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Kitaip būsi suimtas ir gal dar blogiau

Alto vykdomojo komiteto ir Vliko prezidiumo komunikatas

SPAUDA

IS LIETUVOS Rašo LINUS

A YEAR

THE

Chiv-hlovas buvo palik
tas Rumunijoje ketverius me-

lietuvių 
ir Vliko 

spauda

Sandara balandžio 13 prane

1946 spalyje rumunai šventė 
savo karaliaus gimimo dienos

Mann lenkiškas pasas daliojo 
iki 1<M6 balandžio 30. Mm bu
vo laikas ii pratęsti. Aš ne^i- 
rvžau eitiM Lenkijos atstovybe 
tuo reikalu. Prisistatė Kova- 
lenko ir buvo gerokai susijau
dinęs. kad aš

prašo dabar, kad valstybės de
partamentas paskelbtu naują 
dokumentą su teisingais davi
niais.

C h oe h lova s buvo jfe- 
liktas Rumunijoje, kad susigy
ventų su vietiniais žmonėm. 
Buvo pramatyta* kad gali kilti 
karas su Vakarais. Gal būt, čia 
turėjo galvoje Cbųrchillio norą 
kovoje prieš Hitlerį desantus 
iškelti ne Prancūzijos pakraš
tyje, bet Balkanuose. Jei taip 
Įvyktų, tai Sovietai turėjo būti 
pasiruošę sukelti vietin:ų gv- 
ventojų partizaninį kara prieš 
anglus ar amerikiečius. Ir tam 
buvo reikalingi su vietiniu gy
venimu susipažinę sovietų 
agentai, kurie galėtų vadovau-

. ' 1956 m. balandžio 12—15 
dienomis Washington. D. C., 
susitiko pasitarti Alto Vykdo
mojo Komiteto: L. Šimutis. Dr. 
P. Grigaitis. M. Vaidyla, Alto 
Informacinio Centro vedėja M. 
Kižytė ir Vliko prezidiumas: 
"i Matulionis, prof. J. Kamins
kas ir H. Blazas.
?- Alto Vykd. Komiteto vice
pirmininkas A. Olis. tarnybinių 
aplinkybių sulaikytas Chicago- 
je, į pasitarimą atvykti negalė-

KN1GHTS OF LITHL’ANIA WLOĄ 
BRADDOCK, PA.

išeitis, — kalbė- 
— turi susirasti

'• “...neužilgo Įvyks ‘Laisvos 
Lietuvos Komiteto' New Yorke 
atstovų pasitarimai su lenkų 
delegatais, kuriuos paskyrė 
Lenkų Tautinio Vieningumo 
Taryba. Lietuvių delegacijai 
vadovaus V. Sidzikauskas, o 

-.lenkų — dr. Otto Pehr.
; /derybos palies du svar
besnius klausimus: Ų abieju 
Tautinių grupių bendradarbia
vimą tremtyje ir 2) išrišim i 
ūžsilikusių kivirčų dėl sienų 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

“Tokie pasitarimai, iš da
lies. gali būti naudingi, nes jų 
eigoje paaiškės, kaip toli šiuo 
metu vieni stovi nuo kitą Iš 

'kitos pusės subendrinimas pa
stangų bendroje kovoje prieš 
sovietiška agresiją išeitu i ge
ra k lietuviam ir lenkam”.
Siūlo vilniečių m jungos atstovą

■ NaujfonoM balandžio 13 J.
■ Cicėnas str. "Ekstremistai? 
į trumparegiai’?” suverčia rūs- 
' tybės. priekąištų Ir tnšciažo-.

, džiavimo "barikadas", auto
riaus žodžiu tariant, kurias pra-

Leonardas Šimutis
ALT Vykd. Komiteto Pirm

J. Matulionis 
VLIKo Pirmininkas.

parduotuvė, kad pridengčiau 
savo veikimą.

Kuri laika viskas ėmsi visai 
pakenčiamai, ners privači”s 
smulkius prekvbinmku" 
didelė mokesčiu našta, kuri vi
są laiką buvo vis sunkinama, 
kol oa?aliau daugel1 visai pri
vertė likviduotis. Aš daug ve
rtėjau po kraštą, tyriau vieti
nius papročius ir sudarinėjau 
pažintis.

tinę ir kokiom priemonėm. Ir 
jos negalėjo man neatrodyti 
šlykščios.

Mačiau nuolatini laisvos ša
lies pavergimą, ir tai darė tie 
žmonės, kurie buvo ir mano 
viršininkai. Pradžioje mėginau 
ir šiuos įvykius aiškinti savo 
išmoktom Sovietuose tiesom. 
Bet man buvo vis sunkiau ir 
sunkiau juos pateisinti.

Ypatingai mane sukrėtė du 
Įvykiai, kuriuos mačiau savo 
akim.

žindintas su Vliko ir jo VT at
liktais, vykdomais ir ateičiai 
planuojamais darbais, po ben
dro pasitarimo dar labiau Įsiti
kinęs, kad Vliko veikla turi 
būti stiprinama, pažada, kad 
vykdydamas Alto 1955 lapkri
čio mėn. suvažiavimo New 
Yorke rezoliuciją, vykdys nu
tartąją moralinę ir medžiaginę 
paramą Vlikui.

Alto Vykdomasis Komitetas 
ir Vliko Prezidiumas reiškia 
viešą padėką visuomenei už 
moralinę ir medžiaginę para-

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

mą Lietuvos laisvinimo akcijai, 
kartu kviesdami dar daugiau 
dėtis savo darbu ir aukomis 
Lietuvai laisvinti.

Reiškiama padėka 
spaudai, ėmusiai Alto 
pastangas, o taippat 
prašoma ir ateityje Alto ir Vli
ko darbus vertinti korektiškai 
ir informuoti visuomenę.

sukaktis. Iš savo lango mačiau 
kaip du sunkvežimiai, pilni ko
munistų, pasirodė aikštėje ir 
ėmė šaukti: “šalin karalius! 
Šalin monarchija!” Mačiau, 
kaip minia aikštėje sustabdė 
sunkvežimius, apvertė juos ir 
padegė.

Man neatrodė, kad tai® galė
tų elgtis "reakcionieriškos mo
narchijos vergai".

Išaiškinti nemokėjau.
1947 gruodyje karalius Mi- 

chael buvo priverstas atsista- 
dydinti. Kai žinią apie tai iš
girdau, prisiminiau jo paskuti
nę kelionę per miestą. Tai bu
vo vėl jo gimimo dieną. Minios 
pasipylė gatvėje su ašarom.

(Bus daugiau).

SAV1NGS ACCOl’NTS CORDIALLY 
INVTTED

Lietuvių Radijo Valandos. Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.

Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — IJthuanlan Kadio Ilour. 50 Cot- 
tage St., Nonvood. Mass. Skyriai: Litbuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadu ay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

... Visi tie klausimai iš naujo
Silezijos vokiečių sąjunga atgyja> kai tik prasideda dery

bos su Maskva dėl Vokietijos 
likimo.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgevrood, Brooklyn. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Per tuos ketverius metus — 
pasakoja Chochlovas — gyve
nau dvigubu gyvenimu.

Rūpestingai vengiau bet ko
kio susitikimo . su vietiniais 
lenkais. Žinojau, kad jie mane 
tuojau pažintų. Vengiau taip 
pat ir komunistų. ..Nė iš tolo 
nėjau prie Sovietų atstovybės.

Mano vienintelis ryšys su 
Maskva buvo majoras Kova
lenko. Po vienerių mano- metų 
Bukarešte majo&Š jau užeida
vo pas mane tik /kas trys—ketu
ri mėnesiai, atnešdavo man 
amerikoniškų dolerių, kuriuos 
aš keisdavau juodoje rinkoje Į 
rumuniškas lejas. Atnešdavo 
sveikinimus man nuo Sudopla- 
tovo, kuris vis pareikšdavo, 
kad aš turįs toliau savo srityje 
gilintis.

Kaip Stanislaiv Lewando\vs- 
ki aš gyvenau gana laisvai ir 
nepriklausomai. Generolas Su- 
doplatovas manim pasitikėjol 
Pasiėmiau sau pensione kam
barį gyventi, o kitoje gatvėje 

atidariau radi'o reikmenų

Ministeriui Povilui Žadeikui, 
Lietuvos Pasiuntiniui Washing- 
tone -prie JAV Vyriausybės 

1956 m. balandžio 14 d.
Washington. D. C.

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministeri,

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Prezidiumas ir 
Amerikos Lietuvių' Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, susi
rinkę bendram posėdžiui Wa- 
shingtone, D. C. 1956 m. ba
landžio 12—15 dienomis," tu
rėjo noro Jus aplankyti.

Deja, teko sužinoti apie ne
tikėtą Jūsų susirgimą. Apgai
lestaudami, kad neturėjome ga
limybės su Jumis susisiekti as
meniškai, reiškiame mūsų ben
drą užuojautą šios staigios li
gos proga ir linkime kuo grei- 

paramą Vlikui. čiausiai pasveikti.
Alto Vykdomasis Komitetas. Tamstą nuoširdžiai gerbian- 

smulkiau negu bet kada supa- čių visų dalyvių vardu

COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY
Inlcfest brĮrin* th»* fir»t <tay n( thc month on rteposnt* 
niad.’ diiring th.- firut 1«l bucine** day« Janucry and 
Juiy. th,- firat 5 bucines* day.« «.f Aprll and Oct«brr and 
th" (ii ai 3 business «iay.« «»f *11 „ther m«»nths. wl»«-n l--ft 
unitl th.' end „r th.- int.-r»st

"Vienintelė 
jo Kovalenko 
žmoną".

Kovalenko

kasus matyti straipsnio mintis 
dėl galimų derybų su lenkais.
Sako:

“jei einama pasišnekėti, pa
siteirauti. tai iš anksto (reikia) 
informuoti visuomenę, šventa
jai ramybei ir pasitikėjimui Ry
tų ir Vakarų sričių komisija”.

Kita straipsnio sugestija: rei
kia. kad i ta komisiją būtų pa-
1 estas Vilniaus krašto lietu
vi • sąjungos atstovas.

-of. Kaminsku kiekvienas S į 1 j I • 1
1 .tuvis, ypač vilnietis. pasiti- ■ ;
ki . . . Bet ar kiekvienas kitas ■ r \
i komisija įeinantis ar ieisian- H J
tis turi toki pat pasitikėjimo I \ /

.lukne-
virius, adv P. Viščinis, adv. St. 1 / ...

New
Yorkoi Vilniaus reikalais ma- H į į

v.
Sidzikauskas ar dr. A. Trima- H M

Mintis dėmesio verta, nors I , j į'
Už

‘kiekviena lietuvi, ypač vilnie- B ‘j
ti”. tas vieniem pasitikėjimo B \ l
reiškimas, kitiem jo atšauki- - ’
mas. tenka laikyti mdtviduohu MJe 41MMr prinr*
paties autoriaus skoniu. Rainirr m, iman*.

iškniso, kad pa
gal Rumunijos įstatymus užsie
nietis, kurio žmona yra rumu
ne. gali būti natūralizuotas. 
gauti Rumunijos pilietybę. Jei
gu aš tuojau vesčiau, galėčiau 
pradėfi byla isipiiietinimo rei
kalu. Tada nebūtų jokios bai
mės dėl lenkiško paso .

Savo pansione buvau susipa
žinęs su šeimininkės jaunesne 
seserim ir pora kartų buvau ja 
išsivedęs į pramogas. Ji vadi
nosi Valerija. Tai buvo geras 
draugas. Su užuojauta ji žiūrė
jo į jauna vienišą lenką Le\van- 
dovvskį. Jai papasakojau, kad 
esu bėdoje, labai didelėje bė
doje; kad tik vesdamas rumu
ne galiu išvengti kalėjimo ar 
dar blogesnio dalyko. Aš.jai pa
sakiau, kad aš nesu laisvas ir 
vieną diena gal aš turėsiu Į 
Lenkiją grižti. Bet ligi to laiko 
aš nuoširdžiai ja rūpinčiausi. 
Valerijai mano pasipiršimas at
rodė romantiškas, paslaptingas, 
bet ir įdomus.

Mes susituokėme miesto val
dyboje, ir aš Įteikiau prašymą 
Rumunijos pilietybei gauti.

Ligi 1949 Valerija ir aš išti
kimai laikėmės mūsų tariamos 
santuokos, ir aš toliau gyvenau 
kaip Levvandovvski.

Tarp mūsų bendrų pažįsta
mų aš dėjausi esąs antikomu- 
nisfas.

Savo bute mes klausėmės 
Amerikos Balso ir BBC ir dis
kutuodavome apie vis augantį 
Rumunijos valstybės irimą.

Ligi tada neturėjau jokių 
abejojimų Sovietų Sąjunga. Gy
venau įkaitom frazėm, kuriom 
aiškinau Įvykius. Kol buvau 
Maskvoje. Sovietų Sąjungos 
valstybė ir komunizmas man 
buvo vienintelės pažįstamos 
sistemos. Per ketveris metus 
Rumunijoje mačiau, kaip vals
tybę norima paversti komunis-

JUOZAS GRABAU 
KEAL ESTATE BROKEK

Tarpininkavimas perkant ir parduodantį nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinamas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS s
~ 31 Bunker Avė. £

BROCKTON 4, MASS.
Tel. Brockton 8-1159-R.

SAVINGSBANK
Incorporated 1M>

ISA BROADWAY »t REOFORD AVK
5.13 P.irkw*y *t Nootmnd Auniif

Tvur In Tbi* Renk Art; Fnlly Insmtrd
V n to im.oon.

FiMeml Inmiranrv C»rpori»tto«

• Ryšius su užsieniu užmezgė 
Kauno biologijos institutas, ku
ris su JAV, Kassclio Vokietijo
je ir Dublino Airijoje botani
kos sodais keičiasi katalogais.

• Klaipėdos laivas "Alba
trosas", metas laikof!) sėdėjęs 
ant seklumos prie Klaipėdos, 
buvo atiduotas laikinai į doką, 
nors per Kisus galus į vidų 
veržiasi vanduo. 14 žmonių 
įgula be pertraukos pumpuoja 
vandenį. Kapitonas Kurotkin 
skundžiasi, kad jo bosai Papov 
ir Lisevičius nesijaudina. Lai
vo stovėjimas be darbo atsiėjo 
500.000 rublių. Albatroso kai- 
minystėje yra 4 laivai. Vienas 
jų “Tarybų Lietuva” buvo 1950 
su didžiausiom iškilmėm nu
leistas į vandeni — ir per 6 
metus iš vietos nepajudintas...

Pasirašė:
Jonas Matulionis, 
Leonardas Šimutis.

LATEST 
INTEREST 
RATE

Alto Vykdomasis Komitetas 
ir Vliko Prezidiumas pasikeitė 
informacijomis apie abiejų 
veiksnių nuveiktus, vykdomus 
Įr planuojamus ateičiai konkre
tus darbus Lietuvos laisvini
mo ir kitose srityse.

Buvo aptartos iš abipusės 
informacijos kilusios proble- 
itios: a) Lietuvos laisvinimo 
Akcijos suaktyvinimas Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse per 
Altą; b) tos pat akcijos suak
tyvinimas globaliniu mastu per 
Vliką. Įtraukiant Į bendras pa
stangas lietuvių išeiviją visa
me pasaulyje; c} būdai paleng
vinti žmonėms okupuotoje Lie
tuvoje ir lietuviams tremti
niams Sibire; d) kontrakcijos 
priemonės vadinamai Michailo- 
yo sniego operacijai ir k.

Vliko Prezidiumas aukštai 
vertina Alto nuveiktus ir vyk
domus darbus Lietuvai laisvin
ti, o taip pat dėkoja už nuola
tinę moralinę ir medžiaginę

Transliuoja iš stiprios radijo stoties AVLOA. 1550 kylocycles 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės-adresu

0 Amerikos lenkų . kongre
sas. kuriame susijungia vist 
Lenkijos kilimo Amerikos pi
liečiai paskelbė protestą prieš 
kongresmano Reece neseniai 
paskelbtą “memorandumą apie 
Rytprūsius”. Tame memoran
dume kongresmanas skatina 
trijų didžiųjų vyriausybes pa
skelbti pasauliui, kad Vokieti
jos rytinės sritys anapus Ode
rio ir Neissės, yra svetimojo 
valdžioje ir pagal tarptautinę 

tvirtinimas esąs klaidingas. Tai teisę priklauso Vokietijos vals- 
rodąs 1922 kovo 20 gyventąją tybei. Kongresmanas Reece 
pasisakymas. Už Vokietiją ta- ypatingai pabrėžė Rytprūsių 
da pasisakė aiškiai 60'f gyven- ]jfcjmą. 
tojų.

Skundžiasi, kad “ugniai pavojinga”
Jūrininkai sako, kad juos nors 
mokomaisiais laivais padarytų, 
girdi, Klaipėdoje yra net dvi 
jūrų mokyklos.

• A. Kučinskaitė, kalbinin
kė, protestuoja, kad Lietuvoje 
viešose vietose darkoma lie
tuvių kalba. “Tiesoje” ji pa
teikia pavyzdžius iš Lietuvos 
geležinkelių stočių, kur per 
garsiakalbius Šaukiama, kad Į 
tą ir tą traukini prasideda ar 
vyksta keleivių “Įsisodinimas”. 
(!!!) Kučinskaitė protestuoja 
prieš parduotuvių iškabų kal
bą. Kai kuriose benzino stoty
se užrašyta "Ugniai pavojin
ga”. Girdi, blogai išversta ru
siškas "ogneopasno”... Kasdie
ninėje kalboje, skundžiasi Ku
činskaitė, girdi tokius išsireiš-

(Nukdta Į 3 psl )

Ginčas dėl Lenkijos Vokieti jos sienos
Vokietijoje Silezijos vokiečių 

draugija, vadinama “Lands- 
manschaft der Oberschlesien” 
paskelbė laišką Amerikos atsto
vui Bonnoje prof. James Co- 
nantui. Jame pasisako dėl val
stybės departamento pareiški
mo, buvusio 1945, bet tik dabar 
paskelbto viešai ryšium su Mal
tos ir Jaltos konferencijų do
kumentais. Tada departamento 
pareiškime buvo pasakyta, kad 
aukštutinės Silezijos gyvento
jai “daugiausia esą lenkai”.

Tą dokumentą dabar paskai
tę aukštutinės Silezijos vokie
čiai ir pareiškia Conantui, kad 
tas valstybės departamento

galiu būti suim

.
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SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly____________ $6.00
Brooklyn, N. Y. __________ _ $6.50
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Teroras, bet iš kito galo
Amerikos lietuviai, naujai 

atvykę ir jau kelias dešimtis 
metų čia pragyvenę, kurių tik 
adresai pateko rusam Į rankas, 
tebegauna iš Berlyno siuntinė
jamą šunpalaikį laikrašti “Už 
sugrįžimą i tėvynę”. Saldžiais 
žodžiais jisai suokia, kaip vis
kas gerai klojasi “didžiojoje 
tėvynėje” ir kaip laimingai jau
čiasi sugrįžusieji. Spausdinami 
ir jų laiškai, bet visi rašo vie
nodai, kaip susitarę, mokyti ar 
nemokyti, vyrai ar moterys. 
Tuose laiškuose nėra jokio Įvai
rumo ir žmogiškos šilimos, o 
tik Įkyrus kartojimas: gerai 
padariau, teisingai pasielgiau, 
gerą darbą turiu, dabar man 
gerai sekasi ir tt. Spausdinami 
laiškai ir ten palikusiųjų, ku
rie kviečia ir ragina grįžti. Juo
se taip pat nykuma. Jei rašo 
žmona vyrui, tai lyg koki tar
nybini laišką, iš kurio aiškiai 
supranti, kad padiktuotas; jei 
sūnus rašo tėvui, tai jis pasi
rodo gudresnis už tėvą, nors 
dar 13 ar 14 metų, ir labai 
“gerai žino”, kad tėvas svetur 
išnaudojamas ir terorizuoja
mas.

Jei tasai bolševikiškas šun- 
lapis pasiektų pačią Lietuva, 
iš jo juoktųsi žmonės. Bet jisai 
pasiekia tiktai kraštus šiapus 
geležinės sienos, o anapus — 
te, rašo koks Leonas Micelka 
iš Plungės, o jo ten visai nėra 
arba jo vardu dengias koks 
rusas burliokas. Kam leista 
bus tai patikrinti? Tačiau vie
ną dalyką mes galime labai 
gerai patikrinti pačioje Ameri
koje.

-o-
Viename iš tų šlamštų (Nr. 

3. sausio mėn.) rašoma, kad 
daug žmonių po karo buvo iš
vežta i Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur “juos naudoja 
prie sunkių ir mažai apmoka
mų darbų”. Būtų tikras So
vietų Rusijoje rojus, jei ten 

second class matter at Boston, Mass. 
12, 1915.

PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams ------------------- $6.00
Brooklyn, N. Y. ------------------------ $6.50
Pusei metų ___________________  $3.50
Užsienyje------------------------------------- $6.50

žmonės tik taip “sunkiai“ dirb
tų ir taip “mažai” būtų apmo
kami. Turėtų jie tada ir kuo 
apsivilkti, ir ko pavalgyti, ir 
neprašinėtų iš čia siuntinėti 
vaistu...

Dar pikčiau meluojama, kai 
rašoma, ka-d griebiamasi “šan
tažo ir teroro”, kad tik kas ne- 
isinorėtų grįžti. Girdi, reikia 
“nustoti persekioti ir terorizuo
ti tuo perkeltus asmenis (DP), 
kurie nori grįžti Į Tėvynę ... 
ir padėti jiems sugrįžti”.

Neseniai buvo “padėta” iš 
NewYorko grįžti penkiems ru
sų jūrininkam, bet čia pasiro
dė, kas yra tas tikrasis bėglių 
teroristas.

-o-

Iš New Yorko, Idlewild ae
rodromo, per Suomiją buvo 
lėktuvu išvežti 5 rusų jūrinin
kai, prisiglaudę Amerikoje. Ru
sai juos atsekė. Dar gudriau 
padarė: jiem buvo pristatyti 
vertėjai, kurie, pasirodė, buvo 
sovietu agentai. Jūrininkus te
rorizavo sovietų konsulatas 
New Yorke, o aerodrome supo 
apie25 to konsulato neaiškūs 
tarnautojai. Dar pasirodė, kad 
jie buvo gavę iš savo šeimų 
laiškus, kuriuose maldaujama 
grįžti, nes “joms bus blogai”. 
Kadangi jie “norėjo” grįžti, 
amerikiečiai išleido, bet grei
tai apsižiūrėjo, jog tuos žmo
nes Įdavė rusų agentam į ran
kas. Taigi. kas neleidžia ir kas. 
terorizuoj a?

Kad tokių faktų nepasikar
totu ateityje, New Yorke šiom 
dienom įsikūrė komitetas bėg
liam saugoti nuo rusų teroro, 
Jis vadinasi “International 
Rescue Committee”. Komiteto 
pirmininkas yra B. Duke. Ko
mitetas teiks pagalbą tiem, 
prieš kuriuos rusai griebsis 
priemonių terorizuoti, kad grįž
tų. Tai reikėjo jau seniai pada
ryti.

Strasburgas (Eita). Balandžio 
mėn. 12—17dd. Strasburgo 
mieste — Europos Tarybos 
sostinėje — įvyko antroji Pa
vergtųjų Tautų organizacijos 
sesija. Kaip žinoma, pirmoji 
speciali sesija įvyko Strasbur- 
ge pernai, liepos mėn. Dabar 
įvykusi buvo žymiai reikšmin
gesnė už pernykščių, ypač atsi
žvelgiant ir į pastaruosius įvy
kius Sovietų Rusijoje. Ji buvo 
ir žymiai gausingesne ir pa
skelbusi visą eilę reikšmingų 
rezoliucijų bei deklaracijų. 
Verta pastebėti, kad ir

lietuvių delegatų reiškimasis 
buvo aktyvus.

Pavergtųjų Tautų europinėje 
sesijoje dalyvavo devynių pa
vergtų tautų atstovai: — Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos ir Vengri
jos. Kad tų tautų išlaisvinimo 
veikėjai jau antrą sesiją susi
renka Europos apjungimo so
stinėje — Strasburge, tai ir 
reikšminga ir natūralu. Tai ir 
suprantama, turint galvoje, 
kad juk

Europos kontinentas yra vi
sų pavergtųjų tėvynė.

Niekas neabejoja, kad pa
vergtųjų balsas ir Strasburgo 
bus išgirstas ir laisvojo ir pa
vergtojo pasaulio. Tas balsas 
reikšmingas ir tuo požiūriu, 
kad kaip tik tuo pačiu metu 
keliavo į britų salas Kremliaus 
valdovai ir Stalino nusikaltimu 
tęsėjai — Chruščiovas su Bul- 
ganinu. Pavergtųjų tarpe už 
geležinės sienos Strasburge po
sėdžiavusių pavergtųjų tautų 
atstovų šauksmas ir Sovietų 
darbų atskleidimas reikia ma
nyti, taip pat bus nugirstas ir 
sužadins išlaisvinimo viltis.

Pavergtiesiems susirinkus 
Europoje, suprantama, dau
giausia pasireikšti gavo euro
piniuose kraštuose gyveną pa
vergtųjų veikėjai. Jie sudarė 
visų delegacijų didžiąją dalį.

Lietuviu delegacijos sudėti.
be nuolatinio pirmininko iš 

JAV mm. Vaclovo Sidzikausko. 
Vliko prezidiumo prisistatvmu 
dalyvavo dar eilė veikėm iš 
Europos: iš Vokietijos — Vliko 
Vykd. Tarybos užsieniu tarnv- 
bos valdytojas dr. P. Karvelis 
ir informacijos tarnvbos val
dytojas M. Gelžinis, iš Prancū
zijos — pulk. J. Lanskorons- 
kis. iš Anglijos — inž. J. Vil
činskas ir iš Madrido — dr. Z. 
Brinkis. Be to, Tarptautine 
Krikščionių Dem. Sąjungą iš 
lietuviu atstovavo E. Turaus
kas. Visus sesijos darbus sekė

Iš PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SESIJOS STRASBURGE
ir iš Vokietijos atvykęs Eltos 
spec. atstovas.

Lietuvių delegacijos sąstatas 
šį kartą buvo tuo įdomus, kad 
pirmą kartą dalyvavo lietuviš
kojo jaunimo (dr. Z. Brinkis) 
ir socialdemokratų judėjimo 
(J. Vilčinskas) atstovai. Šitai 
reiškė, kad

vis daugiau dėmesys kreipia
mas Į jaunimo įsitraukimą į 
laisvinimo veikėjų eiles.
Pagaliau, socialdemokratų ak

tyvesnis įsijungimas (jų buvo 
įvairių delegacijų sudėty, bu
vo atstovaujamas ir centro ir 
vidurio Europos socialistų in
ternacionalas) buvo tarytum 
atsakymas į Sovietų pastaruo

POURTALĖS pilis Strassourge, kur posėdžiauja pavergtųjų Europos tautų 
atstovai.

sius taktinius ėjimus prisivilio
ti socialistus ir siekti vad. liau
dies frontų sudarymo, bent 
tuo tarpu Europoje.

Beje, daugelio pavergtųjų 
veikėjų buvo pasigesta Elenos 
Devenienės — ji, kaip žinoma, 
buvo populiari pavergtum po
sėdžiuose New Yorke... Tačiau 
E. Devenienė, kaip Vliko V. 
Tarybos pirmininkė, negalėjo 
išvykti iš tarnybos vietos gry
nai dėl darbo.

Šį karta pavergtųjų antroji 
spec. sesija vvko ne pačiame 
Strasburgo mieste, bet 6 km. 
už jo — gražiame parke Ro- 
berteau, Pourtalės pilyje, kur 
dar neseniai veikė Laisvosios 
Europos universitetas. Atvyku
siu ligi 100 delegatų tarpe ga
lėjai pastebėti

visą eilę žinomu išlaisvinimo 
veikėjų,

kaip iš estu — buv. užsieniu 
reik, ministerį K. Selterį, iš 
latvių — gerai lietuviams pa
žįstama min. R. Liepinį, buv. 
min. O. Grosvaldą ir Pavergtų
jų Tautų gen. komiteto pirm.'

Rašo spec. ELTOS atstovas iš 
Strasburgo

Vili Masens, iš lenkų — tauti
nės vienybės tarybos pirm. A. 
Ciolkošą, buv. ambasadorių K. 
Moravskį, K. Popielį, St. Kor- 
bonskį, iš bulgarų — Dr. G. 
Dimitrovą, rumunų — buv. už
sienių reik. min. Gregore Ga- 
fenco, čekų — min. Dr. S. 
Osusky, P. Ženki. Dr. Ripką ir 
kt.

Šalia devynių pavergtų kraš
tų delegacijų, Strasburgo sesi
joje dalyvavo ir šių organizaci
jų delegatai: laisvųjų sindika- 
listų tremtyje tarptautinio 

centro, vidurio Europos krikš
čionių dem. sąjungos (nemaža 
delegatų, be lietuvio E. Turaus
ko ir sąjungos pirm. dr. A. 
Prochazkos), vid. ir rytinės Eu
ropos demokratinės liberalų 
sąjungos, tarpt, valstiečių są
jungos (delegatų tarpe ir pats 
sąjungos pirm., buv. lenkų 
min. pirm. St. Mikolaičikas) ir 
vid. ir rytinės Europos socia
listų sąjungos. Be to. dar pa
vergtųjų sesijoje patariamuo
ju balsu dalyvavo vid. ir ryti
nės Europos Laisvojo Jaunimo 
taryba. Visi šie delegatai drau
ge su devynių pavergtu kraštų 
atstovais per savo sesiją Stras
burge balandžio 12—15 dd. su
darė

tikrai Įspūdingą bei efektin
ga pavergtųjų seimą.

Reikia manyti, kad to suva
žiavimo Strasburgo atgarsiai 
turės itakos ir tolimesnei va
kariečių laikysenai Sovietų at
žvilgiu.

Prieš pereinant prie sesijos 
darbu aprašymo, reikėtų pa
stebėti, kad pati vietos aplin

ka teikė labai geras sąlygas. 
Visi delegatai buvo apgyven
dinti erdviose, nors ir studen
tiškose buv. Laisvosios Europos 
un-to bendrabučio patalpose. 
Parkas, miškas, rami vieta toli 
nuo didmiesčio triukšmo pa
vergtųjų atstovus įgalino susi
kaupti ir visomis jėgomis atsi
dėti sesijos darbams. Užtat per 
pirmas tris sesijos dienas —ba
landžio 12—14 dd. — posėdžiai 
bei pasitarimai vyko per išti
sas dienas.

Visą laiką ties Pourtalės pi
limi bei bendrabučiu

plėvesavo pavergtųjų kraštų 
vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos, 
nuleistos pusiau stiebo.

Ir posėdžių salėje ties pre
zidiumo stalu buvo matyti de
vynios vėliavos, o delegatai su
sėdo prie stalų abėcėlės eile. 
Lietuvos delegatams teko sėdė
ti tarp latvių ir lenkų atstovų.

Pavergtųjų sesija buvo ati
daryta pirmininko Vilio Ma
sens kalba ir eilės svečių svei
kinimais. Nuoširdžiais žodžiais 
sesiją raštu pasveikino žymus 
Europos apjungimo veikėjas 
buv. min. Georgės Bidault, 
o žodžiu pasveikino — Stras
burgo vyskupo vardu Maurer, 
miesto savivaldybės ir burmis
tro vardu senatorius Wach, 
toliau sveikino šen. Roger Du- 
chet, pasakęs ilgesnę kalbą ir 
plačiau išanalizavęs Maskvos 
suvažiavimą bei Stalino nuver
tinimą. Duchet, nepriklauso
mųjų partijos gen. sekretorius, 
pasakė egzilams:

“Mes visuomet kovosime 
drauge su jumis, kad vėl visur 
triumfuotų demokratija

ir kad pavergtos tautos vėl 
atgautų laisve...” Raštiškai pa
vergtuosius Strasburge pasvei
kino Laisvosios Europos Komi
teto pirmininkas Whitney She- 
pardson ir vicenirmininkas 
Bernard Yarrow. Kitomis die
nomis pavergtųjų seimą dar 
pasveikino buv. prancūzų mi- 
nisteris Pierre Pflimlin, Kari 
Wistrand — pirm, komiteto 
rūpintis tautomis, kurios neį
eina į Europos tarybą, ir kt.

Pavergtųjų antrąja spec. se
siją atidarius, balandžio 12, vi
siems posėdžiams iš eilės pir
mininkavo paskirų delegacijų 
atstovai. Kadangi šioji sesija 
vyko Europoje, tai lietuvių de
legacijai susitarus, penktajam 
posėdžiui, balandžio 14 d., pir
mininkavo lietuvių delegacijos 
narys — pulk. J. Lanskorons- 

kis.
Antrosios sesijos dienotvar

kėje buvo
keturi pagrindiniai klausimai:
Europos integracija ir pa

vergtųjų bendradarbiavimas su 
Europos Taryba, toliau — JBa-j 
vergtųjų Europos tautų padg-į 
tis paskutinių tarptautinių Į 
vykių šviesoje, tremtinių klau
simas ir, pagaliau, sovietinis 
imperializmas. Šį pastarąjį 
klausimą teko referuoti Lietu
vos delegacijos pirmininkui., 
min. V. Sidzikauskui. Visais 
kitais klausimais lietuviai at
stovai pasireiškė, padarydami 
trumpesnius ar ilgesnius pra
nešimus. Europinės integraci
jos klausimu kalbėjo pulk. J.; 
Lanskoronskis, apie tarptau
tinę padėtį platesnį pranešimą 
padarė dr. P. Karvelis, tremti-} 
nių klausimais (ir jaunimo ir, 
kultūriniais bei socialiniais 
klausimais) kalbėjo M. Gelži
nis, dr. Z. Brinkis, inž. J. Vil
činskas ir dr. E. Turauskas. 
Lietuviai delegatai aktyviai 
veikė ir komisijų darbuose. Jos 
buvo trys: politinė, socialinių 
—kultūrinių tremtinių reikalų 
ir ad hoc sudaryta Sovietų 
imperializmui svarstyti.

Apie priimtas rezoliucijas ir 
deklaracijas ir pavergtųjų se
sijos kitus darbus bus vėliau.

IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 2 psl.) 

kimus, kaip “Jis blogai veda 
save pobūviuose” (blogai el
giasi), “Ar greit bus pirmo?”, 
“Pas šitą ligonį...” (šito ligo
nio). Toliau Kučinskaitė šitaip 
sako, kas tinka ir Amerikoje 
gyvenaotiem: “Kalbėdami su 
savo šeimos nariais, mes daug 
pasakome nereikalingu sveti
mos kilmės žodžių, kurių se
niai nebesutinkame literatūri
nėje kalboje ir kurių patvs vie
šai nedrįstume naudoti, šeima 
yra svarbiausia busimosiom 
kartom gimtosios kalbos mo
kykla. Girdėdami netaisiklin- 
gai kalbant tėvus, vaikai greit 
paseka jų pavyzdžiu ir ateina 
į mokyklą, neturėdami tvirtų 
gimtosios kalbos pamatu. Tik 
tada mūsų literatūrinė kalba 
pasieks reikiamą kultūros 
laipsnį, kai literatūrinės šneka
mosios kalbos normų laikysi
mės ne tik įmonėje ar įstaigo
je bet ir namų aplinkoje, ne 
tik susirinkimuose, pobūviuo
se, bet ir privačiuose pasikal
bėjimuose.” šitoks pavergtu 
lietuvių pasisakymas tinka ir 
laisvėje esantiem.

RABINDRANATH TAGORE

MIIIMIAJA
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Mrinmaja savo motinos na

muose jautėsi labai nejaukiai. 
Jai atrodė, kad viskas čia pasi
keitė. Laikas slinko pamažu. Ji 
čia nežinojo, nei ką veikti, kur 
eiti, ko ieškoti.

Ja staiga apėmė jausmas, 
kad ji nei namuose nei visame 
kaime neturinti jokio draugo. 
Tai buvo lyg saulės užtemimas 
gražią, saulėtą dieną.

Ji visiškai negalėjo supras
ti. kodėl šiandien atsirado tas 
karštas troškimas vykti į Kal
kuta. apie kurį ji vakar neno
rėjo nė girdėti. Vakar ji visiš
kai nenujautė, kad prie to. ku
ri ji taip šaltai norėjo pašalinti 
iš savo gyvenimo, tokia stipri 
jėga ją būtų traukusi.

Jos senas miegamasis kam
barys tėviškės namuose jai liko 
svetimas, nes tiems, kurie gy
veno. ji daugiau jau nepriklau
sė. Jos prisiminimai skrido į 
kitus namus, į kitus kambarius 
ir spietėsi apie kitą lovą.

Pasaliau nieko ji nenorėjo 
matyti. Nutilo jos linksmas 
juokas.. Kai kartą Rakhalis ją 
surado, pasijuto visiškai nerei
kalingu. Apie žaidimus nebuvo 
jau jokios kalbos.

Vieną dieną ji tarė motinai: 
-Mama, leisk mane vėl pas 

anytą.
0 tuo tarpu Rama negalėjo 

užmiršti savo sūnaus sielvar
tingo veido. Ją kankino min
tis, kad ji privertusi jį savo 
žmoną grąžinti į jos motinos 
namus.

Irstai vieną diena Mrinma
ja, užsidengusi galvą, ateina 
pas ją. Pilna pagarbos nusilen
kia ji prieš ją ir nušluostė nuo 
jos kojių dulkes. Su ašarom 
akyse pakėlė ją Rama ir pris
paudė prie krūtinės. Vienoj 
akimirkoj tarp jų išnyko visas 
pyktis. Kai Rama pažiūrėjo į 
marčios akis, buvo visiškai nu
galėta. Tai buvo jau ne Mrin
maja.

Apie tokį pasikeitimą ji nie
kad nesapnavo. Tik didelė jė
ga galėjo padaryti tokią didele 
permainą. Dabar Rama turė
jo nauja metodą — atleisti vi
sas pasitaikančias Mrinmajos 
klaidas, bet šis nejuntamas 
auklėjimas buvo tikriausias 
būdas iš mergaitės padaryti 
visiškai naują būtybę.

Ir kaip gerai dabar jos vie
na kitą suprato! Savo noru abi 
kartu dirbo, namuose viešpata
vo tikras džiaugsmas ir sutari
mas.

Bet kai Mrinmaja tapo rimta, 
meili moteris, atbudo joje 
skausmas, kurio ji dar nepaži
no. Tamsūs ir ašarų pilni plau
kė jos sielos debesys ir metė 
tamsumon rimties šešėlius. Ji 
galvojo: “Jei aš pati savęs ne
supratau, tai kodėl gi tu ma
nęs negalėjai suprasti! Kodėl 
tu manęs nenubaudei! Kodėl 
tu taip šaltai sutikai skirtis su 
manim? Jei aš. ožiuotas daik
tas. nenorėjau su tavim vykti į 
Kalkutą, kam tu manęs nepasi
ėmei prievarta? Kodėl gi tu 
visuomet klausydavai mano 
prašymų, mano žodžių, pakęs- 
davai mano nepaklusnumą?”

Dabar ji pradėjo galvoti apie 
rytą, kai Apurba buvo ją su
čiupęs vienišoj paupio gatvelėj 
ir tik patylom į ją žiūrėjo. Da
bar jai visa gyvai stojo prieš 

akis; upė. gatvelė, medis, no 
kuriuo iie stovėjo, rytmečio 
saulės šviesa ir tas rimtas, šir- 
di veriantis žvilgsnis, kurio 
prasme tik dabar staiga ji su
prato. Ir tas pabučiavimas, dėl 
kurio ji ana išsiskyrimo rvta 
tiesė i Apurba savo lūnas ir 
atitraukė atgal, šis neivvkes 
pasibučiavimas, kaip miražas 
ištroškusiam paukščiui, nuola
tos vaidenos iai dabar, kada to
ji galimybė buvo visiškai žu
vus. Dabar ji nuolatos kartoda
vo: “Ak. kad būčiau išnildžius 
jo prašvma! O kad būčiau bu
vus aš tada toji, kokia dabar 
esu!”

Aburba turėjo jai atleisti, 
nes Mrinmaja jo nesuprato. 
Dabar Mrinmaja viena ir kita 
kartą pagalvodavo: “Ka jis 
apie mane gali manyti’ Ar jis 
mane gerai supranta?” Ir pa
galvojus. kad jis ja tepažįstas, 
kaip netikusia atkaklia, kvaila 
mergiote, kad jis nė kiek ne
pažines kupinos, turiningos ios 
moteriškos širdies, kuri galėtu, 
kuri yra pasiruošusi suteikti 
jam meile. — taip pagalvojus, 
ja pradėdavo kankinti gailesys 
ir gėda. Ir visus pabučiavimus, 
visa švelnumą, kuriuos ji buvo 
skolinga Apurbai. dabar šimte
riopai atlygino jo pagalviui, 
karštai bučiuodama, spausda
ma prie krūtinės ir laistydama 

savo ašaromis.
Taio praslinko daug laiko. 

Apurba buvo pasakęs: “Jei tu 
man neoarašvsi, aš negrišiu”. 
Mrinmaia viena diena tai pri
siminė. Ji užsidarė savo kam
baryje ir pasirengė rašvti laiš
ką. Apurba buvo iai padovano
jęs gražaus laiškinio popie
riaus. papuošto auksiniais 
krašteliais. Tad paėmė vmm 
lapa. valandėle susimasčiusi 
nasidėio. pagaliau nusprendė. 
Be jokios ižangos nradėjo: “Ko
dėl tu man nerašai? Kain tau 
einasi? Sugrišk namo!” Toliau 
rašvti nenorėjo. Visa, ka norė
jo, ji tuo bemaž ir pasakė O 
žmonės stengiasi rašvti laiškus 
daug ilgesnius ir prie to. kas 
išties jiem guli ant širdies, 
pasirūpina pridėti visokiu smul
kmenų. Bet išsėdėjus dar visa 
valanda, ji pridėjo: “Dabar tu 
parašvk man laiška. pasisakvk, 
kaip tau einasi, pagaliau — su- 
grįšk namo. Motina gyvena ge
rai. Bišas su Puti laikosi pui
kiai. Vakar mūsų juodmargė 
atsivedė veršiuką.” — Taip ir 
pabaigė. Nors ir labai stengėsi, 
eilutės buvo kreivos, raidės la
bai nelygios, o pirštai juodavo 
nuo rašalo. Laišką nerūpestin
gai sulankstė. įdėjo į voką ir 
didelėms raidėmis užrašė: Sri- 
jukta Babu Apurba — Krišna 
Raycii”. Kad be vardo dar rei

kėtų kas nors užrašvti — ji to 
visai nežinojo. Gėdydamosi. 
kad anyta nepamatvtų jos laiš
ko. ji pasiuntė paštan slaptai 
per patikima tarnaite.

Man rodos, nereikia nė sa
kyti. kad į laišką atsakymo ji 
nesulaukė.

7
Atėjo atostogos, bet Apurba 

namo negrįžo. Rama manė, 
kad jis dar pyksta.

Taip pat ir Mrinmaja iš jo 
tylėjimo sprendė, kad jis jos 
nekenčiąs, ir, pagalvojus apie 
savo laišką, iš gėdos galėdavo 
mirti. Apurba ja laikė neverta 
vargo, kad atsakytų į jos laiš
ką bent vienu žodžiu! Gal jis. 
paskaitęs jį. dėl kvailos mergai
tės tepatraukė pačiais! širdis 
jai susispausdavo į gniūžtele, 
pagalvojus apie tai. Dažnai 
klausdavo tarnaitę:

— Ar tu tikrai laišką įmo
tei'’

Ir šimtą kartų tarnaitė pa
tvirtindavo:

— Aišku. Tikriausiai aš jį 
įmečiau pašto dėžutėm Babu 
turėjo jį gauti.

Pagaliau vieną dieną Rama 
pasišaukė Mrinmaja pas savo ir 
tarė:

— Apurba jau taip seniai 
nebuvo namie. Aš vykstu Kai- 
kuton jo paieškoti. Gal ir tu 
nori kartu važiuoti?

Mrinmaja gyvai linktelėjo 
galva, išbėgo į savo kambarį, 
užsidarė, virto ant lovos, spau
dė prie krūtinės pagalvius, vėl 
pašoko ir pradėjo iš džiaugsmo 
šokinėti. suktis kambaryje. 
Bet staiga surimtėjo. Kilo joje 
abejojimas ir baimė. Tyliai at
sisėdo ant krašto lovos ir pra
dėjo verkti.

Kitą rytą abi moteriškės iš
vyko atgalios kelionėn į Kal
kutą. Apurbai nieko neprane
šę. Kalkutoj buvo viena vedusi 
Ramos duktė. Taigi, žento na
muose abidvi ir apsistojo.

Veltui Apurba laukė iš Mrin
majos laiško, šiandien vakare, 
ilgai su savim kovojęs jis nu
tarė sulaužyti savo pažadus ir 
sėdos rašyti jai laišką. Bet ne
surado žodžių. Veltui jis ieško
jo žodžių, kurie išreikštų jo 
meilę, jo pyktį. Gimtoji kalba 
jam pasirodė taip neturtinga, 
taip mažai beįšreiškianti. Taip 
jam besėdint ir belaužant gal
vą. atnešė nuo sesers laišką. 
Ji pranešė, kad atvykusi moti
na. ir kad jis turįs greit atvykti 
pas juos, ir kad ten jo lau
kianti vakarienė. Visa būsią 
gerai. Dėl šių paskutiniu žo
džių Apurba sunerimo. Greit 
nuvyko į švogerio namus.

Vos tik jis pasisveikino, tuoj 
paklausė:

(Nukelta į 4 psl.)

J



VISIflĮ PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENĄ- PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE LIEPOS-JULY 15 DIENĄ

(Iš “Devynios baladės”, Aidų premijuotos knygos)

Liet Jaun. Peticijos darbą 
atlieka beveik visos jaunimo 
organizacijos, kurioms Lietu
vos laisvinimas yra svarbus ir 
brangus reikalas, čia susibūrė

Visus kviečiame dalyvauti mūsų džiaugs
mo šventėje, gauti primicijų palaimi
nimą, pasimaudyti Atlanto bangose, pa
ragauti gardžių valgių ir gėrimų, atsigai
vinti garsiojo atostogų krašto aplinkoje, 
pasimatyti su senais pažįstamais, bičiu
liais ir Tėvais Pranciškonais, jų didžiojoje 
šventėje.

9:00 vai.—Primicijų Mišios
11:00 vai.—Iškilmingos Jubiliejaus Mišios Liurdo grotoje.

Laiko Didž. Gerb. T. Provincijolas Jurgis Gailiušis, O. F. M.
Pietus
Meninė programa:
Tautiniai šokim — išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos IVaškienės 
Dainos — atlieka Waterburio §v. Juozapo parapijos choras, vad. Prof. Aleksiui

kiti puikiai atranda hebdm 
darbo kelią. Taip ir dabar. 
Vyresnioji karta, negalėdama 
pamiršti anų gerų laikų ir šil
tų pozicijų, šiandien kapojas!, 
tarsi gaidžiai kautynių areno
je. Tuo pačiu meta jaunimas, 
suprasdamas tėvų klaidas, ban-

1200 vai.
3:00 vai.

Visiems studentams ir abiturientams

KAZYS BRADŪNAS

Visą vargo žemės mantą, 
Lenkias nuo naštos. 
Ir girdi, kaip lašas krenta 
Ašaros šaltos.

Jei braukysi saujom rasą,
Ašaros byrės,
Ąžuolėliai sunkiai neša, 
Dedas ant peties

AUGA auga ąžuolėliai, 
Šlama kapuose. 
Ant šakelių, viršūnėlių 
Amžina rasa.

— Elvyra šikšniūtė dalyvavo 
fizinio auklėjimo mokytojų 
kongrese Chicagoje.

— Jonas šoliūnas laimėjo

akademikai ir bendromis jėgo
mis bando atsiekti tikslą. Nori
ma surinkti nemažiau kaip 
25000 parašų ir peticiją įteik
ti JAV prezidentui. Visą darbą 
yra užsiplanuota atlikti ligi bir
želio mėn. pradžios. Kada pe
ticija bus įteikta, dar nežino
ma, nes nėra gautas atsakymas

do lyginti tas nesutarimų kal
vas. Jis ieško naujo kelio, nau
jų priemonių susitarti. Ir, at
rodo, jiems gerai sekasi.

Prieš kelias savaites paste
bėjome spaudoje straipsnius 
apie Lietuvių Jaunimo Petici
ją Kas ji? Ko ja siekiama? 
Kas ją organizuoja? Tokie 
klausimai mums kilo, pirmą 
kartą apie šį faktą paskaičius.

Lietuvių Jaunimo Peticija 
siekia parodyti laisvajam pa
sauliui, jog Lietuva dar tebė
ra gyva, nors ir pavergta. Ji 
prašo Vakarų pagalbos, prašo 
paramos tai mažai Baltijos pa
krančių dukrai. Nepripažinti 
Lietuvos Sovietų Rusijos dali
mi, gelbėti tautos genocidą

yra visų lietuvių reikalas, to
dėl ir visi tari prie jo prisidėti. 
Nei amžiaus, nei partijos ar 
įsitikinimo skirtumai čia ne
vaidina jokio vaidmens.

Dabar jaunimas belsis, o gal 
jau pasibeldė į jūsų duris. Bir
želio mėn. jis belsis į šio kraš
to, o kartu ir viso pasaulio są
žinės duris. Padėkime jam. Vi
si aktyviai prisidėkime. Var
dan tos Lietuvos, vienybė težy
di!

Visi studentai at-kai, šiais 
metais baigiantieji mokslą, 
prašomi oranešti savo adresą 
D. Karaliūtei, 816 N. Lafayette 
PI., Los Angeles 26, Calif.

1. Konkurse gali dalyvauti 
visi Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV nariai ir 1956 mokslo 
metų abiturientai.

2. Premijuojama bus betku- 
rio žanro literatūrinė kūryba, 
poezija ir proza, rimta ir jumo
ristinė.

3. Į konkurso jury komisiją 
sutiko įeiti mūsų jaunosios kar- „ 
tos rašytojai ir literatai Pau
lius Jurkus, Algirdas Landsber
gis, Antanas Škėma ir Stepas 
Zobarskas. Penktuoju jury ko
misijos nariu bus pakviestas 
vienas Lietuvių Studentų Są
jungos JAV narys.

4. Premijuotini kūriniai 
siunčiami iki 1956 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. šiuo adresu: Liet. 
Stud. S-gos Literatūros Kon
kursas, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

5. Sprendimo bešališkumui 
užtikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame 
voke nurodyti savo pavardę, 
adresą, lankomą universitetą, 
akademinį statusą ir studijų 
šaką. Abiturientai nurodo kuri 
vidurinė mokykla baigta ir ka
da. Ten pat įrašomas kūrinio 
pavadinimas ir pasirinktas sla
pyvardis.

6. Konkurso premijos bus 
paskelbtos vėliau lietuvių 
spaudoje. Komisijos sprendi
mas yra galutinis. Konkursą 
laimėję ar jame atžymėti kūri
niai bus išspausdinti perijodi- 
nėje spaudoje.

Kviečiame visą lietuviškąją 
studentiją ir abiturientus pa
rodyti šiam konkursui reikia
mą dėmesį ir jame gausiai da
lyvauti.

kai ir vienas nėutrahis stu- AAENO PASIŠVENTĖLIAI 
dentas. Atsisakymas motyvuo- _ Šatrijos Ir Giedras karpį j

«®mPete,»c^s ^a’ & aa- buvo suruošus^ Marijos Peč- 1 
bar iš viso atsisakyta rinki- ’ • — ■-
muose išstatyti savo kandida
tus. Keičias rūbas margo svie
to! Ar šituo savo žygiu Santa
ra neparodo, kiek jai terūpi 
bendrieji Sąjungos reikalai? 
Jei ir kiti taip elgtųsi, tai tik
rai tektų Sąjungai iškelti lai
dotuves.

— Sąjungos įstatų pakeiti
mai referandumo patvirtinti. 
Tokiu būdu nuo šių metų ba
landžio 15 d. visa Sąjunga va
dovaujasi naujais sąjungos į- 
statais. Dėka Clevelando alum- 
nų sąjungos įstatai ir rinkimi
nės taisyklės buvo išleista pa
traukliu leidinėliu. Leidinėlio 
kalbą peržiūrėjo lituanistas 
Stasys Barzdukas.

— Liet. Stud. S-ga už nuo
pelnus akademiniam jaunimui 
pakėlė į garbės narius J. J. 
Baehuną, Df. A. Mačiuikienę 
ir Oną Talalienę.

— Chicagoje įvykstančiam 
Kultūros Kongrese lietuviai 
studentai turės savo atskirą 
sesiją. Tikimasi gausaus stu
dentų skaičiaus iš JAV ir Ka
nados.

— kalbėjo jis.
Švogeris juokėsi
— Ir kas — tai yra tik išsi

sukinėjimai — sušuko jis. — 
Jis bijo parodyti ją mums!

— Taip, gali bijoti ir mūsų,
— tęsė sesuo. — Nes jei tas 
vaikas staiga mus pamatytų, 
lengvai galėtų išsigąsti.

Taip jie juokavo. Bet Apur
ba pergyveno didelę vidinę ko
vą. Dalykai matyt, nenorėjo 
taisytis. Kodėl Mrinmaja neat
vyko kartu su motina! Jis gė
dinos to klausti Taip, čia sėdė
damas, galvojo jis. Ir niekaip 
negalėjo suprasti šio pasaulio 
tvarkas.

Dar nesibaigus vakarienei, 
kilo audra su lietum.

Dada, — tarė sesuo,—šian
dien paliks pas mus.

— Ne, aš vykstu namo. Tu
riu daug darbo.

— Ką tu ten naktį dirbsi! 
Palik ramus, iš mūsų neiš
spruksi.

Po daug šnekų, pagaliau 
Apurba nusileido. Praslinkus 
valandėlei, sesuo tarė:

— Atrodai pavargęs, dada. 
Valgant sesuo paklausė: Nesivargink ir eik geriau gulti.
— Šį kartą atsigabenk kartu Apurba neatsikalbinėjo. Jis

ir žmoną. Gerai? norėjo pabūti .vienas, kad ne-
Apurba buvo sumišęs. reikėtų daugiau atsakinėti į
— Aš nežinau, aš pažiurę- klausimus.

siu, aš turiu tiek daug darbo, Kai jis įėjo į miegamąjį, švie
sos nebuvo.

— Tur būt, vėjas užpūtė, — 
tarė sesuo, — ar tau reiks 
šviesos, dada?

— Nereikia, ne, apsieisiu.
Kai sesuo išėjo, pradėjo tam

soje grabaliotis lovos. Ir kai tik, 
suradęs ją norėjo gulti, išgir
do jis tylutį šlamesį. Toj pat 
akimirkoje kažkas uždėjo ant 
jo kaklo švelnią ranką, paskui 
apkabino jį visą. Ir dar jis ne
suspėjo sušukti, kaip pajuto 
prie savo veido ašarom pasru
vusį skruostą, o dvi karštos lū
pos prisispaudė prie jo lūpų.

Tai jo pasakų princesė buvo 
pažadinta auksine burtų laz
dele, ir ką jam buvo atsisakęs 
duoti jos juokas, dabar padova
nojo jos ašaros.

MRINMAJA
(Atkelta iš 3 psL)

— Namie viskas gerai kloja
si, motin?

— Taip, viskas tvarkoje. Aš 
... atvykau tave parsigabenti na

mo, kadangi pats atostogom 
neparvykai.

— Aš turiu tiek darbo. Aš

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdybą norėda
ma paskatinti lietuviškąją stu
dentiją dailiojo žodžio kūrybai 
ir pabrėžti lietuviškumo ugdy
mo momentą Sąjungos darbo 
programoje, skelbia

literatūros konkursą:

SPORTE
— V. Valaitis, dabartinis 

Liet. Stud. Sąjungos iždinin
kas, kandidatuoja Clevelando 
sąraše Į FASKą. Tame pačiame 
sąraše randame ir J. Puškorių, 
Clevelando stud. at-kų draugo-

nėjžmąi Chicagoje. J
77- Pr. Zaranka, Ant Poli- 

kaitis, J. Polik&tis, A. Gaiga
laitė ir M. Motekaitis išpildė 
Šatrijos korp! vakaro -progra- J 
mą Chicagoje. j

— R. Kontrimas vadovauja 
orkestrui New Yorke. Jaunasis 
muzikas sėkmingai plečia or
kestro veiklą ir darosi vis po
puliaresnis New Yorke. R. 
Kontrimas taip pat aktyviai 
reiškiasi savo universiteto mu- 
zikalinėse programose.

— Džiugas Staniškis yra 
Čiurlionio ansamblio sekreto
rius. Jis taip pat uoliai įsijun
gęs ir Į savo universiteto or
ganizacijas, priklausydamas 
visai jų eilei.

POLITIKOJE
— Chicagos jaunieji krikš

čionys demokratai išrinko J. 
Končių i “Jaunimo žygių” re
dakciją, kurią šiuo meta suda
ro A. Vedeckas, A. Kasiulaitis 
ir J. Končius.

— Jaun. Peticijos Komitetą 
sudaro V. Adamkevičius, V. 
Šoliūnas, A. Laucius ir Tallat- 
Kelpša. Yra užsimota surinkti 
nemažiau 25000 parašų, kurie 
bus įteikti prez. D. Eisenho- 
weriui. Visi lietuviai yra ragi
nami pasirašyti po šia peticija, 
kuri bus mūsų jaunimo šauks
mas į laisvojo pasaulio sąžinę. 
Prie peticijos darbo yra prisi
dėję beveik visos lietuvių jau
nimo organizacijos. Džiugu, 
kad suprantame, jog tik bend-

SAN PAULO ateitininkai vaidina “Sekminių vainiku”. Klišė “Ateities”.

fairs konferencijoje, vykusioje 
Principia College, Elsah, III.

— Juozas Dėdinas, tarnaująs 
Dėdės Šamo tarnyboje, išvyko 
į Prancūziją.

— Romos at-kų valdybą-su
daro V. Memenąs, kun. A. Gė- 
ryba ir A. Skridulis.

— J. Menei is yra priimtas į 
Illinois universiteto medicinos 
mokyklą.

— J. Bendoriūtė, veikli stu
dentė, dirba didžiausiame pa-

New York

rai dirbdami atsieksime geres
nių rezultatų.

ŠVENTĖS IR SĄSKRYDŽIAI
— Akademikų skautų są

skrydis įvyks balandžio mėn. 
28—29 d.d. Urbanoje, UI. Chi
cagoje skautai akademikai bu 
vo suruošę puikų pavasarini 
balių, kuriame dalyvavo dide
lis būrys studentijos.

— Chicagos stud. ateitinin
kai balandžio 29 rengia savo 
metinę šventę. Ta proga drau
govės nariai duos pasižadėji
mą. Be iškilmingosios šventės šaulio dienraštyje 
dalies, numatoma ir linksmoji 
dalis, kuri įvyks tos pačios die
nos vakare.

— Urbanos stud. at-kai kiek
vienais metais pavasarį kvie
čia pas save kaimyninių drau
govių narius. Tai tradicija vir
tęs sąskrydis. Ir šiais metais 
planuojamas toks susibūrimas. 
Jis bus gegužės mėn. 5—6 d.d. 
Programoje numatoma iškil
mingas posėdis, narių pasiža
dėjimas, paskaita, linksmava- 
karis, šv. Mišios, bendri pus
ryčiai, išvyka į gamtą, Motinos 
dienos minėjimas. Dalyvaus 
Detroito stud. at-kų trio (P. Za
ranka, A. ir J. Polikaičiai), St. 
Louis stud. at-kių kvintetas ir 
kitos meno pajėgos.

BENDRAI
— '‘Naujienose" pasirodė 

naujas skautų skyrius, kurio 
redakciją sudaro Z. Biliūnaitė. 
V. Vidugiris, M. Notušis ir O. 
Mendelevičiūtė.

— Romoje susituokė A. že
maitis ir J. V. Kybartaitė. Jau
navedžiams linkime gražios šei
myninės laimės.

— L. Sabaliūnas atstovavo 
Illinois universitetą Public Af-

Times.
O Bronius Zumeris laimėjo 

jaunimo literatūros, premiją. 
Autorius gevena Australijoje. 
Melboume, ir jo premijuota 
knyga yra “Gyvenimo keliu”, 
turi arti 200 psL, ją spausdi
na saleziečių spaustuvė Italijo
je. Įteikimo aktas įvyko balan
džio 14 d. Lietuvių Auditorijo-
je Chicagoje. Iškilmes atidarė 
rašytojas Česlovas Grincevi- 
čius. jury komisijos sekretorė 
Agnė Jasaitytė perskaitė pro
tokolą. Kalbėjo jury komisijos 
pirmininkas V. Ramonas, pre
mijos, mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis. Ištrauką iš premi
juoto veikalo skaitė autorius 
A. Dikinis. Koncertinėje daly
je dalyvavo jauna iš Philadel- 
phijos atvykusi solistė Audro
nė Gaigalaitė ir Detroito stu
dentų ateitininkų trio: Pranas 
Zaranka. Antanas ir J. Polikai- 
čiai.



parapiįos klebonijoje ' įvyko 
priėmimas, .kuriame dalyvavo 
svečiai menininkai, vietos vk
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— Iz. Matuzevičiūtė — K. Fon
do vardu.

Pabaigai . gražų žodį tarė 
pats laureatas Kazys Bradū-

ŽVEJAS. K kovo mėn. “Aidų”. Daii. <J, Puzinas

R

Aidy” literatūrom premija įteikta K. Bradūnui. Ta proga įvy 
_o gražus koncertas ir literatūros vakaras.

*Aidų" žurnalas šiemet 
penktąjį kartą paskyrė 500 
doL premiją. Vieneriais me
tais premija skiriama už lite
ratūrą,' kitais — už mokslinį 
veikalą. Grožinės literatūros 
“Aidų” premijas yra gavę: 
Jonas Aistis už poezijos kny
gą “Sesuo buitis” ir Alfonas 
Nyka Niliūnas už “Orfėjaus 
medį”,— taip pat poezijos kny
gą. Už mokslinius veikalus

nų darbais lietuvių kultūrinė
je srityje.

K. Bradūnas buvo vienas iš 
pirmųjų “Aidų” steigėju ir il
gametis “Aidų” redaktorius, 

są. — Jam iš Vokietijos išvykus Ame-
prenujas gavo: A. Maceina už „Aidal„ tavo

’ perleisti tėvams pranciško
nams, kurie taip rūpestingai 
juos leidžia nuo 1950 metų

“Saulės giesmę” ir Z. Ivinskis 
už studiją apie Merkelį Gied
raitį.

Šiemet, eilės tvarka, premiją pradžios. Nuo to laiko juos re- 
paskirta už literatūrą. Ji ati- daguoja Antanas Vaičiulaitis.

Premijos įteikimo iškilmės 
buvo trumpos, be didelių var
ginančių kalbų ir praėjo sklan
džiai.

KONCERTAS
Koncertą pradėjo Juzė Au

gaitytė, Kauno ir Vilniaus ope-

teko Kaziui Bradūnui už jo 
eilių knygą “Devynios bala
dės”.

Premijos įteikimas visada su
rištas su literatūros švente — 
koncertu. Pirmosios trys pre
mijos įteiktos Brooklyne, ket
virtoji (pernai) Bostone, o 
šiemet, siekiant “Aidus” pa
skleisti plačiau ir labiau išgar
sinti, premijos įteikimas suor- j 
ganizuotas Toronte, Kanadoje, j

Balandžio 15 d. Toronte bu- ! 
vo toji graži ir reta šventė, 
reta, nes tokia vakarai ir kon
certai nėra taip lengva suor
ganizuoti, per daug jų ir pub
lika nemėgsta; graži, — nes 
joje pasirodė puikios pajėgos, 
pirma kartą atvykusios Į To
rontą.

Veikli ir gyvastinga lietuvių 
kolonija šitaip atsiliepė į “Ai
dų” kvietimą, ir į Prisikėlimo 
parapijos gražią salę prisirinko 
apie 600 žmonių. Tai yra labai 
daug tokiam specialiam muzi
kos — literatūros vakarui.

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
“Aidų” redakcijos vardu iš

kilmes pradėjo T. Leonardas 
Andriekus, į garbės prezidiu
mą pakvietęs parapijos klebo
nus — T. B. Grauslį ir kun. 
P. Ažubalį, Balį Sakalauską — 
KLB pirmininką. Joną Simana
vičių — KLB Toronto apylin
kės pirmininką, Iz. Matuzevi- 
čiūtę — Kultūros Fondo pir
mininkę, dr. A. Šapoką — “Tė
viškės Žiburių” redaktorių, 
Antaną Vaičiulaitį — “Aidų” 
redaktorių, T. Benvenutą Ra
manauską — “Aidų” adminis
tratorių, Kazį Bradūną —lau
reatą. (Konsulas Vyt. Gylys 
negalėjo atvykti).

A. Vaičiulaitis perskaitė ak
tą. kuriuo paskiriama premija 
(jury komisiją sudarė: A. šeš- 
plaukis — pirm. A. Landsber
gis — sekret., nariai: L. An
driekus, A.. Vaičiulaitis, S. Zo- 
barskas/. Pačią premiją įteikė 
T B. Ramanauskas, Aidų ad
ministratorius.

Išsamų, K. Bradūno poeziją 
apibūdinantį žodį, tarė A. Vai
čiulaitis, “Aidų” redaktorius, 
iškeldamas laureato poezijos 
lietuviškumą, jos charakterį, 
motyvus, poetines priemones.

Raštu sveikino LRD pirmi
ninkas B. Babrauskas, žodžiu

KAZYS BRADCNAS

BAtlfltlNKAS

prasidėti 4, o prasidėjo už 15 
minugų ir pasibaigė 7 y. Tos 
nepilnos : trys valandos su 
dviem - pertraukom visai ne
prailgo^ nes programa buvo 
įvairi. Publikos buvo ne tik iš 

' Toronto, bet ir iš kitų apylin
kių miestų, ypatingai iš Ha- 

paskaitė eilėraštį apie savo pa- mdtono.
rapijos kapinaites. Laureatui po programos Prisikėlimo 
įteikta gėlių.

. Julija Rajauskaitė, pianistė, 
pirmoje dalyje paskambino M. 
K Čiurlionio — Preliudą, Kha- 
chaturian — Toccata, Chopin 
— Masurka ir Preliudą; antro
je dalyje Debussy — Pasken
dusi katedra ir Liszto — Pe- 
trarcos 104 sonetas, La Cam- 
panella.

Pianistę priėmė šiltai, ir 
publika turėjo progos pasigė
rėti jos puikia technika, tonų 
švarumu, įsijautimu į kūrinį, 
iškeliant pagrindinę jo nuo
taiką, suteikiant puikias spal
vas. Pianistė apdovanota gėlė
mis.

Jonas Aistis skaitė naujų ei
lėraščių. Scenoje jo žodis skam
ba subtiliai ir trapiai, atitin
kąs jo pakilių eilių nuotaikai.

Paulius Jurkus paskaitė pro
zos — “Baltojo žirgo pasagą” 
— Vyties legendą, kuri deri
nosi prie scenoje pakabinto 

j didelio, iš medžio išdrožto į- 
spūdingo Vyties.

Koncertas dėl publikos lau
kimo truputį vėlinosi, turėjo

Visi vakaro — koncerto da
lyviai daugumoje Kanad 
lankėsi pirmą kartą. Tad jiem 
buvo malonu susipažinti su t 
gražia vienalyte ir veiklia 
tuvių kolonija, pamatyti 
darbus. Jie pasigėrėjo 
pranciškonų veikla 
parapijoje, naujais įspūdingais 
pastatais, patyrė tėvų vai 
gumą ir rūpestingą globą. Taip 
pat lankėsi ir “Tėviškės žibu
rių” redakcijoje, kur susipaži
no su redakcijos darbu, eile 
kultūrininkų. Buvojo ir šv. Jo
no parapijos klebonijoje pas 
kun. P. Ažubalį, pasigėrėjo jo 
jaukia ir gražiai išpuošta baž
nyčia.

Visi Toronto lietuviai paro
dė nuoširdų lietuvišką vaišin
gumą svečiams, ir jie išsivežė 
gražius Įspūdžius apie šią gra
žią lietuvių koloniją. Taip pat 
ir pats vakaras — koncertas 
Torontui paliko gražios šven
tės įspūdžius. A. K.

Lietuvių pėdsakais Lucko srity
Praėjusiame numeryje šio 

straipsnio pabaigoje eilutės bu
vo sukeistos. Norėdami tai ati
taisyti, pakartojame 
kutinę pastraipą, o 
autorių atsiprašome.

M I y n s s k i bžk.

P. BŪTĖNAS

rų solistė, taip pat ji pradėjo 
ir antrąją koncerto dalį ir už
baigė. Padainavo: J. Žilevičiaus 
— Aš pas močiutę, P. Sarpa- 
liaus — Tylus vakarėlis. B. 
Budriūno — Išauš pavasaris ir 
Išdykęs rudenėlis; Schuberto— 
Vargšo daina, Reger — Lopši
nė ir arijas iš operų: Karnavi- 
čiaus “Gražinos”, Puccini “La 
Bohema”. Catalani — “La Wal- 
ly”, pabaigos bissui solistės 
taip mėgstamą ariją iš “But- 
terfly”.

J. Augaitytė parodė, kokia ji 
puikį dainininkė. Stiprus jos 
balsas visuose registruose, 
niuansuotas, gražūs ir švarūs 
perėjimai, gilus įsijautimas, 
nuoširdumas ir kartu papras
tumas — tai solistės privalu
mai, kurie iškelia ją į aukšto 
lygio menininkes. Tad jai ir 
nepagailėta gėlių nei karštų 
plojimų.

Jos dainoms labai tiksliai 
pianinu pritarė St. Gaitevičius.

K. Bradūnas skaitė tuoj po 
J. Augaitytės pirmųjų dainų. 
Skaitė “Milžinkapių” ciklą iš 
savo premijuotos knygos “De
vynios baladės”. Laureatą 
publika sutiko šiltais gausiais 
plojimais. Dar kartą iškviestas 
į sceną, savo Alvito bičiuliams

visą pas
ui riktas

Red.
V. Bugo 

deš,-r. krante, 12 km . žiem
vakarius nuo Liowtž (prie V. 
Bugo) mstl., 24 km į pietvaka
rius nuo Valninės Vladimiro 
mst. Analizė M 1 y n-i s k-. 
Svarbiausia čia priesaką - i s k- 
prūsiškai -i s k-, o liet, -i š k-; 
1561 m. dokumente: en Prū- 
sisskan tautan “prūsišką tau
tą. t. y. prūsų tautą”; K. Būgos 
Liet. k. žod. CXXX §177: prie
sagą -i š k- vietų vardams mėg
sta lietuviai ir prūsai. XIH-XIV 
a. ji visai nerandama Kuršo. 
Šėlos, Žiemgalos ir Latvos (Let- 
galos) žemės vardyne. — Ir 
jotvingai tą priesagą savo vie
tovardžiuose turi. Taigi, šis 
vietovardisdėl tos priesagos 
yra lietuvių - jotvingu - prūsų.

N i e š w i c z geležinkelio 
stotis 18 km į pietvakarius nuo 
Lucko mst. Analizė N i e-s v i č 
= N e-s v i t-. Jei šaknis s v i t-, 
tai ją randame: S v i t a ž eže
ras, kurio apylinkėje prasideda 
Pripetis; Šmitež ežeras į 
pietryčius nuo Naugarduko 

- mst. ir nuo to ežero dar į piet
ryčius lenk. N i e š w i e ž — 
liet. Nesvyžius mst. Lietu
vos valstybėje randame šaknį 
S v i t-, Š v i t-: S v i t i n i s, lat. 
S v i te n e (Mūšos - Lielupės 
kair.-p. it. ryčiau Mintaujos 
mst.) Lietuvos ir Latvijos Žiem
galą upė; š v i t i n g a 1 ė trm. 
Švitingala) vsd. Biržų aps. Žei-

DIDŽIULI
LIETUVIŲ VAKARĄ

Rengia Lietuvių Bendruomenės Keamy - llarrison Apylinkės Kultūros Būrelis

1956 M. GEGUŽES (MAY) 6 D. S V AL. V AK.
Uetuvių Katalikų Bendruomenes Centro Salėje, 6 Da^is Avė., Kearny, N. J.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti šiame jiarengime. Programa bus įvairi ir miela 
kiekvieno lietuvio širdžiai.

Matysite linksmą komediją: “IŠNUOMOJAMA VILA’’, girdėsite lietuviškų dai
nų, džiaugsitės lietuvišku atžalynu — šeštadieninės Mokyklos mokiniais, dalyvaujan
čiais vakaro programoje, pasišoksite ir tikrai lietuviškai įsilinksminsite.

Pelną* IJetnvių šeštadieninė* Mokyklos reikalams

Anka $1.00

mėlio vis. plg. švitėti ir 
švytėti “nuolat šviesti, būti 
nušvitusiam LKV, “š v i t u- 
1 y s” šv. Jono vabalėlis, jon
vabalis (lampyri splendidula) 
LKV, “š v i t v a r i s” skaistva
ris, bronza'LKV”. LA V yra šak
nies S v y d-: S v y d š k i a i k. 
Seinų aps. Punsko vis., S n y- 
d ų i a i k. Biržų aps. N. Radvi
liškio vis., S v y d ž i a i- Pra- 
napolis vsd. Zarasų aps. Anta
lieptės vis., plg. s v y d ė t i” 
švytėti, švitėti, žibėti, blizgėti”; 
šaknies S v y-r: S v y t r i a i 
vsd. Tauragės aps. Skaudvilės 
vis.; šaknies Svit-r: švit- 
riškė k. Šiaulių aps. Vaigu

vos vis., taip pat š v i t r i g a i- 
1 a- liet, vyrų vardas ir Lietu
vos kunigaikštis; š v i t r ė. 
švitražolė“ judra (came- 
lina)”, švytruoti” švitėti, 
blizgėti LKV” ir čia su pradi
niu priebalsiu 

i -i, -iai “žvalus.
i rus, gyvas”.

Perekale
km Į pietus nuo Targovicos 
mstl., 28 km į pietus nuo Luc
ko mst. Gal čia įžvelgtina šak
nis Kai- iš Kal-n< Per(e)- 
kaL, Per-kal-n-.

U r w e n a k. žr. Kunin k. ir 
dv. Nieko tikresnio negaliu pa
sakyti. Jei nėra slavų U r c e n- 
a, o yra U r v-e n-a. kur būtų 
šaknis U r v-, tada būtų galima 
gretinti su mūsų žodžiu u r- 
v a s “ola. landa, iškasa žumė- 
je. žemės skylė”. LAV yra 
Urviai k.. Urvikiai k.. Urviniai 
k.. Urvyne du vsd., Urviškiai 
k.. Urviškis vsd.

W i 11 d o w k a k. 12 km Į 
rytus nuo Litowiž (prie V. Bu- 
go) mstl.. 25 km Į pietus nuo 
Valuinės Vladimiro mst. Vieto
vardis bus asmenvardinis nuo 
lenk, lyties W i t o 1 d, o liet. 
Vytautas. Kadangi ta vie
tovė netoli kitos lietuvių vieto
vės, tai spręstina, kad tai Vy
tauto D. vardo ta “Vytautinė”. 
čia lietuviai galėjo gyventi iš 
senesnių laikų arba yra atsi
radę kolonistai lietuviai vytau- 
tiniais laikais.

21 i n c e k. 6 km i pietryčius 
nuo Dubno (prie Ikvos) mst.. 
55 km Į pietryčius nuo laicko 
mst.

1273 m. Ipatijaus metraštis 
870 sako: vziaša Zl i n o-u. 
1251 m. 810: Zlinci “liteli 

' ainy”. 1256 m. 833: gordy 
Jatviazie i Zlinci i Krismen- 
efe i Pokiencte, kuriuo (taigi tą

ž—ž v i t r u s. 
vikrus, apsuk-

mstl. ir dv. 9

Zliną ir zlincus) vadina Scrip- 
tores rerum Prussicarum I 
737: Šyli o)n i s 
(=Sūduvoje/, Sc. 1 
wiae (=Sūduvos) 
dictum S i 1 i a = 
Z i 1 i n o )K. Būga, 
nove 1922 m. 13

in Zudua 
I 143: Sudo- 

territorium 
jotvingiškai 
kalba

> psl.) arba 
Žile i n b: rus. Zlina 
rus. Zlina (K. Būga Liet. k. 
žod. LXXVII §107 ir LXXXV 

Čia kalbama apie jotvingu 
vietovę, o tokia yra lenk, ž y - 
1 i n y “žilina” Jotvoje - Sūdu
voje. Dainavos Jotvingu. arba 
Augustavo, girioje. 16 km į ry
tus (šiauriau) nuo Augustavo 
mst.. piečiau Servo (lenk. Ser- 
vy; pirmykštė baltiškoji šak
nis bus S i-v-, ir vėliau š i r-v- 
Augustavo perkaso pietiniame 
šone. Kaip rodo lotyniški teks
tai, ano vietovardžio šaknis yra 
Šyli- (Syllonis). S i 1- (Silia). 
Tai papildo ir dar vieną vieto
vardis K. Būgos Liet. k. žod. 
LXXIII §91: XIVa. uf das flis 
Malie (XIVa. lot. dokumente 
Malie. lenk. Omulėvv, kur bal
tų kamienai M a 1-v- ir A-mal-v-; 
Narvies deš.-v. it. vakariau 
Ix>mžos mst.. Galindoje ir Jot
voje. P. B.) ufvvartz bis czu der 
heiden, die do heisset L a m a-

ir se-

šen.

vadinus tikresniu tauto vardi
niu vardu Jotva, arba Jotvingu 
žemė, arba, griežčiau, šilinė 
Jotva.

Grįžtant prie Valuinės žemės 
Ž 1 i n c e kaimėvardžio. iš to. 
kas lig šiol buvo pasakyta, 
spręstina, kad tai yra iš š i 1 a s, 
šiliniai, arba šilo gyven
tojai.

Betgi, antra vertus, tos pa
čios slaviškos lyties Z1 i n mst. 
yra Čekijoje. Į vakarus nuo 
Slovakijos. Į rytus nuo Brno. 
vok. Brunn, mst.. į žiemryčius 
nuo Vienos mst. ir Į pietvaka
rius nuo Karpatų kalnyno šiau
rinės dalies, pietryčiau Pross- 
nitz mst.

Baiga.
Ir šis tarpas yra užpripetinių 

lietuvių luckinė, nuo Pripeties 
augštupio Į pietus antroji, sri
tis. Numanu, kad šios srities 
kaikurie vietovardžiai pasikar
toja pačioje Jotvoje ir Dainavo
je. taigi i rytus nuo Vilniaus 
linijos.

• Povilas Karazija mirė 1955 
rudenį Kaune. Jis buvo vienas 
iš Vilniaus lietuvių veikėjų, 
ištremtas į N. Lietuvą, nuo 
1935 buvo Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejaus istorinio 
skyriaus vedėjas. P. Karazija 
1928 išspausdino Lietuvių Tau- 
toje (ir atskirai) “Vilniaus lo
bis”, 1941 V.. D. Kultūros Mu
ziejaus metraštyje didelę stu
diją apie D. L. Kunigaikštijos 
pinigus. Karo metu baigė ra
šyti pagrindinį darbą apie Lie
tuvos numizmatiką ir taip pat 
apie 19 a. Lietuvos masonus. 
P. Karazija turėjo geriausią * 
Lietuvos numizmatikos ir ma- 
sonerijos biblioteką, ypač kai 
1939 m. sovietai iš Wroblews- 
kio bibliotekos Vilniuje išvežė 
visą masonikos rinkinį. Karo 
metu (1943) P. Karazija nu
kentėjo nuo vokiečių gestapo, 
kai vienas muziejaus tarnauto
jas pranešė, jog P. Karazija V. 
D. Kultūros Muziejaus patalpo
se slepia Lietuvos Žydų Etno- 
grafinės Draugijos - rinkinius,, 
kuriuos gestapo valdininkai 
paėmė i Vokietija.

• Tautiniu audiniu ir me
džio drožiniu- parodą Detroite, 
Midi.. ruošia LB apylinkė. Pa
roda atidaroma balandžio 22 
d. 10 v. ryto, uždaroma 8 v. 
v. buvusioje lietuvių svetainės 
(Hispanos Unidos) mažojoje sa
lėje. Audiniai — J. Jasiūno. o 
drožiniai — V. Veselkos. Toje 
pat patalpoje balandžio 29 d. 
12:30 v. dr. J. Pikūnas skaitys 
paskaitą “Asmenybė ir nutauti- 
mas”. jam koreferuos Vyt. Vy
gantas.

• Knygų Leidykla Sūduva, 
susitarusi su Giedros ir Šatri
jos korporacijomis, leidžia Ma
rijos Pečkauskaitės — Šatrijos 
Raganos rinktinius raštus, ku
riuos redaguoti pakviesta Da
nutė Lipčiūtė - Augienė.

• The Baltic Review, lei
džiamas Lietuvos. Latvijos. Es
tijos Laisvės Komitetų, pasi- 
rodąs tris'kartus per metus, 
dabar išėjo 6 numeris. Jame 
yra medžiagos apie Pabaltijo 
kraštus, dabartini gyvenimą, 
pranešimai tų trijų tautų ne
priklausomybės švenčių pro
ga, Lietuvą liečiančiais klau
simais rašo dr. D. Krivickas 
apie sovietų konstitucijos evo
liucija Lietuvoje. Viršelyje įdė
tos visų trijų tautų laisvės 
laikų ir dabartinės okupacijos 
vėliavos.

New Haven kolonijos lietu
viai katalikai sveikina savo kai
mynus bridgeportiečius. šven
čiančius savo veiklos 50 me
tų sukakti.

Katalikiškojo jaunimo iš vi- 
s i 1 a zu den Pribroden Kegen sos Connecticut valstijos sūva- 
der Uaritzen (XIVa. lot. dok. 
Nartze, lenk. Orzyc. k. Būgos 
vadinama Aretis.-čio; kamienai 
N a r-t- ir N a r-i t-, N a r-y t-; 
Narvies žemupio deš.-v. įt., Ga
lindos ir Jotvos žemėje. P. B.i 
ufwart bis vvasser Raducken 
darinne felt. — Tai yra XIVa. 
ribos gairės tarp galindų ir jot- 
vingų plotų. Galindų (ir jotvin- 
gų) vtv. L a m a-s i 1 a yra su
durtinis iš lama “loma, klo- 
nys, slėnys, žemumą” ir šyla 
“šilas, šilia. spygliuočių miš
kas. pušynas", čia dėl visko pa- 
siminėtina. kad Lomžos 
miesto vardas kad tik nesytų 
su baltiška šaknimi 1 a m-, 
1 o m-. — apskritai su vtv. L a- 
in a s i 1 a, o pats Lomžos mst. 
yra Jotvoje.

Be to. H. Kicperto 1906 in. 
žemėlapis, apie I-lIa. po Kr. 
duodamas tautų vaizdą, šulo- 
nes (su jo klaustuku) nurodo 
gyvenus nuo Vyslos Į žiemry
čius V. Bugo žemupiu ir vidur
upiu, jiems nueinant Į Narvies 
augštupį. o tie s u I o n e s bus 
šilų gyventojai, kur paskui 

' slavai visą Jotvingu vidurinį ir 
pietinį kraštą praminė Podla- 
sze. Podlesie “Poliašė. anot K. 
Būgos", arba nuo to kitų lietu- 

1 vių vadinama Pagiriu, užuot

žiavimas ir pasilinksminimas Į- 
vyksta balandžio 21, šv. Kazi
miero salėje, 339 Green St.. 8 
v. v. Gros geras 
veiks bufetas su 
giais.

Mirė Izabelė
ilgametė parapietė. uoli veikė
ja. “Darbininko” bendradarbė. 
Gedulingos pamaldos buvo at
laikytos šv. Kazimiero bažny
čioje. Mišias laikė klebonas 
kun. A. E. Gradeckas. kun. V. 
Ražaitis ir kun. J. 0'Donnell. 
Asistavo klebonas kun. V. Kar- 
kauskas iš New Britain. Palai
dota St. Lavvrence kapinėse. Pa
liko giliame' nuliūdime tris 
dukras ir tris anūkus. —mlg.

orkestras ir 
skaniais vai-

Jokūbą itienė,

Worcester, Mass.
Redakcijai iš Worcesterio ra

šoma:
“Moterų Sąjungos 5 kuopos 

narės nuoširdžiai dėkoja už 
paskelbimą mūsų straipsnio 
Darbininke balandžio 13 ir už 
pilną aprašymą susirinkimo. 
Bet tame aprašyme pasitaikė 
dvi klaidos, kurias prašytume 
atitaisyti:

Naujos Anglijos Moterų Są
jungos N. Anglijos Apskrities 
suvažiavimas l^ivvrence bus ne 
gegužės I. bet gegužės 27.

Antra, mūsų praėjusiame 
susirinkime buvo nutarta prisi- 

. dėti aukomis prie tėvų jėzuitų 
Chicagoje statomų lietuvių jau
nimui namų, bet aukos tame . 
susirinkime nebuvo rinkto*.

Su gilia pagarba ;
M. s-gos 5 kuopos korespon

dentė A K."

AT-KIŲ ŠVENTĖ PUTNAME

Balandžio 29 Putnamo stu
dentės moksleivės at-kės ren
gia tradicine metinę šventę, 
šventė prasidės 11 vai, šv. Mi- 
šiomis. Po pietų 2 vai. 
iškilmingas susirinkimas, 
kun. V. Cukuro paskaita 
kių įžodis. Po trumpos 
traukos seks religinės muzikos 
koncertas naujai Įrengtoje sese
lių koplyčioje. Po koncerto bus 
vaišės, išeis juokų laikraštėlis, 
gros muzika šokiam.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
ivyks 

Bus 
ir at- 

per

via smansi.1 tlnvana visokiomis 
pr><uvinis. Mbtinro vnižihi kulhji apie 
I.ietnvsi visiems suprantama kalba, 
t<*i«'l jis tinka visiems, kas kokia 
knlhti Iškalbėti).
Kiekvienam verta Sj gražų teaimį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti
išleido ATE I T I S. Will<mghby į 

Avc, Brooklyn 21. N Y.
gailina g-atiti:

ATEITIES administracijoj |r 
ir pas platintojus. r

Kaina S dol,
o.i*i1i'TrrrrrTnT»--i<y»i.i„.i.tvsi 7-^

Ji
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ENGINEERS—

IN SACRAMENTO

CALIFORNIA

reikia lai-

A LEADER IN THE FIELD OF 
ROCKET PROPULSION

Offers outstanding opportunities and diversified 
assignments on long range programs.

POSITION NOW OPEN

JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarytuos, vyriausiojo įe- 

f mokratmiu būdų išsirinkto oę- 
gano, B sesijaįvyksta balan
džio 21 ir 22 dd. Ctevelande.

' - • m" ‘ i L.- - 2-'

posėdžių lyto W iaL Carter 
- viešbuty (Prospeet ir E, 9 gat- 

: vių kampas). Clevelando lietu
vių organizacijos ir paskiri as
menys, norį sveikinti Ben
druomenės Tarybą, sveikini
mo raštus iš anksto Įteikia 
Bendruomenės Valdybos pirm. 

’ •St BarzdufcuLTiek į iskilmin- 
. gąjį, tiek į kitus Bendruome

nės Tarybos posėdžius svečių 
; teisėmis kviečiama ir visa Cle- 
~ velando lietuvių visuomenė.

Sandaros 18 kuopos valdy
bos pakviesti Bendruomenės 
Tarybos ir Vąldybosnariai ba
landžio 21 d. vakaro 7 vaL gar
bės svečiais lankysis Detroito 
lietuvių teatro gastrolių S. 
Čiurlionienės “Pinigėlių” ko
medijos vaidinime lietuvių sa
lėje, kur kartu Įvyks ir viešas 
jų pagerbimas.

Balandžio 21 d. vakare 8:30 
va). Bendruomenės Valdybos 

” vicepirm. dr. Alg. Nasvyčio 
bute Bendruomenės Clevelan
do apylinkės valdyba Bendruo
menės Tarybos nariams pager
bti rengia vaišes. Nori daly
vauti kreipiasi į valdybą.

(LB. Inf.)

M Baltimorės žinios
Švento Vardo Draugijos Seimas

Šv. Alfonso parapijos vyrai 
ruošiasi siusti atstovus Į šven
to Vardo Draugijos seimą. Sei
mas Įvyks birželio 29, Cum- 
berland, Md. Seime dalyvaus 
atstovai iš visos valstybės.

Kunigas Juozas Antoszevvski, 
mūsų vyrų dvasios vadas, pra
neša, kad ligi šiol jau 21 vy
rai užsirašė važiuoti. Kas dar 
norėtų dalyvauti, kviečiami pa
sitart su valdyba arba su kun. 
J. Antoszevvski. w

Vedybos
Sekmadieni, balandžio 15, 

ištekėjo Joanna Sakevičiūtė, 
. už John Coolihan. Jaunoji bu

vo baigusi šv. Alfonso parapi
jos mokyklą ir Seton High 
School. Paskutiniais metais bu
vo gydytojo padėjėja. Jauna
sis ateinančiais metais baigs 
Western Maryland College. 
Jaunosios motina. Elena Sake- 
vičienė. eina pareigas pirmi
ninkės Altoriaus ir Rožančiaus 
draugijos. Jaunosios tėvas, Vin
cas Sakevičius. ilgai ištikimas 
parapijietis.

Krikitas
Sekmadienį buvo pakrikšty

tas Vytautas Kazimieras Kara- 
liūs, sūnus Vinco ir Kazimie-
ros Karalių. Krikšto tėvais bu
vo Edvardas ir Albina Jurge
laičiai.SF

gyveni-

DIE MA KERS> i iš kate-

vel-yra

su

EVergreen 8-9794
GARLAND MFG. CO.

M. and Z. Collision Works
10533 GR.VHOT DETROIT, MICH.
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ASK FOR MR. TAYLOR

Keže- 
šešta-

kad 
pirmoji.
antroji.

taip, kaip su
Greičiausiai

Laidotuvės
Pasimirė Elzbieta Misevičie

nė, viena iš senesniųjų 
parapijiečių.

Taipgi mirė Marijona 
menė. Buvo palaidota
dieni. Paliko išauklėjus gražia, 
gausią šeimą. Keženių šeima 
po karo atvykus Į Amerika, 
gana plačiai žinoma Baltimorės 
lietuvių tarpe.

SINKIAUSI dvynukai Memerinl 
lliMpitnl Glmdalr. C«IW. Abu svčrė

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakėlimas 
nau jomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

mūsų

f

S
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PHILADELPHUOS ŽINIOS
Adolfas Gaigalas — naujasis

L. Bendruomenės Balso vado
vas. Muraškauskų namuose, 
balandžio 11 d., įvyko L. B. 
Balso redakcinio kolektyvo po
sėdis. Kolektyvo vadovas Balys 
Raugas, pasveikinęs senuosius 
ir naujuosius redakcinio ko
lektyvo narius, pranešė, kad 
jis yra paprašęs L. Bendruome
nės Valdybą iš pareigų redak
ciniame kolektyve jį atleisti ir 
pakvietė išsirinkti naują vado
vą. Iš kolektyvo atsisakė ir An
tanas Šileika. Nauju vadovu 
išrinktas Adolfas Gaigalas, b 
jo padėjėju — Jonas Skladai- 
tis. A. Gaigalas yra buvęs re

dakcinio kolektyvo nariu ir 
vadovu kiek anksčiau. Palinkė
jus naujam vadovui sėkmės, 
buvo pasidalinta mintimis dėl 
tolimesnės radijo valandėlės 
programos. Buvo pasiūlymų 
programą daryti nuotaikinges- 

' nę ir kiek populiaresnę, šiuo 
metu redakciniame kolektyve 
yra 10 narių. Pravesdami ra
dijo valandėles jie savo nuo
žiūra pasirenka sau talkinin
kus.

A. L. Inžinierių ir Architektu 
Sąjungos skyrius, balandžio 14 
d. išsirinko naują valdybą. Iš
rinkti: Alfonsas Jurskis, Kazi
mieras Gasparėnas ir Jonas 
Stelmokas. Sąjungos ketvirtasis 
atstovų suvažiavimas turėtų Į- 
vykti rugsėjo pradžioj. Buvo 
aptartos sąlygos tokiam suva
žiavimui Philadelphijoje. Susi
rinkime paminėta, kad sąjun
gos metraštis, apimąs dešimt
metį tremtyje, jau atiduotas 
spausdinti. Nariai paraginti jį 
užsisakyti. Sąjungos 
kandidatais užsirašė 
dentai.

Balfo vakaras bus
21 ukrainiečių klubo salėje, 
847 N. Franklin St. Pradžia 6 
vai. vak. Meninei programai 
atlikti iš Brooklyno atvyksta 
Operetės choras, kuris pasta
tys “Joninių burtus”. Vakaro 
pelnas eina Balfui.
Valarija ir Povilas Makaraus- 

kai, balandžio 10 d., sulaukė 
dukros, kuriai duotas Rasos 
Ritos vardas.

Juzė Augaitytė L. operos so
listė dalyvavo Aidų literatūros 
premijos f įteikimo iškilmėse 
Toronte. Solistė dalyvavo ir 
meninės programos išpildyme.

Audronė Gaigalaitė — Juzės

skyriun 
keli stu-

balandžio

Augaitytės mokinė dainavo Či
kagoje jaunimo literatūros pre
mijos įteikimo iškilmėse.

Marija Raugienė siuva vėlia
vą, kuria skautams remti komi- pasirodė 
tetas padovanos Šešupės skau
čių tuntui. Vėliava bus pašven
tinta .balandžio 29 d., šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje, 
10:45 vai. ryto.

Skautai kviečia pasitikti pa
vasari linksmavakaryje, balan
džio 28 d., 7 vai. vakaro, šv. 
Andriejaus parapijos salėje. 
Programą išpildys skautų vyčių 
oktetas iš New Yorko ir mūsų 
skautės. Po programos — šo
kiai, bufetas ir kita. Gros ha- 
vajiečių orkesaras. Linksma- 
vakari rengia skautams remti 
komitetas. K. Č.

Redakcijai iš Philadelphijos 
pastebėta, kad Darbininko nr. 
27 korespondencijoj apie “Jo
ninių burtus Philadelphijoje” 
suklysta, nurodant, kad opere- 
tės choras pakviestas “Balfo ir 
Alto skyrių”. “Altas čia neeg
zistuoja ir iki šiol jo iš numi
rusiųjų niekas nemėgino kel
ti” — pastebima redakcijai. 
“Jo vietą' užima L. Bendruome
nė, o mes girdime, kad opere
tės chorą pakvietė Tautinė 
Sąjunga susitarus su Balfu. 
Norėta pelnas dalytis pusiau, 
bet tas siūlymas jau palaido
tas”.

Pirmas berniuku: — Anas, 
va, vaikėzas sakė, kad a.š labai 
panašus į tave.

Antras berniukas: — O ką 
tu jam atsakei?

Pirmas berniukas: — Nieko.
Juk jis daug didesnis už mane, 
nerizikavau.

—- Joneli, valgyk šparagus. 
Jie labai geri, tvirtina dantu
kus.

— Mamyte, tai kodėl never
ti valgyti tų sparagų mūsų se
nelį?

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos tėvų komiteto 
surengtas vakaras balandžio 8 
d. praėjo su pasisekimu, nors 
svėrių, atsižvelgiant į paties 
reikalo svarbumą, galėjo būti 
žymiai daugiau. Programoj 
rodėsi Gr. Gulbinaitė su eilė
raščiu, J. Kavaliauskaitė su pi
anino muzika, akt Ig. Gatau- 
tis paskaitė “Anykščių šilelį”, 
lietuvių ir latvių ' tautinių šo
kių grupes, vadovaujamos L. 
Sagio į ir A. Jansons, pašoko 
tautinių šokių. Programai va
dovavo J. Ster—

Maloniu rei 
kyti šv. Jurgio parapijos kle
bono kun. V. Vilkutaičio atsi
lankymą su 100 doL auka. Be 
to, jis pianinu paskambino ir 
visa salė sugiedojo “Leiskit į 
tėvynę”. Tai buvo vienas iš Į- 
domiausių vakaro programos 
numerių.

K. Žalkauskas, buv. Vliko 
Vykdomosios Tarybos pirm., 
demokratinių grupių prezidiu
mo pakviestas, balandžio 15 d. 
lietuvių salėj kalbėjo apie Vil
ką ir jo darbus. Svečias, ne
pasakydamas nieko naujo, kal
bėdamas gana ištęstai, šiaip

> labai simpatingai: 
nieko nekaltindamas ir niekam 
neprikaišiodamas, dalyką dės
tė taip, kaip jis pats jį matė 
ir pergyveno. Dėl to ir Vlikas 
klausytojams pasiliko daug 
simpatingesnis. Kalbėtojo ma
nymu, kai kalbame apie Vliko 
krizę, tai reikia neišleisti »š 
akių ir visos mūsų visuomenės 
bei viso politinio darbo krizės. 
Vliko krizės šaknys glūdinčios 
ne tik jame viename.

Mūsų jaunimo organizacijų 
peticijos lapai JAV Preziden
tui, kad būtų grąžinta laisvė 
Lietuvai ir Sibiro tremtiniams, 
pasirašinėjami gana gyvai. Per 
du sekmadienius juos jau esą 
pasirašę apie 500 asmenų.

Balandžio 28'd. Bendruome
nės apylinkės ^Vaidilos teatro 
kviečiamas Clevelande gastro
liuoja Detroito Alkos teatras 
su P. Vaičiūno “Sudrumstąja

Lietuviškos lakštingalos Waterbury
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit eiements design and application.

Waterburiečiai ir kaimyni
nės lietuvių kolonijos su ne
kantrumu laukia balandžio 21 
Tą dieną, šeštadienį 7 vai. vak. 
Šv. Juozapo parapijos salėje 
(8 John St.) Įvyksta mūsų šau
niųjų chikagiečių — Alice Ste
phens moterų ansamblio kon
certas .šis koncertas — malo
ni staigmena visiems dainos 
mylėtojams ir pasididžiavimas 
vietos ir apylinkių lietuviams.

Alice Stephens moterų an
samblis šiemet mini savo 15 
metų veiklos ir gražių pasise-

Mergytė: — Mama, kai aš 
užaugsiu, ar ir aš ištekėsiu už 
tokio vyro, kaip mūsų tėtis?

Mama: — Žinoma, brangioji.
Mergytė: — O jei netekėsiu, 

tai liksiu sena pana, kaip mū
sų Margarita?

Mama: — Žinoma.
Mergytė: — Ištikrųjų, kaip 

tamsta sakai, sunkus 
mas mums moterims.

Dvi mergytės grįžta 
kizmo pamokų.

— Ar tu tiki, 
nias? — Klausia

— Ne, atsako 
velniu bene bus 
Kalėdų seneliu, 
tuo velniu bus mūsų tėvelis.

ramybe”. Visuomenė kviečia
ma šią populiariąją dramą pa
matyti.

J. Vyšniausko ir St. Nutkau- 
skaitės vestuvės balandžio 7 
d. buvo šaunios ir linksmos. 
Jaunavedys tarnauja JAV ar
mijoj ir tuoj po vestuvių iš
vyksta Į Europą. SP.
Kankinių skautų diena

Laivojo pasaulio lietuviai 
skautai Švęs kankinių skautų 
dieną balandžio 23 d. šv. Jur
gio šventės proga. Clevelando 
skaučių Neringos ir skautų Pi
lėnų tuntai balandžio 22 d. 
(sekmadieni). organizuotai ir 
su vėliavomis dalyvaus 10 vai. 
pamaldose šv. Jurgio bažny
čioje, kurios bus laikomos už 
mirusius, žuvusius, ištremtus 
ir nukankintus skautes ir skau
tus. Po pamaldų parapijos sa
lėje bus abiejų tuntų sueiga.

Uniformuoti skautės ir skau
tai renkasi prie šv. Jurgio baž
nyčios 9:30 vai. Tėvai ir bi
čiuliai kviečiami kartu tą die
ną prisiminti kankinius skau
tes ir skautus. (-kj

Vaidins "Pinigėlius"
Ateinanti šeštadieni, balan

džio mėh. 21 d. Lietuvių salė
je bus vaidinama Čiurlionienės 
“Pinigėlių” 3 veiksmų komedi
ja. Veikalą stato Detroito lietu
vių teatras vadovaujamas reži- 
sorės Z. Arlauskaitės - Mikšie
nės, kuri ir pati veikale vaidi
na. Po vaidinimo bus 
veiks bufetas.

Vaidinime garbės 
dalyvaus Amerikos 
Bendruomenės Tarybos nariai, 
kurie tomis dienomis turi Cle- 
velande savo antrąją sesiją. 
Clevelando visuomenė turės 
progos savo atsilankimu pa
gerbti mūsų bendruomenės va
dovus ir su jais pabendrauti.

Bilietai Į vaidinima jau da
bar gaunami "Dirvos“ redak
cijoje ir pas platintojus, vaidi
nimo dieną nuo 6 vai. vak. prie 
Įėjimo. Kainos po 1.50 ir 1.00 
dol. Vaidinimo pradžia 7 vai. 
vakaro punktualiai. Kd.

šokiai ir

svečiai
Lietuvių

kimų sukakti. JĮ pagimdė Chi- 
cagos Tribūne suorganizuotas 
muzikos festivalis. Nuo to lai
ko ansamblis yra davęs visą 
eilę puikių reprezentacinių pa
sirodymų su žymiosiomis lietu
vių dainos meno jėgomis: Po- 
lina Stoška, Suzan Griška, Al
girdu Braziu, Ipolitu Nauragiu. 
Stasiu Baranausku, Aleksand
ru Kučiūnų ir kit. Visi ansam
blio pasirodymai yra lydimi ir 
palydimi gražiausiais atsiliepi
mais ne tik savojoj, bet ir sve
timųjų spaudoje. Net ir santū
rieji didžiosios svetimųjų spau
dos kritikai Alice Stephens 
moterų ansambli vertina vienu 
iš pačių žymiųjų. Užtat visai 
nenuostabu, kad visos didesnės 
lietuvių kolonijos kaip JAV 
taip ir Kanadoj jau sočio pasi
džiaugti ir pasigrožėti, šį kar
tą ta maloni proga tenka Wa- 
terburiui ir jo kaimynams.

Koncerto programa žada bū
ti labai Įvairi ir turtinga: lie
tuvių liaudies dainos, lietuviu 
kompozitorių kūriniai, operų- 
ištraukos. dainų inscenizacija, 
solo, duetai, trio, kvartetai ir 
kit. »

Laukdami tų mūsų puošnių
jų ir šauniųjų lakštingalų Wa- 
terburyje, linkime jų kelionei 
gero vėjo. Diežas.

For ' .

ENGINEERS 
Mechanical, Aeronautical, 

Chemical
For

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamies, liquid 
atomization, mass and heat tranfer, combustion 
chamber design, thermodynamies, strength of mote
riais, spark system, combustion and high pressure 
flow systems, vibrations phenomens, gas turb'nes, 
pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft structųres,, aireraft propulsion 

systems. -^.‘7

SYSTEMS ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysis aireraft and 

missile propulsion systems.

COMPUTER SPECLALISTS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel super alloys and light mate- 
rials preferred.

ELECTRICAL AND
ELECTRONIC ENGRS.

Also

DHAFTSMEN
DETAIL—DESIGN—LAYOUT

CHICAGO INTERVIEWS
PETER PERINO

ENGINEERING REPRESENTATIVE

FRanklin 2-2100
Firm Commitment May Be Made at This Time

' U. S. CITIZENSHIP REQUIRED
If unable to appiy and resume to Personnel Director

AEROJET GENERAL CORP
P. O. BOX 1947 

SACRAMENTO, CALIFORNIA 
Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

JIG AND FIXTURE 

BUILDERS

EMP1X)YMENT OFFICE OPEN 
MONDAY TURIT FRIDĄ Y 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12
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lt SPORTININKO

- KREPŠIO

Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sporto Komiteto rinkimai

K.

jau praėjo. Dar iki šiol nefi- 
nomi tų rinkimų rezultatai, 

. bet aišku, kad centras susida
rys New Yorke ąrba Clevelan- . 
de. Iš viso buvo išstatyti du są
rašai su devyniolika kandida
tų. Tiek New Yorko, tiek Cle- 
velando drąsuoliai (kandida
tuoti į sportininkų vadovybę 
tikrai reikia turėti, drąsos) 

. atitinka visus reikalaujamus , 
privalumus ir savo sportine bei 
(urganizaeine patirtimi nepada
rys gėdos lietuviškam sporti
niam jaunimui.

Sportininkę kelionei i Chicagą, . 
paremti vajus davė gerų pa
sekmių, nors kai kurie sporto 
veikėjai jam nepritarė. New 
Yorko krepšinio penketukas šį 
šeštadienį 8:30 vai palieka 

New Yorką be vieno geriausio 
krepšininko Algirdo Vyšniaus, 
kuris dėl sužeistos kojos kele- 
tai mėnesių išimtas iš rikiuo
tės. New Yorką atstovaus 

Daukša, Keskonis, Kazlauskas, 
Cilčius, A. Birutis, J. Birutis, 
Jankauskas, kurie žada labai 
lengvai savo kailio neparduoti.

Lietuviu Sporto Klubo 
didžioji šventė — penkerių 
metų sukakties minėjimas jau 
čia pat — balandžio 28. Tiek 
sportinė, tiek meninė progra
ma jau galutinai paruošta.

*' Sportinei programai didžiuoju 
numeriu eina futbolo rungty
nės tarp dvigubo New Yorko 
valstybės meisterio — Lietu
vių Sporto Klubo vienuolikės 
— ir jaunos, dar tik vienerius 
metus gyvuojančios Toronto 
Aušros žaidikų: R. Dūda,

Vaičiūnas, W. Peteraitis, L. 
Kalinauskas, V. Stuikys, H.' 
Paukštis, W. Dauginis, D. Vai
čiūnas, J. Ruksys, V. Jurevi
čius, R. Šimkus, J. Beresnevi
čius, V. Stanevičius, J. Klevi- 
nas ir vadovas p. Sapockinas. 
Kas iš skaitytojų rastų iš at
vaizduojančių savo gerą bičiuli 
ir norėtų ji vienai dienai pasi
laikyti — malonėkite skambin
ti telefonu J. Kepeniui, VA 
1-3247.

Prieš jaunąją Aušrą New 
Yorko vienuolikės sudarytojai 
— K. Brazauskas ir A. Bag- 
džiūnas — turi net porą tuzi
nų kandidatų, būtent: St. Klin- 
gys. Mileris, Vaitkevičius, Jo
kūbaitis, Ramanauskas, Remė- 
za, Steponavičius, Kalašinskas, 
Sabaliauskas, Gražys, Daukša, 
V. Didžbalys, R. Didžbalys, V. 
Klingys, Starolis, Butrimas, Bi
rutis, Dubauskas ir Saldaitis. 
Iš tų užgrūdintų jaunuolių ne
bus sunku sudaryti tinkamą 
vienetą.

Rungtynės įvyks mūsų aikš
tėje, New Farmers Ovai, kuri 
pasiekiama labai lengvai Met
ropolitan Avė. autobusu, arba 
Myrtle linijos traukiniu iki ga
lutinės stoties. Pradžia 3 vai. 
gi prieš tai žaidžia mažiukai 
lietuviukai savo pirmenybių 
rungtynes. Futbolo mėgėjams 
ir tos rungtynės atneš daug 
naujo, nes mūsų mažieji šiais 
metais daug geriau pasirodė 
negu dideli — jie užima gar
bingą antrą vietą savo grupė
je.

Tai tiek iš šios savaitės spor
tininko krepšio. Lauksime, ko
kį krepšį parsiveš mūsų krep
šininkai iš Chicagos. Mes lin
kime tiek sportininkams, tiek 
šventės rengėjams ištvermės ir 
giedrios nuotaikos VI Lietuvių 
Sporto Žaidynėse.

A. Tamsutis.

ERNESTINE RUSSELL (WindM>r.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

* Franciscan Fathers
Kennebunk Port, Maine

U. sporto vartytose. Pračjosip žtema 
ji Kanada atstovavo olimpiniuose 
laidimuose Australijoje.

HMATAI
Veda K. Merkis

New Yorko Metropolitan 
Chess League varžybų pirma
me rate liet komanda suklu
po prieš Long Cabin žaidėjus 
pralošdami 6—1. Garbės tašką 
iškovojo V. Milčius. Koman
doje dar žaidė Staknys, Šukys, 
Sakalas, Vilpišauskas, Slapšys 
ir Račkauskas.

Antrame rate priešininku 
bus Highland Park klubas. Šį 
klubą neperseniausiai mūsų 
vyrai draugiškose rungtynėse 
įveikė rezultatu 4—2, tačiau 
ateinančiame susitikime High
land Pk. loš sustiprintu sąsta
tu. Pirmoje lentoje už juos 
žais latvis A. Znotinš.

VACATIONS

SLLUVAVS
IULLSIDE LODGE 

Greenwood Lake, P. O. Box 648, 
N. Y. TeL 7-2031 

Beautful Mt. and Lake Resort 
Suimming, Boating, Dancing and 

Many Other Features.
Rooms Start at $40 Per Week 

$13 VVeek-ends
Walk to Catholic Church and 

Village. Special Family & Groupe 
Rates.

Windham Arms 
Hotel

—“The aristoerat of Resort Hotels” 
IVindham, Greene County, N. Y.

<Open May lOth to Nov. Ist) 
A beautiful resort Hotel overlook- 
ing South Mountain. Most rooms 
with picture windows, all with 
bath, telephone, and hcated.
Hotel has Air Conditioned dining 
room with a large varied menu. 
Huge expanse floor to ceiling wind_ 
ows.
THE HOTEL WAS WRITTEN UP 
NATIONALLY IN THE NOVEM- 
BER ISSUE OF “HOTEL MANA
GEMENT" MAGAZINE 1954.
Spacious Lawns — Country Club 
very near hotel.

Catholic Church 300 ft.
Other Churches very near 

Rates from MO-SSO 
July-August

Special Fall & Spring rates.
Call or Wrlte to

C. D. LANE, osmer-mgr.
Windhant Arms Hotel—425

Mlndham, N. Y.

TOPLACE, 
YOUR AD 

CANCEL ORCHANGE 
CALL LO 3-7291

BUS. OPPORTUNITY

MODERN GROSERY STORE
Stocked, also 2 apts, 2 

garage, illness. 
H. DOMINKI 

109 Maple Avė. 
Cenaįoharie, N. Y.

SUMMER RENTALS

COPAKE FALLS, N. ¥.
Foot of Berkshires, Cozy three, 

room cottages fbr rent. Walking 
distance to Stores,, catholic church, 
and excellent swimming location, 
all facilated, very reasonable rates.

PI 2-0340

REAL ESTATE

OAK HILL
Near catholic area, 4 room 
fumished house for sale.

Electric range, refrigerator, 
large plot, price $5,700. Call 

ROkvilIe Centre 4-9041.

SEAFORD — Immcdiate occupancy, 
1 rooms bričk spHt leve!, 16 months 
old, 2% baths, 2 car garage, land- 
scaped, refrigerator, dishwasher, 
combination screens and storms. 
Walk to catholic church, schools, 
station. Reasonable, SUnset 1-3644.

HUNTINGTON $17400
New Cape Cod, S large rooms, 

full dining room, spacious kitehen, 
2 master bedrooms, tile bato with 
vanity, espansion attic, full bas- 

ement, sewers and garage, 
50x 150 higi» ground, many trees. 
Conveniant to Catholic Churches 

and schools. Call Buikler.
IVanhoe 1-3190 or EDgewood 4-1206

ROCKVILLE CENTRE
2 blocks St^Ąųnes Church 

and School, 4 bedrooms, largo 
plot, $16,000. Charles E. Phil
lips, Broker, 64 So. Grove St., 

Freeport, BA. 3-2527.

Vasara įau artėja Ką veiksi po 
darbo ilgais ir šviesiais popie
čiais? Nepamiršk, skaityk 

DARBININKĄ

WHERE ELSE BŪT ON FERE ISLAND
Are there the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacation — swimming. fishirig, aurf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and 
our unbelievable low weekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Kismet Beach — Fire Island

Holy Ghost Fathcrs 
aro MISSIONARIES working

AFRICA, PUERTO BICO

For more taformation write to: 
Father John Yates, C. S. Sp. 

Holy Ghost Fathers, Ridgefield, Conn.

WHY NOT ANSV7ER OUR LADY'S APPEAL AT 
F ATIMA — TO PRAY THE ROSARY ALWAYS?

WANTED
Middle-aged man for house- 

work ai faeulty house. 
Bishop Loughlin High School, 

357 Cleremont Avė., Brook
lyn 38, N. Y. See Mr. 

Robert Guagnini.

CHICKEN FARM 
For reni or fbr sale

. With routes - 9^2 acres, 4 
bldgs, all year round house 
plūs 3 other houses, which 

can be rented for vaeationists, 
mušt be seen, call 

North Clove (N. Y.) 2726 
days Pelham 3-0427 

after5p. m.

DUTCHESS, N. Y. 
Taconic Parkway

70 mylių nuo New Yorko, 60 
akrų nuosavos žemės su senu 
namu, pagrindinai atremontuo
ta, garažas su butu. Prieina 
2000 žingsnių sklypu prie Ta
conic Pkwy. Galima įrengti pra
bangų motelį. Reta proga. Pa
siūlymai siųsti raštu:

J. H. Smith
2402 Walton Avė.
Bronx 68, N. Y.

DISPLAY

CRUISE ON A YACHT!

2 Beautiful 90-ft,
* sailing schooners
AK Long Island Sound

to Block Island and 
return. Send for 
illustrated folder, 
$75 & up per week 

j Season June 25th to
Sept. 15th. Tenth
Season.

SCHOONER CRUISES 
Box 64, PELHAM, N. Y.

For a good deal on a 
NEW OR USER CAR 

4 .-.,.call ■
EUGENE X. CARSON 

with
T. J. BUTLER & SON 

DE SOTO — PLYMOUTH 
540 Harrison Avė.

Harrison, N. J. 
New Phone: HU 3-5656 
Open Evenings Člosed 

Sundays

DISPLAY

JUMBO-ALBUM 
Pietums

tomu rnm*Q
• oxposure roik 3$ė

12 exposure roU.........50d
16 exposure roll......65^

$1.00
$1.50

Picture Retumed by First 
Class MaiLSendfor Free 

Mailing Bag.
OUICK'S PHOTO SERVICE

P. O. Box 145L, 
Freeport, L. į N. Y.

Red Garantams, 39e & 56e
We Specialize in 

Hardy Azaleas, 35c & np

LAURAS 
NURSERY

10 - 13to Arenue 
East Pntenon, N. J.

1 block in from Route 4, 
between E. 53rd St and E. 54th Sts.

1 block south, ot St. Anne’s
Fair Lawn

TeL F Air lawn 6-4917

William J. Drake-<:
- Dragūnas ;! 

LIETUVIS ADVOKATAS I į. 

Telefonas JAmaica 6-7272 S

Ramunes
Ramunių arbatą vi- 

į sada yra gera gerti.
Ramunių šviežių 
ži^ų pusė svaro 
kainuoja $1.25.

V\ Liepos žiedų arba- 

ta geriama prakai- 
t avim u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.

Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti Pupalaiš- 

- kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75ff.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Tel APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

349 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto racBo. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,

BARASEVIčIUS ir SCNUS 
FCNKBAIHOMI 

25* W.Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius f
TeL ANdrew 8-2590 <

W ’ T T K U s 
FUNBBALHOME 

197 Webster Avenut* 
Cambridge, Msss. 

PRANAS W AITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalsamuotGjas 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer-j 
meninas dykai. Aptarnauja Cam-j 
bridge ir Bostono kolonijas fe- 
miausiomis kainomis. Kainos tos

nttnBimniHtiiiutiniuntutntniHnti'tim’ftiiiKtiigHiiittitb

NEW YORKAS
ii>ii8n8n9iilitBit9n9iituBuaii9ii>iiBttatiBuBttgniiitHaitBn$iit(:|iia

J.B. SHALINS- (
? ŠALINSKAS
*. Laidotuvių Direktorius
< 84-02 JAMAICA AVĖ.

I
tprie Forest Parkway Station) ? - 

į Woodhaven, N. Y. i;
Suteikiam garbingas laidotuves., [ .
Koplyčios nemokamai visose'[ 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.?

TeL Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTGJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballasj

5 M. P. BALLAS—Direktoriui J
J ALB. BALTRŪNAS-BALTON J

Reikalu Vedėjas J
660 Grand Street |

į Brooklyn, N. Y. f
NOTARY PUBLIC |

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

lietuvių Sporto Klubo penkeriu metų sukakties minėjimo komitetas
kviečiai

MINE J INĄ-BANKETĄ
kuris įvyks BALANDŽIO 28 (ŠEŠTADIENĮ; 8 VAI* VAK.

Grand Paradisc didžiosiose salėse, 230 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Banketo metu šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui, dalyvaujant J. NakutavMšui

BILIETAI:
Tik į programą ir šokius
Į banketą (vaišes) ——......

She is asking for volunteers to make an unconditional 
surrender of themselves. Generous sacrifices deanded

Solemn vows, Midnight Office, Monastic fast — 24-hour 
service of Adoration and Rosary. Those who meet Our 
Lady’s terms guaranteed eternal glory as Mary’s Guards 
of Honor.

Write: Dominican Nuns of the Perpetual Rosary 
Monastery of Our Lady of the Rosary

Public Rosary Hour every Sunday 3:30 P. M.

BOA Institute, New Torte.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

PROGRAMOJE:
Trunųias minėjimas.

Sol. L. Juodytė-Mathcvvs 
akomp. muz. A. Mrozinskui, 

Tautiniai šokiai, ved. p, Jankui.
ir New Yorko Skautų Tunto 

Komiškas vaizdelis,
vad. akt, Vasiliauskui.

.... $2.00
r______ t  _____ __ . $4.00
Į banketą bilietai užsakomi iš anksto 
tel. EV 2-6440 ir HY 1-4104 ir prie įėjimo 
nebus gaunami..Bilietus iš anksto galima 
įsigyti J. Ginkaurs saldainių krautuvėje, 
495 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Ovai įvyks draugiškos futbolo rungtynes 
tarp Toronto MAušros” ir LSK rinktinės.

Tą jmčią dieną .%W vai. p.p. New Farmen

VYT. BELECKAS savininkas

TALARSKI
FUNEBAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Avesve, Hartford, Coon.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose,

TeL CBapd 6-1377

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki-! 

manis, ete,
1U3 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.



Birželio Kūdnyjy dienę 
minėjimas šiais metais yra nu
matytas birželio 17 d.

Klubo

Prel. J.Baikūnas 
balandžio 20 d. išskrenda į 
CIevelandą, kur dalyvaus Ben
druomenės Tarybos posėdžiuo
se ir ten susitiks su Detroito 
Balfo veikėjais aptarti Balfo 
seimo reikalų. Seimas įvyks 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 dd. 
Detroite. Paruošiamuosius sei-
mo darbus sutiko atlikti Det- 
roito Balfo skyrius ir Balfo dar
buotojai.

Lietuviški šokiai televizijoje 
Balandžio 24 d. 8 v. v. per 13 
kanalą duos International Pa
rade iš Labor Temple. Lietu
vių šokėjų grupė, vadovauja
ma Sauliaus Jankaus, pašoks 
2 šokius — malūną ir lenciū
gėlį. Būtų gera, kad lietuviai 
atsilankytų į salę, iš kur per
duos šokius. Salė—Labor Tem
ple—yra 242 E. 14 St (prie 2 
Avė.) ateiti reikia 7:30 v. v.

penkerių metų sukakties minė
jimas įvyks balandžio 28 d. 8 
v. Grand Paradise salėje, 320 
Grand St, Brooklyne. Po mi
nėjimo, bus meninė dalis, da
lyvaujant solistei L. Juodytei- 
Matthews, akomp. muz. A. Mro- 
zmskui, tautinių šokių grupė, 
vad. S. Jankaus, šokiams gros 
Joe Thomas orkestras.

Sveikina
Darbininką ir jo skaitytojus 
newarkietės Izabelė Dilis ir 
Ona Gūdis, kurios dabar sve
čiuojasi Los Angeles, Calif.

Almaus Galerijoje
Great Necke, 77 Steamboat 
Rd., šį šeštadienį atidaroma 
Almio Zylės paroda. (Dailinin- 
kas šiuo metu gana sunkiomis 
sąlygomis studijuoja Paražiu- 
jė). Paroda tęsis iki balandžio 
29 d. Gegužės 5 d. atidaroma 
Juozo Pautieniaus, iš Chicagos, 
darbų paroda. Galerija atida
ryta šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 5 v., susitarus 
telefonu GR 2-2406J.

K. Gaigalienė, 
atostogavusi Floridoje 5 mė
nesius, vėl grižo į savo namus 
Bronxe.

Aplankė pranciškonus ir 
Darbininką

Praeitą sekmadienį Linden,
N. J., L. K. Moterų Sąjungos balandžio 26 ketvirtadienį 10 
pirmininkė B. Sabeckienė ir 
narės: K. Šukienė ir A. Lamai- 
tienė, vykdamos Į L. K. Moterų 
Sąjungos suvažiavimą New 
Yorke, aplankė Tėvus Pranciš- 
konus ir “Darbininko” admi
nistraciją.

Dail. Telesforas Valius, 
išbuvęs Paryžiuje apie keturis 
mėnesius, kitą savaitę atvyks
ta Į New Yorką, kur apsistos 
keletai dienų. Vėliau gris į 
nuolatinę gyvenamą vietą, į To
ronto.

Lojalumo paradas .
bus balandžio 28 d. Altas kvie
čia kuo gausiau dalyvauti lie
tuviškoje grupėje. Reikia rink
tis 1:30 v. p. p. E. 92 St., tarp 
5 Avė. ir Madison.

PATERSON, N. J.

Šiom dienom kun. V. Demi- 
-kis gavo žinią, kad Lietuvoje 
mirė jo tėvas Antanas ir brolis 
Pijus. Pamaldos už juos bus

vai. šv. Kazimiero bažnyčioje, 
147 Montgomery St.

Dar 1941 m., kai pradėjo 
veikti “Lietuvos atsiminimų" 
radijo valanda, tų pačių metų 
rugpjūčio 2, buvo sudarytas 
mišrus choras iš 35 asmenų, 
pasivadinęs “LietuvosGarsų” 
choru, kuriam vadovavo Mari
ja Šlekaitytė. Tasai choras jau 
ir tada reprezentavo lietuvišką 
dainą ne tik per radiją, savuo
se piknikuose, koncertuose ir 
kituose .parengimuose, bet ir 
kitataučių tarptautinio pobū
džio įvairiuose parengimuose, 
garsindamas bei populiarinda
mas Lietuvos vardą. 1943 m. 
vyrus pašaukus į kariuomenę, 
choras iširo.

1944 m. Jokūbui Štokui grį
žus iš kariuomenės, buvo su
kurtas moterų choras “Rūta”. 
Jame dalyvavo apie 20 mer
gaičių. Chorui vadovavo Vla
das Simelevičius.v Tuo pačiu 
laiku atskirai buvo susitvėrus 
ir tautinių šokių grupė iš mer-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. V. 
Pikturnai už įdomią paskaitą, 
skaitytą ARKM Sąjungos suva
žiavime New Yorke, mokyto
jai I. Banaitienei ir jos moki
niams, solistei M. Dabužinskie- 
nei, A. Visminui, N. Makū
naitei, A. Šlepetytei ir E. Vaiš
noraitei — išpildžiUsiems: bei 
prisidėjusiems prie programos, 
šeimininkėms: O. Rugienei, V. 
Rajeckienei, R. Kundrotienei, 
J. Uždavinienei ir talkininkėm 
už pagaminimą gardžių valgių 
ir visiems kitiems vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie ARKM S-gos N. Y. ir N. J. 
apskričio suvažiavimo. Nuošir
dus ačiū.

M. S-gos 12 kuopos pirminin
kė V. Dėdinienė.

“Pirmą skambuti", 
linksmą komediją, sezono už
darymui stato Brookiyno vai
dintojų trunė, vadovaujama 
akt. Vitalio Žukausko. Spektak
lis įvyks gegužės 20 d. Apreiš
kimo parapijos salėje.

Aidę 
žurnalo balandžio mėn. nume
ris jau baigiamas spausdinti ir 
kita savaitę bus išsiuntinėtas 
skaitytojams.

Mirė
Ona Panauskienė mirė ba

landžio 2. iš Angelų Karalie
nės bažnyčios palaidota Kal
varijos kapinėse.

Juozas Saikus mirė balandžio 
3, iš Angelų Karalienės bažny
čios palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Antanas Junks mirė balan
džio 11. iš Apreiškimo bažnv- 
čios palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Paliko nuliūdime 
žmoną, 4 sūnus ir dukrą.

40 valandų 
da balandžio 
balandžio 24,

ELIZABETH, N. J.
atlaidai praside- 
22, ir truks iki 
Mišparai ir pa

mokslai 7:30 vai. vak. Pamoks
lus sakys kun. V. Jaskievičius, 
S. J. Šioms metinėms iškilmėm 
jau yra pasiruošęs choras ir 
vaikučiai, kad viskas praeitų 
gražiausiai. Tuo labiausiai rū
pinasi mūsų klebonas kun. M. 
Kemėžis.

Didžioji savaitė ir Velykos 
praėjo naujoje dvasioje pagal

NEVVARK, Ns J.

Newarko Moterų Sąjungos 
68 kp. ruošia vakarienę su me
nine programa ir šokiais balan
džio 29 d., sekmadienį, šv. Jur
gio draugijos salėje, 186 New 
York Avė. Pradžia 6 v. v. Są- 
jungietės maloniai kviečia vi
sus atsilankyti. Rengimo komi
sija sudaro A. Balbotienė, J.
Sharon ir O. Pocienė.

naujas ceremonijas, kurias 
žmonės gausiai lankė ir aty- 
džiai sekė, ypač buvo pastebė
ta daug didesnis skaičius ei
nančių prie komunijos, negu 
praeityje. Prie to prisidėjo kle
bono kun. M. Kemėžio uolu
mas iš anksto paaiškinant li
turgines apeigas ir jų prasmę.

gaičių ir berniukų; Jai vadova
vo Lilija Stilspnaitė - Šateikie
nė.

1945 m. Jokūbo Stuko jau
nesnysis brolis Liudas, muzikos 
studentas, jau vadovavo mote-

■ rų kvartetui kuris Įdainavo 
plokšteles “Polo” firmai. 1951 
m. lapkričio mėn. Jokūbui Što
kui besiruošiant minėti savo 
transliacijų 10 metų sukaktį, 
jo brolis Liudas, susižavėjęs 
tremtinių — naujakuriu entu
ziastingom skambiom dainom, 
sumanė sudaryti naujakurių ir 
seniau jam žinomų amerikiečiu

- lietuvių dainos mėgėjų nedi
delį kolektyvą, kuris savo dai
nomis paįvairintų minėjimo 
programa. Pradžiai turėjo 12 
žmonių kolektyvą, iš kurio nėr 
penkerius metus išaugo “Rū
tos” ansamblis, nes prisidėjo 
dar berniukų ir mergaičių tau
tinių šokių grupė, vadovauia- 
ma Aldonos Cvirkaitės - Pikt- 
kunięienės. Ansamblis ypač pa
gyvėjo, kai 1951 m. žiemą į 
Amerika atvyko muzikas Al
girdas Kačanauskas. Vokietijo
je dirigavęs “Sietyno” chorui. 
“Rūtos” ansamblis davė virš 
35 koncertu: radiofone, salėse 
ir vasara piknikuose. Savo re
pertuare ansamblis turi per 
90 dainų. Ju tarpe apie 20 gies
mių, ištraukos iš operų, 5 ope
retes, kūriniai Lietuvių kompo
zitorių: Šimkaus, Sasnausko, 
Banaičio, Bendoriaus, Gruo
džio, Žilevičiaus,. Strolios, Štar- 
kos ir k. “Rūtos” ansamblis 
daug kartų yra reprezentavęs 
lietuvišką dainą ir meną, gar
sindamas ir populiarindamas 
Lietuvos varda, kviečiamas i- 
vairių tarptautinių organizaci
jų. Jų tarpe IRO buvo pakvie
tusi ansambli duoti lietuvišką 
kalėdinių giesmių programą 
radijo bangomis visam pasau
liui. Du kart su dideliu pasise
kimu koncertuota YMCA ruo
šiamuose svetimtaučiams kon
certuose. 1955 m. gruodžio 26 
d., pakvietus New Jersey val
stijos karo veteranų tarnybos 
pirmininkui, teko televizijoje
giedoti lietuviškas kalėdines įvyko balandžio 18 
giesmes. Vasario 18 buvo duo- ciškaus parapijinėje svetainė- 
ta lietuviškoji tautinių šokių je. Skautai priklauso parapijai, 
ir dainų programa televizijoje 
Lietuvos Nepriklausomybės 38 
m. sukaktį minint. Organizuo
ta ir vadovauta Jokūbo Stuko. 
Tai pirmoji programa, kurią 
Amerikoje davė lietuviai. Da
bar Jokūbas Stukas su “Rū
tos” ansambliu yra pasiryžęs 
laikas nuo laiko tokias progra
mas pakartoti.

Dabar šiam darbui daug au
kojasi “Lietuvos atsiminimų” 
radijo valandos direktorius 
Jokūbas Stukas, jo brol’s Liu
das, Amerikos Balso pranešė
jas A. Petraitis, tautinių šokių 
vadovė Aldona Cvirkaitė - Pikt- 
kunigienė ir “Rūtos” choro di
rigentas muz. A. Kačanauskas.

Aloyzas Rudzitas, 
Elizabeth, N. J.

įkliuvo koja, jos negalėjo iš
traukti, ir taip pusgyvis prisi
kankino dvi dienas, iki netyčia 
ji užtiko vienas žvejoto jas ir 
pranešė policijai.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 30. Sesutės rūpestingai 
ruošia vaikučius tai iškilmingai 
dienai.

Kun. Juozas Pragulbickas 
šiais metais švenčia savo 25 
metų kunigystės sukakti, ku
rią atžymės birželio 3. Jau yra 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovauja pats klebonas kun. 
M. Kemėžis.

Choras vis daugiau ri gra
žiau reiškiasi bažnytiniame 
giedojime, už ką klebonas vie
šai pareiškė gilią padėką. Rap.

Nuoširdžiai kviečiame jus atvykti į

Tautę festivalis
Naujosios Anglijos tautų festi- 
vafis įvyks balandžio 26—21, 

y Memorial auditorijoje, Worces- 
? ter, Mass. Lietuvius atstovauti 

£ pakviestos abi Bostono tauti
nių šokių grupės. Jaunamečiai 

Į dalyvaus programoje 2 vaL p.
p., o vyresnieji — 8 vai vak. 
balandžio 21 d. Iš Bostono vyk
sta viso 56 šokėjai.

A. Kmffio
lietuvių radijo valandai parem- 

g ti rengiamas “šunim Būram” 
r Lietuvių Piliečių Klubo salėje 
f balandžio 29. Pradžia 5 v. v.

Pavasariškas oras 
teikia didelį malonumą keliau
ti. Balandžio 22, sekmadienį, 
tai kelionei pasirinki netolimą 
ir jaukų Brocktoną, kur atei
tininkai , visus kviečia Į savo 
metinę šventę. Joje taip pat 
būsi pavasariškai nuteiktas, nes 
jaunimas vaidins, dainuos ir 
krykštaus, šventė prasidės 10 
vai. pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Po pietų 2:30 vai. 
didžioje parapijos salėje bus 
iškilmingas posėdis ir meninė 
programa, vaišės, šokiai, žai
dimai. Nepraleisk šios progos 
— kitos tokios šiemet neturėsi, 
nes pavasaris ir ta Brocktono 
ateitininkų šventė būna tik 
kartą metuose. Ligi pasimaty
mo!

l avvrence. Mass.
Šv. Pranciškaus parapijos 

svetainėje balandžio 14 įvyko 
Whist party, kurią ruošė Šv. 
Vardo draugijos nariai Paren
gimas sutraukė nemaža žmo
nių.

Nukryžiuotojo Jėzaus Šašelių 
koplyčios statybos komiteto 
pirmininkas, prel. Pr. Juras 
buvo nuvykęs Į seselių rėmėjų 
seimą, įvykusį So. Bostone ba
landžio 15. Prelatas seimui Įdo
miai ir gyvai pirmininkavo.

Prel. Pr. Juras balandžio 20
išvyksta į CIevelandą, kur da- no Liutkevičiaus laidotuves, 
lyvaus ALRKatalikų Federaci
jos Centro Valdybos posėdyje 
ir Bendruomenės Tarybos po
sėdyje.

Iš Lawrence Į N. J seserų rė
mėjų seimą buvo nuvykusios: 
rėmėjų skyriaus pirmininkė 
M. Pilipienė, E. Švenčionienė, 
O. Akstinienė, V- Kaupinienė ir 
E. Vasyliūnienė.

Skautę tėvų susirinkimas
šv. Pran-

Robertas Kirdejus (Kirk) 
iš Rochesterio buvo atvykęs į 
Bostoną, į savo giminaičio Jo-

Bostono studentai 
birželio 9 d. rengia didžiuli Fi
nis semestri vakarą. Prašome 
rytinio pakraščio akademinių 
jaunimo organizacijų tą vakarą 
nieko nerengti, o su savais na
riais visiem traukti Bostono 
link! Plačiau — vėliau.

Bostono LSS Skyriaus
Valdyba.

labai įdomaus turinio, apie 
ŠvenČ. Mariją, bus rodomas 
šv; Petro parapijos salėje ba
landžio 22 3:30 vai. p. p. Fil
mas truks pusantros valandos. 
Po to iš Putnamo atvykusios 
studentės dainuos ir šoks lietu
viškus šokius. Pelnas eina Put- 
namo seserų koplyčios skolom 
išmokėti.

Motoram* Bostone
General Motors mašinų išdir

binio kompanija balandžio 
mėn. 19—29 dd. Bostone turės 
parodą apie projektuojamas 
mašinas ateityje. Motorama 
vyks Commonwealth Armory 
patalpose- Įėjimas laisvas.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvių Kat. Klubo metinis 
banketas Įvyko balandžio 8. 
Rytmetyje visi nariai išklausė 
užsiprašytas mišias, o po pietų 
Įvyko pats minėjimas, kurį ati
darė gražiai įžangine kalba 
pirm. J. Saras.Maldą atkalbėjo 
kun. J. Petrauskas. Programai 
vadovauti buvo pakviestas Pr. 
Valeika. Prie garbės stalo bu
vo matyti kun. J. Petrauskas, 
kun. A. Janiūnas iš Lawrencė, 
A Kneižys iš Norwood ir mies
to atstovas T. Coady.

Gražia paskaitą, kurioje nu
švietė klubo 15-kos metų gy
vavimą, laikė kun. A. Janiūnas. 
Meninę programą pravedė 
muz. M. Karbauskas, kuriam 
vadovaujant daug lietuvišku 
dainų padainavo V. Jankaus
kaitė, A. Kontrimas ir K. Sa- 
malis.

Susirinkimas buvo gausus. 
Gili padėka tenka valdybai, bi
lietų platintojams, vyriausiai 
šeimininkei Miškinienei ir jos 
padėjėjoms, ypač A. Daukan
tui už maisto pristatymą. Sve
čių buvo iš Bostono, Norwoo- 
do, Brightono, Dorchesterio ir 
kitur.

Vyčių 18 kuopa turėjo pobū
vį, kurio pelną paskyrė para
pijos pastatų remontui. Klebo
nas kun. P. Juškaitis pareiškė 
didelę padėką. Dainių šeima

"Drama miške" bus vaidina
ma balandžio 22 šv. Pranciš
kaus par. svetainėje. Vaidini
mą rengia kun. A. Klimas, ku
ris yra Įdėjęs daug nuoširdaus 
darbo į ši parengimą. Pelnas 
skiriamas parapijai.

Mirė Jonas Grikas ir Jonas 
Marcinkevičius, abudu palaido
ti iš šv. Pranciškaus par. baž
nyčios.

Pakrikštyti: Suslavičių sūnus 
vardu Eugenijus-Jonas, Griš
kevičių sūnus vardu Dovydas- 
Jonas. Jokūbo ir Francis Barry 
duktė vardu Brenca Marie.

Moterų Sąjungos Naujosios 
Anglijos Apskrities* suvažiavi
mas Įvyks šiemet Lawrence ge
gužės 27 d. Prel. Pr. Juras 
mielai sutiko jį globoti. .

SUMMER RENTAL

Seaside, Rockaway Beach, 2,3, 
4, 5 room bungalows, apart- 
ments, near beach, near sub- 
way, church, shopping, month, 
season, F. A. 7-7154.

S. J.

tam tikslui aukojo $5.00.
P. Remeikos susilaukė sū

naus.
A. Kneižio vadovaujamoje 

radijo valandos programoje 
balandžio 15 dainavo V. Jan
kauskaitė, A. Kontrimas ir K. 
Samalis. diriguojant muz. M. 
Karbauskui. Karšt. Patr.

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos 4r 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai . - -r
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Woodhaven 21, N. Y.

"LIETUVOS ATSIMINIMU" RADIO VALANDOS

15-KOS METŲ GYVAVIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

DIDŽIULI KONCERTA-BALIŲ

PARDUODAMA:
2- jų butų namas po 5 kam

barius, geroje vietoje, visas 
tuščias, puikiame stovyje, alie
jaus šildymas. Kaina $12.500. 
Grynais $1.250 . Kas mokės 
grynais $3000, tai kaina tik 
$10.500.

3- jų butų namas, aliejum 
šildomas, 5—6 kambariai. 
Kaina $9.000. Grynais $3.000.

Kreiptis: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė. Brooklyn 11, 
N. Y. STagg 2-7524.

Tok VI 6-2164
po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

BALANDŽIO

(APRIL)

22 DIENA,

1956 M.

SEKMADIENI,

f Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- f 
| mi įvairūs dokumentai. -

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, Z 
X namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu Z 
• rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo • 
į nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės - 

Išlaidas. Z
f Gyvybės apdraudimas — TRAVEI.ERS 1NS. CO.. Hartford. ’ 
f Connectfcut
* Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Z

• Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta- ;
■ dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. ;

• Juozas Andriušis :
£ <38 Leonard Street Brooklyn 11. N. 1. -
* BVergreen 7-8247. Z


