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Herteris vienaip, Maskva kitaip

KIEK MASKVOS KELIAI SKYRĖSI NUO VAKARŲ KONFERENCIJOJE

KAS BUS PORTUGALIJOJE?ŽENEVA
IR ŠALTASIS KARAS

mo

mas

SAL'AZARAS, Portugalijos min.

nan.

Kiek lanko kinus

Valstybės sekretorius Herte
ris birželio 21 grįžo iš Ženevos 
ir aerodrome pareiškė;

Sovietų tikslas yra įjungti

Prieš žydus 
ir Plungėje

VALSTYBĖS SEKR. HERTERJ grįžusi ii Ženevos, sutiko jo pavaduotojas 
Douglas Diilon.

— Airijos prezidentu išrink
tas Primo de Valera septyne- 
riem metam.

Vakaruose optimizmo maža, Maskvoje jo daugiau dėl Berlym

KAS SUVEDĖ MINISTERIUS Į 
KONFERENCIJĄ

Tai Chruščiovo reikalavimas 
pernai lapkričio 27, kad Vaka
rai pasitrauktų iš Berlyno ir pa 
sirašytų separatines taikos su
tartis su rytų ir vakarų Vokie
tija. Terminas buvo duotas iki 
š. m. gegužės 27. Tuo reikala
vimu Maskva norėjo priversti 
Vakarus dėl Berlyno ir kitų

Rockefelleris, tai už Kennedy 
48, Rockefellerį 40; jei Brown 
ir Nūronas, tai už Brown 47, 
Nixoną 46; jei Brown ir Rocke
felleris, tai už Brown 41, Rocke 
felleri 48.

Berlyną ir visą Vokietiją į ko
munistinio pasaulio ratą;

Vakarų viršūnių konferenci
ja, kol Ženevos konferencija 
nebaigta, nenumatoma.

Maskvoje optimistai
Sovietų spauda giria Ženevos 

konferenciją ir aiškina, kad yra 
vilčių susitarti. Jau ligšioliniu 
metu nuomonės suartėjo trim 
klausimais^. -sunjąžinti Vakarų

Times konservatorių laikraš
tis. Bet jo korespondentų štabe 
infiltruota daug komunistam 
palankių. Dėl to ir kard. Minds- 
zenty teismas Budapešte buvo 
aprašytas jame taip, kaip pa
tinka Maskvai.

Kodėl Ženevos konferenci
jos metu buvo suduotas smū
gis Lloydui. Kaip dešiniųjų kon
servatorių interesai. sutampa 
su komunistu interesais, ku
riom priešingas Lloydas.

rencijoje. Pasiektas kompromi
sas: pirma rengti tik užsienių 
reikalų ministerių konferenci-

Ženevoje penktadienį, birže- reikalų derėtis viršūnių konfe- 
lio 19, keturi ministeriai per
traukė derybas iki liepos 13.

Pertrauka duoda laiko stebė
tojam paskaičiuoti septynias 
savaites trukusių derybų balan-

no —nė colio; grasinimam ne
nusileisim. Tačiau taip kalbėda
mi traukėsi atbuli.
Chruščiovo reikalavimai didė

jo, Vakarų mažėjo. Chruščiovas 
jau nesitenkino status quo ry
tų Europoje. Jis siekė toliau į 
vakarus, norėdamas Berlyno, 
kad jį paskelbtų tariamai lais
vu miestu, o iš tikrųjų atiduo
tų rytų Vokietijai. Vakarai,

vą; Moisejevo baleto ekskursi 
ja, iš New Yorko grįžusi, sovie
tų spaudoje skelbė, kaip Ame
rikos milijonieriai važinėja į 
Floridą, o vaikai Amerikoje ba-

STRA’JSSO NEPATVIRTINO
Senatas birželio 19 49 bal

sais prieš 46 atmetė prekybos 
sekretoriaus Lewis Strauss tvir-

ženevoje einant derybom, 
staiga Londono Times paskelbė, 
kad ministeris Lloydas bus at
šauktas iš vyriausybės. Ką toks 
paskelbimas turi reikšti, visi 
traukė pečiais. Po ilgesnio lai
ko-šveicarų Die Weltwoche re- 
daktorius drr L: 
šviesos tai paslapčiai išaiškin-

Jis atkreipė dėmesį į tokį 
faktą. — Gegužės 27 vakarų 
Berlyne buvo tarptautinio spau
dos instituto kongresas. Jame 
suvažiavę redaktoriai iš lais
vojo pasaulio, net iš Tokio ir 
Hongkongo, demonstravo savo 
solidarumą su vakarų Berlyno 
siekimais. Tuo pačiu metu Ti

mes vyr. redaktorius WilliamO 
Hajey drauge su kairiaisiais ja 
boritais bbvo nuvykęs į rytų 
Vokietiją pas Ulbrichtą. Po to 
įvykio ir buvo paleistas šūvis 
prieš' ministerį Lloydą. *•; 3 

UŽ Times redaktoriaus pečių.
— aiškina Stucki — stovi koii- 
servatorių dešinioji opozicija, 
kuri negali pakęsti dviejų da
lykų: kad Vakarų politikos prie
kyje stovi Amerika ir kad va
karų Vokietija daros rimtas ū- 
kinis konkurentas Anglijai. 
Geriau jiem tada kompromi- 

Stucki davė - sai su Maskva negu, prileisti-----
šitą konkurenciją. Šiame punk
te kraštutiniai dešinieji konser 
vatoriai susitinka su kraštuti
niais kairiaisiais laboritais ir 
komunistais. i.

O ministeris Lloyd derybose 
ėjo labai sutartinai su Amerika 
ir Prancūzija bei Vokietija. 
Prieš ji tad ir buvo paleistas 
šūvis.

Tas pats šveicarų laikraštis 
informuoja daugiau ir apie patį 
Londono Times.

Times buvo populiarus laik
raštis, bet nuo 1939 jis neteko 
angluose pasitikėjimo. Ne tik 
dėl to, kad ėjo į appeasmentą 
su Hitleriu, ir ję vyr. redakto
rius važiavo į Miuncheną. La
biau dėl to. kad žinias falsifi-.^ 
kavo Hitlerio naudai. Nuo to 
laiko nepasisekė laikraščiui at
gauti vardo. Tik užsienis, ku
ris to nežino, laiko jį autorite-

Tokios Vakarų nuolaidos So
vietų nepatenkino. Gal būt, ti
kėjo: jei Vakarai leidosi iki 
šiol, tai leisis ir toliau. Reikia 
tik laiko, kad priprastų prie 
nuolaidų. Tos trys savaitės tam 
turi būti ir sunaudotos

Skirtingos ir taktikos derybų

MIAMI TORNADO PALIKIMAS. Birželio 17 tornado siautėjo; sužeista 
100, nuostolių už 5 milijonus. ;

KIEK MINISTERAI KON
FERENCIJOJE SUSITARĖ?

Po konferencijos 18 oficialių 
ir 13 slaptų posėdžių paskelb
tas komunikatas'kalba, kad kon 
ferencijoje ‘buvo pasikeista pa
žiūrom’. Tai diplomatiniai žo
džiai akim apdumti, nenorint 
pasakyti, kad nieko nesutarta. 
Nė tiek, kad galėtų įvykti vir
šūnių konferencija.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris stipriai pasisakė dabar už 
vakarų viršūnių konferenciją.

Tačiau tie patys stebėtojai 
tvirtina, kad Azijoje ir Afriko
je tarp neutraliųjų konferenci 
ja padidinusi tik apatiją, nesi- 
domėjimą konfliktu. Jų tarpe 
sustiprėjo mintis daryti “neu
traliųjų viršūnių konferenciją’.

gė. Vakarai skelbėsi: iš Berly- naudai.

KA DUOS 3 SAVAIČIŲ 
PERTRAUKA?

New York Times samprotau
ja, kad nėra jokio pagrindo ti 
keti, jog trijų savaičių pertrau
ka abidvi puses suartintų tiek,, 
kad galėtų susitarti. Kiti stebė
tojai mano, kad trijų savaičių 
pertrauka duos progą privačiai 
kalbėtis ir ieškoti išeities. Lau
kiama, kad Vakarų viršūnės da
rys savo konferenciją.

tinimą, nors tose pareigose pre
zidento paskirtas jis išbuvo jau 
nuo lapkričio 13. Senatas nuo

lazaras įspėjo, kad sąmokslai sausio mėnešio per 16 posė- 
nebus toleruojami. Tačiau kyla ^žių liejo kalbas tuo reikalu, 
klausimas, kas bus, kai Salaza- Tai pirmas toks atsitikimas nuo tomas gydytojas, ligoninė ir vi- 
ras jau negalės valdyti. 1925. kad senatas atmetė prezi- sas aptarnavimas prieš gimdy-

dento pasirinktą vyriausybės mą. Sunkesniais atvejais iki

JEI RINKIMAI DABAR
Kaip balsuotų Kalifornija
Rinkikų dabartines nuotaikas 

rodė apklausinėjimas. Jei rung- 
tųsi Stevensonas ir Nixonas, tai 
už Stevensoną 53, už Nixoną 
42; jei Stevensonas ir Rocke
felleris, tai už Stevensoną 50, 
Rockefellerį 42; jei Kennedy ir 

Portugalijos min. pirm. An- Nixonas, tai už Kennedy 52, 
tonio de Oliveira Salzar valdo Nixoną 40; Jei Kennedy ir 
jau 30 metų. Jam dabar jau 
70 metų. Sveikatai susilpus, 
pereitais metais buvo pasireiš
kusi stipri opozicija prieš jį — 
reikalavo pasitraukti. Pernykš
tis balsavimas parodė, kad ta 
opozicija surenka tik 23 proc. 
balsų. Rinkimais negalėdama 
Salazaro pašalinti, opozicija ren 
gė sąmokslą; tas sąmokslas ko
vo mėn. buvo rengiamas ‘ka
talikų” vardu. Tačiau policija 
laiku suėmė per 80 karininkų 
ir porą šimtų civilių. Opozicija 
sulikviduota. O pasveikęs Sa-

Pragyvenimas brangsta
Pragyvenimo minimum A- 

merikoje gegužės mėn. pakilo 
aukščiau nei bet kada anksčiau. — Ukraina paskelbė įstaty- 
Jei 1947-9 metų lygis žymimas mą, kad viešoj vietoj pasirodęs 
100, tai dabar 124. Kainos pa- girtas bus baudžiamas 100 rub- 
didėjo butam, avalynei, trans- lių; degtinės varymas namie 
portui, sumažėjo kiaušiniam, bus baudžiamas 5 metais kalė-

APIE HERTERĮ
Šveicarų Die Weltwoche: 

"valstybės sekretorius Herte
ris yra, be abejo, gabus Dulles 
įpėdinis, ir tuo tarpu nėra jo-

Anglijoje birželio 20 sustrei- Anglai komunittu$ 
kavo laikraščių darbininkai, ir Tarptautinėje Darbo Orga- 
sustojo 85 provinciniai laikraš- nizacijoje atstovavimo komite- 
čiai, per 1000 savaitinių laik- tas rekomendavo nepriimti į 
raščių. Be darbo liko 100,000. narius kom. Vengrijos atstovų. 
Unijos numato, kad streiką Anglijos atstovas pasišovė 
jos gali atlaikyti 10 s'vaičių, Vengrijos komunistus ginti. A- 
jei nebus pakeltas darbininkam merika pritarė komiteto reko- 
atlyginimas. mendacijai nepriimti.

anksčiau užsimindavę, kad So- metu laikėsi Sovietai ir Vaka- 
vietai pasitrauktų iš rytų Euro- r»i.
pos kraštų, dabar apie tai tylė- Sovietai laikėsi agresyvios 
jo, tik reikalavo, kad jiem pri- taktikos: jei nori su priešu su- 
pažintų Maskva teisę nesitrauk- sitartj, derybų metu jį pulk vi

Kodėl Chruščiovas, taip reika- kad laikas dirba jo naudai ir 
lavęs viršūnių konferencijos, kad viršūnių konferencija ateis 
nenorėjo mokėti už ją jokios savaime be jokios kainos. Taip 
nuolaidos? • manyti Chruščiovą gali skatin-

Chruščiovas, spėjama, mano, ti septynių savaičių konferenci- 
--------------------------------------------- jos eiga. Konferencijoje Sovie- ti iš vakarų Berlyno. Vakarai sais frontais. Vakarai priešin

tai laikėsi savo reikalavimų norėjo apginti esamą padėtį, gai: jei nori susitarti, atleisk 
tvirtai ir nė colio atgal nežen Maskva siekė ją pakeisti savo visuose frontuose puolimą. Kai 

Gromyko derėjosi Ženevoje, 
Taip buvo prieš derybas že- Chruščiovas Albanijoje ir Lat- 

nevoje. Derybų eigoje Vakarai vijoje kurstė Nato rytinį ir va- 
ir nuo savo politikos dėl Ber karinį sparną pasitraukti nuo 
lyno traukėsi atgal, ypačiai pas- Nato; apšaudė Amerikos lėktu- 
kutiniais siūlymais: sutikdami 
tartis net,dėl savo įgulų suma
žinimo Berlyne; pripažinti ry
tų Vokietijos, kaip Sovietų a- 
gento, kontrolę susisiekimui į 
Berlyną, o labiausiai sutikdami du miršta, bedarbių skaičius au- 
tartis dėl propagandos sumaži- ga. Amerikos spaudoje tuo me
ninio Berlyne. tu sustiprėjo prosovietinė pro

paganda — buv. gub. Harrima- 
nas, teisėjas Leibowiczius skel
bė, koki humaniški yra sovieti
niai kalėjimai; o vyriausybė su
galvojo pristabdyti antisovietinę 
veiklą ne tik Berlyne, bet ir 
susiaurindama Laisvosios Eu
ropos tautinių komitetų veiklą.

Tokia politinė raida stiprina 
Chruščiovo viltis laimėti kelią 
į viršūnių konferenciją be jo
kios kainos.

bus paverstas simboliu “buku- 
ir sovietų, o taip pat visų 

vakaruose naivių, bei lengva
būdžių žmonių bus labiausiai 
kritikuojamas ir neapkenčia-

kavai. Kylant kainom, apie jimo.
100,000 darbininkų pagal su- -K.rdinola* Cushinga* bir- 
tartis gaus po 1 cn. daugiau per televiziją šulė į-
valandai. vestj aukštesniosiose mokyklo-

. se ir kolegijose kursą apie ko-
Ki«Jc kaštuoia gimimas munizmą. Esą gal tokiu būdu 

Pagal medicinos raportus, j- bus nugaiėta žmonių apatija ir 
teiktus Kongresui, vidutiniškos indiferentizmas.
išlaidos ryšium su kūdikio gi
mimu siekia 334 dol. Čia įskai-

liavimo periodas, arba naujų 
bauginimų metu, '— sakysim, Vakarų sostinėse aiškinama, 
kaip Quemoy ar vidurinių rytų ^ad Ženevos konferencija ne
užpuolimas, — parodys tvirtu- ^vusi sovietam naudinga šal 
mo, atsparumo ir kietumo kaip ^aro propagandoje. Jei so- 
John Foster Dulles, tai ir jis v^etai norėjo Vakarus suskal

dyti, tai į konferencijos pabai
gą Vakarai virtę vieningesni 
nei pradžioje. Anglijoje 68 
prde. apklaustųjų buvo pasisa
kę už viršūnių konferenciją be 
jokių sąlygų. Konferencijos pa
baigoje, kai Sovietai nerodė jo- 
kių nuolaidų, sumažėjęs spau
dimas ir Anglijoje už viršūnių 
konferenciją.

— Angliįoje anglikonų aukš
tieji dvasininkai pasisako už 
gimimų kontrolę ir^ki žada re
klamuoti per radiją ir televiži- 

419 dol o "cezarinė oneraciia &• parlamento narys
588 dol operacija w kreįptis .

riausybę, kad tokią propagandą 
sustabdytų.

Jungtinėse Tautose gauti 
pranešimai apie žydų tikėjimo 
persekiojimą Sovietuose. Nuro
domi faktai.

Černigove sukonfiskuotos žy
dų šventosios knygos Torah. 
Černovicuose, Ukrainoj, suimti 
žydų sinagogos pareigūnai, ku
rie dalyvavo žydų šventėje 
Passover ir pagal tradicijas kal
bėjo už ‘kitais metais Jeruza 
lėj’. ’Už tai apkaltino juos sio- 

, . , . nistais. Minske suimti 8 žydai
kio pagrindo prielaidai, kad jo įgulas Berlyne; suma»nti pro- studentai pereitą gruodžio mėn. 
politinė linija bus silpnesnė ir pagandą ir subversyvinę veik- Kaltinami, esą jie organizavę 
naivesnė nei jo didžiojo pirma- lą; sudaryti bendrą vokiečių ko- sionistų grupę. Kišineve, Mol- 
tako. Tačiau jeigu jis artimiau- misiją Vokietijos reikalam. davijoj, suimti žydai už macų 
siu suminkštėjimo sa- ,.... — ■■ — kepimą. Voroneže, Kieve ir
kysim. ryšium su viršūnių kon- ŽENEVA daugely kitų miestų panaikin-
ferencija kada ateina užliū- ID tacic kad a e tos žydų kapinės ir kapų ak 

menys pavartoti kitiem reika
lam.

Suminima taip pat, kad Plun
gėje, Lietuvoje, pereitu metu 
rugsėjy buvo užpulta sinagoga 
žydų naujųjų metų išvakarėse. 
Po dviejų mėnesių esą ūkinin
kai užpuolę žydus ir vienam 
nulaužta koja. Policija keletą 
asmenų suėmusi.

— Ispanijoje birželio 18 ko
munistai rengė streiką. Bev dar
bininkai niekur nepaklausė ko
munistų agitatorių. Buvo suim
ta tų agitatorių 123.

— Anglijos darbiečių vadas 
Gaitskell rugpjūčio mėn. žada 
vykti į Maskvą pas Chruščiovą.

Sionistų The California Jew- 
ish Voice: ‘ gaivus vėjas pa
pučia departamente paskyrus 
jam vadovauti tikrą vyrą, ilga
metį Izraelio draugą Christian 
Herter”.

Filmų gamintojai ir kinų sa- — Prancūzijoje buvo priim- 
vininkai džiaugiasi, kad šimet tie su pasitenkinimu Eisenho- 
filmai lankomi gausiau nei per- ^erio pageidavimas susitikti su 
nai. Per gegužės paskutinę sa- <N Gaulle.
vaitę lankėsi’ 44.200,000 žmo- — Anglijoje Macmillanas nu- 
nių, arba 15.4 proc. daugiau mato skelbti parlamento rinki
nei pernai tuo metu. mus ne vėliau kaip spalio 29.



DARBtNMNKAS

IŠ LIETUVOS

ATOSTOGOS
MAINE

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

nereikalingų riebalų, o 20 me
tų žmogus nuo jos bus suly
sęs. Pollack konkrečiai nuro-

ORLEANO miestas kasmet prisimena šv. Joanos Arkietės karo žygj. 
De Gaulle atiduoda karišką pagarbą studentei, kuri vaizduoja Orleano 
mergelę. ’
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Teatrus sujungė
Kaune sujungė du lig šiol 

skyrium veikusius teatrus — 
Kauno muzikinį dramos teatrą 
su Jaunojo žiūrėtojo teatru. Po 
sujungimo dabar pastatė pirmą 
veikalą Binkio “Generalinę re
peticiją”.

—Sovietų Sąjungoje Lenin
gradas laikomas intelektualiniu 
centru, nors Leninas ir per
kėlė sostinę į Maskvą. Lenin
grade sutelktos ypačiai techno
logijos įstaigos.

lamente bei senate nebuvo per 
ištisą 30 metų. Ministeris pir
mininkas Debrė vienoje kalbo
je taip pat pareiškė, kad reikės 
peržiūrėti švietimo įstatymą. Iš 
tokių ženklų katalikai daro iš
vadą, kad teisėtu keliu ir Pran
cūzijoje gali būtr rastas pana
šus mokyklų šelpimo sprendi
mas, kaip neseniai buvo parti
jų susitarta Belgijoje.

Nuo 1951 Prancūzijoje šel
piamos ne laisvosios mokyklos, 
bet neturtingi tėvai gauna pa
šalpas mokslui apmokėti.

Tačiau su viltim ateina ir 
naujos kovos. Labiausiai inicia-

VOKIETtJOS trys didieji. Ii k. į d.: kancleris Adenaųeris, finansų minis- 
teris Etzells (vM.) ūkio min. Erhardas. >

— Amerikos katalikų darbi
ninkų sąjunga pasisakė už at
lyginimo minimumą 1.25 dol. 
vietoj ligšiolinio 1 dol.

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

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

tyvos kovai prieš katalikų mo
kyklas ėmėsi komunistai, šū
kiu ‘šelpti katalikiškas mokyk
las yra neleistinas dalykas’jie 
nori atgaivinti “liaudies.frontą’, 
pritraukiant -bendrai kovai so
cialistus ir radikalus.

Dar didesnę kliūtį katalikų 
mokyklos susilaukia iš pačių ka
talikų dalies. Prieš valstybės 
paramą katalikų mokyklom,

tada, kada įsako, bet kada pats 
norėjau.

apie
nu-

GeguŽės mėnuo. Pats gra
žiausias pavasaris, šis mėnuo 
Lietuvoje yra skirtas Marijoj 
garbei. Čia sėdėdami nematė
me 1948 metų gegužės grožio,

kalbėjo Pol- 
šeimininkė išeikvodavo 

Ibdavo šei 
lis 50 ka-

Prtiiūrėtoję dalis buvo lietu
viai, tiesiog iš raudonosios ar
mijos eilių priskirti tarnybai 
kalėjimuose. Pasitaikydavo- nei 
tokių atsitikimų, kad

vienas brolis buvę 1944 po- 
imtas į raudonąją armiią, kita* 
buvo miške, vėliau pateko j ka
lėjimą, ir pirmajam teko saugo* 
ti brolį.

Per tokius prižiūrėtojus gau- 
davom spaudą, kartais laiškėlį 
nub namiškių, u Tėvas Ėieliū- 
nas gaudavo viską, kas būtina 
mišių aukai.

Po litanijos giedodavom 
“Tavo apgynimo”, nes to ap
gynimo dabartiniu metu bu
vom labiausiai reikalingi. Nie
kas kitas mūsų negalėjo apgin
ti, tad giesmės žodžiai tikrai 
plaukė iš širdies gelmių. Tikė
jom, kad ta giesmė, dažniau
siai tyli, prasiskverbia pro ka
lėjimo sienas ir jungiasi su lais
vėje esančių giesme, su giesme 
tautiečių, esančių toli nuo tėvy
nės rytuose ir už vandenyno; 
jungiasi į visų bendrą giesmę 
už žmogaus ir tautos laisvę.

(Bus daugiau)

buvo tam palankesnės. Kame- Pasinaudojau draugų pašiū
ra buvo didelė. Gultai buvo pa- lumu. Tai buvo pirmas kartas 
slėniais ir kameros vidury. Vi- per penkių mėnesių laiką ka- 
durio gultai kiek užstojo pa—Įėjime. Galėjau pamiegoti ne 
sieninius, galima buvo lengviau 
užsimaskuoti. Ant gulto, esan
čio prie sienos, susėsdavo "ke
letas kalinių, ir už jų nugaros 
galima buvo vienam atsigulti. 
Sėdintieji užstodavo miegantį, 
o reikalui esant greitai jį pa
žadindavo.

Prancūzijos katalikų tėvų su
važiavimas mieste Caen perei
tą mėnesį prašė vyriausybę la
biau paremti laisvąsias moky
klas.

Parlamento narių tarpe yra 
sudaryta ‘parlamentinė sąjun
ga už auklėjimo laisvę”, ši są
junga stengiasi įtikinti parla
mento narius, kad rodytų pa
lankumo katalikų privačiom mo 
kyklom, kurios vadinamos lais
vosios mokyklos. Sąjunga ma
no, kad parlamente iš 600 na
rių jau yra palankiai nusiteikę 
380. o senate iš 260 — 160. 

Tokios palankios daugumos par-

Čiurlionio laiškai
Vaįstybinė/leidykla pasiskel

bė išleisianti Čiurlionio laiškų 
rinkinį. Tai laiškai Čiurlionio 
draugam ir giminėm iš 1902- 
1910 metų laikotarpio. Juos pa
ruošė spaudai Čiurlionio sesuo

garbinti negalėjo sutrukdyti nė 
mūro sienos.
Turėjom kamoroj* savo ge

gužines pamaldas
Pavalgius vakarienę, apie 18 

valandą.' trumpas užsirūkymas, 
pasikalbėjimas. Paskui kame
roje prasidėdavo tyla. Visi su- 
eidavom arčiau ‘klebonijos”. 
Tėvas Bieliūnas kiekvieną die
ną pasakydavo trumpą pamok
slėlį. Paskui visi giedodavom 
Marijos litaniją, kartais ir gana 
garsiai. Tai priklausydavo nuo 
to, koks prižiūrėtojas dežūruo- 
davo. Buvo net ir tokių prižiū
rėtojų, kurie, prasidėjus pamal-

— Po 25 metę amžiaus kas
met mes reikalingi maisto vie
nu procentu mažiau. Sumažink 
atitinkamai maisto kiekį, ir 
nebūsi perdaug nutukęs.

Nurodymai toliau dar konk
retesni:

— Vidutiniškai suaugęs žmo
gus, kad netektų vieno svaro 
svorio, turi netekti 3,500 kalo
rijų.

Vadinas, kad per savaitę vie
no svaro netektų, kasdien tu
ri gauti 500 kalorijų mažiau.

To galima pasiekti geriausiai 
sumažinus maisto kalorijų kie
kį 250-360 kalorijų. Įstaigos 
tarnautojui užtektų, kad jis 15 
kartų atsiklauptų, sulenkda
mas tokiu būdu kelius, ir porą

Tėvas Bieliūnas jau beveik 
kąi nuteistas. Jam skyrė 

^feSmt metų darbo pataisos la- 
^' gerių. Bet dėl ligos negalėjo bū

ti išsiųstas. Jis veik nevaldė 
vienos kūno pusės. Dabartiniu 
metu jautėsi jau gymiai geriau 
ir pavaikščiojo kartais net be 
lazdelės. Kasdien jis intensy
viai vaikščiojo po kamerą, kaip 
sakė, treniruodamas savo para- 
ližuotą koją ir ruošdamasis į 
lagerį.

šiai kamerai Tėvas Bieliūnas 
•> buvo tapęs "parapijos' klebo

nu, dvasios vadu.
Nebuvo klausinio, kuris bū

tų buvęs išpręstas be jo. Visai 
ne dėl to, kad jis to būtų no- 

, tėjęs. Ne. Bet visa kamera 
matė, kad jo protas, jo galvo
jimas visada padeda išspręsti 
klausimą, taip, kad būtų geriau 
bendram visų mūsų labui.

Jo vieta buvo pačiame kam
pe, toliausiai nuo durų ir lan
gelio. Ji buvo vadinama ‘kle
bonija” Čia vykdavo visi pasi
tarimai, čia buvo skaitomi gau
ti laikraščiai. Apskritai čia bu
vo visos kameros centras.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FRANCISCAN F ATKERS, Kennebunkport, Maine

(Nuo birželio 25 — Te!. 7-2771)

dom, tyliai praverdatvo kame
ros duris ir'jtję kurį hdką pa
būdavo kameroje. Tokių būda
vo, žinoma, labai negausu, bet 
būdavo. 4 H

Labai nustebau, kai mano 
naujieji draugai man pasiūlė 
dienos metu primigti. Dienos 
metu kalėjime miegoti yra kaž
kas nepaprasto, kažkas nepa
siekiamo, apie ką tardomaja
me kalėjime nebuvo galima net 
pasvajoti. Tiesa, čia ir sąlygos

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

RUSU NAFTOS
. LINIJOS KLAi^O.ON

kaip informuoja Our Sunday 
Visitor, pasisakė eilė katalikų 
intelektualų ir katalikų žurna
las “Esprit.”

Katalikų mokyklose dabar
yra apie vienas milijonas vai
kų, tai yra ketvirtadalis viso mylių suvaikščiotų tvirtais žing- 
mokyklinio jaunimo. sniais.

Sovietui nafta 
pro Klaipėdą

Darbininko skaitytojas V.P. 
atsiuntė redakcijai žurnalo 
“The Oil and Gas Journal 
(1959 balandžio 13) iškarpas a- 
pie Sovietų planą užtvindyti sa
vo nafta vakarų Europos rin
kas. Sovietai vedė derybas dėl 
naftos pristatymo su suomiais, 

.ir ta proga imta kalbėti 
naują sovietini planą — 
tiesti naftos vamzdžius iš 
gos—Uralo naftos rajono 
Maskvą, pro Minską į Klaipė
dos uostą.

Tokią žinią skelbdamas, žur
nalas prideda Europos naftos 
specialistų samprotavimus apie 
sovietinį planą. Jie pasisako 
skeptiškai. Pagal jų žinias so
vietų planuojami vamzdžiai ga
lės pristatyti naftos per dieną 
150,000,barelių, o pačiai Sovie
tų Sąjungai jos vidaus reika
lam per tuos rajonus, pro ku
riuos vamzdžiai eis, reikalinga 
dienai 100—200,000 barelių. 
Taigi eksportas pro tuos vamz
džius negalės būti didelis, sa
ko tie Europos specialistai. An
tra, Sovietai nežada tos vamz
džių linijos nutiesti anksčiau 
kaip prieš 1965 metus. O per 
tiek laiko planai dar galį vėl 
pasikeisti.

Lig šiolinė Sovietų Sąjuhgos 
nafta eina daugiausia pro Juo
dąsias marias. Iš ten ir tie pa
tys suomiai turi tanklaiviais 
naftą gabentis.

Žurnalas įsidėjo tokį brėžinį, 
kaip vamzdžiai projektuojami 
į Klaipėdą iš srities, kuri žada 
sudaryti 70 proc. visos Sovie
tų Sąjungos naftos.

Valerija Karužienė. Tame pat 
rinkinyje bus ir 12 Čiurlionio 
straipsnių apie lietuvių meną 
ir kultūrą.

Kaip skaito
Vilniuje gegužės 11-12 buvo 

pasitarimas kaip išplatinti dau
giau; laikraščių. -Spaudos plati
nimo viršininkas Juzumas kal
bėjo, kad 1000 gyventojų Lie
tuvoje tenka 606 egzemplio
riai laikraščių. Tai esą mažiau 
nei Latvijoje ir Estijoje, šių 
metų pirmą ketvirtį laikraščių 
prenumeratorių skaičius apskri
tai padidėjęs vienam tūkstan
čiui gyventojų 103 daugiau nei 
pernai. Tačiau buvo pranešta, 
kad Kaune antram pusmečiui 
prenumeratorių skaičius jau su
mažėjęs 5,000, Vilniuje 4000, 
Klaipėdoje 1,400; Kelmės rajo
ne 1,100 egz. Panašiai ir kituo
se rajonuose. Buvo nurodomas 
didelis pašto trūkumas.

Laikraščių leidžiama 15 ‘res
publikinių’, 5 ‘miestiniai*, 77 
rajoniniai.

Vilniaus laikrodininkai
Vilniaus laikrodininkai yra 

sujungti į artelę “Kibirkštis’. 
Joje esą viso 26 laikrodininkai. 
Yra 9 punktai, kuriuose žmo
nės gali atiduoti savo laikro
džius pataisyti.

Komjaunuolię kultas
Naujamiesčio, Panevėžio ap., 

kapuose gegužės mėn. atidary
tas paminklas žuvusiem kom
jaunuoliam. Juos skelbia sovie
tinės tvarkos herojais. Sovieti
nių partizanų kultas turi ištrin
ti iš atminties partizanus už 
Lietuvos laisvę.

turi per didelį svorį
Dr. Pollack New Yorko me

dicinos akademijoje kalbėjo 
apie širdies ligas, nereikalingas 
kalorijas, per didelį svorį ir vi
so to priežastis. Jis davė kai 
kurių konkrečių skaičių, kurie 
iliustruoja, kodėl dabar žmonės 
taip skundžiasi perdideliu nu
tukimu. Daugiau nei anksčiau.

Dar neseniai 
lack 
240 kalorijų, iki 
mos skalbinius, 
lorijų, iki juos sudžiaudavo ant 
virvės. Dabartinių metu sugrūs
ti skalbiniam į automatinį 
skalbtuvą ir paspausti elektri
niam mygtukui išeina ne dau
giau kaip 50 kalorijų.
žmonių dabartinio meto fizi

nis nejudrumas ir neaktyvu
mas yra didžiausia sveikatos 
kliūtis. •

Amerikiečiu mažiausia 50 
milijonę sveria perdaug, ir 
bent 11 procentu jy svoris yra 
pavojingas

Tačiau judėjimo trūkumas 
nėra vienintelė perdidelio nu
tukimo priežastis. Kita priežas
tis—per gausus valgymas. Rei
kia atsiminti — toliau sakė 
Pollack, — kad ta pati maisto 
dieta 40 "metų žmogui duos jau

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS^ PRIEINAMOS
Vasarotojai priimami no birželio 21 d. iki ragsfjo 8 d.

*ŠO*“*I C'a-ie

CM

Lietuvos dainų šventė bus 
1960. Jau dabar rengiama es
trada ir tribūnos Vilniuje Vin
gio slėnyje. Tam reikalui skirta 
14 ha. Estradą skiria 20,000’ 
dainininkų, tribūnas 53,000 žiū
rėtojų.

^Artistai j Kazachstaną
Vilniaus filharmonijos artis

tų trupė išsiųsta į Kazachstaną 
koncertuoti “plėšininių žemių’ 
darbininkam. Turės 50 koncer-’
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Dėmesio Darbininko skaitytojams
Darbininko leidėjai visą lai

ką turi rūpestį padengti laik
raščio leidinio išlaidas, kurios 
nemažėja, o vis didėja, kylant 
popieriaus ir kitų spausdinimo 
reikmenų kainom. Nuo praėju
sio rudens tos išlaidos dar pa
kilo ryšium su gausesniu laik
raščio iliustravimu. Tam teko 
padaryti žymių papildomų iš
laidų, kurių atmokėti greitu lai 
ku neįmanoma. Jokio vajaus, 
kaip kiti laikraščiai daro įsigy
dami naujas spausdinimo prie
mones, nebuvo daryta tikintis, 
kad skaitytojai laikraščio to
bulėjimą pastebės bei įvertins 
ir ateis į talką. Deja, nevisi 
teikiasi bent nedidele auka at
silyginti už jų pačių, organizaci 
jų ir pobūvių dedamus vaizdus. 
Kai kas, ir save reklamuoda
mas ar įprašytųjų garsinamas, 
nesijaučia turįs pareigos padė
ti laikraštį išlaikyti, bet mano 
turįs teisės būti paminėtas. To
kią teisę, be abejo, galėtų reikš
ti kiekvienas laikraščio skaity
tojas, bet ir laikraščio 
leidėjam yra teisė už asme
ninio pobūdžio straipsnius lauk
ti šiek tiek daugiau, negu tik 
prenumeratos. Kiekvienu tokiu 
atveju leidėjam tenka prie nuo
traukų patiem pridėti. Bet jos 
dedamos, kad laikraštis būtų 
vaizdesnis ir patrauklesnis.

Lietuviškieji laikraščiai visi 
sunkiai galą su galu suduria 
dėl nedidelio prenumeratorių 
skaičiaus. Tai jokia paslaptis, 
kas ir kaip ją dangstyti}. Nau
jų prenumeratorių gana sunku 
gauti. Senoji karta išmiršta, 
naujoji lietuviškai beveik nepa- 
skaito, o naujai atvykusieji taip 
pat siaurina savo išlaidas, nors 
po dešimties metų dauguma 
jau neblogai išsiverčia. Pra
džioje skaitę net po du ir tris 
laikraščius, dabar pasitenkina 
tik vienu arba apsieina ir be 
jokio. Lietuviai apskritai nepa
sižymi uolesniu savos spaudos 
skaitymu ir rėmimu už savo 
kaimynus, kad ir latvius bei 
estus. Pajėgėme ir dar pajėgia
me daug ir įvairių laikraščių 
leisti, bet niekada neįstengėme

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams-----------------$6.00
Brooklyn. N. Y. —.......  $6.50
Pusei metų ____________ ___— $3.50
Užsienyje —........  - $6.50

daugiau skaitytojų sutelkti. 
Taip buvo dar nepriklausomo
je Lietuvoje ir taip yra dabar
tinėje emigracijoje. Nemažai 
lieka savo spaudos neskaitan
čių, ja nesidominčių ir jos ne- 
remiančių. Tai atsiliepia ne 
vien lakraščiam, bet ir lietu
viškam visuomeniniam darbui.

Savi laikraščiai išlaikyti 
mums yra būtinybė bet kokiom 
sąlygom. Ir tai ne vięn lei
dėjų rūpestis, nes jie iš to jo
kio pelno neturi. Tai visų mū
sų reikalas, reikalas išlaikyti 
savo kalbą tęsti kultūrinį dar
bą ir lietuvybę palaikyti. Kai 
leidėjai čia neranda paspirties, 
o negali išsiversti iš prenume
ratos ir surengiamų vakarų — 
piknikų bei atsitiktinių aukų, 
jie būna priversti laikraščio kai
ną kelti. Visi mūsų laikraščiai 
tai yra padarę nebe vienu at
veju.

Darbininkas tuo tarpu pre
numeratos kainos nekelia. Nau
jiem prenumeratoriam dargi 
daroma nuolaida iki 5 dolerių. 
Tai pigiausias laikraštis, išei
nąs du kartus per savaitę. Kiti 
net savaitiniai tur didesnę pre
numeratos kainą. Savaime su
prantama, kad dėl to laikraščio 
balansą suvesti labai sunku, 
nes naujų skaitytojų neatsiran
da tiek, kad leidėjų viltis pa
teisintų.

Darbininko administracija, 
nenorėdama kelti prenumera
tos, bet ir neturėdama kaip pa
jamų padidinti, apsisprendė pa
sinaudoti atostogų metu, kada 
visuomeninis darbas kiek sus
toja ir mažiau reikalingas laik
raščio talkos, leisti Darbinin
ką tik vieną kartą savaitėje nuo 
liepos 5 iki rugpiūčio 15. Prie 
tų numerių, kurie iškrinta šven
tėm pasitaikius (tai daroma jau 
nuo 1925) — prisideda dar ke
turi. Laikraščio leidėjai labai 
apgaili, kad jie buvo priversti 
griebtis šios priemonės, kitos 
išeities neradę. Džiaugiamės, 
kad dar ir tiek galime ištverti, 
pačios prenumeratos nekelda- 
mi.

PRIE STALO MIEGAMAJAME

Vatikano rūmų trečiajame 
aukšte, nedidelėje koplytėlėje 
kiekvieną rytą uždegamos ant 
altoriaus aštuonios žvakės. Ly
giai pusę septintos Šv. Tėvas 
eina aukoti mišių. Tą pusvalan
di jisai nėra nei valdovas nei 
vyriausias ganytojas, o tiktai ku 
nigas. Kristaus vietininko naš
ta užgula pečius didele atsako
mybe po tos rytinės maldos. 
Dar vienas atsiklaupimas, ir 
diena prasideda kaip laikrodis.

Balsas iš pirmojo numerio.
Popiežiaus Jono XXIII diena 

iš tikrųjų prasideda kiek anks
čiau negu 6:30 vai. ryto. Jis jau 
būna dirbęs prieš mišias. Tai 
rodo krūva dokumentų ir raštų 
ant stalo jo miegamajame. Tai 
patys skubiausi reikalai. Kai ki
ti sukils ir pradės savo darba, 
popiežius savo dali jau bus at

likęs.
Kai kada gana anksti pakelia 

telefono rageli ir paskambina 
ko nedarė jo pirmatakai. Kardi 
nolas Benedetto Massela, ka
merdineris, kartą buvo užklup
tas ankstyvaus skambinimo: at
siliepė šiurkščiu priekaištu. Iš 
telefono ragelio pasigirdo popie-

SARGYBA prie Vatikano

Popiežiaus Jono XXIII diena
žiaus balsas: “Aš mielai priimu 
tą priekaištą’. Kardinolas su
mišo. Dabar .niekas nėra tikras, 
kad šv. Tėvas betkurią valan 
dą ir betkam gali pats paskam
binti.

Trys darbo stalai
Popiežius Jonas XXIII dirba 

prie trijų stalų. Vieną turi sa
vo miegamajame anom ryti
nėm valandom prieš mišias. An
trasis yra privatiniam .studijų 
kambaryje, kur prabūva vaka
rais arba atvangos valandomis 
dieną. Tretysis, pagrindinis 
stalas, yra reprezentacijos ir 
priėmimų kambaryje. Ant to 
stalo sugula visi Bažnyčios val
dymo reikalai.

POPIEŽIUS JONAS XXIII savo darbo oficialiame

Prie oficialaus stalo prieina 
ir nueina įvairūs sekretoriai, 
prelatai, kardinolai — pasaulie
čiai ir dvasininkai. Kitados vi 
si klaupdavo ateidami ir išei
dami. Popiežius Jonas XXIII pa 
liepė: ‘Pakaks vieno karto iš 
ryto ir vieno vakare’.

Audiencijų metu

Audiencijos dažniausiai būva 
priešpietinėm valandom. Pra
plaukia minios žmonių, kaip ir 
anksčiau, bet šį kartą Šv. Tė
vą randa mažiau oficialų. Vie
nam kitam jisai iškrečia pokš
tą.

Atsilankius italų brigados ge
nerolui, popiežius Jonas XXIII 
jį pasitiko saliutu prisistatyda- 
mas: ‘Vyresnysis leitenantas 
Roncalli”. Popiežius yra tarna
vęs kariuomenėje.
Kai užėjo Italijos užsienio rei

kalų atstovas, diplomatas, gali
ma buvo išskaityti jo susirūpi 
nimą ir apsiniaukimą. Pastebė
jo. kad pagal Leterano 1929 
sutartį nuo karinės prievolės 
per daug atleidžiama Italijos 
piliečių, tarnaujančių Vatikano 
įstaigose. Popiežius tą diploma
tą tuojau prablaivė: ‘Nuo šiol 
neimkite tiktai kunigų; visi ki
ti gali tarnauti. Ir aš tarnavau”.

Moterų delegacijai, susirūpi
nusiai galimo karo grėsme, 
Šv. Tėvas atsakė: ‘Nebijokite 
turėti daugiau vaikų. Dievas ne
kūrė pasaulio, kad jį paverstų 
kapinėmis.”

Vatikano sode
Popiečiais ar pavakariais po

piežius Jonas XXIII išeina pasi
vaikščioti po sodą su savo sek
retorium Monsg. Capovilla. Ki
tados buvo įsakymas tokiu me
tu popiežiaus nekalbinti ir jis 
nieko nešnekindavo. Dabartinis 
popiežius davė kitą įsaky
mą: dirbti savo darbą, kaip dir
bus, nesišalinti ir nesiklaupti. 
Jis pats darbininkus užšnekina, 
pasiteirauja, ką jie dirba. Gėli

POPIEŽIAUS PIJAUS XH kana
rėlės tebelaikomos šv Tėvo apar
tamentuose.

ninką paklausęs, kiek kainuoja 
dabar puokštė gėlių, atsakė^ 
‘Mano brolis yra taip pat so
dininkas, bet jis sudėsto man 
puokštę gėlių už pusę tos kai
nos’.
Žingsniai ne pagal tradiciją

Popiežių visi žingsniai ir ju 
dėsiai yra nustatyti tradicinio 
ceremonijalo. Kiekviena valan
da, kiekviena minutė apskaity
ta. kaip ^aikrodžio. Niekas ne
gali prieiti, nepraėjęs pro sar
gybas ir visą tinklą administra
cinio personalo. Nieko ir po
piežius negali viešai daryti, kas 

nebūtų iš anksto aptarta ir nu
statyta. Velionis popiežius Pi
jus XII tos tvarkos griežtai lai
kėsi. Popiežius Jonas XiJII pa
daro savarankiškiau. Buvo neti
kėta, kai jis panoro aplankyti 
mokyklas, ligonines, kalėjimus, 
net operą. Sudarė nemažai rū
pesčio Vatikano administraci
jai, bet savo pasiekė. Popiežius 
Jonas XXIII nenori būti visai 
uždaras. Tiktai vieną uždaru
mą jisai saugo: tai savo miega
mąjį.

Artimas širdžiai pasaulis

Pasikvietęs fotografą ir lei
dęs daryti nuotraukas visą die
ną, kur tik būna, nesutiko nu 

kambaryje.

sifotografuoti savo miegamaja
me. Čia turi savo šeimos albu 
mus, paveikslus iš jaunų die
nų, fotografiją jį krikštijusio 
klebono, nedidelį radijo apara
tą, seno stiliaus lovą, rašomąjį 
stalą. Po dienos rūpesčių, kurie 
kiekvieną Kristaus vietininką 
gula sunkia našta, popiežius 
Jonas XXIII vėlų vakarą iki iš
naktų tame kambaryje pasijun
ta kaip namie, ir tik čia jis 
mėgsta vienumą, pastebėjęs vie-

PASKUTINIS priklausimas prieš dienos darbus.

nam kardinolui: ‘Ar Evangeli
jos nepasakyta: eik į savo kam
barį ir užsidaręs melsk savo
Tėvą slapčia’.

Po trumpo nakties poilsio, 
vėl prasideda judri diena. (S.) 

Laukia vėl spaudimo

Lenkijoje slaptoji policija su
stiprino pamokslų klausymą. 
Kai kur atsigabena net apara
tus pamokslam užrašyti. Ieško
ma kunigų, kuriuos galima bus 
apkaltinti priešiškumu valsty
bei. Ypačiai po to, kai kardino
las Wyszynskis pasisakė prieš 
valdžios legalizuojamus abor
tus.

Ar hipnozė leistina?

Atlantic City buvo Amerikos
katalikų gydytojų sąjungos su
važiavimas, kuriame buvo svars 
tomi toki klausimai, kaip psi
chiatrija ir religija, psichoana
lizė, gimimų kontrolė ir kt. 
Daug buvo kalbama, ar hipno
zė medicinoje leistina morali
niu atžvilgiu. Išvada buvo tik 
viena — reikia klausimą iš vi
sų pusių dar giliau išsvarstyti, 
kad galima būtų galutinė išva
da.

Sąjunga turi apie 5,700 na
rių.

(2)
šeim.: Norit, kad paskaly

tume ?(Mirktelėjo į draugus, ir 
visi trys pradėjo vartyti laik
raščius). Hm, hm.... Va, radau, 
kas jus sudomins, poniutės. 
(Skaito). Esu agronomas 45 me
tų amžiaus. Įsigijau 50 alkierių 
žemės Mato Grosso valstijoje. 
Ieškau gražios šviesiaplaukės 
merginos ar našlės nuo 20 ligi 
50 metų amžiaus, turinčios ge
ram stovyje traktorių. Jei to
kia atsirastų ir sutiktų su ma- 
mim sukurti laimingą šeimos 
židinį, prašau atsiliepti ‘Mūsų 
Lietuvos’ redakcijon, prie laiš
ko pridedant fotografiją... 
traktoriaus.

Visi vyrai (susižvalgo, pada
ro juokingas minas, o abi mo
terys to nepastebi)

Našlė: Fi! agronomas.... 50 
alkierių —- tai ne grande co- 
isa. (nedidelis daiktas). Na, pa

gal amžių gal ir tikčiau, nors 
man toli gražu ligi 50 metų. 
Bet aš neturiu traktoriaus. Ir 
kam man tas griozdas reika
lingas? To betrūko, kad aš su 
savo vyru važinėčiau trakto
rium! Kam tada automobiliai?

Našlė: Mamai! Palik jį ramy
bėje, tą senį matagrosietį, tą 
amigo da onca! (tigrės draugas, 
klastingas žmogus). Jam reikia 
ne moters geram stovyje, o tra
ktoriaus. Tai tegu tą traktorių 
geram stovyje ir veda!

Našlė: (padaro išdidžią miną) 
Tokiu pasiūlymu mudvi nesam 
suinteresuotos. Mesk, tamsta, 
tą savo popieržinj į krepšį! 
(ji pakišą šeimininkui po nosia 
krepšį).

Nastė: Si, si, (taip, taip) į 
krepšį!

šeim.: Oi, oi, poniutės! Nes- 
pjaukit į šulinį, kad netektų 
atsigerti. Šio Mūsų Lietuvos 

numerio, gerbiamosios, šiukš- 
lius tikrai nematys. Aš jį turiu 
gerokai išnarstyt. Jame prof. 
Pakštas rašo apie Britų Hon
dūrą, siūlydamas mum į jį per
sikelti.

Našlė: Ką? Dar vienas kraš
tas atsirado? Ir iš kur jų ima
si?

Nastė: Mama, tu nieko neiš
manai! Honkong ir Hondūras 
bus kur nors Kinijoje, tikriau
siai kur nors tose salose prie 
Kinijos, dėl kurių geltonieji pe
šasi su geltonaisiais.

Našlė: Fi! Manęs nė su pyra
gu į tą geltligės apsėstą kraš
tą nepritrauksit. Kuo jūs ma 
ne laikot?

šeim.: Kaip geras kaimynas 
pasiūlyčiau savo žavingom kai
mynėm įsigyti tą Mūsų Lietu
vos numerį ir paskaityti tą 
straipsnį, o taip pat pastudijuo
ti žemėlapy.

Abi moterys (nepatenkintos 
patempia lūpas ir išdidžiai žiū
ri į vyrus)

šeim. (kreipiasi į Motiejų): 
Bet tiek to. Motiejau, gal tu 
rasi tinkamesnį skelbimą.

Motiejus: (kiša ranką kiše
nėn)

šeim.: Tu neieškok kišenėje, 
o žiūrėk į laikraštį.

Motiejus: Taigi, kad aš pri
siminiau aną savaitę išsikirpęs 
vieną skelbimą, kurį norėjau 
pakišti savo mergoms, (ištrau
kia popierėlį). Ne, ne tas, kad 
jį kur bala! (ištraukia kitą). Par
siduoda namas.... Ne, ne tas, 
kad jį kur paraliai! (ištraukia 
vėl lapelį) Radau! Pagavau 
stambią žuvį, jei neklystu, tik
rą banginį!

Visi: Na, na, sakyk, skaityk 
greičiau!

Abi moterys: (kaklus ištie- 
susios, kaip žąsys, priartėjo 
prie stalo).

Motiejus: Dėmesio, skaitau. 
‘Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
vyrukas iš stuomens ir lie
mens, 25 metų amžiaus, uždir
bu 300 svarų į mėnesį, turiu 
nuosavą namą ir automobilį. 
Kreipiuos į viso laisvojo pasau
lio lietuvaites nuo 17 ligi 30 
metų amžiaus, prašydamas at
siliepti, prisiunčiant laiške sa
vo malonią fizionomiją. Adre
sas: Mister Džon Puplaiškis, 
Kengūrų kelias, Adelaidė, Sau
sa Australija, sutrumpintai S. 
Australija”.

Nastė (puola prie mamos ir, 
ją apkabinusi, šaukia): Mama, 
tai manęs jis paieško!

Našlė: Tikrai tavęs, dukrele. 
Koks vyras, koks vyras Iš 
stuomens ir liemens.... Ir koks 
atlyginimas: su virš 100 kontų 
kruzeirų (linguoja savo figūra) 
ir namas.... ir autas ....Viskas 
tinka. Ir tavo, dukrele, maloni 
fizionomija. (Iškilmingu balsu) 
Gerbiamieji! Žentas yra! Kvie
čiu jus visus sekmadienio va
karą ant šurasko.

Vyrai (atsistoja ir prieina 
prie abiejų moterų). Sveikinam, 
sveikinam, ir širdingai dėko
jam už malo'nų pakvietimą. Pri 
būsim, pribūsim, visi kaip vie
nas išsirikiavę.

Nastė: O tą popierėlį, duo
kit man tą popierėlį!

Motiejus: Prašau man atleis
ti, gerbiamos poniutės senjo
ros, negaliu jo jum atiduoti. 
Ko negaliu, tai negaliu, ir sa
kau tai tiesiai į jūsų gražias a- 
kis.

Našlė: To betrūko! (supykusi) 
Kad aš savo žentelio adreso ne
galėčiau gauti! Kas gali atsi
minti tokį iškilmingą adresą? 
Kengūrų alėja ir 1.1. Ir įžūlu
mas to Motiejaus, senvegonia! 
(Besarmatis)

Motiejus: Illustrissima senjo
ra, nepykit ant manęs griešni- 
ko. Kad ir aš čėrkelę matabišo 

išlenkiau, bet dar esu visai 
sveiko sveikutėlio proto. Nega
liu, senjora, jum tos iškarpos 
duoti. Nes.... nes (pradeda kuk
čioti, verkšlenti) jos antroje pu
sėje pašarvotas, tai yra apskelb
tas mano karštai mylimas bi
čiulis Rapolas Baltaduonis, su 
kuriuo dar pereitą savaitę pas
kutinį kartą pas Vytą (vėl kuk
čioja) maukėm Gordono džiną. 
Dabar nebebus kas man kom
paniją palaiko. Nebėra žmo
gaus, kuris vienintelis suprato 
mane ir žinojo , ko aš noriu.

šeim,: Nenusimink. Motiejau, 
prie stikliuko visada atsiras 
draugų.

Nastė:(sustabdo motiną, be
sirengiančią vėl prašyti to laik
raščio iškarpos): Palik jį, ma
ma. amžinoje ramybėje -drauge 
su tuo jo draugu. Su girtu ne
susikalbėsi. Paprašysiu Šim
kaus.... Jis vis nešiojasi po pa- 
žasčia krūvą “Mūsų Lietuvų".

Motiejus: Žinoma, žinoma, 
senjoros. Geriau mane palikite 
ramybėje. Užtenka man pek
los mano nuosavuose namuo
se...

Jonas: (žiūrėdamas į “Mūsų 
Lietuvą”): Dėmesio, dėmesio! 
Sensacija! (visi nutyla, susėda. 
O jis stovi skaitydamas). Esu 

gana linksmas našlys 43 metų. 
Jau penkiolikti metai, kai ar
šiai kovoju su priešais, prade
dant liūtais ir baigiant sukilė
liais “mau-mau”. Bet nusibodo 
man nuotykingas gyvenimas 
ir norisi sukurti jaukų šeimos 
židinį su linksma našle neapi
brėžto amžiaus, nes našlė te
gali suprasti našlį. Po 3 mėne
sių apleidžiu Afriką,...

Našlė: (išskečia rankas): Af
riką...

Jonas: Labai atsiprašau, pra
šau netrukdyti. (Toliau skaito) 
Apleidžiu Afriką ir vykstu į sa
vo įsigytą nemažą ūkį Britų 
Hondūre. (Jonas reikšmingai 
susižvelgia su šeimininku)

Našlė: Vėl tas Hondūras. .. 
Kokia desgraca.... (Nemalonu
mas).

Jonas: Dabartinis mano ad
resas “Mūsų Lietuvoje".

Našlė: (rodo susinervinimą, 
linguoja ir pirštą pridėjusi prie 
lūpų, žiūrėdama į publiką, pus
balsiai sako): Gana linksmas 
našlys.... ieško gana linksmos 
našlės ... (kreipiasi į Joną gar
siai) Ponas Jonai, gal aš blo
gai supratau. Pakartokit susi
mildamas. dar kartą tą skelbi
mą. Tik nesiskubinkit.

(bus daugiau)
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repukas vienas tūtas nedrąsiai 
mkfegMavo. Aktorius negalė
jo pajusti, ar jis sekamas, gir
dimas ir įprantamas Žiūrovai 
laikėsi Saitai be reakcijos Tai 
pastebime ir kitomis progomis 
(per koncertus, vaidinimus, mi
nėjimas), kai didelė dalis žiūro
vų ar klausytojų nesidomi tuo, 
kas vyksta prieš jų akis, o lū
kuriuoja pertraukos ar pabai
gos, kuomet galės bufete su
tikti draugus, giminaičius ir pa
žįstamus. x

Nors jos nebūvą didelės, tačiau 
buvo geras abiejose: kaip čigo
no rolėje pasirodė lankstus ir 
originalus, taip policininkas jam 
išėjo paprastas, įtikinąs provin
cijos ‘valdininkas.

Vyt. Zdanys, atlikęs Barvos 
vaidmenį, paskutiniame veiks
me pasirodė valdininko arba 
‘žmogaus iš centro” rolėje, 
nors tai veik sugadino spektak
lio pabaigą: neįsigilinusiam į 
veiksmą, o ypač nesusipažinu- 
siant su programa, žiūrovui ga
lėjo pasidaryti neaiški pati vei
kalo atomazga. __ __

Bendrai pastatymas buvo dar
nus ir kruopščiai parengtas. 
Dekoracijų vietoje tebuvo su
daryti kuklūs scenovaizdžiai, 
tačiau apšvietimas ir butafori 
ja save pilnai pateisino.

lietuvių Dienų naujas numeris

Tai bus didelio formato apie 
300 psl. puošni knyga, apiman
ti Vytauto Mačernio Vizijų cik
lą, Metų sonetus, gausius pa
vienius eilėraščius ir nebaigtas 
poemas.

MADONA — dail. V. Kašubos kūrinys, 'įstatytas parodoje Greene, Me.

Ryšium su “Tėviškės Žibu
rių’ savaitraščio dešimtmečiu, 
skelbiamas jaunimo rašinių 
konkursas, kurio mecenatas 
yra kun. dr. Juozas Prunskis, 
paskyręs $100.

Konkurse gali dalyvauti viso 
pasaulio lietuvių jaunimas iki 
25 metų amžiaus.
; Konkurse dalyvaujantieji pa
sirenka vieną šių temų:

1. Kokią reikšmę teikiu re
ligijai savo ir tautos gyvenime?

2. Kokios mano pareigos Lie
tuvai ir gyvenamajam kraštui?

3. Ką man duoda lietuviška 
spauda?
4. Kaip vertinu gyvenamojo 
krašto jaunimą?

5. Ką galvoju apie jaunosios 
ir vyresniosios lietuvių išeivi
jos kartų santykius?

Rašinio apimtis: apie 500— 
700 žodžių. Rašyti galima tik 
lietuviškai: mašinėle arba ran-

ry Reriew” redaktorius Char
les Angoff. Taigi knyga paruo
šta rimtai, atsižvelgiant į pana
šaus pobūdžio amerikiečių an
tologijoms statomus reikalavi
mus.

Deja, ir šį kartą, kaip ir lei
džiant mūsų liaudies pasakas, 
amerikiečių leidykla stato tuos 
pačius reikalavimus: iš anksto 
užpirkti 600 egz. Vieno egz. 
kaina —$5. Sudaryti 3,000 do
lerių aš vienas pats nepajėgiu. 
Bet argi būtų sunku sudaryti 
tokią sumą 600 lietuvių, gra
žiai įsikūrusių JAV, ^Kanadoje, 
Venecueloje, Australijoje ir ki
tur?

Po rašiniu pasirašyti slapy- 
varde ir pažymėti amžių ir iš
silavinimą (gimnazija, kolegija, 
universitetas ar kitokia mokyk
la). Tikrąją pavardę su adresu 
įdėti atskirah už&pintan vokan

Rūtas laidykla įkuriama Ha: 
miltone. Pradžioje numato iš
leisti: Stasiaus Būdavo “Rūsti 
siena" — apysaka iš knygnešių 
gadynės. Prano Enskaičio “Au
dra eina” —novelių romanas 
iš evangelikų repatrijantų gyve
nimo. Pranio Alšėno “Maži žo
džiai" — benamio minčių mo
zaika. Leidyklos adresas: Rūta 
Printing Co.. 89 Napier St., 
Mamilton, Ont. Canada.

dino be didelių pastangų, tad 
jam ir pavyko įtikinti žiūrovą. 
Algimantas Giodraitis* vai
dinęs antrąjį^poną, persisten 
gė; kenkė nereikalingos/grima
sos bei polinkis šaržuoti, (nors 
pigaus humoro mėgėjams tai 
neabejotinai patiko).

Trečiąjį poną suvaidino Vla
das Plečkaitis. Nedideliame 
vaidmenyje jis lyg ir neturėjo 
progos pasireikšti, tariau rim
tai rolei tiko.

Tarnaitė, Eta Btažaityta, bu
vo puiki! Be vaidybinių preten- 
zijų, be perdėjimo, natūrali ir 
simpatiška, atliko savo uždavi
nį paprastai, įtikinančiai. Jos 
sceniniai daviniai yra daug ža
dą — neabejotinai būtų pajė
gi daug didesniam vaidmeniui.

Reporterį vaidino Mikas Pet
rauskas-

Vytautas Radika* atliko dvi 
roles — ■ čigono ir: policininko.

Aldona Kalvaitytė skulpto
riaus žmonos Irmos vaidmeny
je pasirodė turinti gabumų ak
torė, nors nevisai įveikianti sa
vo nemažą vaidmenį. Jos vaidy
ba buvo gera, tik nelygi; pir
majame veiksme atrodė kiek 
nervinga, vietomis gal perdėtai 
isteriška, tačiau vėliau tai žy
miai išsilygino.

Turtingo pono Petro Barvos 
vaidmenyje Vyt. Zdanys nedė
kingą vaidmenį atliko be prie
kaištų; net neatrodo, kad būtų 
naujokas scenoje. Iš karto pa
jutęs nežymų netikrumą, jis 
greit išsilaisvino ir plaukė per 
veikalą, kaip senas.

Čigonė Mara buvo 
Marija Plačkaitytė. Jos pernai 
atliktas svarbus vaidmuo ‘Pa
žadėtoje žemėje’ buvo pasigė
rėtinas, tačiau šioje sudėtingo
je čigonėlės rolėje ji pasirodė 
dar pajėgesnė. Turinti neabejo
tinų vaidybinių gabumų, ši su
kūrė charakteringą tipą, įdo
mų ir įtikinantį.

Vienuolės sės. Angelijos ro
lėje Gražina Valavičienė buvo 
nuoširdi ir santūri, nors jos 
balse žymi šiluma gal vietomis 
neleido jai pabrėžti autoriaus 

. numatyto vienuoliškojo šaltu
mo.

sas kvalifikacijas būti laisva ir 
nepriklausoma.

Gerai žinau, kad aš nesu pir
masis ir ne paskutinis, kuris 
beldžiasi į jūsų duris, tačiau 
šventai tikiu, kad iš visos eilės 
gerų sumanymų, kuriuos reikia 
remti, “Outstanding Lithua
nian Stories” leidimas yra vie
nas iš pačių svarbiausių.

Jeigu netrukus atsiliepsite į 
mano šauksmą, šaunioji knyga 
— “Outstanding Lithuanian 
Stories” ateis į Jūsų namus dar 
šiais metais. Ir ji bus lygiai to
kia pat graži, kaip ir anksčiau 
minėtosios “Lithuanian Folk 
Talės”.

Su nuoširdžia padėka ir gra
žiausiais linkėimais.

vienoje patalpoje iškabino pėr' 
20 paveikslų parodai Išstatyta 
šių dailininkų kūriniai: A. Gal
diko, V .K. Jonyno, A. Kašu- 
bienės, V. Kašubos, V. Kasiu
lio, J. Pautieniaus, A. Tamošai
tienės, T. Valiaus, R. Viesulo, 
J. Petravičiaus, V. Vizgirdos.

Atidarymo proga ‘Lewistown 
Journal” * priede buvo įdėtas 
platus reportažinis straipsnis, 
kaip atrodo ši paroda. Pradžio
je prisiminta Lietuvos situaci
ja, pranciškonų įsikūrimas 
Greene, Me., vėliau plačiau sus
tota ties V. Kašubos, A. Tamo
šaitienės, V.K. Jonyno, A. Gal
diko kūriniais. Daug dėmesio 
skirta liętųviij tautiniam drabu
žiam ir Rūpintojėliui, kuris a- 
merikiečiui atrodo labai keis-

Pereitais metais teko pasi
džiaugti nedideliu, bet reikš 
mingu įvykiu išeivijos gyveni
me: pirmą kartą lietuvių kultū
ros istorijoje buvo paskelbtas 
lietuvių liaudies pasakų rinki
nys anglų kalba — “Lithuanian 
Folk Talės”, šiemet tasai rin
kinys, žymiai didesnis ir gražes
nis, išėjo antruoju leidimu. 
Taigi, per trumpą laiką jis ap
keliavo didelę dalį pasaulio. 
Šiandien mūsų pasakas skaito 
ne tik JAV,.bet ir Anglijoje, 
N. Zelandijoj, Kanadoje ir net

Senukas gėlininkas Algaudas 
buvo natūraliai, puikiai suvai
dintas Juozo Bannžtūno. šis 
dėkingas vaidmuo tavo bene 
nuoširdžiausiai atliktas visame 
veikale. Vykęs grimas ir laiky
sena, saiki gestikuliacija, ne
pertemptas balsas, nepreten
zinga vaidyba, visa tai darė įs
pūdį geriausiai įsigyvento vaid
mens visame spektaklyje.
. Gėlininko dukters Čilės rolė
je simpatiškai ir individualiai 
pasireiškė Gražina Dragūnavi- 
čianė. Turidama neabejotinai 
gerus vokalinius ir estetinius 
davinius, jinai žinojo savo ver
tę scenoje, ir tai padėjo gerai 
atlikti vaidmenį. *

Irmos motiną vaidino Bronė 
Jucėnionė. Režisūros duota že
maitiška tarena jai nemaža pa
dėjo. /

Iš trijų ponų natūraliausias 
buvo Matas Palubinskas — vai-

Birželio 7 Greene, Me., lietu
vių pranciškonų vienuolyne 
atidaryta lietuvių dailės paro
da, kuri tęsis visą vasarą.

Kaip žinome, pranciškonai 
yra nemaži dailės mecenatai. 
Per eilę metų, ypač esant pro- 
vinciolu Tėv. Jurgiui Gailiušiui, 
įsigyta įvairiausių lietuvių dai
lininkų kūrinių. Tuo norėta pa
remti lietuvius dailininkus ir 
kartu jų geriausius kūrinius iš
saugoti ateičiai. Taip kiekvie
name pranciškonų vienuolyno 
name rasime lietuvių dalinin
kų kūrinių.

Daugiausia jų sutelkė Tėv. 
J. Gailiušis, kuris dabar yra na- 

Šiemęt spalio mėą. 7 dieną mo viršininku Greene, Mę. Nors 
sukanka ISrųetų, kai TJctnvn- apylinkėje lietuvių nėra, bet 
je žuvo poetas Vytautas Mačer- vienuolyną dažnai lanko sve- 
nis viena ryškiausių savo Ii- čiai amerikiečiai. Norėdamas tas ir originalus. Straipsnis pa- 
teratūrinės kartos asmenybių, jų tarpe išpopuliarinti Lietuvą, rašytas labai Šiltai, pailiustruo-

Kovų ir pirmųjų okupacijų parodyti jos dailininkų meną, tas penkiais paveikslais, 
metais Vytauto Mačernio kūry
ba nebesuspėta išleisti atskiro
mis knygomis. Tik po rašyto
jo mirties, 1947 metais. Romo
je teišspausdinta nedidelė da-' Paskiausiame Lietuvių Dienų reikalai ir svarbiausi jos rėme
lis jo poetinio 
ru “Vizijų” vardu. Pačioje tė 
vynėje visais pokario metais ir 
ligi šiol krikščioniško — hu
manistinio mąstymo kupina Ma
černio poezija okupantų 'nebe
leidžiama skelbti. .

Tad minint 15 metų sukaktį 
nuo poeto tragiškos mirties, 
laisvajame pasauly dabar išlei
džiamas vienoje knygoje pilnas 
Vytauto Mačernio poezijos rin 
kinys. Leidinį redagavo Kazys 
Bradūnas. Knygos įvadą parašė 
Alf. Nyka — Niliūnas. Medžio 
graviūromis iliustravo dail. Pau
lius Augius. Leidėjas — poeto 
bendraamžis bičiulis med. dr. 
Albinas Šmulkštys. Spausdina 
M. Morkūno spaustuvė čika- 

Woodhaven 21,N.Y. goję.

Kai kurie iš Jūsų atėjote į 
talką ir padėjote išleisti ang
lų kalba gražiąsias mūsų pasa
kas Padėkite išleisti ir lietuvių 
novelių rinkinį, kuris taip pat 
suteiks lietuvių tautai nemaža 
garbės. Patikėkit, kad iš visos 
eilės mūsų knygų buvo įmano
ma parinkti labai įdomių ir ver
tingų kūrinių. Juos mes turi
me neatidėliodami išstumti *į 
didžiąją sceną”, nes jeigu mes 
patys to nepadarysim, tai kas 
padarys? Gerai žinote, kad di
džių — valstybių politikų ausys 
kartais neprigirdi, kai mes už
simename apie Lietuves laisvės 
bylą. Bet yra didelė dalis žmo
nijos, kuri mielai išklausytų 
musų rašytojų balsą,.ir nesun*

‘taJUtEKCLIMO” scena: akulMariva' Aln*^— V. Ratkys, GMhHnkaa Al-
_ j. Finri’ftr- esame tokia tauta, kuri turi vi-

Praėjo visas mėnuo, kai 
Hartfordo lietuvių dramos stu
dija pastatė P.Vaičiūno “Pri
sikėlimo” premjerą, o spaudos 
puslapiuose apie tai nė žo
delio ....Priežastis gal ta, kad 
kuklūs spektaklio rengėjai ne
pakvietė laikraščių korespon
dentų, gi pastarieji patys ne
buvo premjeros sudominti.

Truputis istorijos
Kai 1956 iš Vokietijos atvy

ko į Hartfordą žinomas Lietu
vos dramos teatrų aktorius ir 
režisierius Ipolitas Tvirbutas, 
vietiniai lietuviai suskato orga
nizuoti dramos sambūrį, kvies
dami Ip. Tvirbutą vadovu. Pir
moji premjera buvo S. Maug- 
ham “Pažadėtoji žemė’. Vėliau 
duota visoje eilėje spektaklių 
aplinkinėms kolonijoms. Perei
tais metais sambūris įsteigė 
dramos studiją, ir ėmėsi repe- 
tuoti, P. Vaičiūno 5 veiksmų 
scenos veikalą “Prisikėlimą”, 
kurio premjerą turėjome pro
gos pamatyti gegužės 9.

Manome, kad tai buvo pas
kutinis Petro Vaičiūno dramos 
speklaktis, jam dar gyvam e- 
sant, po mėnesio jis jau buvo 
Lietuvoje miręs.

'Prisikėlimas“ ir studija
Sąstato sudarymas iš studi

jos mokinių, kurių net neužte
ko pilnam riekėjų skaičiui, ne
buvo lengvai išsprendžiama pro
blema. Tačiau režisieriaus' pa
rinkti vaidmenims tipai buvo 
puikūs.

Vedamajame skulptoriaus Ri
mo Alnos vaidmenyje Juozas 
Raškys natūraliai, spalvingai ir 
be pnekaištų atkūrė mehinįnkp, SCENA * -prttfkttimo”. h k. j <t; GBiininkas Atgauta? L- 'J.'&ne* 
Idealisto gyvenimo tragiką. Ge- ir miestelio ponai — A. Giedraitis, M. Palubinskas ir VI. Plečkaitis, 
rai tikdamas vaidmeniui savo 

* išvaizda ir dikcija, scenoje jis 
jautėsi laisvai tiek judesiais, 
tiek veiksmu.

ir išsiųsti kartu su rašiniu.
Rašinį išsiųsti nevėliau 1959 

spalio 15 adresu :Konkurso Ko
misijai 941 Dundas St. W, To
ronto 3, Ont., Canada.

Už geriausius rašinius skiria
mos premijos: I — $50, I — 
$30 ir n — $20. Premijos gali 
būti išmokėtos gavėjų pasirink
tomis knygomis arba pinigais.

Premijuoti rašiniai bus iš
spausdinti “T. Žiburiuose”. “T. 
Žiburiai” taipgi pasilieka teisę 
spausdinti ir nepremijuotus ra
šinius.

Premijos įteikiamos Toronte 
1959 lapkričio 14 per ‘TŽ’ de
šimtmečio minėjimą.

Vertintojų komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

imo bend- numeryje (1959 m. gegužės) P. jai. VI. Butėnas rašo apie Car- 
Dailidė apžvelgia laisvojo pa- men pastatymą Chicagoje, V. 
šaulio poziciją Berlyno ultima- Adomavičius -^Laisvės Var
tomo ir Ženevos konferencijos 
šviesoje. Konsulas dr. P^ Dauž- 
vardis nusako Lietuvos reakci
ją dėl Sovietų pasiūlymo Ber 
lyno reikalu. LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas konstatuoja: 
tuo tarpu Vakarų valstybės rū
pinasi grynai savo reikalais. 
Pasikalbėjime su direktorium 
dr. J. Grinium nušviečiami gy
vybiniai Vasario 16 gimnazijos

po’ penkmetį, 
pasimatymą su Kriaučiūnu, ku
ris su amerikiečių sportinin
kais prieš 20 metų Lietuvoj 
buvo sutiktas kaip koks kara
lius, S. Narkeliūnaitė — Pabal
tijo Moterų Tarybą, dr. T. Žiū
raitis ir J. Žilevičius 
pianistę J. Rajauskaitę, K.M. 
—apie T. Kielaitę-Tatan, Mas 
sachussetts valstybės emigraci
jos viršininkę ir kt. Duota 
Wittkės, 6 metus kovojusio kar
tu su Lietuvos partizanais prieš 
sovietus, nuotrauka ir per 50 
kitų foto nuobraukų, vaizduo
jančių margą lietuvių gyveni
mą visame laisvajame pasauly
je, pirmoj eilėj kultūrinius į- 
vykius. Lietuviškojo romano 
problemomis pasisako J. Aistis 
Pr. Naujokaitis, A. Landsber
gis, V. Alantas, M. Vaikus, B. 
Raila ir ' k. Pabaiga bus duoda
ma kitame numeryje.

Birželio numeryje LD duos 
pasikalbėjimą su 1941 sukili- 
minės laikinosios vyriausybės 
min. pirmininku puik. K. Škir
pa apie birželio įvykius ir atei
ties perspektyvas, taip pat pa
sikalbėjimą su pulk. K. Žuku, 
buv. krašto apsaugos ministė- 
rio, parašiusiu atsiminimų kny
gą “žvilgsnis į praeitį”, apie 
vienybę ir kitas aktualijas.

juos “Outstanding Lithuanian 
Stories” vardu.

"Outstanding Stories" 
bus didelė knyga — ir pusla
pių skaičiumi ir savo turiniu. 
Tai nekasdieniškas veikalas. Jį 
sudaro 20 rašytojų, pradedant 
mūsų klasikais — Biliūnu, Krė
ve, Kudirka, Šatrijos Ragana, 
Vienuoliu ir baigiant pačiais 
jaunaisiais talentais. Aš šį rin
kinį ruošiau keletą metų. Ver
timus rūpestingai ištaisė ir tei
kė vertingų patarimų amerikie
tis rašytojas, New Yorko Uni- 

Indijoje. Jos taip pat pasieks versiteto profesorius ir “Litera- 
Lietuvą ir kai kurias kitas vals
tybes, esančias už geležinės sie
nos.

‘Lithuanian Foik Talės’ ei
na iš rankų į rankas,” rašo 
man pažįstamas iš Vilniaus. 
“Džiaugiasi jomis ir Tavo drau
gai ir kiti, šiuo darbu jūs ten 
įprasminot savo gyvenimą” 

Taigi, mūsų gražioji liaudies 
kūryba jau išėjo į platųjį pa

saulį. Dabar reikia išleisti į pa
saulį ir mūsų noveles, kurios 
jau galutinai paruoštos spau
dai. Iš visos čia prieinamos li
teratūros išrinkau pačius stip
riausius ir įdomiausius mūsų 
rašytojų kūrinius ir pavadinau



ir sveikinimo žodį tarė. Pasi
džiaugęs gražiu būriu pasižadė
jusių, dr. A Damušis iškėlė 
idealo aukštumą ir jo vertę. 
Jei kam ‘idealais” virsta auto
mobiliai, namai ir banko kny
gutės, tai ateitininkai turi pa
silikti prie amžinųjų vertybių. 
Ypač jaunas žmogus visada tu
ri siekti gėrio, tiesos ir. grožio. 
Kada aplinka siūlo kitus kelius 
ir gyvenimo būdus, vyresnieji 
tūri jausti atsakomybę jaunes- 
niųjų atžvilgiu, kur tiek galima.

Valdas Adamkavičius, ,0 ne
Vladas, yra pirmininkas komi- - ■ 
teto, kuris rūpinasi patelkti, lė- f 
šų lietuviam krepšininkam, 
vykstantiem rungtynių į Pietų ' 
Ameriką, kur atstovaus ir Chi- 
cagos miestui. Darbininke pas
kelbtam pasikalbėjime (birželio 
19) buvo klaidingai vardas iš
spausdintas pačiame tekste ir 
po fotografija.

—Ateitininkę dvasios vadę 
JAV rytinio pakraščio pasitari
mas įvyko ketvirtadienį, birže
lio 18, Marianapoly. Pasitarime 
dalyvavo apie 20 kunigų, tiesio- .

nių moksleivių bei 1 studentas 
ryžosi “visa atnaujinti Kristu
je, tarnaujant Dievui ir Tėvy
nei^Ateitininkų ženklelius pri-

BžoksfcMri . SUŽygiavopaskuisa- Tuoj po mišių vyko iškilmin- 
vp; artojo ir pa- gas ateitininkų įžodžio posė-
mokslą sakė kun. Br. Dagilis, dis: 12 jaunesnių ir 14 vyrės- 
Detmosandraupų ateitininkų 
dvasios vadas. Primsiminęs ne
seniai praėjusią Dievo Kūno 
^ventę,pamokslinįnkasnukėlė 
mus į anų dienų Lietuvą,~ka- 
da lietuviai iškilmingai švęsda- ninku Tarybos pirm. dr. 
vo Devintines. Tai buvo vieša Damušis. Tuoj po įžodžio jis padėti, patartį, patraukti.

1 1 - " ■" ~ Ateitininkų himnu užbaigta
' Detroito ateitininkų šeimos iš-

L i ETŲ VISK O S ie£s Greene, Me, parodoje.MARIANAPOLIO ŽINIOS
Užsibaigė mokslo metai

Nuotaikingom graduantų iš
kilmėm birželio 7 Marianapolio 
kolegijoje užsibaigė dar vieneri 
sėkmingo darbo metai. Naujie
ji, 1959 —1960, prasidės rug
sėjo 16. Registracija bus rug
sėjo 14 ir 15. Labai svarbu, kad 
norintieji į Marianapolio kole 
giją stoti tuojau susirašytų su 
kolegijos direktorium kun. Jo
nu Petrausku, MIC. Rašyti ad
resu:"Marianapolis, Prep^ 
School, Thompson, Conn.

Lietuviu diena liepos 4.
Naujosios Anglijos lietuvių 

diena—' piknikas Marianapoly- 
je pagal tradiciją kasmet būna 
liepos 4. Pasiruošimo darbai 
jau eina visu spartumu? Jiem 
vadovauja vienuolyno viršinin
kas kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, ir komiteto pirmininkas 
kun. Albinas Šeputa, MIC. Iš 
ryto bus iškilmingos mišios, o 
popiet —įvairi programa. Nau
josios Anglijos lietuviai prašo
mi tą dieną gausiai atvykti į 
Marianapolį, kur ras daug pa
žįstamų, turės malonią pramo
gą ir parems marijonų vykdo 
mąjį jaunimo auklėjimo darbą.

kilmingoji dalis. Po trumpos 
pertraukos buvo malonioji ir 
linksmoji dalis: pietūs, meninė 
programa, kuriai vadovavo sen
draugis dr. J. Mikulionis. Jau
nučiai ir moksleiviai padainavo, 
pašoko ir padeklamavo. Sudai
navus dar kelias ateitininkų są
jungoms būdingas dainas, visi

lį buvo, užsukęs kun. Janis Gri- 
šans, MIC, latvis, gyvenąs De- 
troit, Midi. Jisai-gėrėjosi Mari
anapolio sodyba, namais, moky
klos įrengimais ir lietuvių ma
rijonų kultūriniu darbu. Mari
jonų provincijolas kun. Jonas 
Jaučius, MIC, buvo atvykęs į pasipylė paežerėn. Vieni lindo 
graduantų iškilmes birželio 7; Spyglin, kiti kopė į kalnelius 
taip pat iš Chicagos buvo at
vykęs kun. Jonas Sakevičius, 
MIC “Laivo redaktorius. Nau
jai įšventinti marijonai kunigai 
Jonas ir Jeronimas Žaloniai 
lankėsi, su savo tėvais iš Chi
cagos ir seserim iš Plymouth, 
Pa.; jie visiem suteikė kunigi 
giškąjį primicijantų palaimini
mą. Kun. Edvardas Vičkaus- 
kas, MIC, gyvenąs Hinsdale, m., 
apsistojo atostogom, jis rūpi
nasi pašaukimais.

Gilina savo studijas
Pasinaudodami vasaros atos

togom, kun. Petras Barauskas, 
MIC, ir Jonas Kundratavičius, 
kurie moko Marianapolio kole
gijoje, išvyko pagilinti savo 
specialybės: pirmasis į Katali 
kų Universitetą Washingtone, 
kur dalyvaus dar lotynų kal
bos mokytojų suvažiavime, o 
antrasis buvo pakviestas Gene-

džiaugdamiesi gamtos žalumu 
ir baltų dobilėlių kvepėjimu.

Šventę rengė visi Detroito a- 
teitininkai, tačiau daugiausia 
rūpinosi ir dirbo sendraugių 
valdybą „kurią šiais,_ metais De
troite sudaro X Bajorūnas, V. 
čižauskas ir J. Mikulionienė. 
šventė buvo nevarginanti ir 
jauki.

P. Natas

PATERSONAS ATŽYMĖJO KUN. V. DEMIKIO SUKAKTI

Marianapolio svečiai
Paskutiniu laiku Marianapo- ral Electric bendrovės susipa- 

lį aplankė mieli svečiai, iš ku- žinti su gamtos mokslų naujais 
rių vienas kitas pasiliko pasil- tyrinėjimais Union College, 
sėti. Pirmą kartą į Marianapo Schenectady, N.Y. (AJA.)

KUN. JONAS KARDAUSKAS

Kun. Jonas Kardauskas, bu
vęs Vilkaviškio katedros kle 
bonas, bolševikams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą, pasitrau
kė į Vakarus. Vokietijoje jam 
teko rūpintis dvasiniais lietu
vių pabėgėlių reikalais Braun- 
Schweige, Merbecke, Wehnene 
ir kt. 1949 metais išvyko į 
Čilę, o iš ten 1956 metais ko- . 
vo 20 persikėlė į Braziliją, San
to Andrė vyskupiją. Vyskupas 
tuojau pat paskyrė Camilopo- 
lio šv. Camilo de Lellis parapi
jos klebonu. Pastoraciniame pa
rapijos darbe jam talkininkau
ja kun. dr. A. Milius. Parapi
joje yra apie 5000 katalikų, 
daugiausai darbininkų, nauja
kurių žemės ūkyje. . - - . __ __ -- ... tos pas savo švogerj V. Kaman-

Pirmutinis kun. J. Kardaus- tauską, šv. Jurgio parapijos var- 
ko rūpestis buvo pastatyti baž- gonininką, 39 Concord Avė., 
nyčią. Užplanuotas 50 metrų ii- Norwood, Mass. čia pabus apie 
gurno ir 20 m. platumo mo
derniško stiliaus pastatas. Dar
bas pradėtas prieš 2 metus. Iki 
šiol pavyko sutelkti 1,800,000, 
00 kruzeirų (130 kruzeirių —

Skaudi mirtis
Birželio 14 d. ryte staiga mi

rė Marytė Meškuotytė, 11 me
tų amžiaus. Velionė buvo šv. 
Antano parapinės mokyklos 
auklėtinė; uoliai lankė šeštadie
ninę lituanistinę mokyklą. Bu
vo viena iš pažangiųjų moki
nių. Pasibaigus 1958-59 moks
lo metams, buvo perkelta į 
penktą skyrių.

Marytė į šį kraštą su tėve
liais ir dviem broliukais atvy 
ko 1951 metų pavasarį. Į lie
tuvių skautų eiles įstojo 1958 
metų rudenį.

Velionės tėveliai, Antanas 
ir Stasė Meškuočiai, yra nuo
širdūs lietuviai patrijotai, ilga
mečiai Detroito lietuvių 
ruomenės nariai ir jos 
jai. Antanas Meškuotis 
noris kūrėjas, dalyvavęs 
se dėl Lietuvos laisvės, 
kryžių kavalierius.

Pradžioje gyvenimo nuskin
ta gėlelė, Marytė, giliame nu
liūdime paliko savo tėvelius ir Olivet kapinėse, 
keturius broliukus: Jura, Jo

bend- 
rėmė- 
sava- 

kovo- 
trijų

Birželio 7 Patersono lietuvių 
šv. Kazimiero parapija atšven
tė kun. Vytauto Demikio, pa
rapijos vikaro, 25 metų kuni
gystės jubiliejų. Iškilmingas 
mišias aukojo pats solenizan- 
tas, asistavo kun. Antanas 
Račkauskas, kun. Lionginas 
Jankus. Pamokslą pasakė kun. 
Viktoras Dabušis, apibūdinda
mas kunigo pašaukimą ir so- 
lenizanto asmenį bei nueitą gy- . 
venimo kelią. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo- 
ninko Vincento Justo.

Patersono Eikš klubo salė
je 4:30 v. p.p. įvyko banketas, 
kuriame dalyvavo apie 300 sve 
čių, kun. J. Kinta — šv. Kazi
miero parapijos klebonas, prel. 
J. Balkūnas, prel. Ig. Kelme
lis, kan. J. Končius. Banketą 
atidarė rengimo komiteto pir
mininkas A, " Juškaitis trumpa 
kalba ir pakvietė vadovauti 
kun. V. Pikturną.

Ypač nuoširdžią kalbą pasa
kė klebonas kun. J. Kinta ir so- 

. lenizantui įteikė šv. Tėvo palai
minimą pasirašytą kard. Tardi- 
ni ir specialiai' atsiųstą iš Ro
mos. Parapijos vardu kalbėjo 
Jugis Jasolytis, vietos liet, ka
talikų organizacijų — Jonas 
Sprainaitis, Brooklyno lietuvių 
bičiulių — Pranas Narvydas, daro 2o rinktų narių; be jų po- Posėdžiai vyks Jaunimo Cen- 
moksleivių ateitininku — Ste- sėdžiuose dar dalyvaus centro tre 5620 So Claremont St Chi- 
pas A. Augutis. Sukaktuvinin
kui įteikta dovanų.

Vaišių metu padainuota, per
skaityti sveikinimai raštu, iš
klausyta dar trumpų kalbų. Vi
siem padėkojo pats solenizan- 
tas.

Sukakties proga buvo išleis
ta programa su biografinėmis 
žiniomis ir sveikinimais. Iš tos 
biografijos sužinome, kad kun. 
V. Demikis, gimęs 1906 m. rug. 
piūčio 4 Lepalotų km., Bube- 
Uųsyalsč., Šakių apskr., baigė

KUN. VYTAUTAS DEMIKIS

Vilkaviškio kunigų seminariją, 
į kunigus įšventino vysk. M. 
Reinys 1934 birželio 17, vėliau 
sėkmingai ėjo vikaro ir naujai 
kuriamos parapijos klebono pa
reigas. Karo ir antrosios bolše
vikų okupacijos išblokštas iš 
tėvynės, uoliai dirbo pastoraci
nį darbą tautiečių pabėgėlių 
tarpe Vokietijoje iki 1950. Tų 
pačių metų kovo 4 atvyko į 
Ameriką ir apsistojo .Paterso^ 
ne. Jis čia reiškiasi ne tik pa
rapijos darbuose, bet ir visuo
meniniame gyvenime, vadovau 
ja šeštadieninei mokyklai, glo
boja moksleivius ateitininkus.

Šią kun. V. Demikio sukaktį 
sklandžiai suorganizavo specia
lus komitetas, kurio garbės pir
mininkų buvo kleb. kun. J. Kin
ta, pirmininku A. Juškaitis, iž
dininku J. Sprainaitis, sekreto
re M. Šaulienė, nariu muzikinei 
daliai vargonininkas V. Justas 
ir visa eilė kitų asmenų, kurie 
uoliai talkino.

V.Č.

Bendruomenes Taryba renkas posėdžio
Liepos 4, 5 ir 6 d.d. Chica do pirmininkas. Viso spren- 

goje posėdžiaus JAV Lietuvių džiamuoju balsu dalyvaus 34 
Bendruomenės Taryba. Ją su- asmenys.
daro 20 rinktų narių; be jų po-

JAV aplankyti giminių. Apsis-

ną, Petrą ir Vincą ir eilę mo
kyklos bei žaidimų, draugų ir 
draugių.

Velionė palaidota birželio 17 
iš šv. Antano bažnyčios, Mt.

ROCHESTER, NEW YORK

3 mėnesius.
Vyskupas, įvertindamas kun. 

J. Kardausko pastangas pasto
raciniame darbe, pakėlė kapitu-

1 dol) Statvbos medžiagos la- 1OS kanauninku ir pavedė Balfo reikalams 283 doL 1 dol.). Statybos medžiagos ia- vyskupija kurijos bažnytinio 
^ai J^anSlos- ® neturtingi pa- teismo pirmininko — oficijolo 
rapiečiai nepajėgia daugiau au- pareįgas 
keti, todėl statybą, pavarius
iki pusės bažnyčios sienų, te- Kunigo Jono Lrolic kun. An- 
ko laikinai sustabdyti. • tanas Kardauskas — Kardas

yra kapelionu vienoje seselių 
Pasinaudodamas atostogomis vedamoje senelių prieglaudoje 

kun. J. Kardauskas atvyko į Grand Rapids vyskupijoje.

lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Asbury Park, New Jersey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. šokiams groja džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotel 7 Avė.

Algis B.

Vladas Lelis, Robertas Senelis, 
Gertrūda žemelienė .Pranas 
Puidokas, Petras Norkeliunas, 
Valerijonas Vitkus, Ramūnas 
Bliudninkas. Aukų telkimo dar
bą organizuoja Ramūnas Bliud
ninkas.

Juozas Motiejūnas, netekęs

giniai vadovaujančių ateitinin
kų vienetams ar besidomintie
ji ateitininkiška veikla.. Refe
ratą skaitė kun. Pr. Brazys, 
MIC, marijonų vicegenerolas. 
Diskutuota aktualieji ateitinin- 
kiškos veiklos ir religinio gili
nimo klausimai. Aptartos religi
nio auklėjimo programos, ku
rios turėtų būti praeinamos 
vienetuose, jaunimo stovyklose 
bei ideologiniuose kursuose.

— Kun. Kaz. Miliauskas, 19- 
47 metais iš Oldenburgo trem
tinių stovyklos emigravęs į Bra
ziliją dabar yra Santo Andrė 
generalvikaru ir’kapituI6s~ka- 
nauninku.

— Lituanus žurnalas gavo 
prašymą iš Washingtono (Pub
lic Affairs Press, 419 New 
Jersey Avė., S.E. Washington 
3, D.C.), kuriame prašoma pa
teikti medžiagos vaizdinei is
torijai apie komunizmą. Lei
džiama knyga, kurioje norima 
pavaizduoti komunizmo veiklą 
pavergtuose kraštuose. Tam rei 
kalingi vaizdai, kraikatūros ir 
kitokia iliustracinė medžiaga, 
susijusi su komunistine tvarka, 
priespauda, jų vadais ir sie
kimais. Panaudojus bus "gražin
ta. Kas jos turėtų, prašomas 
siųsti tiesiai nurodytu adresu 

. arba per Lituanus redakciją: 
Lituanus, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y.

— Los Angeles šiemet birže
lio trėmimų bendrą minėjimą 
pravedė latviai. Mieste automo
biliai demonstravo 3 valandas 
su plakatais. Iš lietuvių meni
nėje programoje dalyvavo mite. 
B. Budriūno vadovaujamas vy-’ 
rų oktetas ‘Daina’ ir solistė L 
Zaikis.

— Kun. A. Rubšys, baigęs 
šv. Rašto studijas Romoje ir 
kurį laiką gyvenęs Kalifornijo
je, nuo. rudens pakviestas pro
fesoriauti į Manhattano kolegi
ją New Yorke.

— Petrė Orintaitė — Janu
tienė, rašytoja, iš Chicagos su 
šeima išsikėlė į Los Angeles,

— Juozas. Audėnas, 'buvęs 
laisvos Lietuvos žemės ūkio 
ministeris, dabar Lietuvos Lais
vės Komiteto New Yorke na
rys, baigia rašyti savo prisimi
nimus iš paskutiniųjų nepri 
klausomos Lietuvos laikų. Kny
ga pasirodys šį rudenį.
—Vincas ir Vanda Kulbokai, 
Londono lietuvių bažnytinio 
choro nariai, persikėlė gyventi 
į JAV.

— Irena Vitkauskaitė, Illinois 
universiteto studentė, išrinkta 
atstovauti lietuviam tarptauti
nėje Chicagos parodoje. Ji da
lyvaus Anglijos karalienės Elz
bietos II priėmime.

-valdybos nariai, šešių apygar- Cago 36, DL Pradedama posė- 
dų pirmininkai, Kultūros Fon- džiauti liepos 4 d. 10 vai. ryto.

. ' ' Invokaciją sukalbės prel. I Al-
bavičius, žodį tars prezidiumo 
pirmininkas J. Šlepetys.

Antrajame posėdyje praneši
mus padarys J. Šlepetys, S. 
Barzdukas, P. Balčiūnas, V. 
Mariūnas, J. Staniškis, K. Mus
teikis, J. švedas.

Liepos 5 — pamaldos 10 v. 
Pranešimus padarys G. Galva 
ir J. Tamulis. Referatus skai 
tys: Ged. Galva — Bendruome
ninės veklos gyvenimas ir J. 
Švedas — Bendruomenės cen 
trinių institucijų konsolidavi
mas.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame. šven 
to Andriejaus parapijos New 
Britain, Conn., kunigams ir pa- 
rapiečiams už prisiųstą auką 
$1600.00 mūsų statybos fondui. 
Ypač esame dėkingos klebonui 
kun. Vinc. Karkauskui, kad pa
siūlė rinknliavą savo parapijoj e, 
ir vikarams kun. Jurgiui Vil- 
čiauskui ir kun. Juozui Matu
čiui už olų pasidarbavimą to
kią sumą surenkant.

Neužmiršime gerų parapie- 
čių dosnumo, kuris paskatina 
mūsų labdarybės darbus ir pa
deda atsiekti užsibriežtų tikslų. 
Kasdiena savo maldose prašy
sime visiems gausių malonių 
ir Dievo palaimas.

Birželio trėmimę aukos mūr 
sų kolonijoje prisimintos birže
lio 14, sekmadienį. Minėjime 
pagrindinę kalbą pasakė kun. 
Longinas Jankus, Balfo reika
lų vedėjas. Jo mintys buvo o 
riginalios, įdomios, protarpiais 
nuspalvintos taikliu humoru. 
Trumpoje ir nuoširdžioje kai- mylimos žmonos prieš penkes 
boję daug pasakyta. Po paskai- kerius metus, mirė birželio 9. 
tos visi galėjo pasižiūrėti ori- Motiejūnai pasižymėjo veiklu 
ginalo maldaknygės, kurią pa- mu lietuviškam ir katalikiškam vardu didžiai dėkingą 
rašė ir padare lietuvaitės kan- darbe. Ypač gražiai jiedu išauk-, 
kines Sibire. Rinkliavos metu įėjo savo vaikus. Visi jie kal- 
Rochesterio lietuviai suaukojo ba gražiai lietuviškai, tarytum “

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų

Motina Cecilija

būtų iš Lietuvos atvažiavę. Nu-
Sportininkam, vykstantiem į ' liūdime paliko Motiejūnaitė— nikavimo iškilmės, labai gražiai 

Pietų Ameriką paremti sudary
tas komitetas, į kuri įeina kun. 
Pranas Valiukevičius, Jurgis 
Jankus, Pranas Saladžius, dr.

Svenč. Marijos statulos vai-

Laučkienė (Washington, D.C.), praėjusios gegužes 22, dar ir 
Olga Motiejūnaitė - Stankaitie- dabar visų prisimenamos. Pro- 
nė, Juozas ir Pranas Mociejū esijoje gausiai dalyvavo suau- 
nai. B.K. gusieji ir vaikai, paruošti sese

rų pranciškiečių. Klebono kun. 
Pr. Valiukevičiaus pastangomis 
įrengta koplytėlė, kurioje padė
ta Svenč. Marijos statula.

STIENGTHEN

(RJLG.)

‘ I* VASAROS pratttnv karfaomtflSje; "Mpk jauk, vaikinai jau sriubos 
’ laukiat"

KUR ATOSTOGAUTI?
Naujai atremontuota

MIERICA’S PEACE POWER

NY 1.1 SAVMSS BMBS

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.

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

TeL: PR 4-6034

GERIAUSIA
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE Q U A D RIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia, vieta 

vasarojimui
Maistas ir kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei.

Adresas:
J. PAKNYS,

Box 126 Thompson, Conn.
Telefonas:

Putnam. VAlnut 3-2836TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619
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TELEFONAS

313

Stourfitono žinios Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
SUMMER RESORTS Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

KOKIAS DOVANAS
dailiausia pasaulyje

REAL ESTATE

IN SAINT ANN'S PARISH

FOREST HILLS

SIUNTINIAMS | LIETUVAI

Kun. J.V. Skripkus

EL 4-1570

AmcMfir■nm

Adam Stankūnas, Realtor 
Vytautas Kvietkauskas, Salesman

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6805

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

TAIKOS KARALIENĖS paveikslas su se
tery benediktinių naujokyno namais. Pieštas 
sesers Rafaelšs.

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

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSTE 
PATENKINTI

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėma. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

1903 m. įkurta Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
draugija nutarė šiemet likvi
duotis ir sukrautą turtą išda
linti tarp likusių 45 narių. Tuo 
užgesinta dar viena lietuviška 
šviesa. Kadaise ši draugija bu
vo labai didelė.

PENKT. - SESTD. 
ŠVENTADIENIAIS

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS fr VIETINĖS

Janina Pangonytė birželio 13 
susituokė su Joseph Andrea. 
Vytautas Zasčiurinskas liepos

Business Office:
TY 2-9690

Renting Office:
TU 2-3538

209th STREET A PERRY AVĖ.
1 Block South of Gun HiU Road
6 Blocks East of Jerome Avė.

7 story luxury elev. apts.
% BLOCK TO ST. BRENDANS 

Catholic Church & Parochial School
SHORT WALK TO

ACADEMY OF MT. URSULA
XVI amž. pabaigoje. Seserų vię-| 
nuolynai buvo Nesvyžiuje,' Vfl^ 
niuje, Kražiuose, Kaune, Oršo
je. Minske, Smolenske (paskui’ 
Slonime). Lietuvą' rusam užė| 
mus ir vienuolynus naikinant,’ 
beliko vienas vienuolynas Kau- 
ne. švedų antplūdžio metu (XV 
n amž.) nemaža benediktinių se 
serų buvo išniekinta ir nu
kankinta (Kaune, Vilniuje, Ne
svyžiuje). Tam atminti Lietu
vos benediktinės buvo gavu
sios priviligiją nešioti akso
mu išsiūtą kryžių veliono vie-

Tamsta ras! dideli ytfrtnklmą vilnonių medžiagų vyrų liMtlnmaiiM 
b švarkam*, moterų eUutftma, sukneMma bei fvariūUU*.

Manyto* tr rayoninėa medžiagos parduodamos griežtai amo 
(wbo lesale) kainom!*.

1120 E. JERSEY ST. 
Elizabeth, N. J.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CAMCEl CMANC 
Call LO 3-7291

Birželio 9 mirė Marija Kas- 
perienė, sirgusi beveik metus. 
Buvo gimusi 1888 Raudėnų 
miestelyje. Į Ameriką atvyko 
1903. Priklausė prie lietuviš
kų susivienijimo draugijų. Nu
liūdime paliko vyrą Antaną, sū
nų Antaną, gyvenantį Brockto 
ne, dukterį Virginiją, penkis 
anūkus. Palaidota Švenč. šir-

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

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 -

Lietuviu Diena ną; 10 vai. bus automobiliai,
Pranciškaus vienuolyno kurie atveš keleivius iš Linden 

ir Grove stočių; pietūs bus 1 
vai. kavinėje; po pietų 4:45 
bus pašventintas naujas šv. 
Klaros pastatas — naujoky
nas; šventins kun. J. Misius, 
pamokslą sakys kun. Alfa Su- 
šinskas. Visiem įėjimas, auto
mobilių pastatymas ir šokiai 
nemokamai

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
seserys ir kapelionas nuošir
džiai prašo apylinkės lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti. Jei tą 
dieną pasitaikytų blogas oras, 
tai iškilmės nukeliamos į lie
pos 5, sekmadienį.

TILE REPAIRS
AND 

NEW WORK 
NO JOB TOO SMALL 

John R. Crofton — SUnset 5-4471 
2603 VVantagh Avė. Wantagh, L. I.

Benediktinų ordinas yra se
niausias, įkurtas šv. Benedikto 
529 m.; tad išgyvenęs jau pus 
antro tūkstančio metų. Pirma
sis ir garsiausias vienuolynas 
yra Monte Cassino, Italijoje, 
kur buvo palaidotas jo 
steigėjas šv. Benediktas su sa
vo seserim dvynuke šv. Scho
lastika. JDabar šv. Benedikto 
palaikai saugomi Loire abatijo- 5 susituoks su <Angele Vištar- 
je, Prancūzijoje. (S.) taite, iš Brooklyn, N.Y.

Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 
savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Iš viso 
5 gabalai, kiekvienas po 3’į jardo. Medžiagos atžymėtos 
“Made in England’ ir tas padidina jų vertę Lietuvoje, šio 
siutinto kaina tik $59.90.

2. Vietinės gamybos geros rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie
nas po 6’į jardo, skirtingų spalvų. 19jardo medžiagų 
su priedais. Kaina taip pat tik $59.90.

J šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus 
aukščiau paminėtus siuntinius be jokių primokėjimų. Visi 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie Šių standartinių siuntinių Jūs galite pridėti vaistų, 
arba bet kokį daiktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto išlaidas.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 
Už pačius vaistus i/es skaitome urmo kainą.

Papildomų informacijų reika’u prašome reikalauti 
kataloz” ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 Chaom Place, Hartford, Conn.
Talef. ČHapel 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS

Joseph Andrusis Insurance 
87-09 JAMAICA A VĖL, WOODHAVEN 21, N. Y 

. TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto Ogi 9 vai valu, 

—-l-vaL-iML-tici Ji.yaLjrak

GERIAUSIA AUTO VALYKLA
ŽEMIAUSIOM KAINOM

SESERYS BENEDIKTINĖS KVIEČIA
ii CriMdUctMa, įsi- klauzūrą. Tris metais apašti
1 kūrusiasBedford, NU., nuo- liškasis vizitatorius arkivysl 
IL širdžiai kvirfta rims tautiečius, Jurgis Matulaitis reformavo | 
•į><o ypač geradarius ir draugus, status ir veiklą pritaikė nai

į Įavo matinį pikniką birželio jiem reikalavimam. Senojoj 
lt, sokmMŠadį. Mišios su pa- Lietuvoje benediktinai kūrė 

^ mokslu bus 11 vai. ryte, o pas- dar Vytauto Didžiojo laikai 
. iki vakaro — gražus pasi- (Trakuose), o benediktinės «- 

’ svečiavimas ir dragiškas visų
susitikimas. Dar pernai įreng- 

į toje Šv. Juozapo salėje bus į- 
j vairių gardžių ir lietuviškų val- 
; gių, gėrimų, dovanų ir gražių

laimėjimų. Be to, visi galės pa-
- ^matyti, ką seserys per trumpą
- laiką spėjo nuveikti ir padary- 

ti, ypač atidarius naujokyną.
2 Šiuo pikniku seserys tikisi 
<• šiek tiek laimėti įplaukų auto-

mašinai įsigyti. Užmiestyje sun- 
7 ku be jos išsiversti. Seserys tik- 
' ros, kad tautiečių gerumas tai 
*- atjaus ir padės.
* Važiuojant į pikniką automo-
* biliais, ypač nuo Manchester. 
/ N.H., geriausia imti 101 kelią 
; iki Wallace Rd., kur yra vie- 
’ nuolyno iškaba. Nuo jos netoli
* iki baltų namų su vešlių klevų 
, alėja. Teiraujantis informacijų,
* rašyti adresu: Regina Paeis, Be-

nodietine Sisters, Bedford, N.H. 
» arba skambinti telefonu: GReen 
.^leaf 2-4739~.(R> -
' Seserys benediktinės Ameri-
* koje savarankiškai įsikūrė tik- 
‘ tai prieš dvejus metus. Nepri-
* klausomoje Lietuvoje jos turė- 
‘ jo savo vienuolynus Kaune, Ka- 
? čioniškyje. Čiobiškyje ir pen 
» kiose vietose vedė vaikų darže

lius. Ligi 1926 turėjo uždarą

o f f e r s 
A COMPLETE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES, 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST ACTION

SWEENEY’S!
119 BEACH 9Įst. STREET 

Rockaway Beach, L. I.
Modern 1-2 room apartments; 

conveniences; near beach.
GR 4-9350

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

sode liepos 4 bus 34 lietuvių 
diena, kurios paprastai laukia 
visi Pittsburgho- apylinkės lie
tuviai.

šiais metais daug kas padary
ta naujo. Visur žaliuoja žoly
nai, visur švari! ir gražu. Bus 
vietos ir visiems automobi
liams pastatyti.

Programa bus tokia: ryte 
6:45 mišios, kurias aukos kum 
J.V. Skripkus už visus kuni
gus, rėmėjus, geradarius ir vi
sus atsilankančius į liet, die-

M3 MADISON STREET 
^BROOKLYN 27. N. Y. 

(RMgvwood) 
Tel EVergreen 2-4440

BELLMORE (3) NEVVCAPECODS 
Ali Conveniences - Station - Buses - 
Stores - Public 4 Parochial Schools 
Large plot, fui! dining room. eat in 
eleetrie kitehen, tile bath, full base- 
ment, oi! bot water heat, expansion 
attic, full dormer, rough plumbing 
for additional bath installed, garaėe. 
attached. BUILDER. SUnset 5-2387.

Miscellaneous Iro n Works 

V/EIHS IRON WORKS 
151Ž STIL.LVVELL AVĖ.

N. Y. 61, N. Y. 
TAImadge 9-3588

rasa artimit 
AUTO VALYKLAI gerianstom.

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE IDTDELI
SEZONINI IŠPARDAVUIft 

trijose krautuvėse firmos;-, *

S. BECKENSTEM Inc.
118-125-139 OBCHABD ST. < GB 5-4525 

COR. DELANCEY, N. Y. C. . L'
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkUkal ir ‘ukminUkal 
KRAUTUVĖS ATVIRAS KASDIEN IR SEKMADIENIAI; IŠSKYRUS 

SE9TADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 6^0. VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artumt&giUB jLfetuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyrifioti ritutei arfes 
apsižiustui, moteriškai suknelei, eilutei, apriaasRalf '

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puDdu . ib^oYtUotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, ictnėklų Užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. • 
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delaneey St.

Atsineikite U skelbimu kuri* bu* ypatingai įvertinta*

IN ST. FRANCIS PARISH. Levitt. 
’51 Ranch. Wantagh Sect. 4 bedrms, 
riį baths, sguared kitehen; lg. full 
jalousied porch, oversized garage; 
220 viring. fenced. stone front; air 

■Conditioner; many shrubs. Newly 
painted vinyl tile kitehen, hall and 
bath; 4 rooms carpeted. $16,400. By 
owner. SU 1-0093.

KEW GARDENS RD.
At 87th Avė. — 2 blocks from OUr 
Lady of Cennacle'Church A School

1 block north of Hillside Avė., 
4 blocks to Subway. 2 blocks to 
School, Church and Shopping. 
NEW 2-FAMILY BUNGALOVV 

Solid Brick. 3 Coats Plaster 
4»į ROOMS A 3*4 ROOMS 

Oak flooring, birch cabinets, Caioric 
built-in ovens. gas hot water heat. 
all brass water pipes. garage, fully 
landseaped. large yard. No extras. 
Carrying charge* $55.00 per month 
,with rentai for Ist floor apt. Price 
$24,500. — JA 3-3473 - OL 7-9061

FRANCESE A LAMBERTl 
Const. Corp.

Office: 
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST HILLS, N. V. 

VIrginia S-1477

GREENWOOD LAKE COTTAGES 
Only 45 miles NYC. RT 210. Green- 
wood Lake, N.Y. Beautiful ranch- 
type cottages. Weekly rentai June - 
Sept from $60 wk.; July-August 
from $85 weekly. Week-ends avail- 
able June A Sept. Write/phone re- 
servations & bcioklet. Howard Pitt, 
GR«*nwood Lake 7-2052. CLIP AD 
FUTURE REFERENCE.

METRO-HAVEN
91-10 METROPOLITAN AVĖ. 

at Woodhaven Blvd.

DARBIMiHKAS

; dies kapinėse. -ų------
Marijos mokykloje iš 45 Šie- 

met baigusių buvo keletas lie
tuvių: Teklė Lisauskaitė, Povi
las Gay, Martynas Pulianaus- 

r ‘ kas, kun. M. Vembrė juos ap- 
dovanojo knyga ‘Lithuania 

. Through the Ages’. Už geriau- 
• šią mokymąsi du įrašyti į gar

bės lentą: Mary Reilly (jos mo
tina Irena Tirilytė) ir Peter J. 
McArdie. Už gerą makymąsi 
10 dol. apdovanota Teklė Li
sauskaitė.

Aukštesniąją mokyklą .baigė: 
V. Unda, K. Bunevičiūtė, J. 
čenčiūtė, A. Raila, V. Savickis.

Antano Railos tėvai surengė 
pobūvį mokyklos užbaigimo 
proga. Susirinko giminės ir pa
žįstami. Baigusisis apdovanotas 
piniginėmis duknomis, knyga 
"Lithuania Through the Ages’. 
Jam palinkėta sėkmės jo radi
jo — televizijos srityje ir kad 

s neužmirštų, kad jo tėvai, tėvų
į-f tėvai yra lietuviai.

In STEWART MANOR, L. I., N.Y.
Asking $17,500. Detached six rooms. 
Three bedrooms; oil. copper plumb
ing, sewers; walk to churches; R.R. 
Stores. FL 2-0334.

Facing the 
Wiliiamsbridge Ovai Park 

With 20 A eres cf 
Recreatien Faci Uties 

Also Entrance at 
209th STREET 4 PERRY AVĖ. 

IND sub. "D” Train <2051 h Station) 
<3 blocks away. 35 minutes to 42nd St.) 
Lexington Avė. sub. (Mosholu Station) 
N.Y. Central RR <WilliamsbridKe Sta.) 

WALK TO: 
SUBWAY. BUSES 
FINE SCHOOLS 
FINE SHOPPING 
NEAR PARKWAY 

2JA - 3J4 • 4 Rooms 
4J/į Terrace Park Apts; 

Prof. Apts. Available
• Free Air Condition Units
• Free Gas A TV Outlets
• Very Large Rooms
• Kelvinator Refrigerators
• Futurama Birch Cabinets
• Garage Space on Premises
• THE ULTiMATE IN LUXURY 

FEATURES
Renting agent at renting Office 
209th' STREET i'PERRY AVĖ. ’

Chrick A$ A Wi*k
QwckMp MMIt
froiw Hirtfort kunrinc®
Pilone miMe ef tight
IteUgetep- 
Orite.
ThoftMrjob.
Nsturriy.
W9’re o Mortterd Atoncy!

HAVEN, CONN.
Mirusieji

Jonas Vaičaitis, gyv. 
Grand Avė., palaidotas iš 
Kazimiero bažnyčios. Jis 
metus turėjo žinomą brangeny
bių krautuvę. Velionis buvo 
dosnus parapijos fundatorius, 
ne kartą aukojo po tūkstantį 
dolerių. ' ■ ’ .

Juozapas Gumalskis, 78 m., 
palaidotas iš šv. Kazimiero baž
nyčios. Buvo gimęs Kvėdarno
je, mirė Brookiyne.

Elzbieta Lilakiūtė Lukauskie- 
nė~ mirė Branford. 'Conn. JPali- 
ko vyrą, dukterį ir du šūnūk

Martynas Penkauskas mirė 
Milford, Conn. Liko du sūnūs, 
keturios dukterys. Amerikoje 
gyeno 60 metų.

Benys Kvaratiejus — Kva- 
raitis, mirė nuvažiavęs į Yon- 
kers. Liko brolis Edvardas.

THE 
OVAL ARUS

3320 Reservoir Ovai Eąst

i BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N? Y.



LONG ISLAND

MU 9-6053 OR 8-5806

31 Spring St, New Britain, Conn.

HO 5-4990

RICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL

SUFFOLK TRAVEL SERVICE
Cruises - World Wide Tours - Sea-Air - Tickets, Hotels, Car Rentai 

Ask Operator for Hamilton 7-8471
341 New York Avė. Huntlngton, L. I.

RIVERHEAD TRAVEL BUREAU, Rubin Arnold - Mary Arnoid, 
Partnere. Air - Bus - Steamship. Travel to any part of the world. 
Tickets & Reservations at published rates only. No extra cost. Ex- 
pert advice & assistance in planning your trip.
131 West Main St., Riverhead, L.l, N.Y. PA 7-4404.

CENTRAL TOURS INC.
~ Free Ticket Delivery — Air - Ship - Rail - Bus — Honeymoon & 

Package Tours — Free Asst Visas to Russia, Lithuania & Polahd 
153 JDelancey, Manhattan L..- GR 5-4055

WESTHEIM TRAVEL SERVICE, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Air - Steamship - Hotels
165 W. 46th St, N.Y.C. PL 7-2522

MAHER TRAVEL BUREAU, INC.
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Steamship - Bus - Air Lines
209 Merrick Road, Oceanside, L.l. N. Y.

CALTA WORLD TRAVEL SERVICE 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Air - Railroads - Bus -'Hotels
496 2nd Avė. N. Y. City

KENT TRAVEL SERVICE
į. Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bus - Railroad
1834 Nostrand Ave^ Brooklyn, N. Y.________ ~______ » 8U 2-2132

48 years experience serving the Seven Continents of the World 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Hotels — No Reservation Charges
135 E. 4?nd St„ N.Y.C. YU 6-7890

REFERENCE tRAVEL AGENCY 
•Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Air - Busses - Ships
— 204-04 Hillside Avė., H oi lis, L.I. N.Y.

STENECK TRAVEL BURREAU 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Bus - Railroad - Steamship
1280 Lexington Avė., N. Y. City SA 2-9063

GAUL

SPOTS

MNM3IMMNK NUIMI

4

MATHIAS TRAVEL BUREAU 
Bemeta - Cndma

Y. ; ~ ...... . BV 6-6155

L tlCKET AGENCY

paremti aukojo
Darbininkui paremti r. KUŠ

aukojo 9 doL; po 5 doL — 
O. Jankevičiūtė, New York,

lyn, N.Y.; Ė. Savickienė, Eliza- 
beth, N.J.; B Sabecky, Linden, 
NJ. Po 4 dol — M. Četkaus- 
kas, So Boston, Mass.; F. Kur
mis, Woodhaven, N.Y.; A._Le- 
lis, Brooklyn, N.Y.; E. Grigo
nis, SL Charles, Mich.; L Bud- 
reiki, Elizabeth, NJ. Po 3.50 
doL — K. Reinys, Brooklyn, N 
Y. Po 3 doL — P. Adomonis, 
Brooklyn, NY.; J. Pliauskas, 
Bayside, N.Y. Po 2 dol. K. Kon- 
cevičiutė, Jersey City, NJ.; A. 
Šalkauskį, Camden, N J.; V. Jo
kūbaitis, Cleveland, O.; J. Čer
nius, Maspeth, N.Y.; A. Vasil, 
Boston, Mass.; J. Sescila, Bald- 
win, N.Y.; J. Ozalas, Elizabeth, 
NJ-; S. Bujariauskas, Ansonia, 
Conn.; J. Baltrus, Du Beis, Pa. 
Po 1.50 doL — J. Stonkus, 
Brooklyn, NY Po 1 dol — 
R Čepulis,' M Paciunas, Phila, 
Pa; A. Alexa'nder, Easton, Pa., 
S. Balnanosis, Minersville, Pa.; 
F. Maznik, Dalias, Pa.; Wm.-J. 
Millsback, Meriden, Conn.; P. 
Levendauskas, Naūgatuck, Conn 
K. Miglinas, T Thomsonville, 
Conn.; J. Končius, Stamford, 
Conn.; V. Levanas, Waterbury, 
Conn.; B. Urbon, Brooklyn, 

" N.Y.; A. Arlickienė, Maspeth, 
N.Y.; J. Venslauskas, New York 
NY.; S. Šileika, Great Neck, 
NY. 
Md.

O. Nageliutė, Baltimore, 
A. Michealonis, Nashua, 

N.H.; V. Literskis, Chicago, UI.; 
A. Yuncza, Trenton, N J.; M. 
Kohanski, Harrison, NJ.; K Ar- 
nastauskaitė, Bayonne, NJ.; T. 
Staugaitienė, Newark, NJ.; L. 
Gudelis, Kėaray, N.J.; B. Mar
kevičius, S. Sokol, Worcester, 
Mass.; P. Verbickas, So. Bos
tonu Mass.; A. Juknevičienė, 
Brpckton, Mąss.; A. Vitkus, 

„ Dorchester, Mass.
Nuoširdžiai dėkingi 

T.T. Pranciškonai 
Darbininko Leidėjai

RELIGIOUS

CHINA?

For Further Information 
Write: Rev. Mother Superior, ‘ 
terš of Charity oi Our Lady of 

Mercy, P. O. B6x 3345, Charleston,

PORK STORE

KIAULIENC^ KRAUTUVE 
Geriausia kiaulieria ir kita mėsa, 

parduodama urmu ir smulkiais 
kiekiais

1927 Washington Avenue 
Bronx 57, N. Y.

TRerhont 8-8193

MILLWORK

FOR
MILLWORK 

AT ITS BEST 
YORK TRIM C O. 

728 EAST. 136 STREET 
N. Y. CITY 
ME 5-3249

V/her.ever you’re siek, 
go to bed and dont worry. 
While you’re healtty, 
ask us a&out Hartford
Accident-Sickness Insurance. 
Th?n you MMT have to wor 
about med-cal bHIs! 
Pleasc ca:Fu$ sobn.

ALBERT F. PETERS
Office:

116-95 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y.

VIrginia 3-1477

V

%

į^yoMĮh LIETUVIŲ RAJONE BROOKLYNE ror PlMtering

AND TOURS — WE HIGHLY 
FOB BELIABLE AND » St, New

■1.TOCR

3 SEIMŲ NAMAS - 
s padėtyje, arti krautuvių, su-

MC KEOWN PLASTERING CA. ’ 
i 1541 Avmhm

NEW •ROOKL YN« J AMAI C A
97 Dupont Street* Brooklyn, N. Y.

N.Y. 41, N. 
S Y 2-3400

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

and the UBĄ- 
384 E. 149th SL, N.Y.City 55. ME 5-6351

- . DEE TRAVEL AGfcNCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruiaes - Resorts 

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

AVĖ MARIA TOURS 
PILGRIMAGES TO ALL MARIAN SHRINES 

Main Office: Washington, NJ. — Ask Operator for Wash. NJ. 
Murray 9-1733. — 2U95 Broadway, N.Y.C. EN 2-5504

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

Air - Steamship
286 — 5th Avė., N.YXity 1, N.Y. PE 6-2737

COMMERCIAL TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts > ^neteis 

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

SAM CRISTOBAL TRAVEL AGENCY, INC. 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Railroad - Bus
333 East 138th St., N. Y. City MO 5-6745
MORKO TRAVEL AGENCY, INC., 666 — 5th Avė., N. Y. City 
„Travel Service At Its Best”. Pilgrimages-Tours-Cruises-Resorte 
Air - Steamship - Railroad - Bus. Branch Office at 1.1 Broadway, 
N. Y. City — Cl 5-5656 — BO 9- 8080.

EUROPEAN & AMERICAN TRAVEL BUREAU, INC.
Experts in the Travel Field since 1929. Authorized Agents for all 
Steamships. Airlines, Cruises and Hotels. Escorted and Independent 
Tours. 507 5th Avė. N.Y. 17 Bet. 42nd£43rd Sts. MU 7-5977(Ext 2)

KARL HAftDACH TRAVEL SERVICE
Specialusis on Air - Railroad - Steamship. Reservations to all parts 

of the world. Tours - Cruises - Pilgrimages
11 West 42nd St, N.Y. OX 5-1952

VITA TOURIST SERVICE, ’ iNČ. “
Alf Travel — Business - Domestic - Pleasure - Foreign. Planned 
by Experts for Your Greater Convenience. Free Literature to

YUkon 6-9080Everywhere. 50 E. 42nd St.
CARIBBEAN Vacation Service — BERMUDA Vacation Service 

MEXICAN Vacation Service — NASSAU Vacation Service 
Eurdpean Travel Service - Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 
55 West 42nd St, N. Y- LA 4-8050

14*15
HERSHY liutvėL AGENCY. Gerta Dept Store, Jamaiea, L.I Jt,Y. 
AuŪberbeS'A Bcmded Agents for AirHne A Steamahq> Tickets. 
Honaymocn Trips Arranged - Hotels - Tours - Cruiaes - Resorts.

AMITY TRAVEL SERVICE, INC.
Reservations A Tickets for Airline, Steamship, Bus, Hotels, Cruises 

. .r. Licensed and Bonded
116 Broadway, Amityville MYrtle 1-8440

Ynnr Pleasure.— Our Business. Planned Vacations - Cruises - Tours 
Honeymoons - Pilgrimages. Tickets for all Airlines & Steamships 
at no esetra cbst.Only^Šuthorized agent in Flushing, member ASTA. 
Affliated-Travel. Service, 39-15 Main St, Flushing L! NY IN 1-5306

7 ^AmPERIAL ECONOMY TOURS, INC.
Reservations &' Tickets - >r Air - Ra-lroads - Bus - Hotels

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

NEW YORK ■ NEW JERSEY ■ CONN.

KRUEGER TRAVEL SERVICE
Pilgrimages.-- Tours - Cruises - Resorts — Bus - Railroad - Air 
Steamship. 6507 Bergenline Ave^ Wfcst New York, N. J.

Phone Longacre 4-6654 (NYC)

THE ROWLISON 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 8-0613

Republic 
Wine & Iiqaor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

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

kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WlNES .

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

Tek BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYSLIOI OR STORE

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

LAI DOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street Philadelpliia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

KAVEY TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air '- Steamship - Railroad - Bus
4 S. Main Street Portčhester, N. Y. WE 9-6900

New Britain, Conn.280 Chesmit StreetINCLUDING PILGRIMAGES
BR 9-1000

NICOLA VERNI TRAVEL AGENCY
201 West 41st St, N. Y. City

Tel. BA. 9-II8I
Air - Steamship - Railroad - Bus

2314 — 1st Ave^ N. Y. City

TATRA-SLOVAK TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resort 

Air - Steamship - Bus - Railroad 
357 E. 72nd Street N. Y. City

ALICE FAY TRAVEL SERVICE
World Wide Economy Group Tours for Clubs, Unions, etc., 

Air & Surface
9 3rd St. - P.OBox 42 - Springfield Gardens 13, N.Y. - FI 1-2644

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
RE 7-5972

MALDARI-MASTANDREA TRAVEL AGENCY, INC.

TAYLOR TRAVEL SERVICE 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship 
140 King SL, Chappagua, N. Y. CHappag:ia 1-1660

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street

375 Broome Street, N. Y. City WA 5-5970 Worcester, Mass.

PLAYMORE TRAVEL SERVICE, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorl 

Air-Steamship-Bus-Railroad. Special Miami Beach T< 
521 — 5th Avenue, N. Y. City

PARK PLAZA TRAVEL, INC.

Air - Steamship - Bus - Railroad
375 Park Avė., N. Y. City

BRONX ■ YONKERS

MU 7-4044

PL 1-5133

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

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

MAHER TRAVEL BUREAU > 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Hotels - Air - Steamslyp - Bus - Railroad 
Concourse Plaza Hotel, Bronx, N. Y. CY 3-4849

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

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

I 35 So. 8th Street EVergreen 7-2155 
Resld. ILfinoiš 8-7II8 <

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahaa St, Ridgevvood, BrooMyn, N. Y 
Skambinti teL HYacint 7-4677

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose, patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškas gamybas pletto, vakarienė* Ir užkandžiai
> GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO' HS

SPAUDOS KIOSKAS
Šates Šokiams, vestuvėm* I kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa- < 
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi | klubo rei

kalų vedėją K. Vaitam.



straipsnį' apie Lietuvoje mirusį p 
dr. Roką Šliupų, Straipsnį J 

i. -'“"“-r
-i. muko num. Straipsnio pabaigo- į

teto Autorių nuoširdžiai alsi- I 
fe; : UB Yor!t<> prašome.

S. Narkaliūnaitė penktadienį, j 
birželio 19, išskrido į Europą. į 
Aplankys įvairias lietuvių koto- j 
nijas ir susipažins su ten esan j 
čių lietuvių padėtimi.

Adelė Naujokaitė, iš Cypress 
Hills, N. Y., Darbininko skaity
toja, šešioms savaitėms atosto
gų išvyksta “Queen Mary’ laivu 
į Europą. Aplankys dvyliką 
valstybių: Angliją, Olandiją, 
Belgiją, Vokietiją, Luzemburgą, 
Austriją, Italiją, Šveicariją ir kt 
Ji siunčia visiems Darbininko 
skaitytojams savo sveikinimus. 
Jos brolis ir motina trims sa
vaitėms atostogų išvyko į Flo 
ridą.

Vytautas Valaitis, šiemet bai
gęs fotografiją ir žurnalistiką, 
lankėsi Darbininko redakcijo
je ir parodė savo naujausias 
nuotraukas.

Diskusijos pabėgėlių klausi
mu ruošiamos birželio 23, 4:30 
vai. p. p., Laisvės namuose 
(Freedom House), 20 West 40- 
th St, New York City, N. Y. 
Bus diskutuojama pabėgėlių 
komiteto patiekta programa, 
koks JAV turėtų būti įnašas į 
pabėgėlių programą per atei
nančius metus, kurie liepos 1 
pradedami kaip pabėgėlių me
tai.

-gegužinė — Lietuvių Diena 
ruošiama sekmadienį, birželio 
28 d., 1 vaL p.p., Idlewild Park 

p?71hn — Max Restaurant, Hotrfc 
Creek; L.L, N. Y. Vieta pasie
kiami važiuojant Rockaway 
Blvd., netoli Idlewild aerodro
mo. Gros R. Butrimo orkestras. 
Visi kviečiami, 
t Angelę Karalienės parapijos 
piknikas šiemet bus liepos 12, 
sekmad., National Home par
ke, Sutphin Blvd., Jamaica, N. 
Y. šis Angelų Karalienės para
pijos piknikas bus jau 71-sis iš 
eilės. Už keturių metų parapi
ja jau švęs deimantinį jubilie- 

' - jų.'
Regina Kulytė kaip ‘Miss 

Freedom” pakviesta į seserų 
benediktinių (iš Kauno) vienuo
lyno pikniką, kuris bus birže
lio 28 New Hampshire. Seserys 
tikisi turėti daug svečių, kurie 
parems jų kilnius darbus.

S. Levickienė-Palechek, pia
nistė, gyvenanti Richmond Hill, 
N. Y., dviejų mėnesių atosto
goms išskrenda į Europą. Ap
lankys Vokietiją, Italiją, Pran
cūziją ir kt.

Bayonnės iv. Mykolo lietuvių 
parapijos piknikas ruošiamas 
sekmadienį, birželio 28 d., 2 
vai. p.p., parapijos sodelyje, 15 
East 23rd St., Bayonne, N. J. 
Gros ‘Mel-Cords’ orkestras. Bus ALRK Federacijos jaunimo 
įvairių pramogų. Stovyklos Dainava New Yorko

apskr. globos komitetas išsiun
tinėjo apie 2000 laiškų prašy
damas aukų jaunimo stovyklos 
reikalams. Globos komiteto iž-

LIETUVIAI gausiai dalyvavo birželio 14 suruoštame minėjime Camegie Hali, prisimenant komunistų te
roro aukas, Nuotr. V. Maželio.

Rimantas Ivaška, Onos Ivaš- 
kienės sūnūs, užbaigė juridi
nius mokslus Bostono kolegi
joje. Anksčiau toje pat kolegi
joje studijavo įmonės admini 
stravimo mokslus, kuriuos bai
gė 1954 ir išvyko Europon kari
nės prievolės atlikti. Atsargon 
išėjo leitenanto laipsnyje. Be
studijuodamas teisės mokslus, 

_ talkino motinai baldų krautu
vėje. Toliau mano verstis advo
katūra, vedęs Dalią Skudžins- 
kaitę, veiklią ateitininkę, ir au
gina trejų metų dukrelę Nijolę.

Kan. F. Kapočius birželio 14 
buvo.atvykęs iš Chicagos; vie
šėjo pas Lietuvių Enciklopedi
jos leidėją J. Kapočių. Ta pro
ga buvo nuvykę į Cape Cod, 
kur kan. F. Kapočius pašvertti- 
no Osterville Manor vasarvietę. 
Jos valdytoju dabar yra J4 Ka
počius.

Dr. J. Purinas, atvykęs iš 
Philadelphijos į Bostoną, baigia 
tvarkyti Lietuvių Enciklopedi
jos XVIII tomą. Netrukus išeis 
iš spaudos.

DEŠIMTS METŲ BOSTONO LITUANISTIKOS MOKYKLAI
jo metinį. mokestį — 12 dol. 
Buvo suorganizuotas mokesčių 
rinkėjų tinklas, ir kelerius me
tus d-ja buvo didelė mokyk
los parama. Jos pirmasis pir
mininkas buvo K. Mockus.,

Pirmąją vasarą suorganizuo
ta 2 grupės, anksčiau klebono 
laikytos vasarinės mokyklos pa
kaita; grupėms vadovavo H. 
Kačinskas ir S. Lizdenienė. Mo
kiniai buvo gana uolūs, jokio 
vargo, svetimoj kalbos brovi- 
mosi į moksleivių tarpą tada

1949 metais gausiau į Bos
toną suvažiavę tremtiniai ra
do, kad esamos mokyklos ne
gali kaip reik patenkinti jau
nosios kartos lietuviškojo auk
lėjimo ir stengėsi surasti išei
tį. K. Mockus, St. Lūšys, dr. 
M. Gimbutienė ir V. Kulbokas 
tarėsi tuo reikalu su kleb. kun 
P. Virmauskiu, pirmiausia no
rėdami, kad būtų galima į esa
mą parapinę mokyklą įvesti po
rą patyrusių lituanistų. Pasiro
džius, kad tai negalima, imtasi 
organizuoti šeštadieninė litua- niekas ir nesapnavo. Atsidėjęs 
nistikos mokykla, kuriai patal
pas maloniai sutiko duoti kleb. 
kun. P. Virmauskis. Pirmuoju 
vedėju pakviestas V. Kulbokas. 
Mokykla pradėjo darbą 1949 ru 
denį su keturiais pradinės mo
kyklos įkyriais ir * šešiomis 
gimnazijos kalsėmis; iš viso jcje didėjo. Daug mokinių mo- 

,. . . __ v , buvo 59 mokiniai,
d minkąs K. Krušinskas prane
ša, kad visuomenė labai jaut
riai į prašymą atsiliepia. Kas 
nebūtų tokio laiško gavęs, o no- 
rėtiį’ stovyklą paremti, aukas 
prašome siųsti adresu: K. Kru
šinskas, 94-35 85th Avė., Wood- 
haven 21, N.Y.

mokykla rūpinosi parapinės 
mokyklos laikytojas kleb. kun. 
P. Virmauskis.

1951-55 m. mokyklos vedė
jas buvo K. Mockus. Kasmet 
atvažiuojant daugiau tremti
nių, ir mokinių skaičius mokyk-

pirmuosius dvejus metus. Buvo Į 
[ visų susikaupimo minute Pa' | 

gerbta a.a. Stasė Lizuenienė,z 
uoli šios mokyklos mokytoja. 
Neatvykus kitiems dviems bu
vusiems mokyklos vedėjams, 
trumpai jų laikotarpį nušvietė 
ir apie savo vadovavimo dve
jus metus papasakojo 0. Gir-, 
niuvienė. Įspūdingą žodį tarė 
dr. J. Girnius, sveikindamas a- 
biturientus Kultūros Klubo var
du ir ragindamas išlaikyti idea
lizmą, nepasiduoti daugumos 
smukdančiai dvasiai. Liet. Ben
druomenės vardu kalbėjo Stel
mokas, Ateitininkų Studentų 
vardu. — S. Leimonas, buvusiu 
abiturientų — D. Adomkaitytė, 
šių metų abiturietų vardu — 
A. Kubiliūtė, tėvų komiteto 
vardu — Adomavičius. Meninę

komiteto pirmininkais yra bu
vę: Manomaitienė, Vaitkevičius 
(dvejus metus), K. Barimas, J. 
Dačys, B. Galinis, P. Žičkus, 
V. Kubilius, Z. Gavelis ir J. 
Venckus.

1957-58 sudarytas mokyklos 
knygynas, kuriam skautai pa
skolino žymią dalį knygų; ki
tos buvo surinktos ar nupirk
tos. Čia daug dirbo J. Gimbu
tas, Vaitkevičius, V. Kulbokas 
ir k.

Mokykla savo gyvenime yra 
turėjusi nemaža sunkumų: trū
kumas mokytojų, vadovėlių, di
dėjąs mokinių pamėgimas grieb
tis anglų kalbos, stoka noro 
mokytis ir t.t. Bet didelės da
lies tėvų išmintingas nusistaty- dalį atliko R. Budreika, gražiai 
mas, mokytojų pasiaukojimas pasmuikuodamas 2 dalykus, ir 
ir globėjo prel. P. Virmauskio ~ 
parama leidžia tikėtis, kad mo
kyklai ir ateityje galės tvirtai šokiai. Minėjime pasigedome 
stovėti lietuvybės išlaikymo eilės žymesniųjų Bostono lietu- 
fronte. Ligi šiol išleista 45 abi- < bių veikėjų. V. K.

Andes, N. Y. 
ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vai. vak.

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

J. U GIEDRAITIS, 
1832 Broad Street 
H ji rifui U, Cons^

kyklon prikvietė uolusis D.
Be vedėjo, dar dirbo moky- Giedraitis, išdirbęs mokykloje 

tojai: Henrikas Kačinskas, K. visą dešimtį metų. Mokinių bu-
Mockus, M. Gimbutienė, St. vo: 1951-52 m.a50, 1952-53 m. turiectai- 
Lizaenienė, Dz. Giedraitis, V. — 166, 1953-54 m.
Kulbokienė, \

Antrais mokslo metais buvo 
visi mokyklos skyriai ir gimna
zijos klasės ir iš mokytojų pri
sidėjo P. Bliumas ir Šmitienė. 
Mokinių buvo 131.

Beveik visi mokiniai buvo 
tremtinių vaikai. Bandęs vie
nas kitas čia gimęs, paprastai 
atkrisdavo. Vadovėliai buvo at
sivežtiniai iš Lietuvos ar Vo
kietijoj perspausdinti.

Mokytojų atlyginimas turėjo. kaitė J. Lapšienė, Mickūnienė, Onos draugija ruošia pik- 
susidaryti iš tėvų mokesčio 50 Naginionis, kun. J. Petrelevi- 
centų mėnesiui nuo' šeimos, čius, Vasiliauskaitė, E. Vasy- 
Tuojau tėvams atėjo i talką liūnienė, Iz. Vasyliūnas ir Z. 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų Zarankaitė.
Draugija, kurios nariais stojo Mokyklai spręsti sunkius iš- A. Dėdinienė, A. Steponkevi- WLOA — 1550 kil. Braddock, 
daug šiaip visuomenės, o kle- silaikymo klausimus yra daug čienė ir A. Agonienė maloniai Penna.

Sekmadien. nuo 1 iki 2 p. p.

— 129, 1956-57 
1957-58 m. — 
-59 m. — 161.

Mokykloje per šį dešimtme
tį, be jau minėtų mokytojų, 
dar dirbo: Br. Brazdžionis, J. 
J. Vaičaitis (1956-57 m. vedė
jas), O. Griniuvienė (1957-59 
m. vedėja), A. čibienė, A. 
Brazdžionis, I. Eivienė, Kaman
tauskas, P. Kaminskas, Korsa-

bostoniškius paminėti šio de- ve(j Antanas F Keltys 
šimtmečfo ir abiturientų išleis- ’ _ 1430 Medford 
tuvių vakarienes. Minėjimui va- 
dovavo vedėja O. Girniuvienė, 
pirmiausia kviesdama kalbėti 
primąjį šios mokyklos vedėją
V. Kulboką, kuris papasakojo, WK0X — 1990 kil. Farming- 
kaip mokykla kūrėsi ir dirbo

Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS

GREENFIELD, Mass.

niką liepos 19, 1 vai. p. p., 
Franklin County Parke. Bus į- 
vairi programa, gražios dovanos 
ir lietuviški valgiai. Rengėjos

hamr Mass.
Sekmadienį, nuo 8 iki 9 ryto

RADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadien. nuo 2 iki 3 p. p.

VYČIŲ PROGRAMA

bonas pats pirmasis susimokė- padėjęs dr. J. Leimonas. Tėvų kviečia visus atsilankyti.

Tėvai Marijonai ir Marianapolio rėmėjai
SKELBIA IŠRYTO —

■ IŠPAŽINTYS KLAUSOMOS PRIEŠ MIŠIAS

■ IŠKILMINGOS MIŠIOS 11 VALANDĄ

AUKOJA: PREL. K. VASYS

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN

■ PAMOKSLAS: KUN.. JUSTINAS STEPONAITIS

■ PER MIŠIAS GIEDOS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

CHORAS VADOVAUJANT VINCUI BURDULIUI

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu Į vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVASKIENSS .

BAIDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui modemiškiausi baldai, įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

----- Offt TeL: AN- 8-4618 — 
Res.: AN 8-6961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Woiks
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytą automobilių da-

naujomis, dažymas ir poli
ravimas

987 GRAND STREET
BROOKLYN 11. N. Y. į

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Tel. WY 1-8390Keamy, N. J.

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON

660 Grand Street 
Brooklyii, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooldyu, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Woodhaven, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel VIrgtaia 7*4499

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojss

NUTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną Ir nakty 

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge tr Bostono kolonijas ts- 
miaustomia kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.


