus baleto išlaikymui, kač 
ir būtino reikalingumo preki 
ne visada yra pakankamai? J 
laiko, kad menas yra galingi 
propagandos ginklas. Aukš 
lygio meniniais pasirodymą 
norima užkariauti žiūrovų ši 
dis, įgijant tuo pačiu šimpa 
ją Sovietų kūjui ir piautuvi 
To jie ir neslepia. Štai bale 
na Ulanova, sugrįžusi po g< 
trolių iš vakarų Europos, p 
stebėjo: “Susitikdami su įv; 
rios Socialinės padėties žmor 
mis, buvome liudininkai, ka 
didžiai klaidingi galvojimai 
pie Sovietų žmones išnyko 
daugelio vakariečių galvosen< 
veikiant ‘kalėto menui”.

Nebe reikalo tad it ankšči

virto kurso studentas V., dzū
kas, nuo Lazdijų; kaip ir visi 
dzūkai, draugiškas visiem ka
meros gyventojam. Sėdėjo jau 
ilgesnį lauką. Jo byla buvo su
sijus su didele grupe. O ka
dangi veik kiekvieną dieną at
gabendavo tai bylai naujų kal
tinamųjų, tai ir jo bylos nie
kaip negalėjo baigti.

Trečias mūsų gyventojas bu
vo Kauno kunigų seminarijos 
klierikas K. Jo byla buvo da
lis kažkokios organizacijos by
los. Jos dalyvių dalis buvo Vil
niuje, tai ir jį iš Kauno atga
beno čią į mūsų kamerą tar-

Tačiau palankumo iš savo 
oponentų nesusilaukė. Jam bu
vo prikaišiojama, kad jis, gy
vendamas su sūnum princu 
Baudouinu, daro jam įtakos po
litiniuose sprendimuose. La
biausiai sujudo dabar, kaltinda
mi, kad Leopoldas m per Bel
gijos atstovą Vatikane kreipė 
si į popiežių dėl savo jaunes
nio sūnaus vestuvių. Princas 
Albertas veda italę, ir liepos 
1 popiežius juos sutuoks. Triuk
šmą dėl to labiausiai pakėlė 
masonai ir socialistai, ir prispy
rė vyriausybę nutarti — paša
linti buvusį karalių Leopoldą iš 
rūmų, kuriuose gyvena jo sū
nus princas Baudbuinas. O po
piežius, kad pašalintų nesantai
kos priežastį, atsisakė duoti 
jungtuves.

tik tokis pats 
visi. Tie “visi” 

kad karalius 
būtų ištikimas 

šviesiosios Astridos atminimui. 
Leopoldas m tokis nepasirodė 
jų akyse, nes 1941 jis vedė an
tru kartu. Ir dar ką vedė? Ne 
princesę, o tik savo partnerę 
golfo žaidimuose, savo žemės 
ūkio ministerio dukterį. Kara
liaus giminės kraujas bus su
gadintas. Tokios moterystės 
vaikai negalės turėti teisių į 
sostą. Kaip tai gali dovanoti!....

Kai 1944 vakariniai sąjungi
ninkai išsikėlė

rių pav;
L, tai man teko atsiliepti. Pa
sakiau savo pavardę. Prižiūrė
tojas, įsitikinęs,, kad popierių 
je yra tikrai tokia pavardė, pa
sakė:

— Renkis • su daiktais!
“Rengtis su daiktais” kalėji

mo sąlygose reiškia, kad teks 
pakeisti “gyvenvietę” — būsi 
perkeltas į kitą kamerą ar kitą 
kalėjimą.

Nieko nepadarysi, teko susi
tvarkyti savo menką turtelį, ku
ris tilpo nedideliame maišely, 
atsiųstame iš namų su maistu.

štai aš jau ir pasiruošęs.
Kur dabar mane dės likimas, 

kuris šiuo metų turi čekisto pa
vidalą? Kas manęs laukia ten, 
kur dar šiandien atsidursiu? 
Žinojau ir kiekvieną dieną lau
kiau, kad mane turi jau per
kelti į Lukiškio kalėjimą ir teis 
mą. Bet kada atėjo ta perkė
limo diena, atėjo su ja ir nau
jas nerimas, (b.d.).

When you’re four, 
protection is as simple 
as Holding Father’s 
hand. Būt parents 
know it involves a lot 
rnore than that—likę 
keeping the world a 
peaceful place.

Būt peace isn’t kept 
by just wanting it. 
Peace costs money. 
Money for strength to 
keep the peace. Money 
for Science and educa- 
tion to Help make 
peace lasting. And 
money saved by indi- 
viduals to keep our 
economy strong.

U. S. Savinos Bonds 
help provide finis mon
ey. So every Bond you 
buy helps strengthen 
America’s Peace 
Power. .

Europoje karalių liko nedaug 
Tarp likusių labiausiai nesise
kė, tur būt, Belgijos karaliui 
Leopoldui m. Prieš jį buvo 
taip sukurstyta tauta, kad jis 
priverstas 1951 pasitraukti ir 
sostą perleisti vyriausiajam 
sūnui Baudouinui. Konfliktas 
tarp Leopoldo m ir. opiniją su
darančių sluoksnių ėjo ir to
liau, iki privedė prie šių die
nų smūgio karaliui: kai jo sū
nus keliavo po Ameriką, tai 
karaliaus vyriausybė nutarė iš
varyti jo tėvą iš rūmų, kuriuo
se jis sykiu su sūnum gyveno.

Vilniaus pirmosios berniukų 
gimnazijos abiturientas buvo 
ketvirtasis. Šalia gimnazijos jis 
dar buvo lankęs muzikos moky
klą. žadėjo būti smuikininku. 
Jis dabar labai pergyveno, kad 
negali groti smuiku ir kad pir
štai taps grubūs. Vargšas, jis 
tada dar nežinojo, kad jam su
grubs ne tik jo pirštai. Visas 
jaunas gyvenimas sugrubs 
Krasnojarsko taigoje, kur jis 
bus ištremtas ir kur susitiks 
su mano šeima.

Gegužės 8 tarp ^mūsųkame- 
ros gyventojų seniausias am
žium buvo kunigas š., Paven
čių filijos kunigas. Už geleži
nių grotų jis buvo atsidūręs 
jau antru kartu. Pirmusyk bu
vo suimtas 1946 ir įkištas į 
Mažeikių kalėjimą. Tuo metu 
kalėjimas buvo paimtas “miš
ko brolių”, ir kaliniai galėjo 
keliauti į laisvę kas sau. Lais
vės galimybe nepasinaudojo 
tik kunigas Š, Jis vienintelis 
liko kalėjime. Jis jautėsi nesa
va valia patekęs į kalėjimą 
jautėsi taip pat nieku sovieti
nei valdžiai nenusikaltęs, tad 
ir sava valia nenorėjo iš kalė
jimo išeiti. Tikėdamas Apvaiz
da, jis nenorėjo imtis jokių žy
gių savo likimui pagerinti. Po 
to įvykio kunigas Š. biwo.tiar 
kalėjime palaikytas, patardytas, 
bet neturint visai jokių įrody-

Laiką?: 1948 metai.
Vieta: Vilniaus saugumo mis 

jj^ūsterįjos kalėjimo kamera Nr.

Diena prasidėjo kaip ir dau- 
į-jgelis kitų čia praleistų dienų. 
^Pakilom, tikriau —»pakėlė mus 

kaip kiekvieną dieną 6 vai. 
ryto. Pirmas darbas — ruoša. 
Tai reiškia išnešti indą, kuria 
me atlikom visokius savus rei
kalus per naktį, į išvietę, ten ' Ūkininkas p. nuo Kovarsko 
esančiose prausyklose nusi- buvo naujausias mūsų kame- 
prausti ir grįžti į kamerą, kur meroje. Jis tik prieš kelias die- 
jau kiekvienas individualiai at- nas pradėjo jralgyti valdišką 
likdavo rytmetines maldas.

JT Dienos metu tardyti beveik 
nešaukia. Tam yra naktis. Ta
da išvargęs ir miegūstas grei 
čiau išsipasakos savo kaltes. 
Tačiau ir dieną reikia būti vi
suomet pasiruošusiam, kad bū- 

. si pašauktas. Kartais -fotogra
fuotis, kartais pasirašyti įvai
rių dokumentų, kartais patiks
linti protokole kokios vietos ar 
išsireiškimo.

Tardomasis kalėjimas yrą to
kia įstaiga, kuri dirba "ištisą 
parą, naktį gal ir daugiau. Sun
kių geležinių durų atidarinėji- 

.mas naktį girgžda dar garsiau.

apsilankiusi Amerikoje Moi: 
jevo tautinių šokių grupė, : 
grįžusi, buvo apdovanota įv 
riais pasižymėjimų ženklais,

Gegužės 17 dviem lėktuvais 
į Los Angeles aerodromą at
vyko Maskvos didžiojo baleto 
(Bolšoj Ballet) 131 asmens tru
pė. Čia jie, Shrine auditorijo
je, turės 14 pastatymų. Savo 
pasirodymą pradėjo gegužės 
19 Romeo ir Julijos pastaty
mu, „kuriame dalyvavo, Julijos 
rolėje baleriną Galina Ulanova?

Tokios sudėties baleto išvy 
kos už Sovietų Sąjungos ribų 
nėra dažnas. Iš viso tik keletą 
kartų baletas buvo išvykęs į 
vakarų Europą: 1956 į Angli
ją ir Prancūziją. 1958 — Bel
giją ir Vokietiją. Gi dabar 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se amerikiečiai turi progos pa
matyti brangiausiai kainuojan
tį baletą pasauly, šokėjų kos
tiumai siekia 250 tūkstančių 
dolerių. Baletas atsigabeno 40

vokiečiai išvežė Leopoldą m į 
Vokietiją. Kai Belgija buvo iš
laisvinta, ją valdyti perėmė ka
raliaus brolis Karolis kaip re
gentas. Nuo tada spaudoj bu
vo nudlat pdaObtiSLeopoldas 
III; puolamas jo pasidavimas 
vokiečiam; puolamos jo vedy
bos; prikaišiojamas jo nauja
jai žmonai palankumas naciam. 
Opinija reikalavo, kad karalius 
pasitrauktų. Kurstymai ir riau
šės privedė prie to, kad Belgi
ja turėjo balsuoti — nori Leo
poldo ar ne. Balsavimas pasisa
kė 57 proc. už Leopoldą III.

Leopoldas III betgi nepasi
naudojo to balsavimo daviniais. 
Norėdamas, kad grįžtų krašte 
ramybė, 1951 jis atsisakė nuo 
sosto savo vyresniojo sūnaus 
Baudouino naudai.

Jei anksčiau matydavom 
merikos žemėje tik nublizg 
tais batais Sovietų diplomat 
tai šiandien Kremlius, tikė 
mas daugiau laimėti, čia sii 
čia mikliausias kojas, apau 
švelnaus aksomo batukais.

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms, Be to, 
duodami potaldotuvtatal

-Fti.— jhcews, i uuiot rasm 
tuvtikas maistas prietna-

Leopoldas III atėjo į sostą 
1934 *— po to, kai jo tėvas ka
ralius Albertas žuvo, belaipio- 
damas po kalnus. Pirmos die
nos Leopoldui m buvo palan
kios. Jis yra sūnus karaliaus, 
kuris Belgijoje buvo laikomas 
herojum, pasipriešinusiu per 
pirmąjį pasaulinį karą Vokie
tijos- agresijai. Rezistentas ka
ralius laimėjo didelę pagarbą 
visoje to meto Europoje. Bus 
ir sūnus tokis.... Taip tikėjosi.

Sekėsi Leopoldui III ir vedy
bos. Jo žmona Švedijos prin
cesė Astrida buvo jauna, gra- norėjo matyti, 
ži, geros širdies ir mokėjo lai
mėti populiarumą.

Bet šitas laimės metas buvo 
trumpas. Jau kitais metais nuo 
karaliavimo pradžios Leopoldo 
UI vairuojamas automobilis 
trenkė į uolą, ir Astrida buvo 
negyva.

Dar didesnis karaliui smūgis 
atėjo 1940, kai Hitleris užpuo
lė Belgiją. Ministeriai reikala
vo. kad karalius bėgtų į Angli
ją ir sudarytų egzilinę vyriausy
bė. Iš ten jis turėtų vadovauti

VYtAtJTAS BELECKAS 
SAVININKAS

tonų dekoracijų, ko ligi šiol 
Amerikos baleto scena nėra dar 
mačiusi.

Sovietų Rusijoj, kur eiliniam 
gyventojui stinga duonos, ge
resni drabužiai laikomi praban
ga, o butuose žmonės gyveną 
suspausti, toks brangus bale
tas yra didėlis kontrastas. Jam 
toli gražu negali prilygti, sa
kysim, garsus Londono britų 
karališkas baletas, Paryžiaus 
operos baletas ar New Yorko 
didmiesčio baletas, Kiekvieną 
žiemos sezono vėlyvą vakarą 
Maskvoje yra baleto pastaty
mai, atliekami milžiniškoje 
scenoje 103 metų senumo Di
džiojo Teatro rūmuose.

Vienam tik baleto spektak
liui reikalinga iki 800 kostiu
mų. Tai žymiai daugiau, negu 
kito kurio baleto ištisam re
pertuarui. Šio prabangiško ba
leto išlaikymas atsieina 12 
mil. dolerių metams, t. y. dvi
gubai daugiau, palyginus su 
New .Yorko Metropolitan ope
ros išlaidomis. Tik pagelbinių 
techninių tarnautojų yra apie 
2500. Nepaprastai aukšti yra 
pasižymėjusių baletininkų at
lyginimai. Pav., balerina Gali
na Ulanova, kuri šiuo metu pats Moisejevas gavo aukšči; 
yra 49 metų ir kuri sezono me- šią Lenino ordeną, kuriuo ] 
tu scenoje pasirodo 3 " ar 5 prastai apdovanojami labai j 
kartus, gauna .pagrindinį atly- sižymėję komunistų partį 
ginimą 6000 rublių (1500.00 politikai, 
dol) mėnesiui. Jeigu ji pasiro
do dažniau, tai kiekvieną kar
tą gauna 1200 rublių papildo
mo atlyginimo. Be to, pasižy
mėję artistai turi daug kitų 
privilegijų. Jie gauna ir erdvius 
butus.

mų — paleistas. Praėjo beveik 
dveji metai. Vėl buvo suimtas. 
Vėl tais pačiais kaltinimais kal-

BROOKLYN 27, N. T. 
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Tautos Fondas šaltojo karo fronte

TARPTAUTINIS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KONGRESAS
FREIBURGE

Elta

Seniau išeidavo kas mėnuo.

Halina Didžiulytė Mošinskion*.

ku užklotos lovos ir gardžiai 
kramtydama obuolį svajojo a- 
pie naują suknelę, batukus ir

vinimo akcijai laisvajame pa* 
šaulyje. Tik tu gali išlaisvinti 
Tėvynę".

"Jaudinantis Sibiro gyvenimo 
dokumnefas, kuris privalo pri 
versti mus susimąstyti" (H 
Nuovo Cittadino, Genua), "Kny- aukomis per Tautos Fondą!

darbe kontaktavimas yra suriš
tas su kelionėmis r tap pat 
išlaidoms..

šiems ir dar nepaminėtiems 
Vliko uždaviniams lėšų niekas 
svetimas neduoda. .Tik laisva
me pasaulyje gyvenąs lietuvis 
savo dosnumu tuos 'pinigus tu
ri sutelkti.

Paremkime tą darbą savo

Tą ginklą savo rankose ga
lima išlaikyti tiktai visų lietu
vių sujungtomis jėgoms ir su
dedamomis lėšomis, kurios yra 
reikalingos, prel. J. Balkūno 
žodžiais, "palaikyti ryšiui su 
laisvuoju pasauliu, išeivija ir

ronika ir nepastebėjo, kaip at
sidūrė prieš baraką, kur tarp 
visokių konfekcijono priekių 
plevėsavo gelėtos, įvairiaspal
vės plono šilko skarytės, su į- 
rašu kamputyje: “Made in Ja-

Dalyvavo Trumanas, Churchil- 
1H (Attlee) ir Stalinas. Konfe- 
reocijoj nebuvo kalbėta tiktai 
apie Vokietijos nuginklavimą 
ię Hadų pašalinimą. Buvo dar 
ęųtata, kol bus pasirašyta tai- 
k&.suttttis, valdyti Vokietiją, 
pęėidalihuš zonomis, o Berly- 
ųą,— bėbdru.Buvo taip pat 
sdĮlarta sudalyti penkių komi- 
sį^ą (JAV, Britanija, Sovietų 

Prancūzija, Kinija) su

pačia okupuota Lietuva". Tuo 
rūpinasi Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas), 
padedamas Tautos Fondo.

bės derasi mažųjų kąina, 
mos turime ypačiai susirūpinti 
Lietuvos likimu: ar Lietuva 
bus iilsisvinta, ar galutinai pa
likta Rusijos meficai? Viena 
aišku, kad tylėti ir ramiai lauk
ti kaž Jdenomaionėsnegalime. 
Privalomą • jungtis,, veikti ir 
šaukti laisvajam pasauliui. Pro
paganda šiais laikais yra šal
tojo karo svarbiausias gink-

T autos Fondo prmininkas 
prel. J. Balkūnas nurodo, kad 3 
visai .‘šiai akcijai išleidžiama 
per metus keletas tūkstančių 1 
dolerių. Iš kur tie pinigai Tau- | 
tos Fondo gaunami? Pagalbon 
ateina Altas ir geradariai pa
triotai lietuviai. Nors sunkiai 
verdasi mūsų tautiečiai Euro
poje, Pietų Amerikoje ir Aus-' 
tralijoje, bet ir jie aukoja ra- ’ 
dijų palaikymui. Gausiai remia s 
kanadiečiai. Bet kurkas neuž
tenka, kad būtų pilnai išvys
tyta laisvinimo propaganda.

Todėl brangus lietuvi - lie
tuve, padėk Tautos Fondui iš
laikyti monotoringą, spausdinti

reikalauti, kad sovietai pasi
trauktu iš pavergtųjų Europos 
kraity.

Kongresas vyksta laisvės ir 
vienybės šūkiu. Pavergtosios 
tautos kenčia ir laukia, kad šis 
šūkis būtų galimai greičiau į- 
gyvendintas. Jos yra nepapras
ti! išsiilgusios laisvės ir teisės 
atstatyti savo nepriklausomas 
valstybes ir įsijungti laisvais 
nariais į Vakarų pasaulį. Jos 
laukia taip pat, kad krikščio
nys demokratai politikai pada-

kas.... dar pusmetinį reikia pa
sidaryti... Ne, ne, jokiu būdu 
neišeina!” — ramino save Ve-

PREL. JONAS BALKONAS, 
Tautos Fondo pirmininkas.

"Made in USA — geriausios 
rūšies plieniniai cigarai”, — 
rašoma prie vienos iliustraci
jos. — "Tai Atlaso raketos, 
gausiai gaminamos San Diego, 
Kalifornijoje. Už jas atominis

Švyturys, dvisavaitinis komu
nistų žurnalas, leidžiamas Vil- 

gegužės numeryje (8) krikšSonių kancleris (Adenaue- 
ris, Red.) jau pardavė savo sie
lą, ir Italijos valstybės galvos, 
Išduodamos savo tautos inte- 
resųs, sutiko jas įsileisti į sa-

Aukas galima siųsti dvejopu 
adresu: Uthuanian American 
Information Centre, 233 Broad- 
way, Room 3012, New York 7, 
N. Y., arba, Lithuanian Natio
nal Fund, Monsgr. J. Balkū- 
nas, 64-14 56th Rd. Maspeth, 
L. L, N./

kalba — lietuviškai. Gaila, kad 
žinių siuntimą lietuviškai Voice 
of America Muenchene, Vokie
tijoje, nutraukė ir pastangos 
siuntimą atgaivinti nepavyko, o 
tuo okupantas tik džiaugiasi 
Eltos biuleteniams: Vlikas in
formacijos tikslu leidžia Eltos 
biuletenius lietuvių, anglų, vo
kiečių ir italų kalbomis. Tie 
biuleteniai yra siunčiami sveti
mų kraštų politikams, žurna
listams, politinių ir visuomeni
nių mokslų ekspertams, visuo
menininkams ir kt Tie biule
teniai yra labai vertinami ir 
didžiai prisideda prie laisvini
mo kovos.
Radijo sekimo stočiai: Vlikas 
išlaiko radijo sekimo stotį, ku
rios pagalba sužinome kiekvie
ną svarbesnį įvykį pavergtoje 
Lietuvoje. Tomis žiniomis pa
sinaudoja daugelio kraštų svar
bios institucijos bei įtakingi 
asmenys, o svarbiausia, spauda. 
Kelionių išlaidoms: Vlikas, pa
laikydamas ryšius su mums 
draugingais kraštais, turi laikas —Eltos biuletenius ir apmokėti 
nuo laiko ir asmeniškai kon- Romos, Vatikano ir Madrido 
taktuoti . oficialius asmenis, radiją. Padėk palaikyti ryšį su 
Toks neišvengiamas laisvinimo pavergta Lietuva. Gelbėk Jais-

būstine Londone; komisija tū
lėj© paruošti taikos sutartis ne 
vien su Vokietija, bet ir * su 
Italija, Bulgarija, Rumunija, 
Vengrija, Austrija ir Suomija.

Pažadus ir žmonijos viltis su
laužė ne “sąjungininkai iš Va
karų’, o sąjungininkas iš Rytų. 
Bendras Berlyno valdymas So
vietų buvo nutrauktas 1948; 
miestas norėta užsmaugti ir pa
sisavinti. Vakariečių zonas ap
gynė oro tiltas. Toliau Sovie
tai nelaukdami taikos sutar
ties ir dėl jos nesiderėdami, 
visiškai užvaldė rytų Vokietiją, 
pasidalinę su komunistine Len
kija; dalį Mažosios Lietuvos pri
siskyrė sau.” E rytų Vokietijos 
nelegaliai padarė “šuverenę” 
valstybę ir suorganizavo pra
džioje miliciją, paskui kariuo
menę, pirmieji sulaužydami Vo
kietijos nuginklavimo susitari
mą. Tik tada ir Vakarų Vokie
tija pradėta atginkluoti. Gi dėl 
taikos sutarčių visos kalbos nu
trūko.

Tokia yra tiesa, kurią “švy 
turyš” arba nutyli, arba savaip 
iškraipo. Nemanome, kad Lie
tuvoje žmonės nesuprastų me
lo. Bet kam jo prireikė? Išduo
da dar viena “švyturio” infor
macija tame pat numeryje.

muję, 
taip informuoja savo skaityto- 
jų^ apie Potsdamo konferenci- 
jįj Toji konferencija įvyko 
1Į& liepos 17 — rugpjūčio 2.

Tautos Fondo Valdyba savo 
atsišaukime nurodo, kur eina 
didžiausioji dalis lėšų. Jos iš
leidžiamos šioms kovos priemo
nėms:
Radijui: Vlikas naudojasi žinių 
perdavimu į - pavergtą tėvynę 
lietuviškai per Romos, Madri
do ir Vatikano radiofonus. 0- 
kupantas labai bijo tiesos žo
džio iš laisvojo pasaulio ir į- 
vairiais būdais prieš žinias iš 
lasvės kovoja. Tačiau, nei gra
sinimai, nei sunkios bausmės 
lietuvio nuo žinių klausymo ne
atbaido. Reiškia, tas išpūstai 
galingas okupantas nėra nei 
tiek galingas nei saugus, nes 
dreba dėl prasiveržimo per už
dangą tiesos žodžio gimtąja

Gegužės 28, 29 ir 30 Frei- 
burge, Vokietijoje, įvyko 13- 
sis NEI (Tarptautinės Krikš
čionių Demokratų Sąjungos) 
kongresas, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos delegacija iš dr. P. 
Karvelio, E. Turausko ir B. 
Venskuvienės.
. Kongreso metu dr. P. Kar
velis pasveikino PET delegaci
jos Vokietijoje vardu ir palin
kėjo kongresui geriausios sėk
mės. Savo žodžiu dr. P. Karve
lis iškėlė, kaip labai slopų 
reiškinį, kad virš 100 milijo
nų europiečių, kurie ligi pasku- 
tiniojo pasaulinio karo buvo 
laisvi ir turėjo savo nepriklau
somas valstybes, šiandien yra 
Maskvos pavergti. Maskva no
rėtų tą padėtį įamžinti. Dr. P. 
Karvelis kreipėsi į kongresą, 
kviesdamas laisvojo pasaulio 
krikščionis-demokratus ginti 
tarptautiniame forume paverg
tųjų kraštų teises į laisvę ir 
demaskuoti sovietų imperialis
tinius siekimus Europoje. "Mū
sų atsižadėjimo kaina, — kal
bėjo dr. Karvelis, — laisvasis 
pasaulis taikos ir įtampos pa
šalinimo nenupirks. Mūsų šian
dieninis likimas yra vaizdas,kas 
jūsų laukia rytoj, jeigu laisva
sis pasaulis idėjų kovoje ne
laimės ir nedės pastangų at
skleisti sovietų pinklių”. To
liau kalbėtojas prašė tautinius

— “Norėjau nors skarelę jai ma sultingą vaisių slinko to- 
nusiųsti, o tas šykštuolis nenu- liau. “O skarytės ar nepirksi?” 
leidžia” — burbėjo, jausdama — tyliai sušnabždėjo sąžinės 
lyg elektros srovelę, traukiau- balsas, 
čią nervus.

Ji įsimaišė minios tarpan. 
Prisiartino prie stalo, užvers
to nunokusiais, lyg aukso ru
tuliais, apelsinais. “Pirkite, a-

Vliko, redaguojamo kun. V. 
Mincevičiaus. Dėl lėšų stokos 
dabar eina kas antras mėnuo.

"Potsdamo rūmuose įvyko is
torini Berlyno . konferencija. 
Prie apskritų stalo posėdžiavo 
trijų valstybių vyriausybių va
dovai, užsienio reikalų ministe 
rai. Apsilankę turistai ir šian
dien ant stalo, ąnt salės sienų 
mato trijų šalių vėliavėles. Jos 
greta viena kitos, kaip bendros 
kovos prieš fašizmą simbolis.

Visiškai nuginkluoti ir de- 
militarizuot Vokietiją, visus 
jos filialus ir jai priklausančias 
organizacijas, padėti pagrindus 
taikingai ir demokratinei Vo
kietijai. Taip buvo nutarta is
torinės konferencijos metu, to
je pačioje salėje. prie to pą- 
ties stalo.

Viršum Potsdamo toks pat 
dangus, kaip ir viršum visos 
Vokietijos.... Tačiau tarp baltų 
debesėlių laikas nuo laiko pra 
skrenda keisti, bukanosiai, ke- 
turmotorai lėktuvai. Jie skren
da viena ir ta pačia kryptim 
ten ir atgal, ten ir atgal.... Tai 
— oro tiltas. Jis permestas per 
suverenios valstybės teritoriją 
ir jungia Vakarų Berlyną su 
Vakarų Vokietija. Vakarų Ber
lynas — geluonis, nukreiptas 
prieš socialistines šalis, o Va
karų Vokietijoje vis garsiau 
žvanga ginklą.... Išužjūrio at
vežamos raketos.... Taip sąjun 
gininkai iš Vakarų “tvirtai lai
kosi” Potsdamo susitarimų ir 
sąvo pažadų”.

mus” plačiai nuskambėjo per (Fides, Livorno). Rašė taip pat 
italų spaudą. Daug laikraščių Romos, Torino, Bolonijos, Flo 
įsidėjo ištisą straipsnį su mal- rencijos ir kiti laikraščiai, 
dom pirmame puslapyje ir di
delėm antraštėm: "Iš šaltųjų 
Sibiro lagerių gelmių kyla lie
tuvių tautos viltis ir atleidimo 
malda" (Vita Nuova, Triesto),

ĮT“™ mm mm vių visuomenę “švenčiausiu
f.------------------  BrnaMy. n. v. —----- — tAso reikalu — paremti Lietuvos

....Sm laisvinimo kovą”. Kalbėtojas

dama laišką į tamsų laiškų de- rius. Jos menką kūną dengė 
žutės plyšį. lopyti, nuo laiko ir lietaus iš-

Grįžusi namo jautė palengvė- blukę drabužiai. Retų baltų
‘juk obuoliai kaina- jimą. Laišką iš Lietuvos paslė- plaukų sruogos krito ant išva-

vo brangiau kaip skarytė....” pė stalčiuje, giliai po popie- gotos kaktos. Užmerktomis a-
Kąsnis sustojo Veronikos bur- riais. Pati išsitiesė ant damas- kimis, pageltusį veidą pakėlu-
noje. Ji nervingai numetė ne
baigtą valgyti obuolį, o prieš 
akis vėl ėmė mirgėti nepažįs-

Žinios imtos iš 
Press” biuletenio, leidžiamo

Aukoji Tautosrondui-remi Lietu vos laisvinimo darbą

si į saulę, ji sėdėjo labai ra
miai, rodos, įsiklausiusi į pa 
vasario garsų simfoniją. Karts

krikščionių demokratų vienetus 
įtraukti į savo politikos progra
mą pavergtųjų išlaisvinimą, 
kaip vieną esminių siekimų.

Padėkojęs Reino - Vestfali
jos min. pirmininkui dr. Franz 
Meyers už jo nusistatymą lai
kytis vieningai su pavergto
mis tautomis kovoje prieš ko
munizmą, dr. P. Karvelis krei
pėsi į kongresą, prašydamas 
krikščionis demokratus nepri
tarti jokiems žygiams, kurie į- rytų visa, kad laisvės ir vieny- 
teisintų Rytų ir Vidurio Euro- bės saulė nušvistų greičiau pa
peš dabartinę padėtį ir įamžin- vergtiems kraštams ir kad nau- 
tų tų tautų vergiją. Kiekviena' 'jas žmonijos istorijos gyvenimo 
proga kr. demokratai turėtų lapas būtų atskleistas, (rp.)

E čia ir kyla visas piktumas, 
melas ir pagieža. Bijomasi vo- 
kiečių ir italų apginklavimo. 
Bet gerai, kad apie tai infor- 
itfųojama. Anoje geležinės sie- 
iraz pusėje žmonės supras: są- 
juhgbrinkai iš Vakarų nesėdi 
rankų sudėję, kad atitaisytų 
bolševikų sulaužytus pažadus

Žinios apie Sibiro kalinių gutėje 60 puslapių —krikščio- 
tingus apelsinus, mamonus, ar- nių kančios ir herojizmas Si* 
maldaknygę “Marija, gelbėki bėre, Lietuva — Dievo tauta"

atsargų, bet ir nuovargį, ir tuš
čią piniginę.

pelsinai saldūs, sultingi! — 
šaukė pardavėjas “Gražios pa-

tamos rankos rašytos eilutės.” 
....Nors vaistų atsiųstumei...”

rankinuką ir.... ką ji aplankys 
Velykų sekmadienį. Taip bes-

nuo karto sujudėdavo suvytu
sios lūpos, lyg maldos žodžius

Tropikų saulė plieskė savo 
platinine kaitra priemiesčio na-
mų stpgus. Įkaitintas oras mir
gėjo viršum brezentinių bara
kų, nusitiesusių dviem eilėm 
abiejose gatvės pusėse. Čia šū
kavo pardavėjai, siūlydami sul
tingus apelsinus, mamonus, ar 
gentiniškus obuolius, šviežius 
agurkus ir visokias kitas gėry
bes, patenki na nčjas žmogaus 
išlepintą skonį. Tai buvo to 
priemiesčio turgaus diena

Minia einančių apsipirkti 
mirguliavo, netvarkingai plauk
dama tai vienon, tai kiton pu
sėn. Moterys pmHiaėjo nuo vie
no barako prie Cto, vis ieško
damos, kur kainos pigesnės. Jų 
krepšiai palengva pildėsi nu
pirktais reikmenimis. Karts 
nuo karto, susitikusios pažįsta
mą, sustodavo viduryje tako ir 
savo stambia išore užtvenkda 
y© praėjimą. Tai buvo pikčiau- 
ria Mvaitės diena, nes parsi- 
nešdavai bum oę tik maisto

šį karta Veronika irgi išėjo 
pasižvalgyti po turgų. Ji labai 
nemėgo tos procedūros. Papras
tai, čia ją pavaduodavo vyras, 
kurio tarnyba laimingu sutapi
mu buvo popietinėj pamainoj, 
šiandieną gi vyras savo reika
lais buvo išvažiavęs į provinci
ją; be to, jai reikėjo pačiai 
atlikti vieną reikalą, nes jau 
tris savaites jį negalėjo atgau 
ti įprasto pasitenkinimo savim.

“Ak, tas laiškas* ....Tas laiš
kas iš Lietuvos.... Geriau bū
čiau jo negauvusi” — mąstė ji 
fėngdama įkaitusiu gatvės 
meksfsttu. “Toks karštis, o 
čia reikia eiti apsipirkti” kal
bėjo Su savim. “Na, kuo gi aš 
galiu jai padėti? Man pačiai 
striuka su pinigais. Siuntiido 
niekaip nepasiųsiu. Juk artėja 
VMykoe, reikia naujos sukne
lės, vyrui naują eilutę parink
ti.... O kur bateliai, ranktau-

pan”.
Veronikos platus veidas nu-

švito. Baltais minkštais pirš
tais ji palietė plono šilko au- 
dinėli. Sumirgėjo margaspal
vės plaštakės tarp švelnių žy
dinčių vyšnių šakelių; čia vėl 
pasirodė milžiniškos, ryškiai 
fiolėtinės chrizantemos išmėty
tos žalsvame dugne, o ten vėl 
nepaprastos rožės, lyg gyvos, 
ir tarpe jų fazanas, ištiesęs auk
sinius sparnus.... Veronika rin
kosi ir sustojo ties plaštakėmis 
tarpe vyšnių tiedu. — “Kiek 
kaštuoja” —paklausė išdidžiai 
pardavėjo, šis pasakė kainą.— 
“Per brangu. Kur matyta! šil
ko gabalėlis kaip voratinklis, 
ir už jį prašo šešiasdešimt 
kruzeirų....“Bandė derėtis, bet 
pardavėjas, gudrus turkas, ne
nusileido'. Veronika nusisuko ir 
piktai pasakė: “Nenuleidi, tai 
ir nereikia, laikykis sau!” — 
nuėjo, kraipydama apvaliais 
klubais.

” . vajodama nei nepajuto, kaip tardamos. Praeidavo pro šalį
Veronikai pasidarė sunku, sunkiai susimerkė akys ir ji žmogus, nei nepažvelgdamas į

lusi aukštai garbanuotą gal- Tie obuoliai, rodos, kelių ki- užmigo su šypsena veide, prieš tą vargo kamuolėlį, pamestą
vą. “Valgyk pats tuos savo rūk- logramų svoriu traukė ranką, i 
ščius apelsinus” — vaptelėjo. saulė nepakenčiamai svilino 
Čia patraukė jos demėsį sklin- viršugalvį, o toji minia, tas par- 
dantis, saldus obuolių kvapas, davėjų riksmas, dirgino ner-

neles nieko nemoka! Pirkite!..” 
Veronika praėjo pro šalį, iškė

ten prašo.

Prisiminė gimtinėje likęs so- vus.
das, vaikystė. Apsidairė. Kitoj Stumdydama praeivius, grį- 
pusėj barake, dailiai eilėmis iš - žo prie plevenančių skaryčių, 
dėstyti, tarp mėlynų popierė- Griebė pirmą pasitaikiusią, lie- pūstelėjimas atgaivino gamtą, 
lių raudonavo įsirpę obuoliai.

tai padėjusi obuolio nuograužą ant svetimų namų slenksčio, 
į čia pat stovėjusią peleninę. Jam ir savo vargo buvo gana.

Senutės gi ausyse liūdnai nus
kambėdavo praeivio žingsniai. 

Tuo tarpu Lietuvos laukais, nes ji - jautė, kad gyvenimas 
šiltomis pėdomis perbėgo pava- eina pro šalį, ją visai pamir 
saris. Jo švelnus gaivinantis šęs.

Vienu metu slenkstyje paši 
pėzsuvynioti ir pilnu paniekos miestus, žmones. rodė moteriškė, apsiavusi vyžo-

Pastumusi kaž kokią linguo- mostu numetė šešiasdešimt Nedidelio bažnytkaimio pak- mis, su bespalvio kartūno si-
jančią moterėlę, Veronika pri- kruzeirų pardavėjui, šis žiūrė* raštyje žaidė vaikai saulės ato- jonu, pilku vatinuku ant pe- 
puolė prie obuolių. Kaina? Aš- jo į ją nustebęs, ir sutindamas kaitoje. Paukščiai čiulbėjimu čių. šviesūs lygūs plaukai. Kuo-
tuonj kruzeirai kiekvienas. Ban pinigus, vistik mandagiai pas- 
dė derėtis — nenuleido. Ji pa- tebėjo: “Made in Japan — ne
ėmė vieną, antrą. Toks didelis brangu....” 
noras atkąsti kvepiantį vaisių! Tą patį saulėtą popietę Ve 
Nieko nelaukdama sudėjo de- ronika išsiuntė laišką, įdėjusi 
šimt obuolių į krepšelį, sumo- vidun skarytę. ‘Tegul turi, te
kėjo ir čia pat suleido dantis gul žino, kad man pabėgėlei Vieno susigūžusio namelio
į traškantį obuolio skruos- yra nelengva svetimoj šaly. Te- slenkstyje šildėsi varginga se
tą. Malonus saldumas atgaivi- gul parduoda ir nusiperka vais- nutė, ištiesusi saulės spindu- 

no. Opas pasitaisė. Kramtyda- tų,” — galvojo Veronika, mes- liam reumato persuktus sąna-

virpino džiaugsmu spinduliu©- du susukti pakaušyje. Platus 
jančią erdvę. Supėsi varnėnai 
vyšnių viršūnėse? Varnos pešė
si senų klevų šakose, nepaisi- 
dalindamos vėtrų išplėšytų liz-

veidas išblyškęs, kažkur pame
tęs moterišką švelnumą. Ašt
riu žvilgsniu nusmelkė pakeltą 
senutės veidą.

— “Ko sėdi ant kelio. Dieve- 
nien, nei praeiti, nei pasisuk
ti...

(Bus daugiau)
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atvejai, kada stebuklingieji Ma
rgos paveikslai buvo vainikuo
ti su Šventojo. Sosto leidimu. 
. Pirmasis iš jų buvo Trakų 
Dievo Motinos paveikslas, vai-

' . j

Iš Lietuvos

TAIP MOKO ISTORIJOS VILNIUJE

aukojo vysk. L.

‘Tarybinė Lietuva’

EKSKURSANTĖS Trakuose 1957 m.

NIAGARA FALLS

KN1GHTS OF UTHUAN1A WLOA
BRADDOCK, PA.BURINĖS laivas Galvis ežere.

Naujas Gimtosios Kalbos numeris

VARPAS

iškilmės su at- 
visas aštuonias Marijos seniausia Šventovė 

Lietuvoje šiandien yra užimta 
Dievą niekinančių priešų. Išleis 
tose turistam knygelėse rodo
mi gražieji Trakai, kaip poilsio,

lietuviška daina ir muzka. Jis 
turi originalų, savitą ir nebe
pakartoj amą stilių. Jo dainuo
jamos dainos ar šokiai palydi
mi lietuvių liaudies instrumen
tų, kažkaip kitaip veikia žiūro
vą ir klausytoją, palieka dise

kiami jie visados mūsų sceno
je, bet iš jų visų savotiškai iš
siskiria Čiurlionio ansamblis, 
kurio programoje išimtinai tik

sipareigojimas ansambliečių
(Nukelta į 5 pusi)

WHIt_ — 1430 kllocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr„ P.O.Box 32, So. 
Boston, Mato.; Antanas Daukantas Market, 187 Wetater Avė, Uam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449; SOnth Barten 8-4418 ar 
8-1949; Kirktai 7-8588.

"Namo! Ten laukai nearti, 
rugiai nepjauti, namo!"

Dar ir šiandien ausyse skam
ba prieš keletą metų girdėto 
čiurlioniečių koncerto užbai
giamosios dainos žodžiai ir me
lodija. Vaizduotėje ir šiandien 
regi tą puošnų kolektyvą sce- ni įspūdi už piano ar šiaip or- t 
noje; dar šiandien gali jausti ' kestro akomponimentą.' čiur- 
jų apdainuotų lietuviškųjų ši
lų ošimą, lietuviškųjų laukų kva 
pą, gali girdėti tėviškės upelių 
čiurlenimą lakštingalos čiulbė
jimą. Ir visiškai teisus buvo 
koncerto besiklausąs kaimynas, 
sekančią dieną kitų paklaustas 
apie čiurlioniečių pasirodymą, 
teatsakęs vienu sakiniu: “dvi 
valandas pabuvau Tėvynėje!"..

Turime keletą pajėgių an
samblių, chorų. Mieli ir lau- vykių barakuose ir pasiekę bei 

įsikūrę šio kontinento dango- 
rėžių papėdėje, čiurlioniečiai ir 
toliau žavi mus savąja daina, 
šokiu. Vienaip jie mums atro
dė tada Vilniaus koncertų sa 
lėse; kitu nusiteikimu klausė
me jų Vokietijoje ir vėl visai 
kitoje aplinkoje ir nuotaikoje 
priimame JAV ar Kanados did
miesčiuose. Bet, kas svarbiau
sia, mes keitėmės su laiku ir 
aplinka, bet čiurlioniečiai išli
ko beveik tokie patys. Tiesa, 
keitėsi ir jų veidai, be tliko 
lygiai toks pats ir nepajudina
mas ryžtas ir toliau, neatsi
žvelgiant | visas esamas kliū
tis, puoselėti lietuviškąją dai
ną ir šokį, prisidėti prie išei
vijos tautiečių lietuviškųjų nuo-, 
taikų sustiprinimo, kasdieny
bės rūdžių išblaškymo. Ir tą 
darbą iki šiol "jie sėkmingai 
atlieka.

Čiurlionio ansamblio statute 
įrašyti labai svarbūs ir pras
mingi Žodžiai: "Ansamblio veik
la negali būti nutraukta, iki 
nebus atstatyta Lietuvos Ne*

:—nikuotas 1717metais; antrasis - 
— Vilniaus šv. Mykolo bažny
čios (1750), tretysis — Šiluvos

- (1768) ir paskutinysis — Auš
ros Vartų Vilniuje (1927). Tra- 

- kai ir šiuo atžvilgiu stovi pir
moje vietoje.

Anuo metu Trakai buvo to
kia pat garsi Marijos šventovė, 
kaip Lenkijoje Cesnstakavos. 
Stebuklingas Marijos paveiks
las Censtakavoje buvo vaini
kuotas tiktai vieneriais metais 
anksčiau (1717) negu Trakų. 
Tie metai Lietuvos — Lenkijos 
istorijoje žinomi, kaip “neby
laus seimo” metai. Seimas, nė 
žodžio neprataręs, pirmąjį kar- 

.. tą priėmė rusų padiktuotas są- 
lygas. Grėsmė iš rytų 'didėjo, i 
Jos "akivaizdoje žmonės savo a- j 
kis kreipė į Dievo Motiną, o j 
Jos stebuklingus paveikslus vai- j 
nikavo kaip savo Užtarėjos ir 
Valdovės. Ypač iškilmingos vai- j 
nikavimo apeigos buvo Trakuo
se.

Vainikavimo iškilmės prasi- | 
dėjo rugsėjo 3 iškilmingais = 
mišparais. Vainikus (Marijai ir j 
Kūdikiui) iš Romos parvežė jė- j 
zuitas Aleksandras Savickis. J 
Vainikai buvo pagaminti iš 1 
aukso, kurį suaukojo Lietuvos 
didikai. Prieš iškilmes buvo at- 1 
naujintas Marijos ir Kūdikėlio j 
sidabrinis rūbas. Tai atliko ša- 
vo lėšom Vitebsko kašteliono 
žmona Teresė Oginskienė. Ji 
padengė ir kitas iškilmių išlai
das, kurios jai kainavo apie ' 
40,000 dukatų.

Vatikano vainikai buvo pa
dėti palapinėje už miesto. Iš 
ten iškilmingoje procesijoje 
vainikus nešė į bažnyčią. Pro
cesijai vadovavo Vilniaus vysk. 
K. Bžastauskas. Joje dalyvavo 
dar Žemaičių vysk. Aleksand
ras Gorainis, Smolensko vysk. 
Liudvikas Oginskis, Vilniaus, 
Varnių ir Smolensko kapitulų

voliucionieriaus Felikso, Ed- “istorijos” dėstymui surasti lie- 
mundo sūnaus, Dzeržinskio vpi- tuvių. Nenusotabu, jeigu ir va- 
klos pradžia, o paskui buvo su- dovėliai ruošiami rusų kontro- 
rengtas kolektyvinis lankymą- Įėję.
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Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

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

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną. • 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- i 
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka**.

Biznio reikalais kreiptis i Baltic Florists gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas’*.

STEPONAS SUNKUS

Anuos vainikus nuėmus, — 
gal būt, dėl jų brangumo ir 
apsaugos, ypač paveikslą nelai
mių metu slepiant, — jis buvo 
vainikuotas XVII amžiuje ki- 

* tais vainikais, kuriuos padova
nojo Lietuvos kancleris Leonas 
Sapiega ir vicekancleris Alek
sandras Naruševičius.

Kai paveikslas vis daugiau 
ėmė garsėti stebuklais, Vil
niaus vyskupas Konstantinas 
Bžastauskas kreipėsi į šventą
jį Sostą prašydamas, kad Ma 
rijos paveikslas būtų vainikuo
tas Vatikano kapitulos vainiku. 
Prašymą parėmė tuo metu bu
vusi Romoje lietuvių delegaci
ja. Ji liudijo, kad žmonės pa
tiria Trakuose daug malonių ir 
eina procesijom į tą šventąją 
vietą iš visos Lietuvos. Popie
žius Klemensas XI prašymą pa
tenkino. Vainikavimo iškilmėm 
paskyrė 1718 rugsėjo 4. Tos iš
kilmės yra. labai smulkiai am
žininkų aprašytos, čia duoda
me .tik tai, ką rašo kun. J. 
Vaišnora savo knygoje ‘Mari
jos garbinimas Lietuvoje”.

Naujosios Anglijos lietuvių - 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VCOtJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks SL

Trakų stebuklingasis Marijos 
paveikslas buvo jau anksčiau 

, vainikuotas, bet ne Romos vai
niku. Pirmuosius vainikus Die
vo Motinai ir Kūdikui, sako
ma, parūpinęs dar Vytautas 
Didysis. Bet tie vainikai buvę 
nuimti ir saugojami parapijos 
iždinėje kartu su kitomis bran
genybėmis (brangia monstran
cija, nusagstyta brilijantais, Pa
co skeptru ir k.). Tariami Vy
tauto vainikai, gryno aukso, 
su brangiais akmenimis^ svėrę 
arti keturių svarų, dar buvo’ro
domi prieš antrąjį Didįjį karą.

SU LIETUVIŠKA DAINA IR ŠOKIU

nariai, daug dvasininkų, valsty
bės aukštųjų pareigūnų, diduo
menės ir didelė minia žmonių.

Procesija ėjo pro penkerius 
vartus, pastatytus Vilniaus do- 
minininkonų (M), Trakų pran
ciškonų (A), Vilniaus miesto 
valdybos (R), Vilniaus jėzuitų 
akademijos (I) ir Vilniaus vys
kupo (A). Visų vartų raidės su
darė žodį “MARIA”.

kė Vilniaus šv. Igno bažnyčios 
pamokslininkas kun. J. Stil- 
macheris, S.J. Apie 10,000 žmo
nių priėmė Sutvirtinimo sakra
mentą. Procesijos buvo atvyku
sios net iš Kauno ir Merkinės. 
Visos gi Vilniaus ir Trakų apy
linkės ištisai dalyvavo.

Bažnyčioj perskaičius popie
žiaus raštą (brevę), sugaudus 
bažnyčių varpam, salutuojant 
patrankom ir giedant specia
liai iškilmėms sukurtą giesmę, 
Marijos paveikslą vainikavo 
vysk. K. Bžastauskas. Pontifi- 
kalines mišias 
Oginskis.

Vainikavimo 
laidais truko 
dienas — iki rugsėjo 12. Kas
dien suplaukdavo didelės mi
nios žinomų. Nuo ankstaus ry- 

■' to iki vėlaus vakaro apįe_100 
kunigų klausė išpažinčių. Nuo.* sporto -ir.žavios gamtos kampe- komunistų nuopelnus Lietuvai niai klausėsi pasakojimų seno 
• —to Ke s. „o. iškelti ir konkFečioš ' r -•

istorijos pamokos. Tokias isto
rijos pamokas aprašo Sovetska- 
ja Litva.

“Lietuvos geležinkelių moky
kloje Nr. 1 Vilniuje tarybinės 
Lietuvos istorijai skiriama 
daug dėmesio, — rašo minėtas 
laikraštis. — Vaikai labai do
misi gimtojo krašto praeitimi, 
bendros rusų ir lietuvių kovos 
prieš svetimuosius pavergėjus 
istorija. Šiai temai buvo skir
tas vakaras, kuriame mokiniai 
pasakojo apie bendrą Aleksan
dro Nevskio 'ir Lietuvos kuni
gaikščio Mindaugo kovą prieš 
neapkenčiamus šunis riterius, 
apie jungtinės lietuvių ir slavų 
kariuomenės pergalę ties Žal
giriu, apie kovą prieš kaizeri
nius, o paskui hitlerinius oku- jas Lietuvos geležinkelių valdy- 
pantus.... bos pirmoje vidurinėje moky-

“Vienoje pamokoje moki- kloję. Ir to mokytojo pavardė 
niai smulkiai suspažino su re pasako, kaip sunku tokiam

Lietuvoje ilgai truko, iki bu
vo parašytas Lietuvos istorijos 
vadovėlis. Sunku buvo surasti 
aiškinimus, kurie uždengtų 
šimtmečius trukusią kovą tarp 
Lietuvos ir Rusijos. O sovieti
nis mokslas reikalauja parody
ti, kad tarp Lietuvos ir Rusi
jos visada buvo draugiški san
tykiai. Tuos draugiškus santy
kius tarp Rusijos ir Lietuvos,

sįs rusų dramos teatre, kur bu
vo vaidinamas “Protu ir širdi
mi” veikalas, skirtas Dzeržins
kio jaunystės metam.

“Daug dėmesio skiriama mo
kykloje Lietuvos istorijai po 
spalio revoliucijos. Įdomiai pra
ėjo pamoka tema ‘Didžioji spa- 
lo revoliucija ir lietuvių tau
tos kova už socialistinės valsty
bės sukūrimą”. Atsidėję moki

lioniečius vienodai gerai su
pranta ir eilinis tautietis ir iš
prusęs muzikos žinovas, lygiai 
Įdomiai ir su dėmesiu koncer
tai išklausomi ir svetimųjų, ku
riems gal ir lietuviškos muzikos 
ritmas skamba savotiškai ir 
neįprastai.

Pradėję savąjį darbo kelią 
Vilniaus baroke, kėlę tautiečių 
nuotaikas karo pabėgėlių sto-

3 valandos ryto iki vidurdienio 
prie visų altorių kasdien be 
pertraukos buvo aukojamos mi
šios, sakomi pamokslai. Prieš 
sumą lietuviškai pamokslus sa
kė Smolensko kan. Jonas Puzi- 
nas, žąslių. klebonas kun. My
kolas Peciukevičius, Vilniaus 
šv. Jono bažnyčios pamoksli
ninkas kun. Jonas Zubrevičius, 
S.J., Vilniaus seminarijos prof. 
kun. Jonas Pašakauskas, S.J. 
Lenkiški pamokslai buvo po 
sumos. Vokiškai pamokslus sa-

ns, bet nieko nerodoma ir ne
rašoma, kad ir dabar žmonės 
kreipia savo maldas į Dievo 
Motiną prašydami atitolinti slė
gimą ir persekiojimą. Melski
me ir mes Mariją, kad Ji, ku
ri išklauso kiekvieno nuošir
daus meldimo, nes “nuo am
žių negirdėta, kad kieno prašy
mas būtų atmestas”, veikiau 
išklausytų lietuvių tautos mal
davimo laisvės, o mums —- 
maldininkų kelionės j Trakus, 
Vilnių, Šiluvą. SS.

revoliucionieriaus -^A. Jakševi- 
čaus apie lietuvių tautos kovą 
už sovietinę valdžią 1918----
1919, apie pirmą Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavimą, 
apie Lietuvos revoliucinės lai- 

. kinosios vyriausybė veikimą.
“Senas komunistas F. Abra- 

mavičius vaikam pasakojo apie 
fašistų perversmą Lietuvoje 
1926. Mokiniai pagerbė K. Po
žėlą, J. Greifenbergerį, K. Ged- 
rį, R. Čarną, nubaustus Lietu
vos fašistų valdžios.

“.... Sėkmingesniam istori
jos mokymuisi padeda mokyk
loje leidžiami sieniniai laikraš- 
ščiai “Revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje’

Tokią korespondenciją para
šė P: Frolov, istorijos mokyto-

Ką tik pasirodė “Gimtoji Kal
ba” 1959 m. Nr. 1 (3), bendri
nės kalbos laikraštis, Lietuvių 
Kalbos Dr-jos organas, leidžia
mas Kultūros Fondo, redaguo
jamas P. Joniko, A Salio ir P. 
Skardžiaus. Turinys įvairus ir 
vertingas.

P. Joniko straipsnyje “Kal- 
bos reikšmė tautai” platokai 
išdėstoma gimtosios kalbos 
reiškmė tautinės bendruome
nės vienalytiškumui. Nurodo
ma, jog netikslinga yra kūdikį 
šalia gimtosios kalbos mokyti 
ir svetimosios. Straipsnis bai
giamas išvada: tautybei išlaiky
ti kiti tautiniai bruožai negali 
atstoti gimtosios kalbos. L. 
Dambriūnas, negindamas sai
kingo tarptautinių žodžių var
tojimo, pasisako prieš madin
gus skolinius šiuo metu Lietu* 
voje iš rusų, Amerikoje — iš 

’ anglų k. Konkrečiai parodoma 
daugelio tokių skolinių nelietu- 
viškumas ir turimieji jų lietu
viški atitikmenys. Pr. Skardžius 
paryškina “prasmės” ir “reikš
mės” skirtumus ir iškelia retes
nės darybos daiktavardžius iŠ 
daiktavardžių su priesaga — 
urnas: ponumas. raganumas, 
bedievumas... Toliau pateikia-

džiui: antavas (kaliošas), ardas 
(netvarka), aukauti (aukas rink
ti), iškirptė (dekoltė), kyra (į- 
kyrus žmogus), krapštas (kas 
ilgai krapštosi).

Klausimų kraitelėje kalbinin
kai aiškina, kada vartotina “At
spausdinti” ir “išspausdinti”; 
kas pirmoj eilėj teiktina: “pa
galba” ar “pagelba”; kada ra
šytina “Bažnyčia”, kada “baž
nyčia”; Tito ar Titas ir kt. Spau 
dos apžvalgoje sutrauktai pa- 
teikamos spaudoje pasirodžiu 
šių kalbinių straipsnių mintys. 
Pr. Skardžius recenzuoja A. 
Margerio knygą “Amerikos lie
tuviai ir angliškųjų skolinių žo
dynas”, pripažindamas jos svar 
bą užsienio lietuvių istorijai. 
D. Velička paliečia kai kurias 
“nosines”, P. Orintaitė 
Skardžiumi dar kartą pasikei
čia mintimis, ar nevertėtų su
derinti mūsų vartojamuosius 
literatūrinius įvardus su angliš
kaisiais.

Kaip matome 0 turinio. Gim
toji Kalba reikalinga kiekvie
nam, kuris rūpinasi lietuvių kai 
bos taisyklingumu. Išeina ketu 
ris kartus per metus; metams 
kaina 1 dol. Adresas: Gimtoji 

ma bent penketas puslapių į- Kalba 1602 So. 48 Court, Cice- 
vairesnių žodžių, kurių dažnas . ro, III. Dar galima gauti visus 
bežino ar bus primiršęs, pavyz- išėjusius numerius.
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Naujienos iš 
Pittsburgho

Šv. Kazimiero parapijoje
Praeitą savaitę buvo 4 laido

tuvės; pirmadienį palaidota Ci
ną Žusinienė ir Pranas Stan- 
kauskas, trečiadienį Petronėlė 
Kvederienė, ketvirtadienį — 
aštuoniolikos metų jaunuolis 
Zebrą — Žubrys, žuvęs tragiš
kai gegužės 30.

Šv. Kazimiero aukštesniąją 
mokykla birželio 7 baigė 34 
mokiniai.

Gegužės 30 d. buvo pamaldos 
šv. Kazimiero kapinėse. Dalyva
vo 12 kunigų iš visų lietuviškų 
parapijų. Kun. Jonas Misius su
kalbėjo rožančių, kun. V. Ka- 
raveckas — litaniją, kun. Alfa 
Sušinskas pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą, Tėv. Paska
lis, OFM, kartu su visais apėjo 
stacijas, kurios yra pastatytos 
kapinėse.

Šv. Pranciškaus vienuolyne
Kun. J.V. Skripkus, vienuoly

no kapelionas, praneša, kad ge 
gūžės 31 šv. Pranciškaus aka
demiją baigė 51 mergaitės. Iš
kilmės buvo 3 v. p.p. kun. Ko- 
pecky pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą, kun. Pranciš
kus, kapucinas, kvietė graduan- 
tus, kun. Lawrence O’Connel, 
ŠV. Gabrieliaus klebonas, išda
lino diplomus, kun. J.V. Skrip- 
tus suteikė palaiminimą Švč. 
Sakramentu.

Dabar visi nekantriai laukia 
liepos 4. Tą dieną bus metinis 
piknikas, taip pat bus pašven
tintas naujas pastatas — mer
gaičių naujokynas.

Šv. Vincento parapijoje, 
Esplen, Pa.

Birželio 7 šv. Vincento mo
kykloje aštuntasis skyrius bai
gė mokslą.

Parapija laukia metinio kar
navalo, kuris prasidės birželio 
22 ir t?sis iki birželio 27. Pel
nas skiriamas statybai. Visi pa- 
rapiečiai kviečiami dalyvaut.

Iš Pittsburgo bendrai
Kun. Alfa Sušinskas gegužės 

26 atšventė 25 metų kunigystės 
sukaktį. Buvo iškilmingos pa
maldos ir banketas. Kun. W.C. 
Karaveckas

Vincas Radzevičius mirė šir
dimi gegužės 26. Gyveno Fo- 
rest Kilis. Buvo gimęs Lietu 
voje. Babrų kaime. Šventeže
rio valsčiuje. Paliko žmoną So
fiją Jestramskaitę ir dukterį 
Leonę. (A)

CLEVELAND. OHIO
Pabaltiečiai CIevelande rengia 

tragingųju birželio įvykiu 
minėjimą

Lietuviai, latviai ir estai su
tarė birželio 14, sekmadienį, 
traginguosius birželio įvykius 
paminėti kartu. Pamaldos 10 
vai. abejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose. Bus mišios už žu
vusius ir kentančius sovietinė
je vergijoje. Organizacijos .su 
vėliavomis kviečiamos dalyvau
ti šv. Jurgio bažnyčioje. Tuojau 
po pamaldų nuo šv. Jurgio baž
nyčios vykstama automobiliais, 
papuoštais tautinėmis vėliavė
lėmis į lietuvių kultūrinį dar 
želi, iš kur, drauge su latviais 
ir estais, vykstama toliau iki 
Public Sq. Iš čia grįžtama at
gal į darželį, kur ir įvyks iš
kilmingas minėjimas su meni
ne programa, kalbomis ir re
zoliucijos priėmimu.

Ohio valstybės gubernato
rius Michael V. DiSalle specia
lia proklamacija paskelbė bir 
želio 14 Pabaltiečių diena vi
soj Ohio valstybėj, gi Clevelan- 
do miesto majoras A. Cele-

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir ;• 
I; Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. į;l 
; (kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose I 
I kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima ;
• naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, • 
; maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van- !
• denyne apmokamas savininkų.

Sezono pradžia birželio 14 d.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
P. O. LANYS 1248 Waverly PI., Elizabcth. N.J.

; Tel.: EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park. N.J.

; Tel.: PR 4-6634

LIETUVIŲ šv. Vardo ir Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro vyrai, laimėję pirmą vietą kėglių (bovvling) rungtynes Essex ir West 
Hudson, N.J. šv. Vardo draugijų federacijos lygoje. Iš kairės j dešinę: Petras Michallis. Vincas Grinevičius, Petras Gibbas-Komandos 
kapitonas. Jonas VVilkie ir Jurgis Matelitis.

KAD NEPAVARGTŲ RANKOS GERAM DARBUI, REIKIA JAS PALAIKYTI
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

Kongregacijos seserų vienuoly
ne Putname, Conn.. gegužės 24 
Įvyko seserų rėmėjų suvažiavi
mas. kuris buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis vie
nuolyno koplyčioje. Mišias au
kojo prel. Pr. Juras, pamokslą 
pasakė kun. J. Švagždys. Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolyno Brocktone kapelionas.

Pamoksle kun. J. Švagždys 
nurodė, kad pasaulis visais lai
kais stipriai žmones veikia ir 
milijonus įtikina, kad žmogaus 
laimė glūdinti turte, garbėje ir 
kūno geismų tenkinime. Tuo 
tarpu Kristus yra aiškiai pa
brėžęs. jog visų pirma reikia 
ieškoti Dievo karalystės, ir jo 
teisybės, nes tik tada bus vi
sa kita pridėta. Kas laikosi to 
dieviškojo pamokymo ir ieško 
Jo teisybės, tam Dievas išlaiko 
ir savo pažadą. Mes tokiais at
vejais matome tam tikrą Die
vo stebuklą — tuos sėkmingus 
darbus, kurių šiaip, rodos, ne
būtų įmanoma atlikti. Tokių 
nuostabių darbų regime ir šio 
vienuolyno veikloje. Tai iškal
bingai liudija seserų gražiai 
auklėjamas jaunimas. Įvairiopi 
spaudos darbai, leidžiami laik- 

breeze — Clevelando mieste. 
Proklamacijose reiškiama min
tis. kad pabaltiečiai savo laisvę 
atgaus ir visi gyventojai ragi 
narni pabaltiečių demonstraci
jas sekti ir prisidėti.

Visi gausiai dalyvaukime tra- 
gingųjų birželinų įvykių minė
jime.

Alto skyriaus valdyba

NEW HAVEN, CONN.

Birželio įvykiu minėjimas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Ne\v Haveno apylinkės valdyba 
rengia birželio įvykių paminė
jimą. kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 14. Pamaldos 10:10 vai. 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Bus 
mišios už visus žuvusius ir Si
bire tebekenčiančius lietuvius. 
Tuojau po pamaldų didžiojoj 
parapijos salėj. įvyks trumpas 
paminėjimas.

Visi New Haveno ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiose pamal
dose ir paminėjime kuo gau
siau dalyvauti.

LB Apylinkės Valdyba

Iš Putnamo seserų remejy seimo

raščiai. kurie plaukia į lietuvių 
namus, gaivinamas lietuviškoje 
visuomenėje tikėjimas ir tauty
bė. Tiem darbam yra pakeltos 
į dangų seserų rankos, kaip ki
tados Mozės, žydam kovojant 
su priešais. Kai Mozei rankos 
pavargusios sviro, jas prilaikė 
du vyrai. Ir mes nebeturėtume 
užmiršti, kad seserų rankos ga
li pavargti ir svirti, ir kad jas 
reikia palaikyti tokiais suvažia
vimais. kaip šios dienos, auko
mis ir visokia kita parama. To
ji parama katalikam tenka ir 
kaip moralinė pareiga, nes 
esame visi Katalikų Bažnyčios 
arbd Mistinio Kristaus Kūno 
nariai. Katalikų Bažnyčia nėra 
šiaip sau orgarizacja, o orga
nizmas — vynmedžio šakelės.

KARD. Alfredo Ottaviani (k.) sveikinasi su Salvadoro saležiečių viršinin
ku. Viduryje — kun. Zeliauskas.

Saleziečių gimnazijoje veikia 5 klases
Kun. J. Zeliauskas, SDB

saleziečių Ateneum univer
siteto tiesės fakulteto profe
sorius. gegužės 28 italų laivu 
‘Augustus’ atvyko šešiems mė
nesiams į JAV. Iki pereito ru
dens kun. J. Zeliauskas šešeris 
metus vadovavo saleziečių įstai
gai Castelnuovo Don Bosco, 
Asti, Italijoje. Dėl vienuolyno 
regulos trečiam terminui ne
galėjo pasilikti įstaigos vedėju 
ir grįžo Į seniau eitas pareigas 
dėstyti teisės mokslus salezie 
čių universitete Romoje.

Į JAV atvyko aplankyti gi
minių. pasigydyti akių ir parū
pinti lėšų saleziečių Įstaigai 
Castelnuovo Don Bosco. Itali 
joje. Salezečių vadovaujamoje 
penkių klasių gimnazijoje mo
kosi apie 40 lietuvių jaunuo
lių iš Anglijos. Vokietjos. Aus
trijos, Pietų Amerikos ir JAV. 

kurios visos iš vieno laikosi. 
Jas norėtų pasaulis nuskabyti, 
išskirti ir išdžiovinti. Turime 
dėl to būti budrūs, vieningi ir 
gyvi Kristuje. Gyvybė gi reiš
kiasi darbais, ypač artimo mei
lės. kuriai aukojasi seserys. Jų 
darbus remdami aukojamės ir 
mes. Atpildas ateina iš Dievo 
— iš ano pažado pridėti tai, 
ko nepasiekiama vienų tik 
žmonių jėgom.

Po pamaldų suvažiavimo da
lyviai buvo pavaišinti pietumis, 
kurių metu prel. Pr. Juras pa 
sakė kalbą, ragindamas būti 
dosniais, ir padėti seselėm pa
statyti seneliams ligoniams na
mus.

Posėdžiui vadovavo kun. V. 
Martinkus. Garbės prezidiuman

Baigę penkių klasių kursą, mo
kiniai turi teisę mokslą tęsti 
Italijos, kitų Europos kraštų ir 
Amerikos aukštesnėse mokyk
lose. Saleziečių gimnazijoje 
stengiamasi duoti stiprų litua
nistinių dalykų ir katalikiško
sios ideologijos bei moralės pa
grindus. Baigę 5 klases, stoja 
į šv. Kazimiero kolegiją Romo
je. saleziečių seminariją ir ki- 

’tur.
Castelnuovo Don Bosco lie

tuvių saleziečių įstaigoje yra 
re tik gimnazija, bet ir įvai
rių amatų skyriai. Labiausiai 
yra išplėstas spaustuvės dar
bai. pereitais metais įsigyta mo
derniškiausia ofsetinė mašina. 
Įstaigai dabar vadovauja kun. 
Petraitis. SDB.

Kun. J. Zeliauskas i JAV at
vyko kartu su kardinolu Al
fredo Ottaviani, Šv. Kongrega
cijos viceprefektu. 

pakviesta garbės fundatorių 
atstovai: Ražickienė, Pateckai- 
tė, Adamskienė ir Vinikonienė. 
Į sekretoriatą — K. Keblinskie- 
nė ir Br. Mičiūnienė, Į rezo
liucijų komisiją — V. Kulbo- 
kienė, P. Kaladė ir Sės. M. 
Paulė. į mandatų komisiją —
J. Giedraitis, Zuz. Kucinienė 
ir sės. M. Aneta.

Motina M. Aloyza sveikino 
susirinkusius kongregacijos 
vardu, dėkojo už .parodytą pa
lankumą ir darbą vienuolijai. 
Seserys neužmirš ir savo mal
dose prisimins visus rėmėjus 
ir darbuotojus.

Kun. V. Paulauskas kalbėda
mas pabrėžė, kad seserys ir 
vėl pradėjo didelį darbą, kuris 
reikalingas ir visų geros valios 
žmonių talkos. Pastatyti sene
liams namus nėra vienų sese
rų darbas: čia turi ateiti ir sa
vo darbu ir aukomis visi, ku
riems rūpi mūsų senelių liki
mas.

Kun. J. Švagždys savo žody
je prašė tėvus nedaryti kliū
čių savo dukroms, pareiškus 
norą, stoti vienuolynam Dievas 
laimins tų tėvų gyvenimą ir 
teiks jiems paguodos.

Iš rėmėju skyrių veiklos 
pranešimus padarė Br. Miciū- 
nierė iš New Britain, Z. Ku
cinienė iš Brockton, V. Vait
kus — Waterburio, Karpuškie- 
nė —Manchester. V. Kulbo- 
kienė — Bostono, M. Patec- 
kaitė — Hartfordo, p. Paukš
tytė — Worcesterio, Ražickie
nė iš Brooklyno, N. Y.

Seimą sveikino kun. M. Gy
vas iš Amsterdamo, kun. J. 
Navys — marijonų vardu, kun. 
St. Yla perdavė sveikinimus se
serų rėmėjų Chicagoje. Cent
ro Valdybos vardu kalbėjo pir
mininkas Pr. Pauliukonis. Sei
me dar dalyvavo kun. V. Biti
nas iš Romos, kun. Z. Smilga, 
kun. J. Steponaitis, kun. J. Gri
gonis.

Į naują centro valdybą iš
rinkti: kun. V. Martinkus. K. 
Mockus. V. Vaitkus. Z. Kuci
nienė. J. Giedraitis, P. Kaladė,
K. Keblinskienė. Br. Miciūnie- 
rė. V. Kulbokienė. Pr. Pauliu
konis.

Rezoliucijų komisija pasiūlė 
ir susirinkusieji priėmė nutari
mą. kuriuo kviečama:

BROLIUKAI, tokiu oru pasiilgsti savo nemeliųl

Laimėjo čainpi- 
jono vardą 

KEARNY, N.J.

Lietuvių Šv. Vardo Draugija 
ir Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centras šiandien džiū
gauja, jog jųjų bovlininkų 
(bowiing) komanda šiemet lai
mėjo pirmąją vietą Essex ir 
West Hudson švento vardo 
draugijų Federacijos lygoje.

Ši komanda, kuri gina lietu
vių katalikų vardą, jau veikia 
12 metų. Prieš dvejus metus 
buvo laimėjusi 1-ją vietą, šie
met ir vėl užbaigė sezoną su 
1 vietos (čempiono) laimėjimu.

Šaunieji Lietuvių Šv. Vardo 
ir Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro vyrai — bolinin- 
kai gavo visą eilę pasižymėji
mo statulų, kuriomis dabar 
pasipuošė Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro klubas.

Laimėjusieji yra: Petras Gib- 
bas, komandos kapitonas. Jo
nas Wilkie, Petras Michallis, 
Vitas Barker, Jurgis Matelitis 
ir Vincas Grinevičius.

Linkėtina, kad ši lietuvių ka
talikų bovlininkų komanda su
silauktų visokeriopos Kearny— 
Harrison lietuvių visuomenės 
paramos, o ateinantiems me
tams ir vėl laimėtų pirmasis 
vietas. J.M.

1. Skatinti išugdyti daugiau 
pašaukimų į šią kongregaciją,

2. Skelbti naujų rėmėjų ver
bavimo vajų, kviečiant visą lie
tuvišką jaunimą įsijungti savo 
darbu ir talka.

3. Padėti seselėms pastatyti 
lietuvių senelių ligonių slaugy
mo namus.

4. Pasinaudoti seserų auklė
jimo Įstaigomis, siunčiant sa
vo dukras į pensijonatą ir sto
vyklas.

Be to, nutarta arkivyskupo 
Matulaičio garbei skirti metinę 
100 dolerių mokslo stipendiją 
vienai mergaitei Putnamo bend
rabutyje. Tikimasi, kad atsiras 
mecenatų, pavienių asmenų ar 
organizacijų, kurie šią sumą pa
aukos.

Meninę dalį atliko pensijona- 
to auklėtinės, išpildydamos 
“Rugiapjūtę”. Gražios dainos ir 
šokiai ne vieną nukėlė į gim
tąjį kaimą.

Seimas baigtas gegužinėmis 
pamaldomis koplyčioje. (C)

Niagara Falls
(Atkelta iš 4 psl.) 

pilnai vykdomas jau devynio- 
liką metų, tikėkime Jis bus iš
tesėtas. Bet ir čiurlioniečiai nė
ra jokie antžmogiai, ir jie yra 
tik žmonės, turintieji tokius 
pačius rūpesčius ir problemas, 
kaip ir likusieji išeivijos lietu
viai. Ir jie yra reikalingi mū
sų supratimo ir paramos. Ži
nokime, kad negali būti jokio 
geresnio atpildo menininkams, 
kai iš scenos matomos pilnos 
koncertų salės; jų meniniai 
pasireiškimai yra reikalingi 
žmonėms, bet ne tuščioms sie
noms.

Norėtųsi tikėti, kad birželio 
20 Niagaros pusiasalyje. Joni
nių proga ruošiamas čiurlionie- 
čiu koncertas, sulauks artimes
nių ir tolimesnių vietų tautie
čių dėmesio. Tai būsimiems 
svečiams, o patiems Čiurlionio 
ansamblio nariams tariam: “Iš 
Vilniaus išėjote. į Vilnių atgal 
sugrįšite! Iki tų vilčių išspil- 
dymo. savuoju menu trumpin
kite mūsų išeivijos dienas.

Al. G.

Į IŠ VISUR Į
— ALRK Federacija išsiun

tinėjo 5000 laiškų prašydama 
aukų savo veikimui stiprinti. 
Po laiškais pasirašė Federaci
jos iždininkas prel. Ig. Albavi- 
cius. Federacijos seimas šiemet 
Įvyksta New Yorke.

— Uždaros rekolekcijos mo
terim Putnamo vienuolyne bus 
birželio 12-14. Rekolekcijas ves 
kun. J. Venckus, S.J. Rekolek
cijos prasidės penktadienį, bir 
želio 12, 7 vai. vak.; baigsis 
sekmadienių rytą bendromis 
mišiomis ir pusryčiais. Atlygi
nimas —10 dol. Apie savo at
vykimą pranešama:Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., arba telefonu 
WAlnut 8-5828.

— Kun. Juozas Girdis, 16 
metų dirbęs šv. Juozapo para 
pijoj Narrona, Pa., paskirtas 
šv. Vincento Pauliečio parapi
jos klebonu Pittsburgh, Pa., 
kur anksčiau klebonavo kun. 
P. Lunskis ir dėl ligos toliau 
tų pareigų eiti negali.

— Dr. Justinas Kuncaitis, me 
dicinos gydytojas, ligi šiol gy
venęs Argentinoje, su šeima 
persikėlė j JAV.

— Dr. Jonas Kuncaitis ei
na ligoninės direktoriaus parei
gas Mendozoje.
— Naujoje Zelandijoje, Auck- 

lando miesto meno galerijoje, 
gegužės 4-21 suruošta pirmoji 
lietuvių dailinininkų paroda. Pa 
rodoje savo kūrinius buvo iš 
statę V. Ratas, H. Šalakauskas, 
A. Vaičaitis ir T. Zikaras.

— Dr. Rokas Šliupas, ilgame
tis Kauno kunigų seminarijos 
gydytojas, dr. Jono Šliupo bro
lis, pasimirė Lietuvoje.

— Toronte, Kanadoje, šv. Jo 
no Krikštytojo parapija užpir
ko žemės sklypą lietuviškom 
kapinėm. Amerikoje tiktai vie
na Chicaga turi atskiras lietu 
viam kapines.

— Dr. Balys Matulionis, dir
bęs Walum Lake, R.I., Memo- 
rial Hospital, dalyvavo Chicago- 
je Įvykusiame džiovos gydyto
jų suvažiavime, kuriame atsto
vavo savo ligoninei.

— Elena Tumienė, rašytoja 
poetė, Kalifornijos universitete 
išlaikė anglų kalbos ir visuoti
nės literatūros doktorantės 
egzaminus. Ji profesoriauja 
Immaculate Heart kolegijoje, 
Los Angeles.

— Muz. Aleksandras Kučiū- 
nas nuo rudens sezono pakvies 
tas dirigentu asistentu Chica- 
gos Lyric operai. Wagnerio ope
ros “Skrajojantis olandas’’ pa
statyme, kurį ruošia A. Kučiū- 
nas, dalyvaus ir Chicagos vy
rų choras.

—Jonas ir Ona Beniušiai, 
New Britain, Conn., liepos 7 
švenčia savo 50 metų moterys
tės sukaktį. Šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. bus 
iškilmingos mišios, po mišių 
parapijos salėje pietūs.

NEW BRITAIN. CONN.

Vytautas Radikas ir Marija 
Plečkaitytė susituokė gegužės 
29 šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje. Abu jaunavedžiai 
priklausė Hartfordo dramos an
sambliui.

ADAM REALTY C O.
o f f c r s

A COMPLETE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES
A PPR A ISA LS. MORTGAGES

X- MANAGEMENT INSURANCE 
KIRE. CASUALTY. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION

AND PREFERRED ATTENTION.
• SF.E ADAM FIRST

ADAM REALTY C O.
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth. N. J.

EL. 4-I570
Adam Stankūnas. Realtor

Vytautas Kvietkauskas, Salesman



PO BENDRUOMENES ’

Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.101-23 112 ST.

CAN EARN

ALBERT F. PETERS

PER 
WEEK

NUTRI-BIO DISTRIBUTOR 
FULLorPARTTIME

Mes laikome, kad kiekvienas 
lietuvis nėra moraliai atpalai
duojamas nuo pareigos savo 
tautai ir kilmės kraštui, todėl 
JAV LB Detroito apylinkės val
dyba, kviesdama visus lietu
vius į didįjį lietuvišką darbą, 
naudos šias priemones:

MAURICE CHEVALIER, prancūzų khjo artistas, bučiuoja ranką 
Eisenhowerienei.

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

NEW HAVEN, CONN.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

JAV LB Detroito Apylinkės 
Valdyba.

a) Kaip ir iki šiol globos ir 
rūpinsis Detroito šeštadienine 
mokykla, globos lietuyiškaš 
jaunimo organizacijas, ruoš di
desnio masto koncertus, paren
gimus, paskaitas.

Remkime išvykstančius 
sportininkus

“PASAULYJE PASKLIDĘ LIE
TUVIAI SUDARO VIENINGĄ 
PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĘ... VISI LIETUVIAI 
YRA LYGOS TOS PAČIOS TAU

d) Globos visų JAV LB apy
gardų ir apylinkių atstovų su- 
važiavima Detroite.

f) Kreipsis į visas Detroito 
lietuvių organizacijas, kviesda
ma jas įsijungti į Lietuvių Ben
druomenę. Jos kaip ir iki šiol 
vykdys savo užsibrėžtus užda-

utiFttt iccnni w cmpmy 
MlM. CnMtUMI

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI '

lietu- 
šokių 
tokią 
klau-

pylinkę. bendruomenės- pasto
gėje yra vietos visiems Tietu^ 
viams, nežiūrint jų politinių, pa 
saulėžiūrinių ar religinių įsiti
kinimų. Eikime ir junkimės į 
jos eiles, nes tik vieningi ir 
organizuoti galėsime sėkmin
gai atlikti naudingus savo tau
tai. ir kraštui užsibrėžtus dar
bus.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos pavesti išvyką organi- 
juoja Vladas AdamkaviČius ir 
Petras Petrutis. Jie gegužės 16 
dienos raštu taip pat kreipėsi 
į JAV Lietuvių Bendruomenę 
prašydami išvykai materialinės 
bei moralinės paramos. LB Cen
tro Valdyba gėgužės 27 dienos 
posėdy išvykos tikslams pritarė 
ir skatina LB apygardas, apy
linkes bei paskirus lietuvius iš
vykstančius mūsų sportininkus 
paremti. Ateina žinių, kad LB 
apylinkių valdybos kaikur jau 
ėmėsi konkrečių žygių arba au
kų surinkti, a^a iždo lėšomis 
išvyką paremti. Tai prasmin 
ga ir gražu.

c) Organizuos Detroito lietu
vius Tarptautiniam Laisvės 
Festivaliui.

THE NEW FOOD SUPPLEMENT THAT CAN HELP YOU 
TO BETTER MENTAL AND PHYSICAL HEALTH AND ENJOY 

A GREATER ZEST FOR LIVING!

Maistas ir kambarys asmeniui 
35 dol. savaitei.

Call Now for an 
APPOIN'TMENT

1957 Chicageji įvykusi JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė buvo reikšmingas 
išgyvenimas ir jos dalyviams, 
ir žiūrovams. Lietuvių Bend
ruomenė laikos nusistatymo, 
kad tokios šventės turi vykti 
maždaug pastoviais laiko tar
pais. Todėl Centro Valdyba, at
sižvelgdama į LB Chicagos 
Apygardos Vaidybos balandžio 
15 dienos posėdžio pageidavi
mą, gegužės 27 dienos posėdy 
svarstė JAV ir Kanados 
vių antrosios tautinių 
šventės klausimą, nutarė 
šventę rengti ir rengimo 
Simais pradėti pasitarimus su 
Kanados LB Krašto Valdyba.

Aimutytė — Hoflerienė, 
mirė birželio

b) Stengsis dar šiais metais 
įsigyti Detroito Lietuvių Na
mus.

Pastaba: Tautinio solidarumo 
įnašą — 2 dol. už dirbantį ir 
1 dol. už nedirbantį virš 18 
metų - 
telkimo 
kai, 76 
troit 3, 
3929.

Tadas Šoleika ir Rūta Kris- 
čiutė moterystės sakramentą 
priėmė gegužės 29 šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio-

Offfce: 
116-55 QUEENS BLVD. 
FORĖST HILUS, N. Y. 

VIrginia 3-1477

e) Bandys surasti 40 — 50 
seniūnų, kurie pagal jiems pa
tiektus sąrašus lankys savo a- 
pylinkėse gyvenančius lietu
vius.

prašome siųsti narių 
vedėjui česiui Šadei- 
Minnesota Avė., De- 
Mich.,. telef. TU 3-

BETTER NUTRITION

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje lauko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos ;

Liepos pradžioje į Pietų A- 
meriką išvyksta lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinė, sudaryta iš- 
čia gimusių ir naujai atvykusių 
lietuvių sportininkų. Ši išvyka, 
be sportinių tikslų, taip pat tu
ri ir tautinių uždavinių: mūsų 
sportininkai sumegs ryšius su 
vietiniais lietuvais, jų viešas 
rodymasis kels tautinę dvasią, 
garsins Lietuvos vardą kitatau
čiams. ' .

Bakaitytę, brolį, šešis 
17 anūkų ir 2 proanū-

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 —

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

Albertas Elkis, gyvenęs 41 
Market St., New Haven, Conn., 
mirė birželio 2. Paliko žmoną 
Mortą 
sūnus, 
kus~

Ona 
gyv. 1 May St.
2. Liko vyras, sūnus, tėvas ir 
penkios seserys.

Domininkas Kisielius, 76 me
tų, gyv. 10 Main St., Branford, 
Conn., mirė birželio 2. Velio
nis daugiau kaip 55 metus iš
dirbo vienoje dirbtuvėje, bu
vo veiklus visuomenininkas, 
1899 metais organizavo Lietu
vos Brolių draugiją. Paliko 6 
sūnus ir šešias dukteris. J.K.

DARBININKAS

MiAMI. F LA.
Altas ir Balfas bendromis jė

gomis minės birželio trėmimus. 
Tuo reikalu Miamio Alto sky
riaus ir Hollywoodo Balfo 141- 
skyriaus atstovai gegužės 14 
turėjo posėdį. Nutarta pelną ir 
aukas padalinti po lygiai Lietu
vos laisvinimo ir šalpos reika
lams. Minėjimui ruošti išrink
ta komisja: V. Skupeika, A. 
Noris, Leo Kelly ir A.B. Ke- 
men. Minėjimas įvyks birže
lio 14 Miamio lietuvių svetai
nėje, 3655 N.W. 34th St. Pra
džia 5 vai. vak.- Numatoma 
trumpa meninė programa, o po 
to vakarienė.

Reng. Komisija.

Organizacijos, norinčios įsto
ti į JAV LB Detroito apylinkę, 
kreipiasi į pirmininką Vytautą 
Kutkų, 1610 Scotten Avė., De- 
troit 9, Mich.,’ telef. TA 5-3846.

Joseph Audrusis Insurance 
87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto Ugi 9 vaL vale, 

. .. sekmadieniais — 1 vaL p.p. figi 5 vaL vak.

Antrasis kultūros kongresas

1956 per Dainų šventę įvy
kęs JAV ir Kanados lietuvių 
pirmasis kultūros kongresas te
buvo mėginimas sutelkti krū
von lietuvius kultūrininkus ir 
sudaryti sąlygas pasisakyti kul
tūriniais reikalais bei rūpes
čiais. šitą uždavinį jis gerai at 
liko.

Į Lietuvių Bendruomenės 
darbo planą įeina lietuvių kul
tūros kongresus šaukti regulia
riai. Tbdėl Centro^Valdybage-^ 
gūžės 27 dienos posėdy taip 
pat pradės pasitarimus su Ka
nados LB Organais. Bet kultū
ros kongreso reikšmė ir pasi
sekimas didžiausia dalimi pri 
klausys nuo kultūrinių mūsų 
institucijų bei pačių kultūrinin
kų pritarimo ir į darbą įsitrau 
kimo, dėl to LB Centro Valdy
ba laukia kultūros kongreso rei 
kalu jų pasisakymų, nurody
mų, sugestijų. Centro Valdy
boj buvo pasisakyta kultūros 
kongresą sieti su kuriuo nors 
dideliu bei svarbiu kultūriniu 
įvykiu.

Isrofe Eyes
Vhi-never you’re siek.
. > lo ’. and don t worry.
,<T 't} jure heafthy. .

• :« y,’t Hartford

GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

unite or call for FREE
Booklet on “WHY A FOOD SUPPLEMENT?

Tepajunta mūsų sportininkai 
savo užsimojimui Liteuvių Ben
druomenės pritarimą bei para- Algirdas Gruodis ir Violeta 
mą. Iš savo pusės jie reiškia Leikutė, veiklūs šv. Kazimiero 
padėką geradariams ir steng- parapijos nariai, birželio 6 su
sis jų neapvilti. situokė šv. Kazimiero parap.
Antroji tautiniu šokię šventė bažnyčioje.

SIUNTINIAMS I LIETUVAI
TanurtA rasi dldeų pasirinkimo vlinonių medžiagų vyri} kūetKimius 

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bd tvurifįtik 
Maigytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(srholesale) frotnnmlo. -

YOU
UP 
TO

Adresas:
J. PAKNYS, 

Box 126 Thompson, Conn.
Telefonas:

Putnam, VAlnu t 3-2836

BROLIAI”, sako lietuvių char- 
ta, todėl JAV Lietuvių Bendra- 
menės Detroito apylinkės val
dyba stengsis visus Detroite ir 

___  jo apylinkėse gyvenančius lie- 
^ ^ Burghes, 'kuris-su-savo_draMgu1_tuviiis ijnngri i vietos LB. a- 
|||į. taip pat ,anglų diplomatu, prieš 

kelerius metus dingo ir atsidū-
• rė už geležinės sienos. Anglam,
« kupė dabar apsilanko Maskvo- 

'•? i je, krito į akis, kad jis tebedė- 
i vi angliškai siūtą rūbą. Dar pa- 
; siteiravus pasirodė, kad Lon- 

?f. ’ dohe yra siuvėjas Charles 
j ’ Ehite, kuris turi privilegiją siū-

♦ dinti Maskvai angliškus kos- 
- tiumus. Kas savaitę jis išsiun- 
' čia'apie 500 siuntinių. Bet tai 
; dar nereiškia, kad Maskvoje 
« būtų tiek daug anglų išdavikų.

BANGA TELĘFISION
Bav. V. ZELEN1S -

3422 FULTON STREET TELEFONAS
BROOKLYN 8. N. Y. APple^te 74M

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

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasarojimui

simokėti tautinio solidarumo ■ 
įnašą, šiam reikalui turėdama \ 
savo žmones knygynuose, krau- 
tuvėse ir visuose didesniuose 
lietuviškuose parengimuose. cįkagok aukicunu sodina rU*«

Metams nasihaims vietai mokykla* kieme. Nuotrauka ii mokyklos laikražtiiio “The Marta Heratd’ 

skeltosąrašą JMfUMąUMt. 
to apylinkės narių v^nūūceju- 
sių tautinio solidarumo įnašą. 
Taip pat po vieną egzemplio
rių pasiųs JAV LB Centro Val
dybai ir archyvui.

Tenelieka nei vieno lietuvio 
abejingo Lietuvių Bendrumne- 
nės organizacijos reikalingu
mui. Nereikia nei aiškinti kokį 
mes turėsime svorį savo tau
tos ir pavergtos tėvynės reika
le, kada susibarsime visi į vie
ną galingą organizaciją.

Vykdydami šiuos uždavinius 
laukiame pagalbos tiek iš pa
vienių lietuvių, tiek iš visų lie
tuviškų organizacijų. Mes visi 
devyni valdybos nariai pasiža
dame kantriai’ dirbti' ištisus 
metus. Savo atsišaukimą baigia 
me irgi lietuvių chartos žo
džiais: “TAUTINIO SUSIPRA
TIMO IR LIETUVIŲ VENY- 
BES ŽENKLAN KIEKVIENAS 
LIETUVIS MOKA NUOLAT- 
INAŠA”.

SUFERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

Tėvynė* rūbas mielesn i*

Maskvoje tebegyvena ir bol
ševikam - tebetarnauja Guy

Ar bučiuoti moterim ranką?

Vakarę Vokietijoje buvo tuo 
klausimu neoficialus gyvento
jų apklausinėjimas. Iš “aukš
tesniųjų visuomenės sluoksnių” 
už bučiavimą pasisakė 80 pro
centų vyrų ir 70 procentų mo
terų. Suvedus visą statistiką, 
vadinasi prijungus ir “žemes
niuosius sluoksnius”, 57 pro
centai vyrų norėtų tą seną pa
protį palaikyti; tam pritaria ir 
40 procentų moterų.

Iš tos statistikos ' matome, 
kad vyram “maloniau” ranku
tę bučiuoti, negu moterim ją 
atkišti.

GEORGE EDLER Distributing Co.
5454 HIGGINS AVR. CHICAGO M, U. MU 5-1411
Nutri-Bio Food Suplements are sold thru Distributors only — Not available in Stores

S. BECKENSTEIN,
118-125-134 ORCHARD ST, CRį 14525

COR. DELANCEY, N. Y. C. X
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkltiud (r.'tdtTėfniikai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADlENIAH^jMKYRUt 

4E4TADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 6:30 VĄ'K'AĄO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuc 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriSl 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, s

Tik neseniai gauta dideli kiekiai pUUt 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, ai 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalk 
Važiuoti B M T išlipant Essex St., keltis _c 
viršų, arba IN D traukiniu D-6 Avė. iki 8t

HERE'S WHY SO MANY 
PEOPLE ARE N0W USING 
NUTRI-BIO AS A 
FOOD SUPPUEMENT
NUTRI-BIO i* a complete Vi- 
tamin and Mineral Food Sup- 
plement acientifically balanced. 
lt coats only a few centą a day 
and i* guaranteed. NUTRI-BIO 
distributors give personai atten- 
tion to your needs and always 
defiver atnochargeto you.

Aš nepriklausau ...
’ Prancūzijoje už nuopelnus 

yra teikiamas “Garbės legijono
. ordinas”.- Jis teikiamas vyriau- 
; sybės vardu tokio asmens, ku 

ris tekį, ordiną jau. turį. Nes^.
> niai šiai garbingai pareigai bu

vo pakviestas Georgės Bidaūlt, 
’ buvęs ministeris pirmininkas. 
; Prisegdamas ordiną jis pareiš

kė: “Teikiu garbės ordiną var- 
" du vyriausybės, kuriai, ačiū 
T Dievui, aš nepriklausau”.



TeLBA 3-977131 Spring SL, New Britais, Conn.
REAL ESTATEFURN1TURE

103-55 LEFFERTS BLVD.
H. W. MALĖ - FEMALERELIGIOUS

1113 ML Vernon Street
DiŠPLAY

REAL ESTATE FUNERAL HOMEE. šulaitis

New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

MICHIGAN FARM SURIS

PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išnuomojamo moteriai

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESęRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

IN ST. ROSE OF LIMA PARIŠK, 
in MASSAPEQUA. Brick Custom 
Built, beautifui % acre estate, 4 bed- 
room Cape, 9 yr. old, 2 baths, fin. 
basement, encl. breezeway, garage. 
Mušt be seen to appreciate. Owner 
transferred, $26,500. Ll 1-1484.

vonia ir apšildymu. Teirautis 
vakarais telefonu HY 1-4996.

ŽAIDŽIA tinklini Marijos aukžteniosios mokyklos Chicagoje. Nuotrauka 
ii mokyklos laikraštėlio “The Maria Herald”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

santro kambario su virtuve,

tiN _mariatjiėgina Parišk, in 
SEAFORD. $18,900. 4-bedpoom split. 
1% baths, paneled den, ašjihalt tilė

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

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

kitoms progoms

į PietųAmeriką.' Lūpos pra
džioje jię susitiks SU KnhimhL 
jos, Argentinos, Brazilijos, Uru
gvajaus ir Venezuelos krep
šininkais. Kovos jie su vieti
nėmis komandomis ir taip pat 
su tų kraštų lietuviais sporti-

Corner Rockland & Richmond Avenue 
Open every day. Weekdays 9 a.m. to 9 p.m. Sat. & Sun. 8 a.m. to 9 p.m.

IN ST. LUKE’S PARIŠK 
What Do You Want In A House? 
Top Location? Garden? 2 or 3 Bed
rooms? Recreation Room? Plūs 
some extras thrown in! If so, come 
to see us. Asking $23,500; Terms. 
L A N Z A 150-19 12th Rd.

IN 1-0703 or FL 8-2309

Salės šokiams, vestuvėm* t kitokiom* pramogoms prieina- 
Ltetavlikų organizacijų susirinkimams pa* 
L visais reikalai* kreipiama*! į klubo rei
kalų vedėjų K, Vaitotų.

MAURIELLO FURNITURE CO. 
Room and Household Fumiture — 
modem new style. “Once you see 
them—you’U want to own". Low 
prices. We specialize in anniversary 

^fumiture. Nylon carpet 9x13 FREE 
with the purchase of bedroom sėt. 
Reasonable credit terms.

7003 Ft. Hamilton Parkvvay 
Brooklyn, N.Y. Tel. TE 9-2418

LB New Yorko apygarda 
daug yra pasidarbavusi Brook- 
lyne veikiančiai šeštadieninei 
Maironio vardo mokyklai išlal
ėti Paskutiniu metu jos pra
vestas Maironio mokyklos va
jus buvo sėkmingas. New Yor
ko apygarda perdavė mokyk
los tėvų komitetui $313.20. Tai 
kilniaširdžių lietuvių aukos. 
Jiems apygardos valdyba pa
reiškė padėką spaudoje. Jiems 
ir mūsų padėka priklauso.

Ypatingą mūsų padėka pri
klauso LB New Yorko apygar
dos valdybai vajų pravedusiai. 
Nuoširdus ačių asmenims, tiek

HEMPSTEAO TRAVEL BURBAU, 75 Wa*hington St., Heampttud, 1—1.N.Y. 
STEAMSHIP & AIRLINE TICKETS at our Ticket Counter. No extra 
charge. Fast and efficient Service. Cruises - Tours - Hotels - Resorts - 
Charters. Travel to any part of the world. American Express 4 Cooks Tours. 
Inunigration Service. Evelyn C. Ryan - Authorized Bonded Agent. IV 3-7672.

CATHOLIC
' PHILANTHROPIST 

WANTED
To purchase and convey to a Cath- 
olic Diocese, 35 acres of North Shore 
Waterfront Land, including ūse of 
% mile private beach, situated di- 
rectly on Long Island Sound ad- 
jasent to Port Jefferson.
To be used as nucleus for Seminary, 
Mother House or Nursing Home for 
religious orders, or rejated uses. 
Rare-- opportunity vfrtuaUy impos- 
sible to duplicate. Brochure on re- 
quest. Box 396, Miller Place, L. I.,

UQUORS . BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. Višniauskasdaug pasidarbavusiems: J. Šle
pečiui, A. Dumbrienei, D. Pe 
nikui, A. Maceikai ir kitiems, 
mums nežinomiems.

Maironio Mokyki. Tėvų K-tas

DISHVVASHERS (2) 
NIGHT FORTER (1) 

Good Pay - Steady Ali Benefits 
Apply: 

CARL HOPPL’S 
100 West Sunrise Highway 

Baldwin L. I. N. Y.

JOSEPH S. REILLY TRAVEL AGENCY 
■PUgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

642 Steriing Pface, Brooklyn, N. Y. MA 2-5464

BELLMORE (3) NEWCAPECODS 
Ali Conveniences - Station - Buses - 
Stores - Public & Parochial Šchools 
Large plot, full dining room, eat in 
electric kitchen, tile bath, full base
ment, oil hot water heat, expansion 
attic, fuU dormer, rough plumbing 
for additional bath installed, garage, 
attached. BUILDER. SUnset 5-2387.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

IN LADY of FATIMA PARI8H 
SCARSDALE .vicinity GREEN 
2^ baths). Quiet residential area. 
Low taxes. Low 20's, Owner. 
KNOLLS — 7 rooms (3 bedrooms, 

SC 3-6873

šiuo lietuvių pasirodymu su
sidomėjo visi kraštai ir nema
ža rašo spaudoje.

Važiuoja 10 vyrų, kurie tuoj 
pradės intensyvias treniruotes 
— paskutinį pasiruošimą išvyk
tai. Juos treniruos pasižymėjęs 
krepšininkas ir buvęs krepši
nio treneris Europoje — Vy
tautas Grybauskas iš Rocheste- 
rio, N.Y. Jis taip pat palydės 
krepšininkus kelionėje.

Kelionė užtruks apie 5 sa
vaites, prie jų dar reikia pri
dėti 2-3 savaites treniruočių. 
Dauguma rinktinės dalyvių yra 
studentai. Tai jų atostogos tu- 
rfe būti sunaudotos šiai išvy 
kai. Kitokiu atveju ši išvyka 
būtų neįmanoma, nes nie
kas iš dirbančiųjų negalėtų 
skirti 2 mėnesius šiam reikalui 
ir negauti jokio atlyginimo.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS HQŪOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

WORLD-WIDĖ TRAVEL BUREAU
For Every Tipe of Travel — See Us First — EspeciaUy for PUgrimages
1094 Flatbush Avė., Brooklyn, N. Y. IN 9-1797

Dėmesio našlei!
Lietuvė moteris našlė, gy

venanti Westfield N.J., savo 
gražiuose namuose, jaukioje 
aplinkoje, ieško lietuvės, taip 
pat našlės, kuri sutiktų kartu

IN ST. CHRISTOPHER’S PARISH, 
in BALDWIN — Brick, 4 bedrooms, 
.2 baths,, all electr. kitchen; sewered, 
fenced, full basement, nėar ^irochial 
school bus, and shopping; Owner 
transferred, 2922 Eastern Blvd., 
BAIdwin 3-6327.

Jeigu abejojate^ paprašykite pamėgtaimuL Jttų aisote >vn* 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt gpreotĘu. J6ei 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms maiUiflaiA 
kad Jūs tiek' ^opuDarinot MfcMgMi Farm Sūrį, kisb pritiko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toUao jums Čunlntt tik 
paų geriausių sūrį. -

X. ANDREW TRAVEL AGENCY -
PilKrima<ea — Tours — Cniijyp — Ho*eymoons — Resorti — Hotels

I į £ Detafled Pla&nlnc
340 — 9th Stfiėt. Brooklyn. N. Y.

Williamsburgh sekcijoje iš- 
nuomuojamas 5 kambariu bu
tas šu apšildymu. Kreiptis tele 
fonu STagg 2-1454.

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

basement, w/w carpeting, dish- 
washer, fenced yard, large garage. 
Owner transferred. CAstle 1-5467.

SPRING TUNĖ^UP. WINDOW AIR 
CONDITIONERS ■ -SĖT - UP FOR 
SUMMER — $7.50. Brooklyn only. 

TE 6-5555

R epubli t 
Wine & Liąuor Store

*>9 f’ninn Rrnnkhn H N V

Philadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

ačadiA
Air. BtųSri..,..

and Vaėations. Our Beimoeiktatii
a charge for our Service. 2771 Noctrand A. Bet. Kingą Hwy-Ave. N Ct_ 2-4070

IN ST MARY’S PARIŠK in MAN- 
HASSET — Norgate, Colonial, 3 
double bedrooms, new kitchen, 
baths, walk to St. Mary’s School, 
transferred ow?er, $29,500.

MAnhaseet 7-4251

2< Sale on Healthy Transplanted Annual Plants 
Large Assortment of Perennials

3 Grades of Geraniums — 3 for $1.00 - 3 for $1.25 - 50ę Each

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
BOebigaii Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metu* gaminamas 
Jono ir Angetine* Andriulių Ir jų šeimos, Fountaln, Midi.

RETKAUUKITE TIK MICHIGAN FABM SCittd

TIKŠ TO CON8ULT YOUR TRAVEL AGENT! 
ING TRAVEL AGENTS ARE PRJgARfCD TO 
IFOBMATraV REGARDING —, PILGRIMAGSS - 
tUISBŠ rilTO TOURS — WE HIGHLT RECOM- 
FOfe RWiART.E AND CORTBOU8 SERVICE.

5 X ..» r • įš (•»Kž»*»**>a*****»»»*»«**»***»t»>*A^*>i

Parduodami mažai naudoti 
nauji baldai. Skambinti po 5 
v.v. Elizabeth 2-8472.

DAY CARE 
Infancy up — Pilvai* Hom* 

E*o1o*od Yard ' 
. oal|y — W*ek|y

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki

mreras. Jono sūnus, Ona 2em- 
gulienė — Dibulskytė ir sūnus 
Stanley Žemgulis. Taip pat Ju
lius ir Domicėlė Gabalis. žino
ma, kad jie yra gyvenę Easton, 
Pa. Rašyti: Mrs. C. Abartis, 
3119 W. Carsoh Si fittšbūrgh,

PETERS TOURS INC. 
AIRLINE and STEAMSHIP AGENCY

301 W. 41 Street, Manhattan Phone LO 5-3235
PETERSON TRAVEL SERVICE — GARDEN CITY HOTEL, Garden City 
AIRLINE Reeervątions A Tickets CalkPioneer 7-3233; STEAMSHIP. Tours. 
Cruises. Resorts — Pioneer 7-4233. Specialists in European Itineraries; 
Reservations Hade - World-Wide; Travelers’ Checks - Foreign Remittances.

Sunkiausią naštą sudaro ke
lionės išlaidos, nes patys krep
šininkai jų negali padengti. 
Vienam sportininkui kelionė 
atsieis arti 600 dol. Pragyve
nimą yra užtikrinę patys pri
ėmėjai.

Kelionės išlaidom padengti 
yra sudarytas fondas, į kurį 
kviečiami visi lietuviai su savo 
auka. Jau yra atidaryta sąskai
ta vienoje Chicagos taupymo ir 
skolinimo bendrovėje: Savo 
nors mažą auką prašom siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Bastei- gyventi įir rūpintis namų apy- 
baU .Fund, AccoUųt No. 21921, voką už atlyginimą ir pragyve- 
Chicago Šavings and Loan As- nimą. Teirautis telefonu HU 
sociation, 6245 So. Westem 6-9345. 1
Avė., Chicago 36, BĮ.

' BAKi»T K* SAU

Whok Šato A ItotaU 
j- j—- *

Phbrid Dūririnink** GL

1 Doz. Diantans with Every Purchase Over $50.00 Plūs this Ad 

MARKOS BROS. 
RĘTAIL OUTLET ,

SEA BRIGHT, NJ. — Catholic 

group, 30 rooms, 6 baths, cm ocean 

with private beach, June to August 

10 or any part thereof. TR 5-0320.

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

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

JULIUS KUMPIKAS
BROOKLYN H, N. Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. lUinois 8-7118

PLeasant 4-3501

MeCVtMMI CBMyMB VRVM* TMBrMKv V nnMSmi 
cnutnt GMaul PIGIAUSIOMIS KAIM»*tS 

SPAUDOS KMMUU

Ali types of awnings
CANVAS — ALUMINUM — FIBERGLAS for Stores, homes. terraces. patios 
FREE ESTIMATES! — Mention this ad and get an extra 20% DISCOUNT 

OUTDOOR CHAIRS RECOVERED
CAPRI AWNING & SHADE

6514 20th AVĖ. (near 65th SL) Bklyn, N.Y. TE 7-4455 or TE 7-1800

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cone^

Sąžiningas patarnavimas
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petho apylinkės metiniame su-

►

400

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON

(GI.)

Dr. ROKUI ŠLIUPUI NVTARY PUBLIC

Poniai ALDONAI ALYTIENEI - ŠLIURAITEI, jos 
mylimam tėveliui ?

ČESLOVAS JANUSAS (k.) priima mėlyna kaspiną H čeki H Long Island 
Meno Lygos prezidento Gilbert Sheppard. C. Janutas laimėjo pirmąją pre
miją Lygos 29 metinėje parodoje.

televiziją, radiją,, patefoną 
{rengia Hi-Fi

ninkė Z. Stašaitienė, vicepirmi
ninkas St. Grušas, sekretorius

Rašyti: 
SOPHIE KRAUNAITIS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
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.

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeit'mas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)

BARZDUKAS ir ZUBBIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N'. J. Tel. WY 1-8390

174 Nntley Avenue
Nirtlėy, N. J. Tel. NU 2-1880

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

VASARVIETE
CATSKILL KALNUOSE
JAU PRIIMA SVEČIUS 

(pranešti bent dieną ankščiau) 
IR UŽSAKYMUS VASARAI.

SIBIRO TREMTINIAI 
BIRŽELIO MINĖJIME!

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.

197 Webater Aveoue
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojas

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Andes, N. Y. 
ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vai. vak.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Šal i n s k a s
Laidotuvių Direktoriai 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statfon) 
Woodhaven, N. Y.

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

TeL VTrginia 7-4499

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

S. SužiedlHi, Ateitininkų

kimę. Sendraugius susirinkti

vo vasarnamyje Providence, R.

tas pradedaifib galvoti, kaip sukaktis., 
naudingiau ir įdomiau praleis- . skyrius rengia tragiško- 
ti šį pofisiui skirtą laiką. Atos- i® birželio minėjimą birželio 
togaujanttems moksleiviams i ~ ~
pagalbą ateina MAS Vakarų 1)0 280 u^on Av^ Bro-
Apygarda, kuri rengia 3 savai- ®Wynę. Kalbą pasakys Lietuvos 
įįų vasaros stovyklą - ARKF Laisvės Komiteto pirmininkas 
Dainavoje, Manchester, Mich. VacL Sidzikauskas. Bus meninė 
Stovykla prasidės birželio 20 Įėjimas laisvas ir nemo- 

viešnia kalbės apie Formosą, 0 rengiama karnas ,
visam lietuviškam jaunimui •
nuo 8 .iki 12 metų. Tai tikros - MASPETHO ŽINIOS 
atostogos Lietuvoje. Ten skam
bės lietuviška daina ir giesmė, 
atostogaujantieji pajus tikrą 
Lietuvos grožį ir jnūsų tautos 
didingą praeitį. Vakare lieps
nos laužai, klestės sportas ir 
vyks įvairios pramogos.

Registruokitės: A. Eivienė, 
6335 S. Whipple St., Chicago 
29, Hl.; I Stasaitė, 18112 Wind- 
ward Rd., Cleveland 19, Ohio; 
J. Buikus, 8025 Logan St., De- 
troit 9, Mich.

Ateitininkę metinė šventė į- 
vyko pereitą sekmadienį, birže
lio 7 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 11 va. organizacijos na
riai dalyvavo mišiose ėjo ben
drai šy, .komunijos. Po mišių, 
parapijos salėje buvo pusryčiai 
ir iškilmingas, posėdis, kurio 
metu dvylika studentų ir du 
moksleiviai davė įžodį. Paskaitą 
skaitė dr. V.P. Vygantas. Da
lyvavo apie 70 ateitininkų 
moksleivių, studentų ir sen
draugių.

Kun. Vincas Valevičius, gy
venęs dvejus metus Floridoje, 
atvyko į New Yorką ir laiki
nai apsigyveno pranciškonų vie
nuolyne.

Klubas ir Lietuvių Moterų Klu
bas Nevr Yorke birželio 16 Bai
tų Laisvės Namuose, 131 E. 
70 St, ruošia priėmimą orga- 
nįzadjos pirmininkei Geraldi- 
r e Fitch pagerbti. Priėmime

įlinkas, apie sovietų deportaci- 
jąs ir žmogaus teisių paneigi
mą. Pradžia 6 v. v. Įėjimas lais
vas. Po programos — kavutė.

Prel. L. Tu laba, Romos *v. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius, ketvirtadienį, birže
lio 11, Pan American oro lini
jos lėktuvu iš Romos atskrenda 
į JAV. čia pasiliks porą mėne
sių. Chicagoje ruošiamas jo 25 
metų kunigystės sukakties pa
minėjimas.

Česlovas Janušas, dailininkas, 
Long Island Meno Lygos 29 
tautinėje parodoje laimėjo pir
mąją premiją už alėjinę tapy
bą, už paveikslą “Okeanas”. 
Jam įteikta mėlynas kašpinas, 
diplomas ir 100 dol. čekis. Prieš 
porą metų 27 pasaulinėje pa
rodoje jis laimėjo Windsoro 
premiją. Parodoje yra išstatyta 
321 kūrinys, iš jų premijuota 
per 30. Long Island Meno Lyga 
turi narių apie 300 dailininkų, 
apie 40 narių kandidatų ir visą 
eilę rėmėjų. Lietuvių yra 7. 
Česlovas Janusas perrinktas 
antrą kartą vicepirmininko pa
reigom ir birželio 1 zbuvo pri
saikdintas. Iki šiol Lygos būsti
nė buvo Flushinge, bet dabar 
perkelta į Long Island, 44-21 
Dauglas Parkway, Douglaston, 
N.Y. „* ;

14, 1 v. p.p. Liet Piliečių Klu-

simainymo lietuvių parapijos 
salėje, išrinkta nauja apylinkės 
valdyba: Antanas Visminas — 
pirmininkas, Kazys Vainius — 
iždininkas ir Joana Pumputie
nė — sekretorė.

šv. Vardo vyry draugija kas 
mėnesį išleidžia biuletenį, kurį 
redaguoja J. Sidtis. Kiekvieną 
antrą mėnesio sekmadienį 9 
vai. draugijos nariai, kurių yra 
apie 135, 9 vai. turi savo su
sirinkimus parapijos salėje.

Šv. Onos Sodalicija birželio 
7 turėjo išvyką autobusais į 

r Graymoor, N.Y. ..... „
Seselės praričilkietes, kurios 

aptarnauja Maspetho ir kitas 
lietuvių bažnyčias Brooklyne, 
birželio 21 išvyksta atostogų į 
savo motinišką namą Pittsbur- 
gh, Pa. Grįš rugpiūčio pabaigo
je.

Bažnytinię rubę siuntėjams 
į Lietuvą seselės pranciškietės 
praneša, kad jos maloniai pa
tarnaus ir labai pigia kaina pa
rūpins reikiamos medžiagos. 
Kreiptis iki birželio 21. J.B.

lituanistikos Instituto tretieji metai
Lituanistikos 'Institutas šią 

vasarą pradeda trečiąjį semes
trą. Darbas prasideda liepos 
6 d. 8:30, Dealy Hali, m auk
štas. Oficialioji universiteto re
gistracija liepos 1 ir 2. Stu
dentai, lankę 3 semestrus ir iš
laikę egzaminus, gaus baigimo 
pažymėjimus. Tai bus pirmoji 
laida.

Šiais metais institutas sten 
gėsi praplėsti savo programą. 

_ > , Pakviesta visa eilė naujų lėk 
torių ir įvesta naujų kursų.

ŽINIOS

Atsisveikino su draugais
Birželio 2 šv. Petro parapi

nės mokyklos septintas sky
rius parapijos salėje surengė 
išleistuvių vaišes aštuntam sky
riui, kurie šiais metais užbai
gia parapinę mokyklą. Vaišėse 
dalyvavo visi parapijos kuni
gai. Prel. Pr. Virmauskis savo 
kalboje nurodė tolimesnius 
jaunimo uždavinius ir pareigas 
Dievui, lietuvių tautai ir savo 
parapijai.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokejimo. sąly
gom ir pristatymu J vietą pa
tarnauja visiem lietuviam -

ONOS TVAŽKIENfcS

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemižkiausi baldai; {vai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

Lietuvaitė išrinkta “Miss Frcedom”
Gegužės 12 Metropolitan o- 

peros rūmuose buvo išrinkta 
ir vaininkuota “Miss Freedom”. 
Tai buvo Regina Kulytė, gimu
si Vilniuje, tremtinė, su tėve-

Birželio 14 Newarko 35-tas liais gyvenanti 383 So. 3rd St., 
Balfo skyrius rengia birželio Brooklyn, N.Y. Vainikavo vysk, 
liūdnųjų dienų minėjimą. 10 Cothbert M. O’Gara, kankintas 
vai. 30 min. iškilmingos pamal- dvejus metus Kinjos kalėji- 
dos už Lietuvos kankinius šv. muose ir iš ten išvytas. Cere- 
Trejybės bažnyčioje, o 12 vai. monijų asistentėmis buvo lie- 
parapijos salėje kalbės Vytau- 'tuvaitė Irena Butrimaitė, dvi 
tas Vaitiekūnas, Lietuvos Lais vengrės, ukrainietė ii* Charles 
vės Komiteto narys, ir meninė- Albert McLain, žinomas diri- 
je dalyje pasirodys deklamato- gentas ir muzikas. Jie visi lai- 
rė R. Graudušytė bei parapi- kė žalias žvakes. “Miss Free- 
jos choras, muz. Kl. Bagdana- dom” yra simbolis tų, kurie
vičiaus vadovaujamas. buvo priversti palikti savo gim- Birželio 14 Carnegie Hali bus

tuosius kraštus ir bėgti nuo didelis pavergtųjų kraštų mi- 
raudonojo teroro. nėjimas. Kalbės vysk. C.M. O’-

šią vainikavimo nuotrauką Gara. Minėjime bus uždegamos 
buvo įsidėję beveik visi-New žalios žvakės kaip rytų Euro 
Yorko laikraščiai. Įsidėjo ją ir pos laisvės simbolis, bus pa- 
Darbininkas gegužės 22. vergtųjų tautų maršas, kur. vi-

Gegužės 26 “Miss Freedom” si pasirodys tautiniuose drabu 
įteikė Žalią žvakę, kaip laisvės žiuosė. Minėjimą remia ‘Ame- 
simbolį, New Yorko miesto rican Sodety for the Preser- 
majorui Wagnerhri. Ją palydė- vation of Sacred, Patriotic and

REGINA KULYTE

1959 vasaros semestro . 
programa

1. Bendrasis lietuvių kalbos 
kursas — prof. A. Vasys ir dr. 
A. šlepetytė.
2. Aukštesnis lietuvių kalbos 
kursas — dr. K. Ostraukas, 
tekt. St Barzdūkas ir lėkt. L.
^Dambriūnas. J

3. Lietuvių kalbos, istorijos 
ir kultūros dėstymo metodika 
pradžios ir vidurinėje mokyklo 
je — T. Vladas Jeskevičius, S. 
J., dr. A. šlepetytė, S. Sužie
dėlis, mokyt. V. čižiūnas ir ki
ti svečiai lektoriai.
4. Senoji lietuvių literatūra — 
dr. V. Macipnąs ir tekt. St. 
Barzdukas.

5. Naujoji lietuvių literatū
ra — dr. K. Ostrauskas, lėkt. ^mu- 
St. Barzdukas ir tekt. Pr. Nau- 
jokaitte. Lituanistikos skyr. direktorius Ashmont St., Dorchester, Mass.

Nuliūdime paliko žmoną, sūnų, 
dukterį, seserį ir du brolius. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi-

6. Lietuvių tautosaka—prof. 
A. Vasys ir tekt. V. Trumpa.

8. Lietuvių tautos istorija 
nuo Liublino unijos iki pada
linimų S. Sužiedėlis.

9. Lietuvių tautos istorija 
XIX a. prof. A. Kučas.

10. Lietuvos Nepriklausomy 
bės laikotarpis prof. dr. A. 
Senno sūnus, kuris čia gimęs 
ir užaugęs, bet kalba, rašo ir 
skaito gražiai-lietuviškai. Neper 
seniai pasirodžiusi jo disertaci 
ją apie Lietuvos Neprikauso- 
mybės laikotarpį yra didelis į- 
našas į mūsų kultūros lobyną. 
Šis veikalas supažindins ir A- 
merikos visuomenę su Lietuvos 
Nepriklausomybės istorija, nes 
parašytas anglų kalba.

11. Lietuvių kalbos istorija
— prof. A Salys.

Programa plati ir išsami. 
Gausus būrys lituanistikos spe
cialistų dirbs šią vasarą. Jau 
įsiregistravo 26 studentai.' Ta
čiau -visai šiai programai pra
vesti mums trūksta dar
dolerių. Gal būt, atsiras gera 
darių, kurie supras šį reikalą 
ir padės mums. Asmeniškai 
tuo reikalu į nieką nesikreip- 
sim. Mes pasitikim tautiečių ge
ra valia ir jų tautiniu susipra-

Stanislovas Stankus (birželio
T.V. Jeskevičius, SJ. 1) 63 m. Velionis gyveno 418

Mokyklą baigė 29 mokiniai

§v. Petro parapinę mokyklą 
šiais metais baigė 29 mokiniai. 
Graduantams birželio 10 d. 
7:30 vai. vak. bus mišios. Po 
pamaldų visiem susirinkus į sa
lę baigimo pažymėjimus įteiks 
klebonas prel. Pr. Virmauskis. 
Birželio 11 d. 9 vai. ryto bus 
mišios visos mokyklos moki
niams ir po mišių salėje bus 
įteikiami skyrių baigimų pažy
mėjimai.

Pasikeitė vadovybė

Prel. Pr. Juras, kuris per dau 
gelį metų gražiai vadovavo 
Naujosios Anglijos lietuvių Ku
nigų Vienybei,^birželio i iš- 
pirminriko pareigų pasitraukė 
Birželio 2 šv. Petro parapijos 
klebonijoje įvykusiame susirin
kime pirmininko pareigos per
ėmė prel. Pr. Virmauskis, vice
pirmininko — kun. J. Damb- 
rauskas, MIC.

Mirusieįi

Po gedulingų šv. Petro baž
nyčioje pamaldų palaidoti:

Aleksandras Bemadickas(ge- 
gužės 14) 67 m. Velionis gyve
no 3 Swallow St. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse.

Juozapas Petkauskas (gegu
žės 23) 78 m. Velionis gyveno 
402 E. 5th St. Nuliūdime pa
liko žmoną, sūnų ir dukterį. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse.

Minėjime dalyvaus neseniai 
į JAV iš Sibiro atyvkusios dvi 
lietuvės. Jos papasakos apie po 
karinį Lietuvos gyvenimą bei 
Sibire praleistas dienas.

Minėjime dalyvauti kviečia
ma visa plačioji New Jersey 
lietuvių visuomenė. Dalyvauda
mi pagerbkime Lietuvos kan 
kinius!

Jakimavičius, valdybos narė — 
O. Beržinskienė. Naujoji valdy
ba rūpinasi Baisiojo Birželio 
minėjimu.

Šv. Kazimiero parapijinę mo
jo tos pačios minėtos mergi- Operatic Music”. Į šią organi- kyklą šiemet baigia 23 moki
nos, pasipuošusios tautiniuose zaciją įeina 25 tautybės ir na- niai: E. Armonas, K. Baraus- 

Skyriaus Valdyba drabužiuose. rių turi iki 30 milijonų. kaitė, O. Bielkevičiūtė, D. či-

Apylinkės bendruomenės su- liauskas, D. Czaya, C. Genacco, 
sirinkunas įvyko Stašaičių na- W. Gudaitis, J. Grandmont, O. 
muose gegužės 23. Praeitų me- Jakavonytė, J. Jazukevičius, S. 
tų veikimo apyskaitą padarė Ingram, J. Kumpaitė, D. Mc 
uolusis apylinkės pirmininkas Ginnis C. Mathis, J. Omellas, 
Justinas Valaitis. Šiems me- R. Laužikaitė, J. Smith, B. 
tams išrinkta valdyba pasi- Stonkus, A. Sužiedėlis, S. Svi- 
skirstė šiaip pareigomis: pirmi- okla, ,R. Paleskis, G. Tamule

vičiūtė, L. Tubytė. Dešimts iš 
jų įstojo į kardinolo F. Spel- 
manno aukštesniąją mokyklą 
Brocktone, vienas *į jėzuitų ve
damąją Bostone, kiti pasirinko 
viešąją mokyklą.

Parapijos metinis piknikas į- 
vyksta birželio 14 Romuvos 
parke.

Dievo Kūno procesija gra
žiai suruošta gegužės 31 d. Lau
ke prie bažnyčios buvo paruoš
ti keturi altoriai. Visa tai pri
minė Lietuvos devintines pa
maldas ir apeigas.

šv. Jono kunigę seminarijos 
išlaikymui parapiečiai sudėjo

ATOSTOGOS
354 dol. 55 et.

MAINE
Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta

Prie Atlanto vandenyno garsiajame

savo vasarvietę,

NAUJĄJĄ PALANGĄ
j kurią vasaros meta suvažiuoja daug lieta-

saroti.

yra Įrengti nauji erdvūs ir 
atskiriems asmenims.

TeL 7-2011 (Nuo birželio 25 — TeL 7-1771)

nėse.
Jonas Jankauskas (birželio 

2) 73 m. Velionis gyveno 264 
Bolton St. Nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų, dukterį ir seserį. 
Palaidotas šv. Mykolo kapinėse. 
Mirusiojo atminimui šeima pa
rapijos bažnyčiai paaukojo juo
dos spalvos arnotą ir mišiolą.

DRUSKONIE 
HALI.

Dr. ROKUI ŠLIUPUI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Kumpikų šeima

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus steigimo iniciatoriui, 
vienam iš steigėjų ir ilgamečiu! Vyriausios Valdybos 
Pirmininkui

mirus Lietuvoje, dukroms Aldonai Alytienei, Danutei Se- 
nikienei, Gražinai Siliūnienei ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Dr. VI. ir R. Ingelevičiai 
Dr. V. ir O. Kanaukai

FUNERAL HOME

Patarnavimas dieną Ir noM| 
Nauja modernitka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis. Kainos toe 
pačios Ir j kitus miestus. 
Reikalo teuklto- TeL TW *-004


