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LAISVĖS AKADEMIJA (2)

REIKALAUJA KOVOS

Pop. Jono XXIII paskutinės valandos
Prie pop. Jono XXIII mirties 

patalo buvo keturi Italijos pa
gyvenę žmonės, kurie buvo vi
siškai užmiršti popiežiaus vai
nikavimo iškilmėse, bet dabar 
jie atvyko melstis ir pasakyti 
sudiev savo broliui Angelui.

Popiežiaus trijų brolių ir jo 
sesers, taip pat daugelis bro
liavaikių, keturios budėjimo die 
nos bei naktys buvo ilgiausias 
laikas, kai jie buvo su jų gar
siu broliu ir dėde nuo 1958 
spalio mėnesio, kai jis buvo iš
rinktas popiežium.

Broliai — Severinas (80 me
tų*. Alfredas, (74) Juozapas (69) 
—ir sesuo Assunta (65) iš šiau

rės Italijos atvyko i Romą ge
gužio 31. Savo broli Joną po
piežiaus rūmuose rado jau be 
sąmonės.

Tuo metu jie turėjo laukti, 
kolei šeštadienio ankstų ryta 
(birželio 1) 2:45 vai. staiga vėl 
atgavo sąmonę. Liūdesys pavir
to džiaugsmu. Popiežius visus 
palaimino, meldėsi su jais drau
ge, kalbėjosi su broliais ir se
serim gimtąja bergamiečių tar
me, juos apkabino.

Popiežius vienu tarpu suva
dino visus savo šeimos artimuo
sius ir jiems prabilo: “Aš lai
minu jus visus- Atminkite tė
vą? Atminkite motiną? Aš vi
sada galvojau apie juos, ir aš 
esu laimingas, kadangi neužil
go juos vėl regėsiu danguje . . 
Dabar melskimės, melskimės 
drauge už tėvą ir už motiną!'’

se. Lova, ant kurios jis ištvėrė 
savo paskutines mirties valan
das, buvo siaura ir geležinė. 
Šalia jos stovėjo stalas, ant ku
rio jau keturias dienas tylėjo 
juodas telefonas ir keli buteliu
kai vaistų. Šalia lovos buvo pa
guoda: lempa, Šv. Raštas ir ro
žančius.

Išskyrus storą, raudoną kili
mą. kuris popiežiaus ligos me
tu buvo ištiestas ant laiptų sve
čiams, šiaip jau pats kamba
rys buvo visiškai tuščias. Ant 
sienos kabojo brangios popie
žiaus šeimos ir draugų fotogra
fijos. Viena iš jų buvo jo tėvo 
Batistos, kuris mirė 81 metų 
amžiaus, ir jo motinos Marian- 
nos Assuntos. išgyvenusios 85 
metus.

Dar vienas paveikslas, datuo
tas 1905 Sekminėse pavaizda
vo šv. Pijų X ‘‘kaimietį popie
žių”, kuris valdė Bažnyčia nuo 
1903 iki 1914. Paveiksle įrašy
ta: "Mano myliniam. kunigiš
kam sūnui. Angelo Roncalli, už 
kurį Mes prašome iš Viešpaties 
kiekvieno gero dalyko ir ku
riam Mes teikiame visa mūsų 
širdim mūsų palaimą. Pius X, 
Pontifex Maximus”. Buvo taip 
pat fotografija kun. Francesco 
Rebuzzi, kuris krikštijo Joną 
XXIII.

Kambaryje dar buvo trys so
fos su raudonu apdangalu. Ant 
•jų sėdėjo popiežiaus broliai, kai 
neklūpėjo maldoje. Lovos kai
rėje, kojų pusėje, buvo gilus

ir jo testamentas 
fotelis. Jame sėdėdavo privatus 
popiežiaus sekretorius prel. Lo- 
ris Capovilla, kuris ištikimai ir 
nuolat .budėjo.’ • Z

Darbo stalas buto ^visiškas* 
tuščias. Popiežius jį aptvarkė 
dar prieš savo galutini susirgi
mą.

Pop. Jonas XXI I I, išreikšda
mas paskutinę savo valią savo 
testamente (900 žodžių) 1961 
rugsėjo 12 rašė:

"Aš laukiu ir noriu linksmai 
ir nuolankiai sutikti ateinančią 
sesutę mirtį tokiom aplinky
bėm, kaip Viešpačiui patinka 
ją atsiųsti.”

"Gimiau beturtis, tačiau esu 
pagerbtas nuolankių žmonių, 
ypač aš esu labai linksmas nu
mirti vargšu; turtą, kuris atėjo 
į mano rankas išdalinau netur
tingoje ir šventoje Bažnyčios 
tarnyboj.

"Kiek liko gėrybių trupinio 
kurį pajėgiau sukrauti Dievo 
pagalba, tebūnie atiduota gy
viems broliams ir seseriai-

"Aš dėkoju Dievui už netur
to malonę, kuriai aš pasižadė
jau savo jaunystėje kaip švč. Sir 
dies kunigas, ir tai man padėjo 
niekad nieko neprašyti — nei 
vietos, nei pinigo, nei palanku
mo. niekad — nei sau, nei sa
vo giminėm ir draugam.”.

Popiežius Jonas XXIII atsipra
šė visų, jei ką kuo nors būtų 
galėjęs nesąmoningai ižeisti.

T. B.R.

IDĖJA POPIERY:
Alan Grant, Orlando mieste

lio advokato, mintyse augo, ir 
brendo idėja: jei mes treniruo
jame žmones ginkluotam karui 
akademijose, mokyklose, tai ar 
neturėtume to pat daryti ne
paprastam nemilitariniam ka
rui? 1952 spalio 3 Grant kalbė
jo Sanforde, Fla., prekybos rū
muose, siūlydamas tokią mo
kyklą — “laisvės akademiją".

"Kariniai ginklai nepakanka
mi", sakė Grant, "Žmogus yra 
didžiausies ginklas — ir nie
kas to geriau nesuprato kaip 
Leninas. Kai jis ir jo šalinin
kai pagrobė Rusija, jie tuojau 
suorganizavo treniravimo siste
mą, ir šiandien veikia apie 
6,000 specialių mokyklų, kurios 
moko šnipinėjimo, subversijos, 
infiltracijos, agitacijos, propa
gandos taktikos. Šiandien tas 
mokyklas ršeina agentai iš 75 
komunistinių partijų nekomu
nistiniuose kraštuose. Bet —- 
klausė Grant — kur jaunas af
rikietis. Azijos, ar lotynų Ame
rikos žmogus gali išmokti, kaip 
organizuoti demokratinę politi
nę partiją ar darbininkų uniją, 
iškelti ir sėkmingai vykdyti so
cialines reformas, taikliai at
remti griaujamą treniruotų ko
munistų profesionalų takti
ką?"

Grant surado įtikinančių ir 
pagaunančių žodžių, nes kalbė
jo iš širdies ir iš įsitikinimo. 
Jis uždegė ir klausytojus, kad 
reikia kas nors daryti. Drau
gai ragino ji plėtoti ir konkre
tizuoti idėją ir žadėjosi padėti.

Grant sudarė keturių asme
nų grupę. Per 18 mėnesių jie 
dirbo ir surašė memorandumą 
— net 51 puslapio.

Nuėjęs Į Orlando paštą, 
Grant ilgai laikė rankose voką 
su užrašu ‘The White House 
Washington,'D.C.” ir svarstė ar 
mesti ar nemesti Į pašto dėžę, 
įmetė'. Z ' •
IDĖJA BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE:

Baltuosiuose Rūmuose, kai 
paštas buvo išskirstytas, Grant 
raštas atsidūrė ant brig. gen. 
Robert T- (Jutler stalo. Cutler 
buvo prezi^nto specialus pa
dėjėjas saugumo reikalam. 
Skeptiškai užmetė akį Cutler į 
rašto lydimąjį raštą, kuris bu
vo pasirašytas "The Orlando 
Committee”. Bet paskaityti rei
kia.

Dar nebaigęs skaityti to 51 
puslapio rašto, generolas pradė

jo jaudintis. Kai kurios idėjos 
buvo naujos, ir tokių nebuvo 
gulėję dar ant Cutler stalo. 
Su aiškumu ir įsitikinama jėga 
buvo analizuojama Maskvos 
šaltojo karo mašina ir parodyta, 
kokių ginklų arsenalu komu
nizmas jau 60 metų puola lais
vę. Paskiau buvo siūloma kon
kreti kontrapriemonė kovai už 
demokratiją — tautinė akade
mija, kuri instruktuotų laisvojo 
pasaulio atstovus, nuo darbo 
unijų vadų iki diplomatų, apie 
komunistų strategiją ir kovos 
taktiką. Taigi akademijos tiks
las būtų — apšviesti vyrus ir 
moteris, kaip nugalėti komuniz
mo destruktyvinę taktika ir 
kaip suorganizuoti laisvas bend
ruomenes.

Ši laisvės akademija — siū
lė memorandumas—turėtų bū
ti privačiai finansuojama, bet 
oficialiai Washingtono remia
ma.

Cutler pasijuto, kad per 13 
mėnesių jis veltui ir be sėkmės 
kovojo, norėdamas remontuoti 
mūsų šaltojo karo mašiną, pa
senusią, susproginėjusią. Re
montuoti tam, kad užkirstų ke
lią Maskvos visapusiškai ofen- 
syvai. Dabar jis buvo nustebin
tas suradęs žmonių, kuriem tas 
dalykas buvo taip pat prie šir
dies ir kurie pridėjo piršta 
kaip tik prie pačios opiausios 
žaizdos.

Grant sulaukė laiško su Bal
tųjų Rūmų antspaudu. "Nėra 
abejonės, kad jūs palietėtė ir 
aiškiai išanalizavote sovietinės 
grėsmės svarbiausią atžvilgį", 
rašė Cutler: ar negalėtų "Orlan
do komitetas" atsiųsti savo at
stovo į Washingtoną, kuris iš
aiškintų Laisvės Akademijos 
idėją vyriausybės įstaigų rink
tinių atstovų grupei? z

Ar jie negalėtų? Daugiau 
kaip trejus metus jie pastoviai 
buvo dirbę, studijavę, akademi
jos idėją formulavę: Dabar pa
galiau proga — jie, žmonės iš 
mažo Amerikos miestelio, bus 
išklausyti aukščiausių Amerikos 
pareigūnų taryboje . ..

Ir Alan Grant 1954 liepos 23 
jau buvo Washingtone (b.d.).

— Iš kardinolo Montini kal
bos. kad popiežiaus Jono XXIII 
kryptis turi būti tęsiama ir to
liau, laikraščiai sustiprino tvir
tinimus, jog ir pats Montini 
jaučiasi esąs kandidatas Jono 
XXIII vieton.

REZOLIUC1JOM REMTI KOMITETO iš k. i d. vicepirm. A. Skirtus, ižd.

Sesuo Assunta laikas nuo 
laiko šluostė jo kaktą sudrėkin
tu šaltu nosinuku.

Popiežius pasišaukė arčiau 
savo seserį ir jai tarė: “Aš pa
stebėjau tavo rašytuose man 
laiškuose, jog tavo rašysena yra 
labai stambi. Gal būt. jau nu
silpo regėjimas ir todėl tu pri
valai patikrinti akis pas gydy
toją”.

Su broliais ir seserimi buvo 
broliavaikis prel. Giambattista 
Roncalli. Bergamo kunigas, ku
rį popiežius tik praeitais metais 
pakėlė prelatu ir dvi vienuolės 
— brolių dukros.

Popiežius Jonas XXIII mirė 
tokioj aplinkoj, kuri savo pa
prastumu sudarė didelį skirtu
mą, palyginus su renesanso 
prabanga apaštališkuose rūmuo-

PREZIDEVTO KELIONĖ j EUROPĄ
Prezidentas Kennedy birželio 

20 turėjo išvykti j Europą. Ke
lionė dabar atidėta. Laikas ne
patogus. Romoje nėra popie
žiaus. nėra vyriausybės; Vokie
tijoje pereinamasis laikas nuo 
vieno kanclerio prie kito. Pran
cūzijos prezidentas nenumato
mas lankyti, nei Anglijos nūn. 
pirmininkas. Tad nėra prasmės 
nė keliauti Lauks, iki bus nau
jas popiežius ir nauja bent Ita
lijos vyriausybė birželio 30.

— Pakeitė politiką ir dėl 
Haiti. Nuo birželio 3 atnaujino 
diplomatinius santykius su Hai
ti diktatorium Duvalier. Ame
rikos atstovas buvo atšauktas, 
kai Duvalier ėmėsi antros pre

zidentavimo kadencijos. Dabar 
valstybės departamento spau
dos šefas paaiškino: esą santy
kių atnaujinimas nereiškia, kad 
Amerika pripažįsta Duvalier re
žimą. kuris yra priešingas kon
stitucijai; bet kadangi Duvalier 
nesirengia pasitraukti, tai prak
tiniais sumetimais geriau Ame
rikai turėti savo atstovą Haiti.

— Teletipas tarp Chruščio
vo ir Kennedy atsieis 200,000 
dol Iki Stockholmo nuties So
vietai.

— Kalifornijos technologijos 
institutas, ištyręs šviesos nuo 
Marso spindulius. pripažino, 
kad Marse turi būti vandens.

J. A. Petrauskas, tarybos narys dr. J. Jurkūnas ir S. Paltus.

L. VALIUKAS su jaunesnųjų narių grupe: iš k. i d. A. Markevičius, pirm. 
L. Valiukas, St. Kungys, I. Mažeikaitė ir R. Burcika. Nuotraukos L. Kan

iausko.
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I SIŲSKITE į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

; — gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei' Pa 
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU'

.Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės

i 3 - jose krautuvėse

I S. BECKENSTEIN, Ine. |
118-125 I3O ORCHARD STREET GR 5-4525

Cor DELANCY. NYC I

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEK M A I>I EN * Als 
IŠSKYRUS SĖSTADIEN'il’S, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK

L S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ua-Kiniška’

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų f I 
arba LND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Siaeet.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC
187 OKCHARD ST., N. Y. C. TeL GK 7-1130

_ DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP (f

200 Orchard St. Tel. AL 4-83 19 New York 2. N. Y. į

ILGO GROIIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

i

? 5.00 
10.00 
10.00 

.... 4.00 
$3.50 

. 5.00 
8.00 
4.50 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 

15.00
4.00 
5.00 
5.00

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės --------------
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 Įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) . .. 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00). 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ........
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ..............
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, Įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni ... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) .......... .........................................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka .............
Lithuanian, 2-speed record , course  ..........................................—.
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės -----------------------
Milžino paunksnė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai -------

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO A D .M I N ISTR ACIJ A
910 VVilloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50ę

DABAR JŪS

taip pat sutvar 
Sąjungos vaidon

artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga 
visus Sovietų 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Srr 
kite/skambinkite daugiausia patyri

ir biznio keliones j

:esnioms informacijoms rašy- 
m kelionių biurui Į R. Europą

COSMOS TRAVEL I1UREAU, Ine
45 W. 45 Street, New York 36. N. Y. • Tel. CIrcIe 5-7 '1

Coshigs Parccls Express Corporation
SSSR dalį.

ūminėms į bet kurią 
ed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
-------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA --------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupvsite nei per
kant kitur. Jūs galite gaut: ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kit ur. T >ė1 papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

BOSTON 18. Mass. — 271 Sha

CHICAGO 22. III. — 2222 W. Ch>cago Avenue .... 
CHICAGO 8. Iii. — 3212 So. Halstead Street .... 
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .... 
DETROIT. Mich. — 73C0 Michigan Avenue ... 
GRANO RAPIDS. Mich. — 606 Bridęe St., N.W. 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau

OI
CH

4-5456
3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068
6- 2674 
8-6966
5- 2737 
1-1068
1- 5355 
8 2256
7- 1575

C H 6-4724 233 8030
2- 4685
3- 0440
6- 2681
1- 2994 
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4610 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766
8- 2868

BR

TO

ES 
Rl

_________ _______ . ... GR
LOS ANGELES 22, Cahf. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 
LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ..................  EO
NEWARK 3. N. J. — 428 Sprmgfield Avenue ........... Bl

IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sormgficld Avė. . 
YOUNGSTOVVN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue

PATERSON 1. N. J. — 99 M.iin St 
PASSAIC. N. J. — 176 Markei St> .. G R
PMH ADFLPHIA 23. Pa. — 525 W Girard Avė. ... . pO 
PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E C-irson Street ......... HU
SAN FRANCISCO. Caiif. — 2076 Suttcr Street ..........
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ........................ PU
WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street SW
VINELAND, N.J. — W. Landi« Avė., Greek Orthodox Club Bldg.
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Užmirštas karalius
Kereliai, sakoma, dabar ne

populiarūs. Jie tebeviešpatau
ja lošimų kortose. Daug popu
liaresni ir galingesni diktato
riai. Jie lėmė ir tebelemia pas
kutiniųjų dešimtmečių mūsų 
gyvenimą-

Žmonija yra atsidūrusi 
keistam paradokse: demokrati
ja nuvertė karalių sostus, bet 
į juos įsėdo galvažudžiai. Eina 
įtempta ir atkakli kova, 
nereiškia, kad tarp karalių nė
ra buvę žudikų, bet tai rodo, 
kaip žmonėm yra sunku nusi- 
krat y t i tebepasikartojančios 
prievartos. Ar dera tada iš viso 
beprisiminti karalius, kai tebe- < 
kenčiame nuo jų iškamšų — 
savavalių diktatorių?

Istorija stato klausimą kitu 
kampu: ar ji prisimintina to
kia, kokia buvo, ar ne? Ar ji 
sudaro kokias nors atramas da
barties mūsų gyvenimui, ar ko 
pamoko, ar užmirština, nes 
ir praeityje būta prievartos, 
kraujo ir aitrios kovos? Mes gi 
norime taikiai, laisvai gyventi 

' ir žmoniškai demokratiškai 
tvarkytis. Ko tad galima iš is
torijos pasimokyti, jei yra pali
kes senas priežodis: historia ėst 
magistrą vitae — istorija yra 
gyvenimo mokytoja.

VISUO-

Dr. Jonas Basanavičius, pra
dėjęs leisti Aušrą (1883), pirma
me numeryje šūkiu parinko dar 
kitą posakį: homines historia- 
rum ignari sunt pueri. Vadi- n*U reikia, bet lietuvių
naši, kas istorijos įvykių nepa- menės ir jos vadov; 
žįsta, yra vaikai, nebrendėliai, 
neverti laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo. Mūsų tautinio at
gimimo veikėjai vedė į tą lais
vą gyvenimą, primindami Lie
tuvos praeities didžiuosius ku
nigaikščius, karalius ir kovoto
jus. Tai buvo praeities įkvėpi
mas. Kaip yra dabar?

ATOSTOGOS
Visų atostogos prabėga taip 

neapsakomai greitai, kad atro
do tik nepaprastai gražus sap
nas, kai pažvelgi atgalios. Bet 
tik laikas nusineša tas dienas, 
tik žmonės jose sutikti nėra 
niekuomet anksčiau matyti. 
Dėl to, reikia tikėti, jog nebu
vo sapnuota. Daug dalykų pa
prastai nutinka visai nelau
kiant ar nemėgiant pačiam die
nas paįvairinti.

Ir kadangi senokai nieko ne
pasakojau, norėčiau pakalbėti 
apie vieno žmogaus neseniai 
praėjusias atostogas, kurios bu
vo visai kitokios, negu buvo 
numatyta ar laukta. Nors kar
tais žmogus stengiasi eiti stip
riai atvertomis akimis, staiga 
kažkas pasimaišo skersai kelio, 
ir visą dienų bėgtį taip pasu
ka, kad tiesiog sunku patikėti, 
ar matai savomis akimis, ar re
gi miražą. Tuomet žmogus daž
niausiai klausia savęs, kodėl ir 
kaip tai galėjo atsilikti? Pana
šiai, gal būt, atrodė ir anam

Mindaugas nebuvo eilinis Lie
tuvos valdovas. Neeilinė yra ir 
šiemetinė jo sukaktis — 700 
metų nuo jo mirties. Jokia sa
ve gerbianti tauta ar valstybė 
tokios sukakties nepraleis pro 
akis ir nenuskandins dažnuose 
sidabriniuose jubiliejuose.

Lietuvių tautai svarbu dar 
tai, kad su Mindaugo sukakti
mi siejasi Lietuvos valstybės 

Tai jungimas ir augimas. Tos že
mės, kurias Mindaugas valdė 
rytuose, kaip Polockas ir Mins
kas, dar Muravjovo laikais bu
vo vadinamos lietuviškomis. 
Mums tai šiandien labai reikš
minga, kada kalte kalama, jog 
Lietuvos valstybę rusai ar gu
dai kūrė, bet ne lietuviai, užtat 
ir šiandien jie turi lenktis “vy
resniajam broliui”...

Tokia yra praeities pynė su 
dabartimi. 0 kaip mes tai į- 
vertiname? Kiek savo praeitį 
panaudojame kovai už 1; 
Tebekartojame keistenyb 
džiuojamės didžia praeitin 
ja nesiremiame savo kove 
šviesesnę ateitį.

*
Ateitininkai yra parod 

vyzdį. Nepaprastoje savo 
ferencijoje New Yorke : 
gė karaliaus Mindaugo 
jimą. Kur kiti minėjimai? 
ma, tai istorikų reikalas: , 
ri duoti straipsnių. Ne si

veiksnių pajudėjimo iš tj 
sustingimo. Istorikai mii 
nėruoš. Tai priklauso Ii 
kolonijom ir bendruom 
Arba tai bus padaryta ari 
pritaikyti mums aštrūs ž 
žmonės, kurie istorijos 
nesupranta, yra vaikai...

įvykių

B. Empakerytė-Lukoševičienė

žmogui, apie kurį panorėjau pa
pasakoti.

Pro lėktuvo langą ji žiūrėjo į 
debesis, kurie kartais rodės ži
lomis galvomis, ilgomis barz
domis, bestoviniuoją seniai- 
Kiek toliau — lyg avių ar kito
kių gyvulių būrys su dideliais 
ragais. Dar toliau — sniego 
kalnai, blizgą saulės spinduliuo
se. Ir nors buvo saulėta diena, 
lėktuvas lyg. paukštis- skrido 
per debesis, tik kartais išlįs
damas, tarsi apsižvalgyti ar pa
sitikrinti nuskristą tolį. Pasidai
ryti, ar tuo keliu skrenda, ku
riuo norėjo. Paskui vėl užmer
kia akis ir pasineria tuose 
baltuose snieginiuose kalnuose; 
kad toliau galėtų šuoliais bėg
ti į savo paskirtą nusileidimo 
vietą.

Kartais jai atrodė, kad galė
tų drąsiai išlipti iš lėktuvo, ir 
tie snieginiai kalnai nesudužtų, 
bet kiekvienas galėtų lengvais 
žingsniais, laisvai vaikščioti. 
Tik būtų kažkaip neramu, nes 
daugiau nieko aplink nesimaty

mų.

kon-

mine-

bus

Žvilgsnis
Sustodami ties Ateitininkų 

Federacijos nepaprastos konfe
rencijos paskaitom, matome, 
kad jos buvo skirtos dabarčiai 
nagrinėti. Iš tos dabarties pa
žinimo jau plaukė uždaviniai, 
kurie buvo paliesti ir formu
luoti atskirose sekcijose.

Bendros paskaitos buvo tik 
trys: dr. A. Sužiedėlio — šian
dieninė ateitininkų padėtis: dr. 
V. Vardžio — Ateitininkai ir 
Bažnyčia pokario metais (abi 
penktadienio vakare, birželio 
7); ir dr. V. Vyganto, Ateitinin
kų Federacijos generalinio sek
retoriaus, — veiklos metodai 
ir priemonės (šeštadienio ryte, 
birželio 8).

DABARTINĖ padėtis
Ateitininkų Federacija reng

damasi šiai nepaprastai konfe- 
rencijaį, dar kovo mėnesį bu
vo pasiuntusi kiekvienam atei
tininkui atsakyti plačią anketą. 
Anketos tikslas buvo surinkti 
konkrečius davinius apie dabar
tinę padėtį: ateitininkų šeimas, 
darbą, veiklą, mokslą ir t.t-

Tos anketos davinius, sugru
pavęs ir išanalizavęs, dr. A. 
Sužiedėlis ir pristatė konferen
cijai. Daviniai įdomūs visiems, 
nes juose atsispindi ir bendrai 
lietuviškos visuomenės veikla.

Anketos buvo pasiųstos per 
2000; atsakė 703, iš JAV 601, 
iš kitų kraštų 102. Atsakiusiųjų 
skaičius nėra mažas, nes apskri

tai žmonės nėra linkę atsakinė
ti tokio pobūdžio raštus. Iš at
sakiusiųjų buvo 416 sendrau
gių, 97 studentai, 190' mokslei
vių.

Didelė dalis atsakiusiųjų gy
vena didelėse lietuviškose ko
lonijose ir aktyviai dalyvauja 
lietuvių gyvenime. Didesnė pu
sė vyrų sendraugių ir trečdalis 
moterų paskutinių 5 metų lai
kotarpy yra ėję arba eina ku
rias nors pareigas kitose lietu
vių organizacijose. Maždaug du 
trečdaliai kas mėnesį ar daž
niau lanko lietuviškus parengi
mus. Lietuviškoms parapijoms 
priklauso arti 90 procentų.

Trim ketvirtadaliam į namus 
ateina du lietuviški laikraščiai 
ir bent trys lietuviški žurnalai. 
Arti pusės sendraugių per me
tus nupirko 10 ar daugiau lie
tuviškų knygų. Labiausiai ver
tinamos knygos: J. Girniaus— 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” ir 
J. Daumanto “Partizanai”.

Kalba šeimose vyrauja lie
tuviška. Studentai tarp savęs 
daugumoje kalbasi lietuviškai, 
gi moksleiviai — dviem kal
bom.

Studijuose vyrauja: vyruose 
— inžinerija (39 proc.), griež
tieji mokslai, komercija; mer
gaitėse — kalbos (29 proc), 
griežtieji mokslai, socialiniai, 
medicina.

Apie 43 proc. vyrų ir apie 
20 proc moterų dirba savo pro-

Lėktuvui išlindus iš debesų, 
apačioje matėsi mažučiai na
mai, tarsi nykštukų pasakose. 
Ir upių vagos, lyg kokie šipu
liai, suskaldė žemę į mažus ga
balus. Jai atrodė taip gera bū
ti čia, lėktuvo viduje, kol jis 
vėl atsitrenks į žemę, kol vėl 
bus galima tvirtai stoti ant ne
sijudinančios žemės. Rodės, 
šiuo momentu daugiau visai 
nieko nenorėtų nei nelauktų.

Ji skrido atostogų, kaip ir 
daugelis iš mūsų vasaros pra
džioje. Atostogos — tai geriau
sia proga ne tik aplankyti gi
mines ir pažįstamus, bet taip 
pat pamatyti dar nematytų vie
tų, aolankyti dar neregėtus že
mės kampelius, šių atostogų ji 
taio seniai laukė, nes tai buvo 
kažkas daugiau, negu būdavo 
numačiusi kiekvienais metais, 
Nors buvo susitarusios skristi 
su drauge, tačiau paskutinę aki
mirką taip išėjo, kad jos drau
gės šeimoje įsimaišė visai rim
ta liga ir draugę paliko namie. 
Ji negalėjo dėl to savo išsvajo
tų atostogų atsižadėti- Kas ga
lėtų užtikinti, kad kitais metais 
vėl kas nors neįvyks? Kitais 
metais gali kas nors įvykti net 
jos pačios namuose, o tuomet 
jau tikrai nebūtų įmanoma nie
kur išvažiuoti. Niekuomet ne
galima žinoti. ką ateinančioji 
diena atneš. Ar geras bus ryto
jus, ar norėsi susigrąžinti pra

į dabartį ir ateitį
fesijose. Uždarbio \ 
6,500 dol. Didžiausiose 
se suminimi siuntiniai į L 
vą.

Ar ateitininkais gali būti 
lietuviškai nekalbą? 
dauguma atsakė — ne.

Anketos daviniai rodo, 
ateitininkijos žmonės dar U__ 
ra stiprūs savo nusistatymuose 
aktyvūs lietuviškoje visuome 
nėję, ekonomiškai įsikūrę, pa 
jėgūs mokslu.

ATEITININKAI POKARIO 
METU

Dr. V. Vardys, gana plačiai 
išeidamas iš gilios i___
ryškino Bažnyčios santykius 
tautom ir valstybėm. Iš tos 
torijos matyti visuotinumo 
universalumo linkmė- Tai yi 
pabrėžė paskutinis pop. 
nas XXIII. Visuotinumo linki 
nėra palanki nei mažų tai 
individualybės puoselėjimui i._ 
juo labiau išeivijos kultūrinei 
veiklai. Pasaulio pilietis yra ne 
kokia fikcija, bet istorinės rai
dos linkmė.

čia ir kyla pagunda susijung
ti su kitais. Iš kitos pusės yra 
pavojus uždusti užsidaryme 
Tuos pavojus ir pagundas per 
gyvename ir šiame krašte- Atei
tininkijos bendruomeniškumas 
ir vieningumas gali sustiprinti 
atsparumą pagundai jungtis su 
kitais, gali išsaugoti* ir nuo pa
vojų uždusti uždarume.

ėjusią dieną? To nė vienas ne
galime žinoti. Ji visiems karto
davo: kas galima padaryti šian
dien, jokiu būdu negalima ati
dėti kitai dienai

Dabar ji sėdėjo viena lėktu
ve, laukdama pasirodant tolu
moje žemei Ji dairėsi iš van
dens išnyrant Bermudos salom- 
Tai buvo jos atostogų tikslas. 
Tai buvo ilgai laukta diena. Nie
kas, niekas negalėjo jai sutruk
dyti sulaukti šios dienos.

Kad nebūtų per daug nuobo
du keliauti, su savimi pasiėmė 
iš namų keletą neperskaitytų 
žurnalų. Juos gaudavo regulia
riai, bet besirengdama atosto
gom neturėjo kada perskaityti. 
Jų taip greitai ir tiek daug su
sirenka namuose, kad kartais 
būna visa krūva, ši kelionė bu
vo gera proga juos bent per- 
skleisti.

Beskaitydama nei nepajuto, 
kaip kelionė pamažu baigėsi. 
Žvelgus pro langą, apačioje pa
matė išsimėčiusias mažas saliu- 
kes, kurios sudarė vieną žemės 
sklypą. Jis atrodė toks mažas, 
kad, lėktuvui neužteks vietos 
nutūpti. Visi keleiviai pradėjo 
garsiau kalbėti ir žiūrėti pro 
langus. Visi laukė tos minutės, 
kada galės iš šio plieninio 
paukščio išlipti ir tvirtai atsis
toti ant žemės. Vis tik žemė vi
sus labiau traukė. Gal būt, 
žemėje gimusius, ji visus prie 
savęs traukia, lyg motina vai

kus. Gal dėl to, kitur visuomet 
jaučiamės ne tiek saugūs.

Staiga lėktuvas lyg kiek pri
stojo, tarsi galvą purtydamas 
arklys apsidairė, o paskui tie
siu šuoliu pasuko žemyn. Ir kai 
atsitrenkė, nors veik nejaučia
mai, visi keleiviai tarsi atsidu
so ir veidai pralinksmėjo, lyg 
jie būtų skridę ne į svetimą ir 
nepažįstamą salą, bet į seniai 
išsvajotus ir lauktus namus

Ji jautėsi atlikusi didelį dar
bą, galėjusi bent perversti tuos 
visus iš namų pasiimtus žurna
lus, ir dabar čia palikt. Jai dau
giau jie nebuvo reikalingi. Pa
galiau, pagalvojo, kad jais galės 
pasinaudoti dar kitas čia nuo
bodžiaująs žmogus. Atsikelda
ma jų su savim nesinešė. Pali
ko, kur sėdėjo.

Išlipus skubėjo eiti, nors čia 
ir niekas nelaukė. Joks pažįs
tamas veidas. Atostogos taip 
greitai bėga, kad reikia skubė
ti. Reikia skubėti kiek galima 
daugiau pamatyti. Reikia sku- 

■ bėti gyventi.. ■ Kiekviena die
na prabėga nesugražinamai, ir 
nors būna atostogos.

Pirmiausia reikėjo jai sutvar
kyti grįžimo reikalus, kad pasi
keitus skridimo laikui, žinotų 
kur pranešti.’ Seniai tai laikė 
atmintyje, kad kartais nepa
mirštų, pamačiusi šį naują kraš
tą. Nepamirštų nė tada, kai rei
kės grįžti namo. Ir tai nebus už-

DR. V. VYGANTAS, generalinis sekretorius, skaito pasita.tų Aieuunnkų 
Federacijos nepparastos konferencijos metu. Nuotr. V. Maželio.
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VEIKLOS METODAI

Veiklos metodus ir priemo
nes, prisiderindamas prie aplin
kos, nagrinėjo savo paskaito
je dr. V.« Vygantas. Iš vienos 
pusės jis palietė lietuvišką cha
rakterį, iš kitos — gyvenamo
jo krašto dinamiką bei naujus 
reikalavimus. Lietuviai linkę 
per daug svajoti, mistifikuoti, 
teorizuoti ir dogmatizuoti. Per 
daug tiki žodžiu, per maža dė
mesio skiria veiklai. Per daug 
pasinešę į bendrybes ir stokoja

Prelegentas pabrėžė, kad atei

ALTO PRANEŠIMAS
Birželio 7 Chicagoje, 
ure, (6818 So. Westem

Alto 
Avė.) 

įvyko Alto Valdybos posėdis. 
Dalyvavo E. Bartkus, T. Blin- 
strubas, dr K. Drangelis, dr. 
P. Grigaitis, A. Rudis, L. ši
mutis ir J. Talalas- Pirmininka
vo L. Šimutis, sekretoriavo J. 
Talalas. Išklausyta L. šimučio, 
dr. P. Grigaičio ir A. Rudžio 
pranešimų iš jų lankymosi ge- 

daugelio.dienų, bet čia pat už 
vienos savaitės. Sutvarkiusi vi
sus tuos reikalus ir palikusi ten 
savo adresą, ji skubėjo pasinau
doti kiekviena savo atostogų 
minute.

O laikas Čia bėga greitai, šio
je gražioje saloje, su žydinčio
mis oleandromis pakelėse, su 
palmėmis ir kaktusais jūros 
krante. Ji žiūrėjo į tą žieduose 
paskendusią salą ir viena sau 
galvojo: jeigu rojus buvo labai 
gražus, kaip sakoma, tuo metu, 
kai išvarytas Adomas su Ieva, 
jis tikrai negalėjo gražiau atro
dyti už šią žydinčią salą. Ir va
žiuodama j savo apsistojimo vie
tą, ji žiūrėjo išplėtusi akis į 
tuos visus žiedus, į tą įvairią 
šiltų ir šaltų kraštų augmeniją, 
ir viena sau galvojo: kaip gai
la, kad draugė negalėjo atva
žiuoti ir to viso matyti. Kaip 
gaila, kad šiuo metu negali pa
sidalinti su nieku kitu savomis 
mintimis, kad gali gėrėtis šiuo 
grožiu tik viena. O vienai tas 
grožis nėra tikras grožis. Jis 
pasidaro dar gražesnis, kuomet 
gali juo dalintis su kitu žmo
gumi. Tuomet tik pajunti tik
rą gyvenimo grožį. Ji norėjo 
pamatyti visa, kas tik galima 
šiame mažame žemės kampely
je per šią vieną savaitę, ne
manydama, kad kada nors dar 
galės čia apsilankyti. Norėjo sa
vo vaizduotėje išsivežti pilną 
vaizdą.

(Bus daugiau) 

tininkija savo organizacijų vei
kloje turi pasirinkti tarnavimą 
vietoje vadovavimo, judėjimą, 
vietoje “vidutiniškumo”, klau
simų kėlimą vietoje klaidos bai
mės, ne Lietuvos atitrauktą tei
gimą, bet jos lyginimą su gy
venamuoju kraštu. Iki šiol la
biausiai ateitininkams trūkę ir 
bendravimo.

DARBAI SSKCIJOSc
Konferencijos metu vyko 

keturios sekcijos ir kapelionų 
pasitarimas. Kaip buvo Darbi
ninke minėta, sekcijose palies- 

(-nukelta i 4 psl.)

gūžės 28 Washington, kur da
lyvavo bendram pabaltiečių ko
miteto posėdyje ir taip pat 
TA V Informaoijcs Agentūros 
direktoriaus E. Murrow pager
bime Mayflower viešbutyje.

Eklausytas Alto vedėjo ir 
finansų sekretoriaus J. Talalo 
pranešimas apie piniginį stovį 
ir kitus atliktus ir bėgamuosius 
darbus. Nutarta papildyti Alto
valdybą šiai kadencijai vienuo
liktuoju nariu ir į vakuojančią 
vietą pakviesti lietuvių Studen
tų Sąjungos pristatytą narį To
mą Remeikį.

. Išklausytas komisijos pirmi
ninko dr. E. Drangelio praneši
mas apie Sviesos-Santaros Fe
deracijos prašymą įstoti Alto 
sudėtin, kaip kultūrinę organi
zaciją su 3 atstovais. Aptarta 
pasiruošimai Pavergtųjų Tau
tų minėjimui ir aptarti busimo
jo Alto suvažiavimo reikalai

Iš JAV kongreso spaustuvės 
gauta tūkstantis egzempliorių 
brošiūrų Vasario 16 d. minėji
mo. Prie kiekvienos brošiūros 
yra kongresmano D.J. Flood 
laiškas lietuviams, kur paaiški
nama, jog dedamos pastangos 
pravesti rezoliuciją H. Res. 14, 
pagal kurią prie Atstovų Rūmų 
būtų sudarytas specialus komi
tetas Pavergtoms Tautoms.' Ko
miteto sudarymo pagreitinimui 
kongresm. D.J. Flood prašo:
1. rašyti laiškus Hon. Howard 
W. Smith, Chairman. Commit- 
tee on Rules. House of Repre- 
sentatives, Washington 25, D.C.
2) laiško nuoraša tuo pat adre
su pasiųsti Hon. D J. Flood ži
niai, 3 prašyti savo distrikto 
kongresmano įteikti panašią re
zoliuciją.

Gautosios brošiūros su minė
tais laiškais yra išplatintos per 
kolonijas veikėjų tarpe. Prašo
me visų, kiek galima, daugiau 
tokių laiškų paragyti.

Alto Biuras
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Pašventinta koplyčia Brbcktone Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimas

Birželio 8 Nukryžiuotojo Jė
zaus vienuolyne Brocktone bu
vo didelės iškilmės — tą die
ną Bostono kardinolas Richard
J. Cushing pašventino vienuo
lyno naują koplyčią.

šventinimo iškilmėse dalyva
vo 45 seselės (ją tarpe šv. Ka
zimiero seserys iš Worcester, 
Mass., Nekalto Prasidėjimo iš 
Putnam, Conn.), 43 kunigai: 
prel. Pr. Juras, prel. Pr. Vir- 
mauskis, prel. Bolevičius, prel.
K. Vasys, kapel. kun. J. Švag- 
ždys, kapel. kun. B. Zdanavi
čius iš Elmhursto, Pa., kun. A. 
Baltrašūnas iš Cambridge, Mass 
kun. A. Arbačinskas iš Nor- 
wood, Mass., kun. J. žuroms- 
kis, kun. A. Kontautas, kun. A; 
Janiūnas, kun. A. Kneižys, kun. 
Al. Klimas, kun- M. Vembrė, 
kun. P. Šakalys, kun. S. Saulė- 
nas, kun. V. Martinkus, kun. J. 
Augūnas (motinos Cecilijos bro
lis) kun. P. Remeikis, kun. A. 
Jurgelaitis, kun. B. Gauronskis, 
kun. J- Vilčiauskas, kun. K. 
Balčys ir visa eilė amerikiečių 
kunigų.

Dar iš vakaro vysk. Th. Ri- 
ley pašventino altorių ir staci
jas, kad sutrumpintų šeštadie
nio apeigas. Kardinolas Richard 
J. Cushing pašventino kertini 
akmenį ir įdėjo užcinuotą dė
žutę su dokumentais. Motina 
Cecilija su savo pagelbininkėm 
įmūrijo akmenį, kuriame iškal
ti 1963 metai.

Mišias aukojo kard. R.J. Cu
shing. Lietuvišką pamokslą 
prieš mišias pasakė kun. A. 
Kontautas. seselių rėmėjų pir
mininkas; po mišių — pats kar
dinolas. Jis prisiminė, kaip se
selės prieš 18 metų perkėlė į 

BROCKTON, MASS. Bostono kardinolas R. J. Cushing vyskta šventinti 
koplyčios.

NAUJOJI seserų koplyčia. Nuotraukos P. Plikšnio.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

I • Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2
! • Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų

• Vadovauja ontyrę vadovai
l • Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.

• Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo- 
• niai šiltu jūros vandeniu.

Franciscan Monastcry, Kennebunkport, Maine — Tel. 207MOrth 7-2011

• Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. I pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
kitais draugais bei pažįstamais.

• Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

Brocktoną savo motinišką na
mą ir kaip buvo sumanyta 
statyti šią koplyčią.

Koplyčios architektas yra Da- 
vid Shields, kontraktorius John 
J- Poyers, vitražai — Jacųue 
Duval, didžiojo altoriaus kry
žius — A. DaPrato.

Koplyčia yra didelė, turi 300 
sėdimų vietų. Didžiajame alto- 
je yra kryžius, o palubėje ka
bo didelis erškėčių vainikas. 
Erškėčių vainiko motyvai puo
šia ir žibintus. Dar bus įreng
ta Skausmo ir Meilės Marijos

Iš Australijos lietuvių veiklos
Baigėsi gegužės mėn. Koks 

buvo mielas, gražus pavasaris 
Lietuvoje- Prisimindamas jau
nais žaliais lapais ir žiedais pa
sipuošusius sodus ir laukus, 
sieloje pajunti kažką, ko žo
džiais išsakyti negali. Tą jaus
mą dar pagilina gyvenimas vi
sai kitokiose gamtos sąlygose. 
Gegužis Australijoje ne pavasa
ris, o ruduo. Saulė, kuri vasarą 
įkyriai kaitina, mažai besirodo, 
o lietaus, kurio mėnesiais ne
būna prapliumpa kibirais. Gam
ta po vasaros karščių atgyja, 
laukai sužaliuoja. Gi lietuvio 
sieloje — ruduo. Pavasaris tik 
pavergtoje tėvynėje.

Adelaidės lietuvės Katalikės 
moterys nepasidavė rudens 
nostalgijai. Jos gegužės 25 
Lietuvių Katalikų Centro salė
je suruošė linksmą žodžio ir 
meliodijų šiupinį. Programą, 
nepagailėdamas sveiko humoro, 
pravedė Leonas Gerulaitis.

Programoje pasirodė jauni 
akordionistai L. Vasiliūnas ir 
Jasiūnaitė, jauna pianistė Ne- 

altorius (Evangelijos pusėje) ir 
šv. Juozapo Darbininko alto
rius — kitoje pusėje. Vitražai 
vaizduoja šv.Rožančiaus paslap
tis.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolynas yra įkurtas T. Al
fonso Urbanavičiaus 1924 m. 
Į Brocktoną persikėlė 1945. Se
selės turi senelių prieglaudą, 
kurioje gyvena 22 seneliai, tu
ri akademiją, kurioje šiais me
tais mokosi apie 40 mokinių. 
Kitiems metams jau turi 60 
kandidačių. M. Kas.

mira Masiulytė (labai didelę pa
žangą padariusi muzikos mene) 
piano solo išpildė Delibea-Ma- 
zurka ir Mazarski-Romansas ir 
labai gražiai akomponavo dai
nuojant solistei Z. Janonienei, 
kuri išpildė Pjaun’ broliukai — 
liaudies daina, Vai gražu, gra
žu — A. Kačanausko, Palaimą 
Schuberto ir Skausmo išsaky
mas — Maleshin. Jaunoji žo
džio menininkė Dalia Viliū- 
naitė gražiai padeklamavo A. 
Giedriaus pasakėčią Karalius 
žvalgyboje-

Choras Lituania, vadovauja
mas muz. V. Šimkaus padaina
vo J. švedo Linelį raunu, J. 
Naujalio — Burtai, J. Neįma
no — Pasisėjau žalią rūtą, ir 
už Matučius — Šią naktelę. 
Choras Lietuvių Kat. Centro sa
lėje dainavo pirmą kartą. Pasi
rodė, kad salė labai tinka kon
certams. Puikus rezonansas.

žodžio menininkų su savo 
kūryba pasirodė: Pr. Pusdeš- 
ris — Gražios apylinkės (saty
ra iš Australijos lietuvių gyve
nimo), V. Baltutis — politika, 
Negavęs kas pakeistų darbe 
(miesto autobuso šoferis), L. 
Pakalnis su savo linksma kūry
ba negalėjo dalyvauti.

Publikos, buvo nemažai, ta
čiau salėje dar buvo tuščių vie
tų. Tai atsitiko dėl blogo oro- 
Visą dieną lijo, ir gal kiek dėl 
to, kad AL. Studentų S-ga tą 
pat dieną, lietuvių namuose su
rengė balių, kuris, pagal paren
gimų kalendorių, turėjo įvykti 
tik birželio 8. Apylinkės valdy
ba. susitarusi su organizacijų 
atstovais, kiekvienais metais 
nustato parengimų kalendorių 
ir viešai paskelbia. Kas kaltas 
dėl šio sutapimo?

Po programos valgykloje bu
vo suneštinės kat. moterų ir 
parapijos komiteto vaišės — 
vakarienė ir šokiai.

V. Jankauskas.

Cleveland, Ohio
Nauji akademikai lietuviai

Šiemet baigė akademines stu
dijas šie lietuviai: Vida Augu
lytė — Western Reserve mate
matiką. Saulius Abraitis — 
Western Reserve literatūrą, Do
natas Iešmantą — Fenn Colle- 
ge inžineriją. Viktoras įlen
da — Case Institute elektro
niką. Jūra Gailiušytė —Notre 
Dame College — fiziką. Rita 
Galinytė — Western Reserve 
fiziką. Jolita Kavaliūnaitė-Wes- 
tern Reserve prancūzų kalbą. 
Vytautas Malcanas — Fenn 
College inžineriją. Adas Malė- 
nas — Fenn College sociologi-

DR. A. DAMUSIS, Ateitininkų Federacijos Tarybos pirmininkas, sekcijų 
pasitarime prašo balso. Nuotr. V. Maželio.

ŽVILGSNIS J DABARTĮ IR ATEITI
(atkelta iš 3 psl.j

ta: organizacijos sudėtis, veiks
niai. visuomeninis reiškimasis, 
programinės gairės. Sekcijose 
buvo trumpai referuojama iš 
anksto numatytu klausimu, pas
kui buvo viešos diskusijos. Su
rinkta daugelio pasisakymų i-
vairiais aktualiais organizaci
niais bei visuomeniniais klausi
mais.

Diskusijose buvo gera, kad 
aktyviai Įsitraukė jaunimas. 
Jis ir referavo, ir formulavo, ir 
kėlė klausimus. Nesibijota pa
liesti nei aštrių bei deginančių 
klausimų, bet ir tais momen
tais buvo išlaikyta konferenci
jos darni nuotaika ir darbin
gumas.

Sekcijose klausimų paliesta 
labai daug. Čia nebūtų įmano
ma visko apimti. Padaryti 
sprendimai yra patekę į rezo
liucijas. Jų rėmuose bus sura
šyta konferencijos deklaracija, 
kaip konferencija pageidavo.

RYŠYS SU TAUTA
Iškelti klausimai ir įvairūs 

pasisakymai rodė, kaip ateiti- 
ninkija sielojasi savo tautos 
problemoms, sielojasi visi — 
vyresnieji ir jaunesnieji. Skir
tumas tik tas. kad jaunimas, 
kaip Įprasta, parodė daugiau 
entuziazmo ir nuosaikumo aš
triais klausimais.

Ateitininkijos gyvą ryšį su 
tauta labai išryškino Ateitinin
kų Federacijos tarybos pirmi
ninko dr. Adolfo Damušio žo
dis per iškilmingus (birželio 8>. 
pietus. Jis prisiminė, kokiom 
aplinkybėm ateitininkai kūrėsi 

ją ir Romas Sakalas — Wes- 
tern Reserve biologiją.

Vyrai vyks atlikti karinę prie 
vole, nes daugumas baigia aka
demines studijas dar be jos. 
Linkime jauniesiems gyvenime 
sėkmės — išlikti tokiais idea
liais, kokiais dabar esate.

IG. M. 

ir kaip jie Įsijungė i nepriklau
somos valstybės kūrimą, ką jie 
nuveikė savo valstybėje ir kaip 
pasitiko sunkias okupacijas. Pri 
siminė ir žuvusius ateitinin
kus, partizanų vadus, jų taurų 
idealizmą ir didelę savo kraš
to meilę.

hROGRAMŲ sekcijos prezidiumas. Iš k. j d. Kun. St. Yla, A. Skrupskelienč, kun. G. Kijauskas, S. J.
Nuctr. V. Maželio.

KAS DISKRIMINUOJAMAS?
IGNAS MALĖNAS

Šiuo metu tapęs aktualus dis
kriminacijos klausimas. Jis yra 
ypač opus palietus juodukus. 
Jeigu kur nors nepatenkin
si juoduko klausimo, tai pras
tai — gali būti apkaltintas dis- 
kriminatorium. O juodukas ši
tai pajutęs, dar aukščiau galvą 
kelia, kad jis būtų bent visų 
pastebimas, o nesivaržo ir pa
niekinamojo žodžio interesan
tui atsilyginti. Juodukai darosi 
visiškai nesušnekami, bet jie 
jaučia, kad taip jie išlošia, dau
giau laimi.

Tuose miestų rajonuose, ku
riuose jie gyvena ir iš kurių 
plečiasi, gyvenamieji namai Pa
piginami. nes baltieji nuo jų 
bėga, parduodami namus pus
dykiai. As pats tai esu pergy
venęs. ir visą patyręs savo 
kailiu.

Užėmė rajono didesnę dalį, 
jie tuojau išlaužo, išvarto tvo
ras ir ima gyventi “bendruo
meniniu" būdu. Vaikai niekeno 
nevaldomi, pusę gyvenimo pra
leidžia ant stogų, ant išlikusių

KOMITETAI — KOMISIJOS

1. Atskira vyriausioji PLB 
seimui ruošti komisija nesuda
roma. Visą paruošimo darbą 
atlieka ir atsakomybę pasiima 
tiesiog pati PLB Valdyba.

2. Lietuviškajai ir angliška- 
jai spaudai apie seimą infor
muoti sudaroma PLB seimo in
formacinė komisija šios sudė
ties: pirm. A. Rinkūnas, nariai 
— Pr. Alšėnas. V. Kastytis, 
Šernaitė-Mikeljohn. Komisija 
teiks spaudai neperiodinę infor
maciją. Adresas 941 Duodas 
Str.. W„ Toronto, Ont-, Cana- 
da.

3. Meno parodai ruošti ko
misija jau ankščiau sudaryta 
tokios sudėties; pirm. dail. T. 
Valius, sekr. skulpt. E. Docie- 
nė. nariai — dail. J. Bakis, 
DAIL. V. Bričkus, dail. J. Račk

V. Bričkus, dail J. Račkus. 
arch. V. Banelis ir inž. E- Ciu- 
plinskas, atstovaująs PLB Val
dybą. Visais šios komisijos rei
kalais kreiptis i sekretorę adre
su: 10 Emery Circle, Toronto. 
Ont. Canada.

4. Seimo susipažinimo pobū
vį ruošia Toronto apylinkės 
valdyba, vadovauja dr. J. Ma- 
tulionytė. Pobūvis Įvyks ketvir
tadieni, rugpiūčio 29, vakare, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

5. Plataus masto lietuviškam 
pobūviui, kuris Įvyks šeštadie
nį. rugpiūčio 31, vakare Club 
Kingsvvay salėse, organizuoti 
sudaryta komisija iš F. Sen
kaus, J.R. Simanavičiaus ir J. 
Matulionio, kaip PLB atstovo.

Sekmadienio, rugsėjo 1, kon
certą, kuris įvyks reprezentaci
nėje O'Keefe salėje organizuo
ja, kitų padedamas, muz. St- 
Gailevičius.

medelių. Laikosi principo — 
“kas tavo, tai ir mano”, o jei
gu to nenori, tai ginkis ir tver- 
kis tvoromis, per kurias nega
lima būtų perlipti, šaligatvių 
nepripažįsta — eina, kur tik į- 
manoma praeiti. Gatvėse mėto
mi įvairūs popieriai ir kitokios 
šiukšlės- Veja, esanti prie ša
ligatvių. tuojau virsta plačia 
gatve. lempos gatvėse numu-
šamos. kad stotis-miesto židy- 
ba vos spėja jas dėti. Ne tiek 
judriose gatvėse ištisas dienas 
jaunimas žaidžia baisbola ar 
futbolą rėkaudamas ir stumdy-

1 Vasaros atostogas j
praleisti O. ir P. LAMAI ; 

maloniai kviečia visus į jų vasarnami ;
ASBURY PARK. N. J

Jaukūs, su privačiais dušais ir kitais :
patogumais kambariai, netoli pajūrio.
PraSome dėl kambarių susitarti ift anksto.

4th Avenuc, Asbury Park, N. J. • Tel. PR 6-9783 i

7. Iškilmingą sekmadienio 
banketą suvažiavimo uždarymo 
proga Prisikėlimo parapijos sa
lėje organizuoja Toronto apylin 
kės valdyba.

8. Sporto varžybomis rūpina
si J. Gustaitis.

9. Literatūros vakarą, kuris 
Įvyks penktadienio vakare, or
ganizuoja Liet. Rašytojų Drau
gija, vad. B. Brazdžionio. Muzi
kinę šio vakaro dalį išpildys 
pianistas Andrius Kuprevičius.

SEIMO DALYVIAI
Remdamasi PLB statutu, Val

dyba yra nustačiusi paskiriem 
kraštam tokį atstovų skaičių: 
Argentina — 4, Australija —6, 
Austrija — 1, Belgija — 1, 
Brazilija — 5, Kanada — 15, 
Danija — 1, Anglija — 3, JAV
— 41, Italija — 1, Kolumbija
— 1, Prancūzija — 1, Švedi
ja — 1, Šveicarija — 1, Ve- 
necuela — 3, Vak. Vokietija— 
6, N. Zelandija — 1.

Skaičiaus nustatymo pagrin
du imta pereito seimo prakti
ka. Be to. atsižvelgta į atski
rų kraštų bendruomenių akty
vumą. Siūlymas nustatyti atsto
vų proporciją pagal balsuotojų 
skaičių Valdybai pasirodė ne
priimtinas, nes PLB nariai yra 
visi lietuviai, taigi ir tie, kurie 
nebalsuoja. Balsuotojų kriteri- 
jumas paverstų bendruomenę į 
paprastą organizaciją.

Džiugu konstantuoti, kad 
jau pasižadėjo seime dalyvauti 
10 atstovų iš tolimųjų kraštų: 
po vieną iš Australijos, Brazi
lijos, Anglijos ir Italijos, po 
tris iš Venecuelos ir Vak. Vo
kietijos.

Kraštų atstovavimo per an
trininkus PLB konstitucija ne
numato.

damas bei užgauliuodamas pra
eivius. Beveik kiekviename na
me per dienas pešasi ir šūkau
ja moterys, vyrai, ypač penk
tadienio ir šeštadienio vakarais 
ir naktimis, prisigėrę, ramiem 
gyventojam neduoda ramybės.

Kas tokiu atveju kaltas — 
juodieji, kurie gyvena pusiau 
laukinį gyvenimą 'bent aiški jų 
daugumai, ar baltieji, kurie to
kio gyvenimo jau nenori ir lin
kę gyventi kaip civilizuoti žmo
nės. ar valdžia, kuri nori jung
ti, kas dar yra stipriai išskirta-’

Aš manau, čia nukenčia bal
tieji, nes jie yra diskriminoja- 
mi, kad verčiami gyventi aiš
kiai pusiau laukinio gyvenimo 
formomis.
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PREL. J. KONČIUS. Nuotr. V. Maželio.

LAISVES KOVOTOJUI 80 METU

bir-
Jau 
to- 
ka-

Ką Balio pirmininkas veikia Floridoje
Balfo pirmininkas prel. J. 

Končius jau kuris laikas gyve
na Miami, Fla. Iš ten kartas 
nuo karto atvyksta Balfo reika
lais į New Yorka. dalyvauja 
Balfo direktorių suvažiavimuo
se bei pasitarimuose.

Įsikūręs Floridoje, jis savo 
laiką skiria mokslui ir visuo
meninei lietuviškai veiklai.

Pasinėręs praeitin
Šiuo metu jis rašo angliškai 

veikalą apie Vytauto Didžiojo 
laikus. Darba pradėjo prieš 30 
metų, bet jį nutraukė skubūs 
ir svarbūs labdaros rūpesčiai. 
Šalia to. jis yra vienas iš tų, 
kurie pasiryžo parašyti Ameri
kos lietuvių katalikų istoriją. 
Apsiėmė rašyti apie geriausiai 
pažįstamus laikus, apie Alto ir 
Balfo įsikūrimą ir jo veiklą. Ra
šo dar ir Kunigų Vienybės is
toriją. kurios dalį spausdino 
“Lux Christi" žurnale.

Lietuviška sodyba
Jau buvo skelbta spaudoje, 

kad prel. J. Končius ieško lie
tuviškai sodybai vietos. Aplan
kė visą Floridą, susipažino su 
sąlygomis, surinko žinias apie 
žemės pardavimą- Floridos ry
tuose ir vakaruose, prie Meksi
kos įlankos, prie Atlanto. Su
rinktus davinius persiuntė sta
tybininkui Valerijonui Šimkui į 
Chicagą, kad jis supažindintų 
Chicagos bankininkus ir preky
bininkus. verslininkus. Prel J. 
Končius siūlo organizuotai už
pirkti didelius žemės plotus ir 
vėliau lietuviams juos pardavi
nėti mažesniais sklypais. Tuo 
būdu ir žemės užpirkėjai pa
sidarytų pelno ir kartu įsikurtų 
lietuviška sodyba Didžiosios A- 
merikos bendrovės, kaip Gra
ne. General Electric ir kitos 
yra užpirkusios po keliasdešimt 
tūkstančių akrų žemės. Kaip 
teko patirti, per kelerius pas-

kutinius metus ta žemė dvigu
bai ir net trigubai pabrango. 
Tad ir kilo mintis prel. J. Kon
čiui. kad taip pasipelnyti gali 
ir lietuviai.

Seneliu prieglauda
Senelių prieglaudos steigi

mas labiausiai rūpi prel. J. 
Končiui. Tokia sodyba — prie
glauda numatoma steigti Atlan
to pakraštyje, kur nors tarp 
Miami ir Fort Pierce. Nori i- 
gyti 10-20 akrų žemės plotą. 
Rytinis Floridos pakraštys lie
tuvių labiau mėgstamas, labiau 
lankomas atostogų metu. Be to. 
rytinis pakraštys turi ir geres
ni susisiekimą su visa Ameri
ka. Į rytinę Floridą atvažiuoja 
lietuvių iš Illinois. Pennsylvani- 
jos. N. Anglijos. Ohio. New 
Yorko ir kitų artimesnių vietų. 
Jie visi pravažiuodami galėtų 
sodybą aplankyti.

Sion sodybon — prieglaudon 
numatoma priimti ne tik sene
lius pasauliečius, bet ir kuni
gus. Atvykusiųjų po antrojo pa
saulinio karo kunigų padėtis 
yra gana sunki- Daugumoje nė
ra Amerikos vyskupijose inkar- 
dinuoti. Senatvėje ir ligoje nė
ra. kas juos globotų.

Sodyba bus seselių nuosavy
bė. o direktoriatas bus sudary
tas iš dvasiškių ir pasauliečiu.

Prel. J. Končiaus jau yra 
numatęs bent kelis tokius plo
tus. kur būtų galima įkurti se
nelių sodybą. Parinkti plotai 
yra apie 2-3 mylias nuo jūros, 
arti krautuvių ir pašto. Taip 
pat prel. Končius numatė gera
dari. kuris nupirktų žemę ir ją 
padovanotų seselėms. Šią vasa
ra jie numato aplankyti lietu
viškas kolonijas ir tuo klausi
mu plačiau išsikalbėti. Taip pat 
tikisi surasti seseles, kurios su
tiktų apsiimti tvarkyti prieglau
dos sodybą. (I.V.)

Kas gyvena Los Angeles 
mieste arčiau šy. Kazimiero 
bažnyčios, neretai mato praei
nantį senyvo amžiaus, bet dar 
žengiantį tvirtu žingsniu kuni
gą, kartais einantį gatve, ve
dančia į pakilią kalvą, kokių to
je apylinkėje nemažai. Tai kan. 
Antanas Steponaitis, kuris 
želio 15 sulaukė 80 metų, 
nedaug savo tarpe turime 
kio amžiaus veikėjų, kurie
daise dirbo, kad Lietuva būtų 
laisva.

Sukaktuvininkas kan. A. Ste
ponaitis yra kilęs iš gausios vi
dutinių ūkininkų šeimos Mari
jampolės apyl.. Triobiškių kai
mo- Si šeima davė žymų kata
likų veikėją, gimnazijos moky
toją Jurgį, deja, jaunystėje 
džiovos palaužtą. Jubiliatas 
1908 gavo kunigo šventinimus 
ir buvo keletą metų vikaru 
Igliaukos ir Liudvinavo parapi
jose. Prieš I pasaulinį karą ry
žosi vykti į užsienį siekti toli
mesnio mokslo. Daug to meto 
jaunuolių, ypač jaunų kunigų, 
traukė Šveicarijos Friburgan. 
Šveicarijos aukšti kalnai ir svei
kas klimatas daug ką traukė ir 
sustiprinti sveikatai. Įsirašęs 
Friburgo unicersitetan studijų 
ilgai negalėjo tęsti, nes didžio
jo karo eiga iškėlė svarbių lie
tuvių 
kė į 
metu 
nyje. 
ponaitis nedelsdamas įsijun
gia į šį darbą, daugiausia pasi
imdamas labdarybės ir infor
macijos darbus. Labai daug nu
veikė. rūpindamasis lietuviais 
belaisviais Vokietijoje.

Praėjusiais metais mirus Va
sario 16 akto signatarui prof. 
Mykolui Biržiškai, jubiliatas 
viena proga smulkiai nupasa
kojo savo apsilankymą 1917 
konferencijoj Vilniuje ir susiti
kimą su velioniu M. Biržiška ir 
kitais Valstybės Tarybos na
riais.

Pertrauktas studijas baigęs 
1921 filosofijos licenciato laips
niu ir grįžęs Lietuvon, dirbo 
Vilkaviškio vyskupijos kurioje 
sekretorium, kancleriu ir kata
likų akcijos direktorium. 1925 
-26 lankėsi Amerikoje, kur lie
tuvių kolonijose surinko 20 
tūkstančių dolerių naujai stato
mai Vilkaviškio kunigų semina
rijai. 1940 bolševikų okupaci
ja rado jį Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo kapeliono pareigo-

tautos reikalų — pašau- 
darba nelabai gausią tuo 
lietuvių studentiją užsie- 
Jaunas kun. Antanas Ste- 

nedelsdamas

se. o 1944 apleisdamas Lietu
vą buvo Kybartų parapijos kle
bonu.
Išvargęs kartu su savo tau
tiečiais karo meto ir pokario 
laikotarpio sunkumus 1950 at
vyko į Amerika, čia jautriai 
jubiliatas pastebi savo prisimi
nimuose skirtumą, kaip jis bu
vo sutinkamas lietuviškų para
pijų klebonijose Kai pirmu 
kartu lankėsi kaip svečias, jau
tęs paslaugumą ir šilumą. Ku
nigai mielai pribūdavę. padūda
vę kiek 
gretimą 
atvykęs, 
pajutęs 
Kunigai
tūresni bei atsargesni, nes šiuo 

buvęs jau nebe sve- 
bet tarsi koks pabėgėlis, 

; pastovesnės

galėdami, pavėžėdavę i 
koloniją. Antru kartu 
būdamas išvietintas. 

dvelktelėjusią vėsuma, 
klebonijose rodėsi san-

kartu 
čias, 1 
ieškąs 
dos . . .

Teko 
glausti 
rijos vyskupijoj, 
veno Los Angeles šv. Kazimie
ro parap. klebonijoj, kur talki
ninkauja pastoracijos darbe 
klebonui kun. J. Kučingiui. Be 
to. dalyvauja ateitininku ir vy
čių veikloje būdamas 
dvasios vadu. Dėl savo 
naus ir ramaus būdo visų ko
lonijos lietuvių yra mylimas ir 
gerbiamas.

Kan. A- Steponaitis yra ir 
plunksnos darbuotojas. Savo 
laiku rašė Tiesos Kelyje. Židi
nyje ir kituose periodiniuose 
leidiniuose. Iš didesnių darbų 
yra paskelbęs istorinę studiją 
Mindaugas ir Vakarai. Atsimini
mus (1914-1919 m. Šveicarijoj, 
ir praėjusiais metais naują at
siminimų knygą. Tėvynėje ir 
pasaulyje, paįvairintą istorinė
mis apybraižomis.

Ig. Medžiukas

prieglau-

kan. Steponaičiui prisi- 
pas svetimtaučius. Peo- 

1957 apsigy-

malo-

— Kun. Matas Čyvas, kuri 
laiką dirbęs airių parapijoj Am- 
sterdam, N.Y., perkeltas Į šv. 
Jurgio lietuvių parapiją. 50 
Thornton St., Albany 6. N.Y.

— Kun. Antanas Grigaitis iš 
Gloversviile. N.Y., perkeltas i 
Annunciation Parish. 109 West 
St., Ilion. N.Y.

TĖV. J GAILIUSIS. O. F. M., pranciškonų provmciolas įteikia gimnazijos 
baigimo diplomus.

ŠV. A5TANO GIMNAZIJOS IV LAIDA
Kennebunkporto šv. Antano 

gimnazijoje birželio 8 pasibai
gė mokslo metai. Rektorius T. 
Jurgis Gailiušis. O.F.M., aukojo 
iškilmingas šv. Mišias, pasakė 
progai pritaikytą pamokslą ir į- 
teikė abiturientam diplomus. 
Šiemet gimnaziją baigė: Jau
nutis Burbulis. Alfonsas Jan
kauskas. Juozas Kanapka. Vla
das Lazdauskas, Raimundas 
Ričardas ir Romas Snarskis.

'mmm/i/nnau

minėjimas

arti- 
gau-

Tau-

šokiais iš šventės
Britaino moterys 
ir šaltais užkan-

—. Lietuviu Studentų Sąjun
gos studijų dienos rengiamos 
Clevelande birželio 21. 22 ir 
23 Western Reserve universi
teto Union patalpose. Numato
mas paskaitos, diskusijos, es- 
kursija į meno muzėjų.

Išrinkta nauja gimnazijos 
'valdžia"

Gimnazija turi savo prezi
dentą, kuris yra visuomet iš 
seniorų klasės. Juozui Kanap- 
kai baigiant savo kadenciją ir 
su mokykla atsisveikinant, iš
leistuvių išvakarėse buvo iš
rinktas visų slaptu balsavimu 
naujas 
metams 
sų pers 
sakingą pareiga laimėjo Jonas

ateinantiems mokslo 
prezidentas. Didele bol

ivarą šią svarbią ir at-

Šipaila iš Rochester, N.Y. o vi
ceprezidentu išrinktas Šarūnas 
Gavelis iš Bostono. Rektorius 
palinkėjo abiem tvirtos rankos. 
Klasių seniūnai bus renkami 
rudenį.
Naujos patalpos, nauji draugai

Gimnazijos naujų pastatų 
statyba buvo vykdoma visą 
žiemą. Jau artėja prie pabai
gos. Dabar atliekami vidaus į- 
rengimo, dažymo, gražinimo 
darbai. Ateinančiais metais tu
rėsim puikią sporto salę, nau
ją knygyną, studijų salę ir mie
gamuosius. Girdėti, kad per 
pikniką jau šventins. Kadangi 
bus daug erdvios vietos, kvie
čiame iš plačiosios Amerikos ir 
Kanados jaunimą vykti ateinan- 

mus. Rašykite 
High 
Maine.

— Paterson, N. J. Baisiųjų 
birželio trėmimų 
šiais metais įvyks birželio 23 
sekmadienį. 3 vai. popiet, lie
tuvių piliečių klubo salėje (62 
Lafayette Str.) Minėjime kalbės 
inž. Juozas Miklovas, kuris ne
seniai atvyko iš Lietuvos pa
likdamas Švedijoje rusų laivą. 
Minėjimą rengia Lietuvių Ben
druomenė ir kviečia visus Pa- 
tersono ir tolimesnių bei 
mesnių vietovių lietuvius 
šiai atsilankyti-

— New Britain, Conn.
tinių šokių šventė bus Šv. An- 
diejaus svetainėje birželio 22 
(šeštadienį) 7:30. Šoks 52 šokė
jai, suvažiavę iš Hartfordo, 
Ne\v Haveno, New Britaino ir 
VVaterburio. Visiems, kurie ne
galės nuvykti liepos 7 į Chica
gą, puiki proga pasidžiaugti dar 
nematytais 
repertuaro, 
žada šiltais
džiais skaniai ir pigiai visus pa
vaišinti.

— Juozas Zalenskis, gyv. 
1046 Osage Drive, Pittsburgh, 
Pa., mirė gegužės 25. Velionis 
buvo ilgametis Darbininko 
skaitytojas.

— Prof. dr. Antanas Mustei
kis sutiko vadovauti kartų san
tykių sekcijos diskusijoms 
“Tautinės vienybės" tema, ku
ri bus gvildenama Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų savai
tėj. Ji rengiama rugpiūčio 18 
-24 Tėvų Pranciškonu vasar
vietėj, Kennebunkport, Maine. 
Suinteresuotieji kainų bei ki
ta informacija kreipiasi pas Ad, 
Kregždį, 392 Shepherd Avė. 
Brooklyn 38, N.Y. Tel. MI 7 
7158.

Ieškomos Jutkaitės, (Gurkly- 
tės dukterys); viena jų buvo iš
tekėjusi už Kazio čemerio. Ki
lusios iš čiulodų kaimo. Ieško 
Mrs. A. .Malinauskas, 89 Thorn- 
dike St., Arlington 74, Mass.

NUOŠIRDUS VISIEM AČIŪ
Gegužės 26 įvyko Nekaltai 

Pradėtosios Marijos seserų rė
mėjų metinė šventė Putname. 
Iš aplinkinių vietovių susirinko 
gražus būrys mūsų bendradar
bių.

Labai džiaugiamės visų Jū
sų atsilankymu ir dėkojame už 
Jūsų nuoširdų dėmesį mūsų 
veiklai. Mes vienos maža teba- 
lėtumėm padaryti. Jūsų žodžiai 
mus padrąsina, o Jūsų medžia
ginė parama įgalina mus plėsti 
savo veiklą Dievo ir artimo tar
nyboje.

Ypač norime padėkoti mū
sų rėmėjų pirmininkui prel. Pr. 
Jurui ir visai Centro Valdybai 
už nenuilstamą pagalba, tos 
šventės pamokslininkui Tėv. A. 
Jurgelaičiui. O.P., paskaitinin
kui kun. L. Jankui ir svečiui 
iš tolimosios Kalifornijos kan. 
A Steponaičiui.

Labai dėkojame už dosnią 
medžiaginę paramą: M. Wat-

kins. šv. Kazimiero parap. NVor- 
cesteryje rėmėjų skyr. pirmi
ninkei: V. Kielienei. Aušros 
Vartų parap. skyr. pirm. Šau- 
kinienei. Lavvrence. Mass.. sky
riaus pirm., kuri aukojo vienam 
kambariui Įrengti Matulaičio na
muose. M Giraitienei už skly
pą tiem namam ir visiems au- 
kojusiem šių namu statybai 
bei jaunimo stovyklai. Kun. V. 
Martinkui dėkojame už pažadą 
pastatyti vieną jaunimo stovyk
los namelį. Su Jūsų pagaiba ti
kimės jaunimo stovykla ir Ma
tulaičio namų statyba galės 
greičiau įvykti.

Savo maldose, mes prisime
name Jus visus kasdien ir liksi
me Jums visuomet dėkingos. 
Tegul Viešpaties palaima lydi 
Jus visa 
siemsl

čiais metais pas 
St. Anthony’s 
Kennebunkport.

School,

Jona'tisP.

PREL. P. JURAS, Eglutės steigėjas, tarp jaunųjų skaitytojų Putnainc

Vyčių choro jubilėjinė plokš
telė “Težydi vėliai Lietuva' jau 
gaunama pas platintojus. Kai
na 4 dol. Plokštelėje įdainuo
ta: Eisim girion. Beauštanti 
aušrelė. Vištos. Oi motinėle, 
Mergaite. Kas tas miežio grū
das. Gieda gaideliai, Per klau
sučio ulitėlę. Laisvųjų daina, 
Diana, daina, Man liūdna, Ve
žė mane iš namų. Šią naktelę, 
Tu mano motinėle. Pasisėjau 
žalia rūta. Sėdžiu po langeliu. 
Vyčių himnas. Plokštelė gauna
ma Darbininke: 910 Willough- 
bv Avė.. Brooklyn 21, N.Y.

CAPE COD — išnuomojamas 
modernus trijų miegamųjų va
sarnamis su pilnu apstatymu, 
gražiame pušyne prie ežero ir 
netoli jūros, kur susirenka ir 
kiti lietuviai vasarotojai. Norin
tieji gali gauti ir maistą. Kreip
tis: Ina Nenortienė. 44 Alban 
St.. Dorchcster 24. Mass- tel. 
TAlbot 5-1832.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

Predėtosios Marijos 
Seserys

gyvenimą- Ačiū

Nekaltai

EGLUTES šventės dalyviai Putname, Conn., - Nuotr. B. Kei belicnes SESELE aiškina, kaip spausdinama Eglute. Nuotraukos B. Kerbclicnės.

CAPE COD E. MASS.
GREAT MARSH RD 

CENTERVILLE. MASS

A PAKSTIENl
4 AI1C1.1 Kd Reston 24. Mass. 

Tel. A V 2 804b

P O Bos 183. Crntcrvillc 
C.ipe Cod. Mass. 
Tcl. SP 5 4633
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PH I L AD ELPH I JOS tautinių šokiu grupė ruošiasi šventei Chicagoje. Nuotr. V. Gruzdžio.

Tarulio vaidmenį atliko labai 
gerai. Nuoširdus įsijautimas, 
temperamentas, profesionalaus 
suktumo ir drauge kaimyniško 
gerumo bruožų suderinimas, 
nenutrūkstąs iškalbingumas- 
Viengungį Girdžių gerai suvai
dino Vincas Dovydaitis. Stam
bokas išvaizda, bet savo lyriš
kai skambančiu balsu gerai 
perdavė jausmingo senbernėlio 
širdies virpėjimus. Gerai V. Do
vydaitis pavaizdavo viengun
gio ilgesį ir drauge neapsi
sprendimą savuose reikaluose, 
bet gudrų ir aiškiai prie tiks
lo einanti kitų reikaluose: su
taikant ir suvedant į poras ki
tus. Vytautas Plūkas buvo įti
kinantis šaltekšnis, niekam ti
kęs jaunikis. Pats jaunikis bu
vo pasigailėjimo vertas; o jį 
vaidinęs V. Plūkas rodė vilčių, 
kad jis moka įsijausti į vaid
menį ir kad kiti jo pasirody
mai bus geresni ir geresni.

AMERIKOS LIETUVIU 
ŠILUVOS ŠVC. MARIJOS PA

MINKLINEI KOPLYČIAI 
M’ASHLNGTON, D.C. aukojo:

“BUBULIO IR DUNDULIO” KOMEDIJA LOS ANGELES

Ūkininką Dundulį neblogai 
pavaizdavo Jonas Janušauskas. 
Momentais jis atrodydavo tik
ras suvalkietis ūkininkas. Jo 
sūnų Dobilą vaidino Emilis 
Skistimas. dar nedrąsus sceno-

Gegužės 11 vakare Los An
geles lietuvių dramos sambū
ris davė neeilinę pramogą: po
puliarios lietuviškos komedijos 
premjerą.

A. Rūko "Bubulis ir Dundu
lis” yra geras veikalas ta pras
me, kad parodo lietuviško kai
mo keletą pozityvių bruožų, la
biau iškelia kaimyniškumo ir 
natūralaus draugiškumo jieško- 
jimą, o iš neigiamybių, kaip 
dirbtinės piršlybos, pletkai. pa
vydai. tėvų prievarta — švel
niai pasijuokia- Už tat ši ko
medija. be to. lengvo žanro ir 
pilna lyrizmo, maloni žiūrėti

judesiu, veido ir viso kūno iš
raiškomis. Tai nuoširdi ir drą
si artistė, lanksčiai pasiduodan
ti režisoriui ir įsijaučianti i sa
vo uždavnį. įtikinanti ir duk
tė Radasta, kurią vaidino Ema 
Dovydaitiene. Ne vien išvaizda 
ji priminė tikrą kaimo lietuvai
tę: jos naivūs judesiai, o pyk
čio momentais — griežti ir 
drąsūs, jos švelnus balsas ir 
meili šypsena. — visa tai su
darė gražią ir patikima "iliuzi
ją BubuliO įsimylėjusios duk
ters. Jos ir tyčiojimasis iš per
šamo jaunikio buvo neperdė
tas. natūralus, kaip būna pas

kaimietes. Bubulio šeimininkė 
Rožė, vaidinama Jūratės Šalte- 
nytės-Kvedienės. čia pasirodė 
labai nuosaiki, taupi jausmais 
ir judesiais, tarytum iškirpta 
iš popierio ir į vaidinimą įlip- 
dyta. Bet juo toliau, tuo labiau 
ji žavėjo, nes mažai meilės te- 
mačiusi persenusi mergina, ge
ros širdies, kitiems, ne sau ge
ro siekianti, tokia galėjo ir bū
ti. gal būt. režisierė ja tokią 
ir "sukirpo". padaryti kontras
tiška našlei Agulei ar jaunai 
Radastai. Labai gera Jūratės 
Šaltenytės tarsena.

Alfonsas Petrauskas piršlio

je. bet su gerais daviniais to
bulėti.

A. Žaliūno dekoracijos tin
kamos šiai komedijai. Kaimie
čių trobos, tvora, didelis me
dis. skiriąs ir drauge lyg jun
giąs du kaimynu, buvo gerai su
komponuoti ir atlikti.

Vaidinimo metu gražiai įsi
jungė baletas, kurį atliko Jau
nutis Puodžiūnas ir Violeta Ka- 
rosaitė. Jų šokis, stilizuotas, 
vaizduojąs kaimiečių romanti
ka. buvo įsijaustas ir atliktas 
gerai. Puikiai pašoko ir šokių 
grupės “Žilvitis” šokėjai.

A.R.
bei suprantama ir jaunimui.

Prisimenant, kad šio dra
mos sambūrio darbuotojai dau
gumoje yra mėgėjai. •"Bubulio 
ir Dundulio" spektakli reikia 
laikyti pavykusiu ir iš sambū
rio lauktina gerų ateities dar
bų. Režisierės D. Mackialienės 
ranka visur jaučiama stipri, 
bet ir nuosaiki efektuose. iš_- 
laikant darna ir tvarką tarp at
skirų charakterių, tačiau lei
džiant kiekvienam parodyti sa
ve ir tinkamai atverti juokin
gus momentus, jų nenupigi
nant. Pagirtinas režisierės pa
rinkimas artistų Bubulio ir 
Dundulio vaidmenims: tai du 
kontrastiški ūkininkų tipai, 
abu vaidybiškai pastatyti ge
ram kely, nors ir nevienodai 
savo uždavinį ištesėję.

Bubulį vaidines Vladas Gilys 
vykusiai parodė mylintį ir la
bai drausmingą tėvą, dėl vaikų 
laimės save užmirštantį. Jo ne- 
jausmingumas Rožei buvo na
tūralus. taip pat. bubenimas. 
pūtimas žandų pykstant, ne
kantrumas ir paskui — nuolai
dumas. lyg ir atsidavimas Die

nos ANGELES jaunimo šveniėje trio sudarė: D. 
Steikūnaitė. D Rzzutytė ir J. Danaitė. Nuotr. L. 
Kaniausko.

LITUANISTINĖS mokyklos jaunimo šventėje bir
želio 2 Les Angeles. Rasutė Arbaitė. 8 metu, buvo 
surengusi ravo meno parodėlę. Greta stovi mokyto
ja Ona Razutienė. Nuotr. L. Briedžio.

vo valiai, kai jau duktė pati 
jauniki pasirinko ir kai vaikai 
sutaikė draugus-kaimynus. LIETUVOS VYČIU GRAŽŪS DARBAI

Žiūrovai gėrėjosi tikra, ne
meluota scenoje našle Agule. 
kurią čia vaizdavo Jonė Pėte- 
rienė. Jos temperamento, smal
sumo. pavydo ir pykčio mo
mentai buvo perduoti balsu ir

Daug sykiu tenka nugirsti ar
ba skaityti, kad didelis kiekis 
mūsų lietuvių per mažai krei
pia dėmesio tautiškumo reika
lui. Bet tai nėra visada tiks
lus samprotavimas. Yra tokių

asmenų bei organizacijų, kurios 
atkreipia didesnį dėmesį lietu
vių reikalam. Dar įdomiau, ka
da tokie asmenys ar organiza
cijos yra peikiamos nepakanka
mu Lietuvos domėjimosi.

čia turiu galvoje Lietuvos 
vyčius, ypač. Illinois-Indianos 
apskritį, kuris nubalsavo paau
koti net 10 proc visų pajamų 
paremti Šiluvos koplyčiai Wa- 
shingtone. Iki šiol jau paaukojo 
200 dolerių tam reikalui. Tai 
labai reikšmingas mostas, iš 
kurio daug kas galėtų ir pasi
mokinti.

Norintieji prie šio darbo pri
sidėti atsilankykite liepos 4 
piknike, bei ruošiamame Vy
čių choro koncerte. Tai būtų 
tikrai kilnus prisidėjimas prie 
lietuviškų reikalų. Taigi, dau
giau dirbkime, mažiau kalbė
kime ir rašykime. Tada viskas 
daug sklandžiau ir eis. “Vieny
bėje galybė" dar tebegaluoja 
ir šiandien.

Kęstutis Bagdonas

ECHO VALU'^ Jiehniška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elf'rta ir Jidirs GARM.41 
visus maloniai kviečia atvyko Is ank.-t i kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lako. Ta. — Tclef ■ AReacode: 717- 424 - 1920. 

DŽIAUGSMAS—- POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar drenos malonumo: — tampa rytdienos maloniais prisiminimais . . .

Puikūs ii patogTn kambarini su televizi js>. rrdijo it voniomis, arba atskiri nameliai. 
M< •<)<•! mis r-.ir.-i-. dideli.-, ni:i-įdvnio. i I a.- - na r ežerėlis. 20 aku, miško, vi-okmus’ias 
sportu -. v;<. »i ) h ziri.i.i. s<> »•’] ii ; ,,iš,

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

l rpheti Brrdr*. J r

ADVOKATAS

87 Sheridan Avemie
Brooklyn X, N. V

1 ei APplegate 7-7083

Prel. L. Mendelis, STD..
Baltimore, Md. 6.900

Liet. Saleziečiai ir rėmėjai
Crown Point, Ind. 5.000

Prel. Pranciškus Juras,
Lavvrence, Mass. 1,000

Mrs. Uršulė Viekus.
Chicago. III. 1.000

Prel. Jonas Balkūnas
Maspeth. N.Y. 1.000

Kun. Juozapas Cepukaitis,
Philadelphia, Pa. 1,000

šv. Pranciškaus Parapija,
Lawrence. Mass. 1,000

Prel. Ignas Albaviėius
Chicago. III. 1.000

Kun. Stanislovas J. Norbutas
Frackvilie. Pa. 2.000

Seselės Kazimierietės 2,500
1 Petras ir Antanina Gūdžius

Melrosg-Park.lJL, 2,000
P-lė Emilija Plavičižtė;

Philadelphia, Pa. 1.000 
Mr. Walter A. Domkus.

Chicago, III. 1.000
Prel. Juozapas Tadarauskas

Hamilton, Cnt. 800
Prel. Juozapas Končius

Fort Lauderdale, Fla. 500 
Nekalt. Prad. Sv. Marijos

Seselės. Putnam, Conn. 500 
Kun. Simas Morkūnas.

Sioux City. Iowa 500
Pranas ir Ona Bukauskai,

VVaukegan, III. 500
Prel. Kazirųleras Toliušis

Auburn, III. 500
Kun. N.N. savo tėvelių ir 

savųjų atminimui 500
Jurgis ir Ona Vaškevičiai

Detroit. Mich. 500
Prel. Feliksas Bartkus,

Dellas, Texas 500
P.V. Lazauskas.

Baltimore, Md. 500
Kun. Jonas Stankevičius

Chicago. Iii. 300
Kun. Jonas Kasakaitis,

Pittston, Pa. 300
Prel. Ignas Valančiūnas

Philadelphia. Pa. 400
J. E. Vysk. A. Grutka

Gary. Ind. 300
Jonas ir Adolfą Evanauskai

Philadelphia, Pa 300
Mrs. Anna Rakita (dukrelės

Elenos atm.i Pittsburgh 300
N.N. per P. Gūdžių

Melrose Park, III. 300
J.E. Kardinolas P. Spelman

New York, N.Y. 200
Prel. P. Virmauskas

S. Boston, Mass 250
Prel. Mykolas Kemėžis,

Elizabeth. N.J. 200
Kan. Antanas Steponaitis

Los Angeles, Caiif 100
Kun. Benediktas Sugintas

Chicago. Illinois 100
Kun. Kazimieras Pugevičius

Baltimore. Md. 100
Kun. Juozapas J. Raštutis

Amsterdam. N.Y. 100
Mrs. Viktoria Doveikienė

Chicago. III. 100
Kun. Vladas Aleksoms,

Minnewaukan. N.D. 100
Kun. Jonas Pakalniškis

Brooklyn, N.Y. 100
Kun. Albertas J. Zanavičius

New Britam, Conn. 100
Kun. Mykolas J. Kundrat

Detroit, Mich. 100
Kun. Vincentas J. S virnelis

Livingston. N.J. 100
Kun. Jonas Ruokis

Little Falls. N.Y. 100
Mrs. Julijona Cibauskienė

Chicago. III 100
Kun. Albinas Yankauskas

Worcester. Mass. 100
Mrs. Mary Neverauskas,

Waukegan. III. 100
Kun. Matas Gyvas

Albany. N. Y. 100
Mrs. Francis Petruska.

North Chicago. III 100
Kun. Antanas Raškauskas

Brooklyn, N.Y. 100
Kun. Vytautas Zakaras

Cushing. Oklahoma 100
Kun. Pranei kus Jokūbaitis

EI Passo. Texas 100
Mr. Jonas M. Jagminas

Chicago. III. 100
Miss Bronė Januškevičiūtė

Hcrsek Falls. N.Y. 100
Miss Agota Januškevičiūtė.

Albany. N. Y. 100
Mrs. N. N.

Aurora. III. 100
Mr. Mrs. Zenonas. Barbora

Kersnauskai. Cicero. III 100 
Antanas ir Marcelė

Urbikai. Cicero. III. 100
P-lė Marija Mažeikytė,

Cleveland. Ohio 100
Kun. Benjaminas Paukštis

Forest City. Pa. 200
Prel. F. Stefan.

Paterson. N.J. Kancleris 100 
Kun. Stasys Valiušaitis,

Brooklyn, N.Y. 100
Mrs. Elzbieta Galvydienė

South Boston. Mass 100
Mrs. Ona Voveriene

Milton. Mass 100
P. Juozapas Vembrė

So. Boston. Mass. 100
Mrs. Marija Pangonis.

Lincoln Park. Mich 100
Mr. Vincentas Rinkevičius.

Detroit. Mich. 100
Mrs. Agnetė Abishala

Wayne, Mich. 150
Marianapolio Kolegijos

Studentai. Thompson 100
Apaštalystės Maldos Draugyste

šv. Andriejaus Parapija
Philadelphia. Pa. 100

Rūtos Ratelis. Marijos Aukšt.
Mokykla. Chicago. III. 100 

Mrs. Antoinette Černiauskas
ir šeima. Baltimore. Md. 100 

Kazimieras ir Veronika
Stelmokai. Brooklyn, NY 100

WINTER GARDEN TAVERH 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27. N. v s 

' Ridirevood1
Tel. EVergreen 2-P44O

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to. duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis

WIIITE IIORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. VVoodhaven 21. N. Y. Tel. Vlrginia K-9519

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gan tilpti 100 dalyvių

R E P U B L I C
Lkjuor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Norite — menisko* nb jo*
PORTRETO, ŠEIMOS VAIKŲ

Įvairių progų vestuvių krikštynų gimtadienių, poouvių u 
pan nuotraukų norite atnaujinti senų fotografija'" Jum-' 
geromis sąlygomis padarys

VYT . MAŽELIS
4-22 Menahan Street, Ridge^ood FUooHvn M y 

Tol J-IY^cJn-k 7 4A77

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape God Osterville. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

JANSONŲ VILOJE

•‘AID R O N Ė“
87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass.

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfs-trom<> srovės. atviras jūros pliažas 

min. pėsčiom • Rami aplinkuma daug vietos poilsiui n žai
dimams • Geras lietuvišk.ns maista - ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. El> ir MARIJA JANSONAI 
visu, maloniai kviečia atvvkt: Iš anksto kreipti ■

ED JANSONAS
I5 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Telef. 288 5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd.. Osterville. Cape Cod. Mass.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS

m m.
DARBININKO pavasariniam 

piknike, kuris įvyks birželio 23, 
šiais metais bus ir .bazaras, ku
riam gauta vertingų dovanų iš 
W. Turulio ir H. Repeikos iš 
Richmond Hill, N. Y., E. Pohl- 
mano ir K. Genio iš Brookly- 

■ no, N.Y., Ph. Gustičio, ir Ska
rulių iš Woodhaven, N. Y. Au
kotojams dėkoja Darbininko 
administracija ir kartu kviečia 
ir kitus prisiųsti šiam mūsų pik 
nikui dovanų, kurios bus išda
lintos laimėjimo keliu pikniko 
dalyviams. Dovanas Siųsti: 
Darbininko administracija, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

Menine pikniko programa 
prasidės 4:00 vai. popiet- Prog
ramai vadovauja J. Gerdvilienė. 
Programą išpildo mokyklinio 
amžiaus jaunieji talentai.

Lietuvių katalikų darbininkų 
klubas Darbininko piknike bir
želio 23, klubo narių nutari
mu. turės savo stalą.

Broli Mervidą gimtadienio 
proga sveikina Valerija Kaz
lauskienė ir Kaz. Pavilionienė,’ 
linkėdamos jam geros sveika
tos.

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas TA 7-9518

Ieškomas kambarys arba pu
sė apartamento vienam žmo
gui. gyventi kartu su kitu. 
Tinka bet kurioje miesto daly
je. Gerai būtų ir kampas rūsy
je (basemente). kur laisvalai
kiu galima būtų padirbėti auk
sakalio darbą. Kas turėtų, pra
šau paskambinti TA 7-6264 
tarp 7-9 vai. v.

ramti tėvai marijonai ruošia J 
parengimą birželio 21, penkta- .J 
diezų, 9 vaL vakare, Tower- | 
view Ballroom, 61st Str., and 
Roosevelt Avė., Woodside, LX 
N.Y. Woodside apylinkėje pas 
savo motiną yra atvykęs iš | 
Argentinos marijonas Jonas Vi- 
lutis, MJ.C. Tai progai sudary- 
tas komitetas maloniai kviečia . 
visus dalyvauti-

Katalikių Moterų sąjungos 
24 kuopa birželio 22, šeštadie
nį, 4 vai. popiet. Angelų Kara
lienės parapijos salėje ruošia 
laimėjimų vakarą. Maloniai vi
sas nares h* viešnes kviečia da
lyvauti.

Dr. H- Montvilienė birželio 
mėnesio pradžioje tarnybos rei
kalais buvo išvykusi į Washing- 
ton*ą, D.C.

Vytautas Svalbonas NYU uni
versitete studijavo civilinę in
žineriją ir šį pavasarį jį baigė 
magistro laipsniu.

Ona Karpavičienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, ilgai sir
gusi mirė birželio 13, turėdama 
77 m. amžiaus Gyveno 105 Et
na Str., Brooklyne. Buvo kilu
si iš Vaizgiakiemio kaimo, Prie
nų parapijos, į Ameriką atva
žiavusi 1913 m. Buvo pamaldi, 
priklausė Apreiškimo parapijai 
bei jos draugijoms. Buvo palai
dota birželio 17 po pamaldų Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
Kalvarijos kapinėse.

Eleną Padvarietienę, grįžtan
čią iš darbo naktį iš penkta
dienio į šeštadienį, Manhatte- 
no senamiesty užmušė prava
žiuojanti mašina. Laidojama 
birželio 19 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv- Karoliaus 
kapinėse. Nuliūdime paliko vy
rą Vincą, sūnų Algį ir dukrą 
Reginą Ridikienę.

Angelų Karalienės metinis 
piknikas (75-tasis iš eilės) 
bus liepos 14, Polish National 
Home and Park, 108-11 Sutp
hin Blvd., Jamaica, N.Y.

BOSTONO Hetaviai klauso L- Valiuko pranetimo. ii k. į d. inž. V. Izbickas, St. Santvaras, dr. J. Gir
nius, A. Mažiulis.

Dail. Jonas Subačius išdrožė 
iš medžio 2 lietuviškus kryžius. 
Vienas buvo pašventintas gegu
žės 30 Mattituck, L.I., Jokūbo 
Stuko vasarvietėje. Antras, 20 
pėdų aukščio, buvo pašventin
tas birželio 16 prie švč- Trejy
bės bažnyčios Newarke, N. J.

Teresė Juozafina Barzilaus- 
kaitė, duktė a.a. inž. Petro 
Barzflausko ir Teresės Krušins- 
kaitės, prieš du metus baigusi 
šv. Jono kolegiją Brooklyne, da
bar šv. Jono universitete gavo 
matematikos magistrės laipsnį. 
Teresė šv. Tomo parapijos mo
kyklą Woodhavene baigė aukso 
medaliu, kazimieriečių aukštes
niąją mokyklą Newtown, Pa.. 
Šv. Jono universitetas pakvie
tė 'ją mokytojauti rudens se
mestre- šis universitetas šiais 
metais išleido virš 1700 studen
tų.

Ieva Juškauskienė, Brookly- 
nę išgyvenusi beveik 70 metų, 
mirė birželio 13, būdama 85 
metų amžiaus. Paskutinius ke
lerius metus ji gyveno Ft. Lau- 
derdale, Fla., pas dukrą Mari
ją. Palaidoti buvo atvežta į 
Brooklyną. Po pamaldų Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje pa
laidota švč. Trejybės kapinėse.

A.A. Juzefus Staskevičienės 
mirties proga padėkoje Darbi
ninko nr. 42, birželio 11 d., 

i įsibrovė nemaloni korektūros 
i klaida. Turėjo būti A.A. Jūze- 
Į fa Staškevičienė, buvo atspaus

dinta ‘Stankevičienė’, šeimą la
bai nuoširdžiai atsiprašome.

tų kraštų ir lais- 
Jungtinių Tautų

delegacija; adv.

L. VALIUKAS ir A. Matjoška. Nuotraukos P. PI i kinio.

Osterville Manor vasarvietei 
vasaros sezonui reikalingos dvi 
mergaitės. Pirmenybė studen
tėms. Prašome skubiai kreiptis; 
J. Kapočius, Osterville Manor, 
West Bay Road, Osterville, Ca- 
pe Cod, Mass., tel. GArden 8 
6991, arba So. Boston tel: AN- 
drew 8-7730.

V/1LLIAM j. drAke - 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

DARBININKO piknike praėjusiais metais. Kairėje Darbininko administratorius T*v. P. Baniūnas, O.P.M.
Darbininko piknikas bus ij sekmadienį, birželio 23.

Komp. Jul. Gaidelio mokinių koncertas
Jau keletą metų komp. Ju

lius Gaidelis moko skambinti 
pianinu ir akordeonu jaunimą 
Bostone ir jo apylinkėje, sie
kia net Brocktoną. šalia muzi
kos pamokų, komp. Julius Gai
delis daug rašo simfonijų, įvai
rių šokių, sonatų, daugiausia 
simfoniniam orkestrui ir har
monizuoja įvairias dainas pa- 
žengusiem choram. Dar bestu
dijuodamas muziką Kauno kon- 
servatonjąje^jaėgino būti pia
nistu bei solistu dainininku, 
bet, būdamas labai jautraus bū
do, šią muzikos sritį patartas 
konservatorijos direktoriaus J. 
Gruodžio pakeitė į kompozici
ją ir dirigavimą chorui-

terdavo, lyg suraminimui ir pa
drąsinimui.

Pradėjo patys jaunieji. To
liau rodėsi vis daugiau pažen- 
gę-

L. Dabrila, Paliulytė, Da- 
čytė, Gimbutaitė, Izbickaitė, Iz- 
bickas, V Dabrila, D. Monkus, 
R. Beržinskas ir Lendraitis bu
vo jaunųjų grupėje. Visi užsi
tarnavo katučių, nes gražiai 
skambino.

B. Adomavičiūtė, 9 metų, pra
dėjo daugiau pažengusių grupę, 
paskambindama Bethoveno mi- 
nuetą. Ji savo paskirtą kūrinį 
apvaldė ir net stengėsi išieško
ti niuansų bei išgauti galingą

Mokinių koncertas buvo Bos- forte. Taip pro klausytojus pra- 
tono Tautinės S-gos namuose 
birželio 2. Pasitaikė graži ir 
karšta diena, viliojusi žmones 
iš miesto, bet prisirinko pilna 
salė muzikes mėgėjų. Susirinko 
ir J. Gaidelio muzikos studijos 
kone visi mokiniai. Keli sirgo. 
Jaunieji ne tiek jaudinosi, kiek 
vyresneiji. daugiau pažengę, 
nes iš jų buvo daugiau reika
laujama.

Koncertą atidarė mokinių tė
vų komiteto pirmininkas St. 
Baltulis. Pakvietė komp. Julių 
Gaidelį tarti žodį. Kompozito
rius kreipėsi į mokinių tėvus 
ir jiems padėkojo už suruoštą 
koncertą, o savo mokinių pra
šė pasirinktą kūrinį išpildyti ra
miai, neskubėti ir suklydus ne
pasimesti. Jis atsisėdo netoli 
pianino, o mokiniai, prieš pra
dėdami skambinti, žyilgterdavo 
į savo sėdinčią mamytę bei 
savo muzikos mokytoją. Tas 
savo sidabro garbanomis link-

ėjo Grazer, Sabaitis, Senuta ir 
k. Gražus jaunimas, lyg iš An
derseno spalvotos pasakų kny
gos nužengęs, rodė savo mu
zikos sugebėjimus ir dideles pa
stangas.

t. Leonardas Valiukas, rezoliu- 
i rijoms remti komiteto pirminin

kas, lankėsi Bostone. Ta proga
į: Tautinės Sąjungos namuose 

buvo susirinkimas, kur jis su
pažindino su rezoliucijomis ir 
prašė paramos. Jau yra įnešta 
32 rezoliucijos, kurias pasira
šė 35 senatoriai ar kongres- 
manai. Juo daugiau bus rezo
liucijų, juo geriau. Reikia ra- i 
šyti senatoriam ir kongresma-i 
nam ir prašyti jų paramos, kad 
rezoliucijos būtų pravestos. Re
zoliucijose reikalaujama Pabal
tijo kraštam laisvės, sovietų pa
sitraukimo iš 
vų rinkimų 
priežiūroje.

Pabaltiečių
John J. Grigalius, inž. Vytau
tas Izbickas, A. Radžiūnaitė, 
latviai — Z. Valdons, F.H. Ru- 
perts, Berzins ir estų — E. 
Kaiman lankėsi pas Mass. gu
bernatorių Endicott Peabody 
ryšium su baisiais birželio trė
mimais. Gubernatorius buvo 
paskelbęs birželio 14 Pabaltijo 
laisvės diena.

Baigė mokslus. Nijolė Makai- 
tytė-Šležienė baigė Radcliffo 
mergaičių kolegiją. Seniau ši 
kolegija išduodavo diplomus sa
vo vardu, o šiais metais — Har
vardo universiteto. Northeas- 
terno universitetą baigė Danu
tė Malėnaitė, Silvija Kriščiukai- 
tytė, Algis Kriščiūnas ir Stasys 
žižniauskas.

Vyčių jubilėjiniam seimui 
jau baigiama pasiruošti. Jau 
susitarta su viešbučiais dėl sa
lių posėdžiams, banketui ir 
koncertui. Koncerto programą 
išpildys Clevelando vyrų okte
tas ir Bostono tautinių šokių 
sambūris. Seimui prisiminti da
romas specialus ženklelis. Ren
gėjai nori, kad šis Lietuvos vy
čių 50 metų sukakties seimas 
praeitų didingai, kad jis būtų 
pastebėtas ir amerikiečių.

Laisvės Varpo metinė gegu
žinė įvyks ateinantį šeštadie
nį, birželio 22, Romuvos par
ke, Brocktone. Pradžia — 5 vai. 
popiet. Gegužinėje bus dainos, 
muzika, šokiai, skanūs užkan
džiai ir įvairūs gėrimai. Laukia
ma daug lietuvių iš tolimesnių 
apylinkių. Gegužinėje bus pa
skirstytos dovanos tiem, kurie 
įsijungs į vykdomą dabar pini
ginį Laisvės Varpui paremti va
jų-

Tel. EVergreen 7-4335

S1EPHEN ATOMIŠKU
(ARMAKAUSKAS) 

G ra bonus- Balsam uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOl ITAN AVĖ.
BROOKLYN. n. v.

Tel. STagg 2-5043

Vfatthew P. Batlas
F TI N E R A E H O M F
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
. Licensed Manager 

& Notary Public •
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

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

TeL Vlndnh 7-4499

THEODORE VOUHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St, New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

Darbininko
metinis
PIKNIKAS
ir BAZARAS
Pradžia 1 v. - Šokiai 5 v. popiet

Groja ROMO BUTRIMO orkestras

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME

Jamaica, N. Y. 108-11 Sutphin Blvd.

birželio 23, sekmadienį

PROGRAMOJE: jaunųjų talentai, šokių varžy
bos. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas 
ir kiti įvairumai.

VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI 
Į PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!

A. Gineitytė paskambino 2 
dalykus: Chopino valsas trans
kripcijoje praskambėjo labai 
grakščiai. Gražiai pasirodė A. 
Eiva, paskambindamas sunkų 
ir greitos skubos kūrinį. B. Ra
dzevičiūtė paskambino 2 mu
zikos kūrinius. Ji yra vidurinės 
minės daugiausia pažengusi. 
Skambino sunku dalyką ir dau
giausia išryškėjo savo pajėgu
mu. L- Baltušytė paskambino 
gana gerai Strausso koncertinį 
valsą. Skambino lengvai ir 
grakščiai.

B. Vaičjurgytė skambino 2 
kūrinius. Ji parodė jau pa
žengusią techniką, imdamasi 
paskambinti sunkesnių kūrinių. 
Sonatiną geriausiai pavyko iš
pildyti.

M. Bakšytė skambino 2 kū
rinius. Išrodo, kad ji bus viena 
daugiausia pažengusių mokinių. 
Ji turi jau gražią techniką ir 
gerai išpildo labai greito ritmo šaltų gėrimų, 
kūrinius. P. Kaminskas

Paskutinis buvo Saulius Su
žiedėlis iš Brocktono. Jis skam
bino Čaikovskio Troiką ir Har
vest. Reikia manyti, kad susi
rinkusieji užtarnautai jam plo
jo ir vertė kelis kartus padėko
ti. Taip jis ramiausiai pamir
šo, kad reikia skambinti dar 
antrą kūrinį, ir nuėjo prie jau
nųjų ir atsisėdo. Vėliau tą kū
rinį paskambino. Būdamas 
aukšto ūgio — didžiausias viso
je studijoje — gražiai valdė 
instrumentą ir parodė jau ge
rokai pažengusią techniką bei 
įsijautimą į išpildomą kūrinį-

Studijos mokinių tėvai po 
koncerto suruošė ir vaišes. Vai
šes ruošė Vaičjurgienė, Ginei- 
tienė, Adomavičienė, Simutie
nė ir. Dabrilienė. Jos prikepė 
pyragų, pyragaičių bei paruošė

Malonūs Vasarotojai, 
pranešame, kad 

OSTERVILLE MANOR, Ine.
West Bay Ro**4 OsferviBe. Caoe Cod, Mass. 

Telef.: GArden 8-6991 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkas J. Kapočius: 25 Barrington Rd.. Dorghester 24. Mass. 

Telef.: AN 8-7730
Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka 
nuolatiniu Manor vasarotoju.
Maloniai praAome kambarių užsakymus siųsti kaip galima anksčiau, 
kad gautume patenkinti visų pageidavimus. Laukiame Jūsų užsa
kymų ir esame pasiruoš Jus maloniai priimti. J. Kapočius

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-TI81•

CARROL
Funeral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuoto jas- - 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cembridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia ier- 
jnenims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* ir j kitus miestus.
Reikale taakfte: Tel. TR 64434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus 
•

Rūpestingai patarnaujame li
nuose reikaluose, atydžiai ii- 
pildome kiekvieną pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Josepb C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


