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BENDRUOMENES RINKIMŲ DAVINIAI
BALSAVO PER 4,030; PIRMIEJIBARZDIKAS, KI’N. YLA

Amerikos lietuvių bend
ruomenės rinkimų daviniai 
jau paaiškėjo. Jie dar nėra 
oficialūs ir net negalutiniai, 
nes dviejų nedidelių apylin
kių davinių dar trūksta. Ta
čiau, manoma, jie tepadi-
dins tik balsavusių skaičių ir

Tarybos nariais išrinkti 
abėcėlės eile:

Vladas Adamkavičius. prel. 
Ignas Albavičius, Juozas Ra
čiūnas, Stasys Barzdukas, 
Alena Devenienė, Gediminas 
Galva, Marija Gimbutienė,
Juozas Ginkus, Jurgis Jan-

SPROGDINA 
LEBANONA

Viduriniuose rytuose, Leba
nono valstybėje, komunistai ir 
Nasse/io šalininkai pradėjo per
versmą prieš vyriausybę, kuri 
yra palanki Vakaram Riaušės 
prasidėjo gegužės 10 Tripoly ir 
viršūnę pasiekė sostinėje Beiru
te gegužės 12.

___Beiruto gatvėse buvo pastaty
tos barikados; sustabdytas judė
jimas; paskelbtas trijų dienų 
streikas. Iš pat ryto pro polici
ją prasiveržusi minia užėmė A- 
merikos bibliotekos patalpas ir 
jas padegė: .padegė dar tris na
mus. Atvykusi su tankais ka
riuomenė atstatė tvarką ir ją 
toliau laiko savo rankose. Bet 
užmuštų skaičiuojama iki 10 ir 
daugel sužeistų. Gegužės 10 Tri
poly. kur buvo taip pat sudegin
ta Amerikos biblioteka, užmuš
tų buvo 5 ir sužeistų apie 120.

Beirute suimti trys politiniai 
lyderiai, kurie rengė ultimatu
mą prezidentui Chamoun. kad 
atsistatydintų.

Tą pat dieną susprogdinti naf
tos vamzdžiai, kuriais eina naf
ta iš Irako per Libanoną i Tri
polio uostą.

KAS YRA SUKILIMO KURSTY
TOJAI

Vidurinių rytų vyriausybės 
laiko tiesiogiai atsakingus už su
kilimą Syrijos komunistus ir E- 
gipto Nasseri. Egipto radijas at
virai ragino sukilti. Lebanono 
trukdytuvai negalėjo jo kursty
mų nustelbti. Per vieną dieną 
buvo sulaikyti apie 250, kurie

Smurtas prieš Nixoną pietinėje Amerikoje
Viceprezidento Nfcrono “ge

ros valios'’ kelionė per 8 pie
tų Amerikos valstybes baigė
si dramatiškiausiai Venezue- 
los sostinėje Caracas gegu
žės 13, — apmėtytas akmenim 
kiaušiniais, apspjaudytas

Amerika pasiuntė savo kariuomenę

Jau aerodrome atvykusį iš 
Kolumbijos 
minia sutiko 
kad nebuvo 
mų himnų.
Nixono ir jo palydovų auto
mobiliai buvo sustabdyti su- 
pludusios _ minios. Pasipylė 
akmenų, kiaušinių, -šiukšlių, 
geležgalių lytus į mašinas. 
Stiklai buvo sudaužyti. Kai 
kurie prišokę gelžgaliais dau
žė ir lamdė mašinų šonus ir 
išvertė duris, nuplėšė Ameri
kos vėliavėles. Mėgino ma
šiną apversti.

Tik po 12 minučių pasise
kė mašinom pajudėti pir
myn, ir Nixonas nuvyko į 
Amerikos atstovybę, atsisa
kęs vainiką dėti prie Vene
zuelos išlaisvintojo pamink
lo.

Nisonas gavo akmeniu, 
buvo apspjaudytas: jo paly- 

' dovų šeši buvo sužeisti. Su
žeistas buvo ir Venezuelos 
užsienių reikalų ministeris, 
važiavęs drauge su Nixonu. 
Tas pats ištiko ir paskui vy- 

žmona, šypsojosi ir akmenim kuSlos Romėnės automobl- 
metomas. Ii. Jai kažkas spjovė į veidą.

kus. kun. Antanas Juška.

viceprezidentą 
tokiu kaukimu, 
girdėti groja- 

Miesto centre

Smurtas kartojosi ir paskiau 
prieš kitus Amerikos parei
gūnus, o taip pat prieš pa
čius Venezuelos karininkus.

Nixonas buvo įspėtas vie
ną dieną prieš tai, kad ko
munistai rengia sąmokslą 
jam nužudyti Caracas. Bet 
Nixonas nesutiko keisti pro
gramos. Jis tik priėmė Vene
zuelos pareigūnų siūlymą 
vykti dengtu į. automobiliu 
vietoj lig tol vartoto atviro. 
Tai gal ir išgelbėjo Nixoną 
nuo. didesnės nelaimės.

Kariuomenė Nixo-

miniai sutvarkyti ii’ vicepre
zidentui apsaugoti. Vene
zuelos valdžios pareigūnai 
aiškinasi, kad jie tokių riau
šių nesitikėję, nors jau per 
porą savaičių vietos komu
nistai varė propagandą prieš 
Nixono priėmimą. Net pa
čios valdžios pareigūnai bu
vo vedę derybas su komunis
tais, kad jie nepadarytų kom
promitacijos Venezuelai.

Komunistai rado palan
kaus pritarimo. minioje, ku
rioje Amerikos vardas pas
kutiniu laiku buvo nepopu
liarus tuo, kad ji priėmė ap
sigyventi Venezuelos buvusi 
diktatorių Jimenez.

(Apie Nixcną Peru - 2 
pusi.)

balsus atskiriem asmenim,
bet atstovų į tarybą ar sei- kun. Stasys Yla, Juozas Ka
mą nebenulems. Turimi da
viniai yra toki: 

Balsavo 4128.

PIERRE PFLIMLIN. naujas 
25-tas po karo Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas.

pcčius. Marius Katiliškis, dr. 
Petras Kisielius Algirdas 
Landsbergis, Alfonsas Mi
kulskis, Kazys Musteikis. Al
girdas Nasvytis, prof. Pranas 
Skardžius, Jonas Šlepetys.

Daugiausia balsų yra ga- 
Earzdukas — . 2493.

eina kun. S. Yla —

nui gelbėti

Maskvos kova prieš Titą aštrėja

.v _ ............ - r n9 pagalbą,mėgino is Synjos įsigauti į Le- 
banoną.

Valstybės sekr. Dulles pareiš
kė, kad priešamerikines nuotai
kas Lebanone kursto tos pačios 
jėgos, kurios Peru kurstė prieš 
Amerikos viceprezidentą Nixo- 
ną. Tai komunistai. Maskvos va
dovaujami.

Maskvos ir Jugoslavijos kon
fliktas pagilėjo. Gegužės 9 buvo 
"Pravdos" paskutinis, grasini
mas Jugoslavijai nutraukti ūki-

SKANDALAS SU BELGIJOS 
PAREIGŪNU

Lebanono ą'sienio policija su 
laikė vykstantį iš Syrijos Belgi
jos gen. konsulą Syrijai Louis 
de San. Jo automobilyje buvo 
ištisas ginklų sandėlis: 33 auto
matai, 28 revolveriai, 16 granatų 
ir tūkstančiai šovinių. Jrs turė
jo laiškų, kuriuose buvo pataria
ma kaip Beirute vykdyti sabota
že ir riaušes. De San anksčiau 
buvo Indijoj, Persijoj, žinomas 
kaip labai kairių pažiūrų žmo
gus. Jo tėvas yra Belgijos guber
natorius Kongo kolonijoje.

Ar Lebanonas šitą skandalin
gą Belgijos pareigūno tarnavi
mą Maskvos kurstomai revoliu
cijai Lebanone skųs Jungt. Tau
tom, dar nepaaiškėjo.

nizmą sukilę Stalino šalininkai, 
vadovaujami Michailo Suslovo 
ir Pospielovo. Jie reikalauja 
griežtos politikos ir su Titu ir 
su Vakarais — kaip seniau Mo-

Aiškinama, kad kova tarp Ti- lotovas. Juos remia ir Kinijos 
to ir Maskvos reiškia sykiu kovą komunistai. Pastarieji biją, kad 
pačioje Maskvoje dėl Įtakos par- Chruščiovas, tardamasis su Va- 
tijoje. Prieš Chruščiovo oportu- karais, nepaliktų jų už Jungti- 

----------------------------- •----- —---- nių Tautų durų.
Amerikos diplomatiniuose 

sluoksniuose nelaikoma, kad da
bartinis Įtempimas Maskvoje 
reiškia Chruščiovo nusilpimą. 
Tuo tarpu jis tvirtai laikąs val
džias savo rankose.

Kinai ir japonai
Kinijos komunistai nutrau

kė prekybinius ir kultūrinius 
ryšius su Japonija. Aiškinama, 
kad tuo Kinijos komunistai norė
jo paremti Japonijos socialis
tus rinkimuose—parodyti, kad 
su Kinija gali palaikyti prekybą 
tik socialistai. Taip japonai su
prato. ir dėl to kilo didelis japo
nų pasipiktinimas kom. Kinija, 
kad ji tokiu būdu kišasi Į Japo
nijos vidaus reikalus.

• Achesonas pakartotinai kal
bėjo. kad jeigu viršūnių konfe
rencija bus, tai joje neturėtų 
dalyvauti nei prezidentas nei 
valstybės sekretorius.

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI GRIEBIASI REFE

RENDUMO
Vokietijoje kova dėl atominio 

ginklavimo tebeeina visu žiau
rumu. Socialdemokratai, pralai
mėję parlamente, kovą prieš at-

SOVIETAI SUTIKO
Sovietai ,pranešė Amerikai, 

kad sutinka atnaujinti pasikalė- 
jimus dėl atominių bandymų su
stabdymo kontrolės. Valst. sekr. 
Dulles pareiškė, kad tai žingsnis 
primyn. Iš tikrųjų Sovietai ne
norėjo sudaryti Įspūdi, kad jie 
visur sako tik “ne".

Tačiau Sovietai atsisakė da
lyvauti Amerikos vykdomuose 
atominiuose bandymuose Paci-

Prezidento Eisenhowerio 
pavestas valst. sekr. Dulles 
gegužės 13 tuojau iškvietė 
Venezuelos atstovą ir dešim
ties minučių pasikalbėjęs pa
reikalavo, kad Venezuelos 
vyriausybė užtikrintų saugu
mą Nixonui, kuris yra ten 
nuvykęs kaip kviestas . sve
čias.

Prezidento Įsakymu tą pat 
dieną buvo pasiųsta 1000 
Amerikos parašiutininkų ir 
marinų į bazes Porto Rico 
ir Kubą, per kelias valandas 
skridimo nuo Venezuelos.

Kariuomenė skilta į pa
galbą atstatyti - tvarkai Ve- 
nezueloje, jei Venezuelos vy
riausybė pati nesusitvarkytų 
ir tokios pagelbos paprašytų.

Respublikonai prezidento
tokiam žygiui pritarė. Demo
kratai abejoja jos tikslingu
mu, bijodami, kad nesuga
dintų santykių su pietų Ame
rikos valstybėm.

KAS DEL JVYKIV 
KALTAS?

Amerikos spauda kaltino 
Caracas policiją, kad ji ne
parodžiusi jokio aktyvumo

vęs S. 
toliau 
2352, prel. I. Albavičius — 
1905. Paskutinis, kuris įėjj 
i tarybą, gavo 1084 balsus.

Atstovais pasaulio lietu
vių bendruomenės seimui yra 

-šie: •—=- "~
Vladas Adamkevičius. dr. 

Kazys Ambrozaitis. Juozas 
Audėnas. Juozas Račiūnas, 
kun. Jonas Bakšys. Stasys 
Barzdukas. Antanas Bende
rius. Teodoras Blinstrubas. 
Kazys Bradūnas, Vaclovas 
Čižiūnas. Alena Devenienė. 
Gediminas Gaiva, Juozas 
Ginkus, kun. Lionginas Jan
kus, Jonas Jasaitis, preL Pra
nas Juras, kun. Antanas Juš
ka, kun. Stasys Yla, Juozas 
Kapočius, Marius Katiliškis, 
Vytautas Kavolis, dr. Petras 
Kisielius,
Aleksandras Kučiūnas. Algir
das Landsbergis, dr. Juozas 
Leimonas, Petras Maldeikis. 
Raimundas Mieželis, Alfon
sas Mikulskis. Algirdas Nas- 
vytis, Pranas Naujokaitis, 
prof. Kazys Pakštas, prof. 
Jonas Puzinas, kun. Viktoras 
Rimšelis. Pranas Saladžius. 
Vaclovas Sidzikauskas, prof.

Prancūzija vyriausybę jau turi, 
bet prieš ją sukilo kariuomenė

kejimą 274 prieš 129. Ji pa
rėmė MRP, socialistai, radi
kalai. Komunistų žymi da
lis susilaikė.

■ Pflimlin paskelbė, kad jis 
bus vyriausybėje tik iki gruo
džio 1, jeigu nebus pakeista 
konstitucija sustiprinant vy
riausybės galią. Dėl Alžiro 
jis atnaujins pasitarimus su 
alžiriečiais, bet pasisakė už 
Alžiro pasilikimą Prancūzi
jos ribose.

Prieš Pnimlm sukilo dea- Ansas TraJ[R yj-tautas 
niosros nacionalistines parti- vardvs 
jos, kurios laiko, kad Pflim- 
hn politika bus peršvelni Al- 
žire ir Prancūzija Alžirą pra- & yu
ras. Demonstracinis surengė _ 24,4 toUaa y Adamkavl.

Prancūzijos vyriausybė ge
gužės 13 sudaryta, bet prasi
dėjo kariuomenes sukilimas 
Alžire. MRP sąjūdžio atsto
vas Pierre Pflimlin gegužės 
13 pristatė savo vyriausybę 
parlamentui ir gavo pasiti

GEN. CHARLES DE GAULLE 
išgirdo šauksmus ir atvyko j 
Paryžių.

’aryžiuje.

Reikalauja gražinti 
į valdžią Gaulle

ITALIJOS prezidentas G ovannl Gronchl atvyko i Londoną oficiaulaus trijų dienų vizito. Ta» pir
mas toks Itali.os vizitas po 34 metų. Prezidentas ir karalienė Elzbieta atviroje karėtoje.

KIEK AMERIKAI ATSIEJO 9 VAIKŲ MOKSLAS

Vaclovas Kleiza.

petys, Jonas švedas, kun.

Ir šiuose rinkimuose dau
giausia balsų gavo S. Barz-’

čius 2110, Mažiausias balsų
skaičius, kuriuon praėjo ke
turiasdešimt pirmas kandi
datas i seimą, buvo 1103.

Naujoj taryboj iš 20 narių 
yra 4 senosios ateivi jos, kiti

žiauriausios denionstraci- naujosios. Tarp seimo narių 
jos Įvyko pačiame Alžire. kur 5 senosios ir 36 naujosios, 
tarp 9 miL arabų yra 1.200, 
600 prancūzų. l*ran< uzų de
monstracijos buvo nukreip
tos prieš Pflimlin ir prieš 
amerikiečius. Alžiro mieste 
demonstrantai įsiveržė į 
Amerikos biblioteką ir kny
gas išbarstė gatvėje. Demon
strantai reikalavo, kad Į val
džią būtų sugrąžintas gen. 
De Gaulle.

. Gen. Raoul Salan. kariuo
menės viršininkas Alžire, H’bą 10; visi vėl išrinkti, 
gegužės 13 vakare per radiją 
paskelbė, kad jis perima Al- e Apsaugos departamento ne- 
žiro likimą i savo rankas. apsisprendimas, ar pasirinkti ar- 

Tuo pat metų gen. Jac- mijos raketas ar aviacijos, at-

Taryboje yra tik du nariai 
jaunesni kaip 40 metų. Tarp 
seimo atstovų tokių jaunes
nės kartos žmonių iš 41 vra 
7.

Seniausias taryboje yra 67 
metų, jauniausias 31. Tarp 
seimo narių seniausias yra 
taip pat 67, jauniausias 25 
metų.

Iš buvusios tarybos narių 
kandidatai buvo i naują ta-

ques Massu. parašiutininkų 
divizijos vadas, perėmė Į sa
vo rankas civilinės valdžios 
pastatus ir paskelbė sudary
tą "Viešojo saugumo komi
tetą". kuriame dalyvauja 4 
karininkai ir 7 civiliai. Ko
miteto vardu Massu pasiun
tė reikalavimą prezidentui, 
kad būtų pakviestas Į val
džia gen. de Gaulle. . . , . . . .• *. _ ) Maskvą kaip advokatas.

Komitetas esą suėmęs gen. Amerikos rašytojų sąjungos 
Sa!an- įgaliotas. Jis turi išgauti iš

siejo valstybei 100 mil. leidus 
abejiem bandyti.

tas apskaitė, kad kova su nu
sikaltimais per metus Ameri
kai atsieina 20 milijardų dol. 
Brangiau už nusikaltimus 
atsieina tik krašto apsauga.

• Adlai Stevensooas vyks

teminius ginklus organizuoja .fike. 
gatvių mitinguose ir atskirų 
kraštų savivaldybėse viešajai o- Graikijoje liberalai užleidžia vie- Prezidentas Eisenhmveris Įsa- nesi apsaugą laikant valstybei kur judėjimo aplinkybės Pflimlin pareiškęs, kad Maskvos atlvrinimą auto- 
pinijai laimėti. Frankfurtas^ Of- tą komunistam. kė atitraukti iš Liltle Rock tau- atsiėjo 2 mil. dol.. paskiau kas sunkesnės; jis dažnai jau tu- Prancūzija stovi prieš civili- riam kuriu veikalus išsiver-
fenbachas. Darmstadtas, o taip Gegužės 12 rinkimus laimėjo tinę apsaugą nuo gegužės 29, mėnuo jau tik. po 1000.000 dol. ii kitą automebili ir maža- nįo karo Alžire galimybę. te Sovietai į rusu kalbą bet
pat Hamburgas ir Bremenas, buvęs min. pirmininkas Kara- kada baigsis mokslas. Tautinė Bendra stirna apie 4 mil. sis yra jau antras ar trečias. Gcn Gaulle atvvko į honoraro* nemoka
kur valdo socialdem., paskel- manlis. palankus Vakaram. Jo apsauga saugojo 9 negru vai- ________ Mažojo automobilio savinin- parvįjU ’
bė gyventojam referendumą, at- partija gavo absoliutinę daugu- kų laisvę lankytis mokykloje. K tc nI?I?K t kas -vra Kolegijos išsilavini- ’
siklausimą — už ar prieš atomi
nius ginklus. Kancleris Adenau- 
eris pareiškė tiem miestam pro
testą. nurodydamas, kad jie ki
šasi į apsaugos ir gynimo reika
lus. kurie konstitucijos yra pa- • Lenkijoje, Ixxtzėje 68 žj- 
vesti federalinei vyriausybei, du kapai buvo išniekinti. Kalba- 
Kancleris reikalavo, kad dabar ma apie sustiprėjusį antisemiliz-

• Bedarbiai eina savano 
riais į kariuomenę. Armijo
je stojančių skaičius per šių 
metų sausį ir vasarį padidė
jo 22.5'. . Tik aviacijoic su
mažėjo

K '.t’TvriioniYi mo prestižo jis nenori
AITOMOBII.Į kl| V1į(o|o au|omobl)to • Konsrese K.k. didelio

Fordo komponljm vicedi- „ n£llljas amcnkonlšlas vra l»sipiMinin>o Domininkonų
rektorius paskelbė, kad esą ;ain .Kr |)ranjnis. respublikos pn'zidentu. ku-
nustatyta, kas Amerikoje ris prašo i.š Amerikos dau-
perka maža užsienini auto- "iau 35 P&ra-mobill Būtent, tas pirkėjas 9 P wid.nl.Ls \o- mos q sav0 sūnaus, kuris • Fatimojr gegužės 13 pa-
esąs vidutinškų pajamų; rošilovas Į Jugoslaviją ne- Amerikoje, išlaidom šventinta Merijas .*tatula.

tie kraštai ir miestai paskelb- mą. P^karį'unki^ tautinės apsaugos sargyba su- jis daugiausia gyvena ryti- vyksta. Taip pat atidėtas ir duoda kasmet po vieną mlli- padovanota Amerikos katalt
tų referendumo atšaukimą. 3 mil. žydų, dabar 50,000. mažinta iki 400 vyrų. Pirmą mė-^ nėse ar vakarinėse srityse, Tito vizitas į Lenkiją. joną Kų.

mą. Bet nustebino liberalų pra- kurioje lig tol buvo mokosi tik 
laimėjimas, kurie užleido pro- bailieji.
komunistinei partijai antrą vic- *- p, ezį(|cnj0 įsakymu, nuo nig- 

sėjo 24 buvo laikoma 10,500 vy
rų tautinės apsaugos ir dar 1000 
armijos par: ’utininkų. Parašiu
tininkai buvo visai tešaukti, o

• Sovietų pirzidentas Vo- 
rošilovas i Jugoslaviją ne-
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ŽINIOS IS UETUVOS •RAŠO ALMU S

minią išvaikė per 10

Esat bailiai - bijotės tiesos
Ar Amerika pasimokys iš Nixono keliones?

Nixono kelionės po pietų A- 
meriką pamokos: ten komunis
tai įsispraudę į universitetus; 
prieš komunistų smurtą turi ka
pituliuoti žodiniai disputai; ko
munistam palankią dirvą paren
gė ūkiniai sunkumai, už kuriuos 
kaltinama Amerika. Ar pati A- 
merika iš to pasimokys?

Viceprezidento Nixono kelio
nės po pietų Amerikos valsty
bes nuotykiai dėmesio verti. Jų 
visų viršūnė buvo Peru valstybė
je
1. TOKIA BUVO |VYKiŲ EILĖ

Gegužės 8 priešais seną. 400 
metų, San Marcos universitetą 
buvo susirinkusi 2.000 minia, kai 
atvyko Nixonas su palydovais.

Kai Nixonas buvo tarpdury, vie
nas prišokęs spjovė jam į veidą, 
kitas metė į jįakmenį ir apelsi
nų žietes. Paskui pasirodė po
licija ir 
minučių.
2. TAIP

zūra, Sibiru.
Kovoje su komunistu galioja 

tik tas ginklas, kurį komunistas 
pripažįsta. Kalbėti jam apie pa
sidalinimą nuomonėm kaip apie 
demokratinį būdą yra naivu. Gal 
tai jau suprato ir Nixonas. nes 
po įvykių Peru buvo staiga at
šauktos diskusijos su studentais 
Eųuadoro valstybėje.

Nixonas taip pat pamatė, kaip 
komunistai randa sau palankią 
dirbą ten, kur yra ūkiniai sun
kumai.

Peru buvo lig šiol Amerikai 
draugingiausiai nusiteikusi. Bet 
ir katalikų universitete studen
tai jam kėlė klausimus: kodėl 
Amerika muitais suvaržė Peru 
cinko ir švino importą? O Peru 
tai buvo pagrindinis eksporto 
dalykas: kodėl Amerika paker
ta Peru medvilnės eksportui 
rinkas, mesdama savo medvilnę 
ir kitus žemės ūkio produktus 
į pasaulio rinką?.... Tie ūkiniai 
dalykai labiausiai buvo komu
nistų išnaudoti prieš Ameriką.

Turėjo Nixonas pamatyti ir 
trečią dalyką:

kaip komunistai suka sau liz-

JUOS VERTINO NIX 
ONAS

Toki įvykiai. Spaudos konfe
rencijoje Nixonas aiškino:

1. Peru ir Amerikos saugumo 
pareigūnai jam patarė neiti į 
universitetą, bet jis pats apsi- . 
sprendė eiti, kad parodytų, 
jog mažuma negali sukliudyti 
laisvo žodžio universiteto sieno
se. /

2. Kad jam spjovė*! veidą, tai 
buvo Įžeidimas ne jam .bet ap-

' Ts ’automobilio jis 'žiiigsniavo spjaudytas geras Peru vardas.... 
tiesiai į minią, kurią prilaikė po- “Š diena bus gėdos diena San 
licininkai. Jis pakratė keletui 
rankas ir kalbėjo ramiai:

"Aš atvykau pasikalbėti su 
jumis; tegul jūsų lyderiai atei
na pas mane .... Tai demokratiš
kas ir atviras būdas".

Vietoj atsakymo pasipylė ak
menys. Vienas kliudė Nixonui 
pečius; kitas saugumo pareigū
nui pataikė į veidą ir išmušė 
dantį; kliudė akmenys ir kitus 
palydovus bei fotografus. Kaž
kas Nixonui sušuko “Eik namo”. 
Nixonas nepasitraukdamas:

"Aš* mielai vyksiu namo, bet 
ar jūs nenorit prieš tai pasiklau
syti teisybės?"

Dešimt minučių praėjo, ir nie
kas nesirodė^ nors Nixonas ke
lis sykius šaukė: “Kur jūsų va
dai? Kodėl jie nepasirodo?" 
Paskui grįždamas prie automo
bilio, Nixonas šaukė miniai: 
"bailiai, bijotės tiesos" Nixo- 
nas turėjo atsisakyti nuo min
ties įeiti Į universitetą ir leistis 
į disputus su studentais ir pro
fesoriais. Jis nuvyko į netolimą 
katalikų universitetą, kur buvo 
sutiktas korektiškai, nors ir be 
didelio entuziazmo. Grįžęs prie 
v iešbučio. minią rado jau ten tiesą, kuri nesiderina su rikietis turi pagrindo jaustis į-

komunistų tiesa, jie atmeta ne žeistas. Jis būtų betgi prasmin- 
diskusijom, bet smurtu — ak- gas, jeigu jis amerikiečiui pla- 
meniu, spjūviu, kalėjimu, cen- čiau akis pravertų. M.

NORVEGIJOS princesė Astrida ir Minnesotos gub. Orviile L. 
Freeman artima paradą. Minnesota švenčia 100 metų sukakti....

Ką Sniečkus pasakė kolchozininkam
Vilniuje balandžio 11 įvyko - kai lietuviam buvo primestas 

Maskvos apdovanotų Lietuvos 
kolchozininkų mitingas. Svar
biausią kalbą pasakė kom. par
tijos sekretorius A. Sniečkus. 
Džiaugėsi, kad “materialinio 
suinteresuotumo principas” (tai 
“kapitalistų” išradimas, pasisa
vintas ir bolševikų!) Liet, ūkį 
pakėlė. Kvietė toliau “soclenk- 
tyniauti su Baltarusija, stiprinti 
su ja vispusiškus ryšius”. Pri
mygdamas bandė iškelti Lietu
vos ir Gudijos (“Baltarusijos”) 
panašų likimą. Tik. girdi, gu
dam laimė buvo malonesnė, nes 
jie dešimčia metų anksčiau 
džiaugėsi sovietiniu gyvenimu.

BENDRUOMENES klausimu dvejopi pasisakymai

“buržuazijos ir dvarininkų jun
gas”. Sniečkus ypatingai reiškė 
dėkingumą gudam už “prieglob
stį jam ir kitiem revoliucionie
riam”. kada jie slapstęsi nuo 
Liet, “buržujų” persekiojimų 
(suprask: ne GPU. ne NKVD, 
bet gudai jį gelbėję!).

Grįždamas prie ūkinio gyve- 
mo, vėl aiškino, kad lietuviai 
“karštai” pritarė Chruščiovo i- 
dėjai pakeisti MTS (Motorų trak
torių stotis), turimą techniką 
perduodant kolchozam. Girdi. : 
dabar darbai atliekami daug pi
giau ir greičiau (jie būtų atlie
kami dar pigiau ir dar greičiau, 
jei būtų panaikinta visa kolcho
zinė sistema ir perduota indivi
dualiem ūkininkam! Red.).

Sniečkus aiškino, kad ir 
Chruščiovo kukurūzai įgavę Lie
tuvoje pilietines teises, Betap- 
gailestavo, kad dar nemaža liet, 
ūkininkų priešinasi Chruš
čiovo išradimuf (Chruščiovas 
pravardžiuojamas ir Sov. Sąjun
goje dėl to “kukuruzninku”).

Žymią savo kalbos dalį kaip 
paprastai Sniečkus skyrė “mūsų 
priešam”, šiuo tarpu jis pasiro
dė jautrus “priešų” aiškinimui, 
kad Lietuvai sovietinė valdžia 
buvo primesta iš šalies. Snieč
kus nutylėjo ir savo padėką 
1940 raudonajai armijai už pa- 
gelbą ir “liaudies seimo” padė
ką, o puolėsi ieškoti naujų au
toritetų, kurie liudytų, jog tai 
nebuvo raudonosios armijos žy- 

a, gis, o pačių lietuvių. Jis cituoja 
dabar gen. Vitkausko atsimini
mus ir daro išvadą: “Kapitalis
tų ir dvarininkų valdžią mūsų 
krašte nuvertė Lietuvos darbo 
liaudis! (Plojimai) “Girdi, tai pri
pažinę ir “žmonės iš priešiškos

spauda Kitas galėtų sakyti, kad argu
mentas apie savąjį parlamenta
rizmo kelią panašiai buvo taiko
mas ir autoritetinio režimo sei
mui pateisinti Tačiau argumen
tai šioje vietoje nesvarbūs ir 
dėl jų ginčytis neverta. Svar
biau tos tiesos, kurias stengia
si laikraščiai apginti, ir kurias 
tenka pagerbti kaip atvirus jų 
nusistatymus. O jie iš ligšioli
nių pasisakymų yra toki:

Naujienos lietuviškose bend
rinėse organizacijose rinkimų 
nenori. Ir priešingai tautinin
kai: jų vardu čia pasisakyta už 
rinkimus.

Marcos universiteto istorijoje'.
3. Minia buvo sukurstyta ko

munistų iš anksto. Ir Nixonas 
matė tarp susirinkusių studen
tų per daug jau “nestudentiško 
amžiaus”. ♦
3. TAIP JIE ATRODO Iš ŠALIES

Įvykių stebėtojui aišku, kad 
Nixonas parodė gražios pilieti
nės drąsos stoti prieš minią. dus pirmiausia akademiniuose 
Ir Nixonienė turėjo pagrindo di
džiuotis savo vyru. Bet jis tūrė
jo kapitaliuoti prieš komunistus. 
Jis turėjo ir pats įsitikinti, kad 
jo metodas susitikus su komu
nistais yra nevaisingas.

Nixonas tikėjo, kad reikia tik čiasi Menšikovą pas save į pasi- 
išsiaiškinti; diskusijose paaiškės 
tiesa, ir santykiai tarp Ameri
kos ir kitų valstybių išsilygins.

Jis dėl to ėjo į universitetos 
diskutuoti su studentais, kad pa
rodytų jiem tiesą.

Jis ir miniai šaukė, kad ji ne
nori tiesos pažinti ir jos bijan
ti. Tai naivus tikėjimas santy
kiuose su komunistais. Komu
nistai turi savo “tiesą” ir ne
nori jokios kitos “tiesos” girdė
ti.

sluoksniuose, tarp studentu ir 
profesorių.

Bet tai daros ne tik pietų A- 
merikoje. Ar Jungtinėse Valsty
bėse ne tas pats? Ar ne Jung
tinių Valstybių studentai kvie-

Pa- 
“ar 
Pri- 
idė-

Nelygindamos Bendruomenės 
su valstybe. Naujienos betgi ne- 
taip elgiasi su kitom lietuvių 
organizacijom: lyg jos jau turė
tų “čia savo respubliką”. Antai 
Naujienos balandžio 22 nr. Al
tą jau vadina "Amerikos lietu
vių parlamentu". Parlamentas 
tai jau valstybinės valdžios ka
tegorija.

Tačiau ir šitam “parlamen
tui” Naujienos nepripažįsta rin
kimų, o pasisako už susitarimą 
aiškindamos. kad tuo keliu “lie
tuviai yra susiradę savąjį parla
mentarizmo kelią” ir tt.

PASISAKYMAI UŽ
Dirvoje gegužės 8 Jonas 

pienas svarsto klausimą: 
remtina Bendruomenė?” 
minė, kaip bendruomenės
ja kilo Vokietijoje Lietuvių Są
jungoje ir paskiau gavo pavidalą 
Vlike; priminė, kokias klaidas 
padarė pirmieji bendruomenės 
organizatoriai Amerikoje; kons
tatavo, kad
"šiandien turime menką domė
jimąsi pačia Bendruomene, ne
gausų dalyvavimą josios organi
zaciniame reiškimesi ir silpno
ką jos darbų rėmimą".

Kas toliau? “Ar turėtume iš 
to daryti išvadą, kad tam men
kai besivystančiam kūdikiui rei
kia -leisti numirti? Toks apsi
sprendimas būtų naudingas bet- 
kam. bet tik ne mums, lietu
viams....

"Praeities klaidos nepaneigia 
Liet. Bendruomenės reikaiin-

kalbėjimus? Ar ne studentai bu
vo tie. kurie veržėsi į komunis
tinę Kiniją, atmesdami savos 
valstybės valdžios draudimus? 
Jei Nixonas Peru rado kiek su
pratimo ir korektiškumo — tai 
katalikų universitete. Ar Jungt. 
Valstybėse katalikų mokyklos 
nėra taip pat intelektualinė ats
vara prieš daugely universite
tų varomą eilės profesorių ko
munistinę infiltraciją?

Nixono įžeidimas yra Ameri-
Nixono tiesą, kaip ir kiekvie- kos įžeidimas. Kiekvienas ame-

KAI MULAS GAUNA ORDINĄ.
DIENOS VEIDAI

Praėjusio karo italų atsargi- Tasai žiūri ir netiki savo akini
mai karininkai ir kareiviai, ku- sąšlavas veža mulas. Tas višiš- 
rie dalyvavo Graikijos ir Alba- kai tvarkoj, bet šono žaizdos vie- 
nijos. fronte, savo suvažiavime toj balti plaukai. Generolui 
sumaišė galvą San Giorgio di dingt galvon—ar nebus Žaibas, , k rvšio visuomene 
Nogaro miestelio burmistrui ir kartu su juo kariavęs? Pasiinfor- Tafiau Etrauku B gen 

marus valšfluj teliko tik veikti k jau nedris0
Jh tik tada salėtu boti sėkmin- Siais iaikai sumaišvti kam -fonnabai reflralauti. kad Bas- Perėjes prie lafcvoj 
sai sprendžiamas , jei Xisii j Ben- galva nėra jau Jos fano butu apdovanotas ordinu. puolė3juoį ma.

druomenę ateiną (o turėtų arei- dažnai esti ir pačios susimai- Miesto burmistras pirmas tyt norėdamas diskredituoti 
ti visi) paliktų už durų visas §įusįos bet čia eina kalba apie “karžygį” pagerbė, suteikdamas klausytojų akyse: “Į užsienį pa-
srovines intencijas. rimtus dalykus ir rimtai svars- "pirmojo miestiečio" garbės ti- bėgę lietuvių tautos išdavikai

“Turime prisipažinti, kad ir tomą. tūlą ir pasižadėdamas po mirties kalba apie sandėrius su jais ire-
mes. tautinės srovės žmonės. T K„ suręsti paminklą. Karo ministe- vanšistais vokiečiais), tai vra.
Lietuvių Bendruomenei buvome olandus hnvo k-n- *
kiek abejingi..,.

“Šiandieną Lietuvių Bendruo
menė yra savarankiška bendrinė 
organizacija. Ji Įrodė sugeban
ti sukurti įvairių pažiūrų lietu
vius dideliems darbams. Ji yra 
vienintelė trijų didžiųjų bendri
nių organizacijų JAV-se. kurios 
organus sudarant tiesiogiai da
lyvauja eilinis B. narys. Tai vis 
jos pliusai. O minusams taisyti 
kelias B-je visiems laisvas, nes 
visiems į ją durys atdaros”.

PASISAKYMAI PRIEŠ
Naujienose gegužės 7 tebeį- 

rodinėjama. kad Bendruome 
nei negalima taikyti to demo
kratijos supratimo, kuris yra su
formuluotas Lietuvių Enciklo
pedijoje. Esą tik valstybės val
džia sudaroma visuotiniais rin
kimais, o Bendruomenei toki 
rinkimai netinka, nes bendruo
menė ne valstybė.

ne morfologinę formą, kada ji "Ar lietuviai, kurie gyvena 
natūraliai turi tendencijos at- Amerikoje turi čia savo respub- 
kristi. liką ?Juk tai sapnas!.... argi tai

Kalbamasis “s" daugiskaitos galima lyginti su valstybe, ku- 
naudininke ir moteriškame įna- riai priklauso visi žmonės, gy- 
gininke gali būti tokia “auka" venantieji tam tikroje teritori- 
gelbstint kalbą nuo “s" garsų joje", 
pertekliaus.

Atrodo, tos pačios - prasmės 
kartais turi galūnių nutrumpini- 
nias vietininkuose tokios rūšies 
kaip "skambiuosiuose garsuo-

Karui pasibaigus, visi išlikę

V-

E

Redakcijos pastaba. Labai 
ačiū už rūpestį.... Tik vieniem

Gal Bastiano ir būtų likęs pap
rastu mulu, jei likimas nebūtų 
ji suvedęs su Alpių kalnų Juli
jos divizijos atsargos generolu.

1 /4</O a

gumo. Bendruomenė turėtų bū
ti tas mūsų junginys, kuriam vir 
sų pirma rūpi visiems lietuviams 
vienodai brangūs reikalai — 
bendrinė lietuvių kultūra ir y- 
pa tingai lituanistinis švietimas italų karo ministerijai.

stovyklos”. Esą, ir gen. Raštikis 
pripažino-, kad buržuazijos val
dymo aparatas buvo supuvęs.

VYRO ULTIMATUMAS ŽMO
NAI. — Demokratų partijos at
stovė JAV kongrese Coya Knut- 
son iš Oklce. Minn., gavo iš 
savo vyro ultimatinj reikalavi
mą: pasirinkti kongresą arbši
namų Odinį, nes tos dvi -parei- taitiškai..
gos - atstovės f žmonos - į>rašau nepa|ajkvli už bloga
esą ncsuderm.imos. Nukcnčianti 1 - ” •
šeima. keliu žodžių ir neužsigauti.

1958 V. 6.

Latest Dividend Declared at the 
Increased 

Rate of

belaukiančią ir betriukšmaujan- 
čią. Vieni šaukė sveikinimo žo
džius. kiti ragino "eiti namo".

Laiškas redakcijai dėl lietuvių rašybos
Gerbiamieji Redaktoriai!

Seniai nerimsta. bet pagaliau 
neiškentęs rašau.... Kodėl 
jūs. niekam nereikalaujant ir 
neverčiant. net nė neprašant, 
metate lauk tą naudininkų bei 
įnagininkų galūninį “S"? Juk 
visi ir visur didžiuojamės savo 
seniausia pasaulyje kalba, jos 
gausingiausiomis morfologinė
mis formomis, tad kam dabar 
tas formas susinti?

Jau pažangiajam suvalkiečiui 
Kreivėnui nepatiko "modemiš-

bet mūsų laikraščių kalba ir 
taip jau nepavyzdinga, o dažnai 
ir visai bloga, rašyba pakrikusi, 
tad nors paprastos gramatikos 
formų, man regis, nereiktų 
jaukti.

Geros kloties jūsų darbams 
linkįs ir tikrai jūs gerbiąs. .

Jūsų laikraščio skaitytojas 
Julius Botyrius

Trumpai suglaudus, buvę ka
riai reikalauja, kad mulas už 
nuopelnus fronte būtų 'apdova
notas aukščiausiu kariniu ordi
nu. Tasai “karžygis” vadinasi 
Bastiano. sutrumpintas Sebasti
jonas, bet karuomenėj vadinosi 
Fulmine-žaibas. Tarnavo jis 
IlI-me kalnų artilerijos pulke ir 
1941 kovėsi Graikijoj. Imant vie
no kalno viršūnę, prireikė pa
būklo. Granatų krušoj Žaibas sa
vo uždavinį atliko kuo puikiau
siai. nors skeveldros buvo kru
vinai sužeistas i šoną.

rija principe sutinka pagerbti 
Bastianą. bet nežino kaip prak
tiškai apsieiti ir bijo apsijuokti. 
Kad generolai ir sumanūs eili
niai nešiojasi ordinus, visi ma
to. bet kur mului pakabinsi?
Taip ministerijoj klausimas ir 
tebėra įstrigęs.

nori iš esmės vėl parduoti Klai
pėdą ir visą Lietuvą. Lietuvių 
tautos išdavikai dar kartą labai 
įtikinamai parodė savo prigim
tį". Bet. taikydamasis prie nau
jų nuotaikų, sakė: “Daugelis do
rų lietuvių išeivių vis aiškiau 
mato “milžiniškus atsiekimus 
tėvynėje”.

kos” suvalkiečių formos “£. ė i rūpi labiau galėjimas pasidi- 
Jūsų kaimynas, grynas džiuoti kalbos morfologinių for

mų senumu ir gausumu. Kitiem 
šalia to rūpi dar ir kalbos esteti
nė pusė — jos garsų skambu
mas.

Pastariesiem rodosi, kad lietu
vių kalba savo pagrinde yra 
skambi. Bet jei dar galima joje 
išgauti daugiau skambumo, tai 
verta tam paaukoti kurią senes-

nenuė' 
suvalkietis Tysliava tebesitenki- 
na įprastinėmis formomis, o 
jūs ipav.. paskutiniame “Darbi
ninko” nr.) vis — “teritoriniais 
vandenim" išeiti į atvirą jūrą 
kitų tautų laisvam, neturintiem 
ir t.t. Geriau jau rašykite aukš-

Compounded 
QUARTERLY

And f’rofit More Itieht

SAVINOS BANK
Jncorporated 1860 

( •>NVENĮ ENT OFFTCĖS 
P.rv».'»«hvs«y .it Redford Aventie

.:;i» Eustern Park-.vny f»t Nostran*! Avenur 
Mvmber Federal Orpovit ln«tirar«e Corporation

Lietuvoje praktiniame kalbos 
vartojime buvo rūpestingai žiū
rima kalbos grynumo, kalbos 
taisyklingumo; mažiau dar bu
vo kreipiama dėmesio i kalbos 
muzikalumą Tuo atžvilgiu kal
ba dar maža ir pastudijuota.

Dėl kito reikalo: dėl rašybas 
tenka pastebėti tik tiek, kad 
Darbininkas stengiasi laikytis 
rašybos, atsineštos iš l/ictuvos ir 
dabar ten vartojamos.

• Vinco Kudirkos mono
grafiją leidžia Lietuvių En
ciklopedijos leidykla. Mono- 

’ grafiją parašė Aleksandras 
Merkelis, turės apie 400 psl. 
tokio pat formato kaip ir L. 

gyvi italų kariai, nuleidę galvas. Enciklopedijos leidžiami Krė- 
kadangi pralaimėjo, sugrįžo na- vės raštai. Numatoma išleisti 
mo. Su jais ir Žaibas. Jį nupir- dar šį rudenį.
ko San Giorgio di Nogaro mies
tas ir pakinkė sąšlavom vežinė- 
ti. Privatiniam gyvenime jis vėl 
vadinosi Bastiano. Tarp bendrų 
“ekskareivių" ydų ir ydelių Bas 
tiano turėjo vieną didelę dory- 
bę-mylėjo vaikus ir noriai jiem 
leisdavo prisikabinti prie veži
mo.

Ta kalba parodo, kas Snieč
kui labiausiai rūpi, ką jam rei
kia labiausiai suniekinti kaip 
savo priešą ir kokiais autorite
tais pasiremti, kad turėtų pasi
tikėjimo tarp klausytojų.

9 Kardinolas Strich gegužės 
5 iš ligoninės išėjo.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Urmo (wholcsale) 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 Orcherd St. Naw York 2, N. Y.
Kampas Houstoh St.
Telef AL 4-8319

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 
WHIL — 1430 kilocycle* — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANll F. KNEfŽlfl — Utfcuanian Radio Hour. M Cot- 
tage St., Xorwood, Mass. Skyriai: Lithuanian Fnrniture Co. — 
O. Ivaškai. 328 W. Broaduay. ir Stasys Jakutis. 495 E. Broadway. So 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster A ve.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-144»; SOuth Boston A-sfilA ar 
8-194*: KlrktaiMl 7-85SS.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocydos

Mcdford, Maw*.
WORC, 1310 kilocykles 

Worcester, Mass.
Sekmadieniais

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

47 Ranki* St.
BROCKTON 18. MASS.

Tel. JtJnipcr 6-7209
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Gal dar nepamiršome , kaip 
1952 metais vienas Vilniečių Są
jungos skyrius JAV kvietė spa
lio 9 prisiminti... Vilniaus pa
grobimą. Nežiną, ar tas minė
jimas įvyko, bet pati žinia laik
raščiuose rodė, kad mūsų orga
nizacijos yra linkusios tebekar- 
toti tai, kas savo metu buvo 

I m* plačiai minima, bet jau praėję. 
Tuo tarpu ne tiktai tų pačių 
vilniečių bet ir lietuvių visuo-

Dėmesio aktualiem reikalam
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pirmoji žiauri Vilniaus okupaci
ja 1655. Maskolių siautėjimas 
Lietuvoje tada mažai kuo besi- 
skyrė nuo dabartinių bolševikų.

diskriminacijas didžiuose radi-« 
jo centruose, kaip Free Europe. 
Gal neverta buvo kelti triukš
mo, kol Amerikos Balsas (iš 
Washingtono ir Europos) buvo 
gyvas ir kalbėjo pavergtiesiems 
lietuviams artima kalba. Tačiau, 
kai lietuvių kalba transliacijos 
Amerikos Balse apsnūdo, o jo 
politiniai patarėjai kaip teko 
girdėti, varžo lietuviškųjų ak-

Latškas iš Vokietijoj

tualijų programą, nesilaikyda
mi instrukcijų, tai tylėti negsn 
Įima. Reikia reikalauti lietuviš
kų transliacijų ir Free Europe 
radijo centre, nes dabartinė pa
dėtis reiškia lietuvių ir kitų pa
baltiečių diskriminaciją. Diskri
minacija todėl kad kitoms (net 
ne Europos) pavergtoms tautoms

šalia Amerikos Balso yra trans
liacijų iš kitų didelių radijo cen
trų. Ką yra padarę mūsų veiks
imai, kad diskriminacija šitoje 
srityje baigtųsi?

Neišeiname iš savo pirkios
Šiuo metu-Briuselyje, Belgijo

je, vyksta pasaulinė paroda. Ty
liai sutikome, kad ten mums 
tartum ir nevieta. At tikrai ne
buvo galima įsisprausti bendro-

Ko stovite, žiūrėdami į dangų
Dangun Kristui įžengus, vy- “Taboro gundymas, — rašo 

rai galilėjiečiai tebestovėjo aps- a. Maceina, —gresia kiekvie- 
tulbę Alyvų kalne. Ar tuo vis- nam krikščioniui Kai tiktai jis 
kas turėjo ir pasibaigti? Valan- patiria dangaus karalystės švie- 
dėlę prieš tai jie klausė^ “Vieš
patie, ar šiuo laiku tu sugrąžinsi 
karatystę Izraeliui? Jų mintis 
tebebuvo prisegta prie žemės ka
ralystės. kai Kristus jiem tre
jus metus kalbėjo apie dangaus 
karalystę. Tokios bukos buvo tos 
galvos, nesupratusios dar savo 
misijos, kol jas apšvietė šven
toji Dvasia. Tik tada vyrai gali
lėjiečiai pajudėjo, nepaisyda
mi jokių pavojų, nė savo gal
vos. kurios buvo nukirsdintos 
ne dėl žemės karalystės. Dan
gaus karalystės misija skleidėsi 
žemėje tik dėl to, kad buvo kam 
už ją aukotis, kad vyrai galilė
jiečiai nebestovėjo vietoje tik
tai spoksodami į dangų, nieko 
neveikdami. Apaštalai buvo pa
šaukti akcijai. Ir nauji apaštalai 
taip pat tai akcijai yra šaukiami

sos, jis nebenori grįžti į neper- 
keistą pasaulį ir jame plėsti pra
regėtą šviesą. Jis norėtų ją pasi
laikyti tiktai sau, pasiūkdantas 
vienas su praregėtu spinduliu. 
Neatsispirdami šiam gundymui 
daugelis meta pasauli atsitve
ria nuo žmonių ir pradeda rū
pintis tiktai savo sielos išgany
mu. Tačiau toks atsitvėrimas 
yra tuo pačiu ir dieviškojo spin
dulio pražudymas. Todėl kardi
nolas Suhard įspėja visus tikin
čiuosius nepasiduoti šiam gun
dymui”, nepalikti savo Taboro 
kalne, bet leistis į minias ir neš
ti joms dieviškosios tiesos spin
dulius.

mis pabaltiečių pastangomis, ar 
tos pastangos bent buvo daro
mos? Neteko kas girdėti, kad 
nors būtų rūpinęsis bent lietu
višku skyrium, jeigu ne pavilijo- 
nu, ypač Lietuvos nepriklauso
mybės 40 metų sukakties pro
ga. Buvo galima tikėtis, kad 
bent Amerikos lietuviai atsto
vaujami Alto, susitarę sulatviais 
ir estais, paskelbs didelį vajų, 
sutelks prekybininkus ir pramo
nininkus pabaltiečių skyriui su
organizuoti. Deja, apie tai nie
ko nebuvo girdėti. Išgirdome 
tik tiek, kad be pasaulio lietu
vių seimo bus dar kongresai 
Alto ir Tautinės Talkos. Taigi, 
šią vasarą JAV bus trys stam
būs lietuvių kongresai, kuriems 
bus išleista nemažai pinigų, bet 
pasaulinėje parodoje Briusely, 
kur praplauks apie 50 milijonų 
žmonių, nebus nieko, kad pri
mintų Lietuvą. Jei mažiau bū
tų to tarpusavio trinimosi. ku
riame tik smilkstame, bet ne
degame, gal jau kuris nors ir 
lietuvių dramatinių kūrinių bū
tų galėjęs išeiti į laisvojo pasau
lio sceną ir svetimiesiems by
loti apie Lietuvą. Nieko pana
šaus nėra ne todėl, kad lietuvių 
dramatinė literatūra būtų tokia 
jau silpna. Dramos konkursų 
(ir ne konkursų) keliu vis dėlto 
yra sukurti keli veikalai, kurių 
vienas antras, išverstas ir pri
taikytas, 'galėtų būti suvaidin
tas nelietuviškose scenose, ypač 
kad šiuo laiku Europoje ( tur 
būt ir Amerikoje) teatrai labai 
pasigenda naujų dramatinių vei
kalų. Lietuviška tematika (gal 

. ir problemtika) turėtų šansų su
skambėti svetimose scenose. 
Atrodo, kad būtų galimybių apie 
Liteuvą prabilti į tokią publiką, 
kuri smulkių žinučių, retkar-

KALIFORNIJOS lietuviai respublikonai 1958 metų balandžio 27 d. turtjo susitikimą su 
savo gubernatoriumi GOODWIN J. KNIGHT. Gubernatorius Knight yra parodęs, daug pa
lankumo'lietuvių ir Lietuvos reikalui. Jis kandidatuoja j šen. William F. Knowland vietą. 
Jo laūnčjimu niekas neabejoja. Lietuviai turės didelį savo draugą JAV Senate.

Iš kairės dešinėn: Dr. Richard Mason (f ietuvis, medicinos gydytojas), Dr. Juozas Var
nas, gubemator.aus duktė, gub. G. J. Knight, gubernatoriaus žmona Mrs. Virginia Knight, 
Kalifornijos lietuvių Respublikonų pirm. Leonardas Valiukas, Jurgis Rudelis ir Kazys Luk
ais. Prieky-e — gubernatoriaus anūkė April. Nuotraukoje nėra kitų delegacijos narių: J. 
Andriaus, dr. G. Valančiaus, A. Dabšio, A. Skiriaus, J. Kojelio ir Alg. Gustaičio.

L. Briedžio nuotr.

Buvo gera proga 300 metų su
kaktimi priminti tai pasauliui 
Nevisi net lietuvių laikraščiai 
apie tai rašė. Lengviau kartoti, 
kas jau daryta, bet tuo tarpu 
pasidarę neaktualu, negu iškel
ti tai kas šiom dienom mums la
biau reikšminga.

Trėmimai ir rezistencija

Panašiai, kaip su Vilnium, yra 
ir su birželio mėnesio sukakti
mis. Yra skaudus ir nepamirš
tinas mums tasai pirmasis ir di
dysis trėmimas į Sibirą. Tačiau 
tėra skaudus mums, ne kitiem. 
Po daugelio metų nevisi beat- 
jaučia mūsų graudulį, šiuo me
tu daug didesnį įspūdį daro ne 
tai, kad nuo komunizmo kenčia
ma, bet kad su juo kovojama. 
Ir pasaulinėje spaudoje daugiau 
buvo rašoma apie Berlyno, Poz
nanės ir Vengrijos sukilimus, 
negu trėmimus. Nepamiršdami 
priminti genocido, turėtume at
sižvelgti į tą didesnį domėjimą
si pasipriešinimu arba rezisten
cija, kuri Lietuvoje pasirodė 
pirmoji su 1941 birželio 23 su
kilimu. Birželio juodąsias trė
mimų dienas turėtume sujung
ti ir su ta sukilimo diena. Taip 
mes pasirodytume aktualesni 
ir atsistotume greta lenkų, vo
kiečių ir vengrų. Kodėl mūsų 
politiniai veiksniai tą ręzitenci- 
jos diena susilaiko pabrėžti ir 
iškelti? Tai galima aiškinti tik
tai lietuvių įsibėgėjimu minėti,

Suhard, Paryžiaus kardinolas, 
miręs 1953, apie tą apaštališką
ją katalikų pareigą yra rašęs: 
“Šiandien, kada socialinės for
mos įgyja tokios didelės reikš
mės ir išvysto tokią didelę jė
gą, misijonieriais turi pasidaryti 
ne tiktai atskiri asmenys, bet 
ir grupės”.... Atskirai ir grupė
mis krikščionys turi visur pri
eiti, nes “būti apaštalu, reiškia 
visa prisiimti ir visur įsiskverb

ta. Čia atsakingas kiekvienas ti, išskyrus nuodėmę”. Bet tai _______________ ______ _______ *
Kristaus sekėjas. Jis turi žino- didelio aktyvumo, sumanumo, ir kas jan minima,0 neieškant ki-
ti, kad nėra jam skirta stovėti aukos. Tai reikalauja nebe stb- įų mūsų kovos momentų, kurie
savo kalne, tebespoksant į dan- vėti, o judėti; ne tiktai galvoti, daugumai gali rodytis žymiai ak-
gų, bet veikti. bet ir veikti, kad pasaulis bū- tualesni. Manome, kad šiemet

Tai buvo akivaizdžiai pabrėžta tų Perkeistas> J4”* P”’ trėmimai bus jungiami su re-
kalne. Tada Kristus trim savo artintas Kristaus atėjimui. “Bei- astencija.

Kova radijo bangomis

Idėjų kovoje tarp Rytų ir Va
karų nemažos reikšmės turi ra
dijas. Be kitko, tai liudija pa
vergtieji, kurie stengiasi pasi
klausyti transliacijų iš už gele
žinės sienos. Ją persmelkia ir 
Vilko išlaikomos radijo valandos 
iš Romos ir Madrido. Bet to 
maža. Maža girdime ir akcijos,

šeštinės mums primena, kad 
Kristaus misija buvo patikėta 
patiem žmonėm, iki išvys Jį a- 
teisiantį taip, kaip matė žen
giantį į dangų. “Ne jūsų dalykas 
žinoti laikus ir valandas” to atė
jimo, bet jūsų dalykas, kad tam 
atėjimui žmonija būtų paruoš-

kalne. Tada Kristus trim savo 
, apaštalam parodė, kur Jisai į-

žengsiąs, bet kur apaštalam į- 
žengti dar nėra atėjęs laikas, 
nors jie norėję tame kalne sta
tydintis palapines, kadangi čia 
“muns taip gera”. Bet ar dėl 
to bus gera ir kitiem? Kristus 
tai žinojo, ir su apaštalais nuo 
Taboro kalno nužengė žemyn 
pas minias žmonių, kurios tu- 

' rėjo būti atpirktos ir apšviestos, 
kad ir joms vėliau būtų gera.

kia pabrėžti, nors tai atrodo ir 
keista, — rašė kardinolas Su
hard, — kad Kristus reikalau
ja pagalbos iš savo narių.... Jis 
reikalauja pagalbos atbaigti at
pirkimo darbui”.

Kristaus žengimas į dangų te
gu primena, kad yra mums pa
reiga visomis priemonėmis ir
jėgomis skleisti žemėje Jo kvie- kad Xitas ir Laisvės Ko
rimą dangaus karalystės palai- mitetas būtų kėlęs triukšmą dėl
mal lietuvių (ir apskritai pabaltiečių)

VLIK) SUDARANČIŲJŲ GRUPIŲ PAREIŠKIMAS
š. m. gegužės 10 d. įvyko Vli- 

ką sudarančiųjų grupių atsto
vų pasitarimas, kur buvo ap
svarstytas tų grupių specialios 
Komisijos pranešimas apie išsi
aiškinimą su Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos grupių ir 
Lietuvių Fronto Bičiulių įgalio
tiniais, pravestą pagal Vyriausio
jo Liet Išlaisvinimo Komite
to (VLIKo) grupių atstovų 1957 
m. kovo 30 dienos vieningą nu
tarimą kviesti šias grupes įsi
jungti į Vliką bendram, vienos 
vadovybės vadovaujamam, Lie
tuvos išlaisvinimo darbui.

Vliką sudarančiųjų grupių at
stovai pritaria Komisijos laiky
senai derybų metu ir jos pada
rytiems žygiams siekiant susi
tarimo pašalinti ikišiolinius ne
susipratimus tarp LNT grupių ir 
LFB, iš vienos pusės, ir Vliką

tuo būdu įgyvendinti visų akty 
viųjų jėgų politinę konsolidaci
ją kovai už bendrą tautos idealą.

Pasitarimo dalyviai apgailes
tauja, kad Vliko grupių gera va
lia padarytas pasiūlymas Lietu
vos Nepriklausomybės Talkos 
grupėms ir Lietuvių Fronto Bi
čiuliams įeiti į Vyriausiąjį Lie
tuvos Išslaisvinimo Komitetą 
vieningam Lietuvos laisvinimo 
darbui, nesurado kalbamų gru
pių vadovybių pritarimo.

Minėtos grupės vengė Įeiti į 
Vliką, kaip į Lietuvos laisvini
mo kovai vadovaujantį organą, 
statė reikalavimus, kurie siekė 
Vliką panaikinti ir 1957. gruo
džio 30 d. raštu formaliai pra
nešė, kad LNT grupės ir Lietu
vių Fronto Bičiuliai savo atsto
vų į Vliką nesiųs.

Šiems derybų rezultatams pa-

grupių atstovų pasitarimas nu
tarė:

1. Laikyti, jog Komisija jai 
duotą uždavinį yra baigusi.

2. Duoti visuomenei galimy
bę susipažinti su derybų medžia
ga.

3. Kviesti lietuvių visuomenę 
dar giliau įsisąmoninti politinės 
vienybės reikalingumą kovai už 
tautos išlaisvinimą iš sovietinės 
vergijos bei atkūrimui nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos valstybės, ir tuo tikslu dar 
stipriau burtis į bendrą kovą, ku
riai Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas vadovauja 
jau 14 metų pagal vieningą vi
sų lietuvių politinių grupių ir 
rezistencinių organizacijų įsipa
reigojimą lietuvių tautai, pa
reikštą 1944 m. Vasario 16 d.. 
deklaracijoje.

čiais apie nūs patenkančių į sve
timus laikraščius, nepaskaitė. 
Bet ar yra nors viena lietuvių 
įstaiga, kuri apie tai pagalvotų 
ir savo lėšas panaudotų šitam 
reikalui? Ar neperdaug pasiti
kime įprastiniais biuleteniais, 
kuriais svetima spauda mažai te- 
pasinaudoja?

šios mintys čia keliamos ne 
priekaištams, bet kad jos paža
dintų veikėjus iš rutinos bei mū
sų veiklą dėl Lietuvos padary
tų gyvesnę. (Eli.)

• Chruščiovas per Norve
gijos diplomatus pareiškė 
norįs susitikti su Eisenhowe- 
riu, nes tai esąs žmogus, ku
riuo rusai pasitiki (o prieš 
savaitę Chruščiovas jį išva
dino Hitleriu!) Chruščiovas 
pasisakė manąs, kad Ameri
ka nori atidėti viršūnių kon
ferenciją iki po Amerikos

sudarančiųjų grupių, iš kitos, ir aiškėjus, Vliką sudarančiųjų Pasitarimo Prezidiumas rinkimų lapkrity.

PERRE MAURICEPAMESTIEJI i
romanas J&,

Sužinojom, kad prie Fezo orga- persekiojo. Viena kulka, kaip vadu dienraščio, kuriame toly- 
nizuojama paspirtis; dabar tik pačiu laiku, paguldė vieną džio pats garbino sąžinę, parei- 
mums reikia laikytis, laikytis.... marokietį, kuris į mane taikė, gą ir garbę. Jis nujautė, kad vie- 

Paskutinėmis dienomis gavau Buvo man aišku, kad Maksas jį nas iš jo draugų yra pilnai pasi- 
laišką iš Teresės. Ji nelabai gąs- nudėjo. Pasitraukus, aš jam pa- ruošęs būti jo minčių skelbėju, 
dinasi; “Švenč. Panelė yra ten” reiškiau savo spėliojimą. Jis pa- Laikraščio taryba tikriausiai pri- 
— sako ji. Su kokiu susirūpini- neigė. Bet man įspūdys paliko, imtų pasiūlymus dėl jopavaduo- 
mu Ji pataria man nepamesti kad jis mane išgelbėjo. Kodėl tojo. Tad jis pasišalintų laisvai, 

jis taip padarė ir kodėl melavo?, išgelbėjęs žūstančią žmonių pa- 
Pamatysime! garbą, kurią jis tikėjos dar tu-

Danielius rįs.

”jos medalikėlio”! Per didelis 
rūpestis! Kada tamsios mintys 

mane apninka, aš pažiūriu į jį,

....Ne, jis to nenorėjo.... Bet 
ar to neparuošė?.... Ir jis jautė 
sunkų, labai sunkų svorį sle
giant jo, garbingo žmogaus, są
žinę.

—Ką gi. — sakydavo jam 
Lorotas, — tu buvai nuoširdus. 
Negalima Į tave mesti akmenį.

Pirmiausia, tu tikėjai draugiš
kumu tų, kurie tave supo, bet aš 
jaučiau, kad turi aplink save

šioje tu prileidi viršuj tavęs e- 
sančią tiesą. Tavo vargšas pro
telis negali sugauti, kas ji yra. 
Tikėjimas yra malonės dovana, 
bet jai reikia pagelbėti, nerei
kia tolydžio užversti jai kelio, 
kaip tu darei. Ir jei vieną die
ną dieviškoji šviesa tau pasiro
dytų, neatmesk jos.

— Jei ji ir yra, aš abejoju, 
ar ji galėtų man kada nors pasi-

(36)
Jis minutei susisvajojo, pas

kui kiek švelniu balsu, kuris ma
ne nustebino, tarė:

— Aš negaliu susilaikyti ne
sistebėjęs jo geraširdiškumu. 
Padėkok jam ir pasakyk, kad ne
laimei, jei jau nupuolama be- 
dgnėn, nebeišlipama; Haineux 
pasiliks Haineux.

štai kokie, klebone, yra mū
sų aiškūs tarpusaviu santykiai. 
Kas bus? Deja! Aš ne labai pa
sitikiu mūsų pastangomis. Man 
neatrodo, kad kada nors šitas 
nelaimingasis atsipirktų. Tiesa, 
Dievas turi tiek pataisymo bū
dų, jis yra toks kantrus!

Danielius
P.S. Aš dar atidariau laišką, 

kad jums praneščiau, jog mes 
vykstame į šiaurinės srities su
stiprinimus Aują ir Audurą. At
rodo, kad nelabai sekasi. Mes 
turime ten būti sausio pabaigo
je. Mūsų draugai gina kelius ve
dančius į Fezą. Taip iŠ visur

grandyte grando kareivius, jog 
net Maksas Enguerrandas, vos 
tik pasimokęs, bet geras šaulys, 
bus panaudotas fortams ginti. 
Su Dievu!

BEVILTIŠKŲJŲ BYLŲ GYNĖ
JA

Iš šiaurės Afrikos

Klebone,
štai jau trys mėnesiai mes 

esam krašto gilumoje. Kova ne
paprastai varginanti Tai mes 
išsklaidome nesuskaitomą prie
šą, tai jis mus staiga atmuša. 
Abd-El-Krimo žvaigždė kyla. 
Mes nesą me tikri dėl mūsų^par- 
tizanų, kurie tirpsta, kaip snie
gas saulėje. Mes negalime tik
sliai numatyti šitos kovos svar
bumo. Jei laikraščiams pavyksta 
duoti įvykių santrauką, jūs 
galitie tai greičiau žinoti, kaip 
mes. Mes. pamažu traukiamės. 
Dabar esame priremti prie Au- 
lajo aukštumų, kur padarėm 
šiek tiek daugiau sustiprinimų.

ir jos tuojau vėl' pasišalina.
Teresė yra patenkinta: Ji grei

tai priprato prie savo slaugyto
jos pareigų. Didžiojoj Fezo li
goninėj labai daug sužeistų, taip 
jog atvykusi dar neturėjo nė 
valandėlės poilsio. Ji man pa
sakė: ‘“Aš tave matau kiekvie
name sužeistajame ir juos slau- 
gau su ta pačia širdimi, kaip da
ryčiau, jei Apvaizda atsiųstų ta
ve pas mane paguldyti sužeista 
į baltą lovą”. Argi tai ne nuošir
dus linkėjimas, kad visai maža, 
nepavojinga kulka parodytų 
kelią į ligoninę, kur ji pasiauko
jusi darbuojas?

Ir dabar iš po šviesių ir tam
sių atsiminimų iškyla Maksas. 
Nebuvo jokio nuotykio. Tačiau 
turiu pripažinti, kad jis kartais 
kelia nerimą. Aš jį mačiau anas 
dienas kovojant su tikra drąsa; 
kitais kartais reikia pagrasinti, 
kad eitų. Prieš aštuonias die
nas buvau patekęs į vieną stai
gią ir žiaurią kovą su viena Abd- 
S- Krtmo kartų trape, kart mus

“Iš laikraščių, — rašė Danie
lius kunigui Darmont, — jūs 
galite sužinoti daugiau ir grei
čiau kaip mes”. Berods, per pir
muosius šešis 1925 metų mėne
sius laikraščiai skelbė tik blogas 
žinias. Ar galima, kad mūsų bū
riai būtų priešų apsupti, kad ap
leistų vieną iš gražiausių mūsų 
laimėjimų? Palaikomi antžmo- 
niško karžygiškumo pirmiausia 
jie nori apginti Fezą. Ar įstengs?

Paryžiuj, Touro gatvėj.
Maksas išvyko iš namų pra

keiktas. Bet Enguerrando širdy
je tėviškasis jausmas tikrai ne
buvo miręs, ne mažesnis buvo, 
kaip motiniškas jo žmonos jaus
mas. Nė vienas jų nedrįso ištar
ti sūnaus vardo, ir tačiau jų 
mintys turėjo tą patį rūpestį'; 
“Kaip jam sekas?”

Antrasis rūpestis griaužė En- 
guerrandą: jo laikraštis. Nors, 
Maksui dingus, skandalas viešai 
neiškilo, bet Enguerrandas tu
rėjo suprasti, kad negalės likti

Bet, kada jis grįžo darban po 
aštuonių nebūtų dienų, jis ra
do valdybos nutarimą, kuriuo 
siūloma jam pasitraukti.

Vadinas, valdyba nesuteikė 
jam netgi tos pagarbos, kad jis 
pats galėtų atistatydinti, bet tie
siog jį atstatė ir gana, šitas į- 
vykis jį ištiko labai skaudžiu 
mometu, todėl jis pajuto ne
paprastą susikrimtimą.

Ir, lyg norėdami padidinti jo 
skausmą, jo įpėdiniu paskyrė tą, 
kurį jis būtų pašalinęs, jei jo 
būtų atsiklausta. Tai Rondart! 
šitas Rondart kuris skelbė drą
siausias materializmo idė
jas! Jis jautė, kad jo įkurtam 
laikraščiui duota visai nauja 
kryptis. Jo darbas buvo galuti
nai sugadintas. Juk tai yra at
metimas tos moralės, kurią jis 
visą laiką skelbė! Skaitytojų bū
riai, kurie buvo maitinami jo 
mintimis, turės sekti paskui nau
jus vėjus! Ne, ne. jis to neno
rėjo! Ir jo dvasios gilumoje pa
budo maištingas šauksmai.

tik vilkus ilgais dantimis, pasi
ruošusius iš tavęs pavogti gink
lą, kurį tu nukalei, kad atsuk
tų prieš dorovę. Tu norėjai bū
ti kažkuo, bet iš viso, tarp tavo 
suardytų svajonių, tu esi tik pa
prastas šiaudelis, kurį neša ne
pastovi tėkmė.

— Taip.... tiesa. Iš tikrųjų, 
mes esame niekas.... niekas!

— Mes esame niekas, tegu: 
bet mes tampame šiuo tuo, ka
da pildome valią Dievo, kurio tu 
nenorėjai pažinti. Tavo mokslas 
yra parblokštas. O anas moks
las. Dievo apreikštas, tvirtas sa
vo pagrinde, sukūręs visuome
nes, nepasiduoda ir negriūva, 
kai vienas jo darbininkas su
klumpa nelaimėj. Darbui tąsa y- 
ra užtikrinta, ir būsimos kartos 
nevargs be reikalo, statydamos 
ant smėlio. Jos žino, iš kur jos 
einančios, jos žino, kur einan
čios. ir jos neginčyja dėsnių, ku
rie turi savo šaltinį ir savo tiks
lą Dievuje. Visi gyvenimo tiks
lai tau dingo, Ir tačiau savo dva-

reikšti.
Jei maišatis apsirinko sau bu

veinę Enguerrando dvasioj, tai 
jo žmoną apėmė neviltis.

Ją kankino du vardai: Danie
lius ir Maksas. Pirmiausia stojo 
Danielius, duodamas tuo ryškų 
supratimą, kodėl Maksas neap
kenčia įsibrovėlio ir savo mo
tinos.

Bet ji būtų norėjusi pertrauk
ti tą baisią tylą kuris supo Mak
są. Kartą ji iš Loroto gavo ži
nių apie Marcelį Hainiux. Atsa
kymas jai atėmė visą norą ban
dyti iš naujo: “Haineux. blogas 
kareivis, ras galą prie sušaudo
mojo stulpo". Vadinas, jos sū
nus žus taip apgailėtinai! Geriau 
tad būtų galutinai ant jo nuleis
ti uždangą. Jis bus jai siaubas, 
siaubas kekvieną valandą.

Ji rasdavo truputį ramybės, 
kai kartas nuo karto aplanky
davo kun. Darmont. Koks keis
tas žmogus, stebinąs aklu tikė
jimu į Dievo gerumą!

(bu* daugiau)
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IS VISURLietuvos vyčių suvažiavimas
DARBININKAS

Gegužės 3-4 d.d. Ansonijoje. 
Conn., įvyko Liet. Vyčių delega
tų suvažiavimas. Dalyvavo val
dybos ir kiti deleguoti asmenys 
iš: Levviston, Me., Athol, Brock
ton, Boston, Cambridge, Nor- 
wood, So. Boston So. Worces- 
ter ir Worcester Mass., Provi- 
dence, RJ., Ansonia, Bridgeport, 
Hartford. New Haven ir Water- 
bury — Conn. Taip pat buvo 
atstovų ir iš Philadelphijos, kur 
rugpjūčio 20-25 d.d. įvyks me
tinis vyčių seimas.

Suvažiavimas vyko parapijos 
salėje, prasidėjo šeštadienį dar
bo posėdžiais, o vakare vyko 
balius ir koncertas lietuvių sa
lėje. Sekmadienį buvo iškilmin
gos mišios už Lietuvą, mišias 
atnašavo prel. J. Krupavičius. 
Pamokslą pasakė kun. Klemen-

Po pietų darbo posėdžiai tę
sėsi toliau. Jiems pirmininkavo 
Donald Pokaite, Ansonijos 135 
^yčių kuopos- pirmininkas; jam 
padėjo Naujosios Anglijos rajo
no pirmininkas Juozas Sakaitis. 
Buvo visa eilė sveikinimų, ap
svarstyti išvykų planai, narių 
verbavimas, išklausyti praneši
mai apie atskiras kuopas ir iš-

rinkta valdyba.
Naujosios Anglijos rajono val- 

dybon išrinkta: pirmininkas Juo
zas Sakaitis iš Worcesterio, vice- 
pirm. — Jonas Sabutis iš Anso- 
nijos; raštininkės — Ona Ben- 
doriūtė ir Petronė Kavadariūtė 
iš Worcesterio; iždininkai — 
Lusė Totilaitė iš Worcesterio. 
Bernardas šaukis iš Hartfordo; 
istorikas — Edvardas Daniliaus
kas iš Worcesterio; sporto rei
kalams — Elė Gilaitė ir Marga 
Ranutaitė iš Wbrcesterio; lietu-, 
vybės reikalams — Jonas Ole- 
vičius iš So. Bostono; kultūros 
reikalams —Marytė Klimkaity- 
tė iš Bostono; teisėjas — Edv. 
Rudis iš Brocktono. ,

Kitas rajoninis suvažiavimas 
Įvyks rugsėjo 26-28 d.d. Athol, 
Mass.

Ansoniškiai labiausiai prisi
dėję prie paruošiamųjų suvažia
vimo darbų buvo: Donatas Po
kaite, Jonas Sabulis. Rozalija Ta- 
bakaitė, Violeta Brazaitė, Olga 
Savickaitė, Ona Baranauskaitė, 
Juozs Draugelis, Algis Barius, 
Algis Jesulaitis, o ypatingai šv. 
Antano parapijos kunigai: kleb.

Benediktas Gauronskas. kun. 
Albertas Zanavičius, Tėv. Kle
mensas Kasinskas ir prel. Myko
las Krupavičius. Pažymėtina, 
kad Ansonia nors ir mažas mies
tas. bet turi seną, veiklią ir 
sparčiai augančią kuopą.

Suvažiavimas pareiškė padė
ką rengimo komitetui.

N.A. rajono valdyba

BALTIMORES ŽINIOS
Dievo Motinos

garbei vieša procesija šv. Al
fonso parapijoj įvyko gegužės 
11 d. 4 vai. popiet. Joje dalyva
vo visos parapinės draugijos. 
Vėliavas nešė šv. Vardo draugi
jos vyrai. Gegužės karaliene iš
rinkta Nancė Pastarnokaitė. Tą 
pat dieną po procesijos buvo 
misijų užbaigimas. Jas pravedė 
kun. A. Sabas, salezietis. Ryte 
per 8:30 vai. mišias buvo ben
dra šeimų komunija. Tai gra
žiausias vaizdas mūsų bažny
čioje.
Antanas ir Sofija Mandravickai

praėjusį šeštadienį minėjo 50 
metų savo moterystės sukaktį. 
Padėkos mišias 10 vai. atlaikė 
prel. L. Mendelis. Popiet lietu
vių svetainėj buvo vaišės. Vai
kai, giminės bei prieteliai turė
jo progos juos nuoširdžiai pa
sveikinti ir palinkėti ilgiausių 
metų.

Jurgis Galkas,
vienas iš žymesnių parapijos 

veikėjų, prel. Mendelio banke
te sumaniai vadovavo. Jis taip 
pat ilgus metus savo gražiu bal
su giedojo chore.

Lietuvių "Ramovė"
gegužės 18. sekmadienį, or

ganizuoja išvyką Į Marylando 
sostinę Annapolį pas lietuviš
ką ąžuolą. Ten bus atliktos tam 
tikros apeigos, pašokta tauti
nių šokių ir aplankytas guberna
torius. Ekskursantai sugrįžę tu- 

- rėš užkandžius lietuvių svetai
nėj. .

Legionierių 154
postas pagerbs žuvusius ka

rius bei kitus mirusiuosius Holy 
Rcdeemer kapinėse Vainikų die
ną. gegužės 30. Apeigos prasi-

Tėvas Gerardas, pasionistas. 
pravedė dvejų savaičių misijas. 
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje. Pirmoji savaitė buvo 
skirta lietuviškai suprantantiem 
klausytojams, antroji — angliš
kai. Misijos buvo baigtos krikš
to Įžadų atnaujimu ir specialiu 
Šv. Tėvo palaiminimu. Misijos 
tęsėsi nuo balandžio 20 iki ge
gužės 4.

Kun. A. Janiūnas, atšventė 
kunigystės dešimtmetį. Vaišes 
suruošė jo mamytė Cambridge 
Mass. Pagerbtuvėse dalyvavo - 
prel. Pr. Juras, kun. A. Klimas 
ir didelis skaičius lavvrenciškių 
bei kitų svečių.

Kun. A. Klimo vadovaujamas 
dramos ratelis vaidino Cam
bridge Mass. ir So. Bostone. Vai
dinimai turėjo didelį pasiseki
mą.

Iz. Vasyliūnas duoda du kon
certus jaunimui. Gegužės 12 
Central Catholic High School 
berniukams ir gegužės 16 — šv. 
Patricko High School mergai
tėms. Berniukų mokykla turi 
apie 930 mokinių. Fortepijonu 
palydi V. Vasyliūnas.

Rasa Vasyliūnaitė gavo pil
ną ketvertų metų stipendiją 
(apmokamas mokslas) į Ema- 
nual College. o Vytenis Vasyliū
nas — Į Boston College.

Prel. Pr. Juras, Moterų Sąjun
gos dvasios vadas Lawrence 
skyriaus pirm. Venčienė. po
nia Akstinienė ir panelė Aksti-

dės mišiomis kapinėse. Teisė
jas Tomas Marcinkevičius yra 
to minėjimo komiteto pirminin
kas. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti.

Susituokė
Paumfelija čeniutė su Tomu 

O’Neil gegužės 10. Jų moterys
tę šv. Alfonso bažnyčioj palai
mino kun. K. Pugevičius. Gimi
nės ir svečiai per puotą jaunie
siem palinkėjo skaidraus gyve
nimo.

Sodalietės
gegužės 13 Park Plaza suruo

šė linksmą vakarėlį, i kurį atsi
lankė ir kitų parapijų sodalie
tės. Buvo kartu pietauta, pasi
linksminta ir susipažinta. Ateity naitė buvo nuvykę į Moterų Są- 
manoma ir daugiau tokių vaka- jungos suvažiavimą Norvvood. mas *r ^un- Vembrė. Taip pat 
rų suruošti. Mass. gausiai dalyvavo vaikų tėveliai.

Jonas Obelinis (Nukelta į 6 psl.) Po pamaldų vaikam buvo su-

VAIKŲ MALDOS IR GIESMĖS PRIE MARIJOS STATULOS
Marijos mėnesio pradžioje jau 

kelinti metai į Brocktono seserų 
gražiąją dodybą suvažiuoja ap
linkinių lietuviškųjų parapijų 
berniukai ir mergaitės, šiemet 
gegužės 4 dalyvavo apie 800 
vaikų iš paties Brocktono. Bos
tono, Cambridge, Nonvoodo, 
Lawrence, Stoughtono ir Wor- 
cesterio. šiose lietuvių parapi- niai — vaikų darželis ir visi aš- 
jose dirba Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys, kurios vaikus gražiai pa
ruošė procesijai ir pamokė lie
tuviškų giesmių. Vaikai žygiavo 
žalumu apsiklojusiais vienuoly
no takais į Šv. Marijos statulą 
sode, čia buvo bendrai sukalbė
tas rožančius ir atkalbėtos mal
dos, Palaiminimą švenč. Sakra
mentu lauke suteikė vienuoly
no kapelionas kun. J. švagždys. 
pamokslėlius angliškai ir lietu
viškai pasakė kun. J. Svirskis, 
pamaldoms vadovavo kun. J. 
Žuromskis. Jų metu ir paskui 
po pamaldų grojo šv. Petro pa
rapijos iš So. Bostono CYO be- 
nas. vadovaujamas kun. A. Knei- 
žio. Dalyvavo dar prel. Pr. Stra- 
kauskas. kun. A. Abračinskas. si Brocktono seni gyventojas!, 
kun A.J. Daunis. kun. J. Kli- išbuvę čia jau 49 metus, šv. Ka-

BROCKTON, MASS.

mosios lauke vaišės ir pramo
gos.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos metinis popietis Įvyko 
gegužės 11. Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vadovaujami moki-

tuoni skyriai — suvaidino ope
retę "Pavasaris”.. Vaidinimas 
truko apie pusantros valandos. 
Gerai paruošti mažieji "aktoriai” 
vaidino, grupėmis šoko ir dai
navo. palydimi parinktos plokš
telių muzikos. Visas vaidinimas 
buvo atliktas lietuvių kalba. Pra
dėta giesme .“Marija. Marija”, 
užbaigta Tautos himnu.Pabaigo- 
je padėkos žodi seserim tarė pa
rapijos klebonas prel. Pr. Stra- 
kauskas. Petraukos metu buvo 
pasveikytos mamytės, žmonių 
buvo prisirinkusi pilna salė.
Leono ir Onos Šėmetu jubiliejus

Ne daug kas sulaukia tokios 
gražios senatvės, kokia džiaugia

Škautu šventė
Gegužės 4 Bostono Brockto

no skaudai surengė Romuvo? 
parke Motinos minėjimą ir sa
vo šventę. Nuotaikingą žodį apie 
motiną pasakė prof. B. Vitkus, 
pabrėždamas, kad apie motiną 
galima ne tiek kalbėti, kiek jaus
ti. Iš to vidinio ryšio ir turi eiti 
motinai pagarba, kurią mes reiš
kiame. Atžymėti gyvai prof. B. 
Vitkaus veiklai Brocktone (ne
trukus šią koloniją paliekant), 
buvo Įteikta atminimui dovanė
lė.

Po to sekė meninė programa, 
kurią atliko Brocktono skautai, 
vadovaujami inž. J. Stašaičio. 
Pašventinta puošni Brocktono 
skautų vėliava, kurią įtaisė 
Bliudnikai. Jie buvo ir vėliavos 
kūmai. Buvo daug jaunimo ir 
skautų tėvų iš Bostono bei 
Brocktono. Vaišintas! ir šokta. 
Valgius gamino ir svečius soti
no skautų mamytės.

• Kun. Mykolas Kemėžis, iv. 
Petro ir Povilo parapijos klebo
nas Elizabethe ir didelu lietu
viu pranciškonu rėmėjas, šiomis 
dienomis paaukojo 300 dolerių 
pranciškonų gimnazijai Kenne- 
bunkporte.

Už auką pranciškonų vadovy
bė nuoširdžiai dėkoja.

• Hartford. Con... LDS 
kuopos paskutinis 
mas prieš vasaros 
Įvyks gegužes 18. 
įprastoje vietoje.

• Finis semestri, rengia
mas Hartfordo studentų vi
sam lytinio pakraščio jau
nimui; bus gegužės 31, šeš
tadienį. Atskiros komisijos 
rūpinasi programa, užkan
džiais. orkestru. Daug svečių ' 
laukiama iš Philadelphijos, 
New Yorko, Bostono net Bąl- 
timorės. Iš toliau atvažiavu
siems bus parūpintos nak
vynės.

• Lietuvių dienų naujau
siame numeryje 
daug vertingų 
straipsnių: W. M. 
Gajumo balsas. V.
— Fausto opera Chicagoje. 
VI. Butėno — aktoriaus St. 
Pilkos teatrinio darbo sukak
tis. E. Skujenieko novelė — 
Besočiai nuo pasienio. St. 
Pilkos poezijos posmai, C. 
Angoff — novelė Jeronimas. 
B. Babrausko — gyvieji ir 
negyvieji liudininkai, Z. I- 
vinskio — Lietuvos vaidmuo 
Europoje ir kit. žurnalas 
iliustruotas nuotraukomis iš 
lietuvių gyvenimo visame pa
saulyje.- Iš dailininkų prisi
menamas skulptorius P. 
Rimša.

• Adelaidėje išrinkta nau
ja apylinkės valdyba: pirm. 
J. Vasiliauskas-Vaskas. *vicę- 
pirm.
— C. Ostrauskas, kultūr. rei
kalams — V. Šulcas, ižd. J. 
Strahauskas.

sukaupta 
įdomių 

Chase — 
Noreikos

G.D.

NEWT0WN, PA.
šv. Kazimiero seserų rėmėjų

PUTNAMO IR MARIANAPOLIO ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Osterville, Capt Cod, Mass.87 Kast Bay Road,

Aišku. kad geriausiame Cape Cod Osterville. Mass 
kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje

Putnanio moksleivės ir stu
dentės ateitininkės gegužės 3 
surengė savo metinę šventę, ku
riai pasirinko šūkį “Pakilki m Į 
saulę su sakalo sparnais, atnau- 
jinkim pasaulį naujais jaunų 
darbais" (K. Bradūno).

Dienos programa prasidėjo 
11 mišiomis, bendra komunija. 
Mišių metu pašventinta Barbo
ros Žagarietės moksleivių kuo
pos nauja vėliava kurios me
cenatai yra A. Rudžiai iš Chica- 
gos. Vėliavos krikšto tėvais bu
vo S. Sužiedėlis ir kuopos glo
bėja sesuo M. Paulė. Mišias at
našavo kun. R. Krasauskas ir 
pasakė pritaikyta pamokslą.

Iškilminga akademija prasi- giedotas ir ateitininkų himnas.
Naujuosius ateitininkus sveiki
no prezidiumo nariai ir dienos 
pirmininkė. Gauta sveikinimų 
raštu iš kun. S. Ylos, studenčių 
vėliavos krikšto tėvo Ig. Malė no. 
Federacijos dvasios vado T. V. 
Gidžiūno. O.F.M., T.J. Kidyko, 
S.J. Moksleivių ir studentų Są
jungų centro valdybų, kan. M. 
Vaitkaus ir kit.

Paskaitą skaitė S. Sužiedėlis, 
iškeldamas atuitininkų princi
pus: katalikiškumą, lietuvišku
mą. šeimyniškumą.

dėjo 2:30 v. p.p. kun. R. Kras
ausko malda. Pirmininkavo stu
denčių draugovės pirmininkė V. 
Mitkutė, sekretoriavo moksfle- 
vių kuopos pirmininkė A Kuci- 
naitė. Garbės prezidiumą suda
rė S. Sužiedėlis, prof. Paplaus- 
kas-Ramūnas, kun. R. Krasaus
kas. sesuo M. Augusta, sesuo 
M. Paulė ir stud. Marytė Eidu- 
kevičiūtė. Sveikinimo žodį tarė 
prof. Paplauskas-Ramūnas.

jAteitininkišką pasižadėjimą
davė dešimt moksleivių ir vi<> . bau bendrabučio salėj buvo vai- 
na studentė. Įžodį priėmė kun.
R. Krasauskas, o ženkliukus į- 
segė S. Sužiedėlis ir. sesuo M. 
Paulė. Po ateitininkų credo su-

traukos buvo meninė programa, 
kurią pravedė stud. T. Ivaškai- 
tė. Svečias, dramos studentas. 
Alg. Žemaitaitis paskaitė iš nau
jausios studentų .kūrybos. Kitą 
dali išpildė pačios putnamiečių 
meno jėgos. R. Danilevičiūtė pa
šoko baletą, D. Pareigytė padai
navo, V. Mitkutė padeklamavo. 
A. Vištaraitė paskambino pia
nu.

Po meninės dalies koplyčioje 
buvo gegužinės pamaldos, vė-

šės ir šokiai. Buvo surengta ben- 
dtabučio mergaičių rankdarbių 
parodėlė, šventė baigėsi 11 vai. 
giesme Marija Marija. Dalyva
vo apylinkės jaunimo gražus bū-

tli

KUR 
GERIAUSIAI

ATOSTOGAS?

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai. 5 vonios, didelis sali'»- 
nas ir valgomas kambarys. 2 dengto?; verandos, kur ir 
blogam orui esant galima Įdomiai praleisti laiką ir 

pailsėti. Puikus 2 akrų privatus parkas—pušynas 
Atviros jūros šiltas Craigwi!lc -Lcng Beach paplfidimis 

vos tik 5 min. kelio.
Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma

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

lengvai pasiekiama visom susisiekimo priemonėm. LĖKTUVU iki 
Hyannis. TRAUKINIU iki W. Rwn«taMi> (arba Hj^nnist AUTO 
flotile 6 iki R I IS» ir iki Osterville Cape Cod.

Kreipus,W ;inksto niuo gegužiu 1 ti.>
AUDRONĖ, c o Or. E. Jansonas. 87 East Bay Rd.

Osterville, Cape Cod, Mass.

PAEIŠKOMA

, aštuntasis seimas ivvks ateman- zimiero parapijos nariai — Leo- , .. . ,o ,. / t. j ti sekmadieni, gegužes 18. Viliąnas ir Ona Semetai. gegužes 4 ® „.. . __ , , Joseph Mane. Newtown. Pa.atšventė savo 50 metu motervs- _ . . . . ., ,■ ,' . ■ Seimo dienotvarke: 11 vai.tęs sukakti. . .....................—seimas prasidės misiomis mo-
Rytą jų intencija buvo atlai- kyklos auditorijoje; 12 vai. — 

kytos šv. Mišios, po jų kun. J. 
Daunis suteikė sukaktuvinin
kams palaiminimą ir atnaujino 
moterystės sakramento pasiža
dėjimą. anot jų. “iš naujo su
rišo".

Sandaros klubo salėje jiems 
pagerbti sūnūs suruošė pobūvi, 
kuriame dalyvavo per 200 šė- 
metų bičiulių ir giminių iš Pro- 
vidence. Dorchesterio. Thomp
son© ir kitur. Į vaišes atsilan
kęs kun. J. Daunis sukalbėjo 
maldą ir palaimino stalą. Čia 
kalbėjo Šėmetu artimas bičių- ■ 
lis Vincas Zinkevičius ir pats 
L. Šėmeta. dėkodamas visiems 
už malonų pagerbimą, sveikini
mus ir dovanas, šeiminkavo Ele
na Liolienė. padedant M. Aksti- 
nienei. P. Norvilienei ir k.

pietūs. 1 v. p.p. — susipažini
mo valandėlė. 2 v. p.p. — seimo 
posėdžio atidarymus: po posė
džio bus studenčių muzikinė pro
grama: 5:30 vai v. —palaimi- 

• nimas švč. Sakramentu: 6 v.v.
— vakarienė.

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti ne tik rėmėjus, bet ir vi
sus seselių draugus, geradarius, 
žodžiu, visą rytų apylinkės lie
tuviškąją visuomenę.

Lauksime visų!
šv Kazimiero seserys 

Newtown, Pa.

PADĖKA
Mūsų Moterų sąjungos 53 kuo

poje yra sena ir labai graži tra
dicija. surengti kiekvienai/savo 
kuopos narei staigmenos pobū
vi. švenčiant 25 metų sidabrine 
vestuvių sukakti.

Ir man teko ši garbė: gegužės 
mėn. pirmą pirmadieni ir man 
buvo surengtas toks pobūvis su 
gražiomis vaišėmis, gėlėmis ir 
dovanomis. Giliai sujaudinta sa
vo kuopos jautrumu ir genimu, 
tariu nuoširdų lietuvišką ačiū 
pirm. K. Šukienei. P Liudvi- 

šėmetai yra uolūs parąpic- naitienei ir visoms kuopos na
rėms už taip gražų ir netikėtą

L.O. šėmetai yra kilę iš Že
maitijos, Ylakių parapijos, abu 
iš to paties Vžpelkės kaimo. Į 
Ameriką atvykę prieš penkias
dešimt su viršum metų, ilgiau
siai yra išgyvenę Brocktone. čia 
užaugino du sūnus — Leoną ir 
Valerijoną, ir jau sulaukė 6 a- 
nukii.

Antanas Danyla- Pavasaris, 
gyv. Coche Vereda 22 — nr. 
10. Caracas. Venezuela. sūnus 
Juozo Danylos iš Pagirio mies
telio. Ukmergės apskr.. ieško 
savo giminių Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse Jono Vaičiūno 
(motinos brolio) ir savo krikš- (iai. savo darbu ir aukomis re
to tėvo Viktoro Vaičiūno. Ieško- mią kiekvieną šv. Kazimiero pa- pagerbimą, 
mi prašomi atsiliepti jo nurody- lapijos žingsni. Sukaktuvininkai I.ai gyvuoja 53 kuopa ir lai 

Iškilminga akademija baigta tu adresu arba Darbininko re- dar džiaugiasi gera sveikata ir klesti jos gražūs ir geri darbai 
tautos himnu. Po trumpos per- dakcijai.

*• •

I) R USKON I E
Lietuviška Vasarviete

Catskill Kalnuose nuo gegužės 15 priima svečius 
(pranešti bent dieną anksčiau)

ir užsakymus vasarai ir DECORATION DAY
•>

Yra "Cotlage” išnuomavimui visai vasarai. Rašyti: J
SOPHIE KRAUNAITIS. ANDES. N. Y .

ar skambinti:
ANDES 2781 nuo 7 vai. vak.

•1

Į . .

su ašaromis dėkoja Dievui už 
Jo palaimą visame laimingame 
jų gyvenime.

ir ateityje.
Su gilia padėka

Eugeniją - čemaškienė

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, Įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Įvairių pobūvių ir nan, 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

i ’ g.w. 122 Mcnahan St., RMg«*woo<L BrooRlyn. N. Y.
5 4«i

Skambinti tel. HYarint 7-4677 / , - 
>•«•••••• 9 • 8 • « I « « V>« ■ r • « 8 • 8 • 8 t

B. Dičiūnas. sek r.

• Buvusiems Kempteno 
stovyklos gyventojams. Yra
gauta žinių, kad buvusių 
Kempteno stovyklos gyven
tojų mirusių artimųjų kapai 
šiais metais panaikinami, nes 
suėjo 10 metų. Kam rūpėtų, 
kad kapai nebūtų panaikin
ti. tuč tuojau turi rašyti 
Kempteno kapų adminis
tracijai, šiuo adresų: Die 
Katholische Friedhof Ver- 
waltung. Kempten (Allgaeu. 
W. Germany. Kapų adminis
tracija laukia atsakymo. Ka
pai. kuriems gresia panaiki
nimas. yra šie: Pilinka, St. 
Tumas. Girdvainis. Šneideris. 
Zagorskis. Penikas Saulius 
ir Romanas. Sofija .Klimans- 
kienė, Alfonsas . Smilingąs. 
Arius Pulmanas. Vitukas 
KankeviČius ir kit. Kas norė
tų platesnės informacijos, 
prašom rašyti: Vytautas Mu- 
raška 318 Cross St.. Phila- 
dęlphia 47. Pa.

NIDA
geriausia ir gražiausia vasar

vietė Cape Cod
Ten atviras Atlantas su vi

suomet šiltu Golfo srovės van
deniu.

Ton sausam, gražiam pušy
ne naujos vilos su patogiai i- 
rengtais kambariais

Ten puikus lietuviškas mais
tas kas kiek nori ir ko tik no

Ten kaip ranka pasiekti Hv- 
annis miestas su visais moder-. 
naus kurorto Įrengimais.

Važiuoti traukinių, autobu
sais arba skristi lėktuvu i Hy- 
annis. o iš ten i Nidą tik dvi 
mylios taksi

Vasarvietė veikia nuo bir^ 
želio I iki rugsėjo 30 <1.

Užsakymai siunčiami ' •

Valerija Norvaišienė
West Hyannisporf, P.O. Bok 367.

Tol. Hyannis — SPring $-3987
Riislon AV«nm 8-8079^
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Julijos Rajauskaitės koncerto pasiklausius ^Ar-"

Ponas Toks įspūdino į vaisti
nę ir dairydamasis krapštė pa
kaušį.

— Galiu ko nors pasiūlyti?
— prisistatė vaistininkas.

— Norėč pasiteirauti, ar kar
tais neprilaikot vaistų nuo gal
vos sopėjimo? — paklausė po
nas Toks.

— Kokia ten būtų vaistinė be 
vaistų, — užsigavęs pastebėjo 

. vaistininkas.—Žinoma, kad pri
laikome. Turiu geriausių table
čių, kurios atima skausmą kaip 
ranka.

— Ar pats tai patyrei? Ar 
jums kada skauda galvą? — ka
mantinėjo ponas Toks.

— Kam? Man? — plačiai iš
sižiojo vaistininkas. — Ne. man 
galvos dar niekada neskaudė- 

_ _ jo. Ji sveika kaip ridikas.
— Tai džiaukis ir šokinėk!

— patarė jam ponas Toks. — 
Galvos skaudėjimas yra tikrai 
Jbiaurus dalykas. Turėtum tai ži
noti.

— Kur nežinosi? Tuos, ku
riem galva skaudi, didžiai užjau
čiu ir vaistų nešykščiu. — gyrė
si vaistininkas. — Jei tamstai 
gelia, imk šią tabletę. Praeis 
kaip bematant.

— Ačiū už gerą širdį, — nu
sišypsojęs prabilo ponas Toks. 
— Dabar jau aiškiai matau, kad 
esi geras vaistininkas, nes moki 
savo prekę girti. Kas negiria 
savo daikto, tą iš turgaus varo. 
Tačiau savo makaulę išgyręs, 
neturėtum manosios įžeidinėti.

— Kaip tai įžeidinėti? — iš
pūtė akis vaistinininkas. — Ro- 

‘ dos, nieko nepasakiau, kas 
tamstą dar labiau įskaudintų, 
negu nesveika galva.

— O kas tamstai sakė, kad 
mano galva nesveika? — šoko 
į akis ponas Toks. — Aš, pa
triotinių, kultūrinių ir šiaip nau
dingų klubų žinomas veikėjas, 
daugelio valdybų narys, kelis 
kartus buvęs pirmininkas, dele
gatas į seimus, aš, girdi, esmi 
nesveikos skaudamos galvos.... 

traukėsi

Gegužės 11 Tovvn Hali, kur 
yra koncertavę daugel pasaulio 
garsenybių, įvyko Julijos Ra
jauskaitės piano rečitalis, su
traukęs, palygint gana daug 
publikos. Pats koncertas pra
ėjo pakilioje nuotaikoje, publi
ka šiltai.sutiko pianistę, pabaigo
je programos net tris kartus 
kvietė bisuoti. Įteikta daug gėlių 
ir dovanų. Pianistė pasirodė vi
soje virtuoziškoje aukštumoje šu 
puikia technika, įsijautimu, to
nų turtingumu, pateikdama sun-

kią ir didelę programą, kuriai 
atlikti reikėjo daug jėgos ir iš
tvermės.

.Atsiprašau,
vaistininkas atatupstas. — Aš 
visai tos minties neturėjau. 
Tamsta prašei vaistų nuo gal-
vasopės. o aš.

— Aš neprašiau sau jokių 
vaistu, o tik paklausiau, ar jų 
kartais neprilaikot. Pats prisi
pažinai turįs. Toliau pasiskubi
nai pasigirti savo sveika galva. 
Man. žinoma, buvo džiugu pasi- 
sikalbėti su sveikos galvos žmo
gumi. Tokių šiandien reta. Bet 
paskui nei iš šio nei iš to: “Imk 
šią tabletę, praeis, atims kaip 
ranka”. Vadinasi, man siūlei. 
O aš galiu užtikrinti visuomenės 
vardu, kad mano galva tvarko
je. — karščiavosi ponas Toksai.

— Aš čia nieko nedėtas. — 
teisinosi vaistininkas.

— Niekur ir nereikia nieke 
dėtis — spaudė jį ponas Toks 
— Dalykas savaime aiškus. — 
Tamsta turi tablečių, bet ne 
turi galvos skaudėjimo, aš gi nė 
turiu nė vieno nė antro. Nore 
tum man galvos skausmą įvary 
ti. kad pirkčiau tas tavo tablo 
tęs. E. balandėli, pirma pasitik
rink savo galva. Kartais pasitai
ko kad nei skauda nei ką. o ne
veikia ir gana.

Lawrence. Mass.
(Atkelta iš 5 psL»

šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje gegužės 11 Įvyko proce
sija ir Marijos Statulos vainika
vimas. Vainikavo sodalicijos pir- 
minkė R. M Drisco, asistavo se
serys Pilipiutės. Al. ir G. Malė- 
naitės, mokyklos vaikai ir al
toriaus patarnautojai berniukai. 
Vainiką nešė ponios Gobitz duk
relė Nancy. Procesijai vadovavo 
sodalicijos dvasios vadas kun. 
A. Janiūnas. -_

Parapijos choras pradėjo 
ruošti naują veikalą — Stabat 
Mater (Rossini). kuris numato
mas išpildyti kitais metais ga
vėnioje.

Šv. Pranciškaus bažnyčiai 
yra padovanota nauja monstran
cija, kuri buvo užsakyta Romo
je. Monstrancija yra gryno si
dabro ir meniška rankų darbo. 
Monstrancija dovanojo trys se
serys Sullivan, kitatautės.

Vyčiai ruošia kortavimo va
karą — \Vhist party. kurio pel
nas skiriamas parapijai.

Gegužės 18 parapijos salėje 
bus vaidinimai: vienas 1 vai., 
antras 7 vai. Vaidinimą paruošė 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės 
mokytojos. Vaidins darželio ir 
pradinės mokyklos vaikai.

Programą sudarė: Vargonų 
preliudas G minor — Bach-Silo- 
ti; 32 variacijos C minor — 
Beethoven; Preliudas F. minor
- Čiurlionis, Laukimas aušros
- Banaitis: Preliudas D minor, 
mozurka, Scherzo — Chopin; 
Paskendusi katedra — Debussy, 
Sonata B minor — Liszt; Kam
panela — Paganini-Liszt.
Labai gerai, kad pianistė į pro

gramą Įtraukė lietuvių kompo
zitorių kūrinius, kurių pasiklau
syti dabar gana sunku. Abiejų 
autorių kūriniai praskambėjo 
artimai ir gražiai ir turėjo savo 
vietą bei vertę šalia kitų kom
pozitorių.

Koncertas buvo atžymėtas ir 
New Yorko spaudos. The New 
York Times kritikas, Edward 
Dorcnes, pirmadienio laidoje 
koncertą įvertino gana palan
kiai, pripažindamas, kad rečita
lis, pirmasis pianistės debiutas 
New Yorke, buvo pilnas nuste-

bimų. “Beethoveno 32 variaci
jose, Chopeno Scherzo ji paro
dė tokių jėgą, kuri būtų kredi
tas ir vyrui, keturis kartus di
desniam už ją. Toliau jos dide
lis tonas šituose kūriniuose bu
vo labai šiltas ir turtingas.” ra
šo kritikas. Be to, jis pripažįs-

ta jos individualų priėjimą prie 
Liszto sonatos ir kitų progra
mos kūrinių ir tai įvertina tei
giamai. Prikišęs kai kuriuos trū
kumus, praleistas vietas, kriti
kas baigia: Rajauskaitė turi di
deles dovanas, kurios bus ste
bimas su įdomumu”.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

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

Pasiuskit ju-m vilnones atlaikąs suknelėm, eilutėm, apsiaustam
<i>. vilnonei* M-Imkiu* yra mažesnis. 'n-*gu už pasiūtu* i*ukn*-l^a 

Viltf.n*-* ni.-ijžiasi’u* •* ritinių ir atlaikas pačium prieinamiausiom kainotn 
visam mi.-st*- liimo siOL* 3 stambius krautuvė,

S. BECKENSTEIN, Ine,
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525 
s B,s-k**n.-rt*'ino krautur*n- kalbama rusiškai. l.-nkiAkal ir ukn»ini.‘tiskai 

KRAUTUVĖS ATVIROS kasdien. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS
SESTADIENIUS. NUO 9. RYTO IKI 6:30 VAKARO- 

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Kovo 13 ties Glasgowo mies
tu, vidurinėj Škotijoj, atsitiko 
keistas ir nematytas reiškinys. 
Apie 2 vai. popiet užslinko iš 
pietvakarių debesis, labai dide
lis, uždengęs veik visą viduri
nę Škotiją. Tai truko apie 45 
minutes. Pradžioj ir pabaigoj 
dar buvo šiek tiek šviesos, bet 
vidury akla tamsybė, kad nė su 
tamsiausia naktim negalima pa
lyginti. Miestas tuoj pat įjungė kyti. 
visas elektros jėgaines. Dauge
lis žmonių ėmė baimintis. Vie
ni manė, kad atsitiko visiškas 
saulės užtemimas, kiti — kad 
kas nors negerai. Laikraščių re-

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

Nuostabus gamtos reiškinys Škotijoje
porteriai ir pavieniai žmonės 
užkimšo metereologijos telefo
nus ir išpešė šiokių tokių žinių. 

Jų nuomone, užslinkes grybo ž
formos milžiniškas debesis, tarp 1 Turime medžiagų vyru ir moterų rūbams; vilnonės bei | 
3-4 mylių aukšty ir labai storas f šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. | 
ir kondensuotas, kažkokios juo-, | Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: - r: r j
dosios oro dujos. Kiti vėl aiš- T t f J G M A N T NI C t

kino, kad tai buvę žemės garai, T 1# * vi n i^i, i in v-. y
dulkės, dūmai ir pan. Kurių nuo- t 161 Orchard Street, New York 2, N. Y. * 
monė tiksliausia. — sunku pasa- |į TeleL GR 5-0160 £

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. it 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad |

S.J.
MOTINOS DIENĄ Long Beach, Cal., senutė 102 metų (Mrs. Mae 
Curtis) su savo pro-produkraite 9 mčn.

LIETUVIŠKA GIESMĖ DETROITO KATEDROJE
Gegužės 4 d., 4 v. p.p. Detroi

to katedros gotiniuose skliautuo
si aidėjo lietuviškos giesmėsp oš
inai. ALRK Federacijos 4 sky
riaus iniciatyva įvyko Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje 350 me
tų minėjimas . Visos pamaldos 
vyko prie išstatyto švč Sakra
mento. Tuoj po “0 Salutaris”, 
suskambo “Marija Marija” gies
mė, kurią išpildė keturiais bal
sais mišrus šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdos par. jungtinis cho
ras, diriguojant A Mateikai ir 
vargonais grojant B. Graham. 
Kun. M. Kundrotas anglų kal
ba paaiškino Šiluvos įvykių is
toriją ir svarą. Chorui sugiedo
jus “Angelus Domini”, prasidė- 
o gegužės pamaldos. Litaniją 
ir giesmę “Sveika Marija” giedo
jo visi žmonės, kurių buvo arti
tūksančio. Tai buvo tikrai įspū- jos, kuriom vadovauja sesuo 
dingą malda, kada masinis gie- M. Giela.
dojimas skambėjo galingiau nei Kiekvienas skyrius pasirodė 
didžiuliai katedros vargonai. Po- programoje, kurios turinys bu- 
etiniais žodžiais bylojo iš sakyk- vo surištas su jubilijato gyveni- 
los. Tėv. dr. T. žiūraitis, O.P. mu ir jo siekimais. Ypač gra- 
Jo cituotasis “Nenuženk nuo ak- žiai buvo išpildytos dainos ir 
mens. o Marija” traukė visų dė- sieikinim?i. Trys mergaitės gra- 
mesį tai didžiajai Meilei nuo žialietuviv k lbr .eikino su
šalto akmens. Šiluvos Marijos kaktuvinir! ą. It( et daug gra-

švč. Sakramentu, jaudinančiai 
suskambėjo J. Dambrausko gies- 

ji išpažinti. Ir šiais laikais la- mė už tėvynę, —“Dieve, Dieve, 
bai svarbu prisiminti Ją verkian- laimink mūsų tėvynę Lietuvą”, 
čia ant lietuves laukų akmens. i 
verkiančią, kad ten, kur Jos ura 
Sūnus buvo garbinamas, dabar 
aria ir sėja Tokių minėjimų ir 
šv, valandų metu reikia mels
tis, kad katalikų tikėjimas įsi
kūnytų mūsų širdyse.

Moterų chorui sugiedojus 
“Avė Mitria”, po palaiminimo

P. NATAS

Aiškumo dėlei, galima pridur
ti, kad diena buvo labai sausa ir 
šalta, kokių retai Škotijoj pasi
taiko, protarpiais pasirodydavo 
saulė. Prieš debesiui užslenkant, 
to smalinio grybo pašonėse pa
sirodė du labai šviesūs taškai— 
vienas didelis, kitas mažas. .

Vos tik debesiui pasistūmė 
jus vakarų pusėn, vėl ėmė švis
ti ir prakiuro snigti. O kai vi
sai išnyko, kilo smarkus vėjas 
ligi pusiaunakčio ir snigo. Pra
dėjo taip šalti, kad lietuviškais 
vaizdais šnekant, net tvoros pyš
kėjo.

J. Butkevičius

• Britanijos lietuvių tra
dicinis suvažiavimas bus per 
Sekmines Lietuvių sodyboje.

• Albertas Mozūras Aus
tralijoje buvo įsikūręs lietu-, 
viską kepyklą, ją sumoderni
nęs. Kovo 16, važiuodamas 
su žmona automobiliu, užsi
mušė vietoje, o žmona su
žeista.

K*?-:į - .
£ Siųsdami siuntinius į
| Lietuvą ir Sov. Rusiją, %

firmą —

r
Ii

| GLOBĖ PARCEL įf
Vargonams grojant “Te De- | TNf Ir

„.n Laudamus”, skirstėsi De- i OJLjII Y 1 ViHie Iii V. 
troito lietuviai, pilni gilaus įspū- 
džio, tolimam krašte atkūrę da
lelę Liet., kurią Dievas parin
ko jų tėvyne ir kurią popiežiai 
mėgo vadinti Marijos žeme. Ma
rijos žemės vaikai gražiai nulen
kė galvas prieš Didžiąją Motiną.

ELIZABETH. N. J.

Kiekvienas siuntinys ap
draustas didžiausios ap- 
draudos bendrovės.
Siuntinių gavimas paštu patvir
tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
per 24 valandas. Patarnavimas 
skubus, geras ir paslaugus. Mū
sų firrha tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.

£ Save saugodami, siųskite 
£ siuntinius per:

I

Praėjusi sekmadienio popietį 
buvo pirmasis kun. kleb. M. Ke- 
meao pagerbimas ryšium su jo 
25 metų kunigystės sukaktim. 
Programą rengė seselės mokyto-

dr. Martusevičius iš Philadel- 
phijos), arti 20 seserų iš artimų
jų vietų ir net iš Pittsburgho, 
pranciškiečių centro. Programai 
seserys pagamino gražius sce
nos drabužius. Išleista 16 pusla
pių sveikinimų knyga su sukak
tuvininko paveikslu viršelyje.

Keturiasdešimt valandų pra
ėjo sukakties nuotaikoje. Per 
visus tris vakarus dalyvavo apie 
40 svečių kunigų. Pirmąjį vaka
rą mišparus laikė prel. J. Bal
konas, antrąjį — prel. K. Va- 
sys iš VVorcesterio, Mass., tretį-

! GLOBĖ PARCEL
I CFRVJf  F INF

716 VVALNUT ST.. 
PHILADELPKIA 6, PA.

VVAlnut 5-3455

apsireiškimas pabrėžė katalikų au dovan >. Iii b iko. buvo per ji — kun. A. Petrauskas iš šv. 
tikėjimo dieviškumą ir reikalą 500, jų žarpe keliolika kunigų

rali.nksmink savo gimines siuntiniu. Pasinudok patarnavimu patikimos finnc/. kuri 
atkreips tuoj savo domesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO.. INC
(IJCENSED B Y THE U-SJ4.R.)

135 W lltli Street, CHe+*ca 3-25X3
t< Tnhmjrto Maskvoje leidimą sius’i s'iinUnfu- j visas Sov

Galima siusti tik naujas preke*
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu

ynu gar'-ntiyririmas. K'ckvicnas shmtūiys ipdrnnstaa Siuntėjas juh p:iA!o pakvitavimą Ir 
'■-k g vėjo p m,są. Turtine neribotą pasirinkimą prekių.

» kąsdrt’n mi<> 9 va! ryto iki ♦» vai v Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
11(» Ik’M 7 Strr-t

TH. TV 2-83M
’f Jfmrv. Poad.

CkvtiMd 13, Ohfo
TH. ,TOwer X - 1481

135 West 1 lt h Street,

Tel. CHeKea 3-2583
11.339 J<w. Cnn’pnu, 
Detroit 12, Mielu

33? Fillmorc Avenue 
Roffsilo G Nrw York 

TrI. 3IOhawk 2674
«2-w7G!ranJ Avė., 
PhikMlrtphla 23, Pa. 
Trt. WAInat 5-8873

t
t

1991 Broadway 
New York 23, N. Y. 
Tel.: LYceum 5-0900

4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
Tel.: FRontier 6-6399

Jurgio parapijos Brooklyne. Va
karais ir rytais pamokslus sakė 
kun. A. Ignotas, MIC, iš Chica- 
gos. Žmonių ir iš kaimyninių pa
rapijų. Giedojo berniukų ir di- , ______
dysis choras. Paskutini vakara <į: 390 West Bmadvvay

So. Boston 27, Mass;
Tel.: AN<lrew 3-6761

klebonas chorui suruošė vaišes 
ir padėkojo už gražų pasirody
mą.

1 g

t

Domininko Pefručionio, cho- y

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avė. & 71st St. S
CTeve’and 3, Ohio
Tel : ITah 1-0307

6116 Michigan Avė.
ro nario, sūnus Vytautas, inži- f Detroit 10, Michigan 
nieriūs. dirbdamas Singcrio siu- <• Tel.: TAshmorc 5-756 
vamųjų mašinų kompanijoje, pa
darė išradimą ir patobulino siu
vamąją mašiną. Už tai buvo ap
dovanotas ir pasiųstas i Tokyio, 
Japonijon, tos pačios kompani
jos skyrium, kur per kelis mė
nesius pagamino naują modelį. 
G’ižus buvo paaukštintas tarny
boje ir gavo didesnį atlyginimą.
Sveikiname jaunąjį Išradėją.

r. (W3 Ifudfon Avė.
'Z Roclicstcr, N. Y. 

Tel.: BAkcr’5-5923

39 Raymond Plaza, 
Newark 3, N. J.
Tel.: MItchcn 2-5331

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą

$ 
f

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Vanwt» rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagoj vyrų kostiumams 

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
MaiSytus ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

fwholesaie) kainomis

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

♦

SIUNTTNIAMS l LIETUVĄ VILNONIŲ, ŠILKINIŲ BEI ?€ 
KITOKIŲ >

gausite pas

K O E N
____ £

NEW YORK 2, N. Y. f 
f

Atdara kasdien; šeštadieniais nuo 1-6 vaL popiet į
, į

111 DELANCEY STREET,
(kampas Essex Street)

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JŪS NESATE PATENKINTI

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

1> Mūsų įstaiga Nevvarke 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. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nvo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST.. NEWARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

M ii s ii skyriai:
78 Secopd Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540 
Atidaryta kasdien ir 

sekmad. 9-6.
832 N. 7th Street 
Philadelphia 23. Pa. 
VVAlnut 3-1747

11601 JosCampauAv. 
DETROIT 12, MICH. 
TOwnsend 8-0298

651 Albany Avenue 
HARTFORD. CONN. 
CHąpel 7-5164

121 S. Vermcnt St. 
LOS ANGELES,CAL. 
DUnkirk 5-6550

1241 Ashland Avė. 
CHICAGO 23, ILL. 
HUmbold 6-2818

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
LIETUVIŠKAI.

A. KALIO

I.lėtinių-Anglų ir
Anglų-Lidmių

Kaina $11

Pinigus MŲ«tti kario *u
užsakymu

l»R. I>. PILKA
•V16 E. Brnadaay

So. Boston 27, Mass.



^SPORTAS
DAFB New York: Kickor* Offon- 

bach 2:4 (1:4)
Gegužės 4 sekmadienį, lietus 

nors ir apgadino vokiečių lygos 
ruoštą sporto šventę (nuo pa
rado, estafetinių bėgimų ir gim
nastų pasirodomo teko atsisaky
ti), vis tik apie 15,000 žiūrovu 
galėjo pasigėrėti neblogu euro- 
pietiškos klasės futbolo žaidi
mu. Offenbacko Kickers, paro
dęs. geresnį žaidimą negu per
nai svečiavęsis Kaiserslautern, 
patiekė stipriai DAFB rinktinei 
pirmąjį pralaimėjimą. Kaip jau 
svečių puolimas su elegantiš
kuoju Kraus dešiniame krašte 
bei gudriu dirigentu Preisendor- 
fer vidurio puoliko rolėje. Pažy
mėtinas dešinio saugo pozicijo
je yeteranas Keim, jau dešimtįd 
metų ekipoje žaidžiantis. Gyni
me svečiai gal kiek ir silpnesni, 
bet šiaip jau ekipa gerai paruoš
ta ir išlyginta. Kickers Offen- 
bach svečiavos dar Hartforde 
gegužės 8 ir Philadelphijoje geg. 
1L bus dar Detroite gegužės 16, 
Chicagoje — gegužės 18 ir pa
skutinės rungtynės Amerikoje 
bus gegužės 20. New York — 
Eintracht.

Mancester City Amerikoje
Po Offenbacho iš Europos at

vyksta žymi Anglijos Manches- 
ter City ekipa (nesumaišyti su 
nelaimės ištiktu Manchester U- 
nited). Ju eilėse žaidžą varti
ninkas Trautmann. savo laiku 
Anglijoje sėdėjęs 
vių stovykloje ir 
jęs karjerą, šis 
nais metais buvo
iriausiu Anglijos sportininku — 
garbė kurios dar neteko patir
ti neiz vienam svetimšaliui. Man
chester City gastrolių — planas: 
gegužės 18 —Philadelphija; 21 
— Fall River, Mass; 25 — New 
York prieš, Škotijos ekipą
Hearts; 27 — St. Louis; birželio kimo Pirmenybėse gali da- 
4 — Sap Francisco; 7 — Toron- lyvauti viri lietuviai šachma
to ( prieš tą pati Hearts); 8 — tininkai — klubų nariai ir 
Detroit; 11— Montreal (prieš pavieniai žaidėjai Pirmeny- 
Hearts). bėse bus išaiškintas Š. Ame-

karo belais- 
tenai pradė- 
vokietis vie- 
išrinktas ge-

H. W. FEMALE

EXPERIENCED COOK- 
WAITRESS

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

DISPLAY

• EeDgious Artides
• Greeting Cards
• Stationery

THE
LITTLE SHOPPE 

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

STiDvvell 4-5875

RILEY BROS

Our 75th Year
Certified Barre, Vt Granite

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemetertes 

48th. St. and Laurel HiW Bhrd.
52nd SL and Gueens Blvd. 

Entranco to Calvary Cemetery
WOODSIDE 77, N. Y.

Branch: Gate of H^rven Cemetery 
8ronx Pkwy^ Hawthome, N. Y.

REDEMPTIOrtIST PILGRIMAGE 
TOURS TO SHRINE OF 8T. ANN

de BEAUPRE in Canada.
MEMORIAL & LABOR DAY

VVeekends Cost $75.00 
For Information Write

PILGRIMAGE DIRECTOR
173 E. 3rd SL, New York City 9,

OR 3-4224

PLŲMBING t HEATING
CONTRACTORS

Jobbing — Gas fnstallation 
and Alterations

BRENNAN BROS. CO.
944 Columbut Avė. (106th 8t.) 

Oay RI9-4488 ^ight EN 2-3514

LIVING ROOM SUITES 
AND CHAIRS

All Work Done on Premiseo
Rcpaired, Restyled and Recovered. 
Bcautifully Fttted SHpcovera Made

to Ordcr.
G. A J. VAN DAM

3*7 5tb Avė. SOuth 8-5822. Brooklyn

TAI BENT VAIKIS! Jis sveria 90 svarų. Vaizdas i$ Berlyno 
zoologijos sodo.

-0 Šachmatai
.Veda K. Merkis

Vaitonis j Vokietiją. Kana
dos meisteris Povilas Vaito
nis šiemet vyksta su Kana
dos komanda į pasaulio tarp- 
komandines pirmenybes, 
Muenchene (Vok.) nuo rug
sėjo 30 iki spalių 23 d. šach
matų olimpiada Muenchene 
buvo 1936 m. Tuokart Vaito
nis dalyvavo su Lietuvos 
rinktine. Lietuva užėmė 11 
vietą iš 21 dalyvavusios vals
tybės.

Pajudėkime Clevelando 
link, kad susitiktume didin
gose š. Amerikos lietuvių pir
menybėse, gegužės 30-birželio 
1 d. d. Jose tikimės mūsų di
džiųjų šulų Vaitonio ir Taut- 

Atletas, rikos lietuvių individualinis 
ir komandinis nugalėtojas. 
Dovanos paskirtos pirmų tri
jų vietų laimėtojams. Perei
namąją taurę gaus komandi
nis laimėtojas, be to, dar bus 
dovanos geriausiam A kla
ses žaidėjui, už gražiausią 
partiją . ir jauniausiam am
žiumi dalyviui. P-bės prasi
dės gegužės 30 d. 10 v. ryto, 
puikiose Clevelando Chess 
Center patalpose. Dėl nakvy
nių rašyti FASKo sekr. A.

> Bielskui, draug su registra
cija.

Michail Botvinnik, 46 m. 
elektros inžinierius, atgavo 
pasaulio meisterio titulą, įvei
kęs Maskvoje Borisą Smyslo- 
vą, santykiu 12’/2:10’į. Bot- 
vinnikas laimėjo pasaulio 
meisterio vardą 1948 m., iš
laikė jį 9 metus. 1957 m. pra
laimėjo B. Smyslovui santy
kiu 12Wr.9tį. 1954 m. mat-
čas Botvinnik — Smyslov 
pasibaigė lygiomis 12:12.

LOCUST GROVE HOUSE
HONEYMOON or VACATION 

Open All Year On Rte. 209 in the Pocono Mountains 

TRY TO BEAT THIS! — from $48 per person
Ali sportą, NEW Swimming j|rx>l. Ontdoor Dancing, Boatlng. Cocktai! 

Lounge, Rooms with or \vithont Bath. Informal, Exccllent Meals.
Catholic Churches NearbjK Booklet “L" on Reguest

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

AUREL-BROOK-COTTAGE, BARRYVTLLE 10, N. Y.
RAILROAD 8TATION, SHOHOLA, PA. Tel. 2372 22-N D SEASON
Accorn. 80 grzcsts; modem; hot and cokl water all rooms; also ncw cabins 
with private bath, $50 weekly; showers on all floors. Ovcrlooking Dclavrare 
River. Kxce<lent home cooking. Concrcte swirnming pool, reercation room. 
softball field, ncar movies and Catholic Church. Rates: $10 - $45 VVcckly. 
Booklet “P". A. D. BURGESS.

From 
18-26

Weekend Retreats 
throughout JITLY and AUGUST 

Amid the peace and quiet of the country 
write to: DON BO8CO RETREAT HOUSE 

Conducted by the
Sateman Fathm of Št. John Borto

YOUNG MENI

LIMITED ACCOMMODATlONS"Come to Me

LAtvis L. Endzelins penk
tą kartą laimėjo Pietų Aus
tralijos pirmenybes! 1. En
dzelins 6:1, Dr. Kalinovsky 
5^, L. Coher 5 tš. Lietuvių 
Romanas Arlauskas buvo P.
Australijos meisteris 1950 m. čiant iš Vokietijos, berods, vais-

Merkis ir Šveikauskas re
prezentuos Bostoną Š. A. 
Lietuvių šachmatų pirmeny
bėse Clevelande. Jaunuolis 
Gediminas Šveikauskas (ba
landžio m. suėjo 19 metų) 
pasižymėjo 1957-1958 m. 
tarpklubinėse Bostono pir
menybėse, surinkęs lietuvių 
pirmai komandai, kurį lai
mėjo pirmenybėse antrą vie
tą, 7:2 taškų.

Penki lietuviai (Merkis, 
Šveikauskas, Keturakis, Kon- 
tautaSį Starinskas) pakvies
ti į Massachusetto komandą 
rungtynėms su Connecticut

d. 
48

komanda, gegužės 25 
Boylstono Chess Clube. 
Boylston St. Bostone.

TO COMMEMORATE THE 
LOURDES CENTENNIAL YEAR

the

Oblates of
Mary Immaculate

Will Conduct a Pilgrimage to the

Visits will
OUR

of

Slirines of Canada
be made to Shrine
LADY OF HOPE
Essex, N. Y..

Brothcr Andre, Cap-de-la-Madeleine. 
and St. Anne’s.

Pilgrimage leaves New York 
on THURSDAY MORNING, 

JUNE 12th
and Rctums on SUNDAY NIGHT, 

JUNE 15th
Ra tęs:
INCLUDING TRANSPORTATION, 
MEALS and LODGINGS — $62.
For Information, Write or Call:

Rev. G. J. Forkin, OMI.
OUR LADY OF HOPE SEMINARY 

NEWBURGH, N. Y.
Phone: Newburgh 685

Balfo aptieka
Daugelis rašo į Balfą prašy

mus pasiųsti vaistų į Lietuvą ar 
Sibirą, manydami, kad Balfas 
turi savo vaistinę, ar urmo san
dėlį, ar net vastų fabrikus. Kai 
kurie prašo pririnkti akinius, 
padaryti mediciniškus diržus ar 
instrumentus. Norėtųsi paaiš
kinti, kad taip nėra. Balfas, ga
vęs prašymą pasiųsti vaistų, jį 
persiunčia mūsų įgaliotiniui į 
Miuncheną. Ten yra pasiųsta 
kai kurių Amerikoje gaminamų 
vaistų didesnis kiekis. Miunche
no įstaiga turi dar ryšį su vo
kiečių firmomis ir stengiasi pra
šymus patenkinti galimai grei
čiau ir tiksliau.

VAISTŲ KAINOS’
Vaistų pavadinimų yra tūks

tančiai, tad ir prie geriausių no
rų nepavyks sudaryti jų kaino
raščio. Todėl prašome neklaus
ti mūsų, kiek tie ar anie vaistai 
kainuoja. Jau buvo rašyta, kad 
Balfas stengiasi gauti visus papi- 
ginimus, kurie tik įmanomi. 
Siuntėjui tenka mokėti tikrą 
kainą (be pelno), plius faktinas 
persiuntimo išlaidas. Daugelis 
prašo siųsti oro paštu. Tikslių ži
nių neturime, bet oro paštu siun-

tai ne ką greičiau nueina. Norė
dami sumažinti išlaidas, nuo šiol 
siusime paprastu paštu, nebent 
siuntėjai specialiai pageidautų 
oro paštu. Skirtumas apie 4 ir 
daugiau dolerius.

KAIP VAISTAI SIUNČIAMI
Gavus Balfo Centre prašymą, 

jis tą pat dieną stengiamasi per
siųsti į Vokietiją. Ten vaistai 
superkami, supakuojami ir iš- 
siučiami. Kartais tai atliekama 
tą pat dieną. Dažnai vaistai bū
na specifiniai, sunkiai gaunami, 
tenka ieškoti įvairiuose fabri
kuose. Kol firma užsakymą iš
pildo, praeina kelios dienos, larchmont, n. y. — Beautiful, 
Vaistai iŠ Miuncheno pasiekia private dead end Street “Sound 
Lietuvą per dvi, Sibirą per tris 3 ^edroom> 3., r v baths, bnek & stucco, 10 year old,savaites. Kartais užtrunka ii- extras include screened poket waH 

to wall carpet, air conditioned, dish- 
washer, model kitehen. $28,000.

REAL ESTATE

ST. AUGUSTINE PARISH

giau.
TE 4-4433

PILGRIMAGES

REDEMPTORIST PILGRIMAGE 
TOURS to Shrine of St. A n ne de 
Beaupre in Canada.
Memorial and Labor Day VVeekends 
cost — $75.00.

For further Information write
PILGRIMAGE DIRECTOR

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

SUMMER RESORTS

THIS SUMMER Enjoy 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 modem 
conveniences—Ali Sportą and activ- 
ities — with exquisite food — All 
this and mere at reasonable rates. 
Write for Booklet “L”, Panorama 
Lodge. 88 Riverside Drive, Saramac 
Lake. N. Y.

VACATION IN BERKSHIRES
ON LAKE PONTOOSUC

SVVIMMING—BOATING 
FISHING—GOLFING

ENJOY NEARBY BERKSHIRES 
SYMPHONIC FESTIVAL 

THE BERKSHIRES 
DANCE FESTIVAL

and many other
CULTURAL & SOCIAL EVENTS

MWhere The Select Enjoy The Best”

BRSnKNOLLINN
Ralph C. Giannone, Host 

PittefieM, Mass.

Q ON LAKE KEZAR
Į Ideal Family Resort

- Tį Oirectly on Lake 
IWIB Ali facilltt»-s for Stinumr

Ar F’,n i,n’1 R''iaxaflori. 
iV*** ComforViMe rooms. fompt- 

tn Inir mcals. Friendly. in- 
fornml. W2FX» to $60.00 

inrludinK mrals. 
Writo for. Foldoy.

ANTHONY SICKLE. owrwr-mgr. 
North Sutton, N. H.

1 2-ROOM APT„ $350 scason;
3 3-room npts., $400 scanon. Lirgc. 
All uUnties fnmfehed, 2 min. bath- 
ing. fi.ihing, church. Dircctly on 
Roule 21.3. High Falbi, N. Y.

OVERLAND

AR VAISTUS ADRESATAS 
GAUNA?

Per Baltą buvo pasiųst šimtai 
vaistų siuntinių. Neteko iki šiol 
girdėti nusiskundimo. Reiškia, 
adresatas gauna. Deja, Balfas 
negali duoti jokios garantijos, 
apdrausti. Siuntėjas dažnai bū
na ^‘Balfaitė”,“Ulraitė’, ar pan. 
Visiems suprantam kodėl. Kas 
užsako vaistus, turėtų gavėją į- 
spėti. Muitas neapmokamas vais
tus siunčiant. Patirta, kad gavė
jas, ypač jei jis yra ligoninėje, 
ar gydytojo priežiūroje, nuo 
muito atleidžiamas. >.

KOKIA NAUDA BALFUI.
Balfas — ne aptieka. Vaistų 

siuntinukai labai apsunkina visą 
Balfo veiklą, o nauda tik ta, 
kad patarnaujame sergančiam 
broliui lietuviui, padedame 
siuntėjui, dažnai užimtam fabri
ke ar kitoj darbovietėj. Jokio 
pelno Balfas neieško, nei gar
bės, nei padėkos nelaukia. Ta
čiau užsakytojai turėtų tai su
prasti ir ateiti Balfui talkon ar 
dalyvaudami uoliai Balfo vajuo
se, ar aukodami tiesioginiai 
Balfo šalpos reikalui. Tuo tar
pu reikia padejuoti, kad užsaky
dami vaistus retas kuris įde£a 
3 ct. pašto ženklą, tuo tarpu vie- , 
nas užsakymas pagimdo 4 ar 5 j 
raštus, kuriuos reikia ne tik pa- ’ 
rašyti, bet ir apmokėti, išsiųsti. į 
VAISTŲ SIUNTIMAS PER BAU- j

FĄ VELTUI.
“Gerbiamas kun. L. Jankus, j 

Aš skaičiau Jūsų pranešimą laik- į 
rašty apie vaistų pasiuntimą į j 
Lietuvą, tai ir aš norėčiau pa- !

(Nukelta į 8 psl.) į

ST. BERNARD PARISH
White Plains — Green Ridge Avė.
------ MAGNA CUM LAUDE -----  
Special Colonial, 11 Rooms % aere, 
Top Rated For Family or Profes- 
sional, $39,000.

VVhite Plain 9-1358

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

Gocd Commuting, 3 bedromma
Ranch. 5 years old. attached garage, 

aere land. Patio, $24,060.
Wl 1-4340

ST. GERARDAS PARISH
LOCUST VALLEY. Brown SMngle. 
colonial, 50 x 100, full dinlng room, 
large modem kitehen, 3 bedrooms. 
Štai! shower. bath, 2 car garage, 
oil hot vvater heat, low taxes, school 
bus. coppcr plųmbing. 220 v. etec- 
tricity, nice neighbors. $14,500.

TW 5-3626

NEW MODEL HOMES 
VISIT or WRITE for BROCHURE

ALLIED HOMES
20 FOOTER ... 1 FAMILY

ONLY $20,490
Jackton Helghta’ flrst & largest bullder 
brlng* you thl» newe«t concept In luwy 
Ilving. V'i tpaclou* rooms. 3 bedrooms. 
V'i Hollywood baths (wlth ceramlc stall 
s**owers). oclentlflc kltchen. hot water 
Heat. brass plųmbing. full basement, fullfront pon-h.” doubf ebungetMH ******w**'^*-»e.i »««e «. • ( r * ■eu^
w*ndows. plūs many otlter escloslve a ?WSsrwWY*« —
estras. Limited few ready for Immedtate . 
occuponcy. Fumlshed model: 75th St., • 
cor. 31st Avė.. Jac^son Helghts. •

Telephone Hl 6-S600.

HOLY ROSARY PARISH 
IN ROOSEVELT, L I.

4 Rooms Bungnkmr sdth Porcb £ 
Stoker Radiator Heat. Partly Fln- * 
ishcd Basement. Sultable. Elderly 2

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

OUR LADY OF 
ASSUMPTION PARISH 

in COFTAGITK, L. T.
FicMstone Capc Cod. 4 bedrooms. ė 

120x100 Tx>t. Sacrinee $13.495
65 Maple CL. CopUgue, 

AM 4-2294

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS: 
APptegate 7-0349

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

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto BOA.

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

F U N E B A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
, Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R epu bli c 
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GKAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybinių taksų (Inconie Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

Josepli Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais —' 1 vai p.p. ligi 5 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susino 

kiniams, etc.
BROOKLYN 27, N. Y1883 MAIHSON ST.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcwood i 
5 f • (t* t • • • • • •• • •••••■». f t> fT*
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šį savaitgalį vyksta į Hartfor
dą sakyti pamokslų 40 valandų 
atlaiduose.

Kun. A. Račkauskas
Kunigų Vienybės provincijos 

susirinkime .patvirtintas ALRK 
Federacijos New Yorko apskri
ties dvasios vadu. *

J.E. vyks V. Padolskis
į New Yorką atvyksta gegu-

Priminkime pasauliui bolševikų terorų ] 
klojamiems mūsų broliams pa- j 
vergtoje Tėvynėj ir Sibiro trem
tyje.

Visos organizacijos yra pra- j 
šomos birželio 15 nerengti jo- j 
kių iškilmių , o jei kas numatė j 
rengti, atidėti kitai dienai.
Pabaltijo Valstybiy Laisvės Ko- I 

mitetas

jau eilė metų New Yorko lie
tuviai drauge su estais ir latvi
ais primena pasauliui sovietinę 

* Pabaltijo kraštų okupaciją ir ge
nocido nusikaltimą.

Šiemet minėjimą organizuo
ja Baltijos Valstybių Laisvės Ko-
mitetas:
makas, sekretorius J. Audėnas, 
iždininkas S. Briedis, vicepirmi
ninkai — A. Mei (estas) ir Ch. 
Stankevics (latvis). . ‘

Minėjimas įvyks sekmadienį 
birželio 15 Town Hali patalpose, 
New Yorke. Kalbės tik vienas-

» Apreiškimo parapijos
Moterų Sąjungos 29 kuopa ge

gužės 4 paminėjo Motinos die
ną. Anksti rytą 7 vai. gražus bū
relis susirinko mišioms ir ben
drai ėjo komunijos. Po mišių - - - — , . .
parapijos salėje įvyko bendri žės^2! d.^8 y. ryto. Kunigų Vie- kalbėtoją, amerikietis. Koncer- 
pusryčiai, kurių metu dvasios ~ — * ->-» ■ J-
vadas kun. A. Račkauskas tarė 
žodį, linkėdamas sąjungai dar 
daug metų taip gražiai ir vie
ningai laikytis. Be to, sveikno 
M. Galdikienė, Dumbrienė, Ma
rytė Sandanavičiūtė 3 sk. mo
kinė, padeklamavo eilėraš f 
“Laiškas mamytei Sibire”. Po 
vaišių visos narės su gražia nuo
taika išsiskirstė. (Dzūkė)

_ Jauny j y pianistę koncertas
Muziko Alekso Mrozinsko pia

no studija Brooklyne, baigda
ma mokslo metus, gegužės 17, 
5 v.v. Apreiškimo parapijos sa
lėje ruošia savo mokinių kon-

nybės provincija jo sutikimui 
ruošia pietus, kurie bus gegužės 
22 d. Manhattan viešbutyje.

Robert F. Wagner,
New Yorko burmistras, gegu

žės 18, 1:30 v. p.p. per WABC 
televizijos stotį atsakys į klausi
mus aktualiais miesto reikalais.

Laimėj imę vakarą
rengia Angelų Karalienės pa

rapijos tretininkų kongregacija
sekmadienį, gegužės 18, 5 v.p.p. laisvės ir tepakelia mūsų ryžtą 
parapijos salėje. padėti vargstantiems ir persė

tinėje dalyje pasirodys estų, lat
vių ir lietuvių muzikai ir dai
nininkai. Smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau.
New Yorko lietuviai, ypač jau

nimas, birželio 15 dieną kviečia- 
mi skirti mūsų tautos ir valsty
bės tragedijai paminėti. Mergai
tės ir moterys prašomos reng
tis tautiniais drabužiais.

Birželio 15 tesustiprina mū
sų jėgas kovoje dėl Lietuvos

certą. Programoje dalyvaus apie 
25 studijos mokiniai, kurie iš
pildys žinomų klasikų ir lietu
vių kompozitorių kūrinius. Po 
programos šokiai, grojant R. 
Butrimo orkestrui.

A. Mrozinsko studija mokinių 
koncertus ruošia kasmet Šių 
metų koncertas yra penktasis. 
Studijoje yra nemaža pažangą studijuoti išraiškos šokį Augs- 
padariusių mokinių. Išgirsti jų 
skambinimą, kiekvienam tikrai 
bus įdomu. Į koncertą reikėtų 
visiems gausiau atsilankyti ir 
tuo įvertinti mūsų jaunųjų ir bū
simų pianistų gražias pastangas 
bei sugebėjimus.

Elenos Kepalaitės šokio koncertas

Kunigy Vienybės <
New Yorko ir New Jersey ap

skrities susirinkimas įvyko ge
gužės 8 pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne. Tarp kitų dalykų 
svarstytas birželio liūdnųjų die
nų minėjimas. Nutarta birželio 
15 gauti šv. Patriko katedrą 
šventajai valandai popiečio me
tu. Tam reikalui sudaryta komi
sija kun. J. Gurinskas, kun. N. 
Pakalnis ir prel. Ign. Kelmelis. 
Jie rūpinsis šventosios valandos 
paruošimu ir pravedimu. Taip 
pat bus prisiminta Marijos ap
sireiškimai Liurde ir Šiluvoje.

Šv. Kazimiero 500 jubiliejinis 
minėjimas bus PLB seimo me- j 
tu, rugpjūčio 31. Tą dieną šv. j 
Patriko katedroje numatytas pa
maldos su atitinkamu pamoks
lu. Porą metų studijuotas ka-

CHARLES JEFFERSON, 8 mė
ty, ii San Antonio, Tex., Nęw 
York o televizijos varžybose, At
sakydamas j klausimus, pasieki 
jau 32,000 dol. premijos; var
žomasis džl 644)00.

■arin

Liet. R.K. Susivienijimo
Amerikoje Massachusetts ap

skritis rengia savo suvažiavimą 
gegužės 25 d.^ 1 v. p.p. para
pijos salėje, 492 E. 7 St., Bosto
ne, 27, Mass.

Visos kuopos prašomos pri
siųsti savo atstovus, kadangi bus 
sprendžiami svarbūs apskrities 
reikalai

■ Adv. A.O. Shallna
Mass. valstybės advokatų me

tiniame susirinkime išrinktas 
trim metam į eksekutyvinį ko
mitetą. Šiai organizacijai (Mass. 
Trial Lavvyers Ass.) priklauso 
tik praktikuoją ir aktyviai teis
muose veikią advokatai.

Krikštai.
Balandžio 27 d šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikšty
ti:

Pranciškaus Šimkaus ir Lili- 
janos Gudaitytės-šimkienės duk
tė Linos ir Marijos vardais. Tė
vai gyvena 9 Hatch St

Jono Geronaičio ir Elzbietos 
McCarthy-Geronaitienės sūnus 
William ir Vincento vardais. Tė
vai gyvena 452 E 7th St

Mirusieji.
Po gedulingų pamaldų iš šv. 

Petro parapijos bažnyčios palai
doti:

Allen Lihman (gegužės 6) 53

BOSTON, MASS.

BARASEV1ČIUS ir SCNI S 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIIS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

W a i t k u s
F U N E RAL HOME

197 Webster Avenue i

PRANAS VV AITRUS
Laidotuvių Direktorius | 

ir Balsamuotojas J 
Cambridge, Ma^s. } 
NOTARY PUBLIC {

Patarnavimas dieną ir naktį { 
Nauja modemiška koplyčia šer- . 
menims dykai. Aptarnauja Cam- į- 
bridge ir Bostono kolonijas že- | 
miausiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir į kitus miestus. Į
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434 j 

L__—j

NEW YORKAS -

Kristina Škėmaitė
Moterų Vienybės pavasario 

baliuje vadovaus vakaro para-

šį savaitgalį, gegužės 17, 2:30 
v. p.p. Carnegie Recital Hali, 
įvyks Elenos Kepalaitės, išraiš
kos šokio menininkės, koncer-

Jaunoji meninikė yra iš Vil
niaus, kur gimė, lankė šokio 
mokyklas, šoko operos balete. 
Atsidūrus Vokietijoje, pradėjo

burgę pas Walter Klass ir po po
ros metu pradėjo reikštis kaip 
individuali šokėja. Pirmą išraiš
kos šokių koncertą surengė Dil- 
lingene, a. D., vėliau aplankė lie
tuviškas stovyklas, viso Vokie
tijoje surengdama 6 koncertus.

Prasidėjus emigracijai, 1948- 
m. išvažiavo į Australiją, į Mel-

ma bendrabučio mergaites šo
kio ir plastikos, pati surengė sa
vo koncertą, o praėjusį savait
galį koncertavo Bostone.

New York ji buvo pasiro
džius Ateities žur/ vakare, pa
šokdama du išraiškos šokius*. 
Dabar visą programą išpildys ji 
viena, palydėta pianistės, kuri 
savo ruoštu abijose dalyse pa
skambins po trumpą kūrinėlį. 
Visiems šokio ir meno mėgė
jams tai bus reta proga, nes be
ne pirmoji lietuvaitė, išraiškos 
šokio menininkė, koncertuoja 
New Yorke. Gera tuo, kad ji 
ateina į rimtą salę, tuo pačiu 
skelbdama savo koncertą ir A-

talikų nuosavybės — jaunimo 
stovyklos įsigijimo reikalas pa
sirodė nėra taip paprastas, ir 
Kunigų Vienybės provincijai to
kią nuosavybę įsigyti nėra pa
togu ir lengva Kun. N. Pakal
nio pasiūlymu, šis reikalas nu
tarta perduoti ALRK Federaci
jos New Yorko apskrities valdy
bai

m. Velionis gyveno 207 Gold 
St. Nuliūdime paliko žmoną. 
Palaidotas Naujės Kalvarijos 
kapinėse. Laidojimo apeigas at
liko jo švogeris kun. Jonas Pau
lauskas.

Antanas Kelmus (gegužės) 7) 
67 m Velionis gyveno 12 Da- 
wes St., Dorchester. Nuliūdime 
paliko žmoną ir dukterį. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Morta Bartulienė (balandžio 
24) 70 m. Velionė gyveno 284 
W 3rd St. Nuliūdime paliko vy
rą ir dukterį Palaidota šv. My
kolo kapinėse.

Veronika Pranckūnienė (ba
landžio 24) 75 m. Velionė gyve
no 16 Shiller St. Jamaica Plain. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris, 
kurių viena yra Notre Dame 
vienuolyno sesuo misijonierė ir 
šiuo laiku gyvena Japonijoj.

Bplesovas Ivaška (gegužės 5) 
63 m. Velionis gyveno 140

Pamaldos už taiką
Gegužės 18 d. 10 vai. ryto bus 

giedamos šv. Mišios-Suma už pa
saulio taiką ir Lietuvos laisvę, 
sakomas pamokslas, daromas pa
siaukojimas. Be to, šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje per visą ge
gužės mėnesį vakarais giedama 
Marijos litanija, o visais metų 
trečiadieniais 7:30 vai. vaka
rais laikomos taikos ir misijų 
globėjos šv. Teresėlės pamal
dos; penktadienių vakarais 7:30 
vai permaldavimo šv. Valan
dos; kasdien rytais 8:30 vaL kal
bamas rožančius; pirmaisiais, 
mėnesių šeštadieniais 8:30 vai. 
ryto aukojomos šv. Mišios Fati- 
mos Marijos intencijomis.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.Kun. St. Yla

gegužės 14 grįžo iš Romos ir 
buvo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne. Europon jis išvyko pra
eitų metų rugpjūčio gale, ap
lankė Prancūziją, Vokietiją, il
giausiai gyveno Romoje, rink
damas medžiagą Šiluvos mono
grafijai. Paskutiniu laiku sirgu
liavo. Grįžęs pailsės ir pilnai at
baigs monografijos tvarkymą.

Jolandos Dobužinskytės,
parodą. Deja, New Yorke mes dingusios vasario 23 ir suras- vėmis įvyks gegužės 18 d. 2 vai. 

Australų spauda ją šiltai įverti- nematysime jos pieštų paveiks- tos Hudsono upėje praeitą sa- pp.
lų, nes nebuvo galimybės paro- vaitą, lavonas buvo atpažintas

boja Balfo centras.
Elena Kepalaitė kartu yra ir

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

viai reiškėsi kaip šokio meninin-
dui. Balius įvyksta gegužės 17 kė, rengdama koncertus didės-_________

niuose miestuose ne tik lietuviš- certų surengia ir savo kūrinių 
kajai publikai, bet ir australams.Grand St., Brooklyne.

Ruošiasi procesijai
Šv. Petto parapijos metinė . 

gegužės precesija miesto gat-

Newark no.

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyii, N. Y.

NOTARY PUBLIC

per Sekmines, gegužės .25, Gavusi Australijos pilietybę, dą surengti. Tačiau užteks ir 
'prasidės 40 valandų atlaidai. Pa- 1957 persikėlė gyventi Kanadon, gražių išraiškos šokių kultūrin- 
mokslus sakys kun. L Jankus, kur savo koncertus surengė gai programai.

jos dantų gydytojo iš jos dan- Jau platinami bilietai, 
tų.

Balfo centrinės įstaigos reika- Montrealyje ir Tronte. Iš ten Bilietus iš anksto galima gau
tų vedėjas. atvyko į Putnamą. Mokyda- tij.Ginkaussaldainiųkfautuvė-

je, Spaudos Kioske, kuris veikia
Liet. Piliečių Klube, ir koncer-.

(Atkelta iš 7 psl.)

siųst vaistų.:.. Aš. čia Jum pri- 
siunčiu laišką nuo tų mergičkų 
iš Gelvonio miestelio. Nors ir

SKOLOS IR MEDŽIAGOS
Per pirmą savaitę esame Bal

to Centre gavę ir išpildę per 50 
užsakymų. Visi vaistai buvo pa-

Šv. Petro parapijos parapiėčių 
metinis banketas (Reunion) pa
rapijai palaikyti įvyks gegužės 
męn. 25 d 6 vai. vak Blinstrubš 
Villge Bnketo bilietai parapiė- 

tas gegužės 9 iš Apreiškimo pa- ftams išsiuntinėti paštu ir pla
to dieną prie kasos — Carnegie rapijos bažnyčios veteranų ka- tinami privačiai 
Recital Hali. pinėse. Lako žmona Veronika,

K. pusbrolis Juozas.

Tthens St. Nuliūdime paliko sū
nų ir brolį. Palaidotas šv. My
kolo kapinėse.

Miri
J. B. S h alins-

pats sergu ir neturiu abejų ko-

Vincas Ūsas, gyvenęs 402 
Grand St Brooklyne, palaido-

Ona Barbiis, 78 m., mirė ge
gužės 9, gyveno 26 Parkview 

. - - __ _ . .. atskiras kambarys netoli par- Circle, Bethpage, L.I, palaidota
siųsti skolon. Tikime tautiečių ko yvoodhavene, su ar be baldų; gegužės 13 iš Apreikškimo pa-

VASARVIETĖ "BANGA",

Išnuomojamas

jų ir jau lygiai 10 metu nebe- taurumu, kad gavę sąskaitas at naudotis bendra virtuve ir vo- pmese. Liko dvi dukterys Bar- 
. ... silygins, kad patyrę Balto patar- -dirbu, bet vistiek norisi kitus ’ . . „- u i -i - . ... navuną, stengsis Baltui irgi pagelbėti nuo belaikines mirties, ^. . & r

rapijos bažnyčios šv. Jono ka-nia.
Skambinti vakarais VI 6-1456 borą ir Elena ir sūnus Albinas.

PARDUODAMAS BIZNIS CAPE 
COD

Puiki vasarvietė prie pat jū
ros kranto, 28 kambariai, pil
nai apstatyti, Cocktail Lounge 
ir Snack Bar pilnai įrengti 80- 
čiai asmenų. Valgomasis tal
pina 100 asmenų. Erdvios ve
randos privatus paplūdimais 
žaidynių aikštės. Leidimas vaka
rais šokti. Viskas paruošta tuo-

Jalinskas

84-02 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Fbrest Parkrcav Station) 

Woodhaven, N. Y.

bet aš nenoriu, kad Jūs mano 
sąskaitas kitų žmonių suauko
tais pinigais apmokėtmėt. Aš 
pats stengsiuos apmokėti savo

ap*e vaistų fabrikai, duotų Sibiro ir
Vfas npr^rniH^ni^hi iwnU»ma« Lietu*08 kankiniams žymias nuo- 87 Crescent Avė., Melrose 76, Heien Scott. 
fas nėra mibomenų remiamas. Wass.

tų siuntinių siuntimas per Bal- Sesers Mikulskienės ir tetos
SPECIALŪS ATVEJAI. fą. šiuo momentu turime stan- Onos Klimienės ieško Antanas |

Kai kurie vaistai yra labai daržinius vaistų, maisto, medžią- Glaveckas; pranešti: Mrs. Julie 
komplikuoti, gaunami tik Ame- gų siuntinius. Juos esame anks- Ryan, 57 Bay State Rd., Melrose, 
rikoje. Tais atvejais siuntėjas čiau skelbę spaudoje. Tuos siun- Mass. 
turėtų užeiti į artimiausią vais- tinius tebesiunČiam. Kas intere- 
tinę, nupirkti vaistus ir pasiųs- suojasi standartinių siuntinių 
ti iš Amerikos pašto įstaigos. Pa- pasiuntimu, malonėkite parašy- 
našiai reiktų elgtis ir kai pra- ti Balfui, 105 Grand St., Brook- 
šytojai yra aliarmo stovyje, mir- lyn 11, N.Y. 
ties pavojaus atveju. Berods, Jūsę
paštas priima ir akinius bei ki- Kun. L. Jankus
tus medicinos įrakius. Juos per BALFO Centro
JAV paštą geriausia ir siųsti. ' Reikalų Vedėjas

Turime vilčių suorganizuoti 
per Balfą platesnį medžiagos 
siuntinių persiuntimą. Ieškome 
tekstilės magnatų, kurie kaip

Išsilaiko iš aukų.

MOTERŲ VIENYBE visus kviečia į

miesto dalyse; veikia ventiliacija
TeL VIrginia 7-4499

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- Jaus biznį pradėti.
sį. KALVAITIS IR STELMOKAS

. ' Simonas StaknKmas gegužės Adresas: P.O. Box 307 Center- . ^eal Insurance Bro-
* IEŠKOMI io; palaidotas geg. 14. Paliko ville, Mass.' — Great March Rd. keriai

Ona Žukauskienė, anksčiau nuliūdime žmoną Oną ir 4 Iki birželio 20 d. prašau kreip- ^89 W. Broadway So. Boston, 
gyvenusi Hartford, Conn. Prašo dukteris: Oną Adams, Marijoną tis: Alisa Pakštienė, 15 Wendo- Mass.
atsiliepti Mrs.^ A. Malinauskas, Buyokas, Stellą Stakniūnaitę ir ver St., Boston 25, Mass., Tel. 8-6030

AV. 2-8046

William J. Drake
Dragūnas

Lietuviy Amerikos Piliečių Klubas
SAVO PATALPOSE,

Brooklyn, N. Y.ij 280 Union Avenue, L .
“1! GEGUŽES 17, ŠEŠTADIENĮ

rengia STANISLO VINIŲ I

Tel, AN 8-6030

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Are. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmafca 6-7272 ĮBANKETA-ŠOKIUSs

i
Pradžia 8 vai. vak.

PAVASARINI BALIŲ
kuris bus

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 17 DIENj.
GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALfiJE

BROOKLYN, N. Y.I 320 GRAND STREET,
I Šokiams gros JOE THOMAS orkestras, veiks bufetas, bus šokių kontestas.
Į DOVANOS PRIE DURŲ. PRADŽIA 8.30 VAL. VAK.

BILIETAI: BANKETUI—ŠOKIAMS------------ $3.00
TIK ŠOKIAMS $1.00

[ Bilietai gaunami iš anksto pas Reikalų Vedėją Klube ir 
j pas platintojus.
j Kviečiame visus, ypatingai STASIUS, gausiai dalyvauti.

Pasivaišinsite prie turtingo vaisių sta’o ir linksmai 
pasišoksite, grojant dar mažai kam girdėtam, puikiam 
"STAR LIGHT” orkestrui.


