
VOKIETIJA NESIDUODA MASKVOSAGENTŲ TERORIZUOJ JAMA

Maskva garsina Lietuvos 
katalikų bažnyčią tuo pačiu 
metu per užsienio ' komunisti
nius laikraščius. Per lomjos' 
komunistus paskelbė vyskupo 
Maželio pareiškimus. Per Ame* 
rikos lietuvių komunistų "Lai
svę'* paskeloe kąnaumuko K.

Gegužes 22 “Laisvėje” kan. 
K. Žukus str. “Lietuvos kuni
gų seminarija” rašo, kad se
minarija ir teologijos iakulte- 
tas veikia laisvai, stoja auklė
tiniai laisvai, išlaiko jas tikin
tieji, auklėtiniam teikiami 
mokslo laipsniai, jie siunčiami ■ 
į parapijas; plačiai aprašomos 
1955 gruodžio kunigų šventi
nimo iškilmės.

Visa informacija atsargi ta 
prasme, kad nė sakiniu nemi
nima valdžia. Tačiau neatsargi 
kita prasme ■— palikti raudoni 
siūlai, kurie išduoda, kad tai 
darbas ne kan. K. Žitkaus ir 
apskritai nekunigo ir net ne 
lietuvio, kuris pažintų katali
kiškas tradicijas ir jom varto
jamus terminus. Tik keletas 
pavyzdžių, kaip blogai užmas
kuoja nekatalikišką ir nelietu
višką galvojimą ir išsireiški
mus:

1. Prie tariamojo autoriaus 
kan. K. Žitkaus prideda titulą

RFANZ STBAUSS, vakarų Vo
kietijos ministeris atominei 
jėgai, atvyko j JAV.

Maskva spaudžia Vokietiją 
dėl pabėgėlių. Reikalavimus 
juos išduoti pakartotinai So
vietų atstovas V. Zorinas įtei
kė kovo 30 ir gegužės 15.

Zorinas kaltino Vokietijos 
vyriausybę, kad ji atsisakė 
duoti Sovietam sąrašą Sovietų 
piliečių, gyvenančių Vokietijo
je; Kaltino, kad Vokietijos vy
riausybė sveikus Sovietų pilie
čius suėmusi ir uždariusi Į 
bepročių namus, norėdama su
kliudyti jiem grįžimą. Suminė
jo penkias pavardes tų, kurie 
esą tariamai laikomi Bavari
jos psichiatrinėje ligoninėje.

Vokietijos vyriausybė anks
čiau nurodė, kad ji nekliudo

grįžti, kas nori. O gegužės 22 
atmetė Sovietų kaltinimą dėl 
sveikų laikomų bepročių na
muose. Tas “baisus kaltini
mas” yra lygus pastangom 
tvirtinti, kad Vokietiją yra ne- 
teisinė valstybė. Vienas iš tų 
penkių yra chroniškas alkoho
likas, o kiti 4 šizofrenikai (as
menybės suskilimo liga). Vo
kietijos vyriausybė yra pasiry
žusi pavesti juos patikrinti 
tarptautinei psichiatrų komisi
jai, kurią paskirtų JT komisa
ras tremtinių reikalam.

j Sovietų pasisiūlymus. Norė
jo melžti dvi karves.

Afrikoj blogai
Prancūzija pašaukė atsargi

nius, kurie vežami į Alžirą. 
Daugelyje vietų pašauktieji į- 
vairiais būdais pareiškė pro
testą prieš vykimą į Alžirą. Iš 
rytų Prancūzijos viename 
traukinyje 300 atsarginių at
kabino vagonus nuo garvežio 
ir tokiu būdu sutrukdė kelio
nę.

D. Eisc ubo veri. Užpakalyje stovi 
ffer Mokins.

dsrtfrčių Aucttjoje pas pre*. ...įg 
Britanijos ambasadorius.

Prezidentas dienos klausiniais

Diilles ir Egiptas

Grobė Vokietijoj, grobia Amerikoj
komisijai, bet be jokio atgar
sio.

Buvęs raudonosios armijos 
pulkininkas V. R. Sabinski, 
kuris 1947 perbėgo į vakarus 
ir dabar yra rašytojas New 
Yorke,. papasakojo, kaip Sovie
tai grobė vokiečių mokslinin
kus, raketų specialistus ir 
kaip pabėgusius į vakarų Vo
kietiją mėgino atgauti, 
pulkininkas gelbėjosi 
chene, iššokdamas iš 
aukšto pro langą, kai į jo kam-

Senato komisijoje liudinin
kai atskleidžia vis daugiau 
faktų, kaip Sovietai grobia 
jiem reikalingus ar pavojingus 
asmenis. “Committee to Com- 
bat Soviet Kidnapings” sekre
torė gegužės 22 liudijo, kad 
Sovietai šantažą ar grobimą, 
kuriuos vartojo pokarinėje 
Vokietijoje, dabar išplėtė į 
Jungtines Valstybes. Prieš dve
jus metus susidaręs šitas ko
mitetas turi visą eilę grobimo 
faktų. Juos buvo pranešęs
Jungt. Tautų žmogaus teisių,barį įsibrovė eilė sovietu agen- 

r*. . --
Robert Morris, komiteto ad

vokatas, kalbėjo komisijoje, 
kad 20.000 — 40;000 pabėgė
lių gyvena čia svetimais doku
mentais. Juos sovietai labiau
siai terorizuoja, kalbindami 
arba grįžti arba agentauti. 
grasindami pranešę Amerikos 
administracijai, kuri juos de
portuosianti atgal.

Apklausinėjimas nebaigtas.

Valst sekr. Dulles spaudos 
konferencijoje apgailestayo, 
kad Egiptas pripažino kom. 
Kiniją. Amerika sveikinusi 
Egipto kilimą, bet ji negalinti 
džiaugtis, kai Egiptas pasiduo
da Sovietų ar Kinijos komunis
tų interesam tarnauti. Pareiš
kė taip pat, kad Amerika ne
prisidės prie Egipto užtvankos 
finansavimo, jeigu jame daly
vaus Sovietai Egiptas buvo 
siūlęs Amerikai dalyvauti su 
vienu milijardu dol. Bet tuo 
pačiu metu Egiptas dairėsi ir

• Vienais ginklais Alžiro 
klausimo negalima išspręsti, 
pareiškė Mendes-France, pasi
traukdamas iš Prancūzijos vy
riausybės. Su dabartine kari
nės jėgos politika Prancūzija 
prarasianti Alžirą.

* Amerikos kariuomenėje 
gilus nesutarimas tarp aviaci
jos, armijos ir laivyno dėl pir
menybės, kuria ginklo rūšim 
turi remtis Amerikos gynimas 
ir kam daugiau reikia duoti 
pinigų.

* Liūtai sudraskė 40 žmo
nių Anglijos kolonijoje Ugan
doje, Afrikoje.

rijos rektorius”. Tas miestas 
atsirado iš analogijos “Kauno

2. Kan. K. Žitkus, tur būt, 
nebus tiek surusėjęs, kad jis 
vartotų tokius išsireiškimus: 
“Seminarijos sudėtyje, Apaš
talų Altoriui patvirtinus, yra 
Teologijos fakultetas.

3. Kan. K. Žitkus nebus vir
tęs pareigūnu komunistinės 
švietimo ministerijos, kur yra 
vedėjas “kulto reikalams”.

Pats 
Miun- 
antro

Maskvą peršasi per 
vyskupą Maželį

Italijos komunistų laikraštis 
"LTJnita" pirmame puslapį 
paskelbė pasikalbėjimą su Tel
šių vyskupu Petru Maželiu. 
Vyskupas pasisakęs už susita
rimą tarp Maskvos ir Apašta
liškojo Sosto.

Vatikanas tą sugestiją visai 
ignoravo. “N. Y. Times” sako, 
kad vienas Vatikano specialis
tas bažnyčios reikalam anapus 
uždangos pareiškęs, jog tokis 
pasisakymas už santykius tarp 
Vatikano ir Maskvos tesąs skir
tas rinkimų propagandai. Ita- 

pų eminocijom; nesakys: daly- lijoje sedmadienį ir pirmadie
nį savivaldybių rinkimai, ir ko
munistai nori sudaryti miniom 
■įspūdį, kad santykiai po Stali
no mirties tikrai pasikeitę. Pa- kuris priimtinas prezidentui, 
reigūnas pridūręs, kad Vatika- Jį teko patvirtinti ir Atstovų 
nas nesvarstytų konkordato rūmam. Kongreso priimtą i- 
klausimo, net jeigu jis būtų statymą prezidentas buvo 
oficialiai pasiūlytas. tavęs.

apie kunigų įšventinimą, apie 
įšventinimą į vyskupus. Ne jų 
yra pasakymai: ‘Tarybų Lietu
voje visai eilei kulto tarnų bu
vo suteikti licenciatų ir dakta
ratų moksliniai laipsniai”. Ku
nigas taip pat nevadins vysku-

vavo “Kauno arkivyskupijos 
kancleris dvasininkas V. Ta
mašauskas; nesakys: “1955 
metų rugsėjo 11 dieną Panevė
žio katedros bažnyčioje buvo 
įšventinti j vyskupų titulą”... 
auklėtiniai įšventinti į dvasi
ninkų titulą. Tik marksistui 
tas šventinimas yra titulo pri
dėjimas, o tikintysis tegalės 
pasakyti, kad jie buvo įšven
tinti į vyskupus, į kunigus, t. 
y. suteiktas jiem sakramentas, 
o ne titulas.
4. Kan. K. Žitkus žino, kas 

buvo Kauno kunigų seminari
ja.ir kas buvo universitetas, ir 
nesakys, kad nuo 1940 metų 
“įvedus Lietuvoje Tarybų val
džią Kauno Teologijos fakul
tetas — Kunigų seminarija — 
buvo atskirta nuo universite
to”. Mat, tokio teologijos fa
kulteto iš viso nebuvo, tebuvo 
Teologijos — Filosofijos fa 
kultetas, ir nebuvo tas pats, 
kas seminarija. Jis buvo ne at
skirtas, bet bolševikam atėjus 
V. Krėvės pasirašytu raštu 
uždarytas 1940 m. liepos 16 d.

Italijoje lietuvio vyskupo 
vardu reikėjo veikti norint, 
kad komunistai laimėtų rinki
muose. Ar Amerikoje semina
rijos rektoriaus vardu reikia 
veikti tam, kad palengvintų 
Michailovo repatriaciją?

Pradėjo propagandą
Sovietų spauda pradėjo pro

pagandą už prekybos išplėtimą 
tarp Sovietų ir Amerikos. Ta
čiau nutyli priežastį, kodėl to
ji prekyba buvo susiaurinta— 
Sovietų agresiją Korėjoj 1951.

Susitarė dėl farmų
Farmų įstatymo reikalu se

natas padarė kompromisą — 
priėmė farmų Įstatymą tokį.

ve-

KOMUNISTAI » Čekijos paleido M. Oren, karts buvo nuteistas 
kaip šnipas, čia jis savo šeimoje Te! Avive, Palestinoje.

• Pašto išlaidas didins. 
Komisija pritarė, kad laiškam 
vietoj 3 centų būtų mokama 4, 
oro paštui vietoj 6—7. Taip 
pat pakeltas mokestis laikraš
čiam. Bet daugelis kongres- 
manų mano, kad prieš rinki
mus būtų nepopuliaru mokestį 
kelti.

• Sovietai rengiasi kviesti į 
Maskvą Anglijos karalienę 
Elzbietą II.

• Prezidentas paprašė Kon
gresą užsieniam remti 4,9 mi
lijardų doL Užsienių komisija 
tą sumą sumažino daugiau 
kaip milijardu.

•Bulganinas su Chruščiovu 
pakviestas į Daniją, Norvegi
ją ir Švediją. Šių valstybių 
pirmininkai jau vaišinosi Mas
kvoje.

• Amerikos pasus vartoja 
Sovietų šnipai. Tokią išvadą 
priėjo komisija priešameriki- 
nei veiklai tirti. Komunistų 
partija tokiem pasam gauti iš
plėtojo ištisą sąmokslą.

• Anglijoj* nelyja. Devyni
miestai suvaržė vandens varto
jimą. To pat laukia ir Londo
nas.

• Kinijos komunistai į~akė 
moterim, kad jos būtų pagra
žintos. Didelis lupų pieštukų 
pareikalavimas.

Vėžio savanoriai
Cdumbus, Ohfo, kalėjimo 

96 kaliniai sutiko pasiduoti 
eksperimentam — kad jiem 
būtų priskiepyta vėžio liga iš. 
kito asmens.

Prezid. Eisenhoweris spau
dos konferencijoje pareiškė:

Dėl nesutarimo kariuomenė
je — suprantama, kad kariai, 
kuriem pavestas krašto saugu
mas, gina savo nuomones; ta
čiau, kada sprendimas jau pa
darytas, jis laukia iš visų loja
laus vykdymo. ‘Taireiškia pre
zidento įspėjimą baigti ginčus, 
kurie kelia visuomenėje neri
mą. -

Dėl Sovietu kariuomenės 
sumažinimo. Jį reikia vertinti 
kaip kariuomenės perorgani
zavimą, prisiderinant prie pa
kitusių apsaugos teorijų: Tai 
reiškia patobulinus ginklavi
mą reikia mažiau žmonių.

Dėl pesimizmo... Preziden
tas mano, kad perdaug esama 
pesimizmo dėl pasaulio bend
ros padėties. Perdaug išpūstas 
ir tariamas nesutarimas tarp 
valst. sekr. Dulles ir preziden-

to patarėjo Stasseno, t kurie 
skirtingai vertino Sovietų nusi
ginklavimą.

Dėl mokesčių sumažinimo— 
jie nebus sumažinti, nors biu
džetas numatoma suvesti SU 
perteklium. —

kai

PABALTI EČI Al 
DEMONSTRAVO

Švedijoje, Stockholme.
atvyko Sovietų parlamento 16
asmenų delegacija. pabaltie- 
čiai, daugiausia estai ir latviai, 
surengė demonstraciją prie 
viešbučio, kuriame sovietai 
buvo apgyvendinti. Plakatuose 
buvo įrašyta: “Laisvės Balti- 

kraš- 
De- 
kai 

kon-

jos tautom”, “Iš Baltijos 
tų 300.000 deportuota”, 
monstracija išsiskirstė, 
švedų policija atvyko ir 
fiskavo plakatus.

APAKINO, BET NEPALAŲŽĖ " '

Žurnalistas Riešei, kuriam 
piktadarys New Yorke balan
džio 5 išplikino akis, dabai 
jau paleistas iš ligoninės. J» 
visai nieko nemato. Bet eida
mas laiptais iš ligoninės jis 
atsisakė paimti savo žmonos 
ranką, taip pat jis nepriėmė 
specialaus šuns. Jis pareiškė 
norįs jaustis ant savo kojų. 
Jo abidvi akys užrištos. —• -

“Mano smegenų jie nepa- < 
lietė, nei nugarkaulio, nei dva
sios. Aš dirbsiu toliau nuo tos 
vietos,, kur buvau sustabdy
tas”, pareiškė jis draugam, jis. ? 
pasiryžęs toliau rašyti savo 
bendradarbių padedamas irto- 

. liau kovoti su raketieriais torp 
darbininkų. Jis mano, kadmio 
raketierių rankos jis ir nuken
tėjo. Dabar jis yra policijos 
saugojamas, nes mano, kad 
raketieriai ir toliau jam norės 
keršyti. Piktadarys tebėra neš 
išaiškintas, nors buvo pasklit 
ta 40.000 dol. į

• Indijos Buddos 2500 metų - 
gimimo sukakčiai pagerbti » 
bus nužudytas tą dieną tie riti 
nas gyvulys.

ATRAMOS TAŠKAI SLYSTA Lš
Ginče, ar Amerika ar Sovie

tai turi daugiau tolimojo skri
dimo lėktuvų, kurie nešiotų 
atomines bombas į priešo už
nugarį, prezidentas Eisenho- 
weris nuramino: reikia žiūrėti 
ne vienos ginklų rūšies, bet 
ginklų visumos; tai kas, kad 
Sovietai turi daugiau tolimojo 
skridimo lėktuvų, kaip tvirtino 
Amerikos aviacijos vadai, bet 
ginklų visuma kalba Amerikos 
naudai. Taip aiškino preziden
tas ir dar pagrindė savo min
ti, sakydamas:

Vakarai turi visuora kraš
tuos* savo atramos taškus, iš 
kurių garai gali veikti ir vi
dutinio tolumo lėktuvai.

Atramos taškai, bazės, yra 
Amerikos ir Anglijos stiprybė.

Jų priešas betgi tuos atra
mos taškus jau sprogdina ir 
stengiasi išmesti iš jų vakarię visai išslydo iš Anglijos įtakos 
čius. Amerika pajuto tai dar 
tik Islandijoje, kur parlamen- niu laiku 
tas nubalsavo, kad Amerika 
bazę atsiimtų. Ir Amerika jau 
sustabdė ten visus tolimesnius jas į Bahrein salą Persijos 
įrengimus. Stipriau bazės krin- įlankoj*.
ta iš po kojų Anglijai. O lig šiol ta sala buvo laiko-

Pradodant nuo Viduržemio ma nepriklausoma kunigaikš- 
jūros iki r»at Pacifiko Anglija tyste, esančia Anglijos protek- 
rknėsi bazėm — Gibraltaras, torate. Sala tapo nepaprastai 
Malta, Kipras, ananus Su*zo 
kanalo Adenas, toliau Indija, 
Ceilona*, Malajai, Hong Kon-

Ar Anglija juos mėgins atlaiky 
ti, ar pasitrauks?

šiai dabar kovojama dėl išliki
mo Kipro saloje. Jau gegužės 
4 naujai išrinktas Ceilono pro
komunistinis min. pirmininkas 
pareiškė, kad Anglija savo ka
rines bazes turės iš Ceilono at
siimti. O dar tik 1947 Ceilonui 
Anglija davė nepriklausomybę. 
Ceilonas pasiliko nuo tada 
Commonwealtho ribose ir davė 
Anglijai teisę sausumoje ir jū
roje laikyti karines bazes. Da
bar ten pavojus Anglijai dar 
dilesnis, kad naujoji Ceilono 
valdžia žada netrukus suval
stybinti arbatos ir gumos plan
tacijas. Tai būtu Anglijai ne 
tik karinis, bet ir ūkinis smū
gis.

Arabų kraštai slysta ar veik

ir virsta jos priešais. Paskuti-

ir Persijos užsienių reikalų 
ministeris paskelbė pretenzi*

Bet* jau 1947 Indija iškrito,

vertinga, kai 1932 buvo su
rasti turtingi, gal turtingiausi 
rytuose naftos šaltiniai. (Svar
biausias tų šaltinių naudoto
jas pra amerikiečių Standard

PO KOJŲ
vimas anglam skaudžiai 
galvą: salos atiduoti jie nenori 
— tai būtų ūkinis nuostotielr

laidoti vadinamą Bagdado pSE 
tą, kuriame Persija buvo 
kalbinta dalyvauti.

Vis nesaugiau daros ir .Ma
lajuose. *

Kyla jau ir Singapūro klau
simas — ir ten reikalauja ne
priklausomybės.

Anglų spaudoje paskutiniu 
laiku labai svarstomas bazių 
klausimas. Ji randa, kad tai 
yra Anglijai gyvybės klausi
mas. Jeigu pasitrauksi, tai at
gal ten nesugrįš!. O pavojaus 
metu niekas iš Jungt. Tautų 
Anglijos negelbės. .. ..

Stiprėja mintie, kad, basos

Tos minties ypačiai laikosi 
užsienių - reikalų ministeris 
Lloydas. Jeigu reikės, turi bū
ti pavartotos represijos, jeigu 
reikės, net ginklas. Tokia jo 
išvada. Ateinantį mėnesį MNŠ* 
renka Commonwealth0 atsto
vai. Jie turės sustoti prie Šio 
klausimo.

Tai nėra tik Anglijos klausi
mas. Tai yra ir santykių tąrp
rytų ir vakarų klausimas. So
vietai, kurstydami Azijos ir

jos |taką ir interesus. Ar tokb

lai taip galvoja.



SPAUDA

dirbti

IŠ LIETUVOS Rašo LINUS

mėgėjai su-

NAUJI MODELIAI

Rašyti S. Grabliauskui.

AVNDENIL1O bombą Racifike susprogdinus, šis specialus laivas 
tyrinėja radioaktinguina. kiek jis plačiai pasklido.

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

II------- U, .ĮL^ĮM.I I U IU.^..>iaWUHĮUMK

gaudytojai 
rašomųjų 

telefonų ir 
pasalų bu-

ir ne
laiko

Siunčia knygai**. Pastaruo
ju laiku Chicagojc ir New Yor- 
kc kelios šeimos gavo iš Lietu 
vos ten išleistų vaikų knyge-

Li*tuvoj* po rusų akademi
ko Ščerbakovo apsilankymo 
Korsakas • Radųvilas skundžia
si humanitarų jaunųjų moks
lininkų žemu pasiruošimu, net 
tų. kurie yra apgynę diserta
cijas. Jie nepajėgią rašyti api
bendrinančio pobūdžio veika-

Vokietis buvęs karo belais
vis; pasirašęs H. W„ vokiečių 
laikraštyje “Offenes Wort” 
pasakoja apie Lietuvos rezis
tenciją. Jo straipsnis pavadin- 
tas “Žalioji armija’*.
. Laikraštis pažymi, kad bol
ševikai savo kreipimesi pasi- 
duoti-tiem, kūne slapstosi nuo 
Sovietinio saugumo, pažadėda
mi jiems, kad nebūsią baudžia-

norint tokiu būdu atbaidyti 
kitus. Prie jo buvo lietuviškai 
ir rusiškai pridėtas užrašas: 
“Mirtis lietuviam nacionalis
tam”. Karo belaisviams tekda-

nugabenti į Petrašiūnus 170 
politechnikos komjaunuolių. 
“Miesto komjaunuoliai kon
troliuos, kaip vykdomi Kauno 
hydroelektrinės užsakymai” — 
rašo “Tiesa.’' Vadinas, bus 
prievaizdai,, kaip baudžiavos 
laikais. ~ *

Ajms pogrindį ir dabar kal
bą. Vilniaus universiteto “mar
ksizmo - leninizmo katedros 
vedėjas yra K. Navickas. 
“Tiesoje” jis rašo, kad vieną” 
“iš rimčiausių sunkumų sudarė 
inertingas nuverstųjų išnau 
dojiškų klasių pasipriešinimas, 
lietuviško buržuazinio nacio
nalistinio pogrindžio kenkėjiš
ka veikla”. Bet komunistų 
partija Įveikė šiuos sunkumus, 
“sudaužė buržuazini naciona
listini pogrindi bei jo mėgini
mus pasukti istorijos ratą at
gal”. Taip pripažįstamas po
grindžio pasipriešinimas ko
munistinei akcijai.

Krokodilas eina per miestą. 
Tokiu vardu leidžiamas Kaune 
ir Laisvės alėjoje nešiojamas 
sieninis laikraštis. kuriame 
juokiamasi iš miesto biurokra
tų. Jie rodomi ka'ikatūrom. 
paminint adresus.

Radijo
Prieš kiek 
“NYT”

Amerikos

Karo belaisviam lietuviai 
padėdavo net ir tada, kai už 
toki pagalbos teikimą buvo 
griežtai baudžiama. Tokia aiš-

sto kg. 28 rb., silkių kg. 9—11 
rb.» litras pieno 3 rb., 1 /kiau
šinis 1 rb.., kiaulienos kg. 28— 
25 rb. (Rėdl: Ui dbkarį rusai 
skaito 4.50 rb. Palyginkite, 
kiek tai išeis!)

Kaip matote, už 900 rublių, 
jeigu už tiek medžių nuridinii 
upę, gali visokių gėrybių prisi
pirkti. Tik žinoma, bėda su 
tuo pristatymu. Artimiausias 
miestelis yra už 100 kilometrų. 
Nė vienas mūsiškių iki jo dar 
nebuvo nuvykęs: Ir ko čia lai
ką gaišti...”

Paskutinis laiškas, rašytas 
1955 rugsėjyje^ praneša dar: 

“Pas mus veik nieko neįvy
ko. Tik kalbos prasidėjo, kad 

mo- tas ar kitas persikels kitur gy
venti,-namo žada važiuoti. Bet 
tai vis vokiečiai, o mūsiškiai 
beveik ir negalvoja apie tai”.

JUOZAS GRABAI! 
REAL ESI ATE BROKEB

Tarpininkavimas perkant ir parduodan^nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

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

Kai Stalinas mirė
“Mama jau į mišką 

neina. Aš tai dirbu. Ir uždirbu 
iki 900 rubliu. O kai Opapa nu
mirė, tai visi tuoj pajutom. 
Lengviau atsikvėpė ir mama 
su vyrais. Ir maisto dažniau 
atveža ir daugiau jo galima 
nusipirkti. O kainos pas mus 
šitokios: už pikliavotų miltu 
kilogramą, kai atgabena, 
kame 3—4 rb., juodos duonos 
kg. 1.80 rb., cukraus kg. 11 
rb., margarino kg. 15 rb., svie-

mėgėjai Kaune.
laiko Amerikos 

buvo pranešęs, kad 
radijo

da prisiusime, bet atvažiuoti 
greitai dar negalėsime, nes 
kelias tolimas ir labai brangus. 
Niekas iš čia be reikalo 
važinėja. Visi užimti ir 
neturi...”

ma nedrįsdavo vienas pasiro
dyti nušice. Ne kartą pasitai
kydavo, kad sargybiniai pasi
keisdavo su karo belaisviais 
net savo drabužiais arba pa
laukdavo pamiškėje, kai karo 
belaisviai baigdavo darbą. Au
torius vėliau buvo perkeltas į 
Petrašiūnų darbo stovyklą, 
kur visi stovyklos įnamiai tu
rėjo padėti statyti elektros 
stotį. Ten pat buvo perkeltas 
ir didelis sargybinių būrys, 
kurių uždavinys buvo ne tik 
prižiūrėti stovyklą su karo be
laisviais, bet taip pat saugoti 
vietovę nuo partizanų. Tačiau 
tiem vis tiek pasisekė įsiskver
bti Į vietovę. Užpuolimo metu 
rusai užsibarikadavo, o sto
vyklos komendantas majoras 
Baskakovas pabėgo į karo be
laisvių stovyklą.

Par vieną iš tokiu užpuoli
mu buvo vienas iš kovotojų 
sužeistas. Jį pribaigė vietos 
milicija. Tris dienas nukauta
sis buvo paliktas gulėti gatvė-

vo du tartu pef diėną eiti pro 
nukautąjį. Vietos vaikai, ei
dami į mokyklą, turėdavo pa
sukti į šalį arba lipti tiesiai 
per lavoną. Tik galiausiai du 
karo belaisviai, nepaisydami 
visokių grasinimų, išsiskyrę iš 
kolonos, nukautąjį paėmė ir 
paguldė šalia kelio esančio so
de, kur jo bent nematė kiek
vienas praeivis. Sargybiniai su 
atstatytais automatais norėjo 
abu karo belaisvius priversti, 
kad jie nukautąjį vėl atgaben
tų ant kelio ir paliktų jį ten 
gulėti. Tačiau ginčą baigė 
MVD stovyklos karininkas, ka
pitonas Bachmatovas, kuriam 
pasitaikė taip pat tuo keliu 
eiti: jis įsakė žygiuoti toliau, 
ir taip “nesusipratimas buvo 
likviduotas”. Kai vakare dar
bo kolona grįžo namo, nukau
tą “žaliuką” vietos milicija 
jau buvo užkasus! sode.

Darbovietės karo btlais- 
viams ne kartą tekdavo sutik
ti lietuvių studentų, kurie 
skatindavo bėgti į miškus ir 
prisidėti prie lietuvių pogrin
džio kovotojų.

Keli taip ir padarė, pasirink
dami verčiau laisvę negu ve- 

(Nukelta į 3 psl.)

pripažino tautinės rezisten
cijos buvimą Lietuvė**.

Laikraštis, nurodęs svarbiau
sias priežastis, kodėl lietuviai 
vyrai turėjo išeiti į mišką, ap
rašo, kaip minimojo straipsnio 
autoriui at’odė reikalai Kaune, 
į kur jis buvo 1945 m. atkel
tas iš Rytprūsių. Jau tada

ryškiai krito į akį didelė 
Lietuvos vyrų stoka.

Nors ir stropiai saugojami, 
susitikę su lietuviais, iš jų su
žinojo, kad daug vyrų buvo 
išėję į pogrindį ir pasitraukę į 
miškus. Ir patys rusai paste
bėjo, kokių lietuviai rodė sim
patijų vokiečių karo belais
viam.

Jau Sibiro žiemoje
“Išvažiavome. Daug savaičių 

išbuvome traukinyje. Pasiekė
me Krasnojarską. Iš čia buvo
me nugabenti prie Aukštuti
nės Tunguzkos upės (Tunguz- 
kaja — Jenisėjaus intakas), ir 
■čia; pradėjome kirsti mišką. 
Vyrai (du merginos broliai) 
kerta medžius, o mudvi su ma
ma (dabar 72 metų senutė) 
juos ridiname į upę. Miške 

. sniego iki pažastų, o šaltis 
spirgina kartais... iki 50 laip
snių __Gyvename iš šakų su
remtoje būdoje, kuria apkro
vėme sniegu. Pasirodo, gyven
ti ir taip galima ...”

„ Sibire vidurvasaryje
“Dabar pas mus visai šilta. 

Pats vidurvasaris. Mes esame 
pasisodinę bulvių ir kitokių 
daržovių. Rudenį bus sočiau. 
Vyrai stato namą iš medžių, 
tai žiemą nebus labai šalta, 
nes kuro imk. kiek pakeli.

Darbas tas pats, bet jau 
nėra toks sunkus kaip pradžio
je. .'Mūsų kaime siautė vidurių 
šiltinė, išmirė daug žmonių. 
Neseniai buvo atvykęs gydy
tojas, tai visus skiepijo. Gal 
ir liksime gyvi...”

“Pasirodo, kad prie Tunguz- 
ko§ vasaros labai trumpos ir 
lietingos. Iš pamidorų nieko 
neišėjo. Bulvės užaugo ... Gy
vename savo name ... Mama 
labai džiaugiasi, bet dar šią 
žiemą reikės ir jai dirbti. Jo
nas Išmoko mechaniko darbo, 
tai dabar ant upės plaukioja... 
Sakosi norėtų būti su mumis, 
bet kaip visur, taip ir čia. ne
gali visada žmogus daryti, k- 
įsinori.

Mūsų kaime gyvena 16 tai - 
tų žmonės. Ir mūsiškių yra vi
sa kupeta. Tai vis naujakuriai. 
Kiti jau neblogai gyvena: turi 
savo namelius ir daržovių už
siaugina. Maisto, žinoma, čia 
yra daugybė, tik ji iki mūsų 
kaimo sunku davežti. Žiemą 

■ sniego galybės. Vasarą atveža 
maisto, tar žiemai pasitaupome 
ir'užtenka. Ir kiek čia maisto 
žmogui reikia. Užkandi mažu-, 
melo ir vėl medžius ridini. Rei
kia tik priprasti”.

Gautas siuntinukas
“Jūsų gerumo mes negali

me užmiršti. Tie pakietėliai 
tikra šventė, kai juos atidarė- 
me ... Gal ką nors ir mes ka-

v ij*- Lietuva gegužės 16 pa
skelbė penkis laiškus iš Sibi
ro. Tai susirašinėjimas taip 
šeimos narių, kurių dalis liko 
vakaruose, dalis iš vakarų grį
žo į Lietuvą, paskui atsidūrė 
Sibire. Pagal tuos laiškus pa
šėkam jų gyvenimo Sibire 

; bendrą vaizdą.
Grįžę į Lietuvą

“Viena šeimyna, kurią rado
me namuose, grįžę iš Vokieti
jos,., buvo mums gana maloni, 
bet kita, su kuria nemokėjome 
susišnekėti, buvo labai pikta 
ir mus norėjo išvaryti iš mūsų 
namų.
; . šiaip taip pravargome žie- 
mą .... Mes visiškai badavome 
ir vos nesušalome; Neturėjo- 
me ’nei bulvių nei duonos. Ge- 
rai’ dar, kad dėdė buvo likęs 
savo ūkelyje; jis tad ir gelbėjo 
mus. Taip ir nemirėme badu. 
Užtat sode neliko medžių, ir 
visas tvoras sukūrenome.

Pavasarį, prasimanę maišelį 
bulvių, grūdų ir paršelį, pra
dėjome ūkininkauti. Gal i>' bū
tume prasikūrę, bet buvo liep
ta .mums susikrauti mantą ir 
važiuoti.”

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mcnahan S t r., Rkigevrood, N

Skambinti tel. HYacint 7-4677

kiai organizuota akcija tais 
laikais, kai tūkstančiai karo, 
belaisvių stovyklose tuėjo 
nykti iš bado, nuo šiltinės ir 
kruvinosios, išgelbėjo tūkstan
čiam gyvybes. Buvo atvira pa
slaptis, kad

šios akcijos imtis buvo pa
skatinusi lietuviu pogrindė 
rezistencija.

Siuntinukai, kuriuos lietu
viai įteikdavo vokiečiams, ba
davo sudaryti vis iš riebalų, 
mėsos ir duonos, cukraus, 
muilo, šiek tiek rūkalų ir sku
tamųjų peiliukų. Prie jų bū
davo pridėta dažniausiai vokiš
kai parašyta kortelė su Įrašu: 
“Laikykitės!” arba “Nenusto
kite drąsos!” Tuo metu “ža
liukų“ armijos žvalgyba veikė 
pasigėrėtinai Ji beveik viską 
žinodavo, net sargybų didumą 
ir atsakingų stovyklų karinin
kų pavardes.

1945 kovo mėnesį naktį po
grindžio kovotojai užpuolė vo
kiečių karo belaisvių sargus, 
norėdami suimtuosius paleisti. 
Tačiau vienam lenkų kilmės 
vokiečiui išdavus, rusai pasku
tinę minutę susigriebė, su
traukė pastiprinimų ir aplink 
visą stovyklą išstatė kautynių 
pozicijoje savo kulkosvaidžius. 
Mėginimas paleisti karo be
laisvius nepavyko, ir žaliukai 
po pusę valandos trukusio su
sišaudymo pasitraukė atgal į 
mišką. Kaip per stebuklą iš 
4.000 stovykloje buvusių karo 
belaisvių tebuvo sužeisti tik 
2. Tačiau netoliese buvusius 
karo belaisvių stovykloj 40 
belaisvių ir jų sargybinius ru
sus pogrindžio kovotojai pasi
ėmė su savimi. Jie taip pat pa
siėmė su savimi ir “darbo ko
mandą”, kuri už Petrąšiūnų 
pakeliui į Vilnių buvo pasiųs
ta dirbti. v 2 t

Rusai labai bijojo partizanu.
Buvo nuspręsta pakaunėje 

esančius miškus “nuo partiza
nų išvalyti”. Straipsnio auto
rius sakosi girdėjęs iš vieno 
sargybinio, 
nepavykę 
partizano, nors “valymas” tru
kęs 3 dienas. Tik vienoje vie
toje buvęs surastas gerai pa
slėptas “žaliukų” bunkeris su 
vadoviete. Iš jo 
parsigabeno porą 
mašinėlių, keletą 
maisto atsargas. Iš 
vo nušauti du lietuviai milici
ninkai pasižymėję komunistai. 
Sargybinis su tokia pagarba 
kalbėjo apie “pogrindžio kovo
tojus”. jog autoriui kilo įtari
mas. a> tik ir jis pats bent sa
vo širdyje nepritariąs pogrin
džiui.

Žaliuku viašpatavimas pra
sidėjo miškuos* už Petrašiūnų 
kokie 6 km nuo Kauno.

Ten karo belaisviai turėjo 
kirsti mišką stovyklos virtuvei, 
ligoninei ir sargybiniam. Ta
čiau niekas iš rusų su unifor-

Operos direkcija pranešė 
viešumai, kad Veronika Dege- 
lytė - Valatkienė balandžio 18 
mirusi po ilgos ir sunkios li
gos. Iš kitų šaltinių buvo žinia, 
kad ji sirgusi vėžiu. Jos vyras 
agr. Jonas Valatka buvo iš
vežtas iš Lietuvos 1941 birže
lio 14 trėmimuose. Jau pernai 
buvo pranešta, kad jis Sibire 
miręs. Jo žmona V. Dagelytė 
Valatkienė 1941 buvo jau taip 
pat vagone. Tik teatro direk
cijos dėka pasisekė ištraukti 
ją iš enkavedistų nagų ir pasi
likti teatro reikalam.

Vilniui grėsė potvynis 
balandžio 22, kai staigus atši
limas sutirpino storą sniego 
dangą. Vilniaus hidrologinės 
tarnybos viršininkas (rusas 
Bezuglov) pranešė, kad Neries 
vanduo tą dieną buvo pakilęs 
720 cm aukščiau normalaus 
lygio.

Nuo mieto ant kito. Vladas 
Augustinaitis iš žemės ūkio 
ministerių perkeltas į tarybi
nių ūkių ministerius. Rusas 
Kunčin iš tarybinių ūkių mi
nisterių atleistas.

Smulkioji lietuviu tautosaka 
XVII - XVIII amžiuje — tokiu 
vardu išleistas L. Lebedžio pa 
ruoštas patarlių. priežodžių 
mįslių rinkinys.

Nauji prievaizdai. Iš Kauno

kad bolševikam 
pagauti nė vieno

Nuo Stalino ant Lenino. 
Garbinimas Leninui, nebe Sta
linui, visais ga'ais jau varo
mas ir Lietuvoje. Teofilius 
Tilvytis pasiskubino parašyti 
“Dainą apie Leniną". Kipras 
Petrauskas straipsnyje “Aš 
girdėjau Iljičiaus balsą” apra
šinėja, kaip “didžiulės minios 
alpo nuo Iljičiaus išminties”. 
O paskui pereina į partijos 
liaupsinimą ir “buržuazijos” 
smerkimą: “Aš gerai prisime
nu, kada buržuazijai valdant 
menas buvo privilegijuotos 
saujelės žmonių tarnaitė”. Ko
kia laiminga Salomėja Neris, 
kad ji suspėjo numirti. Kur ji 
šiandien dėtųsi su “Daina apie 
Staliną”. Ar neištiks toks pat 
likimas tų, kurie šiandien ro
dos su “Daina apie Leniną”?

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

KAIZOMMF. 4AV 
sluoksniam tirti.

gavę radijo signalus iš Sone
tų Sąjungos. Dabar praneša
ma, kad tokias -radijo mėgėjų 
stoteles ir Kauri^ turi studen
tai J. Dzedulionis, V. Latinis, 
S. Čeponis, J. Stabrauskas ir 
A. Šliavas.

Spekuliacija, Mimais ir skly
pais. Tuo skundžiasi “Tiesa” 
Esą Palangoje sklypai buvo 
skirti sanatorijom, o jų vieto
je išdygo privačios vilukės. 
Vilniuje . dygsta Išimtai priva
čių namukų. Kompartijos lai
kraštis klausia, iš kur tie visi 
buržujai gauna medžiagos, už 
kurią gi reikia griežtai atsi
skaityti.

SpOkuliacija Skuode. “Tie
sa” skundžiasi, kad Skuodo 
MTS sandėlio spekuliantai pa- 
pirkę sandėlininką vagia ne 
tik lentynose sumestas prekes, 
bėt numausto ir kombainų 
padangas, kurios tinka auto
mobiliam “Pobieda”.

Aprašo tiltą, kurio nėra. 
Sovietinėje spaudoje nusiste
bėjo Puvočių kaimo mokyto
jas Piročkin. Girdi, jis skaitęs 
“Valstiečių laikraštyje", kaip 
Alg. Stankevičius stovėjęs ant 
naujo tilto ir juo džiaugęsis. 
Piročkin tuo tarpu >ašo, kad 
jis gyvenąs ten pat. Dar prieš 
savo laišką rašydamas, nuėjęs 
pasitikrinti, ir ten jokio tilto 
kaip nebuvo, taip ir dabar nė-

A t s t o v a s : S. Grablfauskas.
5 Thomas Park. So. Boston, Mas v

Tol.: AN 8 5487
Clavtlando atstovas

A. Johansonas—7616 Decker Av.
UT 1-3465 V

Reikalingi atstovai visuose didesniuose miestuose.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ„ ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys
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Liūdnuosius įvykius prisimenant
Artėjant bolševikinės oku

pacijos Lietuvoje liūdnai su
kakčiai ir žiauriem trėmimam 
į Sibirą, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (Vliko). 
Vykdomoji Taryba kreipiasi į 
visus lietuvius atsišaukimu, 
kurio svarbesnes vietas čia pa
teikiame mūsų skaitytojam ir 
prašome gerai jas įsiskaityti.

perializmui ir kad nebūtų So
vietams pripažinta tai, ką jie 
yra užgrobę. Prašykime, kad 
visur ir visada būtų statoma 
Sovietams sąlyga — atitaisyti 
padarytas skriaudas, grąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę mū
sų tėvynei Lietuvai ir visiems, 
kam tik Sovietai jas yra išplė
šę ...

Prisikėlimo parapija Toronte
H ...... ’.V •' '• : ■ -<■ : . ■ . • ■ ... - ■ ' , ' T -

Pašnekesys šventes išvakarėse
Toron-

rodė didžiai nuoširdūs Įr ktok 
jogos leido aukoto. Gražias

rtkos Itotuvię, kurto !wn 
pirmą kartą atsiskubina mum 
padėti.

Bet pačią didžiausią da1 
reikėjo skolintis. Tik ti 
kiu būdu buvo įmanoma baig 
ti šią statybą. Tiesa, paskolo
našta dabar

“Mūsų uždavinys yra be pa
liovos belstis ir belstis į viso 

' laisvojo pasaulio sąžinę, kol 
kiekvienas padorus žmogus, 
vis tiek, kurios tautos jis be-/ 
būtų, supras, kad Sovietai Lie
tuvoje yra įvykdę Dangaus 
bausmės šaukiantį nusikalti
mą prieš pagrindines žmogaus 
teises, kad jie išplėšė iš mūsų 
brangiausią turtą — mūsų Tė
vynės laisvę ir kad toji mums 
padarytoji skriauda turi būti 
atitaisyta, sulaužyta teisė ir 
teisingumas turi būti atitaisy
ti. Anapus geležinės uždangos 
esančių mūsų tautiečių rankos 
yra supančiotos ir burnos už
darytos. Todėl mes. laisvajame 
pasaulyje esantieji, juo gar
siau turime kelti mūsų balsą, 
kol visas pasaulis atsistos mū
sų pusėje ir įsisąmonins, jog 
su Sovietais negali būti taikos 
ir gero sugyvenimo, kol jie 
atsisakys savo imperializmo ir

Jei laiko dvasios paveikti 
Lietuvos ar Maskvos komunis
tai ir pradėtų kitaip kalbėti; - 
tai neturėtų nei mūsų paveik
ti, nei laisvojo pasaulio suklai
dinti. Jokie Sovietų viliojimai, 
jokie pažadai ar pasigyrimai 
neturi mūsų nukreipti nuo aiš
kaus ir tiesaus kelio — tik 
laisvės ir nepriklausomybės 
grąžinimas Lietuvai tegali 
mus patenkinti, niekas kitas. 
Kol Lietuva yra Sovietų pa- I 
vergta, veltui visi viliojimai 
grįžti, veltui įtaigojimai apsi 
prasti su Sovietų sudarytąja 
padėtimi. Liūdnųjų birželio į 
vykių minėjimas turi paakinti 
mus, laisvajame pasaulyje gy
venančiuosius, dar stipriau 
jungtis ir laikytis vienybės. To į 
laukia iš mūsų tautiečiai ana
pus geležinės uždangos... ]

rapiją ir vienuolyną Toronte, 
turėjau visą: eilę - su<dfflrimų 
bei pasitarimų su Jo Emineei- 
ja vietos kardinolu. Parapijos 
atsiradimą, manau, geriausiai 
ir nušvies jo žodžiai, rašyti 
mums prieš trejus metus, ku
riuos čia ir priminsiu. Kardi
nolas savo laiške dėstė:

('Kadangi po šio paskutinio
jo karo į Torontą suvažiavo 
labai daug Itotuvię, įę dvasi
niams reikalams geriau aprū 
pinti, no ilgesnio svarstymo, 
kviečiame šv. Kazimiero pro
vincijos JAV lietuvius pran
ciškonus, kurie tom savo tau
tiečių jau yra išvystę pasigėrė
tiną veiklą". Toliau kardinolas 
rašė:

"Toronto lietuviams trokš
dami didesnio labo, steigiame 
naują tautinę parapiją ir ją 
visam laikui pilna teise pri-

jungiame pranciškonę vienuo
lynui".

Šie žodžiai pakankamai by
loja, kiek dėmesio tas aukšta
sis Bažnyčios hierarchas yra 
skyręs lietuviams, kai jie prieš 
keletą metų iš Vokietijos ir 
Anglijos, iš pačios Kanados 
kasyklų bei miškų, susitelkė 
Toronto mieste, o maža šv. Jo
no bažnytėlė nepajėgė visų 
besutalpinti. Tad po ilgo svar
stymo ir galvojimo, kaip pažy
mi kardinolas, jis ir pasiryžo 
lietuviams kurti naują parapi-

jie yra iš kaimyninių tautų 
pagrobę...

“Liūdnųjų įvykių išvakarėms 
artėjant, kviečiame visus mū 
sų tautiečius į didžiąją talką. 
Šiais metais ruoškime birželio 
minėjimus dar iškilmingiau, 
lankykime juos dar gausiau. 
Manifestuodami mūsų nepa
laužiamą valią būti laisvais ir 
nepriklausomais, siųskime mū
sų rezoliucijas ir peticijas 
mus priglaudusio krašto vy
riausybei, kur tik mūsų esa
ma, kreipkimės į Jungtines 
Tautas, į parlamentus, politi
nes partijas, bažnyčių atsto
vus, tarptautines ir ideologi
nes organizacijas, į spaudą, 
vienu balsu prašydami, kad 
nebūtų nusileista Sovietų im-

Minėdami liūdnus ir mums 
be galo skaudžius birželio įvy
kius, po visus kontinentus liu
dykime visam laisvajam pasau
liui, skelbkime, kad niekas nė
ra taip pasiilgęs taikos, ra
maus ir darnaus visų tautų 
sugyvenimo, kaip mes, sunkios 
tremties dalios ištiktieji...

Ne savo valia, ne geresnio 
pragyvenimo ir skanesnio duo
nos kąsnio ieškodami, mes bu
vome priversti apleisti savo 
tėvų kraštą. Savo ir savo vaikų 
vardu mes pakartojame mūsų 
šventą įžadą, kurį kiekvienas 
davėme, apleisdami gimtąją 
žemę, — kovoti, kovoti be at
vangos, kol mūsų tėvynė Lie
tuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Tam sutelkime vi
sas jėgas, o kai laimėsime — 
mes visi grįšime skaudžių mū
sų tautai padarytų žaizdų gy
dyti ir jos kultūros bei gero
vės kelti.”

ją, kuriai vadovauti • pakvietė 
lietuvius pranciškonus, šiuo 
žygiu visiems buvo sudarytos 
patogios sąlygos gimtąja kalba 
garbinti Dievą. Čia tenka pasi
džiaugti ir pranciškonams pa
rodytu pasitikėjimu bei palan
kumu, kai tasai ganytojas “pil 
na teise ir visam laikui” mūsų 
vienuolynui prijungė įsteigtą
ją Prisikėlimo parapiją. Baž
nyčios kanonuose tai laikoma 
didele išimtim ir privilegija, 
šiuo savo juridiniu pobūdžiu 
minėtoji parapija ar tik ne bus 
vienintelė tarp lietuvių už tė
vynės ribų.

— O kaip su medžiaginiais 
sunkumais — ar daug ię pasi
taikė kuriantis ir rūpinantis 
naujais pastatais?

— Turėjome labai daug į- 
vairiausių sunkumų. Viską juk 

. reikėjo pradėti naujai. Parapi
ją teisiškai įsteigus, nebuvo 
nei žemės sklypo, nei vienuo- 
lyno< nei bažnyčios. Mes taip
gi neturėjome santaupų. Para- 
piečiai gi, nors rodė daug nuo- 

. širdaus entuziazmo, tačiau jie 
paryš beveik visi buvo nauja
kuriai. Kai paskirtasis klebo
nas Tėv. B. Grauslys anuomet 
atvyko į Torantą, galima sa
kyti, pilna žodžio prasme, ne
turėjo, kur galvos priglausti. 
Tačiau Dievas laimino visas 
pastangas labai gausiai. Per 
trejus metus įsigytas nemažas 
žemės sklypas, nupirktas vie
nuolynas, išmūrytas didžiulis 
pastatas pamaldoms ir susirin
kimams, kuriam kartu su visa 
kita nuosavybe išleista arti 
pusės milijono dolerių. Tai at
rodo labai daug naujakuriško- 

i se aplinkybėse, šiai sumai su
rinkti ir statybai įvykdyti per 
tuos metus buvo sutelktos vi
sos mūsų jėgos. Parapiečiai, 
kaip jau pažymėjau, beveik vi
si yra spaudžiami naujakurys- 
tės rūpesčių, ,

bet esame kupini vilties, jog. j 
Dievui padedant, ją išmokėsi- į 
me ir greit bus galima žengti 1 
prie pačios bažnyčios statymo. į

— Užsiminus apie tolimes
nę statybą, būtu įdomu išsa
miau išgirsti, ką jau esate pa
statę?

— Projektuojant Prisikėli
mo parapijos statybą, buvo tu
rėta mintyje ne tiktai pamal
dos, 5et ir daugelis kitų reika
lų, susijusių su modernia pa
storacija. Norėjome, kad šalia 
religinio gyvenimo našiai reik-

duoja* Kennebankport, Me.

veikla. Ypatingas gi dėmesys 
štųsi ir kultūrinė bei tautinė 
buvo kreipiamas . į priaugantį 
jaunimą.

Naujame pastate viršuje 
yra laikinoji bažnyčia, turinti 

(Nukelta į 4 psl.)

ŽALIOJI ARMIJA PRIE KAUNO
pasitikėjimas visais karo be; - 
laisviais nekartą išeidavo jiem 
patiem į blogą, nes tarp belais
vių pasitaikydavo žmonių,, ku
rie pasitarnaudavo rosams ar
ba savo neatsargumu, arba nę- 
atsispirdami jų klastai.

Sovietai, pamatę, kad neį
stengia partizanę įveikti, pra- . 
dėjo taikyti drakoniškas prie
mones prieš civilinius gyven
tojus.

Buvo pradėtos neapsakomo = 
masto lietuvių deportacijos. Į ' 
Rytus nuolatos riedėjo vyrų, 
moterų, vaikų grūste prigrūs
ti vagonai, lydimi sunkiai gin
kluotų sargybinių. Šeimos bų; 
vo išdraskomos, ir
jos narių niekados nesužinojo

(Atkelta iš 2 psl.) 
getavimą už spygliuotų vielų 
tvoros. Apie jų likimą daugiau 
nieko neteko girdėtu Tik vie
no tokio bėglio lavoną sargy
biniai atgabeno atgal į stovyk
lą — norėdami tuo būdu at- 
grąsinti kitus. Pabėgęs vokie
tis, patekęs į spąstus ir nema
tydamas kitos išeities, drauge 
su lietuviu partizanu buvo su
sisprogdinę granata. Bėgti rizi
ka buvo didelė. Pirmaisiais po
kario metais tokius šaudydavo, 
o vėliau mirtinai nukankinda
vo. Stovykloje prie Petrašiū
nų elektros stoties vienam iš 
karo belaisvių buvo už mėgi
nimą pabėgti net 6 vietose 
per mušimus sulaužyti kaulai 
Stovyklos komendantas majo- nieko apie kitus. Tūkstančiai 
ras Bastachovas net ir tokiu 
atveju įsakė jį dar dvi dienas 
įkišti į garsiąją 
celę”. Tik paskum jis buvo 
nugabentas į ligoninę.

Karo belaisviams teko su 
"žaliosios armijos” vyrais su
sitikti ir kitokiu budu

— būtent, išėjusi “susiorga
nizuoti sau maisto”. Viename 
name prie pat Nemuno Petra
šiūnuose vienas 
vos nenustojo 
grupę kareivių, 
į jį ginklus, kai

karo belaisvis 
žado, išvydęs 
kurie atkreipė 
tik tas pravė

rė duris. Bet nuotaika veikiai
pakito, kai tik žaliukai atpaži
no, jog tai esama karo belais
vio. Jų vadovas buvo vienas 
lietuvis karininkas. Dalinys 
buvo apsirengęs rusų karių 
drabužiais ir gerai ginkluotas. 
Karo belaisvį gerai pavaišino 
ir dar pridėjo visokių gėrybių 
į jo krepšį. Lietuvių gyventojų

daugelis

lietuvių buvo išgabenti į Sibi
ro bausmės ir darbo stovyklas

‘stovimąją arba kur nors pasiųsti į beri
bę taigą. Jų nuosavybė buvo 
konfiskuota ir pervesta kom. 
valstybei. Neilgai trukus po- . ,
grindžio kovotojai perėjo į 
priešpuoli — ir konfiskuotuo- 
sios ištremtųjų valstiečių sody
bos arba namai paskęsdavo 
liepsnose. Vėl buvo bėgama į 
mišką.

į "žaliąją armiją” kelią su
sirasdavo net moterys ir mer
gaitės.

Baigdamas 'aprašymą, laik
raštis pastebi, kad Sovietų ra
ginimas per spaudą ir radiją 
“pasiduoti visus, besislapstan
čius nuo sovietinio saugumo”, 
laikraščio manymu, rodo, kad 
sovietams, nepaisant jų kari
nio pranašumo, dar nėra pavy
kę visiškai palaužti lietuvių .. 
pasipriešinimo okupantams.

OLA V DUUN

PIETŲ LINK
2- Paskui ji padėkojo šeimi-

— Viešpats? Iš tikrųjų... ninkei ir iškeliavo.
Jis budi ties mumis. Tačiau------ Nųptos dienos senė lankė
ne apie jį kalbu. Aš nepažįstu daugelį namų. Kur tik įeidavo, 
tojo, kursai yra su manimi, visur mažas vaikelis kovojo 
Yra tai kažkas, kuris man pa- su mirtim. Buvo tai tokia ger- 
taria ir linki gero. Aš sakau --- - -
stačiai —Jisai ir tiek. Mūsų 
Viešpats turi kitokių reikalų, 
o nerankioti pamestus vaikus. 
Tuo tai rūpinasi patsai nusi
dėjėlis. Štai kaip aš galvoju.

— Jūs esate persena tokiom 
kalbom. Argi jums negėda?

Našlė ką tik buvo palaido
jusi dukrytę. Krašte siautėjo 
apidemija. Mirė beveik visi 
vaikai. Tokiu būdu gerasis 

' Dievulis buvo labai reikalin-

klės liga. Mažytis troško, du
so ir beveik visados mirė. Liz
beta, kaip ir kiti žmonės, neiš
manė, kas čia per liga. Bet il
gam savo gyvenime daug ko 
ji buvo regėjusi. Ir kokį geres
nį darbą ji galėjo padaryti, 
jei ne užeidinėti ir nurodinėti 
vaistus, kuriuos ji žinojo. Pas
kui ji vėl išvykdavo. Tačiau 
dabar ji gerai jau nenumanė, 
\uriuo keliu eiti.

Senoji Lizbeta 
vo kryžkelėje ir

stoviniuoda- 
klausdavosi: 
Jam, kuris

met yra nelaimė, — tarė Liz- man rodė kelią,”
beta. — žiūrint kaip kam. Paskui, pro ašaras juokda-

— Kūdikio mirtis nevisuo- “Kas gi atsitiko

mosi: “To betrūko, kad jis ap
leistų čionai mane; nežinan
čią kur eiti, kvaišą senelę sve
timam krašte.”

Ji perėjo vieną-sodžių, pas
kui kitą. Kurgi dabar ji buvo? 
Vienas Dievas težinojo. Pake
liui susitikus žmonių, ji sulai
kydavo juos ir prakalbėdavo. 
Jeigu buvo tai moteris, ji sa
kydavo jai: “Kaip vadiniesi? 
Juk ne Jonutė, ką? Ir aš taip 
maniau”. Tada ji atsisveikin
davo ir vėl keliaudavo. Jos ke
lias buvo tolimi.

Praeiviams ji dar sakydavo: 
“Juk, tur būtų, kaimynijoj 
kas nors tuo tarpu”?

Ir vos išgirdus suminint to
kiu vardu moterį, eidavo ji li
gi nurodyto ūkio, gerai žinoda
ma, nieko nelaimėsianti, o 
širdis taip plakdavo. Ir dabar 
jai atrodė, kad ji keliaujanti 
viena.

Nuo kaktos ji nuolat šluos
tėsi prakaitą. Taip, Jonutė sodybą, 
laukė jos šią valandą: vargšas 
kūdikis, taip ilgai ji neregėjo nepavelka kojų 
savo motinos. Nujautė Lizbe
ta, kad ji gal toli dar.

tik šita nelemta kalva būtų žmona, 
jau paskutinė! “Mąstydama 
apie Jonutę, kalbėjo į ją, kaip 

imdavo 
jai sto- 
paveiks- 

Jonutė

į kūdikį. Bet kai tik 
apie ją galvoti, akyse 
vėdavo dailios ponios 
las. Ir tai ją pykdė, 
kas gi daugiau bus, jei ne tar
naitė, kaip ji pati, ir ji nega
lėjo taip atrodyti. Reikia atsi
minti, kad “per didelė puiky
bė žmogų pražudo?”

O tačiau Lizbeta pasiliko 
kaip buvusi: verkė ji dėl liūd
nų dalykų ir juokėsi dėl links
mų. Ji žiūri į vyrą kelyje. “Į- 
domu, kas tas per sutvėrimas. 
Jis ir stovi ir eina. Taip, tai 
stambi žuvis. Koks gremėzdas! 
Nesu aš lenktynių Žirgas, bet 
tave, dieleli, tikrai 
siu”.

“Labas vakaras”, 
prisivijusi. Ėjo senė
suko iš kelio ir, nė kiek negal
vodama, skubino į artimiausią

pralenk*

tarė ji 
greit Iš-

‘Kam vyras! Toks jaunas, o

Pasiekus trobą, 
dė durų rankeną 

“Ateinu, ateinu”, ji kalbėjo, šeimyninę. Ji vos 
sunkiai šlaitu kopdama. “Kad štieninka: sėdėjo ten teisėjo staiga pastebėjo žmogų, ta*!

‘Saugok, Viešpatie! matė kelyje. Jisai stovėjo ša- ną. Pagaliau ji tarė: 
Tai ji... Ne, tai ne ji Geriau 
įsižiūrėjus, nė kiek nepanaši”. 
Bet moteris to paties kelmo 
tikra ponia, su auksiniais aus
karais taip ramiai į tave nuo 
galvos ligi kojų veizdinti”.

Lizbeta atsiprašo. Ji nepra
tus durų varstyti į tokius dai
lius namus. Bet ji žinanti, kad 
čia, kaip ir visur, sergąs kūdi
kis, kurį ji norinti matyti. Tai 
mažas berniukas.

Ilgai senė į jį žiūri; negali 
nuo jo atsikratyti. Be to, ro
dos, niekas nė nemano jos va
ryti, priešingai atrodo, kad no
ri ją pasilikti.

Ji mąsto: “Gal gerasis Die 
vulis man kelią rodo. Argi 
jam rūpėtų tokia senė kaip 
aš? Argi būsiu kurčia jo bal
sui”. Lizbeta pasako vaistus 
kūdikiui. Nors ir didelė ponia 
būdama, motina ėjo iš galvos 
dėl savo mažyčio. Ji leido se
nai pakeleivei juo rūpintis, 
kaip tik išmanė. Visos viltys 
dabar buvo Lizbetoje. Jau iš
tisa para, kaip ji laukė ste-ji paspau- 

ir įžengė į buklo.
nekrito auk- Viduryje nakties senoji

lia jos ir žiūrėjo į vaiką. Buvo 
tai šeimininkas. Jis buvo išba
lęs ir susirūpinęs ir negalėjo 
iš akių išleisti savo mažyčio.

Lizbeta pamiršo, kad jis 
čia; paskui ji apsižiūrėjo, kad 
jo jau nebesą. Kiek vėliau ji 
vėl jį pamatė. Jis buvo grįžęs 
keletą kartų.

Motina užsnūdo kėdėje. Liz
beta sau tarė: “Kodėl jisai jos 
nepaglosto?”

Patekėjus saulei, staiga se
nė pajuto: Jis nori, kad ji iš
keliautų. Ji sėdėjo su vaiku 
ant kelių, laikydama jo galve
lę ties praustuvėje karšto van
dens. Nieko kito ir nebeliko 
daryti. Etikrųjų, jis kvėpavo 
geriau.

Lizbeta garsiai tarė: “Ne, gyva iš baimės 
tu manęs iš čia neišvesi, kol Moteris prašvokštė: 
baigsiu. Būk tu, kas nori, o — Na, tada aš savo keliu

parodyčiau jai duris, net jei ir 
kūdikį ji būtų man išgelbėju
si!

Paskui ji pakilo ir išėjo iš 
kambario. Senė Lizbeta vaiką 
tebelaikė ant rankų. Jonutė 
ją išvijo... Ir ką gi — ko ji

— Ar tu nebūtum kartais 
vardu Jonutė?

Anoji Šoktelėjo. Ir abidvi 
sėdėjo tenai, akis Į aki. imda- 
mos suprasti, o jų žvilgsniai 
sruveno kaip du vandens lata
kėliai, kurie čia išsiskiria, čia 
vėl susibėga.

— Ar tau niekados nebuvo 
parupusi tavo motina? — pa
klausė Lizbeta.

Anos moters veidas aptemo, 
paskui ji staiga išblyško, su
kando dantis ir pikta.

— Nebeturiu motinos. Se
niai ji mirus. Visi tai žino.

— O jei grįžtų? — klausė 
dar Lizbeta.

Ilgai laukė ji atsakymo, vos

manęs neišvesi”.
Nubudo motina. Ji įsmeigė

beta irgi į ją žiūri jo.
— TU dar čia? — prabilo 

moteris. — Kas tu per viena?
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duoda 
juną.
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stovyklose. Tat nuims be-

LRKSA Katalikai

vhį Romos Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje, lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų Sąjunga 
dirba garbingą apaštalavimo 
darbą. Jos yra Romos Katali
kų Federacijos nariais. Kai 
Amerikoje katalikai tesudaro 

. tik’ menką procentą, kai žymi 
lietuvių katalikių dalis nukry
po laisvamanybėn, kai bedie
viškas komunizmas vis plačiau 
ir plačiau apjuosia pasaulį, ka
talikiškoji akcija yra kiekvie
no kataliko šventa pareiga.

Geriau tą pareigą atliksime, 
dalyvaudami katalikiškose or
ganizacijose.

Taigi mes turime visais at
žvilgiais puikias - lietuviškas 
draudimosi organizacijas. Jos 
yra mūsų organizacijos, jos 
duoda mums geriausias drau
dimosi sąlygas, ir per jas mes 
atliksime savo pareigas mūsų 
tautos likiminėje kovoje.

Tat lietuviams nereikia savo 
sunkiai uždirbtais centais sta
tyti komercinių draudimo ben
drovių dangoraižius, jie kils 
ir be mūsų.. Mūsų centai lietu
viškose draudimosi organiza
cijose statys mūsų tautos kul-

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

PUTNAMO SESERŲ RĖMĖJŲ METINIS SUVAŽIAVIMAS

vardu

ir vykdo visus 
apsidraudu- 

Čia draudimo 
koki samdomi

25 mėty 
Prisikėli- 
koks ju- 
Kai Lie-

Mičiū- 
įteikė

išvakarėse būtu. įdomu 
ir nuotaiką. kuri jau- 
užbaigus tokį didelį

pranešimus, iš- 
rėmėjų centro 
St. Yla — dva- 
Vasaitis — pir- 

Pr.
— vicepirminin-

12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

31 Bunker Avė. J
BROCKTON 4, MASS. f

Tel. Brockton 8-1159-R.

Lietuvos Vyčiij Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties IVLOA, 1556 kyloejcles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITHIANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

Šio rašinio siauruose rėmuose

metu 
uemvišKAS žoDtoiRirtm.
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BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE

Maine, atostogų krašto, puikioji 
gamta — žaliuojančios pievos, ošią 
miškai, banguojąs Atlantas — kvie
čia vėl visus iš dulkėtų gatvių, mies
to karščių, triukšmo bei pavojų at
sigaivinti kūnu ir dvasia.

Ir šiais metais bus kviečiami pri
tyrę vadovai bei auklėtojai, kurie 
auklės Jūsų vaikus lietuviškoje dva
sioje.

Šiemet stovykla prasideda liepos 
7 d. ir baigiasi rugp. 5 d. Norintieji 
galės pasilikti ir ilgiau. Iš New Yor
ko apylinkės bus atvežama mūsų 
parūpintomis priemonėmis, jei to bus 
pageidaujama.

.. savybes. Iš čia ir paaiškės, ko- 
dėl reikia draustis lietuviškoje 
organizacijoje.

Įnašę saugumas
Lietuvių draudimosi organi- 

- zacijas saisto tie patys valsty
bės įstatymai, kaip ir komerci
nes draudimo bendroves. Val
džia prižiūri, kad būtų laiko- 

... masi nustatytų draudimo tai- 
, syklių, kad žmonių santaupos 

visais atžvilgiais būtų apsau- 
gotos. Kiekviena draudimosi 
organizacija turi gauti val
džios leidimą ir turi būti užre
gistruota. Kiekvienais metais 

• • organizacijos vadovybė turi 
duoti Apdraudos Departamen-

• tui metinę apyskaitą.
Draudimosi sąlygos

Lietuvių organizacijos duo- 
- da geresnes apsidraudimo są-

• lygas, negu komercinės drau
dimo bendrovės. Jei kaikurių

. lietuviškų draudimosi organi
zacijų mokėtini įnašai ir nėra 
mažesni už komercinių, tai 
juos sumažina mokami divi
dendai. Narys, išbuvęs ilgesnį

• laiką draudimosi organizacijo
je, gali gauti tam tikrą nuo

... šimtį, kaip dividendą. Tokiu 
būdu apsidraudusiojo mokėtini 

; įnašai atatinkamai sumažėja.
Kaikurios lietuviškos drau

dimosi organizacijos duoda sa
vo nariams nemokamai jų lei
džiamą laikraštį ar žurnalą. 
Pavyzdžiui. Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimas Ameriko
je siuntinėja savo nariams ne
mokamai savaitraštį “Garsą”, 
Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Moterų Sąjunga — mė
nesinį žurnalą “Moterų Dirvą”. 
Tai žymus priedas tose orga
nizacijose apsidraudusiems. Be 
to, apsidraudęs komercinėje 
draudimo bendrovėje nustoja 
teisės gauti pašalpą, jei nesu
moka įnašų per 30 dienų nuo 
•įmokėjimo termino. Gi apsi
draudęs lietuviškose organiza
cijose nepraranda teisių, nesu
mokėjęs įnašų net ketvirtį me
tų. Ir po to, šešių mėnesių 
laikotarpyje dar gali atgauti 
apsidraudusiojo teises.

Pelnas apsidraudusięję 
rankos*

Lietuvių draudimosi organi
zacija yra tam tikra kooperaci
ja. Visi apsidraudusieji, ir tik 
apsidraudusieji, yra teisėti tos

vuose valdžios įstatymų reika 
laujamą sumą, vadovybė gali 
išmokėti nariams dividendus. 
Taigi tik organizacijos nariai, 

"t. y. apsidraudusieji, gali pasi
naudoti organizacijos pelnu.

Teisingumas
Lietuvių draudimosi organi

zacijos teisingai sudaro drau
dimosi sutartis 
įsipareigojimus 
siojo atžvilgiu, 
agentai ne bet
žmonės, bet tik sąžiningi orga
nizacijos nariai. Sutartys per
žiūrimos ir pasirašomos vy
riausių organizacijos* vadovų. 
Kylančius nesusipratimus ir 
ginčus sprendžia seimo išrink
toji Teismo Komisija ir, jei 
reikia, galutiną sprendimą pa
daro seimas.

Senieji ateiviai daug yra pa
tyrę nesąžiningumo k netei
singumo iš komercinių draudi
mo bendrovių agentų. Nesąži
ningi agentai kartais siūlo vie
nokias sutarties sąlygas, o pa
sirašant aktą patiekia kitokias. 
Daug nesusipratimų būna ir 
pašalpas išmokant. Kai ap
draustasis savo teisių jieško 
teismo keliu, jis susiduria su 
prityrusiais draudimo bendro
vių advokatais.

Tai medžiaginė pusė. Bet 
yra nepalyginamai didesnių 
vertybių, kurių siekia lietuviš
kos draudimosi organizacijos. 
Jos įneša didelį indėlį į taip 
svarbų lietuvybės išlaikymo 
darbą, į tautinės kultūros pa
laikymą bei kėlimą, į jauno
sios kartos švietimą bei auklė
jimą. Per savo leidžiamus lai
kraščius, suvažiavimus, kuopų 
susirinkimus kelia gimtojo 
krašto, savo tėvų bei protėvių 
žemės meilę. Ne tik moraliai, 
bet ir medžiaginiai remia Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Ne be pagrinro sielojamės, 
kaip mūsų jaunimą išugdyti 
lietuviškoje dvasioje. Lietu
viškos organizacijos turi le
miamos reikšmės. Lietuvių 
draudimosi organizacijos yra 
kartu ir tautinės — kultūrinės 
organizacijos. Jų įstatuose, ša
lia šalpos, yra aiškiai pabrėžta 
ir tautiniai — kultūriniai užda
viniai. Įrašydami priaugančią 
kartą į lietuvių draudimosi or
ganizacijas, iš vienos pusės pa
laikysime tas reikšmingas lie-

metais švenčia savo 70 metų 
jubilėjų. Taigi organizacija 
įsteigta tada, kai dar maža te
buvo lietuviškų kolonijų, lie
tuviškų parapijų bei organiza
cijų. šios organizacijos konsti
tucija rodo jos steigėjų didelę 
savo gimtojo krašto meilę ir 
norą suburti visus išeivijos 
lietuvius į lietuvių organizaci
jas bendram tautiniam — kul
tūriniam darbui. Mūsų pirmie
ji ateiviai, nors daugelis te
baigę mokyklą tik prie moti
nos ratelio, atsivežė į šį kraštą 
gilią tėvynės meilę. Lietuvis 
jieskojo lietuvio. Būrėsi j ko
lonijas, steigė parapijas, mo
kyklas ir įvairias organizacijas. 
Kiekviena lietuvių kolonija ta
po maža Lietuva.

Per 70 metų Katalikų Susi
vienijimas daug nudirbo ne tik 
savišalpos srityje, bet ir lietu
viškoje veikloje, ši organizaci
ja ir toliau siekia garbingų 
tikslų ir pastoviai vykdo savo 
uždavinius. Ypač pabrėžtina 
rūpinimasis lietuviais mokslei
viais bei studentais, duodant 
stipendijas ir apmokant sto-

(Atkelta iš 3 psl.)
700 sėdimę vietę. Apačioje 
yra didelė salė, kurioje gali 
tilpti apie 1000 žmonių. Prie 
jos kavinė su 300 vietę. šiame 
pastate dar yra muzikos salė, 
kur vyksta chory bei orkestro 
repeticijos, mažesni minėjimai, 
parodos, ir kiti kultūriniai 
sambūviai.

Netiktų nutylėti ir bibliote
kos, artistams kambarių ir ki
tų mažesnių pagelbinių patal
pų. Pastačius didžiąją bažny
čią, viršuje, laikinojoj pamal
dų salėje manoma įrengti mo
kyklą. Ypatingai minėtina di
džioji salė, kurioje sportuoja
ma, veikia kinas, pastatyta pui-

ki scena vaidinimams bei kon
certams, įtaisyta maudymuisi 
patogumai, įvesta ventiliacija 
ir t. t šios salės pastatymą ir 
įrengimą tenka laikyti didžiu 
laimėjimu ne tik Prisikėlimo 
parapijai, bet ir visai Toronto 
lietuvių bendruomenei.

— Šiy gražiy pastatę šven
tinimo 
patirti 
čiama, 
darbą.

Po to seselės visus svečius 
vaišino pietumis.

Susirinkus po pietų į salę, 
pirmiausia kalbėjo kun. St. 
Yla, iškeldamas reikalą dabar 
daugiau domėtis dvasiniais da-

Gražų gegužės 20 rytą Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyno sodyboje Putnam, 
Conn.. rinkosi tų seselių rėmė
jai į metinį seimą, jau dešimtą 
iš eilės. Malonu atvykti jau į 
visai kitaip atrodančią sodybą, lykais ir ieškoti vienuolynui 
nes koplyčia įrengta, viršum 
koplyčios yra patalpos praplės
tam vienuolynui. Rėmėjų cen
tro valdybos buvo paruošta 
plati ir vertinga programa.

Pirmą kartą posėdžiai vyko 
salėj po koplyčia, kuri buvo 
pripildyta. Matėsi svečių ne 
tik iš N. Anglijos, bet iš New 
Yorko ir kitų vietų. Svečių 
tarpe buvo ir žinomoji iš Los 
Angeles kilusi solistė Floren- 
ce Korsak. Ji pagiedojo “Pa- 
nis Angelicus” mišių metu, o 
paskui visą laiką uoliai sekė 
seimo eigą. Mišias laikė ir ge
rai parengtą pamokslą sakė di
dysis seselių rėmėjas prel. Pr. 
Juras. Bendrabučio mergaičių 
choras giedojo lietuviškas 
giesmes kun. St. Ylos žodžiais 
ir kun. B. Markaičio muzika.

Užsiregistruoti ii anksto šiuo ad-

Keonebmkporty Maine.

pašaukimų. Kvietė gilinti ir 
plėsti Marijos kultą, taip pat 
kvietė prisidėti prie pastangų, 
kad pastatytoji koplyčia taptų 
tikra šventove, kurią nuolat 
lankytų maldininkai, pirmoj 
eilėj N. Anglijos lietuviai. Ak
centavo, kad per daug laiko 
praleidžiame prie stalų; skir
kime daugiau dėmesio alto
riui-

S. Mantautienė - Putvytė 
savo nuoširdžioje motiniškoje 
kalboje, pasiremdama savo as
meniškais išgyvenimais, nes 
jos sūnus yra jėzuitas, aiški
no, kad pašaukimai yra tėvų 
palaima ir kad tais dalykais 
reikia daugiau domėtis ne tik 
moterims, bet ir vyrams.

Pr*l. P. Juras, koplyčios sta
tybos komiteto pirmininkas, ir 
sekretorius A. Vasaitis prane
šė apie padėtį. Paaiškėjo, kad 
dar yra likę kiek skolų, bet 
nedaug, ir statybos komitetas 
laiko savo darbą baigtu. Prel. 
P. Juras dar sakė, kad laikąs 
savo pareiga padėti pasistaty
ti koplyčią Brocktono sese
lėms. Seselės įteikė prel. Ju
rui dovaną — šv. Pranciškaus 
statulą, o A. Vasaičiui — Ma
rijos statulą.

Kalbėjo nenuilstanti Motina 
M. Aloyza, dėkodama visiems 
už paramą.

Buvo skyrių pranešimai. 
Worcesterio skyriaus vardu M. 
Gėraitienė sveikino ir įteikė 

' 660 dol. skyriaus auką. Bos
tono skyriaus vardu, pirmi
ninkei V. Šimkienei negalėjus 
atvykti, A. Vasaitis pranešė, 
kad skyrius per praeitus me
tus seselėms paremti yra su
rinkęs apie 800 dol. Tarutis iš 
Brooklyno įteikė savo 500 dol. 
auką ir kitų suaukotus 115 
doL; viso 615 dol. B. 
nlenė Iš New Britain 
surinktus 178 dol.

Waterbury skyriaus

tūrinius paminklus. Ypač tai 
svarbu šiais kritiškais mūsų 
tėvynei laikais, kada mūsų 
tautos kamienas žiauraus ko
munizmo yra visokeriopai nai
kinamas, o mūsų išeivija lais
vės kraštuose tirpsta tautų 
mišinyje.

> — šventinant Prisikėlimo 
parapijos ir vienuolyno pasta
tus, mes visi pranciškonai la
bai džiaugiamės ir dėkojame 
Viešpačiui už palaimą. Si iš
kilmė sutapo su mūsų šv. Ka
zimiero nepriklausomai vei
kiančios provincijos 
sukaktimi. Toronto 
mo parapija yra, lyg 
biliejinis paminklas.

tuvoje mūsų bažnyčios uždari
nėjamos, yra miela, kad bent 
čia, tremtyje, iškilo naujas ži
dinys, kuriame gimtąja kalba 
skambės Dievui garbė ir sklei
sis kultūrinė bei tautinė veik
la. Taip pat miela, jog mūsų 
tremtiniai, norėdami išsaugoti 
religines ir tautines vertybes, 
susitelkė į parapijas, kaip jau 
ryžtingai darė ir ankstesnioji 
lietuvių karta.

Pastatus šventinant, tariu 
nuoširdžią padėką visiems mū
sų geradariams už gausią para
mą, visiems vienu ar kitu bū
du prisidėjusiems prie šio di
delio žygio. Dėkoiu Prisikėli
mo parapijoje dirbantiems ku
nigams už ištvermę bei pasi
aukojimą. Mieliesiems parapie- 
čiams gi linkiu gražios ateities 
religinės ir tautinės veiklos 
baruose.

Kalinauskienė sveikino ir įtei
kė 600 dol. auką. Iš atskirų 
aukotojų stambiausia auka bu
vo Jančausko iš Worcester — 
1.000 dol. Seselei M. Augustai 
davus kasos apyskaitą ir priė
mus komisijų 
rinkta nauja 
valdyba: Kun. 
sios vadas, A.
mininkas, B. Mičiūnienė, 
Pauliukonis 
kai, Z. Kucinienė — sekret., 
K. Mockus — spaudos reik., 
sesuo M. Augusta — iždinin
kė.

Pranešta, kad mergaičių va
saros stovykla prasideda bir
želio 24 d. Vietų dar yra ypač 
į pirmas dvi savaites. Stovyk
la pasibaigs liepos 22 d. kas
met daroma ir stipriai išpopu
liarėjusią susiartinimo švente.

Seimo dalyviai turėjo malo
nios progos girdėti giedant 
programos tarpuose bendra
bučio mergaičių chorą. Taip 
pat buvo labai malonu išgirsti 
artimiausios tam vienuolynui 
lietuvių kolonijos Worcesterio 
meno mėgėjų ratelio chorą, 
padainavusį keletą dainų, diri
guojant muz. Z. Snarskiui.

Pabaigoj buvo šv. Valanda 
koplyčioj, kuriai vadovavo ku
nigas V. Paulauskas, pasakęs 
ir pamokslą.

Seselių pavaišinti gardžia 
vakariene seimo dalyviai skir
stėsi namo.

Svarbiausias dabar dalykas 
— padėti tam vienuolynui iš
ugdyti naujų pašaukimų iš 
lietuvaičių tarpo.

Išaugo graži lietuviška sala, 
pasiremianti daugiau iš Lietu
vos atvykusiomis seselėmis, 
kurios laukia pirmoj eilėj iš 
naujosios imigracijos sau nau
jų bendradarbių. Paremkime 
malda ir darbu!

Rezoliucijos* Nek. Pr. Sese
rų Rėmėjų seimas kreipėsi į 
lietuviškąją visuomenę prašy
dama:

1. Priimti nuoširdžią padė
ką už visokią paramą Nek Pr. 
seserų darbams.

2. Prašo ir toliau talkinti 
(Nukelta į 7 psl.)

LAISVES VARPAS j
Naujosios Anglijos Lietuvių j
Kultūrinė Radio Programa į

WBMS, 1090 kilocycles
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais Į

Lietuviu Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Uthuanian Radio Hour. 56 Cot- 
tage St., Norwood. Mass. Skyriai: Uthuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 32S W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broachvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; Kirkiami 7-8533.
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perpasakoti. O pasakojo apie 
visų susierzinimą ir nepasi
tenkinimą.

Kunigaikštis Rainier, kuris 
šiaip jau nervingas, buvo dar 
labiau sunervintas tų išmin
čių, kurie jam išskaitė horos
kopus. Vienas pranašavo, kad 
su Grace Kelly jie turėsią 
vieną vaiką, bet ir tas pats 
būsianti duktė. Antras guodė, 
kad kunigaikštienė pagimdys 
šešis puikius berniukus. Tre
čias buvo pats biauriausias— 
sakė, kad kunigaikštienė ne
turės nė vieno vaiko, bet tu
rės daug ašarų. Kunigaikštis 
tuoj uždraudė visus tuos ho
roskopus skelbti. Už tat jų 
kaina pakilo juodojoj rinkėj.

Buvo suerzinta ir Grace 
Kelly, kad Monaco valstybės 
protokolas apgyvendino ją pi
lyje, o kunigaikštį nugrūdo į 
vilą. Protokolas reikalavo net, 
kad kunigaikštis visai nema
tytų, savo išrinktosios iki pat 
Šliūbo. Bet čia jau sukilo Kel
ly ir įsakė ceremoni jų meiste
rį siųsti po velnių. Rainier 
taip ir padarė, lankėsi pąs 
Kelly kasdien, o ceremonijų 
meisterį ištiko nervų priepuo- 

septy-

CHICAGOJE VA ligoninėje pastatytas. galingiausias ir naujausias 
aparatas N-spinduliams gaminti. Jis duoda 3 milijonus voltu.

Knyga iš Lietuvos pasiekė Detroitą ;
Lietuvoje palikęs sūnus Mo-. \ dentai ir moksleiviai ateitinin- 

tinos dienos proga atsiuntė sa- kai knygas parduoda .’ Ar mes 
va motinai Detroite dovaną— bent vieną knygą ten nusipirk- 
knygą. Kitam gal būtų įdomus Sime? Ar sau, ar dovanai ki-"..... i . . , . tas SQnus m0_knygos išleidimas, popierius, f ‘
viršeliai, kitas gal stebėtųsi, tinai, 
kad už persiuntimą oro paštu 
buvo sumokėta 50 rublių, — 
manė gi .jaudiną pate faktas: 
nė gimnazijos nebaigęs sūnus 
ir neišsimokslinusiai motinai 
neranda geresnės dovanos, 
kaip lietuviška knyga! Jis žino, 
kad lietuviškas spausdintas žo
dis, knygnešių krauju nuplau
tas, vargo mokyklos motinų 
meile išlaikytas, ir dabar pa
čioj Lietuvoj maskolių slopi
namas, o laisvam pasaulyje 
svetimybėmis skiedžiamas, yra 
didžiausias turtas, 
dovana. < 

O mes?
Gegužės mėn. 

knygos mėnesiu, 
nutarė tą mėnesį dar prailgin
ti iki birželio pabaigos. Ar 
mes užeisime į Neringą ar pas 
Patalauską, Vedeiką, ar mes 
stablelsūne sekmadienį baž- 
nyčios prieangyje, kur stu-

didžiausia

paskelbtas 
Detroitiečiai

- Kad knyga kuo daugiau 
prie žmogaus priartėtu, Det
roito skautai ir ateitininkai 
vaikščios knygnešiais po lietu
vių namus. Nebūkim tiems 
jaunuoliams rusų žandarais, 
nepjūdikim šunimis, šiurkščiu 
žodžiu nesutikim. Bent po vie
ną knygelę nupirkfm. Jei mes 
vyresnieji meilės lietuviškai 
knygai ^neturėsime, kaip gi 
norėt, kad jaunieji.ią mylėtų. 
Kai knygos kaina atrodys per 
didelė, prisiminkim tą sūnų 
Lietuvoje'9 rublius už knygą 
ir 50 rublių už persiuntimą su
mokėjusį ir taip motiną pa
sveikinusį. P. N.

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

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

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

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

Summit, New Jersey
Public Rosary Hour every Sunday 3:30 P. M.

COMPOUNDED SEMI.ANNUAL.l_Y
Interest begins the first day of the month on deposits 
made durihg the first 10 business days of January and 
July. the first 5 business days pf April and October and *
the first 3 business days of all other months. when left _
until the end of the interest period.

JAN. & JULV

ATEITININKAI PRISIMINĖ MOTINĖLĘ SENGALVĖLĘ

valsty- 
Keliy

lis, (per visas vestuves 
nis išnešė apalpusius).

Nebuvo patenkinta ir 
bės aukštuomenė, kai 
pasirodė “tautai” iš balkcno
labai trumpai ir paskui nulei
do užuolaidas ir pratarė: “čia 
jau perdaug triukšmo ’. O jau 
mitrą dieną po savo atvykimo 
Grace tarė: “Myliu savo lie
tingąjį Monaco, bet mano 
gimtojoj Philadelphijoi, tur 
būt, dabar puiki saule švie- 
Čia”. Labiausiai valstybės vir
šūnės buvo sujaudintos Gi a.e 
palydovais, ypačiai jos blondi
ne temperamentinga Peggy. 
Kvapą užėmė protokolo žin > 
nėm, kai ji kazine paėnė juo
dą “13” ir laimėjus 50.000 
frankų už juos užiundijo čia 
pat šampano visiems “crou- 
piers” arba, kai apsimovus 
trumpom kelnaitėm ir perma
toma bliuskute priėmė gaują 
žurnalistų, o savo vyra ap- 
icngdino oranžiniais kowbo- 
jaus marškiniais. Papjko Mo
naco viršūnės, kad Ameriko
nai pavadino jų valstybę ne 
daug ką didesne valstybe už 
gera Ncv. Yorko ręst > jną. O 

’h amerikiečiai nebuvo patei. 
kinti, kad ceremonr.ose puma 
grojo Monaco himva o tik 
paskui Amerikos.

Nebuvo patenkinti tie, ku
rie nebuvo pakviesti Į vestu
ves (tarp jų ir aš). Nepakvies
tų Amerikos kino žvaigždžių 
vardu Marilyn Monroe atsiun
tė dovanų raugintų agurkų 
statinaitę.

Patenkinti labiausiai buvo 
tik brangenybių vagys — po 
vestuvių buvo apskaičiuota 
kad jie laimėjo visokių bran
genybių už 8 mik dol.
• O dėl susirūpinimo, ar Gra
ce Kelly bus laiminga ar ne, 
Monaco eiliniai piliečiai pus
balsiu kalbėjo: “Ar ta ameri- 
konka bus laiminga, mums : 
tai tik nusispiauti. Svarbiau
sia, kad ji turėtų vaikų, tada 
Monaco nebus priskirtas prie 
Prancūzijos ir mums nereiks 
mokėti jokių mokesčių”.

Gandam apie laimingas ar 
nelaimingas vestuves galą no
rėjo padaryti jais susierzinęs

Tai, ką ateitininkų jaunimas 
davė gegužės 20 d. 
minėjime, buvo 
minga ir gražu. Apie motiną 
lietuvę kalbėjo E. Alšėnienė. 
Kaip paprastai, jos žodis buvo 
jautrus ir nuoširdus. Toliau 
buvo suvaidintas “Našlaitės 
laiškas motinai”, šį montažą 
sudarė ir pagrindinę Našlaitės 
rolę atliko D. Prikockytė. Li
gi šiol ji mums daugiau rodė
si savo gabiai rašomais eilė
raščiais, dabar ją pamatėme ir 
scenoj. Ji mūsų neapvylė ir 
čia: jos montažo vaizdai (be 
mažų išimčių) rutuliojami nuo
sekliai, jos vaidyba įtikino ir 
savo žodžiu, ir laikymusi. Ša
lia Prikockytės, savo vaidme
nimis montaže ryškesnės buvo 
N. Ambrazaitė ir N. Vedegytė 
Palubinskienė. Į sceną išves
tas tautiniais drabužiais apsi
taisęs jaunimas savo dainomis, 
šokiais ir susigrupavimais su
darė akiai malonų foną. Atski
rai paminėtini mažųjų mergy
čių plastiniai judesiai, atlieka
mi pagal vienos dainos ritmą. 
O L. Kasperavičiūtė savo solo 
šokiu sukėlė ir ovacijas.

Publikos Į ši minėjimą pri
sirinko pilna lietuvių salė. Ne
sigailėjome atėję. Jei dalis 
mūsų tebuvo tik smalsūs gra- • 
žaus dalyko žiūrovai, tai buvo 
nemaža ir tokių, kuriems šis 
minėjimas pažadino gilesnius 
pergyvenimus. Kaip ana mon
tažo našlaitė pynė savo pergy
venimus su mirusios motinos 
vaizdu, nevienas našlaičiu pa
sijuto nuo savo motinos ir ge
ležinės uždangos atskirtas. Tai 
graudino, ir salėje buvo maty
ti besišluostančių ašaras. Minė
jimas, kuris ašaras išspaudžia, 
yra geras minėjimas. Jį atida
rė stud. ateitininkų draugovės 
pirm. J. Puškorius, pakviesda
mas sugiedoti “Marija, Mari
ja”. Pranešėja buvo Alkaity- 
tė. Neoficialiomis žiniomis, 
montažą režisavo E. Alšėnienė, 
padedama akt. P. Maželio.

"Sekminių vainikas“, 1 veik
smo'vaizdelis, buvo parodytas 
Ateities klubo vakare. Svečius 
besirengiančios priimti šeimi
ninkės Petrulienės ir kaimy
nės žinių nešiotojos Didžbalie- 
nės roles Įtikinamai ir vikriai 
atliko E. Bridžiunįenė ir St. 
Urbonavičienė. Geras buvo 
Piemenukas V. Zilionytė ir Jie- 
vutė — J. Gailiušytė. Kitiem 
trūko laisvumo ir įsijautimo

CLEVELAND, OHIO
Motinos 

tikrai pras- (permaža buvo dirbta per re
peticijas, sudarančias mėgė
jams geros vaidybos pagrin
dą). Režisavo akt. Ig. Gatautis, 
iš š’O silpno vaizdelio padary
damas žiūrimą dalyką. Jauni
mo scena prašėsi papildymo: 
daugiau dainų ir šokių.

Dainę šventė artėja, Cleve
lando dainininkai liepos 1 d. 
įsijungs į visos Amerikos ir 
Kanados lietuvių jungtinį cho
rą. Didingai suskambės lietu
viška daina, žadindama visus. 
Dainininkams į Chicagą nu
vežti organizuojamos lėšos, 
šiam tikslui Bendruomenės 
apylinkės valdyba, Čiurlionio 
ansamblio talkinama, birželio 
2 d. rengia vakarą, kuris įvyks 
East Side Turners salėje (E. 
55 ir Harlem gatvių kampas) 
7 vai. vak. Svečių malonumui 
— įdomi humoristinė progra
ma, geras šokių orkestras, bu
fetas ir t. t.

Liatuviška knyga — pats 
gražiausias tautinės kūrybos 
žiedas. Ji ryškiausias liudinin
kas tautos pasiryžimo gyventi. 
Knygoje tauta randa ir mato 
pati save. Dabar knygos mė
nuo — ar jau aplankei knygy-

ną, kioską, spaudos platintoją 
ir Įsigijai bent vieną savo dva
siai artimiausią lietuvišką kny
gą? / .

Clevelando miesto bibliote
ka iš spaudos kiosko šį mėnesi 
nusipirko visų naujųjų leidi
nių po du egz., iš viso 96 kny
gas. Ar yra knygų pasiūlyta ir 
kitų miestų bibliotekoms? Tai 
vietos Bendruomenės apylin
kių uždavinys.

Dr. D. Degėsio paskaita apie 
vėžį gegužės- 13 d. sutraukė 
pilną apatinę Jietuvių salę 
klausytojų. Paskaita buvo iliu
struojama fihpomis. Rengė 
Bendruomenės apylinkės val
dyba.

Bendruomenės apylinkės 
rengiama IV i lietuvių diena 
šiemet įvyks birželio 24 d.

VI. Palubinskas, trumpai te- 
pašilęs, pasitraukė iš Bendruo
menės apylinkės valdybos. Į 
jo vietą kviečiamas pirmasis 
kandidatas F. Eidimtas, akty 
viai reiškęsis pereitų metų 
Bendruomenės apylinkės val
dybos veikloje.

V. Tamulionienė, gegužės 
20 d. paslydusi ant šv. Jurgio 
bažnyčios laiptų, susižeidė ir 
turės sveikti lovoje. St.P.

Kun. V. J. Nevulio 
primicijos

Klierikas Vincentas Jonas 
Nevulis, sūnus Jono ir Uršulės 
Nevulių (motina jau mirus) iš 
Ashley Pennsylvanijos, bus į- 
šventintas į kunigus Tucson 
Arizono vyskupijoj birželio 2 
d. švenčiausios Marijos Ne
kalto Prasidėjimo koplyčioje, 
Mount St. Mary’s seminarijoje, 
Md. Įšventins vysk. Jeronimas 
D. Sebastian, Baltimorės aug
ziliaras.

Naujai įšventinto kunigo pri
micijos bus birželio 3 d. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje Su- 
gar Notch, Pa. Jam asistuos 
klebonas kun. Alfredas J. Žu
kauskas, diakonu bus kun. 
Leonardas Gylys, subdiakonu 
kun. Kari H. Monahan, kunigo 
Nevulio draugas. Pamokslą 
lietuviškai sakys kun. > Juozas 
A. Aruškevičius, anglų kalba 
— kun. Aloysius T. Boylan.

Kun. V. Nevulis pradinę 
mokyklą baigė Ashley Penn- 

sylvanijoje.' Kolegijos kursą 
lankė šv. Pranciškaus ' kolegi
joje Loretto, Pa.; filosofijos 
kursą išėjo Seton Hali univer
sitete South Orange, N. J.; 
teologijos mokslus baigė 
Mount St. Mary’s seminarijoje 
Emmitsburg, Md.

Kunigas Vincentas Nevulis 
atostogaus pas tėvus iki birže
lio 15 ir paskui vyks Į Arizoną.

(S. N.)

RENGIAMĖS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTEI CHICAGOJE
“Detroitiečiai linksmai

klega:
— Visi vyksim Į Čikagą
Liepos pirmą Dainų šventėn
Garsų meno pasisemti.”

Kad taip Įvyktų, LB Detroi
to apylinkės valdyba gegužės 
19 sukvietė organizacijų ir 

, spaudos atstovų susirinkimą. 
Vyt. Kutkui pirmininkaujant, 
nutarta garsinti įvairiais bū
dais pačią šventę, kad kuo dau
giau detroitiečių apie ją žino 
tų, ir kuo i’au ia.. Į Chicagą 
nuvyktų. Iškelia mintis net 
autobusą samdyti.

Kadangi jau kai kas teirau
jasi Dainų šventės bilietų, nu
tarta jų atsisi^-dinu iš Chica- 
gos.ir platinti Neringos knygy
ne, Patalausko krautuvėje — 
Gaiva ir prie šv. Antano baž
nyčios knygynėlio.

Lyg gėdą jausdami, kad 
Dainų šventėje bus chorai net 
iš Los Angeles ar Bostono ir 
net mažyčio Windsoro, o de
troitiečiai nei viena gerkle 
nepragys, susirinkusieji tarė, 
kad reikia prisidėti prie Dainų 
šventės bent piniginėmis au
komis. Bus išsiuntinėti prašy
mėliai organizacijoms, (girdėti, 

moksleiviai ateitininkai

jo: “Geriau rūpinkitės savo 
šeimos reikalais ... ,Galas vi
sokiem plepalam”.

Jo paklausęs skubėjau na
mo susirūpinęs savo šeimos kad 
reikalais ir parskridęs radau jau nutarė iš savo kasos pa- 
ir čia nemažesni susierzinimą siųsti 5 dol.), bus kreipiamasi 
dėl 8 punktų. ir Į pavienius asmenis. Juk

žvirblis BoPastogi*. Dainų šventė tai lietuvių kul-

DETROIT, MICH.

tūros demonstracija, tai pasi
rodymas ir prieš kitus ir prieš 
save. Nemuno pakrančių dai
na dar tebeskamba lietuvių 
Širdy, nieko negaila, kad tik 
tą daina garsiau skambėtų. 
Aukas Detroite galima Įteikti 
jau minėtose parduotuvėse, 
knygynuose. Lapais bus renka
ma ir prie lietuviškųjų bažny
čių ir piknikuose. Aukas gali
ma siųsti Dainų šventės eina 
mojon sąskaiton ir šiuo adre
su: JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas, Acc. 
Nr. 15043, Chicago Savings 
and Loan Association, 6234 
So. Western Avė., Chicago, III.

Didesnes aukas Įteikę, bus 
paskelbti ir Dainų šventės lei
dinyje.'

theaą .__

SAVINGS BANIC
‘ Incorporated 1860

135 BROADWAY at BEDFORD A VE 
539 Eastem Parkvay at Nostrand Avenue

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured
Up to 310.000. "--------  .---i

Member Federal Deposit Insurance Corporation

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)

ir

85—27 88th St.

1BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 
pigiau nei kas kitas.

Woodhaven 21, N. Y.

T«U* V! 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

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

kreiptis pas

Detroitiečiai visada visiems Z 
gausiausiai aukoja, tikim ir Z 
Dainų šventės nepamirš. Z

Detroito studentai ir moks- Z 
leiviai ateitininkai gegužės 20 Z 
d. organizuotai su vėliava da- - 
lyvavo Detroito katalikų jau- Z 
nimo Marijos Dienos iškilmė- Z 
se. P. Natas. Z

• Vyt. Doniela, baigęs Sid
nėjaus universitetą Australijo
je, už savo mokslini darbą

Esmės sąvoka” gavo filosofi-

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE: 
DEABORN 2*0819 

TOPLACE
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

BRICKLAYEBS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER 

Mušt Be Union
SCALE $3^7% PER HOUR 

9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY 
6 to 8 Weeks of Work

Bus Transportation Paid Both Ways 
After Completion of Job

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT Ai® FORCE BASE 

OMAHA, NEBRASKA

Juozas Andriušis >
GENERAL INSURANCE BROKER |

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- f 
mi Įvairūs dokumentai. 't

įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, « 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu a 
rtišių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo = 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. r

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, | 
Connecticut Z

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

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

Juozas Andriušis 1
2.U? Leonard Street BrooUyu 11, N. T. *

EVergreen 7-8247. ?

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinim&s, pakeitimas 

naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

TALARSKI
FUNEBAL HOME

38* Maple Avenue. -

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoitose patalpose, 
prieinama italna.



rūbus

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

METINIS PIKNIKAS
nais

NUO 2 V AL. GROS PLOKŠTELIŲ MUZIKA
lietuviškai.

ABRAMS

Visus kviečiame ir laukiame mūsų piknike.
(kampas Roebling)

HritoBNMMtNMnG

Draugija M*wto- 
^ 27, 5 v. p^p. 
lėje rengia laimė-

kuria nupirko Kat Federacija 
prie Detroito, Mich., New Yor- 
ke sudarytas globos komite
tas, kuris renka aukas. Po 100 
doį aukojo: preL J. Balkonas, 
kun. J. Petrėnas, V. Vaitiekū
nas, kun. J. Paransevičius, 
kun. V. Dabušis. N. N. paau
kojo 2500 dol» ir N. N. — 2- 
500 doL Viso jaunimo stovyk
lai paremti New Yorke surin
kta 5500 dol.

Gros Joe Thomas orkestras padidintame sąstate. Bus proga laimėti gražių dalykų. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų. Susitiksite savo pažįstamus ir prietelius.

Pavergtųjų draugai
The American Friends of the 
Captive Nations — gegužės 
25, 7:30 v. v., Town Hali, 123 
West 43 St. Ne wYorke, šau
kia masinį susirinkimą, kuria-

sfekyta, kad rytiniuose JAV 
pakrąščtaDšd toįp pat Teikia 
stovykloj; jaunimui Sąlygoms 
to reikalui ištirti sudaryta spe
ciali komisija, į kurią įeina: 
preL Ig. Kelmelis, kleb. kun. 
N. Pakalnis, kun. V. Karale- 
vičius ir kun. A. Račkauskas.

Bendras Kunigų Vienybės 
seimas įvyksta rugsėjo 26—27 
New Yorke.

Alekso Mrozinsko
piano studijos mokinių koncer
tas įvyksta šeštadienį, gegu
žės 26, 5 v. p. p. Apreiškimo 
par. salėje. Programoje daly
vaus apie 20 mokinių. Po kan- 
certo šokiai

visų panelių ir ponių nau-: 

jaustos mados šilkinių suk-' 

nelių, kostiumų, paltų ir 

puspalčių. Kaina $10.98 ir 

daugiau. Galite pirkti gry- 

kreditan — mažu

savaitiniu išmokėjimu. “Ab- 

rams” jau 5 metai prekiau 

ja Brooklyne. Kalbame ii

dovanalaimėjo: už tango — 
Te"oes Rvtoa Rmlankas ir Victor 
Aptarti Jfflčhis, už valsą — Gabija 

Kužber to Gražvydas Botyrins. 
Ponai Leonard Pierson laimė 
jimu būdu gavo gėrimų krep
šį. Ftorence Korsakaitė padai
navo keletą gražių dainų, p 
Adelė Mažeikaitė pirmą kartą 
pasirodė su akordeonu. Dau
giau žinių apie šį smagų vaka
rą bus pranešta po Moterų 
Vienybės susirinkimo, kuris 
bus birželio 5 d., antradienį, 
Domkaus namuose.

AMERICAN FRIENDS OF THE CAPTIVE NATIONS
IN COMMEMORATION OF

BALTIC DEPORTATION DAY
And

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

Speakers
Senator WHIIam F. Knowland General William J. Donevan
Congreaaman Harriaon Williams General Wladyslaw Andera

; Williani J. Drake-
Dragūnas

i LIETUVIS ADVOKATAS

; Telefonas JAmaica 6-7272

Valanda ir

Sakramentas

benų

24 Paterso- 
McLoughlin

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

skiriamas į Harrisoną, 
Dievo Motinos Sopulin- 
parapiją pas kleb. kun.

Vaicekauską. Tačiau

mi padeda lietuviškame veiki
me.

E toliau atvykusiems bus 
lengvai galima gauti kambarių 
Winfield-Scott viešbutyje, 323 
N. Broad St., Elizabeth, N. J.

Aš.

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 

skambink telefonu:

GLenmore 5-7068

Vajus dar tęsiamas
. Bostono Balfp skyriaus val- 

? dyba praneša, kad rūbų rinki
mo vajus tremtiniams Vokie
tijoje sušelpti Bostone dar 

< •. bus tęsiamas visą gegužės mė-

NEWARK, N. J.

Gegužės 27 šv . Trejybės 
bažnyčioje bus tituliarinė šven

tė — šv. Trejybės, Bažnyčios 
ir parapijos Globėjos — ir at
laidai. Iškilminga suma 10:30 
vai. Iškilmingi mišparai 7:30 
vaL E ryto 9 vai. bus vaikų 
pirmoji komunija.

Su šv. Trejybės sekmadie
niu baigiasi taip velykinis me
tas privalomai išpažinčiai at
likti. Kas tos pareigos nėra dar 
atlikęs, prašomas pasinaudoti 
sekmadienio atlaidais.

Parąpiečiai taip pat prašomi 
parapijos knygose registruotis 
ir užsimokėti parapinį mokestį.

PreL Ig. Kelmelis

d.
ryto šv. Mišios, pa
to procesija.
p. p. parapijos vaikų

IŠNUOMOJAMAS
butas E 5 kambarių lietuviškai 
šeimai. Kreiptis į J. J. Beyer, 
1588 St. Mares Avė. Brooklyn 
33, N. Y. Ten pat ir butas. Tel. 
DI 5-2236.

REIKALINGAS BUTAS
Vienam asmeniui reikalin

gas 3 kambarių butas su apšil
dymu be baldų arti IND ar Ja-
maica linijos. Skambinti į 
“Darb. Admin.” TeL GL 
5-7068.

me paminės ir trėmimus E Pa
baltijo kraštų.

Aušros Vartų parapijos 
New Yorke metinė vakarienė 
įvyksta gegužės 27 d. tuoj po 
pamaldų 1 v. p. p. Visi parapi
jiečiai ir svečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Dail. J. Pautieniaus 
paroda, vykstanti Almaus ga
lerijoje, Great Necke, užsida
ro šį sekmadienį gegužės 27 d. 
Paroda pradžioje buvo atidary
ta tik vienai savaitei paskui 

- sulaukus pasisekimo, buvo pra
tęsta dar dviem savaitėm.

Diskusijos Vilniaus klausimu 
politinių studijų klubas gegu
žės 19 Baltų Laisvės namuose 
surengė diskusijas Vilniaus 
klausimu. Pranešimą padarė 
adv. A. Juknevičius, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Cen
tro Valdybos pirmininkas, at
vykęs E Bostono. Prisiminda
mas praeitį, įvairias detales, 
preligentas gana įdomiai nu
pasakojo mūsų ginčą, su len
kais dėl Vilniaus tarptautinės- 
teisės šviesoje. Po keletos 
klausimų vyko diskusijos, į 
kurias įsitraukė visi dalyviai. 
Diskusijoms vadovavo dr. A. 
Trimakas. Dalyvavo apie 40 
žmonių, jų tarpe gen. konsu
las J. Budrys, Liet. Laisvės 
Komiteto atstovai, teisininkai, 
visuomenininkai ir kiti, besi- 
domį Vilniaus klausimu.

Al. Kazickienė
grįžo iš Europos, kur buvo iš
vykusi su savo vyru ir išbuvo 
šešias savaites. Jos vyras dr. 
J. Kazickas dar pasiliko Vokie
tijoje, kur tvarko “Neries” 
bendrovės prekybinius reika
lus. Al. Kazickienė yra Kat. 
Federacijos nupirktos jaunimo 
stovyklos (prie Detroito) glo 
bos komiteto narys New Yor
ke ir stovyklai renka aukas.

KUN. JONAS KINTA, Patersono lietuviu parapijos klebonas.

New Yorko vyčiai suvažiuoja į Lindeną
Vyčių New Yorko — New nėję bus šokiai ir polkų varžy- 

Jersey apskrities suvažiavimas bos .Už geriausiai pašoktą pol- 
įvyks birželio 10 d., Lindene. kute skiriama premija. 
Prasidės mišiomis šv. Elzbie
tos bažnyčioje, 12 vaL vidu
dienį, kurias aukos kun. L. 
SeSeiser. Po pietų 1:30 vai. 
lietuvių Liberty svetainėje, 
Mitchell Avė., vyks atstovų 
registracija ir sesijos, kurių 
metu bus pagerbti nusipelnu- 
sieji nariai pakėlimu į aukš 
tesnius laipsnius. Toliau seks 
pasitarimas dėl sekančio sei
mo Chicagoje ir naujos valdy 
bos rinkimai.

Vakare 5 vai. Ekilmingi pie
tūs, kuriuos skaniai paruoš A. 
Krotulienė, A. česnavičiutė, 
M. Pribušienė, R. Varneskie- 
nė, B. Bundonienė, H. Balins- 
kienė ir A. Dobilienė. Po va
karienės seks susipažinimas ir 
pasilinksminimas. Įėjimas ne
mokamai. ši suvažiavimą ruo
šia ir globoja vyčių 113 kuopa.

Prieš suvažiavimą, šeštadie
nį, birželio 9, Liberty svetai-

Pra
džia 9 v. v. Gros Eddie And- 
rews orkestras iš Newarko. 
Rengimo komisiją sudaro: S. 
Bundonis, J. Tratulis, V. Kup
revičius, A. Vameckas ir J. 
Smith.

Lietuvių meno parodos ati
darymas įvyks birželio 8 d. va
kare Community Center patal
pose (buvusioj Linden City 
Hali). Paroda bus atidaryta 
birželio 9 nuo 6 vai. 30 min. 
vakare ir sekmadienį popiet 
iki 6 vaL

Vyčių 113 kuopa miesto 
knygynui įteiks dovaną Albu
mą su Lietuvos vaizdais, tau
todaile ir gyvenimo aprašymu. 
Parodos lankytojams bus duo
ta knygutė su parodos aprašy
mu. Įėjimas nemokamai.

Važiuojantieji U. S. nr. 1 
keliu, privažiavę Lindene 
Wood Avė., pasukite į dešinę 
ir tuojau rasite Liberty salę.

Parodos rengimo komisiją 
sudaro: pirm. J. Sable ir V. Gu- 
gevičius, kuriems talkininkau
ja S. Bundonis, A. Bundonis ir 
J. Prapuolenis. Vyčiai dėkingi

Kun. J. Kiūtos dvigubas jubiliejus
Patersono šv. Kazimiero pa

rapijos kleb. kun. Jonas Kinta 
gegužės 30 švenčia 25 metų 
kunigystės jubiliejų. Ekihnin- 
gas Šv. MEias atlaikys pate 
jubiliatas šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, dalyvaujant Pater
sono vyskupui J. E. James 
McNulty.

Kun. Jonas Kinta gimė 1902 
kovo 11 Anglijoje, Liverpool.

Į Ameriką atvažiavo su savo 
tėvais 1906 gegužės 11 ir ap
sigyveno j-Waterbury Conn. 
Pradžios mokyklą lankė Wa- 
terbury šv. Juozapo parap. 
liet, mokykloje. Toliau mokslą 
tęsė Hartforde La Salette ko- 
egijoje ir Šeton Hali So. Oran- 
ge N. J. universitete, kurį bai
gė B. A. laipsniu 1927.

Baigęs universitetą, tais pa
čiais metais įstojo į Newąrko 
vysk. Nekalto Prasidėjimo ku-

nigų seminariją Darlington 
N. J. Ją baigė M. A. laipsniu, 
parašydamas tezę “Lietuvos 
krikščionybės -pradžia”.

1931 gegužės 30 įšventintas 
kunigu Newarko arkivysk. 
Thomo J. Walsh.

Tuojau po šventinimų 1931 
birželio 4 kun. Jonas Kinta 
apskiriamas vikaru i Elizabe- 
tho lietuvių šv. Petro ir Povi
lo parapiją pas kleboną kun. 
J. Simonaitį, čia uoliai darbuo
jasi ištisus 4 metus. 1935 bir
želio 27 toms pačioms parei
goms 
N. J., 
gosios 
Leoną 
neilgai teko čia darbuotis. Se
kančiais metais (1936. IV. 24) 
vyskupas Walsh skiria į Pa- 
tersoną šv. Kazimiero parapi
ją administratorium, čia rado 
begalo daug visokių darbų, 
nes parapija buvo gana suvar
gusi, pilna skolų, o kaip tyčia 
tuo laiku ir depresija visą 
Ameriką užgulė. Nežiūrėda
mas visų sunkumų kun. Jonas 
Kinta, pilnas energijos, labai 
daug padarė Patersone, Suve
dė bažnyčioje šviesas, atnauji
no visą bažnyčios vidų, klebo
niją ir temokėjo užsilikusias

Gegužės 31 — birželio 3 
Bostono arkivyskupijoje įvyks 
Eucharistinis kongresas. Kon
gresas vyks tokiu būdu, kad 
kiek vienoje arkivyskupijas 
bažnyčioje visas tris dienas ir 
naktis bus išstatytas Svč. Sak
ramentas viešai adoracijai. 
Sv. Petro parapijos bažnyčioje 
nustatoma ši tvarka: Gegužėj 
mėn.31 

8 vai 
mokslas 

2 vai.
išpažintys, adoracija ir pamok
slas.

7 vai. vak. šv. Mišios ir pa
mokslas lietuvių kalba.

8 vai. vak. šv. Valanda ir 
pamokslas anglų kalboje. Po 
šių pamaldų parapijos draugi
jos ir organizacijos adoruoja 
švenčiausią per visą naktį.

Birželio mėn. 1 d.
7, 7:30 ir 8 vai. ryto šv. Mi

šios. Po jų draugijos ir priva
čiai žmonės adoruoja šven
čiausi.

7 vai. vak. šv. Mišios ir pa
mokslas lietuvių kalba.

8 vai. vak. šv. 
pamokslas anglų kalba. Po 
pamaldų Svč.
adoruojamas per visą naktį.

Birželio mėn. 2 d.
7, 7:30. 8 ir 8:30 vai. ryto 

šv. Mišios. Po mišių švenčiau
sio adoracija.

7 vaL vak. šv. Mišios ir pa
mokslas lietuvių kalba.

8 vai. vak. šv. Valanda ir 
pamokslas anglų kalba. Po pa
maldų tęsiama adoracija per 
visą naktį.

PARDUODAMA 3 mūriniai na
mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 šeimų kampinis, Cy- 
press Hill -3šeimų po 6 kamba
rius, Cypres Hill - kampinis 5 Prapuoleniui, kuris visa širdi- 
šeimų ir krautuvė. Yra taip pat 
ir dviejų šeimų namų.

Pirkti galima tik per J. Vas- 
tunas, Real Estate Insurance 
broker, 108-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill, New York Tel. 
VI 8-2239

PATERSON, N. J.

Motinos Dienos minėjimas 
moksleivių ateitininkų inicia
tyva čia buvo suruoštas sek
madienį, gegužės 6 d., 3 vai. 
p. p. šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Progai pritaikintą 
labai Įdomią paskaitą skaitė 
kun. Vyt. Pikturna, iš Brook-
lyno, N. Y. “Motinos meilė”— 
montažą paruošė M. Šaulienė, 
išpildė moksleiviai ateitinin
kai. Minėjimo programai va
dovavo Alg. šaulys.

Ta proga surinkta aukų var
gstančioms motinoms Vokieti
joje 34.70, dol.

Studentė Teresė Masionytė 
po minėjimo rinko parašus po 
Jaunimo Peticija. , A. S.

niją ir išmokėjo 
skolas.

1939 balandžio 
no vysk. Thoinas 
paskiria toj pačioj parapijoj 
klebono pareigoms. Tas parei
gas kun. Jonas Kinta eina iki 
šių dienų. Taigi, šiais metais 
klebonas kun. Jonas Kinta 
mini 20 metų sukaktį kaip 
darbuojasi Patersone.

1954—55 antru kartu at
naujina bažnyčios vidų, statu
las, sudeda naujus suolus, elek

tros varpus ir apkala kleboni
ją. Dar didelis darbas laukia 
po jubiliejaus — tai pastatyti

\ nešti į šv. Petro parapijos sa- 
. to po bažnyčia. >

Garantijų reikalu
Bostono Baito skyriaus val- 

. dyba praneša, kad darbo ir bu
to garantijų tremtiniams su
darymo laikas jau artėja prie 
pabaigos. Norintieji tremti
niams Vokietijoje Etiesti pa
geltos ranką ir juos paimti į 
Ameriką, turi jau paskubėti. 
Blankų išpildymui sutiko mie
lai padėti J. Romanas ir P. 
Tuinyla.

Gegužės mėnesio procesija
Šv. Petro parapijos procesi

ja gegužės 27 d. 2 vai. p. p. 
prasidės iš bažnyčios, eis 5-ta 
gatve iki E gatvės, nuo ten pa
suks į Broadway ir B gatve 
grįš atgal bažnyčion.

Procesijoje dalyvaus parapi 
jos sodalietės, CYO nariai, 
mokyklos mokiniai ir daug pa- 
rapiečių. Gražiai pasipuošusios 
mergaitės pavaizduos Mariją 
įvairiais atžvilgiais. Bažnyčio
je bus vainikuota Marijos sta
tula.

Dalyvaus varžybose
Birželio 3 d. Bostono kale—- Birželio mėn. 3 d. 

gijos sode, Chesnut Hill, įvyks 
Bostono arkivyskupijos CYO 
organizacijos 25-tasis 
muzikos Festivalis. Festivalyje 
dalyvaus ir šv. Petro parapi 
jos CYO orkestras.

Pamaldos už kan. F. Kemešį
LDS Centro Valdyba užpra

šė mišias už a. a. kan. F. Keme
šį. LDS ir Darbininko steigėją 
ir pirmąjį jo redaktorių. Gegu
žės 30 d. trečiadienį, 9 vai. ry
to šv. Petro parapijos bažny
čioje So. Bostone bus atgie
dotos egzekvijos ir kun. J. 
švagždys, Brocktono Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių vienuo
lyno kapelionas, aukos mEias.

LDS Centro Valdyba malo
niai prašo kuo gausiau pamal
dose dalyvauti N. Anglijos lie
tuviai katalikai gerai žino kan.
F. Kemėšio didelius darbus 
katalikų organizacijom, kuriose 
veikė ir joms vadovavo. Neuž
mirškime ir jo mirusio ir daly
vaukime pamaldose.

, Kviečia
LDS Centro Valdyba.

7, 8, 9, 10 ir 11:30 vai. ryto 
šv. MEios. Suma giedama 10 
vai. ryto. Jos metu suteikia
mas palaiminimas švč. Sakra
mentu. Tuo ir užbaigiamas 
Eucharistinis kongresas šv. 
Petro parapijoje.

MES KVIEČIAME VISUS!
Gegužės 27 d., penktadienį 

2-rą vai. p. p. Broėktono Ro
muvos parke rengiama didelė 
ir įdomi gegužinė — piknikas. 
Tos gegužinės pelnas bus ski
riamas lietuvių sąskrydį Wa- 
shingtone paremti, kuriame 
dalyvaus Amerikos valdžios 
atstovai, kongresmanai. sena
toriai ir visuomenė. Ta proga 
norima daugiau jų simpatijų į- 
sigyti ir didesnės paramos mū
sų pavergtos tėvynės laisvini- . 
mo darbuose susilaukti

Taipgi yra tikslas į tą sąs
krydį nuvežti kuodaugiausia 
mūsų jaunimo, kuris nepajė
gus kelionės išlaidų padengti.

Naujosios Anglijos 
Organizacinis Komitetas.

naują salę. Jau yra nupirktas 
žemės sklypas ir statybai su
rinkta arti 10.000 dolerių.

25 metų kunigystės jubilie
jų švenčiant, visa parapija sa
vo klebonui linki daug sveika
tos ir ištvermės dar ilgai, il
gai, darbuotis šv. Kazimiero 
parapijoje ir sulaukti auksinio 
jubiliejaus. K. V. D.
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