
Bangnma tebestovi nž Eisenhowerį
rašą ir 42% už antrą. Kai pir
mame sąraše Nizonas buvo pa
keistas Stassenu, balsavimo 
procentas nieku nepasikeitė. 
1952 rinkimuose sąrašas Eisen-

Prieš prezidento rinkimus 
yra galvosūkis ir dėl vicepre
zidento. Gallupo institutas 
ėmėsi surasti visuomenės atsa- ploti Bet vienas iš

ta balsuotum — už sąrašą: Ei- 
senhoweris - Nixonas, ar už 
sąrašą Stevensonas - Kefauve
ris. Pasisakė 56% už pirmą są-

Londone Maskvos atstovai ir
min. pirm. - Edenas susitarė, tuojau paaiškino, kad jie ploją 

howeris - Nixpnas gavo balsų kad derybos bus slaptos. Te- puikiai atrodančiai Bulganiną 
55,4% ir Stevensonas - Spark- 
manas 44, %.

A. STEVENSONAS SYPSOSL 
nes jo konkurentas Kefauveris 
daros mažiau pavojingas.

EISENHOVVERIS ŠYPSOSI, 
nes rinkimuose jam geros, per
spektyvos.

kalbama, kad derasi dėl vidų- ir Chruščiovą lydinčiai policijai, 
rinių rytų, dėl Vokietijos, dėl 
ūkinio ir kultūrinio bendradar
biavimo. Tačiau derybos eina 
kietai Lemiamais klausimais 
Edenas atsiklausiąs ir Eisenho- 
werio nuomonės.

Londono visuomenė prodė, 
kad Maskvos svečiais ji moka 
nesidomėti.

Buvo laukiama, kad proga 
Bulganinui ir Chruščiovui pa
sirodyti anglų miniai bus bent 
vainiko dėjimas žuvusiem pa
gerbti. Bet tesusirinko apie 
300. Ir tie patys priėmė Mask
vos bosus visiškai tyliai. Kitą 
dieną kažkas gatvėje pradėjo

Tačiau Chruščiovas Sovietų 
priėmime Anglijos vyriausybei 
kalbėjo matęs daug draugingai 
nusiteikusių veidų ir anglų tau
ta priėmusi juos su viltimi, 

. kad santykiai tarp dviejų val
stybių bus draugingi. O jau 
Maskvos spauda skelbė, kad 
anglų liaudis priėmusi su džiū
gavimu.

Anglų policija saugoja Mask
vos bosus labiau nei savo ato
mines paslaptis.

Anglų “imperijos lojalistų 
lygos” sekretorę, kuri maskvi- 
nių svečių sutikime šūktelėjo:

“Dabar Anthony Edenas duo
da ranką galvažudžiui”, nubau
dė 25 svarais; mokytoją Niko- 
lai Tolstojų, kuris pasirodė su 
plakatu: “Varykit raudonas 
meškas lauk”, nubaudė 10 
svarų.

Baltijos reikalai 
tarp Maskvos ir 

Švedijos
“Tiesa” 1956 balandžio 4 

pirmame puslapyje paskelbė 
komunikatą apie pasitarimus 
tarp švedų ir Sovietų, vykusius 
kovo 29 — balandžio 4. Pasi
tarimuose buvo liečiami ir Bal
tijos valstybių reikalai. To ko
munikato septintoje pastraipo
je rašoma:

“Pusės patvirtino pasiektą 
susitarimą, kad būtų pradėtos 
derybos dėl sureguliavimo kai 
kurių tebesančių savitarpio
pretenzijų,

susijusių su Pabaltijo res
publikų įėjimu į Tarybų Sąjun-

sutinkamai su Tarybų Sąjun
gos — Švedijos 1941 metų su
sitarimu. Artimiausioje ateity
je į Maskvą atvyks Švedijos 
delegacija tokioms deryboms 
pradėti”.

Vienuolikta komunikato pa-
straipa skelbia:

“Galimi Švedijos ar buvusių 
Švedijos piliečių, gyvenančių 
Tarybų Sąjungoje, pareiškimai

dėl leidimo jiems ir jų šei
mų nariams išvykti į Švediją 
bus svarstomi palankia dvasia 
«» H’yga,

kad atitinkami asmenys pa
reikš norą išvykti į Švediją. 
Lygiai taip pat Švedijos val
džios organai nedarys jokių 
kliūčių išvykti į Tarybų Są
jungą tarybiniams piliečiams 
arba buvusiems tarybiniams 
piliečiams ir jų šeimų nariam, 
kurie panorės išvykti į Tarybų 
Sąjungą”.

Šitokie susitarimai liečia du 
dalykus: turtą ir žmones. Lie
tuvos Banko turtą švedai jau 
1940 atidavė Sovietam; dabar 
daugiau pretenzijų gali turėti 
Švedija į kapitalus, investuo
tus prieš karą Baltijos valsty
bėse. Sovietam labiau rūpi iš
gauti žmones iš Švedijos. Nors 
kalbama apie laisvą norą, bet 
paskutinė istorija Amerikoje 
su penkiais jūrininkais parodė,

Prezidentas apie 
įvykins Sovietuose

Prez. Eisenhoweris tarp lai
kraštininkų balandžio 21 pasi
sakė dėl įvykių Sovietuose. 
Dar esą per anksti kalbėti apie 
pagerėjimą, nes “atskiras pi
lietis dar negali naudotis ele
mentaria laisvos bendruome
nės apsauga, ir geresnio gyve
nimo reikalavimas vis tebėra 5 
aukojamas nepasotinamiem 
valstybės interesam”. Nusi
gręždama nuo stalinizmo, so
vietų vyriausybė vistiek dar 
neišsprendė pokario reikalu: 
Vokietija tebėra nesujungta dėl 
Rusijos nenoro leisti laisvus 
rinkimus; Korėja nesujungta; 
satelitiniai kraštai vis tebeval- 
domi iškamšinių vyriausybių. 
Reikia daugiau ir pagrindin- 
gesnių pasikeitimų Sovietuose, 
kad laisvasis pasaulis galėtų 
atleisti savo budrumą.

• šaltąjį karą Amerika pra
laimėjusi. Taip kaltino per te
leviziją A. Stevensonas. Esą ji 
praradusi ir vadovavimą laisva
jam pasauliui.

Ko reikalauja Anglijos katalikai
Dar prieš Maskvos bosų pa

sirodymą balsą pakėlė Anglijos 
kataliku vyskupai. Per tas de
šimtį dienų, kurias prabus An
glijoje Bulganinas ir Chruščio
vas.

vienai dienai vyskupai pa
skelbė prie Švenčiausio Sakra
mento maldas už Rusijos atsi
vertimą ir jos aukų išvadavi
mą.

Prieš pat atvykstant katali
kų laikraštyje “Catholic Di- 
gest” pirmame puslapy skelbė; 
“Saugokis raudonųjų lyderių 
šypsnio”. Katalikų savaitinia
me “The Universe” vyskupas 
John Heenan rašė, kad vyriau
sybė reikalautu iš Sovietų ne 
žodžių, bet darbų:

tegul milijonus vergų pa?>ai-
■ džia iš koncentraciios stovyk

lų; tegul atsiima savo iškam
šas iš krikščioniškų kraštų, pa
laikomas raudonosios armijos 
jėga;
) tegul paleidžia vyskupus, 
kunigus, 
n uolius,
nų katalikų, laikomų kalėji
muose;

tegul panaikina geležinę už
dangą.

Buvo suorganizuota bendra 
peticija su 250,000 parašų ir 
Įteikta užsienių reikalų minis- 
teriui Lloydui, kad derybos 
nebūtų vedamos pavergtų tau
tų užmiršimo kaina.

*■ “The Universe” rašė, kad
Chruščiovas nėra geresnis 

už nacių karo nusikaltėlius,
nes jis vykdė Stalino Įsaky

mus ir masiškai žudė žmones. 
O pasiteisinimus, kad nacių 
pareigūnai tik vykdę aukštes
nės valdžios Įsakymus, Niurn
bergo teisme ir vakariečiai ir 
sovietai atmetė.

Stalinas buvo caro žvalgybos agentas, ' 
bet Chruščiovas apie tai dar neskelbė £

įtraukė į Įį Staliną. TaifeifB 
1912. Be* tuo motu
jau buvo taip pat caro*'aaųį£- 
mo agąntas.

Malinovskis Staliną skrrdavė 
kartais ryšiam su Leninu 
laikyti O 1913 Krokuvoje tėvo- 
slapta komunistų vadų”kojnfe-

Žurnalas “Life’* paskelbė 
sensaciją: esą Stalinas buvęs 
caro laikais “ochrankos” — 
slaptos saugumo policijos 
agentas. Tai liudija buvęs so
vietinio saugumo gen. Orlovas, 
pabėgęs i Kanadą 
kumentą apie tai 
Isaak Don Levine,

1938. Do- 
skelbia ir 

Stalino bio-
grafijos autorius.

Pagal Orlovo 
caro laikais kom. partijai iš 
užsienio vadovavo Leninas. Pa-

* čioje Rusijoje jis turėjo pava
duotoją Roman Malinovskį.

Malinovskis buvo caro dū
moje šešių komunistų frakci
jos lyderis. Bet sykiu jis buvo 
ir caro slaptosios policijos 
agentas. Kai reikėjo centro ko
mitetą papildyti, Malinovskis

tvirtinimus

Karalienes arbata 
ir tremtiniy maldos

Londone sekmadieni tuo me
tu, kai Anglijos karalienė Elz
bieta vaišino arbata Sovietų 
Bulganiną ir Chruščiovą, gat
vėse žygiavo tyli protesto ei
sena, kuri baigėsi bažnyčioje 
malda, žygiavo apie 35,000 pa
bėgėlių iš anapus uždangos su 
tautinėm vėliavom ir plaka- - 
tais. Dalyvavo lenkai, lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai, če- 
koslovakai, vengrai, bulgarai, 
jugoslavai, albanai.

Policija turėjo daug darbo, 
kai iš po nakties rado Windzoro 
pilies sienas apklijuotas pla
katais su didžiuliais užrašais: 
“Varykit lauk žmogžudžius”. 
“Nesibičiuliaukit su žmogžu
džiais”. Policija puolėsi užtep
ti užrašus pilkais dažais, kol 
dar Bulganinas ir Chruščiovas 
neatvyko pas karalienę arbatos.

• Kanada žada parduoti 
Izraeliui lėktuvų. Amerika ir 
jos sąjungininkai tam nesiprie
šina.

KARALIENĖ ELZBIETA turi 
šypsniu priimti besišjpsahčitis 
Maskvos bosus.

rencija, kurioje dalyvavb l.ęj^-: ^ 
nas, ir Malinovskis ir Stalinas, 
ir Zinovjevas ir kt. Ap e ta kohr - 
ferenciją surastas platus Stali- M 
no ranka rašytas pranešimas 
caro saugumo archyvuose.Stą- \ 

• linas aprašė visus dalyvius ■ ir | 
jų kalbas. Bet Stalinas buvo 
pavydus ir norėjo išėsti ,Mąl?- % 
novskį. Jis parašė raštą tiesiai. | 
vidaus reikalų min. pavaduoto- Į 
jui Zolotarevul kaltindamas 
Malinovskį neištikimybe polici
jai. Viceministeris uždėies re
zoliuciją ant Stalino skundo, 
kad šitas agentas vertas, pa
siusti į Sibirą. Skundas šu re
zoliucija buvo persiustas sau
gumo 
vui.

Po 
tikrai 
Turuchanško Srityje arktikoie. 
Jam buvo duoti ištrėmimo ket- 
veri metai.

Išbuvo ten iki vasario revo
liucijos. Tačiau ir ištremtas į 
Sibirą naudojosi kai kuriom 
lengvatom, kaip tai matyti iš 
Isaak Don Levino dokumento, 
kuriame sakoma, kad Stalinas 
sąžiningai revoliucijai dirbės.

Istorija apie Staliną kain 
rusu saugumo agentą iškilusi 
aikštėn, kai 1936 Stalinas pa
vedė saugumo viršininkui Jago- 
dai vykdyti valymus, pasire
miant kaltinimais, kad tas ar 
kitas pareigūnas buvęs caro 
laikais ochrankos agentas.

Kaip visa tai iškilo aikštėn, 
kokios Įtakos turėjo didiesiem 
valymam, kodėl apie tai tik 
dabar kalbama, atpasakosim ki
tu kartu.

viršininkui Vissariono-

kelių savaičių Stalinas 
buvo suimtas ir atsidūrė

brolius ir seseris via- 
tėvus ir motinas iau-

Šalin Višinskis
Sovietų žurnalas, skirtas tei

sei, staiga prašneko jau ir 
prieš Višinskį, buv. vyriausią 
prokurorą, kuris reikalavo lik
viduoti 1936 raudonosios arini- 
jos viršūnes kaip “pasiutusius Gen. sekr. hammarsk-

JOLD turi tehe SypritK sn- 
sUbdę, kov»s Palestinoje.

MACY STREIKAS BAIGĖSI 
KOMPROMISU

šeštadieni New Yorke Macy 
parduotuvės streikas, kuriame 
dalyvavo 8,000 darbininkų, 
baigėsi susitarimu. Sutartis su
daroma trejiem metam. Atly
ginimas pakeliamas savaitei 3 i 
dol., firma padidina pensijų 
mokėjimus. Naujas įsipareigo
jimas firmai per trejus metus < 
atsieisiąs arti 9 mil. Darbinin- 1 
kai nusileido nuo reikalavimo ] 
sutrumpinti savaitini valandų 
skaičių iš 40 iki 37.5.

Mūsų laikų vaikai .
Mansfield, Conn.,. 11 metų 

vaikas nušovė savo vyresnį 
brolį, motiną ir tėvą iš šautu
vo, keršydamas už tai, kad jis 
buvo gavęs už neklusnumą i 
kailį. Kerštą rengė visą savai
tę.

Mūsų laikų atstovai
Florencijoje, Italijoje, par

lamento narys F. Moranino, 
komunistas, nuteistas 10 metų

šunis”. Žurnalas dabar vadina, 
kad Višinskis savo pažiūrom 
ir praktika sulaužęs teisę, rei
kalaudamas pasmerkti žmones 
tik pagal jų prisipažinimus.

KENO LEIDŽIASI
Užsienio diplomatai Maskvo

je kalba, kad Malenkovo Įtaka 
kyla, o Molotovo leidžiasi. Už
sienių politikos svarbesni rei
kalai iš Molotovo rankų jau vi
si metai esą perimti partijos 
prezidiumo. Molotovas buvęs 
priešingas taikai su Jugoslavi
jos Tito ir Austrijos taikos su
tarčiai. Kai Vorošilovas iš so
vietinių prezidentų pasitrau
ksiąs, ten numatomas Moloto
vas. Tai tik garbės ir reprezen
tacijos pareigos. Molotovo vie
toje dabar minimas jo pava
duotojas Gromyko.

•_ Arabai paskelbė boikotą 
anglų firmom, kurios prekiau
ja su Izraeliu arba yra žydų 
valdomos.

Šių dicnij pažadai
JT gen. sekr. Hammarskjold 

optimistiškai pranešė balan
džio 19. kad Egiptas ir Izrae
lis be jokių sąlygų pasižadėjo 
susilaikyti nuo ginkluotų susi
rėmimų.

Tą pat dieną Egiptas protes
tavo, kad Izraelio sargybos ap
šaudė iš kulkosvydžių Egiptą. 
Ta pat dieną du jordaniečiai ir 
vienas izraelitas buvo nušauti 
pasienio susirėmimuose. Jorda
nija ir Izraelis abudu protesta
vo.

kokia būdu tas laisvas noras už 7 žmonių nužudymą. Nuo 
išgaunamas. teismo pabėgo į Čekoslovakiją.

• Airiai studentai grąžino 
Londono galerijai paveikslą, 
kurį jie buvo išnešę kaip Airi
jos nuosavybę.

SUTARTYS-POPIERGALIAI
Izraelio min. pirm. Ben Gu- 

rion didelio džiaugsmo dėl pa
žadu laikytis paliaubų nerodo. 
Parlamente jis pavadino su
tartis popiergaliais, kurie ne
duoda jokių garantijų. Reika
lavo. kad parlamentas apdėtų 
gyventojus naujais mokesčiais 
apsiginklavimui stiprinti. Kri
tikavo prtz. Ei*enhowerį. kad 
jis neduoda Izraeliui ginklų.

IŠ BALTIJOS KRAŠTŲ IŠVEŠ l«W0 JAUNIMO
M. MUSTEIKIS (ELI) 
Laiškas iš Vokietijos

Vokiečių dienraštis Muen- 
chener Merkur” Nr. 88, IV. 12. 
pirmame puslapy išspausdino 
žinia iš Maskvos, kad sovietai 
perkeldina pabaltiečių ir uk
rainiečių jaunimą Į tolimas So
vietų Sąjungos mažai apgyven
tas sritis. Sov. S-gos Ministe- 
riu Tarybos kolonizacijos tar
nyba paskelbė du milžiniškus 
žmonių persikeldinimo projek
tus. Pagal tuos projektus pri
valoma “persodinti” iš “tirš
tai apgyventų sričių trijų Pa- 
baltės respublikų

— Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos

—daugiau kaip 100.000 
abiejų lyčių jaunų darbininkų 
į Kazachstaną ir Altajaus sri
tis. Iš Ukrainos dvidešimties 
sričių numatoma perkelti 
180.000 žmonių i Archangels
ko, Suomių Karelijos ir auto
nominės Komi respublikos sri
tis, kurios yra prie šiaurės Le
dinės jūros ar apskritai pačioj 
šiaurėj.

Pabrėžiama, kad pagal šia. 
nuo Stalino mirties pačia di
džiausiąja. perkeldinimo akci
ja naujosios darbo jėgos

privalės nauiose srityėa pa
silikti visiems laikams.

Dėl to naujai perkeldintieji 
būsią apgyvendinti ne ypatin
gose kolonijose, bet mieste
liuose ir kaimuose. Čia jie pri
valės su senaisiais gvventojais 
kuo greičiau užmegsti 

giminystės ryšius.

Tokiems "giminystės 
šiams", kaip pavyzdys, nurodo
ma Brasko Angaras 
jėgainių statyboms pasiustieji 
12.000 komunistimo 
kurie ten yra apgyvendinti 
ūkininkų sodybose ir jau esą 
1.400 susituokę.

Ši sovietų akcija — tai vie
nas iš aitriausių genocido

rv

vandens

jaunimo.

veiksmų,
atliekamų po kolonizacijos 

priedanga. Bolševikai, norėda
mi sunaikinti pabaltiečių ir 
ukrainiečiu tautini atsparumą, 
kerta smūgi i pačią jautriau
sią vietą — jaunimą. Matomai 
ju pastangos, naikinant sąmo
ningiausia vyresniąją karta, 
nedavė jiems reikiamu pasek
mių. Išžudžius ar išvežus vy
resniuosius. išauga jaunimas, 
kurs taip pat lieka sąmoningas 

i ir prisirišęs prie savosios že- 
i mės. Tai patvirtindavo ir ik

šiolinės gautosios žinios iš Lie
tuvos. prasiveržusios pro gele
žine uždangą.

Pagal naujuosius sovietų 
planus, išvežtasis jaunimas, iš
sklaidytas tolimuose Sov. S-gos 
plotuose ir negalėdamas sugrį
žti Į savo gimtąją žemę.

bus priverstas sudarinėti 
mišrias šeimas,

surusėti ir tuo pačiu žūti sa
vajam kraštui be pėdsaku. Gi 
dar išlikusios krašte ir priau
gančios naujos kartos laisvės 
laikų jau neatsimins ir nebus 
tokių, kurie apie tai joms ga
lėtų priminti ar papasakoti. 
To pasėkoj lengviau pasiduos 
sovietų “auklėjimui” ir taip 
pat savam kraštui žus. surusės.

ši žinia apie jaunimo “per
sodinimą". paskelbta pačių 
sovietų. Lietuvai ir kitiems Pa
baltos kraštams, kaip mažiems 
gyventoju skaičiumi, yra

tragiškiausia nuo sovietų 
okupacijos pradžios.

Į ją turėtu atkreipti ypatin
gą dėmėsi paliestųjų tautų va
dovaujamieji veiksniai tremty
je bei diplomatai ir daryti vi
sa, kad išbudinus laisvojo pa
saulio sąžinę, kviečiant kovai 
su tautžudyste.

Be paskirų lietuvių, latvių.

estų ir ukrainiečių tautinių va
dovaujamųjų veiksnių, turėtų 
daryti žygius ir Pavergtos 
Jungtinės Tautos, kad ta mil
žinišką tautžudystę sulaikius. 
Tam ypač palankus momentas 
yra dabar, kada sovietai pra
dėjo skelbti koegzistenciją 
laisviesiems Vakarams, skelb- 
damiesi “taikos apaštalais.”

Dabartiniai Kremliaus val
dovai, išvadindami buvusį savo 
bendrininką Staliną žmogžu
džiu, nuo savęs tos dėmės ne
nusiplauna; negirdėtu mąstu 
ju vedama tautžudiška akciją 
Lietuvoj ir kitur, suteikia jiem 
dar baisesnį pavadinimą.

• y.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

reikalą atsiliepti ir pranešti vL 
suomenei. kad nuotykis su 
min. Žadeikių toli nebuvo toks 
dramatiškas, kaip kad “Naujie
nose” ir kituose laikraščiuose 
parašyta. Ministras netikėtai 
puolė ant šaligatvio veidu že
myn. sutrindamas ji paviršu
tiniškai keliose vietose. Jis, 
svečio padedamas, atsikėlė ir 
grižo i butą, kame jo žmona 
aprišo žaizdas, kurios pasirodė 
paviršutiniškos, ir todėl nebe
buvo reikalo vvkti i ligoninę. 
Sekanti rytą Žadeikio Šeimy
nos gydytojas tą patvirtino.

šia proga Ministras ačhioia 
visiems už pareiškimus užuo
jautos, ypatingai p. L. šimučiui 
ir p. J. Matulioniui.

Lietuvos P-bė Washingtone.

• Gruzijoj* nušovė 100 Žmo
nių riaušėse, kurios kilo pa
skelbus Stalino nuvainikavima. 
0 ilgą laiką Sovietai gynėsi 
kad ten nieko neįvykę. J

...... jį
madienj pradėjo laikraščių sa-
vartę.
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Ar ketini būti Lojalumo parade?
Niekada praeityje miestų 

gatvės ir aikštės taip neaidėjo 
žmonių masės šūkavimais, kaip 
mūsų laikais, nes niekada to
kios minios nesusirinkdavo. Jos 
dabar užlieja miestus demon
stracijom, mitingais, paradais, 
piketais. Tai turi parodyti prie
vartini arba laisvą žmonių nu
sistatymą — pritarimą arba 
prieštaravimą. Politikai dažnai 
tuo remiasi kaip argumentu, 
kalba kaip apie tautos arba 
krašto pareikštą valią, nors at
skiras žmogus turėtų ir kitokią 
nuomonę. Ar tai yra gera?

-o-
Pirmiausia reikia skirti tas 

mases žmonių, kurias sutelkia 
ir savo piktiem tikslam palen
kia demagogai — diktatoriai. 
Jie visus žmones sulygina ir 
jiems savo valią Įdiktuoja. Kur. 
žmonių nepasiekia tiesiai ir ne
gali užvaldyti savo teroru, ten 
prieina per savo agentus ir 
slaptas organizacijas, jos žmo
nes kursto ir veda i gatves de
monstruoti.

Nelabai seniai šiame krašte 
buvo gana dažni masiniai pike
tai bei demonstracijos, organi
zuojamos komunistų, kol vis 
labiau atsidengė jų pikti sieki
mai. Bolševikai žinojo, ką darė 
ir ką tebedaro: jie tokiu būdu 
nori prieiti prie plačių masių, 
jas Įkaitinti, Įteigti joms savo 
valią ir sujudusią minią nu
kreipti Į komunistinę revoliu
ciją.

Ar kiti piliečiai tokiu metu 
gali sėdėti sudėję rankas ir 
teisintis, kad jie nemėgsta vi
sų tu viešų demonstracijų ir 
masinių piketų, kad juos tai 
slegia?

-o-
Šie balsai rodo, kad laisvame 

krašte masės žmonių išeina i 
gatves demonstruoti ne iš prie
vartos. ne išvarytos, bet laisva 
valia ir sąmoningai. Tai jau 

kitokių žmonių minios, žmonių 
savarankių, savo protu besire
miančių. Jų balsas yra daug 
svaresnis, ir jis turi būti pasa
kytas, parodytas, apreikštas 
viešu paradu, demonstracija.

Tokia masinė demonstracija 
yra ir Lojalumo paradas. Jis 
daromas viešai parodyti ištiki
mybę šiam laisvam kraštui ir 
pareikšti protestą tiem, kurie 
kėsinasi Į Amerikos laisvę ir 
kurie laiko ją užgniaužę kituo
se kraštuose; tarp jų ir Lietu
voje.

-o-
Lietuviškąiį protestą tegali 

pareikšti patys lietuviai, jung
damiesi i bendra visų tautu pa
radą. Tai yra jų pareiga. Nei 
vienas neturėtu galvotų kad 
jo nereikia. Reikia visu. Reikia 
tokiais atvejais nugalėti lietu
viškąjį nejudrumą ir santūru
mą.

Lietuviai, tiesa, nėra skubūs 
šūkauti, nesilieja taip greitai Į 
gatves, kaip kitos tautos, ne
mėgsta masėje nugrimsti. Net 
ir savam krašte, laisvės lai
kais. nėra reiškiasi šaukliom 
demonstracijom. Jos pasirodė 
tiktai tada, kai užėjęs priešas 
varyte iš namu išvarė, ir tai 
ėjo nebvlūs, tvliai protestuoda
mi prieš prievartą ir prieš 
okupaciją.

Kai dabar Lietuvoje žmonės 
ir toliau prievartaujami, tai i 
laisve ištrukusieji turi pareigą 
šaukti, kad ta prievarta pra
dingtų. Turi taip pat pareigą 
viešai parodyti savo lojalumą 
šiam kraštui, kuris rungtyse 
su bolševizmu stovi pirmoje, 
priglobia jo persekiojamus 
žmones ir teikia vilties, kad da
romos pastangos visom tautom 
laisvę sugražinti savo tikslą pa
sieks.

Taigi, kai New Yorke bus 
masinis Lojalumo paradas, ne
palik namie!

Balandžio 15 Pavergtų Euro
pos Tautų spec. antroji sesija 
Europoje — Strasburgo mieste 
baigė savo darbus. Kitą dieną
dar buvo informaciniai pasita
rimai, o balandžio 17 apie sesi
jos darbus buvo informuojama 
didžioji Europos, Amerikos ir 
kitų kraštų spauda.

Jau buvo minėta, kad antro
ji PET sesija Europoje turėjo 
geras darbo sąlygas, buvo gau
si. Ją pasveikino raštu ir žo
džiu visa eilė žymių Europos ir 
JAV vyrų.

Didelės atstovų ovacijos bu
vo sukeltos Laisvosios Europos 
prancūzų komiteto ’ pirminin
kui, Edmond Naegelen ir olan
dų parlamento nariui — Goed- 
hart. Pirmasis išreiškė tvirtą 
Įsitikinimą, kad

PET sesija Strasburge bus 
gražiai prisidėjusi prie pasau
lio viešosios nuomonės apšvie
timo.

Jo žodžiais, sovietų politika 
tik tuomet galės būti laikoma 
pasikeitusi, jei užuot paleidę 
paskirus asmenis iš kalėjimų, 
sovietai sugrąžins laisvę visom 
jų pavergtom tautom. Olandas 
Goedhart siūlė teikti dar dides
nę moralinę ir politinę paramą 
pavergtiesiem sovietų užimtuo
se kraštuose. Kiti sveikinimai 
buvo taip pat ženklas, kad va
karų Europa, jos teikėjai ir va
dai

supranta pavergtu tautu li
kimą ir visu nuoširdumu siekia 
prisidėti orie tautu laisvinimo 
darbo.

PET sesijos darbus baigiant 
buvo nutarta pasiusti telegra
mas britų premjerui Edenui ir 
prancūzu ministeriui pirm. 
Guy Mollet. Telegramose jiem 
buvo priminta, kad pavergtieji 
Strasburge posėdžiavę nutarė 
kreiptis i visų laisvų kraštų 
vyriausybes,

prašydami laikvtis tu princi
pu, kurie buvo iškelti nesenoje

APDOVANOTI KONGRESMANAI' Armijos sekretorius Wilbnr Brucker (k.) jteikė medalius buvu- 
sieni II kare karininkam: Šen. Charles E. Potter (Mich.), Rep. Phil AVeaver (NebJ, Rep. Steven 
Derounian (N. Y.) ir Rep, Henry Reuss (Wis.).

Reikšminga Pavergtijjij Tautų Sesija Strasburge 
Daug sveikinimų. Lietuvių diena sesijoje

Vašingtono konferencijoje ir 
seniau išdėstyti Atlanto char- 
toje ir kitose deklaracijose.

Jei vakarų valstybės darytų 
bet kokius susitarimus su So
vietais, derėtų jiem priminti, 
kad ir pačių sovietų parašas 
yra padėtas po susitarimais su 
vakarų valstybėm. O juose bu
vo Įsipareigota siekti atstatyti 
laisvę visiem tiem kraštam, 
kurių gyventojai būtų pajėgūs 
ir trokštų išlaikyti savo nepri
klausomą egzistenciją.

Kreipimasis i devynias pa
vergtas tautas,

radijo keliu nuaidėjo Į ana
pus geležinės uždangos ir buvo 
paminėtas pasaulio spaudoje.

Lietuvos delegacijos šeši na
riai ir septintasis — krikščio
nių — dem. sąjungos atstovas 
E. Turauskas gyvai reiškėsi 
visuose debatuose, o penkta
jam posėdžiui pirmininkavo 
mūsų delegacijos narys—pulk. 
J. Lanskoronskis. Lietuvių de
legacijos pirm. min. V. Sidzi
kauskas sesijai referavo sovie
tinio imperializmo ir kolonia
lizmo klausimą. Jie taip pat 
dalyvavo Įvairiose komisijose. 
Trys mūsų delegacijos nariai— 
pirmininkas V. Sidzikauskas, 
dr. P. Karvelis ir iš Londono 
atvykęs inž. J. Vilčinskas sesi
jos metu Įkalbėjo pareišk:mus 
i lietuvių tautą per Amerikos 
Balsą.

Sesijai pasibaigus visų triiu 
Pabaltijo delegacijų nariai tu
rėjo gavo atskira pasitarima. 
Jie nutarė daryti žygių siekti 
kalbėti savomis kalbomis ir per 
Laisvosios Europos radijo siųs
tuvus. Buvo iškelta, kad per 
švedu spaudą atėjusios žinios, 
jog

tariamai Pabaltijo kraštam 
galinčios būti suteiktos sateli- 

(Rašo spec. ELTOS atstovas 
iš Strasburgo.)

tiniy sovietu kraštų sąlygos. 
Kadangi šiuo klausimu nėra 
buvę oficialių žinių, nutarta 
nuo betkokių išvadų ar spren
dimų susilaikyti.
PET Sesijoje paskelbti nutari
mai:

1. Dėl Europos integracijos 
— apjungimo. PET seimas pa
dėkojo Europos Tarybai už 
Europos apjungimo pastangas. 
Pageidavo tos tarybos, bendra
darbiavimo su PET. Pageidavo 
kad egzilai politikos ar ūkio 
specialistai galėtų naudotis 
Europoje esančiomis įstaigo
mis. Pageidavo, kad būtu su
daryti specialūs fondai, kurie 
ypatingai jaunajai kartai Įga
lintų išlaikyti jos kultūrines ir 
dvasines vertybes. Prašė, kad 
Europos Taryba stengtųsi pa
gerinti teisinę tremtinių padė
ti.

2. Dėl sovietų imperializmo. 
V. Sidzikauskui pasiūlius, pri
imta deklaracija. Joje pabrėž
ta, kad sovietinių kolonialinių 
metodu galutinis tikslas vra su
virškinti pavergtas tautas. Nu
rodyta. kad Sovietu Sąjungą 
yra virtusi vienmtele tikrai ko- 
Jonijaline didžiąja valstybe pa
saulyje. Iškelta, kad devvnios 
pavergtos tautos niekuomet 
nesutiks būti sovietimo kolo- 
niializmo Įrankiais, ir pabrėžė, 
kad tuose sovietu užimtuose 
kraštuose pasipriešmima’ pa
vergėjui tebėra gvvas. Dabar 
laisvosioms pasauko tautoms 
jau atėjės metas suglausti sa
vo gretas ir vieningai vesti ko
va su tuo imperializmu — su 
didžiausia šio šimtmečio blogy
be .. . Sovietai privalo būti su

laikyti ir turi grįžti Į savo 
krašto ribas.
... 3. Dėl tremtiniu,.

Rezoliucijoje nurodyta, kad 
sovietų vykdoma akcija susi
grąžinti pabėgėlius ir nutildyti 
antikomunistinius židinius pa
sauly Įtikino ir pačius sovietus 
ir laisvąjį pasaulį, kad tremti
nių — pabėgėlių klausimas yra 
virtęs ne tik žmogiškumo, bet 
ir politine problema. Paprašy
ta Įsteigti tarptautinę pabėgė
lių organizaciją, kurioje akty
viai galėtų dalyvauti patys 
tremtiniai. Taip pat politiniai 
pabėgėliai turėtų dalyvauti to
se tautinėse ar tarptautinėse 
organizacijose, kurios rūpinasi 
pabėgėlių reikalais. Vyriausy
bės paprašytos sušvelninti imi
gracijos Įstatymus ir paleng
vinti tremtinių Įsikūrimą. Krei
pėsi į laisvojo pasaulio vyriau
sybes ir Įvairias organizacijas 
finansiškai paremti Įvairias 
tremtinių kultūrines instituci
jas bei jų pasireiškimus, suda
ryti sąlygas tremtinių mokslo 
žmonėms ir menininkam daly
vauti tarptautinėse konferenci
jose, pagerinti pabėgėlių teisi
nę padėtį stovyklose. Europoje 
turėtų būti Įsteigti informaci
niai centrai, kurie remtų ko
vą su komunistine propaganda 
susigrąžinti tremtinius.

4. Dėl tarptautinės padėties. 
Seimas apgailestavo, kad So
vietai Ženevoje buvo atmetę 
prezidento Eisenhovverio inicia
tyvą svarstyti pavergtų Euro
pos tautų išlaisvinimo klausi
mą. Pabrėžta, kad buvo pažeis-

Stalino poema -
Pirmosios bolševikų okupa

cijos metu (1940—1941) Sta
lino garbei buvo kuriami eilė
raščiai ir poemos. Labiausiai 
buvo pagarsėjusi Salomėjos 
Neries poema apie Staliną. Už 
tai buvo jai sumokėtas stam
bus honoraras, o jai mirus, kai 
bolševikai antra kartą grįžo, ji 
buvo palaidota Karo muziejaus 
sodelyje Kaune.

Dabar laikai jau pasikeitė. 
Toji “Stalino poema”, Salomė
jos Neries sukurta, metama 
šukšlių dėžėn . .. Reikėtų taip 
pat, kad ir tos poetės palaikai 
būtų perkelti kitur.

Su Stalinu nuvainikavimu ir 
daugiau bėdų pasidaro. Jo 

tas teisingumo ir laisvės prin
cipas, keturias komunistinio 
režimo valstybes Įsileidus Į J. 
Tautas.

Seimas rado, kad dabartinės 
aplinkybės yra palankios imtis 
veiksmingų ir efektyvių prie
monių, kurios leistų atstatyti 
demokratines laisves paverg
tuose kraštuose.

Todėl ir Strasburge susirin
kęs savo antrajai europinei se
sijai Pavergtųjų Europos Tau
tų seimas kreipėsi i viešąją pa
saulio nuomonę ir Į visų laisvų 
kraštų vyriausybes jų prašyda
mas, kad būtų laikomasi tų 
principų, kurie buvo paskelbti 
1956 m. vasario 1 d. Vašingtd- 
no deklaracijoje. Prašyta pri
pažinti, kad pasirašiusieji At
lanto chartą, J. Tautų charta ir 
kitas deklaracijas bei įvairius 
susitarimus buvo iškilmingai 
pasižadėję “patikrinti savival
dą ir nepriklausomybę visoms 
toms tautoms .kurių gyventojai 
pasirodys esą pajėgūs ir trokš 
išlaikyti jų nepriklausoma eg
zistenciją.” Vyriausybės papra
šytos žiūrėti, kad per tarptau
tinius susitikimus būtu ;gvven- 
dinti visi minėti pasižadėjimai 
ir kad jie kaip salvga būtu pa
tiekta darant bet kokius susi
tarimus su Sovietų Sąjunga — 
ir ji yra pasirašiusi visą eile 
tarptautinių deklaracijų bei 
chartų. Rezoliucija baigta pra
šymu viešajai opinijai ir lais
vom vyriausybėm turėti dėme
sy, kad Europos ir vakarų civi
lizacijos labas, jos saugumas 
ir laisvė negali būti patikrin
tos pasyvia laikysena — čia 
reikalinga ir ryžtinga valia ir 
nuolatinės pastangos.

-šiukšliy dežen
“garbei” buvo pristatyta visur 
paminklų ir biustų, arba kaip 
“Tiesa” rašo, “atminų”... Ka
dangi dabar Stalino jau nerei- 
ki atminti, tai tas “atminas” 
reikia griauti. Reikia taip pat 
valyti mokyklų vadovėlius ir 
knygas, kur kas antras žodis 
vis Stalinui skirtas.

Ir dar viena skriauda, nebe
atitaisoma. Kiek žmonių yra nu
kentėję, kai savo metu Stalinui 
neatidavė “tinkamos pagar
bos”. Kas atlygins už jų kan
čias ir kraują? Turi būti i 
šiukšlių dėžę sumestas visas 
kraugeriškas bolševikų valdy
mas. Teisingumas to reikalau
ja-
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SŪNŪS

Jie abu, tėvas ir sūnus, gyve
no pačiam jūros pakrašty, ma
žučio žvejų kaimo gale. Abu 
buvo vardu Sujolfur. Kiti juos 
vadino jaunuoju ir senuoju Su
jolfur, bet jie iš Įpratimo vie
nas kitą vadino tiesiog Sujol
fur. Bendras vardas juos dar 
labiau rišo, ypač kai jie vienas 
Į kitą kreipdavosi. Senasis bu
vo penkių dešimčių, jaunasis 
dvylikos metų amžiaus.

Visą laika, kuri jaunasis Su
jolfur prisiminė, jie būdavo 
drauge ir vienas be kito nežen
gė nė vieno žingsnio.

Bet senasis Sujolfnr prisimi
nė dar ir tuos laikus, kai jis 
prieš trylika metų buvo už my
lios nuo čia esančio didelio 
ūkio savininkas, turėjo gerą 
žmona ir tris gražius, sveikus 
vaikus.

Tada i jo namus pirmą kartą 
įsibrovė nelaimė. Gyvulių ma
ras per trumpą laika pasiglem
žė veik visus jo galvijus, o 
netrukus po to. vaikai susirgo

GUN-NAR GUNNARSON

kokliušu ir visi trys mirė. Mir
tis juos taip greit vieną po ki
to pasiėmė, jog visi rado prie
globstį tame pačiame kape, 
šios nelaimės privedė Sujolfur 
prie skolų, kurias norėdamas 
užmokėti, jis turėjo parduoti 
savo ūkį.

Už likusius pinigus jis įsigi
jo jūros pakraštyje nedidelį, 
liežuvio pavidalo žemės plote
lį ir pats, neprašydamas kitų 
pagalbos ,iš akmenų ir nend
rių pasistatė trobelę, įsitaisė 
pašiūrėje žvejonės įrankius ir 
nusipirko seną valtį.

Nuo tada jam ir žmonai pra
sidėjo skurdus ir vargingas 
gyvenimas. Darbo jie nebijojo; 
prie jo seniai buvo pripratę, 
bet ne prie vargo, skurdo ir 
nuolatinio rūpesčio kasdienine 
duona, kurią jie turėjo iš jūros 
gelmių susižvejoti. Bet jūra 
retai būdavo duosni, ir jie daž
nai vakarą turėdavo užmigti 
alkani. Drabužiams jiems be
veik nieko nelikdavo. Vasarą 

moteris pradėjo dirbti pas vie
tinį pirklį žuvų džiovinimo 
aikštėje, bet ir čia darbo tebu
vo tik gražiu oru ir šio šykš
taus uždarbio užteko labai 
trumpam laikui.

Paskui, nieko nesakydama 
vyrui, moteris ėmė vis mažiau 
valgyti, kad bent jis būtų so
tus. Ji vis labiau menko, kas 
kartą greičiau nuvargdavo ir 
pagaliau taip nusilpo, kad vos 
bepajėgė duoti gyvybę ir vardą 
mažajam Sujolfur. Po to jos 
jėgos išseko ir, kelioms die
noms praslinkus, ji jau gulėjo 
ant lentos. Nuo to laiko tėvas 
ir sūnus gyveno vieni ant šio 
skurdaus, jūron išsikišusio že
mės liežuvio.

Jaunasis Sujolfur prisiminė 
baisų laiko tarpą, kai jo dienos 
vienišoje galukaimio trobelėje 
slinko nenutrūkstančia gran
dine verksmo, ilgesio ir nusi
minimo, nes niekas neturėjo 
laiko jo prižiūrėti, kol jis bu
vo per mažas, kad galėtų drau
ge su tėvu keliauti jūron. Tė
vas neturėjo laiko žaisti su sū
numi. nes jį slėgė rūpestis kas
dienine duona, todėl rytais, 
išeidamas iš namų, pririšdavo 
vaiką prie lovos kojos, arba 
rūpestingai suslėpdavo viską, 
kuo jis galėtų susižeisti.

Jau kiek aiškiau jaunasis Su
jolfur prisiminė nuostabų lai

ko tarpą su akinančiai žėrin
čiomis saulėje dienomis, ku
rias jis praleido jūroje. Jis ma
tė save sėdintį laivo priekyje 
ir stebintį, kaip senasis Sujol
fur iš neišmatuojamų jūros 
gelmių traukdavo žvilgančias 
žuvis. Valtis taip maloniai sup
davosi, jog jis nejučiomis už
migdavo. Bet ir Į šias saulėtas 
dienas Įspindavo kartus prisi
minimas pilkų, bespalviu die
nų, kai griaudžiai verkdavo 
dangus, ir senasis Sujolfur tu
rėdavo išplaukti vienas .

Pagaliau jaunasis Sujolfur 
tiek suaugo, kad kiekvienu oru 
galėjo su senuoju išplaukti. 
Nuo to laiko tėvas su sūnumi 
nė penkiom minutėm nebesi
skyrė. Ir net nakti, jei tik vie
nas kuris pabusdavo iš miego, 
tuoj pabusdavo ir antras. Jei 
tik vienas neramiai miegojo, 
tai ir antrasis tuoj buvo nera
mus.

Klysta tas. kuris mano, jog 
jie turėjo daug ką vienas ki
tam papasakoti ir todėl buvo 
tokie neišskiriami. Jie taip 
puikiai pažino ir taip vienas 
kitu pasitikėjo, jog visiškai ne
beturėjo apie ką kalbėti. Kar
tais praslinkdavo ištisos dienos 
iki jie pasikeisdavo keliais žo
džiais, nes jiems užteko vieno 
žvilgsnio, ir visa buvo žinoma.

Bet tarp to nedaugelio jų 

kalbą sudarančių žodžių daž
nai kartodavosi vienas sakinys, 
kurį senasis Sujolfur dažnai be 
ypatingos priežasties primin
davo jaunajam. Tas sakinys 
skambėjo šitaip: “Visuomet 
reikia stengtis kiekvienam ati
duoti tai, kas jam priklauso, 
niekam nelikti skolingu, o vi
sa kita pavesti Dievui!”

šios taisyklės jie griežtai lai
kėsi ir mielai kęsdavo alki, bet 
neimdavo krautuvėj skolintis 
maisto. Drabužius siūdavo iš 
senų maišų ir sunešiodavo juos 
iki paskutinio lopinio, bet nei
davo krautuvėn ir neimdavo 
skolon medžiagos.

Visi jų kaimynai daugiau ar 
mažiau imdavo iš krautuvės 
skolon, ir mokėdavo pirkliui 
labai retai, bet niekuomet vis
ką. Tik anie du siauro, jūron 
išsikišančio liežuvio žemės gy
ventojai, kiek tik jaunasis Su
jolfur prisimena, niekam nė 
skatiko nebuvo skolingi. Anks
čiau senasis Sujolfur, kaip ir 
visi kaimo gyventojai, turėjo 
pas pirklį nuolatine einamąją 
sąskaitą, bet jaunasis apie tai 
nieko nežinojo.

šalčiai ir audros sustabdyda
vo žvejybą, todėl jau vasarą 
jie turėjo pasirūpinti maistu 
žiemai. Dalį žuvų jie sūdydavo 
ir džiovindavo žiemai, o kitą 
dalį parduodavo pirkliui, kad 

už gautus pinigus galėtų įsi
gyti kitų, būtiniausiai reikalin
gų dalykų. Nors jie beveik kas 
dieną išplaukdavo, bet maisto 
stigdavo, nes dažnai iš ilgos 
kelionės grįždavo su keliomis 
žuvelėmis laivo dugne, o nere
tai ir visai tuščiomis rankomis, 
todėl veik kiekvieną pavasarį 
jiems tekdavo badauti. Bet jie 
niekuomet nesiskųsdavo. Ne, 
tai jiems nė Į galvą neateidavo. 
Jie niekam nebuvo skolingi, 
todėl būdavo gerai nusiteikę, 
ir tiek berniukas, tiek vyras 
tuo pačiu ramumu sutikdavo 
Įprastą nesėkmę ar retą laimę, 
ir kiekvienu atveju ramindavo- 
si begaliniu tikėjimu: jei jie 
šiandien ir ne turi ko valgyti, 
tai gal būt rytoj Viešpats Die
vas atsiųs jiems pilną dube
ni... Arba poryt.. Bet prieš 
pavasarį jų veidai būdavo iš
blyškę. miegas sunkus ir nera
mus. o neretai ilgas nakties va
landas visiškai negalėdavo už
migti.

Vieną neįprastą šaltą ir au
dringą pavasarį senąjį Sujolfur 
vėl ištiko nelaimė.

Vieną ankstų rytą sniego 
griūtis sugriovė trobelę ir tėvą 
su sūnumi palaidojo po sniegu. 
Vis dėl to jaunajam Sujolfur 
kažkokiu stebuklingu būdu pa
vyko iš sniego išsikapstyti. Ma
tydamas. kad beviltiškas dar

bas būtų vienam sniego pusny
se ieškoti tėvo, skubiausiai pa
sišaukė pagalbos iš kaimo. 
Bet pagalba atvyko per vėlai, 
nes senasis Sujolfur. kai jį pa
galiau pavyko atrasti, jau buvo 
užtroškęs. Iki atvyks rogės ir 
nugabens jį Į kaimą, vyrai pa
guldė lavoną ant didelio plokš
čio akmens prie pat stačios 
molinės sienos.

Jaunasis Sulfur ilgai stovėjo 
prie lavono ir, glostydamas pil
kus, nuo sniego sulipusius se
nojo plaukus, pusbalsiu kažką 
nesuprantamo murmėjo, bet jo 
balse nevirpėjo nė viena styga, 
nenukrito nė viena ašara, žmo
nės sielodamiesi stebėjosi, ko
dėl šis ypatingasis berniukas 
neverkia. Jie manė jį esant be
širdžiu ir, gal būt vien tik dėl 
to, niekas nenorėjo jo prig
lausti, ir žmonėms išsiskirs
čius į namus, jaunasis Sujol
fur liko visiškai vienas ant sa
vo siauro žemės liežuvio jūros 
pakraštyje.

Trobelė buvo nuplėšta nuo 
pamatų ir visiškai sugriauta. 
Šen ir ten iš sniego kyšojo sie
nojai ir išblaškyti namų apyvo
kos daiktai. Berniukas nuėjo 
prie jūros pažiūrėti, ar dar te
bėra valtis, bet. vietoj jos iš
vydęs krante riogsančią krūvą 
skeveldrų, suraukė antakius, 
tačiau neištarė nė vieno žodžio.

(Bus daugiau)



A. ŠILIENĖ

Bent k Artą žodis tėvams
nukrypsta. į vaiką ir«motiną, 
tartum tėvas nei šeimoje nei 
auklėjimo sistemojeneegzis- 
tuotų. Tiesą sakant, beveik 
taip ir yrą, šiais laikais tęvas 
yra tiek užimtas duonpelnys- 

•• te, turtakalyste, rūpesčiu pra
siveržti aukščiau, pagaliau, vi
suomenine, politine, ar dar ki
tokia veikla, kad šeimoje jis 
tėra tik svečias. Dažnai jis sa
vo šeimai labai sunkiai dirba, 
tačiau jis savąja šeima negyve
na. Motina dažnai imasi tėvo 
pareigų: mokyti savo sūnus 
vyriškumo. Tačiau žodžiai ma
žai reikšmingi be gyvo pavyz
džio, kuriuo kaip tik turėtų 
būti pats tėvas. Sūnums jis

tėvai pastebi, kad jau nebepa
siekia savo vaiko dvasios, la
bai galimas dalykas, kad vai
kas jau anksčiau nepasiekė 
tėvų dvasios. Tarp tėvų ir vai
kų atsiveria plyšys, vieni nuo 
kitų tolsta, vieni kitiems sve- 
timėja.

Neseniai skaičiau angliškoj 
spaudoj, kaip vieno visais at
žvilgiais padoraus ir pasiturin
čio žmogaus šešiolikmetis sū
nus staiga pasirodė esąs “nusi
kaltėliu”: jis apsivogė, o viena 
aukštesnės mokyklos mergaitė 
buvo belaukianti kūdikio. “Ir 
kaip jis iki to priėjo?” —skun
dėsi pritrenktas tėvas. “Mes jį 

yra tuo, kuo jie patys turėtų siuntėme į geriausias mokyk- 
tapti. Dukterims jis yra pa
vyzdys, pagal kurį jos susidaro 
vyriškumo vaizda, dažnai ga
lintį turėti didelės reikšmės 
jų vėliasniame gyvenime. De
ja, daugelis tėvų užmiršta, ar- 

., ba neturi nei laiko nei valios 
pagalvoti, kad jų vaikai yra 
ne tik fizinės, bet ir dvasinės 
būtybės. Arba šis opus klausi
mas išsprendžiamas labai iau 
paprastai: aš jus visus aprūpi
nu duona, o tu, mama, vaikus 
auklėk. Deja, kaip kartais ne
pakanka šeimai vieno tėvo už
darbio ir duonpelnyste tenka 
susirūpinti motinai, taip dar 
dažniau auklėjime nepakanka 
vienos motinos pastangų, vpač 
auklėjant sūnus. Visapusiškam 
vaiko dvasios išsivystymui rei
kalinga ne tik motiniškos mei
lės šiluma, bet ir tėviškos dva
sios vyriškumas. Net ir kieto, 
vyriško charakterio motinos 
pavyzdys vistiek bus moteriš
kas, ne vyriškas.

Tėvo pasyvumas ar nuošalu
mas jaunoje sieloje palieka ne
užpildytą tuštumą. Vaikas daž
nai pasijunta atstumtas ir ap
leistas, kai tėvas, būdamas per 
daug užimtas ar pavargęs, at
sisako su juo bendrauti. O vai
kas to bendravimo ilgisi ir ieš
ko. Jis mėgsta su tėvu protin
gai, kaip visi žmonės, pasikal
bėti, laukia iš jo absoliučiai 
teisingų informacijų ir spren
dimų visais klausimais (taip 
mano tėtė pasakė), mėgsta, 
kad tėvai atsakytų į jų klausi
mus taip pat tiesiai ir paprastai 
kaip ir jie paklausia. Jei vai- užgraužti parėjus iš mokyklos, 
kai visai atstumiami, ar lako
niški atsakymai jų nepatenki
na, nėra abejonės, kad infor
macijų kur nors kitur ieškos 
ir dažniausiai ją gaus iš visiš
kai netinkamų šaltinių. Nega
na to, tėvai bus praradę drau
gišką ir artimą ryšį su savo 
vaikais. Jei vieną gražią dieną

las, mes jam viską davėm!..”— 
“Taip, viską” — atsakė jo 
draugas,—“išskyrus save. Juk 
jis jūsų, galima sakyti, nepa
žįsta. Tuo tarpu, kai jūs visą 
savo laiką skyrėte pinigo ga
mybai, jūsų sūnus gyveno to
limoje mokykloje. Tėvo parei
ga yra išmokyti sūnus tapti vy
rais ir žmonėmis. To jūs neiš
mokysite retkarčiais parašyda
mi jam laišką, skirdami jam 
nemažas sumas, ar dovanoda
mi automobilį”.

Jau Seneka, kalbėdamas apie 
filosofiją, pabrėžė, kad filoso
fas turi gyventi taip, kaip jis 
kalba, nes filosofija turi rem
tis darbais, o ne žodžiais, ar 
minčių paradavimu. šie žo
džiai tuo labiau tinka auklėji
mui.

GABRIELA MISTRAL

VIRŠŪNE

pavyzdžiui, ir 
net patartina

Vakaro valanda... toji, 
kurios krauju srūva kabiai.

MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja

reguįiarių pa-

Tačiau vis bofcoliąs akis

TeL: MI 7-4501

U SKANDŽIAI tarp valgiu Monako princo vestuvėse. Vestuvių tor
tas 5 pėdq aukščio ir 300 svarų buvo Raminamas 3 mėnesius.

Kiekvienas žmogus, vienokių salose. Čia prasidėjo tikrasis 
■r kitokių pašireiSkimų būdu, drąsos žygis — 48 dienų mėty- 
bando savąjį ’’ “aš” išryškinti, masis per šiurkščius Atlanto 
Kiek jam tai pavyksta, priklau- x vandenįs, iki buvo pasiektas V. 
so nuo jo ‘ . “ “ ' ‘ ku-
rioš arba sau aptinką
ir ją nugali, arba jos uiveliuo- 
janfiai įtakai pasiduoda. Didė
lio veržlumo ašmuo nenurims, 
kol neatsieks ką nors išski
riančio jį iš kitų tarpo.

Dažnai širdim apie žmones 
dideliu užsispyrimu atsiekusius 
kokio neoaprasto, net, rodos 
beprasmiško ir viso jų vargo 
nepateisinančio tikslo. Mes tuo
met stebimės jų motyvais ir 
įtariam, kad svarbiausias iš jų 
buvo siekimas garso ar garbės. 
Bet dažniausia tai yra siekimas 
savąjį “aš” išryškinti, ir tai ne 
kitu, o savo paties akyse, šis 
motyvas kartais atsispindi to
kių žmonių vėliau parašytose 
knygose, kur jie savo išgyveni
mus aprašo.

Štai neseniai iš spaudos išė
jo Ana Davison knyga “Toks 
mažas mano laivas” (Mv shin 
is so small). Autorė, buvusi 
britu tekūne, k”ri 1953 m. ma
žu laiveliu viena perplaukė 
Atlanta. Kaip pirma moteris, 
kuri tokio žygio ėmėsi, ji savo 
išplaukimu sukėlė nemaža dė
mesio britų spaudoje, bet ke
lionei užsitęsus ilgokai, šis dė
mesys atbuko. Daugelis skaity
toju iki dabartinio jos knygos 
pasirodymo taip ir nežinojo, 
kuo tas drąsus žygis pasibaigė.

Iš šios narsuolės knygos ma
tom, kiek sunkumų jai teko 
nugalėti, kad savo tikslo at
siektų. Jos 23 pėdų ilgio bur
laivis vos nenuskendo, tik pra
dėjus kelionę per britu sąs
mauką. Prancūzų išvilkta į 
Bretanijos krantą ir pasitaisy- 
dinus laivą, autorė vėl plaukė 
toliau ir sustojo Ispanijoj. Ten 
ji didžiai stebino prie savo na
mu prisirišusias ispanes ir pa
garsėjo kaip “Vienišoji jūrei- 
vė”. Paskui dar sustojo Gib
raltare, Casablankoj ir Canarų

riuotoja nematė ne vieno lai
vo, Kaip šapas daužoma tarp 
dįdžiųtių bangų, ji kentėjo nuo 
sūraus vandens praėstų žaizdų, 
akių infekcijos ir nusilpimo 
priepuolių. Ištisom savaitėm 
negalėjo išsivirti sau šilto 
maisto. Vien tik laivo pasiu
tęs varžymasis jau galėjo silp
nesnį žmogų nugalėt Be to, ją 
sekiojo neramūs prisiminimai 
nugrimzdusio laivo, kuriame 
prigėrė jos vyras ir iš kurio ji 
pati vos vos buvo išsigelbėjusi.

Savo išgyvenimus autorė ap
rašo kukliai ir be patoso, bet 
kartais šaukte iššaukia savo 
išgyventą skausmą ir neviltį. 
Pagrindinis ją kankinęs ir degi
nęs klausimas “Kam aš rizi
kuoju šitaip savo gyvybe? Ką 
aš noriu įrodyti?” iššaukė iš 
sfelos gelmių tvirtą atsakymą: 
“Pačią save”. Šis tokią valan
dą pajaustas atsakymas sutei
kia visam jos atliktajam žygiui 
vidinės prasmės ir iškelia jį 
virš paprasto, kad ir labai drą
saus nuotykio lygio. O taip pat 
ir jos knyga yra daugiau negu 
nuotykių aprašymas.

A. Vistartienė
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JAUNAV Dfc Grace Kelly eina bučiuoti relikvijų vienos krikšč; 
nės kankinės Monako bažnyčioje.

LIETUVES MOTERYS IR PASAULIO KATALIKIŲ LYGA
Lietuvių Katalikių Moterų 

organizacijų sąjunga įsikūrė 
1923 m. Lietuvoje. Ji apjungė 
visas katalikių moterų organi
zacijas. Bendromis jėgomis są
junga suorganizavo keletą kon
gresų, parodų, pirmą Pabaltijo 
moterų dainų šventę ir tt. Be 
kultūros darbo Lietuvoje, są
junga užmezgė ryšuty su pa
saulio katalikių organizacijų 
Lyga, kuri sujungia katalikių 
moterų tautines sąjungas Į 
tarptautinį vienetą. Ji savo už-

Ar galime užkandžiauti tarp valgių
Kiek mes galime valgyti 

tarp vakarienės, pietų ar pus
ryčių, priklauso nuo mūsų am
žiaus, svorio ir 
tiekalų didumo.

1. Vaikams, 
paaugliams yra

pažaidus, ar, jeigu vaikas ner
vingas, prieš einant miegoti. 
Stiklas pieno, vitaminais pra
turtinti sausainiai, obuolis, džio
vintų vaisių sauja — yra la
biausiai tinkantis produktai 
šia proga.

2. Šeimininkėm, kurios daž
niausiai bevirdamos, “ragauja”

Kažkur yra links, kurion vakaras markia

Slėnis jau Mėlyje

kuri nurausvina viriėny T

ir jaučiu — mana ienas kraujuoja.

neskaitomus ir gana pavojin
gus kąsnius, vertėtų to papro
čio atsisakyti Nuovargiui ar 
nusiminimui užėjus, kreipki
mės i salierų lazdeles, pomi
dorų sulčių stiklą, žalią morką, 
o, jeigu esame liesos — puodu
ką pieno ar sriubos, šie val
giai yra turtingi mineralinėm 
druskomis ir vitaminais, ir ne
turi suaugusiems žmonėms 
vengtino kalorijų pertekliaus.

3. Seniems žmonėms reikė
tų pasiklausti gydytojo, kas 
jiems asmeniškai būtų patarti
na užkąsti, belaukiant vaka
rienės ar pietų. Jiems naudin
gas maistas begalo įvairuoja 
pagal jų sveikatos ir negalavi
mų pobūdį, šilto pieno stiklas 
šaukšteliu medaus ramina ner
vus ir padeda greičiau užmig- . 
ti.

4. Yra naudinga, ir piniginei 
ir šeimos ūpui, įvairinti tuos 
užkandžius pagal metų laikus. 
Pav. žiemos metu, sekmadienį, 
visi su malonumu išgers arba
tos ar kavos stiklą su saldžiu, 
mamos iškeptu pyragu; vasarą 
gi, pavakariui, paragaus rabar
baro sulčių ar braškių kompo
to. Neapsiribokime tiktai sve
čių vaišinimu — šeima bus nu
stebusi ir sužavėta, jeigu ir ją 
karts nuo karto pakviesime 
maloniam ir sveikam skanės
tui.

MOTERŲ SĄJUNGOS MINĖJIMAS
New Yorke Aušros Vartų pa

rapijos salėje- balandžio 15 d. 
įvyko Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties 35 metų gyvavimo sukak
ties minėjimas. Minėjime daly
vavo visos apskrities kuopos, 
išskyrus Maspetho kuopą.

Minėjimą atidarė Aušros 
vartų kuopos pirm. O. Dėdinie
nė. Klebonui kun. J. Gurinskui 
sukalbėjus maldą, buvo pa
kviesta į garbės prezidiumą 
kleb. kun. J. Gurinskas, kun. 
J. Pranckevičius, tėv. B. Mika
lauskas, OFM, kun. V. Piktur
na, apskr. pirm. Liudvinaitienė. 
direktorė Balbatienė ir apskri
čio steigėja K. Dumblienė.

Susirinkimui pirmininkavo 
M. Galdikienė, sekretoriavo 
E. Vaišnoraitė.

žodžiu sveikino apskritį pre
zidiumo nariai, o raštu Sąjun
gos Centro Valdybos pirminin
kė Mack ir sekret M. Vaičiū
nienė.

GEROSIOS MAMOS OBUOLYS

štai būdas pagaminti “deser
tą” kuriuo kiekvienas sergan
tysis, mažas ar didelis, bus pa
tenkintas ir sužavėtas:

Ant mažos ugnies verda jau 
penkias minutes syrupas, pa
darytas iš 3 sriubinių šaukštų 
cukraus ir šešių vandens. Puo
dukas mažiukas, nedaug ką 
didesnis už obuolį. Įdėkime į 
jį vaisių gražiai prinokusį, nu
luptą. Uždenkime puoduką, po 
dešimties minučių atsargiai ap
veikime obuolį. Saugokime, 
kad ugnis liktų maža, bet gy
va ir lygi. Jeigu syrupas prade
da perdaug tamsėti — darytis 
tamsiai rudas, vis dapilkime 
mažą šaukštelį vandens. Virki
me dar dešimtį minučių, dvi
dešimts iš viso. Neškime mūsų 
ligoniui švelnų, tirpstantį vai
siniam cukruj skanumyną!

A. Liudvinaitienė ir K. Dum- 
blienė papasakojo savo prisi
minimus iš apskričio kūrimo. 
Pirmąją valdybą sudarė pirm. 
Subatienė, vicepirm. K. Dum- 
blienė, rašt. V. Valantiejienė 
ir kasininkė O. Daubarienė.

Toliau Sekė kun. V. Piktur
nos paskaita. Prelegentas, pa
iliustruodamas savo kalbą pa
vyzdžiais, ragino moteris grą
žinti i šeimos gyvenimą mūsų 
tautos gražius religinius papro
čius ir būti dorybių pavyzdžiu 
savo vaikams.

Meno dalyje gražiai pasiro
dė lituanistikos mokyklos mo
kiniai su mokyklos vedėjos Ba
naitienės parengtu vaidinimė
liu “Regėjimas”. Jame dalyva
vo: E. Remezas — partizanas, 
partizano balsas G. Naujokai
tis, lietuvaitės: Ir. Sandanavi- 
čiūtė, D. Naujokaitytė, M. Bra- 
zaitytė ir R. Vilkutaitytė, Ma
rijos balsas — R. Vilkutaitytė. 
ir skaitytojos — Ir. Banaitytė 
ir V. Lužytė.

Lietuvos valst. operos solistė 
M. Dobužinskienė padainavo 
keletą lietuvos kompozitorių 
dainelių ir Schuberto serena
dą, okampanuojant muz. Vis
minui

daviniuose yra Įrašiusi religi
nės laisvės gynimą ir katalikų 
socialinės akcijos klausimus, 
koordinuojant su bendra mote
rų akcija. Įvairiems moters ir 
mergaitės gyvenimą liečian- 
tiems klausimams nagrinėti Ly
ga turi apie 10 komisijų, ku
rios parengia Įvairius klausi
mus kongresams, pasiremiant 
iš viso pasaulio kraštų surink
tomis anketomis. Tuo būdu 
kiekvienos tautos balsas esti 
išgirstas ir apsvarstytas.

Kas keturi metai Lyga šau
kia savo narių — organizacijų 
kongresus Romoje. Kongresai 
dažniausia turi vieną vadovau
jamą temą, kuri vispusiai iš
nagrinėjama. Pavyzdžiui, 1947 
m. kangresas svarstė krikščio
nės moters įnašą Į pasaulio 
bendruomenę.

Buvo paliesta moters veikla 
šeimoje, moters reikšmė eko
nominiame, socialiniame, reli
giniame, pilietiniam ir politi
niam gyvenime.

Lietuvių katalikių organiza
cijų sąjunga stengėsi turėti vi
suose kongresuose savo atsto
ves, norėta neatsilikti nuo viso 
pasaulio moterų keliamų prob
lemų. ' ' '

Po antro pasaulinio karo at
sirado dar didesnis reikalas 
dalyvauti šiuose kongresuose

Jie duoda progos iškelti mū
sų pavergtos tėvynės vargus, 
pažadinti svetimųjų simpatiją 
mūsų kenčiančiai tautai ir sti
printi mintį, kad teisingumas 
turi būt atstatytas — Lietuva 
turi atgauti laisvę.

> Lietuvių katalikių organiza
cijų sąjunga, atsikūrusi trem
tyje 1946 m., dalyvavo Lygos

! kongrese 1947 metais. Sąjun-
1 gos atstovė Dr. Ag. Šidlauskai

tė kreipėsi Į kongreso dalyves, 
prašydama kovoti su tragišku 
tylėjimu dėl bolševikų siautė-

jimo užimtuose kraštuose ir 
kelti balsą savo laisvose šaly
se, kad moralinė sąmonė sukil
tų prieš bolševikų nežmoniš
kumą. ■

Mūsų atstovių pranešimą 
apie tragišką Lietuvos moterų 
būklę 1952 metų Lygos Kon
gresas priėmė su didele užuo
jauta. Įvairių šalių atstovės pa
reiškė mūsų kenčiančiai tau
tai nuoširdžią užuojautą, žadė
damos žodžiu ir darbu paremti 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą.

Šiuo metu pasaulinės Lietu- 
. vių Katalikių organizacijų Są
jungos Centro Valdyba rengia
si ateinančių metų pasauliniam 
katalikių moterų kongresui 
Romoje. Ji renka žinias apie 
lietuvių katalikių organizacijų 
veiklą Įvairiuose pasaulio kraš
tuose. kad padarius išsamesni 
pranešimą apie lietuvių katali
kių moterų draugijas. M. D.

dalyvavo 
tarptauti- 
organiza-

A. šlepetytės paruoštą ba
letą grakščiai išpildė Makū
naitė.

Po programos įvyko vaišės, 
kurias parengė Dėdinienė. Ra- 
jeckienė, Rugienė, Kundrotie- 
nė ir Uždavinienė.

Vakarienė buvo paįvairinta 
prakalbomis, daina bei muzika 
ir linksmo turinio deklamacijo
mis.

Iš kuopų kalbėjo O. Dobro- 
votskienė. Milūnaitienė, Kru- 
tulienė, Mežeiienė. Janušaus
kienė, Venckienė, Tamošiūnie
nė ir kit. Vakarienės programą 
sumaniai pravedė K. Dumblie-

MKS. FK. ANNF. HA1X (P»wtn-
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ŽINIOS

Genovaitė Kaneb 
balandžio 1—6 dd. 
nės vaikų auklėjimo
cijos studijų konferencijoj Wa- 
shingtone. Konferencijos šūkis: 

“Mums rūpi visų tautų vai
kai". Darbas buvo paskirstyta 
sekcijomis. G. Kaneb veikliai 
dalyvavo ketvirtoje sekcijoje, 
kuri nagrinėjo muzikos auklėja
mąją reikšmę. Bendruose posė
džiuose buvo iškelta: moralės 
ir etikos svarba auklėjime, au
klėjimas šių laikų pasauliui ir 
kiti klausimai. Konferencija 
buvo paįvairinta įvairiomis pra
mogomis. vaidinimais, koncer- 

. tais, parodų ir įžymių vietų 
lankymu. Ypatingai įdomios 
buvo parodos suorganizuotos 
Įvairių pasiuntinybių, kurios 
pavaizdavo savo šalių aklėjimo 
priemones. Konferencija susi
kaupimo minute pareiškė užuo
jautą pavergtoms Pabaltijo 
šalims.

Pasaulio Lietuviu Katalikių 
Organizacijų Sąjungos Centro 
Valdyba pasiskirstė pareigo
mis:’ M. Galdikienė — pirm.. 
M. Kižytė ir G. Kaneb — vice
pirmininkės. Dr. N. Bražėnaite 
— sekretorė. Al. šlepetytė — 
kasininkė ir B. Venckuvienė— 
atstovė prie T. K. M. O. Lygos. 
Centro Valdybos adresas:

Dr, N. Bražėnaitė,
105 72 Street, New York, N.Y.

Dalia Karaliūtė, tvarkanti 
Stud. Ateitininkų Sąjungos in
formacijos skyrių, išleido nau
ją “Gaudeamus” numerį. Biu
letenis skiriamas ateitininkų

kalama.
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Atgimimas ir tautos laisve
Tamstų pakvietimą prisidėti 

prie 5 metų sukakties nuo Lie
tuvos paaukojimo Nekalčiau
siai Marijos širdžiai minėjimo 
š. m. gegužės 13 dieną gavau 
ir labai apsidžiaugiau visomis 
Tamstų pastangomis. Gražus 
ir sveikintinas yra jūsų pasiry
žimas išjudinti visus mūsų ti
kinčiuosius labiau pamilti Ne
kalčiausią Marijos širdį ir sa
vo gyvenimu vis labiau steng
tis Įkurti savo tarpe Jėzaus 
Širdies karalystę. Maldos už 
pasaulio taiką ir Rusijos atsi
vertimą yra tiesioginės priemo
nės ir mūsų Tėvynei išmelsti 
laisvę ir nepriklausomybe. 
Žmogus savo jėgomis nedaug 

4cą pajėgia pasiekti ir todėl 
dangiškoji pagalba yra būtina. 
Jos prašykime visados ir visur.

Iš savo pusės tos sukakties 
minėjimo proga aš noriu pri
dėti dar vieną dalyką, kurs 
man atrodo labai svarbus ir ku
ris tikrai labai gražiai papildo 
mūsų pasiaukojimą Nekalčiau
siai Marijos širdžiai.

Gana seniai aš pastebėjau, 
kad mūsų katalikai savo gyve
nime truputį paviršutiniškai 
žiūri į rašytą Dievo žodį —šv. 
Raštą. Jo skaitymas ir platini
mas nesudaro didesnio rūpes
nio ir mažai kas jieško jame 
sau jėgos ir išminties gyvenimo 
kelyje. Neseniai tačiau teko 
nugirsti kaip šv. Tėvas vieno
je savo prakalboje ragino mal
dininkus Romoje pamilti šv. 
Raštą ir jį nuolat skaityti. Tai 
tikrojo gyvenimo žodžiai. Dar 
aktualesni nutarimą yra pada
rę Anglijos katalikai, kurie sa
vo mokyklų mokiniams kiek
vienam parūpina šv. Rašto eg
zempliorių naudotis mokykloje 
ir baigus mokslą jį padovanoja 
jam atsisveikinant. Gyvenimas

ATNAUJINTOS KALBOS APIE SUVALKŲ SUTARTĮ
(Atkelta iš 2 psl.) 

sutartį.
Jis kalbėjo, kad lietuviai su

darę “mitą”, “legendą”, o iš 
» tikrųjų visiem gimnazistam bu

vo skiepijamos štai kokios tie
sos apie Vilniaus sutartį.

“Suvalkų derybos pasibaigė 
susitarimu, kurį abi šalys pasi
rašė 1920 metų spalių mėn. 7 
d. Ta sutartis, nespręsdama 
sienų klausimo, nustatė demar
kacijos liniją Suvalkų krašte, 
kaip ją buvo nustačiusi 1919 
metų gruodžio 8 d. Aukščiau
sioji Santarvės Taryba (Kerzo- 
no linija/; bet toliau už Nemu
no — visą Gardino apskriti li
gi Merkinės. Varėnos ir Bas
tūnų (prie Lydos-Vilnaus gele
žinkelio) sutartis paliko Len
kų pusėje. Linija už Bastūnų 
buvo palikta nustatyti vėliau, 
kai rusai pasitrauks iš tos sri
ties. Kartu buvo sutarta su-

Vvtaufn Augustino
Lietuvon Vaizdų Albumas

yra p‘-riaukia dovana visokiomis 
proffomia Albumo Vaizdai kalba apie 
j.ictnva visiems srprantama kalba, 
t.odAl iis tin,'a visiems, kns kokia 
kalba bekalbėtu.
Klokvienr.m -erta graZų k> <1 nj pa

čiam Jai^yti ir kitam dovanoti
lAk;ido ATEITIS. 010 VVilknighby 

Avė., Brooklyn 21. Y.
Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

.**•: Kaina • dol.

Mėlynosios Armijos Lietuviu Centro Valdybai

be šv. Rašto tikrai yra neįma
nomas tikinčiam katalikui.
Pats Kristus įsakė Apaštalam: 

“Eidami į pasaulį skelbkite 
Evangeliją visam sutvėrimui!” 
Apaštalai vykdė tai per visą skelbiamo gyvu žodžiu iš saky

klų bažnyčiose ir kitomis pro
gomis. Evangelistų surašytais 
Dievo žodžiais — šv. Raštu jie 
tačiau ilgai negalėjo pasinau-

savo gyvenimą ir kankinių 
mirtimi patvirtino Dievo žo
džio tiesą. Jų pėdomis sekė ir 
apaštalų įpėdiniai: vyskupai, 

MARIJOS paveikslas, buvęs Vilniaus katedroje prie didžiojo alto
riaus. Jis buvo dovanotas Vytautui D.

sustabdyti visas kovas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos kariuome
nių ir pasikeisti belaisviais ... 
Sutarties vykdymo priežiūra 
buvo atiduota tada Į Suvalkus 
atvykusiai Tautų Sąjungos kon
trolės komisijai. Pati sutartis 
turėjo galioti, ligi visi ginčo 
klausimai tarp Lietuvos ir Len
kijos bus galutinai išspęsti” 
(A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
561 p.).

. Taigi sutarties atpasakota 
beveik taip pat, kaip ją atpa-. 
šakojo Wielhorskis. Ir tai buvo 
dėstoma mokiniam. Iš kur tad 
profesoriaus teigimas, kad 
“turinys beveik niekam nėra 
žinomas”? Kurgi tad legendos, 
mitai, autosugestija

Antra,
Prof. Wie!horski aiškino su

tartus raidą, bet nemato jos 
dvasios,

kalbėdamas apie Želigovskio 
žygį ir aiškindamas, kad jis ne
sulaužė sutarties.

Profcsorius prasilenkė su 
sutarties dvasia, tvirtindamas, 
kad sutartis buvo "griežtai ap
ribota laiku ir plotu“. O sutar
ties dvasia labai aiški, iš jo ci
tuojamų sutarties žodžiu, kad 
sutartis “palieka galioje, kol 
bus išspręsti teritoriniai gin
čai tarp Lenkijos ir Lietuvos". 
Taigi sutartis nėra jau tokia 
“laikinė" ir “apribota" vienu 
plotu, kaip teigia profesorius. 
Jo tikslas — sustabdyti gink- kyti.

kunigai ir šventi pasauliečiai. 
Jų pastangomis amžių bėgyje 
Dievo Žodis ir mūsų Tėvynę 
Lietuvą. Ji tapo katalikiška ir 
mielai klausė Dievo žodžio

ly veikimą ir duoti laiko terito
riniam klausimam spręsti. Bet 
spręsti ne ginklu, o taikiu bū
du.

Profesorius prasilenkė su su
tarties dvasia ir vėl aiškinda
mas, kad sutarties neapėmė 
Bastūnų ruožo, taigi žygiuoda
mas pro ten Želigovskis nelau
žė sutarties. Tai yra tik raidės 
aiškinimas. O sutarties dvasia 
rodo, kad Bastūnų ir kiti ruo
žai nebuvo į bendrus sutartus 
punktus, kur nustatoma de
markacijos linija. įtraukti, nes 
ten dar buvo sovietai. Tačiau 
ir tam atvejui, kada sovietai 
pasitrauks ir susitiks lenkų ir 
lietuvių kariuomenė, buvo nu
matyta. kad jei tame ruože dėl 
demarkacijos liniios nesusitars, 
tai “šalys kreipsis i Tautu Są
jungą“. Vadinas, nevartos gink
lo jėgos.

Raidinis sutarties aiškini
mas kurio laikosi prof. VViel- 
horskis. duoda labai liūdną 
vaizda. Būtent, susitiko dvi ša
lys. iniciatyvos ėmusis lenkiš
kajai šaliai, surašė tokius žo
džius. kurie padėtų partneri 
užmigdyti, paliktų 
plyšius, kurie leistų partnerį 
apgauti. Tai jau sąmoninga 
klasta, kuri nesuderinama su 
lenkų oficialios delegacijos 
tradicine garbe. Dėl to gerbda
mi lenkų tautą, turime prof. 
Wielhorskio aiškinimo atsisa-

sutartyje

Kauno Arkivyskupo 
Metropolito Juozapo 
J. Skvirecko laiškas

doti: šv. Raštas nebuvo išvers
tas lietuvių kalbon.

Mūsų laikais ta padėtis visai 
pasikeitė. Šv. Raštas Dievo pa
galba liko visas išverstas lietu
vių kalbon ir dabar jau kiek
vienas tikintysis gali juomi 
laisvai naudotis ir jame semtis 
sau amžinųjų tiesų šio gyveni
mo kelyje.

Švęsdami Lietuvos paaukoji
mą Nekalčiausiai Marijos šir
džiai mes negalime palikti nuo
šalyje šv. Rašto. Juk čia mes 
randame visas žinias iš Marijos 
gyvenimo. Jamę_ skaitome an
gelo apreiškimą Marijai. Mari
jos džiaugsmo giesmę “Magni- 
ficat”, Marijos meilę žmonijai 
ir jos rūpinimąsĮ bei kančias 
mūsų išganimui. Tad skaity
dami šv. Raštą mes nuolat tu
rime progos stebėti Marijos 
pasiaukojimo stebuklus ir krei
ptis Į ją savo nuolankiais pra
šymais ir maldomis prašydami 
jos tarpininkavimo prie Auk
ščiausiojo sosto. Juk ji yra mū
sų Tarpininkė!

Taigi kiekvieno kataliko pir
moji pareiga turėti sau ir kas
dien skaityti šv. Raštą. Dide
lis ir mažas Čia randa neišse
miamus turtus savo dvasios 
gyvenimui. Ir praktiškas gyve
nimas čia yra pilniausiai apim
tas. Visi klausimai čia randa

MIRTINI SPINDULIAI KELIAUJA PADANGĖMIS
Ką privalome žinot apie radioaktyvinius spindulius

Radioaktyviniu krituliu 
galimybės

Tam tikros sąlygos nulemia, 
kur radioaktyviniu spindulių 
gali iškristi mažiau, kur dau
giau. Vėjo kryptis ir jo stipru
mas čia daugiausia nulems. 
Vėjo sluogsniai taip pat turi 
didelės Įtakos iki 82.000 aukš
čio ir daugiau. Sniegas, lietus, 
oro temperatūrinės srovės ir 
kitos atmosferinės sąlygos taip 
pat bus tie svarbūs veiksniai.

Svarbus čia yra žemės pavir
šius. kuriame sprogo atominė 
— vandenilio bomba.

Sunkios radioaktyvinės dale
lės greičiau krinta žemėn, taip 
nuo sprogimo centro radioak- 
tyvinių kritulių paliesta apylin
kė bus siauresnė ir daugiau už
daros formos. Mažos ir leng
vos dalelės vėjo bus nupūstos 
tolyn, kol krisdamos pasieks 
žemę.

Atsižvelgiant i šiuos veiks
nius. galima gana tiksliai Įspė

aiškiausi atsakymą. Paimkime 
pav. maldos klausimą. Kaip 
mes turime melstis?” klausė 
Kristaus apaštalai ir gavo nuo-, 
stabiausi pamokymą: “Kai jūs 
meldžiatės, sakykite: Tėve mū
sų, kurs esi danguje^..” Ta 
nepalyginamoji malda palieka Į lenkiška žodį “Panna”. bet 
mums brangiausiu turtu, lei
džianti dangaus Tėvą vadinti 
ir mum savo tėvu. Visos moti
nos gali iš šv. Rašto jau kūdi
kystėje išmokyti savo vaikus 
gražiausios maldos, o jaunimas 
jame rasti visą, ko jieško jo 
nerami siela.

Visa tai suprantant darosi 
aiškus Mūsų pageidavimas, kad 
visi dar labiau pamiltu šv. Raš
tą. kad kiekviena šeima, kiek
vienas žmogus apsirūpintu Die
vo žodžiu ir bent Nauja ji Tes
tamentą laikytu savo brangiau
sia knyga. Ir šio Lietuvos na- 
aukoiimo Nekalčiausiai Mariios 
Širdžiai minėjimo proga Mūsų 
didžiausias linkėjimas visiems 
Lietuvos Katalikams dideliems 
ir mažiems yra apsirūpinti šv. 
Rašto egzemplioriumi ir jį nuo
lat skaitant semtis jame sau ir 
savo ateičiai gausiausių žinių 
ir maloniu stiprinančiu tikėji
mą ir meilę Dievui ir artimui.

f Juozas J. Skvireckas 
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas

Priedas visu kataliku žiniai:
Mes katalikai garbiname 

Dievo Motiną, kaip ją garbina 
ir visas pasaulis. Negražus ta
čiau dalykas yra, kad ir mūsų 
kataliku tarpe atsirado asmenų 
Dievo Motina pravardžiuojan
čių “Mergele”. Tas Marijos 
pravardžiavimas “Mergele” yra

- atsiradęs ar dėl nesusipratimo 
ar kitokiais sumetimais. Bažny
čios Marijai pripažinti titulai 
yra surašvti Jau r e toniškoj e li
tanijoje. Ta litanija buvo pa
rašyta ir reikalui esant papildo
ma. lotynų kalboje, čia Dievo
Motina vadinama lotiniškai .

Vertė P. KAMINSKAS

bom-

ti. kokią apylinkę palies kritu
liai.

Radioaktyvinis debesis, spro
gus atominei-vandenilio 
bai, išsities pavėjui nuo spro
gimo centro lyg koks cigaras. 
Dydis šios apylinkės priklau
sys nuo to, kokio didumo buvo 
susprogdinta bomba. kokia 
kryptimi ir kokiu stiprumu pu
čia vėjas. Amerikos meteorolo
ginis biuras civilinės apsaugos 
pareigūnams padės nustatyti, 
kuriai vietai gręs šis pavojus.

Radioaktyvinė apylinkė
Nežinant sprogusios bom

bos stiprumo, negalime nusta
tyti radioaktyvinės apylinkės 
dydžio .Tačiau ban 
dymai jau yra tiek pažengę, 
kad bombos didi bus galima 
Įspėti sprogimo akimirką.

Jau mes žinome, kad 1954 
m. Ramiojo vandenyno bandy
muose japonų žvejai buvo 72 

“Virgo”. Tas titulas kartoja
mas ir poteriuose ir šiaip mal
dose, giesmėse ir k.

Kaip kitos kalbos, taip ir 
lietuviai nuo senų laikų ta ti
tulą yra išsivertę žodžiu “Pa
na”, kuris, tiesa, vra panašus

reiškia kaip ir lot. “Virgo”. ne
suteptą, neoaliesta mergaite. 
Ta prasme šis žodis per amžius 
ir buvo vartojamas katekizme 
ir visose maldaknygėse.

Katalikiškieji poteriai Lietu
voje yra peržiūrėti ir aprobuo
ti Lietuvos vyskupų ir patvir
tinti Apaštalų Sosto. Aprobuo
tas poterių tekstas yra Kauno 
Arkivyskupo žinioje ir tik Lie
tuvos vyskupai tegali spręsti 
kas ir kaip galima bus ateity
je pakeisti. Niekas kitas netu
ri teisės juos taisyti.

Gana senai, tiesa, buvo b'an- 
dvta žodis “Virgo” versti lietu
viškesnių žodžiu “merga”. Tą 
žodi vartoja ir d'».bar> imtes- 
tantai savo Biblijoje. Bet lietu
viai katalikai nėjo paskui pro
testantus ir žodis “merga” ne
buvo laikoma tinkamai garbin
gu pavadinimu Dievo Motinai. 
Kalbos taisytojai., tiesa, “mer
gą” pakeitė jos mažybine for
ma “mergele”, bet tai nėra nei 
vertimas lotynų žodžio Vir
go”, nei lygus tam žodžiui ata- 
tikmuo jo pilnoje prasmėje, 
nes “Virgo” nėra mažybinis 
žodis. Verčiant “mergelę” i lo
tynų kalba tektų vartoti tik žo
dį “virguncula”. kas yra visai 
nepriimtina. Lietuviškasis Mer
gelė lotyniškai, atitinka dar žo
di Puella ir ta prasme šv. 
Rašte jis dažnai vartojamas.

Žodis MERGELĖ gi mūsų' 
tautoje vartojamas gausiausiai 
liaudies dainose, kaip antipo
das žodžiui BERNELIS. Taigi 
MERGELĖ ir tepelieka liaudies 
dainose kartu su visais kitais 
savo pakaitais, kaip MERGU
ŽĖ. MERGUŽĖLĖ ir tt.

f Juozas J. Skvireckas
Kauno Arkivyskupas.

mylias atstu nuo bombos spro
gimo centro ir vistiek buvo 
sunkiai sužeisti radioaktyviniu 
kritulių. Kai kurie jų vėliau 
mirė.

Iš čia daroma išvada, kad 
pavėjui radioaktyvūs krituliai 
gali nukeliauti iki 220 mylių, 
užimdami 40 mylių ploti. Tai 
būtų plati cigaro formos apy
linkė nuo Washingtono D. C. 
iki New Yorko. Reikia pažymė
ti. kad Ramiojo vandenyno 
bandymai parodė, jog radio
aktyvinės dalelės buvo nublok
štos ir prieš vėją ir Į kitas pu
ses 20 mylių nuo sprogimo 
centro.

Kada radioaktyviniai krituliai 
pradės kristi?

Didesnės radioaktyvinės me
džiagos pradeda kristi tuojau 
po atominės bombos sprogimo, 
kai radioaktyvus debesis tik 
formuojasi ir driekiasi. Tai 
reiškia, kad tai apylinkei, kuri

(Nukelta Į 6 psl.)

IS VISUR
• Marijos diena Naujosios 11 

Angl’jos lietuvių vaikams į- 
vyks gegužės 6 d. 1:45 v. p. p. 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų IlS 
vienuolyno patalpose, Thatcher J 
“i., Brockton, Mass. ši diena -- 4 
— vaikučių maldos ir atgailos ~J 
diena — duos Marijos žemės į 
vaikams iš lietuviškųjų para- ’ '4 
pijų progą viešai savo nekalto- 1 
mis maldomis permaldauti Die- 
va, jungiant savo balsus lietu- 
viškoje giesmėje bei maldoje į
už nusidėjėlių atsivertima ir J
Lietuvos laisvę bei pasaulio 
taiką, šiemet gegužės mėn. ||
sueina penkeri metai, kaip 
Lietuvos vyskupai paaukojo 1
Lietuvą ir viso pasaulio lietu
vius Nekalčiausiai Marijos šir
džiai. Naujosios Anglijos vai- >- 
kai kaip tik ir jungsis viso pa
saulio lietuviu maldos ir at
gailos intencijose. Programa 
susidės iš procesijos, gyvojo 
rožančiaus, pamokslo ir palai
minimo Švč. Sakramentu. Po 
to bus meninė dalis ir varžybos 
montažas, lietuviškų dainų 
šokių ir žaidimų. Gros šv. Pet
ro parapijos orkestras iš So. 
Bostono. Kviečiame kuo gau
siau atsilankyti ir dalyvauti iš
kilmėse.

• Europos Lietuvię Fronto 
Bičiuliai šių metų vasarą ruo
šiasi pravesti studijų savaitę, 
kuri užtruks septynias dienas. 
Šiemet studijų savaitėje pas
kaitas skaitys J. K. Čeginskas, 
prof. J. Grinius, prof. TZ. Ivins
kis, prof. A. Maceina ir kt. Nu
matomi pranešimai apie tarp
tautinę padėtį, lietuvių politinę 
akciją, tremties kultūrine vei
kla ir žinias iš tėvynės. Studi
jų savaitės metu įvyks ir Euro
pos LFB metinė kanferencija. 
Vakarais numatoma pravesti 
instrumentalinės muzikos va
karas. vokalinis koncertas, po
ezijos vakaras, tėvynės valan
dėlė ir šventoji valanda tėvy
nei — bažnyčioje.

• Stuttgarte, Vokietijoje. LB 
apylinkė yra viena iš didesnių
jų Vokietijoje. Naujai išrinktą 
valdybą sudaro: A. Šukys — 
pirmininkas, inž. L. Prosinskis. 
— vicepirm. ir sekretorius. M. 
Lemanienė — ižd.. nariai: dr. 
P. Rėklaitis ir J. Trakis.

• Neustadte, Vokietijoje. į- 
sisteigė Lietuvių Moterų Drau-: 
gija, kurios tikslas yra kelti 
lietuvių tautinį susipratimą, 
skiepyti vaikams ir jaunimui 
tėvynės meilę, padėti tautie
čiams nelaimėje, organizuoti 
ligonių ir seneliu globą, prižiū
rėti mirusiųjų tautiečių kapus. 
Į draugiją įsirašė 30 apylinkės 
moterų.

• Lietuviu saleziečiu jauni
mui vasarojimo stovyklavietės 
ir naujųjų tam reikalui pasta
tytųjų pastatų pašventinimas 
(prie 
šalia 
24.

— Amerikos Liet. Bendruo
menė paskyrė “Lituanus” biu
leteniui 300 dol. Tai gražus 
gestas iš lietuviškos visuome
nės pusės. Tikimės, jog ši pa
rama įgaus reguliaresne for- 
mą ir tuo pačiu biuletenis ga
lės didėti, plėstis ir pasiekti 
platesnes svetimtaučių grupes.

Cedar Lake. Indiana — 
Chicagos) įvyks birželio

• Jaunimo vasarojimo sto
vykla, vadovaujama saleziečių 
atidaroma liepos 8 ir tesis iki 
rugpjūčio pabaigos. Lietuviškos 
kilmės berniukai priimami nuo 
8 iki 16 metų. Jaunesnio ar 
vyresnio amžiaus berniukai bus 
priimami pagal atskirą susita
rimą. Visais berniukų stovyk
lavimo reikalais kreiptis adre
su:

S«l«si«n» of St, John Bosco 
Crown Point, Indiana, 

arba telefonu Cedar Mkc. 
Ind 3101.
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ELECTRICAL AND
ELECTRONIC ENGRS.

I0533 guatjot nKTROlT, MITU.

Apply Frrncli Road Enterancr

ASK FOR MR. TAYIX>R

girias, kvė- 
laukų oru, 

Nemuną, še* 
vaikščiojame

DETAIL—DESIGN—LA YOUT.

kuriais 
lyg to-

GEN. GEORGE C. M AKSHAI,L tarėsi su Adlai Stevensotiu dėl 
prezidento rinkimu.

ir jos sužadėtini New 
Ar galiu klausti, ka 
Egipto sfinksas, kuri 
tame New Yorko

Tačiau dabartinė lietuviškos 
knygos padėtis nebegali mūsų 
džiuginti. Lietuviška knyga mū
sų visuomenėj permaža teplio
ta. Lietuviškos knygų leidyklos 
verčiasi labai sunkiai. Mūsų 
knygų tiražai maži.

Iš kitos pusės turime nema
ža žmonių ir organizacijų labai 
nuoširdžiai susirūpinusių lietu
viškos knygos ateitimi ir liki
mu. Mūs knygos ir savo turi
niu, ir išvaizda neatsilieka nuo 
kitų tautų leidinių. Atsiminda
mi, kad mūsų tėvai dėl lietu-

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamics, liųuid 
atomization, mass and heat tranfer, combustion 
chamber design, thermodynamics, strength of mate- 
rials, spark system, combustion and high pressure 
flow systems, vibrations phenomens, gasturbnes, 
pumps^ '

For failure investigation, material property testing. 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel supėr alloys and light mote
riais preferred.

išgirstame ošiant 
puojame tėviškės 
matome tekant 
šupę ir Dubysą, 
savųjų miestų gatvėmis, užsu
kame lietuviško kaimo šiaudi- 
nėn pastogėn, stebime, kaip 
gyvena Lietuvos žmonės, kuo 
jie sielojasi ir džiaugiasi, dėl 
ko juokiasi ir verkia, ko siekia 
ir dėl ko kovoja. Mūsų rašyto
jai niekuomet ’ teišleido iš

bas sutiko pasakyti Kanados 
sveikatos ministeris Paul Mar
tin, vysk. Nellingan ir Windso- 
ro miesto galva M. Patrick.

Šventė bus dar paįvairinta 
sporto žaidynėms ir meno paro
da, kuri truks nuo rugsėjo 1 
iki 8 d. Dabar jau renkama 
medžiaga specialiam leidiniui 
(apie 160 pusi.), kuris išeis 
dar prieš švente. Kanados LR 
apylinkių, organizacijų, klubų 
chorų ir k. veiklos apžvalgos 
prisiusimos iki balandžio 15.

jos metu privalo jiems teikti 
visokeriopą reikalingą para
mą.

4. Dar kartą ypatingai ragi
name visus chorus, kurie Dai
nų šventėje dalyvauja, su di
džiausiu atsidėjimu ruošti šven
tės repertuarą, kad atvažiavę 
patikrinti dirigentai galėtų tik 
kai ką subendrinti ir pateikti 
nurodymus. Baisų partijos jau 
dabar turi būti paruoštos.

5. Kai kurie chorai ruošia 
Įvairias pramogas ir visą pel
ną skiria apmokėti kelionei Į

e. O. BOX 1947 
SACRAMENTO, CAL1FORNIA 

Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

Iš lietuvių visuomenės lau
kiame šio reikalo supratimo ir 
paramos. Knygos, mėnesi orga
nizuoti kviečiami Lietuvių Ben
druomenės organai apygardų 
ir apylinkių valdybos, talkina
mos jaunimo (skautų, ateiti
ninkų, vyčių) ir kitų organiza
cijų. Ko mažiausia išsisukinėji
mo kalbų, ko daugiausia dar
bo ir pastangų!

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!

JAV Lietuviu Bendruomenės 
Valdyba

Kultūros Fondo Valdyba.

EMPEOYMENT OFFICE OPEN 
MONDtY TTIRF FRIDĄ Y R TO 5 

SATVRDAYS 8 TO 12

Dainų šventę Chicagoje. Jų pa
vyzdžiu raginame ir kartu pra
šome pasekti ir visus kitus 
chorus ir, surengus pramogą, 
gautą pelną paskirti kelionei į 
Dainų šventę.

Dainų šventė yra labai pras
mingas kultūrinis mūsų tautos, 
gyvenančios ne Lietuvoje, žy
gis. I tai bus atkreiptas ir kita
taučių didelis dėmesvs. Tad 
padarykime viską, kad ši šven
tė pasisektu ir lietuvio vardą 
dar labiau iškeltu.

Dainų Šventės Komitetas.

Skautu vadovai
Clevelande veikiančio lietu

vių skautų Pilėnų tunto ir 
jam priklausančių vienetu va
dovybę sudaro: tuntininkas 
psktn. Vytautas Kamantas (13- 
23 Russell Rd., UT 1-4227), 
tuntininko pavaduotojas psktn. 
Rimvydis Bajoraitis (685 E. 
118 St., PO 1-6740); tunto ad
jutantas psktn. Rimvydas Min- 
kūnas (1359 EIwood Rd., PO 
1-2398), tunto iždininkas -jūrų 
sktn. Vladas Petukauskas (1234 
E. 89 St., RA 1-1435), tunto 
spaudos reikalų vadovas sktn. 
Gerardas Juškėnas (1374 E. 94 
St., SW 5-5726), ‘ skautininkų 
Ramovės seniūnas vyr. sktn. 
Pranas Karalius (1436 Ansel 
Rd., RA 1-4294), DLK Vytau
to skautų draugovės draugi
ninkas vvr. sktn. Vincas Kiz- 
laitis (1272 E. 71 St.), DLK 
Kęstučio jaun. skautų draugo
vės draugininkas psktn. Vladas 
Bacevičius (1417 E. 65), kapi
tono St. Dariaus jūrų skautų 
laivo vadas vyr. valt. Pranas 
Petraitis (422 E. 123 St. GL 
1-2350) ir Simano Daukanto 
skautų vyčių būrelio vadas vyr. 
skltn. Remigijus Vizgirda (947 
Ida St. HE 1-7564).

Lietuviško pasaulio gyvenime 
jau Įsisiūbavo busimosios Dai
nų šventės reikalai. Pati idėja 
rado visuose tautiečiuose pri
tarimą. šventės komitetas jau 
turi daug žinių, kad liepos 1 į 
Chicagą žada suplaukti tikrai 
daug lietuvių iš visos Kanados 
bei JAV. Dainų šventės reika
lams tvarkyti veikia keliolika 
komisijų.

Prie Dainų šventės komite
to sudarytoji meno reikalų ko
misija: pirm. Al. Kučiūno, ir 
narių — G. Gudauskienės, B. 
Markaičio, J. Zdanavičiaus ir 
Al. Kutkaus. Komisija svarstė 
dirigentų parinkimą. Todėl 
pranešame:

1. Dainų šventės komitetas, 
susitaręs su minėta meno rei
kalų komisija, skelbia muziku, 
choru ir lietuvių visuomenės 
žiniai Jungtiniu Amerikos Vals
tybių ir Kanados Lietuvių Dai
nų šventės, Įvyksiančios 1956 
m. liepos 1 d. Giir įgiję. diri
gentus. J; ’S yra

Budriu** is, B-on’y«,
Los Angeles, Calif., 

Gailevičius, Stasys,
Toronto Ont, Kar-'da,

Mikulskis, Al.'orss.*.,
Cleveland. Ohio,

Sodeika. Stopas, 
Chicago. III.,

Steohens, Alice, 
Chicago, III..

Steponavičius, Kazys, 
Chicago. III..

Žilevičius. Juozas, 
El’zabeth, N. J.

2. Komitetas taip pat prane
ša. kad, pradednt balandžio 22 
šie Dainų šventės dirigentai 
yra Įpareigojami vizituoti visus 
šventėje dalyvaujančius cho
rus. Jie. patikrinę kiekvieną 
chorą, nedelsiant praneša Dai
nų šventės komitetui apie esa
mą choro pasiruošimo stovį.

3. Chorai dirigentų vizitaci-

Mechanical, Aeronautical, 
Chemical

vištos knygas yrą daug kovo- Šąsias amerikoniškas bibliote- 
ję ir daug aukų sudėję, nega
lime leisti savo ^knygai skursti 
ir net žlugti.1

Todėl gegužės mėnesį skel
biame lietuviškos knygos mė 
nešiu.

Turėjome knygnešių laikus, 
Lietuvis knygnešys, dažnai pa
prastas ir maža težinomas 
■žmogus, mūsų tautosistorijoj 
Įsirašė didvyriu, nes jis skleidė 
kultūrinę šviesą. Tad ir dabar 
turime grąžinti knygnešių dva
sią. Spaudos mėnesio metu vi
si lietuviai yra prašomi ir ska
tinami:

Gyvu ir spausdintu žodžiu 
palaikykime lietuviškos kny
gos mintį.

Įsigykime lietuviškų knygų. 
Jei į kiekvienus lietuviškus na
mus spaudos mėnesio proga ras 
kelią bent viena lietuviška kny
ga. — ir tai jau bus didelis lai
mėjimas.

Turime leidyklų, Įsivedusių 
lietuviškų knygų prenumera
tas. Pasinaudokime jomis. At
naujinkime, kad lietuviškos 
knygos patektų Į savas ir vie

niais stūmėsi namo ir 
šiai mintijo:

— Yra žmonių, su 
neįmanoma susišnekėti, 
je pasakoje be galo, kur kaip 
vlikininkam su šefininkais. 
Tegul jie sau, — ryžtingai ta
rė ponas Toks, — o aš kaip 
margas genelis stuksensiu ten. 
kur man patiks. Valio laisvė!

Gegužes menuo

COMPUTER SPECLALISTS
:tal and Analog Coders Analysts Programmers 

Ežperienced and Trainees

KAS KAM RŪPI?
Buv. prez. H. Trumano duk

tė Margarita jau ištekėjo. 
Prieš vestuves žurnalas “Life” 
rašė, kas yra tas jos busimasis 
vyras. Dėl to “Life” gavo to!* 
pasiteiravimą:

“Jūsų straipsny “Vyras, ku
ris laimėjo Margaritą” (Life, 
kovo 26) po fotografija yra pa
rašas: “Patenkintas buv. pre
zidentas sveikina savo dukteri 

Yorke...” 
gi veikia 

matome 
paveikslo 

dugne ” Klausia: Jūratė Ka
zickas. New RochelI, N. Y. Red. 
atsako: Sfinkso paveikslas fo
tografuojant pateko atsitikti-

Waterbnry, Conn.
Hartfordo skautai ir skautės 

norėdami pareikštų Nek. Pr. 
Seselėms iš Putnam, Conn. dė
kingumą už suteikta skautams 
pagalba bei parodytą nuoširdu
mą sutiko be jokio atlyginimo 
suvaidinti, gegužės mėn. 6 d. 
3:00 vai. p. p. šv. Juozapo pa- 
rap. salėje Waterbury, Conn. 
Marijos Steikūnienės 3-jų veik
smų vaizdelį iš partizanu gy
venimo Starkiškiu girios”.

Waterburio skautai ir skau
tės su Nek. Pr. Seserų rėmėjų 
ir prietelių pagalba žada Hart
fordo skautus ir skautes nuo
širdžiai priimti, pavaišinti ir 
visomis jėgomis prisidėti, kad 
šis parengimas būtų sėkmin
gas. Pelnas skiriamas Nek. Pr. 
Seserų koplyčios skolom su
mažinti.

Į visus JAV lietuvius krei
piamės labai svarinu lietuviš
ku reikalu.

Gerai žinome dabartinę Lie
tuvių Tautos padėtį: , už gele
žinės uždangos savo brolių ten
ka jieškoti visų pirma priver
čiamųjų darbų stovyklose, o 
čia kalbasi svetimąja kalba. 
- Bet ne aimanos, tik ryžtin
gas veikimas ir nepaliaujamos 
pastangos turi stiprinti tauti
nes mūsų pozicijas. Lemiamą akių savo tautos ir visuomenės 
vaidmenį mūsų tautos likime reikalų, tad. lietuviška knyga 
suvaidino lietuviškas raštas, visados kėlė, žadino ir gaivino 
Daugiausia jo dėka Lietuvių tautinę lietuvio dvasią. - 
Tauta išliko tautiškai gyva. 
Tautinė mūsų literatūra yra 
tas gyvasis židinys, apie kurį 
spiečiasi visa tauta. Joje mes 
išvystame savo gimtąjį kraštą,

A LEADER Bi THE FIELD OF 
SOCKET PROPULSION

Gffers outstanding opportunities and diversified 
ąssignments on long range programs.

POSITION NOW OPEN

PETER PERINO
ENGINEERING REPRESENTATIVE

SYSTEMS ANALYSTS
ESME, BSAE experienced in analysis aireraft and 

missile propulsion systems.

TALARSKI
F I’ N ERA L HOME

Ketvirtoji Kanados Lietuvių Diena
Kanados Lietuvių Diena, jau V. Brizgys. šventės metu kai 

ketvirtąjį kartą, šiemet ruošia
ma Windsore arti JAV sienos, 
kad gausiai galėtų dalyvauti ir 
Amerikos lietuviai.

Pasiruošimo darbai vvkdo- 
mi jau visa sparta. Iškilmin
gam šventės aktui ir koncertui 
nusamdyta erdvi mieste “Capi- 
tol” salė su 2000 sėdimų vie
tų. Pamaldoms gauta graži 
Windsoro Saint Claire bažny
čia. Pontifikalines mišias auko
ti sutiko Londono, Ont.. vysk. 
Cody. pamokslą pasakys vysk.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft structures, aireraft propulsion 

systems.

Nelemtas pavasario lietuą po- 
ną Tokį įvijo į namo prieang. 
Iš nuobodumo jis pradėjo deši
nės rankos krumpliais stuksen
ti į sieną. Stuksena sau žmo
gus, ir tiek.

Kažkoks tų namų įnamis, 
leisdamasis laiptais, neiškentė 
neatkreipęs dėmesio ir nepasi
teiravęs:

—.Jei galima būtų paklaus
ti, tai tamsta ko nors ieškai?

— O ko aš turiu ieškoti? 
Kaip tamsta manai?

— Na, matau ir net girdžiu, 
kad stukseni, atseit, beldi, — 
išsižiojęs dėstė tas žmogėnas. 
— Pagal bendrą susitarimą 
tai reiškia, kad lauki atidarant.

— Atidrant? — nustebo po
nas Toks. — Kad sieną atida
rytų? Amžių baigiu, bet tokiu 
dyvų tai dar nemačiau, kad 
kas sieną, it jaujos duris, imtu 
ir atidarytų. Pamėgink pats! 
Esu tikras, kad gali belsti sa
vaite, kitą trečia — siena ne
atsidarys.

— Vadinasi, — mikčiojo 
žmogiūkštis. — tamsta nieko 
neieškai?

— Jei ieškočiau, tai į duris 
belsčiau, aiškino Toks. — Tam
stai išrodo keista? Kai sveikas 
ko ieškai, kaleni į duris ar i 
sieną

— Tik jau ne į sieną. —at
virai pasisakė žmogus.

— Tai i duris? — pasitikri
no ponas Toks.

— Suprantama!
— Tai dėk kūjoku! Ana, du

rys, — padrąsino Toks. —Jei 
dediesi gudriu, ko čia spoksai 
dykinėdamas ?

— Tai kad man nieko nerei
kia, — teisinosi žmogysta. — 
Aš tik išgirdęs tamstą stukse
nant sustojau. Norėjau sužino
ti, patarti, bet ... nieko nepe- 
šiau.

— Aa, tai tu tas peštukas!.’! 
Aš tokio ir laukiau, kuris nieko 
neveikdamas kitus peša ir nosį 
kaišo į nesavo reikalus. Broly
ti, prisiviliojau tave be pyrago 
ir prirėmiau prie sienos.

— Ne, ne! Aš nepeštukas. 
—verkšleno žmogytis. — Aš 
tik taip sau, man kalboj iškrito.

— Tai laikyk liežuvį prikan
dęs. — tarė ponas Toks ir lie
pė jam greitai nešdintis.

Ponas Toks sunkiais žings- 
pusbal-

appi.y in person, or \viitf. to

Bowshoi. Coopcr O*D<mnęll 
6408 EUCLID AVĖ. CLEVELAND, O.

"ClrvHnnds Uirjjrst Complrtcly Elrrt vieni
EnRincrring Pirm'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Maplr Avenee. Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai (ruoštose patalpose, 
prieinama kaina

Tek CHapel 6-1377

Firm Commitment May Be-Made at This Time 
U. S. CTHZENSHIP REQUIRED

If unablė to apply and resume to Personnel Director

ELECTRICAL ENGINEEKS
AND

n DRAITSMEN n
have |M>sit>fU- for men of 2 or mov ycars esperionee 

in A’ONTROI. CONSTRllTION LAYOl'TS. PfHVER VVOF.K. 
LIGTITING and ••thov phnses <>f ELECTRICAL ENs IINF.I'.RTNG 
for Inrtustry.
If yoo nro lookintr for nn opportunify fo n<tvnncr> and to
aU of your qijnliftrnfions ns an Elcrtrien! Encineei
Stmdy work. co.ni pny. t\Vc do nll types of eloctriea! engin<’»*rtns’ 
work.»

Mirtini spinduliai
(Atkelta iš 5 psl.) 

ir taip bus nukentėjusi nuo 
baisaus karščio ir milžiniško 
oro spaudimo, pirmiausia teks 
ir radioaktyvyniai krituliai.

Negalime sudaryti atitinka
mos kritulių pasirodymo lente
lės, nes tai priklauso nuo dau
gelio veiksnių: nuo bombos di
dumo, žemės paviršiaus sudė
ties. vėjo krypties ir stiprumo 
Įvairiuose atmosferos sluogs- 
niuose ir kitų atmosferos są
lygų. 1954 metu atominiuose 
bandymuose po 8 valandų pra
dėto kristi radioaktyviniai kri
tuliai ant kai kuriu Ramiom 
vandenyno salų, esančių už 170 
myliu nuo sprogimo centro. 
Tas kritimas tęsėsi net keletą 
valandų.

Kaio ilgai radioaktyviniai 
krituliai gali būti pavojingi? 
Labai svarbu atsiminti, kad 

radioaktyviniai spinduliai nėra 
ilgai pavojingi. Didžiausias pa
vojus vra pirmąją diena arba 
pora dienų po sprogimo. Ta
čiau ir no to paliestoje apylin
kėje reikia būti kuo trumpiau
siai. į

Didžiausias radioaktyvingu- 
mo laipsnis krinta labai grei
tai. Juo radioaktyvinis debesis 
ilgiau yra ore, juo vėjas toliau 
nuneša, juo mažiau pavojingi 
ir radioaktyviniai krituliai. Tai 
yra natūralinis procesas — 
taip vadinamas radioaktyvinis 
silpnėjimas, nes radioaktyvinės 
dalvs ilgainiui netenka savo 
veiksmingumo.

Praslinkus 24 valandom nuo 
bombos sprogimo, radiacijos 
stiprumas per valandą yra tik 
2 procentai to, kas buvo pir
mą valandą, bombai sprogus. 
Tačiau ir tai gali būti pavojin
ga, jei toje vietoje yra daug ra- 
dioaktyvinių kritulių.

For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit e’.ements design and application.

Also
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WAITKUS
F UNERAL H OM E 

197 Webster Avenne 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos co» 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 6-6434

25-lW.Braadway
South' Boston. Mass 

IOSEPP BARĄC*V’ ’
Laidotuvių Direktonus 
TeL ANdrew 8-2590 

riMMbAAAAdhdhAAAdhAAAdhAdhAi

MUZIKA
Missa in honorem Imm, Cordis.................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

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

•.......................... 4.50
p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.....................
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p..... —
Sesuo buitis. J. Aistis, 45 p. .......................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p.........
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.......... .............
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.................
Laukų, liepsnos, A. Tyruolis, 44 p................
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.........

OAK HILL
Neer catholic area, 4 room 
furnished house for sale. 

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

ROkville Centre 4-9041.

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p. ......
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. ------------

J. B. SHALINS
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) }
Woodhaven, N. Y. } 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL VIrginia 7-4499

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p.......................

Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ...... 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. ... 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras,

111 p............ :........... ...............  „1......___
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p..............

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........ .
Šveųtas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kiyžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p. ...... 
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. ..............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. .............. :....................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Dievas ir žmogus, Prel Bartkus ir J. Aleksa......

įrišta......
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ...................... :........ ...........
Amžinoji auka, kųn. V. Pikturna.... ........... ......

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L. Pelėda; ............
Lapės pasaka, V. Pietaris ................
Vaikų knygelė, Vysk. Valančius .......
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p. . 
Pasakos, Haufas, 93 p. .1..................... .
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p.......
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. —.........

Stepben B rėdės Jr
ADVOKATAS
31 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. N.
Te). APplegate 7-7083

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages, A. Šapoka 

(Gausiai iliustruota) ...............
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ..............
Soviete Kili God in Lithuania, T. Narbutas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki’ 

mams, ete.

COPAKE FALUS, N. T.
Foot of Berkshires, Cozy three, 

room eottages for ren t. Walking 
distance to storesį, catholic chureh, 
and excellent šwinaming location, 
all facilated, very reasonable rates.

PI 2-0316 SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

5S2 Grand St, Brooklyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

’ ’Etaežfojame j krautuves 
privačius namus.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

dį tardami: “Gražus atžalynas 
auga!”

Labai nedėkinga Keraičio 
rolė teko Br. Seliukui, kuris 
sukūrė Keraitį bevaliu džentel
menu. J. Peterienės vaizduoja
ma Keraitienė atitiko auto
riaus sukurtą tipą. G. Radve- 
nio sukurtas Petro Keraičio 
vaidmuo tiksliai pabrėžė ištiki
mybę draugystėje, tikėjimą 
skaisčiomis mokinio būdo sa
vybėmis? Siuvėjas Žiogas, su
kurtas P. Marčiuškos, išėjo 
kuklus ir švelnus. K. šakys pa
sirodė dvejose visai skirtingo
se rolėse — direktoriaus ir 
Juzės. Direktoriaus vaidmeny
je jis buvo šaltai kritiškas, lin
kęs labiau atleisti nei bausti, 
o girtuoklio Juzės — naivus, 
mėgstąs ginčytis. J. Raibys 
inspektoriaus vaidmenyje pa
brėžė pedantišką charakteri, 
kuriam rūpi sausas formaliz
mas.

Pedagogų tarybos posėdin 
kiekvienas Įnešė savo dalį su 
būdingais bruožais: istorikas— 
S. Makarevičius— nepažangus, 
gamtininke — A. Dūdienė — 
kupina meilės mokiniui, psi-

gus be problematikos. Sausoką 
pedantišką geografę vaizdavo 
E. Rūkštelytė, vėliau jai teko 
plepios tauškalės Pliuškienės 
vaidmuo.

šeštos klasės mokinius vai
dino: Z. Aukštkalnis, J. Šimo
nis, G. Karalius, R. Gajauskas, 
V. Mitkutė, Ž. Balsytė, A. Ši
monis, R. Masaitytė, D. Gustai
tė, R. Dūda, G. Kairys, E. Kai
rys — tai daugiausiai skautai, 
taip nuoširdžiai prisidėję prie 
šio pastatymo.

Trumpose žiogienės, senio ir 
čigonės rolėse vykusiai pasiro
dė E. Dovydaitierfė, L. Jasiu- 
konis ir R. Aukštakalnytė.

Sufleriavo Gr. Raibienė.
Dekoracijos buvo kuklios, 

nes Sambūris darbą pradeda 
be mecenatų. Mecenatais yra 
pati publika. Kąip Sambūris 
sugebės su ja bendradarbiauti, 
taip jam ir seksis ateityje.

J. Gliaudą.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromisk’* 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė 
Br oklyn, N. Y.

DUTCHESS, N. Y.
Taconk 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.

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas................ 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p  2.00 
Sveika Marija, Kųn. St. Yla, 357 p.__________  2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p...............  1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p........... 1.50

” ” geresniais viršeliais ........ 2 50
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas, Odos 
de luxe................................................................................. 4.50
Odos imitacija ...........  2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa...........1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas............
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p........................... ........... ......
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p...........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p. ............................................... 
I-cgcndariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p...........

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p. ........
Laisvę ginant I t., Pulk. J. Petraitis .................
Laisvę ginant II t, Pulk. J. Petraitis.................
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis ............

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

Stt BIDGEWOOD AVB. BROOKLYN, N. Y.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Richmond HiU, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusiu techniko, pripažinto 
RCA IMtitato, New Yorka.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos 
Medinis arklys, E. Williams, 192 p.............

Susitikimas, J. Gailius, 155 p. ---------------
Don Kamiliaūs pasaulis, 324 p. .....----------
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 

/Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p........
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ....-----—
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p......... ---------
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p........
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p......................
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p.........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p......................

1.00
2.60
2.20

Scenos ir aktoriai
Veikalo metu ir atskirose de

talėse dažnai sublizgėdavo 
malonūs deimančiukai, pagau
dami žiūrovą ar savo dinamika 
ar pergyventu nuoširdumu. Ge

ros scenos buvo: inspektorius 
(J. Raibys) tardo mokinius, 
Juzės (K. šakys) priekaištas 
Petrui Keraičiui (G. Radvenis) 
apsivogus, Keraitienės (J. Pe- 
terienė) kvietimas savo auklėti
nį grįžti atgal, ypač finalinė 
scena, kur žiogas (P. Marčiuš- 
ka) ir užuomarša Tijūnas (V. 
Gilys) nevienam suvirpdė šir-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RA B OR IUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Malt!iew P. Ballasi 
(BIELIAUSKAS)

F U N EB A L H O M E į 
M. P. BALLAS—Direktoriui j 
ALB. BALTRUNAS-BALTON

j
Reikalų Vedėjas į

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Didvyrių žemė, Karoiė Pažėraitė..........
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose, Andriukaitis,

Apie Kazio Binkio “Atžaly
ną”, 1938 m. parašytą 5 veiks
mų vaidinimą, Lietuvių Enci
klopedijoje skaitome: “Atžaly
nas susilaukė didelio pasiseki
mo Kauno valst teatre. (Iš
verstas į latvių k. ir statytas 
Rygoje). Šitoje moksleivių gy
venimo dramoje Binkis iškelia 
pasiaukojimo už draugą tauru
mą ir rodo, kad ir vadinamasis 
prastas darbas nežemina žmo- 

>gaus_ Nuo didaktinio sausumo 
bei dirbtinumo dramą apsaugo 
jos jaunuoliškas entuziazmas, 
gyvenimo tikras vaizdavimas ir 
gabiai per visą veikalą išlaiko
ma draminė įtampa L. E., H 
t., 518 psL)

Režisūros sunkumai
- Viename veikale sutalpinęs 
suidealintus personažus, kitus 
susaržavęs arba realiai pavaiz
davęs, autorius tuo pačiu ap
sunkino režisūrą. S. Makare
vičius, režisierius, ir jo padė
jėjas Vi. Gilys be abejo susi
dūrė su ta personažų trilype 
problema, bet jie veikalą suė-’ 
mė į tinkamus rėmus, išlaikė 
jaunatvišką entuziazmą, deta
les pajungė esminei nuotaikai 
ir davė pajusti publikai veika- _ A
lo dvasią. Tai jau ryskus sce
nos mėgėjų nuopelnas, pri
skirtinas S. Markevičiaus ir V.
Gilto pastangoms.

Los Angeles Lietuvių Dra
mos Sambūris (netiksliai pro
gramoje įvardintas Scenos Mė
gėjų Sambūris), savo pirmam 
pasirodymui pasirinkęs “Atža
lyną”, išlaikė sunkius pasiseki
mo egzaminus. Publikos prisi
rinko pasigėrėtinai daug, jos 
sukeltos ovacijos ir skatina 
Sambūri tolimesniam darbui.

THE HOTEL WAS WRITTEN UP 
NATIONALLY IN THE NOVEM- 
BER LSSUE OF "HOTEL MANA
GEMENT" MAGAZINE 1954.
Spartaus Lawnx Country Club 
vrry nrar hotcl.

Catholic Church ft.
Othrr Churchcs very nenr 

Ratrs from 
Jnly-AoKvat

Sj>rcial Fall & Sprint rates. 
Coli or Write to 

C. D. LAME, aamer-mer.
nitritam Arina llotci—4W 

WMtam.N. T.
■ ■■■ ...................

Windham Arms 
Hotel

—“The arhtocrat of Reaort Hotels" 
Windtam. Greene Count} , N. Y.

(Opcn May lOth U, Nov. lst> 
A beautiful resort Hotel overiook- 
ing South Mountain. Most rooms 
with pictiirc windows. all with 
bath, tctcphonr, and healcd.
Hotel has Air Conditioncd dining 
room with a large varlcd menu. 
Huge expansc floor to cciling wind

Ramunių arbatą vi- 
į sada yra gera gerti.

Ramunių r, šviežių 
VA žiedų pusė svaro

V kainuoja $1.25.
i \ Liepos žiedų afba-

ta geriama prakal
ta vim 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. 
Treįanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

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

kvaišęs savo psichologiniuose Franciscan Fathers 
klausimuose, gimnastikos mo- 

d Kennebunk Port, Mainekytojas — R. Dabsys — zmo-

A4ODERN GROS6RY STORE 
Stocked, ated 2 apts, 2 car 

garage, iliness. 
H. DOMINiCl 

109MtapfoAve. 
Cana joharto, N. Y.



WORCESTER, MASS.

HELP W. MALĖ

WANTED

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI 6*2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

YJetuvių Sporto Khibo penkerių metą sukakties minėjimo komitetas kreiptis pas

Juozas Andriušis

Banketo metu šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui, dalyvaujant J. Nakutavičiui EVergreen 8-9794

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y,

LIONĖ JUODYTĖ, dainuos LSK mi
nėjime—bankete balandžio 28 Grand 
Paradise salėse.

Apreiškimo parapijos 
šių metų bazaras bus gegužė® 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ir 20 
dienomis mokyklos aikštelėje.

kanauninką Fabijoną Kamešį
Prisimindami didelio visuo

menininką kanauninko Fabijo
no Kemešio lietuvių tautai, 
ypač jos išeivijai nuopelnus, 
Brooklyno a. a. kan. Kemešio 
bičiuliai užprašė egzekvijas ir 
iškilmingas mišias, Karalienės 
Angelų parapijos bažnyčioje, 
So. 4 ir Roebling Streets, šeš
tadienį gegužės 19 d., 9:30 vaL 
ryto. Eulogiją pasakys prela
tas Jonas Ra Ikonas .

Ieškomas Kazimieras Venc
kus, seniau gyvenąs Jungtinėse 
Valstybėse, atvykęs iš Kretin
gos ar Salantų. Ieško Rudytė- 
Morkūnienė, 63 Howard Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairus dokumentai.

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

. Marija Janulaitytė, 
daugiau kaip ketverius metus 
dirbusi Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne virėja, tom pačiom 
pareigom išvyko į Greene, Me.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notariniu doku- 
mentę tvirtinimui

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.. šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

bylomis- meninėje formoje da
ro šį filmą įdomiu ir vertingu. 
New Yorke šiuo metu rodomas 
World teatre, 48 g. prie 7 avė.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Nelaimes atveju bet kuriuo laiku telefonuoti 
HYacinth 7-5274

Rengiamas Whist Party
Šv. Petro parapijos sodalie- 

tės balandžio 29 d. parapijos 
salėje po bažnyčia rengia dova
noms gusų Whist Party.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS IN'S. CO., Hartford,

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Kiekvieną sekmadienį 
tarp 11 ir 12 valandos iš WH- 
IL stoties (Medford, Mass.) jūs 
išgirstate prakalbant lietuviš
kai Malonu, ar ne? Klausotės 
pačių naujausių pranešimų, ži
nių, muzikos,, na, ir skelbimu, 
kad jums būtų aišku, kur kreip
tis vienu ar kitu reikalu ne pas 
kitataučius, o savus. ’ Viso to 
klausotės labai lengvai: atsuka
te radiją, atsisėdate patogiai 
kėdėje arba ką nors triūsiate 
— ir muzika, pranešimai lieja
si. Ar ne? Bet ne taip jau leng
va ją per radiją paduoti. Rei
kia parinkti ir tas žinias ir mu
ziką, reikia- sumokėti radiio 
stočiai, reikia ir ja pasiekti iš 
Norwood, Mass. Tai visa atlie
ka uolus tos valandėlės vedė
jas Antanas Kneižys, ir jau 
ilgą laiką. Ar nebūtų pareiga 
ir jam šiuo tuo atsilyginti? Ne
dideliu dalyku. Pajudėti kiek 
iš namų ir atvykti į šunim— 
Burum”, ruošiamą tai lietuviš
kajai radijo valandai paremti 
Parengimas bus Lietuvių Pi
liečiu Klube balandžio 29, pra
džia 5 vai. p. p. Visų laukiama. 
Iki pasimatymo’

. Visi dalyvaukime 
lojalumo parado

Šiemet lojalumo paradas 
New Yorke įvyks balandžio 28 
d. New Yorko Alfos nuoširdžiai 
kviečia visus Didžiojo New Yor
ko ir apylinkių lietuvius tame 
parade kuo 
vautL

Lietuvių 
Manhattene

CAROUSEL. Pirmasis filmas 
pagamintas naujausiu “Cine- 
maseope 55” metodu išėjo pui
kus savo fotografiniais efek
tais (nepaprastai geras ryšku
mas ir, žiūrint iš šono, nesi
gauna ištęstų veidų), tačiau 
nei savo turiniu, nei muzika, 
nei pastatymu jis žiūrovo ne
nustebins. Rodgers ir Ham- 
mersteino operetė “Carousel” 
muzikiniu atžvilgiu žymiai 
silpnesnė už jų pačių “Oklaho- 
mal”. Turinys silpnas, vieto
mis iki nuobodumo ištęstas. 
Tik keletas puikių baleto sce
nų prieš pat filmo pabaigą iš- 
gelbsti bendrą įspūdį. Pagrin
dinėse rolėse gerai dainuoja 
Shirley Jonės ir Gordon Mac 
Ray, abu vaidinę, bet žymiai 
geriau "Oklahomoje”. jb.

Liet. Stud. Sąjungos
New Yorko skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, baKandžio 29 d., 12:15 
vai. Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose.

Tautų pasirodymas televizijoje
Šiais metais New Yorko lo

jalumo parado komitetas dar 
prieš paradą — balandžio 24 
d., Manhattene, Labor Temple, 
242 East 14 st., 8 v. v. organi
zuoja didelį New Yorke gyve
nančiu tautų pasirodymą: tau
tiniu šokių, muzikos, dainų. 
Pasirodymas bus rodomas per 
televiziją 13 kanalu. Lietuviai 
pasirodys su tautinių šokių 
grupe, kuriai vadovauja Sau
lius Jankus. Į pasirodymą kvie
čiami ir svečiai žiūrovai. Pra
šome pasinaudoti šia reta pro-

Middle-aged man for house- 
work at faculty house. 

Bishop Loughlin High School, 
357 Cleremont Avė., Brook

lyn 38, N. Y. See Mr. 
Robert Guagnini.

WHII_ — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite

PROGRAMOJE:
Trumpas minėjimas,

Sol. L. Juodytė-Mathews
akom p. muz. A. Mrozinskui,

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

Komiška.? vaizdelis, 
vad. akt. Vasiliauskui.

B. ir M. Jakučius
Medford, Mass, netoli-Bostono, 
aplankė Robertas Kirdejus 
(Kirk) su žmona Genovaite (Ja
kutytė) ir dviem dukterim; 
jie gyvena Rochester, N. Y.

Mirė
Kazimieras Vaičiulis palaido

tas balandžio 23 d. iš Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčios 
šv. Karolio kapinėse.

Julius Dravišius laidojamas 
balandžio 25 d. iŠ Angelų Ka
ralienės par.. bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse.

Frank Rogers laidojamas iš 
Angelų Karalienės par. bažny
čios balandžio 25 d. šv. Karo
lio kapinėse!

Graži pradžia
Balandžio mėn. 15 d. So Bo- 

stone įvyko Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų rėmėjų seimelis. 
Šiuo seimeliu oficialiai buvo 
pradėtas vajus seselių vienuo
lyno koplyčiai statyti Seime
lyje Naujosios Anglijos lietu
viai įteikė 5964 dol. aukų, iš 
tanių vien Bostonas .aukojo 
5000 dol Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje surinktą 1128 dol., 
Aušros Vartų parapijoj Wor- 
cestery — 600, šv. Jurgio pa
rapijoj Norwoode — 500, tam. 
P. Virmauskis aukojo 500, N. 
N. — 500, N. N. — 500, tam. 
J. Žiuromskis —*125, EL 
činskienė — 100, žiburio 
bas Brightone — 100, A. 
jauskienė — 100. Po 50 
aukojo: šv. Petro par. sodalie- 
tės, Mrs. Gramoe, Balukoniai, 
Casperal Po 25: šv. Petro pas. 
orkestras, parapijos PTA, adv. 
A. Young, Haverhillio jauni
mas. Kitos aukos smulkesnės.

Jaunimo peticijos 
sekantis posėdis įvyksta gegu
žės 3 d. (ketvirtadienį) 7:30 v. 
Atletų Klubo patalpose, 1332 
St. Brooklyn. Visos New Yorko 
lietuvių organizacijos kviečia
mos atsiųsti savo atstovus. Ta 
pačia proga prašoma grąžinti 
visus užpildytus lapus.

New Yorke į parašų rinkimo 
darbą jau Įsitraukė Studentų 
Sąjunga, studentų Santara, at- 
kai, Apreiškimo parapija, aka
demikai skautai, skautu tun
tas, šviesos sambūris, Sporto 
Klubas, Demokratinio Darbo 
Talka, jaunieji socialdemokra
tai, stud. kop. Varpas, tautinių 
korporacijų sambūris ir pavie
niai asmenys.

Parašams rinkti lapai gauna
mi New Yorke pas J. Bilėna, 
115 Moffat St., Brooklyn 7, 
N. Y., HY 1-2793.

Visais jaunimo peticijos rei
kalais kreiptis į Centrinį Ko
mitetą Chicagoje, V. Adamka- 
vičius, 2536 W. 64 St., Chica- 
go 29, UI.

THE LADYKILLERS — gra
žus spalvotas anglų filmas yra 
dar vienas puikios Alec Guin
ness vaidybos pavyzdys. Alec 
Guinness yra universalus sce
nos ir ekrano menininkas, Jis 
lygiai gerai gali vaidinti anglų 
lordą (Mudlark), aukštą Baž
nyčios kardinolą (The Priso- 
ner) ar paprastą valdininkėlį 
(Lavender Hill Mob) ir sukčių 
— plėšiką, kaip šiame spalvin
game filme. “The Ladykillers” 
laimėjo pereitųjų metų Britų 
Filmų Akademijos premiją — 
Oskarą. Negalima tačiau visus 
Šios komedijos kreditus atiduo
ti vienam Alec Guinness. “The 
Ladykillers” pasižymi nepa
prastai originaliu turiniu ir vi
sų kitų artistų gera vaidyba. 
Ypač gera yra Katie Johnson, 
vaidinanti senutę, kuri sulik- 
viduoja visus penkis Londono 
banditus, apiplėšusius kažko
kia pinigų siuntą. Genialiai į- 
vykdytas ir pravestas apiplėši
mas per mažą klaidą virto fa
tališku visiems penkiems gang
steriams, ir pinigai atiteko se
nutei kuriai niekas šios istori
jos nenorėjo tikėti. Filmas la
bai daug gražių situacijų, pui
kaus humoro ir satyros. Filmas 
rodomas Sutton teatre, 57 g. 
prie 3 avė.

Ieškomas Jurgis Petronis, 
Benjamino sūnus, gimęs 1920 
lapkričio 5 Kaune. Atsiliepti 
“Darbininko” administracijai.

Tą pačią dieną 3,30 va), p.p. New
tarp Toronto “Aušros” ir LSK rinktinės.

Juozas Andriušis 
tat Leenard Street Brooklyn 11. N. 1.

EVergreen 7-8247.

PAGERBĖ MILAŠIŲ
Balandžio 19 d. vakare Pran

cūzijos konsulate New Yorke 
Įvyko poeto O. Milašiaus pager
bimas. Programa buvo akade
minė, šio didžio lietuvio poeto, 
rašiusio prancūziškai, dramati
nių veikalų ištraukas meniškai 
perteikė trys prancūzu teatro 
aktoriai. Taip pat publika bu
vo supažindinta ir su autoriaus 
asmeniu bei gyvenimu. Malonu 
pažymėti, kad paminėjime 
prancūzai aiškiai iškėlė Mila
šiaus lietuvišką kilmę, jo išti
kimybę savo tautai, nors nuo 
mažų metų gyveno Prancūzi
joje, vėliau jis toje šaly buvo 
Lietuvos ministeris. Į minėjimą 
specialiais kvietimais sutelkta 
gražus būrys mirusio poeto — 
filosofo gerbėjų, kurio šlovė 
tolydžio kyla pasaulyje. Jų žy
mią dalį sudarė lietuviai. 
Pranciškonu spaudai minėjime 
atstovavo T. L. Andriekus ir T. 
B. Bagdonas.

. LAŠT TEN DAYS. Pagal 
Erich Remarųue , romaną gar
sus vokiečių filmų režisierius 
G. W. Pabst pastatė filmą, 
vaizduojanti paskutiniąsias ka
ro dienas Hitlerio generaliniam 
štabe. Filmas vokiečių kalboje, 
vaidina austrų ir vokiečiu ar
tistai. Netrumpa laiko nerspek- 
twa. iš kurios G. W. Pabst pa
žvelgė į anuos įvykius, ir ne
abejotinai didelis jo paties ta
lentas ši filmą padarė tikrai 
stipriu ir įtikinančiai realiu. 
Hitlerio charakteris išryškintas 
pamišėliško fanatizmo spalvo
mis, tačiau gana objektyviai ir 
be perdėjimų. Ji vaidina aus
trų aktorius Albin Skoda, ku
rio vaidyba visiškai gera. Filme 
stengiamasi iškelti faktas, kad 
ne visi vokiečiai buvo tokie fa
natikai. Naujai, idealistinei ir 
demokratiškai vokiečių kartai 
pavaizduoti filme duota keletas 
karininku tipu. Viena iš jų 
vaidina Oskar Werner, jau pa
žįstamas iš filmo “Decision be- 
for Dawn”. Gera fotografija, 
puiki režisūra ir tikru faktų 
atskleidimas (filmas statytas, 
remiantis Nuernbergo teismo

MINE JIMĄ - BANKETĄ 
kuris įvyks BALANDŽIO 28 (ŠEŠTADIENĮ) 8 VAL. VAK.

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

BILIETAI:
Tik į programą ir šokius..... ......... $2.00
Į banketą (vaišes) —...................... $4.00
J banketą bilietai užsakomi iš anksto 
te). EV 2-6440 ir HY 1-4104 ir prie įėjimo 
nebus gaunami. Bilietus iŠ anksto galima 
įsigyti J. Ginkaus saldainių krautuvėje, 
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ovai įvyks draugiškos futbolo rungtynes

Nauja Ateitis
Balandžio mėn. Ateities žur

nalas skirtas paminėti Moti
nos dienai. Viršelyje įdėta di
delis senutės motinos paveiks
las, nuotrauka V. Maželio. To
liau randame įvairių ištraukų 
iš lietuvių rašytojų, nuotraukų. 
Numeryje rašo: Antanas Sužie
dėlis — Protas, jausmai ir Lie
tuva, K. A. Trimakas — Pa
saulėžiūra ir tremties jauni
mas, supažindinama su Sibiro 
lietuvių išsiuvinėta stula, P. 
Jatulis tęsia pasakojimus apie 
didvyrius, šalis ir nuotykius, 
Alfa Sušinskas — Idėjinis fa
natizmas, Elena Urbaitytė — 
Mano motinai, Jonas Petrėnas 
— Grafų, muzikos ir rašytojų 
miestas (apie Rokiški), sporto, 
darbų ir žmonių, plačiame pa
saulyje skyriai, kreivos šypse
nos. Savosios kūrybos spausdi
na: Vilmantą Karečkaitė, Vita
lija Bogutaitė, Kęstutis A. Keb- 
lys, Danutė Vebeliūnaitė, Da
lia Prikockytė. Numeris puoš
nus, gausiai iliustruotas.

Juozas Dėdinas,
Amerikos aviacijos leitenantas, 
išvykdamas tarnybai į Europą, 
keletai dienų buvo sustojęs 
New Yorke. J. Dėdinas yra iš 
Baltimorės, kurion atvyko iš 
Vokietijos.

Galdikas Whitney muziejuje
Amerikos meno Whitney 

muziejus New Yorke atidarė 
metinę modernios skulptūros, 
akvarelės ir piešinių parodą. 
Dalyvauti parodoje buvo pa
kviestas dail. Adomas Galdikas 
tarpe 87 žymiųjų akvarelistų, 
atrinktų iš visų Am. Jungtinių 
Valstybių. Paroda tęsis nuo ba
landžio 18 iki birželio 10 d.

“Rūtos” ansamblio tautinių 
šokių grupė, paruošta Aldonos 
Piktkunigienės, pašoko šustą, 
kepurinę ir žiogelius.

Audronė Budvydaitė pade
klamavo Baro. Brazdžionio 
“Lietuva”, pianinu palydėjo 
Al. Kačanauskas.

Pasirodė ir Vitalis Žukaus
kas su Alfa Petručiu kaip link
smieji broliai Dominikas ir Mo
tiejus. duodami trumpute hu
moristinę programą, išpinta 
linksmomis dainelėmis.

Visoje programoje buvo tik 
trys skelbimai. Pati programa 
praėjo kur kas įdomiau ir 
sklandžiau. Paieškota įvairu
mo, geresnio technikinio per
davimo, pvz., šokiai, kurie pir
moje programoje, buvo per
duoti iš vienos vietos ,dabar 
parodyti iš įvairių kampų, ka
merai judant.

Už šią pažangą reikia svei
kinti J. Stuką. Laukiame nau
jos, dar geresnės televizijos 
programos!

grupė rikiuojasi 
92 St East tarp

5 Avė. ir Madison Avė. Lietu
vių eisenos pradžia 1:15 v. p. p. 
Nesivėlinkite! Numatyta pa
ruošti naujų plakatų ir kitų 
staigmenų. Parodykime New 
Yortau, kad lietuviai yra gau
sūs, organizuoti ir vieningai 
reikalauja Lietuvai laisvės.

Solistas Vaclovas Verikaitis 
su pasisekimu koncertavo Cle- 
velande balandžio 14 d. Dažnai 
jis dainuoja Kanados radijo 
programose, operos pastaty
muose, Promenados koncer
tuose.

Solistą Vaclovą Verikaitį iš
girsime New Yorke gegužės 
12 Ateities koncerte, kuriame 
taip pat dalyvauja solistė Aldo
na Stempužienė ir pianistė Ju
lija Rajauskaitė - šušienė.

tage St, Nortrood, Mass. Skyriai; Uthuanian Fnrnftnre Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrweod 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirkiami 7-8533.

A. L. R. K. Moterų sąjungos 
N. A. apskričio suvažiavimas į- 
vyks gegužės 4 Lawrence šia 
tvarka:

Iš ryto 11:45 vai. mišios šv. 
Pranciškaus bąčnyčioje. 1:30 
vai. po pietų parapijos salėje 
prasidės sesijos. 3 vai. bažny
čioj palaiminimas šv. Sakra
mentu. 4 vai vėl renkamės į 
salę, kur bus išpildyta meninė 
programa. Po programos —de
legačių vaišės.

Gegužės 7 d. 7:30 v. v. įvyks 
Mot. Sąjungos 5 kuopos susi
rinkimas, paskutinis prieš Mo
tinos Dienos iškilmes. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

A. R.

Antrai tąfoymios programą 
, t ■ ■ fr

Jokūbas J, Stukas, minėda
mas 'savo “Lietuvos atsimini
mų” radįjįa valandėlės 15 me
tų sukaktį ^suorganizavo ir 
aairąją televizijos programa, 
kurią davė bal 21, šeštadienį 
6:30 vTv. iki 7 v. per 13 kana
lą. Programa ir buvo skirta jo 
radijo valandėlės sukakčiai

Pradžioje “Rūtos” durnas, 
diriguojamas ' A. Kačanausko, 
(pianinu palydėjo muzikas či- 
žauskas), padainavo “Leiskit 
< tėvynę”! Dainos metu buvo 
rodmnas pala choras, Įterpti 
Lietuvos vaizdai — Kauno Ka
ro Muziejus, Lietuvos ežerai 
Vytauto Didžiojo paminklas 
Panėnunėje, Vilniaus katedra, 
Nežinomo Kareivio kapas. Tar
pais tarp paveikslų vėl grįžda
vo prie choro. Antros dainos 
metu, kuri buvo trumpesnė, 
paveikslų neberodė.

Portretas, vestuvės, vaikai įvairūs subuvimai kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.


