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LENKIJOS ŽYDAI

• Vilniaus radijui paskel
bus, kad Lietuvoje lankęsi už
sienio žurnalistai, vienas lietu
vis Amerikos pilietis laikrašti
ninkas paprašė Sovietų atsto
vybę, kad jam duotų vizų ap
lankyti Baltijos valstybes, bet 
atsakymo negavo.

Europos spaudoje vis dau
giau pasitaiko karčių pastabų 
apie pasaulio politiką vairuo
jančius asmenis ir jų egoisti
nę politiką.

CHARLES E. VVILSON, Gynybos sekretorius, tariasi su admirolu 
Arthur Radford prie* posėdį Senate, kuriame aptariamas Sovietu 
pasiūlytas karinių jėgų sumažinimas.

•Anglija pranešė Amerikai, 
kad ji išplės prekybą su kom. 
Kinija.

• Pietų Korėjos prezidentu 
trečiu kartu išrinktas gegužės 
16 Syngman Rhee.

kad Sovietuose kariuomenės 
paskelbtas mažinimas tereiš
kia, jog 1,2 miL vyrų iš ben
dro 5 mil skaičiaus bus per
vilkti į civilinius drabužius ir 
perkelti į privalomuosius dar
bus bei kitas valdžios įmones, 
nes reikia paskubinti Sovietų 
apsiginklavimą moderniaisiais

■tu ir Amerikos karines jėgos

namo>kariame buvo moterų 
vienuolyno poilsio namai, žu
vo 12viehublių ir vienas ku-

DONALD CGUARLES, Aviacijos 
sekretorius, Senate pareiškė, kad ne
galima patikėti Sovietų Sąjungos žo
džiu, jog ji sumažinanti savo karines 
pajėgas.

NAUJA PAGALBA 
PABĖGĖLIAM /

vietų 
mas,

“Tik tada, kai Kremliuje 
bus laisva vyriausybė ir kai 
ginkluotos jėgos bus atitrauk
tos iš satelitinių valstybių ir 
jų nepriklausomybė bus atsta
tyta, galima realiai tikėti, jog 
Europoje atėjo taikos laiko-
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PALM IRO TOGLIATI, Italijos komu
nistų vadas, agituoja pele* naujus 
rinkimus

A Gen. sekr. Hammarskjold 
tik spėjo pasidžiaugti savo įvyk
dyta taika Palestinoje, jau 
Egiptas vėl kaltina Izraelį nau
ju užpuolimu Gazos srityje.

Senato vidaus saugumo ko
misijoje liudijo Rumunijos 
princese Ileana, buvusio kara
liaus sesuo. Ji pasakojo, kad 
rumunų ortodoksų vyskupas 
Andrew Moldovan lankęs ru
munus, kurie gyvena Ameri
koje, ir prikalbinėjęs, kad jie 
grįžtų į Rumuniją. Tokių pri
kalbintų išvykę jau 15 ir dar 
vyksią 19. Visi dvasininkai, i 
kuriuos jis kreipęsis, vykti at
sisakė.

Kas tas Moldovanas?
Valstybės departamento ži

niom, tas Moldovan atvykęs į 
Ameriką 1930 ir čia gavęs 
Amerikos pilietybę. 1953 jis 
aplankęs Rumuniją, ten bu
vęs pakeltas į arkivyskupus ir 
paskui grįžęs į Ameriką. Ilea-

Kai Maskva paskelbė savo 
kariuomenės mažinimą, tai 
amerikiečių šaltiniai skelbia, 
kiek tos kariuomenės Sovietai 
turi. Esą, viso ginkluotų vy
rų 4,2 mil. Iš jų 2,5 milijonų 
sudaro 175 divizijas. Tuo tar
pu Amerika turi 2,850,000 ka
riuomenės. Iš jų 1,064,407 yra 
20 divizijų, 13 pulkų, 127 
priešlėktuviniuose batalijo- 
nuose. i.

priešininkui Stevensonui var
giai neretų padovanoti. Ir dėl 
to tuo tarpu pasitenkins ma
žaisiais maldininkais į Mask
vą: šalia Edeno užsakyti } 
Maskvą t& Mollet, bet šito 
konkurento Edenas gali nfesi- 
bijoti. Kremlius žino, kad 
šiandien prancūzais tegali iš
gąsdinti tik vokiečius”.

Daugiausia žmonių išartą- 
pus geležinės uždangos dabar j). 
atbėga pro Austriją. Kas mė- 
nuo apie po 200. Sovietai sten- 
giasi juos prikalbinti, kad 
grįžtų. Amerika savo ruožtu 
žada paskelbti 250,000 doL 
fondą jiem perkeldinti į kitus i 
kraštus, kurie juos priimti^ 
Pasižadėjo priimti 1000 švędi- 
ja, Olandija 250 šeimų; kits 
numatomi i pietų Ameriką.^

• Egiptas pripažino - kųįl^ 
Kiniją.

• Kinijos komunistai Jegl 
apšaudė Quemoy salą. '

Lenkijos valdžia išleidžia po 
50—60 žydų išvažiuoti i Izra
eli. Tuos, kurie turi ten savo 
šeimos narių. Lenkijoje esą 
viso apie 50,000 žydų.

* Amerika atidėjo nauią 
bombos mėginimą jau penktu 
kartu dėl nepalankaus oro.

PRANCŪZAI MASKVOJE
Prancūzijos min. pirm. Mol

let ir užs. reikalų min. Pineau 
vieši Maskvoje. Priėmime pas 
Bnlganmą Mdlet ragino Mas
kvos vyriausybę panaikinti 
kliūtis; kurios skiria Sovietų 
Sąjungos pilietį - nuo vakarų 
žmogaus ir leisti jiem laisvai 
lankytis bei laisvai pasikeisti 
mintimis. Iš to būsią naudos 
abiem pusėm.
Ar Lietuvoje žemes ūkio mini- 
steriu paskirtas arg. Vazalins- 
kas Lietuvoje jis dirbo ž.ū. 
Hunsterijojė ir jau tada agro
nomų suvažiavime Vilniuje 
garbino kolchozus

Gana pavėlintas boikotas
Amerikos darbo ministeris 

paskelbė, kad Amerika dary
sianti pastangų suorganizuoti 
pasauliniu plotu boikotą ver
gų gaminiam. Boikotas turįs 
būti nukreiptas labiausiai 
prieš tuos gaminius, kurie iš
eina iŠ darbo vergų rankų So-

• Anglijos komunistai pa
gal Maskvos liniją išpažino sa
vo kaltę, kad jie prisidėjo prie 
Jugoslavijos komunistų lyde
rių apšaukimo išdavikais; taip 
pat pasmerkė Staliną.

• An«rlu derybos su Singa
pūru, kuris reikalauja nepri
klausomybės, nutrūko.

• Egiptas paskelbė pasirū
pinsiąs naujų ginklu, jeigu 
vakarai sutiks ginklų duoti Iz
raeliui.

• Austrijos vyriausybę vėl 
sudarys Raab. Rengiasi taip 
pat organizuoti savo kariuo
menę.

• Anglijos min. pirm. Ede
nas pirmadieni atsisakė ką 
nors pasakvti anie dingusį na
rą Lionei Crabb.
• Judėjimo policininkai 

gauna diržus, kurie atsn’ndės 
automobilių šviesas per 528— 
792 pėdas.

• Amerikos taikai padarė 
ekskursiją į Lenkiją. Tai pir
mas toks vizitas. Lenkijos ko
munistinė valdžia stengėsi su
daryti įspūdį, kad geležinės už
dangos suvaržymai mažinami, džiojimais. tardamas: Sovie- Visi tie siūlymai būtų gra-

3,000 lėktuvų. Amerika turi 
jūrininkų 674,288 su 402 karo 
laivais, 657 kitus laivus su 
12,500 lėktuvų ir dar 199—800 
vyrų marinų korpusus.

Sovietai turi 600,000 lakū
nų su 20,000 lėktuvų. Ameri
ka turi 911,544 vyrus aviaci
joje su 25,000 įvairių rūšių 
lėktuvų.

Sovietai labai pagerinę savo 
ginklus — atominę artileriją, 
tankus, radaru vairuojamą 
priešlėktuvinę, šitas techniki-

Jis dabar įsigyvena i Mask
vos kaili ir samprotauja taip: 
Amerika norėjo, kad Maskvos 
politika keistųsi: dabar ji pa
sikeitus: Austrijojs taika pasi
rašyta, paskelbtas Stalino nu
vainikavimas, sumažinama 
kariuomenė... O ka jūs, su
prantama, amerikiečiai, pada
rėt, kad susitiktume puslauke- 
lyje?.. Ir jau pats Sulzberge
ris sutinka su tokiais išve-

Sovietai turi 700,000 jūri
ninkų ir ®0 karo laivų, įskai
tant &KTpovandeninių su

žūs, jeigu nebūtų... naivūS^jų 
autoriai užmiršta, kad'IKg 
kur yra Sovietų kariūugĮeHČ 
ir MVD agentai, ten su tomis 
vakarų įtakomis nesirodyk. O 
siūlymas kurstyti skirtingus

VOKIETIJAIPASUNKINO 
APSIGINKLAVIMĄ

Sovietų/kariuomenes maži
nimo propaganda pasunkino 
Vokietijos apsiginklavimą. So
cialdemokratai ir “laisvieji vo
kiečiai” ėmė spausti, kad da
bar reikia > peržiūrėti iš naujo 
Vokietijos* kariuomenės orga
nizavimą. į .

KADA iATEIS taikos 
laĮkotarpis

D. Lawcence (NYHT) rašo, tarpis’

ALŽYRE susirėmimai su prancūzu peticija nebeaprirmta. 
--------------------------------------- r-------------------------------------------------- -

•Sorie'ų rašytojas Alek
sandras Fadcjevas nusižudė.

• Anglijos princesė Marga
rita dementavo gandą, kad ji 
susižadėjusi su princu Chris- 
tian iš Hannoverio, kuris da
bar Londone yra laivininkys
tės firmos direktorius.

• Amerika pasiuntė antru 
kartu ginklų Saudl Arabijai. 
Šen. Lehmanas už tai puolė 
vyriausybę, kad ji neduoda 
ginklų Izraeliui, bet jo priešui 
duoda.

na pasakojo, kad jis buvo at
siųstas į Ameriką komunistų, 
ir čia esantieji rumunų dvasi
ninkai jo nepripažino. Tada 
jis kreipėsi net į teismą, Įro
dinėdamas, kad jis turįs pa
skyrimus iš Rumunijos.

Senato komisija iškylėsianti 
ir Moldovaną.

• Apsaugos sekretorius Wil- 
son ir vyr. jungtinio štabo vir
šininkas adm. Bradford prade 
jo raminti, kad Amerikos oro 
pajėgos tebėra stipresnės už 
Sovietų.

įas . nusiginklavi- 
rorico biržoje stai- 
uigelis akcijų, bet 
atsigriebė, kai tik 

Dulles (teskelbė, jog Amerika

tai pakeitė savo liniją, ir mes 
turime ką nors padaryti, jeigu 
norime neprarasti savo įtakos 
satelituose...

Jis siūlo: esą viena būtų ga
lima padaryti — tai liautis 
satelitus laikius nereikšmingu 
uniforminiu bloku, kuris tėra 
priklausomas nuo Maskvos 
imperijos. Turime diskutuoti 
su jais jų atskirus interesus. 
O tie interesai esą skirtingi, ir 
ar Amerika negalinti jų išnau
doti meistriškiau? Girdi, Če
koslovakija ir Bulgarija yra 
griežtai panslaviškos ir jaučia
si artimos Rusijai. Bet Len
kija iš tradicijos jai priešinga. 
Bulgarija ir Rumunija yra 
religiniu atžvilgiu ortodoksai, 
bet Vengrija, Čekoslovakija 
(?! D.) ir Lenkija esą griež
tai katalikiški kraštai. Lenki
ja ir Čekoslovakija suintere
suotos, kad rytų Vokietijoje 
neatgytų teutoniška galybė, 
ir ieškos atramos Maskvoje 
prieš tokios galybės atgijimą...

Sulzbergeris siūlo išnaudoti 
tuos specialius interesus ir 
Juos kurstyti, o palaikant ry
šius su satelitais, ris daugiau bes. Sulzbergeris atsake, kvd-.4 
trėsti | Juos vakarų kultūros to labai norėtų, bet nemnmk> |

tomą, kad Jo noras būtų įvyk- į 
domas. . . ” •

cines knygas yra bolševikiškas 
siūlymas, neramumam kelti - 
— kaip Palestinoje. Bet jis 
tarnauja didžiųjų žaidimui, 
neturėdamas nieko bendra eu 
pavergtųjų žmonių interesai. 
Koks tai ciniškas siūlymas, 
matyt iš palyginimo su Sulz- 
bergerio minimu lenkų daly- 
vavimu kitų tautų laisvės są
jūdžiuose — Italijoje. Pran
cūzijoje, net Amerikoje. Jie 
davė ten savo kraują už kitų 
tautų laisvę, o Sulzbergeris 
siūlo dabar agitaciją, kursty
mą.

Tokių siūlymų išduoti lig- ~ 
šiolinę Amerikos politiką ne* 
matyti kitame didžiajame 
dienraštyje "N. Y. Herald Tri
būne“. ’ ‘
• NYT bendradarbiui SuTž- 

bergeriui. kuris lankėsi sateli
tinėse valstybėse ir paskui ra
šė savo straipsnius, vienas lie
tuvis žurnalistas parašė la|š- - 
ką, teiraudamasis, ar jis ne
nuvyktų ir į Baltijos yatety-

Bent prieš rinkimus ne
“Die Tat” kalba, kad Angli

jos Edenas norėtų dabar vai
dinti “maklerį” tarp Amerikos 
ir Sovietų., Jis mielai tam rei
kalui važiuos ir j Maskvą; Tai
kos apaštalų skaičius padidė
tų. Tačiau jam gali sugadinti 
viską Eisenhoweris, jeigu jis 
pasikviestų abudu Sovietų 
bosus į Washingtoną. Bet rin
kimų metais tatai dar var
giai įmanoma. “Amerikoje gy
vena perdaug lenkų, lietuvių, 
čekų, vengru ir kita rytų eu
ropiečių, ir jie tikriausiai tai 
palaikytų blogu ženklu. Tokią 
dovaną.. Eisenhoweris savo

Naujausia sovietinė sensa
cija —- gegužės 14 Maskva pa
skelbė, kad savo kariuomenę 
tamsinsianti 1,200,000 žmo
nių. Būsiančios paleistos 63 . 
divizijos, 3 aviacijos divizijos, 
taip pat 375 karo laivai bū
sią išimti iš apyvartos; eilė 
karo mokyklų uždaryta. Iš 
rytų Vokietijos išimta taip pat 
30,000.

Maskva savo žinią baigė pa
reiškimu, kad dabar kitos vy
riausybės turėtų pasekti jos 
pavyzdžiu.

ŽINIA NENUSTEBINO
Jos buvo laukiama, nes jau 

Londone nusiginklavimo kon
ferencijoje Maskvos atstovas 
buvo pareiškęs, kad, nelauk
dami bendro nusiginklavimo, 
Sovietai pirmieji nusiginkluo
sią. Dabar tą žinią palankiai 
priėmė Paryžius ir Londonas. 
Sakė, kad tai prisidės prie 
bendro atslūgimo. Valst. sekr. 
Dulles paaiškino, kad kariuo
menės sumažinimo paskelbi
mas tereiškia, kad Sovietam 
reikalinga darbo jėga iš ka
riuomenės permesti Į pramo
nę ir žemės ūkį. Jie turi pra
monėje prisivyti Vakarus. So
vietai kaip tik nieko nekalba 
apie ginklavimosi pramonės 
sumažinimą. Amerikai nėra 
jokio pagrindo mažinti savo 
Nusiginklavimą.

Kai tik buvo paskelbtas So-

sius parlamento atstovus, ĮpĮįg; 
rie buvo deportuoti į"SS3Ac^ 
prieš išdrįsdama pristatyti 
švedu visuomenei estų : ir 
viu komunistus”. i~.

Eugen Varga, vengriško ki
limo Sovietų ekonomistas vėl 
prašneko, kad kapitalistinį 
pasau’į dešimties metų eigo
je ištiks didžiulė ekonominė 
krizė. Ji būsianti panaši į tą; 
kuri buvo dešimt metų prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Kapi
talizmas neišvengiamai artė
jąs į šią krizę.

Tokius pranašavimus skel
bia dabar Varga “Komuniste”, 
komunistų partijos organe. 
Kai 1946 Varga savo knygoje 
“Kapitalistinio ūkio pasikeiti
mai” skelbė, kad po karo va
karų ūkis pergyvens ekspan
siją, tai ji ištiko Stalino nema
lonė, nes kapitalistinio ūkio 
krizę jis buvo atidėjęs dešim
čiai metų. Dabar jis vėl žino, 
kad galima su savo idėjom ro- 
dvtis. Ypačiai, kad tos idėjos

Protestai dėl Balti- 
jos krašty Švedijoj J

■ . * ■■ W

Maskva skverbiasi į Švediją. 
Vyriausios tarybos delegacija, 
vadovaujama Volkovo, atvyko 
į Stockholmą. šioje delegaci- 
joje yra ir tarybos atstovai iš < 
komunistinių Estijos bei Lat- 
vijos, “švedų visuomenėje 
la stipri opozicija prieš tc^dą 
delegaciją — rašo “Die Tilt”.

bis pagerinimas leidžia jiem dabar tiks įrodyti,-jog-vafcarų—“Yra numatyti protesto sąif; ? 
apsieiti su mažesniu vyrų kie- ūkį nuo artėjančios krizės gali rinkimai, kuriuose bus režka- 
kiu ir kovingumo nesusilpnin- išgelbėti tik suintensyvinta laujama iš Sovietų vyriausy?
ti. prekyba su Sovietais ir jų sa- bės, kad pirma paleistų Į

telitais vę Estijos ir Latvijos tikruo-

“N. Y. Times” eilėje straips- “N. Y. Times“ plėtoja toliau 
nių advokatauja “naujai” A- satelitų “titoistinimo” politiką 
menkos politikai dėl rytų Eu
ropos. Tos naujos politikos 
skelbėjai yra Sulzbergeris ir 
buvęs ambasadorius Kenna- 
nas. Juodu vienas antrą papil
dė. Sulzbergeris pasiūlė “siek
ti satelituose titoizmo”, t.y. 
pripažinti satelituose komu
nistinius režimus ir laukti, 
kad jie toltų nuo Maskvos 
kaip Jugoslavija. Kennanas 
dar papildė, kad Amerika da
ro klaidą, palaikydama pa
vergtųjų viltis, jog sugrįš ka
da nors tokia padėtis, kaip 
buvo prieš 15—20 metų.

Kai priešingų titoizmui pa
stabų pasiuntė gen. kon. J. 
Budrys, laikraštis jų nedėjo. 
Laikraščio linijai jos netiko. 
Priešingai Sulzbergeris toliau 
savo titoizmo teoriją plėtoja 
naujais siūlymais.

Vėl laukia krizės 
Vakaruose

vietuose ar jų satelituose. 
Klausimas bus svarstomas 
tarptautinėje darbo organiza
cijoje Ženevoje birželio mėn.

Prie tos Reuterio žinios vie
nas šveicarų dienraštis pride
da pastabą: “Amerikos vy
riausybės pastangos gaila yra 
tik dvidešimčia metų pavėlin
tos. Jos reiškiasi dabar, kada 
Sovietai jau rengiasi priver
čiamojo darbo lagerio panai
kinti”.
Iš kairus nusiginkluota, iš da- 

šlnės apsiginkluoja
Prancūzijos socialistinės vy

riausybės užsienių reikalų mi
nisteris pasisakė griežtai už 
nusiginklavimą. Smerkė Ame
rikos politiką, kuri grasino už
puolikui karo represijom. Bet 
tos pačios Prancūzijos spau
da pranešė, kad viena tik die
na Alžire buvo nužudyta 1000 
sukilėlių, Prancūzija mobili
zuoja atsarginius ir siunčia 
juos į Alžirą. Karas yra bai
sus daiktas prieš komunistus, 
bet karas prieš alžiriečius yra 
šventas. Ir jį vykdo Nato ka
riuomenė.
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NEŽINO PATYS, KO NORI

LAISVĖS VARPAS

SPAUDA

NAUJI MODELIAI

teisės; jie, dabar te 
ar Vokietija sutiks 
viza įvažiuoti i Vo-

Berlyne du rusai, kurie bu
vo pareiškę norą grįžti į Rusi
ją ir jau gavo sovietinius pa
sus, staiga prisistatę vakarų 
Berlyne viename tremtinių ko
mitete. Esą, jie pamatę, kaip 
atrodo gyvenimas rytų Berly 
ne, ir savo nuomonę pakeitę — 
grįžti nenori. Bet šaukštai jau 
popiet. Jie buvo priėmę Sovie
tų pasus ir atsisakę “asmens be 
pilietybės” 
gali laukti, 
jiem duoti 
kietiją.

teisė už akių. Skyrė jam baus
mę už politinę žmogžudystę. 
Pagal Italijos įstatymus, jeigu 
bausmę būtų skyrę už žmog
žudystę apskritaų tai būtų Vel
niui tekęs kalėjimas ūri gyvos 
gaivos, o už politinę žmogžu
dystę tik 19 ~

Tekis’ yrą tas raudonasis 
Velnias žmogžudys. Jis yra 
tinkamas į Chruščiovo vietinin
kus, sakysim, Italijoje, vietoj 
Togliatti, kuris yra Stalino 
garbintojas. M.

KNTGHTS OF L1THUANLA WLOA 
BRADDOCK, PA.

KONKURUOS MASKVA 
AUTOMOBILIUS

Politiškai kalbant, — sako 
LauTi-nce. — demokratų par
tija, jc»gu ji prisiims tokius 
tfr, Keanano patarimus, gali 
būli'pari. uošus prarasti lenkų, 
čekų, vengrų, lietuvių, estų,

Atstovas: S. GrabHauskas.
5 Thomas Park, So. Boston. Mass. 

Tel.: AN 8-5467
Clivelindo atstovas

A. Johansonas—7616 Decker Av 
UT 1-3465 

Reikalingi atstovai visuose didesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

»» .sa^ojol.parlT^^ __- ja suimti ir tardyti. Bet bi^o jau
per vėlu. ■:....

Eltos Informacijos skelbia 
papildomą sąrašą lietuvių, ku
rie yra laikomi Sibire. Apie 
juos patirta iš sugrįžusių iš 
Sibiro.

Arminas, buvęs apeliacinių 
rūmų prokuroras, Gcrasunavi- 
čius, kunigas. Gylys, teisinin
kas, Jančiauskas, kunigas, 
Petras Laurinaitis, iš Rasei
nių, Nosevičius (ar Nacevi- 
čius?>, Juozas Poškus, iš Pla
telių, Aleksandras Ruginis, iš 
Platelių, Alfonsas Svarinskas, 
Eduardas Viskanta, iš Kauno. 
Zdrazdys, kunigas.

• Žinias, kad vysk. Matu
lionis laikomas invalidų na
muose Mordcvos rajone, tarp 
Maskvos ir Pemzos, patvirtino 
ir kiti grįžusieji Jis yra 83 
metų amžiaus. Buvo pervary
tas per Oršos, Vladimiro ir 
kitus kalėjimus.
• Patvirtino taip pat, kad 

prof. kan. F. Kemėšis mirė 
1954 m. sausio 21 Krasno
jarsko krašte, Marijinsko ra
jone.

• Inž. K. Šakenis, buv. švie
timo ministeids, ątsėdėjęs 10 
metų buvo "laisvai įkurdin
tas” Krasnojarsko krašte. 
Anksčiau buvo laikytas An-

g^jDaetų. jau nuo anksčiau &■ Pakasė šalia kelio, paėmė Netrukus karinė misija buvo 
gRuas dabitą, kuris 1945 buvo popierius ir pinigus ir perda- sutikviduota vokiečių- Buvo 
SĮgmĮc reikalų ministeri^ dr vėjuos Moranino. Moranino 
ĮĮįgligflė 2,000 "savo politinių kiekvienam iš žudiku davė po

priešininkų. Dabar tokį pakelia 300 lyrų (tada po 3 dol.)
Chruščiovo tarnybą. •

• Tokias tarnybos laukia ir 
kitas galvažudys. Jį prieš porą 
savaičių Italijos teismas Flo- 

i rencijoje nuteisė 10 metų už 
įį septynių žmonių nužudymą. 
' ,Tai‘Francesco Moranino.

j Istorija su juo prasidėjo ka- 
Į ro metu, kai Moranino buvo 

tik "24 metų. Jis buvo tada Ita- 
fijO8‘ šiaurėje raudonųjų parti- 

^ zanų vadas.
./ Jis buvo geras girtuoklis, 
■į geras komunistas ir pasivadi-

nęsGemtsto — Velnias.
Toje šiaurės Italijos teritori- 

fetjojė,’ kur veikė Moranino rau
donieji, pasirodė kita maža 

. partizanų grupė — Strassera 
> ir jo keturi draugai. Strassera 

buvo žinomas kovotojas prieš 
i fašžžmą ir patriotas. Jis, prasi- 
į veržęs i vokiečių laikomą teri

toriją, 1942 per radiją iš Ge
nujos pranešinėjo žinias vaka- 
rimam sąjungininkam apie vo
kiečių kariuomenės judėjimą. 
Tačiau gestapas susekė, pačiu
po jo siųstuvą, bet jam pa
čiam pasisekė pabėgti i kalnus. 
Su draugais jis mėgino pasiek
ti Šveicariją. Sumezgęs ryši su 
Moranino, prašė jo pagalbos 
pereiti Į Šveicarijos pusę. Lai-

garlage. Paleistas — netrukus 
ir mirė.

• M. Ilgūnas, laikraštinin
kas, dirbęs “Lietuvos Aide”, 
buvo suimtas Kaune ir nuteis
tas 10 metų. 1953 dirbo Tai- 
šeto - Brastko rajone stovyk
los buhalteriu. Po amnestijos 
1955 paleistas ir apgyvendin
tas Sibire.

• Prof. J. Tonkūnas, buvęs 
švietimo ministeris, buvo grą
žintas į Lietuvą ir dirba arti
mą savo specialybei, agrono
mijai, darbą.

Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA, 1554) kylocycles 
KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

• Tibete sukilimas prieš ko
munistini režimą eina jau 11 
savaičių. Prasidėjęs dabar ten 
badas.

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

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

Populiarusis kovotojas prieš 
koitiUnizmą publicistas D. 
Lawrence (NYKT) rašo, kad 
demokratai suskilę savo pažiū
rose dėl Amerikos užsienių po
litikos. Viena jų grupė vėl 
skelbia appeasmento politiką. 
Tai ’artimieji Adlai Stevenso- 
no patarėjai. Ypačiai George 
Kennanas. buvęs Amerikos at
stovas Maskvoje, kurio nau
jausias pažiūras pereitame 
Darbininko nr. buvom atpa
sakoję.

Lawrence aiškina, kad Ken- 
naiitf siūlymai
“yra’ kaip tik tai, ko labiau- 
sfari" bijojo pabėgėliai iš ana
pus -geležinės uždangos kraš
tų, būtent, kad Amerikos už- 
sfenių politikos meisteriai gali 
priimti status quo rytų Euro
poje’’.

Kennanas kaip tik siūlo pri- 
Snti'Scvietų visus užgrobimus 
rylų-Europoje, pripažinti ko- 
fūunistinius režimus ir laukti. 
Laukti, kad pačiuose kraštuo
se eis raida gauti daugiau sa
varankiškumo vidaus reika- 
luosČ. Bet anie nepriklauso
mybės atstatymą nereikia gal- 
voti“ir nereikia, kad Amerika 
duotų tiem kraštam kokių vil
čių ai padrąsinimo.

La’ATcnce mano, kad 
tokia pažiūra reikštų Ameri
kos Kkihningą atsisakymą 
nuo "moralinės paramos, kurią 
ji teikia tautom anapus gele
žinėm uždangos, sickiančiom 
atgarmi savo nrpriklausomy-

kusiu Titu viešbutyje “Hotel 
Matignon”, juos išprašė iš 
tam reikalui įprastinės salės, 
nes jos langai išėjo į kiemą. 
Ką gali žinoti, kas iš kiemo 
pusės gali nutikti. Sugrūdo 
juos į-užpakalinį kambarį ir 
visą valandą laikė, nerbdyda- 
mi nei Tito, bet ir neleisdami 
ir nė vienam išeiti. Tik paskui 
parodė trumpam laikui Tito, 
ir vėl nuleido už jo “geležinę 
uždangą”. O kai įvykius gat
vėje norėjo nufotografuoti di
džiausio prancūzų laikraščio 
korespondentas, policininkas 
atėmė iš jo foto aparatą ir čia 
pat savo kojom jį sutraiškino. 
Keičiasi ir spaudos laisvė, tik 
policija nesikeičia. Juo labiau 
laikai stiprina “socialistinę 
santvarką”, juo labiau stiprė
ja ir policija.

Demokratai gali būti pasiruo
šę prarasti lenkų, čekų, ven
grų, lietuvių, latvių ir bulga
ru teisus.

Laikai pasikeitė, ir nebeliko 
Prancūzijos, kuri skelbė revo
liuciją prieš despotus vardan 
žmogaus laisvės... Tito atva
žiavimo proga Paryžiuje esan
tieji jugoslavai emigrantai pa
rašė prezidentui Coty prašy-

MASKVA SUSIJAUDINO DĖL 
TEISYBĖS

Maskvos “Pravda” iškoliojo 
gen. Gruentherį, Nato kariuo
menės vadą ,kuris buvo tvirti
nęs, kad nebūtų išmintinga, jei 
Vokietija nesuorganizuotų 500, 
000 kariuomenės, nes Sovietų 
Sąjunga savo ginklavimąsi stip
rina. Maskvos laikraštis išvadi
no generolą “pakvaišusiu pa 
gyrų puodu”, kad jis nepaste
bįs Sovietų Sąjungos nusigink
lavimo . ir taikingumo. Girdi, 
net toks Sovietų nedraugas 
Churchillis pastebėjo gerėjan- 
čią tarptautinę padėtį. Po to
kio taikingumo staiga. laikraš
tis pradėjo grasinti ,kad Sovie
tai gali pasiekti su bombom 
bet kurią pasaulio vietą.

Tais pasikoliojimais Maskva 
parodė, kad generolas buvo pa
taikęs į tikrąją ir dėl to skau 
džiausią vietą Sovietam.

mą, kad užtartų prieš Titą ir 
paskatintų jį paleisti suim
tuosius 230,000 serbų, kroa
tų, slovėnų, paleisti kardinolą 
Stepinec. Vietoj prezidento at- 

Pasitaikė taip, kad jo sakymo susilaukė policijos žy
gių — 80 jugoslavų emigrantų 
iš to paties viešbutėlio, kuria
me kitados gyveno Broz-Titas, 
buvo paimti ir išvežti į Korsi
kos salą. Tam laikui, kol vie
šės Paryžiuje Titas. O kiti visi 
jugoslavai turėjo kasdien po 
du kartu eiti į policiją regist
ruotis.... Policija nepasikeitė.

Laikai pasikeitė, ir Prancū
zų revoliucijos išaukštinta 
spaudos laisvė virto dabar še
šėliu... Kai spaudos atstovai 
norėjo pasikalbėjimo su atvy-

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

ossąjun- 
gipklus.

, atstatęs 
pinkais, rib neliečiamybė Suimti 
tį.Mora- ndtmvo galima.' 

jam sukliudyti. “ Tač^u nužudytu 
oras Šveicarijos tyrinėjo tatiaa.
įo pasiuntė -kitus ir su sąjungininkų karine mi- 
kidnus. -sųa . - jSs - *^ėsi komunistiškai.

anglų ar 
mašinos 

dol. Mat, 
apie 2000 

dol. muito. Rusai ir benzino 
ekonomiją žada — jų “Mosk- 
vič” vienu galonu padalysiąs 
30 mylių.

- Du iš nužudytųjų partizanų 
paliko savo šeimas. Per kelias 
savaites nesulaukusios naujie
nų iš savo vyrų, abidvi mote
rys kreipėsi į Moranino štabą. 
Ten jom paaiškino, kad jų vy
ram kelionė pasisekus ir, kai 
bus naujų žinių, jas pašauksią. 
Po kelių dienų du Moranino 
partizanai pranešė moterim, 
kad Moranino nori jas matyti. 
Moterys išsiskubino.

Pakeliui prie kaninių Mora
nino partizanai iš revolverių 
jas nušovė ir kapinių sargui 

.liepė tuoiau pakasti. ;
Kaip paskiau sargas liudijo, 

jie džiaugėsi, kad sninga ir bus 
lengva užslėpti kraujo pėdsa
kus.

Taip septyni žmonės dingo 
nuo komunisto Moranino—Vel
nio rankos. Tuo tarpu karas 
baigėsi, ir pradėta nuopelnais 
dalytis.

Velnias Moranino buvo pa
gerbtas kaip didvyris ir išrink
tas j tsutos atstovus parlamen
te. De Gasperi 1947 ii padarė 
savo vyriausybėje dar ir vice- 
ministeriu.

Tais pačiais 1947 kalnuose 
prie Šveicarijos sienos buvo 
pastebėti penki lavonai. Mora-

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

Prieš pat karą Paryžiuje 
vadinamam lotynų kvartale 
nedideliame viešbutyje gyveno 
toks Josit Broz ir verbavo sa
vanorius į Ispanijos pilietinį 
karą.
buvimo metu atvyko į Pary
žių Anglijos karalius ir kara
lienė . Policija čiupo visus Įta
riamuosius, bijodama, kad jie 
atentato prieš karališkąją po
rą nesiimtų. Ir Josif Broz išsi
gelbėjo tik tuo, kad negrįžo į 
savo viešbutį.

Laikas pasikeitė, ir dabar 
tas buvęs Josif Broz atvyko į 
Paryžių iš naujo.. Atvyko pa
sikeitęs, ne tik pasivadinęs 
Tito vardu. Paryžiuje dabar 
bijojo ne jo atentato, bet jis 
atentato bijojo. Ūž tat niekam 
neskelbė, kada ir kaip jis at
vyks. O kai atvyko, tai polici
jos apie jo automobilį buvo 
daugiau negu žiūrovų publi
kos. Net ir ant aplinkinių sto
gų buvo sukelti ^uniformuoti 
ugniagesiai, kadis ten nenu
kristų kokia bomba į “liaudies 
demokratijos” atstovą... Poli
cija nepasikeitė. Ji budi val
dovų sargyboje. Nesvarbu, ar 
tai budelis, bet svarbu, ar val
dovas.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHlL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite 
nors pasveikinti ar pranešti tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIZIUl — Uthoanian Radio Ilour. 50 Cot- 
tajte SL. Norwood. Mass. Skyriai: Lithuonian Fumiturc to. — A ir 
O. Ivaškai, 328 W. Bro»dway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broa<hvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas DaukantasMarket. 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOnrood 7-1440; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-19IA; Kirkiami 7-8533.

bulgarų baisus to- 
'• tirštai gyvenamuo
se kaip New Yorkas.

Clevelandas ir kt., 
stipri simpatija ko
ri iktatūros paverg

tiem kraštam.
Kennanas siūlo appeasmen

to politiką ir Vokietijos reika
lu — neri ją paversti “neut
raliu veiksniu”, kuris švelnin
tų santykius tarp rytų ir va- 
kr'u. To kaip tik siekia ir 
Mn.-r.va, bet tara priešinga 
pt.ti vakarų Vokietija, kuri

IR JAMįEAI PASAKOJA 
APIE jBRV'UVnJS SIBIRE
Japop4 &ro belais viai, ku

rieanksčiau buvo paleisti, yia 
parvežę ajae ten sutik
tus tietuviua. Vienas pasako
jo taip: ' -

“Sutikau lietuviųJVorku oje, 
Intoje... Stovyklčje buYo jų po 
2000 — 3000. Visi jie yra iš
tremti, nubausti po... 5, 10, 15, 
20, 25 anetus,.. Visi jie turi 
sunkiai dirbti anglių kasyk
lose, prię akmenų skaldymo, 
cemento gamyklose, be tinka
mo apdaro bei priemonių ap
sisaugoti nuo dulkių... Gyvena 
blakių apsėstuose barakuose... 
Duona tiek prasta, jog rie vi
sada įmanoma valgyti... Mir
tingumas yra dide.is... Mums 
išvykstant pabaltiečių nuotai
kos kilto, nes jie nemato vil
ties grįžti namo... Beviltišku
mas ir Lietuvoje... Aš prašau 
jus daryti visa, kad būtų ga
lima palengvinti jūsų tautie
čių likimą”.

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima Eu
ropą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

Sovietų artimasis uždavi
nys prasimušti į pietų Ameri
ką ir ten konkuruoti su Vaka
rais. Argentinoje pirmiausia 
rengiasi eksportuoti savo au
tomobilius. Sovietų “Moskvič” 
keturių cilinderių ten kaštuos 
3,800 dol., o italų, 
vokiečių mažosios 
kaštuoja po 4,900 
Argentina krauja

KAM PALEIDO 
ARKIVYSKUPĄ

Vengrijos kom. valdžia pa
skelbė padariusi malonę ir pa
leidusi iš kalėjimo arkiv. Jo- 
seph Groesz, kuris 1951 buvo 
nuteistas 15 metų. Valdžia pa
skelbė, kad jis galįs valdyti 
Vengrijos katalikų bažnyčią. 
Tačiau Romos akyse Vengrijos 
katalikų bažnyčios galva yra 
kardinolas Mindszenty, kuriam 
komunistai neleidžia eiti parei
gų. Atrodo, kad komunistai 
nori sukurstyti Groesz pripa 
žinti valdžios patvarkymą baž
nyčios reikalam:

IMPER IAL
radijo aparatų. Drau
ge patefonas ir baras. 
Visos bangos. Nepa
prastai gražūs.

nori laikytis su vakarais. Law- 
rer.ee daro vėl išvadą:
jei Stevensonas priims tokius 
patarimus, tai jie neteks bal
sų tų amerikiečių, kurie neno
ri matyti, kad jų artimi žmo
nės Vokietijoje būtų palikti 
patys vieni kovai prieš sovie
tinius agresorius.

Kas belieka pridėti prie 
Lawrence išvadų? Nebent tiek, 
kad lietuviai, lenkai ir kitų 
tautybių žmonės, kurie veikia 
demokratų ar respublikonų 
partijoje, pakeltų taip pat bal
są prieš tokį planuojamą iš
davimą.



J.. Matulionis, Vliko pirmi-

kertiiu&akmuo pasaulio taik

rimųNevrarko ir

paties Hartfordoir artimųjų 
apylinkių. Suvažiavimas pra-

SUMCRtPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

■rooMyn, N. Y. 
H«tf yaar — 
ForMs» --į—--w

BrooJdyn. N. YL
X. slso 

SE50
nuotaikoje.
; IŠKHJmfGAS- v-?- - - v - j (jteveianne - taryboje st&i-
pradėtas pietumis, kuriuose tartą, kad Altas rūpinasi prili- 
dalyvavo Connecticui valsty- tmiais rpikalais ir Vasario 16 
bės kontrolierius Fred R. Zel- Birželio 14-15 minėjimais:

Sekminės nėra eilinė Kata
likų Bažnyčios šventė. Ji ri
kiuojasi į Kalėdas ir Velykas, 
o bažnytiniuose metuose pra
deda ilgiausį laikotarpį, trun
kantį iki advento. Greta pri
simenamo Kristaus atėjūno ir 
Jo prisikėlimo liturgijoje stip-

stingančiai žemei j 
džiaugsmu. Kristausmirtis ir

hmko lietuvių kalbąs pamo- .
kas, ui kūnas tik kokie 75 , Ug6Uau sustojęs fe VUįęo,..i 

darbais. Baigdamas ragino 
įsijungti į politinę kovą 
Lietuvos laisvę. Ji privaloma ; 
kiekvienam lietuviui ir kiefc- 
vienai lietuviškajai organizą--- ; 
cijai. ..

PADĖKOS IR NUTARIMAI -
Suvažiavimo pirmininkas , 

dr. M. Devenis padėkojo .Vi--"; 
šiem kalbėjusiem svečiam ir 
pranešėjam. Nutarimuose iš-*' 
reikšta padėka asmenim ir - 
organizacijom, kurios stengia- 
si jungtis į kultūrinį lieturių - 
darbą ir saugoti lietuvybę: ’

1. Jaunimo stovyklų organi
zatoriam: Nekalto Prasidėji
mo seserim, pranciškonam, 
jėzuitam, ateitininkam, skau
tam ir studentų vadovybei;

2. Parapijų klebonam, ku- ... 
rie remia šešt. mokyklas, litu
anistinių dalykų dėstymą, 
tautinį auklėjimą parapijos 
mokyklose; visom seserim mo
kytojom, dėstančiom lituanis
tinius dalykus;' Lietuvaičių 
Seserų Institutui, susirūpinu
siam lietuviškuoju jaunimo . 
ugdymu; šešt. mokyklų mo
kytojam, besiaukojantiem lie
tuviškam darbui.

3. Lietuvių kultūros bei me- . 
no ugdytojam: choram, dra- . 
mos mėgėjų būreliam, rašyto- . 
jam, muzikam, menininkam, 
teatralam ir 1.1.

4. Lietuviškajai spaudai, re
miančiai LB siekimus.

5. LB Tarybos nariams, >
Centro Valdybai, apygardų ir •• 
apylinkių valdybom, atsidė- • 
jus dirbantiem LB crganizaci- ■ 
nį darbą. • ..

Suvažiavimas ragino visas 
apygardų ir apylinkių valdy
bas atidžiai sekti centrinių - 
įstaigų nurodymus, rūpestin
giau rinkti solidarumo mokes
ti ir sąžiningai atsiskaityti su 
Centro Valdyba; apgailestavo, .. 
kad kai kurie Tarybos nariai -. 
per mažai domisi LB veikla. ..

Visus JAV lietuvius ragino • 
rašyti laiškus kongresmanam 
bei senatoriam, kad Kersteno . 
rezoliucija būtų Kongreso ap- .. 
svarstyta ir perduota Jungti
nėm Tautom.

Suvažiavimas išreiškė pa- •• 
geidavimą, kad. Pasaulio Lie
tuvių Kongresas būtų sušauk- . 
tas kaip galima greičiau.

Pr. z.

ir Pr. gūtik kartą į metus ir lauky

CENTRO VALDYBOS 
DARBAI

St. Barzduko, LB CV pfrmi- 
_ . „linko pranešimas išsamiai
Vliku viaaas ^įtrą ^^mti,apibūdino 8 mėnesių Centro 

Valdybėsy^kią.LPer tą trum-

veikimo programa ir atlikta 
nemažai svaraus darbo. Gali
ma buvo daugiau kas pada
ryti, jei nebūtų stigę finansų;nuaidi preL J. Ambotas, įžangos žodį rūpinasi kultūriniais reika- 

lais, remia Pasaulio Lietuvių 
Archyvą Chicagoje, A. Ružan- 
covo leidžiamąją “Knygų Len
tyną” (lietuvių bibliografijos 
biuletenį) ir pati sau renka 
solidarumo mokestį.

Apygardų atstovų praneši
mai parodė, kad daug kur lie
tuvių kolonijose LB apylinkės 
dar neįsteigtos, o veikiančios 
nėra kaip reikia stiprios. Kliū
čių sutinkama net iš įtakingų 
lietuvių visuomenės žmonių; 
jie neparodo pakankamo su
pratimo bendro lietuviškojo 
darbo, kurio bendruomenė šie- - išplėsti į lietuvių liaudies dai- 
kia. LB Tarybos nariai prašyti nas ir meną, švietimo reika- 
rinktis posėdžio dažniau, ne- lais besirūpinant patirta, kad

proc. mokytojų gauną šiokį 
tokį atlyginimą. Bet žinios ne
visai pilnos, nes į užklausimus 
teatsakė vos 20 apylinkių. Su
daryta švietimo Taryba (4 se
serų kongregacijų viršininkės, 
4 mokytojų s-gos atstovai ir 
1 LB CV- narys) ir-Kultūros 
Fondo Taryba, šią vasarą 
Chicagoje rengiamas lietuvių 
kultūrinis kongresas, o rudenį 
Kanadoje (Windsore) JAV ir

bariai ir nedaugelio mokamas.. Kanados lietuvių susiartinimo 
Vis dėlto CV nariai važinėja 
po apylinkes ir apygardas, lei
džiamas žinių biuletenis, iš
siuntinėta 10 -aplinkraščių. 
Vieni lietuvių laikraščiai pa
lankiai skelbia LB žinias, kiti 
laikosi nuošaliai, dar kiti ran
da reikalo kovoti su LB veik
la. Centro Valdybai taip pat 
rūpi informacija anglų kalba 
lietuvių kultūriniais klausi
mais. Tam tikslui remiamas 
studentų leidžiamas “Litua- 
nus”. Norima ta informacija

šventė. Pasaulio lietuvių kon
gresas numatomas sušaukti 
New Yorke 1958 m.

J. Šlepetys, LB Tarybos pir
mininkas, nupasakojo Cleve- 
lande įvykusio antrojo Tary
bos posėdžio svarstytus klau
simus ir nutarimus.

LAISVINIMO KOVOJE
Sekmadienį, birželio 6, šv. 

Trejybės bažnyčioje buvo su
važiavimo dalyvių pamaldos. 
Mišias aukojo vienuolis sale
zietis kun. Urbaitis, buvęs Ki
nijoje misionierium. Pamokslą 
pasakė kun. St. Yla.

teikia, o prisikėlimas iš mirų- Lietuvos praeitį adv. L Ma
riųjų nevisiem mirsiantiem zots-Mašiotas.

PreL J. Bailumas padarė iš
samų pranešimą apie Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Jo žo
džiu, apie pusė lietuvių pri- 

vklauso savo parapijom, 30 
proc. nelanko jokių bažnyčių. 
LB turi stengtis apimti ir tuos 
lietuvius, kurie nepriklauso 
nei parapijai, nei lietuvių or
ganizacijai. Su lietuvių para
pijom, kurios saugo lietuvybę? 
LB pareiga artimai bendrau
ti, remti mokyklų bibliotekas 
lietuviškom knygom, padėti 
seserim ruošti lietuviškus pa
rengimus, skatinti lietuvius 
leisti vaikus į lietuvių parapi
nes mokyklas; taip pat ben
dradarbiauti su visomis orga
nizacijomis, kurios rūpinasi 
lietuvybę išlaikyti.

Fred. R. Zeller savo žodyje 
pasidžiaugė turėjęs progos su
sipažinti su garbinga lietuviu 
tautos praeitimi ir pabrėžė, 
kad Lietuvos laisvės gražini
mas esąs kertinis akmuo pa
saulio taikai.

Thnmas S. Dodd ragino vi
sus lietuvius rašyti laiškus 
kongresmanam ir senatoriam, 
kad bū*ų vykdorras jo pasiū
lymas privesti iki pabaigos 
Kersteno rezoliuciją, būtent, 
perteikti ją Jungtinėm Tau
tom, kuries turėtų pasmerkti 
Lietuvos ir kitų kraštų okupa
ciją.
APYGARDOS PRANEŠIMAI

Darbo posėdį po pietų pra
dėjo Hartfordo apygardos 
pirm. dr. M. Devenis. Prezi
diumą sudarė LB Tarybos 
pirm. J. Šlepetys, dr. M. De
venis, K. Cikotas, V. Dilis ir 
V. Mačys, sekretoriatą — A. 
Saulaitis ir M. Petrauskas, 
mandatų komisiją — V. Ne
nortas, B. Gražulis, M. Raz- 
gaitis, ir J. Prapuolenis, nuta-

priimtinas kaip paguoda ir 
amžinas gyvenimas.

žmogus nori gyventi dabar 
ir gyventi taip, tartum jis ne
būtų po mirties plasnojimu 
viršum jo laikinės buities. Del 
to šventėmis tik laikinai pasi
džiaugęs, vėl grimsta į pilkąjį 
savo gyvenimą. Ką jam gali 
duoti Sekminės — tos grynos 
dvasios šventės, kai jo paties 
dvasia ieško užkibti už ap
čiuopiamo ir tvirto daikto sa
vo gyvybei išlaikyti?

Tuo tarpu Sekminės prime-

atėjimas. Pirmosios dvi šven
tės su kalėdinio džiaugsmo 
žėrėjimu ir velykinių varpų 
skambesiu greičiau praeina; 
Sekminės su dvasinės kaitros 
liepsnomis ilgiausiai užtrun
ka. Bet ir mažiausiai pastebi
mos.

Kai saulė su pavasariu ima 
vis labiau švisti, ir šildyti, 
mums rodosi tai suprantama 
ir paprasta, kad jos tartum
nematome. Dar senieji rome- na žmonėm Ramintoją, kuris 
nai taikliai pastebėdavo: kas jiems duotas kaip tiktai tam 
po akimis padėta, tai sunkiau pilkam gyvenimui sustiprinti 
įžiūrima, f _ _
tiktai tada, kai ii užtruktų ii- _ 
giau negu naktį, kai tamsa jo stiprybė yra dvasioje, 
mus apglėbtų kokiam pusine- ” 
čiui, it šiaurės kraštuose. Ten 
saulės patekėjimo laukiama 
su didžiu ilgesiu ir jai prade
dant horizonte kilti džiūgau
jama: Saulė jau grįžta!

Saulės pasigestame ir nuskaidrinti. Žmogus kar
tais gerai nenuvokia, kad vi-

Kai iisai savo gyvenimą nu- 
dvasina, palūžta ir blaškosi, 
ieškodamas tai nelemčiai vi
sokiausių priežasčių, o vieno 
dalyko jam tereikia — šven
tosios Dvasios atėjimo, štai 
kodėl ir Katalikų Bažnvčios 

Klevai liturgijoje Sekminės pradeda 
gnžta i mus Sekmmes.su tos bažnytiniu metu

laikotarpį: jis tartum ženkli
na žmogaus gyvenimą, kuris 
tarp jaunų dienu nerūpestin
go krykštavimo ir tykojančios 
mirties ilgiausiai trunka. 
Žmogaus gyvenimui reikia 
Gyvosios Dvasios, kad suram- 
bėjimas neateitų anksčiau, 
negu surambės jo kaulai.

Šiais sunkiais laikais, kurie 
Ramintojo ir Taikintojo taip 
nenori priimti, mes Jo prašo- 

_ me: “Tiesink vingius mūsų
dienis. Suprasti tai nėra sun- takų... Siusk varguose poilsi... 
ku, jei ir aplenksime su Ka
lėdom sukibusi prekymetį.

Taip kiekvienais metais

viškuoju spindėjimu, ir laiko
mus ilgiausiai savo šviesoje ir 
šilimoje. Bet kodėl tai ma
žiausiai pastebima?

Sekminės, sakvtumei, yra 
nešventiška šventė. Ypač tai 
lengva pastebėti šiame kraš
te. Kalėdos nustelbia net ad
ventą, Velykos praeina su 
mažesniu džiūgavimu ir dė
mesiu, Sekminės išgyvenamos, 
kaip paprastas eilinis sekma-

Graudžiam verksme maldv- 
mą”. Ypačiai prašome apmal- 

Dieviškojo Kūdikio gimimas dvti vergijos dvasia, kuri di
džia tamsa yra apglėbusi Sek-skurdžiuose vystvkluose jau

dina ir surambėjusią širdį, o minių beržais padabintus Lie
jo atėjimas taikos ir ramybės tuvos vartus į laisvu. PAULIUS AUGIUS. Iliustracija Eglės, žalčių karalienės pasakai.

S------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------ra

Mirtis įkurdina Staliną
H------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S

Mirtis, kildama be sparnų 
oru, Staliną vedėsi paskui. Ve
dėsi jį vieną, be Berijos, be 
Malenkovo, ir net MVD jokia 
mašina nevažiavo priešaky. 
Nebuvo tai Stalinui įprasta 
kelionė. Jeigu jis suimtas, tai 
kodėl Mirtis eina priešaky, o 
jam liepė paskui sekti. Jeigu 
jis nesuimtas, tai galima ir 
derėtis. Ir Stalinas pamėgino 
sykį ir kitą užsiminti:

— Mano drauge, gydytojai 
man uždraudė ilgas keliones, 
mano širdis neatlaiko, o čia 
dar oru... Oru aš niekada ne
keliaudavau. Pagaliau neži
nau, nei kur tu vedi.

Mirtis nepratarė nė žodžio, 
nors jos žandikauliai vienas į 
kitą subarškėjo. Tik sugirgž
dėjo, lyg surūdijęs kalėjimo 
užraktas, besisukdama ant 
kaklo Mirties galva Sįalino 
link, ir iš jos akių Stalinas iš
skaitė:

— Tu mano didelis draugas 
ir bendradarbis ir mielai tave 
dar palikčiau. Bet tu žinai ge
riau, kas su draugais darosi; 
šiandien draugas, rytoj suki

jam sprandą. O jei rūpi, kur 
tave vedu, tai reikia kiekvie
ną grąžinti ten, iš kur jis pa
imtas. Tik pirma reikia spon- 
soriaus, kuris sutiks prisiimti 
ir garantuoti... Turim keliau
ti, iki jį surasim...

Kai ėmė švisti, Stalinas pra
dėjo įžiūrėti lyg kažkada ma
tytas vietas. Lyg rūstūs Gru
zijos kalnai. Lyg ėmė rodytis 
ženklai, kurie jam priminė Tif- 
lisą. Tikrai, tai griuvėsiai toj 
vietoj, kur buvo kitados jo 
jaunystės dienų seminarija, 
šalia griuvėsių lyg pažįsta
mas. “Rodyk popierius”, jau 
norėjo Stalinas sakyti, bet 
pravertos lūpos nutilo, kai jis 
nepažįstamąjį pažino. Ir se
niai matytas šventasis pirmas 
į Staliną prabilo:

— Krikštijau, vedžiau šven
tąją Rusiją į Dievą. Visų ne
spėjau. Jų tokia daugybė ir 
taip jie dauginasi. Prašiau 
Viešpatį, kad jis pakreiptų ta
vo kelius per seminariją man 
į talką. — šventatis pasakė ir 
klausiamai žiūrėjo. Stalinas 
dabar jau prisiminė ir jo var

dą. Tai buvo tas pats Vladi
miras, kurį Stalinas, dar jau
nas klierikas, matydavo baž
nyčioj ant sienos. Dabar jis 
išėjęs iš paveikslo ir sustojęs 
prie griuvėsių sunkiai laikė 
ant savo galvos šventojo aure
olę, o rankoj svėrė pažaliavu
sį ir prakiunisį bumbulą — 
buvusios valdžios ženklą.

Prisiminęs, kaip mokėjo vy
nioti apie pirštą vakarų diplo
matus, Stalinas pradėjo dairy
tis Krymo vyno butelio, kurį 
galėtų padovanoti Vladimirui 
ir laimėti jo pasitikėjimą. Bet 
susipratęs, kad čia ne Krem
lius, tuščiomis rankomis Sta
linas pradėjo:

— Tavo seminarijos, drau
ge šventasis, tai nebaigiau. 
Liaudies priešai ir reakcionie
riai mane išmetė. Bet ir gerai 
padarė. Su seminarija nebū
čiau tiek nuveikęs, kiek nu
veikiau be seminarijos.

— Ar daug žmonių atver- 
tei? — šventomis akimis žiū
rėjo Vladimiras.

— Aš tai atverčiau apie pu
sę miliardo... ar tu tiek atver- 
tei? — agresyviai šypsojosi 
Stalinas. Bet Vladimiras nesi
leido provokuojamas ir ramiai 
tęsė:

— Matai, tu sugriovei mano 
bažnytėlę, neturiu dabar nė 
aš prieglaudos ir reikia skursti 
griuvėsiuos. Tu sugriovei baž

nyčias ir vienuolynus ir visoj 
motinėlėj Rusijoj.

Nepatiko Stalinui toks ka
mantinėjimas, lyg jis būtų 
patekęs į MVD įstaigą. Bet 
pamatęs, kad kitų papildomų 
tardymo įrankių Vladimiras 
neturi, Stalinas nutarė drą
siai laikytis:

— Tai kam tos bažnyčios ir 
vienuolynai. Dievas dar geriau 
gyvena kiekvieno žmogaus 
varge ir drebėjime.

— Drebėjime? Teatleidžia 
Viešpats. Ir mano laikais bu
vo daug drebėjimo. Bet dėl 
to man ir nesisekė apašta
lauti. Neparodėm meilės ir 
laisvės, kad eitų kaip avinė
liai paskui piemenį. Ne tas bu
vo kelias.

— Ar svarbu, drauge Vladi
mirai, priemonės. Kiekvienas 
amžius ieško kitų, sėkminges
nių. Aš daugiau laimėjau bai
me, nei... — norėjo sakyti — 
tu, bet susigriebė ir tęsė, — 
nei kiti meile.

— Ne tą kelią Dievas mums 
paliko, — jau Stalino nebe
klausydamas kalbėjo šventa
sis. — Tu žudei Dievo tarnus, 
tu kovojai su Viešpaties var
du. Griovei jo pasaulį, — kal
bėjo Vladimiras pats sau, įsi
žiūrėjęs kažkur viršum Gru
zijos griuvėsių ir kalnų... Ne
patiko Stalinui, kad nekreipia

dėmesio į jį. Piktai pertraukė 
šventąjį:

— Tu gi, drauge šventasis, 
pats mokei mane, kad aš esu 
sutvertas į Dievo paveikslą ir 
panašumą. Jeigu tad jis ku
ria, tai kam stebiesi, kai aš 
kuriu. Jei jis nori būti garbi
namas, tai negaliu ko kito ir 
aš norėti. Tegul mane laiko ir 
dievu. Ne bažnyčiose kas sep
tinta diena savaitėje, bet kiek
vienoje darbo ir poilsio valan
doje, kiekvienas nervų virpė
jimas ir širdies plakimas te
atsiliepia: Stalinas, Stalinas. 
Nepatinka tau, kad mane my
li iš baimės. Bet negi visur tu
riu Dievą kopijuoti. Suradau, 
kad baime greičiau virsiu tarp 
jų dievu...

Sv. Vladimiras pamatė, kad 
Stalihas yra iš kito pasaulio, 
ne Viešpaties, ir sopamu bal
su nusprendė:

— Tu nepriklausai prie 
šventosios Rusijos ir mūsų 
tikrojo tikėjimo. Eik sau pas 
tuos, kurie tave laikys savuo
ju, — ir Vladimiras sulinko 
prie savo bažnytėlės griuvė
sių. vis tebelaikydamas ran
koje prakiurusį bumbulą. Tai 
reiškė: Vladimiro ir nekalbink 
būti sponsorium.

Kai Mirties vedamas kelia
vo toliau, Stalinas pakeliui 
priėmė jo garbei surengtą pa
radą. Pirmoj eilėj iš tamsos iš

sinėrė jo mielas draugas Troc
kis, savo rankose laikydamas 
plaktuku perskeltą galvą; 
vaizdą pakeitė Bucharinas, Zi- 
novjevas ir daugel kitų drau
gų išrikiuoti ir surišti, o juos 
draskė ir pasiutimo putomis 
taškė dresiruotas šuo su Vi
šinskio veidu; žygiavo vėl ko
lonos kryžių, nuo kurių kiek
vieno sklido dejavimai ir pra
keiksmai. Jų buvo tiek daug, 
kad Mirtis nebesulaukė galo. 
Stalinas nepatenkintas, kad 
jam neleido priimti viso para
do, netrukus išsinėrė iš visų 
šešėlių ir atsistojo prieš žmo
gų, kuris pirštu krapštinėjo 
barzdą, lyg ko ten ieškoda
mas.

Pralinksmėjo Stalino akys, 
ir pirmas pradėjo kalbą:

— Kad ir greičiau atėjau, 
nei norėjau, bet atėjau ne 
tuščiomis. Dar tik šimtas me
telių, kaip tu, mokytojau, pa
skelbei manifestą, o jau kiek 
plačiai aš įvykdžiau tavo 
mokslą ir proletariato revo
liuciją.

— Bet tu iškreipei mano 
mokslą, — piktai pasižiūrėjo 
tas, kuris buvo pavadintas 
mokytoju. — Aš skelbiau ko
vą kapitalizmui, darbo žmo
nių išnaudotojam, skelbiau 
darbo žmonių lygybę, o tu įve- 
dei rasinę neapykantą, tu net 
ėmei antisemitizmą vykdyti.

— Argi, mokytojau, ne tu -- 
skelbei luomų kovą? Ir ar ga
lėjo būti kitas luomas, kuris 
labiau išnaudojo darbo liaudį . 
ir kurio rankose telkėsi kapi-. 
talas? Ar tu norėjai, Jkad aš. ., 
jų gailėčiausi tik dėl to, kad >( 
jie buvo tavo tautiečiai? K,Ur. : 
gi principai, mokytojau?

— Taip, tu nieko nesigaįlė-. ..^ 
jai.

— Kas kovoje kito gailisi, 
pats savęs nesigaili ir žūsta.

— Bet aš skelbiau kovą ka
pitalizmui, kad darbo žmonės 
būtų išlaisvinti. O tu ką iš to > 
padarei?

— O kas tau sakė, kad pas 
mane darbo žmonėms negera? .. 
Ar jie tau skundėsi? Negi ir , 
tu jau pasiduodi Amerikos ka- ,. 
pitalistų propagandai?

— Amerikoj, taip, kapitaliz
mas. Bet darbo žmogus ten ir 
dirba, ir laisvas, ir aprūpin- . 
tas, o tu iškreipei mano di- . . 
džiausią norą, kad darbo žino- .. 
nėms būtų gera gyventi.

Stalinas pradėjo gailėtis. ,. 
kad su juo nėra Višinskio, ku- „ 
ris paimtų mokytoją už nu- ; 
krypimą nuo linijos, bet susi
valdęs diplomatiškai kalbėjo:

— Mano mokytojau, leisk 
man tave pamokyti. Argi liau
dis pati žino, kas yra geras gy
venimas, kas yra blogas. Jei . 
tenkinsi tik jų norus, tai jie

(Nukelta į 4 psl.)

Sekmmes.su


VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENĄ- PIKNIKĄ
LIEPOS-JULY 1S DIENĄKENNEBUNKPORT, MAINE

HIGHWAY
DESIGN

Verikaitis, . jau sėkmingai 
koncertavęs didesniuose Ame
rikos miestuose hei spėjęs iš
garsėti Kanadoje, ir į Roches-

nui, 630 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

Kunigų Vienybės C. V-ba

Kunigu Vienybės Centro 
Valdyba tiki, kad bendromis 
pastangomis netrukustikrai 
turėsime vertingąmūsų tau
tos trečdalio praeities liudyto
ją — Amerikgs Lietuvių-Ka
talikų Istoriją:

Istorijos medžiagą prašor^ 
siųsti Redakcinės Komisijos

tą duodami^M^ žio miesto kūrinys įgijo iš-
ir apylinkės Moteriams susi- raišką, puikiausią interpreta- 
įri&a# su v® gilėjančiu ir cijįmeistriškai įjungiant sce- 
topiančiu į d^ps meno vir- ninę vaidybą Liūdnuose kūri- 
.šūnės pasi- ''* ~ '
gėrėt! jo bajso gaiybe ir p iš- _............ „ ..... _

. pildomų daigų bei arijų gro- linksmesni, greitesni kūriniai 
žiu. • ;.i: blizgėjo šypsena, balso sodru-

šaūfarj&a. ’ -

it Pub'ic Works

PROGRAMA:
9:00 vai.—Primicijų Mišios

11 .*00 vai.—Iškilmingos Jubiliejaus Mišios Liurdo grotoje.
Laiko Didž. Gerb. T. Provincijolas Jurgis Gailiušis, O. F. M.

12:00 vai. Pietus
3:00 vai. Meninė programa:

Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos ivaškienės 
Dainos — atlieka Waterburio Šv. Juozapo parapijos choras, vad. Prof. Aleksiui „ 
Po programos šokiai.

fine sboukl never be orossed.

.UHil K^LOri. 26 r.iet'j (iš New Yorko), gavęs mirusiojo žmo
gaus ak;, nuskubs o j ligoninę, ir ji buvo jam įdėta.

nuveikusi Apie savo darbus ji 
padarė pranešimus Philadel- 

v “phijos ir Scrantono Kunigų 
■ Vienybės seimuose 1954 ir 

. ,1955 m.
Tokio didelio masto Kunigų 

Vienybės užsimojimo prece
dentu iš dalies galima laikyti 
1943 metais jos išleistus “A- 
merikos lietuvių katalikų dar
bus”. Nors “Darbai” yra ne is- 

.torijos, o daugiau informaci
jos knyga, bet juose daug pa
ruošiamo darbo tikrai istori
jai yra padaryta.

Po dešimties metų Kunigų 
,x^Įūenybė pasiryžo žengti to- 

/ Įiau. Ji pavedė mokslo vyrams 
; surinkti Amerikos lietuvių ka

talikų praeities gyvenimo fak
tus, juos sistemingai surašyti, 
iškelti jų priežastis, juos įver
tinti ir išryškinti kaip atski
rus Amerikos lietuvių katali- 

. kų gyvenimo pažangos laips
nius. Tai jau tikra Amerikos 
lietuvių katalikų istorija.

Amerikos lietuviai katalikai 
sudaro beveik trečiąją mūsų 
tautos dalį. Jie turėjo ir turi

terį" atvežė puikią, gerai pa
rengtą ir kiekvienam malonią 
bei pasigėrėtiną, o lietuvio 
širdžiai brangią programą. 
Jos žymią dalį (net 12 kūri
nių) sudarė lietuvių kompozi
torių harmonizuotos bei kom
ponuotos dainos, a taip pat 
buvo atliktos ir kelios didžiu
lės operų arijos svetimomis 
kalbomis.

Verikaitis publikos laukimo 
neapvylė. Jo didžiulis, bet la
bai laisvas ir malonus klau
sytojui bass-baritonas buvo

?dr. Antano Kučo, sekoeto- dakcinė komirija tik tuomet 
■r Jriaus T. dr. Viktoro Gidžiūno, galės savo uždavinį atlikti, kai 

....... sutiks ’čisų nuoširdų bendra
darbiavimą.

Istorijai reikia praeities ži
nių. Jų paprastai ieškoma ar
chyvuose. Deja, mes mažai jų sekretoriui T. Dr. V. Gidžiū- 
turime ir tie patys reikalingi 
papildymo visais tais davi
niais, kuriuos galima rasti at
skirų žmonių žinioje esan
čiuose senuose aktuose, sutar
tyse, protokoluose, laiškuose, 
parapijų knygose ir biulete
niuose, senuose laikraščiuose 
ir net senų žmonių atmini
muose.

Kadangi tik istorikas gali 
padaryti istorijai reikalingų 
žinių atranką, tad tų žinių 
pirmiausia pas mus ieškos pa
ti redakcinė komisija. Ji tik 
laukia mūsų palankumo. Jei
gu tad komisijos nariai kreip
tųsi leidimo paieškoti bet kie
no sandėliuose ar spintose rei-

WHITE LINES
To delmeote the lones of 
Irovet Gloss beads imxed 

wHh roadway paini refledor- 
ize the lines ai night. Each 
white dash of the broken 
white line is 15 feet long. 
There is a space of 25 feel 
belween each wtwte dash. 
Exfreme caofion should oc-

Nenuostabu tad, kad jau po 
pirmos dalies publika buvo su
žavėta ir pavergta ir nenuil
stamai prašė solistą dainuoti 
dar ir dar.

Po pertraukas solistas Vacį. 
Verikaitis jau svetimomis kal
bomis išpildė arijas iš operų: 
Honour and Arms (Samson) 
— Haendel, Ella giamai m’a- 
mo (Don Carlo) — Verdi ir 
Non piu andrai (Figaro Ves
tuvės) — Mozart. Ir publikai 
prašant, dar tris ar keturis 
dalykus bisui. Ypatingai šioje 
dalyje solistas buvo tikroje 
dainos meno aukštumoje. Iš
skiriant silpną anglų kalbos 

r_c_______________ o_ gerai apvaldytas.su labai ge- . dikciją (į ką svarbu atkreipti
cesijai. čia daug darbo įdėjo ra diafragmos atrama ir pui- dėmesį koncertuojant svetim- 
ir kun. F. Pranokus.

Parapijos 50 metų sukaktis 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
visiems uoliai ir duosniai pri
sidedant. Pelno gauta $1,800.

O.

nių išpildymą sunku tinkamai 
įvertinti dėl labai prasto ir 
nepritaikyto salės didumui 
pianino.

VL Sabaliauskie>;5

BRIDGEPORT, CONN.

Gegužės 13 mūsų bažnyčio
je įvyko Dievo Motinos Mari
jos pagerbimas ir apvainikavi
mas. Labai gražiai pasirodė 
mergaitės, tinkamai motinų 
papuoštos tai iškilmingai pro-

MIRTIS ĮKURDINA STALINU
(Atkelta iš 3 psl.) 

išsigims, praras norą kovoti. O 
koks gyvenimas be kovos. Jei 
spausi juos, tai, žinoma, dau
gelis jų neatlaikys, bet už tat 
liks rinktiniai. Argi tai ne ta
vo ir tavo draugų pamokymai, 
kad tik per kovą ir atranką * 
žmonija eis pirmyn?

Mokytojas tylėjo; nebuvo 
jam malonu. Geriau kalbas 
baigti, ir pirštu mostelėjo Mir
čiai, kad už savo mokinį ne- 
besiima atsakomybės.

Mirtis vedė Staliną tada 
pro duris ir sustojo galvoda
ma: tai kur gi jį dėsiu, kad 
niekas jam nesutinka būti 
spensorium.

Dar bestovint, šmėkštelėjo 
kaip balandėlis lengvas pavi
dalas. Pamatęs, kad Mirčiai 
net žiauna iš susirūpinimo at
siviepus, pavidalas sustojo ir 
blizgančiom akelėm klausia
mai pasižiūrėjo. Mirtis negalė
jo atsispirti jo žvilgsniui ir iš-

• Muzikos sekcijoje Kultū
ros kongreso metu paskaitas 
skaitys: V. Jakubėnas apie 
liaudinius elementus kompo
zitorių kūryboje, J. Žilevičius 
apie Amerikos lietuvių įnašą 
lietuvių muzikai.

• Mokytojams ruošti kursai 
veikia Montrealyje. Paskaitos 
vyksta Aušros Vartų parapijos 
salėje.

dėstė susirūpinimą.
— Tai didelių deimonų val

domas tas didžius, — nu
sprendė dvaselė. — Int visatą 
jis nepateks, nes jis kilo ne 
pro savo tautą, jos išsižadėjo, 
ir ne pro žmoniškumą, — kai- • 
beje dvaselė. — žinau, kad 
jis mėgo kruvinus patiekalus 
— kaip tas, kuris moteriškom 
prakąs lavo kaklą ir gerdavo 
kraują. Tai labai tamsi, tirš
tos medegos prisisunkusi dva
sia. Ji per sunki kilti. Grąžink 
ją į žemę ir tegul įsikūnijusi 
kokiam gyvulyje jame išgy
vens visus piktus pageidimus. 
Tik nuvaryk tą bestiją kur 
nors Į brūzgynus, kuo toliau 
nuo žmonių.

Mirtis dvaselei net dėkui 
nepasakė ir leidosi su Stalinu 
atgal į žemę, kad joje laikinai 
Staliną įkurdintų. Ilgai ieško
jo tokios bestijos, kaip pata
rė dvaselė. Tik vis nepritiko. 
Pagaliau Mirtis sugalvojo 
įkurdinti Staliną tokiame su
tvėrime, kuriame Stalinas ga
lėtų prieš visus save labiausiai 
niekinti ir iš savęs pasityčioti, 
nes tai būsiąs jam didžiausias 
nusivalymas...

Tuo metu Tassas pranešė, 
kad dvidešimtame partijos 
kongrese Maskvoje prieš Sta
liną ėmė burnoti Chruščio
vas.

taučiams), solistas buvo be 
priekaištų.

Po ovacijų buvo apdovano
tas tautiškomis juostomis ir 
visų atsilankiusiųjų didžiau
siu dėkingumu už puikų kon
certą.

Solistą Vacį. Vęrikaitį pia
nu palydėjo ir dar solo kelis 
dalykus išpildė pianistas Emill

kiu legato pagrindu visuose 
registruose, kas taip nepapra
stai svarbu balso lygumui ir 
frazavimui. Gal kiek pianissi
mo tonuose jautėsi balso su
varžymas, kas priskirtina pa
prastam nuovargiui, imant 
dėmesin, kad solistas, vos spė
jęs iš kelionės persirengti, tu
rėjo eiti į sceną.

Pirmąją koncertinę dali su- Debusmann, kurio piano kūri- 
darė tik liet, kompozitorių 
kūriniai: čia girdėjome savi
tą VI. Jakubėno harmonizavi
mo ir kompozicijos grožį lietu
vių dainose, lyriką K. V. Ba-

Elizabeiho skautai minėjo motiną
Niekas motinos taip nedžiu

gina, kaip jos vaikų geri dar
bai. Elizabetho (New Jersey) 
skautai įrodo, jog jie motinų 
troškimų neapvilia. Jauni am
žiumi, vienok savo darbais jie 
jau dideli. Ir gegužės 13 vie
tos parapijos salėje surengta
me Motinos dienos minėjime 
skautai pradžiugino motinas, 
svečius...

Minėjimą atidarė Al. Dzi
kas, pareikšdamas, kad šian
dien pagerbiama motina au
gintoja, motina — tėvynė ir 
dangiškoji Motina. Ta minti
mi buvo išpildyta dainų ir po
ezijos pynė: dainuotos liau
dies bei partizanų dainos, de
klamuoti mūsų poetų motinos 
garbei sukurti kūriniai, gie
dota giesmė “Marija, Marija”.

Tmmpu žodžiu prabilo Emi
lija Putvytė, viena skaučių 
vadeivių, prašydama moti
nas suprasti svetimoje šalyje 
bebręstančius vaikus. Viešnia 
pareiškė, jog šiandien motinos

rankose yra jaunuolės-io liki
mas, šiandien motinos ranko
se yra mūsų tėvynės likimas.

Skautės pasigėrėtinai sudai
navo kelias dainas, o tautinių 
šokių grupė sušoko šustą. 
Publikos ypač šiltai buvo su
tikti mažųjų sušokti du tau
tiniai šokiai: voveraitė ir mi
kita. Keletas jaunesniųjų 
skambino pianinu, ir baleto 
studijas belankančios mergai
tės šoko saulutės ir debesėlio 
šoki.

Programa — pačių skautų 
darbas, šokius paruošė nenu
ilstanti Ramutė Bartytė, o 
dainas — Evalina Kaminskai
tė. Akompanavo ir minėjimą 
pravedė Alfonsas Dzikas, ir 
tautiniams šokiams akordeo
nu grojo Algė Didžbalytė.

Skaudu, kad publikos nebu
vo gausu. Susirinkusieji au
kojo skautų veiklai paremti.

Minėjime buvo renkami 
jaunimo peticijai parašai.

ATŠVENTĖ AUKSINĘ SUKAKTI
toj a, dėsčiusi Kauno muzikos 
kursuose ir turėjusi savo pri
vačią piano studiją. Atvykęs į 
šį kraštą, P. Adomavičius dar 
daugiau kaip penkerius me
tus dirbo fizinį darbą žaislų 
fabrike, šiuo metu gyvena iš 
pensijos. Ilgiausių metų su
kaktuvininkams!..

Koresp.

Auksinę vedybų 50 metų 
sukaktį atšventė Elena ir Pet
ras Adomavičiai, atvykę prieš 
kelerius metus iš Vokietijos 
stovyklų ir apsigyvenę Athole 
pas savo giminaitį, seną atei
vį Juozą Laučką, kuris tam 
reikalui net naujus namus 
pasistatė. Sukaktuvinė puota 
balandžio 6 d. įvyko Bostone 
ir buvo sukaktuvininkams di- • 
dėlė staigmena. Ją suruošė 
tam mieste gyveną jų sūnus 

' inž. VI. Adomavičius su žmo
na ir anūkė Ivona Laurinai- 
tienė-Kazlauskaitė su vyru. 
Smagią ir nuotaikingą puotą 
aplankė ir dovanų sunešė su
kaktuvininkų draugai iš Bos
tono, Brocktono, Atholo ir ki
tų miestų. Taip pat gauta 
sveikinimų bei dovanų iš New 
Yorke, Chicagoje, Kalifornijo
je ir kitose valstybėse gyve
nančių artimųjų bei bičiulių.

P. Adomavičius iki pat pa
sitraukimo iš Lietuvos 1944 
m. (su vienų metų pertrau
ka bolševikmety) darbavosi 
teisės srity, būdamas Liet. Vy
riausiojo Tribunolo teisėjas, samose sąlygose keltinos ir 
E. Adomavičienė yra pianistė svarstytinos lietuvių tautos 
ir buvo Kaune muzikos mOky- istorijos problemos”.

NEW BRITAIN, CONN.
Kun. J. E. Rikteraitis, gi

męs 1925 m. liepos 24, New 
Britaine, tarnavęs Amerikos 
laivyne antrame pasauliniame 
kare, grįžęs stojo į kunigų se
minariją Baltimorėje, kurią 
šiais metais baigė. Primicijos 
įvyko gegužės 13, šv. Andrie
jaus bažnyčioje, New Britaine. 
Jo pirmosioms iškilmingoms 
mišioms asistavo kun. V. Kar- 
kauskas, kun. J. Vilčiauskas. 
kun. P. Pranokus ir kun. J. 
Matutis. N. B.

• Dr. Antanas Kučas Kul
tūros kongreso metu istorikų 
sekcijoje skaitys paskaitą “E-

DĖMESIO JAUNIMUI
Lietuviai pranciškonai ši rudeni Kennebunkporte, 

Maine, atidaro savo gimnaziją (High School) ir kviečia 
pradžios mokyklą baigusius moksleivius j ją stoti.

Mokyklai ir bendrabučiui vadovaus patys lietuviai 
pranciškonai.

Bus išeinamas visas valdžios aukštesniosioms mokyk
loms nustatytas kursas su lotynų kalba.

Mokslui ir bendrabučiui atlyginimas yra 300 dol. me
tams. Neturtingi, bet gabūs mokiniai, galės būti dalinai 
arba visai nuo mokesčio atleisti.

Baigus šią keturių metų mokyklą, graduantai bus 
priimami į lietuvių pranciškoniĮ. vienuolyną ir vienuoly
no lėšomis galės siekti kunigystės.

Smulkesnių informacij-ų reikalu rašyti:
VERY REV. PROVINCIAL SUPERIOR.

FRANCISCAN FATHERS, 
KENNEBUNKPORT, MAINE.

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

apvaldytas.su


peticiją pasirašyti padeda lietuviškos užeigos, Hartforde, Otmų., parašų rin-
Kunigų Vienybės Centro krautuvės ir pavieniai asme- kimo komitetą sudaro: A

Valdyba taip :pat neabejoja, - --- - —
ksžl Gerbiamieji Klebonai, 
jaunimui kreipiantis, Leis sa
vo parapijose parašų rinkimo 
dieną, paskelbs parašų rinki- rašų. Seton Hali universiteto kairi 
mą iš sakyklos ir leis juos studentas A. Juškys surinko parengimus, draugijų susi
rinkti šventoriuose, parapijos taip pat 100 parašų. Įdomu, 
salėse ir mokyklose.

Centro Valdyba žino, kad kėjus skiria bent 50 metų am- 
kai kurie klebonai jau sutiko, 
kad ši akcija jų parapijose bū
tų pravesta ir tiki, kad jų pa
vyzdžiu paseks ir kiti.

PETICIJĄ SVEIKINA
Liet. Jaunimo Peticijos Cen

trinis Komitetas yra gavęs vi
są eilę laiškų išreiškiančių 
.pritarimą ir paskatinimą. Vi
suomenes dėmesys yra didelė 
parama jaunimui. ' a..z,

J. Matulionis, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkas, savo laiške 
Peticijos Centrinio Komiteto 
pirmininkui rašo:

“Šis žygis jau savaime duo
da atsakymą pasireiškusioms 
mintims.ir išsklaido bet ko
kias abejones. Lietuvių jauni
mas eina lietuvišku keliu! Lie
tuvių jaunimas yra lietuvių 
kovos priekyje!., šį Amerikos 
lietuvių jaunimo žygį lietuvių 
tauta įrašys į Lietuvos istori
ją, kaip vieną Lietuvos laisvi
nimo žygių.

■! ĮSIJUNGIA NAUJI 
RINKĖJJAI

Rytiniuose Amerikos pa
kraščiuose parašai renkami 
33 miestuose. Paskutiniu lai
ku dar prisidėjo Keamy, N.J., 
Rahway, N.J., ir Scranton, Pa. Gegužės 8 šv. Pranciškaus 

New Yorke parašų rinkime parapijinėje svetainėje įvyko

Moterų Sąjungos 27 kuopa 
balandžio 22 turėjo parengi
mą, kurį pradėjo pirm. Jieva 
Tvaskienė, nušviesdama kuo
pos veiklą ir kviesdama dau
giau moterų Įsirašyti. Toli
mesnei programai vesti buvo 
pakviesta A. V. Kneižienė, ku
ri po trumpo žodelio pakvietė 
Moterų S-gos centro pirm. 
Julę Mack iš Worcester, Mass. 
pasakyti kalbą. Dar kalbėjo 
dvasios vadas kun. V. Valkavi
čius, kun. J. Svirskas ir Mo
terų S-gos apskr. direktorė 
Watkins-Vaitekunienė iš Wor- 
cester.

Jyfeninę programos dalį iš
pildė Moterų S-gbs 5-tos kuo
pos choristės iš Worcester, va
dovaujant Genovaitei Kaneb. 
Akompanavo Valinskienė. Pa
dainavo liaudies dainų ir pa
šoko tautinius šokius. Solo 
smuiku pagrojo G. Kaneb. M. 
Kneižytė paskambino piani
nu ir viena jauna mergaitė iš 
Worcester labai gražiai pa-
grojo akordeonu. Programą 
baigė kun. V. Valkavičius gra
žiai padainuodamas solo.

Toliau sekė vaišės, kurias 
surengė J. Tvaskienė, A. Sy- 
kes, O. Docar, M. Aidukome-

Maloniai kviečiame visus Nek. Pr. Svč. M. Marijos Seserų Kongregacijos bičiulius, 
Fundatorius, Amžinuosius ir Garbės narius dalyvauti Seserų Rėmėjų Šventėje, kuri

GEGUŽES 20 DIENĄ.. Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, PUTNAM, CONN. 
laukiami visi, kurie kokia nors auka yra prisidėję prie koplyčios statybos, kad 
pasidžiaugtume ir pasimelstumc naujoj Marijos 
Šventės tvarka:

11:00 vai. Sv. Mišios ir pamokslas
12:00 vai. Pietūs

1 30 vai. Akademija
4:30 vai. Sv. Valanda (Svč Sakramentas

įvyks 
Ypač 
kartu

nys. ■ Giedraitis, G. Krasauskaitė ir
Žinomas Amerikos lietu kų B. Bernotienė.

veikėjas Žilinskas, nežiūrint
savo amžiaus, surinko 100 pa

“Dainavos” ansamblis Chi- 
cagoje organizuotai pasirašė

Vaidinimas “Drama miške” 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Po vaidinimo buvo suruošta 
vakarienė vaidintojam ir jų 
šeimoms. Vyriausioji šeimi
ninkė buvo E. Valiukonienė. 
Prie vakarienės maistu prisi
dėjo: V. Kaupinienė, E. šven- 
čionienė, A. Dvareckienė 
(skautėms talkininkaujant), 
S. Malinauskienė, R. Gedgau
dienė, Lisauskienė, CesĮna- 
kauskienė, M. Lešinskienė, M. 
Pilypienė, Sapkienė, Rakaus
kienė, M. Markevičius, J. 
Skersys, St. Raznauskaitė ir 
kitos. Vaidinimo administra
cinį darbą, bilietų platinimą 
ir didelę talką repeticijų me
tu atliko kun. A. Janiūnas.

Gegužės 6 Šv. Pranciškaus 
parapijoje buvo vaikų gegužės 
procesija. Dėl blogo oro pro
cesija ėjo viduje bažnyčios. 
Procesijai vadovavo kun. A. 
Janiūnas.

ne, A. Zyons, V. Rakauskienė, 
A. V. Kneižienė.

27 kuopos sąjungietės dė
kingos Worcesterio sąjungie- 
tėrns už programos išpildymą.

žvalgas
Rapolas Jecius nuo širdies 

smūgio mirė šv. Jurgio baž
nyčioje gegužės 6 d. Velionis 
buvo gimęs 1888 m. liepos 8 
d., Lukonių k., Subačiaus 
valse., Panevėžio apsk. Ameri
kon atvyko 1909 m. ir visą lai- 
ką gyveno Norwood’e. Buvo 
giliai tikintis žmogus ir susi
pratęs lietuvis. Visada uoliai 
talkininkavo parapijai ir buvo 
duosnus Balfui ir lietuvybės 
reikalams.

Skaudžiai išgyveno Lietu
vos nelaimę, tikėdamasis dar 
sulaukti atgavusios laisvę. 
Pavyzdingai išaugino vientur
tę dukrelę, kuri gražiai varto
ja gimtąją tėvų kalbą.

Kaip gražus buvo gyveni
mas, taip ir mirtis jį pasitiko 
gražioje vietoje — bažnyčioje. 
Ten besimelsdamas ir mirė.

. Giliame liūdesyje paliko 
žmoną Teofilę, dukrelę Anelę, 
žentą ir tris anūkus. Po ge
dulingų pamaldų palaidotas 
Norwood Highland kapinėse.

P. J.

Su nuoširdžia pagarba
NEK. PR SVC M MARIJOS SESERYS

A NEK. PR SESERŲ GILDOS CENTRO VALDYBA

Chicagoje, New Yorke ir ki
tuose miestuose parašai ren- 

per visus lietuvišku'

rinkimus
Peticijos Centrinis Komite

tas prašo visų prisijungti prie 
šio jaunimo žygio ir paskubė
ti, kad parašai laiku suplauk
tų į Centrini Komitetą.

Lawrence dekanato Katalikių 
Moterų Federacijos pusmeti
nis suvažiavimas. Suvažiavo 
apie 100 atstovų iš 20 parapi
jų, 3 atstovės iš Bostono, — 
Moterų Federacijos Centro. 
Suvažiavimo tikslas buvo pa
gyvinti katalikų akciją pasau
liečių tarpe. Atstovėms tenka 
vadovaujanti rolė. Suvažiavi
mo metu įspūdingą kalbą pa
sakė šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas prel. Pr. Juras. 
Suvažiavimas buvo-baigtas ar
batėle.

šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinėje svetainėje pada
ryti langų ir sienų palangėse 
remonto darbai. Susidarė virš 
keturių tūkstančių dolerių iš
laidų.

Gegužės 7 įvyko JAV Lietu
vių B-nės Lawrence skyriaus 
valdybos posėdis. Posėdyje da
lyvavo: prel. Pr. Juras, J. Va- 
liukonis —— pirmininkas, S. 
Maliriauškas — vicepirm., EI. 
Vasyliūnienė — sekr., Lisaus
kienė — narė. Posėdžio darbo 
tvarką sudarė iš centro atsių
sti klausimai: 1. Lietuviškos 
knygos platinimas, 2. Studen
tų informacinio leidinio “Li
tuanus” rėmimas, 3. Birželio 
tragiškų dienų minėjimas. 
Posėdžio metu prel. Pr. Juras 
padarė platų pranešimą apie 
LB Tarybos suvažiavimą Cle- 
velande. Svarstant įvairius 
klausimus buvo padaryti šie 
nutarimai: 1. Platinti lietuviš
kas knygas, įtaisant kioską su 
knygomis prie bažnyčios du
rų; <2. Paremti studentų lei-

ŠIRDIES OPERACIJA buvo padary
ta Šiam 13 m8n. berniukui Detroite. 
Širdis buvo 15 min. sustabdyta ir 
tuo metu kraujo cirkuliacija palaiki 
dirbtiniu būdu. 

šventovėj

bus išstatytas visą dieną)

džiautą “Lituanus”; 3. Birže
lio tragiškų dienų minėjimą 
nutarta suruošti birželio 10. 
Palaiminimas įvyks 2 vai. 30 
mm. bažnyčioje. Po palaimi
nimo bažnytinėje svetainėje 
įvyks oficialioji dalis ir meni
nė programa. Minėjimą nu
matoma baigti 4 vai. 30 min., 
kad dar būtų galima suspėti 
nuvykti į Bostoną, kun. Pr. 
Virmausko pagerbtuves. Posė
džių metu prel. Pr. Juras iškė
lė mintį suruošti inžinieriaus 
S. Malinausko paskaitą apie 
popierių ir jo gamybą. Arti
miausioje ateityje šia tema 
paskaita yra numatoma. S. J.

PUTNAM, CONN.
Gegužės 2G Putnam, Conn., 

Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne, įvyks Kongregacijos Rė
mėjų šventė. Visi lietuviai mie
lai laukiami...

šventė prasidės 11 vai. pa
maldomis. šv. Mišias atna
šaus ir pamokslą sakys prel. 
P. Juras, mergaičių choras 
giedos Tėvo B. Markaičio su
komponuotas mišias.

šventėje dalyvaus L. M. 
Meno Ratelio choras iš Wor- 
cesterio, Mass. Choras atliks 
akademijos metu koncertinę 
dali ir pagiedos porą giesmių, 
šv. Valandos metu konferenci
ją laikys kun. V. Paulauskas. 
Posėdžių metu kalbės vienuo
lyno kapelionas kun. Stasys 
Yla ir S. Mantautienė, Lietu
voj buvusi žymi šaulių S-gos 
veikėja. P.C.

HARTFORD, CONN
Vargonininkas J. Petkaitis, 

padedamas J. Kodžio, praeitą 
rudenį suorganizavo vyrų 
chorą, kuris gegužės 5 d. pir
mą kartą pasirodė, duodamas 
koncertą. Nors ir nedidelis 
choras, tik 20, bet gerai pa
ruošti, gražiai ir pasirodė. 
Publika nebuvo apvilta; prie
šingai, dėkingi Petkaičiui ir 
choristams už jų įdėtas pa
stangas.

Antrą koncerto dalį išpildė 
jaunes studentės, taip pat J. 
Petkaičio vadovaujamos. Gra
žiai pasirodė. Jankauskaitė 
keletą dainelių padainavo so
lo Turi gražų balselį.

Koncerte dalyvavę vargo
nininkai, kaip Marijošius iš 
New Britain, Olišauskas iš 
Amsterdam ir Strazdas iš New 
Haven, pareiškė, kad šio cho
ro pradžia labai gera. Turėjo
me svečių iš Bostono, Nelai 
ko, Amsterdamo, Bridgeporto, 
Ansonijos. New Haveno. Wa- 
terburio, Manchesterio ir lėtų 
miestų.

šia proga noriu supažindin
ti su choro vedėju Jurgiu Pet- 
kaičiu. Jis yra jaunas ener
gingas vyras, atvykęs iš Vo
kietijos prieš keletą metų. Jis 
vargonininkauja šv. Patriko 
bažnyčioj. Nors dirba pas sve
timtaučius. bet lietuvių nepa
miršta, visada dalyvaudamas 
jų parengimuose. Praėjusiais 
metais baigė Hartforde muzi-

VIENI NAMAI taip atrodo Detroito priemiestyje po praėjusios vėtro:

Rekolekcijos — misijos
Alfonso parapijoj kun. Mo

destas Stepaitis, O-F.M., vedė 
visą savaitę rekolekcijas, ku
rios baigėsi sekmadienį, gegu
žės 13, Tie,, kurie pasinaudo
jo rekolekcijom, buvo dėkingi 
Tėvui Modestui už jo pamoki
nimus ir paslaugą kiekvienam 
asmeniškai patarnauti.

Gegužės procesija
Rekolekcijos baigėsi tradici

ne gegužės procesija, kurioje 
dalyvavo parapijos trys kuni
gai, Tėvas Modestas, ir kun. 
Petras Urbaitis, salezietis, iš 
Italijos atvykęs' į Ameriką 
trumpam laikui.

Gegužinę procesiją sudarė 
gražus skaičius parapijiečių. 
Dalyvavo ir mokyklos vaiku
čiai. Iš viso buvo apie 200 
žmonių.
- Procesija išėjo iš parapijos 
svetainės ir ėjo gatve, paro
dydama viešą pagarbą Išga
nytojo Motinai.

Bažnyčios varpams skam
bant, precesija įėjo Į bažnyčią, 
kur sodaliečių pirmininkė D. 
Bagdonaitė atskaitė visos pa
rapijos vardu pasiaukojimo 
Marijai aktą. Po to vainikuo
ta Marijos statula, kurią ne
šė precesijoje Strazdauskienė. 
R. Klįšienė, O. Lekevičienė ir 
D. Adomaitienė.

Šeimų pamaldos
Motinos dieną, gegužės 13, 

mišiose ir bendroje Komuni
joje gausiai dalyvavo ištisos 

šeimos. Bažnyčia 8:30 vai. ry
to buvo pilnutėlė. Prel. Liud
vikas Mendelis savo pamoks
le pastebėjo, kad žmonių yra 
prisirinkę it per dideles šven
tes. Tai tikrai buvo pagarba 
motinoms, kurių dieną šven
tėme.

Pirmąją Komuniją 
mūsų parapijos 24 vaikučiai 
priėmė gegužės 6 d. Sveikina
me vaikučius, seseris, kurios 
vaikučius paruošė, ir vaikučių 
tėvus, kurie rūpinasi savo vai
kų katalikišku auklėjimu.

kos konservatoriją.
Negaliu pamiršti ir jo pa

dėjėjo J. Kodžio, kuris padė
jo suorganizuoti ši chorą, tal
kininkaudamas ir toliau. Bū
tų gražu, kad ir kiti vyrai pri
sidėtų. Lauksime jų ši rude

NEW HAVEN, CONN.
Tremtinių draugijos susi

rinkimas įvyko gegužės 13; 
dalyvavo 25 asmenys. Nutar
ta sudaryti komitetą ir jam 
pavesti lietuviškos mokyklos 
įsteigimą.

Motinos dienoje, gegužės 13, 
visos motinos ėjo bendrai prie 
Komunijos. Po mišių turėjo 
bendrus pusryčius. kuriuos 
suruošė motinoms pagerbti 
Marijos vaikelių draugija.

Pirmoji Komunija parapijos 
vaikučiams Įvyks gegužės 20. 
sekmadienį, 9 vai. ryto.

Jenas Vaičaitis prieš keletą 
mėnesių aukojęs lietuvių baž
nyčiai $1,500.00. dabar vėl pa
aukojo tūkstanti dolerių. Kle
bonas kun. Gredeckas pareiš
kė gilią padėką, primindamas, 
kad tik tokiomis aukomis iš
laikysime lietuvybės židinį — 
parapiją.

Agnieška Astrauskienė. 93 
metų, mirė gegužės 10. Pali
ko nuliūdime du sūnų, dvi 
dukras ir šešiolika anūkų. Iš 
šv. Kazimiero bažnyčios pa
laidota Fair Haven Union ka
pinėse. . .' . N. H.

Buvo atvykęs Voice of Ame
rica atstovas, kuris visas dai
nas įrekordavo. Galimas daly
kas, kad tas dainas girdės ir 
Lietuvoje ten likusieji mūsų 
broliai ir sesės.

A. Sabeika

ŠUO domisi savo nauju draugu—katyte. Berniukas J. Coliam 10 
metų. parsineM ją i* New York© gatves.

D A r k?vysk. J. Skvirecksr, 
Austrijoj, Tiroly, gegužės’ 13 
aiūccjo šv. Mišias už Lietuvos 
U4 ir pasaulio taiką. Prie 
šios maldos kartu jungėsi, vi
si Austrijos lietuviai. '

e L M. Meno Ratelio čho- 
ras iš Worcester, Mass, daly j 
vaus Nek. Pr. Seserų Rėmėjų 7 
šventėje, gegužės 20 dieną, 
Putnam, Conn., ir išpildys 
koncertinę dalį bei dalyvaus 
šv. Valandoje.
• Rekolekcijos, Putname bus 

gegužės 25, 26 ir 27 Amerikoj 
gimusioms lietuvėms aiigių ; 
kalba. Rekolekcijas rengia 
Waterbury, Conn.į jaunųjų 
moterų.grupė. Bendrosios mo
terims rekolekcijos lietuvių 
kalba įvyks birželio 15, 16 ir 
17 dieną. Jas ves kun. V. Pau
lauskas. Registruotis adresu: 
Rev. Mother Superior, I. C. 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn.

• Liet. Mokytojų Sąjungos 
skelbtojo konkurso jaunimo 
scenos veikalui parašyti jury 
komisiją sudaro: pirm. I. Se
rapinas, sekr. akt. — A. Diki- 
nis, nariai — P. Gaučys, J. 
švaistas ir J. Kreivėnas. Ko
misija pradėjo veikalų skaity
mą.

• Moterų Sąjungos Centro
Valdyba buvo paskelbusi savo -p
laikraščiui “Moterų Dirva” -4
viršelio konkursą. Gegužės 5 
Įvyko valdybos posėdis ir iš- 
rinko du geriausius viršelio 
projektus. Atidarius vokus, 
paaiškėjo, kad konkurso pir
mą premiją 25 dol. laimėjo 
Chicagos lietuvis Jon Phillips 
(Pilipauskas), antrą premiją 
15 dol. — laimėjo Nukr. Jė
zaus Seselės Brockton, Mass. 
“Moterų - Dirva” nauju virše
liu pasipuoš birželio mėn. Į 
posėdį Chicagon buvo atvykę 
iš Worcesterio Centro Valdy
bos pirmininkė Julė Mack ir 
II vicepirm. Genovaitė Kaneb.

• Hartforde, Conn-, gegužės 
18 d. 7:30 v. po gegužinių pa
maldų šv. Trejybės par. sa
lėje (po bažnyčia) kalbės kun. 
Urbaitis, vienuolis salezietis.

• Trilypis piknikas, kurį 
rengia Hartfordo, Conn., ap
skričio Moterų Sąjunga, LR- 
KS Amerk. ir Liet. Darbinin
kų Sąjunga, Įvyks rugpiūčio 
26 d. Lighthouse Grove Parke, 
East Hartford. Jam rengti su
darytas komitetas: A. Maza- 
las — pirm., Matas Palubins
kas — rašt., p. Kniuštienė.— 
ižd., prie laimėjimo stalo — p. 
Survienė. Rengimo komitetas 
vėl renkas posėdžiauti gegu
žės 23 d. mokyklos parapijos 
kambariuose.

• Kultūros dienos rengia
mos Vokietijoje, Vasario 16 
gimnazijoje, gegužės 19 — 21 
d.d. Programoje numatyti ke
li koncertai, literatūros vaka
ras, sportiniai pasirodymai ir 
kt. Dalyvauti pasižadėjo Me- 
mmingeno lietuvių choras 
“Darna” (vad. M. Budriūno), 
lietuvių darbo dalinių choras 
(vad. F. Strolios), gimnazijos 
choras (vad. K. Motgabio) ir 
solistai: dainininkė M. Panse- 
Simaniukštytė, smuikininkas 
K. Motgabis ir F. Strolia. - -

• Antanina Staskevičiene,
našlė. 65 metų, ieško savo vai- 
kų: Vytauto Staškevičiaus, 
Galinos Staškevičiūtės-Pivo- 
riūnienės ir kitų, kurie 1944 
m. buvo iš Lietuvos išgabenti 
į Vokietiją, žinantieji apie 
juos prašomi pranešti laišku 
šv. Pranciškaus parapijos ad
resu. 94 Bradford LawreRce, 
Mass. ‘ ...I

Vytauto Augustino • • 
Lietuvos Vaizdą Albumas;

vi:» geriausia dovana visoktom»a 
progomis Albumo vaizdai kalbs apie 
Lietuva visiems suprantama ksrtba. 
todėl jis tinka visiems, kas RAkia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta S; gražų leidinį fM- 

ėiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išlei.lo ATEITIS. 9IG Willoughby

Avė.. Brooklyn 21. N. Y.
1) galima gauti;

ATEITIES administracijoj ų 
ir pas platintojus.

Kaina € dol.

- •
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i^ts klebo- mė), bet. ir visą lietuvių 
bčio rodomu suomenę. Biletai po 2, 1.50, 1 

dol. Pradžia 7 vai. vak.
jaunimas peticijos 

Clevelande renka energingai: 
jau yra pasirašiusių apie 14 
šimtu asmenų. Tačiau Cleve- 
landui toks skaičius yra per- 
mažas,. juo labiau, kad petici
jos keliamas reikalas gražinti

parašus

COMPOUNOED SEMI-ANNUALLY JAM. & JULY 
Interest begins the first day of the month on deposits 
niade durtng the first 10 business days of January and 
Juljr. the first 5 business days of Aprfl and Octobėr and 
the first 3 business davs of all other months. when left 
untH the end of the interest period.

THE

SAVINOS ACCODNTS CORDUU.Y 
. INVmD

A ronė Butvydaitė padeklamuos 
eilėraščiu ir sų savo sesute pa
gros akordeonais duetą, šiais 
metais baigianti prancūzų 
baleto studijas Lina Skučaitė

- pašoks baletą, Lindeno šešta
dieninės mokyklos mokiniai 
pašoks tautinius šokius, pa
dainuos ir padeklamuos, pa
skambins pianinų ir kt.

Maloniai kviečiame ne tik 
visus lindeniečius, bet ir apy
linkių prijaučiančius lietuvius,

čiais šioje motinų garbei ruo
šiamoje šventėje dalyvauti.

Minėjimo metu bus renka
miparašai Jaunimo Peticijai, 
kuri bus įteikta Amerikos pre
zidentui, prašant dėti pastan
gas grąžinti visus lietuvius iš 
Sibiro į Lietuvą.

Kadangi šios šventės meni
nę programą atliks grynai 
mūsų jaunimas, parodydamas, 
kad gerai sunaudotu laiku ga
li daug ko patys išmokti ir 
pradžiuginti savo brangiąsias 
mamytes lietuviška nuotaika, 
tai mūsų suaugusių šventa 
pareiga jauniesiems parodyti, 
kad savo dalyvavimu mes jų 
gražią lietuvišką veiklą skati
name, remiame ir jąja domi
mės.

Programai pasibaigus, vie
tos vyčiu pastangomis bus ro
doma Lietuvos vaizdų filmas.

Tad visi i Motinos dienos 
minėjimą. Labai prašome ne- 
sivėlinti, nes programa prasi
dės punktualiai. Įėjimas į mi
nėjimą nemokamas.

Valdyba

Vyčių 113 kuopa visu atsi
dėjimu ruošiasi apskrities su
važiavimui, kuris įvyks birže
lio pradžioje Lindene. Prieš 
suvažiavimą bus suruošta tri
jų dienų meno paroda. Tam 
tikslui bus renkami ekspona
tai. Prašytume lietuviu neat
sisakyti ir mielai paskolinti 
visa tai, kas tiktų parodai. Vy
čių kuopa imasi atsakomybę 
ir po parodos viską tvarkingai

Gegužės 20 d. 7 vai. 30 min. 
vakare Lietuvos bendrovės sa
lėje, Mitchell Avė., broliai Mo
tuzai rodys lietuviškus vaiz
dus; graži spalvota filmą, ver-

pelnas skiriamas parodos iš
laidoms padengti. Kviečiame 
visus Į ši įdomų vakarą.

B. Vytė

I DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

i visų panelių ir ponių nau-Į 

jaustos mados šilkinių suk-Z 

nelių. kostiumų, paltų ir;
į puspalčių. Kaina >10.98 r Z • * •
| daugiau. Galite pirkti gry-;

» nais ir kreditan — mažu*

| savaitiniu išmokėjimu. “Ab-

t rams” jau 5 metai prekiau-;...
* ir -

ABRAMS

228 Bromlway

Chicago, III.

H. W. MALĖ

BEPILOTINIS lėktuvas, pats mažiausias, tik 13 pMc? 'r in žodžiai neal^o tikrovei
svarų, pati skristi 320 mylių į valandą ir pakuti i 33jOOO p8dų
aukštį- Jis priklauso JAV laivynui. “betamnių vamiKą , A. GU-
— ------- -——------- —--------- --------- -———----- ---- — ------- staičio scenos vaizdeli, šešta

dieni, gegužės 1S|, stato Atei
ties klubas.' Teko matyti re
peticiją: sutelkta daug jauni
mo, kuris dainuoja, žaidžia, 
šoka, linksminasi. Kiekvienam 
savo vietos įieško režisorė E. 
Alšėnienė, talkinama akt. P. 
Maželio. Ateities" klubas į va
karą kviečia ne tik ateitinin
kus (jiems dalyvauti lieptų 
jau pati organizacinė draus-

Pennsylvanijos universitete 
sėkmingai apgynė disertaciją 
ir išlaikė baigiamuosius egza
minus daktaro laipsniui gau
ti. Disertacijos tema — “Pro- 
germaniškasis “kuningaz” ir 
jo paplitimas”. Disertacija 
įvertinta sumina eum Įaudė. 
Diplomatų įteikimo iškilmės 
įvyks birželio 13 d. A. Klimas 
jau šešeri metai dėsto vokie
čių kalbą Pennsylvanijos uni
versitete. Nuo ateinančio va
saros semestro jis yra pakeltas 
į nuolatinius instruktorius. A. 
Klimas, aktyvus visuomeninė
je veikloje ir nevengiąs įsipa
reigojimų, bet rašydamas di
sertaciją, iš visuomeninio gy
venimo buvo lyg ir pasitrau
kęs. Tikėkime,| kad netrukus 
dr. Antaną Klimą matysime 
vėl dar sėkmingiau reiškiantis 
Philadelphijos lietuvių gyve
nime.

Kun. V. Dabušis, kalbėjęs 
Motinos dienos minėjime, pa
tiekė minčių apie moterį kai
po žmoną ir motiną. Meninę 
programos dali gražiai išpildė 
jaunimas, vadovaujant Aud
ronei Gaigalaitei. Minėjimą, 
kuris įvyko šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, suruošė ateiti
ninkai.

L. Bendruomenės radijo va
landėlėje Motinos dienai skir
tą programą gražiai pravedė 
skautės.

Politinių - socialinių studi
jų savaitgalis bus pradėtas 
inž. Sabalio paskaita jauni
mui, gegužio 19, 7 vai. vakaro, 
šv. Andriejaus parapijos salė
je. Po paskaitos bus dalyviams 
skirtas linksmavakaris. Gegu

Shenandoah, Pa.
Sekmadienį, gegužės 6, Coo- 

per High School svetainėje, 
Juozapo Marijos Vilos, New- 
town, Pa., mokinės davė kon
certą. Programa puikiai pavy
ko, koncerto dainos nuskam
bėjo meniškai, nors rinktiniai 
kūriniai reikalavo gerų ir iš
lavintų balsu. Dainavimas 
žavėjo visus. Muzikos kritikas 
vietiniame anglų kalbos laik
raštyje “Evening Herald” su 
pasigėrėjimu chorą išgyrė. 
Minėto laikraščio redaktorius 
padarė pastabą:

“Tai buvo tautinės muzikos 
savaitė. Didingas pavasario 
koncertas įvyko Vakar... Daly
vavusieji nesigailėjo. Buvo 
tikrai gražios muzikos šven
tė”.

Ji' taip rat išgvrė tautinius 
beturiu šokius ir spalvingus 
rūbus.

Žmonių buvo anie keturi 
šimtai, nelno Vilai davė apie 
tūkstantį dolerių.

Svečias

f^ABORATORV TECHNICIANS
Exce11ency Opportunfty In Grmvlng vių tautos draugas Llvemoo- 

Parkne? indmirv fįpm j.q arxivyskupas Godfrey ir 
drauge su savo sveikinimais 
perdavė Jai specialų šv. Tėvo 

Employinent Office Open Spt. palaiminima.

Top Wt»<xes RoHittnz ShJfts

žio 20, 5 vai. pp. Lietuvių 
Banko patalpose įvyks prof. 
Juozo Brazaičio paskaita te
ma. “Pilnutinė demokratija”. 
L. Fronto Bičiuliai, studijų 
savaitgalio organizatoriai, 
kviečia visus besidominčius 
dalyvauti. K. C.

RETOS IŠKILMES
Tamaąua, Pa. Gegužės 10 

kun. C. Batutis, vietos lietu
vių, šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonas, pašventino tai 
pačiai parapijai priklausančio 
vienuolyno naujai pastatytą 
koplyčią, šventinimo iškilmė
se dalyvavo vietos klebono pa
dėjėjas kun. S. Raila, mūsų 
visuomenei pažįstamas kaip 
nepailstantis katalikiškų or
ganizacijų veikėjas. Taip pat 
ta nepaprasta proga buvo at
vykęs kun. B. Zdanavičius, 
šv. Marijos Įstaigos Elmhurs- 
te kapelionas, ir daugiau kaip 
20 Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių iš plačios apylinkės. Ma
tėsi keletas ir civilių vietinių 
ir iš toliau atvykusių.

šventinimo iškilmės buvo 
pradėtos malda į šv. Dvasią, 
po to sekė pačios koplyčios ir 
zakristijos šventinimas, Kry
žiaus stočių įkūrimas ir sykiu 
jų apvaikščiojimas, pabaigoje 
sekė palaiminimas švč. Sak
ramentu ir keletas lietuviškų 
giesmių.

Iš koplyčios visi susirinko į 
vienuolyno erdvų valgomąjį 
prie gardžiai ir skoningai se
selių paruošto iškilmingo pie
tų stalo, šiame vienuolyne gy
vena: s. Gerardą, s. Amadėja 
ir s. Viktorija. Jos veda para
pijos vaikučių, darželį, bet 
anot klebono kun. C. Batu- 
čio, nuo šių metų rudens pra
dės veikti ir dviejų skyrių pa
rapinė mokykla, kuri pame
čiui bus vystoma į pilną moks
lo įstaigą su visais skyriais, 
šią mokyklą ves ir joje moky
tojaus Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselės.

Koplyčia yra visais atžvil
giais skoningai įruošta ir pa
kankamai erdvi. Didelė padė
ka ir garbė už tai tenka ypač 
dviem parapijiečiams: Mr. A. 
Matalavage ir Mr. A. Ambro
se, nes jie ją pastatė savo ran
komis atl?ri"»mr ’ ii:u nuo 
tiesioginir p- -e; ų' Nemažiau 
už tai dėl’ na is yra riktos kle
bonas kun. C. Batutis, kun. S. 
Raila, visos seselės ir visi oa- 
rapijiečiai kitiem koplyčios 
geradariams, r.rs, r~vyzdžiui, 
Mr. & Mrs. S. Rubochank įtai
sė naują, gražią monstranci
ją. Dr. & Mrs. Z. Jacey įtaisė 
puiku ąžuolini altorių, Mrs. 
M. Allison tabernakulį, Mrs. 
V. Lehatto ir jos sūnus Jur-

• Magdalena Macaitienė, 
gyvenanti Anglijoje, atšventė 
100 metų sukaktį. Ji yra gi
musi Lietuvoje 1856 m. ba
landžio 16 d., Į Angliją atvyko 
prieš 65 metus. Jos gimtais 
dieną ją aplankė didelis lietu*

5 nei vysk- Valančiaus mokyk-
į; 7 4aiir 200 doL “Draugo” spaus- _ ___ .... ______ _ _____

tuvės statybai, jis prisimena Lietuvai laisvę ir iš Sibiro 
ir pasidžiaugia vienu kitu tremtinius visų lietuvių yra 

gerai suprantamas ir remia
mas. Parašų rinkėjai visų lie
tuvių aplankyti nepajėgs, tad 
reikia, kad patys lietuviai šiuo 
reikalų aktyviau susidomėtų. 
Galį kuo nors prisidėti prašo
mi kreiptis į parašų rinkimo 
akcijos pirm. J. Puškprių 
(1857 Page Avė., teL MU 1- 
0266) arba narius dr. J. Ma
čiuli, M. Pažemėnienę, N. Bar- 
tuškaitę, M. Trainauskaitę, A. 
Juodikį, R. Minkūną, V. Ka
mantų, R. Kasperavičių. Pasi
rašyti gali ne tik lietuviai, bet 
ir lietuvių siekimams pritaria 
amerikiečiai.

Mažosios Lietuvos Bičiulių
■ Draugijos skyriaus susirinki

me geg. 5 d. buvo išrinkta 
nauja valdyba: K. Mažonas, 
Edv. Kamėnas ir St. Nasvy- 
tis. Skyrius paaukojo 25 dol. 
Maž. Lietuvos Tarybos orga-

’ nui “Keleiviui” paremti ir su
rinko 61 dol. prenumeratos. 
Nutarta rinkti aukas M. Lie
tuvos patriarcho Martyno 
Jankaus šeimai, atsidūrusiai 
sunkiose sąlygose dėl nesvei
katos.

Alto skyriaus metinis susi
rinkimas, šauktas gegužės 13 
d., negalėjo įvykti, nes atsi
lankė permaža draugijų at
stovų ir nebuvo pasirengta 
naujės valdybos rinkimams. 
Kaltės yra dėl to dvejopos: 
kalta dabartinė valdyba, kad 
nepalaikė tiesioginio ryšio su 
veikiančių draugijų valdybo
mis ir nesudarė kiek anksčiau 
nominacijų komisijos, kaltos 
ir pačios draugijos, neparo- 
džiušios metiniam susirinki
mui pakankamo dėmesio.

Audros su smarkiais žai
bais ir stipriu lietumi nuolat 
eina per Clevelandą. Gegužės 
12 d. vakare siautusi audra 
buvo ypač pikta: žuvo 7 ir su
žeista 50 žmonių. Kai kuriuos 
rajonuos vanduo užtvindė 
gatves ir užliejo rūsius. Nuo
stoliai milijoniniai. Stp.

Lietuvių Jaunimo Peticija 
visų uoliai remiama, štai Ku- 

; nigu Vienybės Centro Valdy
ba išleido raštą visiems Ame- 

t rikos lietuviams kunigams.
Amerikos lietuviu jaunimas,

■ vadovaujamas Lietuviu Jau- 
į nimo Peticijos Centrinio Ko-
■ miteto, renka parašus petici

jai Amerikos Jungtiniu Val-
> stybiu prezidentui, kad būtų 

išlaisvinti Sibiro ir kitose 
i SSSR priverčiamųjų darbų 

stovyklose bei kalėjimuose 
kankinami lietuviai ir būtų 
jiems leista grįžti į Lietuvą.

šios lietuvių jaunimo pa
stangos yra kilnios ir garbin
gos.

paminėjo, jog Lietuvoje nebu-
SAVINGSBANK

gis — šv. Juozapo statulą, 
Mr. & Mrs. J. Krynock — švč. 
Marijos statulą, Mr. & Mrs. 
Zaldoris padovanojo naujas, 
žibančias žvakides. Kryžiaus 
Kelių paveikslus su puikiais 
rėmais paaukojo ... parapijos 
Moterų Draugija (Ladies Aux- 
ilary). Pinigais aukojo šv. Ro
žančiaus Dr-ja ($100) ir Mer
gaitės Sodalietės ($160).,

Nors parapija yra vidutinio 
dydžio, tačiaii gerai gyvuoja 
ir jos veikimas stiprėja, žmo
nių tarpusavio sugyvenimas 
yra pavyzdingas, bažnyčią 
lanko beveik 100 prcc. para-, 
pijiečių ir sayo kunigus myli 
ir gerbia. _

Parapijoje veikia Moterų 
Sąjunga, šv. Vardą Dr-ja, So
dalietės, Tretininkės ir R. K. 
Susivienijimas, turįs 60 na
rių.

Ilgiausių ir laimingiausių 
metų, o taip pat gausios Die
vo palaimos šv. Petro ir Po
vilo parapijai Tamaųuoje re
tų iškilmių proga! B. D. Z.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys <

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y- 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

'*«lt8nBII|-'!B!!|:'B!:ai!B!!r>;Bi:B-.-r!B!ir>B!>BtiBĮiriBi.>B!!BHBtlBi! įur’f •! «i: t :r*.r; b ..irtr m; '•‘t:

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t t 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.
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Tek VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.
I 8 •• Bi B B B •BT.lr-B:rB- B> B. BVBitB »::r;B)lBi'Bl‘B:«’.B»a':B;:B:iBuBPBi’B:'B••

DETROIT, MICH.
Detroito LB apylinkė gegu

žės 19 d. 7 vai. vak., buv. liet, 
svetainės namuose (Hisoanos 
Unidos), žemutinėje mažojo
je salėje, kviečia organizacijų 
vadovus bei jų atstovus atsi
lankyti į pasitarimą Chicago- 
je įvyksiančios Dainų šventės 
parėmimo reikalu. Kalbama
me pasitarime bus paliestas ir 
lietuviškos knygos platinimo 
vajus.

Maloniai kviečiami ir atskiri 
asmenys atsilankyti į minėtą 
kultūrinį pasitarimą. Reikalas 
laimi svarbus. Lietuvių Dainų 
šventės pasisekimas yra kiek
vieno lietuvio garbės reikalas.

LB Apylinkės V-ba

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

kreiptis pas .

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER , 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs 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 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO.. Hartford, 
Connecticut -

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. 5
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. '

Juozas Andriušis
238 I.eonard Street Brooklyn IL N. 1.

EVergreen 7-8247.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 

naujomis, dažymas ir poliravimas.

987 GRAND STREET 
BROOKL)rN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
M«ple Avenue, RartferiL Ceaa.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.



VACATiONS

150 x
lis ir Pagastis. Įdomu pažy-

t

ROCKV1LLE CENTRE
2 blocks St. Agnės Church 

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

Frėeport, BA. 3-2527.

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-j 
bridge ir Bostono kolonijas te- ♦ 
miausiomis kairiomis. Kainos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 6-6434

CAPE COD, WEST DENNIS 
THE STABLE & TROTHNG 

PARK VILLAGE
in the Pines. At Nantucket Sound.
Four room housekeeping cottages, 
sleeps 6, $85 weekly. Hoouseke- 
eping motei, patios, • $60 weckly. 
Near beach, warm water bathing. 
Folder. Tel. Herbert and Auarey 
Higgins, Troting Park Rd., West 
Dennis.

FUNERAL H O M 
197 Webstcr Avenn*

Ine. $11,M*. Owaer, HY 5-2195.

ST. PASCAL’S Parochial School, 
Hiid* - School in SepL for faętily 
with diildren who wish too be 
near school. One_familly detached 
home includes 1~ garage, 3 large 
bedrooms, living room, dining 
room, endosed porch, kitehen 
with new stove and sink, 1 lavato- 
ry, modern finished basement, 
washing machine, venetian blinds, 
storm windows, screens and heads. 
Wall to wall carpeting optional. 
Principais only. $14,250. HOlis 
8 4428.

HKHHAND BLVB, vielnitv.

Estete

18-2604

H.B. Taytor

V1LL0V

RESORTS
<0 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

Phone: Stoudsburg 2515

REAL ESTATE

BUS. SERVICE
INSURANCE

windows painted & puttied

it

7

DISPLAY

CRL'ISE ON A YACHT!

po 5'/2 ir

Phone PResidenf 4*1000

and 172nd St. LU 3-2010.

extra 
room

prireikė, 
Amerikos

ir ištęstos kovos rungtynės 
baigėsi 3^-2^ liet, naudai

kol 
lai-

LOKYS, lėktuvu atskraidintas f New Yorką iš Olandijos. Jis skir
tas Chicagos zoologijos sodui.

Spinner 1, J, Vilpišauskas
— M. Pagastis y£t M. Slapšys 
0 — B. Hoffman 1. Pusę 
Brocklyno komandos sudarė

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

IHNTINGTON' — lJ/2 story, 
brick, eorner, redecorated, 4 bed
rooms, l'/2 baths, large kitehen, 
living room, 2 flreplaces, private 
entrance. Near church, choolsand 
shopping. 75 x 100. Price $13.000. 
$2.000 cash. NUutington 4-5236.

Monastery of Our Lady of the Rosary 
Summit, New Jersey

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

---- F<*- . • 
MAYOTI

CAPE COD. Dennis, Mass. 1 mile 
from Mid Cape Highvvay in the 
Pines on Bass River. Housekeeping 
cabins, sleeps 4-5. Salt water, boat- 
ing, bathing, fishing, horseshoeš, 
playgym. Šhort ride to church, 
theatVes, golf course. June $40 per 
wk, July and August $60. Mrs. J. J. 
AHEARN. 19 Parkway, Woburn, 
Mass. WO 2-1373.

resort
Terrific Entertainment, Beautifu 

Meals, Grand Beach, Cozy
Cottages or Rooms 

LARGEST and FINEST 
HONEYMOON LANE IN N. E. 

Write For Color Folder “D” 
Box 1418, Wolfboro, N. H.

CRYSTAL LAKE COTTAGE 
Barton, Vermount en Boute U. S. 
5, welcomes you. VVehave all sizes, 
modern conveniences, safe, sandy, 
private beach, good fiching, sceriic, 
rustic. Car unnecessary. Phoone 
BArtn — 93 R 2.

FIRST CH€»CE ; 
of New Englanders for 

VACATIONS & HONEYMOONS 
Ihe famous

tuvių — latvių gavosi 2:1 mū
siškių naudai

Su Queens klubu lošta pa-

J. B. SHALINS
ŠALINSKAS-

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkyyay Station) $

Woodhaveu, N. Y. |
Suteikiam garbingas laidotuves. į
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.J

Tel. Vlrginia 7-4499 <

PAINTING. Dccorating. Inside 
and outside. (Specialize Private 
Homes). 25 yrs. experience. Rea- 
sonable. Fred Thorogood, MAin 
4-7656.

Roman, Conn. 
mažiau.

Arti 5 metų 
paaiškėjo Rytų

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

ROOMS AND BOARD

Baldwin Manor 
HOME FOR THE ELDERLY

Cheerful homelike atmosfera. 
Spacious grounds, operated by 
registered nurse.
BAIdwin 3-6588.

lH8uiun«u8!!BUBiiBiiait8iiBn8ii8M8it8H8ngnau>iiiif8itBU8iignu

NEW YORKAS

$2.50.
We Rent Our Floor Sanders.
Call HY. 9-7851 or ST. 9-8881

Painting, Paperhanging 
and Floor Scraping

we havo no agents 
or brnnchos

READ THIS, 
READ THIS,

For General Insurance 
will pay you to consult the 

LANZARA AGENCY 
INSURANCE 

147—08—46 Avė. 
Flushing (55), N. Y.

IN 3-8010

V. Kaušyiaitė ir N

1

£

REALESTATE

IK, - ’ ■ ■ ' ■11 1IIL 'SSSKT t- ' •. ■ : '■ V' • ” "A- ■ : '-G

BOSTON, MASS.

nugalėdamas Komblum, tuoj 
pat ir antrą tašką mūsų ko
mandai pelnė J. Vilpišauskas 

_prieš K. Messerschmitt. Po to 
Qūeens komandai pasisekė iš
lyginti, kuomet jų W. John
son įveikė S. Trojaną ir L. 
Gladstone — V. Milčių. Se
kanti partija tarp A. Šukio ir 
R. Eagan baigėsi lygiomis pa
dėties nepakeičiant. Lemiantį

BARASEVICIUS ir SENUS; i
FUNERAL H O M B

W. Broadway
. South Boston, Masb

fOSEPH BARACEVICH -
Laidotuvių Dii^kku u
Tel ANdrew 8-2590

COPIAGUE, VIC — 4 short blocks 
L. I. R. R.: schools and shopping 2 
blocks away; church 4 blocks. This 
house has 7 rms., large living rm., 
dining rm., kitehen, Hollywood 
bath., 4 bedrooms. Plaster walls, 
fuU cellar, attached garage, good 
plot. Low price includes refrigerat- 
or, washing machine, clothes dryer, 
sterm windows and screens. $13000. 
Owner, AMityville 4-6019.

MINISINK HILLS 
PENNSYLVANIA

• Heated Cabins, private bath
• Main house accomodations
• Ali sports • Swimming Pool
• Casino Orchestra • Coctail 
Bar • Sočiai Director • Ex- 
eellent Meals • Latė Break- 
fasts • Facilities for Childr“ 
en • Roller Skating, golf, 
horseback riding and churches 
nearby.

Rates $53 — $69-50 
Write for color booklet

E. SCHNEIDER

čempioną Clinton Parmelee iš 
Newark, N. J.

Prieš metus 1950 Grand Na
tional p-bėse, K. Merkis laimė
jo pirmą vietą Eastem divizi- tašką mūsiškių komandai at
joję su 10-1.Tautvaiša Chicagos čem

pionas. Du savaitgaliu truku
sios Chicagos miesto pirmeny
bės tjaigėsi puikiu mūsų mei
sterio Povilo Tautvaišos lai
mėjimu. Buvo 40 dalyvių, jų 
tarpe Chicagos įžymybės: 
Nedved, broliai Sandrinai, Co- 
hen ir kt. Pirmą vietą ir Chi- 
cagos miesto titulą laimėjo 
Povilas Tautvaiša, surinkęs 
6'/2—V/2 (pgl. Bergerį 33.25), 
antroj vietoj latvis Kruminš 
su tiek pat taškų, tik pgl. Ber
gerį jo 26. Į trečią vietą iško
pė Ka2ys Jakštas su 6 tš., 4— 
6. latvis Tums, Albert Sandrui

Galutinė komandų padėtis 
liet, grupėje gavosi sekanti: 1. 
Brooklyn 4 taškai (iš 5 gali
mų), 2-3. Highland Park ir 
Log Cabin po 3’Ą t, 4-5. Lith- 
uanians ir Queem po 2 t, 6. 
Marshall 0 t.

Wil liana J. Drake-J 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

-nešė E. Staknys, išlošdamas 
Šydnejaus CHESS WORLD, prieš D. Gladstone paskutinė- 

sausio nr. plačiau aprašo Au- je partijoje, 
stralijos jaunių pirmenybes, 
kuriose septyniolikmetis lietu
vis J. Venclovas, Šydnejaus 
universiteto studentas dalino
si antrą vietą su Davidson ir 
Hodson po 6-3.

Latvis Endzelins trečią kar
tą laimėjo Pietų Australijos 
p-bes. 1950 m. Pietų Australi
jos čempionu buvo mūsų Ro
manas Arlauskas.

Mcntrealio lietuviai š. m. 
tarpklubinėse B kl. p-bėse pa
sirodė silpnokai. Jie atsidūrė

ir Fischheimer po 5V2. Gero- lentelės gale su 8-20 taškų, 
kai toliau liko buv. Illinois . . _. ,_c. __ . J. Stonkus laimėjo 1954 m. meisteriai: K. Nedved su 5 ir J _ _. _ , . . .. Prize koresp. turnyrą 6-0,Angelo Sandnn su 4 ts. > « •_ skelbia Chess Review, gegu

žės nr., kuriame randame ir 
daugiau lietuvių pasekmių: 
Škėma įveikė Stephens, Ston
kus — Matzkę ir lygiom su 
Christman, Racaitis — Mar- 
tisoną ir Zehe. Ramanauskas 
dukart lygiom su Garrison.

U. S. Amateur Chess Cham- 
pionship bus gegužės 25—27 
d.d. Monterey viešbuty, Asbu- 
ry Park, New Jersey. šiose p- 
bėse gali dalyvauti visi, išsky
rus meisterių klasės žaidėjus. 
Derėtų N. Yorko lietuviams 
gausiau įsijungti į šias p-bes.

Vilnius. Sov. Lietuvos p-bes 
laimėjo Vistaneckis su 12’^- 
l’/2, Baršauskas ir Cukajevas 
po 10, V. Matulevičius ir M. 
Ostrauskas po 9. Moterų p-

Tautvaiša laimėjo prieš Vej- 
tar, Warren, Trankenstein, 
Kruminš, Jakštą ir Nedved; 
lygiom su Albert Sandrin, 
prarastas taškas prieš Tums. 
2 lietuviai (Tautvaiša, Jakš
tas) ir 2 latviai (Kruminš ir 
Tums) priešaky visos Chica
gos?

K. Merkis antras Rytų Ame
rikos p-bėse. The Chess Cor- 
respondent gegužes nr. paskel
bė galutiną lentelę 19-jų 
(1951) GRAND NATIONAL 
p-biiį, Eastem divizijoje: 1. S. 
L. Thompson, Conn. 9-1, 2. 
Kazys Merkis, So. Boston, 
Mass. 8-2 (lygiom su Thomp- 
sonu ir trim kitais), 3-4. Mon- 
zert, Mass. ir J. Zerega, N. J. 
po 6’ 2, C. Parmelee, N. J. ir E. 

kt.

PERPETUAL NOVENA
IN HONOR OF

Our Lady of La Salette
EVERY FRIDAY

A New Series Will S tart May 18
TWO SERVICES: 12:05 Noon and 7^0 PM.

OUR LADY OF SORROWS CHURCH 
(Corner New Park Avenue and Grace Street)

mėtojai. Pirmame rate K. Mer
kis laimėjo 6-1, antrame rate, 
susitikęs su 10 pirmo rato lai
mėtojų, padarė 8-2, pakeliui 
įveikdamas Amerikos mėgėjų 
(National Amateur) 1955 m.

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

Franciscan Fathers
Kennebunk Port, Maine

2 Beautifu! 90-ft, 
sailing schooners 
Long Isftmd Sound 
to Block Island and 
relum. Send for 

. illustrated folder, 
$75 & up per week 
Season June 25th to 
SepL 15th. Tenth 
Season.

SCHOONER CRUISES 
Box 64, PELHAM, N. Y.

East New York 
Fu r Storage, Ine

La Salette Novena Broadcast
over

, , (910 on your dial) 
EVERY SATUROAY 
8:30 to 9:00 P. M. 
Novena eondueted by

LA SALETTE FATHERS
OUR LADY OF SORROWS CHURCH 

HARTFORD 6, CONN.

WHY NOT ANSWER OUR LADY'S APPEAL AT 
FATIMA — TO PRAY THE ROSARY ALWAYS?

She iš asking for volunteers to make an unconditional 
surrender of thcmselves. • Generous sacrifices deanded

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

Write: Dominican Nuns of the Perpetual Rosary

REAL ESTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodanknekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
22* BEDFORD AVĖ.

TeL STa« 2-7524
BROOKLYN 11, N. Y.

Ramunės
Ramuniy arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro I 
kainuoja $1.25. 
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti,

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25. 
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75£.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

Evergreen 8-9770

BALSAZduOTOJAS

231 Bedford Avė. 
. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali a 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Streel 
Brooklyn,„N. Y 

NOTARY PUBLIC

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

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BaLsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklym, N. Y.

SPECTAL REDUCED RATES FOR 
PHOTOGRAPHS 

COMF1RMATTON * COMMUNTON 
6 Bcnuliful Porlralls slzr 4x6 
in foldcri - spėriai price $5.00 

Cap 4 Govvn available for 
phofographs

PARKU AY PHOTO STI DIO

28fh Year of Service 
VAULTS LOCATED IN 

SAVINGS BANK BUILDING 
260 UTICA AVENUE 
DrooKiyn, vonc 

BURGLAR, FIRE AND 
MOTH-PROOF 

Pidc-up and delivery urvico

š

Z TeL APplegate 7-0349

t TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

SM BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

Darbas aflHnums prityrosio techniko, pripažinto 
RC A bstituto, New Yorke.

Z

i
Į 4
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j

&

W1NTER GARDEN TAVERN Ine

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki’ 

mams, etc.
1803 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

SM. RV f MM (Prie Foro! Avė. atettev) Ridgrevod



Mirus Marijai Valiūnienei, nuliūdime likusiam 
sūnui

Dr. Kęstučiui J. Valiūnui
ir Šeimai gilią užuojautą reiškia

New Yorko Lietuvių Prekybos Rūmai

ŽINIOS

Pilietybės diena

NEWARK, N. J.

Netekus brangios žmonos ir Motinos

BARBOROS JURGELEVIČIENĖS.

Brody Įmonės Bendradarbiai
So. Boston, Mass.

Mieliesiems

jų Mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ
Vadovaujama akt Vitalio Žukausko

LIBERATION IIAELY
SPONSORED BY

NAUJIEJI ŽMONESIN COMMEMORATION OF

BALTIC DEPORTATION DAT
P. VAIČIŪNO 5 V. KOMEDIJA

Pradžia punktualiai.

IŠNUOMOJAMI gražūs, nau
jai atremontuoti, atskira vo-

solistas bisavo, padainuoda
mas keletą lengvesnių dalyke-

MEDVILNĖS KARALIENĖ su palydovėm pasiruošusios baltui, 
kur j globoja New Yorko miesto galva Robert Wagneris. -

Įžanga: $1.25
Stud. ir moksl. $1.00

I am an American (Citizen

FRIDAY, MAY 25 — 8:15 P. M., TOWN HALL

IŠNUOMOJAMAS 5 kamba- 
rių butas su apšildymu 805 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: CL 7-2413.

Senator Wllliam F. Knowland 
Congrcssman Harrison Williams

Stasys Jakutis 
išrinktas nauju šv. Jono Evan
gelisto draugijos sekretorium. 
Ligi šiol ilgamečiu šios drau
gijos sekretorium buvo a. a. 
Aleksandras Ivaška.

Kun. V. Dabušis. J. Baužys ir 
V. Maželis

Apreiškimo par. bazaras, 
gausiai žmonių lankomas, bai
giasi šį sekmadienį, gegužės 
20. šį penktadienį ir sekma
dienį bazaras veiks nuo 7 v.v., 
sekmadienį nuo 3:30 v. p.p.

Jos vyrą STASĮ JURGELEVIČIŲ, sūnų Algimantą 
dukterį Ireną Trainienę nuoširdžiai užjaučia

Ieškomas kapas
Giminės iŠ Lietuvos ieško 

kapo Kazio Barono, kuris mi
rė Amerikoje prieš 40 metų. 
Žinantieji, kuriam mieste jis 
mirė ir kurioje vietoje yra jo 
kapas, maloniai prašomi pra
nešti šv. Petro klebonijom 50 
W. 6th St., So. Boston, Mass.

šią savaitę švč. Trejybės 
bažnyčioje vyksta misijos lie
tuvių kalba. Jas veda Tėvas 
Geraldas, pasionistas. Pa
mokslai būna kas vakarą 7:30 
vai. Baigiasi šeštadienio va
kare 7:30 vai. Kviečiami visi 
dalyvauti misijų užbaigime.

Sekmadienį, per Sekmines, 
Švč. Trejybės bažnyčioje pra
sideda 40 valandų atlaidai, 
kurie tęsis tris dienas. Rytais 
švč. Sakramentas išstatomas 
7. v., suma 9 vai., iškilmingi 
mišparai vakare 7:30 vai. At
laidai baigiasi antradienio va
kare 7:30 v. iškilmingais miš
parais ir procesija. Pamokslus 
sakys Tėvas Geraldas, pasio
nistas.

Politinių studijų klubas 
gegužės 19 d., 1 v. po. Baltijos 
Laisvės Namuose, 131 East 70 
St., N.Y.C., rengia adv. A. Juk
nevičiaus, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos Centro Valdy
bos pirmininko, pranešimą te
ma “Mūsų ginčas su lenkais 
dėl Vilniaus tarptautinės tei
sės šviesoje”. Po pranešimo 
bus diskusijos dėl mūsų san
tykių su lenkais.

Baltic Farm Bakery 
kepyklos savininkui Stasiui 
čiapui prie namų pavogė 
sunkvežimi su duona ir lietu
viškais sūriais. Dėl tos prieža
sties savininkas laikinai nega
li aptarnauti savo klientų 
Bronxe, Manhattene ir dalinai 
Broklyne.

koncertui praėjus
Ateities žurnalas, atžymė

damas savo 45 metų sukaktį, 
gegužės IŽApreišItimopar.

buvę paminėta gegužės 12, salėje surengė koncertą. Visa- 
penktos pamokos metu. Mo
kyklos kapelionas kun. J. Pa
kalnius minėjimą pradėjo 
malda už motinas. J. Baužys 
trumpa .ir vaizdžiA kalba iš
kėlė motinos meilę vaikam ir 
pasiaukojimą šeimai. Po to 
sekė meninė dalis. Pradžioje 
I skyr. mok. A. šimukonis 
padainavę lopšinę, n skyr. 
mok. M. Šandanavičiūtė pa
sakė eilėraštį. Toliau sekė ei
lėraščių, muzikos, prozos, ba
leto ir tautinių šokių pynė — 
skirta motinoms. Montaže 
skaitė — D. Alytaįtė ir T. Spe- 
rauskas, deklamavo — R. Vil- 
kutaityte ir R. Ruzgaitė, gė
lytės šokį pašoko I. Kybartai- 
tė, 5 kl. mokinė. Ramunių šo
kį šoko IV skyr. mokinės: L. 
Minkūnaitė, R. Ruzgaitė ir M. 
Ąžuolaitė. Linksmą gėlės šoki 
pašoko D. Minkūnaitė. Piani
nu šokius palydėjo G. Kybar
tienė. Blezdingėlę šoko D. 
Naujokaitytė, I. Petniūnaitė, 
I. Sandavičiūtė, V. Cibulskai- 
tė, I. Kybartaitė, A. šileikytė, 
G. Kulikauskaitė, V. Matekū- 
naitė. Plastinius šokius pa
ruošė G. Kybartienė, tauti
nius šokius mok. S. Jankus. 
Akordeonu grojo mok. R. Ki
sielius. Montaže lopšinę pia
ninu skambino st. I. Banaity- 
tė. Pranešinėjo G. Naujokai
tis. Minėjime dalyvavo moki
niai, mokytojai ir svečiai. Tą 
pat dieną R. Vilkutaitytė, D. 
Alytaitė ir T. Sperauskas atli
ko eilių ir prozos pynę “Mūsų 
motinoms” per J. Stuko liet, 
radijo valandą.

Kęstučiui, Algiui ir 
Vytautui Valiūnams

Apreiškimo parapijos salėjo.
North 5th ir Havemeyer Sts., 

sezonui uždaryti statomi

nia, su baldais ir be baldų 
kambariai nevedusiems 86th 
St., Woodhaven, N. Y. Teirau
tis tel.: VI 6-7543.

Jaunimo Peticijos 
paskutinis posėdis New Yorke 
įvyksta gegužės 24, ketvirta
dienį, 8 v. v. Lietuvių Atletų 
Klubo patalpose, 1332 Halsey 
St., Brooklyne. Posėdyje būti
nai privalo būti grąžinti visi 
parašų lapai.
Brooklyno Vaidintojų Trupė, 
kuriai vadovauja dramos ak
torius Vitalis Žukauskas, sek
madienį kartoja P. Vaičiūno 
komediją “Naujuosius žmo
nes”. Sezono uždarymui buvo 
ruošiama M. Hermeąuin ir R. 
Coolus 3 veiksmų komedija 
“Pirmasis skambutis”. Kome
diją buvo atkūrę aktoriai J. 
Palubinskas ir H. Kačinskas. 
Dabar, gavus pilną veikalą, 
“Pirmasis skambutis” atidė
tas rudeniui ir bus pastatytas 
spalio mėn., atidarant rudens 
sezoną.

Fruzina Ferentienė (kovo 
29) 75 m. Velionė gyveno 476 
E. 4 St. Nuliūdime paliko duk
terį, tris sūnus ir brolį. Palai
dota Kalvarijos kapinėse.

Aleksandras Ivaška (balan
džio 2) 55 m. Velionis gyve
no 366 W. Broadway. Nuliū
dime paliko žmoną, keturis 
sūnus ir seserį. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Domicėlė Slatkevičienė (ba
landžio 2) 65 m. Velionė gy
veno 398 West 2 St. Nuliūdi
me paliko dukterį, sūnų ir se
serį. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Baliukonienė (balandžio 5) 
70 m. Velionė gyveno 204 Ist 
St. Nuliūdime paliko vyrą, sū
nų ir dukterį. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Elzbieta Tarutytė (balan
džio 6) 77 m. Velionė gyveno 
478 E. 7 St. Nuliūdime paliko 
brolį. Palaidota šv. Benedikto 
kapinėse.

Petras Maslauskas (balan
džio 7) 66 m. Velionis gyveno 
225 .Bowen St. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Ignas Garvieh (balandžio 
7) 72 m. Velionis gyveno 398 
West 2 St. Palaidotas Brock- 
tono kapinėse.

Marijona Bandalevičienė 
(balandžio 13) 63 m. Velionė 
gyveno 107 Sawyer Avė., Dor- 
chester. Nuliūdime paliko sū
nų. Palaidota šv. Mykolo ka
pinėse.

Marijona Zarveckienė (ba
landžio 16) 76 m. Velionė gy
veno 23 Greenock St., Dor- 
chester. Palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

Jonas Liutkevičius (balan
džio 16) 60 m. Velionis gyve
no 480 E. 3 St. Nuliūdime pa
liko žmoną, sūnų, tris brolius 
ir seserį. Palaidotas Wey- 
mouth, Mass., kapinėse.

Pranciška Liutkevičienė 
(balandžio 18) 59 m. Velionė 
gyveno 489 
me paliko 
Weymouth,

Marijona 
(balandžio 25) 66 m. Velionė 
gyveno 174 Bolton St. Nuliū
dime paliko sūnų, dvi dukte
ris, brolį ir seserį. Palaidota

Solistams taikliai ir santū
riai akomponavo pianistas rašytas 
Aleksas Mrozinskas.

Koncertas buvo aukšto ly
gio tiek savo programa, tiek 
pačiu išpildymu. Publikos bu
vo pilnutėlė Apreiškimo salė, 
kuri žmones sunkiai talpino.

Koncerto klausėsi taip pat 
nemaža New Yorke gyvenan
čių muzikų. J. štarka, buvęs 
ilgametis Kauno operos diri
gentas, sveikindamas jaunuo
sius dainininkus, pasakė K. 
Binkio žodžius: “Auga gražus 
atžalynas!”

Tikrai reikia pasidžiaugti 
šiais naujaisiais dainininkais 
ir jiems palinkėti kuo geriau
sios sėkmės dainavimo mene.

Koncerto pradžioje Anta
nas Sužiedėlis, Ateities redak
cijos narys, trumpai prisiminė 
Ateities žurnalo 45 metų su
kaktį. Baigiant koncertą, jis 
taip pat padėkojo visiems da
lyviams ir kiekvienam įteikė 
Ateities išleistą Vytauto Au
gustino Lietuves vaizdų albu
mą. A. K.

And
For liberation of captive countries
Release of Deportees from Slave Labor Camps
Protection of Refugees from Red Agents

Ateities gegužės numeris 
jau išsiuntinėtas skaitytojams. 
Numeryje daug jaunimo kūry
bos ir vertingu straipsnių. .

Liet. Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas įvyksta 
gegužės 20, 4 v. p.p. Baltic 
Freedom House, 131 E. 70th 
St., N.Y.C. Paskaitas skaitys 
Sus. Liet. Amer. sekretorius 
dr. M. J. Vinikas — Amerikos 
lietuvių ekonominės pagalbos 
galimumai atsistatančiai Lie
tuvai ir “Neris” International 
Trade Co. direktorius dr. J. 
K. Valiūnas—šių dienų tarp
tautinės prekybos aktualijos. 
I paskaitas kviečiami ir sve
čiai, kurie domisi ekonomi
niais Lietuvos klausimais.

MRS MAMIE EISENHOWER atida
rė rrabilttecijoa centrą WaaMngtoi>e. 
Centrą Metgė Goodwill Industries.

Dalyvauja: V. Dedinienė, A. Gadeikytė, L. Kašiubaitė, J. 
Sirtautaitė, T. Alinskas, V. Bukšnaitis, J. Gružaus
kas, E. Juzumas, L. Karmazinas, J. Lapurka, St 
Vaikys.

Pavergtųjų drangai
The American Friends of 

the Captive Nations, naujai 
įsisteigusi amerikiečių orga
nizacija, kuri savo vyriausiu 
tikslu laiko laisvinti kraštus, 
esančius už geležinės ir bam
buko uždangos, šankia masinį 
susirinkimą New Yorke, Town 
Hali, 123 West 43 St., gegužės 
25 d., penktadienį, 7:30 v. v. 
Kalbės šen. William F. Know- 
land, generolas William J. Do- 
novan, gen. Wladyslaw An
dere. Susirinkimui vadovauja 
ambasadorius Angier Biddle 
Duke. Invokaciją atkalbės 
prel. J. Balkūnas.

Lietuviams ir kitiems pa- 
bąltiečiams šis susirinkimas 
itin svarbus jies jame bus pa
minėta birželio įvykiai.

Įėjimas visiems nemokamas. 
Yra lietuviams rezervuota ke
liolika specialių vietų, kurių 
bilietus galima įsigyti Laimos 
knygyne, 335 Union Avė., 
Brooklyne, tel. EV 8-6163. Kai
na 2 dol.

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv.

Petro parapijos bažnyčioje
palaidoti:

Uršulė Venickienė (kovo 28)
67 m. Velionė gyveno 637 E.
7 St. Nuliūdime paliko vyrą, 
sūnų ir dvi podukras. Palaido
ta N. Kalvarijos kapinėse. N. Kalvarijos kapinėse.

PAIEŠKOMA
Prašoma atsiliepti Olesę Pi- 

kolovage - Pikelevičienę—Pre- 
meneckaitę, kilusią iš Lietuvos, 
Muniškių kaimo, Babtų vals
čiaus ir gyvenusią Viliams- 
town, Pa. Yra jai žinių apie jos 
gimines. Rašyti: M. Jankauskai
tė, 462 Eldert Lane, Brooklyn, 
8, N. Y.

E. 3 St. Nuliūdi- 
sūnų. Palaidota 
Mass., kapinėse.

Prelgauskienč

da skatindama ir ugdydaioa 
jaunųjų kūrybą, ir šiamkon- 
certui Ateitis pasikvietė jau
nuosius dainininkus, kurie tik 
šitame krašte pradėjo reikš
tis. Tai buvo Aldona Stempu- 
žienė iš Clevelando, Ohio, ir 
Vadovas Vaikaitis iš Toron
to, Ontario, Kanados. Prie jų 
prisidėjo pianistė Julija Ra- 
jauskaitė-šiušienė iš Highland 
Park, N. J.

Abu dainininkai daug kur 
koncertavo, susilaukė gražių 
įvertinimų. Brooklyne pasiro
dė pirmą kartą. Buvo tikrai 
įdomu juos išgirsti.

Aldona Stempužienė pradė
jo koncerto pirmą dalį ir ją 
baigė, padainuodama: E. Gai- 
levičiaus — Beauštant! aušre
lė, VL Jakubėno — Piemenų 
raliavimas, Plaukia antelė, V. 
K. Banaičio — Oi nėra nie
kur, St. Šimkaus — Lopšinė, 
Č. Sasnausko — Užmigo že
mė, VI. Jakubėno — žemė 
kryžių ir smūtkelių.

Antroje koncerto dalyje pa
dainavo arijas iš operų A. Pon- 
chielli — “La Gioconda” ir G. 
Verdi “Don Carlo”.

Nors solistės balsas nėra

stiprus, bet jis turi malonų ir 
šiltą tembrą, laisvas visuose 
registro tonuose, puikiai val
domas, modeliuojamas, su 
aukšta muzikine kultūra. So
listė buvo nuoširdžiai priimta, 
gausiai jai plota, dovanota 
daug gėlių, nenorėta nuleisti 
nuo scenos. Ji kelis kartus 
dainavo pakartotinai.

Julija Rajauskaitė-šiušienė, 
pianistė, nors ne kartą jau 
Brooklyne girdėta, bet ir da
bar su dideliu dėmesiu jos iš
klausyta. Ji paskambino: M. 
K. Čiurlionio — Preliudą, 
Khachaturian — Toccatta, 
Chopin — Mozurką ir Preliu
dą, Debussy — Paskendusi ka
tedra, Liszto Petrarcos 104 so
natą ir La Campanella. Ji iš
gavo puikų, švarų toną, brili- 
j antinį skambesį ir, giliai įsi
jausdama, praskleidė muziki
nių kūrinių gilų supratimą 
bei grožį.

Vaclovas Verikaitis, baigęs 
Kanados konservatoriją, gra
žiai užsirekomendavęs Toron
te, dvejose koncerto dalyse pa
dainavo: V. K. Banaičio — 
Gieda gaideliai, Už žalios gire
lės, Ei užu gojaus, šėriau sau 
žirgelį; St. Šimkaus — Pilu 
stiklelį, A. Egglinstono — Kol 
jaunas nevedęs buvau, Aš pa
ėmiau mergužėlę, J. Karnavi- 
čiaus Radvilos ariją iš op. 
“Radvila Perkūnas”, arijas iš 
G. Verdi operos “Don Carlo”, 
W. A. Mozarto “Figaro vestu
vės”.

Solistas turi gražų galingą 
balsą, puikiai jį apvaldo vi
suose stiprumo laipsniuose ir 
perėjimuose. Anksčiau jis kur 
kas geriau dainavo ištraukas 
iš operų, lietuviškosios dainos 
ėjosi kiek sunkiau. Dabar pa
daryta didelė ir graži pažan
ga — lietuviškosios dainos 
puikiai suprastos, išieškotos, 
ir jos skambėjo taip pat gra
žiai, kaip ir operų arijos.

Publika solistą priėmė labai 
šiltai ir nesigailėjo plojimų, o

Speakers 
General William J. Donovan u

General Wladyslaw Anders

Co-Sponsors
International Rescue Committee — Catholic War Veteranu — Jewish War Veteranu — Veteraną of 
Forcign Wars — Assembly of Captive European Nations — American Lithuanian Council-- Baltic 

Freedom Council, etc.

Kompoz.Jeron. Kačinskas, 
kuris eina vargonininko pa
reigas šv. Petro lietuvių para
pijoje ir veda visoje arkivys
kupijoje geriausią bažnytinį 
chorą, šalia šių sunkių parei
gų suranda laiko ir savo ta
lentui. Prieš Velykas jis už
baigė šešių dalių simfoninį 
kūrinį “Velykų apmąstymai”. 
Naujasis veikalas apima 350 
partitūros puslapių ir yra pa- 

; dideliam orkestrui. 
Dabartiniu metu įpusėjo kitą 
stambesnį kūrinį fortepionui.

Rengia išvyką
Šv. Petro parapijos choras 

gegužės 20 Amerikos kariuo
menės majorės Mašildauskai- 
tės viloje, Buzzards Bay, ren
gia išvyką. Visi choristai tą 
dieną, pagiedoję mišiose 10 
vai. šv. Petro parapijos baž
nyčioje, išvyks į minėtą va
sarnamį. Vasarvietės ir vaišių 
išlaidas apmokės parapijos 
klebonas kun. Pr. Virmauskis, 
kuris tuo nori pareikšti savo 
nuoširdžią padėką choristams 
už jų darbą ir gražų giedoji
mą Dievo garbei.

ship Day) — rengiama gegu
žės 20, sekmadienį, 2 v. pp. 
Central Park. Pakviesti visi 
New Yorke gyveną, kurie šiais 
metais gavo pilietybę. Kalbės 
New Yorko miesto majoras R. 
Wagneris. Iškilmėms vado
vaus dr. Ralph J. Bunch, No
belio laureatas.

Nuoširdžią užuojautą

Kęstučiui. Algirdui bei 
Vytautui V aliūnams*

ir jų šeimoms dėl jų mylimos Motinos mirties reiškia

Birutė ir Antanas Pociai


