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Popiežius kalbėjo 
žurnalistams

Vatikane birželio 3 popiežius 
Pijus Xn priėmė atstovus 
spaudos kongreso, į kurį buvo 
suvažiavę Italijos, Ispanijos ir 
Prancūzijos žurnalistai. Popie
žius jiems priminė, kad laik
raščių skaitytojai nevisi kritiš
kai žiūri Į žinias ir n e visada 
sugeba jas vertinti objektyviai, 
nes jiem dažnai trūksta tikro 
tų žinių šaltinio. Žurnalistų 
pareiga žinioms duoti tikrąjį 
veidą ir vertinimą giliu žvilgs
niu. Skaitytojai kartais sąmo
ningai klaidinami, kai visos ži
nios neduodamos, nuslepiama 
tikrą tiesą arba uždangstoma 
klaidinančiu objektyvumu.

PIRMOJI VYSKUPIJA
Helsinkyje, Suomijoje, Įsteigta 
pirmoji vyskupija po reforma
cijos laikų. Vyskupu yra Vil
helmas P. B. Cobben, olandas, 
kuris Suomijoje 21 metus bu
vo apaštališkuoju vikaru. Jis 
yra 58 metų. Vyskupija Įsteig
ta ryšium su 800 metų sukak
timi, kai suomiai priėmė krikš
čionybę, kurią čia skleidė šv. 
Henrikas, kilęs iš Anglijos. Jis 
buvo nukankintas, palaidotas 
Koyolio mieste. Šv. Henrikas 
laikomas Suomijos apaštalu.

BIJO PILIGRIMŲ
Krasic bažnytkaimy, Kroati

joje, kardinolo Stepinac jau 
nėra. Jis uždarytas klebonijo
je čia gyveno nuo to laiko, kai 
buvo paleistas iš kalėjimo. Da
bar perkeltas i vienuolyną ne
toli Zagrebo. Tito komunistinė 
vyriausybė pastebėjo, kad 
žmonės Krasic bažnytkaimį 
pradėjo lankyti kaip piligri
minę vietą. Dėl to kardinolą iš 
ten iškėlė.

Dirbęs komunistam 
tapo kataliku

Londone katalikų tikėjimą 
priėmė Toras Keep, kuris 20 
metų dirbp komunistam kaip 
jų agitatorius ir laivų krovikų 
unijos pirmininkas, prieš 8 
metus vadovavęs išgarsėju
siam jų streikui. Apsikrikštijo 
ir jo 8 metų sūnus. Žmona vi
są laiką buvo uoli katalikė. Po 
krikšto apeigų Tomas Keep 
pareiškė: “Marksizmas ir kiti 
izmai duoda žmogui tik dalinį 
atsakymą; krikščionybė ji turi 
visuotinį”.

Anglijos naujame parlamen
te bus 24 katalikai, vienu dau
giau negu praėjusiame parla
mente. Rinkimuose buvo išsta
tyti 65 katalikai kandidatai. Iš 
jų praėjo 13 konservatorių 
partijos ir 11 darbiečių. Kon
servatoriai žemuose Rūmuose 
dabar turi 59 atstovų persva
rą prieš darbiečius.

“Demokratinis 
sekmadienis”

Berlyne, Sovietų zonoje, bol- 
š e v i k i n i a m vicepremje
rui Nuschke, kuris “tvarko” ir 
bažnytinius reikalus, įteiktas 
protestas prieš darbą sekma
dieniais. Protestą įteikė evan
gelikų liuteronių dvasiškiai. 
Jie nurodė, kad tokiu privers
tinu darbu laužoma pačių bol
ševikų konstitucija, kuri ga
rantuoja poilsį nešokiom die
nom.

Rytų zonoje vokiečiai sek
madienį nevadina “demokrati
niu sekmadieniu”; tai reiškia, 
kad kituose kraštuose sekma
dieniais priverstinai nedirba
ma, o sovietinėje “demokrati
joje” dirbama.
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WEST POINT karo akademijos kadetas E. L. Hickey gauna do
vaną už laimątas hockey varžybas. Dovaną įteikia gen. Omar 
Bradley ir jo sūnaitis.

Dvylika šimtinių naujų karininkų
Annapolio karo akademija 

šiemet išleido 740 naujų kari
ninkų marinam, laivynui ir 
aviacijai; aviacijai iš jų tenka 
apie ketvirtadalis. Atskira ka
ro akademija aviacijai pradės 
veikti tik nuo šių metų liepos 
mėnesio Colorado valstybėje. 
Annapolio akademija veikia 
jau 115 metų.

West Pointo karo akademija,

JAV ambasadorius Jugoslavi
jai, parkviestas i Washingtoną 
padaryti pranešime apie Sov. 
Rusijos ir Jugoslavijos sutartį.

Visi skelbiasi
Sovietų Rusijos komunistinė 

vyriausybė atliko kelionę po 
Lenkiją, Rumuniją ir Bulgari
ją, priėmė atstovus Čekoslova
kijos, Vengrijos, Albanijos. 
Visur užtruko trumpai, nes 
tai “savi namai”. Ilgiausiai 
prabuvo bolševikiniam užsie
ny — Jugoslavijoje, čia viešė
jo viso 8 dienas. Reikėjo nu
imti mesta Titui prakeikimą ir 
prisimeilinti, atsukti nuo vaka
rų vėl į rytus. Ar Chruščiovui 
tai pavyko? Štai rezultatai:

Sovietų Sąjunga ir Jugo
slavija skelbia, kad jos toliau 
nori sugyventi — “koegzis
tuoti”; vadinasi, koegzistenci
ja, kuria gundė vakarus pri
taikyta tiktai sau.

• Keturių didžiųjų konfe
rencijai vakariečiai siūlo susi
rinkti Šveicarijoje. Ženevoje, 
liepos 18 d. Prez. D. Eisenho- 
weris pradžioje norėjo posė
džiauti Lausannoje. o sovietai 
— Vienoje. 

kuri veikia jau 150 metų, iš
leido 470 naujų karininkų ar
mijai. Geriausiais pažymiais 
baigė Lee D. Olvey, 21 metų, 
iš Hinesville, Ga. Jis yra tik 
septintas taip gerai baigęs per 
150 metų. Tarp tų pasižymė
jusių buvo gen. Douglas Mc- 
Arthuras.

Birželio 5, sekmadieni, į
West Pointo karo akademijos 
iškilmes atvyko prez. D. Eisen- 
howeris. Jis yra tą akademiją 
baigęs 1915 m. ir tik antrasis 
prezidentas iš jos auklėtinių 
Pirmasis buvo Ulysses S. 
Grant. Iš prez. D. Eisenhoue- 
rio klasės išėjo daugiausia ge
nerolų — viso 59.

ARTIMO MEILĖ
Massapeųua, R. L. našlė 

Mrs. Malter Arnold liko su 12 
vaikų, kai balandžio mėn. mi
rė jos vyras. Praėjusių metų 
lapkričio mėn. jiems dar sude
gė namai. Kaimynai pastatė 
naujus namus ir sudėjo dar 
2700 dol. pragyvenimui.

★
Erfurte, bolševikų zonoje, 

jaunimui neleista susirinkti į 
tradicinę gegužės procesiją; 
keliai buvo apstoti liaudies mi
licijos.

laimėję. Kas tada pralaimėjo?
Jugoslavija pasižadėjo, kad 

ji rems raudonosios Kinijos į- 
tupdymą į Jungtines Tautas ir 
reikalaus jai atiduoti Formo- 
zą; raudonosios Kinijos pa
siuntinys, pirmas po praėjusio 
karo, jau atvyko į Belgradą; 
čia Tito nuėjo su Maskva.

Jugoslavija ir Sovietų Rusi
ja susitarė, kad jos prekiaus 
ir ap.sikeis bėgliais. Tito ati
duos Maskvai senus rusų emi
grantus, o Chruščiovas tuos, 
kurie pabėgo iš Jugoslavijos ir 
Tito keikė; Tito turės malonu
mo juos pakarti, kad būtų 
“draugiškesni ryšiai su Mask
va.”

Chruščiovas, jau grįžęs į 
Maskva, gyrėsi, kad daug lai
mėta. Tito taip pat giriasi, kad 
laimėta, nes pas “prasikaltėlį” 
atvykęs buvo pats Kremliaus 
bosas. Vakarai taip pat skel
biasi nepralaimėję. nes Tito 
Maskvai neparsidavė visai. 
Kas tada pralaimėję? Sakoma, 
tuo tarpu tik Chruščiovo au-
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Fordo darbininkai streikuoja
Automobilių darbininku 

unijos (UAW) sutartis su For
do bendrove pasibaigė birže
lio 6, kai dar nebuvo galutinai 
susitarta dėl naujos sutarties.

Laikraštį spausdinant dery
bos toliau tebebuvo vedamos,’ 
bet k|i kurie fordo fabrikai 
pradėjo streikuoti, kad bend
rovę priverstų nusileisti. Strei
ką ir piketus pradėjo Fordo 
dirbtuvės i prie Buffalo, Cleve-

PAVOJINGI ŽMONĖS

Chruščiovui gerokai nusigė- 
rus vodkos ir pripampus ikrų, 
Tito savo “mielam svečiui” 
prie vaišių stalo parodė būre
li žmonių:

— Tai žurnalisai! — pasakė.
— Aaa, — rūgtelėjo Chruš

čiovas, — pavojingi žmonės; 
jie nepažįsą rusų.

Į tuos žodžius atsiliepė ame
rikietis žurnalistas Frank Kel
ly, “fterald Tribūne” kores
pondentas:
— Neleidžiate pažinti, neduo

date Įvažiuoti vizų.
— Ar jis anglas? — pa

klausė Chruščiovas.
— Aš “amerikanski” — at

siliepė pats Kelly.
— Gausite vizą rytoj — pa

žadėjo Chruščiovas.
Bet kas jam leis pažinti Ru

siją kaip reikia?

MOKSLO; METAI BAIGĖSI, KOVA DEL MOKYKLŲ LAISVES NESIBAIGIA
Jaunimas palieka mokyklų 

suolus. Vieni daro pertrauką 
vasarai, kiti visiškai su mokyk
la atsisveikina. Šie išeina kurti 
savarankaus gyvenimo. Ko bus 
mokykloje gero išmokę, tai 
duos ir kitiems; jei bus ką ne
gero pasisavinę, tai atsilieps ir 
visuomenei. Mokykla per jau
nimą veikia visuomenę ir vals
tybę.

Valstybės uždavinys rūpin
tis, kad mokyklų būtų pakan
kamai, kad jos auklėtų švie
sius, dorus ir sąmoningus pi
liečius. Kai valstybei vien tai 
rūpi, ji duoda laisvę ir priva
čiom mokyklom. Bet kai vals
tybei, ar geriau, Į savo rankas 
valdžią paėmusiems parūpi, 
kad mokykla įkaltų jaunimui 

toritetas, nes Jugoslavijoje jį 
gavo arčiau pažinti užsienių 
diplomatai, iš kurių du prasi
tarė:

Vienas: “Tai antros eilės 
Rusijos valdovai, palyginus su 
Stalinu ir Molotovu.”

Antras: “Aš niekada neno
rėčiau, kad tokie žmonės ma
no kraštą valdytų.”

AMERIKIEČIAI VERGŲ 
STOVYKLOSE

Austrijos paleisti belaisviai 
liudija, kad jie Sovietų vergų 
stovyklose sutikę daug ame
rikiečių; išvardino keturis 
aviatorius, paminėjo vardais 
John Turbin. Johanny Hop- 
kins. Dr. Hermann Dalham- 
mer, taip pat paleistas iš So
vietų nelaisvės, sutikės keletą 
amerikiečių ir anglu. Ju vardų 
jis tuo tarpu neskelbia, kad 
jiems nepakenktų. Vienas be
laisvis žuvo, nes norėjo užsie
niui parduoti sulaikytų ame
rikiečių fotografijas.

lando ir Chicagos.
Fordo bendrovės viceprezi

dentas John S. Būgas, kuris 
veda derybas su CIO pirmi
ninku Walteriu Reutheriu, 
prikišo unijai, kad ji pasirin
ko savo taikiniu Fordą dėl to, 
kad streikas apseitų pigiau. 
Taip pat parinktas ir patogus 
unijai laikas: Fordo fabrikai 
dabar dirba visu Įtempimu ir 
į dieną pagamina . 10.000 au
tomobilių, traktorių, sunkveži
mių, kitokių mašinų bei dalių. 
Fordas dabar varžosi su Gene
ral Motors bendrove dėl piges
nės mašinų kainos. Jei pavyk
tų unijai Įveikti Fordą, smū
gis būtų atkreiptas ir prieš 
General Motors. Su šia bend
rove sutartis baigiasi birželio 
8, deramasi slaptai. Bet šioje 
bendrovėje dirba arti 400.000 
darbininkų, tai streikas uni
jai apseitų brangiai. Fordas 
teturi 140.000 darbininkų.

Derybose su Fordu unija 
reikalauja, kad būtų garan
tuotas darbininkams metinis 
atlyginimas, jei ir ištiktų ne
darbas. Fordas 26 savaites 
darbininkams būtų primoka
ma prie nedarbo pašalpos 
tiek, kad jie gautų 60—65% 
to, ką uždirba. Unija reikalau
ja 80% ir garantijos visiems 
metams.

(Ko siekiama tomis derybo

valdančiųjų pažiūras, privati
nės neleidžiamos. Tada jau tu
rime monopolini, valstybinį, 
dažnai diktatūrinį auklėjimą. 
Taip yra komunistiniuose kraš
tuose; bet to paties — vienodo 
valstybinio auklėjimo — sie
kiama ir nekomunistinėse vals
tybėse.

BELGIJOJE eina kova dėl 
mokyklų įstatymo, kurį nori 
pravesti socialistai ir liberalai. 
Įstatymas privatines mokyklas 
atiduoda švietimo ministerio 
savavaliavimui: nuo jo pri
klauso valstybės parama, 
sprendimas leisti mokyklai 
veikti ar ją uždaryti, teisių pri
pažinimas ir t. t. Ligi šiol pri
vatines mokyklas pats Įstaty
mas saugojo. Katalikai tylėjo 
ir dėl skriaudos, kad jų mo
kyklos buvo menkiau valsty
bės aprūpinamos negu valdi
nės. Dabar eina kieta kova už 
teisę turėti laisvas privatines 
mokyklas, kuriose mokosi net 
daugiau vaikų (930.000) negu 
valdinėse (720.000). Dėl ko 
kilo ta aštri vidaus kova? Ji 
kilo dėl socialistų ir liberalų 
užsimojimo paimti mokyklas Į 
savo rankas, kad jos jaunimą 

VP SYU TSYUON (d.), raudonosios Kinijos pasiuntinys prisi
stato Titui. Kinija taip pat gerina ryiius su Jugoslavija.

mis ir streiku, prašoma pasi
skaityti 3 pusi. Dr. B. Palioko 
strp.).

* Atlyginimo minimumą 
svarstė ir priėmė Senato pako
misė. Ji siūlo nustatyti valan
dinį atlyginimą 1 dol. Prezi
dentas D. Eisenhoeris kiek 
anksčiau siūlė nekelti aukščiau 
0.90 centų, nes mažesnės 
įmonės negalės išsiversti bran
giau darbininkam mokėdamos. 
Unijos reikalauja kelti iki 1.25 
dol. Į valandą. Jų reikalavimą 
remia šen McNamara. Atlygi
nimo pakėlimas paliestų apie 
2 milijonus darbininkų iš 24 
milijonų kategorijos. Viso 
dirbančiųjų yra per 60 mil. 
Naujas įstatymas nepaliestų 
farmų ir k. darbininkų.

• Veteranam ir jų šeimom 
norima išplėsti bendrąjį ap- 
draudos Įstatymą (Sočiai Se- 
curity). Klausimą svarsto spe
ciali Senato komisija. Ji siūlo 
keisti dabar esamą kario gy
vybei apdraudą, kuri siekia 
10.000 dol. Veteranų adminis
tracija tam yra priešinga. Taip 
pat siūloma veteranų našlėm 
mokėti 100 dol. į mėnesį ir 
priedo 15 proc., nuo vyro gau
tos algos. Ligi šiol nebuvo da
roma skirtumo. Veteranų į- 
statymais dabar naudojasi 
606.000 asmenų.

vestų nukrikščionėjimo keliu. 
Verta čia pažymėti, kad socia
listai ir liberalai į parlamentą 
praėjo tik katalikų balsais; 
daugumos pačiame krašte jie 
neturi. Pasinaudodami gera 
proga jie nori užtikrinti ge
resnę savo ateitį per mokyk
las. Dėl to mokykla ir mau
nama ant valdančiųjų kurpa
lio.

★
ARGENTINOJE to paties 

siekia Perono diktatūra. Jis 
yra jau suėmęs šimtus kuni
gų. ypač dėsčiusių mokyklose, 
pradėjęs akciją prieš mokyto
jas ir slauges vienuoles, aiškiai 
atsistojęs Katalikų Bažnyčios 
priešų pusėje. Perono kaip 
kataliko laukia ekskomunika; 
taip pat jo bendradarbių. Bet 
ji palies juos tik asmeniškai. 
Svarbiau yra tai. kad ir Argen
tinoje valdžia yra pasinešusi 
viešąjį gyvenimą ir mokyklas 
nukrikščioninti. nepalikti lais
vės tėvam turėti tokias mokyk
las. kokių jie nori savo vaikam, 
o ne i valdžią susėdusieji. Ko
va eina dėl jaunimo sielos, ku
riai maisto norima teikti tiktai 
iš monopolinio valstybės lovio.

AMERIKOJE prieš monopo

10 CENTŲ

JOHN S. BŪGAS, Fordo Co. 
viceprezidentas.

linį auklėjimą griežtai pasisa
kė katalikų spaudos atstovai, 
suvažiavę į 45 konferenciją 
Buffalo, N. Y., ir Los Angeles 
kardinolas James Fr. Mclntyre.

Katalikų spaudos konferen
cijoje buvo pastebėta, jog 
Amerikoje yra platinamos bro
šiūros. kuriose siūloma mokyk
las suvalstybinti ir padaryti 
privalomas be religijos dėsty
mo. Konferencijoje konsta
tuota. jog tai yra destruktyvi- 
nės idėjos, priešingos JAV 
konstitucijai ir prigimties įsta
tymams. “Mokyklą pasirinkti 
vaikam — sakoma rezoliucijo
je. — yra tėvų teisė, o ne vals
tybės”.

Kardinolas Mclntyre. kalbė
damas viename pobūvyje^..pa
reiškė. kad privatinės mokyk
los sutinka su Amerikos lais
vės principais; jie būtų pažeis
ti. jei kas visas mokyklas mo
nopolizuotų. “Auklėjimas ne
priklauso prie valstybės mo
nopolio”.

★
KONGRESAN įneštas pro

jektas įstatymo, kuris duotų 
tėvam teisę nurašyti tas su
mas (income tax deduetion), 
kurias jie sumoka privatinėm 
mokyklom. Įstatymo projektą 
Įnešė Rep. Gordon L. McDo- 
nough iš Kalifornijos. Jis pasi
rėmė dviem argumentais: vie
na. piliečių negalima apdėti 
dvigubais mokesčiais (valsty
bės mokyklom ir privatinėm); 
antra, jei iš mokesčių išskaito
mos dovanos Įvairiem kultūros 
fondam ir mokyklom (net mi
lijonierių), tai tėvai privatinėm 
mokyklom irgi duoda dovanas.

*
Pabaigoje tenka pastebėti, 

kad greta kovos su komuniz
mu yra kitas frontas, kuriame 
tėvai kovoja dėl vaiko sielos, 
kad mokykloje ji nebūtų at
plėšta nuo Dievo ir palenkta 
valstybės stabui.



Pagal dabartinę darbotvar-

kid jte likvk

Laiškas iš Austrijos

Caracas mieste, o

m. rudenį Granko-

jisprieš tį

m

baudžiamas, bet dargi 
atlygintas ir pagerb-

Pietų Ameriką. Tenai 
būsią nurodyta, ką jis 
daryti.
taip Borisas Granko- 
išsėdėjęs pabėgėlių sto-

einis Komitetas, pasirėmęs 
Laik; JAV LB įstatų 90str., 
nukabė:

a). JAV LB Tarybos posėdį

Borisas sutiko ”kele-

spėti parvykti namo ligi VII. 5, 
jei kam tai butų svarbu.

Detalizuotas darbotvarkės
paskirstymas ir posėdžio re-

laikraščiai susekė, 
tas "diplomatas“ 

ifr kokie yra jo mirties užku-

BENDRUOMENĖS TARYBOS f

Kai šnipui beliaka tik virvė
Prieš kiek laiko Europos

laikraščiai pranešė trumpą 
žinutę, kad Vienoje nusižu
dęs sovietų dipto^oatas Ve
nesuelai — Borisas Granko- 
vas. Ta žinia buvo keista. 
Spauda tvirtino, kad anas 
diplomatas atvykęs iš Vene
suelos miesto Maracaibo. O 
žinome, kad Venezuela dar 
1952 m. birželio mėnesį nu
traukė diplomatinius santy
kius su Sov. Sąjunga, tad 
toje Pietų Amerikos respubli-

Troje daugiau nėra rusų di
plomatų. Be to, dar esant 
diplomatiniams santikiams, 
Sovietų atstovybė buvo tik 
viename 
ne kitur.

Dabar 
kas buvo

Sąjungą, 
pat nepasiseksią, tačiau 
šiandien grįžtų į Sov. 
jungą, galėtų būti ir 
baustas, bet jei sutiktų
lėtą metų pasitarnauti. savo 
tėvynei tuo būdu, kaip jam 
bus nurodyta, tada jis ne tik 
nebus 
gerai 
tas.

Kai
tą metų pasitarnauti savo 
tėvynei“, jam buvo paaiš
kinta, kad toji "tarnyba“ — 
tai sovietams reikalingų ži
nių parankiojimas, kitaip 
tariant,

šnipinėjimas.
Tačiau būdamas Vokieti

joje pabėgėlių stovykloje jis 
šio darbo negalįs dirbti, to
dėl reikią, kad jis emigruo
tų i 
jam 
turįs

Ir 
vas,
vykioje septynetą metų ir 

.neturėjęs vilties kur nors iš-

Grankovo atvejis yra dar 
Vienas pavyzdys, kaip veikia 
sovietų šnipinėjimo tiiiklas.

Kiekviename krašte sovie
tų diplomatai verbuoja šni- 
ptis daugiausia tarp rusų 
emigrantų, pasinaudodami 
jų skurdu, nepasitenkinimu, 
nedarbu ir tam tikru savojo 
krašto pasiilgimu, kuris ru- 

^jsena kiekvieno tremtinių ^^ir- i 
e dfyje. Tokiems sovietų agen-v‘ 

tai žada dovanoti tai, kad 
jie apleido savo tėvynę ir 
nuėjo talkininkauti vokie- 
čianft kare, kuris buvo ve
damas prieš Sov. Sąjungą.

Vargšelis Borisas Granko- 
kovas

buvo vienas iš tokių emi
grantų, 
patyręs vargo ir persekioji
mo Sov. Sąjungoje ir todėl, 
vokiečiams okupavus jo 
gimtąjį miestą, jis perėjo 
cįirbti pas vokiečius, su ku- 

, riais drauge pasitraukė iš 
Sov. Sąjungos. Karui pasi
baigus, jo būklė tapo tragiš
ka, kaip ir tūkstančių kitų 
rusų antibolševikų, likusių 
šiapus fronto: pagal Jaltos 
susitarimus jie turėjo būti 
if. duoti Sov. Sąjungai ir nu- 
bamti, kaip nacių kolabo
rantai

Bbrisas ilgą laiką .slapstė
si įvairiose 
se ir todėl 
juotas. Kai 
priverstina 
atsirado vienoje pabėgėlių 
stovykloje ir septynetą me 
tų tenai išgyveno, vis ban
dydamas kur nors emigruo
ti. Bet emigracinėse įstaigo
se jam vis būdavo pasako
ma. kad jis esąs nacių, šali
ninkas ir todėl nėra jokios 
galimybės, kad jis būtų bet 
kurio krašto priimtas.

NUsivylusį ir nusiminusį 
Borisą

surado sovietų agentai 
kurie ėmė jį raginti grįžti į 
tėvynę žadėdami, kad ten 
bus viskas dovanota, jis ne
būsiąs baudžiamas ir pana
šiai. Kai jau Borisas ėmė 

buvo supa- 
vienu sovietų

pa-

Vokietijos vieto- 
nebuvo repatri- 

jau hebegresė 
repatrijacija, jis

pagaliau ne
vienas išeiti.

Venezuela bu- 
diplomatinius

ir 
tik
Po

su-
Bo- 
ke-

antrąją

svyruoti, tada 
žfridintas su 
diplomatu, kuris kaip Sov. 
Sąjungos repatriacinės ko
misijos narys, aiškiai išdėstė 
Oran kovui: ; Vokietijoje jis 
visą laiką vistiek neišbūsiąs,

ateisiąs laikas, kada prievar
ta busiąs grąžintas į Sov.

Emigruoti taip 
jei .

Są- - 
nu
ke

vietų agentų ir Venezuelos 
komunistų partijos vžtdų, 
betgi ^policija neatkreipė dė
mesio į neseniai iš Europos 
atvykusį pabėgėlį, kuris bu
vo laikomas aiškiu antiko- 
munistu. - .

šie įvykiai iškėlė Granko
vą į pirmas eiles sovietų 
agentų likusių laisvėje, nes 
senasis sovietų šnipų tinklas 
1952 m. Venezuelos policijos 
buvo išardytas. Reikėjo vis
ką iš naujo organizuoti ir 

diriguojamas slaptos so
vietų agentūros, 
išdirbo šioje srityje virš 
dviejų metų. Policija neat
kreipė dėmesio į jo veiklą, 
nes jis buvo labai atsargus 
ir apdairus; neturėdamas 
Venezuelos pilietybės, galė
jo greitai atkreipti į save 
dėmesį ir išsiduoti, žodžiu

puikus ir patikimas, f T gmeju paste
bėti, kad tas pabėgėlis anti-buvo

šnipas.
1954

vas prisistatė į Venezuelos
policiją prašydamas išduoti 
jam laikinį pasą, kad jis 
galėtų

trumpam laikui nuvykti 
i Austriją,
kur sakėsi turįs artimų gi

mų įstaigų buvo pa- laidomas garbingu ir pati- 
šauktas tvarkyti savo doku
mentų emigracijai į Venezu- 
elą. Emigracinėse įstaigose 
turėjo sėdėti irgi sovietų 
agentai, kurie dirigavo visą 
šitą reikalą. Faktas, kad

Borisas greitai išvyko į Ve- 
nezuelą ir įsikūrė Maracai- 
bo mieste.

Ten yra naftos pramonės 
centras, ten sovietų pasiun
tinybė jau buvo suorganiza
vusi ištisą savo agentų ir 
šnipų tinklą, daugiausia iš 
naujai atvykusių pabėgėlių 
iš Europos tarpo, ir iš vie
tos daroininkų. Jų uždavi
nys buvo ne tik informuoti 
sovietų psiuntinybę apie Ve- 
nezuelcs naftos pramonę, 
kuri turėtų didelės reikšmės 
ginkluoto konflikto atveju, 
bet ir vadovauti vietos ko
munistų partijai, kad ji bū
tų pajėgi, reikalui ekant, 
sukelti visuotinį ^streiką.

Venezuelos valdžia tačiau 
atidengė subversyvinį Sov. 
Sąjungos pasiuntinybės dar* 
bą ir, praslinkus keliems 
menesiams, kai atvyko Bo
risas į Macaraibą, nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Sov.. Sąjunga. Tuo pat laiku 
buvo areštuota daugybė so-

kilnu žmogum, jam pasise
kė įrcdyti, kad naftos kasyk
lose dirbdamas ir taupyda
mas, jis susirinko pakanka
mai pinigo kelionei į Euro
pą. Austrijoje jis norįs pa
gelbėti savo giminėms emi
gruoti taip pat į Venezuela, 
1 u r jis pats radęs 
t>-vynę.

Policijos turimos 
rinktos žinios buvo 
rišo naudai ir todėl 
l:ų mėnesių formalumų tvar
kymo, pagaliau 1955. nv 
vo mėnesį Borisai Granko- 
\as jau turėjo laikinį užsie
nio pasą su viza į Austriją 
i»- kita viza sugrįžti į Vene- 
zuelą.

Nieko nelaukęs išplaukė į 
Austriją ir Vienoje prisista
tė sovietų šnipinėjimo cen- 
tralei, kuri priklausė nuo 
i audonosios armijos štabo, 
esančio netoli' Vienos; prisi
statė vienam iš sovietų 
agentui. Kokio turinio buvo 
Grankovo raportas apie jo 
dviejų metų veiklą Venezue- 
loje, lieka paslaptis. Gana 
to, kad sovietų agentas, 
kuris Grankovą paėmė į sa
vo globą,

įsakė jam vykti į, Mask vą

in«s Bond) pantevi u* 5 nuiijony*. Kadangi Mtm M. KoteM per
nai mird, tai jai afcirta dovana jtelku joa parapija* klebonui

■ —*-i, Ohio).

Turit garbĮ pr&čšti, kad

dė Freedom Houąe, 131 E. 70
St., ir prasidės VU. 2 d. 11 vaL 

b) šiam posėdžiui pasiūlyti 
tokią darbotvarkę:
A. Iškilmingasis posėdis: 

į. Atidarymas,
,12.. Loko pinmininko kalba,

3. Posėdžio prezidiumo kvie
timas,

4. Sveikinimai;..
B. Darbo posėdžiai:
I. Susitvarkymas:

1. Posėdžio prezidiumo rin
kimai,

2. Posėdžio sekrtetoriato su
darymas,

3. Posėdžio reguliamino pri
ėmimas,

ir tenai padaryti pranešimą 
apie savo šnipinėjimo veiklą 
Venesueloje. Matyt, Gran- 
kovas nujautė, kad jis yra 
įtariamas žaidęs dvigubą 
žaidimą ir jo veikla puikiai 
yra žinoma sovietų žvalgy
bai.

Sovietų agentas, kurio ži- 
žinioje buvo Borisas, neišlei
do jo iš savo akių: gyveno 
su juo tame pat viešbučio 
kambaryje, drauge su juo 
miegodavo, valgydavo išei
davo į miestą. Visa tai galė
jo lengvai kristi į akis Va
karų informacijos tarnybai, 
kūfi nesunkiai galėjo paste- 

komunistas yi*a artimuose 
santykiuose su Vienos sovie
tų diplomatu.

Grankovo padėtis pasida
rė nepavydėtina:
sutikdamas grįžti į Maskvą 
jis turėjo patekti į rankas 
to paties rėžimo, nuo kurio 

metų buvo 
lamas į Vene- 

zuelą jis lenkai galėjo būti 
apkaltintas Vienoje palaikęs 
ryšius su atstovu tos . val
džios, su kuria 
vo nutraukusi 
santikius.

Grankovas 
galėjo niekui
Jo palydovas jį nuolat lydė
jo ir sekė. Beliko tada pasi
rinkti mirtį: pasinaudoda
mas momentu, kai "drau
gas“ nebuvo kambaryje, Bo
risas pasikorė.

i kam- 
>aiq, rado Borisą jau negy-bal

vą. Jis tuoj suprato, kad 
dabar turės atsakyti savo 
vyriausybei už tai. kad jam 
nepasisekė nugabenti Gran
kovą į Sov. Sąjungą Todėl 
ir jam neliko kito kelio; 
kaip tik pasišalinti iš vieš
bučio. Tačiau iš čia išnykęs 
jis nepasirodė nė sovietų 
pasiuntinybėje

Viešbučio administracija 
pakvietė policiją, kuri nus
tatė, kad Oran kovas pats 
nusižudė ir nebuvo kieno 
nors nužudytas, kad savižu
dybė įvyko tada, kai jo pa
lydovas nebuvo kambaryje 
(tai paliūdyjo viešbučio per
sonalas) ir kad palydovas 
pirmasis atėjęs į kambarį 
rado negyvėlį ir po to tuoj 
pats pasišalino iš viešbučio.

Įdomu pastebėti tai, kad 
palydovas- viešbutyje

įsiregistravo Mužiko 
varde.

Tai buvo slapyvardė. ne 
taip jau vykusiai pasirinkta.

Sovietų policija patvirtino 
Ir priėmė Boriso Grankovo 
nusižudymo faktą ir papra
šė austrų policijos, kad ji 
padėtų surasti paslaptingą 
"Mužiką", kuris dingo be 
pėdsakų.

Taip baigėsi Boriso Gran
kovo odisėja netoli savosios 
tėvynės sienų.

-į-'

4. Darbo komisijų•• sudary-
' ma::

a) nutarimų komisijos,
b) rinkimų komisijos.

II. JAV LB veiklos pranešimai:
a) LOKo pranešimai;
b) LOKo komisijų pra

III. Referatai JAV LB veikimo 
reikalais:

1. Tolimesnio JAV LB vei
kimo darbai — ref. St. 
Barzdukas,

2. Tautinio ugdymo ir švieti
mo klausimai — ref. Ve. 
Čižiūhas;

3. Piniginiai LB reikalai — 
ref. p. K. Bielinis,

4. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės organijavimo 
reikalai.

IV. Nutarimų priėmimas.

1. JAV LB Tarybos prezi
diumo,

2. JAV LBendruomenės Val
dybos,

3. JAV LB Garbės Teismo,
4. JAV LB Kontrolės Komi

sijos.
VL Posėdžio pabaiga.

Šiame Tarybos posėdyje 
Laikinojo Organizacinio Komi
teto nariai, atitinkamai Laik. 
JAV LB įstatų 91 str. tvarka, 
dalyvaus sprendžiamuoju bal
su.

Posėdis bus teisėtas, kai ja
me dalyvaus ne mažiau kaip 
pusė visų jame sprendžiamuo
ju balsu dalyvauti teisę turin
čių. Kitu atveju posėdžio teisė
tumas remsis Laik. JAV LB 
įstatų 41 str. antrosios dalies 
sąlygomis.

Moteris
Artistas Noel Coward at

sakė, kad moteris esanti 
aistringas matematikas, nes 
ji -dalina savo amžių pu
siau, daugina iš dviejų su
mas sąskaitų už drabužius 
ir prideda mažiausia 5 me
tus prie savo geriausjų drau
giu amžiaus.

How many ckildren in this picture?

School emollmcnts are štili growing by leaps and bounds. By 1965. more 
than 40 million childrcn will be crowdcd into thc nation-widc school picture 
This mcans thc šame incrcasc in thc ncxt ten ycars as in thc lašt ten.

To have adcųuatc schools for tomorrow’s childrcn, cach community today 
mušt study thc picture at least ten ycars ahcad. Sonic commųmties will find 
thcy have to plan for rnuch more than thc average incrcasc of 26% — others, 
less. Būt whatevcr thc tocal picture, a long-range plan mušt be a vital part of 
any program that is designed to mcct thc nccds of our schools.

Thc national aspects of thc crisis in our educational system are so serious thc 
Prcsidcnt has callcd for a Whitc Housc Confcrcncc on Educatkm, to be hcM 
later this year. Throughout the country, tocal communities are pianning to 
hold their own confcrenccs to study and discuss thcir own particuiar school 
nccds. If you are interested in finding out more about how to hold such a 
confcrcncc in your community, writc for thc ncw frcc booklct on community 
confcrenccs, Bcttcr Schools, 2 Wcst 45th Street, 1s'cw York 36, N. Y.

In coeperation with the National CHizan* Commisaian for the 
Public Schools, this advartisement is spansarad by

, . . vii i vidurdieoį. Tokiu būdu
Informacijai turiu paaiškin- posėdžio dalyvini dar galėtų 

ti, kad dėl lėšų stokos posč- ‘ “
džio dalyviams kelionės išlai
dos jokiu atveju negalėtų būti 
apmokamos iš JAV LB Cent
ro kasos.

Jei šio posėdžio dalyviai tu
rėtų kokių pasiūlymų posėdžio 
darbotvarkei papildyti, labai 
maloniai prašomi savo pasiū
lymus galimai greičiau pra
nešti. LOKo posėdis įvyks bir
želio 25 d, ir jame galėtų būti 
posėdžio darbotvarkė atitinka
mai papildyta.

Vasario 16 gimnazi  ja prašo pagalbos
Brangūs tautiečiai!

Vasario 16 gimnazijos gyvy
binių interesų verčiami įkurdin
ti ją nuosavose patalpose, ačiū 
mūsų tautiečių laisvame pasau
lyje nuoširdžiai paramai, mes 
gana sparčiu žingsniu artėja
me prie užsibrėžto tikslo. Ba
landžio 1 buvo belikę skolos už 
įgytus gimnazijai namus DM 
55.000 ir pagal tarybos priim
tą sąmatą trūko dar DM 30.000 
namams įrengti, inventoriui į- 
sigyti ir kitoms būtinoms iš
laidoms padengti.

Nors pagal pirkimo sutartį 
likusios už namus skolos mo
kėjimo terminas yra spalio 1 
d., lėšų taupymo sumetimais 
būtų gera ją išmokėti galimai 
greičiau, nes procentai diena iš 
dienos didina mūsų įsipareigo
jimų naštą. Tad dar kartą 
kviečiame visus tautiečius pa
gelbėti, kad gimnazijos namų 
vajus artimiausiu laiku galėtų 
būti sėkmingai užbaigtas. Dė
kodami visiems gimnazijos 
namų vajaus talkininkams už 
ikišiolinį pasiaukojimą ir para
mą, prašome ir toliau nesudė
ti rankų, kol darbas iki galo 
dar neatliktas.

Tautiečiai, visi pagal išgales 
aukokime šiam svarbiam mū
sų tautos ateities reikalui. Te-

li dar prieš Tarybos posėdį.
Maloniai kviečiu visus JAV 

LB Tarybos ir Laikinojo Or
ganizacinio » Komiteto narius 
šiame posėdyje dalyvauti.

Prel. J. Baltrūnas \
JAV Lietuvių Bendruomenės

Laikinojo Organizacinio 
Komiteto Pirmininkas

būnie mums pavyzdžiu kad ir 
. Izidorius Vaičekauskis, kuris 

šiomis dienomis paaukojo Va-^ 
sario 16 gimnazijos namų fon
dui 300.00 dolerių. Niekeno ne-

- mokslintas, jaunas iš Lietuvos 
išvykęs, visą savo ilgą amžių 
sunkiai dirbęs, 80 metų sukak
ties proga jis iš savo sutaupų 
skiria šią stambią auką tam, 
kad jaunoji mūsų karta turė
tų geresnes sąlygas ruoštis gy
venimui, o pasiruošusi, galėtų 
daugiau nuveikti Lietuvos la
bui. Jei gražiu Izidoriaus Vai- 
čekauskio pavyzdžiu sekdamas 
kiekvienas iš mūsų paskirs 
gimnazijos namų fondui nors 
mažą dalį jo įnašo, trūkstamas 
lėšas lengvai sukelsime.

Aukas Vasario 16 gimnazi- 
jos namams prašome siųsti 
kaip kam patogiau: organiza
cijoms, kurios talkininkauja 
rinkdamos aukas, Vasario 16 
gimnazijai remti komitetams, 
kur tokie yra, tiesiai gimnazi- 
jos namų sąskaiton Vokietijo
je adresu: Badische Bank, 
Manheim, Litausches Zentral- 
komitee, Sonderkonto Gymna- 
sium, arba čekiais bei pašto 
perlaidomis adresu: Litausches 
Zentralkomitee, (17a) Wein- 
heim/Bergstr., Postfach 233.

Vokietijos Krašto Valdyba
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koki, ar ką? Man rodos, 
man rodos... Sakyk gi paga
liau.

— Geriau nei man, nei 
jums patiems nieko neži
noti.

— Vėjas kyla, — prasita
rė motina ir atsisėdo prie 
lopšio.

kų dalyvavimą įmonės vady
boje. Net paaįsąkoma prieš toAmerika europiečio akimis

UAW unijos pozicijas kiek 
silpnina nesutarimai jos pa
čios viduje. Fordo Co. unijos 
nr. 600 UAW pirmininkas Carl 
Stellato, didelis W. Reuterio 
priešas, nepritariąs reikalavi
mui garantuoti metinį atlygi
nimą. Jo žvilgsnis nukreiptas 
kitur: sutrumpinti darbo laiką, 
bet palikti seną uždarbį ir dar
bininkų nemažinti dėl mecha
nizacijos, kuri dirbančius išstu
mia iš darbo. Jis nurodo, kad 
Dearborn, Midi., Fordo dirbtu
vėse 1950 dirbo 68.000 darbi
ninkų, o dabar beliko 47.000, 
bet daugiau mašinų pagamina. 
Reikia rūpintis ne metinio at
lyginimo garantija, bet garan
tija prieš mechanizaciją, kad 
ji tik darbą lengvintų, bet ne 
darbininkų skaičių mažintų.

Nepaisant šių nesutarimų, 
tarp darbininkų ir darbdavių, 
ypač automobilių gamyboje, 
pastaraisiais metais pastebimi 
gėrėją santykiai. Pav., Gene
ral Motors, darbininkams rei-. ___
kalaujant, įvedė kintamo atly- • 
ginimo skalę, o darbininkai iš ■ ' 
savo pusės pažadėjo 5 metus 
taikiai dirbti Apskritai tarpu
savio santykiai nėra prasti. 
Visi supranta, kad vienai ar 
kitai pusei savo reikalavimus 
pertempus, nei vienai nebus 
gero.

Vis dėlto iš derybų su Fordu 
gali paaiškėti, kiek UAW uni
ja yra stipri ir gali pasiekti 
naujo dalyko: metinio atlygi
nimo garantijos. O tai paveik
tų ir kitas pramonės sritis. Tai 
turėtų greitai paaiškėti

— Ne, mama, nelabai.
Jos gerklė prfduso, kai ji 

tarė "mama“. Stovėjo prie 
staktos ji nedidukė, su ilgu 
ir pažemėj išsiskėtusių sijo
nu, kaip ir pridera ištekėju
siai moteriai. Ji, matyt, bu
vo apšalusi priemenėj, ir 
tarpais nupurtydavo ją šiur
pas. Ji stovėjo dabar ten ir 
pasakojo, kaip mergaitė, ku- 
ir grįžo iš svečių ir žino 
daugelį naujų dalykų.

— Ir viskas čia teisybė, 
ir aš nežinau dabar, ką 
veiksiu.

— Ona... — buvo betariąs 
Petras.

Jinai -mostelėjo ir vėl ly
giu balsu, tarpais pridusda- 
ma ir atkvėpdama šnekėjo:
~ Aš nenorėjau grįžti at

gal. Kam jie mane privertė? 
Tik, eik už Stasio. Kvaile 
tu, bene geriau rasi! Liepė, 
ir ėjau. *WĮ

— Bet šitaip padaryti! 
Tu nė Dievo nebijai! — 
graudeno ser^s.

Dievas gi mane pažįsta, 
—. tarė Ji.

— Keista šneka.. Bent 
būtum apsigalvojus.

— Kaip aš galiu galvoti!
— Vaikeli tu...
— Ne, aš nesu vaikas, aš

ieškoti...
atėjo. — pasakė

du sūnus pagimdžiau. Kur 
jie pasidės, vargšeliai! Ir 
dar pasakysiu jums, kad 
man lyg ir šviesiau pasida- $ 
rė. kai išėjau iš namų. Sta
sy. tu nepyk ant manęs.

Stasys tylėjo. Petras klau
sėsi, šalia stovėdamas, ir 
pažino šitą nerūpestingą, 
negudru ir atvirą čiauškėji- W 
mą, kurį sunku buvo su
prasti, kaip lygiai nesupran
ti, ko paukštė čiulba ant 
šakos ir kodėl, pakilusi, tu
pia ji ant vejos

— Ir dar noriu pasakyti, 
— ji kalbėjo: — man rodėsi, 
kad esu taip toli, lyg kita- . 
me pasaulio gale — argi kas 
eis manęs

— O ir 
motina.

— Taip, taip, atėjo... Ir 
ką bepradėsim? — pritarė 
senis Avižius.

Jis laukė, žiūrėdamas į 
sūnų ir Stasį. Kai juodu ty
lėjo, pats jis nusprendė:

— Pas Dievą parašyta: ji 
priklauso pirmajam;..

Petras sukryžiavo ant 
krūtinės rankas. Jis supra
to, kad jį ištinka prapultis, 
tačiau šiuo metu nejautė 
nelaimės dydžio nė šiurpo.

(bus daugiau)
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$3.50 Pusei metų ..................... __  $350
$6.50 Užsienyje .............. .—......... $6.50

Šiame krašte Dievo Kūno šventė nukeliama į sekmadienį. 
Lietuvoje ji buvo oficialiai švenčiama devintąjį ketvirtadienį 
po Velykų. Tai Devintinės, skirtos pagerbti Kristui Eucharis
tijoje, kurioje Jis paliko su mumis “visas dienas iki pasaulio 
pabaigai”.

Devintines švęsdami parodome savo pasiryžimą visada bū
ti su Kristumi, palikti Jame, kad Jis būtų gyvas mumyse. No
rime atiduoti ir pagarbą savo Valdovui, pasislėpusiam nuo mū
sų akių, bet nė valandėlei mūsų nepalikusiam. Devintinės yra 
Dievo ir žmogaus susivienijimo šventė’, apie kurią Tomas Žiū
raitis, O. P., Darbininkui yra šiuos žodžius parašęs:

“Žemės valdovam niekada nestigo žmonių pagarbos, ne
trūksta jos nė dabar. Žmogus greitas nusiimti kepurę prieš 
šalies karalių, kuris praeina ar pravažiuoja iškilmingoje proce
sijoje, nes jį mato; bet nekiekvienas skuba nusilenkti žemės ir 
dangaus Valdovui, kai Jisai praeina Devintinių procesijoje, nes 
Jo neregi. Dėl to nevienas, stebėdamas Dievo Kūno procesiją, 
klaikiai apsidairo ir pasako: “Keista ta procesija”! Keista jam 
atrodo dėl to, kad jis netiki, jog ir dabar Dievas tarp žmonių 
yra ir tarp jų vaikšto.

Mes neneigiame pagarbos šalies valdovams, bet mes pri
pažįstame, kad daug didesnė pagarba turi būti rodoma amžių 
Valdovui — Kristui, kurs yra Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. Kas 
nėra užsispyręs ieškoti tik savo tiesos, savo kelio ir savo gyve
nimo klaidžios krypties, tas jungiasi į Dievo Kūno procesiją, 
kuri giesmėmis kelią širdį aukštyn, kuri maldomis kalba apie 
giliausiąją gyvenimo prasmę. Tai yra procesija, kurioje Die
vas ir žmogus eina kartu”.

*
“Dievo Kūno procesijos prasidėjo dar IV amž. pradžioje, 

kai paliovė krikščionių persekiojimai. Persekiojimų metu Eu
charistija buvo slaptai katakombose garbinama. Ten susitikda
vo Dievo ir Jo šventųjų keliai. Popiežius Urbonas IV 1264 įsa
ko visam katalikiškam pasauliui viešai ir iškilmingai garbinti 
Svenč. Sakramentą. Nuo tada jau visuotinai žinoma Dievo 
Kūno šventė”.

“Jau praėjo beveik 700 metų, kai Kristus iškilmingai eina 
didmiesčių alėjomis ir mažomis bažnytkaimių gatvelėmis, lai
mindamas Jį lydinčius ir kviesdamas pas save šalia stovinčius. 
Daug kas įsijungia į tą procesiją; kiti praeina, nutolsta. Nevi- 
siem suprantarfta, kaip galima žygiuoti kartu su nematomu 
Kristumi, kad mūsų dienas būtų gėlėta Dievo Kūno pro
cesija ir po šios žemės rūpesčių nuvestų į matomąjį Kristų”.

Streikui reikia pinigo. W. 
Reuteris siekia, kad būtų su
darytas streiko reikalams fon
das 25 milijonų dolerių. Į tą 
fondą kiekvienas darbininkas 
mokėtų po 5 doL Tačiau jei 
streiko metu tektų kiekvienam 
darbininkui mokėti į savaitę 
bent 10 doL, tai vien General 
Motore dirbantiems 380.000 
darbininkų į savaitę išeitų 3.8 
mil. doL Be abejo, tai žino 
GMC ir streiko nelabai bijo.

Kitaip yra su Fordu, kur 
darbininkų mažiau. Čia strei
kas galėtų ilgiau užtrukti ir 
Fordui konkuruojant su GMC 
būtų nuostolingas. Derybose 
su UAW iš Fordo bendrovės 
pusės buvo pasiūlyta darbinin
kam prieinamom kainom pirk
ti bendrovės akcijas (serus) ir 
dividendą atlyginimą sau užsi
tikrinti. Tas siūlymas unijos 
buvo atmestas. Tačiau toliau 

• tebesiderama, kad streiko gali- 
r ma būtų išvengti
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lio, nukratė vilnų kuošteles 
iš sterblės ir nuėjo į virtuvę. 
Adelės ji nerado. Jai pasiro
dė, lyg kas būtų suvarstęs 
duris iš lauko. Jinat įkišo 
galvą į tamsą ir įsiklau
sė, ar neišgirs alsuojant ar 
drabužius čežant. Sukurkė 
ant kopėčių miegojusi višta 
ir snapu sučiurpino plunks
nas. Nuo aukšto kniauktelė
jo katė, o jos akys žioravo 
ten viršuj. Moteris tarė sau: 
'Turbūt, šunis lakiną“. Va
landėlę pastoviniavo virtu
vėje ir, nieko nesulaukus, 
grįžo į šeimyninę. Žengda
ma per slenkstį, ji klausėsi 
kaip Stasys atsakė:

— Kas būtų galėjęs pa
manyti, kad taip atsitiks.

Kalbėdamas jisai nežiūrė
jo nei'į Petrą, nei J tėvą, 
nei pagaliau į berniuką, ku
ris laukė kažko įdomaus, gal 
net baisaus, ir buvo susi- 

kurklinęs ant lovos.
— Bet lyg jums ne vis- 

tiek, kur ji būtų išėjusi? — 
tarė senis.

— Kaip — išėjusi?
— Už vyro išėjusi.
— Tai ir pasakėte!
Stasys šiuos žodžius tarė 

taip staiga, kad visi į jį su
žiuro. Ir jis žvelgė kiekvieną 
paeiliui ir nesuprato, ką 
čia tie žmonės šneka.

— Aš galvojau, kad ji., 
kad ji tik taip sau... paišdy- 
kavo...

Ir droviai Stasys žiūrėjo į 
aslą.

Petras nuėjęs atsistojo ga
le pečiaus, sudėjo rankas už 
nugaros ir sukuždėjo mo
tinai:

— Ką ji veikia?
— Šunis lakina.
Ūmai senis Avižius išrau

do, trenkė kumščia į stalą 
ir sušuko:

— Kas čia! Mes kvailiai

Komunistinės propagandas 
įtakoje yra labai paplitusi nuo
monė, kad Amerika esanti 
grynai kapitalistinis kraštas. 
Tačiau taip nemano tie,, kurie 
ją iš arčiau pažįsta. Antai, ko
kias įdomias išvadas šiuo klau
simu padarė grįžęs iš JAV žy
mus prancūzų politikas, so
cialistas, Saaro universiteto 
profesorius Andrė Philip. Pus
antro mėnesio keliaudamas su 
paskaitomis amerikiečių stu
dentams ir šiaip visuomenei, 
jis turėjo progos palyginti da
bartinę Amerikos padėtį su ta, 
kurią jis stebėjo prieš ketveris 
metus.

ŠIANDIENINES AMERIKOS 
ŪKIO ŽYMES

Praėjusiais metais kai kas 
bandė pranašauti, kad Ameri
kai gręsia sunki ūkinė krizė. Iš 
tikrųjų tai buvo tik laikina, 
praeinanti apraiška, susijusi 
su atsargų likvidavimu ir per
kainojimu. Šiuo metu visose 
srityse pastebimas aiškus at
sigavimas, su kuriuo siejasi 
padidėjusi pastovaus vartoji
mo prekių paklausa. Bet svar
biausia yra tai, kad vyksta gi
lus pagrindų pasikeitimas, ku
rio pasėkoje nebegalima JAV 
vadinti kapitalistiniu kraštu.

Ir svečias dirstelėjo į savo 
milinę ant vagio.

O Stasys lingavo galvą ir 
murmėjo, pirštu braukydamas 
per stalą: '

— Kaip ji galėjo ištekėti!
Vaikinas prasivėrė virtu

vę, perbėgo akimis* visas 
kertes ir vėl atsistojo gale 
pečiaus. Tiedu vyru prie sta
lo buvo pasisakę po keletą 
žodžių, ir dabar Stasys 
tarė:

— Dėde, ji gi — mano... 
Ir sūnus auga. *

— Wėl pasaka, — gynėsi 
Avižižus. — Juk ir pase buvo 
parašyta: Adelė Gervečlūtė. 
Ar mes akių neturėjom, ar 
ką?

— Ne Adelė, bet Ona.
— Ona! Kliedi, ar ką?
— Ne, dėde... Aš galiu 

viską jums išaiškinti.
— Klausom, klausom, — 

nepatikimai numykė Avižius 
ir ’ sąmokslininko žvilgsniu 
susimetė su motina ir sū
num.

Tiedu stovėjo nusigandę.

Štai keli faktai, kurie fodo, ko
kios plačios apimties yra šitas 
visuomeninis pasikeitimas.

1. Mažėja socialinė nelygybė. 
Pastaraisiais metais labiau
siai padidėjo kaip tik menkiau
sios pajamos. Skirtingų paja
mų skalė Amerikoje šiuo me
tu yra daug, siauresnė negu 
komunistiniuose kraštuose ar 
Vakarų Europoje.

2. Visiškai pasikeitė įmonių 
sąranga. Vietoj laisvos besi
varžančių įmonių rinkos kiek
vienoje pramonės šakoje išau
go trys ar keturios didžiulės 
“korporacijos”, kurių vedama 
kainų politika lemiamai veikia 
rinką. Tos korporacijos’.’ nėra 
monopoliai, nes jos tarp savęs 
varžosi ir kiekviena atstovau
ja visą eilę su ja artimai su
sirišusių vidutinių įmonių.

3. Try s ketvirtosios visų in- 
vestacijų pastaraisiais metais 
įvyksta savomis lėšomis. Tai 
reiškia, kad įmonės vis mažiau 
yra priklausomos nuo banki
nės sistemos, kad Wall Streeto 
bei didžiųpų finansinių įstaigų, 
kaip pav. Morgano bankas, 
įtaka jau nebėra tokia apspren
džianti, kaip prieškario metais.

Lauke vėjas krepštelėjo lan
ginę, ir visų akys susmigo 
į stiklą. Rodos, kad juoda 
ranka būtų pamažėle klebe
nusi ir atsargiai, bet įkyriai 
brovusis į kambarį.

Kūdikis alsavo lygiai ir 
greitai. Ant kaktos jo plau
kai buvo sulipę, o jis pats 
gulėjo įsirėžęs, dešinę ran
kutę atmetęs nuo savęs.

— Kai ištiko liūtys ir 
badas — kalbėjo Stasys, — 
iš mūsų krašto daug kas 
išėjo į pietus —. merginos, 
vailtinai, net piemenys. O 
mes gyvenome trise ir ma
tėm, kad reikės skirtis. Aš 
ką tik buvau persirgęs 
plaučių užždegimu. Adelei 
gi ta koja. Tada žmona ir 
sako: "Bobos, žinoma, nie
kas nenorės samdytis, bet 
mudvi su seserim iŠ veido 
— kaip viena. Imsiu Jos pa
są — kas čia besugaudys“. 
Mums atrodė, kad taip ir 
bus gudriausia. Tai ir išėjo 
vargšelė...

— Betgi prieš vestuves 
rašėm jūsų klebonui, — pra
bilo Petras.

— Jeigu teiravotės apie

Dauguma įmonių didžiąją pelno 
. dalį perveda į rezervus ir no

riai skiria dividendų akcinin- 
kams. Tačiau kai rezervai įsi
lieja į kapitalą, dalina nemo
kamai akcijas, kurias akcinin
kai pardavinėja biržose. To 
pasėkoje didžiosios' “korpora
cijos”. turi šimtus tūkstančių 

• akcininkų, kurių neįmanoma 
sukviesti į jokį visuotinį susi
rinkimą ir kurie vedėjų galvo
senoje prilygsta vartotojų vi
sumai. Tokiu budu susidaro 
techninio įmonių vadovavimo 
sistema, kurioje patys techni
kai jaučiasi atsakingi už įmo
nes prieš vartotojų visumą.

Kolektyvines sutartys dabar 
išsiplatino visame krašte. Vie
šai nekalbama apie darbinin-

UNIJOS SIEKIA DARBO IR ATLYGINIMO GARANTIJŲ
šiuo metu darbininkų unijos 

siekia dviejų tikslų: sumažin
ti darbo laiką, tačiau su tuo 
pačiu uždarbiu, ir iš darbda
vių išgauti garantuotą metinį 
atlyginimą. Antrasis dalykas 
reiškia tai, kad darbininkams 
būtų užtikrintas darbas per 
ištisus metus ir kad jiem būtų 
mokama bent už 48—52 savai
tes.

Tie du darbininkų unijų sie
kimai, tarp kitko, paaiškėjo iš 
Amerikos automobilių darbi
ninkų unijos (UAW — United 
Auto Workers) derybų su For
do automobilių bendrove (Ford 
Co ). Walteris Reuteris. CIO 
ir kartu UAW pirmininkas, 
aniem tikslam pasiekti nori 
dar sudaryti specialų fondą, 
kuris apdraustų darbininkų at
lyginimą. Fondas būtų naudo
jamas nedarbo ir krizės metu.

Darbdaviai iš savo pusės 
siekia jokiom garantijom ne- 
susirišti. Jie nurodo, kad ben
drovėm taip pat niekas nega
rantuoja, jog per visus metus 
darbo pakankamai turės, o pa
gamintos prekės bus išpirktos. 
Kaip tada jos gali užtikrinti 
darbininkams metinį apmoka
ma darbą?

Nėra prasmės plačiai svars
tyti abiejų pusių argumentų, 
kurie yra teisingesni. Pagrin
dą turi ir viena ir antra pusė, 
visa tačiau bėda, kad derybose 
remiamasi ne vienais ar kitais 
argumentais, o jėga, kurią tu
ri viena ar kita šalis. Pažiū
rėkime, kaip tos jėgos automo
bilių pramonėje išsidėsto.

Unijų rankose yra streiko 
jėga. Walteris Reuteris, UAW

Adelę GervėČiūtė, tai ir ga
vot apie ją atsakymą. Ir tas 
atsakymas buvo gražiai pa
rašytas.

— Taip, gražiai, gražiai,
— susierzinęs šnekėjo senis.
— O dabar bus dar gražiau.

Ir jis atsisėdo gale stato, 
atsilošė ir pasakė sūnui:

— Atvesk ją!
— Jos nėra virtuvėje, — 

nedrąsiai atsiliepė žmona.
— Kad ji man būtų čia!

— neatleido Avižius.
— Ji pati pasakys, ką pa

darė ir kur dabar eis. Ne 
mums ją teisti: Dievas ją 
nuteis, jeigu čia teisybė.

Sūnus užsimetė skrandą 
ant pečių ir smarkiai žengė 
į priemenę, lyg sakydamas: 
”Juk ji negali dingti, kaip 
kokia adata“. Durys į kaž
ką atsimušė, ir priemenėj 
aiktelėjo žmogus. Geltonas 
šviesos takas puolė ant 
Onos, kuri ten stovėjo, už
sidengusi kairę akį.

Petras įsivedė ją ir tarė:
— Mama, duok skudurą.
Ona atsakė:
— Ne, man nieko nerei

kia...
— Vaikeli, ką čia niekus 

kalbi, — subarė ją senoji — 
Ar labai susimušei?

kį principą, nes unijos nori 
palikti techniniams vedėjams 
jų atsakomybę. Tąčiau faktiš
kai kolektyvinės sutartys su
daro tokias garantijas darbi
ninkų priėmimo, atleidimo, dar
bo drausmės, atlyginimo, įmo
nių pakėlimo, naujų įrankių į- 
vedimo atžvilgiu, kad profesi
nės sąjungos visiškai įeina į 

ruožtu ūkininkai yra susitelkę 
į galingas sąjungas. Todėl 
amerikinė ūkio sistema šian
dien galima apibūdinti, kaip 
trijų galybių — korporacijų, 
ūkininkų sąjungų ir darbinin
kų unijų — pusiausvyra, kur 
pastarosios įtaka pastaruoju 
metu padidėjo, susijungus 
amerikiečių darbo federacijai 
su CIO. Tas susijungimas reiš
kia 15 mil. darbininkų sąjūdį,

Fordo bendrove išsitarė, kad 
streiko nevengs, jei nepavyks 
susitarti. Tuo atžvilgiu, atrodo, 
automobilių darbininkų unija 
yra geresnėje padėtyje negu 
automobilių gamybos bendro
vės, juo labiau, kad General 
Motors dabar varžosi ir konku
ruoja su Fordu dėl žemesnės 
kainos mašinų. Streikui tai pa
ranku. Jis gali būti vienai arba 
kitai bendrovei skaudus. Bet 
čia yra dar kita pusė to opaus 
reikalo, būtent, silpnesnė uni- 

tiek visuomenėje, tiek politi
nėje srityje.

JAV — TREČIOJI JĖGA
Dėmesio verta yra pagrindi

nė Andrė Philip išvada, kurią 
jis įsakmiai pabrėžia. Praėjo 
laikai, kada buvo galima ame
rikinę santvarką sulyginti su 
kokia nors kapitalistine forma. 
Tikrovėje, JAV nuo dabar at
stovauja trečiąją jėgą tarp 
laisvę naikinančių komunisti
nių režimų ir reakcinio bei mo
nopolinio kapitalizmo, kuris 
matomas europiniuose kraštuo
se. Jau laikas įžiūrėti tikrovę 
ir užuot kartojus apie JAV 
tai, kas tiko prieš 50 metų, 
pažvelgti į tą naują jėgą, kuri, 
aišku, gali atnešti naujų pavo
jų, bet kuri taip pat yra pilna 
vilčių žmogaus laisvei.

Bkl (Eli)



LIETUVAITĖS STUDENTĖS iš Mount St Joseph kolegijos (Ohiq>

Organizacijų, veiklumą gali
ma įvairiai vertinti; tam reika
lui yra daug matų. Vienu iš 
ryškiausių tačiau tenka skaity
ti organizacijos narių gyvumą 
ir jų bendruomeninį entuziaz
mą. Ir štai ateitininkai studen-

stovyklauft. Taip pat įvyks ir 
jų suvažiavimas, kur numato
ma išrinkti nauja Vyties kor- 
porad jos valdyba. i

Artėjanti vasara lietuviškam Falls netoli Clevelando. Sto- 
jaunimui atneš ne vieną malo- vyklon suvažiavo per 100 jau
trią valandą. Gražiausiomis gi 
reiks laikyti stovyklose pra
leistas dienas, nes ten sukur
ta nuotaika stovyklautojai il
gai gyvena. Pakeisdami aplin
ką keliolikai dienų, jaunieji pa
bėga nuo pilkosios kasdieny
bės ir jos nuolatinių pavojų' 
lietuviškumo išlaikymui Sto
vykloje per žaidimus, lietuvių 
kalbą, dainas, užsiėmimus au
ga. jų tautinis susipratimas. Jį 
paskui išsiveža namo ir juo dar 
ilgai gyvena.

Mūsų bendruomeniniame gy
venime stovyklos jau tapo sa-

lizavo eilę veiklos reiškinių. Iš 
kalbos aiškėjo, kad reikia 
stengtis kelti intelektualinį ly
gį, kiek tai kiekvienam stu
dentui įmanoma. Po paskaitos 
kilusios diskusijos buvo įdo
mios tuo, kad paliesta visa ei-

nimo. Nugalėta piniginiai sun
kumai, tuomet ne vieną slėgę, 
nesibaidyta tolimų atstumų. 
Atsivežtas jaunatviškas entu
ziazmas ir sukurta puiki nuo
taika parodė to bandymo pras
mingamą.

Stovykloje lankėsi nemaža 
svečių ir domėjosi šiuo ekspe
rimentu. Tie svečiai kitais me
tais patys ėmė organizuoti 
stovyklas. Vienuolijos, jauni
mo organizacijos jau kitais 
metais surengė savo stovyk
las. Taip mūsų bendruomenėje 
išpopuliarėjo stovyklų nauda

no stovykiautirugpiūčio 25-28 
d. d. Numatyta susirinkti Ta- 
bor Karmoje, Sodus, Mich. Pir
mos dyi dienos bus pašvęstos 
bendresnio pobūdžio studiji
niams klausimams, gi pasku
tines dvi dienas spręs orga
nizacinius reikalus. -

šiais

Kristoforo stovyklą tarp Cle- 
veiando ir Akron. Ohio. Rug
sėjo pirmą savaitę (5—11) 
bendrai praleis paskutines 
atortogų dienas. Centro valdy
ba'jau baigia parengti labai 
išsapuą ir tikrai įdomią prog
ramą. Ten pat įvyks ir metinis 
sąjungos suvažiavimas bei nau
jos valdybos rinkimai.

Stovykloje dalyvauti turėtų 
būti viso mūsų jaunimo pa
reiga. Jos mums duoda tiek 
puikios ir prasmingos nuotai
kos, kurios taip reikalingas 
jaunimas.

vaime suprantamu reiškiniu. 
Tačiau dar taip neseniai skep
tiškai į jas žiūrėta.

Šioj srity reikšmingą pra
džią padarė ateitininkai. Kai 
1949 m. lapkričio gale buvo 
sudaryta Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos Centro Valdyba, 
darbų plane buvo kuopų orga
nizavimas atskirose vietovėse. 
Kartu buvo iškelta ir stovyk
los mintis. Čia suskilo ir pačių 
organizatorių nuomonės. Kai 
kurie nuo tos minties atsisakė. 
Buvo tačiau ir kitaip galvo
jančių. Tik jų dėka ir buvo 
pravesta pirmoji organizacinė 
lietuviškojo jaunimo stovykla.

Inž. A Sabaliauskas, tuomet 
tik studijas pradėjęs, vadova
vo šios stovyklos parengimui 
ir ją pravedė. Ji įvyko Chagrin

Kartais prisimenu savo vai
kystę. Nevengiamai kyla 
Kauno vaizdai: Vasario 16 iš
kilmės Karo Muzėjuje, Nemu
nu plaukią garlaiviai, žalias 
Ąžuolynas, Radiofono stulpai 
ganti medicinos fakulteto link 
studijų minia. Įvairiaspalvės 
kepuraitės bei klegesys Micke
vičiaus gatvėje ir fakulteto rū
mų išdidumas bei paslaptingu
mas kaip tai simbolizavo, su
kūrė mano tuometinio studen
to tipą.

Prabėgo mokyklos dienos, 
tremties gimnazija, prasivėrė 
čionykščių universitetų durys: 
atsidūriau amerikiečių studen
tų minioj. Dažnai stengdavausi 
įsivaizduoti, kaip jauščiausi 
Kauno studentų tarpe, tarp 
tų draugų, su kuriais pradėjo
me eiti į gimnaziją, šalia tų, 
su kuriais vėliau susipažinome.

Akademikai skautai sugebė
jo duoti dalelytę tos marga
spalvės minios, kuri buvo taip 
dažnai matyta Mickevičiaus 
gatvėje, Laisvės Alėjoje. Jie 
išlaikė ir parodė Kaune vyra
vusią nuotaiką, studentiško 
Kauno dvasią. Minėdami savo 
trisdešimtąjį gimtadienį, jie 
sugebėjo išleisti
Br. Kviklio redaguotą "Aka

deminę Simuti ją" — trtedešhn-
veiklos ir

truputį stabtelti.
ir nonų

Tai bene pirmas lietuviškos 
vavimą Kauno universiteto fo
ne, lietuviškoje Alma Mater.

rius: "Tėvynėje’* Ir "Tremty-

Skleidžiami puslapiai nupa
sakoja Meletos pasiryžėlių ban
dymus skautybę taikyti uni
versitetiniam jaunimui. Spon- 

bei jų reikalingumas.
šiandien organizacijos nebe

gali apsieitibe stovyklų. Nu
matoma pirkti savas stovykla
vietes, kad dar daugiau jauni
mo galėtų čia poilsiauti.

šiais metais stovyklas ren
gia bent 3 vienuolijos, eilė jau
nimo organizacijų. Apie jas 
skaitytojai jau plačiai infor
muoti. Kiek mažiau žinoma 
apie studentų planus.

Studentų stovyklose skaito
mos paskaitos įvairiais klausi
mais, diskutuojama, sprendžia
ma aktualios problemos, apta
riami organizaciniai klausimai, 
nes dažnai akademinės orga
nizacijos stovyklose praveda 
savo metinius suvažiavimus.

Skautai akademikai liepos 
2—4 d. d. savaitgalio metu

APIE AKADEMINĘ SKAUTUI LIETUVOJE
A. V. DUNDZKLAS 

si, ieško savo formų ir akade
mikai skautai. Retai kur šiuo 
metu teužtinkamose nuotrau
kose pamatom šviesių asmeny
bių veidus, kaip prof. kan. M. 
Morkelio, prel. B. Česnio, rašy
tojo kun. Julijono Lindės-Do
bilo. Iš puslapių žvelgia į mus 
ir "savo pareigą atlikę — mi
rusieji bei kovoje — ištrėmime 
žuvę akademinės skautijos na
riai”; "Broliams abiturien
tams” — byloja atsišaukimas, 
išleistas 1938 metais. Skautų 
akademikų gyvenimas, jų gar
bės nariai, mecenatai, kelionės, 
pagaliau okupacijos ir rizikin-» 
gos sueigos užsklendžia "Tė
vynės” epizodą.

Tremtyje atgimimo bran
duolys susiformuoja Pinneber- 
go universitete. Idėja prigyja, 

plečiasi, šalia studijų rengia
mi suvažiavimai, stovyklos, ke
lionės. Veikia net 11 skyrių 
vakarinėje Vokietijoje. Emi
gracijos banga šią idėją per- padėka.

tai vėl parodė savo organiza
cinį susipratimą ir idėjinį gy
vumą, susirinkdami į Illinois 
universitetą Urbanoje.

Gegužės 7 nuo pat ryto į 
Urbaną skubėjo mašinos; jos 
vežė keleivius iš kaimyninės 
Chicagos, tolimo Bostono, gra
žios Baltimorės, centrinio Cle
velando, St Louis miesto ir ki
tų vietų. Kai po pietų ateiti
ninkai rinkosi į bendrą susi
rinkimą, svečių buvo suvažia
vę per 40. Gražus jaunimo bū
rys išklausė SAS centro val
dybos pirmininko Kęstučio 
Keblinsko paskaitos.

Prelegentas savo įdomiam 
žody palietė inteligentiškumo 
klausimą. Plačiau sustojęs ties 
šios sąvokos supratimu, sąjun
gos pirmininkas vėliau paana- 
neša per vandenynus, ir sky
rių veiklų apžvalgos randamos 
iš Chicagos, Toronto, Detroito, 
Bostono, Urbanos, Clevelando, 
New Yorko, Sydnėjaus, Ade
laidės ir Viktorijos. Knyga 
baigiama akademinės skautijos 
ideologijos pagrindų santrau
ka, kuri kalba už save ir kuri 
buvo tuo akstinu, kuris bestu
dijuojančius skautą ir skautes, 
palaikė, ugdė, brandino.

Knyga yra vertinga tiek is
torikui — akademinio gyveni
mo faktų registruotojui, tiek 
kiekvienam lietuviui studentui, 
ypač skautui akademikui. Tiek 
skautas, tiek neskautas stu
dentas, pervertęs knygą, galės 
gyviau pajusti tą saitą, kuris 
jį riša su likusiais tėvynėje, ir 
nesijaus toks svetimas pereitų 
kartų studentams — baigu
siems mokslus anapus Atlanto. 
Už šią jubilejinę dovaną leidė
jams — Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui ir redaktoriui Bro
niui Kvikliui — tenka mūsų 

lė klausimų ir mintis reiškė la
bai daug dalyvių.

Vakare suvažiavęs jaunimas 
ir vietiniai lietuviai studentai 
susirinko į Newman klubo sa
lę, kur linksmoj nuotaikoj pra
leistas vakaras. Pasišokta, pa
šnekučiuota, gi J. Manelis, L. 
Širmulytė ir V. Kleiza savo hu
moru, patiektu laikraštėlio 
formoj, linksmino susirinku
sius.

Kitą rytą visi rinkosi į, baž- 
ny o po pamaldų įvyko 
bendri pusryčiai, kurių metu 
tikrai jaukiai padainuota ir 
pabendrauta. Gražus sekma
dienio rytas išviliojo visus į 
gamtą; apylinkėje esančiame 
parke buvo pažaista, padai
nuota, atsigauta. Po to visi 
rinkosi į Motinos dienos minė
jimą. Įdomus šis minėjimas bu
vo tuo, kad visi lietuviai stu
dentai, be, pažiūrų skirtumo, 
susirinko motiną pagerbti. 
Nesuklysime tvirtindami, kad 
tokia minėjimo nuotaika retai 
sukuriama. Minėjimui vadova
vęs J. Jodelė pradžiai pakvie
tė V. Žvirzdį skaityti paskaitą. 
Motinos pagerbimas, jos reikš
mė auklėjime ir tautinio susi
pratimo išlaikymas buvo dar
niai sujungti į minčių pynę, 
kurią klausytojams perdavė 
prelegentas. Po to sekusi me
ninė programos dalis žavėjo 
visus. A. Snarskis padainavo 3 
dainas; jam akomponavo V. 
Tautvidaitė. Antrą muzikinį 
momentą programoje išpildė 
M. Motekaitis savo skambini
mu. Žodžio meną puikioj for
moj klausytojams pateikė V. 
Juodka, paskalydamas frag
mentą iš Biliūno raštų. Moti
nos dienai pritaikytą montažą 
isavo nuoširdžiu įsijautimu į 
situaciją gražiai minėjimo da
lyviams perdavė D. Valančiū
tė, J. Šoliūnaitė, V. Tautvidai
tė, Skomantas ir J. Končius. 
Pasibaigė minėjimas, bet aka
deminio jaunimo mintys dar 
ilgai lankė motinas, nes minė- 

visus 
pra-

Atsi-

jimas tikrai šventiškai 
nuteikė.

Pavakaryje suvažiavę 
dėjo skirstytis į namus,
sveikino visi, tikėdamiesi va
saros metu vėl susitikti. Urba- 
niškiai studentai šiuo suvažia
vimo surengimu tęsė jau pra
eitais metais pradėtą darbą. 
Tenka pripažinti, kad jiems ir 
šį kartą pavyko sukurti sąly
gas puikiai nuotaikai; gi tokia 
atmosfera kaip tik ir yra ryš
kiausias laidas į tautinį ir idė
jinį sustiprėjimą. Dalyviai yra

paminėtina bent skyriaus val
dyba, kurią šiuo metu sudaro 
J. Jodelė, V. Manelis ir D. Lan
kytė.

• Baltų Stud. Federacijos 
surengtas radijo pusvalandis 
birželio mėn. trėmimų paminė
jimui bus transliuojamas per 
Fordham Universiteto radijo 
stotį — WFUV—FM (90.7) 
New Yorke. Programa girdi
ma sekmadienį birželio 12 d. 
3:30 p. p.

Mūsų akademine jaunuomene organizacijose ir mokyklose
Lietuvių Studentų Sąjungos Mount St Joseph kolegijoje 

studijavusios lietuvaitės daly
vavo Ohio—Kentucky rajono 
CSMC suvažiavime, kurio te
ma buvo “Užsieniečių studentų 
paruošimas katalikiškam apaš-

Centro Valdyba jau pasiskirs
tė pareigomis. Pranas Joga — 
pirmininkas; R. Mieželis — vi- 
cepirm.; A. Dundzila — I sek
retorius; A. Barzdukas — II 
sekretorius; V. Valaitis — iž
dininkas; D. Valančiūtė ir B. 
Juodelis — nariai, šia proga 
tenka pastebėti, kad rinkimų 
metu daugiausia balsų surin
kęs A. Sužiedėlis pasitraukė iš 
valdybos, nes tik tokiu būdu 
buvo galima sudaryti Centro 
Valdybos branduolį Clevelan- 
de. Praeitų metų patirtis pa
rodė, kad sukūrimas branduo
lio vienoj vietoj yra labai reikš
mingas faktorius sąjungos 
veikloje. Tuo motyvu vadovau-
damiesi, A. Sužiedėlis ir pir
masis kandidatas V. Kleiza 
užleido vietą clevelandiečiui V. 
Valančiui. ?

šiuo metu Lietuvių Studen
tų Sąjungoje yra įregistruoti 
641 narys.

Kanados Liet Stud. S-gos 
Centro Valdybon išrinkti: V. 
Aperavičiūtė, A Banelis, B. 
Petrulytė, A Pusarauskas ir 
Br. Vaškelis.

Toronto stud. ateitininkų 
naują valdybą surado: K. 
Manglickas — pirm.; V. šad- 
reika — sekretorius ir I. Got- 
ceitaitė — iždininkė.

Skautų janiboree
Rugpjūčio 18—r28 dd. prie 

Niagaros įvyks aštuntoji pa
saulinė skautų jamboree. Čia 
bus atstovaujami skautai iš 50 
kraštų. Skautai iš anapus ge
ležinės uždangos sudarys tarp
tautinę draugovę, kuriai vado
vaus kanadietis sktn. Da Silva, 
o jo adjutantu bus lietuvis vyr. 
sk. Piečaitis iš Montrealio liet 
skautų tunto. Draugovėje bus 
viena lenkų, viena vengrų ir 
viena lietuvių skiltis (iš Mont
realio tunto) ir gal dar viena 
lietuvių skiltis iš kitų vietų. 
Oficialiai lietuvius galės atsto
vauti 15 mūsų skautų.

Svečiai stovyklą galės lan
kyti nuo rugp. 20 iki 27 d. nuo 
2 v. p. p. iki 10 v. v. Atidary
mo iškilmės bus rugp. 2Ū d. 
2:30 v. p. p. Pasirodymai kas
dien 2:30 — 4 v. p. p. Bendrie
ji laužai pradedami 8 v. v. Di
desnius ’reprezentancinius vie
netus atsiųs šių kraštų skau
tai: JAV — 1500, Anglija — 
990, Prancūzija — 900, Meksi
ka — 145, Italija — 140, Vo
kietija — 120, Venecuela 72, 
Belgija ir Šveicarija po 50, Šve
dija - 30, Suomija 20.

• Jūros skautai porą dienų 
viešėjo karo laivyno mokykloje 
Wauhegane, dalyvavo plauky
mo varžybose, žygiavimo pra
timuose. Liet, skautai g&vo 4 
medalius UŽ laimėjimus ir 9 
diplomus už pavyzdingą žygia
vimą.

talavimui jų kraštuose”. Po 
paskaitų ir diskusijų lietuvai
tės išpildė meninę programą, 
pašokdamas tautinius šokius.

Vėliau lietuvių tautinius šo
kius pademonstravo kolegijos 
Motinos Klubo susirinkime. Ta 
proga Galina Macelytė papa
sakojo apie įvairius lietuviškus 
papročius.

Vytautas Valaitis garsioje 
Clevelando May parodoje lai
mėjo II premiją už savo išsta
tytas nuotraukas.

Į Amerikos medicinos mo
kyklas, į kurias priimami tik 
parengiamąjį medicinos kursą 
išklausę studentai, labai sun
ku patekti. Iš naujai atvyku
sių lietuvių ši laimė nusišyp
sojo 5 studentams. Iki šiol pri
imti ir savo srities studijose 
pažengę yra ž. Daugėlaitė — 
Georgetown, — Washington; 
A. Kavaliūnas Loyola. Chica- 
go, V. Krikščiūnas — Indiana, 
Bloomington. Šiais metais pri
imti E. Kaminskas — Yale. 
New Haven; ir M. Eimontas — 
Ohio State, Columbus.

K. Keblinskas ateinantiems 
mokslo metams paskirtas Pur- 
due universiteto (Lafayette. 
Ind.) chemijos departamento 
asistentu.

Jaunimo literatūros 500 dol. 
premiją, kurios mecenatu yra 
kun. dr. J. Prunskis. skelbia 
Lietuviškosios Knygos Klubas 
ir Šatrijos meno draugija. Kon
kurso terminas 1956 m. kovo 
mėn. 1 d.

Liet. Stud. Santaros Centro 
Valdybos pirmininku šiuo metu 
yra J. Šmulkštys, studijuojąs 
politmius mokslus Illinois uni
versitete Urbanoje.

Skautai akademikai, susibū
rę į Urbanos skyrių, surengė 
išvažiavimą į gamtą ir pasi
linksminimą. Dalyvių tarpe 
matėsi svečių iš Chicagos ir 
apylinkės.

Vyties — skautų akademikų 
korporacijos — valdybą suda
ro: V. Mikalavičius — pirm., 
A. Stepaitis, M. Jazbutis, V. 
šliupas ir L. Grinius. Valdybos 

. būstinė Chicagoje.

Pax Romana — garsios kat 
organizacijos suvažiavimas į- 
vyksta rugpiūčio mėn. Angli
joje. Kad kongresas sėkmin
giau pavyktų, yra atlikta eilė 
parengiamųjų darbų. Jų tarpe 
pažymėtinos komiteto anketos, 
išsiųstos įvairių kraštų kat 
akademinio jaunimo organiza
cijoms. Iš gautų atsakymų bus 
geriau pažįstama reali padėtis, 
kartu bus padaryti ir prasmin
gesni sprendimai. Ateitininkų 
S-gos užsienių skyrius, kuriam 

vadovauja R. Žukaitė, savo 
laiku tas anketas išsiuntinėjo 
eilei studentų ateitininkų. Da
bar baigiami rengti atsakymai, 
kurie bus pasiųsti Pax Roma- 
nos komitetui Ta pačia pro
ga verta pažymėti, kad Stud. 
At-kų užsienio skyrius yra 
užmezgęs glaudžius ryšius su 
pačia Pax Romana ir su eile 
užsienio akademinio jaunimo 
kat. organizacijomis.

Ramutė Bartytė ir Evelyna 
Kaminskaitė, iš Elizabetho, N. 
J., šiais metais baigia vietos 
mergaičių Battin High SchooL 
Jos abi išrinktos į garbės or
ganizaciją (National Honor 
Society), į kurią patenka tik 
gabūs, gero elgesio ir būdo, 
vadovauti linkę mokiniai. Jos 
žada mokslus tęsti toliau. R. 
Bartytė jau išlaikė egzaminus 
į garsią New Jersey Medical 
Center gailestingųjų seserų 
mokyklą. Abi yra veiklios 
skautės.

Antanas Ivaška baigė Ne- 
warko inžinerijos kolegiją. įsi
gydamas mechanikos inžinie
riaus laipsnį.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLOS

Moksleiviai ateitininkai šie
met stovyklauja trijose vieto
se.

Marianapolyje, Thompson. 
Conn. pyksta rytinių pakraš
čių stovykla. Prasidės liepos 
30, baigsis rugpiūčio 14 d.d. 
Stovyklą, kaip ir kitais metais, 
rengia mielas moksleivių atei
tininkų bičiulis kun. V. Martin- 
kus.

Kanadoje stovykla vyksta 
liepos 29 ir rugpiūčio 7 d. d. 
Kviečiami ir moksleiviai iš 
JAV. Platesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Camp Christopher, Akron, 
Ohio stovyklaus Chicagos apy
gardos ir vakarinių valstybių 
moksleiviai rugpiūčio 21 ir 
rugsėjo 2 d. d.

Visoms stovykloms jau su
daryta programa, referatus tu
rės paruošti patys moksleiviai. 
Visur vyks kuopų pasirodymai, 
konkursai, meno vakarai, spor
to rungtynės.

TĖVAMS ____
Vasaros atostogoms praleis

ti tėvai daugiausia siunčia sa
vo vaikus į vasarines stovyk
las. Stovyklų yra įvairiose vie
tose ir galima pasirinkti klima
to, kainos ir vadovybės atžvil
giu. Nereikia nė priminti, kad 
tėvų pareiga būtų savo vai
kams parinkti tokias stovyk
las, kuriose vyrautų katalikiš
ka dvasia ir religinis auklėji
mas. šiame laikraštyje skel
biamos vasarinės stovyklos yra 
patikimos ir mūsų skaityto
jams priimtinos. Jų galite pa
sirinkti iš skelbimų. (Skelb.)



Mirė L Kintienė

PAŠVENTINTA NAUJA KOPLYČIA

JULIUI STARKAI 70 METŲ

HARTFORD, CONN

delphijos lietuviai paminėjo 
vieno savo žymiausių > veikėjų

Krikščiokaitytė. 
ir Janušauskas — 
jau nenorėjo ... 

prie šv. Komunijos 
šeštadieninės

APVAIZDOS KALNE, Pittsburghe, šventinama naujai pastatyta seserų 
pranciikietiŲ koplyčia..

M R S. R. NtXON, vfceprezMento žmona, prie Kapitolijau* rAmų 
su dviem studentais, kurie gimt 1941 gegužes 14, kai buvo M- 
leista serija Paskutos laketg (E. Savkigs Sond). ________

Užaugino gražią ir 
šeimą. Buvo “Darbi- 
ir “Varpelio” skaity-

■ • •

tas pakartoti New Britam,
rinkliava gatvėsetinamas.

Klausykite

GijosKasiniai gvildentas jaunimo tinę veiklą.

MS4>WffE'*r. MU9K.NJI

• Baltą Taryba Mate me
tate minės 10 metų sukaktį.

4.J0-$.30
Sr»fH WEVt>
». ,».»» M. 97.9 AEG. ffM)

Ltetavta Kataflm Federaeb »tvyku8k* Amerikon, su pa-
jos seimas praėjo nuoširdžioje ^T*“” Parapijos aukšt mokykla
ir darbingoje dvasioje. Pradė- ?ttk*^ni<^ J”°kyk**’ įrfe išleidžia gražų būrį mojtinių, 
tas malda šv. Kazimiero baž- ®urf7č,tB“? J* gB™1 *^7*”?' kurių daugumas tęs mokslus 
nyčioje, seimas savo darbo ei- nKW’ *aip Jin^®nK*» darščioe ir kolegijose ir universitetuose.

veiklios lietuvaitės. Linkime pirmasis mokinys yra Kęstu
tis Skrupakelis. kuriam Ford- 
ham Universitetas paskyrė me
tinę stipendiją po $1.350. — 
Kęstutis studijuos teisę ir 
sieks doktorato. Jam buvo iš
skirta ir Bostono Colegijoš sti
pendija, bet jis pasirinko Ford-

gpje gvildeno vilkini lietuviam, 
ypač tikintiesiems, taip svar
bius Mate laikais klausimus. 
Pagrindinis Mo seimo kalbė
tojas Dr. A. DamuMa Msamtei 
apibudino Maldos žygio reiki
me, tikslą ir priemones jo įgy- Ji sudaryta tremtyje, derinant 
vendinimui. trijų Pabaltijo valstybių poli-

ham.

fe- v

aidėkim visi prie šio kilnaus

Lietuviai, parodykim visiem.

rikos lietuvių, darbo ir pasi
šventimo. Bus reikalinga daug 
rinkėjų, ypač moterų, tad atei- 
kim ir dalyvaukim Moję rink-

. • Neustadte balandžio 15 d. 
mirė Vytautas Vaškys. gimęs 
1910. IV’. 28 d. Liepojoje ir sir- 
gęs džiova. Ilgą laiką dirbo 
Klaipėdos uoste darbininku, 'g 
Gyveno Spackenberge. Vokie- ’l 
tijoje, išlaidotas Neustadte. 
Paliko žmoną ir dvi dukras: 
Aldoną ir Benitą.

Į Kanadą išvyko Evaldo Lip- - 
kės šeima. Laivą “Arosa Star” 
palydėjo j Kanadą kaip laivo 
kapelionas kun. Alf. Butkus. I 
Iš Kanados jis žada aplankyti | 
Amerikoje gyvenantį savo švo* | 
gėrį dr. Zenoną Smilgą.

Mūsų didžiojo rašytojo V. 
Krėvės kapo paminklui staty
ti komitetas praneša, kad jau 
yra įplaukę apie 1500 dolerių į 
paminklo statymo sąskaitą. 
Kadangi kainas yra nepapras
tai aukštos, — o viliamasi pa
statyti rimtą ir pritinkantį pa
minklą, — lėšų dar yra perma- 
ža. Komitetas prašo visus gra
žinti ąųkų lapus arba siųsti 
aukas tiesiog į komiteto sąs
kaitą “Lietuvių Bankui” — Li
berty Federal ' Savings and 
Loan Association, 202 N. 
Broad St., Philadelphia, Pa.

rinkliavą (Tag Day) gatvėse.
Mieli lietuviai, jūs žinote, kad 

vargingose Europos.stovyklose, 
dar yra apie 9000 mūsų brolių 
— ligonių, senelių ir vaikučių. 
Labiau nei bet kada jie yra cą, South Side pas Mr. Vendo- mis vaišėmis, 
reikalingi mūsų pageltos ir vą, Esplene prie parapijos ma

riausių 3000 choro dirigentų. 
Štarkos 1919 m. Kaune suorga
nizuotas jo vardo choras, 1920 
m. rudenį veik in corpore pe
rėjo į Lietuvos operos chorą;

' komp. J. Sterką kurį laiką di- Pittsburgho BALFo skyrius 
rigavo “Dainos” chorą, pasiro- birželio 11, šeštadienį, rengia 
dydavo jis, nors retai, ir su 
operos choru viešai ir taip to
bulai, kad reikėdavo stebėtis; 
tai būdavo ne choras, bet vie
nalytis instrumentas, be ma
žiausio priekaišto.

Nėra abejonės, kad mūsų
didyste maestro J. Sterką visų mes negalime jais nesirūpinti, lės. 
buvo pripažintas, aukštai ver- juos pamiršti.

IŠ VISUR (
S

Naujeliūtę, J. Taorą, J. Greb- pildė vietos Lietuvos Vyčių paruošė šešt. mokyklos moky- 
liūną, A. Krapavičių arba rin- choras, vadovaujam&s mus. K. to jos Jucėnienė (ji ir režisa- 
kimo dieną ateiti- į rinkimo Bario. vo), Nenortienė ir Antanas
punktus: mieste pas Mr. Sul- Seimas baigėsi nuotaikingo- Šliogeris. Publikos buvo gana 

gausu, palyginti su silpna rek
lama, nes mūsų radijo laikinai 
sustojęs... V aid n imas užkvies-

nių Reikalų Ministerijoje, daž- daug jiem padėti, tačiau, kad 
nai turėdavau supažindinti iš ji pavyktų, reikia mūsų, Ame- 
užsienio atvykusius žurnalis
tus su laikinąja sostine Kaunu 
ir kartais Lietuvos provincijos 
įdomesnėmis vietomis kaip
Palanga, Birštonas ir kita. Ma- liavoje visi, kas tik galim. Pri 
ne, kaip žurnalistą, svečių pa- i .
lydovu skirdavo Inf. Dep-to darbo.
Direktorė M. Avietėnaitė. Jei
Kaunas ir Lietuvos kurortai kad mūsų dar yra Pittsburghe. 
nelabai imponuodavo svetim- Parodykim, kad mes neĮuunirš- 
taučiams, tai Lietuvos opera tame savo brolio varge.

mokslo metų pabaigos iškil- 
mės rengiamos birželio 12 d. 
Iškilmėse dalyvaus ir Nonvich 
vyskupas Bernard J. Flanagan.

• Emilija Budvikieuė, gyve- JįĮ|| 
nanti Gardner Mass., laimėjo^Ja 
4000 “mink” kailių apsiaustą .".JI 
už straipsnį “Halo Shampoo”. 
Vietinė spauda plačiai parašė
jos laimėjimą ir pirmame pus- 
lapyje įsidėjo nuotrauką. Jį 
yra Emilijos ir Juozo Višniaus-. 
kų duktė, dirbo Gardner News 
redakcijoje kaip reporterė. •

• Gardner, Mass., vietos lie- -^gH 
tuvių bendrovė gegužės 28, 29,
30 d. d. atidarė savo vasarna- 
mį dideliu pikniku, į kurį atsi- 
lankė daug žmonių iš artimųjų 
kolonijų. Šiais metais bendro- 
vės pirmininku išrinktas jau- 
nas ir gabus vyras — Stanley 
Sargotas.

• Bridgeport, Conn., J. ir G. . '/S 
Bernotas (Jakutytėj susilaukė 
pirmo kūdikio — dukrelės.

• Argentinoje šiemet moks- 
lūs baigė: Irena Klusaitė — 
terinarijos fakultetą; ji yra' 
pirmutinė veterinarijos gydy-
to ja lietuvaitė Argentinoje ir S 
visoje Pietų Amerikoje; farma- 
kologijos fakultetą baigė A 
Neniškytė, inžinerijos mecha- : 
nikos — F. Fialkauskas.

• Birželio mėn. deportacijos 
Buenos Aires mieste, Argenti- 
noje, Baltų Komiteto bus mi- 
nimos bendrai birželio 12 d. 
Lietuvių Klubo salėje.

• A. Ragauskaitė Melbour- r^J 
ne, Australijoje, su kitais 49 
mokinių dalyvauja šio sezono 
operos pastatymuose.

• Sao Paulo mieste seserų 
pranciškiečių vedamose mokyk- 
lose veikia 6 lietuviškos kla- . . 
sės. kuriose be atlyginimo dir- 
"ba 8 mokytojai. Mokyklatiiri 
vadovėlius, kurių dide4>wWhb*- 
per konsulą A. Polišaitį gavo
iš Vliko nemokamai, teko at- P 
silyginti tik persiuntimo išlai-

’ das. Rūpinamasi atsidėjus su- “ 
stiprinti lietuviškąsias klases. 
Šiemet pranciškiečių vedamo
se mokyklose buvo suregistruo- ' 
ti 186 vaikai, galėję lankyti 
lietuviškąsias pamokas.

• Dr. J. Remeikos, buv. Vy-.įj 
tauto D. gimnazijos mokytojo 
Klaipėdoje, knygą! “Lietuvos 
pajūrio padavimai”, išleido į 
“Tremties” leidykla Vokietijo
je. Knyga turi 112 psl.. apima
M. Lietuvos vietovių padavi
mus. Rambyno. Ragainės. Vil- 
mantynų kalno. Kaukaro, Mei
lingos ir kit.

• Hartforde, Conn. išrinkta 2
nauja LB apygardos valdyba: į 
pirm. dr. M. Devenis, vicepinn. 
prof. Zilinskis. sekr. A. Saulai- 
tis, kasin. dr. M. J. Coiney, / 
švietimo kultūros reikalams K. 
Bagdonas, — visi iš Waterbu- 
rio. s/į

Cepukaičio 35 metų kunigystės 
jubiliejų.

Tą rytą šv. Andriejaus para
pijoje, kurios įsteigėjas ir kle
bonas kun. J. Čepukaitis yra 
jau 31 metus, įvyko iškilmin
gos pamaldos, dalyvaujant 
daugeliui apylinkių parapijų 
kunigų.

Po pietų 6 vaL įvyko iškil
mingas banketas — minėjimas 
parapijos salėje, kuri kaip tik 

. prieš šias iškilmes buvo baigta
naujai perdažyti ir skoningai Po prel. J. Balkūno kalbos 
atremontuoti Minėjimas — 
pietūs buvo pradėti JAV him
nu, pradžios maldą sukalbėjo 
kun. W. Vežis. Vakaro vedėju

- buvo prof. Dr. M. Ražaitis, ku
ris savo kalboje suminėjo pa
žįstąs jubiliatą jau -nuo 1936 
metų, kai jam tekę šioje para
pijoje vesti misijas — tuomet 
dar tik koplyčioje, nes baž
nyčia dar nebuvusi nupirkta. 
Prof. M. Ražaitis kalbėjo apie 
kun. Cepukaičio darbus ir nuo
pelnus, ypatingai pabrėždamas 
jo jautrią širdį, organizacinius 
gabumus ir lietuviškumą.

Svečiuodamasis New Yorke, 
netikėtai sutikau mano seną 
bičiulį dar iš I-jo pasaulinio 
karo laikų — muziką Julių 
Starką, kuris dabar vargonin- 
kaųja Šv. Antano bažnyčioje

praeiti h* palietęs dabartį suži
nojau, kad šiam, nepaprasto 

- kuklumo kompozitoriui, kon
servatorijos profesoriui, ilga
mečiam Lietuvos valstybės 
operos chormeisteriui Juliui 
Starkai jau sukako 70 m. Tie
sa, apie tai buvo kiek plačiau 
parašyta prof. V. Jokūbėno 
“Muzikos Žiniose”. Bet tas 
specifinis muzikų—vargoninkų 
laikraštis yra labai siauro ra
telio skaitomas. Todėl tos rim
tos sukaktuvės praėjo kaip ir 
nepastebėtos plačiosios visuo
menės.

Žinoma, čia daug prisidėjo 
ir jubiliato begalinis kuklumas, 
net į kūdikišką drovumą pa
našus ... Kas pažįsta J. Star
ką, tas žino, kad iš jo išgauti 
vieną kitą pasisakymą yra la
bai sunku. Jis nemėgsta kal
bėti apie save ir savo nuopel
nus, nors jie yra gana gausūs. 
Jis apie 24 metus išbuvo ope
ros chormeisteriu; ilgą laiką 
profesoriavo Kauno konserva
torijoje, dėstydamas chorvedy
bą, privalomą fortepioną ir kt. 
1924 m. jubiliatas lankė pro
vincijos chorus ir padėjo jiems 
pasiruošti pirmajai Dainos die
nai, kuri įvyko Kaune 1924 m. 
Mes matome jį greta Naujelio 
ir Stasio Šimkaus vieną iš vy-

Prel J. Biliūnas kalbėda
mas priminė lietuvių kunigų ' 
nuopelnus lietuvių tautiniame 
darbe, taip pat lietuvių kunigų ; 
veiklą JAV. Jis priminė, kad 
kun. J. Čepukaitis buvo vienas 
iš pirmųjų lietuvių kunigų, gi
męs jau Amerikoje, taip pat iš- 1 
varęs platų ir gilų darbo barą 
lietuviškoje Amerikos dirvoje: 
įsteigęs ir išplėtęs parapiją, 
dirbęs įvairiose organizacijose, 
sielojęsis visais lietuviškais 
reikalais.

kun. kleb. Čepukaitį sveikino 
daugelis organizacijų: parapi
jos vardu — J. Stadalnikas, į- - 
teikęs parapijiečių dovaną — 
tūkstantį dolerių, choro vardu 
—Macijauskas, Maldos Apašt.
— Adomaitienė, šv. Ražančiaus 
Draugijos — M. Zilionienė, Tre
tininkių — A Kazlauskienė, 
Sodaliečių — Vasiliauskienė, 
Šv. Elenos Draugystės —■ Mrs. 
Cleeves, pradžios mokyklos — 
Bakuckaitė, Mišių patarnauto
jų — J. Paikus, skautų — Roz- 
nikienė, Liet, Bendr. — J. Stik- 
liorius, ateitininkų — V. Gruz-

dys. Daugumas organizacijų į- 
teikė taip pat pinigines dova
nas, gėlių ir kitų dovanų. Pas
kutinis sveikino naujai įsteig
tos Liet. Kunigams šelpti D-jos 
sekr. — prof. M. Ražaitis. Jis 
sveikino kun. J. Čepukaitį kaip 
savo “bosą”, nes kun. J. Če
pukaitis kaip tik yra tos drau
gijos pirmininkas.

• Pažymėtina, kad visi sveiki
nimai ir kalbos buvo lietuviš
kai, net ir vaišių paruosėjai — 
lietuviai verslininkai.

Atsakydamas į sveikinimus, 
kun. J. Čepukaitis nuoširdžiai 
visiems parapijiečiams ir svei
kintojams padėkojo, pareikš
damas, kad visas gautas dova
nas jis skiriąs parapijos reika
lams. Jis taip pat priminė, kad 
pradžioje parapija turėjusi ne
toli pusės milijono dolerių sko
los, o dabar skolos jau beveik 
nelikę. Parapija turi mokyklą, 
seselėms namą, koplyčią, dide
lę bažnyčią, nemažą salę, kle
boniją. yisa tai įsigyta per kun. 
J. Cepukaičio 31 klebonavimo 
metus.

Viso minėjimo metu vyravo 
labai nuoširdi dvasia. Visi 
Philadelphijos lietuviai linki 
kun. J. čepukaičiui dar daug 
daug gražių ir darbingų metų.

Tremtinių minėjimas
Liūdnieji birželio įvykiai 

Philadelphijoje šiemet bus mi
nimi visų pabaltiečių kartu. 
Minėjimas prasidės birželio 12 
dieną 5 v. p. p. prie Independ- 
ence Hali, o po to persikels į 
visai netoli esančią* Carl Schurz 
Memorial Foundation salę. 
Pakviesta amerikiečių spaudos 
ir politinio gyvenimo atstovai. 
Tikimasi, kad visi pabaltiečiai 
supras šio minėjimo reikšmę 
ir gausiai dalyvaus šitų baisių
jų įvykių minėjime.

Gegužės 26 d. apie 7 vai. va
kare po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Ieva Kintienė. Sulaukusi 
gana ilgo amžiaus — 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Alvito para
pijoje, Vilkaviškio apskr.

Iš Lietuvos išvažiavo An^- 
lijon. Tai pagyveno keliolika 
metų, kur gimė ir jos pirmasis 
sūnus Jonas — dabartinis Pa- 
tersono šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas.

Maždaug prieš 45 metus iš 
Anglijos atvyko Amerikon į 
Waterbury, Conn. Daug, teko 
Kintams patirti vargo čia Ame
rikoje, tačiau jie nieko nesigai
lėdami leido savo sūnų Joną į 
mokslus Nęwarko vyskupijos 
kunigų seminarijon. Ir 1931 m. 
gegužės 30 d. Jonas Kinta Ne
tvarko Katedroje įšventinamas 
kunigu. Lygiai tą pačią dieną, 
kada buvo įšventintas kunigu 
prieš 24 metus, dabar gegužės 
30 d., laidojo savo mielą motu
tę.

Šv. Mišios už velionę atlai
kytos šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje Waterbury, Conn. 
10 vai. ryto.

A. A Ieva Kintienė buvo su
sipratusi lietuvė. Gražiai iš
auklėjo lietuviškoje dvasioje 

, savo vaikus. Priklausė treti
ninkų, šv; "Ražančiaus Maldos 
Apaštalavimo brolijai.

Mirdama paliko giliame nu
liūdime savo vyrą Joną Kintą, 
einantį 86 met. amžiaus, sūnų 
kun.’ Joną, ir Alfredą, dukterį 
Prancišką Naujokien^ ir savo 
seserį Magdaleną Kalifornijoje.

V. D.

visada padarydavo didelio į- 
spūdžio. Ne tik solistai, kurių 
mes turėdavome labai gerų ir 
apsčiai, bet ir J. Štarkos veda
mas operos choras, kuris ste
bindavo užsienio koresponden
tus kaipo nepaprastai tobulas 
vienetas; skambūs ir gražūs 
rinktiniai balsai. Gaila, nebe
prisimenu pavardės vieno gar
saus pasaulinio dirigento, ku
ris dirigavo su Lietuvos operos

, (Nukelta į 6 psl.)

Pirmoji komunija
Šv. Trejybės liet, parapijoje 

įvyko gegužės 15 d., 8:30 mo
kinių pamaldų metu. Tarp ki
tų ir 10 vaikų buvo tremtiniai, 
kurių 6: Jucėnas Antanas, 
Mockevičius Gintautas, Nenor
tas Gintaras, Norkūnaitė Auš
ra, Petrauskaitė Praurimė ir 
Šimanskas Arūnas — visą pri
siruošimą, poterius ir maldas 
pirmąjai šv. Komunijai mokėsi 
lietuviškai. Nors labai skaudu, 
bet faktas, kad 4 tremtiniai—

PnTSBURGHE DAROMA VIEŠA RINKLIAVA RALFUI

Gulbinaitė, 
Kulvinskas 
lietuviškai 
Lietuviškai
vaikus mokino 
mokyklos vedėja Jucėnienė, o 
pabaigoje ceremonialo pamokė 
ir seserys pranciškietės.

šešt mokyklos vakaras ' 
įvykęs geg. 21. praėjo tikrai 
puikiu pasisekimu. Buvo su
vaidinta Siskino — “Džiaugs
mas”, kur visi vaikai roles at
liko puikiausiai. Svarbesnes 
roles vaidino: Audr. Dragūne- 
vičiūtė (Ragana), Šimkaus 
Arūnas (Vincukas), Jucėnaitė 
Milda (Laimė). Mildutė pati 
lanko baleto studiją, dėl to pui-

Rinkėjai gali užsirašyti pas: auklėjimo, lietuviškumo dva- kiai paruošė visas baleto par-
J. Žilinską, A. Palecką, V. Ko- stos išlaikymo klausimas. tijas, kurios publikos buvo ga- 
ličienę, A. Gutauskienę, A Meninę, įdomią programą iš- na karštai priimta. Vakarėlį

Apvaizdos kalne, Pittsburghe, 
gegužės 21 pašventinta nauja 
šv. Pranciškaus seserų koply
čia. Pašventinimo apeigas atli
ko vyskupas Coleman F. Car- 
roll iš Pittsburgho, asistuoja
mas kun. M. J. Kazėno, kun. J. 
Misiaus ir kun. L. O’Connell. 
Pamaldose dalyvavo apie 40 
kunigų, virš šimto vienuolių se
serų ir apie 600 prietelių ir rė
mėjų. Kunigų tarpe matėsi 
prel. J. Ambotas iš Hartfordo, 
ir prel. M. Urbonas iš Du Bois, 
Pa.

Koplyčios apačioje telpa apie 
500, o galerijoj apie 200 žmo
nių. Taigi pastatas yra dido
kas. Jį supa kiti dideli mūrai 
iš vienos pusės, o gražioji kal
nuota gamta iš kitos.

Po pašventinimo apeigų 
vyskupas C. F. Carroll aukojo 
pontifikalines mišias į Mariją, 
nes Marija pasirinkta šios kop
lyčios Globėja.

Teko pasikalbėti su motina 
Loyola ir su kitomis seserimis. 
Dvi problemos slegia ir moti
ną ir seseris. Pirma, kaip at- 

- mokėti turimas skolas, kurias 
‘naujas pastatas sudarė; antra, 
kaip surasti dar pora šimtų pa
šaukimų į seseris turim iem ir 
siūlonffem darbam atlikti. Pas
taroji problema dar Kristaus 
pabrėžta Jo paties žodžiais: 
Piūtis didelė, bet darbininkų 
maža; tad melskite Viešpaties, 
kad siųstų darbininkų . j savo 

pjūtį. Naujoji koplyčia duoda 
vilties, kad su laiku tų darbi
ninkų skaičius paūgės. Naujos 
koplyčios statymui daug yra 
pasidarbavęs seserų ilgametis 
kapelionas kun. Juozapas 
Skripkus.

Apvaizdos kalne po bažnyti
nių apeigų ir po pietų sutikau 
seserų rėmėjus — koplyčios 
fundatorius, kurie žiūrinėjo 
pastatus ir galėjo sakyti: jie 
ir man ■ priklauso. Sutikau ir 
tėvus bei motinas dukrų, ku
rios čia mokosi, jie džiaugėsi 
augančiais pastatais. Bet ypač 
džiaugsmu švietė seserys kop
lyčios pašventinimo dieną. .Tur
būt, nėra pasaulyje kito to
kio linksmaus ir laimingo kam- 
pelio -kaip tas, kur seserys su
sirenka melstis ir aukotis Kris
tui. Kun. J. Mačiulionis, MIC

Amsterdam, N. Y.
šv. Kazimiero parapijos me

tinis piknikas įvyks birželio 19 
savajame parke. Tą pačią die
ną piknike įvyks laimėjimų 
traukimai. Bilietėliai jau dabar 
nuoširdžiai platinami, o tada 
bus galima sužinoti, kas lai
mės dešimt įvairių dovanų. 
Pelnas yra skiriamas bažny
čios ir mokyklos naujam ap
šildymo Įrengimui.

Kun. Alfonsas Gleveckas, 
dabar vikaraująs šv. Jokūbo 
airių parapijoje Albany mies
te, švęs savo sidabrinį kuni
gystės jubiliejų birželio 12 d. 
Jo klebonas ir parapijiečiai 
rengia iškilmes ta proga.

Parapijos mokykla šiemet 
baigia 12 mokinių. Birželio 3 
d. graduantai surengė gražią 
programą su lietuviškais tau
tiniais šokiais.

Mirė nuoširdi lietuvė Salo
mėja Kanitienė. Mirtis ją išti
ko gegužės 19 d. po ilgesnės li
gos. Prieš metus jų šeima at
šventė 50 metų moterystės su
kaktį, 
gausią 
ninko” 
to ja.

Didžiųjų trėmimų metinėse 
birželio 19 d. suma (11 vai. mi
šios) bus laikoma už visus iš
vežtus ir kenčiančius lietuvius, 
prašant Visagalį suteikti lais
vės Tėvynei.

Stasys Vaškelis išsikelia į 
HaYtfordą. Jis buvo vienas iš 
veikliausių asmenų lietuviška
jame darbe Amsterdame. Va
dovavo lituanistinei mokyklai, 
aktyviai dalyvavo Balfo veik
loje, choro ir vaidintojų grupės 
pa rengimuose. Amsterdamie- 
čiai linki sėkmės naujoje vie
toje ir tikisi sugrįžti, kai dar
bo sąlygos čia pagerės.

Kęst. B.
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REAL ESTATE 8

FLEETWOOD — vos tik baig-

and

CAMPS

ne.
bus

Taip pat ims ir tradicinės jau
nimo sporto žaidynės.

kat. bažnyčia, šauk Jennings 
Inu Branchville 4396.

ELMONT-2 miegamųjų ran- 
ch tipo, praplėsta palėpė- 
kampinis plotas, arti kat. 
mokykla ir bažnyčia. $13,000. 
VA 5-9111 —

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS

CULVERS LAKE, N. J. Iš
nuomojamos kabinos su virtis 
galimybėm. Nuo $30 Egi $60 
savaitei atsižvelgiant į didį. BLISS AVĖ., TENAFLY, N. J.

OINER. Ėst. 20 yrs. $1300 wkly 
income, 5J4 yr. lease, moderato rent, 
gocd location, 24 hours, 7 day*. 
Chance of a lifetime for right party. 
Sacrificing for $13000. RA 9-1178

BLISS AVENUE, TENAFLY, N. J.
IRISH SINGING, DANCING

WHITE PLAINS. 8 room Dutch Co- 
lonial. 4 bedrooms. den, 2 Baths. 

garage. finished basement and re- 
creation rcom. vvalking dintance to 
Bus. RR Sta. Freen Bus Service to 
Parochial school, near Catholic 
ch-.irch, $23.500. Ovvner. WH 6-3291.

SUTAUPYSI LIGI 20% 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX 
488A 17th St. STeriing 81668

LYNBROOK, Center Hali Colonial, 
100x165, fenced, beautiful trees and 

flowers, neiv insulated roof. fireplace 
<n 14x26 livrui, dining rm, pine 
brcakfast rm, l’s baths. screened 
porch. h,w o heat. 2-car gar, barbe
nus. 4 bedmis. Ideal large family or 
nonversion to 2-family. 3 blocks to 
Cathclic school and Catholic church. 
Asking $21.500, LY 9-7851.

CAMP TRINITY 
NEW HARTFORD, CONN. 

Mergaitėm 8-14 metų. Atidaroma lie
pos 2 — uždaroma rugpiOtio 20. 
Kaina $47 už dviejų savaičių laikų. 
Visokio* pramogos gerai prižiūrim. 
Rąžyk ar skambink: Sister Mercedes, 
3501 Solly SL, Philadelphia, Pa.

DEvonshire 3-0834

HEMPSTEAD. 2^ yr*. 7 room*. 2 
baths, desirable location, large rms 

atttached garage. 16-ft. screened 
porch, newly painted, birch kitehen 
cabinets. new 2-oven GE eleetrie 
range, wall-wall carpeting, Venetian 
blinds. ahiminum combination storms. 
screens and doors. near Catholic 
school and Catholic church. $24.500. 
Owner, IV 6-7082.

SPORTING CONTESTS 
Meals and Refreshments 
will be served at the field

DONATION:
$1.00 fer Adutts
Children under 14 Free

SUNDAY, JULY 12, 1955
Commencing at 12 O’Clock Noon

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J- 

Mergaitėm tarp *-14 met;. Atidaro
ma liepos 3. uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol. 

Kreiptis: Sistor Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledon, 
N. J. HAwthome 7-0452.

nių, 2 garažu namas. Arti krau
tuves, kat. mokykla ir bažny
čia, susisiekimas. Įvertfaiti rei
ktų pamatyti. $31,900. Staty
tojas MO 8-5744.

Tikslas yra tyrinėti ir gręžti ieškant uranijaus ir vana
di jsus mineralų. Korporacija turi 25 nepatentuotas ka
syklų vietas San Miguel apskrity, esančiam prie Dolores 
River apie 20 mylių į šiaurės pusę nuo Dove Creek, 
Colorado.

Siūlomasis cirkularas gali būti gaunamas pas

JOHN L DONAHUE 
ŽEMIAU PASIRĄŽIUSI

Room 517 Empire 430 1*th SL, ALpine 5-1067.
Denver 2, C«4*.

Plente xen<l me the Offering Circular on
UNITED URANIUM CORPORATION

* BUS. OPPORTUNITY

Pirmoji vaikučių komunija
Pirmoji vaikučių komunija 

visados yra svarbus įvykis

UNITED URANIUM 
CORPORATION 

(A Colorado Corporation)
SICIJIMA 2.900.000 BENDROJO ŠTOKO SERU

Nauja laMa

DETROITE RALFO GEGUŽINE

— Vadinasi, tamsta ieškai 
šuns? — įsiterpė vėl kaleivis.

— Nieko panašaus! — užri
ko iš pat gilumos ponas Toks. 
— Neieškau nei vieno nei 
antro, nors galėčiau ieškoti. 
Vis tiek tų minėtų “keleivių” 
traukiny nėra. Ar netiesa? 
TamstS kažkodėl keistai sau 
po kepure įsikalęs, kad trau
kiny lengviau rasti šunį nei 
katę.

— Uf, to aš visai nesakiau, 
—nežinodamas ką sakyti žiop
telėjo keleivis.

— Sakei ar nesakei tai ta
vo biznis! — užriko iš pat šir-

Ponas Toks dunda naujuo- 
| 1 ju traukiniu Jamaikos linija ir 

dairosi aplink. Staiga pakilo 
nuo suolo ir, žiūrėdamas bei 

B’.. graibydamasis pasuoliais, ėmė 
šaukti tartum ‘kac, kac,,kac”...

Kartu važiuavusiji susiįdo- 
B’, mavo ir patys pradėjo lanks- 

- tytis bei žiūrinėti po suolais, 
kas per padaras galėtų ten 
būti.

v — Ei, — atsiliepė vienas,— 
ko tamsta ieškai? Katino?

— Kokio katino? —akis į- 
bedęs ponas . Toks klausia ke- 

fe .. leivio.
— Negalėčiau pasakyti, — 

pustyliai aiškinosi keleivis. — 
Iš kur aš galiu žinoti?

— Traukiny yra katinas? 
&S ; — iš rimtųjų pasiteiravo po
lį. nas Toks. — To tai nežinojau.

; Man nė į galvą neatėjo, kad 
gr ,- traukiny važiuoja katinas ir 

tikriausia be bilieto. Bus įlin- 
: * dęs pro apačią...

— Jokio katino traukiny ne
is ra- Gali būti ramus, — dėstė 
B ' traukinio palydovas. — Tams- 

" . ta esi tik taip įsitikinęs ir dėl 
ft" to jį šaukt

— šaukiu ... aš?! Gal ma- 
• t ne už vaiką laikai! — ponas 

Toks išpūtė akis. — Kaip aš 
gabu šaukti nesantį, lyg būčiau 

^ 5 poetas. Juk pats sakei, kad
K traukiny katino nėra.

— Jei neieškai katino, tai 
į. ko ieškai? — rūsčiai išstenėjo

. traukinio palydovas.
' — Juokdarys! Galėtum su

buvimų metu juokinti žmones 
' •- už pinigus, — autoritetingai 

kalbėjo ponas Toks. — Tams- 
’ tos menku supratimu išeitų, 

kad tegalima ieškoti tik kati
no. Ką tamsta pasakytum, jei 

vyzdžiui, aš imčiau šaukti 
“ciū, ciū, ciū”? Gal sakytum, 
kaa ieškau šuns? Ir kas man 

ŠS galėtų drausti vietoj katino Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

TfcLEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

HELP WANTED FEMALE

DON’T DELAY 
APPLY TODAY FOR 

Typina and General 
Office Work 
Near Home

Save time and carfare.
5 day — 40 hour week.

Year ’round position. 
Dtversified duties.

Pleaatnt anrroundinjra. 
tRebmoid co.

2018 S. HAL8TED ST. 
SEeley 8-1680

dies ponas Toks. — Nekišk 
savo snapo į kitų reikalus. Jei
nemoki apsieiti 
še, pasiskaityk 
si pamokymus 
giam būti.

traukiny, tai 
šią knygą, ra- 
kaip manda-

KATALIKES MOTERYS PAMINĖJO SAVO SUKAKTĮ

TOMMY NOLAN, 12 metų berniukas, iigelbSjęs ii gaisro savo 
seserį Marčia 9 mėn. ir pažadinęs tėvus (Kennedy, Pa.).

Mes visi, rodos, turėtume ži
noti, kuriam tikslui prieš 10 
metų senieji ateiviai Ameriko
je įkūrė Balfą ir ką jis per tą 
visą eilę metų yra gero pada
ręs ir ne kam kitam, bet mums 
naujiesiems ateiviams, dar gy- 
nant už jūrių marių, taip pat 
dar ir čia atvykus.

Gaila daug kas nepajėgia to 
suprasti. Dar liūdniau, kai ir 
nebenorima to suprasti. O to
kių jau labai daug yra tarpe 
mūsų.

Anksčiau, būdavo, ir mūsų 
laikraštininkai — tie. mūsų vi
sokių reikalų puoselėtojai — 
puikiai parašydavo tą Balfą ir 
jo reikšmę vargan patekusiam 
tautiečiui. Galima sakyti, bū
davo ne aprašymai, bet poe
mos sukurtos tam BalfuL O 
dabar? Aš Manau, kad ir 
plunksnos darbininkus Balfas 
kviečia būti talkininkais ruo
šiamos tradicinės gegužinės, 
kun įvyks birželio 19 d. Biru-

Ponas Toks padavė išsižio
jusiam keleiviui suveltą kny
gą, ištraukęs ją iš pasuolės, o 
pats išlipo pirmoj stoty ir nu
ėjo į pavasario šokiams reng
ti komiteto neeilinį posėdi — 
veikėjauti.

tės darže. Gegužinės pradžia 1 
vai. p. p.

Valgykloje bus galima gau
ti įvairiausių lietuviškų valgių 
ir įvairių gėrimų. Bus ir lote
rija pamėginti laimei. Tai ko 
daugiau bereikia? Pa valgysi
me, padainuosime; na, ir lai
mę pamėginsime.

Žmonių patogumui, gegužinė
je bus priimami rūbai ir ava
lynė. Taip pat bus galima už
simokėti ir nario mokestis ir 
įstoti naujais nariais. Kaip ma
tote, vienu kartu galėsime nu
šauti keletą zuikių. Tad visi, 
— raiti, pėsti ir važiuoti — se
ni ir jauni, visi būkime geguži
nėje.

Sakoma, kad prisipažinimas 
yra didelė dorybė. O kas gali 
nenorėti, kokių nors dorybių 
turėti? Tai ir prisipažinkime, 
kad mes, detroitiečiai, naujieji 
ateiviai, negausiai lankome tas 
mūsų senųjų ateivių įkibtas 
gegužines — piknikus, rodos, 
kad tų gegužinių pelnas neitų 
į tą patį Balfą iš kurio mes 
esame tiek daug gero gavę.

Bet šį kartą — reikia taip 
tikėti, kitaip ir būti negali, — 
vieni savo atsilankymu, kiti 
aukomis paremkime šį darbą.

P. P

ALRK Moterų Sąjungos 36 
kuopa, veikianti šv. Mergelės 
Marijos Nepaliaujamosios Pa
galbos parapijoj, gegužės 8 d. 
gražiai paminėjo savo kuopos 
25 metų veiklos sukaktį. Or
ganizuotai dalyvavusios savo 
parapijos bažnyčios pamaldose, 
vakare susirinko į lietuvių sa
lę, kur įvyko pats sukakties 
minėjimas ir jubilėjinis vaka
ras. Iškilmes savo kalba pra
dėjo Salasevičienė. Pranešimą 
apie veiklą padarė Greičienė: 
kuopa rėmė ir teberemia para
piją, padėjo Romos lietuvių 
kolegijai (kunigų seminarijai), 
Balfui, Raudonajam Kryžiui, 
vietos Uetuvių radijo klubui, 
šelpė tremtinius Vokietijoje ir 
1.1. Iš veiklesniųjų narių pami
nėtinos: M. Cicėnienė (ji, labai 
sėkmingai kuopai pirmininkau
ja), Salasevičienė, Greičienė 
(yra viena iš. energingesnių jų 
steigėjų), Nemanienė, Miliaus
kienė Maslauskienė, Zorckie- 
nė, Magilienė, Kuncaitienė, Sa
dauskienė, Mikelionienė, iš 
tremtinių moterų į kuopą įsi
jungė ir jos veikloje t aktyviai 
reiškiasi Jokubaitienė, Mikšie
nė, Navickienė ir kt. Kuopą 
sveikino klebonas kun. J. F. 
Angelaitis, ALRK Federacijos 
pirm, drl Ad. Darnusis, bend
ruomenės apyl, pirm. St. Barz- 
dukas, kun. dr. K. širvaitis, 
krikščionių demokratų sky
riaus pirm. H. Idzelis, centro 
valdybai atstovavo ir kalbą pa
sakė O. Stepulionienė. Gegu
žės 29 d. kuopa pašventino sa
vo naujai įgytą vėliavą, šven
tinimo apeigas atliko klebonas 
kun. J. Angelaitis.

VI. Braziulio studijos 5-metis
Vlado Braziulio vadovauja

ma dramos studija, įsisteigusi 
1949 spalio 2 d., per penkerius 
metus pastatė 14 veikalų (ap
skritai turėjo 36 parengimus). 
Lankytojų vidurkis kiekvienam 
pasirodymui buvo apie 450 as
menų.* Iš pradžių remiama 
tremtinių draugijos, studija to
liau vertėsi savo pajamomis, 
nors jų nepakakdavo.

Studija veiklos penkmetį pa
minėjo gegužės 14 d. Ansel 
Cafe patalpose. Minėjimui va
dovavo Z. Jankus, pranešimą 
padarė studijos vedėjas VI. 
Braziulis, aktyviesiems studi
jos nariams Nasvytienei, Ce- 
čiui ir Matulioniui buvo įteik
ta gėlių, pasveikino bendruo
menės apyl. pirm. St. Barzdu- 
kas ir “Dirvos" red. B. Gai- 
d žiū na s. Studijai kalbos pata
rimais talkininkauja prof. Pr. 
Skardžius, dekoracijas piešia 
dail. V. Raulinaitis, remia Z. 
Jankus ir kt. Minėjimo metu 
Pr. Ambrazo pianinu paly
dimi po kelis dalykus padaina
vo Matulionis, Jurgelis, Kazė- 
nienė ir J. Kazėnas. Pabaigoj 
atsilankiusieji buvo pavaišin
ti.

katalikų gyvenime ir parapijo
je ji atžymima didelės šventės 
ženklu. Šv. Jurgio parapijoj 
šiemet 19 vaikučių pasirengė 
išpažinčiai gimtąja lietuvių kal
ba, tad pirmosios komunijos 
diena tapo reikšmingu įvykiu 
ir visai lietuviškai bendruome- ' komunistams tremtinius tarp 
nei. Lietuvių kalbai buvo su- kurių būtų buvę ir apie 70 lie- 
teikta priderama vieta ir vi- tuvių, 
sose iškilmėse bažnyčioj: vai
kučiai ja kalbėjo maldas ir gie
dojo giesmes. Malonu čia pa
stebėti, kad visa tai įvyko E- 
tuanistinės mokyklos vedėjo J. 
Žilionio, mokytojos V. Tamu- 
lionienės, kunigų Ivanausko bei 
Goldikovskio, seselių Anuncia- 
tos bei Bernadetos ir tėvų pa
stangomis. Po pamaldų šiems 
vaikučiams buvo surengti pa
rapijos salėj bendri pusryčiai 
ir įteiktos dovanėlės. Išlaidoms 
po $5 aukojo: Kunevičiai, Jan
kus, Gruodis, broliai Karkliai, 
P. Tamulionis ir vienas asmuo 
savo pavardės neskelbiąs. Ben
druomenės apylinkės vardu 
juos pasveikino vicepirm. M. 
Dundaraitė ir įteikė dėžę sal
dainių. “Dirva” išspausdino 
atitinkamus lietuviškus įrašus. 
Kaikurie iškilmių momentai 
spaudė ašaras, iniciatorių pa
stangos pažadino viltis atei
čiai.

Trečioji lietuvių bendruome
nės diena šiemet įvyks birže
lio 19 pernykštėj vietoj 25000 
Euclid Avė. Bus atliktas “Jo
ninių pavakarys” — papročių, 
dainų, tautinių žaidimų bei šo
kių ir pasakojimų pynė. Prog
ramą rengia lituanistinė mo
kykla, šokiams vadovauja L. 
Sagys, dainoms Alg. Bielskus.

NIAGARA FALLS, ONT.

Susitikimas prie Niagaros
Šiais metais Amerikos ir Ka

nados lietuvių susitikimas į- 
vyksta prie garsiojo Niagaros 
krioklio liepos 2 ir 3. Ar jau 
pasiruošę vykti? Jei dar 
jau laikas. Abi dienos 
reikšmingos ir įdomios.

Šeštadienio vakare pamatysi
te gražų vaidinimą — Čiurlio
nienės operetinį veikalą “Kup
rotą Oželį”, po to, grojant lie
tuvių orkestrui “Trimitui” ią 
Toronto, pasilinksminsite. Sek
madienį — pasimelsite, išklau
sysite pamokslo, gausite atlai
dus. Kiek vėliau girdėsite gra
žių dainų programą; dainuoja 
choras ir solistai iš New Yorko. 
Bus ir L. Eimanto iš Londono 
paskaita.

Po viso to — lietuviškas 
kermošius. Neapvilsime nei 
vieno atvykstančio į mūsų di
džiąją metinę šventę prie Nia
garos krioklio. Tik nebandyki
te šokti nuo krioklio, nes griež
tai yra draudžiama!

Rengėjai — 
Parapijos komitetas

Bendruomenės valdyba ge
gužės 20 d. išsiuntė padėkos 
raštą su Clevelando lietuvių 
parašais JAV Prezidentui, kad 
nebuvo praleista Austrijos tai
kos sutarty Sovietų Rusijos 
reikalautas paragrafas išduoti

Kun. V. šarkai ligoje parem
ti (Vokietijoje) per bendruo
menės apylinkės valdybą buvo 
sudėta $112.50 aukų. Daugiau
sia čia pasidarbavo F. Eidim- 
tas ir M. Dunduraitė.

ROSLYN — FLOWER HILL 
$22,750 4 miegamieji, kam
pinis ranch tipo namas, pui
kūs kaimynai Arti kat. mo
kykla ir bažnyčia. Greitam 
pardavimui. MA 7-5832

ASTORIA — Plytinis, 5 kam
bariai, 2 atskiros virtuvės, 2 
tile vonios, garažas, priedai 
Arti kat. makykla ir bažny 
čia, požeminis ir busai. Savi
ninkas apleidžia miestą. Bai 
šiai pigiai. RA 8-3694

LYNBROOK — gražus 7 kam
barių, 4 miegamieji, pustrečios 
vonios, baigtas rūsys su baru, 
3 auto garažas. Tinka daktarui 
ar dentfchri.Arti kat. mokykla 
ir bažnyčia. 203 Canterbury 
Gate LY 9-0219.

MACHINE shop, etjuipped, 
5,600 sq ft., groge type buil- 
ding, now doing government 
work, reconditioning engines 
etc. for sale. Attorney,' Mil- 
itana. TR 8-2022.

METINE REPARACIJOS 
KELIONE j

F A T I M Ą 
RUGSĖJO 24-LAPKRIČIO 7 

LANKOMA
Paryžius, Stebuklingo Medalio šven
tovė. Liurdas, Lisbona. F ATIMA 
(Spalio 13 — Apsireiškimo diena), 
Madridas, Barcelona, Montserrat. Ni
ca, Florencija, Asyžius ir Roma.
Viską. įskaitant kaina — $1.143.00 

Rašyk
REV. FATHER JOHN, O. S. B.

International Catholic Tra vėl Service 
1031 Dupont Circle ' Bldg. 

Washington 6, O. C.

FISHERMEN!
A REAL DEAL $12.00 PER OAY 

Monday Thru F rida y
Dinner - Oceanyiew Room - Breakfast 

Box Lunch Including Chicken 
ANO < -

A DAY’S Fishing abroad one of the 
finest open boats at Montauk, contact 

SEACOMBER L0D6E
Oid Montauk Highway

MONTAUK POINT, N. Y. Tel. 8-2985

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NVO 7 - 14

Virismmn birželio 30. uždaroma ruffpiū<'io 
33. n 2 .aavatfių periodo $40. už vis» 
e-zona $110.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Tnformaciiom raS'4t:
REV. PETER L. FLANNAGAN.

CAMP GREGORT 
Cray. Maine 

Tel. PortlanO 2-33*4

Perskaitęs DARBININKU, 
duok kitam f pasiskaitytL kad 
užsiprenumeruotų.

Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR
1935 KELIONIŲ SEZONAS 

Sekmadieniais nuo Maželio 5 ligi spalio 90
E»wa? iSvyksta

Consolidated Bus Terminai 4lst St. A 7th Avė., NYC. — • a. m.
Telefonas: WA<Mvor»h 3-7000 New Jcrsey Sauk MArket 2-7000

DIALOGINIS M1AIOS 11. 13. 12.-45 
1APAŽINTYS 10 A. M. 5 P. M.

Novena i 9v. Antaną. Pamokslas. Palaiminimas — 3 p. m.
S v C. Sakramente įstatymas 12:45 Mt*ių ligi 8 p. m.

Graymoor yra 5 mylios Siaurėn nuo PeeksMIl. N. Y. prie 9 kelio, 
už Bear Mountain Bridgc nuo VVert Pcint. Užkandinė sekmadieniais 
atidaryta. MnAtnom pastatui vieta ten pet

Mišios kasdien 11 A. M.
Kitom informacijom rąžyk:

Fr. Guardian S. 'A„ Graymoor Friars, Garrison 5. N. Y. 
Telefonas: GArrison 4-3671

Svertai • laukiami kasdien kaip ir aakmatlaftig pHigrimal



ŽINIOS

JULIUS STARKA

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

GYVYBES APDRA.UDA William J. Drake-

LDCTUVTS ADVOKATAS

fUihermen on the whole Atlantic *ea- 
board than Mcntauk.

J. CHIPMAN (<), MIT profesorių* Boctone, Stockbolme priima 
auksini medali už pasižymėjimą moksle. Medali įteikia Švedijos 
princas Bertil (k.).

Skautę varžybos* 
gegužės 29 $. tarp Bostono ir 
Worcesterio skilčių pirmąsias 
vietas laimėjo bostoniečiai.

Varžybose dalyvavo virš 80 
skautų. Jos baigėsi iškilminga 
tunto sueiga, kurioje Herkulis 
Strolia davė skautų įžodį.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (amphfiers), plokštelių automatai 

(record dtangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmood HH1, Ozone Park, Fbęust Hill, Jamaica.

Darba* atSetauma prityreate teciaNk*, pripažbrt* 
RCA T—tttali, Jtar Verta.

Atitaisymas
praeitame numeryje pasitaikė 
korektūros klaida, buvo para
šyta Dankredas Koppas, turi 
būti Tankredas Koppas. Už 
klaidą atsiprašome.

Deportaciją į Sibirą
15 metų, sukaktis Bostone bus 
minima birželio 11, šeštadienį, 
Municipal Building patalpose. 
Minėjimas prasidės 7:30 vai. 
vak. Kalbės K. Škirpa iš Ua- 
shingtono. Meninę programą 
išpildys' solistas St. Liepas, šv. 
Petro parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Kačinsko, 
ir Irena Nikolskytė.

Lietuvius atstovavo kun. A. 
Sabaliauskas ir prel. Pr. Juras, 
kuris lietuvių vardu. pasakė 
kalbą padėkodamas saleziečių 
generolui už įsteigimą lietu
vių saleziečių vedamos gimna
zijos Italijoje ir už duotą lei
dimą lietuviams saleziečiams 
atidaryti savo skyrių Ameriko-

LRK Susivienijimo 
Bostono apskrities metinis su
važiavimas įvyks birželio 19 d. 
2 v. p. p. šv. Petro parapijos 
svetainėje 5-je gatvėje, S. Bos
ton, Mass. Kviečiamos visos 
Bostono apskrities kuopos siųs
ti atstovus ir gausiai dalyvauti 
suvažiavime. Yra daug svar
bių reikalų aptarti. Apskrities 
valdybai pirmininkauja B. Ku
dirka, raštininku yra L. Dru- 
šmskas.

Adv. A. šalna,
Lietuvos garbės konsulas Bos
tone, gegužės 23 d. kalbėjo 
apie p a v e rgtąją Lietuvą 
K’wanis klube, kuriam pri
klauso įvairių profesijų žmo
nės. Klausytojai pranešimu 
buvo labai susidomėję.

Saleziečių generolo pager
bimas įvyko tą pačią dieną 
Bradford viešbuty. Dalyvavo 
arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, miesto majoras John 
Hynes ir daug kitų žymių sve-

$YQUGHTONO ŽINIOS
— Gegulės 28 d. suėjo 40 

mete kunigystės kun. Fath. W. 
W. Gunn, ilgamečiam Stough- 
tono klebonui. Ta proga lie
tuviai, Stella Raila ir kiti, pa
rinko aukų ir įteikė amerikie
čių papročiu ,40 dolerių dova
ną lietuvių vardu. Lietuviai bu
vo vienintėliaį kurie taip gra
žiai pasirodė. Tiesa Kat Mote
rų Draugija surengė 'vakarie
nę savo kleb. pagerbti.

— Lietuvių mokykla užbai
gė mokslo metus. Paskutinę 
dieną lankė John Valutkevi
čius. Maurien Reilly, Antanas 
Juknevičius, Stella Hogan; 
taipgi lankydavo Edward: Ba- 
nis ir Mary Revnoff. žemesnį 
skyrių: David Gili, Arvidas 
Valutkevičius, Jokūbas Savic
kis, Jeremiah Hogen, Marian 
Gili, Carolina Owerka, Nijolė 
Paškevičiūtė, Elzbieta Savic
kis. Be to mokyklą lankydavo 
William Hogan, Dalė Gregor, 
Jonas Kurowski, Jokūbas Prės
kiems, Frederick Reilly. Pažy
mėjimo verti vyresniame sky
riuje buvo John Valutkevičius 
ir žemesniame skyriuje—Nijo
lė Paškevičiūtė; taipgi C, Ower- 
ka, ir EL Savickis. Šiais metais 
mokė seselės Teresė ir Rūta, 
iš Brocktono. Globojo bei per
veždavo seseles P. Savickį J. 
Owerka ir kun. M. Vembrė.

Mis. J. Owerka savo ir p. P. 
Savickienės bei kitų vardu pa
dėkojo Fath. W. W. Gunn už 
mokyklos patalpas.

— Sutvirtinimo Sakramentą 
gegužės 16 iš vysk. McKonzie 
rankų priėmė 158 jaunuoliai ir 
4 suaugusieji Iš jų lietuviškos 
kilmės: C. Unda, R. Valas, A. 
Buterol (Butvilą), A. Palaima, 
EL Žebroskv Doras (Daraška), 
Smith, B. Eichom, M. Vincent 
ir kt MK.

BxrŽdio 4, šeštadienį Apreiš- Maspetho Liet Piliečių Klubo 
kibte ęąr1; salėje įvykę ĄMonos bowlingo sezonas baigtas su 
šlepetytės baleto stadijas mo- vakariene ir dovanų dalinimu. 
Midų vakaras. Programoje bu* Pirmą vietą laimėjo gerai žino
vo pastatyta “Karalienės var
dinės” vieno veiksmo, dviejų 
paveikslų f baletas, muzika 
Schumąnno, akomponavo A 
Kepajaitė.

Stadija kasmet payasąrį ren
gia savo pasirodymus su visai 
nauja programa. Bėįki* pasi
džiaugti tėvais, kurie leidžia 
mergaites lavintis, įtaiso joms 
gražius kostiumų** Pačios jau
nosios šokėjos irgi pagautos 
entuziazmo. Iš to pulko vienos 
pasirodė geriau, kitos silp
niau, bet visus patraukė tas 
mokyklinis uolumas ir pastan-

Telefoną*: EVergroen 4-8283
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Kun. Pr. Virmauskis 
birželio 11 d. vyksta į Spencer, 
Mass. trapistų vienuolyną, kur 
kunigu šventinamas Juozapas 
Balkauskas. į šventinimo iškil
mes vyks taip pat kun. A. Kon- 
tautąs ir dar keletas bostonie-

DARBIN1NKUI PAREMTI 
AUKOJO:

Iv. Patriko katedroj* 
birželio 19 d. 4 v. p. p. pamal
dose už Lietuvą ir, kitas pa
vergtas tautas giedos jungtinis 
choras. Giesmės bus giedamos 
vienu balsu. Visi dalyviai pra
šomi į giedojimą įsijungti Pa
maldų programa ir giesmių 
tekstai bus dalinami prie įėji- tul skaisčių dienų 
mo į katedrą.

Išnuomuojamas kambarys su 
baldais ir visais patogumais. 
Galima naudotis ir virtuve. 
Kreiptis: Dome, 414 So. 5th., 
Brooklyn Ii, N. Y.

NAUJAS VYSKUPAS
Birželio 7, antradienį, Ange

lų Karalienės bažnyčioje, Bay 
Ridge, konsekruojamas nau
jas vyskupas Edm. J. Reilly. 
Pijus XII jį pakėlė į tituliarinį 
Nepte . vyskupą ir Brooklyno 
augziliarą š. m. kovo mėn. 23 
d. Naujas vyskupas yra gimęs 
Manhattane 1897 m., paskui su 
tėvais gyveno Brooklyne. Čia 
baigė šv. Jono kunigų semina
riją ir dabartinio arkivyskupo 
Molloy buvo įšventintas kuni
gu 1922 m. Apie 21 metus iš
buvo asistentu ir paskui klebo
nų prie šv. Jokūbobažnyčios 
(Pro-Cathedral), taip pat ėjo 
Brooklyno arkivyskupijos vice 
kanclerio pareigas. Vėliau bu
vo klebonu šv. Tomas parapi
joje (Flatlands) ir Angelų Ka
ralienės parapijoje (Bay Rid
ge). 1938 m. buvo popiežiaus 
pakeltas į Very Rev., o 1940 
Right Rev. Monsignor. Kon
sekracijos apeigos prasidės 10

Neringos viotininkijąs 
skautėms

buvo suruošti pirmosios pagel
tos kursai, kuriuos pravedė 
gailestingoji šesuo Kriaučeliū- 
nienė. Kursus, kurie truko 
apie du mėnesius, baigė pen
kiolika skaučių patyrimo laips
niams įsigyti.

Susituokia
Milda Bartytė, baigusi Drake 
kolegijoje mašinraščio bei ste
nografijos kursą ir dirbanti 
Nuodez firmoje, išteka už Al
gio Kvedaro, iš Newarko, stu
dijuojančio elektros inžineri
ją. Sutuoktuvės įvyks birželio 
11 d. šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Elizabethe.

Bostono BALFo 17 skyrius 
rengia birželio 12 d. pikniką, 
kuris įvyks naujai išgrąžinta
me Romuvos parke Brockton, 
Mass. Programoje numatyta: 
vyrų kvarteto dainos ir O. 
Ivaškienės vadovaujami tauti
niai šokiai. Taip pat bus bufe
tas SU puikiais užkandžiais bei 
gėrimais. Pikniko pradžia — 
2 vai. p. p. Bušai išvyks 1 vaL 
p. p. nuo Lietuvių Piliečių II- 
jos klubo 368 W. Broadway. 
Šokiams gros puikus orkestras.

Kviečiame visus nuoširdžius 
lietuvius atvykti į šį pikniką, 
pasidžiaugti senųjų tarpe, ma
loniai praleisti sekmadienio 
popietę ir tuo. prisidėti prie 
BALFo kilnaus darbo šelpiant 
vargstančius lietuvius tremty
je. Rengėjai.

Lankėsi vizitatorius
Gegužės 31 pranciškonų vie

nuolyne Brooklyne lankėsi or
dino vadovybės įgaliotas atsto
vas vizitatorius Tėv.' Tomas 
Plasmanas. Toks oficialus vizi
tas vienuolynams daromas kas 
treji metai. Vizitatorius yra 
šv. Bonaventūros kunigų semi
narijos rektorius Buffale. Jisai 
jau aplankė visus lietuvių 
pranciškonų vienuolynus ir su
sipažino su jų veikla.

Pakrikštyta
Bahndžįo 17 d. šv. Petro 

bažnyčioje pakrikštyta Roberto 
Hill ir Petronėlės Olseikaitės- 
Hill duktė Robin ir Chorlene 
vardais. Tėvai gyvena 96 
Browdoin Avė. Dorchester, 
Mass

Po $4.00
M; Januškevičienė, 

So. Boston, Mass.
Po $3:50

A. Vikrikas, Brooklyn, N. Y.
Po $2.00

F. Motiejūnas, N. Y.; J. Ka- 
zakauskas, Waterbury,‘ Conn.; 
Vyt. Jucevičius, Pittsburgh, 
Pa.; W. Januškevičius, Phila- 
delphia, Pa.
Po $150

E. Švabas, Brooklyn, N. Y.
Po $1.00

J. Banaitienė, A. Padvelskis 
— Brooklyn, N. Y.; O. Mitinąs, 
J. Venslauskas — New > York, 
N. Y.; A. Samušis, Richmond 
Hill, N. Y.; J. Černius, Mas- 
peth, N. Y.; K. Amastauskaitė, 
Bayonne, N. J.; V. Stanishi, 
Franklin, N. J.; K. Baltramie- 
jūnas, Jersey City, N. J.; M. 
Mikolaitis, S. Merchantville, 
N. J.; J. Šatas, V. Grincunas— 
Waterbury, Conn.; J. Brazaus
kas, Ansonia, Conn.; P. Leve- 
dauskas, Naugatuck, Conn.; J. 
Rygelis, Bridgeport, Conn.; 
P. Steponaitis^ Tariffcville, 
Conn.; R. Szumanauskas, Da- 
nielson, Conn.; A. Michealonis, 
Nashua, N. H.; J. Kuzas, Cle- 
veland, O.; A. Jankon, So. 
Boston, Mass.; A. Janulevicus, 
Barre Plaines, Mass.; J. Naike- 
lis, Worcester, Mass:; J. Žukas, 
Cambridge, Mass.; M. Zerin- 
gienė, Westfield, Mass.
Po $030

K. Cepliauskas, L. Paršelis, 
M. šašis, K. Žitkevičius — 
Brooklyn, N. Y.; E. Baumilie- 
nė, LoweU, Mass.; V. Urbonas, 
Chicago, BĮ. '

Nuoširdžiai dėkingi 
Darbininko l*t<dėjat 
T. TJ Pranciškonai

Balandžio 24 <L pakrikštyta 
Broniaus Versecko ir Mary 
Miller-Verseckieriės duktė Ma
rijos ir Onos vardais. Tėvai gy
vena 731 E. 8th St. So. Bos
ton, Mass.

Balandžio 30 d. pakrikštytas 
Alberto Ašmensko ir Marijos 
Žilįnskaitės-Ašmenskięnės sū
nus Dovydo ir Juozo vardais. 
Tėvai gyvena 27 Surgent St. 
Dorchester, Mass.

Gegužės 29 d. pakrikštjdas 
Jono Vasiliausko ir Bronisla- 
vos Stanionytės-Vas’liau^kie- 
nės sūnus Daliaus ir Prano 
vardais. Tėvai gyvena 144 Wil- 
liams St, Jamaica Plain, Mass.

MORE ON MONTAUK: Seącomb-
' '_*... the name alone is 

enough to Intrtgue hundreds of v&- 
cationer*... Fiahing.. boating.. . 
golf... tennl*. Seacomber haa them 
all, right on the premtoes or just a 
few short mile* down the road.

Helen fiukfort, Seacomber manager, 
says there is no regimentatton of 
guests at her resort

"We only accomodate 35 and we 
let them enjoy themselves as they

ELIZABETH, N. J.
Lietuviškos vestuvės-'

Gegužės 29 šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje susituokė gerai 
vietos lietuviams pažįstamas 
vėikėjas Wilius A. Senkus su 
Ona Barčas. Jų moterystę pa
laimino kleb. kun. M. Kemėšis. 
Abu jaunieji yra susipratę lie
tuviai ir aktyviai reiškiasi or
ganizacijose bei lietuviškam 
veikime. W. A. Senkus rašinė
ja lietuviškas korespondenci
jas į vietinę anglų spaudą ir 
dažnai kronikinių žinių patei
kia Darbininko skaitytojams.

Po jaukios vestuvinės puo
tos jaunieji išvyko praleisti 
trumpų atostogų į Pocono kal
nus. Grįžę apsigyvens 1432 
Lexington PL, Elizabethe.

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 130 VAL. P. P. 
is wwRi?soorm--------

A D V. Ą.*ALf4A (ii),1 tJetuvo* girbfc tenMar Bos
tone, ir šen. W.' -F.. Knowhmd buvę susitikę teffote 
County respubHkonų ; klube, kur, dalyvavo apie 800 
žmonių. Šen. W. F.. Kiirawland Bostone buvo pirnĮ^ 
kart*.' 8u adv. 'A. teina jiė kalbėjo Lietuvos reikalais.

mas kriaučių kontraktoriaus 
Jurgio Dirito tymas. Jam bu
vo įteikta sporto t komandų 
dovana. Kitas towling sezonas 
prasidės rugsėjo mėn. antrą 
savaitę. Visos komandos pra
šomos užsirašyti laiku.

Antanę Vakaras. Visi klubo 
Antanai rengia pagerbimo va
karienę birželio 11 d. Nariai 
prašomi dalyvauti. Vakaro ini
ciatorius yra Antanas Matu- 
kaitis.

PETER J. VANCE 
« ____ : ------ - ----------- tiflliui AVĖ,

LIETUVIS AGENTAS N«w York 1, N Y
The Eųuitable Life Assuranoo *ocl«ty Susinės* TsL: CHlckortng 4-000 

of the United States Raaktance TeL; SLocum H332
Koto* ctBc*, Ifter Ysfk L N. T.

Maironio mokyklos abituriontai
Šiais mokslo metais Maironio 

šeštadieninę mokyklą baigė 15 
mokinių: Rasa Arūnaitė, Dai
va Audėnaitė, Jurgis Birutis, 
Romas Butrimas, Algirdas Du
bauskas, Irena Jankauskaitė, 
Nijolė Kleizaitė, Regina Kri- 
nickaitė, Dalia Maurukaitė, Al
dona Noakaitė, Angelė Raga- 
žinskaitė. Vytenis Ramanaus
kas, Ringaudas Remėza, Biru
tė Ulėnaitė, Vytis Virbickas.

Dauguma jų Maironio mo
kyklą lankė nuo jos įsteigimo, 
1950 m. pradžios. Į šią mokyklą 
pagilinti lituanistines žinias jie 
yra įstoję pabaigę pradžios 
mokyklą ir kelias gimnazijos 
klases Vokietijoje.'

Visi taip pat mokosi viduri
nėse Amerikos - mokyklose ar 
kolegijose. Visi berniukai stu
dijuoja ar pasirengę studijuoti 
technikos mokslus, mergaitės 
daugiau linkusios į kalbas, psi
chologiją, chemiją, mediciną, 
muziką.

Visi abiturientai aktyvūs 
ateitininkai ar skautai; taip pat 
gražiai individualiai besireiŠ- 
kią muzikoje ir sporte.

Atestatai jiems bus įteikia
mi šį sekmadienį, birželio 12, 
5 v. v. Apreiškimo parapijos 
salėje. Meninėje dalyje daly
vaus rašyt. J. Aistis, L. Žitke
vičius, akt. H. Kačinskas, mo
kyklos choras ir tautinių šokių 
grupė. Po meninės dalies bus 
šokiai.

Lankėsi Boston*
Birželio 3—5 d.d. So. Bos

tone lankėsi kun. A. Sabaliaus
kas, salezietis, kuris birželio 5 
atlaikė sumą ir pasakė pamok
slą, kuriame padėkojo visiems 
geradariams, remiantiems lie
tuvių seleziečių gimnaziją Ita
lijoje.

Pašventino amatę mokyklą
’ Birželio 5 d. atvykęs iš Ro
mos saleziečių vienuolijos ge
nerolas R. Ziggiotti pašventino 
saleziečių amatų mokyklą Bos
tono miesto centre. Mokykloje 
galės mokytis apie 1500 moki-

(atkelta iš 5 psl.)
solistais ir choru, rodos, Bee- 
thoveno simfonija Nr. 9 Kau
no Teatre. Per repeticiją su 
choru dalyvavau ir aš. Po re
peticijos man teko su dirigen
tu truputį pasikalbėti (kalbė
jome vokiškai) ir, mano nuste
bimui, jis pareiškė, kad tokio 
tobulaus choro nesąs, girdėjęs 
net Berlyno, Paryžiaus, Pra
hos ir kitose Europos didžiuo-. 
siuose teatruose. Tai buvo tik
rai malonu girdėti iš tokio ži
nomo muzikos autoriteto taip 
aukštą štarkos vadovaujamam 
chorui |vertinimą. ‘

Truputis biografinių smulk- er 
menų, J. štarka gimė 1884 m.- ' 
spalio 4 d. Lėlių kaime, Uk
mergės apder. 1902 m. su tė
vais atsikėlė gyventi Kaunan; 
1906 m. baigė Kaune Juozo 
Naujalio vargoninkų mokyklą 
ir vėliau St Šimkaus paragin
tas išvyko Varšuvon toliau piea*e”„ Helen ezpiain*. 
studijuoti muzikos. Baigės And’ •dd* there’re **»

. .. L Of way* to enjoy oneaelf. In fact, she 
Varšuvos konsei vątonją, dar and a lot other* claim there’* ne 
du metus pasiliko studijuoti, better vac&tam spot, eepectany for 
kompoziciją pas prof. M. Su- 
žinskį. ' jfe.

Yra parašęs nemaža koppo- 
zici jų, bęt apie tai pakalbėsime . 
kita proga. Dabar J. štarka j 
gyvena Brooklyne, Guernsey j 
St 131, N. Y. Linkiu jubilia- j

WATER'S EDGE NAMAI .
Eugene Romano, populiarių

jų Water’s Edge namų staty
tojas Peconic Bay prie River- 
head, pastebi, kad paskutiniu 
laiku daugelis perkasi namus 
atsižvelgdami į būsimus reika
lavimus, kai jie pasitrauks į 
pensiją. •

šių metų pirkėjai ieško vie
tos nepertoliausiai nuo mieste
lių, kur ištisus metas' būtų 
įmanoma patogiai gyventi. To
kiems reikalavimams atitinka 
Water’s Edge namai, nes poil
siaujančiam žmogui yra vietos 
žuvstati, maudytis bei kitokiom 
pramogom. O be to, minėtų 
namų kaina visiems prieinama, 
įmokant $449 arba $229, liku
sią sumą leidžia išsimokėti po 
$52 ir po $46 į mėnesį. Skel-

Susituokė
Gegužės 7 d. šv. Petro baž

nyčioje moterystės sakramen
tą priėmė Jonas Voveris su 
Pranciška Stygaite. Anų jau
navedžiai gyveno Dorchester, 
Mass.

Bostono ateitininku būrelis 
buvo nuvykęs į Worcesterį da
lyvauti metinėje vietos ateiti
ninkų šventėje birželio 5 d.

Prof. V. Biržiška 
persikėlė gyventi į naują butą. 
Dabartinis jo adresas:

. 762 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.

Di*vo Kūno šv*nt*
yra ketvirtadienį. Per visą sa
vaitę Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje vakarais 7:30 bus 
mišparai prie įstatyto Švč. Sa
kramento. Visos Dievo Kūno 
šventės iškilmės nukeliamos į 
sekmadienį.

• Ateitininkę albume* 
baigiamas redaguoti. Dar vis 
laukiama atsiunčiant nuotrau
kų asmenų ir įvykių, kurie bū
tinai albume turėtų tilpti jo 
istoriniam pilnumuL šiam al
bumui ieškomas leidėjas.

37 Sheridaa Avė, 
BreoUy«.8, N. N.

TeL APplefato 7-7083

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BBOOKLTN, M. Y.


