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Kasdien duodam poMeną pašto ženklą
Taip prezidentas vertino kiekvieno įnašą užsienio pagalbai

Prezidentas Eisenhoweris ge
gužės 6 respublikonu tautinio 
komiteto vakarienėje prašė pa
remti jo įstatymų projektus — 
karinei organizacijai modernin-

KAS APSAUGĄ
SABOTUOJA?

Priminė Eisenhoweris, kad 
iš tų užsienio ūkinei pagalbai 
skirtų pinigų 80 proc. liks pa
čiame krašte ir duos darbo šim
tam tūkstančių darbininkų, ga
minant užsieniui skirtus produk
tus. Vadinasi, iš vieno dolerio 
liks krašte 80 centų.

Karinė ir ūkinė pagalba drau-

Amerikoje gegužės 6 buvo 
apsaugos nuo oro puolimų pra
timai. Visi gyventojai iš gat
vių turėjo dingti slėptuvėse-. N. 
Y. buvo suimti 7 vyrai ir 
2 moterys, kurie atsisakė klau
syti pareigūnų ir eiti į slėptuves. 
Jie buvo nugabenti į teismą, ir 
teisėjas prikirpo jiem po 30 die
nų kalėjimo, paskui nuo baus
mės atleido. Tuo atleidimu rodės 
nubaustieji nepatenkinti Jie bu
vo pasiryžę sėdėti kalėjime....

Jie pasisakė esą nariai sąjun
gos. kuri kovoja prieš atomi
nius ginklus. Trys iš jų per pas
kutinius trejus metus už pana
šius dalykus buvo 3 kartus nu
teisti. Tarp jų buvo Miss Doro- 
thy Day. 60 m. "The Catholic

PRIEšLėKTUVINėS apsaugos pratimų metu VVashingtone prez.
D. Eisenhoweris eina j slėptuvę.

ti, užsienio ūkinei pagalbai ir 
užsienio prekybai. Toje kalbo
je davė Įdomių informacijų apie 
tą užsienio pagalbą ir prekybą.

Amerika negali būti izoliuo
ta — kalbėjo prezidentas. —- 
Bendras interesas vertė Ameri
ką sudaryti tarpusavio pagalbos 
sutartis su 42 valstybėm. Kari
nei atsvarai prieš komunistinį ge kiekvieną Amerikos gyven- 
imperializmą yra išleista laisvo
jo pasaulio 140 milijardų dol. 
Iš 120 milijardų, yra pakalusios 
kitos valstybės. Amerika joms 
yra pridėjusi 20 milijardų.

Komunistai, sutikę pasiprieši
nimą karinei grėsmei, pakeitė 
taktiką ir labiausiai veržiasi lai
mėti įtaką laisvajame pasauly
je ūkinėm ir politinėm priemo
nėm. Jie yra sudarę dešimt šu- Amerikos prekyba, 
tarčių, kuriom pasižada duoti 
paskolų patogiom sąlygom 2 
milijardus dol.

Amerikos vyriausybė, eidama 
su ūkine pagalba užsieniui, yra 
numačius programoje 3,900,000. 
000 dol. Prašo, kad Kongresas 
ją patvirtintų

fbįą apsunkins tiek, kad kiek
vienas turės išleisti kas-dien vie
ną užsieninio oro pašto ženklą 
(15 cn.)

"Aš skelbiu jum karą taikin
game prekybos lauke”, — tuos 
nesenus Chruščiovo žodžius Ei- 
senhovveris priminė susirinku
siem respublikonam ir davė 
konkrečius skaičius, kokia yra

Amerika yra didžiausias pa
saulyje gamintojas. — kalbėjo 
prezidentas. — M.es esam taip 
pat didžiausia pasaulio rinka. 
Vadovaujamoji pasaulio preky
boje rolė priklauso mum.

Pernai laisvasis pasaulis eks
portavo už 100 milijardu 
riu; viena Amerika už 20

dole- 
mili-

LcNDONE kilus susisiekimo streikui, .darbininkai verčiami eiti 
i darbš. Vienas protesto ženklan eina tik su apatinukais.

BENDRAVIMAS SU ŽIŪKAIS
KO MASKVA NORI IŠ AMERI- 
BENDRADARB1 AVIMO" DĖ

Buvo pranešta, kaip balandžio 
23 susitiko Amerikos ir Sovietų 
antrojo karo veteranai. Sovietų 
radijas išgarsino, kad tai buvo 
Amerikos ir Sovietų visuome
nės draugiškumo manifestacija.

Žinom, kad iš amerikiečių ten 
buvo tas Chicagos autobusų šo
feris. nuo kurio žygio atsiribo
jo amerikiečių veteranų sąjun
ga. Dabar paaiškėjo taip pat. kas 
buvo tas. kuris vadovavo tiem 
penkiem sovietiniam vetera
nam.

KAI ĮPIRŠTO "KULTŪRINIO 
MASKUOJA D. LAWRENCE

ją Kviiko. Esą Amerikoj pasa
kojama. kad Kvitko sovietų su
imtas drauge su kitais žydų ra
šytojais ir sušaudytas. Polevoi 
paneigė. Jam esą lengva paneig
ti. nes gerai tai žino: jis gyvena 
viename name su Kvitko. Prieš 
išvykdamas i Ameriką jis matę
sis su Kvitko. ir tas prašęs per
duoti geriausius sveikinimus jo 
draugam Amerikoje. Amerikie
čiai žydai buvo nuraminti. Jam 
išvykus Amerikoje betgi buvo 
gautas per Lenkijos žydus ko-

VVorker” leidėja. Ammon Hen- 
nacy. 65 metų, redaktoriaus pa
dėjėjas, ir Miss Deane Mowrer. 
51 metų, to laikraščio rašytoja. 
Kiti buvo kvakeriai.

PASITIKĖJIMAS DULLES UŽSIENIUOSE PAKILO
Nato' betgi ieškojo nuolaidu, kad su Maskva susitiktij

J mėnulį iškeliauti
nepavyko

Nato 15 ministerių konferen
cijoje gegužės 6 valst. sekr. J. - 
F. Dulles susilaukė daugiau su
pratimo ir pritarimo nei Pary
žiuj? gruožio mėn.

Nė vienas ministeris nesiūlėSovietu mėginimas pereitą 
penktadieni paleisti raketą į. skubintis su viršūnių konferen- 
mėnuli nepavyko. Sprogo pats cija. Visi sutarė, kad' ji turi bū- 
pirmasis raketos aukštas. Chruš- ti rūpestingai paruošta. Diplo- 
čiovas įsakęs rengti kitą rakė- matų pasitarimai Maskvoje su 
tą kaip galima greičiau. Tokias už. reik. min. Gromyko turi bū- 
žinias skelbis italu spaudos a- ti toliau tęsiami.
gentūra, remdamasi informaci---------------------------------------- —------
ja iš komunistiniu kraštų. DIPLOMATAI IR ŠNIPAI

Berlyne aerodrome suimtas 
sovietų šnipas. Jis turėjo falsi
fikuotą pasą ir karinio pobūdžio 
pastatų foto nuotraukų. Su juo 
suimtas ir vienas jo bendrinin
kas vokiečių policininkas

Bonnoje buvo taip pat suim
tas ir išvežtas į Daniją jos dip
lomatas Blechinberg. Jis kaltina
mas talkinęs sovietiniam šni
pam. Nuo 1956 jis buvo Danijos 
atstovybės Bonnoje prekybos 
skyriaus vedėjas. Ankščiau jis 
veikė Washingtone.
PRANCŪZIJOJ DAUGIAU VIL

ČIŲ
Prancūzijoje Renė Plevenas, 

prezidento prašomas, toliau mė
gina sudarinėti vyriausybę. Jam 
pasisekė prikalbinti socialistus, 
kad jie paremtų vyriausybę, nors 
joje dalyvauti ir atsisako. To
kiu atveju gali dalyvauti vy
riausybėje radikalai ir MRP są
jūdis. Plevenas rengia progra
mą, kurioje svarbiausi du rei
kalai — Alžiras ir ūkinis smuki
mas. 6

Prieš Titą Chruščiovas, su Mao 
Tsetcngu drauge

?.Ixskvos “Pravda" gegužės 
6 pakartojo komunistinės Kini
jos kaltinimus Jugoslavijos ko
munistu partijai. Tito režimą va
dina "Amerikos imperialistų į- 
rankiu” Laikoma, kad tas at
naujintas ?»Iaskvos puolimas yra 
pats aštriausis nuo 1948, kada 
Molotovas visai buvo santykius 
su Titu nutraukęs. Dėmesio ver
ta. kad dabar prieš Titą išėjo 
drauge Chruščiovas su Mao Tse-
tungu.

INDONEZIJOJE STIPRĖJA ORO 
KARAS

Sumatros sukilėliai prieš In
donezijos vyriausybę su komu
nistais buvo beveik nugalėti. Jie 
atsigavo ir ėmėsi puolimų, kai 
įsigijo lėktuvus. Lėktuvai su
bombardavo keletą laivų su naf
ta, suparaližavo naftos gamyba, 
grasina pačiai vyriausybės sos
tinei Jakartai. Vyriausybei ky
la pavojus netekti eksporto, be 
kurio vyriausybė neteks ir pi
nigo. Pati Indonezijos vyriausy
bė lig šiol teturėjo 12 lėktuvų, 
senų, propelerinių

Gegužės 6 vyriausybės pirmi
ninkas pasiskelbė, kad jau gau
ti sovietiniu migti transportai.

• Prancūzijos naują vyriau
sybę Plevenas žada pristatyti 
parlamentui ši pentadienį.

davė 
mili-

Anglijoje taip pat pasikeitė
Anglijoje viešosios opinijos 

spaudimas vyriausybei dėl viršū
nių konferencijos sumažėjo. Su
stiprėjo nepasitikėjimas Sovietų 
Sąjungos noru baigti įtampą. 
Sustiprėjo pritarimas Amerikos 
politikai ir pasitikėjimas valst. 
$ekr. Dulles.

kaip apie Vokietiją).
4 Nors. Sovietai pakartotinai 

atsisakė, konfeftoaciįa ir dabar 
kviečia Sovietus dalyvauti nu
siginklavimo technikinių klau
simu svarstyme.

5. Pabrėžia reikalą Vakaram 
bendradarbiauti ūkinėje srity
je.

jardų. Pasaulio prekyba 
darbo mažiausia bent 4.5 
jonų amerikiečių.

Amerikos importas pernai 
siekė 13 milijardų....

Prezidentas kalbėjo, kad lais
vajam pasauliui reikia sudaryti 
eksporto sąlygas į laisvo pasau
lio kitus kraštus, kad jie nebūtų 
priversti prekiauti su komunis
tais. Dėl to jis nori, kad Kon
gresas pratęstu penkeriem
metam prekybos sutarti, pagrįs- Priėmime 1955 čienas iš ame- 
tą tarpusavio prekybos princi- rikiečių paklausė Polevoj. kaip ir žuliko. juodosios rinkos suk- 
pu. yra su gandais apie žydų rašyto- čiaus būdu piršte piršti komunLs-

munistus patvirtinimas, kad 
Kvitko prieš ketveris metus bu
vo suimtas, kankintas ir nužudy
tas kaip Feffer ir Bergelson. A- 
merikietis žydas komunistas ra- 

............... ... ................. švtojas Fast. kurio knvgos bu- 
mnte. Kote žinias jis oaskel- vcrl-.lamos ,
te ir koki draugiškumą su anie- vietuosc ta(la parašė poįevoj 
nk.eėiais merge, rodo amerikie- laBta teiraudamasis, kodėl jis 
ao buv. komunisto rašytojo taip Amerikoje netiesa kalbėjęs. 
Fasto pasakojimas jo dabar iš- Atsaliymo aišku nebuv0 
leistoje kmgoje.... Dabar tas pats Polevoj vėl

atvyko i Ameriką ieškoti kvailių

Tai buvo Boris Polevoj. So
vietų rašytojų sąjungos pirmi
ninkas. Jis i Ameriką buvo at
vykęs jau 1955 kaip sovietinių 
žurnalistų delegacijos pirmi-

Sovietus tebekvie-
č*a bendradarbiauti

Nato konferencija po trijų 
dienų posėdžių gegužės 7 pa
skelbė komunikatą. Tarp van
deningų žodžių yra tokio turino 
pai eiškimai:

1. Apgailes>auja, «.ad Sovie
tu veto ir kitas elgesys padidi
no įtempimą.

2 Pasisako už viršūnių kon
ferenciją, nors jos nelaiko vie
ninteliu ir geriausiu keliu įtam
pai pašalinti.

3. Jei viršūnių konferencija 
Įvyktų, tarp kitų klausimų, ku
rie buvo sutarti Ženevos kon
ferencijoje, turėtų būti svarsto
mas Vokietijos klausimas (apie 
rytų Europos klausimą komuni
kate nekalbama taip įsakmiai

• Havajuose streikuoja 13. 
000 darbininkų cukraus gamy
boje. Reikalauja pakelti atlygi
nimą 25 cn. valandai.

• Kipro saloje pogrindis pa
grasino nauju dar žiauresniu ka
ru. Gubernatorius išvyko į Ix>n- 
doną informacijų. Turkai po
grindininkai taip pat paskelbė 
nebendradarbiausią su anglais.

• Amerikos šių metų motina 
buvo paskelbta gegužės 6 Mrs. 
May Roper Coker. iš Hartsville. 
S. C. Ji yra htt metų.

• Viceprezidentas Ni zonas 
Peni valstybėje buvo priimtas 
šaltai. Stud. surengė demon
stracijas su šūkiais “Nixonas 
namo" Peru yra viena iš drau- • Amerikos komunistai at-

• Indonezija gegužės 7 pakar- gingiausių valstybių Amerikai, naujino ir sustiprino pastangas 
tolinai ir griežtais žodžiais ap- Daugiausia opozicijos ir kitur Įsibrauti i kitas organizacijas, — 
kaltino Ameriką, kad su jos vy- Nizonas susilaukia iš akademi- pareiškė FBI direktorius J. E. 
riausybės žinia sukilėliam buvo 
parduodami lėktuvai. Departa
mentas tai paneigė
• Chruičiovas pasikalbėjime 

su Belgijos atstovu Maskvoje 
Eisenhoweri lygino su Hitleriu; 
juodu tesi.skirią tik vardu.

Hoovcih. Esą žinomos ar įta
riamos 150 organizacijų, kurio
se yra įsifiltravę komunistai.

• Amerika rengiasi leisti Len
kijoje žurnalą lenkų kalba. Tokį

nių sluoksnių.

• Anglijoje gresia 500.000 ge
ležinkeliečių- streikas. Jie reika
lavo 10 proc. pakelti atlyginimą. 
Reikalavimas buvo t atmestas. 
I/rndono autobusai penkta die- pat kaip Sovietuose. Žurnalo bus
na tebestreikuoja. spausdinama 52.000 egz.

Nežinomojo Kareivio kapo Arlingžono kapt-NORVEGIJOS princese Astrida padeda vainiką 
nese.

|inio "draugiškumo", kaip tai 
daro jau diplomatas Menšikovas 

Pelevoj istoriją dešifravo ne
nuilstamasis D. Laurence (NY- 
IlTi. kaip neseniai jis demaska
vo ir Menšikovą. .Demaskuoda
mas jis ir sako, kad tai yra tra
giški Amerikai pavyzdžiai, kaip 
Sovietai supranta "kultūrini 
bendradarbiavimą" ir ko Sovie-

• tai juo siekia.
Sovietai nori ir toliau — sa

ko Lawrence, — per radiją klai- 
link gyventojus rodydami, kaip 
amerikiečiai priima sovietinio 
komunizmo pažiūras — visa tai 
daro tam, kad sumažintų žmo
nių viltis, jog jie gali kada su
silaukti Jungtinių Valstybių mo
ralinės paramos savo pastango
se nusikratyti despotizmu.

CIIRI’ŠCIOVAS MOKĖ \ASSERJ KAIP PRATl RI ETI

ALŽIRE AUGA NEPASITIKĖ
JIMAS AMERIKA

Alžiro sukilėlių vadai aiškino, 
kad Amerika žodžiais spaudžia 
Prancūziją tartis su Alžini. ta
čiau darbais remia Prancūzijos 
kovą su Alžiru — duoda lėktu
vus. helikopterius, ginklus, pi
nigus.
• Vokietija pažadėjo Egiptui 

pąskdlą 95 milijonus dol.

Pasiimk visą vidurinių rytų 
naftą, išvaryk Vakarų cksploa- 
torius — patarė Chruščiovas 
Maskvoje Egipto diktatoriui 
Nasseriui. Taip rašo Maskvos 
••pramoninės ekonomijos” žur
nalas. Pagal tą žurnalą. Chruš
čiovas taip patarinėjęs toliau:

Žiūrėk. 70'. Vakarų naftos 
atsargų yra arabu kraštuose. 
Iš tos naftos Vakarų kapitalis
tai gauna 1.000', pelno, kuris 
nuteka "išdavikiškiem" Angli
jos ir Amerikos monopolistam. 1. Amerika turi duoii lx’ba-

nonui 170 nūl. dol. nuo liepos svetima kariuomenė pasitrauks, dangoraižis 50 aukštų. Tai bu- 
pradžios per 6 metus; aiškino komunistai, lai bus gali- siąs pasauly didžiausias preky-

2, Amerikos pagalba bus iš mas Korėjos sujungimas net ir binis namas Atsieis 100 mili- 
viso atmesta, jeigu ji nebus pa- balsavimo keliu. Tai buvo ko- jonu
Rankama ir su kokiom sąlygom. munistu atsakymas i Jung. Tau- . _.. . .. i- ’ . . . . ' . .. , • Jung. Tautose devvniosPrieš kelis menesius I.cba- tu komandos atnaujinta reika- ». .. .Afnkns valstybes, kurios nese-

tu technikai padeda Syrijoje ir bos. neskaitant čia karinės. Spau 
Egipte statyti naftos valyklas, da davė suprasti, kad jeigu A- 
Kam jam, Nasseriui, dairytis pa- merika neduos tokiom sąlygom, 
galbos Vakaruose. kaip Lebanonas nori, tai pagal-

------ bos bus ieškoma kitur, neišski
riant ir Sovietų SąjungosJAU IR LEBANONO ULTIMA

TUMAS AMERIKAI 
lebanonas. kuriame vyriausy

bė _^ra viena iš palankiausiu ara- ITVA _ . .
. V,. , ..... . .. .... „ . . • Panama nedave vizų zurna-bu valstybėse Vakaru politikai. Kom. Kimia gegužes 6 apkat- ... . . .; . ...' z. . . • . . .. , listam. kūne loreio lankytisgegužes 6 nutarė paprašyti A- tino Jungtinių Tautų karine ko
mei iką pinigų. Bet tas prašymas mandą Korėjoje, kad ji nori 
yra ultimatiŲno pobūdžio: pratęsti Korėjos okupaciją -

nepasitraukia iš Korėjos. Kai tral stoties suplanuotas statyti

• Amerika Paciiike pradėjo 
numaty«ą atominiu sprogdinimu

KINIJOS KOMUNISTŲ INICIA- programą
TYVA

Panamoje.

• New Yorke prie Grand ( ru

Jeigu arabai patys turėtu naf
tą. tie pelnai tektų jiem.

Nasrprjo artimiausias žygis.
jei jis paklausys Chruščiovo, bu
tų pakurstyti arabus, kad jie
nacionalizuotų naftą, kaip Egip
tas nacionalizavo Sueso kanalą, nono spauda varė kampaniją (avimą sujungti Korėją rinki- . . ... . .. ,
Chruščiovas pasisakė tada padė- prieš Ameriką, kad ji mažai pi- inu būdu Atsakvmas panašus n,a’ 1™^ ,a'° '’ n ’‘‘ 
. • j j i * re dabar savo bloką bendrai litų tš didelės simpatijos era- mgų duoda l^banonui nuo kaip Maskvos dėl Vokietijos su- ..
bam". Taip kaip dabar jau sovia- 1952 davė 38 niH. ūkinės pagal- jungimo



DARBININKAS
u

Vakarų politiką diktuoja baime
Euf0|M»8 pavergtų tauty seimas kaltina ir įspėja

DIENOS VEIDAI

Lester Pearson

Strasbourge, Prancūzijoje, ba
landžio 25 buvo pakeltos devy
nių tautų vėliavos, ir pirminin
kas Dr. V. Masens atidarė Eu
ropos Pavergtų Tautų seimo 
ketvirtą specialią sesiją
Sesijai pirmininkavo pagal Įp

rotį iš eilės atskirų tautų atsto
vai. Pirmajam posėdžiui pir
mininko J. Klesmot (Estija). Bu
vo svarstoma

TARPTAUTINĖ PADĖTIS IR 
PAVERGTOSIOS TAUTOS.

Diskusijose C. Visoianu (Ven
grija) siūlė pavergtų tautų at
stovam kreiptis ne tik į vyriau-, 
sybes, bet ir į visuomenes lais
vame pasauly.

P. Auer (Vengrija) pabrėžė, 
HERBERT HOOVEB. buv^ JAV prezidentas, 83 metų, po ope- kati nadėtis naverriom tautom
racijos New Yorke pareiškė, kad^jam-reikia dar daug darbų at- - — PaaeUS pavergtom tautom
Tikti* - - • . - - dabar vra tragiskesne negu

ILGAME GINČE DĖL LIETUVIV KOLABORANTŲ
Vienybė — Naujienos per eilę 
nr. turėjo ilgą bylą, kuri prasi
dėjo su dr. P. Ancevičiaus 1957 
gruodžio 22 paskaita Chicagoje. 
Ancėvičius kalbėjo apie A. Sme
tonos pabėgimą iš Lietuvos ir 
A. Voldemaro sugrįžimą į bol
ševikų užimtą Lietuvą. Jo kalti
nimai Smetonai susilaukė V. 
Meškausko reagavimo, kuris iš
kėlė kitą Lietuvos'gyvenimo pu
sę — daugelio Lietuvoje liku
sių liaudininkų veikėjų kolia- 
boravimą su bolševikais, ver
čiant Lietuvą sovietine respubli
ka. Autorius tai smerkė. Liaudi
ninkų veikėjai ir eilė kitų (K. 
Kaunas, B. Pąramskas, A. Ku- 
čys, J. Bertašius) Naujienose 
tai pateisino, iškeldami labiau
siai du motyvus: koliaboravo ar 
bent pritarė ne jie vieni, bet ir

4. APIE SVEIKINIMUS PA
LECKIUI

Naujienose kovo 21 J. Berta
šius: “L. Šmulkštys lankė J. 
Paleckį ne prezidentūroj ir ne 
darbo metu, su tikslu išsiaiš
kinti tuometinę būklę. L. V- 
Liaudininkų sveikinimas buvo 
paskelbtas spaudoje tuomet, ka
da prasidėjo oficialūs i. Palec
kio sveikinimai prezidentūro
je”....

Toliau sumini, kad sveikino 
ne tik liaudininkai, bet ir karių 
ir šaulių delegacijos, (pulk. Sa- 
ladžius, adv Skipitis) tautinin
kų seimo pirmininkas inž. K 
Šakenis su vicepirmininkais In- 
drišiūnu ir Gilvydžiu bei sekre
toriais Viliušiu ir Gudavičium. 
O koperatyvų centrų delegaci
joje dalyvavę įvairių politinių į- 
sitikinimų veikėjai, kurių tarpe 
buvo 4 socialdemokratai ir 3 
tautininkai. Iš ju suminį tik da- 

IkAUO DU OVV1ČIU ^AgUllCLlO .* ~ V

(Pozdniakovas intymių draugų bartini Vykdomosios Tarybos 
ciais, tačiau Prancūzijos teis- tarpe dalyvavo jo dukros ant- pirmininką J. Glemžą 

rose, vestuvėse), ir leidosi išren
kamas į Sovietų Sąjungos “par- 

čo pusėm. Abidvi liko skirtingų lamento" antruosius rūmus — 
nusistatymų. Polemikoje betgi Tautybių Tarybą. Bet kulmi- 
išaiškėjo keletas faktų, kurie nacinis punktas šio žmogaus as- 
paryškina ano laikotarpio veikė
jų paveikslus.

SPAUDA

2 APIE MEČJ GEDVILĄ
Naujienose kovo 25 J. Berta

šius: M. Gedvilai ryškiai persi
orientavus į kairę, jis dar prieš 
1934 metus iš V.L S-gos buvo 
pašalintas. Kiek keista, kad tas 
pats M. Gedvilą, apie 1922-24 
metus bemokytojaudamas Pa
langos viduriniojoje mokykloje, 
buvo veiklus skautas ir vadova
vo jauniesiem skautam....”

3. APIE V. KRĖVĖ MICKEVI
ČIŲ

Vienybėje gegužės 2 V. Meš
kauskas: “Tie, kurie dar šian
dien jaučia sentimentą politikui 
Krėvei.... tūrėtų neužmiršti, kad
Krėvė, pasitraukęs ar atstaty
tas iš ministerio pirmininko vie-

kitų grupių žmonės; antra, jie tos, Lietuvą formaliai inkorpo- 
tai darė, norėdami gero Lietu- ravus į .Sovietų Sąjungą, toliau 
vai. Oponentas vėl nurodinėjo palaikė labai glaudžius santy- 
kad gero norėjo ir Prancūzijos kius su sovietų pareigūnais 
veikėjai, koliaboruodami su na- (

anksčiau. Nelaimė. Vakarų užsi- 
nių politika dažiai esti diktuoja
ma baimės. Bijomasi karo, bet 
užmirštama, kad tarptautinis 
bolševizmas siekia ne taikos, bet 
revoliucijos ir karo. Pasisakė 
prieš Rapackio planą, siūlantį 
atitraukti iš Vokietijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos atominius 
genklus. Pasisakė už rytų Euro
pos kraštų neutralizavimą bent 
penkeriem metam.

T. Barev (Bulgarija) apgailes
tavo, kad prisiėmę atsokomybę 
už tarptautinę padėtį per mažai 
kreipia dėmesio į pavergtųjų 
balsą.

J. Starževski (Lenkija): laisvo
jo pasaulio politinis nesiorien- 
tavimas dabar esąs didesnis ne
gu bet kada; už tat pavergtos 
tautos turi dar labiau balsą kel
ti

Ed. Turauskas (Lietuva): Da
bartinis jėgų santykis tarp Ry
tų ir Vakaęų laisvajam pasau
liui sudaro grėsmę. Sovietų nau
dai kalba dar labiau tai. kad jų 
propaganda sugeba labiau mul
kinti laisvąjį pasaulį, jo viešąją 
opiniją. <

Antram posėdžiui pirminin
kavo V. Sidzikauskas (Lietuva). 
Buvo antras programos klausi
mas:

į..?.-
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Komunistų priešai 
atšaukė jam savo 

pasitikėjimų

mas juos nuteisė. .. Polemika ne
davė bendros išvados abiem gin-

meniškoje tragedijoje buvo jau 
čia. Amerikbjet. Kai Kersteno 
komitetas rinko medžiagą Lie
tuvos pavergimui įrodyti, V. 
Kvėvė to komiteto pareigūnams 
bandė Įrodyti....kad jo vyriausy
bė buvusi sudalyta teisėtai, 
ir iki liaudies seimo rinkimų jis 
Lietuvą, gali sakyti, tvarkęs sa
vo valia’ Iš tikro juk nepaslap- 
tis, kad jis be Pozdniakovo įsa
kymo nebūtų pakliuvęs į minis- 
terius pirmininkus... ”

Kanadoje du susirungė: kon
servatorius Diefenbakeris ir li
beralas Pearsonas. Liberalas pra
laimėjo skandalingai; visuome
nė Dicfenbakeriui atidavė 208 
vietas iš 265.

Klausimas, kodėl vieno lėkš
tė pakilo, kito nusviro, ir šian
dien svarstomas. “Our Sunday 
Visitor” įspėjo, kad liberalų 
spauda tekalba, jog Pearsoną 
pražudė jo politika kuo glau
džiausiai sugyventi ir bendra
darbiauti su Jungtinėm Valsty
bėm. Tačiau, sako.
_ ji rūpestingai užtriną bet ko
kias užuominas, kad Pearsoną 
pražudė jo pataikavimas Sovie
tam.

Pearsonas — sako OSV

kad laisvasis pasaulis duo
dasi klaidinamas sovietinių ne
va taikos šūkių. Bet kuriose de
rybos su Sovietais Vakarai tu
rėtų reikalauti iš Sovietų pagerb 
ti tautų apsisprendimo Jeisę.

V. Banaitis (Lietuva) prime
na Baltijos tautų likimą: jei lais
vasis pasaulis savo laiku pasi
mokyti iš Baltijos, tautų įvykių, 
tai būtų turėjęs bent iš 1948
(Čekoslovakijos pavergimo) ir 
iš 1956 (Vengrijos bei Lenkijos . 
sukilimų) padaryti sau išvadas.

Trečias programos klausimas 
buvo:

SOVIETŲ KOLONIALIZMAS
Referavo V. Sidzikauskas. Do

kumentais ir skaičiais vaizdavo, 
kaip nuo pirmojo karo pabaigos 
augo sovietinio tipo kontinen- 
talims kolonializmas, šiandien 
Sovietų kolonialinė imperija tiek 
išsiplėtus, kad virto grėsme Va
karų pasaulio saugumui. Vaizda
vo, kaip sovietinis kolonializmas 
ūkiškai išnaudoja užgrobtus 
kraštus. Priminė ir paties Chruš
čiovo pareiškimą pasikalbėįime 
su anglų parlamento nariu dar- 
biečiu Harold Wilson. Chruščio
vo žodžiai: "Aš nesuprantu — 
kam reiktų užimti svetimą kraš
tą, jei iš jo vėliau neturėtum 
naudos".... Pavyzdžiais rodė, 
kaip sovietinis* režimas nesuge
bėjo darbo žmonėm sudaryti 
žmoniškų darbo ir gyvenimo 
sąlygų; pavergtų tautų naikina 
meno paminklus, klastoja isto
riją, švietimui primeta komunis
tinę pasaulėžiūrą. Sovietinis ko
lonializmas vykdo ne tik ūkinę 
eksploataciją, bet vykdo ir ru
sinimą bei komunistinimą.

Po diskusių šiuo klausimu 
buvo priimta plati dekliaracija, . 
atremta į pranešimo davinius ir 
sugestijas.

Ketvirtas programos klausi
mas buvo

ŽMOGAUS TEISIŲ CHARTA 
IR PAVERGTIEJI

Referavo S. Korbonski (Lenki
ja). Pranešėjas siūlė kreiptis į 
pasaulio vyriausybes, kad jos 
spaustų tuos komunistinius kraš
tus, kurie laužo tarptautines

(nukelta į 3 pusi.)

NETIKSLUS APRAŠYMAS

Neseniai išleistam ‘Pasaulio 
Lietuvių Žinyne” teko pastebė
ta kai kurių netikslumų apie 
Norwood, Mass. katalikiškas or
ganizacijas. Pavyzdžiui, rašoma, 
kad ALRK Federacijos 10-to 
skyriaus ir šv. Jurgio pašalpi
nės draugijos būstinėj esančios vienas iš tų aukštųjų vadų, ku- 
24 Congress St., Walpole, Mass. - rie suko tarptautinę, politiką i - _ 

raudonosios Kinijos pripažini
mą, to pripažinimo atšaukimą 
Formozoje Chiang Kai-shekui 
ir visokios antikomunistinės re
zistencijos sustabdymą visoj A- 
zijoje.

Kitas kaltinimas Pearscnui — 
tai jo neišaiškinta rolė Kanados 
atstovo Egipte E.H. Normano 
byloje. Pernai atstovas savo arti
mus santykius su komunistais 
baigė savižudybe. Informacijo
se apie Normano esą medžiagos, 
nepalankios Pearsonui. Pearso
nas labai jaudinosi, kai Ameri
ka tos medžiagos dalelę paskel
bė. Pearsono poziciją visuome
nės akyse mėgino sustiprinti jo 
ložės draugai, išrūpindami jam 
1957 Nobelio taikos premiją. 
Bet retas kas nematė, jog tie 
jo nuopelnai taikai labai mizer- 
mi. Tai galėjo tik sukelti jam 

IR DĖL RADIJO nepalankius įtarimus.
VALANDĖLIŲ

Ką tai reikštų ir kodėl tas rašė- 
jas jas nukėlė į Walpolę? Aš to
se organizacijose esu nuo pat 
jų įsikūrimo ir galiu pasakyti, 
kad jos abi yra Norwoode, o ne 
Walpolėj. Net joks tų organi
zacijų valdybos narys ten ne
gyvena. Kodėl rašytojas jas 
ten nukėlė, taip ir neaišku. Gal 
dėl to, kad vienas kitas tų or
ganizacijų vadovaujantis asmuo 
yra rašytojui nepriimtinas if no
rėjo juos knygos puslapiuose pa
likti netiksliais. Geriau visai ne- 
raštyti nieko, nei rašyti klaidin
gai.

EUROPOS, INTEGRACIJA IR 
EUROPOS TARYBOS POLITI
KA.

F. Nagy (Tarpt, ūkininkų Uni- 
yos atstovas): jei- Sovietai ir to
liau laikys pavergę eilę kraštų, 
tarptautinė padėtisi dar labiau 
blogės. Deja, laisvasis pasaulis 
nemoka išnaudoti progų savo 
veiklai — kol turėjo atominių 
ginklų .persvarą savo naudai, 
kai mirė Stalinas. Vengrijoje, 
Lenkijoje buvo sukilimai ir pan.

V. Veniamin (Rumunija): Eu
ropos Taryba turėtų daugiau su
sidomėti pavergtom tautom.

A Prochaska (Krikšč. Demo
kratų Unija) įspėja apie komu
nizmo tebetęsiamą veržlumą; 
jis ir toliau vykdo ofenzyvą lais
vame pasauly.

R. Liepinš (Latvija) skyrė lais
viesiem Vakaram įsipėjimą. kad 
Sovietai skaitosi tik su jėga.

K.R. Pusta (Estija) apgaili,

V.J .Kudirka,

ALRK Federacijos 10-to sky
riaus pirmininkas ir šv. Jurgio 
pašalpinės draugijos buvęs pir
mininkas.

- “Darbininko” 33 Nr. gegužės 
mėn. 2 d. buvo aprašyta viso 
pasaulio lietuvių radijo valan- Ouebecko

Rinkimuose nulėmė Ouebec- 
provincijos prancūzu katalikų 
nusisukimas nuo Pearsono Net

min. pirmininkas 
dos. Tarp jų buvo pažymėta Maurice Duplessis, pats būda- 
Waterburyje veikianti tik vie- mas liberalas, nusiskuko nuo 
na radijo valanda. Turiu gar- Pearsono. O visa provincija, 
bės atitaisyti tą reportažą, ka- anksčiau konservatoriam davu- 
dangi Waterburyje kalbu per ra- s* atstovus, dabar jų davė 
diją jau 10 metų, o antri metai 
kaip vedu antrąją Waterbury 
lietuvių radijo valandą penkta- 
dienais 7:15 8 vai. vak. ši
klaida pasitaikė ir “Lietuvių ži
nyno” vienoje vietoje apie Wa- 
terbury. Vienoj vietoj Waterbu- 
rio žiniose ji buvo, o kitoje pa
minėta tik Colney vedama va
landa. Taip, penktadieniais ne 
tik CIevelande yra lietuvių radi- 

\Va-

Naujienose kovo 29 J. Kamin
skas ir K. Bielinis pranešė, kad 
tie socialdemokratų veikėjai 
sveikino J. Paleckį ne partijos 
vardu bei pavedimu, o pas Pa
leckį nei “LSDP vadovybė, nei 
kas iš partijos atsakomingų žmo
nių ir pas nieką iš Paleckio vy
riausybės nesilankė ir jų nesvei
kino”.

31/4% •.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP< ex.t ra 1

An<l Profit More — Kiųlit Now!

S

• Chruščiovas partijos prezi
diume turįs iš penkiolikos na
rių 10 tvirtų ir patikimų savo 
šalininkų.

P.LB seimo organiz. komiteto pranešimas
Reprezentacinė lietuvių meni

ninkų darbų paroda seimo pro-

jo valanda. Jų yra dvi: 
terbury ir CIevelande.

Su aukšta pagarba
Jonas Adomaitis 

27 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

at-

1 APIE JUSTĄ PALECKĮ
Naujienose kovo 24 Jonas 

Bertašius rašė: “.... pradžioje 
niekam nebuvo aišku, kad J. 
Paleckis yra besąlyginiai užsi
angažavęs sovietam. Visuome
nė pažino jį ne tik kaip liaudi
ninką. bet taipgi kaip gerą žur
nalistą. buvusį savanorį ... Ra
šinėjo ne tik Lietuvos Žiniom, 
bet ir Lietuvos Aidui. Trimitui 
ir kitiem laikraščiam. .. Pirmu
tinis suabejojimas dėl J. Palec
kio pas liaudininkus kilo tik 
tuomet, kuomet jis. be centro 
komiteto žinios. 1939 mot. spa
lių 12 dieną nuvyko į Soviėtų 
atstovybę padėkoti už grąžintą., ga įvyks garsiojo Riverside mu- 
Vilnių. Iki Sovietų okupacijos 
jis komunistu nebuvo”.

Naujienose gegužės 1 J. Ja- 
šinkas priminė, kad 1932 ar 
1933 J. Paleckis vienų vienas bu
vo įsileistas į Sovietų Sąjungą, 
taigi jau tada jiem buvo patiki
mas.

ziejaus patalpose. New Yorke. 
Bus išsitatyta apie 100 kūrinių. 
Parodos atidarymas įvyks rug
sėjo 29 ir tęsis dvi savaites.

Meno parodos atidary mo pro
ga Riverside muziejaus patalpo- 
si Įvyks ir lietuviškos kameri
nės muzikos koncertas. Bus

Latest Dividend Declated at the 
Increased 

Rate of

QUARTERLY
e litre

i i|_H SAVINOS BANK
Ineorporsted 1SHO

2 CONVĖNIEN’T OFF1CES:
1 Tiro;«>i.vi«y ut Redford Avenue

I Kištam Fark-ivay at Nostrand Avenue ■

I— I

likti K.B Banaičio, J. Gruodžio 
ir kitų mūsų kompaozitorių vei
kalai Programa atliks M Sau
lius (violončelė). Iz. Vasyliūnas 
(smuikas) ir J. Rajauskaitė (pia
no).

Seimui ruošiama visa eilė ak
tualių pranešimų, kuriuose bus 
nušviesta okupuotos Lietuvos ir 
išeivijoj esančios lietuvių tau
tos dalies būklė. Tarp kitų pra
nešimus ruošia: V. Meilus. St. 
Earzdukas. J Kajcckas. T. V 
Gidžiūnas. J. Audėnas. Praneši
mai, kurių santraukos bus pa
tiektos ir diskutuojamos seime, 
sudarys sutelktinį veikalą, ku
ris vėliau bus paskelbtas atski
ru leidiniu.

Iškilmingas seimo posėdis į- 
vyks šeštadieni, rugsėjo 30 d. 
3 vai po pietą Linksmavakaris 
bus — tos dienos vakare; iškil
mingos pamaldos įvy ks rugsėjo 
31 d. sekmadienį. 10 vai. 30 
min šv. Patriko bažnyčioje; 
banketas -tos dienos 6 vv.

Seimo ženklelių jau pagamin
ta 10.000 ir išsiuntinėta apylin- 

. kėms platinti. Ženkleliai pamo
dami po vieną dol. Gautas pel
nas padengs žymią dali seimo 
išlaidu.

Informacijos Komisija

“Tai buvo — sako “Humas 
Events" (VVashington) — pavy
kusio antikomunistinio sukili
mo vaisius”.

Diefenbakeris laimėjo sau 
"naujųjų kanadiečių" ir antiko- 
munistų balsus. Jis laikosi daug 
griežtesnės linijos viršūnių kon
ferencijos reikalu, nei Pearso
nas. Kai Pearsonas siūlė atsi
sakyti nuo atominių ginklų ir 
talkino Chruščiovui propagan
doje dėl viršūnių konferencijos. 
Diefenbakeris įspėjo apie pavo
jų. jei būtų išduotos pavergto
sios tautos.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranerti, tai asmeniškai Jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANU F. KVEIŽTVI — IJthimnUn TUrito Hour. se CM- 
tace St, Nonrood. Mm*. Skyriai: Litbuanian Fnrnitnre Co. —
O. Ivaškai. 328 VV. Broadway. ir Stasys Jakutis. 49S E. Broadway. So. 
Boston. Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 \Vebster A ve.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N’Orwood 7-I44S; SOath Boston ar

Klrklaod 7-&133.
NEW YORKE jaunimas buvo supažindintas su raketomis. Ii 8 
valstybių buvo suvažiavusių 500 mokyklinio amžiaus jaunuolių.

Urmo (uliolesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St

Tclcf AL 4-8319

LAISVES varpas
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocycles 

Medford, Mass*.
WORC, 1310 kiiocykles 

Worces»er, Mass.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUnipcr 6-7209
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Motinos dieną bešvenčiant
— Motinos diena Jungtinėse A- 

merikos Valstybėse atsirado iš 
motinos mirties. Philadelphijo- 
je Miss Anna Jarvis 1906 geg. 
9, minėdama savo motinos mir
ties metines, iškėlė minų, kad 
būtų gera vieną dieną prisimin
ti visas motinas — gyvas ir mi
rusias. Iškeltoji mintis rado vi
suomenėje pritarimo, ir 1908 
gegužės .10. Philadelphijoįe jau 
buvo švenčiama Motinos die
na. Anna Jarvis tuo nepasitenki
no. Ji tūkstančiais laiškų ir pa
reiškimais spaudoje išjudino tą 
mintį visoje Amerikoje. Texas 
valstybė 1912 Motinos dieną pa
minėjo, suteikdama laisvę dau
geliui kalinių, nes kiekvienas 
vaikas motinai yra brangus, kad 
ir būtų jisai nusikaltęs. Kitais 
metais Pennsylvanijos valstybė 
paskelbė Motinos dieną visuoti
ne švente, o JAV kongresas tais 
pačiais metais (1913 gegužės 
10) priėmė įstatymą, kuriuo 
antrąjį gegužės sekmadienį pa
skelbė Motinos švente visame 
krašte. Įstatyme buvo pasakyta, 
kad tasai sekmadienis, “skiria
mas pagerbti geriausiai moti
nai pasaulyje — tavo motinai”. 
Ameriką pasekė Anglija 1913.

Naujiena, kurią atnešė šilu- Tai pakartoti Marijos Fatimo- , 
voje, Liurde, Fatimoje pasiro- je pasakyti žodžiai. Ji ne tiek rėk
džiusi Marija yra skirta ne vie- kalauja, kiek prašo. Prašo tai - 
nai šaliai Ji skirta visai žmoni
jai Marijos apreikšti reika-* 
lavimai ir pageidavmai skirti 
visiems žmonėms ir visoms tau
toms Jie liečia ir mūsų likimą ir 
mūsų tautą.

Atkreipkime dėmesį į šį su
tapimą; 1917 balandžio 16, praė
jus vienam mėnesiui nuo caro 
Mikalojaus n atsistatydinimo, 
į Petrapili atvyko Leninas ir 
Trockis kurstyti komunistų re
voliucijos. Tų pačių metų lap
kričio 7 Petrapilyje — po kelių 
dienų ir Maskvoje — jau trium- - 
favo bolševizmas, kurio tikslas 
užkariauti visą pasaulį. Tarp Šių 
reikšmingų datų, būtent gegužės 
13 ir spalio 13, įvyko Fatimoj 
pirmasis ir paskutinis Marijos 
pasirodymas. ~ '

Kai šiandien kova su bolševiz
mu eina į galutinį susirėmimą, 
ar mums neverta prisiminti, ko 
Marija nori ir kur reikia krei
ptis, kad sulauktume tikros pa
ramos ir pergalės? Marija aiškiai 
ir nedviprasmiškai pasakė, ko
dėl žmonija kenčia, ir nurodė 

__būdus, kaip atitolinti Dievo 
žydi savo vaikam Ji silsis aukš- bausmę ir išprašyti Jo gailestin- 
tam kalnely, kur einama jai pa
siguosti ir jos patarimo klaus
ti. Ji rymo lange, susirūpinusi, 
kad dukrelė vėlų vakarėlį ne
grįžta....

Lietuvių tautosakoje motina 
yra apgaubta tokiu švelniu jaus
mu, kokį ji pati turi savo vai
kam. Vieši minėjimai to jaus
mo gilumo neduoda, ar bent li
gi šiol neįstengiame savo tautos 
tradicijų suderinti su naujom 
formom.

daryti mūsų pačių ir mūsų tau
tos gerovei. Ji nurodo, kad ši
tas ginklas yra pats veiksmin
giausias ir tikriausias. Maldų 
vainikai, siunčiami Marijai iš

Rašo BR. ZUMERIS 
Australija

vi$v pasaulio kampų, priartins 
tą valandą, kurios mes visi jau 
senai laukiame.

Marija nori mums padėti. No-

to šeimose ir nevirto tokiu vi
suotiniu papročiu, kaip Alpių 
kalnynuose. Motinos diena te
liko oficiali, apsagstyta viešų iš
kilmių ir minėjimų.

Lietuviai savo meilę motinom 
nuo senų laikų yra reiškę kiek 
kitokiu būdu, artimesniu jų pa
čių dvasiai. Mūsų liaudies dai
nos dažnai mini motulę sengal
vėlę. Jai yra surimuoti gražiau
si posmai, besilieją švelnia ir 
kiek graudžia meliodija. Motulė 
mylima, guodžiama, jos atsipra
šoma, mirusi apraudojama. Ji 
— sena obelėle, kuri vis tebe-

tų malonių, kurias Ji pažadėjo, 
gausiai siųsti visiems, kurie tik 
nuoširdžiai prašys, šv. Marijos 
metai turi tapti tikros mūsų mal
dos metai.

"Melskitės ir darbuokitės Jr 
išprašysite iš Dievo, kad 1958 
metai sužeistai Europai, nesuti
kimu išdraskytoms tautoms bū
tų atgimimo ir taikos metai ir

ri padėti visiems, kurie tik į Ją 
kreipiasi. Už pagalbą Ji nereika
lavo' ko nors nepakeliamo, o 
aukos ir maldos.

Mūsų tautoje taip gražiai žy
di katalikiška mintis. Jos nepa
jėgia išrauti nė žiaurus okupan
tas. Lietuvių tauta siunčia sa
vo maldas iš partizanų bunkerių 
iš kalėjimų celių ir šaltojo Sibi
ro koncentracijos lagerių bei
vergų stovyklų. Mūsų laisva kad, iivijus tamsybių dvasią ir 
malda turi jungtis prie jų mal- gelmės angelą, užtekėtų pasau- 
dų ir prašyti Dangaus Motiną liui teisybės salė (Pijus XI!).

DIEVO MOTINA Aušros Vartuose Vilniuje

Teismai už žmonių žudymą L etuvoj
Uimo mieste, Vokietijoje, ba

landžio 28 prasidėjo didžiulė 
byla prieš 10 asmenų, kurie kal
tinami masiškai žudę Lietuvoje 
žydus ir kitus Lietuvos gyvento
jus, kartais net nepatinkamas 
^vokiečius. Vokiečių spaudos a- 
gentūra bylos eigą taip aprašo:

Į teismą patraukti buvęs Klai
pėdos policijos direktorius Bern- 
hardt Fischer-Schvveder, buvęs 
policijos vedėjas Tilžėje Hans 
Joachim Boekme, tuometinis 
saugumo policijos Tilžės rajono 
vedėjas Werner Hersmann ir ki-

I
ti septyni.

Jie kaltinami, kad laikotar
pyje tarp birželio 22 ir spalio 
mėn. 1941, vokiečių kariuome
nei įsiveržus žiauriai žudė žmo- 

j nes.
Boehme ir Hersmann priski- 

, riama nužudžius po 5186, Fisc
her-Schvveder 711. Kaltinamasis 

i Werner Schmidt-Hammer ben
drininkavęs 643 žudymuose.

i Kitiem kaltinamiesiem. tarp 
kurių yra ir keletas lietuvių, pri
skiriamas bendrininkavimas ke
lių šimtų žudyme.

Iš teismo pradžios paaiškėjo, 
kad šaudė specialiai sudaryta 
Tilžės komanda, to meto saugų

jį mo Įstaigos Įsakymu. Masiniam

žudymui komanda pasinaudojo 
Klaipėdos policijos vykdomąja 
komanda.

Paskiau aukos buvo žudomos 
dažnai gestapo ir SD pareigūnų 
šūviais į pakauši. Egzekucija 
daugeliui žydų moterų ir vaikų 
buvo Įvykdyta ypačiai lietuvių 
apsaugos tarnybos žmonių, žu
domieji paprastai turėdavo pa
tys išsikasti duobes.

Fischer-Schvveder kaltinamas, 
kad savo žinioje turėtos polici
jos komandą pavedė šaudymo 
reikalui, nors jis buvo iš pra
džių prašytas duoti komandą tik 
belaisvių sargybai.

Kaltinamasis Boehn yra tie
siogiai atsakingas už visus Til
žės specialiosios komandos žudy
mus. Hersmann kaltinamas, kad 
kurstęs Boehme nužudyti žydų 
moteris ir vakus. Trys pagrindi
niai kaltinamieji žudymų metu 
ir tiesiogiai dalyvavę žudyme, 
šūviais pribaigdami sužeistuo
sius.

Tiek kalba vokiečių spaudos 
agentūra.

Elta papildomai praneša, kad 
byla susisuko visai netikėtai ir 
per pačių kaltininkų kaltę. Tai 
nutiko tokiom aplinkybėm:

Gerhardt
po karo buvo pakeitęs pavardę. 
Ilga laiką buvo valdininkas. Ku
lį laika buvo Ulme pabėgėlių 
stovyklos viršininkas/ Niekas a- 
pie jo praeiti nežinojo. Kai jis 
buvo Ulme iš pareigų at’ei-tas.

gurno. Pagaliau Marija pasakė, 
kad pasaulis susilauks dar dides
nių nelaimių, jeigu Jos prašymo 
žmonija nevykdys. Žmonės turi 
pasitaisyti ir prašyti savo nuo
dėmių atleidimo; įie neprivalo 
daugiau ižeidinėti Viešpatį, nes 
Jis jau ir taip perdaug įžeistas." 
Tai šaukiantis Įspėjimas, kad 
žmonija ir atskiros tautos susi
prastų ir grįžtų prie Dievo.

“Kiekvienas, Kurį tai liečia, 
teatlieka savo pareigą ir tai ne- 
atidėliodamas, kad tokia pikto 
daugybė dėl pavėlavimo nepasi
darytų dar daugiau nepagydo
ma” (P. Leonas XIII-Enciklika 
Rerum Novarum.) Pats Išgany
tojas 1943 pavasary Liucijai kal
bėjo apie atgailos ir pasiaukoji
mo esmę, kaip kad buvo reika
lauta Fatimoje. Jis pasakė: 
"auka, kuri reikalaujama iš

šeimos slenkstį peržengusi ir 
tik viešu minėjimu virtusi, Mo
tino diena gali netekti savo 
prasmės, nes motina nuo šeimos 
neatskiriama. Kur jau nėra tvir
ta šeimos, netenka pagarbos 
ir motina, kaip besistengtume 
tą pagarbą kelti Ką gali padėti

ruošos darbu. Vaikai už motiną gražios Klolmes ir ne- kiekvieno žmogaus, yra attiki-
viskąatUeka. Taidaugiau Seimo. » ?uokšte’ •--------------v- - ---- ---------■■
šventė, bet savo nuotaika peri kun.ą daihal sudesto kun orgam- mano įsakymų. Tai yra pasiau- 

zacija ar tėvas už savo nejaut-

Lietuvoje Motinos diena buvo 
pirmąjį gegužės sekmadienį, nes 
mintis pagerbti’motiną atėjo ki
tu keliu — iš Šveicarijos, Alpių 
kalnų. Juose iš senų laikų tebė
ra paprotys vieną dieną metuo
se atleisti motiną nuo namų

Fischer-Schweder

VAKARU POLITIKA DIKTUOJA ŽMONIŲ BAIMĖ

viską atlieka. Tai daugiau šeimor 
šventė, bet savo nuotaika per
smelkia visus. Tai patiko lietu
viam studentam, kurie mokslus 
ėjo Šveicarijoje. Dr. J. Laimo
nas, rodos 1924, pirmas pradėjo 
tą mintį liet, spaudoje. Ji rado- 
gyvą atgarsį lietuvių visuomenė
je ir net vyriausybėje; pradėti 
Motinos dienos vieši minėji
mai ir .skirti net ordinai gausin
gų šeimų motinom. Tačiau ta
sai motinos pagerbimas nepapli-

rius ar užuomaršas vaikus? Mo
tina toje pagarboje nejaučia vai
ko širdies, kas jai yra svar
biausia. Viešas minėjimas jai ta
da tik ašaras įspaudžia, jų ne- 
nušluosty damas.

Motiną geriausiai gali pagero- 
ti tiktai jos pačios vaikai. Dėl 
to vieši Motinos dienos minėji
mai būtinai jungtini su namų 
švente.

(Atkeltas iš 2 pusJ) 
chartas. šiltai tis, kurios turi sau

nas savo pareigu ir laikymasis goti asmens laisves.
Paskutinis kalausimas buvo 
VENGRIJOS REIKALU 
Seimas nutarė kreiptis i lais

vojo pasaulio vyriausybes, kad 
Vengrijos klausimas būtų trauk
tas į ruošiamos viršūnių kon
ferencijos programą. Nepaisy
dama Jungtinių Tautų rezoliuci
jos 1957, Sovietų Sąjunga iki 
šiol neatitraukė iš Vengrijos sa
vo kariuomenės ir tuo būdu pa
darė dar vieną tarptautinį nu
sikaltimą.

ko j imas, kokio aš dabar noriu 
ir prašau".

Šv. Tėvas Pijus XII ragina: 
“Jūsų ganytojinio uolumo parei
ga bus netiktai kviesti jums pa
vestas sielas, kad keltų Į Dievą 
karštas maldas, bet raginti jas 
prie pamaldžių atgailos ir atly
ginimo aukų, kad tuo būdu bū
tų galima permaldauti Dievo 
Visagalybę, užgautą gausiais vie
šais ir privačiais nusikaltimais.

PIERRE MAURICEPAMESTIEJI rai? Ak, taip šita garsioji vagy
stė! Tu pasirodei labai išmin
tingas, pabėgdamas į legijoną”.

— Man reikėjo pabėgti nuo 
ištikusios gėdos ... Bet kas gi ta
ve patį čia atvijo?

—O, esu smarkiai apkaltin
tas. Jei atsidūriau legijone, tai 
ne savo noru. Ką gi aš nieka
dos labai geras vaikas nebuvau; 
aš linksmai gyvenau; paskui vie
ną dieną dalykai visai pablogė
jo; ir, jei aš nebūčiau atėjęs, — 
žinoma, pagal mano tėvo įsaky- 

Jūsų laiškas atėjo kaip tik pa- mą — ieškoti prieglaudos čia, 
skatinti manęs būti kantriam; aš turėčiau didelės garbės pa
kantrus būti aš jums pažade- tekti į teismą už vagystę, pa
jau kiekvienam dalyke. Lei- dirbimą, padirbimu pasinaudo- 
džiu dabar valandas labai sun- jimą ir t.t.
kias, pilnas baimės ir įsiutimo. . — Banditas! 
Aš klausiu savęs, kaip tatai?
Maksas Enguerrandas dar gy- Įima įrašyti į mano sąskaitą žy- 
vas! Aš niekados nemaniau, gį, — kad išvijau Donadieu iš 
kad jis galėtų būti taip arti ma- Enguerrando namų; nes, mano

PAVERGTŲJŲ DRAUGAI Iš Amerikos raštu senatorius
ATSILIEPĖ Humphert, kongresmanai Kei-

Icy ir Bcntley atstovų rūmų dau
gumos Ivderis J. Msrtin ir.. . ,. . , , . . ....
45 . • , , . ,, .. skundėsi darbo teisme dėl tar-mazumos Ivderis J. Martin jr., , . , . . , .. ,

. • ___ ■. ... nvbos ir algos. Jo skunda tirda-AFi.rCI-9 pcmminkas Meanv. • .... ... . -... ... r . , . . ma, valdžios įstaiga eme nar-Vokietnos parlamento vicepir- , °
. . , . ,, . P ... photi tarnybine praeiti ir at-mininKas prof. Carlo Schmidt, r *

Tarptautinio 
kultūrai ginti komiteto Vokieti
jos sekcijos vardu dr. A Ruppe 
ir J. Jaeschke. Vokietijos par
lamento užsienių reikalų komisi
jos primininkas dr. K.G. Kiesin- Elta mini, kad byloje yra įpai- 

Pranc izijos ger atvyko ir kalbą pasakė. motas vienas lietuvis, buvęs po-

Europos Pavergtų Tautų sei
mą žodžiu ar rasiu sveikino dau- 
ge’li Europoj ir Amerika? įžy
mių asmenų: Graff provincijos 
prefektūros vardu. S:ras.bou’-go 
burmistras Ch. Akorifer. S;ras- 
bourgo vyskupo vardu Msgr. 
Maurer, Europos Tarybos var
du Golsong. Amerikos konsulas 
Strasbourge Thomson. Laisvo
sios Europos Komiteto atstovai 
Leich ir Ho’mes,
senato atstovas Renė Radius.

čiau ir savo motinos, kurią aš 
taip buvau mylėjęs, tu girdi!

— Tylėk, nelaimingasis!
—Ak! Vargšas, kuris laukia 

kantriai savo valandos. Aš tau 
neslepiu, kad legijonas yra man 
tik laikinis dalykas; jei leis man 
aplinkybės, aš pabėgsiu, šitame 
naujame krašte galima būtų iš
sipainioti. Kai dėl mano gyvy-

kantos pilnu žvilgsniu.
— Mano mažasis Donadieu, 

tu turi visuomet tą patį kumš
tį, bet nebijok, — mes susitiksi
me.

— Kada tik norėsi!
— Aš tavęs neapkenčiu!
— Bet ką aš tau padariau?
— Klausyk, aš negaliu išsiaiš

kinti tikrai, kokiam jausmui aš
esu pasidavęs. Nuo pirmos die- bės, mano mažyti, aš ją saugau; 
nos, kada aš tave pamačiau, tu 
atsimeni, tai buvo Tracy mies
tely, kur mano tėvai mane su 
savim pasiimdavo, nuo pat pir
mos dienos aš tavęs neapken
čiau. O gal dėl to, kad mano 
motina kreipė į tave daug dė
mesio? Tur būt. Ir tame savo 
amžiuje aš jau neką tebuvau ver
tas, aš tai supratau, bet mylė
jau sovo motiną slapta meile ir 
negalėjau pakelti, kad svetimas, 
kaip tu, ateitų užimti jos min-

‘Marceliš nęs. Jo atsiradimas pirmame mažasis Danieliau, tu, be abejo, čių.

(35) Po keleto dienų.
Negalimas dalykas, kad jisai, Kunigui Darmont, 

matydamas, kokion padėtin tu 
esi patekęs per jo blogus norus, 
kuomet nors nepajustų gailes
čio šęšėlių. Yra labai svarbu 
krikščioniškai sąžinei geru at
siteisti kitai sielai. Jei pagaliau 
gailesčio spindulys paliestų jį, 
pagelbėk jam pakilti.

Jo motina iš savo draugo Lo- 
roto galėjo sužinoti, kokį vardą 
pasirinko jos sūnus:
Haineuz”. Vardas pakankamai pulke, prieš gaunant jūsų laišką, nujauti kad ir aš esu šį tą pada- — Bet aš neiko nereikala- 
nurodo tikruosius šito nelaimiu- šiomis dienomis čia buvo neti- ręs įvykdant vogimą Tauro gat- vau! Ir mane patį neramino ši- 

kėtas. Ak, smūgis buvo skau- vėje....
Ak, tikrai, aš spėjau, kad ši-

Įgulos komendantas mane bu- tas nevykus sutvėrimas turėjo 
būti mano nelaimių pradžia, bet, 
girdint jį apie tai kalbant su 
tokiu pasityčiojimu, mane apė
mė baisus pasiutimas. Aš puo
liau ant jo, ir po kelių minučių

— Gerai, jei nori! būtų ga-

gojo jausmus.
Iki pasimatymo, mano bran- dus! 

gūsis vaike. Tu mums pranešt 
tuojau išvyksiąs į Saują; tegu vo išsiuntęs į* 4 kuopos palapi- 
tave saugo Dievas! nes už Bel-Abbeso nunešti įsa-

Kunigas Darmont kymo. Ten aš ir sutikau Maksą.
P.S. Žinoma, nei ponia En- Pirmiausia jis karčiai nusijuo- 

guerrand, nei jos vyraą nežino, kė: “Aš netikiu į Dievą, — ta- 
kad tu esi pirmame svetimšalių rė jis man, — bet pabandysiu jis gulėjo ant žemės, ir manau, 
pulke. Maksas, atstumtas, tik- tikėti į velnią. Tave atradau to- kad būčiau jį sulamdęs, jei ne- 
rai nerašys; taigi viskas eina ge- kioj pat uniformoj, kaip ir aš, būtų įsiterpę keli draugai 
rai. tai per daug! Bet ką tu čia da- Jb atsikėlė su karčios neapy-

tas dėmesys.
—Nesvarbu, tu buvai prie

žastis; aš neapkenčiau priežas
ties, gal nesąmoningai. . ..

Ir kada po dvejų tavo kalėji
mo metų, aš tave pamačiau Į- 
keliant į mūsų namus koją, sai
kas buvo perpildytas. Aš jau
čiau, kad kažkas paslaptingo^ 
neaiškaus liepė mano motinai 
taip elgtis su tavim, ir, kaip ta-

Msrtin i:

k' ikščioniškajai sekė iki jo gestapinių pareigų 
Klaipėdoji (po to, kai Vokietija 
buvo Klaipėdą paėmus). Siūlą 
nučiupus, iškilo visi kaltinamieji
faktai.

(Elta), licijos valdininkas.

- —Liudvikas Enguerrandas.
— Na, to jau per daug!
— Ar tu taip manai?
— Taip. Man atrodo, kad tuo 

tarpu galėjai pasirinkti kitą var
dą — pavardę.

— Aš Enguerrando vardą pa
ėmiau prisiminti tiems, kurie 
mane čion atvijo. Bet kaip ma
tai. aš niekados nenorėjau va
dintis Maksu.

Maksas vėl nusijuokė:
— Tavo nelaimei, mano tik

rasis vardas yra ne Maksas, bet 
Liudvikas. Mane vadino Maksu, 
tik kad atskirtų nuo tėvo.

— Taigi, tavo vardu vadina
mas aš tuojau einu į kovą.

— Taip, mano seni.
Ir su pašaipa pridūrė:
— Puiku, bandyk tą vardą iš

garbinti. Jie ten bus laimingi,

daugiau man nelieka nieko, 
kaip ji. Būk tikras, kad aš ją 
saugosiu, kaip gera motina sa
vo brangų vaiką; ir tu gali bū
ti tikras, kad niekados nesutik 
si Haineux kelyje tų. kurie ieško 
garbės. Ak, didvyriškumas man 
bus tave nudėti, jei pasitaikys 
proga, kada būsiu krašto gilu
moje. Nieks nesirūpins, ar kul
ka. tave pasiuntusi į sapnų kara
lystę. yra prancūzo, ar marokie- 
čk>.

— O, aš žinau, kad tu gali
įvykdyti, ką sakai. Aš galėčiau Je* sužinos vieną dieną iš laik- 
tave suimdinti. Bet verčiau gi n- raščių, kad kapralas Liudvikas 
siuos pats. Aš noriu tau būti Enguerrandas — ar seržantas, 
nuolatiniu kurstytoju. Bot klau- Įu tam ^ri gabumų — yra įsigi- 
syk gerai, jei aš tave vieną die- j?s garbės! Ak! leisk man paši
ną rasiu pasiruošusį bėgti, su juokti iš pokšto, kurį tu jiems 
skaldysiu galvą. Kai dėl mano iškrėsi!
paties gyvenimo, būk tikras, kad Aš nenorėjau tęsti Šito pasi- 
aš pasirūpinsiu jį apsaugoti. Jei kalbėjimo, bet už poros dienų 
jo turėsiu nustoti, tai tikriausiai po šio Įvykio gavau jūsų laišką, 
bus ne per tave. Tu man nepa
taikysi, bet aš tau pataikysiu.

klcbone. ir kitą nuo Teresės, ku
riai jūs ką reikiant pranešėt, ir 

— Pamatysime! Kaip tu vadi- kuri šaukėsi į mano širdies ge-
rumą.

Ak! aš jums užtikrinu, buvo 
tai man žiaurus bandymas. Tu
riu juros prispažinti. kad. suti
kęs Maksą, bėganti no teisingu
mo, aš nudžiugau, kad ta audra 
ištiko jo šeimą.

Toliau, jūs man visai teisin
gai priminėt, kad neišmintin
gi tėvai jį iš pat vaikystės pa
leido be globos, kad jo kaltė yra 
mažesnė, kad mes negalime jo 
nei teisti, nei juo labiau smerk
ti. ir kad Kristus, kuris man do
vanojo, negesina dagčio. kuris 
dar rūksta.

.Aš susipratau ir, kada paju
tau save nugalėjęs, suradau Car- 
lemont išdėstyti jam jūsų norą.

Komendantas pradžioje pa
traukė pečiais ir sakė, kad čia 
klystama, ir kad Haineuz už į- 
vykdyta nusikaltimą užsitarnavo 
kulką į galvą, o ne pasigailėji
mą. Paskui jis sutiko su mūsų 
nuomone. Haineux bus priimtas 
į mano kuopą ir taip pat Į ma
no būrį.

Aš turėjau Maksui pranešti 
tikslą, kurio mes siekėme. Aš 
jam pasakiau, kad aš jį seksiu, 
kaip saugočiau savo paklydusį 
brolį.

Jis ironiškai nusijuokė:
— Ar tavo klebonas žino, kas 

aš esu?
- Taip ,

(bus daugiau)



MOTINA ir duktė. Dail. K. Šklėrius

«muiy
DAINALIAUDIES

Pas motinėlę O kai nuėjau
Valioj užaugau — Pas anytėlę,
Be vargužėlio, Puoliau į vargą,
Be rūpestėlio. Į rūpestėlį.

O aš parėjau O aš parėjau
Rūtas sėjusi, Rugius rišusi,
Rūtas sėjusi, Rugius rišusi,
Lengvai dirbusi. Slinkiai dirbusi.

Liepė motutė, Liepė anyta,
Liepė senoji: — Liepė senoji: —
Eiki, dukrele, Imki našlelius,
Ant pailsėlio. Eik vandenėlio.

Į aukštą svirną Per žalią girelią
Į margą lovą — Saulė tekėjo,
Po savo šiltais Į ašarėlę
Perynužėliais Atsispindėjo.

MOTINOS MEII’7 MUS LYDI VIS| GYVENIMU
MOTINA nėra tiktai lieptas, MOTINOS DIENAI 

kuriuo žmonija keliauja iš kar- ———————— 
tos į kartą. Motina yra didi mei- Tik iš savo gyvenimo, iš patįr- 
lė, Dievo įkūnyta, ar ji turo- ties ir kančių, geriau saipranta- 
tų daug šeimos, ar tiktai vie
na. kūdikį — savo širdies dalį. 
KOI tik širdis plaka, motinos \ 
meilė nesiliauja. Ji apgaubia sa
vo kūdikį visa degdama, kad jam 
būtų šilta, ir ji sutirpsta kaip 
žvakė, kad jam būtų šviesu. Mo
tina visa atiduoda, nieko neim- 
dama.

0 kas visa save aukoja, nieku 
kitu negali būti atlygintas, kaip 
tiktai meile. Visos dovanos be 
meilės bus jai tuščios, ir žodžiai 
gražiausi be širdies bus dyki — 
“žvangantis varis”. Motina ge
ra tiktai tada, kai pajunta, kad 
jos rūpesčiai suprantami, kad 
jos pasiaukojimas įvertinamas, 
kad jos meilė randa atgarsį vai-; 
ko širdyje. Tada viskas nuslen
ka nuo širdies, kas buvo sun
kaus. Motjna yra užmarši savam 
kūdikiui, kaip užmaršus yra 
Viešpats atgailojančiam.

Motina mus seka visą gyveni
mą, kaip mūsų širdies pulsas, 
kuri jinai įsiūbuoja ir paleidžia 
gyvenimo bėgui. Motina pati 
tartum stabteli, kad mes galė
tume išjudėti. Jinai iš lengvo 
miršta, kad mes būtume gyvi. 
Jei gali ir pajėgia, dar seka iš 
paskos — metus, kitus, dauge
lį metų, kaip šv. Monika savo 
Augustiną, kol nukreipia tiesiu 
keliu. Kai vaiko jau nesiekia 
žvilgsniu meiliu ir ranka slaugia 
apsupa savu širdies rūpesčiu ir 
atsidūsėjimu dažnu, malda ir , 
sapnu. Užmiršti niekada nega
li.

likti už durų savo grubų neran
gumą, stoką meilės, paklydimą 
klystkeliuose gyvenimo, kurio 
vingiais keliais visi vaikštome. 
Ar pačios, motinos nuo to apgin
tos?

Visokių motinų yra, visokių 
bus. Jos temdo arba skaidrina 
pasaulį per savo vaikus. Tačiau

me motiną: ji atsistoja mūsų 
akyse su savo auka, su paguo
da, su ilgesiu ją apkabinti; jo
sios mielą vardą taria mūsų 
lūpos su pagarba šventa. Aiš- ____
Iriai jaujegime, suaugę, feip_ ji Jepaliko^ vaikai driejų

įsakymų ir nepadarė išskirties 
tarp vienokių ar kitokiu tėvų. 
Įsakymas teras vienas: “Gerb
si savo tėvą ir motiną, kad ilga
amžis būtum.” Tasai įsakymas 
yra pirmas, priglaustas prie tų 
trijų, kurie įsako pripažinti ir 
garbinti Viešpatį. Tos tautos, 
kurios negarbina Dievo, o šei- 
mos židinius suverčia savo įsta
tymais. Ilgai išlikti negali. Tikė
jimui išblėsus, ir motinos švie
sus paveikslas ima temti Kadan
gi niekas tiek nepažemina moti
nos, ir apskritai moters, kaip 
nuogas gamtiškumas.

S. Sui.

mūsų žingsnis sekė, budėjo, 
gąsčioja, kol buvome maži, ir 
kaip rankas ji laikė vis sunė
rusi ir rūpindamosi, kad mūsų 
dienos būtų laimios ir gyveni*- 
mas nevargus. Bet kiek pati pri
vargo, prisirūpino, tylomis prk 
kukčiojo? Tokia dalia. Motina ki
taip negali, nes nevisi gali ją 
suprasti.

Visą širdį atidavusi savo vai
kui, ji kartais tiekti vieniša kaip 
pirštas, kaip obelis prie kelio, 
sena ir sulinkusi. Motina ištin
ka skausmas, kai vaikai išsikirs- 
to ir ji pasijunta nebereikalin
ga, netekusi net savo namų. O 
namai yra jos atrama ir šventyk
la, kurią drasko dabarties jud
rus gyvenimas. Ten, kur jisai 
netoks sraujus, ir pagarba mo
tinai yra likusi didesnė.

Kai kuriuose Rytų kraštuose 
pas motiną įeinant, autuvas pa
liekamas už durų, kaip ir einant 
šventovėn. Tas paprotys turi gi
lią mintį. Juo tartum sakoma, 
kad meilė, tauri ir nekalta, kaip 
motinos, negali būti paliesta su- 
tepties. Tik žmogų sutepa ne 
tai, kas iš lauko ateina, — bet 
kas prasiveržia iš vidaus. Batus 
numesti prie slenksčio netaip 
jau sunku. Sunkiau mesti šalin 
piktą žodį, neužteikti motinai 
širdies, neužvilti. Maži vaikai, 
sako, jai nuslegia rankas ir nu- 
spaudžia kelius; suaugę — už
gula širdį. Apsunkusi širdis ne- keturi argentiniečiai plėši- 
nuraminama nei atilsio nei mie
go, kai vaikas negrįžta su žodžiu 
atsiprašančiu, su paslauga, su 
meile ir apgailavimu. Reikia pa-

užėmė.

M i-7

Šiandien yra kitaip nei anais 
Tavo laikais. Bet tai liko gra
žiausi prisiminimai. Ir aš būčiau

Yra paprasčiausias būdas 
moteriai apsukti galvą —- 
reikia užpakaly jos laikyti

Tokį ar panašų laišką gal parašė tavo kaimynas 
savo motinai. Nepamiršk motinos dienos, ir jei turi 
dar savo motiną — tai ją pasveikink!

kad Motinos dieną esu su Tavim. 
Ne tik Motinos dieną. Tu tai ži-

niuku. Prisimeni, kaip kartą pas 
kaimyną slaptom raškiau vys- Tegu tave Dangus saugo, Mo- 
nias ir iškritau iš medžio. Tu ma- tute!

Tavo Sūnus

I

pasieks mano amžiaus, taip pat 
mylėtų savo motiną, kaip aš Ta
ve myliu. Aš viso negaliu išsa
kyti, bet Tu supranti mane, Mo
tut, Tu supranti!

Ir kaip Tavo sveikata? Tu 
vėl pasitaisei. Gal mus aplanky
si, kai mums gims trečiasis kū
dikis. Bet jei tai Tavęs nevar
gins, jei reumatizmas neuž
puls Tavo gerųjų rankų. Tokiu 

lių ir šį laišką, kuris pasakys, atveju aš norėčiau būti pas Ta- 
pajusti Tavo šilumą ir glo-

- ... bą ir būti mažu berniuku. Tai
nai! Dažnai dienos skubėjime, būtų gražu. Kaip tada! Ir aš ne
noriu vėl būti vaiku, Tavo ber- sjbijočiau nieko.

Mieloji Mama,
Jei nebūtų Irena priminus, 

kad poryt Motinos diena, bū
čiau gal net užmiršęs Tau pa
rašyti. Taip jau yra: dienos rei
kaluose ir skubėjime dažnai pa
mirštame brangius mums as
menis ir dienas. Šiemet užmir
šau net savo vestuvių dieną.

Šiandien siunčiu puokštę gė-

ne tada parnešei namo. Man 
neskaudėjo, bet aš buvau toks 
išsigandęs ir bijojau kaimyno. 
Tavo rankose man buvo saugu. 
Būti po Tavo rūpestingom akim 
man tikrai buvo gera!

Vėliau mokėmės skaityti. Var
gas man buvo su tom didžiosiom 
raidėm — niekaip negalėjau jų 
prisiminti. Ir kaip Tu kantriai 
mokei, kad neužmirščiau, kur 
M, kur N. Apie tą raidę M taip 
gražiai kalbėjai, nes ja praside
da žodis Meilė. Bet tu pastebė
jai, kad man tada buvo kur kas 
įdomiau šalia Tavęs sėdėti, nei 
raides piešti. Ir kai patekau į 
mokyklą, buvau toks vienišas, 
nes nebuvau šalia Tavęs.

Prisimeni, koks aš pasida- 
. riau laukinis, kai gimė Adutė, 

nes mano vietą šalia Tavęs ji

Engianti Mului. Mali,
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Carnegle Recital Hali.

KAIP VYRAI APKALBA 
MOTERIS

čekį.
Moterys lieka gražios tol, 

kol vyras jų akyse yra ver
tas gražias moteris matyti.

Moterys yra pasiryžusios 
paimti iš vyrų visus rūpes
čius, bet pinigai taip pat pri
klauso prie rūpesčių.

Tik vaikai gali ir užmiršta gy
vas ar mirusias jau motinas me
tui ilgam, galbūt labai ilgam, 
bet ateina valandos, kai blyks
teri jos siluetas, ir žodžiai pri
simenat, mažam dar pasakyti

Namie ir už namą
• Alice Patricia Masaitytė 

(Masitis) Naujosios Anglijos 
konservatorijoje studijuoja 
dainavimą ir, ją baigdama, 
gegužės 2 surengė koncertą 
Recital Hali Bostone. Jauno
ji dainininkė turi puikų bal
są ir ypač gražiai išpildė dai
nas prancūziškai ir itališkai. 
Ji yra iš New Philadelphijos 
trečios kartos lietuvaitė, ge
rai kalba lietuviškai. Jos bro
lis yra gydytojas Scranton, 
Pa. ir taip pat gerai kalba 
lietuviškai.

• Antonija Neniškytė Ar
gentinoje, Adrogue mieste, 
turi vaistinę. Balandžio 7

kai įsiveržė į vaistinę, surišę 
vaistininkę, pradėjo plėšti 
brangiausius vaistus ir pini
gus. Atėję klijentai pakėlė 
triukšmą, ir banditai pabėgo, 
pagrobę iš kasos 600 pezų. 
Policija tuoj du banditus su
ėmė.

MRS. RICHARD M. NIKON, JAV viceprezidento žmona, Wa- 
shingtone aplankė kurčių ir nebylių vaikų mokyklą.

• Namie betriūsdamos va
karų Vokietijos moterys kas
met žūva 7500. Nelaimingi 
atsitikimai įvyksta virtuvėje, 
bevalant langus ir laiptus. venįį Australijos į Kana- 

dą. šiuo metu vieši JAV.
Šokėja, gimusi Vilniuje, 

studijavo klasinį baletą ir šo
ko Vilniaus valstybinėje ope
roje. Praėjusio karo audrų 
atblokšta į Vokietiją. Kepa
laitė pasuko išraiškos šokio 
kryptimi.

E. Kepalaitės išraiškos šokio Vakaras
Elenos Kepalaitės išraiš

kos šokio ir fortepijono kon
certas įvyks Bostone gegužės 
11 d. (sekmadienį) 8 vai. v., 
New England Mutual Hali, 
225 Clarendon St., Copley 
sq.

Elena Kepalaitė. pasižy
mėjusi išraiškos šokio meni
ninkė, nesenai persikėlė gy-

Išraiškos meno žokėjas 
pats kuria judesius, kuriais 
nori išreikšti tam tikrą nuo
taiką arba idėją. Modernaus 
šokio tikslas yra teatrališkai 
apipavidalinti idėją. Tuo bu- 
du jis rišasi su drama.

skalbiant. Iš 3 nelaimingų' 
atsitikimų, kurie vakarų 
Vokietijoje baigiasi mirtimi, 
vienas įvyksta keliuose, vie
nas darbovietėje ir vienas 
namų ruošoje.

• Katalikų mergaičių or
ganizacijose vakarų Vokieti
joje yra apmokamų vadovių, 
iš kurių tik 8 proc. tedirba 
8 vai. per dieną, 47 proc. dir
ba nuo 9 iki 10 vai., 37 proc. 
— 11 ir daugiau valandų 
ir 8 proc. turi dar pareigas 
kitose organizacijose.

• Bonnoje, Kakarų Vokie
tijos sostinėje, antrą premi
ją už naują suknelės modelį 
gavo jaunesnysis kanclerio 
K, Adenauerio sūnus, kuris 
savo “kūrinį” buvo pavedęs 
demofistruoti jaunai švedai
tei Ulla Britta. Pirmąją pre
miją laimėjo vienas advoka
tas. Taigi,. madas moterim 
kuria vyrai.

Išraiškos šoki Vokietijoje 
E. Kepalaitė studijavo, gar
sios Mane Wigman sukur
toje .mokykloje. Viešuosius 
Kepalaitės pasirodymus 
spauda teigiamai vertino.

• Paryžiun per Velykas 
buvo iškviesta prancūzaitė 
gailestingoji sesuo Chrislai- 
ne Gamier, kuri dirba Afri
koje, skraidydama helikop
teriu ir teikama pagalbą. 
Vieno potvynio metu išgelbė
jo visą šeimą. Jos darbas ne
leido jai nė tėvų aplankyti. 
Ji buvo iškviesta į Paryžių 
labai svarbiam reikalui. Po
liciją ją areodrome pasitiko 
ir nugabeno į salę, kur jos 
laukė... tėvai ir didelis žmo
nių būrys susirinkęs pagerb
ti Velykų šventoje.

Australijos laikraščiai rašė: 
“Ji užburia 
tautinio šokio žaismingumu, 
klasikinio baleto dama ir iš
raiškos šokio individualumu. 
E. Kepalaitė turi visus reika
lingus privalumus šokėjai“.

Pirmąjį E. Kepalaitės kon
certą Kanadoje, Montrealy- 
je. spauda (Montreal Star) 
vertino šiais žodžiais: “E. Ke
palaitė pasirodė kaip kom- 
petetinga šokėja su tvirta 
technika, pastatyta ant kla
sinio baleto, tradicijų ir mo
dernių idėjų. Jos pojūtis ir 
ritmas yra gerai išvystyti, jos 
rankų judesiai yra tokie ex- 
presyvūs. kaip geriausių 
orientalinių šokėjų.

E. Kepalaitės šokio išraiš
koje dominuoja šių laikų 
dvasia: nusivylimas, beviltiš
kumas, skundas. Tarpais bū
na ir linksmų, žaismingų 
pasireiškimų.

savo žiūrovus

Meno šokius akomponuos 
mitsuko morigai. japone. pianistė HazeI Hallett, kuri 

skirtum išpildys kelete mu- 
mugtje New Yorke. ZikOS kurinių.

Mūsų uolią padėjėją

EMILIJĄ NOAKIENĘ,
gavus žinią apie jos brangios mamytės mirtį Lietuvoje, 
giliai užjaučia

Darbininko administracija
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Sąjungos gyvenime 
suvažiavimą pagerbė

Balandžio 26-27- Philadel- * 
phijojon buvo suplaukę apie 
70 studentų iš Bostono, Hart
fordo, New Yorko, Washing- 
tono ir plačiųjų Philadelphi- 
jos priemiesčių. Visi rinkosi 
į Pennsylvanijos universite
tą Lietuvių Studentų Sąjun
gos antrosiom Studijų die
nom.

Kūrėjas tremties kryžke-

kartą 
mūsų 
tokias 
likos 
turi asmenys. Juk USNSA ir 
NFCCS savo narius skaičiuo
ja šimtais tūkstančių! Tik' 
su šių organizącijų vadovų 
pagalba galėsime amerikie
čius studentus supažindinti 
su Lietuvos tragedija ir pri- 
ugdyti Lietuvai draugų!

Prof. A. Senno pagerbimas
Dar tą patį šeštadienio va

karą studentijos . bičiuliai, 
studentų tėvai ir visi studijų 
dienų dalyviai traukė į Co- 
ronet salę — į lietuviškosios 
visuomenės ir studentijos su
siartinimo banketą. Valgėme 
skanią vakarienę, šnekučia
vome gurkšnodami kavutę, 
klausėmės savųjų meninin
kų. Akomponuojant lietuvai
tei /C. čeledinaitei, žavėjomės 
detroitietės Jinos Varytės 
švelniu sopranu, tenoro M. 
Simonaičio populiariomis 
dainelėmis, jaunutės smui
kininkės B. Pompolytės me- 
liodijomis. •

Bankete buvo pagerbtas 
prof. Alfredas Sennas, baltų 
— slavų fakulteto Pennsyl- 
vanijos universitete dekanas.

Prof. A. Salys iškėlė savo 
buvusio mokytojo didelius 
nuopelnus lietuviškajai kul
tūrai. Liet. Stud. S-gos var
du kalbėjo A. Gečiauskas, o 
R. Binkytė ir A. Lukas įtei
kė plagetę ir poniai Senn — 
gėlių puokštę. Kai prof. A. 
Sennas dėkojo lietuvių stu
dentijai, o mes stebėjomės 
jo švaria lietuvių kalba ir 
plojome po kiekvieno pasa
kyto sakinio, ypač profesoriui 
prisipažinus, kad balandžio 
26 jo gyvenime yra viena iš 
laimingiausių: lygiai, prieš 
35 metus laisvoje Lietuvoje 
jis pažino dabartinę savo gy- 

šis posėdis bus anglų kalba. venimo draugę.
Į mus prabils United States 
National Students Ass’n eg- 
zekutyvo viceprezidentas D. 
Clifford, National Federation

Pagrindinė studijų dienų 
tema — “Kūrėjas tremties 
kryžkelėse” — buvo parink
ta, siekiant gilesnio pažvelgi
mo į lietuvio kūrėjo — moks
lininko, rašytojo, menininko 
— buitį išeivijoje. Pirmojoje 
paskaitoje į susirinkusius 
prabilo dr. A. Salys, Pennsyl- 
vanijos, universiteto profeso
rius. Jis peržvelgė tremtyje 
kūrusių lietuvių darbo sąly
gas, kūrinių meninę vertę, 
konkrečiai pasisakydamas, 
kad tremtyje yra įmanoma 
subrandinti kūrybinius geni
jus ir kad tautinis elemen
tas kūryboje turėtų būti ne- 
vengtinas.

Pietaujame ir... kalbame 
angliškai

Nors studijų dienų daly
viai, besiklausydami prof. A. 
Salio paskaitos, visai pamir
šo atsivežtąjį alkį, tačiau 
rengimo komisija, vadovauja
ma P. Mašalaičio, nuspren
dė, jog ypatingai iš toliau at
vykusieji kalorijų yra reika
lingi. Tad tuoj po paskaitos 
rinkomės į universiteto val
gyklą, kur tarp peilių ir ša
kučių barškėjimo 
lietuviškos dainos 
juokas. -

Jei pietų metu
tarpe kiek įdomumo sukėlė 
bepietaują su mumis trys ne
lietuviai studentai, tai tik su
sirinkus popietiniam posė
džiui paslaptis išaiškėjo. Už
sienio skyriaus vedėjas A. 
Gečiauskas painformavo, kad

skambėjo 
ir skardus

studentų

paruoštais pusryčiais. Jų me
tu kalbėjo Vliko vicepirm. J. 
Stikliorius, prof. A. Jurskis, 
prof. V. Maciūnas ir prof. A. 
Vasys. Pagrindinis baigiamo
jo posėdžio kalbėtojas prof.

sustoja kiek ilgiau ties rašy
tojo santykiu su tautišku
mu. Prelegentas pabrėžė pir
moje eilėje reikalą būti geru 
kūrėju, o ne “tautinės” ar 
“tarptautinės” krypties ra
šytoju. Tačiau tautiškumas 
geram rašytojui yra būtinas. 
Rašytojas, atitolęs niuo savos 
tautos dvasios, praranda sa-

patampa tik antraeiliu rašy
toju.

Prisimename žuvusius
Po iškilmingu posėdžio 

studentai skubėjo prie Lais
vės Varpo Independence Hali, 
šioje .Amerikos laisvės šven
tovėje prisiminėm ir pager- 
bėm kovoje prieš okupantą 
savo gyvybę atidavusius 
lietuvius studentus. Lais
vės ir pasiaukojimo tautai 
svarbą iškėlė prof. J. Brazai
tis, 1941 metų sukilimo prieš 
raudonąjį okupantą dalyvis. 
Gausiam būriui amerikiečių 
stebint tautiniais rūbais pa
sipuošusias studentes, prie 
Laisvės Varpo padėtas vai
nikas.

Saulutei leidžiantis, iš to
liau atvykusieji studentai jau 
skubėjo namo. Skirstydamie
si žadėjome vėl susitikti ru
denį įvyksiančiame Sąjun
gos suvažiavime.

NEWARK, N. J.
Vyčių 29 kuopa gegužės 17, 

šeštadienį, ruošia šokių vaka
rą šv. Jurgio salėj, 180-2 New 
York Avė., Nevvark, N. J. Durys 
atviros nuo 8 vai., šokiai prasi
dės 9 vai., gros “Moondusters” 
orkestras- Svečiai bus vaišinami 
gėrimais nemokamai. Šokių va
karu rūpinasi V. Jadelis. J. Pel-

Iškilmingasis posėdis nas’ Ch- Strolis’ SteUa Andrews 
Balandžio 27 visi rinkosi ir Žakevičius, 

į kitą Philadelphijos mokslo 
of Catholic College Students instituciją — Ravenhill Aka

demiją — besididžiuojančią 
savo garsiąja alumne Grace 
Kelly. Vietos studentai pa
vaišino susirinkusiuosius 
skaniais kol. L. Petrauskaitės

centro valdybos pirm. J. Har- 
ris ir Baltic Students Fede- 
ration pirm. W. Salmre. Be
siklausydami jų kalbų, tylo
mis džiaugėmės, kad pirmą

PH1LADELPHIJOS ŽIMOS
Philedelphijos arkivysk. 

John F. OTIara birželio pir
mąją skelbia maldos diena 
už kenčiančią Lietuvą. Tą 
dieną 3:30 vai. po pietų Phi- 
ladelphijos katedroje lietu
viai ruošia šventąją valandą, 
kurioje, tikimasi, dalyvaus ir 
pats arkivyskupas John F. 
O’Hara.

JAPONIJOS gen. konsulas Mitsuo Tanaka <d.) savo tautės var
du perduoda kaip padėką b ustą Miss Helen Keller. Ji pažadėjo 
Japonijoje suorganizuoti aklųjų institutą Osakoje.

BALTIMORES ŽINIOS
Balfo vakaras,

įvykęs lietuvių svetainėj ge
gužės 3. praėjo gana gražiai. Pa
grindinė programos dalis buvo 
filmas, kuriame pavaizduota 
sunki tremtinių ir banamių da- 
lis. Vakars baigtas šokiais!

Pirmoji komunija
Pirmąjį gegužės sekmadienį 

mūsų bažnyčioje buvo pirmoji 
vaikučių komunija. Bažnyčia, 
ypač Dievo Motinos altorius, 
skendo gėlėse. Per 8:30 vai. mi
šias 23 vaikučiai pirmą kartą 
susitiko su Jėzumi švč. Sakra
mente. Prel. L. Mendelis laikė 
mišias ir pasakė įspūdingą pa
mokslą. šie vaikai priėmė pir
mąją komuniją: Vincentas Bar- 
čiauskas, Gintaras Buivys, Ri- 
chard Carhaggio, Donaldas Cer- 
neckas, Michael Cįemons, John 
Gettier. VVilliam Hardy, Edvar
das Kičas, Gearl Meushavv, An-

kun. A. Dranginio klebonijos ad- 
dresu.

Lietuvos ąžuolas
Marylando sostinėj Annapo- 

lis, prie gubernatūros rūmų, 
stovi ąžuolas dar laisvės metais 
atgabentas, iš Lietuvos. Kasmet 
apylinkės lietuviai vyksta Į An- 
napolį ii- atlieka prie ąžuolo tam 
tikras tautines apeigas. Gegužės 

. 18 ramovėnai ruošia ąžuolo pa
gerbimo iškilmes. Programoj da
lyvaus tautinių šokių šokėjai. Iš
kilmės baigsis pas senatorių. 
Lietuviam bus proga pasveikin
ti gubernatorių T. McKeldin ir 
jo ponią bei apžiūrėti sostine, 
šios apeigos yra virtusios tradi
cine lietuvių demonstracija, ge
ra proga pasigarsinti ir susiras
ti Lietuvai draugų iš Įtakingų 
amerikiečių.

Peterson, N. J. Lietuvių 
Piliečių Klubas vis stipriau 
ima reikštis lietuviškoje veik
loje: gegužės 4 susirinkime 
nutarta pasiųsti du atstovus 
į Bostone įvykstantį Ameri
kos lietuvių kongresą. Atsto
vais išrinkta Jonas Jasys ir 
Antanas Gudonis, kandida
tais — Antanas Gustas ir 
Juozas Jakubavičius. Paskir
ta auka kongresui 50 dol.. 
Taip pat nutarta paskirti 15 
dol. Jokūbo Stuko televizi
jos programai paremti; Vasa
rio 16 proga Klubas paauko
jo Amerikos Lietuvių Tary
bai 50 dol. ir po to dar New 
Yorko studentams 10 dol.. 
Klubui pastaruoju laiku 
ypač remiant lietuviškus rei
kalus. narių skaičius ėmė 
daugėti: praėjusiame susi
rinkime įrašydinti vėl du 
T>uv.~ tremtiniai - Jonas 
Kontautas ir Jonas V. Sta
naitis — ir nubarta priimti 
Tadas V. Tallat-Kelpša. Vi
sai rimtai svarstoma naujos 
mūrinės salės statymo klau
simas. .. .... .. ___ ....

Girdėti, kad į kongresą 
važiuos ir daugiau atstovų 
iš Patersono. Bendruomenė 
siųs vieną ar du atstovus ir 
50 dol. auką. šv. Kazimiero 
ir kitų draugijų pirmininkas 
Jonas Sprainaitis, kiek girdė
ti. taip pat vyks.

Gegužinė — piknikai. 
Lindbergh parke. Sicomac 
Rd.. N. Haledon, N. J., bus 
šie Paterson lietuvių pikni
kai: gegužės 18 Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės, bir
želio 1 — šv. Kazimiero ir 
šv. Onos d-jų. birželio 15 — 
Lietuvių Piliečių Klubo ir 
birželio 29 — šv. Kazimiero 
parapijos. Visuose gros geri 
orkestrai. Autobusai veš ne
mokamai. Į pirmąjį pikniką 
autobusai išvyksta 2 vai. 30 
min. nuo parapijos salės. Su
stos prie klubo. Visose gegu
žinėse dalyvaukime visi vie-

• Darbininkas kitą savai
tę dėl šeštinių šventės išeis 
tik vieną kartą. L y. gegužės 
14. trečiadienį.

• Valstiečiai liaudininkai 
savo suvažiavime Chicagoje 
išrinko naują centro valdy
tą daugiausia iš Chicagoje 
gyvenančių: - pirm. L. 
Šmulkštys, sekr. J. Berta- 
šius, ižd. dr. J. Gudauskas, 
vicepirm A. Devenienė.

• Jaunimo stovyklai, ku
rią nupirko ALRK Federaci
ja prie Detroito, aukų surink
ta 38.152.59 dol.. paskolos 
užtraukta 51,000. o investuo
ta į stovyklą apie 90,000 dol.

• Juozas Novickas, gyve
nąs Hartforde. Fordhamo 
universitete pas prof. Hilde- 
brant'apgynė dizertaciją ir 
gavo filosofijos daktaro laips
nį.

• Hartfordan. Conn., kvie
čiama iš Chicagos Fausto 
operą. Taip pat norime su
organizuoti ir vieną spėk- 
taklį ir New Yorke.

• Dail. J. Firinauskas 
Melburne, Australijoje, susi
ginčijęs šeimos reikalais su 
E. Linausku. ir radęs savo

. nugriautą gyvenamą "bun- 
galo”. išmėtytus daiktus, pei
liu vietoje nužudė Edvardą 
Linauską. Teismas jau nu- 
baudė J. Firinauską.

• Aidų gegužės ir birželio 
numeriuose bus atspausdin
ta A. Landsbergio drama 
apie šv. Kazimierą “Vėjas 
gluosniuose".

• Lietuvių diplomatų su
važiavimas yra numatomas 
šį rudenį New Yorke. kai 
įvyks pasaulio lietuvių sei
mas.

Rožė ir Marytė Buinaus-

Jonas Obelinis ningai.
Motinos dienos minėjimą 

dūkas. J. Remeika. H. Balchu- tanas Patlaba, Algirdas Rimke- . . .. fengia “^^iviai ateitinin-
Bendruomenes rinkimuose ,pir- kai gegužes 2o d. 3 vai. p. p. 

parapijos salėje. Paskaitą

Bendruomenės rinkimuose 
dalyvavo 120 asmenų. Kan
didatai philadelphiečiai ga- . 
vo balsų: prof. J. Puzinas 99, 
prof. A. Jurskis 85, B. Rau
gas 63, prof. A. Vasys 40. Ki
tur gyveną daugiausiai ga
vo balsų: St. Barzdukas 81, 
kun. prof. St. Yla 80, A, Mi
kulskis 78. prof. K. Pakštas 
63, G. Galva 59.

Vilią Joscph Mary seserų 
kazimieriečių rėmėjų meti-, 
nis seimas Įvyks gegužio 18 
d. Ta proga seserys kazimie- 
rietės kviečia rėmėjus ir sve
čius vilą aplankyti. Vila yra

Motinos dienos minėjimas 
įvyks šv. Andriejaus parąpi- 
jos salėje gegužio 11 d., 5 
vai. Minėjime žodį tars L. 
Bendruomenės apylinkės pir
mininkas prof. Jonas Puzi- 
nas. Meninę programos dalį pa
išpildys meno ansamblio oho- r Ateitinink„ sendraugill su. 
ras, vadovaujamas komp. . . , . ,* . .. .. .T . .. .. . smukimas kviečiamas VašiuJuozo Slrolio. ir šeštadieni- „namuose. o616 N. 15th St., 
nės mokyklos mokiniai. Mi- gegužiO i0.. 5 vai. po pietų, 
nėjimą ruošia bendruomenė. Kalbės kun. L. Jankus — 
Dalyvauti kviečiami visi. Balfo reikalų vedėjas. K.C.

vičius, Edvardas Vitkauskas. Da
lija Diljonytė. Victoria Fauver.

F. V. Rasytė Griškėnaitė.Mona Lisa 
Heyman. Gearlyn Meushavv, 
Martha Pacific. Debora Prymai- 
tė. Aldona Rimkevičiūtė. Mar- 
nelė Stradauskaitė, Anita Tins- 
ley ir Diana Urbanaitė.

Parapinės misijos
prasidėjusios gegužės 4. baig

sis gegužės 11. Rytais ir vakarais 
pamokslus sako kun. A. Sabas, 
salezietis. Atsilanko nemažas 
būrys žmonių.

Motinu diena
šv. Alfonso parapijoj yra pa

virtusi į šeimos dieną. Iškil
mingas mišias atnašaus prel. L. 
Mendelis už gyvas ir mirusias 
motinas 8:30 vai. Visus šeimų 
narius kviečia tą dieną bendrai 
eiti šv. komunijos. Popiet 4 vai. 
yra tradicinis dangiškosios Mo
tinos pagerbimas procesija, po 
kurios baigiamos misijos ir vai
nikuojama Marijos statula, su
teikiamas palaiminimas šven
čiausiuoju.

Kataliku labdaros

mieji balfimoriečiai
Bendruomenės tarybos ir pa

saulio lietuvių seimo atstovų 
rinkimuose Baltimorėje šiais 
metais dalyvavo beveik perpus 
mažiau negu 1955. Tokį smuki
mą dalinai galima pateisinti lie
tumi. kuris pylė visą balsavimo 
laiką. Beje, šį kartą buvo ir žy
miai trumpesnis balsavimo lai
kas. Būtų galima nurodyti ir 
daugisu priežasčių, galėjusių pa
kenkti balsavimo pasisekimui, 
tačiau faktas lieka faktu: lietu
viai stokoja bendruomeninio su
siprato. Drąsiai galima tvirtin
ti. kad 66 balsuotojų Baltimorei 
permažai. Nežiūrint permažo 
balsuotojų skaičiaus, balsavimas 
praėjo gražiai ir parodė, jog bal- 
timoriečiai daugiausiai pasitiki 
savaisais kandidatais. I Tarybą 
daugiausiai balsų surinko C. 
Surdokas—41. toliau kun. S. Yla
— 37. St. Barzdukas ir A. Leo
nas po 36. K. Kanauka — 33. 
A. Mikulskis—31. A. Devenie— 
nė — 28. prel. Ig Albavičius
— 26. K. Pabedinskas — 20 Ki
ti mažiau.

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS

KENNEBUNKPORT. MAINE. PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

anksto registruotis šiuo adresu:
FRANCISCAN MONASTERY
KENNEBUNKPORT. MAINE

vajus Baltimorės arkivyskupi
joj baigiasi gegužės 18. Nors ne- 

__________ darbas reiškiasi, bet žmonės gau- 
—_ tarpkontincnftnė sjaj atsiliepia i kun. A. Drangi-

X?’ cT iu?XAt£ ni0 ,aišk?ir auk°ja-visas aukas

departamentui. prašoma pakreipti vajaus vedėjo

I pasaulio lietuviu seimo ats
tovus daugiausiai balsų gavo K. 
Bradūnas — 52. toliau C. Sur- 
dokas ir V. Volertas po 46. kun. 
Yla ir A. Landsbergis po 44. 
A. Ix?onas — 38. A. Mikulskis
— 35. K. Kanauka — 33. A De
venienė —33. Barzdukas
— 32. Kiti mažiau.

PRIE ATLANTO

Stovykla prasideda birželio 28 dieną, baigiasi oficialiai liepos 26. Kurie 
norės, galės pasilikti ir ilgiau. Berniukai priimami nuo 7 iki 16 metu. 
Stovyklai vadovaus Pranciškonai ir kiti prityrę kultūrininkai ir vadovai.

Stovyklautojai iš New York apylinkės bus ir šiemet atvežami musu 
parūpintomis priemonėmis.

Pagerbtos motinos
Gegužės 3. pirmąjį mėnesio 

sekmadicių. Katalikių moterų 
būrelis surengė motinų paminė- 
jimą-p'agcrbimą. Minėjimą ati
darė ligšiolinė būrelio pirm. A. 
Ankienė. Minėjimui pravesti bu
vo pakviesta I^vilkienė Minė
jimas pradėtas malda, kurią su
kalbėjo kun K Pugcvičius. Pa
grindinę minėjimo kalbą, turi
ningai parengtą, gražia kalba pa
sakė K Kudla. Toliau buvo 
pagerbtos 4 dideliu šeimų nio

i Nukelta į 6 psl >

HARTFORD, CONN.

OMrrville. Capr ('0:1. Ma».

kaitės, dukters Igno Bui-
nausko. ieškomas Veronikos
Buinauskienės. Radviliškis,

Muzikos ir šokiu vakaras į- 
vyks gegužės 17 dieną, 7:30 vak. 
šv. Trejybės mokyklos salėj.

Basanavičiaus gt. '8.

87 EaM Rrty Romi,

Kreiptis i A * nuo

skaitys Pranas Naujokaitis 
iš Brooklyn, N. Y. Bus įdomi 
ir kita programa: Elenos 
Augulienės parengtas gra
žus montažas ir kt. Ateiki
me pagerbti motinas.

Jurg. Ežer.

Programoj dalyvaus smuikinin
kas Herkulis Strolia iš Bostono. 
Jam akompanuos Vytautas Stro
lia. Solo giedos Nijolė Ambrazai- 
tė iš Clevelando: akompanuos 
Diana Papievytė. Kelis bale
to numerius išpildys hartfordiš- 
kė Kristina Raščiutė. Dar niekad

• Tautos Fondo krašto 
valdyba Argentinoje pasis
kirstė pareigomis: pirminin
kas — Ignas Padvalskis. vi
cepirm. — Vladas Cibavičius. 
sekret. inž. Liudas Stašaitis, 
sekr. pavaduotojas Severinas 
Juknevičius, iždininkas Jur
gis Gilvydis. pavad. Jonas 
Cikštas. Tautos Fondo valdy
ba Argentinoje išleido atsi
šaukimą. raginimą visus mo
kėti solidarumo mokesčius 
ir aukomis remti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

scenoj negirdėtas akordeo
nistas Edvardas Rimša, tą.-vaka- 
rą turės savo debiutą.

Po to prasidės šokiai, kuriem 
gros jaunimo labai mėgiamas 
Joe Terry orkestras, šokių me
tu veiks bufetas

Vakarą rengia Hartfordo stu
dentai ateitininkai. Kviečiami 
atsilankyti, ir linksmoj nuotai
koj praleisti šeštadieno vakarą 
risi apylinkės ir tolimesnių vie
tovių lietuviai. Iki malonaus 
pasimatymo gegužės 17 Hart
forde.

GERIAUSIAI

(dg)

ATOSTOGAS?
Aišku, kad geriausiame Cape Cod Osterville, 

kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai. 5 vonios, didelis salm- 
nas ir valgomas kambarys. 2 dengtos verandos, kur ir 
blogam orui esant galima įdomiai praleisti laiką ir 

pailsėti. Puikus 2 akru privatus parka.v--pušyna!
Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma 

KAINOS MINIMALIOS - S40-S50 DOL ASM 
Vaikams iki 10 m. pusę kainos Studentams nuolaida 

l.e;igv:ii pasiekiama viski.i st:.»isiekim<* pt-n manėm. LĖKTUVU ik: 
lly.tnms TRAUKINIU iki XV Uam-tAble ■ rba Hy.-ir.ms- AUTO

. AUDRONĖ. c o Or. E Jansonas. 87 East Bay Rd 
Ostcrvillc C^pc Cod. Mass.



Knyga prie Spyglio
■

b

I

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄI

Ponas Toks, žvelgęs per lan
gą. net optelėjo iš džiaugsmo:

— Tai kvaišo būta! Sukiau 
sau galvą, kokią čia dovaną a- 
nukėlei sumanyti, o davana pati 
lenda į akis.

Kulverčiom nusiritęs laiptais, 
nukūrė ties į Domino cukraus 
fabriką prie Williamsburgo til
to.

— Prašau man naujausios 
mados suknelytę, bet gero pla
tumo. — uždusęs paprašė.

— Ko? Ko tamsta nori? — 
papūtė žandus kažin koks su
tiktas ponas,

— Sukneliukės, mister. To
kios pavasarinės, pūstos į vi
sus šonus ir surauktos aplink 
kaklą.

— Atsiprašau, — atkirto žmo
gėnas, — čia suknelės negami
namos. Tamsta būsi užtaikęs 
ne į tą vietą.

— Vaidinasi pataikiau ne į 
cukraus gamyklą? — nuolan
kiai pasiteiravo.

— Taip, čia cukraus gamykla, 
be ne siuvykla. Prašau jos ieš
koti kitur, ant Brodvėjaus.

—Geri patarimai ne pro še- 
lį —-numykė ponas Toks. — 
Bet leiskite dar paklausti, jei 
Čia cukrus žarstomas: pilstote 
jį saujomis ar maišais?

— žinoma, maišais ir maiše
liais; popieriniais ir audekli
niais. Kaip kitaip?

— Tai prašau man vieną au
deklinį cukraus maišą be cuk
raus.

— Kaip tai be cukraus? — 
pastatė akis žmogynas.

—Dėl to, kad man pilno mai
šo nereikia, — klostė ponas 
Toks. — Kur tamsta matei, kad 
į pilną cukraus maišą dar lys- 
tų pilnas žmogus?

Kada kalbame apie lietuviš
kąjį jaunimą ir lietuvybės išlai
kymą, negalime pamiršti vienos 
didžiosios priemonės —

spaudinio lietuviško žodžio, 
knygos, žurnalo.

O tenka pripažinti, kad lietu
viška knyga jaunimo rakose vis 
retesniu svečiu tampa. Ne vien 
jaunuosius reikėtų kaltinti. Vy
resnieji irgi reiškia maža su
sidomėjimo. Nuo praėjusio ru
dens kiekvieną sekmadieni ten
ka stebėti knygas perkančius 
prie šv. Antano bažnyčios De
troite. Vienas kitas vyresnio am
žiaus studentas nusiperka kny
gą ar bent susidomi išleistomis. 
Gal pora moksleivių nusipirko 
“Lietuviškąjį krepšinį’’. Keli tė
vai tenupirko kelias pasakų kny
gas. “Jaunystės maršą”. Nepa
liestos stovi Tihamer Toth jau
nimui’ skirtos knygos, niekas ne
žiūri į Br. Zumerio 500 dol. lai
mėjusią knygą. Sakytume, kad 
gal jau iš anksčiau tas knygas 
žmonės turi. Teko apklausinė
ti apie 20 moksleivių. Ne eilinių, 
o veiklesnių. Tik pora visas jau
nuoliui skirtas knygas tebuvo 
perskaitę. Dauguma nė vienos.

— To tai nemačiau, — pri
tarė žmogj'scius. — Bet kam

kuriuo šviečia Lietuviu Seserų 
institutas

Tai jau trečias numeris leidi
nio, skirto seselėm, kurios dės
to mokyklose. Jam yra litua
nistinė medžiaga, kuria seselės 
mokytojos gali pasinaudoti lie
tuvių kalbos pamokom.

Lietuvių kalbos gramatikai 
pažinti šiuo tarpu duotas Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje, tau
tiniai himnai, pluoštas mįslių, 
dainų su gaidom apie motiną, 
informacijų apie Vaižgantą ir 
Maironį, apie lietuvių kalbą, tau
tos pradžią. Vis tai gera medžia
gą, Silpnesnė yra istorinė me
džiaga: žinios apie senovės lie
tuvių tikėjimą, apie Vilnius var
do prasmę, apie Lietuvos ženk
lą Vytį; jos yra imtos iš pase-

ar vieną kitą. Ir tai vaikai žmo
nių, kurie stovi lietuviškos ir ka
talikiškos veiklos priekyje!

Džiugu todėl, kad £
Detroito sendraugiai ateiti* 

ninkai sumanė steigti knygynė
lį ALRK Federacijos jaunimo 
stovykloje.

Gražiai buvo pradėtas knygų 
vajus: parašyta laiškų apie 100 
rašytojų, leidyklų, redakcijų, 
vienuolynų. Iki gegužės 1 kny
gų atsiuntė 18 asmenų — insti
tucijų. Viso per 100 knygų. Ki
ti ža’dėjo vėliau nusiųsti. Kny
gynėlio pradžia graži Reikia ti
kėti kad dar ir daugiau žmo
nių šiai minčiai pritars ir vie
ną, kitą knygą tinkančią jauni
mui, prisius. Knygas galima 
siųsti adresu: Ada Lelienė, 154 
83 Ward, Detroit 27, Mich.

Kad knyga prie Spyglio ne
gulėtų dulkėm apnešta, norisi 
iš anksto Įtaigoti stovyklų vado
vus, kad Į stovyklų programas 
įvestų ir knygų skaitymą. Rei
kia pratinti jauną žmogų prie 
knygos, kad ją pamiltų, kad ja 
domėtųsi, kad jos ieškotų, kad 
ją gerbtų. Knygų puslapiuos už
vožta mūsų tautos istorija, žmo
nių būdds ir darbai tegu atsi
skleidžia prieš jaunųjų akis, te
gu uždega juos gražiems pasi
ryžimams ir kilniems darbams.

O bus smagu regėti dar šią 
vasarą šimtus lietuviukų prie 
Spyglio ežero ne tik besimaudan
čius, bedainuojančius, bešokan
čius, bežaidžiančius, besimel
džiančius, besiklausančius vy
resniųjų patarimų, bet ir be- 
skaitančius lietuviškas knygas.

P. Natas

Vilnones Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!*

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muiim> už viln*a»e> atitoktu* yra mažesnis. n-»cu ui pasiftias suknele* 

Vil»**n>t* rii.>ižiaa<i!‘ ii ritiniu ir atlaikai paeinm prieinamiausiom kainom 
visam n*i—*1- jum* siūlu 3 stambiu*. krautuvas

S. BECKENSTEIN, lnc„
118-125-138 ORCHĄRD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525

R* <-k^nst*itu> krautuvė*.- kalluuna rusisk-ti. lenkiškai ir ukrainietiAkąi 
KRAUTUVCS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Ats neškite šj skelbimą. kuria bus ypatingai įvertintas

ag*___ •

FRANKFURTO, Vokietijoje, zoologijos sode pienu girdomas jau
nis zebriųkas, pagautas Afrikoje.

OMAHA, NEBRASKA
Pagerbti krepšininkai

šv. Vardo draugija balandžio 
24 pagerbė mūsų krepšinio lai
mėtojus. Jiem padengė su žai
dynėm susijusias išlaidas ir do
vanų kiekvienam nupirko po 
švarką su raudonu užrašu “šv. 
Antano čampijonas.” Visiem žai
dėjam ir mišių tarnautojam pa
rodė krepšinio žaidynių filmą 
ir pavaišino gardžiais užkan
džiais. Kleb. kun. J. Jusevičius 
pasveikino sportininkus ir ragi
no lavinti kūną, kad būtų sti
pri dvasia. Paminėjo taip pat, 
kad sportas brangintinas ir dėl 
to, kad jaunimą užima ir ati
traukia nuo laisvalaikio gatvės 
pavojų.

BALTIMORES ŽINIOS

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
'šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGM A N, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-6166
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

jis turi lysti į pilną mąišą, jei
gu sveikaprotis nelenda ir į tuš
čią?

— Kai yra mada, tai lenda, 
— oriai atsakė ponas Toks. — 
Lystum ir pats, jeigu būtum mo
teris. kaip mano Aneliukė. Su
pranti?

— Aš čia nieko nesuprantu? 
Tamsta pradžioje norėjai suk
nelės. paskui cukraus be cuk
raus. o pagaliau maišo....

— Tai galva, kurioje viskas 
susimaišo- — atkirto užsirūsti
nęs ponas Toks. — Kaip tokias 

•dar ima tarnybai? Bėk skubiai 
į sandėlį ir pažiūrėk, ar cukraus 
maišai dar tebestovi vietoje. Gal 
jau išsivaikščiojo po gatves, sa
les ir subuvimus. .. Bus tau py
los nuo boso.

Žmogėnas nukiutino į sandė
lį. O ponas Toks grįžo namo ne
šinas maišu ir džiaugdmasis:

— Tai bus puiki dovana ma
no anūkėlei: suknelytė ne tik
tai pažiūrėti, bet ir palaižyti. 
Tikra raketinio amžiaus mada!

pirm. Dr. Armanienės iš kan- 
Končiaus gautas filmas, vaiz
duojantį dabartinį tremtinių gy
venimą Europoje. Filmui paaiš
kinimų padarė Pranckonienė, 
kuri pati daugumą vietų ir as
menų parodytų filme gerai pa- 

nusiū šaltiniu, ir jom nevertėtų Ą svotartę. Buerasaus <teK- ąsta, nes dar tik prieš metus yra 
remtis nei tu žinių plačiau skleis, o Grybauskaite, Noreikai- '

i": • te. Bulvyte ir Meidunaite. nors ir nelabai gausus, praėjo
. . ' , . • . . . geroje nuotaikoje ir, reikia tikė-Metodiniu atžvilgiu medžiaga Katalikių moterų būrelis ne- ® J minn.... ...... .. .......... ‘ ,. . tis. duos apie šimtine pelno,pateikta su dideliu rūpestingu- šernai issinnko naują valdybą, r <

mu ir kruopštumu pagal ameri- kurion dabar Įeina pirm. M. No- Bus išvyka prie lietuviško ąžuo
lo Annapolyje

Susitarus su lietuviškųjų or
ganizacijų taryba, šiais metais 
išvyką prie lietuviškojo ąžuolo 
Annapolyje rengia Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Ramovė” 
skyrius. Iškilmės prie ąžuolo 
bus gegužės 18. Išvykstama tos <• 
pat dienos ryte nuo lietuvių sa
lės. Iškilmėms pasibaigus ir su
grįžus Į Baltimorę. bus bendri 
pietūs lietuvių salėje.

kiečių vartojamą praktiką — 
su lietuviško teksto žodynėliais, 
su pratimais, kurie padeda duo
tą medžiagą geriau Įsiminti ir 
ją praktiškai pritaikyti. Grama
tinė medžiaga pateikta kaip tik 
iš tos pusės, kuria skaitvardžio 
vartojimas lietuvių kalboje išsi
skiria nuo anglų kalbos skait
vardžio.

Visumoje tai gražus darbas, 
kuris liudija, kaip lietuvybė yra 
sėjama Ivg grūdas, sumaniai ir

Kas norėtų skelbtis Darbininke
prašomas skambinti

G Itfimor* 2 — 6916

( Atkeltas iš 5 pusi.) 
tinos: Galinienė, Kudirkienė, 
šeškūnienė ir Vaškienė. Meninė
je dalyje su parinktais eilėraš
čiais ir tautiniais Šokiais pasiro
dė šeštadieninės mokyklos mo
kiniai parengti B. Bogutaitės ir 
A. Svotelytės. Eilėraščius dek-

Parapijos vakarienė
Daug parapijos vakarienių bū

ta, bet paskutinioji savo pasise- ; 
kimu ir įvairumu nunešė visas. i 
Lietuviškas žydas parūpino ge- ! 
riausią mėsą, lenkas leido nau- i 
dotis kepykla, indėnas iškepė ' 
mėsą, viena lietuvė padovanojo ' 
duoną, moterys maloniai patar
navo. Visi vaišinosi ir linksmi
nosi. Dalyvių buvo 498. Kad 
skaičius būųt apvalus, vienas 
parapietis nupirko dviem nešan
tiem “valgytojam” bilietus. Pel
nas skiriamas vyskupijos stato
mai Ryan aukštesnei mokyklai.

Vacys ir Joana Odinai 
susilaukė sūnaus, kuris pa

krikštytas Juozo-Vifo vardais. 
Krikšto tėvai buvo J. Micak ir 
E. Lubajiskienė. Odinai augina 
dar ir kitą sūnų.

Barbora Nevedomskienė
uoli parapijos rėmėja, išgyve

nusi 82 metus, mirė. Liūdėti li
ko jos vaikai ir dukterys.

Vietinis

i

i

tė. Bulvytė ir Meidūnaitė.

reikienė, ižd. Kazakevičienė, 
sekr. Cesonienė.
Rodė tremtiniu gyvenimo filmą

Balfo vakare, kuris įvyko ge- 
geg. 2 d. buvo rodomas skyriaus

rūpestingai ruošiamoje dirvoj. 
Darbas gražus, nors jis dirba
mas tyliai, be reklamos. '

Leidinys paruoštas ir išleis
tas Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Brockton, Mass.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didėt) pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h Švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maldytos ir rayonlnės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(u-bolesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 Rast Jersey Street Elizabeth* N. I*
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

*

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ VILNONIŲ, ŠILKINIŲ BEI |
KITOKIŲ ”

gausite pas

K O E N
| | 111 DELANCEY STREET, 
te 
p (kampas Essex Street)

i
NEW YORK 2, N. Y. |

žįsta, nes dar tik prieš metus yra £ Siųsdami siuntinius I t f
atvykusi iš Vokietijos. Vakaras, Lietuvą ir Sov. Rusiją, 4 Atdara kasdien; šeštadieniais nuo 1-6 vaL popiet 

siųskite per patikimą |

J.S.

PASISEKĘS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KONCERTAS
Balandžio 27 lietuvių ben

druomenei talkininkaujant 
vyčiams, buvo surengtas 
tautinių šokių ir dainų kon
certas. Nepaisant Pittsbur- 
gho lietuvių atpratimo nuo 
lietuviškų kultūrinių vakarų 
ir pasitaikiusio blogo oro, į 
koncertą publikos prisirinko 
pilnutėlė salė. Ypatingai gau
siai atsilankė lietuviai kuni
gai iš Pittsburgho ir apyltn-

PITTSBURGH, PA.

kių, lietuvės seserys ir moks
leiviai iš parapinių mokyklų.

Koncerto programą išpildė 
Clevelando tautinių šokių 
grupė Grandinėlė, solistas 
V. Bakūw, a’'orr:xnuojant 
poniai I. P ch vi ienei, jau
nas smuikini.ika.* Saulius 
Alkaitis, pianinu palydint

Pralinksmink savo gimines siuntiniu. Pasinaudok patarnavimu patikimos firmos, kuri 
atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0„ INC.
(UCENSED BY THE U-SAR.)

L',5 ū rst 14th Street, CHefaea 3-2583 New York 11, N. Y
M•»».; Oro'-i 1.4 TnJunsto Maskvoje leidimą .-.-tusti siuntinius | visas Sov Sąjungos respublikas

GaDnia niųMi tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu

I’:l5dAtymn«c ^.irantuojamas. Kiekvienas siunt nys »p»iraust.-ui Siuntėja;; gau; pakvitavimą ir 
ik'ffTV’niSką gavėjo paras*. Turime neribotą pasirinkimą prekių.

A tda ra kasdien nuo 9 vnl ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
116 EaM 7 Street, 135 W«t 14th Street, 

Nrw York 11, Ji. Y. 
Tel. CRetera 3-2583
11339 Jo*. Campau,

|

Td. TOwer : - IMI
Detroit 12, Midi.

332 FHlmorr Avenue 
Bnffahti Nrw Vork

Tel, M0hawk 2874_____
982 W.~Giraril Avė.,

*

Kiekvienas siuntinys ap-
idraustas didžiausios ap- 

draudos bendrovės..
Siuntinių gavimas paštu patvir
tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
aer 24 valandas. Patarnavimas 
;kubus, geras ir paslaugus. Mū
sų ^irma tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.
Save saugodami, siųskite 

siuntinius per:

J 716 1VALNUT ST., 
t PIIII^ADEIJPHIA 6, PA.
t VVAinut 5-3455

M ūsu skyriai:

Audronei Alkaitytei, ii-1. Sta- 
saitė — deklamacija. Tauti
niai šokiai buvo kruopščiai 
paruošti ir išpildyti nepap- 
rastai nuotaikingai ir este- ? 1991 Broadway
tiškai. Daugumas šokių, kaip I New York 23, N. Y’. 
Jonkelis, žekelis. Sadutė. I Tel.: LYceum 5-0900 
Klumpakojis, pittsburgiečių 
buvo matomi pirmą syki. 
Solo dainos ir arijos buvo 
tinkamai parinktos ir sko
ningai išpildytos. Jaunasis 
smuikininkas atkreipė visų 
dėmesį savo smuiko valdy- | ^ve and S, Ohto 
mu ir talentingu pasirinktų ’ 
dalyku išpildymu, žiūrovų 
išsiilgimas lietuviškos prog
ramos ir ypatingai tautinių 
šokių buvo parodytas inten-

g 4102 Archer Avenue
t Chicago 32, III.
| Tel: FKontier 6-6399
| . -------
| 1313 Addison Kd.

Cor. Superior Avė. & 71st St.

Tel.: I’Tah 1-0807

390 West Broadway
So. Boston 27, Mass.

£ Tel.: ANdrrw 8-8764
šyviu susikaupimu koncerto 
metu ir ilgais plojimais. | 6446 Michigan Avė.

Koncerto rengėjai dėkoja | Detroit 10, Michigan 
etevelandiečiams už jų triū- | TcL: TAshmorc 5;756 
šą. Ypatingą padėką rengė- | ---------
jai reiškia Grandinėlės vado- IIiidMm Avė. 
vui L. Sagiui. solistui V. Ba- ? x “ 
kūnui, L Plechavičienęi, Sa
liui Alkaičiui, Audronei Al
kaitytei ir I. Stasaitei. Kon
certo rengėjai dėkoja taip 
pat A. Penkauskui, suorga
nizavusiam Grandinėlės atve
žimą, Ir visiems jam talkinu
siems. R-K,

1 Rochcstrr, N. Y.
į Te!.: BAkrr 5-5923
* ---- -• ■
4 39 Raymond Ptaza, 
f Nrwark 3, N. <1.
Ž; Tel.: Mltchell 2-5331

Pratykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą

1
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MES NESAME PATENKINTI IKI 
JUS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Newarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 
Tel. INgeršol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir Fekmadieniais nuo 9 iki 6, o šeštadieniais 
nuo 9 iki-4 valandos.
312 MARKET ST., NEĮTARK, N. J. TcL Mltchei 2-2452

Mūšy skyriai
73 Second Avenue 11601 Jos Campau Av. 121 S. Verment St. 
NEW YORK 3, N. Y. OETROIT 12. MICH. LOS ANGELES. CAL. 
ORegon 4-1540 TOwnsend 8-0298 OUnkirk 5-6550
Atidaryta kasdien ir

sekmad. 9—6.
832 N. 7th Street 651 Alba n y Avenue 1241 Ashland Avė. 
Philadelphia 23, Pa. HARTFORD, CONN. CHICAGO 23. ILL. 
VVAinut 3-1747 CHapet 7-5164 HUmbold 6-2818

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
IJETl’VteKAI.



SPORTAS
REAL ESTATE

Futbolas
Šį sekmadienį Lietuvių Spor

to Klubo pirmoji vienuolikė ‘ 
žaidžia paskutiniąsias pirmeny
bių rugtynes oberlygoje. šioms- 
rygtynėms LSK išstato grynai 
lietuvišką komandą, atsisakyda
mas visų svetimšalių žaidikų. Į- 
domu pažymėti, kad prieš pen
kerius metus į oberlygą užkopę,

8T. RAYMOND'S PARISH

EAST ROČKAWAY. 2 Family — 
$18.700. 5 minute* Catholic Church 
& SchooL Buses A Stores. Ist flr. 
4 rooms A bath. 2nd flr. 4 rooms & 
bath. Finished attic, garage, drive- 
way &. Patic. — LY 9-1380.

ST. RAYMOND'S PARISH 
LYNBROOK VIONITY

7 room bričką 4 extra large bed- 
rooms— Modern Kitehen A Bath. 

Finished basement — $23,500. 
LY 9-3965

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET' TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APpteg&te 7-0849

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
B TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

pat žaidėme vien tik iš savųjų 
sudaryta ekipa. Taigi, tuo pačiu 
ir atsisveikiname. Tikrai įdomu, 
kaip ši lietuviška vienuolikė at
silaikys prieš į meisterius pre
tenduojančius N. Y. Hungarians. 
Tai sunkus ir kietas bandymas. 
Rungtynės įvyksta mūsų aikš
tėje New Farmers Ovai Nr 2. 
Pradžia 3:30 v. Rezervinės rung
tynės Newarke — atšauktos 
Moterų krepšininkių pareisimas

Sekmadienį po futbolo rung
tynių Angelų Karalienės parapi
jos salėje LSK moterų krepši
nio sekcija rengia vakarą — 
šokius, grojant R. Butrimo ka
pelai. Vakaro metu matysime 
filmas iš mūsų sporto gyvenimo: 
moterų rungtynes su Toronto, 
ekipos dalyvavimą Worcesterio 
turnyre, LSK jaunių, rezervi
nės bei pirmąsias ekipų pirme
nybių kovas, o taip pat apygar- 
dinės pirmenybės Hartforde bei 
Vn žaidynes Rochestery.

LSK moterų krepšinio ekipa, 
Rytų apygardos 1958 metų meis
teris, šiuo parengimu užsitar
nauja visų dėmesio.

Offenbacho Kickers
Sekmadieni vokiečių lygos 

ruoštoje sporto šventėje neblo
gą europejinės klasės futbolą 
pademonstravo Offenbacho Kic
kers, kuris dabar gastorliuoįa ki
tuose miestuose. Rungtynės bai
gėsi DAFB New York: Kickers 
Offenbach 2:4 (1:4)

ST. PASCAL PARISH 
ęUEENS VILLAGE

DISPLAY

ARKLIŲ lenktynes Louisville, Ky, pirma* atjoję* ismael Valenzuela (vidury) laimėjo $125/X»

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

lovo 9. Pridėjus pustaškį, 
Botvinnikas atgaus pasaulio 
meisterystę.

žalio su Siklos partija iš 
Montrealio miesto pirmeny
bių. Žalys lošė juodais, pran
cūzišką partiją.

1. e4 e6 2. Ve2 c5 3. b3 Žc6

REAL ĖST ATE

ST. FRANCIS OF ROME PARISH

6’4 room brick, attached, new 
knotty kitehen, new oil burner, 1^4 
baths. Stall Shower. $15,500.

SP 6-3476

ST. BERNARD PARISH

White Plains — Green Ridge Avė.

Taisoma Televizija, Radijas, Hi--F*.
Darbas garantuotas, atlieliamas 
prityrusio techniko, pripažinto BCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

š. Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybės, gegužės 
30 - birželio 1 dd., Clevelan- 
de, į kurias tikimasi sutrauk
ti pačius geriausius, mūsų 4. Rb2 Žge7 5. e5 d5 6. e:d6e. 
šachmatininkus iš Kanados “ ---- - —
ir JAV, įskaitant Vaitonį, 
Tautvaišą, Škėmą, žalį, Jakš
tą, Zujų ir kitus iš Chicagos, 
New Yorko, Bostono, Detroi
to, Clevelando ir Montrealio, 
gali sukelti prideramą dėme
sį ne tik iš lietuvių bet ir 
amerikiečių pusės. Jos įvyks
ta didžiajame Cleveland 
Chess Center, 1610 Euclid 
Avė.

N. York Times, gegužės 4 
d. mini Povilą Vaitonį iš Ka
nados draug su Fischeriu, 
Reshevskiu iš JAV ir kitais, 

. įsikvalifikavusiais į tarpso- 
nines šachmatų pirmenybes 
Jugoslavijoje. Sovietus repre
zentuos didmeisteriai T. Pet- 
rosian, D. Bronštein ir Y. 
Auerbach. Iš viso pasaulio

Atl0l3S cnivro ii i-vi o i nirrnnmrhnc

21 dalyvis. Jos truks nuo 
rugpiūčio 5 iki rugsėjo 15 d.

Ignas Žalys, Montrealio 
miesto p-bes laimėjo antrą 
vietą. Jis įveikė Lidston,

RILEY BROS • Kari rd TU', ’ d”

STillweD 4-5875

Our 75th Year 
Certified Barre, Vt Granite

MONUMENTS
Ror All Catholic Cemeteries 

48th SL and Laurel Hill Bivd. 
52nd SL and Gueens Bivd. 

Entrance to Calvary Cemetery

WOODSIDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy^ Hawthome, N. Y.

REDEMPTIO^IST PILGRIMAGE 
TOURS TO SHRINE OF ST. ANN

de BEAUPRE in Canada. 
MEMORIAL & LABOR DAY

Weekends Cost $75.00
For Information Wrlte

PILGRIMAGE DIRECTOR

173 E. 3rd St, New York City 9, 
OR 3-4224

PLUMBING & HEATENG
CONTRACTORS 

Jobbing — Gas Installation 
and Alterations

BRENNAN BROS. CO. 
944 Columbu* Avė. (106th St) 

Day RI9-4488 Night EN 2-3514

dari, Cayford, Drummond, ‘ 
Williams ir dr. Rauch. Ly
giomis baigė su Lee, Court- 
ney ir vengru Witt. Pralai
mėjo tik vieną partiją nau
jajam meisteriui Reiter, kri
tus laikrodžio rodyklei.

Bostone, gegužės 11 d. 2 
vai. p. p. Boylstono klube su
sitinka North Shore lyga 
su Metropolitan lyga, 10 len
tų rungtynėse. Kitą sekma
dienį, geg. 18, ten pat bus 
moksleivių žaibo turnyras. 
Dalyvaus du lietuviai: Ged. 
Kuodis ir Algis Makaitis.

Toronto Vytis turėjo žaibo 
turnyrą. Laimėjo H. Stepai- 
tis, toliau: S. Ramanauskas, 
A. Tarvydas, A. Rimas, J. Ži
lys, P. Paškauskas ir kt.

Maskvoje Botvinnikas jau 
surinko 12 .taškų prieš Smys-

LIVING ROOM SUITES 
AND CHAIR8

All Work Done on Premise*
Repaired. Restyled and Reeovered. 
Beautifully FUted SHpcovers Made 

to Order.
G. & J. VAN DAM

387 5th Avė. SOuth 8-5822. Brooklyn

Convert your old
GARAGE DOORS

to new
OVERKEAD DOORS

Garage* eztended. 
Centerposta removed.

Priccs start as low as S70JM) 
installed

Ali types of repairs, 
Rrridrntial and Commerciai.

MANOR OVERHEAD DOOR 
SERVICE

128-02 Rockavray Bivd.
So. Ozone Park, N. Y.

VIrginia 8-5183 
EM. 1938 All wnrk guaranteed

Detached 1 Family, 1% baths, 
garage, oil, garden, possession.

$16,000.00
CLARA FOLEY

E. 207 St., Bronx, N. Y. 
Kl 7-5875

------  MAGNA CUM LAUDE ------  
Special Colonial, 11 Rooms % aere, 
Top Rated For Family or- Profes- 
sional, $39,000.

White Plain 9-1358
250

p. Žf5 7. g3 R:d6 8. Rg2 Žf 
d4 9. Vdl 0-0 10. Že2 e5 11. 
0-0 Rg4 12. f3 Rf5 13. d3 
Bc8 14. Žbc3 Vd7 15. Že4 Re7 
16. c3 Že6 17. f4 e:f 18. Ž:f4 
Ž:f4 19. B:f4 Bcd8 20. Vfl 
Re6 21. d4 c:d 22. Bdl f5 
23. Žf2 Rg5 24. R:c6 V:c6 
25. Bf:d4 B:d4 26. B:d4 Re3 
27. Bd3 f4 28. g:f Ve4! 29. V 
e2 Rh3! Balti pasidavė.

Diagramoje padėtis 
29... Rh3!

ST. AUGUSTINE PARISH

LARCHMONT, N. Y. — Beautiful, 
privalė dead end Street “Sound 
View” goes with this 3 bedroom, 3 
baths, brick & stuccc, 10 year old, 
extras include screened poket wall 
to wall carpet, air conditioned, dish- 
washer, model kitehen. $28,000.

TE 4-4433

ST. ANTHONY PARISH 
WHITE PLAINS

2 Family, 4 & 4 Rooms. 2 car ga
rage, finished basement, shower, 
toilet, $26,000.

WH 9-5060

ST. THERESA PARISH 
BRIARCLIFF MANOR

PO

VOCATIONS
Gocd Commuting, 3 bedromms 
Ranch, 5 years old, attached garage, 
% aere land, Patio, $24,000.

Wl 1-4340
DAUGHTERS OF ST. PAUL

J. Žalys

A. Siklos

SUMMER CAMPS

Camp Fordham
SUMMITVILLE, N. Y. 

For Boys — Slx to Fourteen 
A PERFECT SPOT FOR 
A PERFECT VACATION 

. Fine location — Fine Food 
Modern facilities

Camp Fcrdham with 500 aeres of 
rolling hills and woodlands is lo- 

• cated on a private lake high up in 
the picturesque deer-country of the 
Catskills. A perfect spot for a 
real boy’s vacation.

Low weekly budget rates
Catalogue on Reąuest
HAROLD BEAL
96 E. 236th St. 
Bronx 70, N. Y. 

CaH FAirbanks 5-5821

LOCl'ST G ROVĖ HOUSE
HONEYMOON or VACATION

Open All Year On• Rte. 209 in the Pocono Mountainą

TRY TO BEAT THIS! — from $48 per person
A!1 sports, NEW Swimming Pool, Outdoor Dancing, Boating, Cocktail 

Ixxmge. Rooms wlth or without Bath. Informal, Ebccellcnt Meals.
Catholic Churches Nearby. Bcoklet “L” on Reąuest

EAST STROUDSBURG 4, PA. Phone: BUshklII 8-6643
or N. Y. C. OFFICE: OX 7-0158

AUREL-BROOK-COTTAGE, BARRYVILLE 10, N. Y.
RAILROAD STATION, 8HOHOLA, PA. Tel. 2372 22-ND SEASON

Accom. 60 guests; modern; hot and čold water-nll rooms; also nėr cabins 
wtth private bath, $50 weekly; showers on all floors. Ovcrtooking Delaware 
River. ExceQent home cooking. Concrete srcimming pool, rccreation room, 
softball field, near movies and Catholic Church. Rates: $10 - $45 VVeekly. 
Booklet “P”. A. D. BURGESS.

YOUNG MENI
Weekend Rctreats 

throughout JULY and AUGUST 
AffiM the peace and quiet of the covntry 

wrfte to: DON BOSCO RETREAT HOUSE
Conducted by the '

gateriui Fatheni of St John Bosco

’Corne to Me LIMITED ACCOMMODAT1ON9

TALARSKI
FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja Fetuviams naujai j ruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

invite generous young ladies (14-23) 
to help bring Christ to souls and 
to propagate His doetrine bf love 
among all peoples, regardless of 
race, color or creed. Ūse cf the 
mest modern methods: Press, Ra- 
dio, Motion Pictures and T.V. opens 
a vast apostolic field to the most 
varied talents <?f young ladies. For 
Information about these Missionary 
Sisters, write to:
Rev. Mother Superior, Daughters of 
St. Paul, 50 St. Paul’* Ave^ Jamai- 
ca PI a i n, Boston 30, Massachusetts.

ST. GERARD’S PARISH
LOCUST VALLEY, Brown Shingle, 
colonial, 50 x 100, fuH dining room, 
large modern kitehen, 3 bedrooms, 
Stall shower, bath, 2 car garage, 
oil hot water heat. lcw taxes, school 
bus, copper plumbing, 220 v. elec- 
tricity, nice neighbors. $14,500.

TW 5-3626

Republic
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

' <♦> -2SC-:

PILGI7IMAGES

REDEMPTORIST PILGRIMAGE

TOURS to Shrine of St Anne de 
Beaupre in Canada.

Memorial and Labor Day VVeekends 
cost — $75.00.

For further Information write

PILGRIMAGE DIRECTOR

173 E. 3rd St, New York 9, N. Y. 
OR 3-4224

NEW MODEL HOMES 
VISIT or WRITE for BROCHURE 

ALLIED HOMES
20 FOOTER ... 1 FAMILY

ONLY $20^90
Jackson Heights' flrst & largest butlder 
brings you this newest concept in luxury 
livlng. 6>/4 spacious rooms, 3 bedrooms, 
V/2 Hollywood baths (with ceramic staH 
showers), sclentific kitehen, hot water 
heat. brass plumbing, tirti basement, tūli 
front porch, garage. double hung Steel 
windows> plūs miny other exclusive 
extras. Limited few ready for immediate 
occupancy. Furnished model: 75th St., 
cor. 31st Avė., Jackson Heights.

Telephone HI 6-5500.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

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

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

SUMMER RESORTS

OUR LADY OF 
ASSUMPTION PARISH

in COPIAGUE, L. I.
Fieldstone Cape Cod. 4 bedrooms, 

120x100 Lot Sacrifice $13,495 
65 Maple Ct, Copiague, L. I.

AM 4-2294

THIS SUMMER E n jo y Yourself on 
Beautiful Saramac Lake, N. Y.

The Panorama Lcdge invites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountains — with all modern 
conveniences—AU Sportą and activ- 
ities — with exquisite food — All 
this and more at rearonable rates. 
Write for Booklet "L”, Panorama 
Lcdge, 88 Riverside Drive, Saramac' 
Lake. N. Y.

HOLY ROSARY PARISH 
IN ROOSEVELT, U I.

Rooms Bungalow with Porch4 Rooms Bungalow with Porch 
Stoker Radiator Heat Partly Fin
ished Basement Suitable. Elderly 

FR 8-4475
Couple or small family. Price $8,100.

ST. CATHARINE PARISH

VACATION M BHKS
ON LAKE PONTOOSUC

SVVTMMING—BOATTNG
- -FISHING—GOLFING

ENJOY NEARBY BERKSHIRES 
SYMPHONIC FESTIVAL 

THE BERKSHIRES 
DANCE FESTIVAL

and many other 
CULTURAL 4 SOCIAL EVENTS 
“Where The Select Enjoy The Be*t”

BRSZYKNOUIMN
Ralph C. Gfaumone, Host

Pittsfieid, Mam.

« ON LAKE KEZAR
Į "Y IdMl Family Resort 
_____—Z| Directly on Lake

AU fM*ilittra for Snmmer 
jkTUV Ąf of Fun and Rrbucatton. 
U*"• W Comfortable mnmK. trmpt- 

Ar Ina mealn. Frirndly. In- 
formai. $42.50 to $00.00 
wwk includtng moala.

Write for Folder. 
ANTHONY SICKLE, owner-mflr. 

44orth Sutton, N. H.

1 2-ROOM APT., $350 seaaon;
3 3-room npts.. $400 season. I-arge. 
All Utilities fumished, 2 min. bath-

oning. fishing. church. Directly 
Route 213, High Falfct. N. Y.

$24,500
CENTER HALL, COLONIAL, 3 

BEDROOMS, 1*4 BATHS, OWNER 
MOVING, MUŠT SELL. MAKE 
OFFESt TODAY.

PEIham 8-2646

INCARNATION PARISH
BELL.AIRE, N. Y. Detached, Brick 
& Frame, -6 rcoms, large living 
room, full dining room, modern 
kitehen. Finished basement, patio, 
1’4 bath, brick garage, slate roof, 
new decorated, possession.

HO 8-9877

ST. FRANCIS OF ROME PARISH 
6 rooms, large sunparior, tile 

bath. Southern exposure, near pa-

Buses A Subivay, walk to St. Mi- į 
chael Prep. School. Asking $14,000.

FA 4-7636 $------------------------------- ------------------------  |

WHITE PLAINS — VICINITY ž 
i 

Easy eonneeting. air-ccnditioned 3 j 
bedrooms spllt. Carpeted. 2‘į baths. g 
Modern kitehen, paneled Den. J

Screened patio. landseape. 5% I
Mortgage, taxes. — $32,750. ? n v * ...

wh 8-8*66 s Baras, sale vestuvėms, 
-------------------------T“ I

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fedcraliniy ir vals-

; -i -

ti. pirkimui pinigini y perlaidu (Mo 
ncy Ordcrs),

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance
R7-O9MMA1CA AVĖ.. WOODH AVEN 21. N Y

n:i..

Šiokiadieniais — 9 vak ryto ligi 9 vaL valu, 
e’kvnadirnhtro • -• 1 vnt p.p !i"i 3 vn!. ’ at

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS

VYT, BELECKAS, savininkas

ST. MARTIN PARISH
MASSAPEQUA PARK.

3 bedroom ranch. Living A Dining * 
room. eat in kitehen. big bath. į 
apačiom* eloset, attached garage, | 
Basement, Sterm. Scrcen, etc. New » 
School A R.R. May 17 occupancy. 
$3500 iiown. 4*4 G.I. Mortgage. «

Ll 1-2844 £

parengimams, susinu- 
kimams, etc.

188S MADIS0N ST. BROOKLYN 2

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcvood
OVERLAND 7-9937



vie-

660 Grand Street

Laidotuvių Direktorius

(prie Fore< Parkway Station)

Cu-
11

Vartotą popierių, 
renkamą arkivysk. R. 

shingo fondui, gegužės 
prašoma sunešti į klebonijos
kiemą arba salę prie E. 7th. 
St.

Maldos ir atgailos dieną
gegužės 13 šv. Petro baž

nyčioje 7:30 vai. vak. bus 
mišios ir pasiaukojimas Ne
kalė. Marijos širdžiai.

FBNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-B ALTON 

Reikalų Vedėjas

Tėvų marijonų rėmėjai 
gegužės 10 8 vai. vak. šv.

Petro par. salėje rengia 
Whist party Marianpolio 
nuolynui paremti.

1908. Lietuvai atgavus ne- Brooklyn, N. Y’.
NOTARY PUBLIC

AIDŲ KONCERTAS TORONTE
'Alely koncertas Toronto

m®.

NEW YORKAS

J. Gendr.

H. W. FEMALE

• I

Skelbimas

PADĖKA

Inž. TOMUI OKUNTUI

i

William J. Drake

milais, reiškl 
giui Okunlui

kinami. jei jie

ŠVEDIJOS princas Bertil atvy
ko lankyti JAV. Jj matome 
New Yorke.

ir jaunimą ir pamatyti, kaip dir
ba ir žengia jaunieji Brooklyno 
pianistai. Po koncerto bus šo
kiai. grojant R. Butrimo orkes
trui.

VASARVIETĖ "BANGA"

me gilią užuojautą jo sūnui inž. are h. Jur- 
ir visai jo selinai

Amerikos Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos
Bostono skyrius

Alekso Mrozinsko
piano studija savo metinį kon

certą šiemet rengia gegužės 17 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Koncerto pradžia 5 vaL p.p. 
Programoje dalyvaus apie 25 
mokiniai ir paskambins lietuvių 
kompozitorių, klasikų ir kitų ži
nomų autorių kūrinius,. Koncer
te bus atlikti mėgiamieji Čiur
lionio preliudai. Studija kviečia

Apreiškimo parapijos
šv. Vardo draugijos paskuti

nis susirinkimas prieš vasaros 
atostogas bus gegužės 11. Mi
nios 8 v.; po jų pusryčiai bei su
sirinkimas. Valdyba kviečia da
lyvauti visus narius.

Maironio mokykla
kviečia visus į Motinos dienos 

minėjimą, kuris įvyks gegužės 
11, 3:30 v. p.p. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programoje poe
to Jono Aisčio žodis, mokinių 
pasirodymai.

Prel. J. Balkūnas
birželio 1 pakviestas Philadel- 

phijon pasakyti angliško pa
mokslo apie šv. Kazimierą. Mi 
nėjimas rengiamas šv. Petro*ir 
Povilo katedroje.

Pasaulio lietuvių seimo
metu chorų doncertas rengia

mas Carnegie Hali, šią savaitę 
su salės administracija pasirašy
ta sutartis.

Solistė Prudenctįa Bičkienė - 
gegužės 14 atvyksta į New 

Yorką ir apsistoja pas p. Janu- 
levičius, 20 St. Johns Rd.. Bro- 
oklyne, tel. EV 6-4341. Ji čia iš
bus iki savo kelionės Italijon.

Rumunų diena
Gegužės 10 rumunai švenčia 

savo nepriklausomybės šventę. 
Ta proga N. Y. miesto bur
mistras išleido proklamaciją, 
kviesdamas gyventojus prisi
minti Rumunijos dieną. Rumu
nija nepriklausoma valstybe bu
vo paskelbta 1877 gegužės 10.

Kun. L..Jankus
__j»į šeštadienį Balfo reikalais 

vyksta į Philadelphiją ir ta pro
ga aplankys ateitininkų sendrau
gių susirinkimą, kur skaitys pa
skaitą.

Liet. Piliečių Klubas
savo patalpose, 280 Union 

Avė., Brooklyn. gegužės 17, šeš
tadienį, rengia stanislovinių 
banketą — šokius. Pradžia 8 
v. v. Bilietai gaunami iš anksto 
pas reikalų vedėją klube ir pas 
platintojus. Dalyviai turės pro
gos pasivečiuoti prie turtingų 
stalų ir linksmai pasišokti, gro
jant puikiam orkestrui.

DISPLAY

• Religious Articles
• Greeting Cards
• Stationery

THE
IJTTLE SHOPPE 

762 Amsterdam Avė. 
(at 97th St.) UN 5-0635

ENPERIENCED COOK- 
WAITKESS

desires work in Rectory, 17 
years experience. have refer- 
ences — RA. 1-0233.

BOSTON, MASS

f 
| į.

JULIJOS RAJAUSKAITĖS
FORTEPIJONO REČITALIS

"Aidų koncertas Torontą miausia savo kūrybos paskaitė 
Balandžio 27* įvykęs Toronte laureatas Albinas Baranausks.

Aidų” žurnalo metinis koncer- Jis pasirinko novelę “Krokodi
las yra aštuntasis, o įteiktoji . las” iš premijuoto rinkinio. 
500 doL premija — devintoji. Po jo, antroje koncerto pusėje, 
4 premijos, įskaitant šį pa
vasarį įteiktąją, buvo duotos už 
literatūrą, penkios — už moks
lo veikalus.

Kasmet vis kitoje vietoje ruo
šiant koncertus, šiemet, jau an
trą kartą, buvo' pasirinktas To
rontas. Labai gausus po antro
jo pasaulinio karo lietuvių susi
telkimas į šį miestą yra palan
ki dirva įsitvirtinti ir kultūros 
žurnalui. “Aidai”, dėl savo gi
lesnio turinio domindami tik 
'rinktinius skaitytojus, atkreip
ti plačiosios visuomenė dėme
sį nori bent savo metiniais kon
certais bei literatūriniais vaka
rais. Į juos visur atsilanko daug 
klausytoj ų, išsiilgusių dainos ir 
grožinio žodžiol

Tuo ypatingai tenka pasi
džiaugti, žvelgiant į šių metų 
“Aidų” koncertą Toronte. Nors 
čia žurnalas su premijos įteiki
mo programa jau lankosi antrą 
kartą, tačiau sukėlė gyvą susi
domėjimą visuomenėje — pub
likos prisirinko pilna didelė Pri
sikėlimo parapijos salė. Tą die
ną ir bažnyčioje buvo sakomi 
pamokslai religinėmis — kul
tūrinėmis temomis, labiausiai 
atkreipiant žmonių dėmesį į lie
tuviškos spaudos pusę.

Koncertas — literatūros va
karas prasidėjo 4 va. Atidary
mo žodi tarė ir premijos įteiki
mo programai vadovavo “Aidų” 
leidėjų ir redakcijos atstovas 
Tėv. L Andriekus, O.F.M. čia 
buvo nušviesta lietuviškos kny
gos našlaitiška dalia, pažymint, 
kad ją'iš daugelio šeimų išvijo 
pamotė tremtis, iškeltos 
kultūros žurnalo “Aidų” pastan
gos teikti lietuviškai knygai glo
bą premijomis, supažindinta 
publika su šių metų premijos 
laureatu Albinu Baranausku iš 
Waterburio bei jo premijuotuo- si
jų novelių rinkiniu “Sniego pla
tumos”. Premijos komisijos ak
tui perskaityti buvo pakviestas 
Kanados Liet. Bendruomenės 
Kultūros Fondo pirmininkas 
Juozas Kralikauskas; o premi
jos dovanai įteikti — žurnalo 
administratorius Tėv. B. Rama
nauskas, O.F.M. Po to, laurea
tui pasakius padėkos kalbą, ir 
buvo baigta Įžanginė koncerto 
dalis — premijos įteikimas.

Visą vokalinę programą iš
pildė žymioji Lietuvos Operos 
solistė Antanina Dambrauskai
tė, atvykusi čia iš Floridos. Ji, 
gyvendama toli, rečiau begali 
pasirodyti lietuvių ruošiamuose 
koncertuose. Torontiškiai solis
tę jau pačioje pradžioje priėmė 
su nuostabiu nuoširdumu, pa
gerinami ilgais plojimais. Jos 
labai galingas ir lyriškas balsas. 
Į njautimas i pasirinktų arijų bei 
dainų turim. tikslus ir savitas 

! jų išpildymas aukštai pakėlė vi-
> sų nuotaikas. Antanina Dam-
> brauskaitė keturiuose pasirody- 
! muose sudainavo Verdio, Pucci-
> nio, Massaneto, Banaičio, Tallat 
! -Kelpšos, Vanagaičio ir Kavec- 
! ko komponuotus kūrinius. So- 
! listei akompanavo St. Gailevi-
> čius.
; Literatūrinėje dalyje pir-

į sceną išėjo Alė Rūta, atvykusi 
čia iš Detroito. Skaitė fragmen
tą iš dramos “Arft liūnų kran
to” ir keturis eilėraščius. Rašy
toja buvo pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. _

‘Koncertas — literatūros va
karas, pradėtas punktualiai, už
sitęsė tik dvi valandas. Progra
ma buvo vystoma sklandžiai, 
gyvai, su derama rimtimi. Jos 
dalyviai apdovanoti gėlėmis.

Tuojau po koncerto gretimo
je salėje įvyko vaišės, kuriose 
dalyvavo per 100 svečių. Vai
šes iškėlė Prisikėlimo parapijos 
klebonas Tėv.-P. Barius, O.F.M 
ir parapijos komitetas. Vadova
vo komiteto pirm. F. Senkus. 
Į pobūvį atsilankė visi koncer
to programos dalyviai, Toron
to dvasininkai, žymesnieji kul
tūrininkai ir didieji parapijos 
geradariai bei darbuotojai. Tiek 
koncerte, tiek vaišėse dalyvavo 
ir Lietuvos konsulas Kanadai 
min. V. Gylys su ponia. Vaišėse 
buvo sveikinimo kalbų. Be to, 
sol. V. Verikaitis bei jo kvarte
tas palinksmino Svečius daino
mis. o Skriskaitė piano muzika.

Toronto lietuviai šio koncer
to proga “Aidams” parodė daug 
nuoširdaus dėmesio. Tai, be abe
jo, skatins leidėjus bei redakci
ją ir toliau rūpintis, kad šis žur
nalas būtų visiems švyturiu 
tremties kelionėje.

Paremkime Seseles
Nekalto Prasidėjimo šv. Ma

rijos seserų vienuolijos rėmėjų 
gildą rodys filmą gegužės 11 d. 
3 vai. šv. Petro parapijos salė
je. Pelnas skiriamas Putnamo 
seselėms kurios tyliai; per dau
gelį metų, yra nuveikusios di
delių darbų. Kam teko atsilan
kyti bent kartą Putnamo seserų 
sodyboje, tas Įsitikino, kiek daug 
jos dirba. Vienus darbus be- 
baigdamos. kitus tęsdamos, se
selės jau turi gražių naujų pla
nų. Visus jųjų darbus jungia 
Dievo, savosios tautos ir arti
mo meilė. Atsilankydami į jų 
reikalams organizuojamą vaka
rą, įrodysime savo palankumą 
jų darbams.

RARASEV1ČIUS ir SCNl S 
N E R A L II O M 
254 W. Broadway 

South Boston, Mass.
JOSEPII BARACEVIČH’S 

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrerc 8-2590

F U N E R A L H O M E

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška - koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.- Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukike; Tel. TR 6-6434

Įvyks Gegužes 11 d, 2 vai. 30 min. p. p.
NEW YORKE TOWN HALL Jį

123 ĮVEST 43rd STREET (TARP 6-tos IR 7-tos AVĖ.)

KONCERTO RUOŠIMO GARBES KOMITETĄ sudaro:
Prel. J. Balkūnas, p. L. B’.eliukiene, p. S. Čerienė-Mulks, 
kun. V. Dubusis, p. J. Ginkus, p. M. Kižytė, p. J. Stekais,
P- Šlepetys, kun. P. Totoraitis, p. I. Trečiokienė ir prof. 

. A J. Žilevičius.

PROGRAMOJ: B ACH, REETHOVEN, BANAITIS,
ČIURIJONIS, IJSZT.

BILIETAI 2.50, 1.75 IR 1.15
KONCERTĄ RUOŠIA

COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT.
, Bilietai iš anksto pardundami

PAS P. J. GINKŲ IR T0WN HALL \\

i

Cape Cod, Mass.,
siūlo kambarius ir kabinas va

saros atostogoms praleisti, čia 
prie pat šilta Golfo srovė, pušų 
kvapas, lietuviški valgiai ir rami 
vietovė suteiks jums tikrą poil-

Adresas: P.O. Box 307 Center- 
ville, Mass. — Great March Rd. 
Iki birželio 20 d. prašau kreip
tis: Alisa Pakštienė, 15 Wendo- 
ver St., Boston 25, Mass.. Tel. 
A.V. 2-8046

Reikalinga namų ruošai vi
dutinio amžiaus moteris. At
lyginimo už darbą gautų: 
butą, valgį ir 100 dol. mėne
siui. Ketvirtadienis laisvas. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti telef. GR 4-6349, 
Mrs. A. Butkus.

Norwoo<L Mass.
Balfo skyriaus susirinkimas 

įvykęs balandžio 26, išrin
ko naują stiprią valdybą iš 
pirm. Adomo Tumo, vice- 
pirm. Petro“ Blažio, sekr. 
Broniaus Kovo (Kriaučiūno), 
ižd. sekr. Kazio Šimėno ir 
ižd. Felicijos Zarankienės. 
Džiugu, kad Nonvoodo lietu
viai suprato reikšmingą lie
tuvių šalpos darbą ir neda- 
leido iki skyriaus likvidavi
mo, bet pasiryžo * ištvermin
gai darbuotis toliau.

Nelauktai pasirodęs Balfo 
Centro reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus buvo mielai priim
tas ir susirinkusieji su malo
numu klausėsi jo kalbos, lie
čiančios mūsų tautiečių šel
pimą. Kun. L. Jankus savo 
kalboje priminė, kad dabar
tiniu metu ypatingas Balfo 
dėmesys yra atkreipas į mū
sų brolius — seses, gyvenan
čius Sibire, Tėvynėje ir kitur, 
iš kur Balfo Centras gau- priklausomybę, velionis tar
ną'daug laiškų su prašymais navo Lietuvos atstovybėje 
įvairių vaistų ir, jo prane- Maskvoje, kur organizavo 
Šimu, beveik visu 100% ne- Lietuvos turto grąžinimą iš į 
laimingųjų prašymai paten- Rusijos. Grįžęs Lietuvon 

atsiunčia 1924, dirbo Plentų Valdyboje 
daktarų išrašytus receptus. įr buvo Tauragės, vėliau Ma- '

Taigi, vien jau tik dėl mū- rijampolės ir Alytaus apskr. j 
sų tautos žaizdų gydymo inžinierium. Iš tremties Vo- ♦ 84-02 4AMAICA AVĖ
mes turim sukrusti ir neleis- kietijoje atvyko Amerikon j 
ti

MIRĖ INŽ. T. OKUNIS
Gegužės 2, Bostone mirė 

inž. Tomas Okunis, sulaukęs 
80 m. Velionis buvo gimęs 
1878 kovo 7 Vilkaviškio aps., 
šelvių km. Mokėsi Mariam- 
polės gimnaz., baigė Mintau
jos gimnaziją, matematikos 
fakultetą Maskvoj un-tė ir 
aukštąją technikos mokyklą 
Maskvoje inžinierių laipsniu

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsanųiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČL4

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

Šalin s kas

toliau kraujoti saviems. 1949 m., kur gyveno su žmo- ' Woodhaven, N. Y*.
na ir SŪnum. inž. archit. Jur- ; Suteikiam garbines laidotuves, 
giu Okuniu. Palaidotas Nauj. ♦ Koplyčios nemokamai Visoje 
,, , .. , , , , . _ • ’ miesto iialv.se; ve.kia ventiliacijaKalvarijos katal. kapinėse {
Boston?. Tel. VIrginia 7-4499

Ieškoma Elena Matulevi
čiūtė — Sullivan. duktė Ed
mundo. Ieško giminės iš Lie
tuvos. Atsiliepti ar pranešti: 
Bronė Žukas, 55-28 69 Place, 
Maspeth 78, New York. Tel. 
HA 4-3332.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaira 6-7272

Kovo 2 mirė a.a. Ona Baluty- 
tė. išgyvenusi 42 metus. Iškil
mingai palaidota iš šv. Jurgio 
bažnyčias po trejų mišių High- 
land kapinėse kovo 4. Prie di
džiojo altoriaus mišias aukojo 
kleb. kun. F. E. Norbutas, prie 
šoninių — kun. 3 Svirskas ir 
kun. A. Janiūnas. Nuliūdę tė
vai, brolis su šeima reiškia nuo
širdžią padėką kleb. kun. F.E 
Norbutui, kunigams J. Svirskui 
ir J. Janiūnui už šv mišias bei 
lankymą ligoje. Taip pat var
gonininkui A. Kamantauskui, 
giminėm ir pažįstamėm,. visiem 
ir visom už užprašytas mišias, 
gėles, dalyvavimą šermenyse 
bei skausmo valandoje mus už- 
jautūsius. Visiem esame labai 
dėkingi ir atsimename savo mal-
dose.

GEGUŽINE-ŠOKIAI"
į naiuoai, urvus vaienunas d; 
J tis. Nonvoodo policijos Sgt..

• šeima.

Nuliūdę,
Tėvai Hilaras ir Marijona 

Balučiai, brolis Valentinas Balu-
rengiama vyčiŲ 29 kuopos

įvyks

ŠVENTO JURGIO SALEJE
180-3 N’EW YORK AVENVE. newark, n. j.

ŠOKIAMS MUZIKĄ DUOS

VALGIAI IR GARIMAI

Pradžia 8 vai. vakaro;

’■

su

šokly pradžia 9 *aL į

Skaitykite "Aidus" 680 ButK 
wicfc Avc. Brooklyn 21, N. Y.

iialv.se

