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ir Molotovas
Jugoslavijos diktatorius Titas 

birželio 2 buvo iškilmingiau
siai sutiktas Maskvoje. Jam 
ranką spaudė* ir Molotovas.

Seną bolševiką paaukifo Tito garbei

Tito pareiškė, kad, komunisti- 
' nės tautos niekad daugiau ne

bus perskirtos, kaip tai nutiko 
' 1948. (Kaip bus su Amerikos 

jam suloštais pinigais )
Vakarų spauda pastebi su 

pasišaipymu, kad Molotovas 
turėjo eiti po ranka su Tito 
ministeriu Kardelij.

Sovietę Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Viačeslav 
Molotovas birželio 1 pasitrau
kė. Jo vietoje paskirtas Dimit- 
rijus T. šepilovas.

"SENAS BOLŠEVIKAS“ 
NUIMTAS

Molotovas jau 66 metų. Tik- 
i roji jo pavardė Skriabinas, ca

ro laikais prisidengęs buvo 
• slapyvardžiu Prostota, paskiau 

išgarsėjo su Molotovo pravar-

VAKARAI NEVERKIA DEL MO LOTOVO IŠĖJIMO IR NEDŽIO 
GAUJA DĖL ŠEPILOVO ATĖJI MO

de. Jis vadinamas “senu bolše
viku”, nes valdžioje paskutiniu 
laiku buvo vienintelis iš Stali
no ir Lenino bendradarbių, 
vykdžiusių revoliuciją. Trockis 
ir Leninas jo visai nevertino. 
Leninas vadino “idealiu buhal
teriu”. Trockis “Įsikūnijusiu 
vidutiniškumu”. O Stalinas jį

Dulles.
Molotovas

TTTO snttnkamac Maskvos stotyje. Pirmoje eilėje iš k. j d.: premjeras N. Bulganinas, jugoslavų už. 
reik. min. Ed~ Kardeli, Tito, Nikita S. Kruščiovas, maršalas E. Vorošilovas.

Rūpestis dėl bazių ir Amerikai
Karinių bazių sunkumus 

ima justi jau netik Anglija. Is
landija jau paprašė ir Ameri
ką išsikraustyti. Birželio mėn. 
bus parlamento rinkimai. Gal 
Amerikai palanki partija atsi
griebs. Pati agitacija ir eina už 
bazių palikimą ir jų pašalini
mą.

Iškilo dar didesnis klausi
mas Amerikai dėl bazių Afri
koje. Ten Maroke Amerika tu
ri keturias didžiules bazes, di
džiausias Europoje. Jų pasta
tymas Amerikai atsiėjo 500 
mil. dol. Laiko jose 15,000 vy
rų. Tačiau Amerika sutartį 
dėl bazių padarė ne su Maro
ko vyriausybe, bet su Prancū
zija. Pagal sutartį Amerika ne
turėjo teisės palaikyti tiesiogi
nius ryšius su Maroko vyriau
sybe. Viskas ėjo tik per pran
cūzus. Prancūzija samdė ir 
aerodromam statyti Maroko 
gyventojus ir jiem mokėjo 
prancūziškais frankais. Nors 
Amerika spyrė, kad apie susi
tarimą dėl bazių būtų painfor
muota Maroko vyriausybė, bet 
prancūzai to nedarė.

Dabar Prancūzija pripažino 
Maroko nepriklausomybę. Ma
roko vyriausybė pareiškė, kad 
Prancūzija turės pati tartis 
su Maroku dėl savo bazių. O 
Amerikos bazes ji laiko atsira
dus nelegaliai. Tokis pareiški-

mas reiškia, kad Marokas pa
reikalaus tartis su juo dėl Ame
rikos bazių. Žinodama, kaip 
tai svarbus punktas Europai 
ginti, Maroko vyriausybė ren
giasi ir tinkamos kainos už ba
zes pareikalauti.

Teisingumą 
atiduoda 

respublikom
Maskvos radijas pranešė, 

kad Sovietų Sąjungoje nutar
ta panaikinti teisingumo mi
nisteriją. Jos darbai bus per
duoti atskirų respublikų tei
singumo ministerijom. Panai
kinamos taip pat kelių ir vi
daus vandenų transporto mi
nisterijos.

Paaiškino, kad atskiros res
publikos jau prisiaugino už
tenkamai “specialistų” ir da
bar galinčios pačios tvarkytis.

MICHEJEVAS NELAUKĖ
Sovietų atstovybės Washing- 

tone pareigūnas Michejevas 
su šeima staiga išvyko į Mas
kvą. Senato komisijoje trys 
liudininkai parodė, kaip Miche
jevas norėjo išgauti iš jų kari
nių paslapčių. Michejevas ne
laukė, iki valst, departamentas 
pasakys, kad jis turi išvažiuoti. 
To nelaukęs pats išrūko.

TAI BUS IRGI KAIP 
NUSIGINKLAVIMAS

Amerikos karinis laivynas 
rengiasi nuskandinti ar kitaip 
sunaikinti 100 laivų tarp jų 
ir vieną lėktuvneši. Viso nu
mato sunaikinti 363,570 tonų 
talpos laivų. Tie laivai atliko 
savo uždavinį karo metu ir da
bar jau susidėvėjo. Tam reika
lingas dar kongreso pritari
mas. Nuo karo pabaigos ir da
bar Amerika išpardavė ar su
naikino apie 1 milijono tonų 
laivyno.

vertino' -4 ne dėl gabumų, bet 
dėl šuniškos ištikimybės Stali
nui. Už pačius bolševikus la
biau jį vertino vakariečiai 
Chruchillis ir J. F.

Stalino rankose
buvo tobulas Įrankis jo planam 
vykdyti, anot Churchillio, to
buliausias iš valstybinių robo
tų. <

... IR PAAUKOTAS 
TITO GARBEI

Po Stalino ir Molotovo 
žvaigždė turėjo leistis. Bulga- 
ninui ir Chruščiovui paėmus 
valdžią, Molotovas jau buvo 
šešėlyj. Užsienių politikai va
dovavo patys Chruščiovas su 
Bulganinu. 1955 Molotovas 
dar buvo priverstas paskelbti 
savo išpažintį, kad padaręs 
ideologinių klaidų, o dvidešim
tame partijos kongrese pasisa
kyti ir prieš Staliną.

Kad Molotovas bus nuimtas, 
to visi jau laukė. Maskva pa
sirinko geriausią progą tam 
Jugoslavijos Tito atvykimą. 
Stalinas ir Molotovas buvo tie 
du žmonės, kurie savo para
šais išvadino 1948 Titą komu
ninio “renegatu” ir paskelbė 
jam kovą. Tad atvykstančiam 
Titui į Maskvą parinktas ge-

Min. St. Lozoraičio sutikimas
Birželio 2 d. italų laivu į 

New Yorką atvyko min. Stasys 
Lozoraitis su ponia. Uoste pa
sitiko Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys ir nemažas būrys 
lietuvių.

Ministeris sustojo Park She- 
raton viešbutyje (7 Avė. prie 
55 gatvės). Ta proga viešbutis 
prie savo didžiojo įėjimo pa
kabino dvi dideles vėliavas — 
Amerikos ir Lietuvos. Taip 
pat ministerio atvykimą atžy
mėjo ir didieji New Yorko 
laikraščiai.

Min. St. Lozoraičiui sutikti 
ir jį pagerbti buvo sudarytas 
iš tautininkų organiz. specia
lus komitetas, kuris sekmadie

nį, birželio 3 d., 3:30 v. p. p. 
tame pačiame viešbutyje ir su
rengė priėmimą. Svečio pa
gerbti susirinko per 200 žmo
nių iš New Yorko, New Jersey, 
Waterburio ir kitų vietų.

Pradžioje J. Ginkus, komi
teto pirmininkas, pasve>k;no 
ministerį ir pakvietė Vytautą 
Abraitį vadovauti tolimesnei 
programai.

Sveikinimo kalbas pasakė V. 
Rastenis — LNT vardu. Mote
rų Vienybės vardu P. šimėnie- 
nė, kuri p. V. Lozoraitienei į- 
teikė gėlių puokštę. Tuoj pat 
trumpu žodeliu viešnia ir pa
dėkojo.

(Nukelta į 8 psl.)

• Pasaulinis Rotary kongre
sas susirinko Į Philadelphia. 
Atstovų 9000 iš 47 kraštų.

Ir vėl apie suki- 
' Įtiną Sibire

Vienas buvęs Sibiro . kalinys, 
atsidūręs prieš savaitę Izraely
je, pasakojo, kad kalinių suki
limas įvykęs ir stovykloje prie 
Uralo 600 mylių nuo Tomsko. 
Sukilimas buvo įvykęs, kai tik 
buvo paskelbta propaganda 
prieš Staliną. Sukilo “Stalino 
aukos”, paėmė vadovybę ir su
sisiekė su kita stovykla. Atvy
kusi kariuomenė 200 kalinių 
nušovė, apie 50 pabėgo.

riausias malonumas —paauko- 
kotas jo garbei “seniausias 
bolševikas”.

IŠKELTAS CHRUŠČIOVO 
PATIKĖTINIS

Naujasis už. reik. min. Šepi
lovas partijoje iškilo nuo 
Chruščiovo atėjimo į partijos 
ir valstybės valdžią. Jis buvo 
partijos propagandos šefas, o 
nuo 1952 partijos organo 
“Prąvdos” redaktorius. Jis bu
vo rengiamas į Molotovo vie
tą. 1955 į Jugoslaviją Bųlgani- 
ną ir Chruščiovą lydėjo ne Mo
lotovas, bet šepilovas. šiemet 
į Egiptą vyko tartis su min. 
pirm. Nasseriu ne Molotovas, 
bet Šepilovas. šepilovas yra 
Chruščiovo patikėtinis, kaip 
Molotovas buvo ištikimas Sta
linui. Jis lydėjo Bulganiną— 
Chruščiovą ir jo kelionėse į 
užsienius. Laikomas labiau už
sispyrusiu ir fanatiku.

BET NAUJOS POLITIKOS 
NELAUKIAMA

Su nauju ministeriu naujos 
Sovietų politikos vakaruose 
niekas nelaukia. Tik kai kas 
pastebi, kad jei Maskva norėjo 
sudaryti įspūdį, jog ji imasi 
naujos politikos, tai Molotovą 
seniai turėjo atleisti. Pridėkim 
dar: turėjo jį atiduoti ne Mas
kvos, bet Niurnbergo teismui, 
nes jis yra sovietinės smurto 
ir klastos politikos simbolis. 
O tuo tarpu jis paliktas pir
muoju min. pirmininko pava
duotoju. Kalbama, jį naudosią 
ir į “prezidentus”, kai bus iš- 
išimtas Vorošilovas. rašytos paliaubos, komunistai tvarka grąžinta

MAJ. GEN. ROBERT G. 
GARO, kuris vadovauja Jung
tinių Tautų paliaubų komisi
jai Panmunjone, Korėjoje, 
pranešė, kad iš Lenkijos ir Če
koslovakijos pareikalauta jų 
atstovus atšaukti. « >

BRESS* D. L,-------------—
džiaugiasi dovana, kuria 
parūpina JAV arklių c___

Azijos klausimai 
vėl atgyja

Apie Korėją ir Indokiniją vėl 
sušneko. O tai dėl to, kad kom. 
Kinija pasiūlė atnaujinti dery
bas dėl Korėjos. Jų siūlymas 
atmestas. Papildomai JT ka
riuomenės karinė vadovybė pa
reikalavo, kad iš Korėjos ding
tų vadinamų neutraliųjų komi
sija, nes lenkas ir čekoslova- 
kas tik kliudo komisijai tik
rinti šiaurinės Korėjos nuola
tinį ginklavimą.

Po poros dienų valst. de
partamentas apkaltino kom. 
Kiniją ir dėl Indokinijos. Esą 
Kinija siunčianti šiaurės Korė
jai ginklus, stato aerodromus, 
didina kariuomenę. O tuo pa
čiu metu pietų Korėjos ka
riuomenė sumažinta, ir pran
cūzu kariuomenė atitraukta.

padidino lėktuvų skaičių 
500 lėktuvų, daugiausia : 
sminių. “Neutraliųjų L 
ja”, kuri turėjo tikrinti, 
ginklavimas nebūtų C."___ ,

I dabar jau išvyta, nes jos -at
stovai lenkas ir čekoslovakas, 
trukdė pačiai komisijai komu-.

. nistų ;
Trejus ... 
do tokiu būdu komunistam 
ginkluotis, labai gerai tai žino
dami, o dabar “protestuoja”. 
Tai tik miglų pūtimas.

KĄ REIŠKIA 
'NEUTRALIŲJŲ KOMISIJA'?
Jungt. Tautų žiniom, šiaurės 

Korėjoje nuo 1953, kada pasi-

Kalba apie taiką, \

Alžire sukilimas eina jau 
pusantrų metų. Prancūzai pa
siryžę numalšinti jėga. Kariuo
menės metė į Alžirą 364,000; 
Tik numalšinę sutinka kalbėtis 
toliau dėl Alžiro gyventojų 
arabų teisių. Pereitą savaitę 
prancūzai paskelbė, kad trijų 
dienų kautynėse žuvo sukilėlių 
290 ir paimta Į nelaisvę 110. 
Tai didžiausias per visą karą 
laimėjimas. Alžiro valdytojas 
Lacoste pažadėjo parlamentui, 
kad per kelis mėnesius bus

BEDIEVIS SUSIMAIŠĖ LIETUVOS KLAUSIMAIS
Lietuviška medžiaga jau nuo 

seno gausiai vartojama Italijos 
rinkiminėje kovoje. Praeityje 
iniciatyva tos medžiagos grieb
tis, kad parodytų, kaip bolše
vikai elgiasi su katalikais ir su 
darbo žmonėm, priklausė 
talikam. šiem rinkimam

Italų dienraščiai dėl komunisto 
pasikalbėjimo su Lietuvos 

vyskupu Maželiu

ka-
jos

PROTESTANTU JAV dvMhttokam padarius visit ų Sor. lUadjai, dabar JI ttohnrtė revizitui Saak 
Trr-Ovannrayanto, armėnų ortodoksu vyskupą; r usq metropolitą Niką lojo; Latvijos evangeliko 
kiteronų haž. vysk. Gustav Turas Estijos eva. In ternnų Tjrsk. Jan K H vi t h- k. Juos sutiko \’cw 
Y’orkc baptistų dvasininkai.

griebėsi pirmiausia komunistai 
ir pasikalbėjimu su Lietuvos 
vyskupu Petru Maželiu norėjo 
parodyti, kad Lietuvoje bolše
vikai duoda laisvę tikintiesiem. 
Bet tik gegužės 23 komunisti
nis L’Unita paskelbė pasikalbė
jimą, jau gegužės 24 du dien
raščiai “11 Popolo" ir “H Quoti- 
diano” demaskavo komunisti
nę “Vienybę" (L’Unita) ir nu
švietė padėtį Lietuvoje.

Antrašte “Bedievis susimai
šė” dienraštis “11 Quotidiano” 
parašė, kad visi komunistų tei
gimai turi būti priimti su di
džiausiu atsargumu, nes mark
sistinė etika leidžia meluoti 
darbo žmonių "gerovei".

Toliau abu dienraščiai išdės
to pasikalbėjime 
netikslumus, k. t.: 
ra”, “pasisiūlyti 
pu”, “pageidauti 
su Vatikanu, o ne 
Sostu” ir pan. Iš
monių, kurių katalikų 
pas nepasakys, abu laikraščiai 
daro išvadas, kad tie visi žo-

lietuvių vyskupų pa- 
— rašo “H Quotidia- 
pasaulinė spauda pa- 
savotišką sovietų sū-

pavartotus 
“uždėti tia- 

būti vysku- 
konkordato 

su Apaštalų 
tokių nesą- 

vysku-

priskaito ir arkiv. J. Skvirec
ką su vysk. V. Brizgiu’), tei
gia. kad negali būti tikėjimo 
laisvės ten. kur iš 6 vyskupijų 
ir Klaipėdos prelatūros, tik 
viena Panevėžio vyskupija turi 
ordinarą vysk. K. Paltaroką. 
Kur kiti Lietuvos vyskupai? 
Panevėžys gavo augziliarą vys
kupą Julių Steponavičių, Tel
šiai vikarą kapituliarą vysk. 
Maželi, bet kur kitos 4 vysku
puos?

Dviejų 
skyrimą, 
no”. — 
laikė už
švelnėjimą, bet visai užmiršo, 
kad panašus atsitikimas buvo 
1938 m. Latvijoj, kai sovietai 
leido konsekruoti du tituliari- 
nius vyskupus: Strods ir Dul- 
binskį. Leidimas tačiau nieko 
negelbėjo ir neilgai trukus 
vysk. Dulbinskis buvo suimtas 
ir tebakalinamas net ir šian
dien.

Baigdamas “II Popolo” pa
stebi: “Komunistų korespon
dentas nieko naujo mums ne
pasakė, ko mes būtumėm dar 
nežinoję, būtent — kad Lietu
voj tikėjimo laisvės nėra, o

McCLOY NELAUKTAS 
PAREIŠKIMAS

Vokietijoje sukėlė didelio 
nustebimo pareiškimas Mc- 
C.oy. buvusio Amerikos komi
saro Vokietijoje. Jis pasisakė 
už Vokietijos atsisakymą nuo 
savo buvusių rytinių teritorijų 
už Oderio-Neissės vardan Vo
kietijos sujungimo.

• Vnlst. sekretorius Dulles 
mano, kad Sovietų vadai nori 
atvykti į Ameriką, nes tuo bū
tų padidintas jų prestižas. Dėl 
to jis laiko santūriai. Kitaip 
žiūrįs prezidentas.

Iš Lietuvos nieko neatsiveže
siais iš Sovietų. Polirininkas 
liepė jam pereiti tik į kitą gat
vės pusę.

ir Tal- 
suliko

New Yorke birželio 2 atskri
do iš Sovietų Sąjungos atsiusti 
8 ortodoksų ir protestantų dva
sininkai. Tarp jų pats v. riau- 
sias ortodoksų — metropolitas 
Nikalojus, taip pat protestan
tu dvasiu ink ji is Rv"»»s 
lino. Aerodrome juos
Amerikos protestantų grupė 
su plakatais: "Kas iš jūsų yra 
sovietų policijos slapti agen
tai?”. Kai Nikalojus sekma
dienį laikė pamaldas ir sakė 
pamokslą, prieš bažnyčią vie
nas vyras dalino lapelius, įspė
jančius nepasitikėti atvyku-

džiai vra vysk. Maželiui įsprau
sti Į bumą oaties komunisto 
rašytojo.

“H Popolo” klausia, argi 
pats vysk. Maželis nežinotų, 
kad jis nėra Telšių vyskupas— 
ordinaras, o tik tituliarinis Ce- 
lenderi vyskupas ir vicarius 
capitularis. atseit — tasai, ku
ris tvarko vyskupijos reikalus, 
nesant ordinaro? Telšių ordi
naras vysk. Vincentas Borise-

PATYS MUŠA, PATYS RtKIA
Sovietai visą laiką protesta

vo prieš Amerikos vartojamas 
pirštų nuospaudas norint gau
ti Amerikos vizą. Dabar valst. vičiue su augziliaru vysk. Pran- 
departamentas paskelbė sovie
tų jūrininko paso fotokopiją, 
iš kurios matyt, kad patys so
vietai vartoja pirštų nuospau
das.

kai kada leidžiamos tik pap
rastos kulto apeigos.

Dėl komunistų koresnondėn- 
to prielaidų, kad esą lietuviu 
jaunimas savaime nepaisąs ti
kėjimo. “H Quotidiano” pasa
ko: “Susimaišęs bedievis ge
riau žino už mus. kad sovietinė 
jaunimo spauda yra susirūpi
nusi tu "atsilikėlių” —.katali
kų auklėjimu, kuriu pilna lie
tuviuose. Kam tad reikėtų taip
sunkiai ir įkyriai komjaunimui 
varvti bedievišką pronagandą?riškum Ramanausku kažkur 

už Hkėiimą nudanginti ir lai
komi katėjime.

Tas pats laikraštis, suminė
jęs visų lietuvių vyskupų liki-
mą (tarp kalėjime sėdinčiųjų baigia laikraštis.



Krem-mo.

KUR DINGO

1$ LIETUVOS Rašo LINUS

KAS IR KO NEMĖGSTA

nes, kuriom bū 
ta sovietinei re

pa- 
ko-

su-
pri-

KARALIĘNĖ ELZBIETA susilaukė 30 meto. Ji priima kariuome
nės paradsį nuo arklio ir iš balkono.

ątrijuoti, 
priemo-

RjjHnliai
tremtinių padėtu tą Sovietų

jos pro-

pavergtų
jų TAury Atžvilgiu 
aje primenama prezidento 

Ei$enhowerio kalba Cincinati 
1953 rugsėjo 22:

“šie principai reikalauja, 
kad: mes pavartotume kiekvie- 
nąpolitinę. kiekvieną ekono
minę, kiekvieną psichologinę 
taktiką, idant laisvinimo dva
sia'niekad nepradingtų tauto
se,-’! pavergtose komunizmo. 
Tokiu būdu mes padėsime 
kiekvienai pavergtai tautai 

įc priešintis Maskvos priespau
dai. Kraštai, atitverti geležinės 
uždangos, kunkuliuos nepasi
tenkinimu; jų tautos, ne klus- 
nūs sovietinių viešpačių tarnai, 
bet-karšti patriotai ilgėsis vėl 
būti laisvi. Niekas taip neardo 
tirono karo mašinos kaip tvir
ta nelaimingos tautos dvasia".

Primenama rezoliucijoje taip 
pat.prezidento Trumaho kalba 
Parkersburge, vakaru Virgini
joj, 1952 rugsėjo 2:

“Likimas tautų Sovietų pa
sienio kraštuose yra viena iš

klausomybę paskutiniame ka- s 
re —kad sulaužytų pažadus, 
kai tik raudonoji armija į jas 
įžygiavo. Ir aš norėčiau pasa- 
kyti, kad tas pats Kremblius 
sulaužė trisdešimt — keturias
dešimt pažadų, kuriuos jis bu 
vo davęs mūsų vyriausybei 
taikos vardan.

Mes niekada neužmiršime 
šių tautę anapus geležinės už
dangos. Mes niekada nepa
liausime veikę, kad padėtume 
šiom tautom atgauti ję teisė
tą laisvę".

Atsižvelgdamas į abiejų pre
zidentų pažadus, rezoliucija 
kreipiasi į prezidentą ir abie
jų partijų lyderius, kad pada
rytų viską, ką tik gali, tiem 
pažadam ištesėti.

Taip pat nutarė, kad
"pavergtų, kraštu išlaisvini

mas turi būti pirmas reikalas
visuose diplomatiniuose pasita
rimuose su komunistais ir kad 
negali būtį daroma jokiu nuo
laidu, kuriu reikalauja Sovie
tai, ar ryšium su Rytų — Va
karę prekyba, nusiginklavimo

vergtu kraštų okupaciją, nors 
ir kaip ji būtų pridengta, kaip 
įrodymą, kad Sovietų lyderių 
naujos taikingos pretenzijos 

. yra apgaulingos ir pragaištin
gos pinklės; kad po sulaužytų 
yitarčių dešimtmečio nauji So- 

' vietų pažadai ir gestai yra me
lagingi ir kad tol, kol jie nesu
tiks grąžinti laisvės savo pra
eities išdavikiškų agresijų au
kom, mes žinosime, kad jie pa
silieka neatgailoją agresoriai”.

Rezoliucija baigiama. nutari
mu, kad

"užmiršti šimtus milijonu 
mūšy slapty ir tyliy sąjungi- 
ninky anapus geležinės uždan
gos reikštų ne tik išduoti savo 
draugus, bet ir save pač?rš, 
nes iy pasipriešinimas yra vie
nas iš didžiausių atgrasymy

"I. Padidinti pakibą trem
tiniam, esantiem, dabar Euro
poje, ypačiai seniem ir ligo
niam; ' ’ _

2. padidinti galimybes emi
gracijai, informacijai, įkurdini
mui ir patarimam — taip, kad 
tie tremtiniai ramiai galėtų 
integruotis krašte, kuriame jie 
įkurdinti;

3. išplėsti teisinę ir kitokią 
globą nuo nepageidaujamų ko
munistų ryšių su tremtiniais, 
kurie yra gavę azylio teisę 
laisvame pasaulyje”.

Trečioje rezoliucijoje, 
siūlytoje Baltijos Laisvės 
mitetų,

PASISAKOMA DĖL DEPOR
TACIJŲ IŠ BALTIJOS 

KRAŠTŲ
Joje, apžvelgus deportacijų

ir faktus, nutarta: \ į%
“1. prašyti laisvųjų tautų 

vyriausybes, kad jos reikalau
tų iš Sovietų Sąjungos baigti 
okupaciją, išnaudojimą ir ver
giją tiek visuose pavergtuose 
tiek ir Baltijos kraštuose;

2. kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų savo ginkluotas jėgas 
ir pareigūnus iš tų kraštų ir 
kad komunistų partijos orga
nai būtų likviduoti;

*3. kad visi deportuotoji bū
tų grąžinti namo; ’

4. kad būtų atstatytas visų 
pavergtų kraštų suverenumas 
ir nepriklausomybė, įgalinanti 
jas vykdyti savo natūralią tei
sę būti laisvom ir pasirinkti 
valdžią pagal savo valią”.

Raudonoji knyga įteikta 
popiežiui

Popiežiui Pijui XII buvo i- 
teikta “Raudonoji knyga”. Jo
je 374 puslapiuose atvaizduo
tas komunistų vykdomas tikė
jimo persekiojimas 11 kraštų, 
kuriuose yra 75 mil. katalikų.

Pagal knygos davinius Lie
tuvoje buvo 80% katalikų, iš 
6 vyskupų liko tik vienas. Len
kijoje buvo 33 vyskupai, da
bar yra 23; kunigų buvo 11,- 
730, dabar tik 8,659.

Aiduose Nr. 5 Juozas Atau
šins rašo apie artėjantį kultū
ros kongresą ir kelia klausimą 
ar yra. kas kultūros reikalais 
rūpinasi. Jis teigia, kad kultū
ros kūrėjų, rašytojų, meninin
kų yra pakankamai, ir reiškia
si vis naujos jėgos. Visuomenė 
rodo intereso kultūrai paten
kinamo, jei gali išsilaikyti to
kie žurnalai kaip Aidai, jei ge
rosios knygos išperkamos. Ta
čiau trūksta kultūros “tarpi
ninkų” — leidėjų, kurie rizi
kuotų; leisti gerus dalykus, 
nors ir neatrodančius pelnin
gus. Sustoja ir prie, mecenatų 
— rėmėjų. Be prel. P. Jųįp ir 
paskutiniu laiku pašifeiškusio 
kun. J. Prunskio daugiau rė
mėjų neranda. Autorius sako:

jų vienas lapas vis pusiau nu
kąstas. Priežastis ta, kad nesą 
popierio, kuris užsakytas Ka
nadoje, bet negaunamas. Laik
raštis spausdinamas ant sko
linto popierio. ‘‘Dėl popierio 
trūkumo buvome priversti su
stabdyti Literatūros priedo 
spausdinimą šeštadieniais. O 
dabar naudojame popierį, ku
ris nevisai tinka mūsų dienraš
čio dydžiui”.

“Vienybė” visai pakeitė ir 
formatą, dabar jis tik pusė to, 
koks buvo. Redaktorius buvusį

MŪSŲ KULTŪROS RĖMĖJAI?
SPAUDA mi daugiau už eilinius lietu-

— y. < vius nusipelnę tautai žmonės.
Kuo ir kam nusipelnė St. 

Matulaitis, mini ir komunisti
nė “Tiesa”. Esą “po Vasario 
revoliucijos S. Matulaitis įsto
jo į bolševikų partiją ir akty
viai dalyvavo lietuvių bolševi
kų visuomeninėje veikloje ... 
1922 m. S. Matulaitis persike
lia į Marijampolę ir čia, dėsty
damas realinėje gimnazijoje, 
tęsia savo revoliucinę veiklą 
darbininkų ir moksleivių tar
pe ... 1925 jis areštuojamas 
ir įkalinamas. Paleistas už už
statą, S. Matulaitis tų pačių 
metų rudenį su partijos lei
dimu emigruoja į Tarybų* Są
jungą ... Tarybinė vyriausybė 
aukštai įvertino S. Matulaičio

Sniečkus skundžia Lietuvą gudams
A. Sniečkus balandžio vidu

ry buvo nuvažiavęs Į Minską. 
Tėn‘ jis pasirašė sutartį su Gu- 
dija* rengti “soclenktynes”. 
Gudam kalbėjo apie tai, kad 
“šios abi tautos per amžius 
kovojo petys į petį už sociali
nį./ nacionalinį išsivadavimą”. 
Paskui pasakojo apie Lietuvos 
ūkini gyvenimą ir skundėsi,, 
kad lietuviai neauginą pakan
kamai linų; kad nepriauginą 
nė 400 centnerio bulvių iš ha. 
Pasigyrė naujom duoklėm iš 
kolchozų: nuo 10O ha turi duo
ti 11 centnerių skerdienos, o 
iš . tarybinių ūkių po 66 cnt. 
Lietuviai nemėgsta auginti ku
kurūzų. Daugelis kolchozų lai
ku nebuvo atsiėmę sėklos. Ra
seinių, Jurbarko. Prienų. Ky
bartų. Klaipėdos. Šilalės rajo
nų daugumas kolchozų teturi 
paruošę vos trečdali bulvių 
sėklos. Sniečkus patarinėjo 
bulves pirkti iš kolchozininkų, 
darbininkų ir tarnautojų, ku
rie bulvių buvo prisiauginę 
savo sklypeliuose. Komunistas 
Sniečkus piktuoju nukalbėjo 
apie traktorius, kad jais nega
lima pasikliauti, kad reikia ge
riau šerti arklius, surasti jiem 
geresnius pakinktus. Grasino, 
kad nebus toleruojamas gyvu
lių; .iškritimas: jie turį išeiti Į 
ganyklas nesuTysę. Kalbėjo ir 
apie ganyklas. Esą Lietuvos 
respublikoje yra pievų ir ga
nyklų. kur žolių botaninė su
dėtis gera. Tokius plotus pa
kanka tik apvalyti nuo krūmų.

kupstų ir tinkamai patręšti. 
Tačiau net nusausintos pelkės 
Lietuvoje buvusios tiek apleis
tos, kad vėl supelkėjo. Baig
damas nurodė, kad pasiseki
mas priklauso nuo brigados 
suinteresuotumo pelnu — “ko
lūkiečių materialinis suintere
suotumas — tai svarbiausias 
veiksnys (komunizmo) laimėji
mam pasiekti”.

Anksčiau būtų sakęs, kad 
svarbiausias veiksnys — tai 
“partijos ideologijos Įsisavini
mas”. nauju politruku atsiun- kankamai žmonių, galinčių ir 
timas. o dabar kalba apie kol-* Privalančių mecenatiškai įsipa- 
chozininko “suinteresuotumą”.

ŽIEMA BUVO LABAI SUNKI
Medžiotojas J. šokas rašo 

“Tiesoje”, kad žiema Lietuvoje 
buvo labai sunki. Sniegas iš
krito anksti ir gausiai. Lauki
niam gyvuliam sušerta apie 90 
to šieno, paukščiam 10 to grū
dų. Tie gyvuliai ar žvėreliai 
buvo draustiniuose, 
ypačiai šiaurinėje 
buvo rasta daug iškritusių 
stirnų. Labai sumenko šernai,- 
kuriuos brakonieriai medžiojo 
basliais. Vilkam žiema buvusi 
puiki. Stirnienos ir lenienos 
jie niekad tiek neturėjo. Ragi
na medžiotojas naikinti vilkų 
gūžtas. Rytinėje Aukštaitijoje 
ir Vilnijoj gausūs brakonieriai 
ir kiipininkai.

Eisenhoweris prisibijo skai
čiaus 7. Dėl to jis paprastai 
miega tarp 6 ir 8 ir tokiu bū
du 7 valandos išvengia, šiaip 
jis mėgsta žvejoti, virti ir po
puliarias knygas apie mediciną 
skaityti.

Bulganinas, Sovietų nūn. 
pirmininkas, dirba beveik vi
sada naktim. Jis prisibijo tie- 

šviesos. Mėgsta- 13, 
miausias jo valgis — kaviaras 
ir dar pašildytas. Mėgsta var
tyti iliustruotus žurnalus iš 
viso pasaulio.

Adenaueris, Vokietijos kan
cleris, nekenčia penktadienio. 
Tą dieną nieko reikšmingesnio 
jis nedaro, jei tik galima ati
dėti į šeštadienį. Tebemėgsta 
skaityti kriminalinius romą- siginklavimai — padaro išva- 
nus. O valgyti tai mėgsta kum- dą.

pi ir šaltus šparagus. užsige
ria geru Reino vynu.

Elzbieta ii, Anglijos karalie
nė, nemėgsta 13 ir 17 skaičių. 
Jos gyvenime tie skaičiai susi
ję su nemaloniais pergyveni
mais. Su tuo veltui kovoja jos 
vyras Pilypas.

Franco, Ispanijos galva, ne
mėgsta juodų kačių, skaičiaus 

penktadienio ir į šiaurę 
išeinančių kambarių.

no“paklode” .fi* pąsakė jai 
“sudieu”. Chicagiškė “Vilnis” 
apie “paklodes” pridėjo sa-

O jau yra mūsų tarpe pa- Vus išvedžiojimus. Girdi, “pa- nuopelnus tarybinei liaudžiai, 
klode” juk galima lankstyti į 
vis mažesnius kvadratus. Ko
kie rezultatai? Gi iš sukarpy
tos ‘paklodės’ gausi porą tuzi
nų ... mazgočių”.

Kas tie '‘žymūs mūsų 
tautos vyrai"?

Naujienos balandžio 19 
šydamoš apie lietuvio komu
nisto Stasio Matulaičio mirtį, 
vadino Jį “žymiu mūsų tautos 
vyru”. Tokiais vardais vadina-

ra-

thrillinę k * to watch your boy or giri

f

Apie pooierį, paklode*

Pavasari
Lietuvoje

Naujienos gegužės 23 paaiš
kino, kodėl paskutiniu laiku

AR ŽINOTE, KAD JUS 
K ĮLEIDŽIA IŠ AMERIKOS?
Vilniaus “Tiesa” rašo, kad

(Nukelta į 7 psl.)

For th« blg ttilngs in your lito —bo roady 
wHh U. •. Savings Soneto
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or the looks in cap and gown. How proud you 
fed — and a Httle bat sad.

Graduacion i* a great day. A tender ooe. too.

siog dienos

reigoti. Gausiai turime gydy
toju, kurių dauguma yra labai 
gerai įsikūrę. Užuot tačiau ra
dę gydytojus mūsų kultūros 
mecenatais, nerandama jų nė 
ten. kur visus kitus randame. 
Išimčių, daugiau mažiau švie
sių. yra visur. Palieku jas nuo
šaliai, kiek jos to vertos. Bet 
apskritai imant, daugelis mū
sų gydytojų priklauso prie tų 
“kitų”, kuriuose ir inteligen- ' 
tinius ir tautinius polėkius nu
stelbia “gero gyvenimo” nusi
teikimas. Sunku tiesiog tikėti, 
kad dar taip neseniai gydyto
jo vardas siejosi su idealisti
niu tarnavimu savo žmonėms 
ir savo tautai. Basanavičius, 
Kudirka, šliupas, Bagdonas ir 
eilė kitų, daugiau ar mažiau 
žinomų vardų, juk buvo taip 
pat gydytojai... Antrą grupę 
sudaro inžinieriai. Nors ir lė
čiau, bet nemaža jų taip pat 
turi sąlygų įsikurti. Apskritai 
imant, inžinieriai yra aktyviau 
įsitraukę į lietuviškąjį- gyveni
mą. Bet ir inžinieriuose ne
maža lieka tokių, kurftios gun
do gydytojų pavyzdys. . Ly
giai pirmaujantį vaidmenį savo 
laiku yra vaidinusi ir mūsų 
kunigija: A. Dambrauskas, J. 
Tumas - Vaižgantas, J. Biki- 
nas, J. Baltučius - Gerutis ir 
ilga eilė kitų. Jie taip pat la
biau minimi negu sekami. 
Lawrence parapija tikrai nėra 
iš pačių turtingųjų. ’ Kodėl 
prel. Juras turi likti vienas?” 

“šaukiamojo kongreso už
davinys yra viltingiau nuteikti 
tuos, kurie pluša mūsų kultū
rinio gyvenimo baruose, ir 
drauge išjudinti visus tuos 
kurių pagalba laukiama, bet 
dar vis nesulaukiama”.

Ryšium su 1905—1907 m. re
voliucijos 50-mečiu. S. Matu
laitis 1956 m. kovo m. buvo 
apdovanotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu ... švie
sus velionio atminimas ilgai 
bus gyvas Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių širdyse”.

Tokie yra “nuopelnai” to. 
kurį mūsų socialistai nori įkel
ti į “žymius mūsų tautos vy
rus”.

• Amerikos didžioji spauda 
atkreipė ypatingą dėmesį, 
kaip Vengrijos komunistai ge
ležinę uždangą nukelia kelioli
ka kilometrų į šalies gilumą, o 
skelbiasi ją panaikiną. Toki 
yra visi Sovietų skelbiami nu-

L'<iWLAVWOH TTFAS UMn.\

' Is SOMEONE YOU LOVE 

ORADUATINO THIS VE AR?

Undoubeedly you’re planning on giving your 
gnduaae a spėriai gift. Something that bes had 
h* heart sėt- oa for a long time. Būt here’s an 
additioaal thought.

Why not give a U. S. Savings Bond, too? It’s the 
gift that speaks of the future — incrcasing in valtie 
as time goes on. Your graduate will treasure your 
Bond — and it may becorne the first step in a 
Savings Bonds program that will make some spė
riai big dream tome true. Likę further educaūon, 
a trip to Europe or his or her first home.
Savings Bonds are easy to buy — no sizes or 
colors to worry about. Buy your Gift Bond in the 
denomination you choosė — f 25,. $50 or $100 — 
at your local bank.

And while you’re therc, buy a Bond for your- 
self, too. Or sign up for Payroll Savings whcre 
you work. ThCTe’s no better uay to makc your 
own dreanis rome true.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS rūmai Vokietijoje.

išsiuntinėjo 
ir 950 aukų

būtų 
veiks- 
Bičiu-

nazijos namų vajaus komisijai ' pe. Visos aukosbuspaskelb- tūkstančiai asmenų 
pilnai pasiekti savo užbrėžtą tos, nurodant netik aukoto jus, 
tikslą”.

Tačiau nuo vajaus pradžios 
ligi šių metų balandžio 1 d., 
t y., per vienerius metus, iš 
JAV tegauta Vasario 16 gim
nazijos namams išpirkti ir į- 
rengti $8,384.00. Iš šios sumos 
$2,484.00 prisiųsta per vajaus 
komisiją, o kitos sumos buvo 
nukreiptos per Balfą arba tie* 
siog į Vokietiją pasiųstos. Tai
gi, nesudarytą nė pusės tos 
sumos, kuri buvo reikalinga 
vajaus pradžioje. Jei vajaus 
pradžioje numatytoji būtinai 
surinkti -20,000.00 suma šian
dien yra sumažėjusi iki $6,- 
000.00, tai dėka ne tik mums, 
bet taip pat ir kitų kraštų lie
tuviams, kurie į Vasario 16 
gimnazijos namų išpirkimo ir 
Įrengimo reikalą uoliau ir 
duosniau Įsijungė, negu Ame
rikos lietuviai, jei lyginsime 
JAV lietuvių skaičių ir gyve
nimo sąlygas su kitų kraštų 
lietuvių skaičiumi ir gyvenimo 
lygiu.

Komisija laukia ir pakartoti
nai prašo, kad visos lietuvių 
organiacijos Įsijungtų į vykdo
mą vajų savo turimomis lėšo
mis, aukų rinkimu narių ir vi
suomenės tarpe, specialių pa
rengimų vajaus naudai orga
nizavimu. Juo -daugiau turėsi
me talkininkų, juo greičiau 
užbaigsime vajų. Atskiri as
mens taip pat daug gali padė
ti, rinkdami aukas savo gimi
nių, draugų ir pažįstamų tar-

Jau treti metai, kaį Vasario 
16 gimnazija . yra įsikūrusi 
specialiai jai pirktuose namuo
se. Tačiau tų namų pirkimo ir 
Įrengimo skolos dar nebaigtos 
mokėti. Pagal šių metų balan
džio 1 d. duomenis minėtam 
reikalui trūksta $6,000.00. Tai 
labai maža suma Mo krašto 
lietuvių visuomenei, bet labai 
sunki ir varginanti našta Vo
kietijos lietuvių bendruome
nei ir gimnazijai. Juo ilgiau 
tos skolos užtruks, juo dides
nius nuošimčius toks už jas 
mokėti.

BrooMyn. N.
Pusei metų 
Užsienyje __

bet taip pat ir jų organizato 
rius. Tenelieka nė vieno lietu
vio, kuris neimtų prisidėjęs 
prie Vasario 16 gimnazijos na
mų išpirkimo ir įrengimo sko
lų apmokėjimo.

.Iš. ligšiolinių aukotojų pažy
mėtini šie atskiri asmens: Pa
prastas Pilietis iš So. Bostono 
$100.00, VL Jakimavičius iš 
Brocktono, Mass. — $100.00, 
Dr. Zubrickas iš Kankanee, III.
— $20.00, Dr. K. Bobelis iš 
Chicagos, m.— $15.00, Stam
biausias aukas iš savo iždų 
skyrė šios organizacijos: Balto 
17 skyrius So. Bostone, Mass.
— $1,000.00 (šio skyriaus var
du bus pavadintas vienas gim
nazijos kambarys), SLA Cent
ro Komitetas — $100.00, LB 
Bostono apylinkė — $75.00, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija — 050.00, L. B. 
Clevelando apylinkė— $50.00. 
O uoliausia aukų rinkime pa
gal komisijos aukų lapus pasi
reiškė: LB Chicagos apygar
dos Bright Park apylinkė — 
$333.00, LB Detroito apylinkė
— $309.00, LB Chicagos apy
gardos Bridgeporto apylinkė— 
$100.00, Tremtinių komitetas 
Brocktone, Mass. — $82.00, 
LB East St. Louis, BĮ. — $78.- 
00, Detroito ateitininkai — 
$123.00, Worcesterio skautų 
vietininkija — $62.50. Tai vis 
tik pavyzdžiai. Smulki apys
kaita bus atskirai paskelbta.

Dar daugelis organizacijų ir

vių organizacija ir kiekvienas 
lietuvis patriotas tesi jaučia 
komisijos atstovu ir ragina vi
sus įsijungti į vajų.Vasario 16 
gimnazijos namai yra lietuvy
bės palaikymo židinys, kuria
me šiuo metu lietuviškoje dva
sioje mokomi ir ugdomi 165 
lietuvių vaikai. Nors mažu Sa
vo Įnašu ir darbu vajaus nau
dai palengvinkime tam ‘ lietu
viško jaunimo būriui sunkias 
dienas, siekiant mokslo visuo
menės parama.

Aukas galima siųsti per Ko
misiją, Balfą ar tiesiog į Vo
kietiją, tik reikia įsakmiai nu
rodyti, kad aukos skiriamos 
Vasario 16 gimnazijos namų 
pirkimo ir Įrengimo skoloms 
apmokėti. Komisijos pirminin
ko adresas: P. Viščinis, 31 
Bunker Avė., Brockton, Mass.; 
iždininko: Pr. Pauliukonis, .9 
Aetna St., Worcester 4, Mass.; 
LB Vokietijos Krašto Valdy
bos: Litauisches Zentralkomi- 
tee, (17a) Weinheim — Post- 
fach 233, Germany.

Vasario 16 Gimnazijos Na
mo Vajaus Komisija:

Pirmininkas P. Viščinis, 
Sekretorius Dr. B. Kalvaitis, 
Iždininkas Pr. Pauliukonis.-

Pagal JAV LB Laikinojo 
Organizacinio Komiteto susi
tarimą su Balfu ir PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba, nuo 
praėjusių metų balandžio 1 d. 
mums, kaip Vasario 16 gim
nazijos namų vajaus komisijai, 
tenka rūpintis surinkti lėšų, 
reikalingų Vasario 16 gimnazi
jos namam išpirkti ir Įrengti. 
Nuo pirmos vajaus dienos ko
misija kreipėsi- Į visuomenę 
per spaudą plačiu atsišaukimu, 
o JAV LB apygardų ir apylin
kių valdyboms 
specialius raštus 
lapų, prašydama atstovauti ko
misiją vietoje ir organizuoti 
vajų, renkant aukas prisiųstais 
komisijos aukų lapais, organi
zuojant vietos vajaus komite
tus, rengiant pramogas vajaus 
naudai, Įtraukiant Į jį kitas 
organizacijas ir pakviečiant 
kiek galima daugiau aukų rin
kėjų. Salia to buvo kreiptasi Į 
ateitininkų ir skautų vadovy
bes, prašant jas Įsijungti į va
jų su visais savo nariais ir jų 
organizaciniais vienetais, p Al
tas, Balfas, ALRK. Susivieniji
mas, SLA ir kitos stambesnės 
organizacijos prašytos remti 
vajų.

Visos minėtos organizacijos 
karštai pritarė vajui ir žadėio 
savo visokeriopą paramą. LB 
Valdyba kelis kartus savo ap
linkraščiais priminė vajaus 
reikalą apvgardcms ir apvlin- 
kėms. ragino visuomene Į ji 
Įsijungti. SLA Vykdomoji Ta
ryba užgyrė vajų ir paskyrė 
savo auką, o Alto Vykdomasis 
Komitetas savo šių metų vasa
rio 29 d. rašte komisijai pažy
mėjo: “Pritardamas keliamom 
mintims, Alto Vykdomasis Ko
mitetas 
Vasario 
vajaus 
susirūpinimą gimnazijos reika
lais ... Alto Vykdomasis Ko
mitetas linki Vasario 16 gim-

neatsilie- 
pė į paskelbtą vajų ir jo nepa
rėmė. Iš LB 70 apylinkių tik 
16 apylinkių atejttępė su auko
mis į komisijos prašymą. Iš 
likusių nėra nei atsakymų nei 
aukų, nei atsiskaitymo K pa
siųstų aukų lapų. O kur dar 
kitos organizacijos, ateitinin
kų kuopos, skautų vienetai, 
jų dalis labai gražiai pasireiš
kė, bet daugumos dar laukia
ma įnašo į vajų. Jei iš negrą
žintų dar apie 800 aukų lapų 
su kiekvienu jų būtų prisiųstų 
bent po 7—8.00, tai vajus jau 
būtų baigtas. O juk tai visiš
kai galima, tik reikia ištraukti 
tuos lapus iš stalčių ir pasklei
sti tarp žmonių, kurių jautru
mas lietuvybei ir Vasario 16 
gimnazijai yra neabejotinas.

Mažoji Šveicarijos lietuvių 
kolonija parodė gražų pavyzdį, 
surinkdama Vasario 16 gimna
zijos namams išpirkti. Ji tebe
stovi šioje srityje pirmoje vie
toje. Amerikos lietuviams ten
ka tik antroji vieta. O mūsų 
skaičius ir finansinis pajėgu
mas yra šimtus tūkstančių 
kartų didesnis už Šveicarijos 
lietuvių. Jie mus pralenkė sa
vo organizuotumu ir uolumu. 
Pasekme juos ir galimai 
greičiau sudarykime reikalin
gą sumą gimnazijos namų pir
kimo ir įrengimo skoloms ap
mokėti.

Vajaus komisija neturi nei 
lėšų nei laiko lankyti atskiras 
lietuvių kolonijas ir jose orga
nizuoti vajų. Kiekviena lietu-

reiškia savo padėką 
16 gimnazijos namų 
komisijai už rodomą
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Bet gal “susitaikymo su fak
tu” mintys sukasi tik atskirų 
asmenų galvose, nėra įstaigų 
politika?

Džiugino žinia, kad paverg
tųjų kraštų ginti stojo nebe 
atskiri kongresmanai, senato
riai, bet jau organizuotu būdu 
rinktiniai Amerikos žmonės — 
Pavergtųjų Tautų Bičiuliai 
Amerikiečiai. Tai naujas žings
nis kovoje už pavergtuosius— 
sudaryti Amerikos visuomenė-) 
je kovotojų sąjūdį.

Tokis sąjūdis darosi aktua
lus ir pačiai Amerikai, nes jo
je imama skiepyti keistos nuo
taikos, priešingos išlaisvinimo 
idėjai, dar tik prieš keleris 
metus mestai prezidento Ei- 
senhowerio... Dėmesio buvo 
vertas faktas, kad nei prezi
dento sveikinimai, nei Bičiulių 
Amerikiečių surengtas susi
rinkimas, pavadintas “išlaisvi
nimo susirinkimu”, nerado 
mažiausio atgarsio tokioje 
spaudoje kaip “The New York 
Times”.

Kreipėm dėmesį, kad tame 
geriausiai informuotame dien
raštyje jau kuris laikas siūlo
ma kitokia politika pavergto
sios rytų Europos klausimu, 
nei Bičiulių Amerikiečių pa
reikštoji. Dienraščio bendra
darbio Sulzbergerio ir “politi
kos planuotojo” Kennano buvo 
pasiūlyta susigyventi su paver
gimo faktu ir telaukti, kad il
gainiui Maskvos priespauda 
pavergtuose kraštuose Sušvei

tė IMS. \ _ *' . '

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj* mėtomo ' ............... U.M

56.50 
«X5O 
56J0

Buvo atkreiptas dėmesys, 
kaip “The N. Y. Times” dien
raštis barė Amerikos propa
gandą Amerikos Balse ir Lais
vosios Europos radijo, tarnybo
je: esą jie prasilenkia su Ame
rikos politika, tenkina imi
grantų mintis, kursto paverg
tuosius sukilti...

KULTŪROS KONGRESO ' 
REIKALU ""

Birželio 30 d. Chicagoje į- 
vyksta JAV ir Kanados Lietu
vių Kultūros Kongresas. Jo 
pasisekimas ir reikšmė pri
klauso nuo mūsų pačių. Ren
gėjai daro viską, kad Kultūros 
Kongresas prisidėtų prie kul
tūrinio mūsų gyvenimo suak
tyvinimo bei pagilinimo. Bet 
šitam reikia ir visų mūsų dė
mesio bei aktyvumo. Reikia, 
kad visų dalyvavimas padary
tų Kultūros Kongresą didelį-ir 
didingą. Todėl JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdy* 
ba visus bendruomenės dali
nius, o ypač apygardų ir apy
linkių valdybas prašo:

1. Stengtis, kad Kongrese 
dalyvautų ko daugiausia pa
čios JAV LB apygardų ir apy
linkių atstovų.

2. Rūpintis, kad i Kongresą 
vyktų ko daugiausia ir visų 
draugijų (ypač kultūrinių) bei 
kitų junginių atstovų ir apskri
tai lietuvių.

3. Siekti, kad Kongreso pro
ga būtų materialiai paremti LB 
kultūriniai tikslai ir užsimoji
mai. Aukų reikia prašyti iš vi
sų, bet ypačiai iš tų organiza
cijų ir asmenų, kurie yra dau
giau pasiturį, bet patys kultū
rinio darbo dirbti negali
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me pat dienraštyje Lewis Ga- 
lantiere, “politinis patarėjas 
prie Laisvosios Europos Komi
teto”. Jis pasakė dalykų, iš ku
rių aiškėjo, kad Amerikos Bal
sas ir Laisvosios Europos radi
jas vykdo kaip tik tokią politi
ką, kokios buvo reikalavęs 
dienraščio bendradarbis. Bū
tent, Amerikos Balsas tesiekia 
“atvaizduoti tiksliai J. Valsty
bių nusistatymus ir politiką”. 
O dėl Laisvosios Europos radi
jo pareiškė: “Laisvosios Euro
pos Komitetas didžiuojasi pra- 
matęs kelią, kuriuo buvo ėjusi 
komunizmo orbita, ir prieš tre* 
jus metus pradėjo siekti 'gra
dualizmo' politikos vietoj 'iš
laisvinimo’ ...”

Dėmesio vertas pareiškimas:* 
Laisvosios Europos Komitetas 
siekia “gradualizmo” vietoj 
“išlaisvinimo”. Ir tai jau treji 
metai tokia jo politika (nors 
dar vadinasi ne “Europos gra
dualizmo, bet Europos Laisvės 
Komitetas).

Laisvosios Europos Komite
to politiką taip suformulavo ne 
publicistas, bet “politinis pata
rėjas”.

Kyla klausimas, ar tuo nau
ju vardu pavadinta politika ne
reiškia to pat kaip ir dienraš
čio vadintas “titoizmas”, t. y. 
komunistinio režimo pripažini- 

- . - mas?
Dėsianti, ir jie gausią daugiau Atsimenant, kad “politinis 
laisvės vidaus reikaluose. patarėjas” turi artimai bend

radarbiauti su tom Įstaigom, 
kurios lemia valstybės politi
kos liniją, kyla taip pat klausi
mas, ar “gradualizmo” skelbi
mas vietoj “liberation” nėra 
tai naujos mintys ir valstybės 
departamente rytų Europos po
litikos klausimu? Ar gal tai 
idėjos, kurios leidžiamos Į vi
suomenę, norint išaiškinti ir 
paruošti joje dirvą?

Klausimus išaiškinti 
uždavinys ir lietuviškų 
nių ir Pavergtųjų Tautų 

Kaltinimo atremti išėjo ta- lių Amerikiečių.

MARGALIS

SKRUOLIS IŠ 
LIETUVOS

Ši Margelio—šnapičio apy
saka yra viana iš negausię mu
sę literatūroje, vaizduojanti 
liatuvię tramtinię gyvenimą 
Sibiro, no dabartinių bot anos 
knygnsšię gadynės. Veiksmas 
vyksta Jakucke, kur ir dabar 
yra ištremta nemaža musę 
brolię. Apysaka duoda puikę 
ano melo nuotaikę vaizdą, ku

Buvo tai metuose ..., bet 
menka bėda su metais, užten
ka žinoti, kad tai buvo ir buvo 
Jakucke (Sibiro mieste), pra
džioje lapkričio, už kelių mė
nesių po mano atvažiavimo į 
tą šalčių miestą.

Termometras rodė 35 laips
nius šalčio pagal Reumurą. Su 
nemaža baime galvojau apie 
tai, kas bus su mano nosim ir 
ausim, kurios, kaip neseniai 
atvežtos iŠ šiltesnio krašto, 
nuolat skundėsi Šalčiu ir ne
norėjo prisipratinti prie Sibiro 
oro, o šiandien reiks joms il

ris tikriausia tinka ir dabar* 
ties laikams, — tai didelis sa
vo krašto ilgesys, kuriuo gy- 
v e n o ano baisiojo birželio 
tremtiniai ir dabartinės vergę 
bei darbę stovyklos.

Apysaka paimta iš 1899 m. 
“Tėvynės Sargo" liepos —rug
pjūčio (7—8) nr. Kalba ir rašy
ba pataisyta redakcijos.

gokai šaltį pakęsti. Prisieis, sa
kau, joms šiandieną šaltį ilgo
kai pakęsti, nes Jakucko ligo
ninėje mirė vienas mūsų drau
gų — Petras Jonaitis — ir 
šiandien rytą ketinome pasku
tinį kartą su juo atsisveikinti 
ir Įdėti Į žemę jo sušalusius 
kaulus.

Laukiau tiktai vieno pažįsta
mo, kuris prižadėjo man paša 
kyti, kada bus laidotuvės; lau 
kiau neilgai ir, kuo rūpestin
giausiai apdaręs nosį ir ausis, 
ėjau drauge su kitais į ligoni
nę.

Ligoninė buvo už miesto.
Kieme, nepertoliausia nuo 

kitų trobų, stovėjo pastogėlė 
kūnams patalpinti.

Toje tai pastogėlėje Petro 
Jonaičio kūnas. Atidarė duris; 
įėjome, ir vidus kažkaip keis
tai mums pasirodė; buvo mūsų 
dešimtis, o gal kiek ir dau- 
giaus, ir visi, nors nenoromis 
kitas į kitą pažvelgėme: stovė
jome prieš kūną šaltą ir pliką, 
nei Skurliais neapdengtą... 
Pastogėlėje, kurioje nebuvo 
nei stalo, nei kėdės, nei suolo, 
žodžiu sakant, tiktai sienos 
nuo šerkšno balzganos, ir as
la, sniegu išklota, su paklodė
je ar marškiniais pridengtas 
guli kūnas ūsoriaus. Buvo tai 
Jonaitis.

Kūnas buvo labai sušalęs ir, 
kad genaus būtų įdėti jį į pa
darytą ir jau atvežtą karstą, 
privilko jį prie durų, prie švie
sos.

Niekados neužmiršiu Jonai
čio veido, kurį pamačiau da
bar, kada nuo jo sniegą nu
braukė/ Veide tarsi matėsi di
delis neaprašomas skausmas, 
o didelės lėlelės atmerktų 
akių, rodos, su priekaištu žiū
rėjo į šaltą, skaudų šio krašto 
dangų.

Vienas kaimynų, matyda
mas, kad numirėlio vaizdas 
man keistai pasirodė, taip man 
papasakojo:

— Nabašninkas buvo geras 
valstietis; visados buvo svei
kas ir darbštus, užtat glaudė 
už save vargšesnius, bet buvo 
visados įsitikinęs, visados vy
lėsi dar savo kraštą išvysiąs. 
Matyt, prieš mirtį tačiau su
prato, kad taip nebus.

Tuo tarpu įdėjo sustingusį 
nuo šalčio kūną graban ir pa
dėjo ant menkų jakutiškų ro
gių. Užtraukus siuvėjai p. V. 
(nes kunigą ten sunku rasti) 
— Sveika, Karaliene, Motina 
mielaširdystės, — visi pritar
dami keliavome į kapus.

Ėjome greitai, šaltis judino 
ir ragino, kad skubėtume. Ga
lų gale štai jau kapuose, be
rtame po saują į gabalus su
daužytos sušalusios žemės; 
duobkasiai pasirausė po kelis 
kastuvus.,, ir po valandėlės 
tiktai maža, supilta žemės kau
pėte liudijo, kad neseniai buvo 
pasaulyje Petras Jonaitis. Bet 
ir ta kaupėte neilgai bus liu
dytoja ... vos kelis mėnesius; 
ateis pavasaris, saulės užkai
tinta kapo kaupa įsileis, susily
gins su žeme, žolėmis apaugs; 
už metų ar antrų išmirs arba 
išsiskirstys visi tie, kurie čia 
tave atlydėjo, ir nors tavęs ta
vo tikra motina ieškotų, neras 
jau niekur žemėje. Bet čia 
mirusio niekas ir neieškos, ir 
šuo apie tave neklausinės.

Žinojo apie tai Jonaitis, ži

nome ir mes ir tylomis išsi- ligą iš to galima gauti... šir-
skirstome po namus.

Ant rytojaus po laidotuvių 
ištiko dar didesnis šaltis. Per 
gatvę negalima buvo nė vie
nos trobos matyti: tirštas rū
kas, it koks debesis ant žemės, 
tarsi atsirėmė. Saulės spindu
lys negalėjo perlįsti per rūką 
(miglą), bet nors gatvėje nei 
gyvo žmogaus nebuvo, tačiau 
galima buvė girdėti tai sniego 
gurgždėjimą, tai balsą nuo 
šalčio plyštančių trobų rąstų ir 
skylančios žemės, tai galų ga
le panašią į vaitojimą skurdžią 
Jakucko gyventojo giesmę; 
Buvo tai pradžia anų Jakucko 
šalčių, kuriems prisiartinant, 
žmogų apima neapsakoma bai
mė, o kas tik gyvas, jausda 
mas savo silpnybę, susitraukia 
į krūvą, it vargšas šuo, apsiau
stas būrio nedorų “britvonų”, 
žino gerai, kad priešas neatsi
prašomas — anksčiau ar vėliau 
pergalės.

Ir Petras Jonaitis, kaip gy
vas, kaskart dažniau atsiranda 
mano akyse. Jau ištisą valandą 
sėdžiu prie darbo, bet darbas 
nesiseka; plunksna krinta iš 
pirštų, 'o nepaklusni mintis 
lekioja kažkur už sienų šio 
sniego ir Šalčių krašto — Sibi
ro. Veltui norėjau suturėti 
mintis, veltui įsikalbinėjau, 
kad nesveika taip graužtis, kad 

dis traukte traukia mane Į 
tėviškę.

Tiek jau kartų negalėjau 
svajonių suvaldyti, tiek kartų 
negalėjau pergalėti savęs ir 
užmiršti savo kraštą, tai argi 
Šiandien tai padarysiu? Juk aš 
dabar dar silpnesnis, negu pir
ma buvau.

šalin tad šalčiai, ir sniegai, 
Šalin visa tai, ką matau. Me
čiau plunksną ir, paskendęs 
tarp debesio cigaro dūmų, da
viau savo mintims valią.

Ir nunešė jos mane kažkur 
ant savo sparnų!

Per sniegų apneštus tyrus, 
per kalnus ir upes, per karaly
stes ir nesuskaitomas žemes 
lėkė mano mintys greičiau už 
šaudyklės kulką į vakarus ir 
ten atrado savo meilės vietas. 
Ant Mūšos kranto mano dir
vos ir pievos, mano triobos, 
sodas ir daržai, kažkam dabar 
patekę. Ten mano takeliai 
praminti, kuriuos, išvažiuoda
mas iš savo krašto, graudžio
mis ašaromis aplaisčiau. Oi! 
griaudžia krūtinę net dabar 
baisiai, atsimenant, kaip sun
ku buvo su savo kraštu atsi
skirti! Ant kiekvieno baslelio 
(mieto) pasirėmęs raudojau, 
kiekvieną savo buto daiktelį 
apverkiau, o žmogų kiekvie
ną, kurį tik sutikau, pažinau 
ar ne, kaklą apkabinęs, dva-

sios nebeatgaudamas ir nuo •
verksmų - uždusęs, bučiavau! 
žadą man net užkando, ir nei 
žodžio gerai ištarti nebgalėjau. .

O tai dabar minčių sparnais - 
savo šalin nuskridęs, matau 
visa tai, su kuo man taip sun
ku buvo persiskirti! Girdžiu 
pliauškėjimą menkos žuvelės 
Mūšoje, girdžiu įvairius bal
sus sparnuotų giesmininkų, 
kurių taip nemaža mano tėviš
kėje ir kurios spurdinėja per 
dienas nuo šakelės ant šake
lės, linksmindamos gamtą ir 
žmones savo gražiu giedojimu! 
Girdžiu dainas Lietuvos jaunų 
vaikinų ir mergaičių, užuodžiu 
kvapą laukinių žiedų ir darže
lio žolynėlių!... O, kaip sun
ku negalėti matyti to, ką taip 
karštai myli širdis!...

... Kiekvienas mano sąnaris : 
tarsi jaučia lengvą judėjimą 
savo krašto oro... Jaučiu sau
lės spindulius, viską atgaivi
nančius ... Ir nors mano kie
me viskas pykši, nors šaltis 
savo kietais dantimis mano 
lango stiklą graužia, mano ; 
gyslose kraujas verda, mano 
galva kaista ir it užkerėtas sė
džiu, kažkur Įdūręs akis, kaž
ko klausausi, apie kažką užsi
svajojęs ... ir nieko nebema
tau ir nieko nebegirdžiu aplink 
save. • .<£}'-

- W

(Bus daugiau)



. Nors irdaugamžų gyven
tum, bet visada pasijusi per
traukai gyvenęs, žmogaus gy
venimo dienos tarsi žaibu nu
skrieja, stengianties vis pras-
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priežastį 
Pav„ jei 
netinka-

sisveikinęs su atstovybės per
sonalu. aš 1920 m. kovo mėn.

kad 1919 
bolševikai

štai, kada jis jau buvo vispu-. 
siškai įsijungęs į Lietuvos kul
tūrinį ir dvasinį darbą, tada 
jis 1940 m. turėjo grįžti į JAV-

ligas. 
kviesti

kuris tik Tėv. 
pažįsta, malo-

to kaimo 100 km 
Szepetowka 

buv. Kievo kuni- 
Kamienas šep-

XH—2). Kaį jau aevienas ne
seniai atvykusių ateivių vai
kau lietuviškai su savo tėvais 
nesusikalba, tai 8a gimęs, au-

uos yra ilgiausios, kūrybingos | 
. dienos — trumpiausios. Todėl I 
„vieni skundžiasi, kad minutės 
„valandomis, valandos metais 

tampa, kiti gi neturi laiko 
skųstis, nes dirba ir aukojasi 
dėl tauresnio gyvenimo, skaid
rindami save ir aptinką. Pasta
rųjų nėra daug, juos lengva 
pastebėti. Jie visada džiaugiasi 
kiekvieno geromis pastango
mis, žavisi artimo laimėjimais, 
niekada neužmiršta gražių pa-

• -. vyzdžių; jie yra gėrio laidinin
kai ir jo ugdytojai — patys 

-gyvenimo pavyzdžiai! Vienas 
tokių yra mūsų sukaktuvinin
kas Tėv. Kazimieras Žvirblis,

• O. P., birželio 10 d. švenčiąs 
■Apreiškimo parapijos bažny- 

..čioje savo 25 metų kunigys-
...< tės jubilėjų J— sidabrines pri- 

uncijas. ..

Nepaprastas žvirblis...
Visokių yra žvirblių: vieni 

“iš jų “su pastoge”, o kiti, su
simetę į “Darbininką”, yra vi- 

’ siškai “be pastogės”... Yra jų 
tarpe nepaprastas žvirblis, ku- 

’rio jokioje pastogėje su žvirb
liais neužtiksi, nes tenai jis 

’ nepatilptų ir jam tenai talpin- 
;• tis nereikia, nes jo laukia uni-

■ versitetų auditorijos, susirinki-
■ mų salės, erdvi vienuolyno ra

mybė. Tas nepaprastas žvirb-
' lis yra Žvirblis, O. P., S. T. Lr.,
S. T. Lic., iš garsiojo Brook- 

“ lyno, N. Y., kuriame jis 1906. 
“IX. 2 d. gimė, paskiau daug 

mokėsi ir studijavo, pasireikš-
-• damas nuostabiais mokslo ga- jęs iš savo tėvelių, pavyzdingų 
- bumais. Su aukštu pagyrimu lietuvių, kurie dabar savo 

baigęs filosofijos ir teologijos mielą jubiliatą tik iš dangaus
■ mokslus JAV-se, priėmė 1931 augštybių stebės...

š. m. 28 ir 29 
išspausdintosios 

- Lucko srities. Jau vien Busko 
miestu ji mums būdinga, taip 
pat ji Valuinės kunigaikštijos 
viena iš pietinių dalių ir pie
čiausia, V. Bugo augštupio ry- 

''tinėje pusėje į žiemryčius nuo 
Lvovo mst. ir 150 km į pietus 
nuo Pripeties augštupio.

Srities ribos
Šiaurėje Šokai mst. prie 

V. Bugo — Dubno mst. prie 
Ikvos (Styro, Pripeties augštu- 

• ’pio deš.-p. įt., deš.-r. įt.) =105 
km ilgio. -
Pietuose piečiau Kamion

ka Strumilowa mst. prie V. 
Bugo — Brody mst. — Kreme-

• Ta sritis stovi į pietus nuo 
“Darbininko’ 
numeriuose

— :— ..

*^5 gyvena tik kūnu šiame

rikos gerbėjas, nuoširdus savo 
gimtajam kraštui, bet tėvų že
mei, lietuviškumui, t y., tam, 
kuo jis yra savo prigimtimi, 
jis yra ištikimfansias, Todėl, jo 
pasakymu, “šviesiausios mano 
valandos buvo Lietuvoje, kada 
galėjau ne tik lietuvių religin
gumu ir kultūringumu žavėtis, 
bet ir savo darbu prie to prisi
dėti”...

Prel. M. Krupavičius įrašu

m. birželio 15 d. kunigystės 
šventinimus Washington, D. 
C.; 1932 m. išvyko su Tėv. Dr. 
Bon. Paulium (Pauliuku), O. 
P., į Lietuvą domininkonų pro
vincijos atnaujintt Atkurto
sios provincijos centras buvo 
Raseiniuose.

Plačiosios Raseinių parapi
jos darbas, katalikiškos orga
nizacijos, mokyklos, dėstymas 
gimnazijoje prancūzų kalbos, 
rekolekcijos, misijos ir paga
liau tolimesnės studijos V. D. 
U-te Kaune įrodė mūsų sukak
tuvininko vispusišką pasiauko
jimą Dievui ir Tėvynei.

žodžiu ir rastu jis apaštala
vo. Rašyti pradėjo 1924 m. 
angliškai. Rašė įvairiomis te
momis straipsnius ir, be dide
lių pretenzijų, eilėraščius. Ei
liavo ne tik angliškai, bet ir 
lotyniškai. Jau tada savo straip
sniais garsino Lietuvos vardą, 
nors jos dar buvo nematęs, 
bet daug apie Lietuvą girdė-

Grįžęs Amerikon nuo 1935 
—1936 m. ir nuo 1940—1941 
m. vedė novenas, rekolekcijas, 
misijas, aplankydamas 50 pa
rapijų. -šalia tiesioginių parei
gų ėmėsi lietuviškos akcijos.

Daugelį kartų kreipėsi dėl ant savo “Krikščioniškosios 
Lietuvos genocido ir tremtinių Demokratijos” taip mūsų su
tikimo į šio krašto aukščiau-, kaktuvininką charakterizuo
siąs instancijas. Ir šiaip Tėv. 
K. Žvirblis nepraleidžia pro
gos Lietuvos vardui garsinti. 
Dėstydamas kolegijose ir uni
versitetuose, jis visada randa 
progos savo studentams pri
minti Lietuvą, paaiškinti jos 
bylą. Dalyvauja spaudoje, LŽS 
narys, išleista jo raštų 5 leidi
nėliai. Mūsų sukaktuvininko 
lietuviškos veiklos akstiną ryš
kiausiai apibūdina jo paties 
viešas pareiškimas: “Mano kū
nas Amerikoje^ o širdis Lietu-

Pranas Dailidė savo laiku ra
šė “Darbininke” apie V. Krė
vės tragediją. Deja, nei Nr. 
nei datos nebeatsimenu. Ten 
yra įsibrovusios kelios klaidos, 
kurias noriu patikslinti, nes 
Krėvė buvo didelis žmogus, 
tad ir mažos klaidos apie jį 
turėtų būti atitaisytos. Nors 
Pr. Dailidė visada pasižymėjo 
gera atmintimi, bet čia bus tik 
nežymūs apsirikimai datose.

L i e t u v os pasiuntinybėje 
Kaukaze tarnavau nuo jos įsi
kūrimo dienos, t. y. nuo 1918 
m. rugsėjo 3 d. Kiek pamenu,

Krėvė kreipėsi į Lietuvos pa
siuntinybę jau 1918 m. rude
nį, prašydamas sutvarkyti kon
sulato steigimą Baku mieste, 
t. y. Azerbaidžano sostinėje. 
Teisybė ten gyveno gana daug 
lietuvių. Todėl buvo gyvas rei
kalas pasirūpinti Lietuvos kon
sulato steigimu. Reikia atsi
minti, kad tuo metu Užkau- 
kazyje, kaip visoje Rusijoje,' 
siautė didelė anarchija, sauva
liavimai, plėšimai ir k’ta. Nie
kas nebuvo saugus, nes ir kri-

ja: “Savo baltajam tėveliui..., 
kuris su Dievo žodžiu, šypsena 
lūpose ir lietuviška giesme gai
vina savo tėvų 
svetimojoj”.

Kiekvienas, 
Žvirblį, O. P., 
niai yra nustebintas jo gyvo
sios dvasios budrumu ir tauti
niu sąmoningumu. Tai yra pil
nutinės kultūros, vispusiškos 
eruducijos lietuvio asmenybė, 
kurios širdis Lietuvoje. Ilgiau
sių metų!

KADA IŠTINKA KONVULSIJOS
DR. A. GRIGAITIS NUO BOMBŲ Kipro saloje, skirtų anglam, kliuvo ir civiliniam

Kanvulsijos būna dviejų rū
šių: konvulsijos be pertraukos 
ir konvulsijos su pertraukomis. 
Konvulsijų priežasčių yra 
daug, čia aš paminėsiu svar
biausias.

Aukšta temperatūra 
aukšta temperatūra dažniau
sia yra infekcinių ligų arba 
karščio smūgio pasekmė. Karš
čiuojant ar karščio smūgiui 
ištikus, kartais būna konvulsi
jos su sąmonės netekimu. Pas

suaugusius gan retai aukšta 
temperatūra iššaukia tampy
mus; pas kūdikius, vaikus — 
dažniau

Smegenų infekcijos
Infekcinės ligos, kurios palie
čia smegenis, o kartu pasireiš
kia ir konvulsijomis, yra: 
smegenų įdegimas, drugys 
(malaria), šiftįnė, sifilis, pasiu
timo liga. Tarp konvulsijų li
gonis dažniausiai yra sustingi
mo padėty. Smegenų suerzini
mo reiškiniai: galvos sopėji 
mas, vėmimas, sprandas pasty- 
ręs.

kair.-p. įt. žemiau Kauno mst., 
taip pat ir Merai mstl., kur 
šaknies balsis e, į rytus nuo 
Breslaujos mst., apgudintoje 
lietuvių žemėje, ir kiti.

Szepetyn didelis kaimas 
10 km į šiaurę nuo Kremeneco 
mst., o nuo 
į rytus yra 
miestas jau 
gaikštijoje.
et-; plg. šepeta didelės ba
los Panevėžio aps., į pietus nuo 
Kupiškio mstl. šio kamieno 
vietovardžių ir daugiau yra 
Lietuvoje, irgi Jotvoje.

Buskas, lenk. Busk, rus. 
Bužsk, miestas su 4000 gyven- 

nec mst. prie Ikvos augštupio ' tojų 1945 m., gavęs vardą 
—100 km ilgio.

■ Vakaruose V. Bugo aug-
•• štupys—45 km ilgio.

Rytuose^ maždaug 
upė apie 40 km ilgio.

Letkov kaimas 26 km į 
" rytus nuo Kamionka Strumilo- 

wa mst., 31 km į vakarus nuo 
~ Brody mst. Vietovardžio ka

mienas Lat-ov-, atseit Let- 
av-, išmetus slavišką vieto- 

■■ vardžiui nereikšmingą priesa
gą k.

Litowiszcz e kaimas ir 
... dvaras 33 km į pietryčius nuo 

Dubno mst., 25 km į žiemry
čius nuo Kremeneco mst. 
Svarbiausias kamienas L i t- 
o v, atseit L i t-a v-, o kitos dvi 
slaviškos priesagos iš- ir -č- 
(t+š) vietovardžiui nereikš
mingos ir tik temdančios, kad 
ta vietovė yra lietuvių gyve
nama.

M a r w a didelis kaimas Sty
ro (Pripeties deš.-p. įt.) kair. 
-v. krante, 28 km į šiaurę nuo 
Brody mst. šaknis M e r-v- Lie- 

■ tuvoje atstoja šaknis M a r- ir 
su pošakniu v M a r-v-: Mara 
upė, Maros ežeras, Maruga ar 
Marūga upė, Marvelė Nemuno

nuo Bugo upėvardžio. Lenkai 
Latvijos miestą Bausk j va
dina irgi Bu s k. Buskas stovi 
V. Bugo augštupio deš.-r. 
krante, ties Peltev (V. Bugo 
kair.-v. įt.) ir kitų upelių žio
timis, turįs daug tiltų ir todėl 
vadinamas “Galicijos Veneci
ja”. Svarbus miestas Lietuvos 
istorijoje, Valuinės kunigaikš
tijos pietiniame pakraštyje, 
nuo kurio į pietus ištįsta Ga
ličo (kiti sako Haličo) kuni
gaikštija Karpatų kalnyno 
linkan. Jis stovi pakeliui iš L. 
Brastos už 250 km į pietry
čius, į Galičo kunigaikštijos 
pietrytinę , dalį, o po to totorių 
Aukso Ordos sritis ir padnies- 
triu kelias nueina į Juodąją 
jūra. Buskas apie 100 km į 
šiaurę nuo buv. Galičo kuni
gaikštijos sostinės Galičo (Ha
ličo) miesto, kuris yra Dniest- 
ro augštupio deš.-p. krante 
Lukvos žiotyse, pakarpatėje; 
42 km į žiemryčius nuo Lvovo 
mst. ir 100 km į pietryčius nuo 
Valuinės Vladimiro mst. Bus
kas Xa. ir vėliau buvo sava
rankiškos kunigaikštijos svar- 
biamiestis. Nuo jo bus pri
klausę V. Bugo augštupio abic-

jų pusių gyventojai, vadinami 
bužanais “buginiais”. O Bus
kas dar XIa. gale ir XIIa. pir
moje pusėje labai dažnai išsis
kiria iš Valuinės Vladimiro 
kunigaikštijos, jos valdų ir ei
lės miestų ir kuris dar prieš 
Rusų valstybės pradžią bus tu
rėjęs centrinės politinės gairės 
reikšmę bei apie save jungęs 
plačią sritį, eilę valsčių. Mieste 
visi senoviniai paminklai laiko 
ir karų sunaikinti. Dėmesio 
vertos naujoji pilis su parku ir 
katalikų unitų bažnyčia. Bus
kas yra sena vietovė, kur kele
tą kartų maišėsi totoriai. Gre
timai viename urve yra prois- 
torinių radinių vieta. Taip pat 
apylinkėje yra kapų ir kurga- 
nų dar iš lietuvių čia karų. 
Daugiau žr. Šen. ir Nauj. Liet. 
Enciklopedijas.

Apsinuodijimai 
konvulsijas gali iššaukti kai 
kurie vaistai, kaip strichninas, 
atropinas, kamparas, aleoholis, 
švinas, kofeinas ir t.t.

Smegenų anotia
t. y. deguonies trūkumas, kar
tais būna surištas su tampy
mais, konvulsijomis. Priežas
tys: įgimtos širdies ligos, už
dusimas, apsinuodijimas car- 
bon monoridu, sunkus astmos 
priepuolis.

Stabas (tetonus) 
stabu užsikrečiame susižeidus, 
po 3—21 dienos. Stabo tam
pymai yra skausmingi ir suriš
ti su raumenų sustingimu, 
ypač kaklo raumenų.

Hypoglykemija,
t. y. stoka cukraus kraujuje. 
Priežastis— perdidelė insulino 
dozė gydant cukrinę ligą, kepe-

nų funkcijos sutrikimas, ne
veikia smegenų glandos. Prie
puolis įvyksta esant tuščiam 
skrandžiui. Reiškiniai: stiprus 
prakaitavimas, nusilpimas, al
kis, skausmai viduriuose, kar
tais sąmonės netekimas. Pa- 
gelba — duoti išgerti vaisių 
cukraus (arba tiesiai įleisti į 
kraują1), kad butų pakeltas 
kraujuje cukraus kiekis iki 
normos.

Smegenų sužeidimai, 
kraujo išsiliejimai (apopleksi
ja) navikai — irgi sukelia kon
vulsijas. Smegenis susižeidus, 
gali būti galvos skausmai, vė
mimai, regėjimo sutrikimas, 
tampymai. Nustatyti sužeidimo 
rūšį padeda galvos kaušo per
švietimas. Gydymas — daž
niausia chirurginis.

Apopleksinės
konvulsijos paliečia dažnausiai 
vieną kūno pusę. Atsitinka 
priepuolis staigiai pas senesnio 
amžiaus žmones, turinčius 
aukštą kraujo spaudimą arba 
sergą širdies liga.

Epilepsija
Priepuoliai dažnai prasideda 
be jokios priežasties. Priepuo
lio metu ligonis parkrinta ant 
žemės prasideda tampymai.

sistemos), kurių priežastis — 
netikslus kūdikio maitinimas, 
yra dažniausia priežastis vaikų 
konvulsijų. Be to, tampymai 
pas vaikus atsiranda susirgus 
plaučių, tansilų įdegimu, in
fekcinis viduriavimas.

Simptomai
Pradžia konvulsijų dažniausiai 
staigi, nors kartais galima pa
stebėti prieš konvulsijų prie
puolį veido, rankų raumenų 
trūkčiojimą, pastirusiu akis 
paprastai akys užverstos aukš
tyn, kūnas sustingęs, rankos 
prie šonų priglaustos, žandi
kauliai sukąsti — negali atida
ryti burnos. Oda išbalus, kar
tais raumenų sustingimas už
griebia ir kvėpavimą. Vaikas 
netenka sąmonės. Dabar prasi
deda tikros konvulsijos. Veide 
matosi baisios grimasos, akys 
vartosi žemyn, aukštyn, išplės
tos. Lūpos pamėlynuoja, iš 
burnos teka putos. Galva dėl 
kaklo raumenų sustingimo 
dažnai užversta į užpakalį, ne
pasukama. Kvėpavimas pavir
šutinis, netvarkingas, gerklėj 
gargaliavimas. Po kelių minu
čių arba pusės ar vienos va
landos kvėpavimas pagerėja, 
pamėlynavimas pranyksta, kū
nas atsipalaiduoja nuo kon
vulsijų, akys užsimerkia, vai
kas užmiega ir po pusės valan
dos pabunda visai sveikas. 
Kartais konvulsijų atakos to
kios stiprios, ilgos ir taip daž-

minalistai bei plėšikai daryda
vo “kratas” butuose ir švariai 
iškratydavo ... .

1919 m. gegužės mėn. Baku 
mieste lietuviai turėjo protes
to mitingą prieš lenkus, kada 
jie pagrobė Vilnių. Apie tai 
plačiai rašė rusą ir gruzinų 
kalba leidžiami laikraščiai *rif- ~ 
tise ir Baku. Tiflise rusų kal
ba leidžiamų laikraščių redak
cijose atstovas Dailidė turėjo 
gerų draugų, kurie mielai pa
remdavo Lietuvos reikalus 
prieš lenkų agresiją. Tokių 
pat draugų, gal net daugiau 
Baku turėjo Krėvė-Mickevi
čius, ir tenykštė spauda laiky
davo Lietuvos pusę.
Krėvės nuopelnas.

Pr. Dailidė rašo, 
m. balandžio mėn.
užėmė Azarbeidžaną. Tai yra 
didelė klaida! Per visus 1919 
metus šiaurės Kaukazą valdė 
gen. Denikinas, ir bolševikai 
tik 1920 m. užėmė šiaurės 
Kaukazą. Bet datos aš neži
nau. Kodėl aš tai gerai žinau? 
— 1920 m. sausio mėn. įvyko 
žemės drebėjimas Užkaukazy. 
Labai buvo apgriautas Gori 
miestas, Stalinu gimtinė- ;Tif- 
lise buvo taip gi padaryta nuo
stolių. žemės drebėjimas ne
aplenkė ir Baku. Kas pirmą 
kartą pergyvena žemės drebė
jimą, tas niekada jo nepamirš.

Neturėdama tiesiogių ir ben
drai ryšių su Lietuva, atstovy
bė nutarė mane pasiųsti į Lie
tuvą. Kelionei pinigų nebuvo, 
ir bendrai visi atstovybės tar
nautojai dirbo be jokio atlygi
nimo. Kaip gauti siunčiamam 
žmogui kelionei apmokėti pi
nigų? Reguliaraus pašto susi
siekimo nebuvo. Iš Lietuvos 
niekas jokios žinios negauda
vo. Laiškai nėjo. Todėl daug 
kas vykdamas Europon skelb
davo, kad sutinka paimti laiš
kus už atlyginimą.

Tatai buvo panaudota ir 
Lietuvos atstovybės. Aš vasa
rio pradžioje 1920 m. nuvykau 
Į Baku ir ten sustojau pas 
Lietuvos konsulą Krėvę ir ten 
išbuvau 10 dienų. Buvo pa
skelbta vietos laikraščiuose, 
kad vykstu Lietuvon ir už at
lyginimą paimu laiškus nu
vesti Lietuvon. Norinčių pa
siųsti laiškus atsirado nepa
prastai daug. Per visą 10 d. 
laiką atėjo labai daug žmonių 
su laiškais. Visi mielu noru 
sutiko apmokėti už nuvežimą. 
Tokiu būdu susidarė galimybė 
pasiųsti žmogų Lietuvon su 
laiškais ir apmokėti jo kelio
nę. Pats konsulas Krėvė įdavė 
man du (2) laiškus: Liudui Gi
rai ir Jonui Jablonskiui.

Iš Baku Tiflisan grįžau jau 
antroje pusėje vasario mėn. 
Tiflise pasirodė dar daugiau 
laiškų negu jų buvau surinkęs 
Baku. Kelionei Lietuvon pini
gų buvo surinkta pakankamai 
ir bilietas nupirktas. Bet bi
lietą galima buvo pirkti tik iki 
tų metų Turkijos sostinės Kon-

PIMflTS SPAUSTI tari Ir Maa 1S meta mentait*«

Isterija
Sergą šia liga tampymus gau
na dažnai susijaudinę, pradžia 
nestaigi. Isterijos priepuoliai 
yra gan panašūs į epilepsijos nai kartojasi, kad širdis nusil- f “ 1 ”

psta su mirties pasekme. Tai štantinopolio (Istambulo). At- 
dažniausiai atsitinka pas kūdi
kius. Apskritai prognozė prie
konvulsijų priguli nuo ligos, n d. palikau Tiflisą ir jau va- 
kuria suserga vaikas.

Gydymas
konvulsijų 

jų išvengti.
įdegimas arba

priepuolius.

Pagalba prie kanvulsiję
Kol atvyks gydytojas, ligonį 
paguldyti lovon, rūbus, diržą, 
varžančius kūną, atliuosuoti. 
į burną tarp dantų, kad kon- . 
vulsijų metu nesusižeistų lie
žuvį^ įkišti medinę lopetaitę, 
apsuktą skaruliu. Esant ligo
niui be sąmonės, neduoti nie
ko gerti, gali paspringti.

Vaikę konvulsijos
Dažniausiai konvulsijos pasi
taiko pas kūdikius, pas mažus 
vaikus. Vėliau jos retėja ir 
pas jaunuolius jų beveik, visai 
nebūna. Žinoma, čia reikia iš
skirti konvulsijas, kurios pa
reina nuo smegenų ligų, polio, 
karštligių ir kitų aukščiau pa
minėtų ligų.

Pas naujagimius konvulsijos 
rodo smegenyse kraujo išsilie
jimą. Rachitas. šeimyninis pa
linkimas. vaikų auginimas dir
btinu maistu (ne motinos pie
nu). spazmofitija (padidintas 
jautrumas periferinės nervų

žinant 
lengva 
tonsilų 
mas maitinimas (spazmofilinis 
diafezas) iššaukia pas vaiką 
tampymus, gydyti šias 

Esant konvulsijom 
gydytoją.

Kartais pas mažus
pakilus kiek aukštesniai tem
peratūrai, atsiranda konvulsi
jos. be sąmonės netekimo. Da
vus kiek aspirino (žinoma jei 
vaikas yra su sąmone) patry
nus alkoholiu kūną, uždėjus 
ant galvos šaltą kompresą, 
kad sumažėtų karštis, dažnai 
konvulsijos pranyksta. Tik vi
sa nelaimė, tėvai be gydytojo 
negali nustatyti ar konvulsijos 
tik nuo temperatūros pakili
mo (pav. šaltis) ar kuri kita 
rimta priežastis.

kare buvau Batume. Kovo 16 
d. laivu “Kleopatra” (italų) iš 
Batumo išvykau į Konstantino
polį. Ir tuo metu bolševikai 
vis dar nebuvo užėmę Baku 
miesto. Baku galėjo būti už
imtas apie balandžio ar gegu
žės mėn. 1920 m., kada aš bu
vau pakeliui Lietuvon.

1920 m. rudenį Kaunan at
vyko ir pats konsulas Krėvė- 
Mickevičius su šeima ir dar 
vienu profesorių Banevičium, 
kuris lietuviškai nemokėjo. AŠ 
su dviem Užsienių Reikalų 
Ministerijos automobiliais ir 
poetais - rašytojais — Baliu 
Sruoga ir Faustu Kirša — nu- 
vykėme Kauno stotin gar
bingo svečio pasitikti. Su 
Krėve atvyko nemaža Baku 
miesto lietuvių, jų tarpe ke
letas karininkų: Mažonis. Mau- 
ragis ir kiti. Krėvė atvykda
mas atvežė hr visus archyvus.



į
METU MOKYTOJA

kaip MVD siunBa agentu* 
ro metu: daugiau nei kur kitur ■ ' '
joje maišosi šnipų — lyg tai 

; butų geriausia jiem rinka. Vo
kiečių spauda pranešė, kad į 
vakarų Vokietiją įmetama kas 
mėnuo apie po porą šimtų 
agentų iš rytų. Jie specialiai 
paruošti atskirom profesijom 
ir atskirom grupėm, tarp kurių 
jie turi įsiterpti su uždaviniais. 
Norint nušviesti, kokie tie už= 
daviniai, tenka čia ištraukti iš 
archyvo vieną raštą, tiesa, jau 
pagulėjusį. Ankstesnis jo skel
bimas būtų galėjęs sudaryti 
pavojaus asmenim. Bet dabar 
tas pavojus jau nebeaktualus, 
o metodus, kaip sovietai siun
čia, kaip artimuosius pasilaiko 
sau įkaitais, kokius uždavinius 
duoda, tas pasakojimas kon
krečiai vaizduoja ir dabar.

Atsiųstasis į vakarų Vokie
tiją asmuo pasakojosi, kaip jis 
buvo instruktuojamas elgtis 
Vokietijoje...

Atvykusiam į Vokietiją ir 
atlikusiam visus formalumus,

Paula parašė?”. Aš turėsiu 
papurtinti neigiamai galva ir 
pasakyti: “Ne, parašė Berta”. 
Po to turėsiu vykti su tuo as
meniu. Turėsiu pasiekti W. 
miestą, nes jame buvo skirtas 
man uždavinys. Į W. miestą 
turėsiu vykti vienas. Ten apie 
mane esą jau pranešta ir pa
siųsta fotografija. Mane ten 
suriksią. W. tuojau gausiu dar
bą firmoje “H ...” Savo dar
be turiu aš rodyti nepaprastą 
rūpestingumą ir darbštumą, 
kad tokiu būdu laimėčiau di
rektoriaus W. pasitikėjimą. Nuo 
to laiko turiu pamažu siekti 
asmeninių ryšių su direkto
rium. Tačiau turiu būti labai 
atsargus, kad nekiltų jokio 
Įtarimo. Tikslius nurodymus 
apie darbą ir kaip elgtis man 
nurodysiu ryšininkai vietoje. 
Direktoriui W. galįs aš ramiai

Dainų šventės komiteto pranešimas N. 12
Dainų šventės reikalai įgavo 

jau savo judriausią fazę. Visi 
paruošiamieji darbai eina prie 
pabaigos, šį kartą pranešame:

1. Sudaryta nakvynių komi
sija, kuri rūpinasi visų atvyks
tančių chorų narių nakvynė
mis. Nakvynių aprūpinimo ko
misijos pirmininkas yra Jonas 
Pasiukas, o nariais: Z. Baza- 
ras, L Bildušas. P. Gribienė, 
V. Indriulėnas, P. Nedzinskas, 
E. Strikienė, E. šulaitis, F. 
Valinskas.

2. Nakvynių komisija prane
ša visų choristų ir jų vadovų 
žiniai, kad visi, kurie atvyks

bus

BROCKTON, MASS.
- ■' "‘■'v - ' ~ ■

tl ^Draugą”, Klubo biznio. ve* 
dėjae yra A. Peldžius.

kad myBfi į &»ima

Pas direktorių W. dažnai 
lankosi ponas N. iš vienos Liu
beko firmos. Ir su juo turįs aš 
pasistengti susipažinti ir suei
ti į artimesnius santykius. Ir 
jam galis aš pasakoti savo gy
venimo istoriją, pažymėdamas, 
kad norėčiau persikelti į Liu
beką. Ten aš turis įteikti laiš
ką vienai šeimai, kilusiai iš 
Klaipėdos krašto.

Pereinant per sieną man bū
sią duota 1,000 DM, kad netu
rėčiau piniginių bėdų. Tačiau slapta organizacija, kuri turi 
turįs gyventi taip, kad nesu- 
kelčiau Įtarimo.

Wash., buv* pripažinta “metų 
mokytoja” nors seniai iš tar
nybos pasitraukus.

legaliai siunčiami per x sieną; 
kur ir kaip; ar yra Klaipėdoje

tai yra prieš 63 metus. Brock- 
tone tuomet terado vos 10—15 

?t®2Un^ro par* lietuviškų šeimų. Nors P. Gri- 
bažny&oje jų intencija buvo 
atnašautos mišios. Prel. F.

kuriems 
nakvynę, 
komitetui 

Šventės
W. 69 St..

Chicagon Į Dainų šventę, 
aprūpinti nakvynėmis.

3. Dar kai kurie chorai 
ra pranešę, kiek jiems 
reikalinga nakvynių, 
prašome šiuos chorus 
greičiausiai, iki birželio 15 d., 
pranešti, kiek ir kam reikia 
nakvynių. pridedant choro 
vardinį sąrašą. Vėliau tuo ne
pasirūpinusieji, gali sudaryti 
sunkumų nakvynių komisijai.

4. Jei kas iš atvykstančiųjų 
norėtų apsistoti viešbutyje,

ne
bus 

Todėl 
kuo

žymėta. Jiems bus rezervuotos 
vietos viešbutyje.

5. Chorų sąrašai, 
yra būtina parūpinti 
turi būti siunčiami 
šiuo adresu: Dainų 
Komitetas, 2523 
Chicago 29, III.

6. Kadangi prieš pačią Dai
nų šventę Chicagoje vyksta 
Kultūros kongresas, tai ta pa
ti komisija rūpinsis ir į šį kon
gresą atvykstančiais kultūri
ninkais, jei jie bus reikalingi 
nakvynės. Kreiptis aukščiau 
nurodytu adresu.

7. Chicagoje gyveną lietu
viai yra prašomi paskambinti 
telefonu PRosped 8-5952, ar
ba užeiti Į 2523 W. 69 St., ir 
pranešti, kiek kas gali priimti 
nakvynėn žmonių. Kadangi šis 
didysis įvykis vyksta Chicago
je, tai chicagiškiai turi bent 
tuo prisidėti prie bendrojo 
lietuviškojo reikalo.

Visi chorai nevėluokime ir 
skubiai praneškime komisijai 
reikalingą nakvynių skaičių.

Visi ruoškimės dalyvauti 
šioje pirmoje Kanados ir JAV

Liubeke tuojau turiu susi
rišti su trim asmenim (nuro
dytos jo pasakojime ir pavar
dės). Per juos, (kitados gyve
nusius Klaipėdoje,) aš gausiąs 
ryši su klaipėdiečiais vakarų 
Vokietijoje.

Pirmiausia aš turis siąrTiti, 
kur yra pagrindinė klaipėdie
čių buveinė,

.. kaip organizacija sudaryta, 
koki žmonės yra štabe; ar ji 
yra amerikiečių, ar anglų ar 
vokiečių globoje ... Kai viską 
sužinosiu, tada turis padaryti 
žygių, kad mane priimtų į ben
dradarbius. Bet ir tada turįs 
būti kuo atsargiausias.

Per ilgesnį laiką turis patir
ti, ar yra koks ryšys su Klai
pėda ir kokis,

legalus ar nelegalus, kas yra 
tie ryšininkai, ar asmenys ne-

ryši su klaipėdiečiais Vokieti
joje ... Tikslesnių nurodymų 
ir tuo reikalu aš gausiąs iš 
specialių ryšininkų, kurie man 
prisistatysią... Ir tarp klaipė
diečių turis mėginti ieškoti pa
galbos, ar jie negalėtų padėti 
man šeimos narius iš Lietuvos 
atgabenti...

O man pačiam buvo sakoma, 
kad mano susitikimas su šei
ma priklausys nuo mano at
liktų uždavinių.

Kai mano darbai bus baig
ti. tai aš turįs prašyti repatri- 
jacijos Į Klaipėdą, kadangi 
mano šeima Į Vokietiją išvykti 
negalinti Jei anglų ar ameri
kiečių tarnybos to neleistų, 
tai turis nelegaliai patekti i 
Olandiją, Belgiją, Prancūziją 
ir ten kreiptis į rusų konsula
tą, nurodant savo slaptąją 
vardę. Konsulatas tada 
pats viską sutvarkysiąs, (b.

(Bus daugiau)

TEGU SKAMBA MŪSŲ DAINOS
CLEVELAND, OHIO

Pa
jau 
d.)

tn *avo globojama Egipto atstovą, kaip jis balsuos.

Liepos 1 d. Chicagoje įvyks
ta JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė. Kaip sako viena 
mūsų daina, bus atrakinta 
dainų skrynelė dainužėms iš
dainuoti. Rengiasi dirba mūsų 
chorai, visuomenė taip pat pa
kilusi vykti jų klausytis.

Clevelando lietuviai Dainų 
šventei duos du chorus: Čiur
lionio ansamblį ir šv. Jurgio 
parapijos chorą. Abu jie yra 
mūsų pasididžiavimas. Tad 
Clevelando lietuviai viską da
ro, kad jie galėtų į Dainų šven
tę nuvykti

Aid. Stemoužienės ir Stasio 
Citvaro koncertas geg. 26 d. 
buvo aukšto meninio lygio. 
Klausytojai, jau Ilgesnį laiką 
Stempužienės Clevelande vie
šai dainuojančios negirdėję, su 
dideliu malonumu stebėjo, į 
kokią pajėgią dainininkę ji iš
augo. Citvaras buvo mums 
naujiena: iš Lietuvos išvykęs 
1928 m.. Brazilijoj mokėsi lai
krodininko darbo; jausdamas 
traukimą. 1939 m. pradėjo mo
kytis dainuoti ir 1945 m. de
biutavo Rio de Janeiro, Brazi
lijos sostinės, radijo koncerte; 
pasirinkęs dainininko kelią, 
toliau nuolat rodėsi kultūros 
ministerijos rengiamuose kon
certuose. dainavo per radiją, 
televizijoj ir Lt.; Amerikoj 
tik 4 mėnesiai. Dainuoja sim
patingai: turi gražų ir stiprų,

dalies.
dainininkais,

laisvai valdomą balsą. Abu so
listai Clevelando klausytojų 
buvo priimti tikrai nuoširdžiai. 
Koncertui trūko — tai plates
nės lietuviškosios

Išsikalbant su
teko konstatuoti vieną būdin
gą reiškinį, vis labiau įsigalin
tį dabartiniame lietuviškame 
gyvenime. Jiems tenka daly
vauti daugely vietų ir įvairių 
rengėjų koncertuose. Jau ryš
kiai matomi visuomenės “vie
nybės” skelbėjų darbo vaisiai: 
vienybę skelbiami, bet patys 
jos nępraktikuodami, pasiekė 
to, kad ir koncertų publiką su
skaldė pagal tai, kas juos ren 
gia — jei pvz. rengia ateitinin
kai, tai tesusirenka jie su savo 
artimaisiais, jei rengia tauti
ninkai — teateina jie vieni su 
savo bičiuliais. Ir viso to rezul
tatas — mūsų kultūrininkų 
dvasios ir jų užsimojimų smuk
dymas. Ir juo toliau, juo daro
si blogiau.

Dr. J. Basanavičiaus biustą, 
vandalų pavogtą iš lietuvių 
kultūrinio darželio, atstatys 
pati miesto valdyba.

A. Smetonos pianino kon
certas konservatorijos baigimo 
proga įvyksta birželio 3 d 7 
vai. vak. The CIeveland Music 
School Setlement patalpose 
11125 Magnolia Dr. Rengia 
Ramovės sąjungos Clevelando 
skyrius. StP

vedžius” ir visą jų šeimą.
Po mišių Valantukevičių re

zidencijoje įvyko šaunus poky
lis, kuriame dalyvavo jų arti
mieji giminės ir draugai. Jubi- 
lijatams svečiai reiškė nuošir
džiausius linkėjimus/ Svečių 
tarpe buvo ir Brocktono mies
to tarybos narys — Consulma- 
nas Hipolitas Monkevičius 
Moncevičius, kuris yra brolis 
Rožės Valantukevičienės.

Valantukevičiai užaugino 
sūnų Ernestą, kuris studijuoja 
Taft kolegijoje dentisto moks
lus ir dukrą Mariliną, kuri 
lanko kolegiją ir birželio 17 d. 
ruošiasi ištekėti už Antano Ja
niūno, kun. Alb. Janiūno bro
lio, Cambridge, Mass.

M. Valantukevičius - Wal- 
lent yra gimęs Brocktone, bet 
užaugęs ir gimnaziją lankęs 
Lietuvoje. Atvyko r Ameriką 
dar jaunutis būdamas. Sunkiai 
dirbo ir ruošėsi bizniui. 1930 
m. įsigijo kepyklą, kurioje da
bar kepa geriausią lietuvišką 
ir amerikonišką duoną. Jo kep
tą duoną pamėgo ii- amerikie
čiai.

Turiu pastebėti, kad Montel- 
lo Baking kepykla yra viena 
iš moderniausių. Kepyklos 
krosnys kūrenamos aliejumi, 
ir labai švariai pati įstaiga už
laikoma. Įėjus jauties kaip 
vaistinėje.

Linkime Valantukevičiams 
ilgiausių metų!

Gražiai pasirodė mokyklos 
vaikučiai

Sekmadieni, geg. 27 d., šv. 
Kazimiero par. mokyklos vai
kučiai. vadovaujami Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių, prel. 
Urbonavičiaus auditorijoje iš
pildė mokyklos užbaigimo pro
gramą. Reikia stebėtis, kaip 
seselės moka gražiai vaikučius 
išmokyti scenos meno. Net ir 
svetimtaučių vaikai, lankantie
ji šv. Kazimiero mokyklą, dai
navo ir kalbėjo lietuviškai. 
Garbė sesutėms ir mūsų kuni
gams, kurie skiepiją į jaunas 
vaikučių širdis lietuvišką 
šia.

dva-

bas jau per 80 metų, bet dar 
stiprus ir viską gerai atsimena. 
“Darbininko” korespondentas 
prie progos padarys platesnį 
su juo pasikalbėjimą.

Serga
mėgstamo dainininko —solisto 
Adomo Barausko žmona Zuza
na (Jarmalavičiutė). Jai pada
ryta sunki operacija. Linkime 
greitai pasveikti. Taip pat gu
li ligoninėje Juozas Laucevi
čius, Šv. Vardo draugijos na
rys, H. Norvaišienė, St. Kriau
čiūnienė ir keletas kitų.

Žvalgaitis.

birž.
ruo-

• Jonas K. Vanagas Austra
lijoje, Lobethalio mieste, neto
li Adelaidės suorganizavo isto
rini muziejų ir jam surinko 
medžiagą. Muziejų atidarė Pie
tų Australijos premjeras. Sa
lėje šalia Australijos, Anglijos 
vėliavų buvo pakabinta ir Lie
tuvos.

DOIV UODEGĄ palieka rake
ta. kuri buvo iššauta iš lėktu-

ATOSTOGAUTOJAMS!

jame savo vardu ir pavarde 
už savo rankų darbo lėlytes, 
kurias išstatė Our Lady of 
Lourdes, Paterson, N. J. para
pijos mokyklos tėvų ir moky
tojų organizacijos (PTA) su
rengtoje tėvų ir mokinių rank
darbių ir piešinių parodoje ba
landžio 29 d.Paklausta, kur ji 
išmoko tokių gražių darbelių, 
atsakė: Mergaičių vasaros sto
vykloje, kurią veda Nek. Pra
sidėjimo seselės lietuvaitės, 
Putnam, Conn. D. Masionytė 
mokosi 7 skyriuje ir yra pir
moji mokinė.

• Los Angeles, Caiif., lietu
vių, latvių ir estų komitetas 
drauge rengia liūdnųjų birže
lio Įvykių minėjimą birželio 
16 d. 7:30 v. v. 1816 S. Figue- 
ro St.

• Dail. A. Rukšlelė, prieš 
metus atvykęs Į Los Angeles 
iš Australijos, gegužės 26 ir 27 
d.d. šv. Kazimiero parapijos < 
salėje surengė savo kūrinių 
parodą. Tai buvo pirmoji lie
tuvio dailininko paroda Los 
Angelėje.

• Leonas Lavickas Sibire 
kalintas eilę metų ir iš ten tik 
prieš kelias savaites ištrūkęs i 
laisvąjį pasaulį, kalbės ir at
sakinės i klausimus Chicagos 
Balfo gegužinėje birželio 10 d., 
Bučio darže. Gegužinės metu 
bus išdalinta 30 dovanų apie 
1.000 dol. vertės, TV aparatai 
ir t. t. Be to, turės progos pa
sireikšti Lietuvos istorijos ži
novai, kuriems bus duodamos 
piniginės premijos 30, 20 ir 10 
dol. Pirmąją premiją 30 dol. 
paskyrė Chicagos Liet. Fronto 
bičiuliai.

• Sol. V. Verikaitis gegužės 
31 d. dainavo promenados 
koncerte Toronte. Simfoni
niam orkestrui dirigavo Heinz 
Huger. Išpildyti Mendelsohno, 
Weberio. Mozarto ir kitų kom- 
pozitorių kūriniai.

• “Australijos Lietuvio” lei
dėjas J. Glušauskas, norėda
mas sustiprinti kitus du Aus
tralijoje leidžiamus savaitraš
čius — J. Kalakonio redaguo
jamą “Mūsų Pastogę” ir kun. 
dr. P. Kačinsko “Tėviškės Ai
dus”. pats nusprendė toliau 
nebeleisti “Australijos Lietu
vio“. kuris išeidavo du
per mėnesį. “A. L.“ leidykla 
yra surinkusi daug svarų Va
sario 16 gimnazijai. Tautos 
Fondui, seneliams ir ligoniams 
šelpti ir kitiems tautiniams 
bei kultūriniams reikalams.

• D. Britanijos liet, katali
ku pirmasis kongresas posė
džiavo per Sekmines Lietuvių 
sodyboje. Dalyvavo apie 1.000 
žmonių. Iškilmingas mišias at
laikė vysk. V. Padolskis. Pats 
kongresas pravestas šūkiu “Už 
geresnį pasaulį, visų lietuvių 
ir Lietuvos šviesesnę ateitį”. 
Per pranešimus. sveikinimus 
ir kalbas mūsų tautiečiai pa
skatinti atsidėjus ugdyti savo 
dvasines vertybes ir rūpintis 
krašto išlaisvinimu. Paskaitą 
skaitė iš Romos nuvykęs prof. 
Z. Ivinskis, nušvietęs krikščio
nybės vaidmenį lietuvių gyve
nimui ir tautinei kultūrai.

• Dr. Z. Brinkt* Katalikų 
Egzilų Gydytojų Sąjungos susi
rinkime Madride. Ispanijoje, 
gegužės 19 d. skaitė paskaitą 
“Dabartinės tendencijos svei- \ 
katos reikalų tvarkyme".

GRAŽI IR PRASMINGA 
DOVANA

Toronto šeštadieninės mo
kyklos vedėjo J. Sirkos ir tė
vų komiteto pirmininko St. Ja- 
seliūno rūpesčiu visiems šiais 
metais baigiantiems šeštadie
ninę mokyklą dovanų bus į- 
teikta Vyt. Augustino Lietu
vos vaizdų albumas LIETUVA. 
Tai tikrai graži ir prasminga 
dovana 
amžių 
kraštą.
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RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygų vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai - ■

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei-tautinei rimCial

"Tomo Žiūraičio knygų skaitai kaip kokį romanų. Muniri kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
maa: dainiaus, išminčiaus ir karžygio" iPmf, Dr. A. Ramūnas).

"Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvcnnnina" fSnl. Narkclifinaitėi.

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga < A. Rimydis).
"Naii'lingA knyga!" <Kan. M. Vaitkus).
"Daugiau panašios vertės knygų" (D.. Peni kas V

Knyga? įvadų prirašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis įlail, V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMI LIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis,
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21. N, Y.

Siunčiu .$3.00, prn.tmi
Siunčiu $5.00. pradini

Mano miroms;

prisiųstl "Don Knmilinits II <ta!J 
prisiųsti "Don Ko m i linus" abi ibill

Vakarienė
Sekmadienio vakare. 

24 d., šv. Vardo draugija 
šia šaunų banketą parapijos
salėje. Šiame bankete bus pa
gerbti parapijos pijonieriai. 
kurių jau nebedaug beliko. 
Pelnas skiriamas klebonijos 
statybos fondui.

Batų miestas
Brocktonas yra vadinamas 

“Shoe City“ — batų miestu, 
nes jame beveik išimtinai yra 
dirbami batai, čia ir dauguma 
lietuvių dirba batų siuvyklose. 
Uždarbis neblogas, bet neleng
vas ir darbas. Reikalinga dide
lė skuba. Dėl tam tikrų prie
žasčių iš Brocktono išsikraustė 
ar užsidarė trys batų siuvyk
los: Thomas Shoe. Berco Shoe 
ir C. A. Eato Shoe.

Modernine klubą
Kazimieriečiai. kurie yra ne

mažai aukoję Lietuvos laisvi
nimo reikalams ir šv. Kazimie
ro naujos bažnyčios statybos 
fondui per 2.000 dol.. moder- 
nina klubo patalpas. Bus vie
nas iš gražiausių Brocktone 
lietuvių klubų. Į klubo valdy
bą įeina: V. Juzėnas — pirm.. 
T. Milauskas — vicepirm., K. 
Kaminskas — prot. rast., Ro
bertas Kaminskas — fin. rast.. 
A. Valantukevičius — ligonių 
rast., Leonas šemata — kasi
ninkas. Iždo globėjai — J. 
Staupas. A. Babulis ir A. Aks
tinas. Direktoriai: R. Kamins
kas. Pr. Grigaitis ir A. Yeškis.

Klubas prenumeruoja laik
raštį “Darbininką“ ir dienraš-

CAPE CODE, Centervville. 
apie 2 mylias nuo puikaus 
Craigville • beach. atidaryta 
“nauja lietuviška vasarvietė 
“Banga“. Atskiros kabinos, at
skiri kambariai, puikūs sodas 
ir miškas prie ežero.

CRAIGVILLE beach’iuje va
sarotojai galės naudotis priva
čiu priėjimu prie jūros su pa
togumais: šaueriu ir atskirom 
persirengimo kabinom.

ATVYKUSIEJI be savo ma
šinų. į pajūri bus važiojami 
mūsų mašinom. Dėl informaci
jų kreiptis: A. Pakštienė Tel.: 
2-8040. 15 VVendovcr St.. Bos
ton 25. Mass.. arba O. Slepavi- 
čienė. 250 Columbia Rd„ Bos
ton 21. Mass. Tel. GA 7-4560. 
Tel.: AV 2-8046.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Alinimas

LIETUVA
yra gerinusia «lova na visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aį gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
lilcido; AT EITIS, 91K ĄVilhmghby 

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

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

Ji

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

DARBININKĄ

kartu

jaunuoliui. kuri visą 
primins jam jo tėvų 
mūsų gražiąją Lietuvą.



PHILADELPHIJOS ŽINIOS

CHKAGO. ILL

6 vsl. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

kreiptis pas

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

3.50
1.50

2.00

4.50

1.25
1.00
1.00

ITALIJOJE tokia būda keliavo i savivaldybių rinkimas; dalyvavo 
88^.

Aušros žvaigždė. Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ...............................................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna

2 50
1 50
1 50

1.00 
0.50 
2.00
2.00 
3.00 
1 80
5.00

2.00
200

0.10
0.10

$2 09 
$5.00 
2.00 
2.00

2.00- 
3.0C
5.00
6.00

4.50
2.50
1.00

4.00
200
2.50

1.00 
0.70 
1.00 
1 50
2.00

kalbą 
miesto

kstytu automobilių dalių ištiesinimas, paketintas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

1.00 
6.00 
2.60 
2.00 
1.50 
3.00 
1 80 
1.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00

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

dėkingas, kad į 
pasižadėję parašyti au- 
savo straipsnius jau 

siunčia. Visi jie turėtų 
prisiųsti iki birželio 1,

TSk grįžau iš Grace Kelly ir 
Rainfer vestuvių ir buvau pa 
kriiėstas Į šefo pagerbimo iš
kilmes. Turėjau vadovauti pro
gramai, kadangi buvau jau pri
tyręs kunigaikštiškuose, pri
ėmimuose. Ilgai neatsikalbinė- 
jau — čia gi ne valdybos rin
kimai, o penkis dolerius už 
įėjimą galėjau sutaupyti. Gir
dėjau, kaip dėl tų penkių do
lerių ginčijosi Ponas Toks 
prie stalelio su tautiška pane-

1.00
1.50 
1 00 
0.50 
1 25
1.00 
3.00 
1 00 
2.00 JULIUS MALDUTIS 

savininkas

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. V.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti
HYacinth 7-5274

ĮVAIRIOS
Lietin iu kalbos vadovas. 606 p.
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

Lietuvos moterys dalyvauja 
tautų festivalyje, kuri globoja 
Duųuesne universitetas. Syria 
Mosųue salėje birželio 9—10 
d.d. įvyks pats festivalis. Kie
kviena tauta turės savo atski
rą skyrių su savo tradiciniais 
valgiais. Taip pat bus įreng
tos atskirų tautų parodėlės, 
kurios pavaizduos rankdarbius, 
tautų istoriją. Kiekvieną vaka
rą vyks muzikos, šokių ir dai
nų festivalis. Pirmą dieną pa
sirodys: škotai, vengrai, bulga
rai, amerikiečiai, kroatai, ru-

VAIKU LITERATŪRA
Motulė paviliojo. L. Pelėda
Lapės pasaka. V. Pietaris
Vaikų knyge'ė, Vysk, Valančius
Pasakos. Haufas, 93 p.   ....................
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p........
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p.................

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
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.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. Vak.

Darbininko administracijoje galima gauti šios

Šventės organizavimo dar
bai dideliais šuoliais eina pir
myn, Paskutiniu laiku lietu
viams palankus miesto burmis
tras M. Patrick pažadėjo rug
sėjo 2 proklamuoti miesto gy
ventojams LIETUVIŲ DIENĄ, 
(proklamavimo rašto nuorašas 
gautas), o miesto taryba gegu
žės 14 posėdyje nutarė leisti 
prie pastatų, kur bus pagrindi
niai šventės dalyvių susibūri
mai, iškabinti lietuv. trispalves 
ir sveikinimo užrašus. Šven
tės išgarsinimui vietos kana- 
diškoje visuomenėje daug pa
sitarnaus pažadėtas anglų kal
ba lietuviškas pusvalandis per 
CBE .radijo stotį. Pusvalan
džiui laikas numatytas rugsė
jo 1, nuo 2—2:30 vai. po pietų

Miela pranešti, kad jau da
bar šventėje pasižadėjo daly-

Minėjime pagrindinę 
pasakys Philadelphijos 
burmistro atstovas, po penke
tą minučių kalbės lietuvių, 
latvių ir estų atstovai ir po mi
nutę, kitų pavergtų tautų at
stovai. Koncertinėj daly daly
vaujant lietuvių, latvių ir estų 
menininkai. Operos solistė Ju
zė Augaitytė dainuos lietuviš
koje programos dalyje, latvių 
mišrus choras — latviškoje

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

Ateitininkę sendraugių susi
rinkime, įvykusiame Vašių na
muose, gegužės 26 d., kun. 
Stasys Raila pravedė pasikal
bėjimą tema — šventumas.

Jonas Puzinas jr„ prof. Jo
no Puzino sūnus, grįžo iš ka
riuomenės. Būdamas kariuo
menėje, daugiausiai laiko pra
leido Vokietijoje.
- Lietus sutrikdė gegužinę — 
pikniką, kuri buvo ruošiama L. 
Bendruomenės Balso radio va
landėlės naudai. Daroma pa
stangų gauti tą pat aikštę ge
gužinei vasaros metu. K. C.

ir len- 
pirmą

Didžiuosius trėmimus Sibi
ran, pradėtus prieš 15 metų 
birželio mėnesyje, minėsime 
birželio 9 ir 10 d. šeštadienį, 
birželio 9 d., 7 v. v. rinksimės 
į Schurz Memorial Hali, 420 
Chestnut St., kur įvyks trėmi
mų minėjimas, suruoštas lie
tuvių, latvių ir estų. Į šį minė
jimą pakviesti už geležinės už
dangos esančių vienuolikos 
tautų atstovai. Vokiečių 
kų atstovai pakviesti 
karta.

sai, slovakai, graikai, vokie
čiai; sekmadienį, birželio 10, 
— italai, lietuviai, libaniečiai, 
Karpatų rusai, lenkai, airiai, 
izraelitai, kiniečiai, ukrainie
čiai.

Lietuvės moterys pasirodys 
su tautiniais drabužiais, šo
kiais ir dainomis. Jos kviečia 
visus lietuvius kuo gausiau 
atsilankyti ir pamatyti lietu
višką parodą. Bilietus bus ga
lima įsigyti prie įėjimo.

Fr. Žilionis.

TALARSKI
FINERAL HOME

Brooklyn 11. N. 1.
EVergreen 7-8247.

Ponas Lentenis — kuklus 
vyras, kalbėjo ramiai ir kaip 
iš rašto. Bet dėstė taip autori
tetingai, kad nesupratau, ar 
jis šefui raportuoja ar jį in
struktuoja. Kalbėjo, kad Lenta 
daug dirba ir dirba, tik pinigų 
turi mažiau kaip Vlikas. O jei
gu pinigų daugiau turėtų. Kai 
Lietuvos aukso likučiai trupa 
tiem, kur nedirba, tai tektų... 
Bet čia pajuto taip rūstų po
nios šefienės žvilgsnį, kad nu
baigė kalba sutrumpintai: “tai
gi mes taip pat tęsiame valsty
binį tęstinumą”.
Į Bendrame džiaugsme buvo 
perskaityta telegrama pono 
Medinis, kuris skelbė;... taigi 
čia šiame subuvime siūlau re
ferendumą — ar Lentenis ar

JANITOR—WATCHMAN 
for night shrft in modern 

Airconditioned Plant 
48 Kr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalization other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER 

Mušt Be Union
SCALE $3.37 i zi 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 AIR FORCE BASE 

OMAHA, NEBRASKA

r Man buvo nesmagu, kad to
lis siūlymas “ar ar” galėjo 
kenkti tautinei vienybei ir kad 
to daugiau nebūtų, nutariau 
yiiko atstovam žodžio neduoti 
~ irgi laikydamasis tęstinu
mo: opozicijai žodžio neduoti 

Paskiausiai kalbėjo šefas. 
Jo kalbos neatpasakosiu, nes 
bus oficialus komunikatas, pa
tvirtintas atstovo prie Apašta- 
Uškojo Sosto antspaudu.
; Parėjęs ir žmonai pasakiau, 
kad nuotaika buvo pakili. Ne 
taip kaip Kelly vestuvėse. Aš 
gi visa tvarkiau.

tv. BePestogis

Juozas Andriušis
2.78 Lconard Street

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

— Aš atėjau ne penkių do
lerių tamstai aukoti, o Šefo 
pagerbti,—aiškino Ponas Toks. 
— Prašau man nekliudyti tau
tinį darbą dirbant.

Bet mes negalim, — aiškino 
tautiška panelė, — tokia yra 
visiem tvarka.

Ar tai yra tvarka, kai kliu
doma pagerbti, kas reikia 
gerbti? Tai ne tvarka, o sabo
tažas,—kėlė balsą Ponas Toks. 
Ar tai tamsta esi sabotažinin
ke ir nusistačiusi prieš šefą? 
„ Ne, bet, matot, visokios iš- 
laidos, — stengėsi panelė iš- 
laikytį balsą tautinės vienybės 
tone.

Jei ne, tai daugiau neaiš
kink, tamstele, o išlaidos — 
nebijok, valstybinės. Tie, ku
rie sumokės už šefą, sumokės 
ir už mane. Ar svarbu išlaidos? 
Svarbiau tautos skaičius ...

Kai Ponas Toks kalbėjo apie 
skaičių, aš net apsidairiau. 
Tikrai, ištisos marios...

Buvau norėjęs pasodinti Po
ną Tokį prie savęs, kaip kole
gą iš plunksnos gyvenantį, 
nors ir nepriklausantį žurna
listų draugijai. Bet nespėjau 
atstumti kėdės, jis jau prisi
taikė prie šefienės.

Daviau ženklą kalbom ir 
pats nuo jų susigraudinau — 
taip gražiai kalbėjo ponas 
J. Gintenis. “Mes jūsų, seniai 
laukėm, ponas ekselencija; de
ja, šiandien jau sulaukėm”... 
Kai nustebę žiūrovai įsmeigė 
akis į kalbėtoją, jis, kuris vi
sada moka surasti išeitį, pasi
teisino dėl to deja. “Sakau de
ja, nes tai žnočija per vėlai. 
Jei tamstelė prieš metus bū
tum aplankęs, tikrai man ne
būtų pritrūkę- vieno balso į 
bendruomenės valdžią”.

Kalbėjo ir Molinis tokio 
tarptautinio ploto vyras. “Mes 
turim padaryti lietuvišką rei
kalą Amerikos reikalu”, —aiš
kino jis. “Ir mes turim parody
ti Washingtone, kokia galinga 
yra mūsų rankų armija, kuri 
parems mus rinkimuose į 
Amerikos administracijos vie
tas”. Reikalui visi labai prita-

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

vauti daug aukštų ir gerbtinų 
asmenų. Štai, iš kanadiečių 
tarpo: sveikatos ministeris 
Paul Martin (iškilmingo akto 
metu pasakys kalbą), j; Ę. 
Londono vysk. J. Ch. Cody, 
Windsoro miesto burmistras 
M. Patrick, Lt. Col. R. Mep- 
ham; iš lietuvių — Liet. L. 
Ko-to pirmininkas Ve. Sidzi
kauskas, J. E. vysk. V. Briz- 
gys, kun. dr. M. Kavolis, L. B. 
JAV-bių pirm. St. Barzdu- 
kas, L. B. Kanados krašto 
pirm. B. Sakalauskas, kun. B. 
Sugintas ir k.

Komitetas 
leidinį 
toriai 
mums 
mums

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ...................
Gabija, metraštis ..............................................
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Medinis arklys, E. Williams, 192 p..............
Susitikimas, J.b Gailius, 155 p........................
Don Kamiliaus* pasaulis, 324 p. ....................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p. ...... 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p...................
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p.................. ..
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p.........
Pabučiavimas. J. Grušas, 155 p. .................
Varpai skamba, St. Būdavas. 180 p. ......
Algimantas, V. Pietaris, 267 p. ....................

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

ir Heinz Riivald — estiškoje. 
Koncertinė dalis truks apie 
40 min. Minėjimui vadovaus 
Jonas A. Stikliorius. Po minė
jimo Lietuvių Banko patalpose 
įvyks mažas priėmimas paver
gtų tautų atstovams ir koncer
tinės programos dalies daly
viams.

Sekmadienį, birželio 10 d. 
1:00 v. p. p. po pamaldų baž
nyčiose, trijų pabaltijo tautų 
atstovai, dalyvaujant tautiniais 
rūbais pasipuošusioms palydo
vėms, padės vainiką prie Lai
svės Varpo.

Marija Žilinskienė pakvietė 
artimuosius dalyvauti jos duk
ters Julijos Marijos Žilinskai
tės ir Liutavero K. Jurskio su
tuoktuvėse.-Sutuoktuvės įvyks 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, birželio 23 d., 11 vai. 
ryto, sutuoktuvių vaišės 6 v. 
šv. Andriejaus parapijos salė-

IAIDOTUUV DIREKTORIAI
38* Meple Avenur, Bartferd, Cenn.

Malonia! patarnauja lietuviams nauja! įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel <>1377

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.

Woodhaven 21, N. Y.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT > NOTARY PUBLIC

so išklausė ir Šventės organi
zavimo darbuose talkino. Tiki 
me talka ir toliau iŠ visų lie
tuvių, nes Šventės suorganiza
vimas, jos pasisekimas ir ap
vainikavimas yra visiems mum 
bendras reikalas; Tat džiau
giamės išgirdę, kad Montrealio 
lietuvių seimelio prezidiumas 
pats jau dabar organizuoja į 
šventę ekskursiją, b Britų Ko
lumbijos ap-kės pirm. J. Juštis 
žada visokeriopą talkininkavi
mą.

Vieningume išryškėja didie
ji mūsų tautiniai pasisekimai. 
Kanados ir JAV-bių lietuvių 
SUSIARTINIMO šventė kaip 
tik sėja vieningos lietuviškos 
dvasios mintį.

šventei Ruošti Komitetas.

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ................................... ........
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p................ .....
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.........
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

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

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

: įrišta

P. Petrulis, 1119 Marion Avė. 
Windsor, Ont.

kai tuo tarpu L. B. Kanados Šiuo kartu išreiškiame pa- 
centro organai, L. B. apylinkių dėką visiems, kurie mūsų bab 
valdybos, Tautos Fondo atsto
vybės ir visos Kanadoje vei
kiančios organizacijos savo 
metines apžvalgas su nuotrau
komis nevėliau birželio 15.
Leidinio spausdinimo darbą 
atliks, greičiausia, spaudos 
bendrovė “žiburiai” Toronte. 
Leidinio viršelis paruoštas 
grafiko P. Auginus tikrai gra
žus ir bus miela šventės daly
viams šią jiems skirtą dovaną 
į rankas paimti. Visais leidi
nio reikalais kreiptis: J. Urbo
nas, 1421 Pelissier St Wind- 
sor, Ont.

Dailės parodai patalpos pa
žadėtos miesto meno galerijo
je. Galerijos direktorius suti
ko su komiteto nuomone, kad 
paroda veiktų bent dvi savai
tes. Parodos reikalais kreiptis:

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ...j......../. 
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 41" p 
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p ..
Vardan Dievo (mažųjų maldos). Kun. St. Yla

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

”' geresniais viršeliais
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskai. Odos 
de luxe. ...........................
Odos imitacija ................
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway'stotis.)

Tek VI 6-2164

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietrjvūs vaizdų albumas, V. Augustinas ... 
(Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 
Telšių kankiniai. 100 p. ............... ......
T Jimieji k^adr-tai. J Grišmanf-’S. 200 p. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška. 100 p.
l^gendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p...........
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p...........
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis .................
Laisvę ginant II t., Pulk. J. Petruitis ...............
Kaip i:e mus sušaudė. Pulk. J Petruitis ..... ..
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys
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g SPORTAS
Iš SPORTININKO KREPŠIO

Raito ANT. TAMSUTtS

Nepatinka kaikuriems spor
to JEtoorams ir užkietėjusiems 
kritikams New Yorko sporti
ninkų krepšys ir gana. Vis 
badoma po jį knaisytis, ieš
kant “neveikios’’, “noro už
grobti valdžią” ir t t. O būtų 
daug sveikiau į* rašeivoms ir 
sporto bičiuliams, bei skaity
tojams, jei kiekvienas apsi
tvarkytum apie savo kiemą ir, 
peržengę Cicero ar kitokios 
vietovės tvorą, išeitume į tvir
tą kūrybinį darbą. Gana jau 
tos tulžies buvusiam Faskui, 
gana tos neapykantos tiems, 
kurie “nieko nenuveikė” (ė 
laikai įdomu, ką jie galėjo taip 
daug nuveikti?)

Na, bet , noriu pradaryti tą 
“tamsų” New Yorko sportinin
kų krepšį Štai jo turinys!

Čepukaitė, Anelė, iš Varėnos 
apylinkių.

Dapkus, Anupras, iš Joniš
kio.

Dyglytė - Kasparavičienė, 
Paulina, iš Alšėnų k., Vievir- 
žėnų vai

Engei, Albeirt, iš Kauno—Vi
lijampolės.

Gegžna, Antanas, sūnus Jo
no.

Gegžna, Vincas, iš Okainių 
k., Kėdainių vai.

Gružas, Tomas, su šeima.
Jankauskaitė, Ona, iš Ku

piškio.
Kasparavičienė - Dyglytė, 

Paulina, iš Aišėnų k., Vievir- 
žėnų vai.

Kiškis - Vaičiūnas, iš Kilpiš- 
kių k., Pandėlio v., Rokiškio 
ap.

Kiškis - Vaičiūnas, Povilas, 
iš Gineišių k.

Kuliešiūtė, Paulina.
Latoža, Antanas, išvykęs iš 

Belgijos.
Lebedinskas, Peliksas, i$ Va

rėnos apylinkių.
Liorentienė - Petrolionytė, 

Magdalena, iš Sasnavos.

Iš Lietuvos ...
(Atkelta iš 2 psl.) 

Amerikos valst. dep. pareigū-
nas Nichols prisipažinęs sena

Mikolėnas, iš Paberžės apy
linkių, Biržų ap.

Petrolionytė - Liorentienė, 
Magdalena, iš Sasnavos.

Pranckevičius, Aleksas, iš 
Krekenavos vai.

Purys, Pranas, iš Radviliškio 
apylinkių.

Ramonas, Jonas, iš Pimpių 
km., Lydokių vah, Ukmergės 
aP- ...

Razutaitė, Barbora, iš Švėk
šnos.

Stankūnas, Jurgis.
Stradniska, Konstancija.
Stravinskas, Mykolas, sūnus 

Juozo.
-^Svembergienė - Vilkavickie- 
nė, Irena.

Ubavičius, Stasys.
Vaitiekūnas, Aleksandras ir 

Vaitiekūnaitė, Julija, iš Kupiš
kio.
Valaitis, Adomas, ir sesuo Ie
va, iš Vieviržėnų vai.

Vilkavickienė - Švembergie- 
'nė, Irena.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consuląte General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Antroji New Yorko ir apy
linkės Pabaltijo sporto šventė

lietuviams sportininkams 
buvo gana sėkminga: iš ketu
rių sportinių varžybų Lietuvių 
Atletų klubo sportininkai nu
kabino net trejetą pirmų vie
tų, būtent krepšinio, stalo te
niso ir šachmatų varžybose. 
Tik tinklinis atletams liko ne
įkandamas.

Pirmoji New Yorko Pabalti
jo sporto šventė buvo praves
tą pereitais metais ir teapėmė 
vieną šaką — krepšinį. (Ir ten 
Brooklyno atletai išsikovojo 
pirmą vietą.) šiais metais 
šventės rengėjai buvo estų 
sporto klubas, kuris gražioje 
prie West Point esančioje va
sarvietėje surengė tikrai puikų 
Baltijos jaunimo paradą — 
sporto šventę.

šeštadienį, gegužės 27, šven
tė buvo pradėta tinklinio var
žybomis, kur latvių atstovai 
pasirodė pranašesni ir veikė 
estus 2—-1 ir lietuvius 2—0. 
Estai po-atkaklios kovos (15—- 
13; 15—11) išsikovojo antrą 
vietą įveikę atletus 2—0. At
letai iš savo, pagrindinio šeše
tuko turėjo tik du žaidiku: 
Daukšą ir Lapurką, likusieji— 
Bagdonas, Navickas, Remėza 
ir Bagdžiūnas — buvo tik “bė
dos” žaidikai.

StRaStMs bMail 
krepšioiskal, tantk dienos me- 
tu (reikė’.'Mto^v^asiradė. ly- 
giagrečiu priešininku mūsų at
letams, ir tik didesnė patirtis 
bei lietuviškas šaltas kraujas 
paskutiniame ketvirtyje atne
šė lietuviams 92—89 pergalę. 
Daukša su 27 taškąis, Bagdo
nas 24, kesknnto 14, Remėza 
11, Šlepetys 10 ir Navickas 6 
išsikovojo tą svarbią pergalę.

Rungtynėse prieš ėstos atle
tai pasirodė daug tvirtesni ir 
laimėjo lengvai 87—-62. Kęs
tomis pastotė 23 taškus, Dauk
ša — 18, Bagdonas ir Šlepetys 
po 16 ir Remėza 24.

Stalo teniso vartytose lietu
vių atstovai .Aif. Andrulis, 
Daukša ir Remėza sukirto es
tus 5—1, gi latviai savo ekipos 
neišstatė. Panašiai atsitiko ir 
su šachmatais, kur mūsų sme
genų čempionai — Staknys, 
Vilpišauskas, Trojanas ir Sa
kalas sutvarkė šventės rengė
jus 3—1.

Varžybų laimėtojai buvo ap
dovanoti gražiomis taurėmis 
su atatinkamais įrašais.

Didžiulį šių žaidynių organi
zavimo darbą nešė Rytų Apy
gardos vadovybė bei Brookly
no Lietuvių Atletų klubo spor
tinė vadovybė. Šis gražus tų 
broliškų tautų sportinis ben
dradarbiavimas turėtų persi
mesti ir į kitas vietoves, arba 
net į naująjį Faską (apie kurį 
tiek sporto klubai, tiek kitos 
sportinės institucijos tik iš 
laikraščių sužinojo, nors pagal 
šventą tiesą apygardos rinki
minė komisija bei pati apygar
da turėjo būti raštu painfor
muota.) Gražu yra rungtyniau
ti savųjų tarpe, tačiau sporti
nė praktika parodė, kad ir sa
vo gerovei ir Lietuvos labui 
nuveiksime daugiau, įsijungę į 
tarptautinį sportinį bendradar
biavimą.

TOPLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

VACATIONS

TRAKENSEEN
HOTEL and COTTAGES

.«■ Lake Bomoseen
— OPENING JUNK .

AH aparta at their cery best. Frona 
$45a week ineLS exeetteat mesk 
Semi tw Boeklet “L". TeL Fair 
Havea 2M W-L

E. MANNING, Manager - 
BCHfOŠEEN «, VERMONT

schools

▼ILLA JOSEPB MABIE -
High School, Newtown, Bocks Co« 
Pa. Newtown: WOrth 8-8918; Ste- 
ters of SL Oshnjr; Slster M. Lhe- 
retia, Superior; 63 Stodents; Tttf- 
tion $88; Board $4*.

ANNHUR8T COLLEGE, S. Wood- 
stoek. Boa SC3, Putnaan, Conn.; Pnt- 
nam 8-4377; Daughten of the Haly 
Ghoat; Sister Anne EmtUenne, Ptes- 
ident; Sister Gertrude EmiUe, Dean; 
M Stadente; Couraes leading te B. 
A, BL & Degrees in Uberal Arta, 
Sciences and Conunerdal subjecte; 
Tuitaon 82S8; Board $553, and In. 
ddental Feea 8133; for womenonly.

BOSTON, MASS.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
rUNEBAL HOM 11

254 W. Broadway I
South Boston, Mass 1.

JOSEPH BARACEVICHisl
Laidotuvių Direktorius I.
Tnt ANdrew 8-2590 

^*A******e****e*e/

FARMS

te, jog departamentas gaunąs 
“daug laiškų nuo asmenų, no
rinčių išvykti iš JAV į Tarybų

FARM HOME 30 rililes N. E. AI- 
bany, vicinity Hoosick Falls, N. Y. 
8 rooms frame dvvelling. Modem 
convenieces, driven weil, school 
bus passes door. Poultry house for 
800 birds, bara, 8 stanchions, run- 
ning water, electricity. Outbuild- 
ings good condition. 44 aeres, can 
rent, 2 miles village. Excellent re- 
tirement — raising family. Asking 
58.900. Bertha Lutz R. D. Eagle 
Bridge, N. Phone Hoosick Falls 
511W2.

STOUGHTONO ŽINIOS

PECONIČ LODGE
SbetterUand, N. Y.

Seasea Jnne 23 - Sept. 10—A. P.
Private beach, tennis, svrinuning, 
fishing, dandng, boating, badmin- 
ton, shuffleboard, tether balL 
Cocvktail lounge. Golf.
Pre scMon: May 27 - JFune 23—EJP.

Mrs. C. P. Ea’son, Peop. -

ST. LAWRENCE ACADEMY 
42 E. 84 SL, New York City 

BU 8-398L 
A private Elementary and High 
School for Giria and Boys. Kinder- 
garten Through Grade 5.

A Nice Spot For Nice People 
MABIAN GABLES INK 

ROSCOE, N. Y.
Good Food 

Clean Place 
Activities 

ITALIAN-AMERICAN CUISINE 
Write for folder

N. Y. C Tel. TA 8-2584
or

ROscoe 2-2710

Board Your Boy at 
CIRPS

WALTON LAKE, MONROE, N. T. 
Wholesome family atmosphere. 
Swimming instructions by Maria 
Cirigliano, former Juriior Metro
politan Champion. Finest food, 
homestyle. Beach, boating, all 
sports, mature supervision. Accom- 
modate 20 boys, 7—15 yrs. July 3- 
Aug. 25.

CIRTS LODGE
c. o Cirigliano, 8311 Colonial Road 

Brooklyn 9, N. Y. — SH 8-4834 
or Monroe 7745

MOUNT ALOYSIUS JUNIOB COL
LEGE, Cresson, Pa.; Sisters <rf Mercy 
of the Union; Sister Mary Magda- 
lene, RSJHL, Prestdent; Sister Ma
ry Anac, BJSJML, Dean; 157 Stud
ente; High School and two-year 
college course; Conuuercial and 
Fine Arte, High School $610; College 
$755—8845.

VAITKUS į 
FCNEBALHOMr.

197 Webster A venų?
Cambridge, Mass. «-

PRANAS WAITKUb
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer- « 
menūns dykai. Aptarnauja Cam- j’ 
bridge ir Bostono kolonijas fe- j 
minusiomis kainomis. Kainos tošį 
pačios ir j kitus miestus.
Rrikale šaukite: TeL TB 3-8434 |

OUB LADY OF THE ANGELS 
ACADEMY, 1370 Enfield SL, En- 
field, Conn.; Felieian Sisters of SL 
Francis, Sister M. Viterbia, Principe 
ai ;120 Studente; Day.

•n8M8niItlil«U8l'8l’8!ll!»BH8'l8W8U8tl8irB!»8!HMtl*»imi!l!m!»iUB«

NEW YORKAS

SETON HALL UNIVERSITY.
SCHOOL OF NUBS1NG, 31 Clinton 
SL, Newark2, N. J.,MItcheU 2-8500; 
Margaret C. Haley, R. N., B. Sw 
M. A^ Dean; Basic coUegiate progr- 
am leading to B. S. K; Degree 
program for Graduate Nurses.

BAYLEY-ELLAKD HIGH SCHOOL. 
Madison, N. J.; MA 6-2486; Domin- 
ican Sisters of Caldwell, Sisters of 
Charity, Convent Station and Sis
ters of Christian Charity; Very Rev. 
Denis A. Hayes, Director; Sister Ro 
se Maritta, Principal; 595 Studente; 
Day; $80 for Diocesan resadents; 
$100 outside Diocese.

J J. B. SHALINS - i 

į ŠALINSKAS j 
t Laidotuvių Direktorius f 
J 84-02 JAMAICA AVĖ.
< (prie Forest Parkway Station) *
V Woodhaven, N. - Y. _
\ Suteikiam garbingas laidotuves.. ;
; Koplyčios nemokamai visose . 
i miesto dalyse; veikia ventiliacija..
į Tel. Vlrginia 7-4499 J.

$32 00 Week Rents Shore Home 
FULL SEAON ONLY $250 

“Little Summer Home”, facing the 
sea; Attractive. Immaculately 
clean. Electric, city water, gas. 
Furnished. Mile long private sea 
beach. Salt water pool. Woods. 
Inune^iate inspection suggested. 
Follow New Jersey Shore Route 
35, t6 “Pirate Ship” Realty Office, 
Cliffwood Beach, N. J., or take 
Cliffwood Beach bus from Grey- 
hound Terminai, 242 West 34th 
St.. New York. Phone MAtawan 1- 
2424. Write Dept. C for free fold- 
ėr.

Sąjungą”. Esą tie asmens norį 
išvykti iš Amerikos, nes jie 
negalėję “užsitikrinti pragyve
nimo JAV-se”...

Palauksim, iki prabils Lietu
voje Tamerlanas Makaveckis, 
kuris prieš porą savaičių išre- 
patriavo į Lietuvą. Gal patir
sim tada iš sovietinės spaudos, 
kad mes čia jau seniai būtum 
numirę iš bado, jei nebūtų 
gaivinusi viltis pakliūti į Sibiro 
“plėšinius” naujo gyvenimo 
kurti__

• VMniuje ant Tauro kalno 
pradėta kultūros rūmų staty
ba. Tauro kalnas paverčiamas, 
parku.

• “Paskenduolės” premjera 
Vilniuje buvo balandžio 39. 
Parašė A. Vienuolis, scenai 
pritaikė A. Liobytė ir K. Ky-. 
mantaitė. Pastaroji dramą su
režisavo. Dekoravo A. Vilutis.

• Vilniaus ooeros baletas 
pastatė Adamc baleto “Zizci” 
premjerą gegužės pradžioje. 
Pasirodė nauji vardai balete— 
premjeros baletmeisteris buvo 
V. Grivickas, dekoravo R. Son- 
gailaitė. “Pasigėrėtinai” pa
grindinę rolę atliko T. Sven- 
tickaitė, jos partneris buvo H.

Pirmoji komunija buvo ge
gužės 19 d. šiais metais buvo 
parengta 250 vaikų, bet 35 su
sirgo tymais; jie prie pirmos 
komunijos priėjo kiek vėliau. 
Dalyvių tarpe buvo ir lietuvių: 
Savickį, (jis lanko ir liet, šeš
tadieninę mokyklą), Rafalko, 
Caniff, _Suslowich.

Antanas Petros, 35 m., gyv. 
31 Lowe Avė., gegužės 21 mi
rė širdies liga. Visada dirbdavo 
ir niekuo nesiskųsdavo. Tą 
dieną, grįžęs iš darbo, nuvyko 
į Ingrams gazolino stotį pa
keisti padangų, kur jį ištiko 
širdies smūgis. Savo laiku jis 
buvo futbolo žvaigždė ir gerai 
žaidė beisbolą su Trojan A. C. 
Dibdo pas Brookfield C'o. Prieš 
penkias savaites jis persikėlė 
į naujus namus, kuriais nete
ko ilgai džiaugtis. Paliko jau
ną našlę Albiną, sūnų Antaną 
13 m. ir dukterį Joaną 10 m. 
(jie savu laiku lankė kiek ir 
lietuvišką mokyklą). Laidotu
vėse dalyvavo ir fabriko drau
gai, minėtų komandų atsto
vai. Pažymėtina, kad jis kas
dien lankydavo bažnyčią. Jo 
tėvai yra atvykę iš Lietuvos 
nuo Gardino.

kitų knygų, kurias per “Drau
gą” paaukojo R. Zalubas. 
Jiems ir kitiems aukotojam 
ačiū. Tai bus lygiai šimtas 
svarų knygų pasiųsta į Suval
kų kraštą. Bet ką tai reiškia 
tokiai daugybei! Kviečiami kuo 
gausiau prisidėti prie lietuvy
bės atgaivinimo tame krašte. 
Knygas ir aukas siųsti: Rev. 
Mykolas Vembrė, 122 Canton 
St., Stoughton, Mass. Kor.

PROP. FOR SALE

SUMMER OR YEAR ROUNDD 
BOAKDING HOVSE 

Fumished and Eguiped. vvith or 
wHhout Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seen to be aprec 
iated. Price reasonable. Phone or 
write » j

D. W. PROSSER 
VVhalėy Lake, Holnies, N. Y.

Pavvling 4512

REAL ESTATE

SEE THIS HOUSE!
OYSTER BAY — 2 family income 
producer; atractive 4 and 5-room 
a p artments, separate entrance, 
near school and churches. Pleasing 
tree-lined Street; low in taxes and 
fuel. 50x150. Immediate occupancy. 
Call OY 6-3421.

Nervin
AIexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir
dies supykinau ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva-

išgąsčio

| EVergreen 8-9770 |

j Josepli Garszva į 
į GRABORIUS L
į BALSAMUOTOJAS j
I 231 Bedford Avė. j
1 Brooklyn, N. Y

| Tel. STagg 2-5043 |

| Matthew P. Baliai f.
(BIELIAUSKAS) J.

į FUNEBAL HOME * 
J M. P. BALLAS—Direktorių: *

ALB. BALTRCNAS-BALTON * 
Reikalų Vedėjas &

660 Grand Street | 
Brooklyn, N. Y. | 

į NOTARY PUBLIC |

Kunavičius. Orkestrui dirigavo 
Ch. Potašinskas.

DISPLAY

Lietuviškų knygų vėl pasius
ta 18 svarų: 3 maldaknygės 
vaikams, 18 suaugusiems ir

Radican
('■riillar IJn>ou*inr Service

Weddings. Trnln.t. Airports. Piers
Ele, Best Service by Apjw»iniment 

150 - 74th Si.. Brooklyn. N, Y.
TErrarc <LIUUW

ROCKVILLE CENTER — 7 rooms 
Colonial. 3 bedrooms, 2 baths, TV 
room. 2 car garage, 100x60. Vicini
ty St Agnės Church. school and 
Bishop Molloy College. Asking 
$18.000. ROckville Center 4-2027.

ras $5.00.
ALEXANDER S CO. 

414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

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

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromisk ?*
(ARMAKAUSKAS)

Gratorius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br. bklyn, N. Y.

LIET. KULTŪROS DIENOS

Per Sekmines, gegužės 20— 
21 d.d. L. B. Valdyba Vokieti
joje su Free Europe Citizen 
Service parama suruošė kultū
ros dienas Vasario 16 gimna
zijos buveinėje Huettenfelde. 
Į jas suvažiavo palyginti dide
lis skaičius lietuvių, gyve
nančių pietinėje ir vidurinėje 
Vokittijoje. Per abi dienas bu
vo atlikti du koncertai, pas
kaita ir literatūros vakaras. 
Pirmąją dieną koncertavo Me- 
mmingeno “Damos” mišrus 
choras, vad. M. Budriūno, an
trą dieną Liet. Darbo kuopų 
vyrų choras, kuriam vadovavo 
F. Srolia, ir solistė M. Pansc 
Simaniukštytė. Paskaitą skaitė

BUS. OPPORTUNITY

MOTEL — Ist TIME ON OPEN 
MARKET Beautiful —Spacious^- 
25 unite with landseaped — Ready 
for the busy season ahead — On 
main highway into Atlantic City— 
Over 280 feet on this hightvay vvith 
elose to 5 aeres fronting on a 
beautiful lake. Plenty of room for 
expansion — Proven income—Good 
will — Best of elientele — Own- 
er’s other interests forces him to 
place this choice business & locat- 
ion on the market — For full part- 
leulars — Inf įt for appt writc 
Frank Letlnd, Hammonton. N. J.

IDEAL’
FOR BETREAT HOUSE 

NEW TOWN, CONN.
Licensed Ręst Home 11 Room 

Colonial, Bara 48 Aeres. $65.000 
Roger F. Beardsley 

P. O. Sandy Hoot, Coon.
Phone Gardcn 6-2290

Baldwin, L. I., N. Y, 
3 bedrooms, corner. extra largo 
rooms, entirc kitehen, Formica, 
Kent Tile, in kitehen, TV room, 
220 eleetrie eurrent, near all tran- 
sportation and shopping area, full 
basement, garage, oil heat, many 
extras, ualking distance to St. 
Christopher’s church and parochial 

school. Sacrificing for $17.490. 
Mušt be seen. BAldwin 3-5022.

WILUST0N PARK — 2 blocks St. 
Aktan’s, 7 rooms, 3 bedrooms, ran- 
porch, modem kitehen, eleetrie 
range, oil heat, garage, 48x138, 2 
Mocks to transportation, shopping. 
$14.883, principais only. Pioneer 
8-8182.

ROCKVILLE CENTRE — SL Ag
nės' and Hcwitt schools distriet, 
attractive 6 rooms, center hall. 
modern kitehen, flnished basement, 
screened porch. move-in condition 
$21.500. Owncr, ROckville Centre 
4-4510.

dr. A. Rukša. Literatūros va
kare dalyvavo: A. Venclauskas, 
dr. J. Grinius. Taip pat įvyko 
nedidelė grafikos paroda.

INEIIN M INE LAKE
BofttinK. bathtnr. finhinr. nhiiftlcboard, ptng pnng. d.indnjt
f»r «>ur ..n |H-»rnlKex. Bar In RathskMIcr. cater to htralera
in m-aaon. VValklnK dlntance to ai! chnrehoa. Maln Houaa Š3S rtotibk- 
vrookly. MS alnKlf. Motai Row havo prtvat<> bntbs wlth ahmrnra. gW» 
dooMo L-fi Rinki- Mouaakaaplno Cettngea. $5<M» V27R month.

SIS and OCOROE. Prop.

OptaHng Sitvrddy, May 26th—Gilmora Split Lavai Home$
t Scven Rooms. 1% baths, large plote, G. E. warm air heating; 3 

apedous bedrooms wlth largo sliding door elosets. largo livtng 
room with huge bow window, full size dining room, Calorie bullt- 
in ovcn and counter-top range; built-in-garage; Macadam Drive- 
way; 100% Alfe! insulation cedar wood shingles; birch cabinete In 
kitehen. Gilmore Komes aro situatod in Park Rldge In Northern 
Bergen Co.. N. J. Location in high, quiet and seeluded. Fine 
Schools, both public and parochial. Convcnlcnt commuting to 
Ncw York via the Erte R. Rn and Bus. Location: Froman and 
Sprlng Valley Read In Park Rldge.

SALEM AGENT — dAMES R. DEE
129 PARK AVĖ.. PARK RIDGE, N. J. — PARK RIDGE 6-0896.

OlR 1Mb YEAB — THOU8ANDM SATIMFIED CUMTOMEBS

Į Tel. APplegate 7-0349
I TELEVIZIJOS ir BARIO T\ISYM %
i BANGA

849 RIDGETCOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai. Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, ete

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

1883 MADISON ST.
TriL EV 2-aSM (Prie Forest Are. ototieo) BHgrsrood

BROOKLYN 27, N. Y



ŽINIOS

NEWARK, N. J.

Audė-

^KABIJA I LAISVĘ
PARDUODAMA 3 mūriniai na-

metu

HAvtrly 63325

BADGomte didžiojo do^orkd 
nw J€Rse> tu cojmccricuT 
LieraviAms pjūminoarnfrnfr

Irenos 
Audė-

omus pranešimai Prekybos Rūmuose

Albi- 
mote- 

Ona

REIKALINGA moteris tvar
kyti butą 2—3 kartus į savai
tę. Geras atlyginimas ir mais-

Klebonas kun. Pr. Juškaitis 
išvyko į ligoninę pataisyti svei
katos. Linkime greit pasveikti.

Vaikučiu pirma komunija 
buvo gegužės 20 d.

Motinos Dieną gražiai prog
ramą išpildė vaikučiai, ku
riems vadovavo seselės moky-

lietuvių 
Lietuvai 
ir lietu- 
JAV-bių
Baigda- 

pastebėjo, 
Lietu- 
tokios

Darbininko pSouksK 
įvyks Lindene, N. X, rugsėjo
2 d., sekmadienį, Darbo die
nos išvakarėse.

Karininkų Ramovė 
birželio 23 d. daro išvyka 
Pr. Lapienės vasarvietę.

Jau spaudoj*
šv. Petro parapijos istorija, 

kurią parašė prof. dr. A. Ku
čas, jau atiduota Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvei ir šio
mis dienomis pradėta rinkti. 
Taip pat visos turimos fotogra
fijos išsiųstos į cinkografiją, 
kur padarys klišes. Manoma, 
kad ši bostoniečiam taip nau
dinga ir įdomi knyga bus už
baigta spausdinti šią vasarą, ir 
kiekvienas galės ją Įsigyti.

Pirmoji komunija
Gegužės 27 šv. Petro parapi

jos bažnyčioje 77 parapiečių 
vaikai priėmė pirmąją komuni-

A. S. Trečiokas,
kuris sėkmingai dalyvavo SLA 
rinkimuose, rengiasi traukti 
“Keleivio” laikraštį į teismą už 
jo kaip kandidato šmeižimą 
rinkiminėje propagandoje.

Taip pat jis pasidžiaugė 
JAV vyriausybės ir viešosios 
opinijos palankumu Lietuvos 
laisvės bylai, Amerikos lietu
vių veikla ir savo kalba, baigė 
šiais žodžiais: “Kokia didi yra 
Lietuva ir jos laisvės atstaty
mo reikalas ir kokie maži yra 
skirtumai, kurie kyla mūsų 
tarpe.”

Oficialioji priėmimo dalis il
gai neužsitęsė, toliau svečiai 
vaišinosi ir kalbėjosi. Priėmi
mas baigėsi 6 v.

(Atkelta iš 1 psl.)
Ministeris St. Lozoraitis pa

dėkojo už nuoširdų priėmimą, 
prisiminė savo darbą Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje, o sa
vo atsilankymą" Amerikon nu
sakėt šiais žodžiais: “Mano at
vykimo tikslas yra pasitarti su 
Lietuvos ministeriu Washing- 
tone P. Žadeikių.Jis yra parū
pinu man susitikimą su vals
tybės, departamento atstovais. 
Mudu su ministeriu Žadeikių 

taip 
pat su Lietuvos konsulariniais 
atstovais Jungtinėse Valstybė-

Vytautas Rastenis,
anksčiau gyvenęs Brooklyne, 
dabar groja Kansas City sim
foniniame orkestre ir dėsto 
konservatorijoje. Savaitgalį jis 
buvo atvykęs tarnybiniais rei
kalais i Nem Yorką.

Išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenims butas su vi
sais patogumais ir prieinama 
kaina. Galima naudotis ir vir
tuve. Kreiptis: Mrs. Eva Dome. 
414 So. 5th St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Klimavičiūtė, 
Liobe, Tomas Sodaitis,

Pradės egzaminus
Birželio, 4 šv. Petro parapi

nės mokyklos mokiniai pradės 
mokslo metų baigimo egzami
nus. Egzaminai tęsis iki birže
lio 12 d.

Pagerbs kleboną
Parapinės mokyklos moki

niai birželio 8 d. 1 v. p. p. pa
rapijos salėje po bažnyčia tu
rės parapijos klebono kun. Pr. 
Virmauskio pagerbimo progra
mą jo 40 m. kunigystės jubi- 
lėjaus proga.

Birželinės pamaldos
Šv. Petro parapijos bažny

čioje birželinės pamaldos vyks 
šia tvarka:. pirmadieniais, an
tradieniais ir ketvirtadieniais 
8:30 v. ryto, trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
7:30 v. v., o sekmadieniais 2:30 
vai. po pietų.

Devintiniu mišparai
Devintinių mišparai šv. Pet

ro parapijos bažnyčioje bus 
giedami kasdien per aštuo- 
nias dienas 7:30 v. v. Pradėti 
gegužės 31, užbaigiami birže
lio 7 d.

“Amerikos Balsas” 
birželio 3 d. vidurdienio trans
liacijoje į pavergtą Lietuvą da
vė P. Labanausko padarytą pa
sikalbėjimą su radijo direkto
riumi Jokūbu Stuku apie lietu
višką televiziją ir liet, radijo 
kultūrinę veiklą New Jersey, 
New Yorko ir Conn. apylinkė-

New Yorko skautę
Tauro tunto vilkiukų draugo
vę, DLK Šarūno draugovę ir 
jūrų skautų “Audros” laivą 
pramatoma įregistruoti į Boy, 
Scouts of America organizaci
ją. Registracijos reikalais rūpi
nasi J. Ulėnas.

Tėv. K. Žvirblio, O. P., 
sidabrinės primicijos įvyks bir
želio 10 d., Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje 11 vai. Sukaktu
vininkas laikys jubilėjines mi
šias, jam asistuos Tėv. Ema
nuelis Yonkus, O. P., iš Ohio, 
ir Tėv. Tomas Žiūraitis, O. P., 
iš New Jersey. Pamokslą pasa
kys prel. J. Balkūnas. Tėv. K. 
Žvirblis profesoriauja St. 
John’s universitete.

Trečioji lietuviškos 
televizijos programa, - 

vadovaujama radijo direkto
riaus Jokūbo Stuko, bus duo
dama šeštadienį, birželio 9 d., 
lygiai 6 v. v. per 13 kanalą, 
ši lietuviškoji TV programa 
prisimins bolševikų padarytas 
skriaudas Lietuvoje ir pagerbs 
lietuviškąjį pogrindį. Progra
mos metu bus rodoma brolių 
Motuzų pagamintas filmas apie 
bolševikų žudymus Lietuvoje. 
New Yorko liet, vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. Mykolo 
Liuberskio, sudainuos keletą 
partizanų dainų. Maldą už ken
čiančiuosius ir mirusius mūsų 
tautiečius atkalbės prel. J. 
Balkūnas. Programoje nebus 
nė vieno komercinio skelbimo. 
J. Stuko radijo klausytojai ir 
bičiuliai suaukojo net 700 dol. 
televizijos programos išlaiky
mui padengti.

Šias lietuviškas TV progra- 
mas seka ir jomis domisi ne 
tik tūkstančiai lietuvių New 
Jersey, New Yorko ir Connec- 
tieut valstybėse, bet taip pat 
ir daugelis amerikiečių.

Finis Semestri
vakarą rengia Liet. Stud. Są
jungos Bostono skyrius birže
lio 9 d. 6:30 v. v. Strand Hali 
salėje So. Bostone (Broadway, 
šalia Lietuvių Piliečių Klubo). 
Programoje puiki vakarienė, 
šokiai, kupletai bei kitos stu
dentiškos įvairenybės, šokiam 
gros “4 studentų” orkestras. 
Per vakarienę ir per pertrau
kas svečius linksmins Hi-Fi plo

kštelių muzika. "Įėjimas vienam 
asmeniui 2.50 dol. Atvykę iš 
toliau, registruojasi prie įėji
mo, jiems bus parūpinta nak
vynė.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
po bendrų mišių šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje, bus akade
mikų išvyka į pajūrį. Kviečia
mi visi rytinio pakraščio stu
dentai!

Gegužės 26 d., šeštadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje 
įvyko Alekso Mrozinsko piano 
studijos mokinių koncertas, 
kurio programoje dalyvavo 16 
asmenų. Pirmon dalin buvo 
sutelkti jaunučiai, dar nese
niai pradėję mokytis skambinti 
pianinu. Antrąją dalį išpildė 
jau gerai pažengusi ir išsilavi
nusi grupė.

Pirmoje dalyje skambino: 
Jūratė Klimavičiūtė, Birutė

Vilija

Į Torontą, 
kur birželio 3 šventino 
kėlimo parapijos naujus pasta
tus, iš New Yorko buvo nuvy
kę T. V. Gidžiūnas, vienuoly
no viršininkas, T. B. Bagdonas 
ir broliai Viktoras ir Didachas.

New Jersey Veteranų Tarybos 
direktorius pulk. Salvatore 
Bontempo, Vėliavos dienos 
minėjimo proga pakvietė Ame
rikos lietuvių veteranų orga
nizaciją Nevvarke, N. J., daly
vauti specialioje televizijos 
programoje birželio 11 d., pir
madienį lygiai 12 v. dieną iš 
WATV (13 kanalo). Tarp kitko 
programos dalyviai papasakos 
ir įrodys žiūrovams, kaip ir ko
kiais būdais Amerikos lietuviai 
yra praturtinę amerikiečių 
kultūrinį palikimą ir gyveni
mo eigą. Meninę programos 
dalį išpildyti pakviesta Liet, 
op. solistė Vincė Jonuškaitė. 
Programos turiniu rūpinasi ra
dijo direktorius Jokūbas Stu- 
kas. Jam talkininkauja 
veteranų komandierius 
nas Ponelis ir veteranų 
rų skyriaus pirmininkė 
Mehler.

teikiant reikalingą me- tojos.
M. Norbutas, didis labdarys, 

serga.
Lietuvos vyčių 18 kp. ren

gia šokius birželio 9 d. Parem
kime jaunimą, nes tai mūsų 
tautos ateitis.Vyčiai taip pat 
kviečia rašytis į jų garbingą 
organizaciją.

A. Dubauskas minėjo savo 
gimtadienį. Jį pagerbė žentai, 
dukterys, sūnai, žmona, gimi
nės ir draugai.

Lietuvių katalikų klubo pik
nikas rengiamas birželio 24 d.

šv. Vincento draugijos iš 
Brightono nariai dalyvavo už
prašytose mišiose už gyvuo
sius ir mirusiuosius narius.

J. Romanas nemokamai už
pildo visus blankus tiems, 
kurie nori sudaryti tremtiniam

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonu JAmaica 6-7272

Kreiptis: A. Raudzus. 328 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. (2-as aukštas).

William J. Drake 
Dragūnas

"Rūtos" ansamblio grupė, 
vadovaujama muz. Algirdo Ka- 
čanausko, birželio 9 d. 6 v. v. 
Pears Hali, Washington, D. C., 
dainuos Pabaltijo Komiteto 
ruošiamame išvežimų minėji
me.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
trijų kambarių ir virtuvės. An
trame aukšte, 1640 St. Mąrks 
Avė., Brooklyn 33, N. Y.

Informacijų kreiptis tel.: 
HY 8-0105.

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas be baldų. Yra virtuvė, 
vonia ir t. t. Kreiptis: 339 Wil- 
son Avė., Brooklyn 21, N. Y.

garantijas ir atsivežti juos į 
Ameriką.

Bažnyčios remonto darbams 
aukojo: E. Lužeckienė — 60 
dol., A. Ambrozaitienė — 25, 
A. Laukaitis — 10, J. Survila 
—8, H. O’Seary — 7. Po 5 dol. 
aukojo: P. Kadaitis, M. Kar
bauskas, Sangavičiai, S. Kle
vas, M. Girdvainis, J. Malinau
skas, Ch. Smitas, J. Dainis, A. 
Potembergas; B. Dvoreckienė 
—2 dol.

Jurgis Dainis susituokė su 
Jeane Fedele birželio 2 d. šv. 
Juozapo bažnyčioje.

LRKS kuopa pikniko skelbi
mą įsidėjo “Keleivyje”, kur 
kitame puslapyje išjuokiami 
katalikai ir bažnyčia. Žinokim. 
su kuo draugaujame, ką skai
tome ir būkim išmintingesni 
negu prieš 50. kai buvome 
“grinoriai”, bemoksliai ir vis
ką skaitėme.

Mirė: P. Rimšienė. L. Bui- 
nys, A. Burbulis. J. Turaus
kas. Palaidoti iš N. Pr. P. Ma
rijos lietuvių parapijos bažny
čios. Karšt, patr.

mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 Šeimų kampinis, Cy- 
press Hill -3šeimų po 6 kamba
rius, Cypres Hill - kampinis 5 
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 Te’ 
VI 8-2239

Stephen B rėdės Jr<
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė.
Brooklyn 8, N. N. 

Tel. APplecat* 7-7083

PARDUODAMAS
(dėl ligos) gerai respektuoja
mas biznis su nauju namu 
(Self Service Laundry—Laun- 
dromat). Kaina $22.000: 12.- 
000 grynais ir kiti morgičiais.

1047 MagnoliaAve. 
Elizabeth, N. J.

V. Mikalauską,
New Yorko skautų Tauro tun
to adjutantą, ištiko skaudi ne
laimė — mirė jo motina, gy
venusi Chicagoje. New Yorko 
skautai mielam idėjos broliui 
reiškia gilią užuojautą.

Skautai vyčiai 
gegužės 30 d. turėjo nuotai
kingą išvyką į Pelham Bay par-

viai dalyvavo Juozas Audėnas, 
Stasys Gudas, dr. V. Paproc- 
kas, siuvėjų kontraktorius Ma
tulis, Jonas Valaitis, Vytautas 
Zelenkevičius ir kiti.

Po diskusijų J. Ginkus pa
kvietė A. Simutį, kuris nušvie
tė Amerikos Lietuvių Preky
bos Rūmų veiklą praeityje, pa
žymėdamas, kad organizacijos 
sumanytoju ir pradininku bu
vo dabartinis Lietuvos minis
teris Washingtone P. žadeikis. 
Nors kai kuriuose miestuose 
seniau aktyvių prekybos rūmų 
veikimas yra kiek susilpnėjęs, 
bet veikimui dirva ir dabar 
plati, ypatingai turint prieš 
akis iš bolševikų išsivadavu
sios Lietuvos ekonominį atsta
tymą. Jis taip pat papasakojo 
apie ruošiamą naują P. L. Ži
nyno laidą ir prašė visuome
nės ir biznierių bendradarbia
vimo, 
džiagą.

Albinas Trečiokas papasako
jo apie New Jersey Lietuvių 
Prekybos Rūmų veiklą ir da
bartines pastangas bei darbus 
populiarinant Lietuvos bylą.

Po susirinkimo nariai ir 
svečiai buvo pakviesti užkan
džių, kuriuos suorganizavo ir 
skoningai paruošė ponios. Mit- 
chell, Diržienė, Simutienė ir 
Klasčiutė. Rep.

Birželio 9 d. 8 v. y. šv. Pet
ro parapijos salėje po bažny
čia TT. Marijonų vienuolyno 
rėmėjai rengia viešą Whist 
Party. Gautasis pelnas skiria
mas Tl'. Marijonų vedamos ko
legijos palaikymui.

Kun. Pr. Virmauskio įubilėjus
" Kun. Pranciškaus Virmaus

kio pagerbimas jo 40 m. ku
nigystės sukakties proga įvyks 
birželio 10 d. Tą dieną mišias 
10 vai. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje laikys pats jubilia
tas, o mišių metu pamokslą 
pasakys kun. J. Vaitekūnas. 
Giedos parapijos choras ir 
sol. St. Liepas.

6 v- p. p. įvyks parapiečių 
rengiamas banketas Blin- 
strub’s Village patalpoje. Va
karienės metu dainuos -parapi
jos choras, sol. Barauskas ir 
visi dalyviai galės pasigrožėti 
klubo vakaro programa. Šiai 
vakarienei bilietus galima gau
ti klebonijoje, Lithuanian For- 
niture Co. krautuvėje ir Pet- 
chell batų krautuvėje.

Gegužės 20 d. Baltic Free- svečių išklausė su dideliu su- 
dom House patalpose įvyko sidomėjimu. Po paskaitų vyko 
New Yorke Lietuvių Prekybos gyvos diskusijos, kurios akty- 
Rūmų visuotinas narių susirin
kimas, kuriame įdomius ir 
vertingus pranešimus padarė 
SLA sekretorius dr. Matas J. 
Vinikas ir Neries Internatio
nal Trade Co. direktorius dr. 
K. J. Valiūnas. Pirmasis pasa
kojo apie Amerikos 
ekonominę pagalbą 
po Pirmojo pas. karo 
vių pastangas gauti 
vyriausybės paramą, 
mas prelegentas 
kad ir dabar, atgavus 
vai nepriklausomybę, 
organizacijos, kaip Lietuvių 
Prekybos Rūmai, galėtų būti 
labai svarbiu veiksniu gauti 
Lietuvai paramą iš Amerikos 
valdžios.

Dr. K. J. Valiūnas papasa
kojo apie šių dienų tarptauti
nės prekybos aktualijas, sovie
tų planus ir pastangas tarptau
tinės prekybos srityje ir atei
ties galimumus. Abiejų prele
gentų pranešimus per 50 susi
rinkime dalyvavusių narių bei

birželio 16—17 <L<L, sudaro 
ekskursiją, kad kelionė būtų

■ pigesnė. Norintieji pigiau nu
vykti ir gauti pigesnę nakvy
nę, turi registruotis šiose vie
tose: J. Ginkaus saldainių 
krautuvėje (495 Grand St., 
Brooklyn, tel EV 4-9293) J. Ja- 
kubaičio parduotuvėje) 331 
Union Ave., Brooklyn, tel. EV 
7-2089), Vienybės redakcijoje turėsime pasikalbėjimų 
(412 Bedford Avė., Brooklyn, 
tel. EV 4-0862) ir Piliečių 
Klube (280 Union Avė., Broo
klyn, teL EV 4-9672). Ten ga
lima gauti ir informacijas vi
sais kitais sąskrydžio reikalais 
ir įsigyti banketo bilietus.

Stasys Butkus, 
ilgametis Kario redaktorius, 
pabaigė savo atsiminimus iš 
Pirmojo didžiojo karo ir Lietu
vos nepriklausomybės pra
džios, pavadinęs juos “Vyrai 
Gedimino kalne” Rankraštis 
turi 250 psl.

Regina Vencaitė, 
baigdama gailestingų seserų 
mokyklą Brooklyne, sutvarkė 

savo laidos “metų knygą” ir 
nupiešė daug paveikslų.

Lituanus,
Liet. Studentų Sąjungos lei
džiamo biuletenio anglų kalba, 
naujas 7 (šių metų 2 numeris) 
šią savaitę išeina iš spaudos. 
Jame rašo: dr. V. Viliamas, St 
Lozoraitis jr., prof. Žymantas, 
P. Jurkus ir kiti. Numeris iliu
struotas lietuviu grafikų kūri
niais.

A. Mrozinsko piano studijos koncertas
Skeivytė, Birutė Sodaitytė, 
Saulius Mrozinskas, Regina 
Kulytė, Giedris Klivečka, Da
lia Skeivytė.

Antroje dalyje: Vida Lušytė, 
Judita Audėnaitė, Irena Vak- 
selytė, Irena Stankūnaitė, An
gelė Vištartaitė, Daiva 
naitė.

Juditos Audėnaitės, 
Stankūnaitės ir Daivos 
naitės skambinimas buvo paly
dėtas studijos vedėjo A. Mro
zinsko antruoju pianinu.

Programą sudarė: Grieg, 
Rossini, Beethoven, Lecuona, 
de Falla, Borodine, Liszt, Cho- 
pin, Addinsel, Rachmaninoff, 
Rubenstein kūriniai. Pats 
koncertas pradėtas liaudies 
dainų fantazija.

Pradedant antrąją dalį, kal
bėjo kleb. kun. N. Pakalnis ir 
J. Ginkus, kurie pasidžiaugė 
jaunimu ir pačia studija. Ir 
reikia džiaugtis, kad tėvai su
daro galimybes jaunimui mok- 
slintis, lavintis, ugdyti savo 
sugebėjimus. Yra šeimų, ku
rios net po du vaikus leidžia 
į studiją. Džiaugtis reikia ir 
pačiu koncertu, kur puikiai pa
gal savo metus ir sugebėjimus 
pasirodė jaunimas, teikdamas 
gražių vilčių ateičiai.

Pabaigoje studijos vedėjui 
A. Mrozinskui įteikta dovanu, 
padėkos žodelį tarė J. Audė
nas, kurio dvi dukterys lanko 
studiją.

Po programos vyko šokiai, 
kuriems grojo Romo Butrimo 
orkestras.
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