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NAUJAS EGZAMINAS V AKARAM:
Ar išduoti kaip Indokiniją, ar ginti. 

‘ kaip Persijos šiaurę?

KONGRESE 
BIRŽELIO 14

Senate eilė senatorių primi
nė savo' kalbose birželio 14 de
portacijas iš Lietuvos.

Šen. H. Humphrey iš Minne- 
sotos:
...Savo elgesiu Sovietai parodė, 

kad jie nesivadovauja nei tarp
tautine teise nei moralės prin
cipais.... Visoj laisvos tautos 
žiūri į ateiti su viltimi, kad 

'-ateis diena, kad pavergtos tau
tos susijngs su laisvom.

Šen. Jacob J. Javits iš Ne\v 
Yorko:

' Mes palaikome amerikiečių 
atminime gyvą kraštą, kurio 
laisvė buvo palaidota nacių ir 
komunistų susitarimu; mes pri
mename pasauliui, kad Lietu
vos nepriklausomybė turi liktis 
kaip reali viltis ateičiai, o ne 
tik kaip praeities prisiminimas.

Šen. Stuart Symington iš Mi- 
ssouri:

-—Laisvės ir nepriklausomy
bės kibirkštis tebedega paverg
tos tautos mintyse. Šis faktas 
turėtų būti įspėjimas ir padrą
sinimas tiem iš mūsų, kurie e- 
same laimingi išvengę komunis
tinės diktatūros.

Atstovų Rūmuose kongres- 
manas Anfuso iš New Yorko: 

.........Per visus 18 komunistinio 
valdymo metu lietuvių, latvių, 
estų tautos tebesipriešina ko
munizmui ir kovoja už savo 
tautų ir žemių išlaisvinimą iš 
Kremlinus tironų. Pasipriešini
mas niekada nebus sunaikin
tas, kol bus pasiekta laisvė.... 
Amerikiečiai visada rems Bal
tijos tautų siekimus.

EDVVARD N. GADSBY, Sau
gumo ir Mainų Komisijos pir
mininkas, liudijo, kad Sherman 
Adams neturėjo įtakos komisi
jai Čcldfme reikalu.

Maskva nesiunčia atstovų i Ženevą
Dulles, nors pesimistas, dar mėgins kalbinti jiaskvą

vos žodis. Amerika mėginsianti 
daryli sąlygas, kad Sovietų de
legatai atvyktų. Amerikos de
legatam pavesti vykti. Jeigu

Antoni Sadlak iš Connecticut
....Lietuvos priešas yra laisvo

jo ir pavergtojo pasaulio prie
šas. Sovietinio totalizmo buvi-

AR YRA. KAS DAR 
NEĖMĖ DOVANŲ?

Adams-Goldfine istorija vis 
nesibaigia. Apie Adams nieko 
nauja nepasakoma. Tik kartoja
mas ginčas, ar jis turi pasi
traukti. Goldfine veikloje su
randama vis daugiau tokių, 
kuriem Goldfine siuntinėjo do
vanas. Kongrese ir spaudo
je svarstoma, ar yra moralu 
imti. Bet paiškėjo. kad visas 
Amerikos politinis gyvenimas 
paremtas dovanų ėmimu. Kon
gresmanas R.W. Gsvinn. rep., 
apskaitė, kad 1954 rinkimuose 
Michigano šen. McNamara rin- 
kimų propagandai gavo iš au
tomobilių darbo unijų 725.000 
dol. Ar tai moralu imti to
kias dovanas? Šen. R. Neuber- 
ger, Oregono demokratas, gavo 
iš unijų 23.250 dol. Politiniam

mas yra grėsmė visom demok- reikalam per metus sudedama

Sovietų užsienių reikalų min. 
Gromyko birželio 25 pranešė, 
kad į Ženevos konferenciją, ku
li turi prasidėti liepos 1, Sovie
tai savo atstovų nesiūs. “Dabar- Sovietai nevyks, atsakomybė už 
tįnėm sąlygom“ pasitarimai — 
rašė Gromyko — “būtu tik lai
ko gaišinimas“.

Nesiūs savo atstovų, iki A-
- merika sutiks, kad šita spe

cialistų konferencija numato ne 
tik atominių bandymų sustab
dymo technikines sąlygas, bet 
sprendžia ir pati sustabdymą.

Amerikos vyriausybei žinia 
buvo nelaukta. Dar dieną prieš 
tai valstybės departamentas 
aiškinosi, kad Sovietai neboiko
tuos konferencijos, žinia apie 
sovietų nedalyvavimą pftziden- 
tą Eisenhwerį~ pasiekė golfo 
aikštėje. Jis nutraukė net žai
dimą. kad pasitartų su valst. 
sekretorium.

Valst. sekr. Dulles pareiškė 
tikis, jog tai negalutinis Mask-

tai teko jiems.

AKIS UŽ AKJ
AKMUO Už

AKAIE5I
Maskvoje birželio 23 1509 

„minia porą valandų daužė Vo
kietijos atstovybės langus ply
tom. akmenim, buteliais ir ki
tokiais “neatominiais ginklais”. 
Iškūlė 40 langų. Policija atvy
ko. kai darbas buvo baigtas.

ratinėm tautom. Sovietų Rusi- apie 62 mil. dol. Tai yra pini- 
į» siekia sunaikinti visų tautų gai. sudovanoti. ir kas pasakys, 

kad pinigai duoti netam, kad 
būtinas dalykas, kad šalinda- senatorius ar kongresmanas
laisvę ir nepriklausomybę. Yra

mi tarptautinės Įtampos prie- gintų davėjų interesus?
Žastis, mes siektume pavergtų 
tautų išlaisvinimo.

Namo, broliukai, namo!
Vokietijos kancleris Adenau- 

eris paragino Vokietijos 24 pra
moninkus. kurie važinėja po 
Sovietų Sąjungą, tuojau pat 
grįžti namo. Tai atsakymas i 
Vokietijos atstovybės daužymą 
Maskvoje.

• Britų Guiana birželio 23 pa
siskelbė ieškosiant paskolos 
Sovietuose. Norinti gauti 112 
m ii.

Kongreso daugumos lyderis 
McCormack Įtraukė i Kongreso 
rekordus rezoliuciją, birželio 
15 priimtą New Yorko minėji
me.

los kronika
Lietuvos atstovas VVashing- 

tone J. Rajeckas
įteikė notą dėl projektuoja

mos viršūnių konferencijos vals
tybės departamentui. Jam 
intervenuojant. parado pradžio
je buvo nuimta nuo jam skir
to automohilio Lietuvos okupan
to primestoji vėliava. Taip pat 
jam intervenuojant. buvo nu
kabinta tokia vėliava ir stadi- 
jone.

Gegužės 28 dalyvavo antrojo
' pasaulinio karo ir Korėjos ka

ro nežinomų karių pagerbime 
Kapitoliaus rotundoje ir padėjo 
vainiką “VVashington Star" 
pastebėjo, kad Lietuvos vaini
kas iš eilės buvo ketvirtas — 
po Kanados. Australijos ir In-
(|jjos ~ POTVYNIS Topeka. Kan.. po

J stipraus lietaus užtvindė d r-
Gegužės 30 dalyvavo su po- barnus laukus.

nia nežinomų karių laidotuvėse. ---------- —--------- ----------------
Ten buvo išstatytas ir Lietuvos į • • • .....................

pasiuntinybės vainikas. Tą pat buvo pristatyti Vokietijos pre- 
dieną Arlingtone vainiką pade- zidentui.

Birželio 18 dalyvavo pana- mayoro surengtuose Vokietijos lyvavo Filipinų gen. konsulo ir his sudėtų ir atsiprašytu.

Nukentėjo ir Times 
korespondentas

N.Y. Times korespondentas 
Maskvoje biu'o sulaikytas, jo 
foto aparatas sugadintas, o fil
mas atimtas — kam jis fotogra
fuoja 
prieš

“liaudies’ demonstraciją 
Vokietiją.

Haniniarskjoldas atsakė ne.
Jei Jungt. Tautos kariuome

nės nesiūs, tada įsipareigojus 
siųsti kariuomenę Amerika. Le
banono vyriausybei jos papra
šius. Anglijos diplomatiniai 
sluoksniai galvoja, kad

pavojų pašalinti galėtų tik 
Amerikos šeštojo laivyno dali
niai.

Sovietai deda visas pastanga a, 
kad atkalbėtų ir atgrasytų no 
tik nuo Amerikos, bet ir nuo 
Jungt. Tautų kariuomenės pa
siuntimo.

Birželio 24 Tass jau paskelbė* 
kaltinimus Amerikai, kad ji ren
gianti invaziją Į lebanoną. pri
sidengdama Jungt. Tautų vardu. 
Grasino, kad pasirengimai to
kiai invazijai Maskvos nebus to
leruojami. Jau anksčiau Mask
va ir Egiptas skelbėsi siusią 
“savanorius". jei svetima jėga 
bus siunčiama i Lebanoną.

Anglai dėl padėties Lebano- 
ne žiūri pesimistiškai.

J. AJsop (NYHT) apie padė
ti rašo taip pat labai tamsiai. 
Ir gąsdina, kad kariuomenės 
siuntimas galįs būti visa ka
tastrofa.

Valst. sėkr. Dulles prieš po
rą savaičių pareiškė, kad Ame
rika pagalbą siųs, kaip yra įsi
pareigojus “Eisenhouerio dokt
rinoje’’. jei Lebanono vyriausy
bė jos prašys.

Amerika dabar bus prieš di
dėlį apsisprendimą: ar vykdyti 
Įsipareigojimus ar susirasti for
malų pagrindą nuo jų atsisaky
ti?

Hammarskjoldas žiūrėjo ne 
Lebanono reikalų, bet "Taikos 
išlaikymo" akim. Jis dėlto pasa
kė: "I^ebanoną tegali išgelbėti 
lebanoniečiai". Tai reiškia:

Jungt. Tautos nesikiš, nes tai 
gali būti pavojinga “taikai“.
Amerikos apsisprendimas pri

klausys taip pat nuo to: ar jaj 
Tūpės “išlaikyti taiką" ar ginti 
lebanono ir Amerikos intere
są. Pasirinkdama "taikos išlai-

Lebanonas giliau eina i akli- 
gatvį ir tempia su savim Jungt. 
Tautas ir Ameriką.

Sukilimas Lebanone prasidė
jo gegužės 10. Nuo to laiko su
kilėliai sustiprėjo. Jų rankose 
yra puolimo iniciatyva. Syrijos 
ir Egipto ginklai ir vyrai gau
sėja.

Ilammarskjoldo kelionė i Le- 
bononą ir Egiptą nieko teigia
mo nedavė. Jis tikėjosi atkalbė
siąs Nasserį nuo kišimosi. Bai
gėsi tuo. kad Nasserio radijo’7 
p/0paganda prieš Lebanono vy-1 
riaųsybę. Hammarskjoldui išvy-T 
kus. dar labiau sustiprėjo. f

Aišku, 
paramos 
priešinti Syrijos ir Egipto in- 

rencijai liepos 1 pradėti. O vazijai. 
prieš trejetą dienų valst. sekr. 
Dulles abejoje. ar Sovietai no
rės konferencijoje dalyvauti.

nizuota lygybės principu. je! 
be Amerikos dalyvauja dar An
glija. Prancūzija ir Kanada, tai 
Sovietų pusėje dar bus Lenki
jos. Čekoslovakijos ir Rumuni
jos atstovai.

„ . . ... .... . Amerika išsiaiškino, kad Soti prieš pusdieni padėtis dar . ,..... , ,1 r 1 * vietai nebedaro kliuciu konfe-buvo atrodžiusi taip:
Sovietai birželio 25 pranešė 

vakariečiam, kad technikų kon
ferencija nusiginklavimo reika
lam Ženevoje, turi būti orga-

LEBANONAS ŠAUKIA PAGALBOS
Lebanono sukilėliai, vadovau

jami buv. min. pirmininko, kai 
tik išvyko gen. sekr. Hammar- 
skįold, birželio 25 pradėjo nau
ją puolimą pačioje sostinėje.

Lebanono prezidentas Cha- 
moun paskelbė, kad sukilėliai 
jau tuii 10 12.000 kariuome-

nės. Vyriausybės rankose jos 
yra 9.000 ,

Lebanonas birželio 25 krei
pėsi Į Jungtines Tautas, kad 
siųstu kariuomenę, kuri sustab
dytų Jungtinės Arabų Valsty
bės kariuomenės ir ginklų plū
dimą j Lebanoną. Jei nesiūs 
JT, Lebanonas pasiryžęs prašy
ti Ameriką ir Angliją.

Pentagonas birželio 25 pa
reiškė esąs griežtai priešingas, 
kad Amerikos kariuomenė kiš
tųsi į Lebanono reikalus.

Pentagono specialistai pripa
žino. kad Lebanone padėtis la
bai rimta. Ja svarstys Saugumo 
Taryba, kurioje tikima, kad So
vietai pasakys veto. Tada klau
simas pereis i Jungtines Tautas 
(jei nebus dar per vėlu).

7*
DU NAUJI AMBASADORIAI, 
p.-.skirti JAV-bčms. Viršuje — 
Cėsir Barios Hurt^do — Ar
gentinos ambasadorius: apa
čioje — dr. Mansour Fethi EI— 
Kekhia — Libijos ambasado

• Senatas birželio 23 pradėjo 
svarstyti Aliaskos bylą — su
teikti jai valstybės teises. Ats
tovų Rūmai jau nubalsavo pa
lankiai.

Lebanonas be tvirtos 
iš šalies negalės pasi*

Lebanonas. prašė Jung. Tautų' 
kariuomenės sienom _ saugoti.

> C '&
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WILLIE BOB BROWN. 50. 
Little Ročk, Ark., teisme pri
siekia nušovęs Elmer Isaac dėl 
vaidų su juo.

Vengrijos komunistų neįsileido į 
tarptautinę darbo konferenciją

Ženevoje tarptautinėje dar
bo konferencijoje birželio 25 
nutarė išmesti komunistinės 
Vengrijos aijtovus. Už išme
timą balsavo 142, prieš 43 ir Jungtinių Tautų įstaiga atmes- 
29 susilaikė.

Konferencijoje dalyvauja 79 
valstybės. Kiekviena valstybė

turi po 4 atstovus; du yra 
riausybės skirti ir po vieną 
darbininkų ir darbdavių.

Tai pirmas atsitikimas.

nuo

kad

tu Jungt. Tautų nario vyriausy
bės skirtus delegatus.

Ameriką demonstracijas 
organizavo kitaip

Maskvoje birželio 25 tris va
landas demonstravo ir prie A- 
merikos atstovybės. Demonstra
cija buvo gerai surežisuota, no
rint parodyti, kad “liaudis 
prieš amerikiečius labai Įdūku- 
si. tik milicija sulaiko ’liaųdies” Bulganinaj, buvęs Sovietų mi- 
pykti nuo prasiveržimo akine- nisteris pirmininkas, esąs dar 
nim. Sakysim, prie demonstran- sykų išvalytas. Iš banko direk- 
tų atvyko sunkvežimis su ply- torių Maskvoje jis esąs nukel

tas i Kaukazo Stavropolio mies
tą su 85,000 gyventojų ir ten 
jam pavestos ūkio patarėjo pa-

Prieš

POLITIKA

TAIP YRA SĄJUNGININKU 
TARPE

kymą", ji atiduos Lebanoną 
Nasseriui. Pasirinkdama I^ebą- 
nono gynimą ir savo įsiparei
gojimų vykdymą ji rizikuoja 
konfliktu su Maskva.

Dėl to Maskva taip ir gra
sina. Būdinga betgi Amerikos 
viešajai laikysenai, kad Amerika 
vis aiškinasi, teisinasi užuot 
veikusi ir puolusi sovietų pro
pagandą. Bet kai Maskva pareiš
kė laikysiant Amerikos įsikiši
mą “agresija”. Amerikos propa
ganda neatkirto: kuogi Maskva 

klaiko Sonetų kariuomenės i-

tom. kurias išdalino demons
trantam. Milicija plytas atimi
nėjo iš demonstrantu ir vėl kro-
vė i sunkvežimi. Tik vienas ak- reiges. Žinia apie tai ofecialiai 
muo pataikė i atstovybe. bet dar nepatvirtinta.
ir tas pro atvirą langą. Paskui 
atvyko moterų kolona su bute
liais. Milicija rankiojo butelius 
iš moteru. Minioje buvo tik 
šūkavimai ir plakatai: “Jankiai, 
namo", “šalin rankas nuo Le
banono" ir lt.

New Yorkas drabužių miestas
Nciv Yorko esą sutelkta du 

trečdaliai visos drabužių gamy
bos Amerikoje. Per melus pa
gamina 279 mil. moteriškų dra
bužių už 1.655 milijonus dol.

Briuselio parodoje vyrauja 
menas, kuri kritika pavadino 
gi ižimu i primityvizmą ir in- vįaj 
lantiliznią. Tai reiškia, kad dai
lininkai jaučia ir galvoja <ir sa
vo paveiksluose vaizduoja) kaip 
laukiniai žmonės ir vaikai.

Susijaudinusi prezidentą pro
pagandos šefas nuramino: euro
piečiam toks menas patinka, 
tad viskas yra O.K.Patinka tiek, 
kad meno primityvizmas ir vai
kiškumas privertė net politi
kus grįžti prie laukinių ir vaikų 
vartojamų ginklų šaltajame ka
re: Politikai pamėgino atdidė- 
ti šalin atomus 
svaidytis vienas 
mini taip . 
darni piemenys.

Pamėgino ir

Nato pietinio rytinio sparno 
vadovybės., posėdyje dalyvavo 
Amerikos. Anglijos. Prancūzi- 
kos. Italijos ir Graikijos atsto
vai. Kai atvyko dar ir turkų 
atstovai, graikai demonstraty-

vedimą į Vengriją? Propagan
dos iniciatyva ir dabar palieka 
Maskvos rankose.

Pasmerkė “Business is
Business'

Popiežius Pijus XII birželio 
24. kalbėdamas Italijos preky
bininkam. pasmerkė populiarų 
anglišką pasakymą “Business 
is Business", kuris reiškią, jog 
biznyje jokia moralė nieko 'ne
reiškia, jei tik galima padaryti 
bizni. Popiežius reikalavo, kad 
ir biznyje būtų laikomasi do
rovės.

Antarktikoje sovietų bazė
je birželio 23 temperatūra nu
krito iki 114 laipsnių žemiau 
nuliaus. Tai pranešė sovietai, 
pažymėdami. kad žemesnės 
temperatūros niekad nebuvo
žinoma.

• Informacijos agentūros di
rektorius Allen grįžo iš Brius- 
sekio ir nuramino prezidentą: 
.Amerikos parodoje nieko baisau 
nesą: jis pasiūlęs mažų pakeiti
mų. Pagal jo žinias, dėl parod- 
dos jaudinosi paties Amerikos 
lankytojai, bet parodoje 95 proc 
lankosi europiečiai.

ir raketas ir 
į kitą akriie- • Vokietija už 9 Ame- 

kaip darė bū- rikos karių paleidimą reikalau
ja pinigų ir politikos pri-

rado. kad tai Vokietiją ir atlygin .
t i 3.095 dol. už “maitinima ir ,netus su viršum . laike

namuose 42 šunis. Gyventojai 
 suskundė, kad iš ten kvapai ir 

garsai trukdo jiem gyventi dėl 
Pa* • to administracija išaiškino, kad 

nevažiuosim: tuščias nors šunes yra ir labai geri 
Malonumas yra. o pavojaus laiko gaišinimas; mes turim da- 

jokio. Ii biro stiklai Bonnoje. bar ištirti, kuris, kraštas yra

Ncw Yorko gy ventoja su ži
lais plaukais, bet turinti kaip 
sakėsi, tik "dvidešimt vieneris

geras ginklas. Kokis malonus
pergyvenimas. kai dūžta stiklas >HI>3 _______________
Paskui gali rašvti protezo no-

atominių ginklu. "Mes 
reiškė

Lietuvos gen. kons. J. Budrys Heuss.
bės priėmime, ir ponai Kajeckai New Yorke Dalyvavo

birželio 29 dalyvavo VValdorf pievose
Astoria priešpiečiuose, miesto Gan ia garinu. Tą pat dieną da- tas ir reikalauti, kad tau stik-

birželio 23 prieš-
Filipinų prezidento

jo prie kapo Amerikos leite
nanto Samuel Harris. žuvusio šiam pagerbime Filipinų prezi- prezidento Heuss garbei. Bir- atstovo Jungtinėse Tautine su-
Lietuvoje. dentui Garcia. želio 21 ten pat priėmimas bu- rengtame priėmime t.i pačia

vo surengtas Vokietijos gen 
konsulo bei Vokietijos delega
to prie Jungtinių Tautų. Gen 
konsulas ir ponia buvo prista
tyti pagal tradiciją prezidentui

Birželio 5 dalyvavo JAV se
nato ir atstovų rūmų bendro
je sesijoje Vokietijos preziden
tui Heuss pagerbti. Tą pat die
ną dalyvavo Vokietijos atstovy- kakty.se ar kitom progom.

Dalyvavo taip pat Kubos. Jor
danijos. Ceilono. Laos. Thailan- 
do surengtuose priėmimuose tų 
valstybių nepriklausomybių su-

proga ir ponai Budriai buvo pri
statyti prezidentui Garei t.

• Thailandė nuo choleros mi
rė 912

K<>|»rnhagnjc. Xcu Yorko. Mask 
vojc. Maskvoje labiausiai Mask
va rado, kad akmenys yra tik
riausias liaudies ginklas. Ko dar 
važiuoti j Ženevą kalbėtis dėl

akmeningas. reikia tokiuose jau perdaug 
kraštuose tuojau įsteigti liau
dies demokratijas"

Tegyvuoja laukiniai mene ir
akmenys politikoje’

draugai. bet galima turėti du. 
tris tokius draugus, o 42 tai

• Egipto Nosseris šeštadieni 
vyksta “poilsio" j Brioni salą, 
kur pasimatys su Titu

kakty.se


Iš tolo subaltavo Šiluvos bokštas ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Visu lietuvišku grožiu sužy
do 1956 metų pavasaris. “Met
ropolis” jau keli mėnesiai už
darytas. Eina didžiausias re
montas. Žada padaryti iš jo pir
mos klasės restoraną — kaip 
Maskvoj. Kelneriai virėjai ir 
kiti mėnesiais slampinėja be 
darbo ir be algų. Kiekvieną die
ną laukiame, kad ir mūsų bufe
tą uždarys, žada remontą, po 

- kurio bus vėl karšta virtuvė ir.
svarbiausia, leis pardavinėti — 
degtinę. Vadinsis vėl šišlikinė.

Aš jau apie pusė metų gyve
nu Stalino prospekte 62. buv. 
Laisvės alėjoj, priešais miesto 
sodą. Turiu būti neparastai liki
mui dėkinga, kad gavėu nors 
tokį mažą tamsų kambarėlį. Po 
tiek metų lagerio ir dabartinio 
triukšmo bare galiu pabūti ra
ndai viena. D-naktį man vie
nas patogumas — esu pora 
žingsnių nuo darbovietės.

’__Birželio pradžioj gavau 200
rublių, užmokėjau 150 už kam
barį ir likau bedarbė, iki bus 
atidaryta Šišlikinė.

Nusprendžiau išvykti į Žemai
čius. kur buvo dar gyvi atsi
minimai iš vaikystės dienų ir 
kur man bus pigiau laukti dar
bo. Mamos palaiminta, sėdau į 
autobusą ir išdundėjau kreivais, 
duobėtais Tarybų Lietuvos kele
liais. Tačiau iki gavau bilietą į 
autobusą, pusę dienos išstovė
jau eilėje. Buvom sugrūsti au
tobuse kaip degtukų dėžutėje.

Miela Lietuvos žemele, kokia 
tu nuvargus ir užguita, kaip 
našlaitė pas pamote.... Lūšne
lės tokios menkos. Bet vis tiek 
priešais jas darželis. Kai kur 
stovi kryžius ir prie jo nuvy
tusių gėlių maža bematyti.

Vakare pasiekiau Raseinius. 
Autobusas toliau nėjo. Reikia 
laukti rytojaus, kad galėčiau 
toliau iki Šiluvos važuoti. Apy- 
griuvusiame name randu “vieš
buti" ir. gavus lovą, apsinakvo- 
ju. Ryte laimingai patekau į ma
šiną Šiluvos link. Keliai blogi. 
Krato, mėto, rodos, vidurius iš
tampys. Benzino tvaikas ir kaž
kokį dūmai graužia akis, ir mes

Atsiminimai iš 1955-57 m, Lietuvoje (2)

ta čia dar pusbrolio dukters, 
kur mokosi Vilniuje. Ji dar ne
grįžus. Sunku tėvams, bet jie 
iš paskutinųjų stengiasi, kad 
vaikas į mokslus išeitų.

Rytojaus dieną pusbrolis pa
lydi mane su dviračiu pas tetą 
ir seserėčias. Einame per tą 
gražų Šiluvos pušyną. Daros 
gaila, kad nebematau senos Ši
luvos pušies. Audra ją iš-

dų. Juk buvo tai sekmadienis.... 
Kai sugrįžo teta su seserėčia, 
vėl buvo toks pat graudus pasi
sveikinimas. O paskui vaišės. 
Sviestas, sūris, juoda lietuiška 
duona. Pienas. Ir daug daug 
širdies. Nors gyvenimas ir jų. 
matyt, vargingas. Asla molinė, 
visi gyvena viename kambary- 

Lietuva. čia gali kūnas ir siela je. langeliai maži ir į žemę pa- 
pasilsėti.

Pavakariais pasiekėm dėdės 
namus. Teradom jį vieną, senu

griovusi.... Iš miško išsineria
me Į pievas. Kiek čia žiedų ir 
bičių dūzgimo.

Tik po ilgo nematymo čia 
gali pajusti, kokia puiki yra ta

ŠILUVOS koplyčia.

linkę.
Vakare paklojo man lovą su 

lietuviškom drobėm. Tiesą pa- 
ka. Kiti nebuvo parėję iš atlai-. sa^us* labai blogai miegojau ir 

. kitą vakarą jau išsikrausčiau į 
daržinę ant šieno. Daržinė, de
ja. turėjo tik trešdalį stogo. Kai 
naktį pradėjo lyti, vėl turėjau 
keltis ir bėgti į pirkią.

Jie irgi priklauso didžiuliam 
kolchozui.

Iš vakaro ateina brigadinin
kas ir paskirsto rytojui darbą. 
Dažniausiai daržus ravėti, vė
liau šieną pjauti, grėbti, rugius 

-- valyti ir tt. Jie turi ir savo ne
didelį daržą, turi karvę ir te
lyčią. Daugau turėti negalima. 
Arklius pėmė kolchozas. Kai 
reikia arklio, tai prašo kolchozą. 
Tik ne visada gauna. Bulvių tu
ri truputį atskirai pasisodinę. 
Visa kita priklauso kolchozui. 
Dirbti tenka visą pavasarį, ru
denį. žiemą. Javų, kuriuos gau
na už darbadienius, užtenka po-

liai mėnesių. Važiuoja tada į 
Kauną. Raseinius ar Šiaulius, 
stovi eilėse, kad gautų keletą 
kepalų duonos ar miltų. Tas 
pats su cukrum — jo dar sun
kiau gauti. Merginos siuvinėja Tiesoj birželio 3 doc. M. Va- 
po truputį namuose ir tokiu bū- liūs aprašinėja, kaip rusų pro- 
du uždirbinėja. kad galėtų pri- fesorius V * Bukin tęsia lietuvės 
išdurti.

Iš ryto gaunu šilto pieno. Le
pina mane, kaip tik jie galt 
Paėmus paklodę einu į parugę. 
Išsitiesus šalia upelio ant žie
duotos pievos, galėjau džiaug
tis, kad esu čia. Taip praleidžiu 
dešimt dienų. Ilgiau negaliu iš
laikyti. Mintys traukia į Kau
ną: gal jau darbovietė atsidarė: 
kad tik nepražiopsočiau darbo.

Išvažiuodama dar užsuku vie
ną dieną i Šiluvą. Mane palydi 
pusbrolio duktė Stasė, studentė, 
kaip tik dabar parvykusi atos
togų. Seka ji man. kaip još Vil
niuj bendrabuty gyvena, visos 
labai draugiškai... Aplankom 
su Stase Šiluvos koplyčią. Deja, 
uždartya. Prašau Stasę, kad ji 
paliktų mane vieną porai minu
čių. Atsiklaupus prie stiklinių 
durų, matau iš vaikystės pažįs
tamą Marijos tą gerąjį, šventąjį Graudena vykti į Kazachstaną 
veidą, ir krūtinėje susitvenkia 
gili padėka už išgelbėjimą iš 
Sibiro nelaisvės.... Aplankom 
dar kapines. Jos dabar labai pa
didėjusios — beveik dvigubai 
tiek vietos užima. Bet kaip ir 
ankščiau — ramu, tylu ir svai
ginantis gėlių kvapas (b.d.). gina patiem vykti...

RAŠO ALMUS

liūs aprašinėja, kaip msų pro-

mokslininkės S. Bieliukienės ty
rinėjimus (jai buvo išakyta nu
traukti) Žuvinto ežero dumble. 
Esą rasta tame dumble milži
niški kiekiai vitamino B 12. Jo 
ten esą 30 kartų daugiau nei 
žuvies kauluose ar net galvijų 
kepenyse.

Dabar žmonės vartoja dumb
lą galvijam šerti. Agronomai ne
buvę apie tai painformuoti.

Doc. Valius tvirtina, kad 
dumblu pradėjus šerti kiaules, 
kiaulienos gamyba padidėtų 1. 
830 tonų, arba 20 mil. rublių, 
neskaitant išlaidų, kurios da
bar išleidžiamos importuotom 
mineralinėm trąšom.

Buto krizė

Vilniuje butų krizė tiek aštri, 
kad siūloma mažinti Įstaigų plo
tą, perleidžiant įstaigų kamba
rius gyvenamos patalpom.

Lietuvoje valdžios agentūra 
graudena “piliečius’, kad birže
lio 15-20 esąs paskutinis termi
nas šeimom savanoriškai išvyk
ti Į šiaurės Kazachstano sritį.

Tai savotiškas birželio 14 pa
minėjimas. Tik dabar viešai ra-

visi verkiam "kruvinom aša-
rom Amerikai trūksta kantrybės su Sovietais

NEMOKAMI GYDYTOJAI

MIRTI GALIMA IR BE DANTŲ
s p a CTb a

N. Lietuvoj birželio 18 skel
bia laišką iš Lietuvos nuo kol- 
chozininko. Jame rašo: “Jau ži
note. kad mus suvarė į kolcho
zus. Sunku Jums išaiškinti, kas 
yra kolchozas. Mūsų kolchozi- 
ninkas tai žemesnis už dvaroką. 
o šiam prilyginti neturiu ir su
pratimo....

“Kaip seni žmonės pasakoja, 
baudžiauninkai ir daugiau že
mės turėję ir daugiau gyvulių. 
Tai mūsų gyvenimo sąlygos, 
kaip matote, yra blogesnės ne
gu baudžiauninkų

Vietinius laikraščius, leidžia
mus atskiruose miestuose, pvz. 
Mariampolėje leidžiamą laikraš
ti galima prenumeruotis tik 
Mariampolės rajone. Iš kitų 
miestų prenumeruotis negalima 
Tik Vilniuje einančius “Tiesą, 
“Literatūrą ir meną”, ‘ Perga
lę” “Moksleivi" galima prenu
meruotis visoje Lietuvoje.

Atradimaiulninhlii šeriamos kiaulės tunka x
Jei iš Lietuvos turi išvykti 

į Kazachstaną tai kam ragina 
iš laisvojo pasaulio grįžti į Lie
tuvą. Ar tarp. kad paskui ra
gintų vykti į Kazachstaną?

Kas dabar yra Pažaislio 
vienuolyne

S. Radzevičiūtė, V. Lopaitytė.
P. Skriosnovas siūlo steigti 
“buities muzėjų” Pažaislio busi
majam pusiasalyje, šiame pus- 
siasalyje jau steigiama vandens 
sporto bazė, didžiausia Baltijos 
kraštuose. Vienuolyno pastatai 
turėtų būti panaudoti buites 
muzėjui. Dabar juose esanti 
Šiaulių rajono (Red.?) psichone
urologinė ligoninė turėtų būti 
iškelta kitus. Korespondentai į- 
spėja. kad bažnyčia prastai pri
žiūrima ir genda.

Reklamuoja ekslc’nigus
Tiesa surado kitą ekskungą. 

Stasį Markoni, ir paskelbė jo 
rašinį “Sunkiausi mano gyve
nimo metai’.- •>
" Propagandistas V. Čarneckis 
iš Kauno siūlo sukurti naujas 
tradicijas, kurios pakeistų “At
gyvenusias” Katalikų Bažnyčios 
įvairias šventes, sutuoktuves.

Kapitalistai Kaune
Tiesos kor. A. Kadžiulis ap

rašė, kaip “Tulpės” restorano 
direktorius Vabalevičius nese
niai pasistatęs Mickevičiaus 
gatvės gale “trečdalio milijono 
vertės vilą, o artimiausioj prie 
restorano ligoninėj kaip niekur 
nieko įtaisė savo žentą dr. Vaš
kelį. Vabalevičius aiškinta, kad 
turtus Įsigijęs karo metais, dėl 
to prokuratūrai esąs nepaima
mas.

Apie "veiksnių" peštynes
Tiesoj birželio 6 K. Vitkus 

aprašo lietuvių “Veiksnių” lais
vame pasauly peštynes, žinias 
remia “Toronto’ komunistiniu 
“Liaudies Balsu".

iš tolo subaltavo aukštas ste
buklingos Šiluvos koplyčios

Valstybės departamentas šeš
tadienį iš naujo kreipėsi Į So
vietus. kad paleistų birželio 7 
nusileidusius su helikopteriu vy

lingosios Marijos kojų čia sūdė- tų Vokietijoje 9 amerikiečius. 
... —. .—„„........ . Anksčiau Sovietai siūlė kreiptis

į rytų Vokietiją. Dabar dar ne
atsakė.

Senatorius Styles Bridge. 
resp.. pareiškė kelsiąs klausimą 
Kongrese, nes tokia Sovietų lai
kysena esanti priešinga susitari- 
nui karą baigus.
KAIP SOVIETAI MINI KARO 

SU VOKIETIJA METINES 
Birželio 22 sovietinė spauda 

aiškino, kad 1941 Amerika ir 
Anglija finansavusios Hitlerio 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Esą Amerika ir Anglija išleido 
milijardus, ginkluodamos Hitle
rį. kad jį paruoštų invazijai į 
Sovietus.

(O kad Leninas ėmė pinigus 
iš Vokietijos, vykdamas revoliu
cijos daryti Rusijoje, to sovieti
nė spauda neprisimena.).

• Maskvoje partijos centro 
komitete Chruščiovas laimėjo. 
Komitetas pritarė jo ovicm pd- 
g: kilniam siūlymam. Dabar 
<‘hi ušėiovas užsienio spaudoje 

sugrįžta ir pusbrolis. Betruks jau v: dinamas Stalinu antruoju

bokštas. . Šiluva nepaprastai 
jaudina mane, nes prie stebuk-

• Sovietu 14 karo laivų iš 
Baltijos išplaukė. Spėjama, kad 
jie vyksta manevru i Atlantą 
ar į Viduržemio jūrą.

ta tiek vaikystės troškimų ir 
prašymų. Čia aš praleidau dali 
savo vaikystės. Kiek kartu ei
davau keliais apie koplyčią, jei 
koks troškimas būdavo itin di
delis. o įvykdymas labai svar
bus... O tie puikūs Šiluvos at
laidai. kai suplaukdavo žmonės 
iš visų kraštų. Kiek čia maldos, 
kiek triukšmo ir pramogos, kiek 
džiaugsmo jaunimui ir suaru
siems....

Išlipu iš autobuso. Galva ap
svaigus. Net bloga. įkvepiu pil
na krūtine Šiluvos orą Mies
telis toks tylus. Net žmonių ne
matyti. Nepadidėjo: atrodo net 
sumažėjęs, ar tik įspūdis toks 
po daugel metų. Kur kitados 
buvo klebonija, dabar tuščias, 
apleistas namas. O čia ir namas, 
kuris man buvo reikalingas.

Kai įžengiu į vidų, tamsu ir 
skurdu. Asla be grindų, visur 
labai aprūko. Tikėjausi rosianti 
savo pusbroli, liet radau tik jo 
žmoną. Jaudinantis pasimaty- 

- mas ir pasisveikinimas. Vakare

PAREIŠKIMAS
Lietuvis Laisvės Kovų muziejaus 

reikalu
Vykdant išeivijoje konkre

tų darbą mūsų pavergtai tėvy
nei Lietuvai. L.A. menininkų 
klubo vadovybė ir IJetuvių Ve
teranų Sąjungos Ramovės Cen
tro Valdyba susitarė bendromis 
jėgomis suorganizuoti prie Čiur
lionio Galerijos Chicagoje Lie
tuvos laisvės Kovų muziejaus 
skyrių.šis ir kiti skyriai, kaip 
liaudies meno, literatūros — 
spaudos ir kt.. sudarytų bendrą 
mūsų muziejų Amerikoje.

šiam skyriui vadovauti L.V.S. 
Rainavęs Centro Valdyba yra 
paskyrusi P. Šeštakauską, kuris 
Centro Valdybos vardu sudarė 
komisiją ir šį uždavinį vykdo.

KADA NUSTOJO VEIKĘ 
PARTIZANAI?

Vilnis, komunistinė, birželio 
21 skelbia laišką iš Pandėlio. 
Jame rišo:

“Jūs mielas brolau, laimin
gas. kad apleidote mūsų šalį. 
Jums neteko pergyventi nei vie
no karo baisenybių.... Laike ka
ro ir po karo labai daug žuvo 
nekaltų žmonių.... čia veikė 
gaujos banditų (taip komunis
tai vadina partizanus. Red.)....
Dabar jau to nėra. Jau apie j 

Tai taip du metai kaip ramu. Vienus i
turėsime ir vargti, šviesesnio '
rytojaus pragiedrulių taip ir 
nematyti.
■ “Apie mūsų socialinį gyveni
mą. man matosi, kad Jūs tu
rite supratimą, štai man iškri
to dantys, tai įdėti dirbtinius 
reikia apie 700 rublių. Taip 
man pasakė "nemokami" mūsų 
gydytojai..
paims 7U0 rublių, kai už dar
badienį jis gauna tiktai 3 kilo 
grūdų? Bet mirti ir be dantų 
galima.

“Pavasaris pas mus šaltas ir 
vėlyvas. Dažnai lyja. Gegužės 
mėnuo jau persirito šion pusėn, 
o medžiai dar tiktai pradeda- 
sprogti.vSavo sklypelius turime 
apdirbti anksti rytą, kol visi mie 
ga, arba semadienį. nes tada 
esti laisvi arkliai, o brigadose 
jų mažai yra. Bėdos mums ne
sibaigia. Dabar išėjo įsakymas, 
kad kolūkietis neturi teisės lai
kyti dviejų karvių, nežiūrint 
šeimos didumo”.

• Amerikos protestantai, pra
voslavai ir žydai pakvietė, kad 
atvyktų apie spalio mėn. penki 
dvasininkai iš Sovietų. Ameri
kos protestantų, pravoslavų ir 
žydų penki dvasininkai į Sovie- 

Pirmininkas tus išvyksta liepos L

Z. Kolba
L A. Menininkų Klubo 

Pirmininkas
P. Plechavičius

L.V S “RAMOVES"

VASAROS STOVYKLA BERMLKAV1SM f. PRIE ATLANTO
KENNEBl’NKPORT. MAINE. PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

Stovykla prasideda birželio 28 diena. baigiasi oficialiai liepos 26 Kurie 
norės, galės pasilikti ir ilgiau. Berniukai priimami nuo 7 iki 11> metu. 
Stovyklai vadovaus Pranciškonai ir kiti prityrė kultūrininkai ir vadovai.

Stovyklautojai iš N<*tv York apylinkes bus ir šiemet atvežami musu 
parūpintomis priemonėmis.

Iš anksto registruotis šiuo adresu: 
FRANCLSCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT. MAINE

išgaudė, kitus iššaudė ir sūdė- * 
davo i krūva miesteliuose dėl £ 
atpažinimo, vėliau palaidodavo, 
o dar kiti patys pasidavė.

“Mano gyvenimas nepavydė
tinas. nes vyras jau 10 metai 
negali dirbti, tūri prastą širdį ir 
nervus pakrikusius. Jis pridabo- 
ja pas mus gyvenančių žmonių 

, ....... - vaikus. Aš dirbu kolūkvje. še-Is kur kolūkietis - o ,.. nu 8 arklius .
KAS YRA TIE RAGINTOJAI 

GRĮŽTI
• Drauge birželio 23 J. Vaide- 
lys dešifruoja asmenis, kurie 
rašo “Tėvynės balse”, leidžia
mam Michailovo komiteto iš 
Vilniaus. Esą vyriausiuoju re
daktorium ■ paskirtas R.. Macko
nis. kuris buvo Sutthofo kon
centracijos lagery ir paskui iš 
Lenkijos buvo sugrąžintas į 
Vilnių. To laikraščio yra sky
rius “užsienio lietuvių spaudos 
skiltyse". Jame rašo Viktoras 
Dausa. L. Stašaitis. J. Šileikis. 
V. Utenls, Tais slapyvardžiais 
esą prisidengę R. Mackonis.
J. Šimkus. V. Oškinis.

Aktyvus ragintojas grįžti yra 
aktorius J. Grybauskas, baleri
na .L Juozapaitytė. baletininkas 
Kelbauskas; karininkus kviečia 
gcn. V, Vitkauskas, buvęs V 
pulko .vadas gen. Čepas tče- 
pauskas).

Eilei grįžusių Sibiro buvo 
pavesta rašyti "Tėvynės balse". 
Paskiau jiem buvo leista pasi
rodyti kituose laikraščiuose 
(Literatūra ir menas. Pergalė. 
Tarybų moteris). Tačiau "Tieso
je" jų nepamatysi. Tarp tokių 
sugrąžintųjų randi pavardes 
spaudoje V. Uždavinio. A. Miš
kinio. J Graiėiūno, J. Keliuočio.
K. Inčiūros. O. Miciutės.. P. 
Drevinio. Iš jų pirmasis vėl nu
kentėjo V. Uždavinys.. kuriam ' 
teko dalyti pasikalbėjimą su 
<lr. Tinkanti ir parašyti apie re- i 
liginę laisve. Bet jis netinkamai 1 
nurašė apie Aušros Vartus ir [ 
keliem mėnesiam vėl buvo din-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuviu

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks Št

>r«<33K<<«<>aeo3e-G<«o3Bc-3B-c3e<

Kultūrinė radijo programa

WK0X. 1190 kilocykles 
Framingham. Mass.

Sekmadieniais

ges

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WHIL — 1-430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 va), vidurdienio. Jei norite k?
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANU F. KNEIZIVI — Ufhnsntan Rarfio Hour. 50 Cot- 
tage St, Nonvood.Mssm. Skyriai: Uthuanian Furniture C®. —
O. Ivaškai. 328 W. Broaduay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 U’ebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N0rwood 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-194*; Kirkiami )•»». . \
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LIETUVI DIDŽIOJO NBP-YORKO 
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Amerika nesugeba parduoti savo idėjų
Idėjas pardavinėti atrodo kei

stas dalykas. Parduodamos pre
kės, ne idėjos. Tačiau vienas 
vengrų ekonomistas, pabėgęs 
nuo komunistų ir užėjęs Wash- 
intone pas šen. Leverett Sal
tonstall (Mass. Rep.), pareiškė: 
Amerika turi kilnias ir gražias 
idėjas, bet ji nežino, kaip jas 
parduoti kitiem.”. Ji pardavinė
ja arba dovanoja tiktai prekes. 
Tai visai suprantama. Tačiau 
mūsų laikais kitiem grūdamos 
taip pat idėjos, tarsi kokios pre
kės. Visiem juk žinoma, kad 
“kiekvienas veiksmas prasideda 
mintimi; ką šiandien žmonės 
mąsto, rytoj gali būti jų gyve
nimo istorija”.
Lenkdami istoriją savo idėjom, 

Maskvos vadovaujami komu
nistai savo ideologiją kitiem 
grūste grūda, o Amerika tiktai 
ginasi nuo komunistų šmeižtų 
ir puolimų. “Amerikos tiesos 
žodžiai neeksportuojami taip, 
kaip bolševikų melas”, dėl to 
ji mažiau turi propagandoje pa
sisekimo. “Amerika turėtų tuo
jau imtis didelės ir veiklios ide
ologinės ofenzyvos, jeigu nenori 
pralaimėti psichologinio karo, 
primesto jai Sovietų Sąjungos 
ir vedamo plačia propaganda”.

Taigi, atėjęs laikas rimtai su
simąstyti dėl eksporto savo idė
jų,/ ne vien prekių.

Prekių kitiem kraštam Ame
rika yra išdalinusi nuo praėju
sio karo už 49 bilijonus dolerių. 
Šen. L. Saltonstall pastebi, jog 
tai sudaro apie 2 proc. visos 
JAV produkcijos. Tačiau tuo 
savo dosnumu Amerika nėra 
demokratinių idėjų plačiau iš
garsinusi. Ji pati dargi nemė
giama. Šen. L. Saltonstall nu
rodo tam dvi priežastis.

Pirmoji yra nesugebėjimas 
savo idėjom veikti kitų kraštų 
šviesuomenę, nors tos idėjos 
yra teisingos ir liberalios, at
remtos į žmoniškumą ir demo
kratiją. Sovietai savo melu uo
liau ir giliau veikia kitų kraš
tų intelektualus, negu JAV sa
vo tiesa.

Antroji priežastis yra kitų 
kraštų kultūrinis atsilikimas. A- 
merika nori kultūrinį lygį ir gy

venimo štandartą pakelti tech
nika ir prekėmis: statydina ki
tur tiltus, tvenkia užtvakas 
tiesia kelius, kuria fabrikus^ 
siunčia mašinas, produktus ir 
vaistus. Ar tai padeda?

★

Burmoįe buvo įsteigta įmonė 
gaminti labai geriem sulfo vais
tam nuo odos ligų. Kai tie vais
tai pasiekė žmonės, juos su
šėrė gyvuliam. Nepaliko įspū
džio, kad čia Amerika gera da
ro, nes žmones nesugebėjo vais
tais pasinaudoti dėl savo men
ko išsilavinimo.

Šen. L. Saltonstall dėl to da
ro išvadą: geriau rūpintis kitų 
kraštų švietimu ir statydinti 
mokyklas, negu tiesti kelius ir 
siųsti mašinas. Tą savo išvadą 
dar parėmė anglų ekonomisto 
P.T. Bauerio teigimu: “Krašto 
pakilimas kartais priklauso ne 
nuo to, kas jam duodama ir kas 
jame statoma, bet ką žmonės 
nori labiau turėti”. O jie kai 
kur labiau nori turėti idėjas, 
negu prekes. Komunistai tai su
pranta. Amerika dar nėra ge
rai supratusi.

★

Eksportą prekių, kurios eina 
užsienio pagalbos vardu, Aust
ralijos laikraštis “New Times” 
(vas. 28) palietė dar iš kito kam
po. Laikraštis tą eksportą riša 
su JAV ūkiniu atoslūgiu ir ne
darbu. Nurodo, kad toji užsie
nio pagalba ne tiek reikalinga 
komunizmui pristabdyti, kiek 
pačiai Amerikai išsilaikyti. 
Šis kraštas turėtų atsidurti kri
zėje, jei neturėtų kur iškišti sa
vo prekių pertekliaus arba pri
stigtų karinės pramonės užsaky
mų. Bet tai esą nesveika—tai 
išpučia darbo valandas ir at
lyginimus, o kartu ir kišenes 
tzrptautinių piniguočių.

Laikraštis net tiek toli nuei
na, jog tvirtina, kad tarptauti
nio komunizmo ir kapitalizmo 
interesai sutampa. Vienas kuria 
įtempimą, kitas juo naudojasi. 
Dėl to nėra nė ryžtingos pas
tangos su komunizmu baigti. 
Jis kai kam pelningas, o ko
munizmui susidariusi padėtis 
naudinga.

Ginčas dėl teisės, kuri kiekvienam priklauso, bet ...
/ X . ‘ ’ ... **’ ■

Ar reikia įstatymo, kad kiek- , 
vienas suaugęs žmogus turi tei- | 
sę gauti darbą? Bolševikai yra j 
tai įrašę net į savo konstituciją. ? 
Ji skelbia: “SSSR piliečiai tu- | 
ri teisę į darbą, tai yra teisę j 
gauti garantuotą darbą, atlygi- | 
nimą pagal jo kiekį ir kokybę. |

ūkinių krizių ir nedarbo”. 
(Konst 10 sk., 118 str., 1951 
laidos).

Žinome, kad Sovietų Sąjungo
je darbas “garantuojamas” tik
tai Sibire; kad joks darbas Ru
sijoje nėra laisvas; kad yra žmo
nių be darbo, tiktai jų skai
čiaus neskelbiamą; kad ūkis 
yra nuolatinėje krizėje, nes ne
pagaminama tiek, kiek žmo
nėm pragyventi reikia. Sovietų 
konstitucijos raidė lieka tuščias 
burbulas, kadangi reikia ne rai
dės, o vykdymo įgimtosios žmo
gaus teisės.

Kiekvienas gimdamas tą tie
sę atsineša į šį pasaulį be kon
stitucijų ir įstatymų. Tai visai 
aiškus reikalas. Reikia savo gy
vybę išlaikyti, tai yra įgimta 
teisė turėti ir darbą. Įstatymai 
yra reikalingi ne darbo teisei 
skelbti, o tik darbo santykiam 
tvarkyti, kad žmonės vieni ki
tų nepavergtų ir neskriaustų. 
Sovietų Sąjungoje yra daroma 
priešingai žmogaus prigimčiai 
ir priešingai pačiai jos konsti
tucijai. O kaip yra Amerikoje?

Tarp dviejų kraštutinybię
Neseni dar laikai, kai Ameri-

TAS "BET" YRA KLAUSIAMAS

Ar reikia įstątymu skelbti, kad kiekvienas turi teisę į darbą? ■ Sovietuose toks $
įstatymas yra, bet nėra nei darbo laisvės nei daug kam paties darbo. ■ Ką toks įs- $

Ar reikia įstątymu skelbti, kad kiekvienas turi teisę į darbą? ■ Sovietuose toks

tatymas reikštų Amerikoje ir ko jis siekia? ■ Įstatymo šalininkai ir priešininkai.
■ Katalikai nėra vienos nuomonės ■ Valstybės, kuriose tas įstatymas jau veikia
■ Laukiama aštrios kovos kongrese

koje darbininkai priklausė tik
tai nuo darbdavio valios. Kaip 
kas norėjo, taip ir tvarkėsi. 
Valstybė į tuose reikalus mažai 
besikišo. Tada įsikišo unijos. Jos 
augo tartum paritinta sniego 
gniūžtė. Augo ir unijų jėga. Ji 
panaudotą darbo sąlygom pa
gerinti ir darbininkų teisėm 
ginti. Padaryta daug gero, kad 
ir per dideles kovas ir streikus.

Bet priviso ir neteisybės uni
jose. Tai ryškiai iškėlė praėju
siais metais senato komisijos 
tyrinėjimai. Pasirodė, kad dar
bininkų sudėti pinigai eikvoja
mi ir švaistomi, rinkimai unijų 
vadovybių falsifikuojami, strei
kai kai kada darbininkam pri
metami prieš jų valią.

Tom negerovėm pašalinti 
šiomis dienomis senate priim
tas Kennedy-Ives įstatymas. 
Juo siekiama kontroliuoti uni
jų fondus —- pensijų, sveika
tos, labdaros; užtikrinti slaptus, 
demokratinius ir periodinius 
rinkimus; apvalyti unijas nuo 
kriminalinio elemento. Kiek tai 
padės, paaiškės tą įstatymą vyk
dant.

Tuo tarpu yra pasidaręs opus 
kitas klausimas: ar versti dar-

LAIVYNAS iibando naują Polaris raketą Cape Canaveral, Fla. 
Ji bus naudojama povandeniniuose laivuose.

bininkus unijom priklausyti ar 
palikti jiem laisvę?

Prievarta ar laisvė
Dar 1935 metais buvo išleis

tas Wagnerio įstatymas, kuris 
unijom pripažino vadinamą 
“elosed shop” arba teisę vers
ti darbininkus rašydintis į uni
ją; kas nesirašė, turėjo išeiti 
iš darbovietės ir darbo ieškoti 
sau kitur. Po 12 metų Taft— 
Hartley įstatymas privestinu- 
mą kiek sušvelnino. Atsirado 
vadinamoji “union shop”. Dar
bininkui leidžiama apsispręsti 
30 dienų; jeigu apsispręstų į 
uniją nesidėti, turi ieškoti sau 
kito darbo.

Nevisur ir nevisose įmonėse 
taip yra, bet unijos spaudžia, 
kad kitaip nebūtų. Nestojant į 
uniją, daug kur į darba visai 
nepriimama, nes tai priklauso 
nuo vietos unijos, ne nuo įmo
nės administracijos. Darbdaviai 
turi su unijom derėtis, prie jų 
derintis, jom pataikauti. Jei 
vienoje įmonėje dirba kelių rū
šių darbininkai (pagal specialy
bės), tai atsiranda ir kelios uni
jos, kurios tarp savęs trinasi, 
ginčijasi, nutraukia darbą su 
nuostoliu įmonei. Laisvai dar
bininkų samdyti negalima.

Už laisvą darbininkų samdy
mą ir pasisako projektas įsta
tymo, kuris' vadinamas “Right 
to Work Law”. Jisai unijų ne
naikina, bet ir neduoda jom 
teisės darbininką iš darbo ša
linti jeigu tas nenori unijai 
priklausyti. Įstatymo projektą 
remia pietinių valstybių senato
riai ir šiaurės konservatoriai. 
Artimai su tuo įstatymu sieja
mi šen. W. Knowlando (Cal.) ir 
B. Goldwaterio (Ariz.) vardai. 
Sakoma, kad unija negali atim
ti žmogui teisės dirbti tą ar 
kitą darbą, nes tai pažeidžia jo 
asmenį ir laisvę.
Kur tas įstatymas jau veikia?

Įstatymą yra jau priėmusios 
18 valstybių: Alabama, Ąrkan- 
sas. Arizona. Florida, Georgia, 
Iowa. Mississippi. Nebraska. Ne
varia, N. Carolina, S.Carolina, 
S.Dakota. N.Dakota. Tennessee, 
Texas. Utah, Virginia. Tai dau
giau ūkio kraštai. Iš pramoni
nių tėra priėmusi ligi šiol vie
na Indiana. Gyva akcija už sta
tymą varoma dar 11 valstybių. 
Tai California, Colorado, Dele- 
ware, Idaho, Kansas, Kentucky,

Maryland, Miehigan, Montana, 
Washington. Manoma, kad iš 
jų dauguma pasisakys už įstaty
mą. Kova tegali būti aštresnė 
rytinio pakraščio valstybėse, o 
pačiam kongrese, kai artės pre
zidento rinkimai ir bus varžo
masi dėl balsų. Darbo unijos, 
sutelkusios apie 16 milijonų na
rių, turi jėga, bet nemažesnė 
jėga yra ir ūkininkų — farme- 
rių, o šie nori laisvai samdy
tis darbininkus.

Argumentai už ir prieš
Sąjūdis už tą įstatymą ir prieš 

jį yra apėmęs visą kraštą. Daug 
kur renkami parašai peticijom, 
kad toks įstatymas kongrese 
būtų priimtas: darbininkas tu
ris būti išvaduotas iš unijų dik
tatūros, o darbdaviai —iš uni
jų vadovybių spaudimo ir prie
vartos. Daug kur šaukiamos 
konferencijos ir mitingai pri
imti rezoliucijom prieš tą įsta
tymą. Nurodoma, kad darbinin
kai neteks teisės kolektyviai de
rėtis dėl atlyginimo ir darbo 
sąlygų, kad vėl prasidės darb
davių diktatūra ir prievarta. Te
levizijoje ir per radiją pasisa
koma iš abieję pusių. Pristato
mi kalbėtojai senatoriai, guber
natoriai. miestų majorai, pro
fesoriai. įvairių konfesijų dva
sininkai.

kiama organizuotu būdu, tai 
priklausymas unijom pasidaro 
neišvengiamas. Joms priklauso
ma dėl didesnio gero visai gru
pei žmonių”.

“Bet kas turi teisę spręsti 
apie bendrą gėrį? — klausė per 
radiją kun. F. Falųue, praėju
sio karo kapelionas (Staples, 
Min.). — Tai sprendžia darbo 
unijos ir savo sprendimą pri
meta kitiem. Tuo tarpu yra 
tik dvi aukščiausios valdžios — 
tai valstybės ir Bažnyčios, ku
rios turi teisę spręsti apie ben
drą žmonių gerovę. Tarp jų ne
teisėtai iškyla unijų valdžia. Ji 
turi teisę priversti darbininkus 
vykdyti- jos valią, apdėti mo
kesčiais, leisti įstatymus, ir dėl 
to nėra kam pasiskųsti, nes uni
jas palaiko valstybės įstatymai”. 
Jo nuomone, “negali būti vals
tybės valstybėje”. O dabar uni- 
jds tokią padėtį turi.

Kuprius pro adatos skylutę
Kai ginčijamasi, labai dažnai 

būna tiesos abejose pusėse. Yra 
tiesa, kad darbininkai tik or
ganizuoti geriau gali savo rei
kalus ginti. Tam tikslui tarnau
ja unijos. Bet yra taip pat tie
sa, kad unijos savo galią per
žengia ir pridaro skriaudos tiek 
patiem darbininkam, tiek ir 
darbdaviam. Yra tiesa, kad ne
teisingi ir godūs darbdaviai 
darbininkus išnaudoja. Bet 
yra taip pat tiesa, kad ir dar
bo unijos linkusios prievartau
ti įmones bei darbdavius. Vie
na ir kita kyla iš žmogiškos 
prigimties silpnumo. Tai mū
sų socialinio gyvenimo kupros. 
Kaip belysi pro ankštus vartus, 
kupra vis užklius. Kiekvieno 
pirštai, sakoma, į save lenkti, 
ar jis būtų darbininkas ar darb
davys. Rasti tikrą sprendimą la
bai sunku dėl to, kad žmonėm 
gana sunku įgyventi tiktą krikš-

Katalikę nuomonės nėra 
vienodos

katalikų pusės daug kur 
pasisakė vyskupai. Persveria pa
sisakymai prieš “Right to Wdrk
Law”, kadangi tai esanti tik čionišką artimo meilę, 
tuščia frazė, kuri iš tikrųjų dar
bo negarantuoja, o darbininkus 
gali pastatyti Į sunkesnę padė
ti. Pavyzdžiu nurodomas faktas,

S.S.

• Nedarbas kiek sumažėjo 
dėl pagavėjusios pavasarį sta- 

kad yra apie 5 milijonai bedar- tybos. Tačiau gegužės mėn. dar 
bių, kuriem tas įstatymas nie- buvo 4,9 mil. bedarbių. Iš jų 
ko padėti negali. Prieš įstaty
mą apsisakė vyskupai: New Or
leano. Hartforo. San Antonio, 
San Diego. Spokane (Wash.). pašalpas. 
Clevelando. Youngstown (Obio) 
Toledo. Cinncinati.

New Orleano vysk. Joseph F. 
Rummel pareiškė: “Įstatymas 
paverstų niekais konstitucijos 
garantuojamą teisę organizuotis 
bendram gėriui ir labui siekti. 
Jis yra neteisingas ir nesocia
lus”.

Hartfordo vysk. O’Brien nu
rodo, kad “Bažnyčia remia uni
jų pastangas siekti didesnio so
cialinio teisngumo. Kai to sie-

1.8 mil nedirbo jau 15 savaičių, 
o 600.000 — 26 savaites. 230, 
000 jau buvo pabaigę ne darbo

• Pašalpos nedarbo metu yra 
pratęstos 9 valstybėse: Alaba
ma, Arkansas, Delavvare, Indi
ana. Maryland. Miehigan, Penn- 
sylvania, New York ir Rhode 
Island.

• Studentę ir moksleivių va
sarą ieško darbo 4 mil. Pusei 
iš jų darbas neišvengiamas, nes 
kitaip negalėtų toliau studijuo
ti. Ketvirtadaliui reikalinga ne 
dalinio (part-time), o pilnai ap
krauto darbo (full-time).

Simas Sužiedėlis

KAZIMIERAS
^7 tėvų politikoj

(5>
Šv. Kazimieras apie dvejus metus dirbo 

tėvo darbą, tvarkydamas kanceliariją, adminis
traciją, teismus, iždą, karo ir užsienio reikalus. 
Gyveno daugiausia Radome ir Krokuvoje. Tuo 
metu (1481—1483) gerokai aptvarkė valstybės 
iždą,išpirkdamas nemažai {skolintų valstybinių 
žemių ir prisiimtų paskolų, kai reikėjo mokėti 
algininkams. Tos skolos krovėsi per karus su 
vokiečių ordinu ir Vengrija, šv. Kazimieras tel
kė lėšas savo taupia ranka, nutraukdamas nuo 
prabangos, karaliaus valdininkų, dovanojimų, 
šalindamas eikvotojus ir morališkai pakrikusius 
dvariškius. Kartu jam rūpėjo karališkos aplinkos 
didesnė moralinė tvarka. Nevienam tai galėjo 
nepatikti, bet ir nebuvo ko prikišti karalaičio 
teisingiems nuosprendžiams. Jis pasirodė objek
tyvesnis už tėvą ir santykiuose su Roma. .Jie 
buvo nesklandūs dėl karaliaus spyrimosi skirti 
savo kandidatus į aukštąsias Bažnyčios vietas ir 
karo su Vengrija. Nors šv. Kazimieras liko įsi
tikinęs, kaip ir jo motina, kad Vengijoje kovota 
dėl teisingo reikalo, bet tai jam nekliudė daugiau 
domėtis pačiu karu su turkais. Čia jis visai su
tarė su popiežium Sikstu IV ir su pagarba mi

nėjo savo dėdę Vladislovą,žuvusį Varnos kau
tynėse. Pilypas Kalimachas, buvęs trumpai šv. 
Kazimiero mokytoju, jo prašomas, aprašė tą 
kovotoją su turkais, su kuriais galima buvo pra
dėti naują kryžiaus žygį, kai mirė sultonas 
Mohamedas II (1481). Bet šį kartą tam kliudė 
jau Motiejus Korvinas, kibęs į’Vokiečių impera
torių Fridrichą III,karalienės Elzbietos pusdėdę 
ir jos augintoją. Siekė iš jo paveržti Austriją.

Tuo metu karalienė Elzbieta, niekada ne- 
pamiršusi. kad ji yra imperatoriaus duktė, gi
musi Austrijoje, rimtai susimąstė, kaip vieną 
iš savo sūnų suvesdinti su Habsburgų gimine 
ir imperatoriaus rūmais; rasi, tai atvertų kada 
kelią ir į imperatoriaus titulą, Buvo pradėtos 
derybos šv. Kazimerą supiršti su imperatoriaus 
Fridricho III dukterimi. Nauda būtų buvusi dar 
ta, kad Motiejus Korvinas, kuriam Elzbieta nie
kada neturėjo geros širdies, liktų apsuptas iš 
dviejų šonų: Lenkijos ir Vokietijos, kuriai jis 
netrukus dar paveržė Vieną (1485). Bet šv. Ka
zimiero tada jau nebuvo gyvo, o apie sprendžia
mas jam vedybas susidarė legenda, kad jis pa
virtęs kūdikiu. Galima tai aiškinti vien tuo, kad 
jis buvo kūdikiškos dvasios, pasiryžęs "greičiau 
mirti negu susitepti (Malo mori quam foedari). 
Vedybos dar nėra nuodėmės suteptis, bet reikia 
manyti, kad nekaltybės branginimas šv. Kazi
mierui buvo jąu pasidaręs jo gyvenimo tikslu. 
Ir to gyvenmo buvo belikę tik metai. Šv. Ka
zimierą jau vargino džiova.

Intensyvus darbas Lenkijoje,' silpstant šv. 
Kazimiero sveikatai, darėsi jam per sunkus. Jo 
tėvas, nors buvo sakęs, kad nėra lengva valdyti 
Lietuvą, 1483 metų pradžioje jį ten išvežė su 
abiem vyresniais jo broliais — Jonu Albertu 
ir Aleksandru. Lietuvoje šv. Kazimieras išbuvo 
apie metus laiko (1483—1484), tvarkydamas 

didžiosios Lietuvos kunigaikštystės kanceliarijos 
dokumentus. Jei tas darbas buvo neapseinamas 
dėl paties reikalo, nes Lietuvai tada stigo kanc
lerio ir pakanclerio, tai atsiliepė ir jo mokytojo 
kan. J Dlugošiaus įdiegtas pomėgis sklaidyti 
dokumentus*. Kiek ėmėsi kitokio darbo, nėra ži

noma. Savo širdimi kaskart labiau tolo nuo 
kasdieniškų rūpesčių, o silpstančia sveikata— 
ir nuo šios žemės.

Vilnius klojosi pavasarišku gegužės gležnu
mu, kai atvyko į tą mieatą jau nebe pirmą kartą, 

o Trakai alsavo liepos žiedų saldumu, kai Galvės 
ežero pilyje su tėvu ir broliais priėmė vokiečių 
ordino magistrą Tuchsess von Wetzhauseną.
Šv. Kazimieras nestengė svečio sutikti 
kieme: pasitiko su tėvu pilies^ prieangyje. Tra
kuose tada ėjo pasitarimai dėk karo su totoriais. 
Nuniokoję Kijevą (1482). jie sudarė didelę grės
mę pietinėms Lietuvos žemems. Tai turėjo rū
pėti ir Lenkijai. Po 1483 metų Kalėdų karalius 
išvyko į Liublino seimą. Lietuvoje su sūnumis 
liko karalienė Elzbieta. Ji dažnai lydėdavo vyrą 
tolimesnėn kelionėn, nors kūdikių laukdavo 
beveik kasmet. Paskutinė duktė Barbora dabar 
buvo jau penkerių metų, palikta Krokuvoje. 
Motinos globos labiau buvo reikalingas šv. Ka
zimieras. Kai su juo vyko iš Lietuvos. Gardinas 
buvo paskutinė sustojimo vieta. Čia šv. Kazi
mieras mirė 1484 kovo 4. Čia po aštuonerių 
metų mirė ir jo tėvas, didžiai mėgęs Gardino 
pilį ir apylinkės miškus, kuriuose aistringai me
džiodavęs. Baigėsi medžioklė ir žvėrių ir sostų.

Vieną iš jų turėjo užimti šv. Kazimieras, 
bet jis užėmė Šventojo sostą pas savo dangiš
kąjį Tėvą. Savo žemiškąjį tėvą paliko rūpesčiuo
se. kurie teikės visu rytiniu Lietuvos pakraščiu. 
Rusų ir totorių grėsmė augo. Kai rusai prasi
veržė iki Polocko, šv. Kazimieras stebuklingai 
pasirodė Lietuvos kariams, kaip vadas ant balto 
žirgo (1518). Nuo to laiko mūsų tautos pasa
kojimuose paliko tartum simbolis lietuvių su 
rusais kovos, kurios jo tėvas buvo atsisakęs.

Tos kovos jau nebuvo galima laimėti fizine 
jėga. Lietuvių tauta atsilaikė tiktai savo dva
sios stiprybė. Šv. Kazimieras buvo ir liko pa
vyzdžiu, kaip tos dvasinės stiprybės siekti. Jis 
įaugo į lietuvių tautą.pabrėždamas joje nenyks
tantį pradą ne kuriuo karo žygiu ar politiniu 
veikimu, į kurį savo tėvų buvo traukiamas, o 
šventu gyvenimu.



Dešimts meno paveikslų
MANCHESTER, MICH.

Pr. Polteraitis,

SHENANDOAH, PA
Natur-

Medžiai

Visi paremkime jaunimo sto
vyklą! Paulo, Brazilijoje, 

ateitininkų kuopa 
70 narių. Dabar ją 
i penkis būrelius.

• Mokslo metai jau pasibaigė. 
Kur praleis vasaros atostogas 
mūsų jaunimas?

Neabejojame, kad kiekvienas 
jaunuolis stengiasi patekti į lie
tuviškas jaunimo stovyklas. Su
prantama, kad nevisiems sąly
gos leis bent vieną kitą savai-" 
tę pastovyklauti lietuviškoje ap
linkoje. Ne tik jaunimas, „bet ir 
jų tėvai rūpinasi atitrūkti nuo 
miesto dulkių ir svetimos Įta
kos ir patekti į įvairių organi
zacijų vedamas lietuvių jauni
mui stovyklas.

ALRK Federacijos jaunimo 
stovykla Manchester, Mich. yra 
puiki vieta jaunimui stovyklau
ti. Pereitą vasarą jaunimas ja 
naudojosi ir labai pamėgo. To
dėl šią vasarą visą sezoną sto
vyklavietė užimta, čia stovyk
laus net keturios jaunimo gru-

Česlovas Janusas — Po sau
lėlydžio (tempera),

Vyt K. Jonynas — Upelis 
ir Gėlės (akvarelės),

Pranas Lapė — Rūpestis (A- 
liejus),

Pov. Puzinas — Prieplauko
je (aliejus).

Romas Viesulas — 
mortas (litografija)

Kaz. Žoromskis — 
vėjuje (aliejus).

Gauti dar paveikslai
B. Murino ir dail. J.

ir nuoširdžią padėką. O visą lie
tuvišką visuomenę, arti ar toli 
nuo stovyklos gyvenančią, kvie
čiame įsigyti meno paveikslams 
laimėti bilietus.

Dailininkai nuoširdžiai supra
to jaunimo stovyklos vertę šian-

dieninėje kovoje už lietuvybės 
išlaikymą jaunojoje kartoje ir 
suaukojo tam reikalui kelių tūk
stančių vertės meno paveikslus. 
Visuomenę * prašome prisidėti 
prie šios aukos bent vienu,ki
tu doleriu. t-

• Darbininkas kitą savaitę 
dėl JAV Nepriklausomybė* 
šventės išeis ,tiktai trečiadienį, 
liepos 3.

Visiems gerai žinoma, kad 
stovyklų Įrengimas ir jų išlai
kymas pareikalauja nemaža lė
šų. ALRK Federacijos jaunimo"' j 
Stovyklos Globos Komitetas 
naudoja visas priemones lė
šoms sukelti, šiais metai Glo
bos Komitetui atėjo į talką lie
tuviai dailininkai paaukoję de
šimt vertingų meno paveikslų. 
Tai labai didelė mūsų meninin
kų auka ir moralinė stovyklos 
vadovybei parama.

Astuoni paveikslai, suaukoti 
Nevv Yorke gyvenančių dalinin
kų. jau pasiekė stovyklą. Sto
vyklavimo sezoną pradėjus jie 
puoš jaunimo stovyklos salę. 
Stovyklaujantis jaunimas ir sto- 
vyklą lankantieji svečiai jais 
grožėsis. Neabejojame, kad 
kiekvienam labai indomu suži
noti. kas ir kokius paveikslus 
jaunimo stovyklai paaukojo. 
Tie dailininkai geradariai yra: 

-Adomas Galdikas — Beržai 
rudens audroje (aliejus).

iš dail. 
Pautie- 

niaus dar mūsų nepasiekė, apie, 
juos pranešime vėliau.

Jaunimo stovyklos metinės 
šventės metu, liepos 27, penki 
šių paveikslų, atrinkti burtų ke
liu, bus išleisti laimėjimams. Li
kusieji dar kuri laiką puoš JS 
salę, o paskui bus panaudoti 
taip pat tam pačiam tikslui.

Mūsų dailininkams., paauko
jusiems 
nius. rieškiame didžią pagarbą

vertingus meno kuri-

Ma įdėsi už karius. Šv. Jurgio 
katalikų veteranų 107 skyrius 
prisiminė savo mirusius drau
gus metinėse pamaldose birže
lio 15. šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje mišias aukojo garbės gražų visuomeninį bei kultūri- 
kapelionas kun. J. Karalius. 
Dalyvavo apie 50 veteranų ir 
apie 20 jų rėmėjų su savo uni
formomis ir vėliavomis. Bend
ru pusryčių metu atitinkamą 
žodį tarė kun. S. Lukšys.

L.K. Moterų Sąjungos 59 kuo
pa birželio. 18 susirinkime iš
klausė pranešimų iš apskričio 
suvažiavimo. Paaiškėjo, kad vi
sos kuopos stengiasi savo veik
lą pagyvinti. Praeityje L.K.

Moterų Sąjunga yra daug nusi- 
pelnusi lietuviškumui, bet ir da
bar yra dar vienintelė katali
kių moterų organizacija, kurio
je galima apsidrausti ir dirbti

nį darbą.

Kua. Stąsio Railos 25 metų 
kunigystės sukaktis buvo prisi
minta L.K. Moterų Sąjungos 
kuopos susirinkime birželio 18. 
Pasveikinta kalbomis ir daino
mis — choro ir B. Nekrašiaus; 
įteiktas gražus kryžius su rožė
mis ir dovanomis. Buvo ir ben
dra kavutė.

KUN. M. KEMEŽIO SUKAKTIS

per 
švenčių drabu

žy giuodami

ELLA FRANK, 92 metų, rašo" dukrai laišką, kad ji baigė 
amerikanizacijoš kursus prie Chicagos švietimo skyriaus. Iš 
Vokietijos į Ameriką atvyko 80 metų.

LOS an<;eles/caijf

• .. Sao 
moksleivių 
išaugo iki 
suskirstė 
Naują būrelį įsteigė tolintam 
Sao Paulo priemiesty. Visi kuo
pos nariai skaito Ateiti ir visi 
yra už 1958 m. prenumeratą 
atsilyginę. Kuopą globoja ir jos 
veikla rūpinasi kun. Juozas Šeš
kevičius.

NORWOOD, MASS.

Praeito Darbininko numeryje 
J.P. rašd. kad susirgo Vincas 
Kudirka, parapijos ir kitų drau
gijų veikėjas, darbščioji bitelė. 
Iš tikrųjų — daug teisybės pa
sakyta. Vincas Kudirka toks 
yra. Būtų gera, kad ir J. P. pa
sektų Kudirkos pėdomis ir įsi- 
jugtų į tas organizacijas, kurio
se Kudirką veikia.

čia yra dar nemaža draugijų 
kaip šv. Vardo. KDS Sąjungos 
8 kuopa. SLRKA 81 kuopa, vy
čių 12 kuopa. Federacijos 10 
skyrius. Draugijos dirba Bažny
čios ir tėvynės labui. Visos jos 
remtinos, bet jų narių eilės re
tėja. Pats J.P. rašo, kad Nor- 
vvoode miršta daug senosios kar
tos lietuvių. J.P. — gi jaunas, 
energingas neseniai atvykęs 
galėtų pasidarbuoti minėtose 
organizacijose. Tuo pritraukų ir 
kitus prisidėti prie draugijų. 
Stovėti,nuošalyje ir pagirti dri- 
bančius yra kur kas lengiau. 
nei pačiam įsijungti Į organi
zacini darba.

ELIZABETH, N.J.

Birželio 10 kun. kleb. M. Ke- 
mežis minėjo 25 metų kunigys
tės sukaktį. Bažnyčion jį paly
dėjo vysk. V. Padolskis, prela
tai ir didelis dvasiškių būrys. 
Vos įžengus bažnyčion, 
30 vaikučių,
žiais pasipuošę, 
sveikino ir giedojo įspūdingą 
“Vivat”. Mokyklos choras, per 
100 narių, padalintas Į 3 grupes- 
giedojo gregorianiškas mišias. 
Per Offertoriumą ir Komuniją 
giedojo didžiojo choro solistė 
Karolina Miškinis-Farley.

Jubiliatui per mišias asistavo 
subidakonu kun. J. Barkus, S.J.. 
iš Nevvarko, N.J., diakonu — 
kun. D. Pocius iš Keary. N.J. 
Pamokslą apie sukaktuvininko 
asmenį angliškai pasakė kun. 
J. šernas iš Jersėy City. (Visi
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KUN. M. KEMEŽIO kunigystės 
sukakties proga išleistas Silu-

Dzūkas vos paveiksimi is.

jie sukaktuvininko draugai). 
Lietuviškai ilgesnį pamokslą pa
sakė vysk. V. Padolskis. Vysku
pui soste asisitato prel. J. Bal
konas iš Maspetho. N.Y. ir kan. 
J. Končius, Balfo pirmininkas. 
Po to pats sukatininkas trum
pai padėkojo visiems dalyvavu
siems pamaldose. Išeinant iš 
bažnyčios, choras giedojo šv. 
Tėvo himną.

Klebonijoje buvo iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo apie 
30 dvasiškių. Jų tarpe buvo kun 
dr. V. Balčiūnas iš Romos, nau
jas pranciškonų provincijolas 
Tėv. V. Gidžiūnas ir eilė kitų. 
Pasakyta sveikinimo kalbų.

Pamaldose dalyvavo sukaktu
vininko motina, sesuo, broliai, 
brolienės ir visa eilė giminių 
bei artimųjų.

Birželio 29 parapijos draugi
jos — senosios ir 
drauge su Singerio 
chor" klubu rengia 
panijos didžiulėse
banketą sukaktuvininkui pa
gerbti. Jau 2 savaitės prieš ban
ketą buvo parduota per 500 bi
lietų. Tad pačiame banketą da
lyvaus per 600 neskaitant gar
bės svečių. Dalyvaus Bayonnės 
ir Elizabetho Colubo vyčiai pil
nose uniformose, nes sukaktuvi
ninkas yra aukšto laipsnio Co- 
lumbo vytis. Dalyvaus Nevvar- 
ko vyskupas, kuris pašvetinas 
Šiluvos Marijos altorių. (Alto
rių pastatė dail. J. Subačius)..

Choras yra parengęs specia
lių giesmių sukaktuvininko gar
bei. Banketo metu dainuos Lie
tuvių operos solistas VI. Baltru
šaitis. Mišios prasidės 12:30. 
banketas — tuoj po mišių.

naujos — 
Co. “An- 
tos kom- 
patalpose

Mirė Pranciška Katkienė bir
želio 16 po ilgos ligos. Velionė 
buvo uoli katalikė, darbšti pa- 
rapietė ir pavyzdinga motina. 
Pirieš 35 metus netekusi vyro 
ir likusi su 6 mažais vaikais, 
gražiai juos išauklėjo, uždar
biaudama siuvykloje ir ruošda
mosi namuose. Viso jos dukte
rys ir sūnus yra jau sukūrę sa
vo šeimas. Viena duktė, gailes
tingoji sesuo, su didžia meile 
rūpinosi sirgusią motina. Ir 
sirgdama ji tebedirbo draugi
jose ir lankė bažnyčią. Pasku
tinę dieną taip pat dar buvo 
atėjusi į bažnyčią. Palaidota 
birželio 21 šv. Jurgio kapinėse. 
Daug giminių ir pažįstamų pa
lydė i amžino poilsio vietą.

Susituokė. P. Marie Baldigo 
gyv 247 Schuylkill Avė., gai
lestingoji sesuo, ištekėjo už 
Jono Tobin. Sutuoktuvės įvyko 
šv. Mišių metu šv.. Jurgio lie
tuvių bažnyčioj birželio 21. Jau
nuosius sveikino tėveliai, arti
mieji ir pažįstamieji. Po sutuok; 
tuvių jauna katalikiška šeima 
išvyko dirbti į Massachusetts 
valstybę, dirbti vienoje ligoni
nėje.

Rūtai Kilmonytei, filmų ir te
levizijos aktorei, jos kolegos — 
buvo suruošę pobūvį gimtadie
nio proga. Dalyvavo visa eilė 
Hollyvvoodo filmų ir televizijos 
darbuotojų. Dalyvių tarpe iš 
lietuvių Alg. Gustaitis. L. Valiu
kas ir kit.

Lietuvių dienu žurnalo pikni
kas —gegužinė Įvyksta liepos 
27 d. Buena Vista Parke. Bur- 
band mieste, prie Los Angeles. 
Nuo šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios 10 min. važiavimo rpaši- 
na.

Gasparas Velička priimtas 
nariu į dailiųjų menų klubą. 
Birželio 7 (o klubo susirinkime 
muz. Juozas Bertulis skaitė pra
nešimą apie F. Schuberto ir 
Rimskij-Kosakovo muziką. Klu
bo metraštininku visiems- me
tams išrinktas Alg. Gustaitis. 
Kitam klubo susirinkumui pir
mininkaus D. Mitkienė.

Lietuviu dienų žurnalo gegu
žės mėn. numery duodamas 
straipsnis apie solistę Prudenci- 
ją Bičkienę. Jos nuotrauka puo
šia ir to numerio viršeli. Gau
su nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Šiame nu
mery dar rašo P. Žiūrys. č. 
Grincevičius. N. Rastenis. P. 
Jurkus. A. Zubras ir kit.

R. Asą

cisco. Apie 200 įvairių komite
tų pirmininkų svarstė kaip ge
riau pravesti Knouiando rinki
minę akciją Kalifornijoje. Su
važiavime dalyvavo ir pats 
Knovvlandas. kuris pareiškė ne
abejojąs savo pergale lapkričio 
mėn. į Kalifornijos gubernato
riaus vieta.

Pili I adei pili a. Pa.
Vyskupas Vincentas Padols

kis, būdamas Philadelphijoje. 
aplankė kun. Juozą šeštoką. 
Apsilankymas gilios senatvės 
sulaukusiam kun. J. šeštokui 
suteikė daug džiaugsmo. Vysku
pą lydėjo kun. Jurgis Gurinskas 
iš New Yorko.

• Kan. Z. Ignatavičius Įsteigė 
moksleivių ateitininkų kupoa 
Rio de Janeiro mieste. Brazili
joje.
• Lietuviškų laikraščių re

dakcijos nariai kviečiami Į AL 
KF Jaunimo stovyklą, esančią 
prie Manchester. Mich.Jiepos 
26-27 d.d. Suvažiavę spaudos 
atstovai bus supažindinti su sto
vyklos gyvenimu, mokymu, 
sportu, paskaitomis, pramogo
mis. Liepos 27 įvysta metinė sto
vyklos šventė: jos metu bus ati- <_ 
tinkama programa, kurioje da
lyvaus patys stovyklautojai ir 
svečiams parodys, ką jie išmo
ko stovyklavimo metu. Suvažia
vusių redaktorių globa stovyklo
je rūpinasi LŽS narys /M. As- 
tašaitis <8875 Bryden. Detroit
4. MichJ

L. Valiukas dalyvavo šen. bažnyčioje. 
Knovvlando rinkiminės akcijos 
suvažiavime birželio 14 ir 15 
San Jose mieste prie San Fran-

Regina ir Algis Daniai birže
lio 4 atidarė vaistinę, kuri yra 
203 E. Olney Avė. Agis Danta 
farmaciją studijavo Temple u- 
niversitete ir birželio 12 gavo 
diplomą. Regina Aleknaitė — 
Dantienė farmacijos studijas 
baigė prieš kelerius metus.

Dr. Juozas Januškevičius, pe
dagogas. birželio 14 atšventė 
96 gimtadienį.

Edvardo G. Vil-ūno ir Al
donos O. Žukauskaitės jungtu
vės Įvyks liepos 26 d. 10 vai. 
rytą. šv. Andriejaus parapijos

• Sidnėjuje veikia Lietuvių 
Moterų Socialinės globos drąu- 
gija, kurios valdybą sudaro: 
pirm. O. Osimienė. E. Kapo- 
čienė. M. Cibulskienė. B.Jarum- 
bauskienė. P. Daukšienė. 0. 
Baužienė ir D. Adomaitienė.

• Povilas Dargis, SLA pir
mininkas. paskirtas teisėjų 
į Pittsburgho apygardos teis
mą; paskyrimas galioja vi
sam amžiui.

Irrž. M. Ivanauskas, gyv.
Sao Paulo. Brazlijoje. rugpjū
čio mėn. atvyksta i JAV. Apsi
gyvens pas broli Clevelande.

PADĖKA
Pranciškaus seserims, kurios 
šioje parapijoje mokytojauja ir 
darbojasi virš 30 metų. Jubili- 
jatas įteikė nuo savęs $500 do-

Sidabrinio jubiliejaus proga 
ne tik sveikiname gerbiamą 
Jubilijatą kun. M. J. Kemėžį. 
kleboną šv. Petro ir Povilo pa
rapijos Elizabeth. N. J., bet ir vaną. Už Gerbiamojo Jubilijato 
nuoširdžiai dėkojame.

Gerbiamasis Jubilijatas savo 
sukakties proga dovanų ne tik 
gavo, bet ir dosniai jas dalino.

Balandžio mėnesyje suruoš
toje programoje pagerbti ir 
pasveikinti savo mylimą Klebo
ną parapinės mokyklos inoki-

, niai įteikė dovanų $500. Bažny
tinėje rinkliavoje birželio mė
nesyje, specialiai skirtai švento

dosnumą ir sestų reikalų nuo
širdų supratimą ir už atsiliepi
mą geraširdžių prarapiečių šv. 
Pranciškaus seserys didžiai dė
koja. Gilią padėką reiškia savo 
maldose prašydamos Dievo Ap
vaizdos palaimos Jubiliatui kun. 
M. J. Kcmėžiui ir jo geriesiems 
parapiečiams.

šv. Pranciškaus seserų vardu

Viltė ir Jonas Puzinai birže
lio 15 susilaukė dukr elės ir pa
rinko jai Dainos Sofijos vardą.

Bendruomenės radijo valan
dėlė atostogaus visą liepos mė
nesi. Vėl išgirsime rugpjūčio 3.

• Marija Švedaitė, Paterson. 
N. J. aukštesniąją mokyklą bai
gė labai gerais pažymiais, gau
dama aukso sagutę ir Unico- 
1000 dol. stipendiją studijuoti 
universitete.

K.Č.

Dėl persikėlimo skubiai 
parduodamas

TRIJŲ ŠELMI' KAMPINIS 
NAMAS

Kcamy, N. J. Yra 2 butai po 
6 kamb.. vienas — 3 kamb. 
ir valgomųjų prekių krau
tuvė.

Pelninga vieta.
Norintieji pirkti, kreipiasi į
Julių Pakai. 133 Seeley St.. 
Kearny. N. J. — Telef.:

WY 9-0615

• Arūnas U d rys, Detroit. 
Mich.. ateitininkas, labai gerai 
baigęs aukštesniąja mokyklą, 
gavo Fordo stipendiją 4 metam 
tęsti mokslą toliau.

PARDUODAMA
Siuvykla ikraučio biznis t par

duodama su visais įrengimais. 
40 metų išlaikyta, lietuvių gy
venamoje vietoje, netoli bažny
čios. Parduodama už labai pri
einamą kainą. Savininkas yra 
priverstas parduoti dėl senat
vės. Geras siuvėjas ifcriaučiusi 
gali pasidary ti gražų uždarbį ir 
pragy venimą. Kreiptis Į savinin
ką: Jonas Pauplis, 1234 Wash- 
ington St., Norwood, Mass.Motina M. Loyola



MOTERŲ DRAUGUOS AUKSINE SUKAKTIS
sROCHESTER, N. Y.
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4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
Tel.: FRontier 6-6399

gyv. 422 Menalian St., Ridgewood. Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

390 West Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrew 8-8764

atsitinka 
kartais ir šitaip, ši mergaitė 
iš Silver Springs, Fla., moka 
gerai plaukti, bet su meškere 
dar “grinerius”.

651 Atbany Avenue 1241 Ashland Avė. 
HARTFORD. CONN. CHICAGO 23. ILL.
CHapei 7-5104 HUmbold 6-2818

Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

11601 JosCampauAv. 121 S. Vermont St. 
DETROIT 12. MICH. LOS ANGELES. CAl.
T0wnsend 8-0298 DUnkirk 5-6550

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiku, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių imbuvių ir pan. 
nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame-geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

•s

- f
papuošia jaunimo

Musu skyriai:
1991 Broadway 
New Y ork 23, N. Y. 
Tel.: LYceum 5-0900

Kaina: girsta- ;r k- 
.-isnw*n’ui S"..ri '•O ;

4 ris ;y .
Bok 1Ž' T.»on-.-v on. Conn, 

Tel. Putnam—Walnut 3-2836

AGENCY, INC.
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN. N. Y. 

Tel INgcrsol 7-6465, INgrrsol 7-7272
fkmndieniais nuo 9 iki 6, o šeštadieniais

31? MARKET ST., NEĮTARK, N. J. Tel. Mltchrl 2-245?

M ūsu skyriai:

DARBININKAS

Raganų kerštas
Anglijoje vienoj apylinkėj 

lėktuvam skrendant sutrikda
vo radijo veikimas. Ilgai ieško
jus priežasites, pagaliau susek
ta. kad toje apylinkėje radijo 
siųstuvams kliudė elektrinis 
šluotų fabrikas. Vienas lakūnas 
padarė gerą išvadą: “Kadangi 
anksčiau tik raganos laksčiusios 
ore nat šluotų, tai jos dabar 
nekenčiančios lėktuvų — savo 
konkurentų'*.

Nėr kaip bausti
Georgijos valstybėje privati

nis lėktuvas nusileido ant kelio 
ir toliau riedėjo keliu tarp au
tomobilių. Policija sulaikiusi ne
turėjo kaip jo bausti. Pilotas 
buvo įgėręs, bet už girtumą bau
džiami tik šoferiai. Galima bu
vo bausti už žemą skridimą, 
bet jįš neskrido, o žeme-važia- 
vo. Patarkite policijai, kas to
kiais atvejais daryti?

Miegas nuvedė į kalėjimą.
Vokietijoje, Frankfurto mies

te prie Maino, darbo beieškąs 
jaunuolis 28 metų pasijuto taip 
nuvargęs, kad įsmuko į vienus 
namus ir užsidarė išvietėje. Kiek 
migtelėjęs. buvo pažadiptas po
licininko. Pasirodo, jis pateko į 
policijos įstaigą. Patikrinus do
kumentus, dar pasirodė, kad jie 
buvo vogti. Jaunuolis atsidūrė 
kalėjime. Ten jis galėjo toliau 
miegoti.

Bausmė pagal profesiją
Chicagoje policija sulaikė per 

greitai važiavusią jauną mote
rį. “Kokį darbą dirbate?’* pa
klausė. "Esu mokytoja”. “Tai 
gerai. Už pabaudą rašysite 500 
kartų: Aš neprivalau laužyti su
sisiekimo taisyklių”.

Kitaip negu pasakose
Ne tiktai pasakose, bet ir gy

venime pasitaiko, kad ištikimas 
tarnas susilaukįa savo šeiminin
ko (žinoma, turtingo) mirties. 
Prieš mirtį gausiai apdovanoja
mas. Kartais tokiam tarnui pa
liekamas visas turtas. Anglijo
je išėjo atvirkščiai. Turtinga 
Lady Chetvvynd turėjo palaido
ti savo daržininką, kuris jai išti
kimai tarnavo 36 m. Mirda
mas savo poniai paliko visas 
santaupas — 12.000 frankų.

Kur sviečiai nebranginami
Paryžiuje prie Eifelio bokšto, 

kur lankosi daug turistų viena
me brangiame naktiniame klu
be pakabyta iškaba: “Prašome 
su patarnautojais elgtis manda
giai. nes mums yra sunkiau gau 
ti tarną negu svečią. Svečią kar
tais reikia išprašyti., o tarnas 
pats išeina". Jų šiemet daug 
išėjo uždarbiauti į Briuselio pa
sauline parodą ir į Liurdą.

Praeitą sekmadienį "Roches- 
terio lietuviai turėjo retos pro
gos švęsti šv. Marijos Draugi
jos 50 metų sukaktuves, kurios 
buvo virtusios visų lietuvių 
švente.

Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čioje 8 vai. mišiom. Po pietų 3 
vai. parapijos salėje Įvyko iš
kilmingas minėjimas. Salė, sce
na ir prezidiumo stalas skendo 
rožėse ir kitose pavasario gė
lėse. Ant prezidiumo stalo 50 
metų jubiliejinis tortas su 50 
uždegtų žvakučių.

Iškilmingą minėjimą atidarė 
ilgametė draugijos pirm. Ona 
Mockevičienė, pažymėdama, kad 
ši draugija buvo steigiama tam 
kad jos nariai išliktų gerom lie
tuvėm, nepamirštų lietuvių kal
bos ir savąjį gyvenimą tvarky
tų geraisiais lietuviškais pap
ročiais.

Magdelena Platakienė. sek
retorė. perskaitė trumpą šv. 
Marijos draugijos istoriją. Pir
moji steigėja buvo Ona Gudy- 
nienė. Draugija buvo- Įsteigta 
1908 birželio 21. Tą dieną už
sirašė 25 narės. Pirmąją valdy
bą sudarė Ona Gudynienė, pir-« 
mininkę. Magd. Platakienė prot. 
rašt.. Pranė Valaitienė, fin. 
raštininkė. Ieva šapaįįienė. ka- 
sinininkė. Apol. Ričkiūtė ir 
Pranė Mockevičiūtė., kasos glo
bėjos. Marija Levickienė, tvar
kos vedėja.

Iš pirmųjų 25 narių gyvos 
yra likusios 8. Jos ir lydėjo 
vėliavą i bažnyčią ir salę. Jos 
visos dabar yra draugijos gar-

bės narės. Tai Veronika Rovie- 
nė, Emilija Krajeriehė, Magde
lena Platakienė, Jadvyga Stir- 
nienė, St. Chappin, Magdelena 
Tamaškevičienė. Marijona Si- 
ruvienė ir Teklė Gurglė. Stei
gėja Ona Gudynienė dėl savo 
amžiaus yra pasitraukusi iš 
draugijos veiklos. Jokios pašal
pos nėra ėmusi V. Rovienė. 
Per 50 metų yra mirusios 46 na 
rėš. šiuo metu draugijai pri
klauso 143 narės. Draugija yra 
daug padėjusi darbais, pinigais 
ir geromis širdimis ne tik na
rėms, bet ir visiems, kurie tik 
į jas kreipės. Parapijai yra pa
aukojusios 1.550 dol. šv. Pran
ciškaus vienuolynui ( moterų) 
285 dol. ir kt. mažesnėmis su
momis.

Pomirtinių išmokėjimų — 
9.200 dol., ligonėms — 21,734 
dol. šiuo metu banke 18.615.78 
dol.

Dabartinę Vaidybą sudaro * 
pirm. Ona Mockevičienė, vice-. 
pirm. Marijona Valeškienė, fin. 
rašt. Ona Balaišienė, protokoL 
rašt. Magdelena Platakienė, ka
sininkė Victorija Dirsienė, li
gonių globėja Zuzana Zda
nienė. kasos globėjos Veronika 
Zlotkienė ir Marijona Chapie- 
nė, knygų peržiūrėtojos Ona 
Apanavičienė ir Julija Kryge- 
rienė, tvarkos vedėja . Emilija 
Patašinskienė.

Draugija susilaukė daug svei
kinimų žodžių, laiškais ir do
vanomis.

Susirinkimas buvo pradėtas

griežiant maršą ir įnešant drau
gijos vėliavą, kurią nešė Z. Zda
nienė, lydint steigėjoms. Susi
rinkimui sumaniai vadovavo 
pirm. Ona Mockevičienė.

Po minėjimo parapijos salė
se įvyko vaišės prie gausiai ap
krautų valgiais ir gėrimais sta
lų-

Dovas Bulsys pas vieną kai
myną dirbdamas prie namo re
monto darbų nukrito nuo ko
pėčių ir sunkiai susižeidė. Yra 
gydomas ligoninėje. Jau yra 
turėjęs kelias sunkias operaci
jas. Sveiksta. Jo žmona Kazė 
Bulsienė Gaidytė yra veik
li ateitininkė ir dažnai savo ei
lėraščiais 
žurnalą Ateitį ir kt. žurnalus.

Juozas Dauda po operacijos 
grįžo namo ir jau vaikšto. Jau
čiasi gerokai sustiprėjęs.

Liūdnųjų birželio Įvykiu mi
nėjimas buvo birželio 15. Pas- 
skaitą skaitę dr. A Klimas. Me
ninę programos dalį išpildė 
muz. P. Armono vad. choras. 
Dainos r buVo parinktos minėji- 

. mo rimęiai ir dvasiai pabrėžti. 
Jos praskambėjo darniai ir pa
kiliai.

{Siąsdami siuntinius j 
Lietuvą ir Sov. Rusiją,

•S siųskite per patikimą 
firmą —

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC
Kiekvienas siuntinys ap

draustas didžiausios ap- 
draudos bendrovės.
Siuntinių gavimas paštu patvir
tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
per 24 valandas. Patarnavimas 
skubus, geras ir paslaugus. Mū
sų firma tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.
Save saugodami, siųskite 

siuntinius per:

GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC I

716 WAŽNTT ST, Į 
PHILADELPIBA 6, PA. ‘Z

VVAlnut 5-3455 Z

> SIUNTINIAMS Į Lietuvą bei į USSR vilnoniu, šilkinių bei
> medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaiku
> kostiumams gausite pas
\ H. K O E N
t 111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2, JL Y.
>
{ (kamp. Essex St., už Williamsbųrgho tilto) Tel OR 4-0244
> Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos
I Atsineškit šį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas
| ATDARA KASDIEN;
i ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet;

l SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

H
-*

's

kiais visi anų laikų savanoriai 
buvo, atlankė koplyčioje ir į 
kapines palydėjo tik mažas pa
žįstamų būrelis, daugiausiai se
nieji ateiviai. O juk jis savo 
jauną gyvybę pavojun statė už 
visus lietuvius. Klaipėda didžia
vosi visa Lietuva! Saulių Sąjun
ga busvo visos Lietuvos garbė. 
Ar Waterbury nieko nėra iš Ne
priklausomos Lietuvos?

Tesilsi ramybėje!
A. Paliulis bemeskeriojant

6446 Miclūgan Avė.
Detroit 10, Michigan
Tel.: TAshmore 5-756

1313 Addison Kd.
Cor. Superiar Avė. & 71st St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.: UTah 1-0807

683 Hudson Avė.
® Rochester, N. Y.

Tel.: BAker 5-5923

£ 39 Raymond Plaza, West
£ Neivark 3, N. J.
| Tel.: MItchell 2-5334

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausia katalogą

• t4

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitai už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasietas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas paliom prieinamiausiorn kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvas

S. BECKENSTEIN, Inc„
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey. NYC. GR. 5-4525
S Reckensteino krautuv5.se kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York Z N. Y.

Telef. GR 5-8160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Uaterbury mirė lietuvis savanoris
Birželio 14 švento Juozapo 

par. kapinėse buvo supiltas nau
jas kapas. Jis priglaudė Joną 
Petriką, pusbrolį bolševikų nu
žudyto kun. Petriko. Budauvo- 
nes kank. Velionis Jonas Petri
ką buvo gimęs Bartininkuose, 
Vilkaviškio apskr., pasiturinčių, 
ūkininkų šeimoje. Buvo Klaipė
dos sukilimo dalyvis — sava
noris, apdovanotas ordinu. Bar
tininkų šaulių eilėse, dalyvavo 
nuo pat pradžios — 1919

•tų.
Velionis buvo nevedęs, 

liūdime paliko seserį Urš.
raitienę Hamiltone. Kanadoje, 
brolį Kazį. Grand Rapids. Mich.. 
3 seseris Lietuvoje.

A.A; Jonas Petriką buvo pap
rastas Lietuvos laukų sūnus, 
kuklus ir nesuprastas. Dėl savo 
kuklumo nedrįso bet kur reikš
tis. Jis nepritapo prie šių laikų 
ir šio krašto moderniško gyve
nimo. gyvai tebegyveno Lietu
va. Dažnai ją minint ir ašara 
nukrisdavo. Amerikoje išbuvo 
aštuonerius metus.

A. a. Joną Petriką palydėti 
paskutinėm žemės kelionėn bu
vo atvykę beveik visi giminės, 
gyvenantieji šiame kontinente, 
šį pilkąjį Lietuvos savonorį. ko-

Patarkite, kas daryti?
Heilbronne. Vokietijoje, poli

cija suėmė vyrą be paso. Jis ne
galėjo paso gauti, nes nesisakė 
nei pavardės, nei užsiėmimo, 
nei gyvenamos vietos. Policija 
nugabeno kalėjiman, bet kalė
jimo viršininkas atsisakė priim
ti žmogų be jokių dokumentų.

LITUANUS 
laukia talkos — surask jam 
už 2 dolerių naują skaitytoją j" 
916 Willoughby Avė., Brook- f 

Tyn 21, N. Y. Į SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

iwholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. J.
PRIE CIT V SAVINOS BANK Tel EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V A L. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Aišku, kad geriausiame Ca,M* 
kurorte, naujai atidarytoje

KUR 
GERIAUSIAI

ATOSTOGAS?
God Osterville. Mass. 
lietuviškoje viloje

« EaM Buy lto;«<], Osterville, Cape Cod, Mass.
>i;»;ginga vila, erdvūs kambariai. 5 vonios, didelis salio- 

ir valgomas kambarys. 2 dengtos verantlos. kur 
logam orui esant galima įdomiai praleisti laiką 

pailsėti. Puikus 2 akru privatus parkas- pušynas
\šH'ns Cr;iigwil1e l/ng Tteai-h paplfi'limis

Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma
KAINOS MINIMALIOS - Š40-S50 DOL. ASM

Vaikams iki 10 m pusę kainos. Studentams nuolaida
.. . tr< vjM.ni smsisii’knno pr!<*mūn*m LĖKTUVU iki 
TRAUKINIU iki W l’.im tablr <>rbn Hyannisi AUTO

.K A .ini »<• <nw<. grgiiž-s 1
AUDRONE, c o Or. E. Jansoną*. 87 East Bay Rd„ 

Osterville, Cape Cod. Mm

VASAROTOJAMS
TRAKŠT vasarvietė, gražiose 

gamtos apylinkėse, prte Ana
line ežero, Thompson, Conn. 
yri geriausia. N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia geras 
meškeriojimo sąlygas.

Krilvfis miegamieji; dideli 
latsvalaikiam.s kambarin:; tele
vizija. žaidimai. Maudymasis 
vil toje ar motorlaiviais per i.kė- 
ir;s vaLstybinirme Anadric p>- 
plfldime. Virtuvė vedama pi i- '

eePAiR
FELIX J. PETCAVAGE 

943 Harris Road 
Lorain, Ohio

Phone — Lorain 86-132

S DVI NAUJOS KNYGOS:

PULKIM ANT KELIŲ
KAZYS PLACENIS — $2.00

MES NESAME PATENKINTI IKI
4ČS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Newarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5> Mūsų maisto, audeklu ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais. ■

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL

.VtHlr> ryt k.-i3»Iicn ir 
Hilu 9 iki 1 v:>la><l<>s

78 Second Avenue 
NEW YORK 3. N. Y 
ORegon 4-1540
Atidaryta kasdien Ir 

sekma*!. 9 fi 
832 N. 7th Street 
Philadelphia 23, Pa. 
WAInut 3-1747 ___ ____ _____ __________  -

Jum* maloniai patarnaus mūsų tarnautojai Irau jumis kalbH 
T.IETVVTftKAI

MEILĖ IR LAIMĖ
KUN. J. PRUNSKIS — 82.00

Gaunamos DARBININKO administracijoje:
910 IVilloughbv Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

krautuv5.se


ir

STillweIl 4-5875

RILEY BROS

SUMMER RESORTS

JULIUS MALDUTIS

PARDUODU savininkas

baigti New Yorke.

TAKOK FARMSUMMER CAMPS

Rengėjai gražiai atliko

Me-

tuvių Piliečių Klubas Brooklyne 
V. Beleckas, Liet. Atletų Klu
bas, K. Merkis, A. Giedrys su

Year 
VL Granite

to organizacijos ir šiaip jau ki
tų organizacijų. Pirmos yra at-

Paminėti Škėmos, Žalio, Merkio 
ir Gedraičio partijų laimėjimai.

var- 
viso-

IĮ. Apie kitas pasekmes 
kartą.

LIETUVIŲ sporto žai
dynių medalis, kuris 
bus teikiamas pirmų- 

vietų laimėtojams.

ON LAKE KEZAR
Ideal Family Resort 

Directly on Lake
All facilities for Summer 
of Fun and Relaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
ing nikais. ■ Friendly. in- 
formal. $42.50 to • $60.00 
■wet-k including nieaN.

Write for Folder.
ANTHONY SICKLE, owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

Sportinėms žaidynėms
paskyrė medalius ir taures: 

Lietuvos generalinis konsulas, 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Skautų Vyčių Oktetas, A-

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

savo 
darbą, puikiai priėmė ir aprū
pino. Daug triūsė Katarskis,

jų

SODUS. MIcHIGAN

Viskas ant iv. Juozapo upes kranto. Faunoje yra ir, atakiras didelia 
tvenkinys.

W SPORTAS
APYGARDINĖ^ pirmenybėm 

PRAĖJUS

Waterbury. birželio 21-22 pra
ėjusios Fasko Rytų Apygardos 
pirmenybės pasižymėjo dideliu 
dalyvių skaičiumi. Pasirodė at
gijusi net ir lengvoji atletika 
ir pakilęs teniso žaidimo lygis.

Futbolo žaidynėse vyravo se
nasis apygardos meisteris — 
New Yorko LSK, nors jo žai
dimo menas yra kiek smukęs. 
Pirmose rungtynės! su Water- 
burio Gintaru tik vargais ne
galais pasiekė laimėjimo (2:1). 
Gintaras, pirmam kėliny išnau
dojęs baudinį, ilgai vedė su per
svara 1:0. Tik antrame kėliny 
LSK kiečiau susiėmė ir dviem 
Budrecko įvarčiais persvėrė sa
vo labui. Antrose rungtynėse 
Bostono Dainava įveikė nu
vargusį Waterburio Gintarą ’ 
(3:1). Sekmadienį Dainava ko
vojo su LSK dėl meisterio var
do. LSK šį kartą griebėsi jau 
iš pat pradžios ir pasiekė laimė- 

.. . .. jimo 4:1. Dainava vieną įvartį 
gavo iš baudinio. Reikia paste
bėti, kad Gintaras ir Dainava 
nustebino padaryta pažanga. 
Dainavos jauna vienuolikė, ku
ri pirmą kartą pasirodė, turi 
šviesią ateitį.

SPORTO ŠVENTES MEDALIS

P. Bielsku, Amerikos inž.
Archit. Sąjunga, K. Brazauskas 
jaunių futbolo pereinamąją tau
rę, Ateitininkų Federacija pe
reinamąją taurę lengvosios, at
letikos laimėjusiam klubui. Bu
lovą Watch Co. žaidynėms pa
skolino 15 chronometrų — laik
rodžių.

Veda K. Merkis
P. Vaitonis, Kanados šach

matų meisteris labai įspūdingai 
laimėjo šių metų Ontario pirme
nybes, sukrovęs 8-0 taš.l Pake
liui sudorojus Kanados vice- 

_ meisterį ir Ontario meisterį 
vengrą G. Fusterį ir kitus stip
rius savo varžovus.

Gediminas Šveikauskas, 19 
metų Harvado univ. studentas, 
šiuo metu yra stambioji Bosto
no lietuvių prieauglio viltis. 
Massaehusetto p-bėse jis įveikė 
savo mokytoją K. Merki, kai 
pastarasis atsisakė priimti pa
siūlytas lygias ir be dar to 
laimėjo prieš buv. Bostono 
meisterį A. Klinovą. Dabar
vykstančiose didžiojo Bostono . 
pirmenybėse išplėšė pųstaškį iš 
Massachusetts meisterio John 
Curdo.

Didžiojo Bostono p-biy sto
vis po 3 ratų toks: Meisteris 
John Curdo, J. Coldstein ir 
14-metis Gediminas Kuodis tu
ri po-2*442 taško. Seka Shel- 
by Lyman, Ged. Šveikauskas ir 
Kazys Merkis su 2-1 taškų. Vi
so 14 dalyvių. Pirmenybėse 
rungiamas! dėl So. Bostono L. 
P-D.-jos pereinamosios taurės, 
kurią pr. metais laimėjo Shelby

Mat*. iachmaty biuletenis 
birželio laidoje džiaugiasi, jog 
Massachusetui pavyko po trijų 
metų įveikti Connecticut valsti
ją, santykiu 13įA-9Vė. Pabrėž
tas geras komandos sudarymas, 
kurį puikiai atliko K. Merkis 
(komandos kapitonas) ir George 
Nute.'

Bobby Fischer, JAV meiste
ris, 15 metų, išskrido į Sovietų , 
Sąjugą porodomoms rungty
nėms. |

Naw Yorko Met lygos grupės i 
nugalėtojas — Baltijos klubo i 
antroji komanda, kuriai vado- i 
vauja Edvardas Staknys, susi
tikusį su kitos grupės laimėto- , 
ju — Jamaica C.C. pralaimėjo 
4-2. Po tašką pelnijo dr. J. Re- 
pečka ir Edv. Staknys.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
- Darbas garantuotas, atitekamas

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

F U N E B A L HOME
viros visiem sportininkam, an
tros — tik tos organizacijos na
riam. Dėlto ir vadiname jas ne
oficialiom arba privatinėm. Ofi
cialias Amerikos lietuvių pirme
nybes praveda ir vykdo sporto 
organo Fasko pavestos sporto 
organizacijos ar klubai. Pirme
nybių pasekmės oficialiai pri- Lyman. P-bės baigiamos ši sa- 
pažįstamos AAU (American 
Athletic Union), primenybių 
metu išaiškinami tų metų mū
sų apygardos meisteriai — tai 
toks oficialumas. Tam suprasti 
didelės išmonės nereikia. Kas 
seka mūsų sporto veiklą, taip

P. Vileišis bendruomenės 
du, žadėdamas jaunimui 
keriopą paramą.

DĖL SUTAPIMO....
Apygardos pirmenybės,

žinome, sutapo su skautų spor
to švente Worcesteryje. Dėl to 
Darbininke buvo P. Kezio rašy
ta (birž. 17) ir nusiskųsta ypač 
tuo, kad skautų sporto šventė 
mano buvo privačia pavadinta. 
Skirkime du dalykus: sutapimą 
ir tą privatumą.

Nebuvo genai, kad sutapo, 
bet nebuvo iš to ir didėlės ža
los. Kai vienu metu vienoje pat nekalbės ir apie sporto ko- Class tournamentą su 5V.-12 tš. 
vietoje vyksta futbolo, teniso 
ir lengvosios atletikos pirmeny
bės, o kitoje vietoje — tinkli
nio ir krepšinio varžybos, tai 
nėra dar taip prasta. Visi žai
džiame dėl savo malonumo ir 
žaidžiame ten, kur norime. 
Prasčiau, kai toji laisve varžo
ma. Kai kurie skautų vadeivos 
spaudė skautus sportininkus, 
norėjusius dalyvauti Waterbu- 
ry, kad vyktų Į Worcesterį ki
taip darant, reikalavo iš skautų 
organizacijos išstoti. Garbingai 
Skautų Sąjungai tuo jie negalė
jo gero padaryti. P. Kezys, jau-

Lengvoįe atletikoje nustebi- dindamasis tiek sporto, tiek 
no nemažas dalyvių skaičius.

Teniso visos pirmos vietos 
atiteko New YorkuL Liūto da
lį pasiėmė Saulius Arūnas, Jau
nių grupėje laimėjo I v., įveikė 
pernykštį meisteri Norkų (Wa- 
terburis) ir baigmėje — Kubi
lių (Hartfordas) 9:7; 6:3, išėjęs 
meisteriu vyrų grupėje. Vyrų 
dvejetas (Saldaitis, N.Y. — Ku
bilius) paėmė I v., įveikę Arū
ną — Montvilą (6:4; 6:2). Mo
terų grupėje Purelytė (N.Y.) nu
galėjo Grėbliūnaitę (4:6; 6:3, 
7:5). Mišraus dvejeto vėl dvi 
N.Y. poros kovoje dėl 1 v. Rung
tynės Purelytės —Saldaičio su 
Grėbliūnaitė — Arūnu nutrauk
tos dėl Arūno nuovargio; jis 
rungėsi nuo aušros ligi tamsos. 
Trečiojo seto dalis palikta at-

Jaunių grupėje 4 100 m esta
fetę laimėjo New Yorkas: Kli- 
večka, Remėza II. Stanaitis ir 
Budreckas; jie atsiplėšė net 30 
m. Budreckas laimėjo dar 100 
ir 200 m. bėgimą ir šuolį į to- 

kitą

skautų reikalais, gerai padary
tų, kad tuos vadeivas apšviestų. 
Galėtų paaiškinti ir tai, kad a- 
pygardinės pirmenybės negalė
jo būti nukeltos, nes Waterburio 
miesto leidimai aikštėm gauti 
buvo tik tam savaitgaliui su
teikti ir nepakeičiami. Nemano
me, kad tokios pat ribotos są
lygos buvo gauti Worcesterio
Maironio parką.

Kitas reikalas yra su tuo ofi- 
- Norkus, Maurutis ir k. Paliko dalumu ar privatumu. Yra. rb- 
malonus Įspūdis su vienu šešė- ^os, skirtumas tarp sporto žai
bu —LSK aikštėje laukė sa- dynių vykdymų specialos spor
to priešininko visą valandą....
Baigtuvėm gražų žodį tarė dr.

vaitgali.
C Hess Review, birželio nr. mi

ni pasaulio zonų nugalėtojus, jų 
tarpe, Povilą Vaitonį, laimėju
si Kanados zonos pirmenybes. 
Postai skyriuje matėme, kad 
Kazys Merkis laimėjo 1957

i n c o R p o

Our 75th 
Certified Barre,

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemeteries 

48th St. and Laurel Hill Blvd.
52 n d SL and Oueens Blvd.

Entrance to Calvary Cemetery
VVOODSIDE 77, N. Y.

Branch: Gate of Heaven Cemetery 
Bronx Pkwy., Hawthorne, N. Y.

TeL CHapel 6-1877

kybę vienoje ar kitoje šventė
je.

^Kiekvienas mūsų jaunimo 
sportinis pasireiškimas yra svei
kintinas ir remtinas, bet vado
vam čia reikėtų ir tam tikros 
tvarkos laikytis, ir geros valios 
parodyti nuoširdaus bendradar
biavimo siekti. Žiūrėjimąs į 
sportą tik pro savo organizaci
jos rėmus nieko gero neduos, 
kaip parodė ir tas nelemtas 
sutapimas.

(Nukelta į 8 psl.)

THIS SUMMER Enjoy Yourself on 
Beautif'ul Saramac Lake, N. Y.

The Panorama Lodge Invites you to 
this scenic spot of America—Lo- • 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountains —with all modem 
conveniences—All Sports and activ- 
ities — with exquisite food — AH 
this and m ore at reasonable rates.
Write for Booklet "L”, Panorama 
Lcdge, 88 Riverside Drive, Saramac

Republic 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. _ Brooklyn 11, N. Y. 
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Kiekvienam ateina laikas eiti j pensiją. Ateina laikas pasakyti 
sau pačiam, kad jau gana. Labai geras biznis ir vedamas be sun
kumą, bet kai žmogui priartėja tam tikras amžins, reikia atsisvei
kinti nors ir su geriausiais dalykais.

Jeigu atsirastu galinčiu ir norinčiu pirkti Tabor Farm vasar
vietę, labai norėčiau ją perleisti pirmoje vietoje lietuviams. Tad 
jiems pirmiausia ir skiriu šį pranešimą.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas.
tams tik S2.0C. Rašyk: 

Franciscan Fathers
Kennebunkport, Me.

Tabor Farm, Sodus, Mich., vasarvietė yra 100 mylių nuo Chi- 
ęago, UI., ir 10 mylių nuo" Benton Harbor, Mich.

25 atskiri svečių namai, šildomi 
gazu ir elektra, su visais moder
niausiais įrengimais.

Atskiras didelis namas su 10 
miegamųjų kambarių ir 9 salonais. 
2 ofisais, 3 sandėliniais kambariais 
rūsyje; visas namas garu šildomas.

Du dideli namai, iš katrų vie
name šokių salė, sandėliai ir L t.

Perkant * parduodant namus, ar iš* 
nuomojant butus, įvairiausiais ap> 
draudos reikalais, federalinių ir vals
tybinių taksų (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo-
ney Orders),

Kreiptis —

8-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SORTINĖS

LIEPOS 4-5-6 D. D. NEW YORKE
ŽAIDYNIŲ PROGRAMOJE:

LENGVOJI ATLETIKA, FUTBOLAS, LAUKO TENISAS, PLAUKYMAS

ŽAIDYNIŲ PROGA PARENGIMAI
Penktadienį, liepos 4 d.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
SHOVVBOAT S A LES E ■ 

814 Jamaica Avė.. Brooklyn, N. Y.

Programoje:
SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS
Groja MUSICAL KNIGHTS orkestras

PRADŽIA:

tų laikui.
Du namai tarnautojama gyventi 

vasarai. Tarnautojų 40—45 as
menys. Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVTL, WOODHAVEN 21, N. Y

rtstema. Visur įvestas vanduo.
Teniso aikštė ir įrengimai.
Golfo aikštė su aplaistymo sistema (9 skylės)'.

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais 9 vai ryto ligi 9 vai vak.,

šeštadienį, liepos 5 d.

U2BAIGTUVIŲ VAKARAS
APREIŠKIMO PA R AP. SALR.JE 
259 No. 5th SL, Brooklyn. N. Y. vaismedžiai, 5 akrai asparagų daržo

sekmadieniais — 1 vaL p.p. Egi 5 vai. vak.

IŠKILMINGAS MEDALIŲ. TAURIŲ 
ĮTEIKIMAS

Groja R. BUTRIMO orkestras
WLNTER GARDEN TAVERN, Ine

PRADŽIA:

ŽAIDYNIŲ PRADŽIA
ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS 2 vai. p.p. VICTORY FIELD, Myrlle Avenue * IVcodhavcn Blvd..

Glenil.ilc. L. I.. N. Y. ■ »
LENGVOJI ATLETIKA liepos 1 d, 1 v. p.p., liepos 5 d. 9 v. ryto VICTORY FIELD, Myrtlc 

Avenue & Woodhaven Blvd., Glcndale, LT- N. Y.
LAUKO TENISAS pradžia kaip lengvosios atletikos — LEIV EIRIKSSON PARK, 8th Avenue

& ««th SL, Brooklj-n. N. Y. ’
PLAUKYMAS - liepos 4 ir 5 d.d. nuo 8 iki 10 vai. ryto CYO SVVTMM1NG POOL, tarp 150-15t

Sts. ir 3th Avė. <Whitestonc Bridge papėdėje)
FITTBOLAS liepos 4 d. 3 v. p.R., liepos 5 d. 4 vai. finalas

Andrevvs SL. Maspeth, L. L, N; Y. ,
Bilietai: J. Ginkų. Lietuvių Atletų Klube, Lietuvių Piliečių Klube

IPOLITAN OVAL. 57th Si. *

adresografo plokštelės, kortų dabar yra per 30,000.

gyvavimo metų—.
Vis* tai dabar parduodu m visais įrenginiais, baidais, baltiniais. 

3 traktoriais, 2 sunkvežimiais, automobiliu, I—12 keleli bosu, 
Cadiilacd, įvairiais ūkio įrankiais ir t t ir t t

labai lengvos išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu visas reikalingas informacijas ir | 

literatūrą. • . r s

SODUS, MICHIGAN

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susinu- 

kiniams, etc.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-8586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood



Lietuvių Sporto žaidynėms
visiškai priartėjus, organiza

ciniam komitetui ibi šiol dar 
nepavyko suorganizuoti pakan
kamą skaičių nakvynių atva
žiuojantiems svečiams sporti
ninkams. Jei kas galėtu suteik- 

. ti nakvynę vienam bei kitam 
sportininkui, prašom kreiptis 
pas Kazį Skobeiką, 149 Starr 
St., Brooklyn 37, N.Y. Tel. EV 
6-8992.

Tėv. dr. T. Žiūraitis, O. P.

bunkportą, Me., buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne keliom 
dienom ir aplankė apylinkės pa
žystamus.

* Baigė gimnaziją
Birželio 21 gimnazijos baigi

mo diplomu iš Brooklyno vys
kupijos išlaikomos Bishop 
Loughlin Memorial High 
School gavo keturi lietuviai: 
Viktoras Kirkyla, Gediminas 
Naujokaitis, Aleksandras Vai
tekūnas ir Jonas Žukas. Taip 
pat gimnaziją baigė du lietuvių 
kilmės mokiniai: Michael Ger- 
bauckas ir Daniel Zaveckas. Iš 
šių baigusiųjų Jonas Žukas y- 
ra laimėjęs stipendiją ir lankys 
Brooklyno Politeknikos Institu
tą.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vędėjas, lankė

si Chicagoje, kur per radiją pa
sakė dvi kalbas, taip pat ir 
didžiuliame Balfo piknike su
pažindino žmones su dabartine 
Balfo veikla ir atsakinėjo į 
klausimus. Piknike buvo keli 
tūkstančiai žmonių. Pirmadie
nio vakare Jaunimo centre 
Balfo skyriai surengė vakarienę 
kun. L Jankui. Dalyvavo konsu
las P. Daužvardis su ponia, Bal
fo, organizacijų veikėjai vienuo
lijų ir spaudos atstovai. Vaka
rienės metu kalbėta Balfo svar
biais reikalais.

Visi j NJ. lietuvių dieną,
kuri bus birželio 29 Royal 

•Garden Parke (990 E. Hazel- 
wood Avė., Rahway). Gražiam 
parke yra atremontuotas pavi- 
lijonas su didele šokių sale. 
Programoj dalyvauja talentin
gos jaunos jėgos iš Elizabetho, 
Nevarto, Lindeno, Patersono, 
Kearny ir kitų miestų, šokiams 
gros N.J. Liet Bendruomenės 
jaunimo orkestras. Lietaus at
veju piknikas vyks pavilijone. 
Visi kviečiami atsigaivinti, pa
silinksminti!

Leonardas Šimkus

Areštuoja ir detektyvus. New Ycrke detektyvai Ph. Buckles ir 
J. E. Kelly grasino vienų pirklį areštuoti, tariamai už narkotikų 
laikymų, jeigu jis neduos 1,500 dol. kyšio. Bet areštuoti buvo jie 
patys.

llMOS—

Sportas
(Atkelta iš 7 psl.)

FUTBOLAS

BOSTON, MASS

LATVIŲ DIENOS NEW YORKE

Sporto žaidynių
mišios bus-Apreiškimo para

pijos bažnyčioje liepos 6 d., 9 v.

Lietuvių dienoj,
kuri įvyksta sekmadienį, bir

želio 29, Max Restaurant darže, 
. dalyvaus muz. M. Cibo vado

vaujamas Operetės choras, šo
kiams gros R. Butrimo orkes
tras. Kviečiami visi N. Y. ir N.
J. lietuviai. Kaip pasiekti pik 
niko vietą, nurodyta skelbime

Parduodamas Ūkis, Dutchess 
County. ,75 mylias nuo New 
York, 100 akrų ir ežeras, 3 na
mai, salė. Tinka žemės ūkiui, 
campui, viešbučiui ir pan. Inte
resantai rašo: Darbininkas, Ad-

KEARNY, NJ.
Dipl. inž. Stasys Skurvydas, 

Kasselio lietuvių gimnazijos 
steigėjas, pirmas jos direktorius 
(1945-1947), mokytojas (1945- 
1949)

* tuvių 
baigė 
legiją
riaus magistro laipsni.

va- 
ir

37

ir vienas iš Kasselio lie- 
stovyklos organizatorių. 
Netvarko Inžinerijos Ko- 
ir gavo elektros inžinie-

minisracija.

Mirė
Jonas Balukonas, 68 m., gy-

Sporto žaidynės liepos 5 vyks 
Metropolitan Ovai aikštėje. 
Rungsis latvių futbolo meiste
riai ir JAV bei Kanados ko
mandos. Žaidynių laikas 10:30 
ir 11:30. Įėjimas 1 dol.

Pobūvis su tautiniais šokiais 
ruošiamas Armory Building sa
lėse liepos 5 nuo 9 v.v. iki 3 
v. r. Šokiam gros stambus Ka- 
do orkestras. Macy’s universa
linėj krautuvėj veiks bufetas. Į- 
ė j imas 2 dol.

Kas domėtųsi platesnėm in
formacijom ir norėtų dalyvau
ti, - o lietuviam verta būtų su
sipažinti su latvių kultūriniu 
pasireiškimu šiame krašte, — 
gali New Yorke teirautis J. 
Zalcmno (French Art Center, 
2 King St., New York 12, N.Y., 
telef. CHelsea 2-8763).

Vysk. V. Padolskis
bir. 26 atvyksta Bostonan. 

Apsistos šv. Petro klebonijoje. 
Ekscelencija birželio 27 d. 8 v. 
ryto šv. Mišiomis ir pamokslu 
pradės Amerikos Lietuvių Ta
rybos kongresą.

Jeigu lyty,
tai birželio 29 parapijos cho

ras, užuot vykęs į Agnietės Ma- 
šidlauskaitės vasarnami Cape 
Cod, vaišes turės parapijas sa
lėje.

Parapijos CYO benas
birželio 23 grojo prie City 

Hali, kur buvo platinami bilie
tai į labdaros vakarą ir beis
bolo rungtynes Fenvvay Park. 
Benas grojo apie 2 valandas ir 
per tą laiką parduota 1300 bi
lietų. Majoras visus beno daly
vius pasikvietė į savo raštinę, 
kiekvieną asmeniškai apdova- 
nojo ir visus pavaišino. Beto, 
majoras pakvietė beną. nors 
programoj nebuvo pramatyta, 
atidaryti vakaro muzikine pro
gramos dalį, pagrojant keletą 
dalykėlių.

Šį sekmadienį LSK žaidžia 
paskutiniąsias paruošiamas 
rungtynes prieš žaidynes. Prie
šininku parinkta stipri German 
Hungarians ekipa. Rungtynės 
įvyksta Metropolitan Ovai aikš
tėje 3:30 vai. vak.

SUSIRINKIMAS
LSK visuotinis narių susirin

kimas bus šį sekmadienį 6 vai. 
vak. tuojau po rungtynių, LSK 
būstinėje — 1883 Madison St. 
Dienotvarkėje yra valdybos pra
nešimai, revizijos komisijos pro
tokolas, bendradarbiavimo su 
LAK klausimas bei naujos va
dovybės rinkimai. Bičiuliai tau
tiečiai, kuriems šiek tiek rūpi 
mūsų'sporto gyvenimo ateitis, 
turėtų būtinai šiame susirinki
me pasirodyti.

BAKASEVICHS ir SCNTS 
F IT N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČ11S
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

W a i t k n s
F r N E RA L HOME

Atletas

Ieškomas penkių kambarių 
butas pirmame aukšte Cypres 
Hills, Ozone Parke, Woodha- 
ven arba Richmond Hill ra
jonuose. Skambinti: V. Zele- 
nis, AP 7-5975.

197 Webster Avenue | 
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius J 
ir Balsamuotojas ! 
Cambridge, Mass. i 
NOTARY PUBLIC |

Patarnavimas dieną Ir naktj | 
Nauja moderniška koplyčia šer- . 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- į 

i- bridge ir Bostono kolonijas že- | 
oriausiomis kainomis. Kainos tos J 
pačios jr į kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434 j

NEW YORKAS -

venęs 407-9 Keap St., Brookly- Inž. Stasys Skurvydas gimėj 
ne. Nuliūdime liko žmona Pe- 1904 m. Žemaičiuose, Šačių pa-1
tronė ir keturios dukterys: Mr.
Mrs. Abromaitis, sūnus Wil-* naziją, 1935 — Vytauto Didžio
kam, Mr. Mrs šarkauskas. Mr.
Mrs. Ginkus, jr., Mary Bruno 
ir duktė Mary, du anūkai Ad-
die ir Thomas Šarkauskai. Ve
lionis laidojamas penktadienį iš

rapijoje. 1925 baigė Telšių gim-

New Yorke liepos 3-6 JAV 
ir Kanados latviai minės savo 
tautinio atgimimą šimetinę su
kaktį. Bus dainų šventė, lat
vių kultūros klausimais konfe
rencija, dailiojo ir pritaikomo
jo meno paroda, rašytojų 
karas, muzikos koncertas 
sportinės varžybos.

Dainy šventei suvažiuoja
JAV ir Kanados chorai. Bus 
apie 1200 dainininkų, kurie iš
pildys 19 dainų ir 2 kantatas. 
Diriguoja prof. Adolfas Abele, 
Arnoldas Kalnaj ir Bruno Skul- 
te. Pastarasis yra New Yorko 
latvių juntinio choro dirigentas. 
Dainų šventė bu? Armory 
Building. Manhattane. liepos 5, 
šeštadieni; pradžia 5 vai. p.p. 
Įėjimas nuo 5 dolerių iki 1 
(stovintiem).

Kultūros konferencijos posė
džiai truks tris dienas — lie
pos 3-5. Specialiais klausimais 
pakviesta kalbėti visa eilė lat
vių mokslininkų ir visuomeni
ninkų. Kalbės taip pat Latvijos 
pasiuntinys Washingtone dr. A. įvyksta sekmadienį, birželio 29, 
Spekke. Įėjimas laisvas. Lindbergh parke, Sicomac Rd.,

Gegužine
Paterson, NJ. Šv. Kazimiero 

parapijos piknikas — gegužynė

CAMBRIDGE, MASS.
Mokslo metų užbaigimas

Birželio 15, sekmadienį, 8:30 
v. mišios buvo graduantų inten
cija. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. kleb. P. Juškaitis. 
Per mišias giedojo graduantai, 
vadovaujami seselių. Vargonais 
grojo muz. Mamertas Karbaus
kas.

Po pietų 3 valandą įvyko už
baigimo aktas. Mokyklos vaikai, 
vadovaujami M.f Karbausko, iš
pildė muzikinę programą. Su
giedojo “Totą pulchra es, Ma
ria”, JAV ir Lietuvos himnus. 
Toliau buvo sveikinimai ir pa
dėkos. Choras padainavo “Pir
myn, jaunieji” ir “Skrenda, le
kia mūsų dienos.”

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklą baigė ir diplomus 
gavo Jonas Capezzuto, Alfon
sas Jankauskas, Jonas Karbaus-

Parapijos piknikas buvo bir
želio 22 Romuvos parke Brock- 
tone. Piknikui daug pasidarba
vo parapijos kunigai ir rengi
mo komitetas. • z

Juozas ir Elena Survilai bir
želio 15 minėjo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį. Pa
gerbimo banketą jiems suren
gė giminės ir draugai.

Pranas Baiga su savo žentu 
ir dukra atostogas praleidžia 
Floridoje.

P. Dzendolietienė lėktuvu nu
vežė gėlių vainiką į Washingto- 
ną, D.C., ir' padėjo kapinėse 
ant savo žuvusio sūnaus kapo.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA ]

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

Dailės ir pritaikomojo meno N. Haledon, N. J. Pradžia 1 
paroda liepos 3-5 galima bus 
apžiūrėti Armory Building pa-

i talpose. Dalyvauja.su savo dar
bais viso laisvojo pasaulio lat
vių dailininkai. Įėjimas nemo
kamas.

Muzikos koncertas liepos 4 
bus Town Hali, Manhattane. 
Dalyvauja žymieji latvių solis
tai ir instrumentalistai. Koncer
te bus išpildytos premijas ga
vusius kantatos ir dainos. Pra
džia 8:15 vai. vak. Bilietų kai
nos nuo 4 iki 2 dol.

Rūtų šakelė j Rašytojų vakaras įvyksta lie-

jo universitetą diplomuotu in-į 
žinierium. 1937-1938 studijavo 1 
Aukštojoj Elektros Mokykloje j 
Paryžiuje. j

Nuo 1936 iki 1944 buvo Kau-į
šv. Jurgio bažnyčios, 207 York no (su pertraukomis Klaipėdos '
St. patarnavimą atliko J. Garš- ir Vilniaus) radijo stočių inži-i 
vos laidojimo ištaiga. nierium. ," pos 6, sekmadieių. Dalyvauja

' ’ JAV ir Kanados latvių poetai ir 
prozininkai. Pradžia 11 vai. Vie
ta dar neparinkta.NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA RUOŠIA

LIETUVIŲ DIENĄ William J. Drake-
KURI ĮVYKS MAX’S RESTAURANT DARŽE Dragūnas

1958 m. birželio 29 dieną, LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Pradžia 3 vai. p. p. Įėjimas tik 1 dol.
žavi rietą poilsiui ir tarpusaviam pabendravimui. Apaugusi me

džiais ir apsupta vandens.

ŠI VIETA PASIEKIAMA TAIP:
AUTOBUSAIS: Atvažiavus BMT Jam.-iica linijos traukin u iki 

160 St. stoties, išlipti j Parson Blvd., kuriuo eiti kairėn Hillside Avė. 
kryptimi. Tarp 88 Avė. ir 89 Avė. stovi autobusai ir iš čia paimti 
j'j viena, kuris važiuoja į Far Rockaway. Tik pravažiavus Idlewild 
< International > aerodromo ribas, dešinoj pusėj nuo Rockaway Blvd. 
matosi Max's Restaurant iškaba. Čia sustoja autobusai. Prie mi
nimo restorano bus matoma ir lietuviška tautinė vėliava.

Atvažiuojantiems 8 Avė. Subway (ar'r^t dosstown GG Traln), 
išlipti Parson Blvd. stotyje ir šia gatve p;iėjėti Jamaica Avė. kryp
timi.'Paėmus atitinkamą autobusą aukščiau nur<slytoj vietoj, va
žiuot: iki minėtos vietovės.

Automobiliais: Važiuojama pro Kast New Torką link Rich
mond Hill, o čia, įstojus į Rockaway Blvd.. važiuoti iki vietovės, 
kuri aukščiau nurodyta.

Parodykime bendruomeniškumą ir visi da'yvaukime 
savoj šventėj.

Gaivinančių gėrimų ir užkandžių bus galima gauti vietoje, bet. 
kam patogu, gali ir savų atsivežti.

LB NEW YORKO APYGARDA

vai. p.p. Autobusai veža ne
mokamai 2 ir 3 vai. p.p. nuo 
klebonijos ir parveža atgal 7- 
ir 8 vai. vakar, šokiai praside
da 3 vai. p.p. Groja geras 
orkestras. Klebonas kun. J. Kin
ta ir jo padėjėjas kun. Vyt. De- 
mikis nuoširdžiai kviečia visus 
vietos . ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti paskutiniame 
šio sezono lietuviškame pikni
ke.

Atstovai į kongresą. Į Bosto
ne vykstantį Amerikon lietuvių 
politini kongresą šią savaitę iš
vyko 6 Patresono liet, atstovai: 
J. Sprainaitis (šv. Kazimiero 
d-jos). A. Gudonis ir J. Jasys 
(Lietuvių Klubo), Iz. Keraitienė

Mirė viena iš pirmųjų emi
grantų — M. Kazlauskienė. Pa
laidota iš Nek. Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčios.

kas, Robert Ponte, Aleksandras Karšt Patr.
Stankūnas, Loreta Burbulytė, 
Rita Campbell, Larraine Dris- 
call, Ona Norkevičiūtė, Birutė » 
Paliulytė. Jeanėte Rouseau, Į 
Mary Rudgis. ►

Visi graduantai eis į aukštes- ► 
nes katalikiškas mokyklas. Ku- ► 
nigai ir seselės palinkėjo jiems | 
geriausios sėkmės ir Dievo pa- ► 
Laimos. ►

Išvyka ►
Birželio 17 Nekalto prasidė- ► 

jimo mokyklos graduantų ir ► 
mišiom tarnaujančių bemiu- ► 
kų būrelis turėjo malonią išvy- > 
ką — pobūvį į Nantasket pajū- ► 
ri Diena buvo graži, ir 30 vai- £ 

<kų gražiai pasilinksmino. Kleb. į 
kun. P. Juškaitis davė jiems Į 
bilietus į visus pasilinksminimus ► 
ir važinėjimus, kuriuos vaikai ►

(Pabaltijo Moterų Tarybos) ir atsimena per metų metus. 
Ant. Rugys bei Ve. Augulis 
(Amerikos lietuvių bendruome
nės). Lietuvių klubas ir Ameri
kos lietuvių bendruomenė į- 
teiks 50 dol. auką, Šv. Kazimie- 
ro d-ja ir LRKSA 65 kuopa po 
25 dol. Gal bus ir daugiau aukų.

3%% metams
(3% reguliaraus ir 4’/i% extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nebūk!

AVINGS BANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

135 Bma<iway prie Bedford Avenue
539 Eastcm Parkway prie Nostrand Avė.

Member Fcderal Insurance .Corporation

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Nepermokate
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

sutuoki t Dideliam apdraudos sutaupymui,
Frederikas Daukantas susi- | 

tuokė su Eleonora Tasonyte bir- J 
želio 21 per iškilmingas mišias. £ 
Abu yra baigę Nekalto Prasidė- £ 
jimo parapijos mokyklą. Lai L 
Dievas laimina jų gyvenimą. E

Vietinis E

gercsnei savo apsaugai ir -
greitesniam patarnavimui,

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
EVergreen 8-9770

Joscph Garszva
G R A BOR L U S 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
BrooMyn, N. Y.

Š a I i n s k a s 
laidotuvių Direktorius 
M-62 JAMAICA AVĖ. 

t prie Fonert Parku ny Station) 
Woodh*v?n, N. Y.

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

TeL Vlrgtai* 7-4499

Kreipkitės

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS

116-55 Oueens Blvd.. Foreil Mills 75, N. Y.

Tel. VI 3’1477

NAMŲ ADRESAS:

E 106-55 951h Street, Ozone Park 17. N. Y. j

Dalyvauja.su

