
Amerika pasiuntė naujos planus derybom, Sovietai derybas nutraukė (?)

KONGO,

Pakistano prezidentas Moha- 
mmed Ayub Khan birželio 25 
pareiškė, kad Pakistanas pra
deda abejoti, ar Amerika ap
gins sąjungininkus nuo agresi-

LIETUVIS, KIAUŠINIS 
IR BOBROVNIKOVAS

PREZIDENT.
wer išvyksta ii Havąjų namo'.

jos,. Neabejoja, kad Amerika 
yra tam pakankamai stipri, bet 
abejoja, ar Amerikos vyriau
sybinė mašina yra pakankamai 
lanksti, kad laiku atsakytų j 
agresiją, “čia yra didžiausias 
pavojus laisvajam pasauliui”, 
pareiškė prezidentas.

HAVATO IKEOA. 61; numatomas 
vietoj Kichi Japonijos min. pirmi
ninkas.

Austrijos katalikai 
prieš Chruščiovą

Austriją lanko nuo liepos 1 
iki 8 Chruščiovas. Vyskupai ir 
katalikų spauda ragino boiko
tuoti Chruščiovą ir sustiprinti 
maldas už jo pavergtus kraštus. 
Valdžia išleido atsišaukimą, kad 
Austrija pagerbtų Chruščiovą.

de Gasperi, tiroliečiam 
buvo pažadėta pilna autonomi
ja įstatymų leidimo ir vykdy
mo srityje. Dabar Italijos vy
riausybė tą autonomiją paneigu 
si ir tiroliečius padariusi ant
ros rūšies piliečiais.

Austrija rengėsi skundą į- 
teikti Jungtinėm Tautom. Bet 
Amerika, Anglija, Prancūzija 
nepatarusios.

GEN. DUOGLAS 
RAS, pasipriešinęs 
nistų invazijai, 
peratoriaus atsi 
juosta.

Ženevoje su nauju kontrpro- žiaus — toftšngfs koegristen- 
jcktu dėl nusiginklavimo. _

Chruščiovas, sustiprinęs sa
vo autoritetą, pasmerkęs iš nau
jo “lunatikus”, kurie mano, kad 
karas tarp komunistinio pasau
lio ir kapitalistinio neišvengia
mas, pasmerkęs tokiu būdu So
vietuose esančius griežtosios po
litikos šalininkus, o taip pat 
komunistinės Kinijos karingą
ją politiką, parsivežė savo po
litikai satelitų pritarimą.

Senato komisija pasmerkė vy
riausybės užsienių politiką, ta
čiau nenurodė, kokia ji turėtų 
būti. Apgailestavimas, kad dėl 
U-2 lėktuvo negalėjo Įvykti vir
šūnių konferencija, netiesiogiai 
parodo, kad senato komisija 
nieko geresnio nesurado, kaip 
pasitikėti viršūnių konferenci
jos vaisiais. Chruščiovas nesu
rado taip pat naujos politikos. 
Tačiau Rumunijoje jis pakarto
jo grįžimą prie tos pačios po
litikos, kurią jis vedė iki Pary-

Aštriai kritikuodamas Ame
riką įr Eisenhowerį, o pagirdo
mas Macmillana ir de Gaulle, 
kad jie esą rodę supratimo pa
dėčiai, Chruščiovas stpriau pa
rodo savo tiktą siekimą, į ku
rį eina koegzistencijos ir nusi
ginklavimo metodais — izoliuo
ti galimai stipriau Ameriką.

Sovietai šitai propagandai jau 
rengiasi. Sovietų delegacijos 
pirmininkas Zorinas jau aštriai 
kritikavo vakariečius, kad jie 
daugiau laiko išleidžia beside
rėdami tarp savęs, negu va
karų — rytų derybom; grasino, 
kad Maskvos kantrybė baigias 
ir kad jie nesutiks atidėlioti 
neribotam laikui.

Rengiama atmosfera nutrauk
ti derybas Ženevoje ir perkel
ti propagandą Į Jungtines Tau

Ženevoje tarptautinė juristų 
komisija apkaltino Kinijos ko
munistus. kad jie persekioja ir 
naikina Tibeto tikėjimą. — Ku
boje yra atgabenti 1,000 kom. 
Kinijos agentų. — Prezidento 
Etsenhowerio nacionalinėje Ki
nijoje lankymosi proga komu
nistinė Kinija paleido į nacio
nalinės Kinijos salas viso 174, 
000 šūvių. — Chruščiovas lan
kysis Kuboje rugpjūčio mėn., 
laukia, kad jį kviestų dar Bar- 
zilija ir Argentina.

Korėjos karo pradžios birže
lio 25 suėjo dešimtmetis. Ta 
proga šiaurės Korėja pareika
lavo, kad iš pietų Korėjos pa
sitrauktų Amerikos kariuomenė 
ir kad galėtų įvykti Korėjos 
“susivienijimas”. O Amerikos 
kariuomenės Korėjoje genero
las, kuris pasirašė 1953 paliau
bas, paskelbė, kad paliaubų su
sitarimą Korėjos komunistai su
laužė jau 380 kartų sausumoj 
ir 79 kartus ore; komunisti
nės Korėjos šnipų pietų Ko
rėjoje sugauta ir nuteista 1,600.

Sovietai birželio 24 surengė 
demobilizuojamų dalinių para
dą, norėdami parodyti, kad jie 
jau vykdo Chruščiovo pažadą 
sausio mėn. — paleisti atsar- 
gon 1,200,000 kariuomenės. Už
sienio korespondentus nusiga
beno į vienos tokios tankų di
vizijos demobilizavimą.* Aiškino, 
kad tos divizijos atleidžiamų 
karininkų 40 proc. išvyks į Si
birą civiliniam darbam. Ap
saugos ministeris Malinovskis 
buvo pareiškęs, kad karininkų 
viso bus paleista iš kariuome
nės 250,000.

MAcARTHU-
Korėjos komu- 

su Japonijos im- 
pagerbšmo

Italija birželio 25 pasiūlė pirm. 
Austrijai perduoti tarptauti
niam teismui pietų Tirolio by
lą. Trentino ir Balzaro provin
cijose gyvena 220,000 vokiš
kai kalbančių tiroliečių. Aus
trija aiškina, kad 1946 Austri
jos susitarimu su Italijos min.

Vienos dienos skirtumas! 
Jungtinių Tautų charta birželio 
26, Korėjos komunistų agresi
ja birželio 25. Nuo tos agresijos 
pradžios jau 10 metų. Ji baig
ta paliaubom 1953 liepos 27. 
Bet nei Korėja nuo to laiko ne
sujungta. nei Amerika negalė
jo savo Įgulų atitraukti.

Priežastis? Sunkiai supranta
mas prezidento Trumano spren
dimas 1951 liepos 10, kai jis 
atšaukė gen. MacArthurą. At
šaukė dėl to, kad generolas no
rėjo užpuolikus iš Kinijos per
sekioti už Yalu upės. Priešas 
paliktas, kad virstų po dešim
ties metų grėsme jau ne tik Ko
rėjai.

tuo metu," kaijįs kalbėjo Ru
munijoje, Sovietuose buvo de
monstruojama, Itaip tariamai 
vykdomas Chruščiovo pažadas 
paleisti į atsargą 1,200,000 ka
riuomenės. Taidaro tam, kad 
artimiausiu taiku’ galėtų pradė
ti propagandą prieš Ameriką 
dėl nusigirklavitoo “sabotažo”.

Tačiau Chruščiovas labiau pa
ryškino savo politikos abidvi

Naujas sprogimas Kuboje
Kubos sostinės uoste birže

lio 26 sprogo amunicija. Vie
nas užmuštas, 50 sužeistų. Se
nu įpratimu Kubos komunistai 
kaltins vėl Ameriką.

VENEZUELOJ ATENTATAS
Venezueloje birželio 24 bu

vo padėta bomba prezidentui 
Betancourt susprogdinti. Pre
zidentas buvo tik lengvai su
žeistas ir po trijų savaičių iš
eis iš ligoninės. Bet buvo už
muštas vienas generolas, poli
cininkas ir. šeši stipriai sužeis
ti Tuo tarpu tik spėliojama, 
kas pasikėsino. Kaltininkų ieš
koma kitose valstybėse.

NEAIŠKU DAR 
LIGI ŠIO!

šiemet derybos dėl nusi
ginklavimo Ženevoje eina nuo 
sausio 7.

Paskutinė žinia: Zorinas nu
traukė.

Prezidentą* Eisenhoweris bir
želio 26 grįžo iš kelionės po 
Tolimuosius Rytus, i kur buvo 
išvykęs birželio 11. Dieną pas
kiau grižo ir Nikita Chruščio
vas iš kelionės Į Rumuniją, kur 
praleido visą savaitę partijos 
kongrese ir pasitarimuose su 
satelitais.

Grįžusio Eisenhowerio Wa- 
shingtone laukė senato užsiė
mę komisijos priimtas pasmer
kimas jo vyriausybei dėl U-2 
lėktuvo politikos ir Paryžiaus 
konferencijos. Laukė taip pat 
sąjungininkę Anglijos, Prancūt 
žijos, Italijos ir Kanados spau
dimas, kad Amerika pasirodytu

Amerika vis dar nori tikrin
tis, ar Maskva nori nusiginkla
vimo, ar tik propagandos.

Amerikos vyriausybė nutarė 
eiti Ženevoje su naujais pasiū
lymais dėl atominių bandymų 
uždraudimo. Derybos ten eina 
tarp trijų valstybių — Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų. Eina 
jau 20 mėnesių. Dabar Ame
rikos vyriausybė nutarė dar kai 
kuriuos savo siūlymo klausi
mus patikslinti, pvz. bandymų 
moratoriumą pratęsti. Tais siū
lymais norinti patikrinti, ar So
vietai tikrai nori atominius ban
dymus sustabdyti, ar tik sie
kia, kad jų , nevykdytų Ame
rika. (Tas paaiškinimas yra 
keisčiausias — per tiek laiko 
dar yra vyriausybėj žmonių, ku
riem tai neaišku!).

puses: taikingumo propagandą,
O iš> kitos *pusės — grasinimą . jis buvo beužsidegąs. Pageida- 
Vakaram. Dabar riet daugiaū" vo? kad Jungtinės -Tautos -toli—= 
grasina, nei anksčiau. * tnesnei veiklai turėtu policijos

i®94-
Tai Įstaigai pagerbti reikia 

pripažinti, kad jos tikslas (iš
laikyti pasaulio taiką) yra gra
žus, chartos principai gražūs. 
Tačiau per 15 metų ta Įstaiga 
vertėsi tik žodžių skelbimu. Ten 
kur buvo kas realiai padaryta, 
užbėgta karui už akių ar agre
sija sustabdyta, atliko ne Jung
tinės Tautos, bet Jungtinės 
Valstybės.

Tebuvo tik Jungtinių Tautų 
firma. Korėjos kare 95 proc. 
visos naštos nešė Amerika, o 
Jungtinių Tautų narys ir vie
nas iš Jungtinių Tautų steigė
jų — Sovietų Sąjunga rėmė 
agresorių priešingai, nei Jung
tinių Tautų buvo nutarta.

Jungtinės Tautos , pasirodė 
silpnesnis organas nei po pir
mojo pasaulinio karo susikūru
si Tautų Sąjunga. Tautų Sąjun
ga drįso 1939 bent išmesti iš 
savo narių agresorių, kai jis už
puolė Suomiją. Jungtinės Tau
tos nė to nedrįso. «

Neveiklumo, anemijos priežas 
tis paprasta — tarp jos steigė
ju buvo Sovietinis agresorius, 
kuris visai nesistengė vykdyti 
Jungtinių Tautų skelbiamų prin 
cipų, o savo Įtaką šioje Įstai
goje apsidraudė veto teise. 
Jungtinės Tautės nuo 46 vals
tybių. padidėjo iki 82, bet pri
imdamos Afrikos naujas vals
tybes jos neįsileidžia ne tik 
Ispanijos, bet ir Vokietijos. Tai 
tik Jungtinių Tautų parodija. 
Savo viduje, administracijoje, 
Jungtinės Tautos turi tiek in
filtruotų agentų, kad jie suor
ganizavo ne tik Bang - Jenson

Alžiro sukilėliai birželio 25 
atsiuntė pirmuosius tris atsto
vus paruošti derybų su Pran
cūzijos vyriausybe. Jei pirmie
ji pasitarimai bus sėkmingi, tai 
Alžiro laikinoji vyriausybė pa
sirodys Prancūzijoje dar šią sa
vaitę. Tai rimtos pastangos baig
ti Alžiro karą, kuris truko jau 
5 metus ir arti 8 mėnesių.

Prancūzijos vyriausybė ėmė
si visų saugumo priemonių, kad 
nebūtų demonstracijų nė pro
vokacijų. Uždraudė mitingus, 
sudarė sąrašus asmenų, kurie 
neleidžiami vykti Į Alžirą. Tarp 
tų asmenų yra ir artimiausi 
de Gaulle kovos draugai, buv. 
rezistencijos vadas ir min. pir
mininkas Bidault. prieš porą 
metų de Gaulle kėlęs į prezi
dentus jo ministeris Soustelle.

Griežta direktyva 
studijuojentiem

St. Louis arkivyskupas Josep 
E. Ritter paskelbė direktyvą, 
kad katalikai, kurie nori mo
kytis nekatalikų laikomoje ko
legijoje, universitete, turi gau-

AP pranešė, kad Niagara 
Falls, Kanadoje, birželio 24 lan
kėsi “geros valios” vizito Mask
vos miesto vykdomojo komite
to pirmininkas Nikolai Bobrov- 
nikov. Jo sutikime pro polici
ninkų eiles prasiveržęs vienas 
asmuo ir paleidęs žalią kiauši
nį. Kiaušinis kliuvęs Bobrov- 
nikovui į sprandą tuo metu, 
kai jis pozavo fotografam. Poli
cija pasikėsintoją sugavo ir 
skelbė, kad tai buvo pabėgėlis 
lietuvis Gediminas Janušonis, 
20 metų.

(Nepritariam tokios rūšies 
smurtui. Tačiau Maskva, jei tai
kytų vienodą mastą sau ir ki
tiem. turėtų tokį smurtą Niaga
ra Falls pagirti, nes ji labai 
gyrė smurtą Japonijos sostinė 
je prieš Amerikos prezidentą).

išmetimą iŠ tos Įstaigos, bet 
greičiausiai ir jo nužudymą.

Tos įstaigos 15 metų idėją 
ir jos- vykdymą minint, tenka 
pakartoti palyginimą apie ge
ros sėklos sėjėją ir žmogaus 
“neprietelį”, kuris pasėjo rau
gių žmonėms beimegaui.

Maskva, nelaukdama Vakarę siūlymo, 
nusiginklavimo konferenciją nutraukė?

CASTRO EINA PIRMYN
Kubos Castro birželio 25 3 

valandų radijo kalboje paskel
bė, kad Amerikos piliečių tur
tą ir toliau konfiskuos. To tur
to esą už 800 milijonų. Juo 
lengvai padengs nuostolius, kai 
Amerika nepirks Kubos cuk
raus.

MEKSIKA BAIMINĄS 
NAUJOS REVOLIUCIJOS B Meksikos vyriausybė viešai 

> prabilo apie pastangas iš šalies
surengti Meksikoje perversmą. 
Iš svetimos valstybės skatina- 

. mi ir remiami komunistai sten-
B giasi insifiltruoti į darbininkų 

ir organzacijas. Pa-
pakistano PftcziDtNTAS phę taip pat daug nelegalių ti specialų savo dvasinės vy 

NotomenMl Apl* Khan ginklų:

PABĖGĖLIŲ METAI BAIGIAS
1 Pabėgėlių, metai, kuriuos bu
vo paskelbusios Jungtinės Tau
tos, ketvirtadienį baigias. Me
tai buvo skirti sumobilizuoti di
desnei sumai, kuri padėtų pa
stoviai įkurdinti pabėgėlius iš 
Europos, Arijos,' vidurinių ry
tų. Sakoma, kad metų propa
ganda davusi geresnius vaisius, 
nei buvo tikėtasi. Surinkta 45 
mil., kurių 20 mil. atėjo iš A- 
menkos. Sovietai nei satelitai 
nieku neprisidėjo. Ne
bent tik tuo, kad jie tais me
tais padidino politinių pabėgė
lių skaičių (Tibetas).

Amerikos nusiginklavimo de
legacijos pirmininkas Eaton po 
pasitarimo su vyriausybe išvy
ko į Ženevą su naujais pasiū
lymais. Tų pasiūlymų reikala
vo sąjungininkai kaip kontr- 
puolimo Sovietų planui.

Naujas pasiūlymas yra tik 
dalis to, ką Amerika buvo pa
siūliusi š. m. kovo 16 ir kurį 
Sovietai atmetė. Aname Ame
rikos siūlyme nusiginkluoti pa
laipsniui dabar sustojama la
biausiai prie Prancūzijos min
ties — uždrausti pabūklus ato
minėm bombom gabenti: , rake
tas ir tolimojo skridimo lėktu
vus; registruoti raketų paleidi
mo bazes; laikyti Amerikos ra
ketų bazėse sovietinius inspek
torius, sovietinėse bazėse vaka
ru inspektorius.

Su tokiais siūlymais išvyko 
Eaton atgal. Pirma dėl jų tu
rės susitarti su sąjungininkais, 
o tik paskiau pateikti Sovietam. 
Iš anksto vakariečiai tiki, kad 
ir šitas projektas nebus Sovie
tam pramtinas. Bet ir jis yra 
rengiamas daugiau kaip propa
gandinis atsakymas į Sovietų 
laukiamą garsinimą, kad vaka
rai nedaro jokių nuolaidų, tai
gi nenori nusiginkluoti.

Indijos “neutralusis” minis
teris pirmininkas Nehru pasi
skelbė remiąs Sovietų nusigink
lavimo planą su barių panaiki
nimu.— Turkijos karinė val
džia, kurioje yra 38 karininkai, 
pasiskelbė, kad netrukus darys 
rinkimus, o buv. min. pirm. 
Menderes laiko kalėjime saloj.
— Izraelis patenkintas Saugu
mo Tarybos nutarimu, kuris 
nereikalauja Eichmaną grąžinti, 
o darydami jam teismą; žydai 
turės progą atnaujinti visą žy
dų katastrofos istoriją. Tarp
tautinės Darbo Organizacijos 
vykdomojo organo pirmininku 
išrinktas George Cabot Lodge, 
32 metų. Henri Cabot Lodge 
sūnus. — Egipto Nenori* pa
siskelbė rėmiąs Sovietų nusi
ginklavimo planą. — Paname- 
i« muitinė patikrino ir suėmė 
iš Kubos atgabentą komunis
tinę ir sovietinę propagandą, 
kuri buvo gabenama įvairiom 
lotynų Amerikos valstybėm, o 
labiausiai jaunimo kongresui.
— Senatorių grupė su Kari S. 
Mundt ir Hugh Scott prieky
je. resp., pasiūlė sudaryti komi
siją kovai su nepadoria litera
tūra.

Haity Trumanas birželio 26 
San Francisco pasakė kalbą 

U £XUTU J“®?1“1®® Tautom pagerbti.
T“ *>uvo lygi® 15 meto nuo 
tos dienos, kada Amerikos pre
zidentas Trumanas kalba užbai
gė Jungtinių Tautų pirma sęsi- 
ją įr kada buvo paske.bta Jung
tinių Tautų charta.

Trumanas dabar aiškino, kad 
Jungtinės Tautos per savo gy
vavimą sugebėjo pašalinti karo 
grėsmę ar karą užgesinti, kur
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hlogreLabaštikes priminti 
birželio trėmimų (tiesom ir so
vietinės okupacijos 20 metų 
sukakčiai

Riksmas. Ingė liko gulėti nu
trenkta j šalį, Fiat dingo ne
palikęs jokio ženklo. Pora pra
eivių pribėgo, iškvietė polici-

OR. DOMAS JASAITIS, Nuotrauka Tampa Tribūne.

Straipsnis parašytas minėto 
laikraščio redakcijos naaio Art 
Snūth. Parašytas iš pasikalbė
jimo su dr. Domu Jasaičiu. 
Iliustruotas jo nuotraukom, Si
lūro maldaknygės “Marija, gel
bėto mus” dviejų puslapių lie
tuvišku tekstu su anglišku ver
timu ir tos maldaknygės ang
liško leidimo viršeliu (Spygliuo
tą tvora). Pridėtas Baltijos re- 
gijono žemėlapis. Straipsnis ei
na puslapyje pagrindiniu, už-

Atvykusiam agentui ji išpa
sakojo, kas buvo nutikę prieš ' j°> kad kažkas iš automobilio 

nori ją pasekti. Sunerimusi ji 
skubėjo namo. Pro akis prabė
go visi tą dieną pergyventi į-

Sįnut An< * posaloB, 
kad jis neatsisakys šuipiBėjmio 
net, jefga reiktų atsisakyti In
gės Bergtaad.

švedų kontržvalgybos agentą 
telefono skambutis prižadino 
prieš šeštą ryto. Skambino In
gė. Ji nebegalėjo ilgiui nurim-

spūdžiai — pasikalbėjimas su 
Anderssonu, pasikalbėjimas su 
agentu, tas keistas klausimas, 
ar jai nereikalinga apsauga. Ir 
Ingės nervai neišlaikė — ji pa
sileido namo tekina. Buvo tik 
keletas namų nuo jos gyvena
mosios vietos. Beliko tik per
šokti sker&Ugatels. Ir kai ji 
tekina lekftsF'par gatvę, vėl 
išniręs tamsiai pilkas aufomo-

jums Udmtagų mokslo metų 
ar malonių atostogų. Tegul Die
vas visur visus jus laimina: ir 
mokyklose ir atostogose.

Jūs augate tokiom sąlygom, 
kad sutinkate žmonių visokių 
rasių, visokios tautinės kilmės, 
visokios kultūros. Kai ateityje 
keliausite pasaulyje, tai paste
bėsite, kad yra labai didelio 
skirtumo tautų ir valstybių ge
rovėje ir kultūroje. Pastebėsi
te ir tai, kad žemiškos gero
vės ir dvasinės kultūros laips
nis nesutampa su gamtos 
turtingumu ir išgyventų lais
vės metų skaičiumi. Nelai
kykite tuščiu pagyrimu Lietu
vai posakio, kad ji per 20 me
tų laisvės pasiekė daugiau pa
žangos, negu daugelis valstybių 
per 150 ir daugiau laisvės me-

"Amorildočiai golbsti tikrai. 
Bet šioji cfidolė problema šian
dien tebėra vb dar svetima 
plačiom masėm ... Mūšy tra- 
gęcKja tunėty būti įspėjimas 
tiem, kurie dar yra laisvi".

Manoma, kad Tampos visuo
menė buvo šiuo pasikalbėjimu 
gerai įspėta ir paurforamota. 
Padėka priklauso "The Tampa

Ką pakilo agentas išeiti, prie 
durų staiga stabtelėjo, ir pa
galvojęs tarė: “Dar vienas, rei
kalas, pantie Berglund. Anders- 
soaas ar kitas šnipų tinklo na
rys gtii pamanyti, kad tamsta 
juos išduoti. Ar tamsis norė-

eilėraščius, o ir naujų parašy
ti kalbantiems chorams 3-4 as
menims, mūsų dailininkų pa
veikslus kreidiniame popieryje, 
etc. Vienu žodžiu, išleisti re- 
presentaciniai, bet kartu taip, 
kad lengvai galima būtų prak
tikoje naudotis. Pridėti bent 
kokias 5-6 paskaitas apie šv. 
Kazimierą, kaip pvz. A. Macei
nos, kun. St. Ylos ir kitų.

skelbėjų. Jums verta atsimin- lų.
ti, kad toji lietuvių karta tik Dievas telaimina jūsų jau- 
Amerikoje yra išauginusi apie nystę, švč. Marija tegloboja 
700 kunigų, virš 2,000 seselių jūsų nekaltumą, šv. Kazūnie- 
vienuolių. Kai kurie iš jų dar- ras tebūna jums vadu ir įkvė- 
buojasi ttii už Amerikos; yra pėju jūsų laukiančiose gyveni-

DARBINIMKO metinis pikni
kas bus rugpjūčio 28. Prašom 
iš anksto tą dieną pasižymėti, 
kad nepraleistumėte retos pro-

atskirais 
straipsneliais, kad lengvai ga
lėtų pasinaudoti paskaitininkas, 
o ir šiaip akademiją ruošiąs 
žmogus. Pridėti jau parašytus

000 lietuvių į Vakaras. Daugu
mas jų dabar yra Amerikoje. 
Ir dr . Domas Jasates.

Pritapk ptiaBtria jisai 
nusišypsodavo savo masyviu 
veidu. Betir vėl apdriankė, 
priminus Lietuvos išlaisvinimą 
ir kovos su bolševikais reika-

tė yra 
tarpe. Gal per maža krikščio
niškos rivatiop vai nėr daug 
dėmatio žeądškfems menkute- 
k&ąnti ~aąr sda drąsos ryžtis 

dtiykam,' gal vyres- 
SįfA jūsų i tai nepadrasma 
NąūjmMi į tą klausimą atsaky
ti, tožaau yra tiesa, kad iš jū
sų tarpo yra nepaprastai maža 
Dieno pašanktų tapti žmonijos 
šviesa. Gyvename Įtikus, kada 
vieni ryžtasi keliauti po erd
ves, kiti savo gyvenimu ryžta
si tapti Kristaus draugais žmo- 
nijes. išganymo darbe. Mūsų 
laikais visokis vidutiniškumas 
yra dar mažiau vertinamas, ne
gu buvo praeityje. Džiau^amės, 
kai jaunas lietuvis atsižymi 
moksle. Vtai dar labinti džiau
giamės kiekviena siela, kuri tu
rės drąsos kilti ligi Dievo Sos
to šventųjų gyvenimo kėliu, 
tapti Kristaus bendradarbiu 
žmonijos išganyme ir jos tikra
me švietime.

Mieli berneliai ir mergaitės! 
Dievas, lietuvių tauta ir visa 
žmonija laukia iš jūsų tarpo 
daugiau pašaukimų kunigystei 
ir vienuoliniam gyvenimui. 
Laisvame pasaulyje yra net ke
li lietuvių vyrų ir moterų vie
nuolynai. Yra kunigų semina
rijos jūsų gyvenamuose kraš
tuose. Jums primenu, kad Ro
moje lietuviai turime šv. Ka
zimiero kolegiją, kurią patys 
lietuviai taip paremia, kad ten 
besimokančių tėvai atleidžiami 
nuo mokesčio už savo sūnus. 
Tes> • baigę mokslą ir pašvęsti 

■ kunigaiiittarbuojasi. kiekvienas, 
kur jis pasirinko, oiaikui atė-

nigus
bažnyčios drausmė nestatys jo
kios kliūties norintiems grįžti 
Lietuvon.

prisirinko nemažai naujos me- Pijus X, kur galima nagrinėti labiausiai jaudino Ingę žinoji- 
džiagos, bet ji yra išbarstyta jo raštus ar enciklikas. Ką ga- mas, kad raudonplaukė Lilian 
ir paprastajam žmogui neįma- Įima būtų naujo pasakyti, jei buvo su ja pasielgus, kaip su 
noma ja pasinaudoti, kai rei- kasmet pa. minėtume M. Goret- negudria, naivia mergiote, 
kia daryti šv. Kazimiero mi- ti? Kunigas bažnyčioje gali pav.

apie šv. Kazimiera paminėti ke
lis sakinius: jis mylėjo Mariją keIetą valandų. “Yra dabar tik 
garbino švč. Sakramentą. Pa- dienų klausimas visai gaujai 
mokslui gal ir užtenka, .bet sa- suimti”, padarė išvadą agen- 
lėj reikia daugiau kalbėti apie “T jg šiol mes turėjom pa- 
patį šventąjį. O apie jį, kaip gdndo laukti Ha viskas paaiš- 
minėjau, tikrai nėra ko daug 
pasakyti, ypač jei kasmet jo 
garbei salėje darome minėji
mus. Pagaliau stenkimės, kad 
ne kunigas salėje kalbėtų, bet 
pasaulietis (kitur tik vienas ku
nigas ir tėra parapijoj). Tai bū
tina turėti gerą šventojo mo
nografiją, kad lengvai g&t*

dienos vakarą prie ligoninės, 
kaip ji buvo susitarusi su An- 
derssonu. Išvaikščiojo ji 20 
minučių bekaukdama. Andėrs- 

’ Tada patrau
kė namo'-tjena. Pražygiavusi 
keletą pągrindinių gatvių, pa- 

. . - . . siekė ramųir tylų rajoną, ku-
nį leidinį apie švl Kazimierą, nebėra ko apie jį bepasakyti, patriotės jausmas, ir meilės iš- riame ji gyveno. Jau didžiosio- 
nes per jo jubilėjinius metus Tai ne Tomas Akvinietis ar keitimas į šnipinėjimą, o gal se ir gausiai apšviestose gat- **lis ne pro ją, bet tiesiai ant 

vėse Ingė buvo pastebėjusi 
tamsiai pilką “Fiat” automobi
lį. Kai Ingė kirsdavo skersai 
gatves, keistasis Fiat vis šau
davo pro nosį. Ingė pagalvo-

teratūros ... Susitarę keli is
torikai, turėtumėt kiek į>adirbd-v - Kai kasmet'darome šv. Ka- ti, kai išėjo Ąnderssonas. Vis- 
ję, išleisti tikrai reprezėStaci- zimiero minėjimus, - tai tikrai kas joje; Ir švedės

nėjimus. Reikėtų ir moksliškai 
su šaltiniais parašyti, bet kar
tu paprastai,

Po poros savaičių tamsiai 
pilkas Fiat nebuvo susektas, 
o Ingė gulėjo ligoninėje labai 
sunkiai sužeista.

Švedų policija atsidūrė ne
malonioje padėtyje. Jau rengė
si ji susemti visą šnipų tink
lą, o čia svarbiausias liudinin
kas kovoja su mirtimi. Kai 
po operacijos Ingė atsigavo, ji 
nieku gyvu nesutiko priimti 
Anderssono atsilankymo. Kėi 
tik prašnekdavo apie jo norą 
ją pamatyti, mergaitę imdavo 
tampyti konvulsijos. Policija 
pradėjo baimintis, kad Anders- Liėtuvoje, tiek išeivijoje išau- linkiu idealizmo degti meile ir 
sonas supras, kodėl Ingė neno- gįn0 gana gausiai Evangelijos noru padėti Kristui ir Bažny- 
ri jo matyti, ir visi šnipai lai- ū- krikščioniškojo gyvenimo čiai išganyti kuo daugiausia sie
ku dings. '

Prie Ingės budėjo dvi gai
lestingosios seserys, kurios bu
vo slaptosios tarnybos agentai.

Vieną dieną jos pranešė In
gei, kad ją norinti aplankyti 
moteris raudonais plaukais, su lietuvaičių svarbiose parei^se mo kovose, 
dideliai akiniais. kliauzūriniuose vienuolynuose. Su meile jums visiems Kris-

Ką veikia kiti, viešai besidar
buoją,, jūs tatai matote.

Būti kunigu ar vienuole mū
sų pačių noro nepakanka. Dva
sinis pašaukimas yra Dievo ma
lonė. Ir jūs, brangūs berneliai 
ir mergaitės, ne visi būsite šau
kiami būti kunigais ar vienuo
lėmis. Viri tačiau melskimės, 
kad Dievo malonė rastų lietu
vių tarpe kuo daugiau vertų Jo 
pasitikėjimo ir Jo malonės gar
bės, kad mūsų jaunimas turė
tų drąsos paklausyti tos Dievo

Tribūnu Maėan, sunksite, kad nacių okupacijos metais. Noro- 
neblogas aprašymas arapftoniš < doma, kad daktaras yra dabar 
tai statanti Įr pajautais Betų- JAV pfiietis, dirba pfettos Flo- 
viškatn raškteui. V.” ridos dfiovinmkų ligoninėje

Tampoje, gyvena kartu šu tano? 
na. Jų sūnus taip pat daktaras 
ir duktė taip pat gyvena A? 
menkoje. "Daktaro vaidas iš
raudo rūstumu, — rašoma, — 
kai tik {is užsiminė apie 20 
motę klastos ir prievartos su
kaktį". Priminė Sovietų Sąjun
gos įsilaužimą į Lietuvą, areš
tus, kalinimus, persekiojimą 
trėmimus. Kam tai buvo da
roma ir tebedaroma?

"Jūs pjaunate tautai po ka- 
klu, — parodė dr. D. Jasaitis, 
kaip tai daroma operacijose, 
— kai yra areštuojami vadai.
Tada jau lengviau žmones vai- Tribūne” laikraščto, je bendra- 
dyti". darbiai Art Smfth ir dr. Domui

Toks yra sovietinio valdymo JąstetoU KM ir kitaose JAV 
---------------------- ---------------------- fateatečnaese k fctti lietuviai,

DEL ŠV. KAZIMIERO ANTOLOGIJOS na atsakingas pareigas, galėtų 
taip pasitarnauti lietuvių tau
tos rę&alui>

Tam nlačfai esate Bepritygsta savo

'Įtate ■ “ ‘ ■'

kates į 
vOCCS wl

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dužai Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

Viso gyvenimo pažanga nuos
tabiai sutampa su žmogaus dva
sios kultūra. Iš daugelio pa
vyzdžių jeigu imsime Rusiją, 
natūraliai labaį turtingą kraštą, 
matome, kad jai nesiseka pa
lengvinti žmonių skurdo, pa
naikinti priverstinio vergų dar
bo, atsistoti pirmaujančiųjų 
kultūroje tautų tarpe, todėl 
kad ten paniekinta žmogaus 
sielos kultūra ir pats žmogus. 
Ten paniekinta evangelijoje 
telpanti pažiūra į žmogų. Nuo 
to kenčia žmogus, nes evange
lijos mokslas apie žmogų su
tampa su žmogaus prigimtimi 
Kur kovojama prieš Evangeliją, 
ten kovojama prieš žmogaus 
prigimtį — taigi prieš žmogų. 
Iš kitos gi pusės nėra didesnio 
geradario už žmogų, skelbiantį jus, jie galės grįžti į Lietuvą 
Evangeliją. Evengelijos skelbė- proga jum primenu, kad 
jas ugdo pagarbą ir meilę Žmo- kada girdimas abejojimas, 
gui, skelbia gyvenimą pagal ar lietuviai, svetur tapę kuni- 
prigimtį. Bilijonais dolerių ma- gais vienuolėmis, galės grįžti 
tuojama medžiaginė pagalba ne j Lietuvą neturi pagrindo. Ku- 
gali prilygti to gero, kurį duo- njgus vienuoles saistanti 
da vienas Evangelijos skelbė
jas — misijonierius, nors jis 
nieko kito neturi, o tik Dievo 
žodį, Dievą bei žmogų gerbian
čią ir mylinčią širdį.

Mes, lietuviai,- nebūtume dė
kingi Dievui ir savo tėvams 
už mūsų krikščionišką sielą, jei
gu nevertintume krikščionybės 
svarbos žmonijai. Kai sugrįš 
laisvė Lietuvai, tai ir ten dau
giau reikš iš kur nors grįžtąs 
Evangelijos skelbėjas, negu keli 
milijonai dolerių gauti iš kur 
nors paskola ar pašalpa.

Mirštanti lietuvių karta tiek malonės. Jums visiems kartu

Kun. D. Kenstavičius, gyve
nąs Vokietijoje, gavęs Darbi
ninko numerius, kurių atkar
poje buvo spausdinamos “Ke
lios paralelės apie šv. Kazimie
rą”, jomis labai patenkintas, 
parašė tokį laišką:

“Vieną tik šventąjį turime, 
bet taip mažai apie jį težino
me, nes nebuvo tinkamos li

tai terasto! jos d-ragto tik 
reikia į vieną knygą ją 
traukti.

•Dovanokite už sutrtikdymą! , T

Kun. D. Kunctavičius bos agentui buvusi tokia naivi 
ir patMįusi Lilian savu norą 

■' narauocn cnmą >s wwpmu|imo,
išsidavusi turinti ryšig su 
kontržvalgyba. Tasai 'nutylė
jimas jai skaudžiai atitkaršys.

Ingė veltui laukė tos pačios
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♦v. © a to .*•"■«** 
betiko tik griuvenos. Suspro^-* 
dino patys vokiečiai, besitrauk
dami nuo bolševikų 1944 vė-• 
lų rudenį. Nenorėjo, kad pa-; 
minkląs tratų bolševikų išnie
kintas, ar paverstas propagan
diniu, nukreiptu prieš vokiečių

1410 — 1960
Vestos ięNemano,yra kalvota 
ir lygnma, vw4nw>te
apauguspnšynafcir ^eglynais. 
Tarp miškų ir kalvų ų^dęsi 

kur tęW8 - hakre* ša- ■ 
kąjąsi opeliai Prie vienos eže
rų kekės yra garsi Tanmribar 
g© vietovė. Vardas vokižkaė,

Nian»nii*iMNMu**iMiMW*i*i*<Mai>*iMu»s*'«n*«<i*iir:t<<r«''ti'*i'ii<«ri:!fii»>l>i»i«>i«n«>*<!ln(iir<tutiifuti'lur trrii' i «•» •

TANNtt\BcRGt 1934 rugpjūčio 4 buvo palaidotas Pu ui v. Hindenburgas naujai pastatytam mauzoKjuje.
Kalbėjo Adolfas Hitleris. ■

pra- 
atsi- 
Ber- 
pa-

PAMINKLAS Urlichui von Jun
gi ngenui.

karžygio mirtimi mtr© didysis 
magistras Ulrich von Jungin- 
g©n". Nevienam vokiečiui pa
triotui, atsistojus ‘ prie to pa
minklo, kiaurai persmelkdavo 
širdį. Įrašas liudijo čia buvus 

- didelį vokiečių pralaimėjimą.
Tokį didelį ir skaudų, kad vo
kiečių tauta negalėjo pamiršti

kais imta privengti Lietuvos, prisiminti Hindenburgas buvo- 
vardo, o lietuviški vietovar
džiai daug kur suvokietinti 
* Hitlerio valdymo metu Tan- 
nenberge vokiečiai pastatydino 
didžiulį paminklą ir palaidojo 
savo prezidentą Paul von Hin-

palaidotas Tannenberge.
Nedidelis paminklėlis buvo 

jau anksčiau. Akmenų krūvelė 
su vienu didesniu, kūginiu. Ak
menyje vokiškai buvo įrašyta: 
"Kovoj© už voIMSy rautos t©i- 

denburg (mirė 1934}. Jis pir- «•» bei reikalus 1410 liepos 15 
mojo Didžiojo karo metu buvo ’ "
rytų fronto vadas (1914-1916). 
Prie Mozūrų ežerų apsupo ir su 
naikino dvi rusų armijas, įsi
skverbusias į Prūsiją. Tuo lai
mėjimu prasiveržė giliau į Lie
tuvą, Lenkiją, Gudiją ir Ukrai
ną.

Bet ne vien tam laimėjimui

vežti į vakarų Vokietiją — j 
Marburgan, netoli nuo Reino. || 

Vežė toli ne vien tam, kad 
apsaugotų nuo rusų. Marbur- 
gas praeity buvo susietas su 
vokiečių karo žygiais, vadina
mu “Drang nach Osten” (ver
žimusi į Rytus). Palaikų perkė
limu Marburgan norėta pabrėž
ti, kad vokiečiu tauta n© di
džiausio© savo nelaimes metu 
neužmiršta sony siekimų ir už
valdytą rytuos© žemių. Marbur- 
gaš padarytas tų senų siekimų 
palaikytoju ir žadintoju, nes po 
praėjusio karo tame mieste dar 
atkurtas Herderio Institutas, ku 
ris veikė Rygoje, Latvijoje, vo
kiečių kultūrai puoselėti.

Marburgan dar perkelti pa
laikai imperatoriaus Fridricho 
II (mirusio 1250). Perkelti 1945 
iš Sicilijos salos, Palermo mies
to, kur jis ilsėjosi 700 metų. 
Tasai žymus vokiečių valdovas 
buvo sykiu Romos imperato
rius ir vienu metu Jeruzalės 
karalius. Jo politiniu patarėju 
buvo Hermano von- Salza ma
gistras vokiečių riterių, įsikūru
sių Palestinoje (1190). Impe
ratorius Fridrichas n davę tam 

. magistrui sutikimą užkariauti 
pagonių žemes prie Baltijos ma
rių. Tie pagonys buvo prūsai 
— lietuvių giminaičiai Romos Šiaurinis tų žemių ruožas yra 
imperatorius tarėsi turįs teisę senos lietuviškos sodybos. Dar 
tai daryti, nes viduramžių su- didesnį lietuviškų žemių p’otą 
pratimu pagonių gyvenamas užėmė Rusija. Grobis prijung- 
kraštas buvo laikomas “niekie- tas tiesiai Maskvai, nors rusai 
no žeme” (terra nullius). Ji ga- niekur niekada nesiekė ir ne
įėjo būti “teisėtai” prijungta siekia Mažosios Lietuvos. Vie- 
Romos šventajai Imperijai (Sa- tovardžiai surusinti ir sudar- 
crum Imperium Romanum Na- (Nukelta į 4 psl.)

tionis Germanicae). Už šias 
“vokiečių tautos teises bei rei
kalus” 1410 liepos 15 Tannen
berge paguldė savo galvą di
dysis magistras Jungingenas.

Kai šiemet sueina 550 me
tų tam garsiajam mūšiui, ku
rį mes esame įpratę vadinti 
Žalgirio kautynėm, tai bolševi
kai siekia tą minėjimą pavers
ti savo propaganda — rusų 
tautos nuopelnais kovoje su vo
kiečiais. Bolševikai taria, kad 
anas kautynes nulėmė rusų 
pulkai. Nors vokiečiai po kelių 
šimtų metų atsikirto Hinden- 
burgo smūgiu (1914), bet 
ėjusiame kare rusai vėl 
griebė, nueidami net ligi 
lyno (1945).Prūsija buvo 
sidalyta sovietinės Rusijos ir 
satelitinės Lenkijos.

Lenkija gavo istorinę Tan- 
nenbergo vietą su Marienbur
gu^ Elbingu, Ungura, Goldape 
ir kitais tos srities miestais.

rcoakcua ir AD«tMisTRAėuA> vu wukMobby Avfc. n, u. v. reiškia Bglėkalnį. Tačiau nei
— 7---------------- M*'istorinė vieta, nei tas pa-
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Lfetuvių tautos rezistencija
Btižotio 23 yra devyniolik- Lietuvos^gyventojų ir nuo < Einami mozūrai Mozūrų var

tos priešb^ševūms sukilimo sienio. Kad nuslėptų Lietuvoj ' turr didrep tos apylinkės 

-- į naikino, lygino su žeme par- 
tizanų kapus. Kovotojai yra pa
vojingi režimui net ir žuvę, nes 
jų atminimas gaivina pasiprie
šinimo dvasią tarp gyvųjų.

Tačiau išlaikyti tyloje nega
lėjo. Žuvę partizanai atgimė 
dainose, o jas dainavo nauja 
priauganti karta. Kaip gi dai
ną su žeme sulyginsi -•

Nuo 1957 bolševikai prabilo 
apie pogrindį. K. Liaudis, “vals
tybės saugumo komiteto” pir
mininkas ir jo .pavaduotojas L. 
Martavičius prašneko, kad po
grindis “rimtai trukdė” įvesti 
sovietinį režimą. Sovietinis sau
gumas, jo diriguojama spauda 
ir romanai mėgino sukurti me
lą apie partizanų žiaurumus — 
apie banditus, Amerikos ir Ang
lijos perkamus agentus. Tai tu
rėjo išstumti partizaną pažįsta
mą dainose. Į jo vietą 1959 į- 
keltas sovietinio partizano kul
tas.

mesnės. sukilimas išlaisvino 
Kauną ir Vilnių ir „paskelbė 
Lietuvos laikinąją vyriausybę. 
Vokiečių kariuomenė atžygiavo 
į tuos miestas nė kaip į prie
šo okupuotą teritoriją, bet kaip 
į laisvos Lietuvos miestus.

Birželio 23. sukilimas yra pir
mas viešas lietuvių prasiverži
mas prieš sovietinę okupaciją. 
Jis pavertė niekais sovietinės 
propagandos tvirtinimą: kad lie 
tuviai sava valia įsiprašė į So
vietų Sąjungą.

ežerai Siaurinėje ir rytinėje 
dalyje, žymiai didesnėje, gyve
no sena lietuvių giminė — prū
sai Prūsijos vardu ligi šian
dien vadinamas visas tas Bal
tijos pamarys. Žymią jo dalį 
lietuviai dar vadina Mažąja Lie
tuva. Prieš pirmąjį Didįjį ka
rą labai dažnai taip vadindavo 
ir vokiečiai. Tiktai Hitlerio lai

Rezistencija buvo tęsiama ir 
prieš antrą Sovietų okupaciją. 
Ginkluota, ilga, žiauri, neturė
jusi pavyzdžio Europoje. Rezis
tencija vienos lietuvių tautos, 
be jokios iš Vakarų mažiausios 
pagalbos.

šiai rezistencijai palaužti 
kaip liudijo enkavedistų pulki
ninkas Burlicki Kersteno komi
tete 1954, Maskva atsiuntė 
1944 rudenį į Panevėžį Beri- 
jos pavaduotoją, paskui įpėdinį 
gen. Kruglovą. šis davė įsaky
mą žudyti be teismo, provokuo
ti imtis tortūrų, deginti sody
bas, gabenti į Sibirą masiškai. 
Maskva taip pat atsiuntė cent
ro komiteto narį .Suslovą vado
vauti, kaip sovietinis. režimas 
turi būti įtvirtintas.

Ar nužudė laisvės kovotojų 
atminimą? Į tai gali atsakyti 
1953 keturių mergaičių para
šyta Sibire maldaknygė, kurio
je kovotojas iŠ dainos nuke
liamas į maldas: “Palaiminki 
mano mylimuosius ir visą ma
no tautą, o ypač'tėvynės gy
nėjus ...”. žuvęs kovotojas 
maldoje apgaubiamas kankinio 
aureole.

Lietuvos žmonės pavergti, 
bet pasipriešinimo simbolis — 
kovotojas paslėptas giliausiose 
religinėse gelmėse, apgaubtas 
pagarba nuo okupanto purvino 
naikinimo. Ar jis toks pat gy- 

BoUevikai labiausiai slėpė vas ir skaistus išlaikytas tarp 
rezistencijos faktą. Slėpė nuo laisvojo pasaulio lietuvių?

Kruglovo ir Suslovo vadova
vimas kovai su Lietuvos re
zistencija sugriovė, kitą sovieti
nės propagandos tvirtinimą: 
kad tai buvęs Lietuvoje tik vi
daus “pilietinis karas”. a 'į -
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— Kalba žmonės, kad ir dabar gali užpulti bet- 

kurią dieną. Sako, artimesnes prie prūsų pilis nuo
lat užpuldinėja.

— Gerai kad mes tolį!
— Bus tau gerai kai pilį po pilies, ežerą po 

ežero, laukus po laukų — užims visą kraštą!
— Ir pakrikštys.
— Taigi ir pakrikštys — į pašonę kardu.
— Arba — peiliu.
— Ko jie užsipuolė ant mūsų? Kam jie per 

prievartą siūlo tą savo Dievą?
— Lyg-mes dievų neturėtume!
— Tegu jie gerbia savus, o mes savus.
— Jeigu jie savo Dievą gerbtų, tai neužpuldi- 

nėtų ir nežudytų nekaltų Žmonių!
?— O gal jų Dievas liepia taip daryti?
— Toks tenai far Dievas!
— Ir mūsų dievai neliepia žudyti kito be rei

kalo, o pasitaiko, kad savi savus apiplėšia, -nužudo. 
Iš neapykantos, iŠ keršto ...

— Mat, kad blogi žmonės, tai nei dievų nebi
jo, nei žmonių gėdijasi ...

— AŠ galvoju, jeigu ir kryžiuočiai savo Dievo 
klausytų taip jau tikrai tat nedarytų šitiek blo
go

— Tas ir yra, kad jie paskutiniai pasileidėliai 
ir žmogžudžiai o ne Dievo tarnai, kaip jie save va
dina.

— Tai kad, sako, jie mums gera nori! Apkrikš
tyti ...

— Gera! Jei gera nori, tai ko blogai daro?
— O man vis regis, kad čia Dievas nieko ne

dėtas. Pasiplėšti bjaurybės nori ir tiek!

— Gal tas jų Dievas nė neblogas?. Gal kaip ir 
mūsų dievai ..r

— Pasakė! Neblogas ... Gal Mindaugu paseksi?
•—-. Ne man didįjį kunigaikštį pasekti! Jis iš

mintingas. didelis, dalykas išmano. O kai mes...
— Kiek tau jis ir išmano, jeigu savus dievus 

paniekina! - „ -
— Su priėšais broliaujasi! Tu, žmogeli tik duok

les jiems duok, kraują liek, užpuolikų teriojamas, b 
jis, matai, krikštijasi, midų su priešais geria ...

— Buktai apsikrikštijus nebepuldinėsią, paliksią 
ramybėje...

— Paliks tau! Kuris vilkas pasigautą kiškį pa
liko gyvą? -

— žmonės! Mūsų kunigaikštis, o (jar pats di
džiausias, dar išmintingasis, kaip neišmanytų? Ir ne
galvokit, kad jis priešui gero siekia ...

— Palauk, dėde, ko tasai Sargis vis taip dras
kos! t ■ <

— Gal kryžiuočiai? — bailiai pratarė Mažė.
— Kad jau žvaigždonės pilį ir taip šį vakarą 

apgulėm. Užtenka jau ir mūsų ... — juokavo Mil- 
tautas.

— Daugiau apgulėjų renkasi ...
—Užteks grobio visiems — pratarė Daugėris.

— Aš, va, šitą audeklą glemčiau!
— Dar neišaustas!
— Tai nieko. Paimčiau sus visa audėja.
— Va, matai, ir Daugėris kad moka pasakyti!
— Žiūrėk, Sargūnai, kad Uoktei kitas nepradėtų 

gijų padavinėti!
— Kam Uoktei? Ogi Tylonė čia pat! — atsi

kirto Sargūnas.
— Teisybė! Lyg vieną žvaigždonė dukterį tetu

rėtų!
— štai ką Sargis pojo! — šūktelėjo Varnagiris.

— Raudė!
— O ta kaipgi čia atmėklinai? — klausė atė

jusios Daugėris.
— Ogi taip, kaip ir tu!
— Ar nebijojai viena? — nustebusi klausė 

Uogelė.
— Du žiburius'nešiausi.
-r- Kam tau ir žiburiai Raude? — erzino vie

nas iš vyrų. — Savo akimis kai paspiginsl tai viri 
vilkai persigandę išlakstys!

— Lyg pirmą kartą! Naktimis ji ir tevaikšti- 
nėja. Ir vis viena.

— O kad viena ir gyvena.
— Atstokit, merginos žodžiais nedaigstę! — už-

tarė Uoktė. — Sėskis, Raude, būsi viešnia.
— Prisisėdėjau. — Raudė apslinko akimis, tada 

įsmeigė žvilgsnį į trobos kampą.
— Eikš!— pamojo ranka į Raudę Uogelė. —

Raudės veidas prasišvietė. Ji atsargiai žengė per 
trobą, lyg bijodama pargriūti, ir klestelėjo ant suo
lo, šalia Uogelės. Si paklausė:

— Ar neri ką namie?
— Ne^
— Nieko ji nedirba, tik po mišką bastosi
— Taip jau ir nedirbs! — pakėlė galvą Uoge

lė užtarti.— O iš ko gyvena?
— Riešutų prisirenka rudenį, gilių, užtenka vi

siems metams.----- šaipėsi Daugėris.
— O kas kam rūpi kaip ji maitinasi? — pratarė 

ir dėdė Miltautas. — Bet tik jūsų neprašo! Ko čia 
kimbate, kaip erkės? Geriau padainuokim! Šnektų — Rimgaudas? Sakai nukirto? — sustabdė ją 
neužbaigsi Kad fr JB>ai«s, nieko nelaimėsi O to U<*^' 

nelėmis — nors širdį nuraminsi
— Kadgi mes, dėde, pasakos norim! — Rindė 

jau irgi atkuto. Sukinėjosi į visas puses, baltus dan
tis rodė, pešė EMtą už rankovės, kai tas per ilgai 
į Mažę nusisukęs buvo....

— Tikrai dėde! Dirbant pasakos tiktai ir klau
syti? — pritarė Uogelė:

nle Ple X>le nle Visa vakarai reju. ummvumm sjpaujus, iwu-P dė aprimo ir, vtaBkai atsisukus į ją ėmė kalbėti:
Dėdei Mutautui daugumas pritarė. Ir pradtjo ’

žiebtis daina. Užvedė minkštas ir kiek virpąs Miltiu- — Aš tau pasakysiu, Uogrie. Buvo tada oi kaip 
to balsas. Jam pradėjo pritarti keli nedrąsūs, dar lyg gražu! — A apsilaižė lūpas. Jai norėjosi pasakoti.
abejoją, balsai paskui kUūstdėjo iš visų krūtinių ne- Gal pirmą kartą jos gyvenime. — Tada aš nuėjau
besustabdoma dainė. Ir plaukė, pripildydama vta tolyn nuo kirtėjų. Atsibodo. Aš nemėgstu žmonių.

pro aūgštinį į kiemą, nusrovendama toli. Dainuojan
čių akys žibėjo kažkokia nauja šviesa.

— O! — linktelėjo Uogelė žemyn. Jai nukrito 
nuo kelių siūlų kamuolys ir pariedėjo pasuolėm

Raudė nevikriai pasilenkė, ir, išskėstais piritais
suspaudusi padavė kamuolį Uogelei

— Ačiū, Raudė, būOau ir pati paatomual Nerei
kėjo vargti.

— Tai nieko,.— vyptelėjo ši.
Raudė mėgo Uogelę, nes jos neerzindavo, kaip 

kiti. Mėgo ir už anos gerą šypseną, už malonius žo
džius.

— Ar nedainuoji Raude? — prisilenkusi, kad 
pro dainą girdėtųsi paklausė Uogelė.

— Ne.
— Tai kodėl?-
— Taip sau. Nenoriu. Aš tiktai klausaus.
— Ir aš mėgstu klausytis, — pritarė jai Uo

gelė. Dabar jos kalbėjosi garsiau. Jų niekas negir
dėjo, Uogelė kalbėdama žiūrėjo į savo mezginį o 
Raudė sekė jos judančius pirštus.

• — Kaukia, kaip vilkai! O mergos —tai lyg pe- 
’ ledos. ;

— Eik, eik, Raudele! Kadgi gražiai dainuoja ... :
— Ir vilkai gražiai kaukia!
— Kaip tu prilygini žmones prie žvėrių?
— Kad panašūs! Tik Rimgaudas, kad ir nukir-
nAfclr* haf i i® n Vvrtacto

medžio ir žiūriu ... Kad kirto kirviu,, meška sumau- 
' rojo ir keberiokšt! Toks laibas prieš tokį storą, di- 

delį žvėrį ... Va, Vydas — tai tikra meški. Meš-

Palauk, Raude, aš nesuprantu. Taigi Vydas

■
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Trumpas žodis apie šešias mergaites
Gegužės 20 Putnam, Conn., 

įvyko oficialus mergaičių pen
sionato uždarymas. Programą 
pravedė vedėja seseuo M. Ber
narda. Per praėjusius mokslo 
metus buvo mergaičių paruoš
tos 8 programos vienuolyno 
sodyboje, 6 įvairiose lietuviš
kose kolonijose ir 3 svetimtau
čiam. Paruošti trys linksmava- 
kariai su programom pensiona
to patalpose. Išklausytos 7 pa
skaitos įvairiomis temomis 
ir išleistas laikraštėlis “Rau
dondvario padangėj”. Aktyviai 
veikė dramos būrelis, dramos 
aktorės Beatričės Kleizaitės - 
Kerbelienės vadovaujamas. Bū
relis paruošė ir išpildė 3 vai
dinimus: Krėvės įscenizuotą

LIEPOS 4 MARIANAPOLYJE
Kasmetinė Naujos Anglijos 

Lietuviu diena ir vėl ruošiama 
šiais metais gražiame tėvų ma
rijonų Marianapolyje, Thomp
son, Conn., JAV nepriklauso
mybės dieną — pirmadienį, 
liepos 4. Jau nuo 1930 metų 
yra ruošiama ši tradicinė Nau
jos Anglijos lietuvių išvyka. Ji 
buvo viena iš pirmųjų. Šį su
manymą pirmiausia įvykdė Ma- 
rianapolio mokyklos kūrėjas 
kun. Jonas Navickas, MIC, kar
tu su Lietuvių Darbininkų Są
junga (LDS), kuri tais laikais 
leido laikraštį Darbininką Bos
ton, Mass.

KAIMYNAI
(Atkelta iš 3 psl.)

kyti iki nepažinimo, štai Ka
raliaučius (senasis prūsų Tvan
kstąs) pramintas Kaliningradu, 
Tilžė — Sovetsk. Gumbinė — 
Gusev. Įsrutis - Černiakov, Lab
guva — Polesk, Vėluva — Zna- 
mensk. Girdava—Železnodoro- 
žnyj, Lazdynai — Krasnozna- 
mensk, Rominta — Krasnoles- 
je. Gastos - Slavsk, Šilėnai — 
Pabedino, Uosos upė. Premaja, 
Gilija — Matrosovka ir t. t.. 
Taip akiplėšiškai sudergiant 
Mažosios Lietuvos vietovar
džius norima dumti akis, jog 
tai “rusų tautos žemė”. Rusai 
čia turį savo “teises ir reika
lus”. Juos dar pabrėžia pri
mindami istorines Žalgirio kau
tynes, kurias irgi “laimėjo ru
sai”.

Tuo tarpu didžiausią ir le
miamą vaidmenį Žalgirio kau
tynėse turėjo lietuviai. Jie su 
vokiečiais sunkiai grūmėsi iš
tisus du šimtus metų, kol pa
siekė pergalės. Maskva tada bu- • 
vo lietuvių apsupta, klausė di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto. Kad tinkamai supras
tume tas kautynes, reikia nu
simanyti. kas buvo vokiečių 
ordinas, kurio dvasią šiandien 
tebenorima gaivinti Marburge, 
ir ko jisai siekė lietuviškųjų 
genčių žemėse. S. Suž.

... ir jy svajotąją dieną

vaizdelį “Silkės”, Tolstojaus 
“Mažieji broliai” ir B. Kerbe
lienės parašytą vaidinimą “Už
burta šalis”. Studenčių dėka 
Vasario 16 Annhurst kolegijo
je buvo paruošta lietuvių liau
dies meno parodėlė ir daini
ninkės Aldonos Stempužienės 
koncertas.

šešios moksleivės sėkmingai 
užbaigė Putnamo Akademiją: 
Elena Beniušytė (Chicago), Re
gina Čepulytė (New York), Rim
gailė Kucinaitė (Brockt., Mass), 
Donata ir Silvija Karnauskaitės 
(Chicago), Dalia Macijauskaitė 
(Keamy, N.J.). Rimgailė Kuci-

Pamaldos bus 11 vai. ryte 
prie didžiojo namo. Iškilmin
gas mišias aukos Worcesterio 
šv. Kazimiero parapijos klebo- 
nad kun. Jonas Bakanas. šiai 
progai pamokslą sakys kun. 
Vaclovas Martinkus, Naujos 
Anglijos tėvų marijonų bendra
darbių pirmininkas. Kun. V. 
Martinkus šiais metais mini sa
vo kunigystės sidabrinį jubilė- 
jų. Per mišias giedos Worceste- 
rio šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas Ipolito Nau- 
ragio.

Programa prasidės popiet 3 
vai. sporto aikštėje. Kalbą pa
sakys Connecticut valstybės at
stovas Jonas Adams. Jonas A- 
dams yra Waterbury, Conn., 
pramonininkas, radijo valandos 
vedėjas ir atstovas valdžios pa
reigose.

Meninę programos dalį at
liks Nekalto Prasidėjimo sese
rų bendrabučio auklėtinės ir 
VVorcester Drum ir Fife viene
tas, vadovaujamas Antano Le- 
keto. Tai bus pirmas pasirody
mas šio muzikinio vieneto.

Po programos mokyklos spor
to aikštėje bus šokiai, kuriems 
gros žymus Worcesterio orkest
ras Joe Russell and his hap- 
py Artists. šokiai ir muzika bus 
pritaikinti ne tik jaunimui, bet 
ir suaugušiem.

Lietuviu Dienos komitetas 
ir tėvų marijonų vadovybė su 
Marianapolio viršininku tėvu 
Juozu Dambrausku kviečia pla
čiąją visuomenę dalyvauti. Vis
kas daroma, kad visi dalyviai 
būtų visiškai patenkinti, ir kad 
visi galėtų kuo linksmiausiai 
dieną praleisti.

Marijonų Jubilėjus. Šią va
sarą tėvai marijonai baigia 
švęsti savo kongregacijos atnau 
jinimo auksinį jubilėjų. Dėl to 
visi parengimai šiais metais, 
ypač Marianapolyje. ruošiami 
su didesniu iškilmingumu. E- 
same tikri, kad ir katalikiško- 

'ji visuomenė, tai žinodama, sa
vo dalyvavimu ir parama prisi
dės prie šio jubilėjaus atitin
kamo paminėta (AVM) 

naitė baigė su aukščiausiais 
garbės laipsniais (valedictorian) 
Programos metu akademiją bai
gusioms įteikta dar lituanistinių 
kursų pažymėjimai. Taip pat 
buvo įteiktos rankdarbių pre
mijos.

Gegužės pradžioje visos moks
leivės dalyvavo rašinių kon
kurse, tema “Motina”. Rašinių 
vertinimo komisijos (kun. St. 
Yla, seseuo M. Benedikta ir se
suo Miriam) pirmoji premija 
skirta rašiniui, kuris motinos 
problemą paima visumoje. Ra
šinys parašytas beletristine mo
nologo forma ir sudaro gerai 
išvystytą įtampą bei koncent
ruotą įspūdį, kuris paaiškėjo 
paskutiniame sakinyje. Rašinio 
autorė Nijolė Kijauskaitė (Cle- 
veland, Ohio). Antrasis rašinys 
pasižymi geru realistiniu sti
liumi ir novelės tipo įtampa. 
Sukuria gyvą vaizdą. Autorė 
Laima žarskutė (Brooklyn, N. 
Y.). Trečiajame rašinyje pirmą
ją vietą užima ne įspūdžio su
darymas, bet nagrinėjimas. Ra
šinėlis nėra novelės žanro, bet 
turi labai gražių vaizdų. Ypa
tingai tenka pabrėžti, kad lie
tuvių kalba labai tiksliai ir gra
žiai vartojama. Autorė Rimgai
lė Kucinaitė.

Pensijonato pavyzdingiausi* 
mergaite šiais metais buvo iš
rinkta Nijolė Kijauskaitė (bal
savimas buvo pravestas slapta, 
ir pensijonato vadovybė patvir
tino rezultatus).

MARIJAI SAULAITYTEI įteikiama premiją. Iš k. j d.: kun. St. Yla, 
sesuo M. Bernarda, stud. M. Saulaitytė. Nuotr. B. Kerbelienės.

Padėkos žodį už pensijonate 
suteiktas sąlygas mokytis ir auk 
Ietis tarė seniūnė — studentė 
Dalia Žemaitaitytė (Waterbury, 
Conn), o baigiančiųjų vardu 
trumpą žodį tarė Rimgailė 
Kucinaitė.

Šia proga buvo teikiamos 
stipendinės premijos daugiausia 
pažangos lietuvių kalboje pada
riusioms per šiuos mokslo me
tus. Lituanistinio kurso įverti
nimo komisiją sudarė kun. St. 
Yla, dr. V. Cukuras, sesuo M. 
Augusta, seuo M. Bernarda, 
ir sesuo M. Paulė. Iš studenčių 
pirmą premiją (100 dol.) lai
mėjo Marija Saulaitytė (Water- 
bury, Conn.), o antrą — 50 dol. 
Laima šileikytė (Brooklyn, N. 
Y). Pagyrimas teko Aurelijai 
Kucinaitei (Brockton, Mass) ir 
Nijolei Sabataitytei (Cleveland, 
Ohio). Iš moksleivių pirmą pre
miją (75 do.) laimėjo Regina 
čepulytė (Omaha, Nebr.), o 
trečią (25 dol.) — Donata Kar
nauskaitė. Pagyrimas Nijolei 
Jaškulytei (Detroit, Mich.) ir 
Reginai Milaševičiūtei (New 
York). Stipendijų mecenatai — 
šv. Juosapo Darbininkų Sąjun
ga ir S. Salienė (Springfield, 
Pa). Metų pradžioje arkivysk. 
Jurgio Matulaičio stipendiją ga
vo Elena Beniušytė. Stipendijos 
(100 dol.) mecenatė P. Ražickie- 
nė (Brooklyn, N. Y.).

Po visų premijų įteikimo tė
višką atsisveikinimo žodį tarė 
kapelionas kun. St. Yla. Pro
grama baigėsi menine dalim, 
kurią išpildė šiais metais- mu
nką studijavusios pensijonato 
mergaitės. B.

ŠEŠTUKAS su kapelionu. Stovi iš d. j k.: Dalia Macijauskaitė, Regina čepulytė, kun. St. YJa, Silvija Kar- 
nauskaitė, Rimgailė Kucinaitė. Sėdi: Donata Karnauskaitė, Elena Beniušytė. Nuotr. B. Kerbelienės.

ŠV. PRANCJŠKAUS PARAPIJOS CHORO KONCERTAS
Birželio 12 šv. Pranciškaus 

parapijos salėn prisirinko gan 
didelis būrys žmonių pasiklau
syti dainų koncerto. Atrodė, 
kad gražus oras viliojąs užmies- 
tin, bei mokslo metų užbaigi
mo mokyklų iškilmėm atitrauks 
publikos dėmesį ir chorui teks 
dainuoti tuščioje salėje. Tačiau 
Lawrence lietuviai choro daini
ninkų pastangas savo gan gau
siu atsilankymu nuoširdžiai į- 
vertino.

Programos pradžioje mergai
čių kvartetas (Irena Baublys ir 
trys sesutės — Dorothy, Mary 
ir Joan' Blazevičiūtės) padaina
vo tris dainas, kurių dvi ang- 
lų kalba: ’Deed I do W. Hirsch 
(F. Rose) ir Quaker Down in 
Quaker Town — D. Berg (A. 
Solmon). šios dvi dainos yra iš 
šiame krašte labai populiaraus 
“Barber shop” kvartetų rinki
nio. Melodingumu nepasižymi, 
tačiau harmoniškai ir ritmiš
kai dainininkėms sudarė pro
blemų, kurias jos lengvai nu
galėjo. Antroji daina nuskam
bėjo ypač gražiai, harmonin
gai “Lietuva brangi” (J. Nau
jalio) jaunosios dainininkės pa
dainavo gražia lietuviška tar
sena ir įsijautimu.

Juozapas Černiauskas padai
navo — Ko vėjai pučia, Da 
nepaketinau pas mergelę joti 
ir Kur bakūžė sąmanota. Visos 
dainos St. Šimkaus. J. Čer
niauskas yra baigės Bostono 
universitetą, dirba pašto įstai
goje ir augina gražią šeimą. 
Karininkas — karo veteranas, 
uolus parapijos veikėjas. Turi 
gražų natūralų baritoną iš pri
gimties, jaučia lietuviškos dai
nos stilių ir jas gražiai dainuo
ja.

Juozapas su Francisca Barry 
nuotaikingai padainavo St. Šim
kaus duetą — Sėdžiu po lan
geliu.

Phyllis M. Gibson padaina-

LAWRENCE, MASS.

vo anglų kalba tris dainas: 
That’s an Irish Lullaby (J. R. 
Shannon), I love Thee (E. 
Grieg) ir Calm as the night 
(C. Brahms). Pati dainininkė 
yra ne lietuvė, bet Mr. ir Mrs. 
Gibson yra dideli lietuvių tau
tos gerbėjai, turi didžiulę ma
šinų taisymo įmonę. Abi savo 
dukrytes leidžia į lietuvišką mū 
sų parapijos mokyklą, ir ne 
tik gausiai remia, bet ir patys 
uoliai dalyvauja kone kiekvie
name lietuviškame parengime. 
P. M. Gibson turi išlavintą, 
stiprų mezo sopraną. Visas dai
nas išpildė gražiai ir muzikali- 
niu įsijautimu.

Vyrų oktetas — be vieno 
nario — išpildė tris dainas: 
Tylus vakars (J. Karoso), Gau
džia trimitai (M. Petrausko) ir

STOUGHTON, MASS.
Henry J. McCourt (jo moti

na lietuvė) birželio 12 baigė 
Dorthoutho kolegiją bakalau
ro laipsniu su pagyrimu. Stu
dijavo laisvuosius mokslus. To
liau ketina studijuoti biznio ad
ministravimą. Yra pasižymėjęs 
beisbolo sporte. Vedęs augina 
dukrelę.

Judita Wells (jos motina Ty- 
rilytė) baigė Fontbone akade
miją. Ji yra sodalietė, misijų 
ir foto mėgėjų narė. Mano to
liau mokytis šv. Juozapo kole
gijoje, Hartford, Conn.

Vokietijos lietuviam dar su
rinkta 120 svarų rūbų, kurie 
nugabenti Bostono Balfo sky
riui.

Tėvo dieną įvykusiose vai
šėse pagerbtas seniausias tė
vas Juozas Stočkus ir jauniau
sias — Alfonsas Stočkus. Abu 
gavo po butelį vyno.

r
► Lietuviškiį produktų:
► DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ
>

t PETRO LISAUSKO
► _
► krautuvė ►
► 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
► Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
► Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. va k.

Nurimk, sesut (VI. Jakūbėno). 
Vyrai dainavo be fortepijono 
pritarimo. Dainos skambėjo 
gražiai ir nuotaikingai.

Antroje dalyje moterų cho
ras dainavo: Oi giria, giria (J. 
Narkaus), Tu mano, motinėle 
(N. Martinonio), Ko vėjai pū
tė (M. K. Čiurlionio) ir Dream 
Song (J. Brahmso).

Moterų choro balsai skambūs 
ir gana išlyginti. N. Martinonio 
dainoj antrieji sopranai vieto
mis galėjo būti stipresni, šiaip 
visos dainos praskambėjo har
moniškai, įdomiai ir nuotaikin
gai.

Francis Barry padainavo: Vai 
varge, varge ir Pavasario die
nelė (abi St. Šimkaus), Lopši
nę (J. Brahmso) ir Puikioji die
na (C. Jacobs - Bond). Pran
ciška Barry suranda daug laiko 

(Nukelta į 5 psL)

Stasio Smito - Šveikausko 
atminimui, jo motina Emilija 
ir Mrs. Margaret Craig Stough- 
tono bažnyčiai padovanojo 3 
lininius altorių užtiesalus. M.K.

HENRY J. McCourt, Jr.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLY JE — Thompson, Conn.

LIEPOS 4 D., 1960 M.
PROGRAMA

11 vai. Iškilmingos ŠV. MIŠIOS su PAMOKSLU. Worcesterio — 
Šv. Kazimiero parap. choras giedos per Mišias. IŠPAŽINTYS 
bus klausomos prieš Mišias.

3 vai. MENINE programa:
1. Kalba — John D. Adams, Rep. State of Connecticutt
2. Tautiniai šokiai.
3. Muzikalinė programos dalis.
4 vai. prasidės ŠOKIAI prie gero orkestro.

Įžanga į parką 50č — Įvairios gražios dovanos bus išdalintos kaip DOOR PRIZE S
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“MATAI NUM| -
Iškilmingai sutiktas naujas 

klebonas
Neseniai atkeltam klebonui 

kun. Juozapui Matučiui para- 
piečiai surengė iškilmingą su
tikimą — banketą. Biiželio 5 
d. 6 vai. vak. didžiojoj para
pijos salė pilna prigūžėjo sve
čių, keliolika kunigų iš arti
mesnių parapijų, miesto val
džios atstovas ir Įvairių orga
nizacijų vadovybės. Taip pat 
klebono mamytė ir seserys bei 
broliai su šeimomis.

Vakarienės metu kalbose nu
šviesta kun. J. Matučio kilni 
asmenybė ir jo nuveikti darbai, 
pareikšta gražiausių linkėjimų 
bei Įteikta dovanų. Parapijos 
choras su soliste De Benedetto, 
vadovaujant muz. A. Rosselli, 
banketą paįvairino lietuviško
mis dainomis ir operų arijo
mis. Pobūvi pavyzdingai ir tvar
kingai pravedė sutiktuvių ko
miteto pirmininkas kun. J. Rik- 
teraitis.

Klebonas kun. Juozapas Ma
tutis, nors gimė ir augo čia. 
Amerikoje, lietuviškai kalba 
nepaprastai taisyklingai ir gra
žiai. Lietuvių kalbos išmoko pir 
miausiai iš savo tėvelių, o vė
liau ją ištobulino besilankyda
mas Lietuvoje. Penketą metų 
studijuodamas teologiją Briuse
lyje. Belgijoje, kiekvieną va
sarą atostogoms važiuodavo ne 
kur kitur, tik i Lietuvą, ir ją 
yra apkeliavęs nuo vieno kraš-

KĄ JIE TEN DARO? Iš Brook
lyno šeštadieninės mokyklos ui- 
balgtuvių birželio 19- Nuotr. V. 
Maželio.

TAI ČIA TAVO TĖVAS GYVENO”
NEW HAVEN, CONN.

to iki kito. Nėra tokios žymes
nės vietovės, kur jis nebūtų 
buvęs.
Vienų atostogų metu buvo nu
vykęs į Žemaitiją aplankyti 
vietos, kur jo tėvelio kadaise 
gyventa. Nuvykęs pas Luokės 
kleboną ir pasisakęs iš kur ir 
kas esąs, išdėstė savo atsilan
kymo tikslą. Klebonas, žinoma, 
mielai sutiko, ir pasikinkęs že
maituką į vežimėlį, pasileido 
gražiomis Luokės apylinkėmis. 
Netrukus sustojo prie vienos so 
dybos. Botkočiu rodydamas i 
šiaudiniu stogu žemaitišką “nu- 
mą”. klebonas taręs — tai čia 
tavo tėvas gyveno. Tas apsi
lankymas kun. J. Matučiui pa
daręs gilų Įspūdį, o sodybos 
vaizdas iki šiol palikęs atmin
tyje. ŠĮ Įvykį jis prisimena ir 
pasakoja su pagarba ir pasidi
džiavimu, kaip tikras žemaitis. 
Tai pažymys didelio ir tauraus 
lietuvio, kuriuo jis iš tikrųjų 
ir yra.

Parapiečiai prašo jam Aukš-
čiausio palaimos ir linki ilgiau
sius metus vadovauti šiai lie
tuvių parapijai.

Lituanistinė mokykla baigė 
mokslo metus

Birželio J1 baigti mokslo me
tai šeštadieninėje lituanistikos 
mokykloje. Užbaigtuvių proga 
sekmadienį, birželio 12 sureng
ta išvyka — gegužinė gražia
me Roosevelt parke. Dalyvavo 
visi mokyklą lankę vaikai su 
tėveliais ir keletas šeimų svečių 
su busimaisiais tos mokyklos 
mokiniais. Mokytoja G. Žido
nienė Įteikė mokiniams tėvų 
komiteto skirtas dovanas — po 
lietuvišką knygą, kartu raginda
ma vaikučius atostogų metu 
neužmiršti to, ką išmoko pra
eitaisiais metais, rudenį visiem 
sveikiem vėl sugrįžti i mokyk
lą. Gegužinės šeimininkė Pleč
kaitienė visus vaikučius pavai
šino skaniais pietumis. Numa
tyta programa sutrumpinta, nes 
dangus netikėtai taip prakiuro, 
kad visi gerokai sušlapę ne
noromis turėjo skirstytis į na
mus. Tėvų komitetas dėkoja 
klebonui kun. J. Matučiui už 
leidimą visą metą nemokamai 
naudotis mokyklai patalpomis, 
mokytojams V. Šilkui ir G. Ži
donienei už jų neįkainojamą 
darbą, ir visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisideda prie šio 
lietuvybės židinio.

Birželio trėmimų minėjimas
Sekmadienį, birželio 19. New 

Haveno lietuviai minėjo gyvus 
ir žuvusius Sibiro tremtinius. 
Minėjimas pradėtas 10 vai. šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je pamaldomis. Mišias aukojo 
kun. J. Rikteraitis, o klebonas 
kun. .J. Matutis pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą, vaiz
džiai nupasakodamas trėmimo 
baisenybes ir Lietuvos kančias.

Po pamaldų paskui vėliavas, 
lydimas mažų mergaičių tauti

niuose rūbuose, visi susirinko 
i parapijos 'salę. Atidaromąjį 
žodį tarė Liet. Bendruomenės 
Ne\v Haveno apylinkės pirmi
ninkas A. Gruzdys. Kun. J. Ma
tučiui kalbant maldą už Lietu
vą, susikaupimo minute pa
gerbti visi žuvę už Lietuvos 
laisvę. Vėliau kalbėjo Al
to pirm. V. Šilkas, Moterų Są
jungos pirmininkė M. Jokūbai- 
tė, K. Dikas ir LB apygardos 
pirmininkas K. Bagdonas. Litua 
nistinės mokyklos mokiniai pa
sakė eilėraščių, o A. Leikus pa
skaitė tai dienai pritaikintos 
savos kūrybos. Minėjimas baig
tas Lietuvos ir JAV himnais.

SH.

KONCERTAS
(Atkelta iš 4 psl.)

dainuoti. Tai tikrai talentinga 
moteris. Jos muzikalinis talen
tas galėjo toli praaugti dau
gelį žinomų dainininkių. Tačiau 
gyvenimo sąlygos atvedė į gra
žią šeimą — augina du sūnus
ir dukrytę. Pranciškos daina-
vimas lengvas, muzikalus ir ga
na grakštus. Labai gerai jau
čia mūsų liaudies dainų stilių. 
Gausiais aplodismentais buvo 
pakartotinai iššaukta Į sceną. 
Duetus anglų kalbą — Whispe- 
ring hope (A. Havvthohne) ir 
Make believe (J. Kern) jausmin
gai padainavo P. M. Gibson ir 
F. C. Barry.

Programos užbaigai mišrus 
choras padainavo Tu šermukš- 
nėli (K. V. Banaičio). Augo kal
nely (J. Gaubo), Spring (A.D. 
Z.) ir America the beautiful 
(S. Ward). Paskutinė daina yra 
parašyta solo ir chorui. Solo 
partiją gražiai atliko tenoras 
Juozas Blaževičius, labai sim
patingas bei energingas parapi
jos veikėjas. Mišraus choro pa
skutinės dainos skambėjo tik
rai pasigėrėtinai. Augo kalnely 
praskambėjo labai nuotaikin
gai.

Solistams akomponavo ir an
sambliams vadovavo Jonas Nar- 
kus.

Bendrai, programa parinkta 
ir sustatyta gana Įvairi. Pla-

i V i s i! Visi!
į pranciškonu rengiamą

LIETUVIŲ DIENĄ ■ PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE

RUGPJŪČIO - AUGUSI 11
Mišias giedos didžiulis pranciškonų seminarijos choras. Mišios bus 11 vai.. 
Pietums bus Įvairių lietuviškų ir amerikoniškų valgių ir gėrimų^ • Popiet 
3:30 vai. galėsite pasiklausyti garsiojo šv. Petro parapijos orkestro, ilga
mečio Nauj. Anglijos čempijono . . . pasigrožėti lietuvių ir kitų tautų 
šokiais, vadovaujant Onai Ivaškienei. kuri neseniai su savo šokėjais da
lyvavo tautų festivaly Washingtone. • Atlanto vandenys kviečia pasi
maudyti švelniose bangose. Garsus atostogų kraštas Maine laukia visų, 
kad atgaivintų vasaros karščiuose.

Atostogų ir Lietuvių Dienos reikalais kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY, Kennebunkport, Maine - WO 7-2011

DARBININKAS

Lenk medį, kol jis dar jaunas
Brooklyno šeštadieninės mokyklos užbaigtuvės

Brooklyno Apreiškimo para
pijos salėje birželio 19 Mairo
nio šeštadieninės mokyklos de
šimtmečio minėjimas' ir moks
lo metų užbaigtuvės sutraukė 
pilną sale jaunimo ir vyresnių
jų. Iškilmes pradėjo mokyklos 
vedėja E. Ruzgienė kalba ‘‘Lenk 
medį, kol jaunas”, iškeldama 
lietuviškos mokyklos reikšmę 
šių dienų jaunimui. Ji pakvietė 
ir garbės piezidiumą, kuris bu
vo susodintas ne scenoje, bet 
salėje, kur kėdės buvo sustaty
tos lanku. Į prezidiumą pa
kvietė : mokyklos globėją kle
boną kun. N. Pakalni, mokyto
jus, tėvų komitetą, buvusių mo
kytojų atstovus, LB atstovą J. 
Šlepetį.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis, pasi
džiaugdamas mokyklos darbu. (Nukelta i 8 pis.)

DAINUOJA Maironio šeštadienines mokyklos mergai.es. Nuotr. V. Maželi#.

DIRBO 10 MOKYTOJU, LANKĖ 400 MOKINIU
Birželio 19, sekmadienį, šv. 

Kazimiero parapijos klebonas 
šventė savo kunigystės 30 me
tų sukaktį. Ta proga aukojo 
iškilmingas mišias. Jam asista
vo parapijos vikarai J. Jutke- 
vičius ir M. Tamulevičius. Pa
mokslo metu kun. M. Tamule
vičius parapijos vardu pasveiki-

čios programos išpildymas rodė 
dainininkų — choristų meilę ir 
pasiaukojimą dainai. Linkėtina, 
kad tokie koncertai būtų gali
mai dažnesni.

Po koncerto programos daly
viams ir jų svečiams J. U. Nar- 
kų bute buvo parengtas priė
mimas, kuriame dalyvavo apie 
45 asmenys. Čia pat nuotai
kingai buvo prisimintas prela
to Pr. Juro gimtadienis. Cho
ras ir svečiai, solenizantui iškil
mingai sugiedojo Ilgiausių me
tų. Prelatas savo turiningoje 
kalboje skatino chorą ir žadė
jo visokeriopa paramą tolimes
nei darbuotei. M. l4.

Pr. Naujokaitis ilgesnėje kal
boje nušvietė Maironio mokyk
los įsikūrimą ir jos darbą pra
eityje. Taip pat žodžiu sveiki
no mokytojas P. Gaurys, LB 
atstovas J. Šlepetys ir tėvų ko
miteto pirmininkas A. Samušis, 
kuris dar perskaitė gautus svei
kinimus raštu — Lietuvos gen. 
konsulo J. Budrio ir Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzikaus
ko.

Po kalbų Įteiktos dovanos. 
Pirmiausia atžymėti visų klasių 
geriausi mokiniai. Jiems įteik
ta V. Augustino albumas “Lie
tuva". Dovanėlė Įteikta ir mo
kyklos globėjui kun. N. Pakal
niui. Mokiniai iš savo pusės i- 
teikė dovanas visiems mokyto
jams. Atskirai buvo atžymė
tas kun. J. Pakalniškis, mokyk
loj mokytojaująs jau dešimtį 

WORCESTER, MASS.

no jubiliatą ir palinkėjo toliau 
sėkmingai dirbti Dievui ir tė
vynei.

Kun. J. Bakanas yra gimęs, 
augęs ir pradžios mokslą ėjęs 
Worcestery. Jo tėvelis kilęs iš 
Prienų miesto, o motina Agnie
tė Kulokaitė nuo Rudaminos. 
Vidurinį mokslą įgijo New Yor- 
ko šv. Kryžiaus mokykloje. Ket
verius metus mokėsi Montrea- 
lio kunigų seminarijoje ir dve
jus metus Baltimorės semina
rijoje. Kunigu Įšventintas 1930 
birželio 14 Sprinfieldo vyskupo 
Tomo M. O'Leary, DD. Pradžio
je buvo pusę metų Atholio liet, 
parapijos administratorium, pas 
kui iki 1950 rudens pakaito
mis ėjo Worcesterio lietuvių 
šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijose vikaro pareigas. Iki 
1957. kada buvo paskirtas šv. 
Kazimiero parapijos klebonu, 
vikaravo airių parapijose.

Kun. J. Bakaras uoliai yra

— DARBININKAS vasaros 
etostojy metu nuo liepos 1 iki 
rug-piikio 6. Visą mėnesi, kaip 
ir pereitais metais, išeis vieną 
kartą savaitėje. Bus spausdina
mas ir išsiunčiamas trečiadie
niais.

metų.' Kiti mokytojai, Įvairių 
sąlygų verčiami, keitėsi. Atžy
mėti ir tie mokiniai,, kurie da
lyvavo tautinių šokių grupėse," 
radijo valandė ės programose 
ir k.

Petraukos metu kėdės vėl bu
vo sudėto* normalia tvarka. To
limesnė meninė programa jau 
buvo scenoje. Programa išpil
dė patys mokiniai. Jie dekla
mavo eilėraščius, pastatė sce
nos vaizdelį “Meškiuką rudno- 
siuką”. Vienas per garsintu
vą deklamavo, o kiti scenoje 
apsirengę meškomis atliko įsce- 
nizavimą.

J. Matulaitienė visą mokyk
lą moko tautiniu šokių. Jos pa
ruošta kiekviena klasė pasiro
dė atskirai. Pasirodė ir darže-

dirbęs su jaunimu mokslei
viais ir vyčiais, dalyvavęs Ka
talikų Federacijoje, trejus me
tus (1930-1934) buvo blaivinin
kų centro valdybos dvasios va
das. Buvo Darbininko bendra
darbis. Studentaudamas vasa
ros metu dirbo kun. J. Jakai
čio suorganizuotoje vasaros li
tuanistinėje mokykloje. Mokyk
la buvo valdiškos miesto mo
kyklos Ledge gatvėje net dvie
juose pastatuose. Dirbo 10 mo
kytojų, lankė virš 400 mokinių, 
buvo du mokyklos vedėjai — 
advokatas Ignas Bartkus (jau 
miręs) ir J. Bakanas. Ir šian
dien kun. J. Bakanas yra su
sipratęs lietuvis ir uolus Kris
taus vynuogyno darbininkas.

AS&USY P ARK. N. X

Seventh ir Park Avės. • Tel. Prospect *1-7788 ir 6-9671
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ 

ATLANTO PAKRANTĖJE

Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Va
karais šokiams groja orkestras. Tarp dviejų ežeių, prie 
pat okeano paplūdimio. Kreiptis; Edmundas Kutaiti*. pre
zidentas, arba A. Žemaitis, viceprezidentas - sekretorius.

— Kun. Juozas Kluonius pa
skirtas naujai Įsteigtos šv. Ste
pono parapijos klebonu Skid- 
way LakeTTręscott, Mich. Prieš 
tai jis buvo vikaras Nuolatinės 
Marijos Pagalbos parap. Chea- 
saning miestelyje. Abi parapi
jos priklauso Saginau vyskupi
jai. Kun. J. Kluonius Įšventin
tas 1947. Atvykęs į JAV jis 
labai daug kam padėjo Įsikur
ti Detroite.

— Immaculsta stovykla prasi
deda birželio 26, baigiasi Liet. 
Susiartinimo švente liepos 24. 
Visi lietuviai kviečiami šventė
je dalyvauti. Dar yra kelios
laisvos vietos antrosiom dviem 
stovyklavimo savaitėm. Kreip
tis adresu: Camp Immaculata, 
RFD 2. Putnam, Conn.

— Berniuku stovyklą kasmet 
ruošia tėvai marijonai prie Chi- 
cagos. Claredon Iliiis. Iii. Pri
imami tiktai lietuviškai kalban
tieji. Šiemet stovykla prasidėjo 
birželio 19 ir baigsis liepos 10. 
Stovyklai vadovauja kun. J. 
Margis. MIC. Meno pratybas ir 
programa praveda muz. Faus
tas Strolia.

—Ateitininkę sendragiu sto
vykla bus nuo liepos 10 iki 16 
Dainavoje. Manchestcr. Mich. 
Registruotis pas Vytautą Či- 
žauską, 1984 25th St.. Detroit, 
Mich.'

— Irena Valaitytė iš Chica- 
gos pokoleginėm studijom ga
vo pasiūlymą asistentės vietai 
Kalifornijos universitete. Vasa
rą ji vadovaus jaunučių sto
vyklai Dainavoje.
'— Verutė Stančiūiė, St. Louis, 
Mo.. baigė matematikos moks
lus BS laipsniu .su pagyrimu. 
IBM bendrovė jau pasiūlė jai 
gerą darba. Priklausydama stu
dentam ateitininkam, ji dažnai 
atstovavo lietuvius amerikiečių
studentu draugijose.

— Marcelė Labrencytė, at
vykusi iš Lietuvos i Vokietiją 
pereitais metais, mirė birželio 
5 Godesberge. Klaipėdoje ji 
buvo mokytoja, kilusi iš pa
vyzdingos lietuvių šeimos, ku
rią persekiojo vokiečiai naciai 
ir rusai bolševikai. Velionė bu
vo 47 metų.

— Virgilija Jonynaitė, stu
dijuojanti jau ketvirtus metus 
Toronto Centrinėje technikos 
mokyklje. pritaikomojo meno 
varžybose laimėjo pirmą vie
tą iš 427 dalyvių.

— Sol. Prudencijos Binkie
nės koncertas. Baltimorėje bus 
rugsėjo 24. Koncertą ruošia 
LB apylinkė.

— Izidorius Vasyliūnas duos 
smuiko koncertą Detroito vi
suomenei spalio 1.

i

mergai.es
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Nauja lietuvių bažnyčia
STATOMA

PATERSON, NewJersey
Šv. Kazimiero lietuvių parapija buvo įkurta 1911 metais spa
lio mėnesį. Bažnyčia pastatyta ir pašventinta 1912 metais, i
Kitais metais sulaukia 

AUKSINIO JUBILĖJAUS, 
kurį norima atšvęsti naujoje bažnyčioje.

Jo Ekscelencija Vysku
pas James McHulty su 
paparapijos k’ebcnu Jo
nu Kinta ir vajaus pir
mininkais — ■ Juozu Ja- 
kubavičiu (k.) ir Juozu 
Janušaičiu (d.)

BRANGŪS AMERIKOS LIETUVIAI,

Mes, Patersono lietuviai, kviečiame visus 
prisidėti prie statymo lietuvių bažnyčios.

Mūsų kolonija yra maža, bet norime pa
statyti tinkamus lietuviškus Dievo namus.

Šiandien Lietuvoje bažnyčios yra užda- 
i orios, tikintieji persekiojami. Čia mes galime 
statyti naujus ir tinkamus lietuviškus maldos 
namus, kur Viešpats Dievas garbinamas lie
tuviškai.

Bažnyčia kainuos apie 115,000 dol. Staty
bos fonde dabar yra 26,000 dol.

Prašome aukos iš visų — ar būtų jos di
delės ar mažos — siųsti: Rev. J. Kinta

147 Montgomery PI.
Paterson 1, N. J.

Mes busim amžinai dėkingi.

NAUJOS BAŽNYČIOS STATYBOS KOMITETAS

-PIRMOJE EILĖJE IŠ K. J D.:

Mrs. V. Taforo, S. Šelienė—finansų sekretorė, Juozas Janušaitis—pirmininkas, Vincas 

Pakinkis—trus'.istas, kun. Vytautas Demikis—vikaras, kieb. kun. Jonas Kinta, Antanas 

Juskaitis—trustistas, Juozas Jakubavičius—pirmininkas, Marija Justienė — nutarimų 

sekretorė.

ANTROJE EILĖJE Iš K. J D.;

Juozas Mėčionis, J. De Lasky, N. Seibert, F. Morris, Marija Areičikas, Marija Jesu- 

laitis, Alena Augu'ienė, Marija Garside, H. Matyka, H. Rudaitis, Teresė Zyk, Sta

sys Zyk.

TREČIOJE EILĖJE Iš K. | D.:

Vincas Justas, Antanas Aidukas, Henrikas Matyka, Jonas De Lasky, Nikolas Seibert, 

Eugenijus Morris, Pranas Andreičikas, Jurgis Jesu'aitis, Juozas Aidukas, F. Van Ge- 

nininken, Juozas Sadauskas, Juozas Maze!, Vincas Rutkaitis, Juozas Mazel jr.
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TIK S KRAUTUVĖSE FIRMOS

CATERERS

PAUL’S RESTAURANT

HOME IMPROVEMENTS

BUS. SERVICE

PEGGY RUNWAY LODGE

PL 44165

DIRSA FUNERAL HOMEKELIONĖS Į LIETUVĄ

'AVIVĄ

toto

JOE MAJORU Seat - Bar ALounge 
Open t/oetj day 4 p an. to 12 pjn. 
Stmdey 32 stoto to 10^0 post 1*14 
48h Atoaaa, Broaklyn, SH 5-9148.

RIVERVIEVV FARM and MOTEL

Prattsville 3, N.Y. TeL AX 9-3404 
“For Fun ... for Rela.xa.tion”

Modern accom. Rooms & cabins with 
private baths. ExceH. cuisinesetved' 
hotel style. Swimming, fishing, bi- 
cycles, lawn sports, dancing, & golf. 
Cath. Church nearby. Families in- 
vited. J38 to 548. Write or call —

Mrs. Moore, Prop.— VIDA BEATS THE HEAT 
Air Conditkra Now — with General 

Electric and save $$$

VIDA HOME APPLIANCES 
4368 WHte P lai na R<L, Bromų N.Y. 

(Bet. 237 & 238 Sta.) 
Special consideration given 

to Religious Institutions
FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

WIIITE KOKSE TAVERN 
baras - restoranas

RIDGEWOQD 
Established 10 Years 

BEST OFFER ACCEPTED 
563 Seneca Avė, Ridgewood, Oeene 

EV 2-9663

_ ' VIELA LUCIA

FRESEOLD. N.Y. Tel. MEIrose 4-2854 
in viev of Gat-atpĮl JEts. Beautiful modern 
swimming pooL Strge room with private 
bath, eiceltent'įjhot meals, individus] 
servi<^. Becrea(|įj^ Booklet on Reųueot, 

- Also Matei vrith ^ėparate entrance. Near 
Catholic Church. \ Mr*. Cantę.

PORT AUTHOR1TY 
Tį4>hiMjair

83gMh Avw.*41et 8L, N.T C.

ROYAL HAWAIIAN PALM8 
518 Stuyvensant Ave, Lyndhurst. N. J. 
Catering Spec’alists for Weddings, 
Communion Breakfasts, Ordinations, 
Graduation parties, Church functions 

Special Consi leration Given to 
Religious Groups 

WE 9-2300

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highway 
#206, Montague, NJ. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure “L", 
or phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

Air-Concfitioned 
Noi-Stop tifresstnei 

to tho CatskiUs 
Pocono* • 5howongunks 

CARO CATSKU 
KMGSfON KWMtgH 

YUtAN WIDWUt

P A Tena. 4M St S M Art.

Home Owners — Dormers, porches, 
garages, roofing, siding. 

Lot Owners — Complete bome con- 
struction or shell only. Summer 
homes. Lake Cottages. — Plans 
available - Free Estimates.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orange 2-7116 (New Jersey)

O O V-A IIAU^jULl* tJt____ -
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPiNTI JAU DABAR!

w _. . mateų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lieter 
IfA vaje, Latvijoje, Estijoje, UBcarpsOje tabteustai 

vertina gautam siwtti*y ?? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyfiams tortai ".*• 

Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav.

280 Cbesnut Street New Britam, Conn.

TeL BA 9-1181

118-125-130 ORCHARD STRKT — GR 54525 
Cor. DELANCY, N-Y.C.

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliuSaa, gobelenas.' 
drobė, medžiagos užucdaidom. antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rudMud, lenkiškai, ukraisiikai
Važiuoti BMT Uūipant Essex Street, keltis devatorium i virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street

AtsIneSktte iį skelbimu kuria boa ypatingai Įvertintas

ln St. Brlgid’s Parikh in Nortti Bergen, 
N.J., 4600 Liberty Avė. 2 Story asbestos. 
ehiačle bouse. No. Šast cor. opp- St. 
Brigid*s Rectory: 2 4-ne. apts.; 2 5-rm.. 
apta. eecb have lavatory. no bath; 2 
eoncrete block garages: Land 25x150x100 
ft. Tezes 3145 guarterly. Aridng 20.000.
Ali cash reąulred. 1 block to Port Autho- 
rttybusees. B.McCortnack Bkr. UN 3-0648

5^»7e8 M6-1808
Statlte 

artas JI MM ■ B44M

tas vynt ©ropėje ir 2 moterų. 
Vieną poną vietą (šuolyje su 
kartimi) laimėjo estas. .

Iš lietuvių geriausiai užsire
komendavo chicagietis E. Alek- 
sęjūnas, laimėjęs pergales 200 
metrų (22.1) ir 400 m. (51.3) 
bėgimuose. Taip pat du laimė
jimus — 800 m. (2,01.5) ir
l, 500 m. (4,20.6) bėgimuose pa
siekė J. Kulovičius iš Clevelan- 
do. Kitas iš lietuvių tarpo pir
mąsias vietas laimėjo: D. Ba
lau :— 3000 m —^ 9,36.5, R. 
Besperaitytė šuolis į tblį'-rr 
lO’O”, lieti|vių I komanda 
(L. Juodytė, A. Karaliūtė, I ir 
R. Besperaitytės) — 4 po60
m. estafetė —■ 33.5.

Dauguma varžybose dalyva
vusių lietuvių atstovų buvo 
jaunių ir mergaičių Masių am
žiaus, todėl jų pasiekimai vy
resnio amžiaus klasėje buvo 
menkoki. R. Besperaitytė, kuri 
pagal amžių dar yra mergaičių 
grupėje, su savo parodyta pa
sekme šuolyje į tc^ pagerino 
fiehivių meigaMią trenkęs re
kordą, kuris ikž šįn&n priklau
sė K

£(L Meifis

In Cathottc area af Stone Ridge, N.Y.

5 Rooms, 1% batbs, 2-car garage. 
Three room Apaztment, ten acres. 
Work8hop. ezceDent water supply. 
Outside Bubegoe; 512£00. Dorothy

p* teiM. N. Y.
V* V FriMdJr-lofonnal I

Lt W wo mi- Jjf on new higinray
(f k J’i O?ENIN® JONE l» ;

EsceBent strimming.
boating. Large; 

private natūra! lake,' 
sar.dy beacb. AB sports. i 

German-Amrrieaa cnisine, 3 dehtrons 
meals taily. Oar mena offers exceiieat 
eboice of food at every meal, prepared 
by escpert cbef. Cocktail kunige. Orch
estra. Free Get-Acqsainted Codctaif 
Party Week!y. Free transportatioa to 
Riding Academy. Golf Cooise, Churcb- 
es. 84$ up *ky. f9 daS^. Bdt. t^aure 
no*.

Garniai! TtiA Amwicmi Mam į r m
MaIm A -----

Mom Utonr as

Narrovsburg, N.Y. ALpine 2-7135 
One of Deleware VaUey’s finest Re
sorts. Located on Penn. side of river. 
Most everytinng in sports. Modern 
pool. Unique and, exceptional new 
cabin acc. Also housekeeping units. 
Kates $42 op weekly. Near Catholic 
Church. Booklet. Fr. &R. Behling.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kražtua. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervartjas ir kt flbndkeadfoms informacijoms raėy- 
kite/skambbddte daugiausiai patyrusiam kelionių Narai j R. Europą

COSMOS TRAVEL BURBAU Ine.
45 W. 45 8tr. New Varis 38, N. T. o TeL Cfrcte 5-7711

CHIROPRACTIC CERTSR OF 
ąUECNS ALONG ISLAMO 

•1-02 Setphin BNd.
r OMr JameM Madon. U I. A-R.) 
OriMa PlBBTią Į NAMUS bet tor jr tot

vendome plAza HOTEL — 510

Ocean Avenue,: Long Branch, N. J. 
Gala Opening Juiy 4th. The perfect 
vaeatkm spot in Long Branch, N.J. 
Italian-American cuisine. Ali sports 
& activities. Near Catholic church. 
Rates fron $60.00. UnJer personai 
mrection of Mr. Amedeo Colitti.

CA 24484

UQUOBS — BEER — WINES 
SKANŪS LZETUV1BKI UŽKANDŽIAI 

fiežtBdfnnteiR, satmuritesiate
Mf.ite iO en orkestras

Sav. P. V1SNIAUBKA8 
81 Sprkeg SL, New Britata, CtaML TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAVS LiętiOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
163-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMOND N. Y.

Telefohas: VIrginia 3-3544

In Catholic Area 
of WINDHAM, N. Y.

B A R G A I N

TeL: AL4-44M 
TeL: OI MM 
TMs FO MM 
TA: MU4-4M1« 

_ .. T«L: LO 2-1446 
C. Canon Stomt — TM.: HU 14798

MVANV SIMMAI | UEHV4
ir j kttua Sav. Sujungė* vaMtotoa fcraRaa. Oaianturtaa pristatymas 
Muitai ir kiti mokeafiiai apmetamą eta. Gartjas NOKO NDNMLA.

Rąžykite arba apMnkyMte junM attifldmMaa arisų Mcyitaa 

COSMOS PARCELS EKPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y, M - 2nd Autom
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sattor Amato
• LAKEWOOO, N. A 126 - 4tk Otrast ■
• FATEROON, N. A to------ ---------- -
• NEW HAVEN, Cono,
• PITT8SURGH, Pa, K__________________ ..._ ....
• WORCESTER, Mass^ S Cartrtad Street — ToU SWS4Į0S
• MAMTRAMCK, N«Nm «00 Jto C Stopas — TeU TR S-IOto
• CLEVELAND, OMst toto W. 14M Strast — TeL: T01-1080
• CHICAGO, HU 2222 W. Ctf-----r
• SAN FRANCISCO, Cak, MS
• NEWABR, KUL 42S OprMĮ
• PHILAVELFH1A 41, Pa, 4N
• Mato, 1?H

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Venraa St Phftadeiphia 23, Fte

... POplar 5-4118

tingins Sunday, June Stb 
SPBCIAL KKCURSIONS 
VIa Deiaxe Motor Coach

GBAYMOORE

df JEWSS9QNVHX£. N. Y.

$8,500 Bvjya 32 Acres and 6-room 
Houee. AR in^movements, garage, 
bara. Cbaaace of. a ĮJfetime. Terma.

FOREST MILLS AUTO RODY 
AMO FEMOER REPAIRS

OMeet «Imu ta'Formt MMe — "No Job 
Too SntaU. Nc«te Too Large for Us To 
Haadle’*. Duče Auto Painting — Electric 
WeMing» dumta Straightened, Simonizing 
COLLISION W0RK OTTR SPECIALTT 
Cari J. Despagni t Son—89-15 Austin St.. 
Forest Hille. N. T. — BO 8-5166.

ACORN COACH CO.
Fully Insured Busses for 

SCHOOLS & CHURCH. AFFAIRS 
also Picnic & Sporting Events 
Night and Day Trips Arranged 

4421 Edson Avė., Bronx. FAirbanks 
5-8239. If no answej* — NE 6-9564

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eiiutSm, apsiaustam, suknelBm ir kt.

Audintei yra angliškos ir vietinės vitaoa. Šilko ir medvilnės 
Speeiafiai žones kainos tiems, 
kurie siunčia aočSniiis i cžsieat*

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

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd SL 

(Cor. B*woy Milto S3SA)' 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Montague St. 

(Near Bereugb MaH) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE BRONX, ISIS SoąMiem Bito.



DRUSKONIE

NEW YORK

Lietuvių gydytojų suvažiavimas
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

ALFONSAS S. DZIKAS

NOTARY PUBLIC

įg|| g

RELIGKHJS NOTICE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS' ■ | SAINT VINCENT DE PAUL

KAROLINA GALENSKAITE

AR JŪS NEPERMOKATE

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

72-sis metinis piknikas
0. LANIĮJ vasarnamyje

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

■FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

leitenanto laipsniu. Jau* 
inžinierius jau pradėjo 
Western Union bendro-

sudaromos sąlygos pasirodyti 
mūsų bendruomenėje. O tai jau 
nimą pririša prie savo tautos 
ir jį ugdo.

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

JŪROS MBGBJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI 
KVIEČIAMS PRIE ATLANTO, A98URY PARK, N. J.

už savo automobilio apdraudę?

Išnuomojamas viengungiui 
gražus, didelis kambarys East 
New Yorke prie gero susisieki
mo. Kreiptis: Agnės Rimkevi
čius, 876 Belmont Avė., Brook
lyn 8, N. Y. Tel. TA 7-2866.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

Juozas Kaunas sunkiai susir
go. Jis buvo Lietuvoje krimi
nalinės policijos inspektorius. 
Pirmosios bolševikų okupacijos 
metu apie metus laiko žiauriai 
kalintas Marijampolės kalėjime, 
kur ir buvo palaužta jo svei
kata. Guli Patersono General 
Hospital. Sekmadienį rytą jau 
silpną ligonį aplankė kun. Vy
tautas Demikis ir aprūpino šv. 
Sakramentais. Ligonis yra dar 
tik 51 metų amžiaus.

UŽBAIGTU VIŲ prezidiumas; ii d. j k- kleb. kun. N.Pakalnis,'K. Sventoraitieni, Pr. Naujokaitis, V. Stro- 
Ha, P. Gaurys, V. Jocienė J. Matulaitienė. Nuotr. V. Maželio.

GR ABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga surengė jau 2 visų JA 
V ir Kanadoje gyvenančių me
dikų ir dantų gydytojų suvažia
vimus, būtent, Chicagoje 1957 
ir Clevelande 1959.

Paskutiniame suvažiavime 2- 
jū nutarimu buvo pageidauja
ma rengti trečiąjį suvažiavimą 
New Yorke, ir šiomis dienomis

Yra pagrindo manyti, kad vi
sa N. Y. lietuvių bendruomenė 
pageidaus iš vietinių gydytojų 
atatinkamo aktyvumo suvažia
vimo reikale. Todėl abiejų drau 
gijų valdybos kviečia visus gy
dytojus kuo aktyviausiai daly
vauti paruošiamame darbe ir 
suvažiavimo metu, kad jis kuo 
sklandžiausiai pavyktų, Studen
tiškas jaunimas, ypač studijuo
jantis biologinius mokslus, rei
kalui esant, kviečiamas mums 
į talką padėti registracijai ir 
kitam techniškam darbut

(Atkelta iš 5 psl.) 
lio jaunieji, atlikdami keletą 
žaidimų.

Pabaigoje muzikos mokyto
jas V. Strolia į sceną sukvie
tė visą mokyklą. Atskirai kla
sėmis padainavo keletą damų. 
Visi mokiniai buvo apsirengę 
tautiniais drabužiais
... Programą baigus, buvo šo
kiai, veikė bufetas.

šiemet mokyklą lankė per 
100 mokinių. Mokyklą išlaiko 
tėvų komitetas, kuris visokiais 
būdais telkia lėšas. Jį remia ir

Lietuvių Bendruomenė, atski
ros organizacijos. Komitetas 
neseniai buvo atsikvietęs Čiur
lionio-ansamblį.— -

Reikia džiaugtis šios mokyk
los darbu, reikia dėkoti moky
tojams už jų taurų auklėjimo 
darbą. Reikia gi prašyti ir vi
sų tėvų, kad daugiau vaikų siųs
tų į šią lietuvišką mokyklą. 
Kai bus daugiau mokinių, bus 
dar didesni darbo vaisiai.

Ką lietuviškoji mokykla duo
da mūsų jaunimui, kiekvienas 
galėjo pamatyti šiose užbaigtu- 
vėse. Vaikai, per metus ne tik 
mokosi lituanistikos, bet įpran
ta į lietuvišką draugystę. Jiem

nasis 
dirbti 
vėje.

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

Išnuomojamas naujai atre
montuotas butas suaugusiųjų 
šeimai nuo 1 iki 3 asmenų, 
su šilima, karštu vandeniu, 
prie labai gero susisiekimo. Tei
rautis telefonu EV 1-3723.

F U N E R A L HOME
197 V/EBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

bos pritaria suvažiavimo ren
gimui ne vien tautinio senti
mento “vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi” ir visos N.Y. 
Liet, bendruomenės ambicijos 
sumetimais, bet gal labiausiai 
tam, kad sudarytų retą prpgą 
gydytojam tautiečiam susitikti 
po daugelio metų kaip tik New 
Yorke, kur jų dauguma pirmiau 

a gautas Sąjungos valdy- šiai iškėlė koją ir, lyg nauja
gimiai, darė pirmus žingsnius 
prieš išsibarsiant po platųjį 
kraštą, ieškodami ir siekdami 
savystovaus, nepriklausomo ir 
geresnio gyvenimo.

Maža to. Mes turėsime pro
gos pasveikinti ir susipažinti 
su jaunais gydytojais ir gydy
tojomis, kurie apleido tėvynę 
vaikais būdami ir, nežiūrint 
tremties sunkumų, įgijo vaka
rų Europos ir JAV diplomus.

Taip pat reikia tikėtis, kad 
be seniau pažįstamų veidų mes 
pasimatysime su čia gimusiais 
gydytojais, kurie panorės pra
leisti laiką naujų atstovų tar-

"TIE PONAI ILGAI KALBA...” Ii lituanistini* Brooklyno mokyklos 
užbaigtuvių. Nuotr. V. Maželio.

Alfonsas S. Dzikas baigė me
chaninės inžinerijos studijas 
Brooklyno Politechnikos insti
tute ir birželio 15 gavo diplo
mą. Kartu baigęs karinio pa
rengimo kursus, jis buvo pa
keltas

bos raštas su parag-ninri su- 
aa/yri suvažiavimo rengimo ko
mitetą, jei mūsų gydytojai tam 
sumanymui pritaria. Suvažiavi
mo laiko pasirinkimas yra pa
liekamas mūsų nuožiūrai.

Mūsų abiejų draugijų valdy-

leškomas Stasius Karušaitis, 
gimęs Jurbarke, gyvenęs Klai
pėdoje, dirbęs uosto valdinin
ku. Prašoma rašyti: Frank Ka
rušaitis, 588 Wilson Avė. Brook 
lyn 7, N. Y.

MAS RYTŲ STOVYKLA
Birželio 21 iš Philadelphijos 

į New Yorką buvo atvykęs 
MAS Rytų Apygardos pirmi
ninkas Algis Žukauskas ir Kęs
tutis Pliuškonis pasitarti vasa
ros stovyklos reikalais. Pasita
rime dalyvavo Dalia Minkūnai- 
tė — stovyklos mergaičių va
dovė, Tautvydas Jankauskas — 
berniukų vadovas, Rimas Gę- 
deika-—sporto vadovas ir Ge
diminas Naujokaitis — stovyk
los komendantas. Stovykla pra
sidės rugpiūčio 13 ir tęsis iki 
rugpiūčio 27. Stovyklavietė 
yra prie Cape Cod, Manumet, 
Mass. Registruotis pas vietinius 
kuopų sekretorius arba pas Kęs 
tutį Pliuškonį, 3318 Friendship 
St. Philadlelphia 49, Pa.

Ged. Naujokaitis

M. P. BALLAS — Directorius 
ALB, BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: E Vergreen 4-8859
7281

loję birželio 29,lvai popiet 
Laivas iš Battery prtepUukoC 
pradės kursuoti nuo. U vai.
mokamų bilietų galima gaią&| 
Lietuvos Laisvės Komiteteir^ 
pšs LLK narius jrieplaukpje. 
Kalbės valstybes departamento 
ir miesto vadovybės žymūs 
žmonės. Kviečiama gausiai da- 
luvauti. Pageidauja, kadjnote- 
rys būtų tautiniais rūbais pa
sipuošusios.
Muzikas Julius Starką, 74 me

tų, sunkiai susirgo, paguldytas 
Memorial Hospital, Manhattan, 
N. Y.'-:..' ■

Boarding Softool for Boys 4 Giri* 
(Room available far giria only) 
Conducted by Marionites of The 

Holy Cfobs, Tarrytown on Hudson. 
Grades 1 to 8. Rate* $75.00 per mo. 
Inquire: Sr. Supirior. 261 So. Broad- 
way; ME 1-1572, Tarrytovn, N.Y.

84-14 Jsmaiea Avė. Woodhavea 21, N. Y.
Tel. VI3-1477

ŠOKIAMS GROS PUIKUS ORKESTRAS 
Pikniko pradžia L vaL P4>.

Važiuoti Jamaica linijos traukiniu iki Sutphin Boulevard stoties, o iŠ ten važiuoti 
autobusu arba eiti kelto blokus. • MALONIAI PRASOMK ATSILANKYTI

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

dar priima užsakymus vasarai 
ir.liepos 4 (4 July) savaitgaliui.

Karolina Galeskaitė iš Brook
lyno, gavusi stipendiją kaip ge
ra mokinė, birželio 26 baigė 
Bishop McDonnell aukštesniąją 
mokyklą. Nors yra trečios kar- 
tos, gražiai kalba lietuviškai. 
Priklauso Apreiškimo parapijos 
chorui ir Lietuvos vyčių šokių 
grupei.

Komp. V. K. Banaitis persi
kėlė gyventi pas savo brolio 
šeimą, 192 Arlington Avė., 
Brooklyn 7, N. Y.

Kęstutis Simanavičius birže
lio 5 baigė studijas City Col- 
lege of New York ir gavo inži
nieriaus diplomą. Jaunasis in
žinierius jau dirba savo pro- 
fesjoj IBM kompanijoje.

.•'■i

-į, K /■ '

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P*rkw«y Station)

• ■ WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel VIrginia 7-4499

N. Y. apylinkės Lfot. Mad. 
ir Dant. Gydytoju draugiją

A- a --▼•rayDOT

660 GRAND STREET 
BROOKUYN, N. Y.

Rašyti:

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

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orite* spectal prie* for Weddtags and Parties 

Stt Graad Steaet, BmUyn 1L M. T. — T«L Stag* »-43»

CATSKILL KALNUOSE 

lietuvių vasarvietė

M&riįon^ ąodyboje, Thomp
son, Conn., metinis v piknikas 
bus liepos 4. Specialūs auto
busai iš Bostono išvažiuoja 7:30 
vat ryte nuo lietuvių piliečių 
klubo. Kelionei bilietus galima 
^auti Ivaškienės baldų krautu
vėje arba pas V. Brazauską.

Vila Audronė jau Atidaryta. 
Cape Cod, Mass., garsiajame 
kurorte dr. Ed. ir Marijos Jan
sonų lietuviška vasarojimo vila 
Audronė, kuri jya apsupta pu
šų parku įr yra visai prie pat' 
Atlanto vandenyno privataus 
pliažo, jau atidaryta vasaroji
mui ir priima svečius. Įvestas 
naujas telefonas. Ostenrille Gar- 
den 8-8425 arba informacijų 
reikalu rašyti Audronė — 'Jan
sonas, 87 East Bay Rd., Os- 
terviile, Cape Cod, Mass.

Krikštai. Birželio 18 šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pakrikš
tyta Juozo Barčio ir Bernice 
Landry-Bartienės duktė Zuza
nos ir Paula vardais. Tėvai gy
vena 18 Marbury Ter. Jamai
ca Plain, Mass. Birželio 19 pa- 

-krikštyta Robert -Ruseeko ir 
Alicijos Plevokaitės - Ruseckie- 
nės duktė Donna Marija var
dais. Tėvai gyvena 69 G. ST. 
St. Bostono, Mass.

Mirusioji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

Alena Balkienė (birželio 18) 
46 m. Velionė gyveno 1 Har- 
rison Park, Dorčhester, Mass. 
Nuliūdime paliko vyrą, dukterį 
ir motina. Palaidota šv. Myko
lo kapinėse.

Augustas Romikaitis (birže
lio 20) 72 m. Velionis gyveno 
66 A St. So. Ėoston, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir tris sūnus. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Jonas Jurgevičius (birželio 
21) 62 m. Velionis gyveno 713 
E. 5th St., So. Boston, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dvi se
seris ir tris brolius. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški;
(ARMAKAUSKAS)

Since 1889

OUR ONLY STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flovėrs

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

Kun. Titas Štorbutos, “Lux 
Christi” redaktorius laikinai 
ėjęs vikaro pareigas švento Sil
vestro parapijoje E. New Yorr 
ke,^ paskirtas Švč. Jėzaus šir
dies parapijos, vikaru, 41 Adel- 
phi St., Brooklyn 5, N.Y.

Kun. VI. Budrackas iš Pitts- 
burgho vyskupijos persikėlė į 
Brooklyną, kur paskirtas į St. 
Catherine of Siena parapijos 
vikaru St Albans, N.Y.

, Marianapolin į tradicinį tė
vų marijonų pikniką liepos 4 
iš Brooklyno važiuos autobu
sas nuo pranciškonų vienuoly
no, 680 Bushwick Avė. Išvyks 
6:30. vai. ryte ir grįš apie 10 
vai. vak. Kelionės išlaidos 8 
dol. Trumpos laikas iki išvy
kos, todėl prašom norinčius 
tuojau skambinti Darbininko 
administracijai arba kreipti į 
M. šalinskienę, P. Urbonavičie
nę, L. Ulrich, E. Kašetienę, 
O Sijevičienę, O. Panitaųskie-

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Alfonsas vidurinę mokyklą 
baigė prieš ketveris metus E- 
lizabethe, N.J. Gavęs vienkar
tinę Lions Club stipendiją, pra
dėjo inžinerijos studijas.

Ateinančių metų sausio mėn. 
Alfonsas išvyks dviem metam 
atlikti aktyviosios karo tarny
bos kaip inžinerijos dalinių lei
tenantas.

A. Dzikas studijų metu akty
viai dalyvava jaunimo veiklo
je. Trejus metus buvo New 
Yorko studentų ateitininkų d- 
govės valdybos nariu, dvejus 
metus — pirmininku. Dalyva
vo beveik visose ateitininkų va
sarok stovyklose ir du kartu 
buvo jų vadovybėje. (N.)

Cambridge, Mass. ■ 
NOTARY PUBLIC

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


