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dar nepatenkino
Stalinas ėmė dar reikalauti, 

kad Lenkijos egzilinės vyriau
sybės pinigai, archyvai ir bet 
kokis turtas būtų perduotas 
Varšuvos komunistinei vyriau
sybei. Varšuvos vyriausybei taip 
pat turi būti pavestas Lenkijos 
laivynas ir čia esanti kariuome-
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Gimus Radvilišky 1880, bir
želio 4, baigė konservatorijoje 
fortepijono klasę Maskvoje. Mu
zika dėstė 1908-18 Vilniaus Mu-

buvo skirtos, bet, atrodo, So
vietų vyriausybė lenkam per
leido savo zoną, nesusisiekusi 
su Amerika ir Anglija.

“Tai netiesa”, ėmė gintis Sta
linas, ir jo balsas skambėjo pik
tai. “Mes lenkam nieko sava
vališkai neperleidom. Reikalas

Buvo įspūdis, 
kad čia ir Stalinas suprato, jog 
atviroje derybų kovoje čia ne
bus galima prezidento nukal
bėti. Reikia sprendimo išveng
ti, o pačiam daryti Įvykusius 
faktus

VIRS0N6S Chruščiovo plane: Pat 
skvoje turėtų būti 2, o toliau tik m

jos komunistų vyriausybę, ir 
jo reikalavimam Amerika jau 
buvo nusileidusi.

Prieš Potsdamo konferenci
ją 1945 liepos S d. antrą vai. 
popiet prezidentas Trumanas 
per radiją paskelbė pripažini
mą Stalino sudarytai Lenkijos 
“laikinajai vyriausybei". Apie 
tai Lenkijos egzilinės vyriau
sybės atstovui Washing*one
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Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintu’ 
40" nuolaidos vokiškiems Blaupunkt 
aparatams

pranešė raštu tik po 4 valan
dą su reikalavimu, kad atsto
vas perleistą rūmus kitos vy
riausybės atstovui.

Bet Lenkijos egzilinės vy- 
tarptautinio tribunolo, jo bend- riausybės paleidimas Stalino 
rinkikas Molotovas sėdėjo šio
je Potsdamo konferencijoje ša
lia Stalino.

Pagal tas slaptas sutartis Hit
leris perleido Stalinui ne tik 
Estiją, Latviją, Lietuvą, bet ir 
rytinę Lenkiją. Stalinas, aišku, 
negalvoja savo grobio išleisti. 
Bet svarbu, kad šioje konferen
cijoje taip pat niekas negalvo
jo pareikalauti, kad grobį grą
žintų.

Priešingai, dar prieš Potsda
mo konferenciją. . Stalinas jau 
buvo reikalavęs iš Amerikos 
ir Anglijos vyriausybių, kad jos 
likviduotų Lenkijos egzilinės 
vyriausybės atstovus. Stalinas 
jau 1944 buvo sudaręs Lenki-

inimo ir 
nimo.
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Potsdamo konferencijoje nie
kas iš dalyvių negalėjo Stalinui 
priminti, kad

karas prieš Lenkiją galėjo 
būti pradėtas tik Staibio ir Hit
lerio susitarimo dėka,

kai 1939 rugsėjo mėn. Vokie
tija ir Sovietai pasirašė nepuo
limo sutartį. Vakariečiai tada 
dar nežinojo apie priedą prie 
tos sutarties — “slaptus pro
tokolus”, pasirašytus užs. reik, 
ministerio Joachim von Ribben- 
trop ir Sovietų užs. reik, minis
terio Molotovo.

Ribbentropas, kaip karo nu
sikaltėlis, turės būti teisiamas

Sąjungoje 
kvietinė spauda 
riuomenės ir mi- 
irėjo tvarką grą- 
vo provincijoje 
streikai dėl atly- 

darbo

PRANEŠAMA APIE 
LAUMIANSKIENĖS MIRTĮ

Sovietinėje spaudoje buvo 
paskelbta, kad Elena Laumens- 
kienė mirė kovo 24. Ji buvo 
gerai žinoma muzikos pasaulio 
žmonėm.

no 
mums žinomom sąlygom vaka
rų Vokietijoj jau daugiau ne-

Mažosios Lietuvos
(nukelta į 3 pusi.)

promituoti vyriausybę nauju 
šūkiu.
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Paliekant nuošaliai moralės 
klausimą — ar moraliau me
luoti ar prisipažinti, tektų grą
žinti lėktuvo klausimą j politi
nę tikslingumo sritį ir Lippman- 

formuluoti 
šiuo atveju 
vyriausybei

taigi ir šni- 
atkris tada, 
kontrolė O 
žodžiu, kad 

jie nerengia apgresijos. po Rai
tijos. Čekoslovakijos. Korėjos. 
Vengrijos įvykių tegali nema
tyti tik'“naivios, mėgėjiškos” 

politikos atstovai.

Liepos 21 vėl grįžo prie Len
kijos. Prie Lenkijos vakarinių 
sienų. Iniciatyvos vėl ėmėsi 
Stalinas, siūlydamas Lenkijos 
vakarines sienas nukelti iki 
Oderio su Stetino miestu ir to-

okias pat žval- Neaišku, kur baigiasi naivus 
rūpestis morale, kur prasideda 

it, kad lakūnas farizėjizmas, o kur 
iską, kaip jam penktosios kolonos darbas kom- 
i jis būtų su- 
gai atsakinėtu

truko lygiai vieną valandą ii
45 minutes. To laiko užteko, ■ d a iiadic a.. « ♦ t>---. , T ... . i • LIETUVOS PAJŪRIS — to- nuomonę dėl rytų Prusnos a-kad Lenkna vakarai galutinai .. , . ... . , ... z. . ..... ..v s kiu vardu šių metų pradžioje teities. Jau vien dėl to reika-nurašvtų.

Vokiečiai, iš visų nuo Vokie
tijos atskirtų kraštų, yra atkū- 
rę visus turėtus laikraščius. Jų 
spauda finansiškai remiama nė 
tik vokiečių prekybos ir pramo
nės įmonių, bet ir valdiškų įs
taigų ir ministerijų. Mažlietuvių 
spauda gali išsilaikyti tik tam 
tikrų lietuviškų institucijų pa
rama bei pačių skaitytojų pre
numerata bei dosnumu.

no susirūpinimą 
taip: ar tikslingiau 
buvo Amerikos 
prisipažinti ar ne?

Nors “politikos vilkai" pasa
kė, kad geriau neprisipažinti, 
tačiau galutinis sprendimas dar 
per ankstyvas. Galima tik nu
rodyti pramatomą žalą. O ji šiuo 
tarpu reiškiasi tokia: Maskva 
spaudžia Turkiją, Pakistaną, 
Norvegiją, kad jos atšauktu A- 
merikai bazes, ar kad jos bent 
suvaržytu Amerikai naudotis 
bazėm šnipinėjimo reikalams.

Galima betgi nauda: Ameri
ka turi dabar naują politinį ė- 
jimą ir argumentą — nesvarsty
dama, ar tai gera ar bloga šni
pinėti, ji akivaizdžiai rodo, kad 
tokia blogybė neišvengiama, 
ji kartosis, kol yra agresijos 
grėsmė; kol neįmanoma patik
rinti, kad tokios grėsmės So
vietai nerengia.

Nusiginklavimas, 
pinėjimo reikalas, 
kai bus įmanoma

Trumanas čia nepasidavė: 
“Mes turime laikytis Jaltoje su
tartų zonų, kitaip bus sunku 
susitvarkyti su reparacijom ir 
šimtais kitų reikalų”.

“Reparacijos mums nekelia 
rūpesčių”, atsakė Stalinas.

Staiga Trumanas suprato, kad 
Stalinui rūpi visai kas kita. Ir 
tuojau jis išgirdo iš paties Sta
lino pareiškimą:

"Dėl vakarę sienos Jaltoj nie- 
mijai žygiuojant pirmyn, vokie- ko nesutarta. Niekas musę tuo 
čiai gyventojai išbėgiojo iš tų reikalu nesaisto".
sričių. Liko tik lenkai. Jie mus “Tai jūsų nesaisto?”, tuojau 
sutiko džiaugsmingai. Raudono- paklausė Trumanas. “Ne” — 
ji armija negalėjo tuo pačiu atsakė Stalinas, 
metu kariauti ir kraštą valyti 
nuo šnipų ir jį administruoti. 
Mes buvo priversti pasiremti 
ten gyvenančiais lenkais ir jų 
padedami suorganizavome ad
ministraciją”.

išėjo pirmas numeris naujo lie- linga, kad Mažosios Lietuvos 
TIES LENKIJOS VAKARINĖM tuvių laikraščio, skiriamo Lie- gyventojai turėtų savo spaudą 

tuvos vakarų ir pajūrio klau- ginti savo teisėm.
simam svarstyti. Leidžia Mažo- Toks lietuviškas laikraštis, 
čios Lietuvos Bičiulių Draugi- atvirai ginąs ir judinąs specifi- 
ja Kanadoje. Pirmajame nume- nius Lietuvos vakarų ir pajū
ryje yra Mažosios Lietuvos Ta- rio klausimus, dabartinėm 
rybos pirmininko Erdmono Si
monaičio žodis “Gero vėjo!”, 
redakcijos žodis, V. Pėteraičio gali išeiti.

Kaltinamas:
Sulaužo moralę

Pasisakė ir skaitytojai. Laiš
kuose redakcijai “vilkų” mintį 
daugelis praplečia. Daugelio pa
reiškimuose būdingas yra kalti
nimas Amerikos vyriausybei, 
kad ji “atsisakiusi nuo mora
liniu standartu“. Vyriausybės 
politikos žmonėm taria: “Nuo- 
lat ir .nuolat kaltinamą^ kad ko
munistinė filosofija yra blogy
bė, kadangi joje tikslas patei
sina priemones. Jūs dabar pri
ėmėte šitą filosofiją”.

Tai jau kaltinimai vyriausy
bei moralės vardu. Ligšiol kal
tinimai būdavo skelbiami “tai
kos” vardu. Kaltinimai dėl mo
ralės virto net isteriką, kada 
šaukte šaukiama apie moralę, 
visai nežiūrint, kas bus pasaky
ta, bet tik beriant skambesnius 
žodžius, nors ir nsąmones kaip 
aname suminėtame sakinyje.

Tokia isteriką dabar prasi
veržė moralės vardu. Kai su
gretini vieną pareiškimą su ki-

E LĖKTUVĄ tu, tai išeina, kad šnipinėjimas
en, Amerikos yra nemoralus, bet jis toleruo- 
įtūros direkto- tinas, kol prie jo neprisipažįs- 
ūškino valsty- ta, bet jis netoleruotinas ir dar 
Herterio pa- labiau nemoralus, kai prisipa- 

Istybės sekre- žįstama. Tai farizėjinės mora- 
kad Ameri- lės atstovai.

straipsnis 
politinėmis temomis, Lym — 
Kiršina ir šmeižia iš paprati
mo (apie vokietininkus Vokie
tijoje). Toliau seka Mažosios 
Lietuvos lietuvių gyvenimo bei 
veiklos. ap^Hdga. Iliustruotas 

........................ ... . . . __ Lietuvos pamario ir to pamario 
pozicijų - daugiausia mimatiu- Anglai ir amerikiečiai, - ę vaizdais. Atspaustas 4 
ru fortepijonui. Palaidota Kau- kalbėjo Trumanas - yra pa- laikraštinio^ formato,
ne kovo 26. suraukę > zonas, kunos jiem įartu pridėtas toks kreipimą-

- — ■■ ■ ... - sis į lietuvių visuomenę:
šį kuklų laikraštį neišleido

me skambių ir didelių pažadų 
pilnu įžangos straipsniu. Jį iš
leidome todėl kad tai šiandien 
reikalauja dabartinė Maž. Lie
tuvos spaudos padėtis ir reika-

TeL MU 3-2928 
GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Churchillio veidas vis labiau 
tempėsi, kai Stalinas išskaiti- 
nėjo reikalavimus. Atsilošęs sa
vo.kėdėje Churchillis pagaliau 
ėmė aiškinti, kad daugelis len
kų. kurie rado prieglaudą Lon
done, menkai ką turi; jie gi 
nedaug ką galėjo išgelbėti bėg
dami nuo Hitlerio kariuomenės.

“O jei jie būtu norėję dar 
ką išgelbėti, — šūktelėjo per 
stalą į delegatus pakeltu balsu, 
— tai jiem sukliudė iš ryty į- 
sivėržusi i Lenkiją Raudonoji 
armija“.

Tai nebuvo lauktas pasaky
mas. Trumanas tuoj įsikišo. Jis 
iš savo praktikos žinojo, kad 
kai kurie reikalai lengviau iš
sprendžiami. jeigu jiem laimi
mas laikas. Trumanas dėl to 
pasiūlė perduoti tą reikalą už- 
siųnių reikalų ministeriam. t

Stalinas nusigriebė pasiūly
mo ir jam pritarė. Trumanas 
greitosiom prie prašymo mi
nisteriam perduoti dar pridūrė: 
“Taip pat ir laisvus rinkimus” MAGIOSIOS LIETUVOS lietuvaitės (iš “Lietuvos Pajūrio” laikraščio)

Potsdamo konferencijos ant- 
ras posėdis buvo baigtas. Jis

Vokiečių pabėgėlių spauda 
bei politikai šiandien nepails
tamai įrodinėja Maž. Lietuvos 
vokiškumą, kad nebesą daugiau 
mažlietuvių, ir kad kraštas atei
tyje turįs grįžti Vokietijai. Dar 
kai kurie laikraščiai įžūliai puo
la lietuvius todė. kad teigė 
jog 1939 Klaipėdos krašto a- 
neksija nesiremia teisiniais pa
grindais, ir drįsta reikšti savo

zikos mokykloje, karo metu
Maskvoje vertėsi muzikos pa- . . _ . . ... ,
mokom įvairiose studijose. Grį- liau Neises upę iki Če- 
žo į Lietuvą 1921 ir buvo pa- koslovakijos sienos.
kviesta Į muzikos mokyklą va- Trumanui neatrodė tokis siū- 
dovauti fortepijono klasei. Nuo lymas nei protingas ne* reika- 
1930 iki 1940 ji laikė savo va- ling«- J« aiškiai sugrįžo prie 
dovaujamą liaudies konservato- konferencijos pradžioje savo pa
riją siūlymo, kuris buvo kaip ir pri-

E. Laumenskienė rašė ir kom- imtas — prie 1937 metę sienę.
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Lakūno ir lėktuvo paslaptis
Lėktuvas sukėlė daug triukš

mo ir kalbų, tačiau tos paslap
tys, kurios ji gaubia, nėra dar 
atidengtos. Daug šnipinėjimo 
istorijų tik vėliau sužinome., 
kitos lieka neišaiškintos. Tuo 
tarpu nežinoma, ar Francis G. 
Powers lėktuvas buvo pašautas, 
ar sveikutėlis nusileido i bol
ševikų rankas.

Didelį įtarimą kelia du da
lykai: Viena, kad jis “pagau
tas” ne kurią kitą dieną, o ge
gužės 1, kai posėdžio buvo su
sirinkęs vadinamasis sovietinis 
parlamentas ir kai Chruščiovui 
reikėjo drožti propagandinę kal
bą visam kraštui ir pasauliui. 
Antra, tariamai nušauto lėktu
vo pirmos nuotraukos buvo ne
tikros. Nuotraukų labai greit 
reikėjo, kad Chruščiovas galė
tų savo parlamentui šaukti ir 
jomis mosuoti. Nebuvo galima 
taip greitai nusileidusią lėktu
vo ištirti ir jį “apdaužyti”. Tai 
buvo padaryta per kelias die
nas, kai jau pasirodė antros 
tikros nuotraukos.

A
Lakūno paslaptis taip pat lie

ka neaiški. Kas jisai buvo ir 
yra: klusnus savo vadovybei ir 
ištikimas Amerikai, įviliotas į 
pinkles ar patsai į jas įlindęs? 
Labai skubus lakūno tardymas 
ir sovietų laikraščių skelbiami 
jo prisipažinimai rodo, kad 
Francis G. Powers tam reikalui 
jau paruoštas. Sovietai ne taip 
greitai paruošia teismus ir kal
tinimus.

Kai žinome iš praeities, kaip 
sovietam užverbuoti asmenys 
atsirasdavo net aukštose JAV 
viršūnėse, negali nusikratyti 
minties, kad sovietam ir šiuo 
atveju pavyko rasti auką. Ne 
nuo šiandien jie žinojo, kad

Publithed *emi-weekly except holldaj 
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August when publlthed weekly.
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amerikiečių sekamieji lėktuvai 
skraido jų pasieniais. Vienas 
“turėjo” įskristi nustatytu lai
ku ir nurodyton vieton.

Chruščiovui prieš viršūnių 
konferenciją reikėjo kaltinimų 
ir propagandos prieš Ameriką. 
Vokiečių kancleris Konradas 
Adenaueris, gerai pažįstąs 
Chruščiovo taktiką, neveltui pa
sakė: “Chruščiovas yra geras 
aktorius”.

Amerikos vyriausybė daug 
kieno kaltinama, kad prisipa
žino. jog tam lėktuvui buvo 
duotas specialus uždavinys. Va
dinasi. lakūnui visos kaltės ne- 
suverčia ir jam tamsaus šešėlio 
nemeta. Ne visa žinome, kad 
galėtume vyriausybei priekaiš
tus daryti. Ji turi d'aug krašto 
saugumui tarnaujančių žmonių, 
tad jų gynimas turi savo reikš
me. Kaltinimui turi būti aiškūs 
faktai. Šnipinėjimo atvejais ne- 
visada jie lengva nustatyti ir 
nevisada jie skelbiami. Vyriau
sybė prisiėmė moralinę atsako
mybę sau. pateikdama ir ar
gumentus: to reikalauja krašto 
saugumas ir gyventojų gyvybė.

*■

Moralumo iškilęs klausimas 
daugiau išverčia pačių sovietų 
nemoralumą. Tiek šnipų, kiek 
sovietai turėjo ir turi, niekas 
dar nėra turėjęs. Pasityčiojimu 
nuskambėjo sovietinio užsienių 
reikalų ministerio A. Gromyko 
žodžiai: “Šnipinėjimas priešta
raująs Sovietų Sąjungos politi
kai”.-Geriau būtų priminęs Le
nino žodžius: “Komunistui mo
ralu, kas tarnauja kovai... Jis 
gali ir meluoti, jei reikia”. 
Lėktuvo istorija yra pridengta 
dar nepaaiškėjusio bolševikinio 
melo.

Lauke brėško Kalėdų rytas. 
Pirmą kartą, kilus epidemijai, 
vėl buvo praverti spygliuotų 
vielų tvoros, supančios ligoni
nę, vartai. Otto Baumgartneris, 
Vestfalijos ūkininkas, stabtelė
jo po didžiule iškaba, pritvir
tinta prie vartų sijos: “Būda
mas sveikas, nieko čionai ne
ieškok. Vien mirtis čia laukia 
tavęs!”

— šitą galėtų dabar jie nu
imti, — pastebėjo mano drau
gas, klampojant mums per gi
lų sniegą stovyklos gatve. — 
Mirtis jau praėjo pro mūsų na
mus. . .

Ant aukštos tvoros tupėjo 
juodvarnis. Už jų tiesės bal
tas, bekraštis laukas, gaubia
mas pilko dangaus.

— Jie išvalė baraką, kur val
gom. Miško komanda atnešė 
eglių. — pasakojo žingsniuo
jant mano draugas. — O ka
pelionas. sargybinio lydimas, 
buvo nuėjęs į miestą, pas lie
tuvį kleboną. Pasiskolino, ką 
tik galėjo gauti, nes kažinko 
ir pats klebonas nebeturėjo.

’ Iš viso, ar tau nenuostabu.kad 
majoras leido, sako, tik šį vie
nintelį syki.

Valgyklos barake stovėjo ka
reiviai petys prie peties, plikai 
nukirptom galvom, nudėvėtais 
paltais. Prieky, tarp žaliu eg
lučių. buvo pastatytas baltai 
apdengtas stalas; dvi žvakės 
degė ant jo; priešais - karo ka
pelionas (taip vadinome mes 
kariuomenės dvasiškį).

Nejudėdami, tyliai klausėsi 
kareiviai. Suskambo laiptų mal
dos. seni žodžiai “Introibo ad 
altare Dei". Taip, jie tikrai 
klausėsi, tie kareivėliai išbalu
siais. įkritusiais veidais. Kai bu
vo geresni laikai, girdėjo jie 
tuos žodžius paskutinį kartą.

Vienam užgiedojus “Es ist 
ein Rei.s entsprungen" (vokie
čių kalėdinė giesmė iš 13-to 
amžiaus: “Išsprogo atžala" — 
Ver.) įsijungė jr kiti iš pra
džių kie'k-Nedrąsiai, bat vėliau 
pro pilkšvus kvipo debesėlius 
prasivėrė galinga giesmė. Po 
evangelijos atsigręžė karo ka
pelionas į mus ir tarė trumpą 
žodį;

— Mano mieli draugai! Nors 
mes ir negalime giedoti gies
mės anie linksmą kalėdini me
tą. tai vienok siųskime aukštyn 
iš mūsų širdžių gilumos “G’.o- 
ria in evcelsis Deo". nes Die-

Duona iš lietuviškų varpų
------------------------------------------------ . WILLI GUTTING---------------------------------------------------

Generalinis pasaulinio Eucharistinio kongreso sekretoriatas buvo savu laiku paskelbęs ra
šinio konkursą temą "Duona dėl pasaulio gyvybės. Mano asmeniškas pergyvenimas"

Willi Gutting rašinys "Brot aus litauischen Aehren" laimėjo pirmą premija.
Autorius yra buvęs Lietuvoje karo belaisvis. Musę spaudai jau pažįstamas iš ELI straipsniu.

Vertėjas

vas gyvena ir virš rusiško dan
gaus. Žinau, jūs nenorite man 
tikėti, jūs manote, kad Jis jus 
užmiršo...

Salia manęs stovėjo Otto 
Baumgartneris. Ar jo nekanki
na ta pati mintis?
Du šimtai gulėjo ant narų mū
sų barake su rausvom dėme
lėm ant kiutinių; pusė jų jau 
kliedėjo karštyje, kiti laukė, 
kol ateis jiems eilė.

— Bet aš jums duodu šven
tą kunigo žodį; Jis buvo pas 
jus ir ten. barakuose. . . — kal
bėjo kapelionas.

Buvo šeši barakai: vienas mū
sų. Vakarais sunešdavome — 

Otto ir aš — mirčiai pašvęs
tuosius į vieną vietą.

— .. .Ir aš jums sakau, Jis 
matė jus jūsų varge...

Ir kartais klausydavosi vie
nas iš mudviejų.kurs tuo me
tu budėdavo, pasirengęs ant 
tamsoį esančio kampinio naro 
krašto, ar dar kas kvėpavo.

. . Jūs klausiate, kodėl? Ko
dėl? Bet ar klausė prakartėlė- 
je šąląs Kūdikėlis. Kalėdų nak
tį pradėjęs Kryžiaus kelią, ar 
klausė Jis nors vieną kartą “ko
dėl9”.'
• Rytais paimdavome mirusiuo
sius nuo kampinio naro ir su- 
guldydavomė juos . prieš na
mą. ant neštuvų. Tada atvyk

davo laidotojų komanda užkas
ti mūsiškius ir kitus iŠ penkių 
barakų stovyklos kapinėse.

— 0 vienok, mano draugai, 
vienok — Gloria in excelsis 
Deo!

Geras buvo pamokslas, tiko 
kaip tik mums, esantiems dė
mėtosios šiltinės stovykloje. 
Ramiai klausėsi kareiviai savo 
vidaus balso.

Mišios tęsėsi. Karo kapelio
nas pakėlė baltą duoną, išau
gusią ant lietuviškos žemės, ir 
sidabru spindinčią taurę su vy
nu. Lenkės kareivėliai prieš Die
vą, kurs kentėjo kaip ir jie 
ir atėjo štai į jų šaltą valgyk

los baraką, kad čia būtų pri
imtas.

O per Ite missa ėst, kai ka
ro kapelionas vėl atsisuko į 
mus, palaukė jis akimirką ir 
pridūrė matomai, prieš visas 
taisykles;

— Ak, jūs išlikusieji. Jūs, iš
likę gyvi! Jūs, vargšai! Mano 
broliai! O visdėlto, Gloria in 
excelsis Deo!

Kai jis nusisuko, mes paste
bėjome, kad jis pravirko. Taip, 
jis verkė. Jo jauni siauri pe
čiai trūkčiojo po pilka palaidi
ne.

Tylėdami stovėjo kareiviai 
ir laukė, iki karo kapelionas 
išsiverkė. . .

Vertė J. Medaitis

Lietuvos, pajūris
(Atkelta iš 2 osl.)

Bičiulių Centro Valdyba Kana
doje ėmėsi iniciatyvos užp’j 
dyti šią spragą.

“Lietuvos Pajūris” taip pat 
talpins nemažai žinių iš maž- 
lietuvių ir jų bičiulių gyvenimo 
Kanadoje, Amerikoje ir Vokie
tijoje, duos žinių ne tik apie 
mažlietuvius laisvame pasauly
je, bet ir iš rusų okupuotos tė
viškės.

“Lietuvos Pajūris” nori ypa
tingai atkreipti- dėmesį -į mūsų 
jaunimą, jiems skiepyti lietu
viškas jūrines tradicijas ir mei
lę jūrai. Tam specialiai bus į- 
vestas jūros skautų ar jūrei
vių skyrius.

Pats laikraštis darys visas 
pastangas laiko bėgyje techniš
kai tobulėti ir dažnėti. Šiuo me
tu daromi žygiai įsigyti tokią 
spaustuvę, kuri žymiai sutaupy
tų išlaidas, patenkintų tech
nikinius spausdinimo reikalavi
mus, ištęsėtų skaitytojam sa
vo pažadą ir pamažu nustotų 
prašyti išmaldos. “Lietuvos Pa
jūris” išeis kas tris mėnesius.

M. L. B. D-jos C. V-ba Ka
nadoje savo užsimojimus ne 
kartą pradėjo tuščiomis ranko
mis ir pesimistiškų atgarsių pa
lydimi. Bet mažlietuvių bičiu
lių garbei tenka pasakyti, kad 
jie niekad mūsų darbo ir vil
ties neapvylė. Todėl tikime, 
kad ir ši mažlietuviškos 
spaudos atkūrimo bei sustipri
nimo akcija susilauks tautiečių 
pritarimo ir bus atitinkamai 
paremta.

MLBD CENTRO V-BA
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ALĖ RŪTA

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

== romanas =====
(8)
Kirtėjai sustojo pusračiu prieš nedidelę aikštę, 

vadinama Meškų Stalu. Nenorėjo per ją žengti, min
dyti baltų balčiausią patalą, be jokios raukšlelės, be 
nereikalingos dulkės ar dėmės. Nerastum pasauly tokios 
geros marčios, kuri šitaip išbaltintų drobes; neras
tum šeimininkės, kuri taip minkštai išpurentų ir taip 
lygiai užklotų. Tai šitoj vietoj žmonės matė meškas, 
ratu sėdinčias ir kažinką dūmojančias. Todėl ir pa
vadino Meškų Stalu. Gal jos reikalus svarstė, o gal 
šeima po žygių ilsėjosi? Kurie matė, dūmė ko toliau
siai, nemėgindami sužinoti meškų reikalų. Ir dabar 
kirtėjai akimis aikštelės pakraščius bailiai apmetė. 
Nieko, tik maiži kiškių žingsneliai tarp sniege pasken
dusių krūmokšnių, tik lieknų medelių apgraužta žievė 
ir aplinkui sniege išsėdinėtas ratas. Nuo lengvesnių 
šakų, paukščiukui pasispiriant skristi, nupurtintas snie
gas. Po dideliu krūmu, ant asiūklių ir viksvų, virš snie
go išlindusių, išsėdėta duobė. Gal vilkas buvo įglūdęs 
sušilti, o gal tinginys lūšis norėjo pasinaudoti krū
mo užuovėja, nesivargindamas drevių ar didesnių 
tankynių jieškojimu. Kirtėjams artinantis, iš po nu
leipusių snieguotų kadugio šakų nukūrė užsimiegojęs 
zuikelis, keliais striktekėjimais nukrėsdamas nuo krū
mų sniego dulkes. Šiaipjau buvo ramu, neskaitant ko
kios žioplos varnos kranktelėjimo, ar tolimo žvėries 
riksmo, greit prapuolančio pūkiniuose medžių apdan
galuose. Giria, tarytum, buvo sulaikiusi kvėpavimą. 
Šaltis lipino šnerves, sprogdino medžių žievę. Kar
tais, niekieno neliečiama, lūžo plona šakytė, arba 
sniegas nebeiškentęs puldavo nuo pernykščiais lapais 
tebeapkibusio medžio, baltai nudulkėdamas, lyg į klė
ties kampą daužant miltuotą maišą.

Kirtėjai nebuvo labai ankstyvi. Saulė jau kilste

lėjo virš siauro pusninio debesio, dengusio jos patekėji
mą. ir pro plikų šakų tarpus Įstūmė saują savo blyš
kiai gelsvos šviesos. Balti aikštelės patalai sumirgėjo 
melsvomis ir sidabrinėmis žvaigždutėmis, kartais net 
akį veriančiomis. Krintąs sniegas suboluodavo nebe 
miltais, o tik pasakoje tegirdėtų aukso ir deimantų 
dulkėm.

Uogelė ir mirksėti užmiršo: taip išplėtusi akis 
dairėsi aplinkui. Iš po vilnonės skaros kyšojo tik jos 
nubalusi nosis ir truputį paraudę maži skruostai. Ap
šarmojusios blakstienos trynėsi į šiurkštų skaros kraš
tą. giliai užsmauktą ant kaktos plačiu snapeliu. Ilgi 
kailiniai buvo perjuosti diržu, kojos iki kelių velti
niuotos. Kumštinėm pirštinėm apmautos rankos laikė 
po nemažą krepšį, pilną, net pūpsantį; iš viršaus 
uždengtą ir pakraščiuose ta pačia balta drobule už
kamšytą. Iš vieno tų krepšių, kad ir per uždangalą, 
veržėsi rūkytos dešros, kumpio ir kieto kmyninio sū
rio kvapai.

Šalia Uogelės stovėjo Eikutis ir Siautila, jos jau
niausieji broliai, irgi kailiniuoti, žiostelėję iš nustebi
mo dar nesulaužytos sniego plutos žvilgėjimu, plikų 
medžių ramybe ir nuliuoksinčio kiškio staigumu.

Už jų nugarų stovėjo Klausigaila su vyriausiuoju 
sūnum Gedu, — jau tikri miško kirtėjai, per juos
menį ir pečius apsikabinę reikalingais pjovimui, tą
symui, genėjimui, žievės skutimui įrankiais. Klausigai- 
los kišenėje buvo ir nemažas kieto anglies gabalas, 
parinktiems kirsti medžiams sužymėti, o ant nukirstų 
ir į eilę suguldytų — rūšį bei paskirtį brūkštelti.

Gedas — tiesus kaip jaunas berželis, panašiomis 
į sesers akimis ir tokiais pat šviesiais plaukais, — 
jau nepirmą žiemą kirto mišką ir kitus sunkiuosius 
darbus su tėvu dirbo. Klausigaila grūdino vaikus iš 
pat mažų dienų, mokė visus darbus atlikti geriausiai, 
stūmė prie bendruomeninių talkų, skatino darbštumu 
ir sumanumu kitus lenkti. Eikutis, pernai buvęs tik 
žievės skutėju, šį kartą atsinešė jau ir kirvį. Siau
tila, devyniametis berniukas, laikė savo ir Uogelės 
pailguotinius skutiklius ir genėjimui peilius. Uogelę 
motina išsiuntė daugiau geru oru pakvėpuoti ir Sia- 
tilą no išdykavimo saugoti, taip pat, vyrams valgį 
paruošti ir padalinti, negu dirbti. Siautila buvo tokio 
nesuvaldomo kailio, kad per tuos kelis savo ūgtelėji- 
mo metus jau suspėjo du kartus girioje pasiklysti, 

kartą ežere skęsti, kelis kart iš augšto medžio kris
ti, koją persidurti ar nusimušti, ant ledo galvą susi
daužyti, peiliu pirštus persipjauti, o kartą net kirviu 
įsikirsti. Reikėjo vaiką į darbą pratinti, bet negalima 
buvo ir iš akių jo išleisti. O kur čia į darbą įsigilinę 
vyrai padykėlį sužiūrės? Uogelei, taipgi, buvo pravartu 
sveikatą šaltu, grynu oru, na, ir nepersunkiu darbu 
grūdinti. Mergaitė liauna, silpnabalsė ir blyškaus nuo 
mažumės balso, siauros krūtinės ir mažučių rankų. 
O Viltė, kaip ir Klausigaila, pakankamai suprato, kad 
grūdinimas yra pirmutinis ir geriausias vaistas silpnai 
prigimčiai. Toks išėjimas visai dienai į mišką kurkas 
jai geriau, negu tvankioj troboj sėdėjimas prie ži
dinio, susilenkus verpiant ar siuvant.

Tuoj po Klausigailos šeimos atgurgždėjo sniegu 
ir Giedkantas, girios pakrašty palikęs garuojantį savo 
žirgą. Atvyko jis čia kertamą plotą apžiūrėti, vyrams 
duoti nurodymų, paskatinti ir drauge pasidžiaugti, kad 
naujai pilaitei medžiaga jau pradedama ruošti. Nesi
jautė gerai Giedkantas. Metai ir kaulų gėla lenkė nu
garą. pergyventi vargai spaudė širdį. Jis džiaugėsi, 
kad ašuojiečiams pavyko įkalbėti naujo rikio ir kitos 
pilies reikalingumą. Pravers nauja tvirtovė kitame 
ežero krašte. Atsibastęs priešas turės abiem savo jė
gas padalinti: Ašuojai ir naujajai piliai. O jei pultų 
vieną, antroji galės greičiau pagalbą atsiųsti, negu toli 
išsimėčiusios kitos pilys, šypsojos Giedkanto veidas 
po sabalo kailio kepure. Jis mąstė apie nemalonų kry
žiuočių nustebimą, atvykus pirmą kartą. Kad tik grei
čiau pastačius! Ir žengė Giedkantas ryžtingai, norėda
mas tą ryžtą įdiegti visiems Ašuojos vyrams.

Jau rinkosi kirtėjai iš visų pusių. Matydamas 
Klausigailos šeimyną nujuoduojant baltais laukais gi
rios link, skubėjo krapštytis iš šiltos trobos Mantvilas 
su dviem sūnumis ir augintiniu. Paknopstomis ku- 
dulkščiavo. užkabinęs kabliuku savo duris, dėdė Mil- 
tautas, pindamasis ilguose kailiniuose. Niekas jam nė 
nepriminė, kad bus bendrai kertamas miškas, me
džiaga naujai pilaitei ant kito, smailu galu tol į gi
rią įsikišusio Ašuojos ežero kranto. Iš pagarbos jo 
dainai ir senam amžiui, Miltautas dažnai būdavo at
leidžiamas nuo sunkesnių prievolių. Ir jo darželį kai
myno talkos apdirbdavo. Niekas nelaukdavo, kad jis 
tokia pat talka atsilygintų. Net ir valgį moterys pa
čios talkoms į jo namus susinešdavo. Nėgi jisai, vien

gungis senelis, vargs virdamas ir savo menkus maisto 
išteklius vaišins? Bet Miltautas ėjo pats prie bend
rųjų darbų, neraginamas, nei neprimenamas. Argi 
jis negirdėjo apie medžių kirtimą naujos tvirtovės 
sienojams? Kiek galės, padės. Bent jau pirštų sudė
jęs nesėdės pas šiltą ugniagvietę. Jausis nors kiek pri
sidėjęs prie ašuojiečių gynimosi nuo priešų, nors 
kardo jau kuris metas nebekiloja ir žirgu skrieti prieš 
kryžioką gal jau jam daugiau nebeteks.

Trumpais kailiniukais ir žvilgančia sabalo kepu
re, ko ne kaip Giedkanto, baltais autais kojas apsi
vyniojęs ir naujos odos naginėm, vikriai sėdosi į ro
ges Vydas. čia buvo sukrauta medkirčių įrankiai: 
didelis medinis pastovas, keli aštrūs kirviai, pleištai, 
virvės, skutikliai. Diduolė, vyresnioji Vydo sesuo, lai
kė apglobusi porą nemažų maisto ryšulių. Ant pa
stovo kampo sėdėjo susigūžęs ir švilpaudamas Sargū- 
nas, pro savas mintis tarpais plačiai nusišypsodamas. 
Vakar jis vėlai atsibastė iš žvaigždonės namų. Net 
barėsi Rainė, kuri ant suolo, netoli durų, ilgai neuž
migdama vartėsi. Tikriausiai, jo mintys dabar, šitas 
tylus švilpiniavimas ir nusišypsojimai, buvo pilni Uok- 
tės. jos geltonų kasų ir lininio verpalo, greitai tirps
tančio pirštuose, skubančiuose didinti ir taip jau ne
bemažą kraitį.

Išdidžiai žengė Vydas nuo savo rogių, bet kiek 
nusiminė, būdamas ne pirmutinis. Jau nemažas vyrų 
būrelis stoviniavo miške, besitaisančių smunkančius 
autus, atsivožančių kepures, besispjaudančių prieš dar
bą rankas. Ypač jam nusmilko per širdį, kai pamatė 
Klausigaila. su Giedkantu tarp medžių skubantį, ang
limi rutuliukus ant medžių kamienų žymintį ir vy
rams jau nurodymus duodantį. O juk jis turėjo pirmu
tinis būti Klausigailai po ranka. pirmutinis 
rikio patarnavimui. Kiek apsivilęs pačiu savi
mi ir jau mintyse rinkdamas perkūnus Rainei api
barti, kad anksčiau neparuošė šilto valgio ir neišra- 
gino į kelionę. Vydas. vistiek, nenustojo vilties ir 
pasitikėjimo savo pasisekimais. Jis drąsiai žengė prie 
garbingųjų pirmūnų ir mandagiai su jais pasisveiki
no. |

Išbaidyti maži žvėreliai vienas po kito dūmė gi
lyn į girą. Nustebusios nutilo ir žioplos varflos, at- 
klydusios čia nuo namų kažinko jieškoti. Miškas jau 
aidėjo žmonių balsais.

(Bus daugiau)
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Premija kompozitoriui Gaideliui
Bostono muzikinis gyvenimas 

yra susigrupavęs į keletą svar
besnių centrų. Vienas jų yra 
ir Brookline Bibliotekos Muzi
kos Draugija (Brookline Libra- 

>' jry Music Association). Ši drau
gija buvo įsteigta 1951 remti 
naują muziką bei skatinti jau
nųjų, Bostono apygardoje gy
venančių. kojnporitorių kūrybą, 
o taip pat organizuoti visuo
menei nemokamus koncertus.

Šio judėjimo iniciatorė buvo 
Miss Elizabeth Butcher, Brook- 
liene viešosios bibliotekos ve
dėja. Draugija turi nemažą skai
čių narių, kurie moka 2 dol. 
metinio nario mokesčio. Dabar
tinę valdybą sldaro Mrs. W. 
B. Stevens — prezidentė, komp. 
John Bavicchi — vicepreziden
tas, Vinčent Bleecker — sekre- 

- torius ir Mrs. Samuel Markeli 
—iždininkė. Muzikos reikalam 
yra pavesta graži kamerinė sa
lė pačioje bibliotekoje, galinti 
sutalpinti apie 150 - 200 klau
sytojų. Du vidutinio didumo

, SteinUay fortepijonai ne tik 
maloniai pagražina kiekvieną 
koncertą, bet ir įgalina atlik
ti kiekvienu metu veikalus, skir
tus dviem fortepijonam.

Rengiamų koncertų progra
mos esti kamerinio pobūdžio. 
Jas atlikti kviečiami viceprezi
dento J. Bavicchi muzikai drau
gai bei įvairūs aukštesnio laips
nio besiekią iš kitur suvažia
vę studiozai. Į šį kultūringą mu
zikinį pasireiškimą įsijungė kaip 
kompozitoriai ir mūsų Bosto
ne gyvenantieji muzikai — Je
ronimas Kačinskas ir Julius

IZ VASYLIŪNAS

pozitorius, dabar Bostono So. 
End Music Center direktorius. 
Prieš trejus metus antrą kar
tą premiją laimėjo atvykęs čia 
studijuoti egiptietis Halim El- 
Dabh, kuris šiuo metu dirba 
Egipto kultūros ministerijoje.

1959 buvopaskirtatrečia iš 
eilės premija. Komisijon buvo 
pakviesti Gregory Tucker, Lon- 
gy mokyklos prof., Malloy Mil- 
ler ir Harvardo profesorius, gar
sus Amerikos kompozitorius 
Walter Piston. Buvo atsiųsta 18 
veikalų. Kaip jau žinoma, komi
sija nusprendė paskirti 1959 
metų BLMA premiją kompozi
toriui J. Gaideliui už jo veika
lą “Trio smuikui, klarnetui ir 
valtornei”.

Premijos įteikimas įvyko iš-

kilmingame koncerte, kuris bu
vo draugijos surengtas balan
džio 27. Koncertą atliko Matsu
ko Fujii — smuikas, Sherman 
Friedland — klarnetas, David 
Battey — valtornė ir Jo Boat- 
right — fortepijonas. Progra
moje buvo Mozarto sonata smui
kui Nr. 17, A dur, Beethove- 
no sonata F dur op. 17 valtor
nei ir Brahmso sonata klarnetui 
op 102 Esdur. Smuikininkė 
Matsuko yra japonė, atvykusi 
į šį kraštą studijuoti.: Mozarto 
sonatoje ji parodė toli pažen
gusią kamerinę techniką — iš
lygintą, ramų skambėsi, lengvą, 
tikslų pirštų užgavimą, pilną, 
ramų smyčiaus vedimą.

Valtornistas Battey pasižymi 
gražiu tonu, nebloga technika. 
Jo problema lūpų nutaikyme, 
kuris per dažnai užkabina ne-

JULIUS GAIDELIS

Pianistė Jo Boatright, atli
kusi visas tris sonatas kaip ly
gi partnerė, parodė toli pažen
gusį technišką brandumą. Ypa
tingai jai nusisekė Mozarto so
nata su smuiku, kur lengva jos 
pirštų technika atitiko Mozarto 
stilių?

Po pirmos koncerto dalies 
sekė iškilmingas premijos įteiki
mas. Draugijos prezidentė Ste
vens savo žodyje iškėlė premi

jos moralinę vertę. Pažymėjo 
pirmų.dviejų premijų laimėto
jų reikšmingus posūkius jų 
muzikiniame kelyje. Ji neabe- 
jojanti, kad ir J. Gaideliui ši 
kukli premija bus tik pradžia 
jo muzikinių laimėjimų. Su tais 
žodžiais mūsų kompozitoriui bu
vo įteiktas čekis, kaip BLMA 
1959 metų premija už.jo kū-

LEONARDAS ANDRIEKUS

O motina, aš po visų maldų 
Kas vakarą kalbu dar vieną — 
Kad tau miegoti būtų miela ir saldu 
Žaismingoj mėnesienoj,
Kad neramus senosios obelies šešėlis, 
Judėdamas ant sienų, 
Negąsdintų tavęs išbudus.

reikalingas gaidas, šiaip jo Beet 
hoveno atlikimas - buvo visai - rinį“Trio” smuikui, klarnetui 
simpatiškas.

Klarnetistas Friedland paro
dė daugiausiai meninio subren
dimo; Jo technika išlyginta, 
saugi, tonas nedidelis, dainuo
jantis, frazuotė ryški, turinin- talistai: Matsuko Fujii — smui- 
ga. Brahmso sonata praskam
bėjo maloniai, nuotaikingai, 
nors ir buvo galima dar lauk
ti platesnio poetinio polėkio 
bei labiau matinio, specifiniai 
brahmsiško skambesio.

ir valtornei.
Po premijos įteikimo sekė 

premijuoto kūrinio atlikimas ir 
kartu jo užrašymas į juostą. 
Jį atliko minėti trys instrumen-

Neišsigąsk, neišsigąsk — tai aš esu, 
Ne koks šešėlis — tavo vaikas. 
Aš sugrįžtu, lyg paukštis iš dausų, 
Pavasariu apsvaigęs.
Esu be kūno, kriaujo ir be kaulų, 
Bet ne šešėlis.— tavo vaikas.
.Neiš&gąsk — nebusjbąisu, _ 
Kai lūpomis paliesiu kaktą.

SURASTAS PIRMAS LIETUVIU DAINŲ APRAŠYMAS
Lietuvių daina tokia pat se

na, kaip ir pati tauta. Jau nuo 
seniausių laikų lietuviai įvai
riomis progomis savo dainas 
dainavo, jomis savo karžygius 
garbstė. Tačiau užrašyti dainas 
pradėta ne taip jau seniai — 
vos prieš gerus 200 metų.

Pirmasis, tris dainas užrašęs 
ir jas paskelbęs, buvo Rytprū
sių kunigas Pilypas Ruigas. Prie 
savo raštų apie lietuvių kalbą 
1745 metais, tos kalbos gražu
mui ir skambumui įrodyti, jis 
buvo pridėjęs tris, turbūt, iš 
Didž. Lietuvos, iš Kauno apy-

A. ŠEŠPLAUKIS

rakteristika beveik tais žodžiais 
baigėsi. Kiek daugiau apie mū
sų dainas buvo atsiliepęs, kad 
ir išmėtytomis progomis, kitas 
vokiečių literatūros kritikas — 
Herderis.

Pirmą platesnį lietuvių dai
nų įvertinimą bei aprašymą bu
vo davęs Karaliaučiaus univer
siteto poezijos meno profeso
rius J. G. Kreuzfeldas. Iš jo ir 
minėtasis Herderis buvo gavęs 
septynias dainas savo garsia
jam rinkiniui “Liaudies dai
nos” (1778-79). .

Kreuzfeldas laikomas pirmuo-

Ko- 
bib- 
Ne- 
yra

sų dainų aprašymą pirmajame 
minėtojo leidinio lanke (A) 
perniko vardu universiteto 
liotekoje Torne, Lenkijoj, 
seniai to lanko mikrofilmą
įsigijus Columbijos universite
to New Yorke biblioteka. Tai 
bus vienintelė vieta šiame kraš
te, kur prieinamas pirmasis mū
sų dainų aprašymas, “be nusi
statymo iš anksto ir sentimen
talumo”, kaip pastebėjo kadais 
vienas jo recenzentas. Tas ap
rašymas, berods, niekad nebuvo 
išverstas į mūsų kalbą.

ku, Sherman Friedland — klar
netu ir David Batey — valtor- 
ne. Naująjį veikalą atliko dau
giau negu korektiškai. Prieš tai 
atlikę po vieną nelengvą vei
kalą, jie dabar jautėsi ramiai 
muzikuoją, be susivaržymo. Rit
minis darnumas, nuosaiki di
namika, atsargus įsijautimas 
charakterizavo jų atlikimą. 
Smuikininkė nustebino taiklu
mu, su kuriuo ji pasiekdavo 
aukštas ir nelengvas dvigubas 
gaidas.

Veikalas trijų dalių, — an
dante, moderato ir lento — yra 
tolimas standartui. Nors jausti 
klasinės tematikos traktavimas, 
bet harmoninė sąranga tiek o- 
riginali, kad lieka įspūdis nau
jos modernios muzikos. Atro
do, kompozitoriaus eita prie 
kūrinio grynai koloritinio įsi
jautimo pagrindu. Čia nebijo
ta palikti vieną kurį instrumen- 

(Nukelta j 5 pusi)

Miegok saldžiai — kas vakarą meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašaros nekristų 
Ir nepajustum širdyje sūnaus kančios. 
Kad laimintų gerasis Kristus 
Tave iš apdulkėjusio paveikslo 
Ir mano kūdikystės 
Žaisliukai juokintų sapnuojant.

Kultūrine kronika
New Yorke kovo gale ir balan- ;/ 
džio pradžioje. Iš pateiktos in
formacinės medžiagos sužino
jome, kad jis gimęs Lietuvoje 
1909, vėliau persikėlė į Rygą, 
kur meną studijavo pas proL 
Vitolį. Nuo 1929 keliavo po Eu
ropą, dabar gyvena Amerikoje 
ir yra Amerikos pilietis.

Aleksandra Kašubienė pran
ciškonų šv. Antano gimnazijai 
glazūrine tapyba sukūrė Mado-

Aidų žurnalas šiemet skiria 
500 dol. premiją už grožinės 
literatūros veikalą. Premijos ko
misija vertins 1958-1959 išspaus 
dintus nepremijuotus grožinės 
literatūros kūrinius ir tais me
tais parašytus, bet dėl dabar
tinių sąlygų negalėjusius būti 
išspausdintais. Premijos komi
sijai neatsiųsti kūriniai nebus 
vertinami. Jury komisija jau 
susipažįsta su atsiųstomis kny
gomis ir rankraščiais. Komisi- nos paveikslą, kurio dydis 3 
ją sudaro: Albinas Baranauskas, x plytelės.
Kotryna Grigaitytė, Paulius Jur
kus, Nelė Mazalaitė, Leonardas 
Žitkevičius.

Bostone, Nova Gallery salė
je, greta Bacho, Casellas, Hin-

Gaidelis. Brookline koncėrtuo- linkių, gautas daineles. Vieną 
se girdėjom J. Kačinsko for- jų» Anksti rytą rytužėlį saulu

žė tekėjo, randame neseniai dr. ju lietuvių dainų rinkėju, nes 
J. Balio išleistoj knygoj — Lie- be ano pluošto Herderiui jis 
tuvių dainos Amerikoj, taigi, bus jų turėjęs ir daugiau. Ke- T0L0GIA BroGRAFKA DEL 

ARTE LITUANO, lietuvių me
no antologija, apimanti plastinį 
meną, dailiąją literatūrą ir mu
ziką, iliustruota, ispanų kalba 
išleista Columbijoje 1959, 246 
pusi.

H. Didžiulytė - Mošinskienė 
BALTOSIOS LELIJOS RITERIS, 
penki sceniniai paveikslai iš 
šv. Kazimiero gyvenimo. Išlei
do saleziečiai Italijoje, Jaunimo 
Bibliotekos knygų serijoje.

KNOW THYSELF, A Theory 
of the Spirit and a System of 
a Man’s Psychical Povvers. by 
amateur psychologist A. Gar- 
bauskas. Iš originalinio lietu
vių kalbos teksto vertė E. J. 
Harrison, išleido pats autorius 
anglrjoje, 1959. 71 psl.

GIMTOJI KALBA — bendri
nės kalbos laikraštis, nr. 1. Nu
meryje rašo: St. Barzdukas — 
Didžiųjų raidžių rašymas . pa-

tepijono veikalą “Atspindžiai” 
ir trio fleitai, klarnetui ir vio
lenčelei “Keturios miniatūros”. 
Ten buvo atlikta ir J. Gaidelio 
smuiko sonata, jo kvintetas pu
čiamiesiems, o taip pat pasku
tinysis trio.

Savo kukliais resursais drau
gija organizuoja neperijodinius 
konkursus naujosios muzikos 
kompozicijoms iškelti. Pirmas 
toks konkursas buvo 1952, kurį 
laimėjo Nicholas Van Slyck, 
stiprių originalių bruožų kom-

NAUJOS KNYGOS IR ŽURNALAI
Estanislao Goštautas — AN- vadinimuose ir varduose,

dermitho ir Honeggerio kūri- 
Dail. Telesforo Valiaus kū- ;nių, balandžio 29 buvo atliktas 

rinių paroda Almaus galerijo- Jeronimo Kačinsko “Keturios
je, Great Nėcke, L.I., N.Y. ati- miniatūros” fleitai, klarnetui
daryta gegužės 22. Tęsis iki jr violenčelei, parašytos 1959. 
šio mėnesio galo. Trys pirmosios dalys kontras-

daugiau kaip po 200 metų be- tarias dainas (Serganti marti, 
maž be pakeitimo ir šiame kraš- Dukters atsisveikinimas, Daina 
te lietuvių dainuojamą.

Ruigas tik trumpai ir tik kal
biniu požiūriu dainas teaprašė. 
Tačiau vokiečių literatūros kri
tikas Lesingas jose įžiūrėjo po
ezijos meno vertybių, sušukda
mas apie jas: Koks nekaltas są
mojus! Kiek kilnaus paprastu
mo! Bet ir Lesingo dainų cha-

SANDROS ČIPKUVIENĖS PARODA
Almaus galerijoje Great Ne- 

cke, L.I., N.Y., nuo gegužės 1 
iki 15 vyko gana įdomi Sand
ros Čipkuvienės kūrinių paro
da. Įdomi ji daugeliu atžvilgių.

Sandra Cipkuvienė meną stu
dijavo Freiburgo Dailės Insti
tute, dail. V. Vizgirdos ir A. Va- kelyje.-Toliau dirbant, tobulės 

ir technika ir kartu plėsis vaiz
duojamasis pasaulis.

čiau visur pasilieka nuoširdi ir 
įtikinanti savo tapybine ekspre
sija. Sandros Čipkuvienės dar
buose dar jaučiama nežymi kai 
kurių dailininkų ir mokytojų 
įtaka. bet iš jos jai bus leng
va išaugti, nes ji stovi geram

leškos vedamose klasėse. Bal- 
timorėje lankė Museum of Art 
School, tobulinosi pas tapytoją 
Keith Martin. Baltimorėje, vals
tybinėje mokytojų kolegijoje, 
balandžio mėn. ji turėjo pir
mą savo parodą. Su šia paro
da lietuviams ji pasirodė pir
mą kartą. Ji pradžiugina visus, 
kurie domisi mūsų menu — 
nes auga mūsų dailininkų kar
tos, atnešdamos naujus polė
kius ir naujus laimėjimus.

Daugelio mūsų dailininkų kū
riniuose dabar sutinkame rūs
čią, niūrią nuotaiką. Gi Sandra 
Cipkuvienė į mus ateina su 
skaidriu ir šviesiu pasauliu. Jos 
paveikslų spalvinis charakteris 
daugumoje šviesus. Dominuo
ja geltona, skaisti oranžinė, rau
dona, balta spalva.

Įdomi ir savo dinamika — 
viskas paliesta judesio. Tai 
skaisčių spalvų plevenimas, 
toks mielas akiai. Plėšdama 
gamtą, kaip tik pagauna jos 
dinąminį momentą ir jį per
duoda laisvai ir impulsyviai. 
Vienur stovi arčiau gamtos, ki
tur susikoncentruoja ties gam
tos ritmu ir gana atitrauktai 
interpretuoja savo temą. Ta-

P. J.

dėl žalos darželyje, Jaunojo rai
telio daina) jis buvo atspaus
dinęs surinktame, bet nebeiš- 
leistame žurnale Prūsų Alma
nache
se) iš 1775 m. Pirmoji daina 
duota ir originalo kalboje, ki
tos

Du to reto žurnalo egzemp
lioriai buvo išlikę Berlyno ir 
Elbingo bibliotekose. Po per
eitojo karo jie buvo laikomi žu
vusiais. Nei tos dainos nei prie 
jų pridėta trijų puslapių pirmo
ji dainų charakteristika nebuvo 
prieinama latvių ir estų dainų 
tyrinėtojui.

Beruošiant didesnį ir papil
domą darbą apie Herderį ir 
dainas, teko susidurti su Kreuz- 
feldu ir dar kartą bahdyti jo 
ieškoti kad ir “karo griuvėsiuo
se”. Po ilgų ieškojimų ir pastan
gų pagaliau teko užtikti

(Preussische Blųmenle-

vertime.

mū-

Skardžius — šis tas apie mū
sų poterių kalbą, A. Mažiulis — 
Keli antropologiniai terminai,
L. D. — Laikraštinės kalbos 
trūkumai, P. J. — žodynui tur
tinti, dr. K. Gudaitis — Pluoš
tas medicinos terminų; klausi
mų kertelė, spaudos apžvalga. 
Gimtąją kalbą redaguoja P. Jo
nikas, redakcinę komisiją su
daro: dr. P. Jonikas, dr. A. 
Salys, dr. Pr. Skardžius, redak
cijai talkina: P. Babrauskas, A. 
Dundulis, J. M. Laurinaitis, G. 
Velička. Gimtoji kalba išeina 
keturis kartus per metus. Kai
na metams — 1 dol. Admi
nistracijos adresas: 1602 So. 
58 St.. Cicero 50, III.

(Sunku skaityti dėl gausių žo
džių praretinimų).

Nekaltai Pradėtosios švenč.
M. Marijos Seserų vienuolijos 
BENDRADARBIS, nr. 1. Apra
šomi seserų darbai ir rūpesčiai, 
16 psul.

GAUDEAMUS — Studentų 
Ateitininkų Sąjungos informa
cinis leidinys, nr. 4. Pateikiama 
SAS aktualijos ir informacijof. 
Redaguoja — Gediminas Nau
jokaitis. administruoja Rimas 
Gedeika.

ATEITININKAS — leidžia Vo
kietijos Ateitininkų Sendraugių 
vaidyba, bendradarbiauja Euro- ’ 
poje gyveną ateitininkai. Biu
letenis sumaniai redaguojamas, 
pateikiama aktualių straipsne- . 
lių, poezijos, žinių, informaci
jos. juokų ir k.

LITUANUS — nr. 1. Rašo: 
T. Paukštelis — Religija Sovie
tuose, dr. Povilas Rėklaitis 
pristato dailininką Albertą Veš- 
čiūną. Jurgio Jankaus novelė 
— Jūsų rankos švarios, d r. An
tanas Klimas — Lietuvių kal
bos raidės ir garsai, dr. Jonas 
Balys — Senoviniai vestuvių 
papročiai; knygų recenzijos (re
cenzuojama Stepo Zobarsko pa-

Lithuanian
Short Stories"). apžvalgos
mos,

Romą Viesulą paminėjo ang- tuoja ne tiek tempu, kiek skir
iu žurnalas “The Studio” pra- tinga muzikine nuotaika. Ket

virtoji, kartu ir vienintelė grei-eitų metų spalio numeryje.
Gustave von Groschwitz rašo ta dalis, gyva ritmika baigia 
apie dabartinę Amer. grafiką kūrinį, šios miniatūros įvairio- 
ir sako, kad šiuo metu labiau- se vietose Bostone jau atliktos
siai pasireiškę spalvotoje gra- 6 kartus, 
fikoje yra Caro Z. Andresian, 
June Wayne, Max Kahn, Ro
mas Viesulas ir Jack Perlmu- 
ter. R. Viesulo dvi litografijos 
iš Dainų ciklo yra dabar išsta
tytos New Yorko viešosios bib
liotekos parodoje, kurioje jis 
pristatomas kaip dabarties lietu
vis dailininkas.

Nobelio premijos laureatų už 
mokslą suvažiavimas šiemet į- 
vyks Lindau, Vokietijoje, nuo 
liepos 4 iki 8. Suvažiavimas ski
riamas medicinos mokslams.

Georgės Braque apžvalginė 
kūrinių paroda surengta Bazely, 
Šveicarijoje. Paroda tęsis iki ge
gužės galo.

Georg Cherepov, dailininkas, Van Gogho kūrinių paroda 
turėjo savo. kūrinių parodą 
Grand Central Art Galleries

buvo surengta Paryžuje. Ją ap
lankė per 150,000 žmonių.

įtuanus
LITU ANUS žurnale i. m. pirmo numerio virtetis.
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ATEINA VASARA Į MAINE
KČNNEBUNKPORT, ME.

Jau pamažu ateina vasara ir 
į Maine. Vasaros karščiai, ma
lonus Maine oras, atgaivinąs 
Atlanto vandenynas vėl pripil
dys apytuščius Kennebunkpor- 
to kelius ir vasarnamius žmo
nėm iš įvairiausių vietovių.

Ir pranciškonų vasarvietė pa
sirengusi vėl priglausti visus 
lietuvius: berniukus stovyklon, 
paaugesnius vasarnamiuosna.

šiemet vasaros stovykla ber
niukams prasideda liepos 1. Sto
vyklos vadovas bus jaunimo 
mylimas ir toj srityje jau la
bai prityręs tėvas-KęstutisBut- 

^kus, P- F. M.; jam padės kiti 
patyrę vadovai. Bus stengiama
si jaunuolius atgaivinti ne tik 
fiziškai, bet ir lietuviškos kul
tūros dvasioje. Jaunuoliai iš 
New Yorko apylinkės bus atvež-

vaškienė jau pažadėjo atvykti 
su savo lietuviškų šokių grupe 
ir parūpinti įvairių kitų tautų 
šokių grupių. Bus labai gražus 
įvairių tautų šokių festivalis. 
Savaime aišku, ir šiemet bus 
įvairių pramogų, žaidimų, pasi
rodymų, valgių bei gėrimų. E 
anksto jau kviečiame rezervuo
ti tą dieną tai įdomiai iškylai.

J. D.

BALTIMORE, MD.

Milašiaus prisiminimas

Tarptautinio masto lietuvių 
rašytojo Oskaro Milašiaus, bu
vusio Lietuvos diplomato, giles
niam kūrybos ir asmenybės pa
žinimui Baltimorėje rengiama 
literatūrinė popietė. Apie Mila
šiaus kūrybą ir asmenį popie-

DARBININKAS

PRANCIšKONŲ gimnazijos Kennebunkporte, M e.. mokinių orkestras.

Į IŠ VISUR
.. ............ ... ..... r
— Kun. Zenonas Gelažius 
paskirtas klebonu šv. Jttofflpo 
lietuvių parap. St. Louis. Mo. 
Ligi šiol buvo vikaru nelietu
vių šv. Tomo Akviniečio para
pijoje tame pat mieste. Ameri
kon atvyko 1949 iš Hanau, Vo
kietijoje. didžiausios lietuvių 
stovyklos, kur buvo jos kape
lionu. Prieš pasitraukdamas iš 
Lietuvos, buvo 10 metų Girdžių 
klebonu. Kunigu Įšventintas 
1927, mokėsi Kauno kunigų se
minarijoje ir Vytauto Didžiojo 
universitete. Yra gimęs Joniš
kyje 1903 birželio 23? Sv. Juo-

• - zapo lietuvių parapija St. Louis t 
įsteigta 1914 kun. Mykolo Vit
kaus, kuris ligi šiol ir klebo
navo. Iš pareigų pasitraukė dėl 
nesveikatos.

ti tėvų pranciškonų parūpinto
mis priemonėmis. •

Mūsų vasarvietės irgi yra pa
siruošusios kuo geriau priim- 
imti mūsų mieluosius svečius. 
Kai viskas brangsta, vasarvie
tė papigino vasarojimo .kainą, 
kiek tjk sąlygos dar leido. Vasa
rojimo sezonas prasideda ?■ bir
želio gale. Laukiama vėl mie
lųjų tautiečių’ atvykstant į atos
togų kraštą — Maine.

Šiemet Lietuviu Diena — pik- ros mėgėjai kviečiami dalyvau- 
nikas bus rugpiūčio 14. Ona I- ti. C. S.

tėj kalbės rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Milašiaus kūrybos 
paskaitys aktorius Henrikas Ka
činskas. Vaičiulaičio artimas 
Milašiaus pažinimas ir Kačins
ko didelis rašytojo pamėgimas 
užtikrina literatūrinės popietės 
vertingumą. Popietė įvyks ge
gužės 22 d 4 vat popiet lietu
vių svetainėje. Rengia Baltimo- 
rės ateitininkai sendraugiai.

Visi bąltimoriečiai litera tū

Vergijos pančiai nepalaužė tautos dvasios

Pa-

ŽINIOS IŠ PATERSON, N. J
Paterson, N.J. — Balandžio 

23 Patersono moterų šv. Onos 
draugija lietuvių piliečių klubo 
salėje suruošė margučių balių 
su vakariene ir šokiais.

Balandžio 24 Dalia Puknytė 
ištekėjo už savo lotynų kalbos 
mokytojo Tom McKenzie. Jung
tuvės įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Sutuokė pa
rapijos klebonas kun. J. Kinta. 
Asistentais buvo kun. Vyt. De- 
rnikis ir kun. Tamošiūnas iš

ta ir už tai tėvams pranciško
nams dėkinga.,

Elena Kontautienė, gyv. Clif- 
ton, N.J., šiame krašte gimusi 
ir augusi lietuvė, puikiai kal
banti, skaitanti ir rašanti lie
tuviškai, susipažinusi su Litua- 
nus žurnalo tikslais, nė kieno 
neraginama, užsakė šį žurnalą 
savo kaimynui olandų kilmės 
amerikiečiui S. Cooper, kurio 
2 Sūnūs yra dvasiškiai, o 3 duk-

Iš Jokūbo Stuko pranešimo Elizabethe

šių

televiziją pliauškiama ir rodoma 
įvairūs “didžiosios tėvynės“ 
laimėjimai. Nusibosta jų klau
sytis, nes ta patį ir tą patį ma
te.

Jokūbui davė “angelą sar
gą”. Nė žingsnio be palydovo. 
Tik vieną dieną pavyko Vilniu
je išsprukti iš palydovo rankų 
ir laisvai su vienu kitu lietu
viu pasikalbėti. Net su savo gi-

t/ xt t ir • * ros mokytojos. E. KontautieneKearnv, N.J.. Venį Creator ir . . \, non, kad Amerikos visuomene misiąs giedojo parapijos cho- . .. . , .° c * geriau pažintų bolševizmo grės
mę ir Lietuvos liūdną padėtį, 
ir labiau keltų balsą už Lietuvos 
ir kitų kraštų išlaisvinimą.

Vita Tallat - Kelpšaitė šį pa
vasarį baigianti Patersono šv. 
Benedikto akademiją, gavo pil
ną ketvertų metų stipendiją 
Marymount kolegijoje, Manhat
tan, N.Y. Žada studijuoti pran- Vilniuje Jokūbas Stukas ma- 
cūzų kalbą. Al, S. M. tė daug i ~ T

ras. vadovaujamas V. Justo. 
Solo giedojo Irena Bražinskai- 
tė. Vaišės įvyko gražioje ir erd
vioje švč. Jėzaus širdies par. 
salėje, Clifton, N.J. Dalyvavo 
apie 200 žmonių, tarp kurių ma
tėsi kleb. kun. J. Kinta, kun. 
V. Demikis, kun. Petras Baniū- 
nas, O.F.M. ir kit. Vaišėms va
dovavo V. Žibąs. Vaišių metu 
buvo perskaitytas šv. Tėvo Jo
no XXIII palaiminimas ir daug 
kitų sveikinimų. Dalia yra 
Montclair, N.J., mokytojų ko
legijos studentė, o Tomas mo
kytojas vietos gimnazijoje. Lai
mingo gyvenimo jaunavedžiams!

Sodai ietės gegužės 1 surengė 
gražią vakarienę su menine 
programa. Žmonių buvo pilnu
tėlė šv. Kazimiero parapijos sa
lė, o daug norinčių dalyvauti 
negavo vietos. Tai rodė, kad 
Patersono lietuviams būtinai 
reikia erdvesnės salės. Tikima
si greitai ja turėti. Mat, Pa
tersono lietuviai katalikai ren
giasi statyti naują bažnyčią, o 
senąją paversti 
naujosios bažnyčios statybą la
bai remia ir pirmosios iš orga
nizacijų statybos reikalams į-, 
teikė 500 dol. auką ir pasiža
dėjo įrengti Marijos altorių. 
Be to. beveik visos sodalietės 
yra aukų rinkėjos naujosios baž
nyčios statybai.

Rūtos ansamblio koncerte, 
kuris buvo suruoštas Elizabetho 
lietuvių laisvės salėję gegužės .7, 
pasijutau tartum Lietuvoje, Ne
tik aš, bet ir visi vakaro daly
viai nekantriai laukė Jokūbo 
Stuko kalbos ir judomųjų
veikslų, kad išgirstų gyvą žo
dį ir pamatytų vaizduose 
laikų savo tėvynę Lietuvą.

Jokūbas Stukas pasakė tiesą, 
ką Lietuvoje matė ir girdėjo. 
Į dalykus žiūrėjo ne per rau
donus akinius ir atskyrė, kas 
yra propaganda ir kas tiesa. 
Publika J. Stuko žodžius gaudy
te gaudė. Svarbesnius momen
tus palydėjo plojimais?

“Vargas ir baimė slegia Lie- ka. bet žmonės tuo parodo sa- 
tuvos žmones” — pareiškė Jo- vo pasipriešinimą.
kubas Stukas. Bet jų dvasia 
nepalūžusi. Ir jaunoji karta, 
toli gražu nėra nutolusi nuo 
tikrojo lietuviško kamieno. Vi
si laukia pasikeitimo.

Po savo kelionės Lietuvon, 
Jokūbas Stukas pasidarė dide
lis optimistas ir neabejoja 
Lietuvos išsilaisvinimu, 
plojimais buvo palydėti 
žodžiai: “Važiuosiu aš. 
site ir jūs visi atstatyti
tos ir sunykusios Lietuvos. Ir 
tai neužilgo įvyks, nes .tokia 
padėtis, kokia dabar yra. nega
li šimtmečiais tęstis.”.

rusiškai kalbančiųjų! Jo many
mu, apie 60 procentų yra sve
timų. o lietuvių tik 40 procen
tų. Lenkų dauguma iš Vilniaus 
yra išsikėlusi Į Lenkijos kraš
tus. Paveiksluose matėme tuos 
pačius puošnius Vilniaus baž
nyčių bokštus, tik nebe viso
se bažnyčiose dega žvakės; da
lis jų paversta sandėliais, mu- 
zėjais. Aušros Vartai pilni žmo
nių. Suklaupusių gatvėje nebe- minėmis, kurie buvo iškviesti 
matyti, šiaip bažnyčiose, kurios 
dar yra atidarytos, apsčiai žmo
nių. Okupantui tatai nepatin-

Kaunas dar lietuviškas, ap
leistas, namai nedažyti, šaligat
viai vietomis išmušti. Karo Mu-

iš Aluntos į Vilnių (Jokūbui 
neleido pas juos nuvažiūoti) ne
galėjo laisvai pasikalbėti; visą 
laiką kartu dalyvavo ir “ange
las sargas”.

Antroje dalyje klausėmės Rū-' 
tos . ansamblio koncerto, vado
vaujamo muz. Algirdo Kača-

Pirmiausia pasirodė

tų vis didesnį ir didesnį būrį 
dainos mylėtojų.

Ansamblio nariams, išbuvu
siems tam tikrą laiką, buvo i- 
teikti viešai pasižymėjimo renk- 
lai, o Verutei Mėlynienei — 
pluoštas gėlių, nes ji pati su 
keturiais savo vaikais dalyvau
ja ansamblyje. Turėtų ir kiti 
pasekti jos pavyzdžiu ir leisti 
savo vaikus į šią draugiją, kur 
jie tikrai kultūringai laiką pra
leistų ir daug ko išmoktų.

Koncertui surengti daug įsė- 
ta triūso. Visiems darbuoto
jams priklauso didelė padėka, 
o ypač Onai. Skurvydienei, ku
ri daugiausiai pasidarbavo ir 
koncerto pasisekimu sielojosi.

J. Mėlynis 
Kearny, N.J.

tesulau-

Jakubė-
paskyrė

Mariįona Pcpečkienė, nuola
tinė Darbininko nuo
pat išleidimo, vienintelė iš Pa- 
tersono dalyvavo tėvų pranciš
konų surengtoje maldininkų 
kelionėje į Washingtoną. D. C. 
Šia ekskursija ji labai patenkin-

BROCKTON, MASS.

Vakarienė ir šokiai. Lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdy
ba, kuriai pirmininkauja Bronė 
Ludovenė, gegužės 21. šešta-

— Dail. A. .Valeika ruošia 
projektą lietuvių paviljonui 
tarptautinėje prekybos ir pra
monės parodoje Chicagoje.

— Kun. Kaz. Dominauskas 
balandžio 28 mirė Kolumbijo
je, kur buvo lietuvių kolonijos 
kapelionu. Kolumbijon atvyko 
1950. Buvo' baigęs Vilkaviškio 
kunigų seminariją, kunigu į- 
šventintas 1936. Mirė 
kęs 44 metų. !

— Kompoz. Vladas 
nas ir jo žmona Olga
500 dol. Chicagos aukštesniajai 
lituanistikos mokyklai vadovė
liam leisti.

— E. St. Louis, III., Alto 
skyriaus koncertas bus gegužės 
21 d. 7 vai. vak. čekų salėje. 
Dainuos solistė Nerija Linkevi
čiūtė.

— Juozas Manelis ši pava
sarį baigia medicinos mokslus 
De Paul universitete, Chicago
je. Juozas yra veiklus ateitinin
kas, aktyviai reiškiąsis mokslei
vių ir studentų ateitininkų veik
ioje bei vasaros stovyklų pra- 
vedime.

— Niagaros pusiasalio šven
tė bus. gegužės 21. šeštadienį, 
Welland, Ontario, St. Stephens 
Hali. Pradžia 4 vai. popiet, 
šventėje giedos Prisikėlimo pa
rapijos choras iš Toronto: cho
rui diriguoja sol. Vacį. Verikai- 
tis.

— Jonas Matulionis, PLB

Premijazėjuje (Vytauto Didžiojo) pirmo- nausko.
se vietose pastatyti, anot Jokū- šaunieji šokėjai; sušoko Kepu- 
bo Stuko išsireiškimo, du bal- rinę ir Žiogelį. Toliau sekė kon- 
vonai (Leninas ir Stalinas), Lie
tuvos kunigaikščiai Gediminas 
ir Vytautas užkišti nuošaliai, 
taip, kad jų ir nematyti. Iš 
viso Kaunas padaręs slegiantį 
įspūdį.

Jėgainė pastatyta Petrašiū
nuose dideljs Įnašas Lietuvai, tik 
pasak Jokūbo, klausimas, kas 
jąja naudosis ir ar Lietuvos žmo 
nėms ji bus prieinama.

(Atkelta iš 4 psl.)
certąs. Solo atskiras operų iš- tą dėl jų specifinio ir turinin- 
traukas ir šiaip dainas išpildė go spalvingumo. Dažnas smui- 
Ona. Zubavičienė, Stella Kon- ko dvigubų gaidų naudojimas 
čienė ir Liudas Stukas. Mišrus sudarydavo įspūdį nebe trio, 
choras, vadovaujamas muz. Alg. bet “kvarteto”. Deja, šia gali- 
Kačanausko, išpildė visą eilę 
mūsų kompozitorių harmonizuo
tų liaudies dainų. Labai gra
žiai nuskambėjo Banaičio — 
Praded aušrelė aušti. Choras 
turėjo ją pakartoti. Visiems la- 

įr bai patiko J. Švedo harmoni
zuota daina — Tykus buvo va
karėlis ir bendrai visos kitos 
dainos buvo širdžiai mielos ir 
jaukiai visus nuteikė.

Reikia pasakyti, jog Rūtos 
ansamblis tikrai nuoširdžiai dir
ba ir vis dažniau ir 
išeina viešumon. Per 
laiką pasirodė su savo 
tais Newarke. Kearny. 
the. New Yorke ir šį kartą Eli
zabethe.

Ansamblio vadovas muz. Alg. atliktą J. Kačinsko per Vilniaus 
Kačanauskas deda visas pastan- radiją, susidariau nuomonę, kad 
gas, kad šis lietuviškas židinys Juliaus Gaidelio asmenyje mū

sų simfoninė muzika, po Čiur
lionio ar Gruodžio, užkopė į 
naujas aukštybes. Tatar patvir
tina ir tokios retos progos pra
siveržti viešumon, kaip pasi
taikė jo ketvirtos simfonijos 
scherzui. Vytautui Marijošiui di
riguojant New York Symphony 
of Air. Jo kamerinės muzikos 
aukštumą liudija jo sonata smui 
kui, kurią su retu pasisekimu 
smuikavo Elena Kuprevičiū- 
tė - Bergen Clevelande su pia
nistu Andrium Kuprevičių, sa- 

BROCKTON. M. .a*, Mm. -net„ **, „intkavo j. T.tar.Mk.M ..»•> B mmm. kalingas stovyklavimui priemo- vo broliu. J. Gaidelio keturi sty-
Jos palydovas buvo (iš k. j d.) m. h a m n ton it Cambridge. i. Mockutė iš So. Boston, s. Ramoškaitė iš nes.' Vieta idealiai pritaikinta girnai kvartetai, neabejoti per-
Norvvood, R. Pranskevičiūtė iš Brockton. / jaunimo stovyklavimui gražia- lai mūsų kamerinėj literatū-

me pušyne ant jūros kranto, roj. ar sulauks kada išpildyto-
Mokestis 30 dol. savaitei. jų? Ir smuiko koncertas, ir sim- 

Visi moksleiviai ateitininkai foninės poemos, smuiko bei for-
maloniai kviečiami tuojau pat tepijono veikalai, baletas “Ci-
registruotis pas savo kuopos činskas". oratorija vyrų chorui,
sekretorių arba tiesiog MAS 
Rytų Apygardoje pas Kęstutį 
A. Pliuškonį, 3318 FrienHship 
St.. Philadelphia. Pa. Užsire
gistruoti prašoma ligi liepos 20 
d. premija pajėgs atkreipti mūsų

Vietoje numatomas iškilmin- Ateitininkai* pagerbė motinas Ncatcitininkai moksleiviai dėmesį į kompozitorių ir su

Rankų 
šie jo 

važiuo- 
nualin-

Dieną ir naktį per radiją

dažniau 
trumpą 
koncer- 
Maspe-

dar labiau stiprėtų ir sujung-

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA

Stovyklą ruošia MAS Rytų 
Apygarda Cape Cod. Manomet. 
Mass. Valdybai vadovauja Al
gis Žukauskas, Philadelphia. Pa. 
Stovykla prasidės rugpiūčio 13 
ir baigsis rugpiūčio 27.

Stovyklavietė turi puikius mo-
1 spor-derniškus pastatus, sales, spor

to aikštes. laivelius, ir kitas rei-

Atskiru vagonu — į ateitininkų kongresą Chicagoje

mybe “daugintis” turėjo tiktai 
smuikas. Vadovaujantis pirmu 
įspūdžiu, veikalas atrodo malo
nus, spalvingas, turįs poetinio 
polėnkio, turįs nemažai dainuo
jančių vietų, ritmiškai gyvas, 
pilnas originalių sąskambių.

Koncerto pasiklausyti susi
rinko nemažai lietuvių ir ame
rikiečių publikos. Komp. J. Gai
delio muzikiniu gabumu tikiu 
labai nuo seno, nuo jo minia- 
tūrų smuikui su fortepijonu 
“Verpėja” ir “Drugelis”, kurių 
viena atspausta dar Kaune, o 
antroji jau spėjo pradingti ka
ro verpetuose. Vėliau, kai teko 
išgirsti J. Gaidelio “Vilniaus le
gendą” simfoniniam orkestrui.

valdybos pirmininkas, Lietuvių 
Bendruomenės ir jaunimo klau
simais kalbės Krikšč. Dem. Stu
dijų Klubų atstovų posėdyje 
gegužės 29 Toronte. Kanado
je. Posėdis. įvyks Krokšč. De- 
mok. Sąjungos suvažiavimo me
tu Šv. Jono Krykštytojo parap. 
salėje.

— Kun. Ignas Urbonas bir
želio 5 mini 25 metų kunigys
tės sukaktį. 10 vai. mišios šv. 
Kazimiero parapijos bažnyičo- 
je. Gary. Ind. Pagerbimo ban
ketas 5:30 vai. popiet parapi
jos salėje. Kun. dr. I. Urbonas 
yra Moksleivių Ateitininkų 
S-gos dvasios vadas.

— Elonos Mari j ošiu tės su dr. 
Juozu R. Vaišniu sutuoktuvės 
bus gegužės 28 d.. 10 vai. ryto 
šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje. New Britain". Conn.

DARBININKĄ
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 dol., gaus laikraštį 
1960 ir 1961 metam.

Adminstracija gali duoti 
Jums adresų tokiu asme
nų, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

Darbininko vajaus metu 
gauta per 400 natini skaity
toju. Musu užsimojimas ir 
gyvas reikalas pasiekti šie
met 503 nau’u skaitj t <»jii. 
Prašome mums toje talkoje 
padėti. Visais reikalais ra
šykite adresu:

vėliavos šventinimas sudarys 
vieną reikšmingiausių progra
mos dalių.

“Ateities" ir katalikiškos 
spaudos platinimas turi tęstis 
visą laiką šiais jubilčjinais mū
sų metais.

Ateitininku sendraugių nau
jasis pirmininkas P. Juozapavi
čius pranešė, kad Philadelphi- 
jos ateitininkai pasiryžę į sa
vo jubilėjinį kongresą Chi- 
eagoje rugsėjo 2-4 vykti atski- 

.... „ -__ . ru vagonu. Jau organizuojamane vietos jaunimo orgamzaci- . b * .. . .b. . ._ tokia nuotaikinga ir bendra ke-jom paremti. Maloniai kviečia- . . ** ’ .t a*
m i visi. Po vakarienės nuo 8 ,one v,sl drauge sneKuciuo- gas rijnėjjrr>as su pamaldomis. Ateitininkai Motinos dieną priimami su moksleivių ateiti- teikti, jam progų sužibėti vi-
val. vak. bus šokiai. Į šokius dainuodami, su savo ženk- koncertu ir balių. Jaunučių ir paminėjo čikotų sodyboje — ninku valdybos ar dvasios va- su savo gaivališku blizgėsiu'.' 
jaunimas įeidamas moka 1 dol. lais ir vėliavomis, trauks į kon- moksleivių bei studentų įžodis. (nukelta j 6 p.) do rekomendacija.

dieni. 5 vai. vak. ruošia vakario-

PHILADELPHIA, PA

grėsą. Kad pripildytų vagoną, 
kviečiami draugai ir pažįsta
mi drauge keliauti, nes kelio
nė bus papiginta, o svarbiau
sia — labai nuotaikinga.

ir kas čia viską išvardins! Juk 
visa tai kalnai mūsų dvasinių 
turtų, kada mes jais pasinau
dosime?

Ar ši mažytė Brookline, Mass.

!»AKBI\INK.\S
910 Ui’hmghhy .Ve,

(nukelta į 6 p.) Aš to linkiu iš visos širdies Krooklyn 21, N. Y.
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DISKUSIJŲ būrelis ateitininkų ideioginiuose kursuose. Kairėje — kun. V. Bagdonavičius.

Važiavo; važiavo, kol privažiavo si?vyklą
Balandžio 13. vėlai naktį, iš 

Chicagos išvažiavo Grayhound 
autobusas. Važiavo, važiavo, kol 
po 8 valandų privažiavo Dėt- ' 
roitą. Vos spėjo atidaryti du
ris, išgarmėjo visa minia žmo
nių. Tik 6, rately sustoję ap_:

* link savo lagaminus; kažker dar 
laukė. Po geros valandėlės vi
sus pasveikino atėjęs Romas 
Bublys, o d r. Adolfas Darnu- 
šis nuvėžino į stovyklą — 

-famp Ohiesa.
Taip prasidėjo pirmoji stu

dentų ateitininkų ideologinių 
kursų diena. Vytenis Damušis, 
SAS CV vakarų vicepirminin
kas. pakvietė kun. V. Bagda- 
navičių, kursų kapelioną, mal
da atidaryti kursus. Čia ir vado
vai nurodyti: Arūnas Liulevi- 
čius -— kursų vadovas. Nari
mantas Udrys — komendan
tas, Valentina Pajaujytė — mer
gaičių vadovė.

“Šilkinis batelis”, kurį išvertė 
kun. V. Bagdanavičius. Po ■ to 
žiūrėjo vaizdų iš ateitininkų gy
venimo.

“jazz ..
Taip pralėkė trys kursų die

nos. Nespėta net atsikvėpti, 
kaip vėl reikėjo ruoštis, kelio
nėn. Tik chicagiečių šešetukas 
praturtėjo. Prisidėjo dar dvi 
chicagietės ir trys braziliečiai.

Sekmadienio ryte visi išva
žiavo į Detroitą mišiom. Po mi- 
šių kursai buvo užbaigti.

Kursus užbaigus, detroitiėčiai 
visus 11 susodino Į Greyhound

Trečiąją kursų dieną Jonas 
Soliūnas per keturis pašneke
sius, aiškino organizaciją .ir’ va
dovo tipus. Stasys Barzdukas 
skaitė paskaitą apie Lietuvių
Bendruomenę, o vakare Rytas, autobusą ir išleido Chicagos 
Babickas visus švietė apie? link. Sidabras

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
išstatyta keliasdešimt piešinių,, 
poezijos, rankdarbėlių motinos 
garbei. Ryškiai pasirodė, kad 
jaunieji gali ir sugeba kurti, 
veikti, jei tik jiems sudaromos 
sąlygos., Numatoma leisti savo 
leidinėlį. Vasarai numatytos iš
kylos, stovykla, ekskursijos.
Studentė M. Čikotaitė ir moks

leivių pirm, šuopys nuotaikin
gai paskaitė “Motinai”. Čia 
moksleiviai galėto įsiterpti į 
bendrą jaunesniųjų ratelį. Vėl 
iškyla tas svarbus reikalas, kad 
ir moksleiviai turėtų savo vy- 

_ _______ _____ __ resni globėją, kuris būtų, kad
Bagdanavičiaus apie pasaulėžiū- deda žengti savo 'organizacijos m nematomas, bet reikalingai 
ra. Arūnas Liulevičius prave- keliu. Visa programa buvo gerai 
dė net keturis pašnekesius apie apgalvota? ir sudaryta, neilga.

(Atkelta iš 5 psl » 
Ravenhill. Patys jaunieji, nese
niai taip sėkmingai pradėję ju
dėti, atliko kone visą progra
mą. Jaunučių vadovės G. Gas- 
parėnienės sumanymu ir rū
pesčiu, jie pateikė motinoms ir 
visiems susirinikusiems gražiau
sią, ką galėjo sudaryti: skai
tė savo kūrybą, eilutes, raši-

Pirmą dieną tris pašnekesius n*us- pasakojo Motinos dienos 
apie ateitininkų istoriją prave- istoriją, dainavo solo, duetus, 
dė prof. A. Damušiš/'o paBdtaiG sutartines, šoko tautinius šokius, 
tą apie žymiuosius ateitininkus meldėsi ir giedojo. Džiugu ir 
skaitė-dr. J. Pikūnas. Antrą malonu buvo stebėti, kaip no- 
dieną išklausė paskaitą kun. V. m sumaniai jaunieji pra-

ateitininkų ideologiją. Pirmasis jaunučių viešas pa-
Ir patvs kursantai pasireiš- sirodymaš buvo visų sutiktas 

kė. Buvo du diskusijų būreliai, su dėmesiu, dėkingumu ir vii* 
Vienas sprendė “kokiu būdu in- t’mi- Jubilėjiniais metais ma- - 
teliFentas daro įtaka visuome- noma sulaukti viso 50 jaunu- 

o antrasis—“kokio rei- nučių. kaip simbolio Ateities
kia šventojo moderniajame pa- auksiniam jubilėjui atžymėti, 
šaulyje?”. Vakare Chicagos Dabar jau turima 40. 
draugovės kursantai pastatė 3 šia proga jie buvo atidarę 
scenas Paul Gaudei vaidinimo savo darbelių parodėlę. Buvo

svarbi pagalbos ranka ateitinin- 
kiškam judėjimui. Laukiama, 
kad studentai ateitininkai nu
matys vieną savo draugą jau- 
nesniem padėti. Rasa

SUMMER RESORTS

nei?

Vakare

EAST SHORES ESTATES
Fumished Summer Cottages for 
rent. family community, all con- 
veniences. Church on p rope rt y; ūse 
of 1.000 feet sand beach and boat 
docks. Call Hopatcong 8-0493 or see 
J, E. Benedict on premises.

DARBININKAS

GRAŽIAI ATREMONTUOTAM ir NAUJAI PERORGANIZUOTAM

LAKE HOTEL
Seventh * Park Ąve*-, ASBURY PARK, N. J. Tel. Prospect 4-7788

>* GEAND OPENING .
jvyksta .1963 m. gegužis 28 d. 3 vai. Programą išpildys aktorius 
Vitalis Žukauskas ir akordijonlst-is Charles Daubaras. Po '.o. bus 
vaišia su gūrintais ir šokiai, griežiant puikiam orkestrui. Dain a
vimas asmeniui $5.00. Bilietus galima j Įgyti pas E. Kubųitį, Lake 
Hotel ir pas A. Žemaiti. 307 Eond Str.. Elizabelh. N. J. Tel. EL. 
5-9638. Motelis ir Baras jau veikia ir svečiai gali nebrangiai uz.si- 
sakytk kamburius savaitgaliams ir atostogoms.

Maloniai Jus visus atsilankyti kviečia
LAKĘ HOTEL

Prezidentas Edmundas Kub .itis
Vice-prez. - sekr. Aleksandras žemaitis

In Catholic Area
of JAMESPORT. L.I. N.Y.

Restricted Lols
Pecon:c Bay area. next to public
beach. Will build to picose you

C. C. Patric
Janiesport. L. I. N. Y.

In Catholic Area 
of ISLIP PINES

6 lots. 100x120. improved property 
Richniond Avė. corner Gumsey Rd. 
Sunrise Hgvvy. to Northwood Komes 
turn left. Moderate prices.

ESplanade 6-0963

In St. Francis parish in Wantaugh, 
L.I. N.Y. Beautiful custom built split 
leveL 3 bedrms. 2tį baths, spacious 
living & dining room; huge kitehen, 
playroom, enclosed porch, basement. 
2 car gaa-age. carpeting; all appli- 
ances. Walk to St. Fr. Church and 
School. public. schools and Stores 
$28.300. SUnset 5-4551.

• In Catholic area 
of GREENE COUNTY. 

All year ’round house. 12 
bath. 30 aeres, excellent _

Prieed for quick sale
CLoverdale 3-7744

ruonis & 
hunting.

i n Saint Brigid’s Parish 
in VVESTBURY L.I. N.Y.

Levit Cape 
Full dormers. kitehen ejcte-’ded, 
bedrooms. living rm. 27x13, $16,300.

EDsewood 4-0038

4
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•J3SEPII ANDRUSIS — TRAVEL AGENCY

KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS
Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas

Mutual Fumls -. Pinigų investaeijos

87-09 Jnmaica Avė.. Woc<Tw»veji 21, N. Y. Tel. VI7-4477 į

Užsisakykite Tėvų Pranciškonų 
leidžiamus laikraščius / žurnalus

DARBININKAS išeina du kartu savaitėje. Prenumerata metams 
6 00 dol. Naujiems skaitytojams iki šių metų pa
baigos—3.00 dol. Šiems ir 1961 metams—8.00 dol.

DARBININKO administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, 
čia gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai, 
maldaknygės bei liettiviškos plokštelės.

DARBININKO spaustuvėje atliekami visi spaudos darbai, spaus
dinamos knygo;. laikraščiai, žurnalai, parengimų 
programos, bilietai. Vestuvių ir kitų parengimų 

. kvietimai ir kt.

“Special
Memorial Day VVeekend Rate”

PALM INN
East Durti am 2, N.Y. G re e ne, Co. 

Tel.: Melrose 4-7408 or 4-7689
(ask operator for Freehold. N. Y.) 

EVERYTHING FOR YOUR 
VACATION PLEASURE!

80 ft. Svvimming Pool - Tennis—. 
Badminton - Volleyball—Handbal!
- Baseball—Basketball - Movies— 
Television - Recreation Room.
■Special June and September Kates. 
Heated Rooms and Cottages avail- 
able. some with private bath. Book- 
let on reguest. Mr. ■&. Mrs. John 
Tarpey. Prop.

In Saint Peter and Paul Parish 
in BROOKLYN, N. Y.

3 Family House 
Convertible to Four Family 

Good Location — Asking $7,000
VI 9-2131

In Saint Dominick’s Parish 
in EAST NORWICH, L.I. 

Custom Built Home 
with 2 car garage. on 1*£ aeres. 
Mušt be seen. $29.500; call owncr.

OYster Bay 6-1305

i n Saint John's Pa risti
In CENTER MORICHES. LI.N.Y. 
Holiday Beach; Ranch; 3 bedrooms. 
oil heat. fireplace, patio, privati 
beach, boat basin. Fu:mished or un- 
furnishėd. Sacrificing for $11,500

IV 1-3707

In Saint WiŪiam the Abbott parish 
in SEAFORD L.I. N.Y. — 3 yr. old 
split leveL 3 rooms. 4 bedrms, and 2 
baths. modern kitehen, recr. room, 
fui! basement, pil heat, garage. large 
patio. storms. & screens; walk to 
schools. stores and LIRR; $23,500. 
prin. only. Phone SUnset 5-6518.

In SL John’s Parish
in NEW SHREWSBURY. N. J. 

Strictly residential—3, aere land- 
scaped comer. Cape Cod w/year- 
round Florida room; garage, patio. 
FHA appraised $20,000. Sacrifice for 
quick sale $17,900. Ovvner SH 1 - 
2215; SH 7-1851.

In St. Andrew’s parish in Westwood. 
N. J. — 3’£-yr.-old split leveL frre- 
place. dining room, birch kitehen. 3 
bedrms, 1 full. 2 Į. į baths, rec. rm: 
vvall oven, full basement, screens & 
storms. patio, garage; conv. to Ber
gen County High School. walk to 
shopping area; huge trees. sevvers. 
$25.500. Ovmer. NOrth 4-3976.

In Our Lady of the Lakęs Parish f 
in LAK13 M0HAWK. N. J. > 

Mušt settle estate. half ac-re lake- » 
front Manitou Island. aJįĮ^year-round J 
house, 5 bedroonis, oil heat, many » 
extras, paiochial grade and h gh J 
school. $21,500. PArkvvay 9-626-1 or > 
Llnbrook b-u826. >

In Our Lady of Perpetual Help 
" Parish

in Ozone Park, L. I. N. Y. 
Immaculate throughout. One family. 
6 Ruonis - Carage - Detached - Oil 
Heat - Extras. — Asking $16,500.

Di Paima — VI 3-4130

In Mary Quėen of Heaven Parish 
in BROOKLYN, N. Y.

East Flatbush
1 family bondstone, 6 large rooms, 
garage. gas heat semi - detached. 
newly decorated. Private. Price -- 
$16.500. Call C L 2-9492.

In Saint Agnės Parish. in Rockville 
Cente r. L.I. N.Y. Cornei•; 10 rooms. 
2 complete baths; all eleetrie Frigi- 
dare k.ichcn. fin. basement, wall to 
wall carpet, combination alum, storm 
doors and windows; 2 car garage. 
Mušt be seen. Ideal for'Catholic In- 
stitutioh. $28.500; RO 6-4760.

CHILDREN BOARDED

SUMMER CARE FOR CHILDREN 
(6-12 yra) in Saratoga Springs N.Y.

Lovely homė ovrned by colored 
mother. Excellent food & care.
Spacious grounds. Reasonable 
rates. Phone after 7 P.M. or 
all day Sat. & Sun. TW 8-7190

in Brooklyn, N. Y.
Avenue X & E “th Street 

Catholic Mother will DAY CARE 
CHILDREN in private hime. Ex- 
cellent Care and Food. Rea.scnai.le 
prices. Inspection invited. Phone

Nl 8-8402

CATHOLIC CHILDREN IVelcome! 
Able Mother WILL CARE FOR 
CHILDREN Hourly, Daily, VVeekly. 
Reasonable prices Inspection invited

LA 5-6345 
JA 9-1839

Ličensed Mother ]
WILL CARE FOR CHILDREN j 

2-6 Yrs. Old and Up <
in private home by Catholic family. ' 
Rbasonable prices. Inspection invited ‘

MA 1-7616

ROOM ■ BOARD

In EAST ORANGE. N. J.
LARGE beautifully fumished 2nd 
floor front room with lavatory in 
ličensed home for retired or elderly. 
Suit 1 or 2; tray service if desired; 
T V and porch. Catholics invited. 
ORange 3-4349, between 10-5.

HOME AWAY FROM HOME
Will Board Elderly Lady 

in fine Catholic home in Flushing. 
L. L, N. Y. Excellent care semi- 
private room - porch. Inspection 
invited. IN 1-3654

534 Pine Street, Brooklyn. N. Y. 
Comfortable Rooms for Elderly 
people. Private home, Excellent 

care and food. Friendly atmosphere.

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

. mūsiĮ giminės SSSR. Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
IfA vojė. Latvi joje,jojėt, Užkitrpatėjeivrbitnisiai—- 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abeio. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
I^IFR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- V11 ėiffm žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s š e x Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šj skelbimu, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
CK 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C,

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt._

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši'ko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K& K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabelh. N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pafcietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

\'isa:s reikalais kreiptis:
DARBININKAS. 910 V.’illoughby Avė.. Brooklyn 21. N.Y.

Telef.: GLenmore 5-7281 arba Glcnmore 2-6916
ŠV. Pranciškaus VARPELIS — religinės patrijotinės minties 

mėnesinis žurnalas. Prenumeratos kaina 2.00 dol. 
metams. Adresas: Franciscan Monastery. Kenne- 
bunkport. Me.

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highvvaj 
#206. Montague. N.J. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimming - Darcing. Exeel 
lent food. V7ri*e f »s- biochure "L‘ 
or phone Clf’r’cs n- ’ ouise Rein 
hardt — Montague 3 2263.

NOW IS THE TIME to provide that 
mu<h needed extra lirina space. We are 
Speciali.*!.* In: Additions - Extensions - 
Atties - Dormers "you may alsrays b- 
asaurrd of expert; crnftj<man.«hip at rea- 
sonjihk- eort". — Hp-eial Co ;sid< ratior. 
glven to Rrlipion* Te.*’ tn»:on*.

ROY G. PATTERSON 
GENERAL CONTRACTOR

For Frw Eetimat..* e.lll YU 7 0354

C ’.tholics vvelcome 
Inspection invited 

Ml 7-3363

Tel.: AL 4-8319

AIDAI — mėnesinis lietuvių literatūros, meno bei visuome
ninio mokslo žurnalas Prenumera'a metam- 6.00 
dol.: Naujiems prenumeratoriams ir moksleiviams 
— 5 00 dol. Adresas: AIDAI, 680 Bushwick Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y. Tel.; GLenmore 5-7068.

PLAN Your Mountain Summer Va- 
cation Now — Tel. Monticello 521 - 
M2. Modern 2*3 room bungalovvs; 
filtered pooL sport facHities. Week.. 
Month, Season — reasonable rates 
Catholic area. For complete dcAil 
write or phone—Valley Bungalosvs. 
Mongaup Valley, New Torte.

In Saint Mary’s Parish in Roselyn, 
L.I.N.Y. (Manhasset area) in Flower 
Hill. Attractive stone and shingle 
c. h Colonial, dropped living room. 
bay windowed dining room, large 
Study * Family room on first floor. 
3 large rooms up; semi fin. bsmt.. 
80x138 1-ndscaped, $34.500. Phone 
MAnhasset 7-4740.

In Catholic Home
in Flatbush, Brooklyn, N. Y.

Excellent ROOM & BOARD FOR 
ELDERLY LADY — Private room. 
tray service. T.V. Reasonable prices.

Inspection invited
CL 8-5651

RESTAURANTS

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs ga!ite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui j Rytų Europą

VVANTAGH

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS, 
Kennebunlcpori Me., kviečia į:

ST. ANTHONY’S HIGH SCHOOL visus lietuvius jaunuolius, bai
gusiu ;■ pradžios, mokyklų Mokslas it pilnas iš
laikymas metams 400 00 dol.

VASAROS STOVYKLĄ BERNIUKAMS prie Atlanto vandenyno. 
Stovykla pradedama liepos 1 d. P':lnas išlaikymas 
savaitei 25.00 dol.

VASAROS ATOSTOGAS SUAUGUSIEMS geriausia praleisti TT 
Pranciškonų sodyboje Kcnncbunkport. Mc. Pilnas 
išlaikymas ir butas vienam asmeniui savaitei — 
4O00 dol. Vietas reikia rezervuoti Iš anksto.

WANTED —: Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms. golf cnurse. 
swimming& farmers museum urithir 
20 min. drive: near Catholic church 
W’1T mcct at bus or tmin stn. Rearon 
abie rates $8 per dar or spec. ratet 
by weck. Ph New Beribi VI 7-4948 
orwrite LcRoy Taylor, Edmeston NY

St. France* de Chantel Parish 
. 4 bedroom Levit ranch. garage. 

extras. Fcnced-in bačk y arti. Near 
schools and shopping: $16.500

Tef. CY 5-2933

CALIFANO’S RESTAURANT
WtNES and LIQVORS 

Accommodations for VVeddings - 
Communion Breakfasts - Parties

Air C<»nditioned

- Rancucts
Compb-tr Cat«TinK for Sh<>w<r.«

Vi.-criH tais reikalais rašyti FRANCISCAN MONASTERY, 
Kennebunkport, Me.
Tel.: WOrth 7-2011

SUnaet 5-2198
695 East 187th St. Bronx 58. N.Y.
PLEASANT HOME SINGLE

DISPLAY

HELP W. FEMALE

Ranch - $15.990
0 beautiful rooms. 3 bjedmoms. wood 
burninę flreplace, attached garage, 
Cure of Ars parish; high G J. Mtge.

461 So. Hwlett Avė., 
MAyfair 3-5079

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel. Clrcle 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI I LIETUVA
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRĘSS Corp.

REIKALINGA MOTERIS 
Daktaro namuos* 

lx>ng Beach. L.I. N.Y.
Pageidaujama moteria. ku.1 mėgsta 
vaikus Nuolat in's d-" rita s namu

Skambinu GE 2-558: — GE 1-3003.

In Saint Joeeph’a Parish 
in GARDEN CITY 

Centerhall Colonial: 4 bedrooms. 2ls 
bjths. pine panellrd studio living 
robm and den, modern family kit
ehen; 2 car garage; $33.000. Phone 

Pioneer 1-4946

ROYAL L ANĖS
16 Automatic Bowling lianos 

1426 St N’cholas Avenue 
(Cor. Street)

Open Bowling 24 Hrs.
SNACK BAR - COCKTAIL I.OTNCE 

AIR CONDITIONED 
Attention Ladies

W* nffer (rrr br>wline in*’ nirl!>■«.* 
Lm-him Nr»W ForminK

For Lracv lt**wv«noi»a Call*
SW 5-6200

• NEW YORK 3, N. Y.. 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 SutteV Avenue
• LAKEVVOOD. N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON. N. J.. 99 Main Street —
• NEW HAVEN. Cdhn.. 6 Day Street
• PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER. Mass., 22 CarEtad Street — Tel.: &W 8-2868
• HAMTRAMCK. Mich., 9350 Jos. Camp-.n — Tel.: TR 3-1666
• CLEVĖLANO. Ohlo. 2683 W, 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO. III., 2222 W. CMcaęo Avrnue. — Tel. B R 8-6966 
» SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutt-r St. c-t — Tel : Fl 6 1571

Tel.: OI 5-8808 
Tel.: FO 3-8569 
Tel.: MU 4-4619
Tel.: L O 2-1446

• VINELAND. N. J.. West Landi* Avenue. Greek Orthodex Bldf. 
Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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® sportas!
Apmąstymai po žaidynių Į

.'1
Dešimtųjų žaidynių vyrų | 

krepšinio baigminės rungtynės 
dar ir šiandien yra mūsų spor- j 
tinių sluoksnių pokalbio tema. . 
Na, ir žiūrovai gavo pamatyti 
reto lygio rungtynes, prilygs
tančias Amerikos kolegijų kla
sei.

Waterburio Gintaras, nauja
sis meisteris, daugiausiai rėmė- 

. si Kryžanausku, sunkiai užden
giamu,ir 6 pėdų 10 colių Slam- 
činsku. Brookdyno LAKbaig- 
mės runtgtynes pralaimėjo, 
prametė antrame kėlinyje apie 
10 baudų, o paskutinėse mi
nutėse net komandos variklis- 
Vyšnius pametė galvą. Davis I 
visai neformoje, o Kuryla už I 
baudas turėjo apleisti aikštę. I

Vyrų klasėje geriausiu žai- I 
diku laikytinas Kryžanauskas I 
(Waterburio Gintaras), kurį į- \ 
kandin sektų Slamčinskas (Wa- 
terburis), Kilbauskas (Brookly- 
no LAK) ir Varnas (Chicagos 
Neris). Jaunių grupėje sunkiau 
ką nors iškelti. Naujasis meis
teris Worcesterio Vytis turi ge
rą .ketvertuką — Grabauskas, 
Matusaitis, Mockus, Žičkus; at
sarginiai silpnesni. Geriausiai 
jaunių grupėje atrodė Motiejū
nas (Clevelando žaibas). Jo ko
mandos draugas Grigaliūnas 
per daug žaidžia publikos akiai; 
ir iš aikštės buvo išvarytas.

Moterų grupėje žaidimo kla
sė, palyginus su praėjusių lai
kų, nepakilo, o gal net kiek 
smuktelėjo. Veržlioji Žėkaitė 
(Toronto Vytis) labiausiai pažy
mėtina. Mergaičių klasėje — 
Uogintaitė (Toronto Aušra).

Jaunučių klasėje — Augis 
(Clevelando žaibas). Pagirtina 
Toronto Aušra, sugebėjusi išsta
tyti visose krepšinio grupėse 
savo atstovus.

Ąie&ta motel
Opposite St. Nicholas* Church

SPECIAL NOTICE TO OtJB MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOUC GROUPS WHO WHX BE SPENDING 80ME 
TIME IN THE NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - 
PENNSYLVANIA AREAS DUB1NG THE SPBING AND

MAGES - CATHOUC SUMMEE CAMPS - CATHOUC

— THE FOLLOWING HOTELS AND HOTELS HAVE 
SPLENDID REPUTATION FOR CLEANUNES8, COM- 
PLETE SERVICES & FRIENDLY HOMEUKE ATMOS-

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

REPUBLIC
Wine & Iiquor Store 
Union Are. Brooldyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2689 
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.

Telefonas: STagg 2-5938

PAUL’S RESTAURANT

MAGICIAN'S SERVICE CAUNTRY BOARD

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

• INSURANCE - REAL ĖST ATE

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Lietuviškų produktų:
A. Milukas,

PETRO LISAUSKO
krautuve

D. KUNSKAITĖ

Į Norite geros—meniškos fotografijos

I

DR. J- KAZICKAS jtetKia taurę sacnmat^ runyiyn.^ • Kuuia.i-
dos kapitonui K. Merkiui. Nuotr. V. Maželio.

CAMPBELL WE MAGICIAN 
Available For Shovvs 

at Schools, Ciubs. Churches and 
organizations. Transportation cost 
only. Limited offer. Contact: 
George Campbell, 235 Jackson St. 
Hempstead. L_I. N. Y. I V 3-0004

CARE FOR ELDERLY PEOPLE 
DURING THE DAY

in Physicians Residence in Queens 
Physician always in attendance 

Reasonable '
VI 7-7295

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Reikalingu 5 kambariu bu
tas 3 suaugusiam asmenim. Pa
geidaujama Woodhaven, Rich
mond Hill ar Jamaica rajonuo
se. Pasiūlyti telef.: GL 5-0288.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIM*

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Ėmė St, New Britain, Conn. 

TeL; BA 9-2242 — 9-9386
Aptarnauja NEW BRITAIN, VVATERBURY ir HARTFORD. Conn

CARVILLE'S MOTOR LODGE — 29 WINDSOR LODGE, WILSON, Conn. 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Considėration Given to Religious Groupes. 
JA 5-1461

ĖBB^TIOifMdfĖU — OceanCity,NewJersey.On N □'.StateHuy. 52, on 
the Ocean. New in ’58—large, luxuriously furn. air-cond. nns & suites, 
tile comb. batiis. free TV. patio, playground, sun deck. Restaurants near. 
Rates: $10 S; $15 D; $1 each add. person. Approved AAA and Duncan 
Hines. Phone Somers Pt_ 3220.

THE MILROY MOTEL in CatskiU, N.Y., on Rip Van Winkle Bridge, Ap- 
proach Rts #23, *6" mi. E. of 9-W Hwy.. 3 mi. E of N.Y. State Thruway Ex- 
it #21. Ultra modern, tile bath & showers., Cent. heat, air-cond., free TV, 
lounge. family suites. Special consideration to religious groupes. Rates: $8- 
$10 S; $10-$12D. R—Restjturant and Cocktail Lounge adj. Tel. Catskill #2.

SLEEPING GIANT MOTEL New Haven, Conn. (Hamden). 3400 Whitney 
Avė., Rt. 10. 2^2 mi. N. of Exit 61 Wilbur Cross & Merritt Pkwy. Opp. Sleep- 
ing Giant State Pk. New, lux. units with TV, phones, ceramic tile baths, 
centrai heat & air cond., 24-hr. service, comp. Continental Breakfast. Rates: 
S8S; $10-$12 D. Tel. ATvvater 8-2505.

PAINTED APRONS Port Jervis, New York. R.D. #2, mi. E. of town on 
U.S. 6. Inviting court with ą hospUable atmosphere. Comfortable units have 
shower baths, centrai heat & TV. Playground & pienie area. One mile to 
Catholic churoh. Rates: $5-$9S: $7-$14 D. Phone 4-9131.

KNOTTY PINE TOUROTEL in Reading-Lancaster, Penn. (Adamstown). 
U.S. 222 Hwy. l’/į mi. N. of Pa. Turnpike, Reading Interchange. Central 
heat, them. controlled. TV & phones all rooms, lobby; swim pool. Restaurant 
and cocktail bar adjoining. Lovver off season rates. Rates: $6-$12. Phone 

' Htstiey. 4-48OL-

VERY BEST IN HOTEL&MOTEL AOCOMMODATIONS.

FUNERAL HOME 
280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

I '

Tenneuee 4v«. Neor The Boardwalk 
Atiaatie City, N. J. — AT 4-4193

Accommodai ioni for 350 - Ultra modom units 
Insido corridon - Executiv» suiteš - Privalo 
terracas - Individuali/ controllod air condi* 
lioned and heated Ihroughout - Fre« T.V. «nd 
Hi-Fi in «v«ry room - Largo swimming pool 
with Sun deck and chaisa loungas - Elavator 
sarvica - Coffaa ihop and Drugstora . Ro- 
creation Room - Fraa covarad parking - Opan 
24 hours yaar round.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Dėkojame DARBININKU parėmusiems
O. Simins, Brooklyn, N. Y.

— 7 dol.
Mrs. Marmant, Center Rech, L
S. N.Y. — 6 dol.

Po 4 dol. — St. Sandanavičius,
Brooklyn, N.Y.; Pr. Kurmis, 
Weodhaven, N.Y.; Fr. Averka, 
So’ Boston, Mass.; A Katilius, 
Waterbury, Conn.;

Po 3 dol. — Pr. Narvydas,
visuomenei, savo pareigas atli- Brooklyn, N.Y.; J. Krasnis, Bel- 
ko. Atvykę svečiai sportininkai, Imore, N.Y. J. Vytuvis, Ozone S.
bent kai kurie, dideliame mies- pk. N.Y.; 3,5 dol. — O. Kadi- A. Vasil, Boston, Mass.; J. Tri-

dedant veikliajai New Yorko

City, N.Y.; A. Sutkus, Richmond 
Hill, N.Y.; M. Wentis,Roches
ter, N.Y.; K. Buragas, Woodha- 
ven, N.Y.; S. Bujanauskas, An- 
sonia, Conn.; Spauda, Waterbu- 
ry, Conn.; P. Povilaitis, Water- 
bury, Conn.; P. Ivaška, Eliza- 
beth, N.J.; A. Dubinskienė, Ke- 
arny\ NJ.;~ B. Venckienė, Ne- 
wark, N.J.; J. Žilionis, M. Ja- 
nulevičius, Cleveland, Ohio.;

Griežė, Dorchester, Mass.J

te vis dėlto pasiklydo. šiene, Brooklyn, N.Y.
Varžybos praėjo pusėtinai Po 2 dol.—J. šeštokas, Brook-

sklandžiai, jei neskaityti jau- lyn, N.Y.; A. Rozniekas, L. I. 
nių grupėje iškilusio protesto, ------:---------------------------------
dėl kurio diskvalifikuota Wa- žmonių, tikrai nejauku. Varžy- 
terburio Gintaro jaunių koman
da. Sprendimas buvo smarkiai 
pavėluotas, nes apvertė jaunių 
varžybas aukštyn kojom. Wor- 
cesterio Vytis po baigminių 
rungtynių turėjo dSr žaisti dve
jas rungtynes. Gerai, kad Vytis 
sutiko žaisti, ir laimėjo. Įdomu,

čys, Chicago, m.;
Po 13 dol. — V. česnavičius, 

Brooklyn, N. Y.; K. Gibbas, 
Scranton, Pa.

Po 1 dol. — J. Dailyda, V. 
Beganskas, Woodhaven, N. Y.;

G. Bartkus, Z. Grabnickas, 
Brooklyn, N.Y.; St. Trojanas, 
Maspeth, N. Y.;
Richmond Hill. N.Y.; Dr. V. 
Lelis, Rochester, N.Y.; A. Be- 

Amsterdam, N.Y.; B. 
Greenport, N.Y.;. J.

binis komitetas, beje, galėjo bū
ti stipresnio sąstato.

Abi Chicagos krepšinio eki
pos — Neris ir Lituanica — 
pasirodė silpniau negu tikėta
si. žaidikai atrodė nuvargę ir 
išsisėmę, o Neriai ypač trūko leckas,. 
ūgio ir svorio. Tad reikia su- Valiulis,

kaip būtų atrodžiusi kontrolės si rūpinti ir Pabaltiečių krepši- Barauskas, A. Baika, St. Grab- 
komisija, Worcesteriui atsisa
kius žaisti, o tam ji turėjo pa
grindą.

Sekmadienio rungtynės nusi
tęsė iki vėlumos, nes jaunieji 
sportininkai iš ryto pradėjo 
rungtynes visą valandą vėluo
dami. Dovanų Įteikimo vakaras 
pustuštėje; salėje dėl to atrodė 
labai neefektingai. Ateityje rei
kėtų pagaliau susiprasti ir do
vanas įteikti varžybų salėje po 
baigminių rungtynių, nes visi 
dalyviai sekmadienio vakare te
galvojo, kaip greičiau namo 
parsirasti. Įteikinėti dovanas, 
kai salėje daugiau dovanų nei

nio varžybom. Mūsų akimis, liauskas, E. Mačienė, K. Nevro- 
bent pirmasis penketukas tu
rėtų atrodyti taip: Varnas, Va
laitis, (išgijęs). Kryžanauskas, 
Slamčinskas, Kilbauskas. žino
ma, tik nugalėjus finansines 
kelionės išlaidas, nes kitaip teks 
remtis tik chidagiečiais.

Rengėjai, turbūt, patys pa
dėkos visiems aktyviai prisidė- 
jusiems prie šios šventės sėk
mingo pravedimo. Ir vėl visa 
našta krito ant aktyviosios New 
Yorko lietuviškos visuomenės 
dalies; likusioji dalis ir toliau 
liko pilkąja mase.

Atletas

Mielai V. JOCIENEI, jos dėdei

A t A

J. E. Vysk. VINCENTUI PADOLSKIUI

mirus, nuoširdžią* užuojautą reiškia

Inžinieriui KAROLIUI PREKERIUI

MIRUS, JO SEIMĄ IR ARTIMUOSIUS UŽJAUČIA

AMER. LIET. IN2. IR ARCH. SĄJUNGOS

NEW YORKO SK. VALDYBA IR NARIAI

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y.

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

L1QUOES — BEEB — WINES
SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring St., New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
RAYS UQU0R STORE

163-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Mt. Vernon St.
POplar 34110

Philadelphia 23, Pa.

nis, H. Wacheck, M. Varžins- 
kienė, — Boston, Mass.; A. 
Matijoška, Dorchester, Mass.; 
V. Kleiviėnė, E. Roman, A. Juk
nevičius, Brockton, Mass.; K. 
Vaičekauskas. Worchester Mass. 
G. Lapinskas. P. Jonikas. Dan- 
vers. Mass.; M. Palaima. Cam- 
bridge, Mass.; Kun. P. Juraitis, 
Athol, Mass.: V. Yankus, Hyde 
Park, Mass.; J. Duoba, Nor- 
wood, Mass.; A. Asevičius, K. 
Baltramaitis. V. Budrevičius, 
Elizabeth, N.J.; M. Mikolaitis, 
S. Merchantviile, N.J. S. Jatulis, 
Garwood, N.J.; J. Baužys Har- 
rison, N.J.; T. Yagella, Skil- 
Iman, N.J.; S. Vailikonis, Clif- 
fside; N.J.; A. Barčiauskas, M. 
Paškauskas, J. Peikus — Bal- 
timore, M. D.; R. Szimanouskas.
Danielson, Conn.; P. Levendaus- 
kas, Naugatuck, Conn.; M. Mar
tin, Trumbull, Conn.; Pręl. I. 
Albavičius, Cicero, m.; K. Buit
inis, E. St. Louis, Iii.

Iš Įvairių valstybių: A. Kal
vaitis, Hallowell, Me.; F. Klo
nius, Raymond, Wash.; A. Na- 

- Valinskas, Lorin, Ohio.; J. Stel
mokas, Media, Pa.

Savo aukomis parėmusiem 
lietuviškos spaudos darbą dė
kojame nuoširdžiai.

"Darb." Administracija.

CARROL FUNERAL HOME, Tnc.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Providence Street 

Worcester, Mass.
PL 4-1165PL 4-6757

DIRSA FUNERAL

S & G
buvusi

J. -MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L I T Y M E A T M A R K E T 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
Wė take all orders special price for VVeddings and Parties 

340 Grand-Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Stagg 2-4329

Joseph J. & Johanna H. Dirsa
51 PROVIDENCE STREET 

WORCESTER 4, M? SS.
PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3^65

portreto, šeimos, valkų, įvairių progų, 
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir f«ai> 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografija 
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti teL HYacint 7-4677
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r Čiurlionio ansamblis, kvie
čiamas Maironio šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto, atvyks
ta šį savaitgalį ir gegužės 21, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Brook- 
lyno Academy of Music, Opera 
House salėje, 30 Lafayette Avė., 
duos naują ir plačią lietuviškų 
dainų programą, išpildomą so
listų, moterų? vyru ir -mišraus 
choro, palydint kanklių muzika. 
Koncertui diriguoja Alfonsas 
Mikulskis. Po koncerto Apreiš
kimo parapijos salėje tėvų ko-„ 
mitetas rengia priėmimą an
samblio dalyviams. Koncerto ir 
šeštadieninės mokyklos sukak-

Bazaras. Ateinantį ketvirta
dienį, gegužės 19,-prasidės Ap
reiškimo parap. bazaras, kuris 
tęsis du savaitgalius ir baigsis 
gegužės 30 d. Kiekvieną vaka
rą bazaro aikštė atidaroma nuo 
7,00 vaL vakaro, o sekmadie
niais tuojau po gegužinių pa
maldų. Visi parapiečiai prašo
mi laimėjimo knygutes grąžin
ti iki gegužės 30 d. Pelnas pa
rapijos naudai.

NAUJI DARBININKO
SKAITYTOJAI

Darbininką šiomis dienomis

A. Shatas, Harrison, N.J., E. 
Karnėnas, Cleveland, Ohio, M. 
Palūnas, Cleveland, Ohio, J. 
Shulsk, Astoria, L.L, N.Y., P. 
Sakas, Glendale, N.Y.

ties proga tėvų komitetas iš- Darbininką užsakė kitiem: 
leidžia iliustruotą knygelę.
, Darbininko administracija, 

suorganizavusi ir pravedusi sėk
mingą ekskursiją į JAV sosti
nę Washingtoną. birželio 25- 
26 ruošia naują išvyką priešin
gon pusėn — į Howe Coverns 
prie Amsterdamo, N.Y., ir ,Į 
Niagarž Falls, Ontario. Kas dar 
nėra matęs gražiojo Niagaros 
krioklio, turės progos išvysti 
tą gamtos grožybę. Ekskursi
jai jau dabar galima užsirašy
ti Darbininko administracijoje Ch. “Šalteniui, Cedar“brovė, N. 
adresu: 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. arba skam
binti telefonu GL 5-7281.

Rinkliava Katalikę Caritas 
reikalams bus'daroma sekma
dieni. gegužės 22. visose Brook- 
lyno katalikų bažnyčiose. Su
rinktas aukas Amerikos epis
kopatas naudoja įvairiems lab
daros reikalams. Ir lietuviai

K. Būdvytis užsakė J. Gelgo- 
tai, abu iš Brooklyn, N.Y.; P. 
Martinkus, Jamaica Plain, Mass. 
— R. Leimonui, Little Silver, 
N.Y.; A. Arlickienė iš Maspeth, 
N.Y. — S. Jakubauskui, Toron
to, Ont.; A. Verbyla — KL 
Ramoškai, abu iš Richmond 

. Hill, N.Y-r A. Vįnčiūnas, Som- 
mervile, Mass. — J. Jasins
kiu!, Medford, Mass.; A. Apo- 
liauskas iš Brooklyn^-N.Y. —
A. Diskeniui, Paterson, N.J.;
B. šarkenis. Newark, NJ. —

4 r-e: - ■ ■.....  - .
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DRUSKON1E
HALL

Žaliuojančiuose ir žydinčiuose 
Catskill kalnuose

vasarvietė jau priima svečius 
savaitgaliams ir ilgesniam lai
kui. Priimami užsakymai Me- 
morial Day savaitgaliui ir va
saros sezonui. Rašyti:

Mrs. S. Kraunantis, Andes, N.Y.
Tel. Andes (Endis) N.Y. 2781

SOLIST VACLOVAS VERIKAITIS dainuoja Čiurlionio ansamblio 
koncerte gegužės 21 Academy of Music salėje Brooklyne.

- • -t

Prieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAšKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES

SOLISTE ALDONA STEMPU2IENE dainuoja Čiurlionio ansamblio kon
certe.

J.; S. Garbonienė — A. Zupko, 
abi iš Brooklyn, N.Y..

V. P r ižgintas iš Los Angeles 
surado 9 naujus skaitytojus.

Lituanistikos skyrius Ford hame kviečia registruotis
Lituanistikos skyrius Forha- prof. J. Brazaitį, prof. S. Sužiedė- kursijų į New Yorko muzėjus 

mo universitete šią vasarą .pra
dės ketvirtą semestrą. Tai vie
nintelis šiapus geležinės uždan
gos universitetas, kuriame dės-: 
tomos visos šakos: lietuvių kal
ba, literatūra, tautosaka, istori
ja ir k. Už visus dalykus duo
dami kreditai.

Šiai vasarai vadovybė pasi
ryžusi kviesti šiuos dėstytojus: 
prof. A. Salį, prof. A. Senną,

Hartford. Conn.

yra nemaža paramos gavę iš I
Katalikų Caritas.

*r.r ■ Kun. V. Dabušis, Darbininko
redaktorius ir Ateitininkų Fe
deracijos generolas sekretbHiiš,

' '' išvyko Į Torontą dalyvauti Ka
nados ateitininkų jubilėjinėj 1
šventėj gegužės 15. Grįžta ge

- 7 gužės 16. pirmadieni.
Dr. Lionė Giedraitienė nuo

balandžio pabaigos dirba Idle- i
v,i!d Airport Medicinos Centre.

- Daktarės šeima tebegyvena 1

Vytautas Valaitis, Newsweek 
žurnalo fotografas, buvo išvy
kęs Į skandinavų kraštus — 
Daniją, Norvegiją ir Švediją, 
kur fotografavo tų kraštų prin
ceses. Tai pirmas lietuvis fo
tografas, kuris lankėsi tų kraštų 
karalių rūmuose. Plačiau apie jo 
kelionės įspūdžius parašysime 
kitame numeryje.

Lietuviu Sporto Klubo pikni
kas šiemet bus birželio 26.

A. A. Leonės LUKASEVICIENES paminklas šv. Karolio 
kapuose. Prie paminklo — velionės vyras dr. H. Lukasevi- 
člus. šio paminklo pašventinimas įvyks gegužės 21.

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera- . 
tą arba užsisakyti naujai.

ROM
ZIWIOS_ .11^ gSu apsigyvenimu jokio var

go neturėsite. Jei pritrūks vie
tų universiteto 
se, apsigyvensite 
vačiai.

Užsiregistruoti 
kalinga iki š. m.

Šiai pirmajai registracijai pa
kanka jūsų laiško ir paprasto 
pasižadėjimo studijuoti. Gavę 
jūsų laišką, tuoj pasiųsime jum 
specialius formuliarus. Mokslo 
pradžia. liepos 5, pabaiga, rug
pjūčio 15.

Rašykite:

bendrabučiuo- 
čia pat pri-

būtinai 
birželio

rei-

į Šv. Petro parapinės mokyk
los mokiniai mokslą baigia bir
želio 9. Bus mokyklą baigusių
jų atsisveikinimas su mokykla 
ir numatoma išvyka Į VVashing- 
toną.

Lituanistinė mokykla, vei
kianti parapinės mokyklos pa
talpose, savo mokslo metus bai
gia birželio 11. Tėvų komitetas 
ruošia mokslo metų užbaigtu- 
ves, į kurias nori sukviesti dau
giau lietuvių visuomenės:

The Lithuanian Pabaltiečię koncertų serijo-

.F Ų N Ę R A L .11 O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC
•

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

IĮ.- prof Z- Ivinskį, prof. J. Pu- ir gražias New Yorko apylinkes, 
žiną. prof. V. Maciūną, dr. K. 
Ostrauską, lėkt. S. Barzduką, 
dr. V. Sruogienę, lėkt. L. Dam- 
briūną, prof. A. Kučą, prof. A. 
Šapoką, lėkt. Pr. Naujokaitį, 
prof. A. šlepetytę, prof. A. Va- 
sį.

šias studijas Fordhame su
tiko globoti Lietuvių Bendruo
menė ir mūsų geradariai — 
Neries bendrovės direktoriai 
dr. J. Kazickas ir dr. J. Valiū
nas. Studentai mokės tik re
gistracijos mokestį, o už moks
lą sutiko mokėti mūsų minėti 
geradariai.

Tačiau universitetas yra pa- Program, Fordham University, je ateinantį rudenį numatoma 
statęs mums griežtas sąlygas: New York 58, N.Y. Telefonas iš lietuvių kviesti sol. Pruden- 
studentę skaičius turi būti ne- FOrdham 7-5400 Ext. 218. ciją BiČkienę. Koncertas nu- 
mažesnis 25. T cj matomas gruodžio 2. Šiuo me-

Nejaugi neątsiras tiek stu- Lituanfštikos Skyriaus Direk- *u p™denc’Ja Bičkiene 
dentų, norinčių giliau pažinti torius daug kur Amerikoj dainuoja
mūsų' tautines vertybes. Ne- ------------- -- su s’m^onij°s orkestru.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21. N. Y.
(Forest Parkway stotis* 
Tel. HIckory 1-5220 

Rez. JAmaica 6-7272

7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Since 1889
OUR ONLY SfORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Weddinqs & Funerals 
our specia'ty

Anywhere

jaugi studentas negalės paau- Išnuomojamas kambarys vie- Krikštai. Gegužės 1 d. šv. 
koti šiam kilniam tautos rei- nam ar dviem asmenim. Gali- Petro par. bažnyčioje pakrikšty- 
kalui nei vienos vasaros! Mes ma naudotis virtuve. Adresas: ti: Juozo Balakonio ir Elzbie- 
neabejojame, mūsų jaunimo 414 So. 5th St., Brooklyn 11, tos Chase - Balakonienės duk- 
tautiniu susipratimu ir mano- N.Y., trečiame aukšte. Savinin- tė Doris ir Marijos vardais. Tė

vai gyvena 204 E St. Stanislo
vo Yelmoko ir Anelės Masonis- 
Yelmokienės sūnus Morkaus ir 
Edvardo vardais. Tėvai gyvena 
952 E. Broadway.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Marijona Kartavičienė (gegu
žės 5) 71 m. Velionė gyveno 
4050 Washington St., Roslinda- 
le, Mass. Nuliūdime paliko du 
sūnus ir dukterį. Palaidota šv. 
Benedikto kapinėse.

Viktoras Kazlauskas (gegužės 
7) 79 m. Velionis gyveno 72 
Sumner St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko dukterį, sūnų 
ir seserį. Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.

me vasaros metu turėti ne 25, kė Mrs. E. Dome, 
o dvigubai didesnį skaičių.

- Senesnieji turėtų suprasti to 
reikalo svarbumą ir raginti jau
nimą Įsijungti Į šias studijas. 
Deja, iki šio laiko turime įsi
registravusius tik 9 studentus.

Pagalvok, jaunuoli, kad savo 
pasyvumu, neįsijungdamas į 
šias studijas, skriaudi na tik

Med. ir Dantę Gydytoję Drau --------- pats save, bet ir užtrenki du-
gijos ruošia gegužinę birželio Kambariai išnuomojami ai- ris tiems savo draugams, ku- 
19 d. Belmont parke, arti Bay- skiriems asmenims. Yra du kam rie norėtę studijuoti. Apsispręsk A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
shore, L.L, prie ežero. Gydyto- bariai po 12 doL į sąvaitę ir skubiai. Laukiame tavo atsaky- r 
jai yra kviečiami gausiai daly- vienas — 17 dol. Visi kam- mo. ' • ,
vauti kartu su šeimomis ir sve- bariai atskiri. Galima naudotis šalia studijų vasaros metu

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

LAIKRODININKAS

L A S K A S. FLOWERS
" F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROAD 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EKergreen 4-8859

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS)

N. Jasiukynaitės tapybos kū- čiais. Dalyviai bus vaišinami virtuve ir šaldytuvų. Teirautis lituanistikos studentai jaukiai i
rinių paroda įvyksta nuo ge- karšta kopūstine ir kitkuo. Pra- telef.: HIckory 1-5041 arba už- praleidžia 6 savaites lietuviš-
gužęs 16 iki gegužės 30 West šoma iš anksto pranešti daly- eiti pasižiūrėti bet kuriuo lai- koje aplinkoje. Nenuobodžiau-
Side Savings Bank salėje, 390 vių skaičių dr. 'E. Mekienei — ku, 87-28 97 St. Woodhaven, sime ir šią vasarą, šiais me- S?
6 Avė., N.Y.C. tel. VA 1-8435. N.Y. tais numatome visa eilę eks- 1

Auksas, Sidabras, Deimantai i; 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET » 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318 ;J

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel Vlrginia 7-4499

mauni
Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph’Garszva

4VA«

L B. SHALINS

CSrei

F U N E R A L HOME 
M P BALLAS — Dir-'ctr.rtus 
AI.B BALTRŪNAS BALTON 

— Ro'.kalų VVd’-jas 

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

20-TIES METŲ SUKAKTUVININKO, REPREZENTA
VUSIO LIETUVIŲ DAINĄ ĮVAIRIUOSE PASAULIO 
KRAŠTUOSE IR VISUOSE DIDESNIUOSE ŠIAURĖS

AMERIKOS MIESTUOSE,

Lietuvių Tautinio Meno Ansamblio

KONCERTAS
GEGUŽES 21 D„ 7 VAL 30 MIN

ACADEMY OF MUSIC. OPERA HOUSE SALĖJE
30 LAFAYETTE AVĖ., BROOKLYN 17, N. Y.

PROGRAMOJE—charakteringos lietuvių liaudies ir kom-
pozitorių dainos, išpildomos sofisto, mo
terų, vyru ir mišraus choru, palydint 
lietuviu liaudies instrumentams."

Bilietus galima įsigyti per Mokyklos administraciją; 
P. J. Ginkaus krautuvėj, 495 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.; 
Heaven Realty (J. Andriušis) įstaigoje, 87-09 Jamaica 
Avė., Woodhaven; “Darbininko” ir “Vienybės” administra
cijose ir pas: P. Leveckienę—-89-01 102nd St. Richmond 
HiD 18, N.Y., tekt VI 5-8115; P. Dičpinigaitenę—85^1 
Forest Parinray, Woodhaven 21, N. Y., te’ef. VI 9-0193; 
P. Vasiliauską—149 Starr Street, Brooklyn 37, N. Y., telef.
GL 6-4591. — — — Bilietų kainos nuo $1.50 iki $400-

MAIRONIO MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

Ar

k

Tt

PLANAS, kaip nuvažiuoti j Čiurlionio koncertu.

- Jalinskas 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

81-02 JAMAICA AVĖ. 
<pru Forcst P»rkwi»v StaUon* 

WOOOHAVEN. n. y.
Sutriktnrh usrb’ngsn Inidotuvra 
Koplyčia nemokamai v 
nvcato dalyse; veikia wnt:l.


