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VYTAUTAS GYLYS 1919, kai jis buvo paskirtas Lietuvos atsto
vu Suomijai.

Iš Toronto pranešta, kad ten 
birželio 14 mirė Vytautas Gy
lys, Lietuvos gen. konsulas, iš
gyvenęs 73 metus.

Kilęs iš Griškabūdžio, teisių 
mokslus baigė Petrapily, dirbo 
Rusijos vidaus reikalų ministe
rijoj®. paskui Suomijos general-

ka

va non įjos taikos zonos
Pasikėsinimas neutralizuoti Nato abudu sparnus

Sovietų min. pirm. Chruščio
vas -birželio 11 lankėsi Rygoje 
su rytų Vokietijos pareigūnais. 
Ten Chruščiovas dėl sukliuvu- 
sių Ženevos derybų “apgailes
tavo”, kad Amerika atmetė 
Gromyko paskutinį siūlymą iš
sikraustyti iš Berlyno Vakaram 
per 12 mėnesių. Kaltino Vaka
rus, kad jie nori Berlyno oku
paciją “įamžinti”. Labiausiai, 
kaltino Adenauerį, kad Vaka
rai nepriėmė sovietinių reika
lavimų. Adenaueris esąs prie

Maskva susirūpino 
Bažnyčios visuoti
niu susirinkimu

šas Nr. 1. Davė suprasti, kad 
Maskva nenusileis nė per colį.

Tie žodžiai dar nieko nepa
sako, ar tikrai Maskva nenusi
leis. Bet pasako, ką Maskva no
rėtų pirmiausia sau iš kelio pa
šalinti — kai nėra Dulles, rei
kia dabar viską versti Adenaue
riui.

Churščiovas Rygoje kalbėjo 
dar apie reikalą sudaryti nuato- 
mintą Baltijos "taikos zoną". 
Ragino, kad Danija ir Norvegi
ja pasitrauktų iš Neto ir prisi
dėtų prie Baltijos “taikos zo
nos."

' Tokias pat kalbas Chruščio
vas buvo kalbėjęs Albanijoje. 
Jis ragino ir grasinte grasino, 
kad Italija, Graikija, Turkija 
traiktųsi iš Nato ir sudarytų 
Balkanų 'taikos, zoną”.

Tos kalbos reiškia ne ką ki
ta kaip seniau skelbtą Rapackio

vas. Tik nori ‘nuatominti” Na
to abudu sparnus — vakarinį 
ir rytinį.

Chruščiovo kalbos buvo pa
taikytos Nato šalininkų konfe
rencijos metui Londone.

FLORIDOS TEISINGUMAS

Floridoje Tallahassee mieste
ly birželio 14 prisiekusiųjų teis-
rnas pripažino kaltus, keturis
baltuosius, kurie išprievartavę 
negrę studentę; Tačiau prisie-

gubernatūroje. Ten jį rado 
ras. Po karo jis buvo paskirtas 
Liet, atstovu Suomijoje, pas
kiau Estijoje, Latvijoje, konsu
lu Karaliaučiuje, Kopenhagoje, 
Londone. 1932 buvo Klaipėdos 
gubernatorius. Nuo 1934 char- 
gė d’affaires Briusely, nuo 
1937 įgaliotas ministeris Stock- 
holme. Kai Švedija pripažino 
Lietuvos aneksiją. Gylys ten li
ko tik privatus asmuo, 1949 
išvyko Į Kanadą ir ten buvo pri
imtas kaip gen. konsulas.

Romoje diplomatiniuose sluok
sniuose kalbama, kad komunis
tai paskutiniu laiku sustiprino 
agentų veiklą prie Vatikano, planą. Rapackis siūlė padaryti 
Nori išgauti daugiau žinių apie 
popiežiaus Jono XXIII paskelb
tą Bažnyčios visuotinį susirin
kimą. Tos rūšies šnipinėjimu 
labiau rūpinasi Čekoslovakijos 
atstovybė Romoje. Ji turi slap
tą siųstuvą, kuriuo perduoda 
žinias Į Prahą. Kai Italijos vy
riausybė pareiškė protestą, da
bar kas savaitė siuntinėja ku
rjerį į Prahą. Esą komunistai 
labiausiai suinteresuoti, koki 
klausimai bus svarstomi ir kaip 
galima būtų pasiekti suvažiavu
sius.

— Adėnaueris mano, .kad 
derybas Ženevoje reiktų mėne
siui pertraukti. 1

vidurio Europoje ‘beatomę zo
ną’. Ją dabar kartoja Chruščio-

AIDŲ PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ 
PASKYRĖ LEONARDUI DAMBRICNUI

kusieji rado, kad nusikaltėliai 
pasigailėtini. Dabar nuo teisėjo 
priklausys, ar nusikaltėliam 
duos kalėjimą iki gyvos galvos, 
ar po kurio laiko juos lygtinai

KOVA TARP KONGRESO IR PREZIDENTO

Kongrese kalbos dėl preky
bos sekretoriaus Strausso pa
tvirtinimo dar tebeina. Jau pri

Sprendimas tarp negrų susi
laukė nusivylimo. Jų akyse li
ko nesugriaūtas dvejopas teisin- 
tumas — vienas baltiesiem, ki
tas —juodiesiem. Kalėjime te
belaukia mirties sprendimo ke
turi juodieji, nuteisti už baltųjų 
moterų prievartavimą, o baltie
ji už tokius nusikaltimus nie
kad nesusilaukė elektros kėdės. 
Ir tarp prisiekusiųjų tebuvo vie 
ni baltieji
Tokis dvejopas Floridos teisin

gumas nuskambės plačiai už 
Amerikos ribų ir bus komunis
tų panaudotas prieš Ameriką, 
labiausiai Afrikoje.

Prancūiijoj geležinkeliečiu 
streikas?

Prancūzijos geležinkeliečiai 
reikalauja pekelti atlyginimą. 
Reikalavimą remia visos trys 
profesinės sąjungos — katali
kų, socialistų ir komunistų. Gra 
sino streiku ir jį paskelbė šiam 
antradieniui. Min. pirm. Deb- 
rė įspėjo; kad streiko metu vy
riausybė galį geležinkeliečius

L. STRAUSS imasi už gaivos — 
tiek Kongrese yra priešininkų jo 
tvirtinimui i prekybos sekretorius.

KAIP AMERIKOS PAŠTAS 
TARNAUJA MASKVOS 

PROPAGANDAI
Senatorius L.R. Druska iš

pataisydamas ir papildydamas, 
ankstyvesnius užsieninių moks* > 
lininkų tyrinėjimus. '

Komisija mano, kad šis prę- / 
mijuotas veikalas, būdamas 
stambus indėlis ne tik į lietu 
vių kalbos, bet ir į bendrąjį 
kalbų mokslą, pirmiausia turė
tų būti išspausdintas lietuvių, * 
o vėliau išverstas ir išleistas 

NARDUI DAMBRIŪNUI už jo kuria svetima, (anglų, prancūzų 
studiją "Lietuvių kalbos veiks* ar vokiečių) kalba.
mažodžię aspektai/

Komisija Leonardui Dam- 
briūnui premiją paskyrė už tai, 
kad jis savo veikale pasirinko 
spręsti svarbią ir didžiai ak
tualią lietuvų kalbos mokslo 
problemą ir, tą problemą mo
ksliškai spręsdamas, jis .tiria
mąją sritį gerokai išplečia ir 
daug ko naujo Įneša, tuo būdu

‘Aidų’ žurnalo mokslo pre
mijos komisija, susidedanti iš 
pirm. dr. Pr. Skardžiaus,, sekr. 
V. Trumpos, narių: dr. L. An- 
driekaus, O.F.M., dr. VI. Vilia
mo ir dr. R. Zalubo, susirin
kusi 1959 m. birželio 11 d. d. 
Vašingtone, svarstė pateiktus 
veikalus ir vienbalsiai nutarė 
500 dol. premiją paskirti LEO-

KETURI MINISTERIAI (Lloydas, Gromyko, Herteris, Murville) kaitalio
ja vietas, (šiuo tarpu yra prie Herterio vilos), bet nuo to susitarti neleng
vąja ,

Leonardas Dambriūnas lietu
vių kalbos srityje jau buvo pa
sireiškęs Lietuvoje. Buvo 
“Gimtosios Kalbos” laikraščio 
redakcijos narys. Parašė Lietu
vių kalbos gramatiką. Nuo 1941 
lietuvių kalbos kursą dėstė Fį- 
losofijos fakultete Kaune.

Dabartiniu metu L. Dambriū- 
nas dirba Amerikos Balse Was- 
hingtone ir aktyviai dalyvauja 
spaudoje kalbos bei visuomeni
niais klausimais.

L. Dambriūnas yra gimęs 
1906, gimnaziją baigė Ukmer
gėje 1927, Kaune Humanitari
nių mokslų fakultetą 1934.

MINISTERIŲ DERYBAS GALI SAVAITĘ PERTRAUKTI
JEI SOVIETAI NĖ KIEK NENUSILEIS; BET PRIEŠTAI DAR VAKARAI ATEIS SU PLANU

Ženevoje Amerikos ir Pran
cūzijos ministeriai sutaria, kad 
Ženevoje, jei Sovietai savo nuo
monės nepakeis, konferenciją 
reikia pertraukti. Anglai labiau 
linkę dar tęsti. Šios savaitės pa
baigoje turi paaiškėti konferen
cijos likimas. Visi trys ministe
riai betgi sutaria, kad konferen
ciją baigti nereiktų tik sovieti
nio sūlymo atmetimu. Nereikia 
duoti Sovietam pagrindo aiš
kinti, kad Vakarai siūlymus at
meta. Esą Vakarai dar turi pa
teikti savo siūlymą; kad jį at
mestų Sovietai. ' . ,

teitų, jis nesusidarys tvirtos o- 
pinijos anksčiau kaip per me
tus. Anglijoje, Vokietijoje yra 
rinkimų metas. Tokiu metu nė 
viena vyriausybė nenorės pasi
rodyti “priešinga taikai” ir rizi
kuoti karu. Taigi sąlygos pato
gios nuolaidom išspausti.

LIETUVIU KREPŠINIO 
RINKTINĖ PIETŲ AMERIKOJE 

ATSTOVAUS CHICAGOS
..., ^miestui q

Chicagos burmistras Richard 
J. Daley, patyręs iš Lietuvos 
konsulo P. Daužvardžio, kad lie 
tuvių krepšinio rinktinė vyksta 
Į pietų Amerikos valstybes, 
'pranešė konsului savo didelį 
susidomėjimą ta kelione ir pri
tarimą jai. Toks vizitas — ma
no burmistras — gali sustiprin
ti draugiškus santykius tarp 
kraštų. Chicaga yra dabartiniu 
metu tuo ypatingai susidomė 
jusi, nes šiais metais ji rengia 
visos Amerikos žaidynes rug
pjūčio mėn.

Pranešė, burmistras, kad 
rinktinei bus įduoti rekomen
daciniai laiškai lankomų valsty
bių prezidentam ir jai bus pa
vesta Chicagos vardu pakviesti

rašyta visokių raportų tuo rei
kalu 1,128 puslapiai. Labiau
siai prieš ji demokratai. Prezi
dentas pareiškė, kad jis nenu
sileis, net jeigu pats Straussas 
norėtų atsisakyti. Kovoje prieš 
Straussą kai kas nori įžiūrėti 
antisemitizmą —Straussas. yra 
žydas. Jis buvo aštriausias ‘visų 
komunizmu įtariamų asmenų mėgins toliau išspausti nuolai- 
priešas. kai jis buvo atominės 
energijos komisijos priminin- 
kas. Jo pastangom buvo atleis
tas ir Oppenheimeris. Dabar 
prieš jį labiausiai varosi kaip 
tik atominės energijos komis- 
jos pirmininkas Andersonas.

istorija per paskutinį 100 
metų žino tik dū atsitikimus, 
kada Kongresas atmetė prezi
dento pasirinktus vyriausybės 
narius. Pakulinis atsitikimas 
buvo 1925.

su- 
nu-

KOP NORI CHRUŠČIOVAS?

Atsižvelgdamas Į Chruščiovo 
griežtą laikyseną, N.Y Times 
korespondentas iš Ženevos W. 
Carroll spėja, kad Chruščiovas

das iš Vakarų. Tam esąs pato-- 
gus 2-3 metų laikas. Eisenho- 
weris nesudaro tvirtos Vaka
rų vadovybės bendrai kovai 
prieš komunizmą. Jis paskuti
niais metai iau ir nesudarys. 
0 jeigu po naujų rinkimų ir 
griežtos rankos prezidentas a-

Skaičiai kalba
Ženevoje nepajėgia nei 

sitarti, nei konferencijos 
traukti. Vakarai vis dar tikisi:
o gal Chruščiovas apsigalvos ir 
Gromyko siūlymus atsiims; gal 
nenorės sudeginti tilto į viršū
nių konferenciją; gal sutiks pa
sirašyti tokį komunikatą, kuris 
visu reikalus paliktų laikinai 
nespręstus ir konferenciją ne 
nutraukti, bet tik pertraukti.

Kai taip nieko naujo neduo
da ministeriai Ženevoje, kores
pondentai pradeda bent skai 
čiais žaisti, štai kai kurie įdo
mūs skaičiai.

Kiek Ženevoje žmonių gaiš
ta? — Diplomatų apie 500, ko 
respondentų 1372. Didžiausia

ROCKEFELLERIS GARSĖJA 
MOKESČIU KĖLIMU

New Yorko valstybės valdžia 
leido Con. Edison kompanijai 
pakelti elektros kainas. Vietoj 
lig šiol mokamo 1 dol. už pir
mas dešimt kilovatinių valan
dų teks mokėti 1.25 dol. Nau 
jas mokestis pradės veikti nuo

riausybė gali geležinkeliečius Nebraskos Kongresui pasiūlė birželio 15.
mobilizuoti. Jei mobilizuojamas papildyti pašto sutartis, nes. da-
nepasirodys. jis gali būti bau- bartine sutartimi Maskva pasi-

20,000 frankų (243 dol.). mokesčių . mokėtojai _____ -
_• Bostono šiaurės stotyje sovietin®s propagandos ’ prieš totojų New Yorke priskaitoma 

birtelio 11 bomba susprogdino Ameriką gabenimą. Pasirodo, °

Tai didelis mokestis. Skai
čiuojama, kad pakėlimo dėkanepasirodys, jis gali būti bau- _________

džiamas metais kalėjimo arba naudoja taip, kad Amerika kompanija turės 8.4
»a aaa t i_. v apmoka naujų pajamų. Jei elektros var-

delegacija Amerikos — viso 
119 žmonių, toliau eina Sovie
tų — 100, anglų 80, prancūzų 
41, o vakarų Vokietijos 77 ir 
rytų Vokietijos 60. •

Kiek konferencija atsieina? tų sportininkus į Chica
gos žaidynes.

Lietuvių krepšinio rinktinė į 
pietų Amerikos valstybes kelio
nę pradeda liepos 8. Pirmos 
rungtynės bus liepos 11 MedeG 
line, Kolumbijoje.
BALTŲ PABĖGĖLIAI PRAŠO 

SPAUSTI SOVIETUS
Taip pavadino N.Y. Times 

žinias, kurias jis paskelbė apie 
minėjimą, įvykusį, birželio 14 
Carnegie Hali. Minėjimą suren
gė amerikiečių draugija religi- 

. nei ir patriotinei muzikai globo
ti . ‘ ;

Kalbėjo vyskupas R.A. Lane, 
praleidęs 20 metų Kinijoje ir 
patyręs kalėjimus., apie komu
nistų konspiraciją prieš religi 
ją. Taip pat Richard Arens, ko
misijos priešamerikinei veiklai 
tirti štabo direktorius. Prel. J. 
Balkūnas kalbėjo apie Baltijos 
deportacijas ir paskaitė rezoliu
cijas.

Choras giedojo religinių gies
mių. Dalyvavo daugelio tautų 
pabėgėliai. Tarp jų trys ir iš 
Tibeto.

VYTAUTAS ŽEMKALNIS 
VILNIUJE

Tiesa pranešė, kad gegužės 
29 grįžo į Vilnių architektas 
Vytautas Landsbergis žemkal- 

Tiesos korespondentui jis 
pareiškė, kad iš Melboumo iš
plaukęs balandžio 18 ir gegužės 
24 pasiekęs Londoną. Iš ten tą 
pačią dieną nuskrido į Prahą, 
o iš ten į Lietuvą. Benekainių 
stotyje, prie Lietuvos Gudijos 
sienos, jį pasitikęs sūnus Vy* 

dabar konservatorijos 
dėstytojas, o Vilniaus stotyje gi
minės.

Landsbergis—Žemkalnis dė
kojo “Grįžimo į tėvynę’ komi
tetui o labiausiai sakėsi, jam 
'atidarė akis’ ir paskatino grįž
ti sūnaus ‘Vytuliuko’ laiškai.

— Apskaito, kad lig šiol apie 
4 mil. dol., nors jos laimėji
mai tuo tarpu tik žodžių jūra.

Kas daugiausia prikalbėjo?
— Nuo pradžios iki birželio 12 
buvo 16 oficialių posėdžių ir 
10 slaptų. Juose išklausė 46 
kalbų. Daugpausia žodžių palie
jo Gromyko — 55,000, toliau 
Herteris — 24,500, Murville— 
16,500, Lloydas — 16,000

—Kongrese New Yorko de
mokratas Santangelo pakėlė 
triukšmą dėl Pentagono santy
kių su užsakymus atliekančiom 
firmom. Tokių firmų apie 100 
Jis aiškino, kad Pentagonui da
ro įtakos kai kurie buvę aukš 
ti karininkai, proteguodami fir
mas, mokančias jiem atlygini
mą. Minėjo 40 tokių karininkų. 
Tarp jų pirmoj eilėj ir gen. 
MacArthurą. Klausimą tirs ko
misija.

Vyriausias teismas staiga dėmesio centre

VYRIAUSIAS
8 nutari, kad Kongresas turi tei
sę tirti komunistų veiklą. Nuo tio 
laiko sakoma, kad pasikeiti teis
mas: susidarė dauguma kuri sto
jo už valstyLZs teises, ir 4 balsų 
mažuma, kuri gyni asmens teisės. 
Pereitais metais asmens teises 
begindamas, vyriausias

— Vyriausiame teisme pif- min. pirm. Castro, kad jis pats 
M unee muumHv Diininkas Earl Warren vis la- padėjo ruošti sukilimo pianą

vvhittaker' stewart)”du mažumoje biau pasijunta atsidūręs mažu- Nicaragua. Tokius pareiškimus
moję. Daugumai ima vadovau- davė į nelaisvę paimti sukilė;

~ ~ ' BaL
Pats Castro pareiškė^ kad 

jeigu Nicaragua sukilėliai su
darytų vyriausybę, tai ją tuo
jau pripažintų. Bet sunku jau 
sudaryti, nes sukilėliai nerado 
krašte pritarimo ir negalėjo pa
laužti vyriausybę remiančios 

Nicaragua kariuomenės vir- gvardijos. Sukilėlių jėgos silp- 
šininkas viešai apkaltino Kubos sta.

Teisme yra 9 nariai; 5 jg skirti 
jau Eisennowerio; trys i* jų yra 
dabartinėje daugumoje (Harlan,

(Warren ir Brennan). Kiti Roose- 
velto skirti.

Dauguma i* kaires | dėžinę vir
tuje: Frankfurter, J.M. Harlan, 
T. C. Clark, C. E. Whittaker, p. 
Stewart. Mažuma apačioje: vyr. 
teisėjas E. Warren, H.u Back, 
W. O. Douglas, ,W. J. Brennan 
(katalikas)

2 mil.. tai kiekvienas vartoto
jas per metus turės mokėti už 
elektrą po 4.2 dol. daugiau.

. ..AMERIKA IR LENKIJA
Amerika šiemet davė Lenki

jai tik 50 mil. ūkinės paramos 
— pusę to, kas buvo numatyta. 
Spauda pažymėjo, kad paramos ' 
sumažinimą lėmė labiausiai Go- 
mulkos išsišokimai prieš Ame-

stoties pastatus ir sužeidė 39 kad Maskva per savo atstovy
bę Meksikoje atgabena į Ame
riką milijonus egzempliorių pro 
pagandos lapelių kad Amerikos 
transporto priemonėm juos iš
gabentų į pietų Amerikos vals
tybes.
Ar Sovietai leistų per savo paš
tą propagandą prieš Sovietų Są
jungą? — klausia Journal Ame- riką, Lenkijos ūkio vairavimas 
riean. vis giliau į sovietinį bloką.

žmones. Spėja, kad bombą pa
dėjo beprotis, ištrūkęs iš psi
chiatrinės ligoninės.

— Amerika įteikė notą Ku
bai, susirūpinusi dėl konfiska
vimo žemės Amerikos piliečiam 
Amerika neneigia teisės žemę 
konfiskuoti, bet pabrėžia parei
gą už ją tinkamai atsilyginti.

ti teisėjai Felix Frankfurter ir 
John Harlan, kurie įstatymus 
aiškina nebe taip palankiai ko
munistam, kaip tuo buvo pa
garsėjęs vyriausias teismas, 
prieš metus.

_ • — KALTINIMAI CASTRO— Tunise* priėmė viso pa
bėgėlių iš Alžiro 139,000, Ma
rokas 89,000.

Japonijos sostinėje Tokyo 
jau priskaitoma per 9 milijo
nus gyventojų. Tai didžiausias 
pasaulio miestas, nes New Yor- 
ke yra 7,795,471, o Londone 
8,251,000 gyventojų.



1$ LIETUVOS

AMERIKOS raketos Vokietijoje.

BERLYNO SALA (2)

AMERIKIEČIŲ transportas j Ber
lyną. '

AMERIKIEČIŲ KONSULAS Dhabran, Sau«-Arabijoje 
keliaudamas su savim pasiima ir Seimą.

žinių iš Lietuvos tikslumo

— Romos gėlių krautuvėn už
ėjo septynių metų berniukas, 
vedinas 6 metų mergytę. Jiedu 
paprašė duoti jiem ramunę. Jie 
turį pasitikrinti, ar vienas ant
rą myli....

— Romoj* kraštutinių so
cialistų partija iš savo narių, 
atstovų parlamente, pareikala
vo kas mėnuo mokėti po 70, 
000 lirų. Atstovas Giolitti pa
reiškė anos partijos vadui Nen- 
niui: ‘Man geriau tada pritik
tų būti pas komunistus, nes jie 
reikalauja tik po 50,000 lirų”.

Priėjimas prie Berlyno ir 
šiandien yra atsinaujinęs Žene
voje. Tačiau syki ir antrą ir 
trečią kartą pražiopsota, ar są
moningai padaryta — lengvai 
nebepataisoma. m

Churchillis mėgino išnaudoti 
dar vieną galimybę. Kai karas 
baigėsi, Amerikos kariuomenė 
buvo užėmusi dalį zonos, nu
matytos sovietam.

Churchillis siūlė Amerikai ne 
pasitraukti iš tos užimtos teri
torijos, iki bus sutarti su So-

— Paryžiuj* policija paten
kinta, kad automobilių savinin
kai vis daugiau nusikalsta ne* 
vietoje ir ne laiku pastatydami 
savo mašinas. Pernai už pabau
das buvo surinkta 29 milijonai 
frankų. Tai geras uždarbis!

Laikraštis sako, kad tokia pa
dėtis privedė prie to, kad ge
riausios melžėjos traukisi. Po 
dvejų metų darbo pasitraukė 
geriausia melžėja M. Bartkcič, 
po jos dar J. Vangilevič ir V. 
Pavlovič. Liko patyrę melžėjos 
tik F. Vaitkeyič, S. Skliauskie- 
nė ir aš (A. Gončarova). O juk 
melžiamų karvių yra 131.

Ar pasitraukimas sujudino 
kolchozo vadovybę TAnaiptol,— 
atsako laikraštis. Paėmė eilines 
kolchozininkes. Ir tris karvių 
grupes po 16 karvių kiekvieno
je melžia prityrusios melžėjos, 
o kitas iš eilės neprityrusios 
kolchozininkes. Prityrusios pri
melžta pp "14-15 kg pieno nuo 
karvės, neprityrusios po 7-8.,

Taip rašo A. Gončarova, ku
ri vadina save vyresnoji mel
žėja. Raudonosios vėliavos kol
choze Nemenčine rajone”.

Toje korespondencijoje dė
mesio vertas ne tik sovietinis 
elgesys su darbo žmogum, bet 
ir pavardės — jos rodo, kiek 
rusiškų pavardžių atsirado kol
chozuose Vilniaus krašte.

Didėjant metams, mažėja svoris
Amerikos medikų sąjungoje 

birželio 9 buvo svarstoma apie 
senesnių žmonių amžių ir jų 
svorį. Prieita bendra išvada: 
liesesnį žmonės gyvena ilgiau 
nei riebūs.

Buvo po ilgų statistikų suda
rytos lentelės apie senų žmo
nių amžių ir jų svorį. Esą žmo
nės ’nuo 65 iki 69 metų viduti
niškai yra 5 pėdų 8 colių aukš-

Karui einant, anglai ir sovie
tai suprojektavo Vokietijos ir 
Berlyno paskirstymą zonom. A- 
merikai beliko tik pritarti. Ne
buvo nė užsiminta apie laisvą 
priėjimą prie Berlyno. Ameri
kai tylėjo, kad Sovietai nepyktų, 
nes karas dar tebėjo Tolimes
nius įvykius U.S. News a W. 
Report primena tokius:

čio ir sveria 159 svarus. Nuo 
85 iki 89 metų aukštis tas pats, 
bet vidutiniškas svoris tik 148 
svarai. Nuo 90 iki 94 metų auk
štis 5 pėdos 7 coliai, o svoris 
141 svaras.

Tai apie vyrus. 0 moterims 
vidutiniškai — 65-69 metų auk
štis 5 pėdos 3 coliai, svoris 141, 

-nuo 85 iki 89 metų aukštis 5 
pėdos 3 coliai, svoris 120.

Pagal tas lenteles kiekvienas 
gali pasitikrinti, kiek jo svoris 
nukrypsta nuo to “vidutiniško”.

— Pragoję komunistinis re
žimas baigia naikinti privatinę 
prekybą. Iš 16,000 privatinių 
krautuvių mieste bepaliko tik 
260, bet ir jos spaudžiamos. Iš 
didžiųjų gatvių visos išvytos. 
Rezultatai^, reikia ilgiau stovėti 
eilėje ir nėra, prekių pasirinki
mo.

Tačiau ir kongresmanų tar
pe Šiemet kilo noro vykti į 
kom. Kiniją, kada 1 
departamentas davė sutikimą 
buv. gub. Harrimanui vykti į 
Kiniją neva kaip žurnalistui, 
nors jis jokis žurnalistas. Jeigu 
Harrimanas gali, kodėl kiti ne
gali. Pats departamentas pa
sunkino savo padėtį, ir byla eis 
į vyr. teismą.

4-. Štai jai ir po teismą. Tarybi
nius teisinas trampas: nespėji 
. pagalvoti, už ką esi teisiamas, 

sprendimas jau yra. Nežinai 
L kaltinamojo akto, nežinai tei- 

* sėjų, prokuroro, nei gynėjo; ne- 
į gali nieko pasakyti sau apgro
bti, negali duoti jokių paaiškini- 
„mų. Romėnai tūrėjo taisyklę: 

audiatur et altera pars, tebus 
" išklausyta ir antroji pusė. Bet 
; tai buvo seniai, kai teisė teis- 
•mas, ne partija. Dabar teisia 
<* kitaip — pagal partijos direk

tyvą, kurias saugumas tik ak- 
- lai turėjo vykdyti....

Prisimindamas sovietinį teis- 
C mą, dabar pagalvoji: kiek buvo 
*, padarytų nereikalingų išlaidų 
« su Niurnbergo teismu. Tuos pi- 
/nigus, kurie buo išleisti Niurn- 

• - bergo teisėjam, gynėjam, kal- 
~ tintajam, liudininkam apmokė- 
. tj, galima buvo perduoti Sovie- 

tų Sąjungos kalėjimų statybai. 
Tai būtų didelis labdaros dar
bas, kaliniam, nes esamuose so
vietiniuose kalėjimuose buvo 
baisiai ankšta (vienutėse iki 
Įl-12 žmonių). O pačius Niurn
berge teisiamuosius galėjo per
duoti Maskvos “ypatingajam 
pasitarimui’, kuris juos visus 
būtų sutvarkęs per kelias die- 
nhs.... ■ "T"

tik laikinį sprendimą — naudo
tis viena autostrada, dviem oro 
koridoriais, palikdami klausi
mą atnaujinti sąjungininkų kon
trolinėje komisijoje. Tuojau po 
to, liepos pradžioje,

vakarų kriuomenės pasitrau
kė iš sovietinės zonos, palikda
mi kelius į Berlyną Sovietų 
kontrolėje

—Rio de Janeiro prie Jose 
Francisco Perez namų susirin
ko nemaža žmonių minia, (auk
sui jo mirties. Jis jau 20 metų 
garsinosi, kad ‘angelas jam ap- 
riškęs, jog jis mirsiąs, sulau
kęs 66 metų, po 6 valandų. 
Apie 2 vai. atsisveikino su duk- 
derimi, pasimeldė ir atsigulė lo 
von mirti, žmonės laukė, Jose 
vis dar nemirė. ‘Pasiskubink’. 
— rėkė jam iš minios. Kai mi
nia ėmė veržtis vidun grūmoda
ma, Jose su dukterimi pabėgo, 
o minią policija išskaidė ašari
nėm bombom.

dengtas viršus buvo taip įkai
tintas gegužės saulės spindu
lių, kad jo viduje duste dusom. 
Ypač kad kiekvienas iš mūsų 
buvom galimai šilčiau apsiren
gę, nes visi buvome ‘žiemos 
gaudymo’. Gerai, kad ta visa 
kelionė truko neilgai, nes nuo 
tardomojo galėjimo iki Lukiš
kių yra netoli.

Iš ‘juodojo varho’ išleido 
mus didžiuliame Lukiškių kalė
jimo kieme. Pastatė veidu į 
tvorą, tikriau į mūro kalkėm 
nudažytą sieną. Akys greitai su
gavo ant sienos trumpus įra
šus, kurių čekistas nebuvo sus-

pne 
Berlyno pradėjo svarstyti bir
želio 29 Berlyne. Dalyvavo So
vietų marš. Žukovas, Amerikos 
gen. Clay, Anglijos gen. R. 
Weeks. Clay paskiau rašė, kad 
jie toje konferencijoje priėmė

Karas ėjo į galą. 1945 balan
džio viduryje Amerikos valsty
bės departamento pareigūnas 

valstybės Mosely vėl siūlė susitarti su So
vietais, kad žygiui į Berlyną 
Amerika bus laisva pasirinkti 
geležinkelį ar autostradą ir tuos 
kelius turėti savo kontrolėje. 
Bet ir šis siūlymas departamen
te nerado atgarsio, nors jau ne
buvo pagrindo baimintis, kad 
Sovietai priims Vokietijos se-

THlS « THE HOUEE THAT 
PLENTY OF dACK 8UN.T. . 
PEACE CO9TS MORE/. BUY

U&SdMNEEMNDS. >

nagu, saga ar degtuko galeliu. 
Ką kitą kalinys tokiu metu ga
lėtų turėti po stropios kratos. 
Atminime tebeliko: “Perkūnas 
48. IV. 3b’, *šaulys’, ‘Duktė 
žuvo - 3 XL 47’, ‘Atsiliepk, 
Dievaiti”, “Proščai svoboda” 
(sudie laisve), “Esu čia Vyte
nis’.

Visi tie įrašai, kurie buvo 
sunkiai įskaitomi, nes teko ra
šyti paskubom, bijant, kad če
kisto akis nepagautų,, rodė, jog 
ir čia už tos mūro sienos, at
skirti nuo viso pasaulio, norė
jo vienas kitam pranešti apie 
save, apie saviškius. Tuos 
draudžiamus įrašus galėjai sup
rasti ir kaip Dovydo pasiprie
šinimą Galijotui, (b.d.).

nes geležinkelietis iš Šiaulių, 
taip pat nebuvo nuskriaustas— 
irgi 25 metai ,

Atėjo laikas mus išgabenti. 
Surinko mus visus naujai nu
teistus — o tokių susidarė be
rods aštuoni žmonės, — pada
rė kratą kaip reikiant — nu
rengė nuogai liepė pritūpti ir 
pakelti rankas į viršų, kad kar 
tais nebūtų ko paslėpta. Skal
binių ir viršutinių drabužių 
siūles čiupinėte iščiupinėjo.

Po tos procedūros, kuri ne
atrodė jau tokia maloni, suodi
no į ‘juodąją varną’. Tai au
tobusas, kurio juoda skarda

paratinės taikos siūlymą. Turė
jo būti kitokių priežasčių, ku
rias žurnalas ir pavadino pas
laptimi, misterija.

Vokiečių pasipriešinimas va
karų fronte silpo, ir amerikie
čiai žygiavo pirmyn greičiau, 
nei buvo numatyta. Ekspertai 
apskaito, kad amerikiečiai ga
lėjo Berlyną užimti anksčiau už 
sovietus.

Ką reiškia Berlyną užimti — 
gerai suprato Churchillis, 1954 
balandžio 1 jis kreipėsi į pre
zidentą Rooseveltą:

Politiniais sumetimais, ma
nau, mes turėtume žygiuoti i 
rytus Vokietijoje, kiek tiktai ga
lima toliau, ir jei bus mūsų ga
lioje paimti Berlyną, tai turė
tume jį paimti.

Kai prezidentas Rooseveltas 
balandžio 12 mirė, Churchillis 
pakartojo siūlymą jo vietinin
kui prizidentui Trumanui. Vel
tui. Amerikos kariuomenė bu
vo sustabdyta prie Elbės ir lau 
kė ateinant sovietų kariuome
nės iš kitos pusės. Berlynas to
kiu būdu teko sovietam.

Gen. Clay pripažino ..pas
kiau:

klydom, kad už pasitraukimą 
iš zonos nereikalavom laisvo 
priėjimo prie Berlyno.

Tačiau Clay sykiu ir abejo
ja, ar tokis aiškus susitarimas 
būtų pakeitęs įvykių eigą. Nes 
sovietai, norėdami, visada galį 
surasti technikinių kliūčių su
tarčiai vykdyti; galį surasti pa
kankamai priežasčių sutarčiai 
laužyti, ar ji bus pasirašyta ar 
tik žodžiu sutarta.

Sovietai netruko pasinaudo
ti sau palankia sutartimi, 1948 
blokuodami priėjimą prie Ber
lyno. Kai oro tiltas išgelbėjo 
Berlyną ir Amerikos prestižą. 
Sovietai kontrolę susisiekimui 
su Berlynu palengvino. Tačiau 
ir toliau jokių laisvo susisieki
mo su Berlynu garantijų neda-

Mūsų ferma, — rašo Sovets- 
kaja Litva melžėja A. Gončaro
va, — nėra iš paskutiniųjų Ne
menčine rajone. Pernai mes 
primelžėme vidutiniškai dau
giau kaip po 2,200 kg pieno 
nuo karvės. Kad atiduotų tin
kamą duoklę bendram uždav- 
niui — pavyti ir pralenkti A- 
meriką, — mūsų kolchozninin- 
kai pasižadėjo išgauti po 250 
centnerių pieno nuo 100 ha 
Melžėjos pasižadėjo primelžti 
po 2,600 kg nuo karvės.

Toki buvo pažadai, bet išėjo 
kitaip. Laikraštis toliau infor
muoja:

Pereitais metais, fermoj dir
bo šešios melžėjos. Visos dir
bo rūpestingai. Kolchozo pir
mininkas draugas Petrucin ne 
sykį kalbėjo:

—Jūsų darbas nelengvas, o 
dirbate gerai. Kolchozo vado
vybė tai mato ir reguliariai kiek 
vieną mėnesį jums išmokės pa
pildomą mokestį. Jums suda- 
rysim visas sąlygas tinkamam 
darbui.

Bet tai buvo tik žodžiai, — 
skundžias laikraštis. — Papil
domo mokesčio mums nedavė 
per 5-6 mėnesius, o kai baigė
si metai, tai gavom tik pusę 
to, kas buvo pažadėta. Kas bu
vo padaryta viršum plano, vi
sai neapmokėjo. •

Tas pats kartojasi ir šiais 
metais. Praėjo keturi mėnesiai 
ir mes nežinom, kaip bus ap
mokamas mūsų darbas. Negau
nam ir papildomo mokesčio. 
Kiekvieną kartą, kai apie tai 
pradeda kalbėti, prmininkas 
draugas Petrucin nusijuokda
mas pareiškia:

— Dirbkite, o ten jau ma
tysime.....

Fermos darbininkai neturi 
būtiniausių darbui sąlygų: nė
ra indų, specialių drabužių, ne 
visada laiku pristato pašarą.

Pasibaigus ‘teismui’, įstū
mė mane į* vadinamą ‘boksą’. 
Tai yra tam tikra didelė medi
nė spinta su pertvarom, kurio
se telpa po vieną žmogų. Ji var
tojama, kad kaliniai vienas ki
to nematytų. Tokiame “bokse’ 
buvo jau keli, nuteisti pana
šiai kaip ir aš. Sargybinio prie 
mūsų jau nebuvo, ir mes galė
jome persimesti vienu kitu žo
džiu, nors ir nesimatydami. Ma
no kaimynas iš kairės, Ukmer
gės apskrities mokytojas, bu
vo gavęs 25 metus, tačiau buvo 
linksmas,' geros nuotaikos ir 
vis kalbėjo, kad jam davę ma
žą bausmę. Kaimynas iš deši-

vietais visi kiti poiitinai klau
simai.

Prezidentas Trumanas iš ki
tos puses gavo priešingus pa
tarimus. Jam pranešė valsty
bės departamentas savo atsto
vo prie Eisenhowerio štabo R. 
Murphy birželio 8 raportą, kad 

gen. Eisenhoweris nelaiko iš
mintingu dalyku laikyti savo ka
riuomenę sovietinėje zonoje ir 
nemato, kad iš to būtų kokios 
naudos.

Trumanui rašė ir prezidento 
patarėjas Hopkins birželio 8, 
kad Amerika turėtų pasitrauk
ti iš sovietinės zonos. Truma
nas paklausė jų. Churchilliui 
Trumanas telegrafavo negalįs 
atidėlioti atsitraukimo.

Trumanas pranešė ir Stali
nui birželio 14, kad davęs į- 
sakymą Amerikos kariuomenei 
pasitraukti iki birželio 21, o 
per tą laiką kariuomenės vadai 
galėsią susitarti dėl laisvo pra
ėjimo Amerikos kariuomenei į 
Berlyną oru, autostradom, ge
ležinkeliais. Stalinas atsakė, kad 
amerikiečiai galį nesiskubinti, 
galį atsitraukti iki liepos 1. 
Tačiau

Stalinas visai nutylėjo 
jimą prie Berlyno

Karo vadai priėjimą

Eli buvo pranešęs: ‘Dabar 
Vilniuje kai kuriose gatvėse pa
liekami vien tik lietuviški gat
vių pavadinimai (?)’. P. Daili
dė sako, kad tuo sunku pati
kėti. Eli, patikslinus iš atvyku
sių iš Kauno, papildomai pra
neša, kad ten per klaidą buvo 
kalbama apie Vilnių, o turėjo 
būti apie. Kauną. 'Kaune daug 
gatvių pavadinimų palikta vien 

(nukelta į 3 pusi)

Teismas paremia valstybės 
departamentą, bet departamen
tas pats savęs neremia.

Apeliacinis teismas patvirti
no, kad valstybės departamen
tas turi teisę sulaikyti tam tik
riem Amerikos piliečiam pasus 
į komunistinę Kiniją.

Teismui buvo skundęs de
partamentą laikraštininkas W. 
Worthy, kuris 1956 jau buvo 
keliavęs į kom. Kiniją, laužy
damas departamento instrukci-

vertinimo. Nurodė tris pavyz
džius iš Eli informacijos, pas
kelbtos Darbininke Nr. 20, 
Drauge Nr. 63 ir kt laikraščiuo 
se, Tai esą pavyzdžiai, kaip ne
turėtų būti skelbiama. Eli at
rašė savo paaiškinimą.

DĖL PARAPIJŲ SIBIRE
Eli tarp kitko sako, kad “P. 

Dailidė minėto (Eli) straipsnio 
mintis perteikė netiksliai.... 
Eli apie lietuvių religinį gyve
nimą Sibire rašė: “ kai kur 
yra susikūrusios net lietuviškos 
parap. (!). P. Dailidė tos in
formacijos mintį taip perdavė 
ir komentavo: “....ten esančios 
steigiamsos lietuviškos parapi
jos.- Atseit, religija ne tik 
nėra persekiojama, bet tikin- 
tim leidžiama net organizuo
tai reikštis, statant maldos na
mus, kviečiant kunigus ir tt. 
Tokia informacija yra tiesiog 
priešinga bolševikų nusistaty
mui religijos atžvilgiu”.

Eli į tai atsako: ‘Šių eilučių 
autoriui, paskutinių laiku pasi
šnekėjus su keliais Silūre bu
vusiais tremtiniais, šias žinias 
dar tenka taip paryškinti. Vie
noje Sibiro vietovėje buvo iš 
grubių medžių suręsta bažnytė
lė (ar ji tebėra ten ir dabar— 
nežinia), kur katalikų kunigas 
reguliariai laikydavo pamaldas 
ir teikdavo religinius patarna-

Darbininke Nr. 22 ir.Sanda- vimus, o-vietos tikinitiejr jas 
roję Nr. 13 P. Dailidė kėlė su- lankydavo, jbje atlikinėdavo re- 
sirūpinimą dėl žinių iš Lietuvos Ilgines praktikas ir tt Yra ki- 
ir Sibiro tikslumo ir kritiško tų vietovių, kur kunigai regu

liariai atvyksta, atlaiko pamal
das, atlieka religinius patarna
vimus ir vyksta tuo pačiu tiks
lu kitur. Vienoje tokioje vieto
vėje praeitą rudenį kunigas po 
pamaldų buvo pakviestas pas 
vietos milicijos viršininką, kur 
jam buvo 'patarta' į tą vieto
vę daugiau nesilankyti. Ar tas 
kunigas ir toliau ten lankėsi — 
nežinia, nes tai pasakojęs Sibi
ro tremtinis (evangelikas) grei
tu laiku grįžo ir nieko daugiau 
nepatyrė.

Tokia katalikų veikla, žino
ma, negalima lyginti su mū
siško gyvenimo parapijų veik
la, tačiau Sibiro sąlygose ten, 
kur pamaldos vyksta regulia
riai, galime ir mes tas vieto
ves pavadinti lietuviškom para
pijom, kaip kad grįžusieji ii 
Sibiro jas vadina.

DĖL GATVIŲ PARAŠŲ 
KAUNE
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Tragiškoji Europa ir Lietuva
Europos 400 metų kelią Į 

tragiškąjį galą randame aprašy
tą šveicaro Gonzague de Rey- 
nold knygoje ‘Tragiškoji Eu
ropa”, kuri į lietuvių kalbą bu
vo išversta prieš 25 metus. Kny
ga buvo parašyta, Hitleriui dar 
tik atėjus į valdžią, tad nega
lint dar aiškiai pasakyti, ar jam 
prablaivės protas neiti iki kraš
tutinumo ir neįvelti Europos į 
karą. Daugiau galima buvo ma
nyti, kad nesusivaidys ir sukels 
naują katastrofą. Antra vertus, 
tai priklausė ne nuo jo vieno, 
bet dar nuo antrojo stambaus 
diktatoriaus —Stalino, o taip 
pat nuo diktatūrinių polinkių 
kituose kraštuose. Tie polinkiai 
iššaugo po apdaru demokrati
jos, kurios laisvė netvarkoje 
davė progos iškilti maištingiem 
gaivalam.

Autorius savo knygoje pasa
koja, kaip toji nedrausminga 
ir maištinga dvasia Europoje 
augo, vis labiau toldama nuo 
krikščioniškųjų gyvenimo prin
cipų, kurie buvo pradėta pa
neigti dar humanizmo pradžio
je — prieš 400 metų, čia Gon
zague de Reynold yra paste
bėjęs: “kai pradžioje padaro
ma klaida, tai kelio pabaigoje 
išsiverčia katastrofa’. Istorijos 
faktais parodo, kaip tuo klai
džių keliu vis giliau brista ir 
painiotasi, kol prieita ligi bol
ševizmo.

Bolševizmas, anot Gonzague 
de Reynold, turįs aiškių demo- 
nįškumo žymių, nors tai sakyti 
ląrjtotna nemoksliška. Demoniš- 
kūmiŠ'prasikišąs iš apverstos 
tvar$ds,'nes kai Liuciferis kri
tę/. iŠ dangaus galva žemyn, tai 
jisai kitaip pasaulio nematąs, 
kaip'tik apversto viršum kojom 
Toliau Gonzague de Reynold 
faktais nurodo kaip bolševiz
mas prieštarauja žmogaus pri
gimčiai, laisvei, tiesai, net 
sveikam žmogaus protui. Visa 
tai gerai žinome, tik giliau ne- 
apsVarstome, kokia tai yra ra
dikali įgimtos tvarkos perversi
ja, kurios šaknys tegali būti 
demoniškame siautėjime. Tai

(3)
Senutė vėl visa suvirpo.
— Taigi laiškas, skaitykite, 

iš ko? Iš kur?
Sušlamėjo plėšomas vokas. 

Petras atsargiai išėmė laišką, 
išlankstė.

— Va. ir dovanų esama — 
tarė linksmai.

Zigmienė pašoko. Ji įsisiurbė 
akimis į išsiskleidžiantį margą 
šilko audinėlį.

— Vaje, kokia graži skarytė!
— beveik sušuko.

Petras padavė ją senutei.
— čia jums. Ir žiūrėsime 

nuo ko.
Senutės sugrubę persukti 

pirštai laikė švelią lyg vora
tinklis skarytę. Nuleidusi trūk
čiojančią galvą, ji atsargiai čiu
pinėjo jos kraštelį. Petras skai
tė:

“Miela Mamyte, ačiū už žinu
tę kad esate gyva. Aš kol kas 
nieko jums negaliu padėti, 
nes ir man buržujų krašte ne
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ypačiai pasirodė praėjusio ka
ro ir pokario metais, kurių 
Gonzague de Reynold dar nea
pima. Jo apibudinti du diktatū
riniai režimai — nacizmo ir 
bolševizmo — nuogai atskleidė 
savo sužvėrėjimą, masėmis žu
dydami žmones.

★

Lietuva nedidelis ir ramus 
kraštas tarp tų dviejų didelių 
ir kandžių kaimynų, buvo už
klupta pakaitomis abiejų priešų. 
Išgyveno siaubingąjį pirmąjį 
bolševikmetį, keleris metus 
kentė vokiečių nacių siautėji
mą ir tebekenčia slopią dabar
tinę bolševikų vergiją. Propor
cingai gyventojų skaičiui, nė 
vienas kitas kraštas nėra tiek 
turėjęs aukų, kiek lietuviai. Ir 
kaip tiktai čia pasirodo nuogas 
bolševizmo demoniškumas: ap
versti viršum kojom tiesą ir 
kaltinti pačius žudomuosius, tre 
miamuosius ir kankinamus.

Dar praėjusiais metais buvo 
duotas Maskvos įsakymas Lie
tuvoje pravesti nužudytųjų mi
nėjimą, su verčiant visą kaltę 
tiktai naciam ir prijungiant pa
čius lietuvius —‘buržuazinius 
nacionalistus, kriminalistus”. 
Pernai tuo būdu, kad uždeng
tų birželio trėmimus ir žudy
mus, buvo iškelta Priciupio tra
gedija. Tai esąs nacių ir ‘lie
tuvių parsidavėlių” nusikalti
mas. Tuo tarpu žinome, kad to 
kaimo gyventojų išžudymą iš- 
prokavo bolševikų ir lenkų par
tizanai, susimetę į Rūdninkų 
mišką. Tam yra nepaneigiamų 
faktų. Rūdninkuose prieš karo 
pabaigą buvo ir Nikalojus Cho- 
chlovas, Maskvos treniruotas 
žudikas, dabar esąs Vakaruose 
ir rašąs savo išpažinimus.

Šiemet Lietuvos komunistai 
išjojo savo propagandoje su 
žydų žudymais, šie žudymai 
dar daugiau dokumentuoti. Ge
rai žinoma, kas tą tautą nai
kino. Gerai taip pat žinoma, 
kodėl žydai masėmis bėgo ir te
bebėga iš bolševikų užimtų 
kraštų. Bet demonui reikia ne
tiesos: savo auką nužudyti ir 
kaltę kitiem suversti. Tiktai to
kia perversija amžius netrunka.

lengva prasigyventi. Siunčiu 
Jums šitą skarytę, gal galėsit 
išmainyti ant vaistų. Su linkė
jimais, jūsų Veronika.” .

— Verute, mano Verute gy 
va. .. — sušnabždėjo senutė. — 
vargšė, jai pačiai sunku, o ji 
man atsiuntė tokią brangią ska
rytę.... Jaučiu, kad tikro šilko.... 
—čia ji pridėjo spalvomis be
simainantį šilką prie veido, prie 
lūpų ir ilgai, ilgai jį bučiavo, 
o jos įdubusiais skruostais sru
veno plonu siūleliu meilės aša
ros.

Petras sudėjo laišką atgal Į 
voką. Kaž kaip nenoromis pa
braukė grubiu delnu per akis.

— Taigi, taigi. .. sumurmėjo, 
dėdamas laišką ant stalo, pas 
kui atsistojo ir atsisveikinda
mas pridėjo:

— “Žiūrėk, Zigmien, ne
skriausk Devenier.ės, o tai pa 
rašysiu Brazilijon.”

—Ne, jau ne. Nesirūpink, 
mudvi sutariam — gyvai atsa-

Revoliucija genda nuo apačios
SovietŲ gyvenimo kasdienybe darosi kitokia

Bolševikų revoliucija, kaip 
gerai žinoiha, buvo pati žiau
riausia ir kraštutiniausia, bet 
kartu ir pati neišmintingiausia, 
kokias žinome istorijoje. Kraš- 
tutinybė visada pasireiškia pa
kvaišimu arba, kaip sakoma, 
nuveda į nesąmonę, kailybę, 
kuri pridaro daug žalos, bet il
gai laikytis negali. Sveikas 
žmonių protas ilgainiui prasi
veržia ir ima taisyti bent tai. 
kas revoliucijai nėra esminio. 
Kitais žodžiais tariant, iškreip
tas gyvenimas ima grįžti į se
nas formas: pradžioje kasdie-

ORDINAIS apsagstytos, bet suskurdusios ir rūsčios, stovi eilėje lankytoju 
prie Kremliaus

Del žinių iš Lietuvos tikslumo
(Atkelta iš 2 osl.) 

lietuviukais vardais. Štai eilė tų 
gatvių : Gedimino, Kęstučio 
(jau buvo Gorkio, dabar vėl 
Kęstučio), Maironio, Daukanto, 
Donelaičio, Ožeškienės, Micke
vičiaus, Kranto alėja ir visi 1- 
20 Kranto gatvių Šančiuose pa
likti pagal seną pavadinimą. 
Vien lietuviškais yra ir šios gat
vės —prospektai: Stalino (se
niau — Laisvės alėja), Raud. 
armijos (seniau: Savanorių), Po
žėlos (Juozapavičisus). Lenino 
(Vytauto). Cvirkos (Trakų) ir 
eilė kitų. Vien lietuviški užra
šai pradėta palikinėti nuo 1956. 
Tik lietuviškais užrašais gatvių 
esą ir Šiauliuose. Naujai atvy
kusieji iš Lietuvos tvirtina, kad 
Lietuva jau ruošiama turizmui. 
Greičiausia tam tikslui ir gat
vių vardai paliekami tik lietu
viški.

kė Zigmienė. O kai Petras išė
jo pro duris, puolė prie senu
tės. “Parodyk skarelę” — pa
reikalavo. Devenienė paklusniai 
padavė. Zigmienė ją ištiesė ant 
stalo.

— Tai va. ar žinai kaip ji 
atrodo? — paklausė pajuokian
čiai.

—Ne. Zigmien. nežinau 
bet tur būt labai graži....

— Tai va. — vėl tvirtai pa
kartojo Zigmienė, — krašteliai 
raudoni, dugnas toks melsvas, 
kaip dangus, ant jo išmėtyti 
raudoni obuoliukai, o tarp jų 
žalsvi lapeliai, juodos musy
tės ir balti lyg lašeliai paber
ti. Graži skarytė. Tik kam tie 
obuoliai. Kad būtų gėlės, būtų 
dar gražiau.

Senutė klausėsi jos šiurkš
taus balso ir tas balsas rodėsi 
jai toks pažįstamas, primenąs 
jai kažką taip seniai girdėtą. 
Ji nebesuprato paskutinių Zig- 
mienės žodžiu. Jai pasigirdo ki
ti žodžiai: “Mama, mes išva
žiuojam. Frontas artinasi, mes 
negalime palikti. Mama liksi 
namų saugoti

“Tai buvo labai seniai.... na
mų nebėra, nebėra ko saugoti, 
mastė senutė. “Ir štai tą ši'ko 
gabalėlį dėstė Verutės rankos. 
Ji taip rūpestingai rinko, kol

ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI

niškose smulkmenose, o pas
kui ir didesniuose dalykuose. 
Jei sakoma, kad žuvis pradeda 
gesti nuo galvos, tai revoliuci
ja genda nuo uodegos: nuo tų 
kasdieniškų papročių, kurie 
kraštutinių revoliucininkų buvo 
paneigti, bet kurie šiaip jau 
yra nekenksmingi ir palaikomi 
visuose kraštuose, ar jie būtų 
demokratiški ar diktatūriški. 
Žmonės lieka žmonėmis ir nori 
gyventi, vilkėti ir linksmintis 
taip, kaip visi kiti daro. Tokias

... DĖL JAUNIMO 
VAKARiETIŽKUMO

P .Dailidė taip pat suabejojo 
Eli informacija apie Lietuvos 
jaunimo veržimąsi prie vaka
rietiškų madų ir šokių. Jis ma
nė, kad tokios žinios gali eiti 
iš ‘raudonosios informacijos į- 
takos’.

Eli papildomai patikslina, kad 
atvykusių iš Lietuvos apklau
sinėjimas patvirtino jaunimo 
veržimąsi prie moderniosios 
muzikos, šokio, drabužių ma
dų. Lietuves jaunimas tuo reiš
kia ne tik veržimąsi prie va
karietiškos dvasios, bet ir anti
rusiškos nusiteikimus. Kaip tik 
dėl to visuose komunistų val
domuose kraštuose Sovietai 
prieš tokius jaunimo polinkius 
labai aštriai kovoja, tačiau ne
sėkmingai.

parinko, kol Įdėjo į voką, iš 
siuntė.... Kad padarytų jai, se
nai motinai džiaugsmo.... Bet 
ji nežino, kad aš nemokėjau 
namų išsaugoti, kad likau akla 
ir gyvenu pas svetimus....”

— Galėtum man ją atiduo
ti. už užlaikymą per visą žie 
mą. Tau. senei, vistiek netin
ka raudonais . obuoliais pasi
puošti.

Devenienė sustingo. Jos 
krumplėti pirštai kietai laikė 
skarytę. Ji tylėjo.

Paskui, lėtai, lėtai padėjo šil
ko gniūžtelę ant stalo ir tarė 
vos girdimai:

— Tavo tiesa, Zigmien. Aš 
tau labai daug skolinga. Paimk 
sau. Tik laišką man palik.

Zigmienė nieko nelaukdama 
pakišo aklajai laišką, griebė 
skarelę, užsimetė ant galvos ir 
pasižiūrėjo Į veidrodžio šukę.

— Tinka. —pasakė koke
tiškai kraipydama galvą.—ačiū 
O dabar gali sėstis ant 
slenksčio saulėj pasišildyti. Ne
bevarysiu.

Užkišdama laišką užantin, se
nutė pasikėlė nuo užustalės.

— Einu, tik atsigersiu. taip 
troškina, — sušnabždėjo.

Apgraibomis ji susirado me
dinę kortą pasėmė iš kibiro

tendencijas pastebime ir Sovie
tų Sąjungoje.
Rubaškos, vatinko* ir pižamos 

Revoliucijos Įkarštyje, užsi
mojus iš pagrindų išgriauti 
“senąjį pasaulį’, buvo nušluo
ti ir visi vadinamieji ‘buržua
ziniai papročiai’. Pradingo uni
formos, ordinai, išeiginiai rū
bai, vakariniai pasilinksmini
mai, pramogos, užeiginės. Žmo
nės supilkėjo, ‘suproletarėjo’, 
apdrisko, paniuro. Tai atsitiko 
dar dėl revoliucijos siausmo, 
persekiojimo, bado, trūkumo 
pačiu reikalingiausių pragyveni
mui reikmenų. Visuotiniu rūbu 
pasidarė rubaška ir vatinka. 
Stalinas visą laiką dėvėjo tik
tai rubaška. Taip vilkėjo ir pir
mieji jų diplomatai bei kiti 
pareigūnai. Enkavedistai įsitai
sė odinius švarkus, kaip mėsi- 
nininkų.

Didelėm žmonių masėm nuo 
šalčio gintis geriausiai tiko va
tinka. Ji pasidarė taip pat po
puliari. Neseniai Chruščiovas 
prieš ją pasisakė, bet vatinkos 
pakeisti nėra kuo. Tačiau dip- 

— lomatų ir kitų ‘raudonųjų po
nų’ rūbas seniai pasikeitė. Jie 
vilki vakarietiškai, blizgiai, pa
gal naujausią madą. Atsirado ir 
madų salionų, ypač Maskvoje. 
Aukštesnių ponų žmonos vilki 
prabangius rūbus baliuose, dė
vi nailono ko ines. Jomis ap
rūpintos ir lėktuvų stiuardesės. 
Bet tie dalykai brangūs.

Pigiau Įsigyti naktinius rū
bus—pižamas. Lietuvą bolševi
kam užėmus, buvo juoko, kai 
katiušos (bolševikų žmonos)
ėmė viešai rodytis su naktiniais 
marškiniais, tartum ‘balinėm 
suknelėm”. Pačioje Rusijoje 
dar ir dabar taip yra. Vokietis 
žurnalistas Heinz Schewe 
(Kristai, 1959 gegužės 2) savo 
įspūdžiuose iš Rusijos rašo, kad 
su naktiniais marškiniais ir pi
žamomis rusai pasirodo pajūry
je, maudynėse, naktiniuose 
traukiniuose, išbėgdami į stotį 
apsipirkti. Tačiau laikrašč. jau 
rašoma, kad su pižamom nede
ra rodytis namie svečiam ir 
viešumoje. Bet ką žmonės gali 
daryti, jei nori “pasipuošti”, o 
nėra iš ko. Už balines sukne
les gali mokėti tik tie. kurie 
mėnesiui gauna bent 10.000 
rubliu. Darbininkas uždirba 
nuo 600 iki 800 rublių mėne
siui.

Tarp kitko, pastebi Eli, P. 
Dailidė neskiria Eltos Infor
macijų, kurias leidžia Vilkas, 
nuo Eli. leidžiamų Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulių.

vandens, atsigėrė ir tyliai iš
slinko pro duris. Priemenėj su
sigraibė savo pamirštą lazdą. 
Baksnodama žemę, ji nutrepse
no patvoriu ir vėl ten atsisėdo. 
Jos širdis plakė dideliu džiaug
smų. jausdama plonytį laiško 
voką arti prie kūno. “Verutė 
gyva. Verutė manęs nepamir
šo....” — rodos dainavo jai pa
vasaris. Bet motiniškas rūpes
tis valandėlei aptemdė šį džiau
gsmą. “Bet kam gi ji save 
skriaudžia siųsdama tokią bran
gią dovaną. Verčiau būtų sau 
pasilikusi. Ir kam gi ji prašė 
jos vaistų?.... Prašysiu Petro, 
teparašo jai. kad man nieko ne
reikia. Kam tie vaistai, kam 
jie?.... Dar diena, kita, ir pasi 
baigs viskas. Kam rūpesčio už
duoti?.... Jei Dievas nebūtų at
ėmęs regėjimo, dar jai galė
čiau kuo nors padėti, o da
bar...” — ji persižegnojo ir 
skubiai ėmė kalbėti rožančių.

Saulės spinduliai švelniai 
glamonėjo aklos senelės veidą, 
gyslėtas rankas ir jai rodėsi, 
kad tai Verutė ją apgaubė 
švelnaus šilko audeklu. O kai 
vėjas lengvai sušiaušė šarmo
tus plaukus, ji vaizdavosi, kad 
tai dukters rankos glosto jos 
galvą.

RUSAI senu papročiu dega žvakes prie ikonos. Maskvoje bažnyčiose žmo
nių gausiu. Pačiu bažnyčių, sakoma, esą apie 55, o vjsoje Sovietų Sąjun
goje apie 20 tūkstančiu parapijų. Apytikriom žiniom y,a vienas katalikų 
arkivyskupas ir septyni vyskupai.

Uniformos ir ordinai taip pat 
grižo

Senosios Rusijos karininkų 
uniformos grąžintos ir dar pa
blizgintos, antpečiai praplėsti, 
ordinų dar daugiau prisagstyta. 
Atsirado gausybė naujų ordinų: 
nusipelniusiųjų ‘karžygių’ — 
partiečių, menininkų, mokytojų 
melžėjų, šėrikų.... Ordinus ne
šioja ir moterys ant paprastų 
bliuzelių arba ir ant rubaškos, 
vatinuko....

Mokinių uniformos, kaip ra
šo minėtas Heinz Schewe, nie
ku nesiskiria nuo caristinių: 
berniukų — melsvai pilkos, 
mergaičių — juosvos su bal
tais žiursteliais. Tiktai pione- 
riem (partiniam jaunimui) priri
šti raudoni kaklaryšiai—revo
liucijos palikęs priedas.

Kremliuje, Jurgio salėje, iš 
caristinių laikų palikti genero
lų portretai su puošniais rūbais 
ir ordinais. Kai nustebęs vokie
tis žurnalistas paklausė, kodėl 
tos “caristinės liekanos’ neiš
metė, nes ji nesiderina su re
voliucijos dvasia, tai Nikita 
Chruščiovas paaiškino viešai: 
‘Savo laiku jie buvo geri liau
dies patriotai’. O kiek tų pat
riotų revoliucijos pradžioje iš

MAŽAMEČIAI kadetai uniformoje.

žudė? Portretų galima buvo ir 
nenaikinti: jie kabojo uždara
me Kremliuje. Dabar kai ku
rios Kremliaus salės, paverstos 
muziejumi, leidžiamos lankyti.
Batus valo moterys ir mašinos

Valyti kitam batus seniau 
reiškė “kapitalistinį, žeminan
tį žmogų paprotį’. Dabar So
vietų Rusijos miestai “apsikrė
tė’ tuo amatu, nes reikia gi 
prieš užsieniečius neatrodyti 
apšepusiais. Batų valytojų da
bar užtinki Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Charkove, Mins
ke, Smolenske. Dažniausiai va
lo moterys už du rublius. Yra 
ir batam valyti mašinų. Įkiši 
koją purviną, o ištrauki nubliz
gintą. Tai ‘komunistinės staty
bos” laimėjimas!

Giriamasi ir kitu laimėjimu 
— televizijos aparatais. Kiek 
jų yra, sunku pasakyti. Stiebai 
kartais matomi ant butų kolo- 
ntų ir atskirų namų. Tik toji 
technikos pažanga nevisada de
rinasi su apšiapusiu gyvena
muoju namu. Kad užsienietis 
būtų tikras, jog televizijos apa
ratai Sovietų Sąjungoje plačiai 
naudojami, tai jie sustatyti 
viešbučių kambariuose. Chruš-

(Nukelta į t psl.)
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»« Nuo Nemuo pakrančių ligi Newarko

Kun. Petro Totoraičio sidabrinė sukaktis

Birželio 21 Newarko lietuvių 
parapijoje kun. Petras Aloyzas 
Totoraitis švenčia savo kunigy
stės sidabrinį jubiliejų. Jam 
specialų palaiminimą per kardi
nolą Tardini atsiuntė popie
žius .Jonas XXIII Sveikinimai 
gauti iš vysk. V. Padolskio ir 
vysk. V. Brizgio. Jubilijatas lai
kys iškilmingą sumą Newarke, 
po to bus parapiečių suruoštas 
priėmimas.

Kun. P. Totoraičio gyveni
mas yrą susijęs su karo var
gais ir lietuvio tremtinio rūpes
čiais. Net kunigo šventimus jis 
1934 yra gavęs iš Vilkaviškio 
vysk, koadjutoriaus Mečislovo 
Reino, kuris po antrojo pa
saulinio karo bolševikų nukan
kintas Sibire. Ten pat, kaip kan
kinė, 1953 mirė jo motina Elž
bieta, 
kun. 
nors 
1944
prievarta išvežtas į Vokietiją, 
kame apie 3 mėn. gavo kasti 
apkasus, štai kas neišdildomai 
įsirėžė kun. Petro sąmonėje? 
šaltais rytais ant vargo altoriaus 
lietuviams darbo draugams be 
jokių liturginių rūbų laikydavo 
mišias, tvarto ar kluono kam
pe, kame užrakyti buvo miego
ję. Žmonės verkadavo, kunigas 
ašarodavo ....Dėl to dabar kun. 
P. Totoraitis tas valandas pri
simena gyviau, nei 1945 bom
bardavimą Brandenburge, kur 
užmušta 10 tūkstančių, tarp jų 
tuzinas jo parapiečių, pagaliau 
jis pats pogrindyje užverstas 
žemėmis pusgyvis išbuvo 13 
valandų.

Ten kentėjo ir nevienas 
Petro giminių. Jis pats, 
buvo pasiryžęs nebėgti, 
spalio 11 vokiečių buvo

Jubiliatas gimė 1909 birželio 
21 Burkių kaime, Kidulių vals
čiuje, vadinasi, prie Prūsijos 
sienos Suvalkijos šone prie Ne
muno. Jisai buvo vienas iš 14 
vaikų šeimoje. Petras ir dabar 
jaudinasi, prisimindamas švel
naus būdo motiną. Mokėsi Jur
barko ‘Saulės’ gimna^joje, ku
rios rusišką versiją prieš pir
mą pasaulinį karą teko lankyti 
šių eilučių autoriui. Į Vilkaviš
kio kunigų seminariją įstojo 
1928. Įšventintas buvo vikaru 
asistentu Pakuonyje, Plokščiuo
se (autoriaus gimtinė!), Leipa
lingyje ir Pilviškiuose. 1941-44 
klebonavo Gudlaukyje (netoli 
Šakių), tiesą sakant, čia įsteigė 
naują parapiją. 1943 mūrinei 
bažnyčiai kertinį akmenį pašve 
tino vysk. V. Padolskis. Bet ka
ro audra neleido baigti Dievo 
namų ir patį kleboną išbloškė 
iš tėvynės.

Vokietijoje dar karo metu 
kun. Petras Totoraitis laikė pa
maldas lietuviams ir vengrų ka
riams. Nugalėjus Hitlerį, mū
sų jubiliatas buvo lietuvių 
tremtinių klebonu ir jų gimna
zijų kapelionu Uchtėje, paskui 
Wehnen netoli Oldenburgo. 
1950 atvyko į Ameriką ir kele
tą mėnesių pragyveno Manches- 
ter, Conn., pas gerąją giminai
tę Kunigundą Bastienę, kuri 
buvo jo kvietimo sponsorė. Pas
kui tremtinių kunigų prietelis 
prel. Ig. Kelmelis kunigą Pet
rą pakvietė asistentu pas save 
į Netvarką, į šv. Trejybės para
piją. Čia, dirbdamas sielų išga-

nymo ir lietuviškumo dirvoje, 
kun. Petras sulaukė savo sida
brinio jubiliejaus.

Čia rašantis jaučia pareigą ir 
didelį malonumą paminėti ku
nigą, kuris yra kilęs drauge su 
juo iš tos pačios apylinkės ir 
gyvenęs tose pačiose vietose, 
pagaliau, su juo bendravęs 
Plokščiuose.

Tegul Dievo galybė ir malo
nė apsupa kunige Petrai, Kris
taus vynuogyną, kame Tu dir
bi ir meldiesi!

Kun. J. Matusas KUN. PETRAS TOTORAITIS

7 ben- 
ir pri- 
intenci-

mokslo
12.

Komp. Jeronimo Kačinsko kūriniai 
per Bostono universiteto radiją

TELEVIZORIAI ant sukiužusio stogo

Bostono universiteto muzikos 
katedros vedėjas Wolfers, gi
męs Liepojoje, ir Nikolaj Slo- 
nimski, muzikos teoretikas bei 
kritikas, parašęs kelis veikalus 
apie muziką, gegužės 27 supa
žindino amerikiečių visuomenę 
su kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko asmeniu ir kūryba, duo
dami pasikalbėjimą su juo ir 
jo kūrybos pavyzdžių.

Mūsų kompozitorius kalbėjo 
apie savo studijas Klaipėdoje ir 
Prahoje pas žymųjį modernio
sios muzikos pradininką Habą, 
kurį, pasirodė, pažįstąs ir N. 
Slonimski. Kaba galįs ir dabar 
kurti ketvirtatoninės muzikos, 
nesąs varžomas. Toliau J. Ka
činskas nusakė savo kelią Ame
rikon, Bostonan, kur dirbda
mas vargoninko darbą, jis turįs 
pakankamai laiko ir komponuo
ti. Tik sunku gauti progą sa
vo kūrinius atlikti. Lietuvoje su
kurta jo muzika yra žuvusi; ką 
turįs — čia sukurta.

Buvo paskambintas 4 dalių, 
pianino kūrinys “Atspindžiai’, 
turįs panašumo su suita. Skam
bino pianistas Vieton Griffeth, 
iš Portland, Oregon.

S. Slonimski pasisakė nuste
bintas tuo veikalu, kurio auto
riaus vardas jam lig tol buvęs 
visai nežinomas; jam padaręs

didelį įspūdį dalyko melodin
gumas. Bandydamas aptarti šį 
kūrinį kaip neoromantišką, jis 
randąs, kad autorius turįs vi
sai savitą muzikinę kalbą, ge
rai organizuojąs kūrinį, kuris 
esąs grynai pianistinis, nepro- 
graminis, sukeliąs nuotaiką, pa
rašytas tikrai mūsų laiko dva
sioje, Wolfers laiko kūrinį la
bai originalų, kokio jis niekad 
nesąs girdėjęs: 
puikus dalykas, 
lūs:

‘Visai naujas 
didžiai origina-

Žinios iš Pittsburgho
Šv. Kazimiero parapija

Aukštesniąją šv. Kazimiero 
mokyklą birželio 7 baigė 34 
mokiniai. Prel. Carl Hensler, 
iš šv. Jurgio parapijos, pasakė 
kalbą, kun. Maghus J. Kazė
nas, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, įteikė diplomus, kun. 
VI. Karavickas atlaikė pamal
das.

Kun. Magnus J. Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
birželio 7 atšventė 46 metų ku
nigystės sukaktį.

Vyčių kuopa birželio 
drai dalyvavo sumoje 

. ėmė komuniją klebono 
ja.

Parapijos mokykloje 
metai baigėsi birželio

§v. Kazimiero parapijos geri 
parapiečiai Mr. ir Mrs. J. Keefe 
šeima persikėlė iš South Sides 
į Brownsville Td., Brentvvood, 
Pa. Jie ir toliau priklausys šv. 
Kazimiero parapijai.

Katerina Petruškevičienė bu
vo palaidota iš šv. Kazimiero 
bažnyčios birželio 6.

Kun. Juozas Girdis, kuris 
vikaravo šv. Juozapo parapi
joje Natrona, Pa., birželio 3 
paskirtas klebonu į šv. Vincen
to parapiją Esplene. Šv. Vin
cento parapiją prarado savo 
darbštų ir uolų kleboną kun. 
Povilą Lunskį, kuris serga šir
dies liga. Jis gydosi West Penn 
ligoninėje Pittsburgh, Pa. Per 
aštuonis mėnesius jį pavadavo 
kun. Paskalis, O.F.M.

Kun. W.C. Karaveckas
duotas simfo-

Lento”, ramios
‘Toliau buvo 

ninis dalykas “ 
lyrinės nuotaikos, atliktas Bro- 
cktono simfoninio orkestro, 
kaip amerikiečių muzikų čia 
pat dabar pareikšta: labai mo
dernios harmonijos, eufoniš- 
kas. vengiąs sutirštintų disonan 
sų, bet juos išskirstas.

“Ar visai jūsų kūrybai būdin
ga šita rami, reflektuojanti nuo
taika?” — klausė Wolfers. — 
“Kituose kūriniuose yra daugi 
dramatizmo, pavyzdžiui ‘Atpir
kimo misterijoj’.

Muzikologas N. Slonimski to
liau entuziastiškai pareiškė: 
‘Jūs pirmos eilės kompozito
rius!” — Labai džiaugiamės, 
kad mūsų muzikas pamažu, bet 
tvirtai žengia į amerikiečių mu
zikos gyvenimą. V. K. KUN. POVILAS LUNSKIS

Padekite užbaigti pranciškonų 
gimnazijos statybą ir ją išlaikyti
Pagrindiniai gimnazijos pastatai jau baigti, bet jai dar 

trūksta koplyčios ir sporto sales. Dabartine koplyčia lai
kinai įrengta viename miegamajame, dėl to padidėjus mo
kinių skaičiui neturėsime koplyčias, o sporto salės būtinai 
reikia tiek sportui, tiek kultūriniams parengimams. Koply
čios ir sporto salės statybai jau yra ruošiami planai ir vėl 
atidaromas fondas, su visomis ankstyvesnėmis statybos 
fondo narių privilegijomis. Papildoma tik tiek, kad atskiri 
fundatoriai gali savo vardu įtaisyti altorių, suolus, langus, 
duris, klausyklas, vargonus, įrengti zakristiją ir pan.

Mokyklos išlaikymui taip pat neužtenka mokesčio už 
mokslą, dėl to kad norintieji būti pranciškonais dažniau
siai yra neturtingi, tada reikia iš geradarių fondo juos 
leisti į mokslą. Daugelis geraširdžių lietuvių tam tikslui 
aukoja ir jiems už tai tanu nuoširdų ačiū? bet didesnių 
aukų paskirti negali dėl to, kad patys nėra užsitikrinę savo 
ateities. Tokie asmenys mūsų mažesniąją seminariją gali 
paremti darydami savo testamentus, užrašydami St. aii- 
thony’s High School, Kennebunkport, Me. tam tikrą sumą 
pinigų. Tokiu būdu padėsite musų gimnazijai, kuri yra 
kartu ir mūsų mažesnioji seminarija, gyvuoti ir ateityje, 
o nukeliavusius amžinybėn lydės mokinių ir vienuolių mal
dos, gi Jūsų vardai, įrašyti bronzinėje lentoje, liudys apie 
Jūsų dosnumą šiai įstaigai.

Aukokite statybos fondui!
Prisiminkite testamentuose!

TĖV. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Pranciškonų Provincijolas
Franciscan Fathers
Kennebunkport, Maine

Norite geros—meniškos fotografijos J
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų,

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan St., Kidgewood, Brooklyn, N. Y. = 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

REVOLIUCIJA GENDA IŠ APAČIOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

čiovas yra pažadėjęs, kad 1965 
metais tarp Lietuvos Brastos 
ir Vladivostoko bus 500 televi
zijos stočių. Duosis matyti!

Taupo ir lenktyniuoja

Maskvoje vokiečių žurnalis-

gyvenimo bent tose srityse, 
kur bolševikinė ideologija ne
nukenčia. Revoliucijos kvailybė 
taisoma iš apačios. Kada nors 
prieis prie pačios viršūnės, iš
laisvinant žmones iš idijotų 
siekimo visiem viską diktuoti.

GRADUANTŲ IŠLEISTUVĖS MARIANAPOLIO KOLEGIJOJ
Marianapolio kolegija moks

lo metus baigė birželio 7, sek
madienį, diplomų dalinimo iš
kilmėm. Iš ryto studentų kop
lyčioje mišias atlaikė pats ma
rijonų provincijolas kun. Jo
nas Jančius, MIC, asistuojamas 
marijonų 
somaičio, 
Eduardo 
lą pasakė
MIC, kuris prieš 25 metus pats 
baigė Marianapolio koleg. Gra- 
duantai kartu su savo tėvais ir 
kitais šeimos nariais priėmė ko
muniją. Po pamaldų buvo ben
dri pietūs.

Iškilmingas aktas 
popiet įvyko atvirame ore.

kunigų Eduardo Ak- 
Stanislovo Saplio ir 
Vičkausko. Pamoks- 
kun. Vincas Parulis.

THOMPSON, CONN.

Maršui begrojant ir nešant vė
liavas, iš rūmų išėjo eisena, 
kurioje dalyvavo graduantai, 
mokytojai ir garbingieji sve
čiai — Norvvicho vysk. Ber
nard J. Flanagan, provincijo
las T. Jonas Jančius. prel. St. 
Orange ir Connecticut guber
natoriaus pavaduotojas John 
N. Dempsey. Iškilmes pradėjo 
ilgametis Marianapolio mokyk
los mokytojas Jonas Kundrata- 
vičius, pristatydamas vienuoly
no viršininką kun. Juozą Dam
brauską, MIC, kuris sveikino 
baigusius ir ragino Marianapo-

kalbėjo graduantas Peter G. 
Reibold. Pagrindinę kalbą pa
sakė gubernatoriaus pavaduoto
jas John N. Dempsey, arti
mas Marianapolio bičiulis.

Diplomus išdalino
Nonvicho vysk. Bernard J. 

Flanagan, kuriam graduantus 
pristatinėjo Marianapolio kole
gijos direktorius kun. Jonas 
Petrauskas, MIC. Diplomus iš
dalinus, graduantų vardu Jo
nas Milius padėkojo tėvam ma
rijonam, mokytojam, tėvam ir 
visiem, kurie padėjo jiem mok
slą išeiti. Kun. J. Petraukas, 
M.I.C., kolegijos direktoriuss 
linkėjo ištikimai ir tvirtai lai
kytis krikščioniškųjų gyvenimo

g . I
Lietuvos Vyčių Radijo Programa | 

čj Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

Q KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
(į Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu g 
p KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA I

| BRADDOCK, PA. 1

I
 Lietuvių Radijo Valandos Programa 

perduodama sekmadieniais
VVHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass. i

Kiekvieną, sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką [ 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite j 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — Lithuanian Radio Hour, 50 Cot- i 
žage St, Norwood, Mass. Skyriai: Lithuanian Fumiture Co. — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.0.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei., 187 Webster Avė., cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; Kirkianti 7-8533.

tui krito į akį eilės žmonių prie 
taupymo kasų. Maskvoje 8 mi
lijonam gyventojų jų esą apie 
500. Didžiose aikštėse žibsi ki
rilicomis išrašyti ir apšviesti ska
tinimai: ‘Piliečiai, taupykite!’ 
Kai nebe vieną kartą žmonių 
santaupos buvo valstybei nusa
vintos arba rublis nuvertintas, 
tai to taupymo tikri užkulisiai 
neaiškūs. Žurnalistui nepavyko 
patirti, ar čia yra laisva valia 
ar kokie griežti potvarkiai.

Prie Maskvos yra hipodro
mas arklių lenktynėm. Jos ga
na gausiai lankomos tris kar
tus į savaitę. Galima ir susila- 
žyti. Žmonės seka ir tą ‘bur
žuazinį paprotį’, tačiau “Kom- 
somolskaja Pravda’ rašė, kad 
tai negeras sportas pinigam 
švaistyti. Kodėl neuždraudžia?

Tos smulkmenos rodo, kad 
nėra jau taip lengva tik drau
dimais žmones valdyti. Prasi
veržia noras laisvesnio, pramo
ginio, kitiem kraštam panašaus

lio nepamiršti. Klasės(S.) po saulėtu ir giedriu dangumi.

MADŲ PARODA Ma»kvoje. žiūrovės visos moterys, kurių vyrai uždirba per menesį 10.000 
rublių. Tik ii klase gali pirkti drabužius ir už vyrižką palų mokėti 2500 rublių.

vardu principų ir savo siekimų.
Paskutinį žodį tarė vysk. Ber 

nard J. Flanagan, pagyręs tė
vus, kurie savo pasiaukojimu 
suteikė vaikam galimybę to
liau mokytis, o graduantus ra
gino būti pasiruošus gyvenime 
sutikti visokių kliūčių, kurios te 
galį būti įveiktos tik šventu ti
kėjimu ir ryžtumu.

Po iškilmių vienuolyno kop
lyčioje vysk. Bernard J. Flana
gan suteikė palaiminimą Švenč. 
Sakramentu. Graduantai ir jų 
tėvai bei svečiai skirstėsi su 
giliais Įspūdžiais, kurie ilgam 
paliks jų atmintyje. K.V.Mž.

Slcphen B rėdės J r.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

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

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKĘS
TrnąniiiiT--j- ir rir.~~r----- -‘?~i —
—----- 1 -r i ----- t -if c-r -w rr

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass.

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

47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209



GERIAUSIA

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAIBrangūs bendradarbiai ir rėmėjai THOMPSON, CONN.

Kur vasaroti?

vasarojimui
šienės NIDOJE Cape Code.

Box 126 Thompson, Conn.
Telefonas:

Putnam, VAlnut 3-2836 
i" '(Nukelta į 6 psl.)

ATOSTOGOS
MAINE

Prašome iŠ anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu

Birželio 7 Brooklyno šešta
dieninė Maironio mokykla už
baigė savo devintuosius moks
lo metus, išleisdama šeštąją a- 
biturientų laidą.

Baigimo iškilmės įvyko Ap
reiškimo parapijos salėje 4 v.

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

Nepaveluokite užsisakyti kam
barius šiuo adresu: Valerija 
Norvaišienė, P.O. Box 367, W. 
Hyannisport (Centerville Avė.) 
Cape Cod, Mass.

BROOKLYNO Maironio Sežtadieninės mokyklos abiturientai. Nuotr. V Maželio.

kėlė jo uolumą ruošiant atei- 
tininkiškas stovyklas rytiniame 
Amerikos pakraštyje. Jo min
tis yra ir šioje sodyboje suda
ryti ateitininkam užuovėjos

ramumos, tinkamiausia vieta

Dar daugiau Lietuvą primi
nė Kazys Mockus, sveikinęs 
sukaktuvininką kun. V. Martin- 
kų. Priminė jo ryšį su .ateitinin
kais nuo jaunų dienų, darbą 
parapijose, statyba Židikuose

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasilsėti į atostogų kraštų Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Po didelės audros, kuri bir
želio 6 paūžė pro Bostono 
apylinkes su bangiu lietum ir 
kruša, sekmadienio rytas, bir
želio 7, išaušo vėsus, bet skaid
rus. Paskui visai įdienojo ir į- 
šilo. Kas būkštavo toliau išvyk
ti, apsiriko, ypač Bostono atei
tininkai sendraugiai su šeimom. 
Piminijikas dr. Petras Kaladė 
buvo visus kvietęs rinktis | 
Provįdence, R.L, arba dar tik
riau — to miesto pakraštį, kur 
kun. Vaclovas Martinkus, aukš
tas, judrus ir dainingas žemai
tis, turi savo kaimietišką sody
bą. čia ir susirinko kelios de
šimtys Bostono, Brocktono, 
Worcesterio ir Putnamo sen
draugių ir jų svečių prisiminti 
kun. V. Martinkaus 50 metų su
kakties. Kitais metais jam su
eina taip pat 25 metai kunigys-

rie savo ruožtu įteikė gražias 
dovanas mokyklos vedėjai E. 
Ruzgienei, auklėtojui kun. J. 
Pakalniškiui ir mokytojai Jo
cienei.

Po iškilmingos dalies buvo 
meninė programa, kurią atliko

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS

Ką iš jų išgirsite — tai ne
bus pasaka, tai bus tikri fak-

iš naudoj imu; 5. politinėje

— Aldona Krikščiūnaitė — 
Šmulkštienė, iš Chicagos, bir
želio 11 išskrido trijų mėnesių 
atostogoms į Vokietiją, kur jos 
vyras dr. Vincas šulkštys, jr., 
studijuoja mediciną. Aldona 
šmulkštienė mokytojauja York 
vidurinėje mokykloje Elmhur- 
st, UI., dėsto vokiečių kalbą.

jūs remiate su tuo pačiu duos- 
numu ir didžiadvasiškumu, kaip 
parodė praėjusi šventė. Iš tų 
uždavinių šiuo metu aktua
liausias yra senelių ligoninė 
(Nursing Home) mūsų lietu- 

jūsų uolų, džiaugsmingą darbą, viams.
mintimi perbėgant to darbo

šventės — seimo. Prisiminus

— Petras Dabašinskas, 89 
metų amžiaus, gyvenęs Wauke- 
gan, III., mirė birželio 11. Pa
laidotas iš šv. Baltramiejaus

. . . . ... ,. Visiems seimetaip gausius vaisius, o sirdis 
kartoja nuoširdžiausią ačiū.

Rodos taip neseniai mūsų 
sodyboje skambėjo kalbos, 
sveikinimai ir rezoliucijos, jau 
kelios savaitės praėjo nuo tos 
džiugios, mūsų bendradarbių

Vasarvietė veikia nuo birže
lio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Maistas ir kambarys asmeniui 
35 dol. savaitei.

kykloje buvo 104 mokiniai ir 
11 mokytojų, šiais metais mo
kyklą baigė 9 abiturientai, ku-

suko mažas takelis.
Gerajam Dievui ir jums kaip 

tik ir esame daugiausia dėkin
gos už šiuos Viešpaties namus. 
Jie buvo pastatyti jūsų duos- 
numu ir pastangomis, ką amži
nai liudys Garbės Fundatorių 
ir Fundatorių lenta ir Aukso 
Knyga. Ir todėl kiekviena toj 
koplyčioj sukalbėta malda, tam 
tikra prasme, bus jums nuola
tinė ir nesiliaujanti padėka.

Adresas:
J. PAKNYS.

Į dėdės laidotuves buvo nuvy
kęs kun. V. Dabušis, Darbinin
ko redaktorius.

mo”— gaivinančio alaus, o pa
skui ir pietų.

Vaišės ne pagal čionykštį 
paprotį

šiame krašte paprastai ruo
šiamas pagerbimas sukaktuvi
ninkui. Kun. V. Matinkus pada
rė atvirkščiai: jis pats vaišino 
ir sotino susėdusius už stalų 
saliukėje.padarytoje iš garažo 
Skanius pietus padėjo jam pa
ruošti“ P35 ii sustoję Paulaus
kai—Antanas ir Ieva, tik prieš 
tris savaites atvykę iš Anglijos. 
Tėvam dar talkino jų duktė 
Birutė ir sūnus Antanas. Devy
nerius metus išgyveno Angli
joje, bet nesuanglėjo. Kita dar 
pora “svetimšalių” buvo muz. 
Vytautas Kerbelis su žmona, 
neperseniausiai atsikėlę iš Mon- 
trealio, Kanados. Kun. V. Mar
tinkus, rodydamas dvejus na
mus (vieni biagiami naujai sta
tyti ir įrengti), kalbėjo: “Pra- 
šomepranešti: čia galį sustoti 
visi, kas kurdinasi Amerikoje; 
Providence reikia daugiau lie
tuviu.’

parapijos bažnyčios birželio 15. 
Paliko nuliūdę sesuo Domicėlė, 
sūnūs Jurgis ir Leonardas, dūk 
terys Ona ir Marija, o taip pat 
žentai ir * marčios bei anūkai.

nepamiršti, kad ‘ši dirva buvo 
ir bus sHdi, apsupta didelių pa
vojų, dėl to generalinį tautos 
auklėtojų štabą reikėtų laikyti 
saugesnėje vietoje, o tie, ku
rie eina į politiką, turi susirū
pinti švarinimu mūsų politinių 
aparatų nuo kai kurių mums 
patiems kenksmingų elemen
tų’. Lietuvoje (1939) turėta ar
ti 10,000 moksleivių, apie 800 
studentų ir per 300 organizuo
tų sendraugių. Dabar (1959) yra 
700 sendraugių, 230 studentų 
ir per 500 moksleivių.
Pakitusios padėties problemos 

Toliau prelegentas nurodė, 
kad ne vien sendraugius atei
tininkus, bet ir apskritai vyres
nės kartos lietuvius veikia trem 
ties nelemtis, jėgų decentrali- 

kampelį. Bostono sendraugių zacija ir žmogiškosios prigim- 
vardu sukaktuvininkui įteiktas ties dualizmas. Tėvynės nete- 

tenkintas šeimininkas, pakvie- žemaičio prof. Igno Končiaus kęs svetur linkęs savyje užsi
tęs svečius prie “kitokio žaidi- drožinių albumas.

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

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

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

klebonas kuh. J. Vaitekūnas. 
Lietuviškai giedojo choras ir 
pamaldose dalyvavusieji.

Automobiliai rieda gatvių 
vingiais

Po pamaldų virtinė automo
bilių, sekusių kun. V. Martin
kaus mašiną, ritosi vingiuotom 
gatvėm linkui Johnston, R.L 
Vadovui, rasi, prisiminė, kaip 
kitada paskui jį sekė ateitinin
kų jaunimo žinginė, kada eks- 
kursavo po Lietuvos kaimus. 
Dabar sekė pagyvenęs senimas. 
Kai kurie buvo tiesiai atsiradę . sunkiais okupacijos laikais. Iš- 
prie kun. V. Martinkaus .sody
bos. Sėdėjo medžių pavėsyje 
prie šviežiai nupjauto šieno, 
kurį netruko išdraikyti atsivež
tas “jaunasis prieauglis”. “Aš 
taip ir žinojau, kad jiem rei
kės to žaidimo” — juokavo pa-

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir

— Kun VHd. Dabušis, A L. 
R. Katalikų Federacijos Cent
ro Valdybos dvasios vadas prel. 
J. Balkūnas, Jaunimo Stovyklos 
direktorių tarybos pirmininkui 
dr. Ad. Damušiui prašant, pa
skyrė ALRKF Jaunimo Stovyk- 

Dabar prieš mūsų akis sto- los Dainava direktorių tarybo- 
jasi nauji uždaviniai, kuriuos je dvasios vadu.

Sendraugiai praeityje ir - 
dabartyje

Ateitininkų Federacijos va
das S. Sužiedėlis, pasveikinęs 
sukaktuvininką, toliau kalbėjo 
apie ateitininkus sendraugius 
ryšium su 40 metų jų sukakti
mi. Sendraugius organizuoti 
mintis buvo iškelta 1919 metų 
ateitininkų konferencijoje 
Tam reikalui sudaryta komisi
ja iš kun. M. Krupavičiaus, 
kun. M. Merkelio ir Ed. Mise
vičiaus. Ilgamečių sendraugių 
primininku buvo kun. P. Biels- 
kus, prezidento kanceliarijos 
viršininkas, o susirinkimai daž
niausiai buvo daromi pas kun. 
P. Dogelį, Kauno katedros vi- 
ceprepozitą. Sendraugių Sąjun
gos statutas priimtas 1927 Pa
langos konferencijoje, tačiau 
tiktai 1935 kongrese Telšiuose 
pirmą kartą oficialiai aptarti 
sąjungos uždaviniai. Ateitinin
kų veikloje visą laiką persvėrė 
jaunimas; iš jo gretų išėjusie
ji apsnūsdavo. Tai pastebėjo ir 
popiežiaus nuncijus Ričardo 
Bartoloni 1930 metų kongrese. 
Gana konkrečius uždavinius 
sendraugiam buvo nurodęs 
kun. Fabijonas Kemėšis dar 
1925 metais. Jisai siūlė: 1. re
liginėje srityje — kurti ir pa
laikyti naudingus papročius, 
stiprinti viduomenėje religinę 
nuotaiką, pasireikšti tinkama 
savo tikėjimo praktika; 2. pro
fesinėje — duoti tautai nau
ją tipą sąžiningo, darbštaus, at- 
sidavusio savo darbui ir tautai 
profesionalo, žmonių tarno ir 
bičiulio; 3. kultūrinėje — siek
ti gilesnio turinio ir veiklesnio 
reiškimosi kūrybiniu darbu, 
nors tasai darbas nebus dėkin
gai atlyginamas; 4. ekonominė
je — naujinti Kristaus dvasio
je ekonominius socialinius san
tykius, nes ateitininkas negali 

Pietum pasibaigus, pirm. dr. susitaikyti su “neteisingumu ir 
P. Kaladė pranešė, kad tuojau 
prasideda susirinkimas dviejų 
sesijų: viena pastogėje ir vie
na po medžiu. Pirmąją susirin
kimo dalį pradėjo jautriu, jaus
mingu žodžiu apie principingu
mą ir idealizmą, nurodyda
mas reikalą eiti moderniųjų 
šventųjų keliu. Prisiminti ir 
Lietuvos kankiniai.

Sausi pušynai čia pat atviras 
Atlantas, šiltas Golfo srovės 
vanduo, geriausias paplūdimis,

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogu* Ir 
informacija* su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
163? Broad Street 
Hartford, Con»^

Sąžiningas patarnavimai___

tėvai. Gaila, kad šia lietuvy
bės tvirtove mažai domisi pla
tesnė Brooklyno lietuvių visuo
menė. O kad ši mokykla yra 
tvirtovė, ne vienas dalyvis ga
lėjo įsitikinti, girdėdamas ma
žus vaikučius deklamuojant 

p.p. Pirmiausia buvo pagerbti Įvairių klasių mokiniai, prade- ‘Kur banguoja Nemulėlis’ (D. 
atskirų klasių geriausi moki- dant abituriente E. Matulaity- Levickytė, I skyr.), “Kur bėga 
niai, įteikiant jiems dovanas, te, kuri paskaitė savo geriausiai Šešupė’ (M. Sandanavičiūtė, 
Prie brandos atestato buvo pri- paprašyta baigiamųjų egzaminų VI skyr.) ir k.
dėta gausių dovanų knygomis, rašomąjį darbą ‘Maironio liri- Po programos buvo šokiai, 

įžanginę kalbą pasakė* šios ka’, baigiant 1 klasės Rasa Na- kuriems grojo Romo Butrimo 
mokyklos vedėja E. Ruzgienė, vickaitė ir Antanu Žukausku su orkestras.
sveikinimo kalbas abiturien- ‘Mano sodelis’ įscenizavimu.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

NAUJĄJĄ PALANGĄ
į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
nemažas lietuvių skaičius atvykstant va
saroti.

Pasiteiraukite pas vasaroju
sius d-rės Valerijos Norvai-

naujuose - namuose moderniai 
įrengti kambariai, puikus, įvai
rus ir gausus maistas — -tai 
tik dalis tų malonių apystovų, 
kurios sudaro tikro poilsio ir 
gerų nuotaikų sąlygas NIDOJE

' — Lietuvos vyfiy metinis" 
46-šis seimas šiemet įvyksta 
Detroite rugpiūčio 19-23. Sei- ' 
mu rūpinasi Detroito vyčiai, 
vadovaujant Robertui S. Bortai 
Jo vardu galima iš anksto siųs
ti sveikinimus ir aukas. Adre
sas: 7619 Calhoun, Dearbora, 
Mich.
• — Rima Grudzinskaitė — 
Gudaitienė, baigusi St. Joseph’s 
kolegiją Ohio valstybėje., to-.. 
liau tęsė mokslus New Yorko 
universitete, kuriame gavo ma 
gistrės laipsnį įmonės adminis
tracijos srityje, šiuo metu ji 
vadovauja algų ir mokesčių 
skyriui Haskins and Sėlis ben
drovėje New Yorke.
— Ričardo Kontrimo ir Rai
mondos Binkytės sutuoktuvės į- 
įvyksta šv. Andriejaus bažnyčio
je, Philadelphijoje, birželio 27, 
šeštadienį, 11. vai. Abu jaunie
ji yra veiklūs ateitininkai.

— Marianapolio kolegijos lei- 
žiamam laikraštyje ‘Golden 
Knight” plačiai aprašytos šių 
metų mokslo baigimo iškilmės. 
Sudėti atvaizdai graduantų, mo
kyklos vadovybės ir garbingų 
svečių, dalyvavusių iškilmėse. 
Mokyklos laikraščio, kuris pra
dėtas leisti tik šiais mokslo me
tais, išėjo 4 numeriai. Redaguo
ja patys mokiniai.

Pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje

Sąskrydis prasidėjo pamaldo
mis 10:30 vai. lietuvių parapi
jos šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Šventoriuje jau vaikščiojo nu
šilęs, bet dar gražiai ir jaunai 
atrodąs klebonas kun. Jonas 
Vaitekūnas — tas pats, kurį iš 
Nepriklausomos Lietuvos išpra
šė tautininkai už kritikos žodį, 
kai buvo parvykęs gimtojo kraš
to lankyti. Klebonas tai prisi
mena ir kartais pajuokauja: 
“Gerai padarė, nes tuoj užklupo 
karas; rasi, būčiau naciam ar 
bolševikam į rankas patekęs”. 
Klebonas nuoširdžiai spaudė 
svečiam rankas, sveikino ir 
kvietė į bažnyčią.

Mišias aukojo sukaktuvinin
kas kun. V. Martinkus, pasa
kęs ir pamokslą Evangelijos 
tema: apie prapuolusiąją avį ir kun. Vaclovas martinkus 
drachmą. Ragino atkreipti aki ...... ..
į tuos, kurie gali Dievui prapul- žemaičiui žemaitiška dovana 
ti; reikia eiti jų ieškoti — apaš- 

Dar kartą teko įsitikinti, ko- talau.U- P» pamaldų palaimini- 
tams pasakė Apreiškimo parapi- Programa, kaip visada, būna kį didelį lietuvybės išlaikymo Svenc- ^^ramen u su e 
jos klebonas kun. N. Pakalnis, paruošta rūpestingai ir paliko darbą atlieka ši mokykla su sa- 
LB New Yorko apygardos pir- gilaus įspūdžio ne tik vaikams, vo patyrusia vedėja E. Ruzgie- 
mininks J. Šlepetys, abiturien- bet ir suaugusiems. ne ir senais daug praktikos tū
tų buvęs auklėtojas kun. J. Pa- Publiką sudarė daugiausiai rinčiais pedagogais.
kalniškis ir k. mokyklinio amžiaus vaikai ir jų Dalyvis

Praeitais mokslo metais mo- > ... . ■ ------- ------ ■ - ■ . ■

dalyva
vusiems —• rėmėjų senajai ir 
naujajai valdybai, skyrių bei 

Dar ne taip seniai gražūs kolonijų valdyboms, visiems 
mergaičių pensijonato namai dalyviams, svečiams bei tiems, 
buvo tik pilkas negyvenamas kurie tik iš tolo prie šios šven- 
tvartas, o ten, kur dabar stovi tės prisidėjo malda ar auka, ta- 
didinga Marijos šventovė, ri- name nuoširdų, nuoširdų ačiū, 
kiavosi medžiai, pro kuriuos _r. x ,Viešpats Dievas jūsų darbą 

ir auką šimteriopai teatlygina!
Nekaltai Pradėtosios Marijos

enue 8-8079.

Telefonai: Hyannis
ring 5-3987 Boston
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Ei RocHester,JL.Y. •' 

5į; Nuliūdo visi Rochesterio lie- 
^ tUvjai.sužinoję, kad birželiu; 1 

išsiskyrė iš jų tarpo Giedrė Ma- 
rija Burkūnaitė Ypač ši liūd- 

^^ąžinia sukrėtė Rochesterio he- 
į?; tuvių jaunimą. Giedrė Burkjmai 

tė mirė vos sulaukusi 16 metų 
^*irtrumpai tesirgus. Šu pagyri- 
. > mu baigusi šv. Jurgio mokyklą 

I Giedrė mokėsi B. Franklin gim- 
•? * nazijoj*. Priklausė liet, chorui, 
v?* buvo aktyvi skautė ir sportinin- 

kė. Gegužės 2, atšventusi 16—- 
Mii gimtadienį sunkiai susirgo. 
Prieš ligą nepagelbėjo nei tė- 

F'* vų' didžiausias rūpestingumas, 
-j geriausi gydytojai ir naujausi 
'? < vaitai. Išsiskyrė iš lietuviško 

1. jaunimo tarytum nulaužtas, vos 
besiskleidžiąs gėlės žiedas. Gi-

* Ii užuojauta Antanui ir poniai 
Barkūnams netekus mylimos,

* vyriausios dukrelės.
7 - Atgaivinta šv. Vardo draugiją 

šiais eucharistiniais metais

11111

Ar blėsta lietuvybe?
(Atkelta iš 5 psl) 

daryti, izoliuotis, nutraukti ry
šį net su savais žmonėm, atsi
remti tiktai turtu, kurį ima ver
tinti labiau negu tėvynėje. Už
sidarymas padeda išlaikyti tau
tinį charaktdrį, bet praranda
mas jaunimas, kurią veržiasi į 
naują gyvenimą, nespėjęs net 
jo gerai pažinti ir jame susi
vokti. Vyresniųjų pareiga nu
galėti savo uždarumą, padėti 
jaunimui susiorientuoti bei^ 
jungti jį į tautinį darbą. Tame 
darbe, kiek jo -yra* pastebime 
vyresniųjų nesutarimą, negau
sių savo' jėgų skaldymą. Čia 
veikia ne tiktai emigracinės nuo 
taikos, bet ir lietuviškas charak
teris: svetimiem esame geru
čiai, o saviem rodome nagus:

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

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

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

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

■ lietuviai, daugumoje Ameriko
je gimę. Valdybą sudaro pirm. 
Petras Pikūnas, vicepirm. Vik-

* toras Janaitis, sekr. Jurlen 
: (Jurgelionis) ižd. Mykolas Ven
ytė. Pagrindinės narių pareigos 
y eiti, kiekvieną mėn. vieną kai\ 
- tą bendrai komunijos, būti pa- 
i doriais piliečiais ir pavyzdin-
* gaiš katalikais, padėti klebonui 
1 parapijos darbuose. Organizaci- 
: nį techniškąjį darbą atliko Vik- 
Z toras Janaitis.
* Joniniu Vakaras 
f
* Birželio 27, šeštadienį, lietu- 

vių parapijos salėje įvyksta Jo-
* ninių vakaras. Programą išpil- 
i dys iš Connecticut atvykęs Vi- 
’ liūs Bražėnas. Jis yra solistas,
* humoristas, 'deklamatorius ir 
’ prityręs laužų vedėjas. Gros 
; puiki muzika, veiks bufetas.

SV. PRANCIŠKAUS parapijoje l_awrence, Mass., prieš dvejus metus įkurta mokykla paruoši pirmąją 
klasę komunijai. Atvaizde — prek Pr. Juras, klebonas, ir Nukryžiuotojo JSzaus seserys, mokytojos.

IETDVIŲ LIAUDIES DAINŲ KONCERTAS LAVRENCE
Lawrenee yra įdomus jrnies- 

tas lietuviui. Pats miestas, tie
sa, nėra didelis ir lietuvių pa
rapija bei bažnyčia nėra dide
lės, bet ten esama didelių lie^ 
tuvių. Pirmiausia, klebonas pre
latas Pr. Juras, žymus Ameri
kos lietuvių kultūrininkas, lie
tuvių spaudos, knygos fundato
rius šviečia savo pavyzdžiu vi
sai lietuviškai Amerikai. Ir, be 
to, ten darbuojasi Izidorius 
Vasyliūnas, plačių polėkių, di
delio talento muzikas. Jis ten 
tėra vargoninkas. Bet gi jo už
simojimai išeina už parapijos 
ribų. Jo energija ir darbštumas 
yra stebinanti. Jis neapleidžia 
savo pagrindinės specialybės—

M , smuiko. Daug lietuvių ir svetim-
* , Atcmanaų mokslo m^tų pra- yra jaug girdėję

džioje Rochestenn į B Franklin zQ kruopščiai paruoštus reči-
; . gimnaziją fookytojauti atvyks- taIius konęertus. 0 <^3.

. , ta Aldona Miškinytė, šiais me- mas su parapijos choru, jis pa- t ; tais baigusi Buffalo universite- 7eikalus kaį £u.
• tą. Aldona Miškinyte yra akty-

VL. ADOMAVIČIUS Choro dalyvė Irene Libbey,
malonaus tembro, ganėtinai iš

vi visuoineninĮnkė. StucUjuoda. da OTdetingas polifonines’ir ki- 
tokias mišias ir, be to, paruošia 
dainų koncertus.

Tolų koncertą girdėjome šv. 
Pranciškaus parapijos salėje ge
gužės 31. To koncerto progra
ma susidėjo vien iš K.V. Ba
naičio harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų. Dar 1955 Iz. Va
syliūnas su tuo pačiu choru 
buvo išpildęs 30 dainų; dabar 
davė kitas, dar niekur kitur ne
girdėtas. šviežias ir be galo į- 
domias. Darbininko Nr. 37 tos 
dainos buvo išvardytos. Tepa
minėsiu. kad programa susidė
jo iš 16 dainų mišriam chorui 
ir 6 dainų soprano solo, atlik
tų Irene Libbey.

Choras nedidelio sąstato, da
lyvavo tik po 6 asmenis iš kiek- 

, vieno balso ir tik keturi sop
ranai. Sopranų trūkumas kiek 
atsiliepė į bendrą sąskambį. 
Choro dalyviai patyrę, neblo-

• ma ir kartu dalinai dirbdama, 
» ji taip pat mokė lietuvių vai- 
' kus šeštadieninėje mokykloje. 
’ Buffalo universitete buvo stu- 
į dęntų skyriaus valdybos sekre- 
' tore. Vokietijoje Aldona Miš-
* kinyte Mainzo universitete stu-
; dijavo chemiją. B.K.

TO PLACE,
YOUR AD
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Call LO 3-7291

H. W. MALĖ * FEMALE
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Good Pay - Steady Ali Benefits 
Apply:

-• 100 West Sunrue Highway

gai ir vaizdžiai, parodė Banai- lavintas sopranas, įdainavo so
čio 
tumus, originalumus bei grožį. 
Dainos, nors trumpos, nėra 
lengvos išpildyti — esama rit
minių, harmoninių bei melodi
nių sunkumų, kurie daugumo
je buvo vykusiai nugalėti. Dėl 
atskirų mišraus choro dainų at
likimo dar galėčiau padaryti 
kad ir "šias trumpas pastabas.

Buvo tikslios pradinės sekun
dės ir tiksli, skambi harmoni
ja gana sunkioj dainoj “Atva
žiuoja žolynai”. Buvo nuotai
kos dainoj ‘‘Nuo putino”. Buvo 
išgautas ganėtinas forte dainoj 
“Eisme, sese”. “Lino žieds” — 
atliktas išdailintai. “Ar siuųtė” 
— tikslūs, išbalansuoti harmo
niniai perėjimai (lygiagretės se b* vadovas Iz. Vasyliūnas, 
kundės), bet f vietose sopranai kviesdamas nepaliauti ugdyti 
buvo kiek per aštrūs. ‘Pučia lietuvišką dainą, ir parapijos 

bois, Dvorako oratorijas, gie- vėjas” buvo nušlifuota ir šiaip šeimininkas prelatas Pr. Juras.
geriausiai pavykusi daina. Bu- Reikia sutikti su prelatu ir pa- 
vo žaismingos nuotaikos ir pa- prašyti Iz. Vasyliūną suruošti 
baigmėje ‘Po aukštus kalnus” ir daugiau panašių aukšto me- 
’.... Visas dainas pianinu paly- ninio lygio koncertų, parodant 
dėjo Vytenis AA Vasyliūnas. ir kitus lietuvių autorius.

harmonijos šviežumą, savi- lo. Būdama ne lietuvė, "atliko 
dainas gana aiškia dikcija ir 
gerū ištarimu. Jai užteko eks
presijos dainoje “Rūtelių dar
žas” ir trumpoje — ‘Vai toli”. 
Buvo stiprus fortissimo ir 
švelnus kontrastingas piano 
dainoje “Oi ant kalnelio”, šiaip 
jos pasirodymas paliko mielą 
įspūdį. Jai akompanavo irgi V. 
M. Vasyliūnas.

Po koncerto buvo paruošta 
choristams ir svečiams kavutė. 
Matėsi’ svečių iš Bostono ir ki
tų tolimesnių vietovių. E. Vasy- 
liūnienė įdomiai supažindino su 
kiekvienu choristu atskirai, o 
tarpe kitų kalbėtojų tarė žodį

SHENANDOAH, PA
Lietuviu diena

Rugpiūčio 16, sekmadienį, 
Lakewood Park, Pa., įvyks 45- 
toji Lietuvių diena. Anksčiau 
tokios , dienos buvo rengiamos 
rugpiūčio 15 — per Žolines. 
Pasikeitus darbo aplinkybėms, 
šventė perkelta į sekmadienį. 
Jau praeitais metais įvyko nau
ju laiku.

Lietuvių dienos pirmininkas 
kun. S. Laurinaitis' ir sekreto
rius kun. J. Čeponis jau at
spausdino laimėjimo knygutes, 
kurios bus platinamos visoje 

__  ___ ____ apylinkėje, kad daugiau lėšų 
gosF balsinės medžTagos’ paklus- sutelktų lietuvių seselių vienuo- 
nūs dirigentui. Atlikime jautė- lynams. Tuoj bus pradėta reng
si idėtas didelis ir kruopštus *r programa knyga, 
darbas. Pats išpildymas — ka- Programa prasidės 3 v. p.p.

esame putlus, greitai jsižeidžią, 
nemokame skriaudos atleisti, 
dažnai kimbame į smulkmenas, 
mėgstame savuosius apkalbėti, 
pamiršdami Evangelijos pamo
kymą nuogą pridengti; tai liečia 
ne vien rūbą, bet ir žmogaus 
vardą. Pagaliau šv. Povilo žo- 

. džiai apie dvejopą įstatymą žmo 
gaus sąnariuose — gero norė
ti, bet nepajėgti to daryti — 
galioja visais laikais. Dėl to 
svarbu siekti pusiausvyros tarp 
idealizmo ir realizmo — gerų 
tikslų ir tinkamų priemonių. 
Bloga, <kąi nėra medžiaginės 
atramos idėjom, bet kai toji 
atrama per stipriai prispaudžia- . 
— pasidaro dar prasčiau. Mums . 
tada graso pavojus netekti i- 
dealizmo ir kartu su juo — sa
vo tautiškumo.

Susirinkimas po medžiu |
Pakilus nuo stalų, buvo ma- 1 

loni atvanga įkalnėje, po me- 1 
džiu, kai kuriem net vejoje iš- i 
sitiesus. Federacijos vadas čia l 
trumpai priminė pasiruošimą i 
jubiliejiniam ateitininkų kon- i 
gresui Chicagoje 1960 rugsėjo 
3-4, o T.J. Venckus pabėrė sa- ( 
vo prisiminimų iš veiklos su 
ateitininkais nepriklausomoje 
Lietuvoje, pridėdamas dar sa-. 
vo įspūdžius iš kelionės po A- 
meriką ir lietuviškas parapijas. 
Jisai dirba Urugvajuje, bet jau 
kelintas mėnuo vieši šiame A- 
merikos kontinente. Jo įspū
džiai apie lietuviškumo blėsimą 
parapijose ir jaunime buvo pe
simistiški. Gal tikrai padėtis 
blogėja, kaip liudijo šieno kupe
toje bežaidžią vaikai, kurie kal
bėjo tik angliškai (net prieš
mokyklinio amžiaus!) Tegul pe
simistiška diagnozė tėvam pa
rodo, kur reikia nukreipti ypa
tingą savo dėmesį. Pavojus ne 
prie vartų, kaip sakytų senieji 
romėnai, o jau šiapus vartų....
Ačiū.... ir prašau kitą kartą

Kun. V. Martinkus, padėko
jęs už atsilankymą ir jo pager
bimą, pastebėjo, kad dirbąs 
ne tam, kad jį 
šlovintų ir rašytų,
norėdamas kitiem padėti. Tam 
tikslui dirbęs stovyklose ir no
rėjęs čia stovyklą įrengti, bet 
sutikęs kliūčių iš kaimynų ir 
neradęs pritarimo ateitininkų 
viršūnėse. Tačiau tebesąs įsiti
kinęs, kad vieta tinka pobū
viam , rekolekcijom ir tokiem 
sąlėkiam. kaip šis. ‘Prašyčiau 
atsilankyti ir kitą kartą’-

Susirinkimas baigtas pirm, 
dr. P. Kaladės pranešimu, kad 
prie Bostono sendraugių sky
riaus prisijungė Brocktono sen
draugiai, ligi šiol veikę atski
rai. Maldą sukalbę *o broektonie- 
tis kun. J. Svagždys.

Reikia dar pažymėti, kad per 
praėjusius metus Bostono sen
draugių valdyba parodė daug 
energijos ir išradingumo pada
ryti susirinkimus įdomius ir 
dažnus. Ar nebus tik pats veik
liausias šiais metais Ateitininku 
Sendraugių Sąjungos skvrius? 
šiaip jau sendraugiai, kaip or
ganizuotas vienetas, yra gana 
stangrūs, sunkiai išjudinami.

'(K.S.)

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

Kreiptis — -

HAVEN REALTY
Joseph And r tįsis Insurance

87-09 JAMA1CA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.
TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto Ugi 9 vai. valu, 
•ekmadieniafa — 1 vai p.p. Hzi 5 vai vak 

WW>AZI*A**A*A«*A*A*A<W«Mi^«»*A**A***A*AA**A**AAAA*

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

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko 

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

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-68J5

KOKIAS DOVANAS

geriausioiii ir brangiausiom?
Nėra abejonės, kad atraižri^geros, 
importuotos, vilnonės !

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE
SEZONINI IŠPARDAVUK

trijose krautuvėse firmos - r

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHABD ST-,

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ty tfkratnfškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAI^ IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ S:3O VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 

pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai ąthįtai arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvaikai am. - 
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IN D traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta*

mergaičių). Buvo specialios pa
maldos, pusryčiai, kuriuos pa
rengė šv. Kazimiero rėmėjų 
draugija. Diplomus išdalijo kle
bonas.

Motery Sąjunga
Šv. Jurgio parapijoje veikiąs 

Moterų "Sąjungos skyrius nuta
rė .pradėti globoti jaunesniąsias 
mergaites ir iš jų išsiauginti na
rių. Tuo reikalu birželio 17, 7 
v.v. šaukiamas susirinkimas, 
kur bus apsvarstyti būdai, kaip 
per vasarą globoti jaunas mer
gaites ir kaip jas atvesti į or
ganizaciją, kad neišnyktų pati 
draugija. _ •

Mirė *
Jonas Remeika, 41 metų, 

mirė birželio .3 Velionis turėjo 
silpną širdį, nuo kurios 
rė, sukrisdamas gatvėje 
namų. Nuliūdime paliko moti
ną. seserį dr. M. Romeiką, se
serį Oną ir du brolius. Buvo 
gaisrininkas, priklausė parapi
jai, lietuvių klubui. Iškilmingai 
palaidotas birželio 8.

Rasa

metų,darbis. Pats išpildymas — ka
merinio pobūdžio, skirtas' ne- ' Be kalbėtojų, šv. Petro ir Povi- 
didelei auditorijai, pilnai atiti- lo parapijos cho.as. Tamaųua, 
ko turimas sąlygas. Pa., išpildys !iet’’viš’-.as dainas.

Dienraščiui Draugas (Nr. 124) Laukiama visų apylinkės lietu- 
duotam pasikalbėjime pats Iz. 
Vasyliūnas pastatė šitokius rei
kalavimus chorui: “švari into
nacija, tikslus ritmiškumas, bal 
sų pastatymas ir jų išlyginimas, 
dinamikos jautrus pajautimas, 
Įsijautimas Į veikalo turini ir 
tikslus muzikinio charakterio 
perdavimas...?” Įdomu, kaip vi
są tai pavyko įvykdyti praktiš
kai koncerte.

Reikia pripažinti, kone visus 
minėtus punktus dirigentas ga
na sėkmingai stengėsi realizuo
ti. Ypač dinamika, įsijautimas 
ir muzikinio charakterio per
davimas. Atseit interpretacija, 
buvo gana aukšto lygio, tačiau 
dėl balsų išlyginimo dar gali
ma būtų statyti tam^tiktų pa
geidavimų; dėja, tai daug pri-

• klauso nuo esamų sąlygų. Šiaip
"koncertas praskambėjo stilin- TIK SUPRASK: penkias dienas lyja, • MtadlenJ Mtlnal turi »vie«tt wu*A

vių.
Baigė pradžios mokyklą

Birželio 7 šv. Jurgio parapi
nę pradžios mokykla baigė 34 
mokinai (15 berniukų ir 19

kas
o

ir mi
nėtoji

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didei) paslrlnKinią riinonlų medžiagų vyrų koatlUMNuna 

!• evarkama. ntoterų eilutėms. sukneRm* be* tvafMNM.

• wh”tenie» kainomis.

K and K FABR1CS

1158 East Jersey Street. □isabatlit N. |» 
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI • VAJU VAKARO 
Mūsų kainos vvrų drabužiam* prasideda nuo ASO wž pUng eilutę



DARBININKAS

PAUL’S RESTAURANT
VITA TOURIST SERVICE INC.

TeL BA 3-977181 Spring SL, New Britam, Conn.
ME 5-6301

103-55 LEFFEBTS BLVD.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

BR 9-1000
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

JAV LB Centro Valdyba
Tel. BA.9-II8I

CATSKILL KALNUOSE

SOPHIE KRAUNAITIS

BAŽNYTINIŲ 2VAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
SAV. B. KUČINSKAS

»Roo»oococ>oooecįRM—0—009000009—CRsėeoiaeico***1*** 1
JULIUS KUMPIKAS

ALBERT F. PETERS

Vlrginia 3-1477

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

SESUO BRIGITA ONA, kazimierietč, yra viena ii geriausių tenisininkių 
Chicagos Dievo Apvaizdos mokykloje. Klišė “The Chicago American“, 
prisiuntė St. Pieta.

HARTFORD, CONN.

LKpUORS - BEER - WINES

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

didelis pasirinkimas įvainų vynų, deg 
tinių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

ar skambinti: 
ANDES 2781

RtVERHEAD TRAVEL BUREAU, Rubin Arnoid - Mary Arnoid, 
Partnere. Air - Bus - Steamship. Travel to any part of thet world. 
Tickets & Reservations at published rates only. No extra cost. Ex- 
pert advice & assistance in planning your trip.
131 West Main St., Riverhead, L.I., N.Y.

vėl nevengtam Bendruomenei 
priskirti didžiąją kaltės dalį.

Bet Bendruomenė, pasitikė
dama aktyviaisiais savo dar-

110-55 OUEENS BLVD. 
FORĖST HILUS, N. Y.

Kitais metais sausio 30 pa
čioje moderniuasioj Reordo au.- 

1. aptarti Bendruomenės da- ditorijoje kviečiamas Dainavos 
lyvavimo kovoje už Tėvynės ansamblis, kuris pastatys ‘Ves- 
Irisvę galimybes ir formas, tuves.’ (AJVL(

C A S S E R TOURS
SPECFALISTS IN GROUP TOURS — ANYWHERE 

INCLUDING PILGRIMAGES
201 West ,41st St., N. Y. City

galint pravesti sportinių ZaiuQ^ 
nių, FASK-tas oficialiai įgafita 
ja CleveLando L&K. “gariniu 
būti IX-jų šiaurės Amerikos lie 
tuvių Sportinių Žaidynių, vasa
ros rato vykdytoju. Žaidynės 
įvyks šan. liepos mėn. 34-5 d. 
d., Clevelande, Ohio. žaidynių 
programoje: lengvoji atletika, 
plaukymas, lauko tenisas ir fut
bolas (soccer). Sportinių Žaidy
nių smulkenės informacijos," 
visiems registruotiems šAL- 
FASS-gos sporto klubams bus 
suteiktos žaidynių vykdytojo. 
Visais Sportinių žaidynių reika
lais kreiptis sekančiu adresu: 
LSJL “Žaibas”, c-o Algirdas 
Bielskus, 1211 Cariyon Rd., E. 
Cleveland 12, Ohio. Faskas

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

IMPERIAL ECONOMY TOURS, INC.
Reservations & Tickets ->r Air - Rariroads - Bus - Hotels 

Pilgrimages — No ėharge for our Services
1 Sunrise Plaza, Valley Stream, L. I. VA 5-4070

CONCOURSE TRAVEL BUREAU
Open Eves. & Saturday. Domestic & International Air Travel. 
No Service Charge. Pilgrimages - Tours - Cruises - Steamships 
Buses for Charter. 2438 Grand Concourse (188th St) »FO 7-6110.

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

*Tr AUF MARIA TAUR^
PILGRIMAGES TO ALL MARIAN SHRINES

Main Office: Washington,' NJ. — Ask Operator for Wash. NJ.
Murray 9-1733. — 2095 Broadway, N.Y.C. EN 2-5504

CARIBBEAN Vacatfofl Service — BERMUDA Vacation Service 
MEXICAN Vacation Service — NA88AU Vacation Service 

European Travel Service - Pilgrimages - Tours - Resorts -. Cruises 
55 West 42nd St, N. Y. LA 4-8050

THE R0WLINS0N AGENCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Hotels — Air - Railroad 
Bus - Steamship. 34 N. Main St, South Norwalk, Conn.
N.Y.C. Phone — SPring 7-2830. Conn. Phone TEmple 8-4)613

Birželio 6 Hartfordo lietu
viams buvo maloni meno šven
tė: vyrų choras, vadovaujamas. 
J. Petkaičio, surengė gražų kon
certą. Solistu buvo F. Daubaras 
iš Philadelphijos.

Liotuvię diena, rengiama LB 
apygardos ir apylinkės, bus 
Galstenbury parke prie Connec- 
ticuto upes kranto. Bus sporto 
programa. Tikimasi ( svečių iš' 
Conn. ir Mass. valstybių.
^Mokslo metai aukštesniojoje 

mokykloje baigti su iškilmėmis 
kuriom vadovavo patsai moky
klos kūrėjas prel. J. Ambotas. 
šeštadieninė mokykla taip pat 
baigė mokslo metus birželio 
6. Mokyklą lankė 64 mokiniai, 
mokytojais buvo dr. A. šerkš
nas, Jucėnienė ir A. Skrupske- 
lienė. VJM.K.

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

žodis Bendruomenės 
darbuotojams ir rėmėjams
JAV Lietuvių Bendruomenė 

jau baigė pačius svarbiuosius 
organizacinės savo statybos dar
bus. Su gilesniu šaknų įleidimu 
į lietuviškosios emigracijos dir
vą Bendruomenės uždavinių a- 
pimtis plečiasi ir atsakomybės 
našta sunkėja. Kai politinėję, 
kultūrinėje ar tautinėje srityje 
prisireikia lemtingesnio spren
dimo ir žingsnio, daugelio akys 
dabar jau krypsta į Bendruo
menės vadovybę. Kai tas sri
tis ištinka kokia bloga dalia, kai 
jose pasigendama lauktos sėk
mės ir norimo derliaus — ir

ANGELO ALBANESE TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Hotels 

Air - Steamship - Railroad - Bus 
1799 Westchester Avė. (Cor. Beach Avė.), Bronx, N.Y. TA 3-0800

Whole Seto & ItotaH 
Oood kūrinėta tacHoii 

Phone DorbinitilcM GL 5-7

Detroito LB. apylinkės val
dyba birželio 7 posėdyje išreiš
kė savo pasitenkinimą LB cen
tro valdybos šaukiamu suva
žiavimu, kuris yra sveikintinas 
ir remtinas visų lietuvių bei 
lietuviškų organizacijų.

DEE TRAVEL AGENCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Railroads - Bus - Steamship
33 E. 48th Št, N.Y.City < PL 3-6610

GAUU TRAVEL BUREAU
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Hotels 

“Even Ceasar Travęled Through Gaul”
539 S Broadway 4 1870 Central Park Avė., Yonkers N.Y. YO 5-5674

Bendruomenės organas ir dar
buotojas savo uždavinius suvok
tų ir pripažintų esant neišskir
tine bendrųjų uždavinių dalimi. 
Juo daugiau bus damos ir su- 
silygtavimo apylinkių, apygardų 
ir centrinių institucijų sumany
muose ir darbuose, juo kiekvie
no mūsų pareigų našta darysis 
lengvesnė, o veiklos vaisiai la
biau nunokę ir gausesni.

Šitų minčių vedama ir norė
dama su savo aktyviaisiais ben
dradarbiais

C0MMERCIAL TRAVEL BUREAU
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Hotels 

Air - Railroad - Steamship - Bus
Hotel Roosevelt, N. Y. City MU 6-2547

HERSHY TRAVEL AGENCY. Gertz Dept. Store. Jamaica, L.I.N.Y. 
Authorized i Bęnded Agents for AirBne & Steamship Tickets. 
Honeymoon *?rips Arrauged - Hotel* - Tours - CruMes - Resorts. 
Pilgrimages.AX7-53OO. In Freeport L.I.’ 19 S Grove St. FR 8-5300.

o f f e r s 
A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE

POPULARIS TOURS, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship
286 — 5th Avė., N.Y.City 1, N.Y.

DEFFAA TRAVEL BUREAU, INC.
Tours - Cruises - Pilgrimages — To Europe - Americas - Israel 

■. i and the U.S.A.
384 E. 149th St, N.Y.City 55.

BVRRARSare on lookout 
Perhaps watching yow heme. 
Rightthis minute! 
Don’t take chances. 
You need Burglary Insurance! 
CaH us... 
Right this minute!

MAHER TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Hotels - Air - Steamship - Bus - Railroad
Concourse Plaza Hotel, Bronx, N. Y. CY 3-4848

FIRE, CASUALTT, LIFE
Automobile AND busness buotojais ir nariais, 

____  ____ jai tenkančiu uždaviniu
AND PREFERRED attention, prijidHamos atsakomybės ne- Iki pasimatymo Detroite!

IDĖAL FOŪ RETREAf HOŪ8Ė. 
Sommer Camp ta Nertaifl Home 

14 Room Houm «r, Ooaan; Btodt 
60x100; EfeceUent CMdttton. Mušt 
be aem. CaH for appoBitment 

NKptune 4-tata

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Meknių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 
8 v. v., šeštadieniais *- visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9*6534 
(po8vd. vak.) ''

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL ĘV 7-2089
SAV. M. IK J. JOKŪBAIČIAI----- -

3. pasidalinti dejomis dėl 
švietimo ir kultūros veiklos sri- 
čię praplėtimo, pasiskirstymo 
bei sugyvinimo,

4. pastudijuoti galimybes ir 
priemones lėšoms, nariams ir 
Bendruomenės aktyvui telkti,

JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba nutarė 1959 
rugsėjo 5 —6 dienomis Detroi
te šaukti JAV LB apylinkių bei 
apygardų atstovų ir centrinių 
organų suvažiavimą.

Centro Valdyba ir suvažiavi
mo šeimininkė LB Detroito A- 
pylinkė tiki, kad

pirmasis visuotinis Bendruo
menės aktyvięję darbininkę su
sitikimas bus tikrai gausus ir 
turtingas naujom idėjom, švie
žiom nuotaikom, drąsiais spren
dimais.

ADAMREALTY C O. tis. Ji gimė ir gyvena, kad sa
vais ginklais kovotę už Tėvy
nės laisvę ir kad sv*timęjy ap
supime klaidžiojantį lietuvį 
jungtę į tautinę šeimą jo gim- 

Adam Stankūnas, Realtor tajai kalbai išsaugoti, kūrybi- 
Vytauta* Kvietkauskas, Salesman nėms nuotaikoms skatinti ir ti

kėjimui tautos gyvybe gaivinti. 
Apimtimi ir reikšme vis au

gantiems musų planams reali- Pati Detroito apylinkės val- 
zuoti reikia, kad kiekvienas dyba rugpiūčio 23 organizuoja 

gegužinę, kuri paprastai sutrau
kia Detroito ir Windsoro lietu
vius kartu pabendrauti.

Laisvės festivalis, organizuo
jamas miesto, prasidės birže
lio 28. Lietuvių pasirodymas 
bus daugiaspalvis — tautodai
lės pavilionas, tautiniai šokiai, 
eisena, į kurią kviečiami visi 
Detroito lietuviai. Eisenai vado
vaus Br. Polikaitis.

KRUEGER TRAVEL SERVICE
Pilgrimages - tours - Cruises - Resorts ■— Bus - Railroad - Air
Steamship. 6507 Bergenline Avė-, West New York, N. J.

Phone Longacre 4-6654 (NYC) '
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Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai. ■

kurtoje galima gauti visam bu
tui moderniikiaual baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutes, 
virtuvės reikmenys ir k.

Patarnavimas dieną Ir naM|
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridre ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos to* 
pačio* ir | kitus miestus.
Reikale laukite: Tat TR 6-S484

tuvią UėndratiBjaunimo 
pasirodyteb diena. Programoje 
girdėsimė' dajnų, ma
tysime sportuojantį jaunimą ir

Reikaių Vedijas 
660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y.

tuvių diena rūpinasi LB New 
Jersey Apygardos Valdyba.

Kun. Long. Jankus, Balfo 
centro reikalų vedėjas, išvyko 
porai savaičių atostogų. Birže
lio 13 Bostono Balfo skyriaus 
suruoštame Birželio trėmimų 
minėjime pasakė tai progai pri
taikintą kalbą.

i Vladas Adamkavičius, Lietu
vių krepšininkų išvykos i Pie
tų Ameriką organizacinio komi
teto pirmininkas, birželio 10 
iš Chicagos atvyko į New Yor- 
ka kreošininkų išvykos reika
lais. šeštadieni birželio 13, ly
dimas Al. Vakselio, aplankė 
Darbininko, redakcija ir suteikė 
platesnių informacijų ape Kre
pšininkų pasiruošim? išvykai

Dr. Vyt. V/gantas pereitą sa
vaitgalį buvo nuvykęs į Detroi
tą ir dalyvavo Studentų Ateiti- 
nininkų Sąjungos CV posėdyje, 
kur buvo aptarti artimiausi są
jungos darbai.^-

Nedarbo pašalpa šiuo metu 
naudojasi 275,000 darbininkų 
tarp 50-65 metų amžiaus. Jiems 
išmokama 24 milijonai dolerių 
kas mėnesį, tai 12 milijonų dol. 
daugiau nei pereitais metais tą 
patį mėnesį. J. S. Blumberg 
Williamsburgo apylinkės bedar
bių pašalpos įstaigos vedėjas 
praneša, kad nedirbantieji ne
delstų pasinaudoti 1958 metais 
išleistu įstatymo papildymu, 
nes po rugsėjo 1 jie gali nus
toti teisės pašalpa pasinaudoti, 
o geriausiu atveju, negaus ke
lių mėnesių jiems priklausomos 
pašalpos.

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

GlEORt JONYNĄ IT t, Memct baigusi Mary Mount kataglj*, Ir Jos tivuHai 
— Janina Jonynien* ir dali. V. K. Jonynas kalbasi Su kardinolu ėpsHmanu 
per graduacljos Mkllmos.

174 Nutiey Aveuue 
Nutiey, N. J. Tel. NU 2-1880

“MISS FREEDOM” — Regina Kulytė Įteikia New Yorko burmistrui Wagnertui laisvZs simbolį — žalią žvakę, 
kai jis paskelbė birželio 14 Laisvės diena. Nuotraukoje dar matome vengrę Aranka Kapin, ukrainietę Anne Ja- 
lowega Hatfield, o taip pat deganti žvakę Albert McLain, Carnegie Hali jvykusio minėjimo pirmininką.

Išnuomojamas 5 kambariu 
butas gražioje apylinkėje, ne
toli parko, prie Jamaica gele
žinkelio linijos. Kreiptis pas sa
vininką 112 Jerome St., Brook
lyn 7, N.Y.

EVergreeo 8-9770

Joseph Garszva

Nijolė Vaičaitytė 
- Vida 
Girnius

Jono Aisčio šeima birželio 11 
išsikėlė į Washingtoną, kur nu
sipirko namus. Jonas Aistis dir
ba Kongreso bibliotekoje.

Kęstutis
Giedrė Karosaitė

Ada Korsakaitė išvyko porai 
mėnesiu i Chicaga, kur ji dirbs 
A. Valeškos studijoje. A. Va- 
leška remontuoja didelę baž
nyčią, ir A. Korsakaitė išpil
dys suprojektuotas mozaikas.

TėL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

šių metų pavasarinis “Rū
tos” koncertas, kažkaip per ne
susipratimą įvykęs šv. Trejy
bės lietuvių parapijos aprūku
sioje apkrypusioje salėje, gal 
kiek ir apvylė vakaro dalyvius, 
bet išsiilgimas lietuviškojo me
no atgaivino nusivylusiuosius 
ir davė progos keletą valandų 
juo pasidžiaugti, o taip pat su
sitikti su savo senai matytais 
prieteliais bei pažįstamais.

Pati programa, su kai kurio
mis išimtimis, buvo gana tur
tinga ir meniniu atžvilgiu ver
tinga. Tiek atskiri solistai, tiek 
visas ansamblis su savo tauti
nių šokių grttpe savo uždavinį 
gerai atliko, žinoma, visa pro
grama būtų praėjusi daug ge
riau, jei Imtų buvusi erdvesnė 
salė ir prieinamesnė scena.

G R AB O RIU S 
BAT.SAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.

tūros klubas, Inžinierių draugi
ja, Bendruomenės valdyba, Tė
vų komitetas, skautai. Gražią 
pradžią padarė Kultūros klu
bas, užsakydamas 2 abiturien
tėms Aidus. Po mąųinės progra
mos prelatas P. Virmauskis į- 
teikė savo dovanas 13 mokinių, 
laimėjusių R. Katalikų Federa
cijos lituanistinėse varžybose.

Meniškai atestatus išrašė An
tanavičius. Tėvų komiteto pir
mininku šiemet buvo J. Venc
kus. Mokslo metų pradžioje mo
kykloje buvo 161 mokinys; bai
gė 145. Mokykloje šiemet dės
tė: O. Girniuvienė, S. Durickie- 
nė, Iz. Giedraitis. L. Hebstaitė, 
D. Ivaškienė, Pr. Kaladienė. 
J. Kuncaitis ir A. Mažiulis. VI.K

Lietuvių siuvėję 54 skyriaus 
— ACW ALocal 54 AF-CIO 
mėnesinis susirinkimas šaukia
mas trečiadienį, birželio 24 d., 
5:30 vai. vak. Unijos patalpose 
11-27 Arion PL, Brooklyn, N.Y.

Upper Brookville, netoli Lo- ----------------------------------------------
cust Valley, N.Y. Smulkesnių Ieškomi Antanas Plioplys ir 
informacijų teikia E. Andriu- Antanas Astrauskas su žmona Lietuvoje dainuotos, šios dai- 
šienė. Tel.: VI 7-4477. Adele Plioplyte ar jų vaikai

Amerikon jie atvyko 1912 m. 
Paskutinis jų žinomas adresas 
buvo: 141 Leonard St., Brook
lyn. N.Y. Ieško jų sesuo Mari
ja Plioplytė—Mačaitienė, gyv. 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje.
Jos duktė su vyru vyksta į JAV 
ir norėtų su giminėmis susitik
ti bei susioažinti. Atsiliepti ad
resu: M. Mačaitienė, Cabca Pos
tai 371, Sao Paulo, Brazil.

197 tfeteter Arenas
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojaa 
Cambridice, Mana.
NuYARY PUBLIC

lika pradėjo kažkaip nerimau
ti. Blogai nuteikė žiūrovus ne
va vokiečių tautinių šokių gru
pė, greičiausiai šeimos ratelis: 
žmona, vyras, vaikai ir keli ki
ti. Rikiavosi, taisėsi, derino sa
vo muzikos instrumentus, kal
bėjosi, paskui pajudėjo, trupu
ti pasikraipė ir vėl sustojo. Nie
ko neturiu prieš svetimtaučių 
šokėjus, bet . reikia nepamiršti, 
kad scena pasilieka scena ir iš 
jos reikalaujama daugiau, ne
gu paprastų šeimos ratelio'pa
sirodymų. Bet kai išėjo šaunie
ji “Rūtos” ansamblio šokėjai, 
vadovaujami Jadvygos Matulai
tienės, užėjusį snaudulį nu
bloškė ir publiką pakreipė vėl 
į scenos pusę.

Baigiamieji ansamblio daly- 
Pirmoje dalyje ansamblis ir g “Pilėnų” (Pasveikinimo 

solistai' daugiau metėsi į lįau- ..._______ ___ :______________
dies daineles, harmonizuotas
mūsų kompmitorių. Km tonos Bostono lituanist. mokykla baigė metus
jų jau iš seniau yra girdėtos ir Jo

Tek STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
Bostono lituanistikos mokyk

la birželio 6 baigė mokslo me
tus pamaldomis šv. Petro baž
nyčioje. Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė prel. P. Virmau
skis. Paskui salėje išleistuvių 
aktą pradėjo mokyklos vedėja, 
Ona Girniuvienė. pasakydama 
kalbą ir įteikdama atestatus pa
žymėjimus ir dovanas. Atesta
tus gavo: Rita Ausiejūtė, Irena 
Bartašiūnaitė, Aldona Bichne- 
vičiūtė, Rūta Dačinskaitė, (ga
vo antros vietos dovaną) Danu
tė Gimbutaitė, Laima Katau^- 
kaitė, Audronė; Kubiliūtė (pir
mos vietos dofhna), Rimvydas 
Liutkevičius. Kęstutis Mickevi
čius. Dalia Tumaitė (pirmos vie
tos dovana) ir Danutė Vencku
tė. Abiturientų vardu kalbėjo 
D. Tumaitė. Pasižymėjo ir do
vanas gavo skyrių ir klasių mo
kiniai: 6 kl. — Audronė Ba
ronaitė 
(abi pirmosios); 5 kl. 
Galdikaite, Ramūnas 
ir Živilė Mockutė;
— Živilė Gimbutaitė.
Girnius
(visi pirmieji), Audronė Lapiną- ( 
kaitė (antroji vieta). Teresė * 
Durickaitė (dovana už lituanis- l 
tinį albumą); 2 kl. — Rima J 
Aukštikalnytė (pirmoji). Mil- J 
da Bakšvtė (antroji); 1 kl. — ; 
Laima Antanavičiūtė, Andrius * 
Eiva h* Jonas Daugirdas (visi 
pirmieif): 4 skvrius —■ Jurgis ' 
Lendraitis ir Vilija Leščinskai- * 
tė; 3 sk. — Birutė Vaičjurgvtė. ’ 
Birutė Jaraitė (abi pirmosios) l 
ir Irena Puodžiukaitė (antroji); I 
2 sk. — Nijolė Baškytė, Pau- | 
liūs Narinis ir Jonas Puodžių- i 
kaitis (visi pirmieji); 1 sk. — j 
Laima Baltušytė (pirmoji) - ir i 
Marijus Žiaugra (antrasis). i
- Dovanų knygas nupirko Kol- J

Baigia remontuoti
Šv. Petro parapijos šv. Var

do Draugija jau baigia atre
montuoti parapijos salę. Dabar 
jau telikę perdažyti grindis. Pe
reitą sekmadienį dažų pirkimui 
draugijos vyrai prie parapijos 
bažnyčios durų rinko aukas. Da
žymo darbus užbaigs po mokyk
los iškilmių, nes po to sale il
gesnį laiką' niekas nesinaudos 
ir bus galimybė dažams tinka
mai išdžiūti.

Skautę naudai piknikas
Birželio 28 Rcžėno ūkyje 

(Country Club) ruošiamas skau
tų naudai didelis piknikas. Gra- 

Norėtųsi ir dažniau panašiuo- žus pušimis apaugęs ežeras ir 
se koncertuose, dalyvauti. puikiai sutvarkytas ūkis, suda- 

J.M. ro labai malonų ir jaukų vaiz
di. Ras norės, galės laiveliais 
pasivažinėti ir pasimaudyti. 
Programą atliks patys skautai. 
Kviečiame gausiai dalyvauti ne 
tik Bostono ir apylinkės jauni
mą, bet taip pat jų tėvelius ir 
visus skautų prietelius, nes tik
rai bus graži jaunimo šventė. 
Bus šokiai ir veiks bufetas. Pri
važiuoti galim keliais 138, 104, 
24 arba Fall River Expressway 
Jei kas neturėtų savo automo
bilių, prašome iš anksto regis
truotis pas St. Jakutį, tel. AN 
8-1940 arba P. Mučinską, tel. 
AN 8-7885. Kelionė ten ir at
gal kainuos apie 1 dol.

Krikštai
Birželio 7 šv. Petro bažny

čioje pakrikštyta Fredriko O- 
wirkos ir Marijos Lukošiūnai- 
tės — Owirkienės duktė Guy ir 
Jude vardais. Tėvai gyvena 13 
Gatės St.

Išnuomojamas 6. kambarių 
butas n aukšte suaugusiem su 
apšildymu ir šiltu vandeniu gra
žioje aplinkoje, labai patogus 
ir gerame stovyje. Adresas: 
87-20 75 St, Wookhaven 21, 
N.Y. Kreiptis telefonu nuo 5 
vai. vakaro MIcHųan 2-0101...

LITHUANIAN 
FURNITURE ICO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. T<l.: AN 8-4618
Res.: AN 8-5961

NEPAMIRŠKIME
kad LB New Yorko Apygar

dos rengiama lietuvių diena — 
gegužinė įvyksta birželio 28 
Idlėwild Park Inn, L.I. Visi lie
tuviai susitikime tą dieną gra
žioje gamtoje, pagyvenkime 

Pavasarinę išvyką Moterų linksma nuotaika! Rengėjų skel 
Vienybė ruošia sekmadienį, bir- bimus sekite ateinančios savai- 
želio 28, G. Diržio namuose, tės Darbininko numeriuose.

EVergreen 8-97SM

M. and Z 
CollisMii Wori» 
411JUS MA1JM TIN 

savininkai
Sulankstytu ankunobl'ii da
lių ištiesi iima\ pake! ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

BARZDUKAS ir ZUBR1S

273 Chestnut Street, 
Keamy, N. J. Tel. WY 1-8390

choras, Udrio daina) “Aidos’ 
ir Cavalleria Rusticana operų 
(įžanginiai chorai) buvo sunkūs 
ir paprastai liaudžiai mažiau 
prieinami. Jų išpildymas, esa
momis sąlygomis, buvo geras 
ir savo tikslą pateisino. Vienas 
kitas klausėsi ir sekė choro bal
sų darnumą, bet daugelis ne
įsigilino į šių sudėtingesnių da
lykų išpildymą ir savo dėmesį 
kitur nukreipė.

Muz. Alg. Kračanauskas turė
jo gerai pasitempti ir chorą 
tvirtai į savo rankas paimti, 
nes kitaip jis nebūtų pasiekęs 
šio laimėjimo. Jo įdėtos pastan
gos —gaivinti lietuviškąją dai
ną — yna tikras kelias į lietu
vybės išlaikymą .

Diranvno Apreis-
kimo parapijos bažnyčioje bū
na kiekvieną penktadienį 7:30 
vai. rak.

5ęwrys dominikonės, kurios 
vagcfflMr Apr^kimo parapi
jos mokyklai, ateinantį sekma
dienį, birželio 21, per visas mi
šias links aukas prie bažnyčios 
savo vienuolyno naujai staty
bai- Parapijos klebonas kun. N. 
Bakaitis prašo visus parapie- 
čjus savo aukomis seselių dar
bus premti.
^Juozas Bubnelis, gyv. 8423 

96th St., Woodhaven, N.Y., mi
rė birželio 10 sulaukęs . 75 me
tų. Palaidotas iš Apreiškimo pa 
rapijos bažnyčios birželio 13 
Kalvarijos kapinėse.

Leono Karmazino ir Alvitas 
Ruokytės sutuoktuvės įvyks šeš
tadienį, liepos 11 d., Apreiški
mo parapijos bažnyčioje.

Antanui Jankauskui, gyv. 
105-2 0107th Avė., Ozone Pk\ 
N.Y., padaryta sunki operacija 
liuteronų ligoninėje dr. y. Pap- 
rocko globoje. Operacija gerai 
pavyko ir ligonis jau sveiksta 
namuose.

Brooklyno vyskupas Bryant 
McEntegart, New Yorko polici
jos viršininko prašomas, krei
pėsi į visus parapijų kunigus, 
kad birželio 21, sekmadienį vi
sose bažnyčiose per pamokslus 
įspėtų tėvus, visus pėsčiuosius 
ir automobilių vairuotojus, kad 
griežtai laikytųsi judėjimo tai
syklių ir ypač saugotų vaikus 
nuo susisiekimo nelaimių atos
togų metu. Čia pat primena, 
kad nuo sausio iki birželio 1, 
1959 susisiekimo nelaimėse žu-

nelės labai ir labai čia susirin
kusiai publikai krito į širdį ir 
jos su šypsena buvo klauso
mos. Su pasigėrėjimu publika 
klausėsi ir solistų Lionės Juo
dytės ir Liudo Stuko solo dai
nų, palydėtų ansamblio miš
raus choro. Jų buvo visa eilė, 
lengvo ir liaudžiai suprantamo 
turinio.

Rašytojas Antanas Gustaitis 
iš Bostono, jau žilsterėjęs, bet 
savo kūrybingumo dar nenus
tojęs, ir čia savo humoristini
ais eilėraščiais visus prajuoki
no ir kai kam nors ir perkelta 
prasme daug tiesos pasakė 
Žmonės tikrai nenuobodžiauja 
jo kūrinių klausydamiesi.

Negalima pamiršti ir akor
deonistės Onutės Gutauskaitės, 
kuri scenoje atrodė lyg paržydu- 
si gėlelė. Graži, gelsva, blizgu
čiais padabinta suknelė ir juo
das blizgantis akor
deonas žavingai derinosi, o a- 
kordeono klavišai, josios pirš
tų spaudžiami, liejo dainų ir 
šokių meliodijas.

'Antroje dalyje į pabaigą pub-

(ARMAKAUSKAS)
Gratorta^BalsamootojaA 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokBjimo sęiy- 
gnm ir pristatymu | vietą pa- 
'tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVAfiKIENtS

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

Laidotuvių Direktorius 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forat Pugkw«y Statloa) 

Woo*avea, N. Y. 
Suteiktam gariMugu isMotursa 
Koplyčios Bemokamai . vtsosa 
miesto dalyse; veikia renUBadJa 

TrL Vlrginia 7-4499


