
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTUOS 
PASITARIMAI BITO LONDONE

Lietuvos, I^atvijos ir Estijos 
delegacijų PJT pirmininkai — 
V. Sidzikauskas, dr. V. Masėms 
ir J. Klesment — gegužės 20- 
21 d.d. Londone turėjo pasitari
mus su ten esančiais Baltijos 
valstybių diplomatiniais atsto

ta nuo pernykštės specialios P 
J. Tautų Strasbourgo sesijos 
ir tuo pat metu posėdžiavusios 
Europos tarybos kai kuriais 
pavergtiem kraštam reikšmin
gais sprendimais. Delegacijų 
pirmininkai supažindino pasi-

LESANONO prezidentas Cami'le Chamcun kaltina Jungt. Arabu 
Valstybę.

Romoje mirė kardinolas Strich
Jo kūnas bus parvežtas ir palaidotas Chicagoje

Lcbanonas atėjo į Saugumo Tary bą
Lebanonas apskundė Jungtinę 

Arabų Valstybę Saugumo Tary
bai. Kaltina, kad Jungt. Arabų 
Valstybė kurstė per radiją* su
kilimą Lebanone. siuntė gink
lus ir gaujas sukilėliam į pagal-

bą. Skundas svarstomas šį 
tradienį. Jis. žinoma, bus atmes
tas. pasiremiant veto teise. Prieš 
tai Sovietai rengia kaltinimus 
Amerikai, kad ji ... sukursčiusi 
sukilimą.

an-

ITALIJOJE 
LAIMĖJO 
VIDURYS

Italijos rinkimus giriasi 
mėjusios visos didžiosios parti
jos. Jos padidino atstovų skai
čių mažųjų grupių sąskaita. Pa
gal radijo pranešima antradie
ni krikščionys demokratai iki 
absoliutinės daugumos parlar 
mente stokoja 5 atstovų.

lai-

Romoje gegužės 27 rytą mirė ■■ 
kardinolas Samuelis Alfonsas 
Strich, sulaukęs 70 metu am
žiaus ir nespėjęs perimti parei
gų, kuriom jis buvo Pijaus XII 
paskirtas Vatikane — propre- 
fektu kongregacijos tikėjimui 
plėsti.

Naujom pareigom kardino^ 
tas išvyko iš Amerikos balan
džio 17 ir Romą pasiekė balan. 
25. bet jau sirgdamas, ir kitą 
diena buvo paguldytas į ligoni
nę. Jam amputavo dešinę ran
ką balandžio 28, o gegužės 19 
dieną ištiko naujas smūgis — 
kraujo išsiliejimas smegenyse ir 
dešinės pusės suparaližiavimas.

Su kardinolo Strich mirtim 
kardinolų kolegija sumažėjo 
iki 55. o Amerikos katalikų kar
dinolų iki 3.

Lietuviai neteko Vatikane 
aukšto pareigūno, kuris gerai 
pažino lietuvių reikalus, būda
mas Chicagos arkivyskupu ir 
parodydamas lietuviam nuošir
daus palankumo.

— —
A. A. KARDINOLAS STRICH

"Jei turi du penui, tai 
nas iš jų priklauso vargšui".

vie-

Modernius rūpesčius jautė ir 
dėl jų pasisakydavo. Stojo už 
vykdymą negram teisės, kuri 
buvo jiem konstitucijos garan
tuota. Stengėsi įjungti į bažny
tinį gyvenimą atvykstančius por- 
torikięčius. Pasisakė prieš na- - 
cionalsocializmą ir komunizmą: 
Rėmė jaunimo ir darbininkų 

... Tai “liberalus vys- 
kalbėjo apie jį libera-

sąjūdžius... 
kūpąs 
lai

vais. Buvo apžvelgta PJT veik-

AL2IRAS — KORSIKA — TU
NISAS. čia vyksta didžiausia 
Prancūzijos drama.

LEBANCNE TERORAS TEBE
VEIKIA

Lebanono sostinėje Beirute 
gegužės 26 susprogdinta bom
ba tramvajuje. Užmušti 6. sun
kiai sužeisti 20. Tą pat dieną 
susprogdinta kita bomba An
glijos atstovybės sode. Opozici
jos suorganizuotas visuotininis 
streikas tebesitęsia. Opozicija 
tebeitikL kad tuo privers par
lamentą atsisakyti nuo konsti
tucijos pakeitimo ir dabartinis 
vakaram palankus prezidentas
negalės būti renkamas vėl į pre- tapo 23 metų. Dar buvo, per 
zidentus.

leidimą. Vyskupu tapo 34 m. 
— buvo jauniausias Amerikos 
vyskupas. Arkivyskupu paskir
tas 43 metų ir kardinolu 59.

TOKS ATRODĖ KARDINOLAS 
GYVENIME

Greitas tempas žymėjo vėlio- 
nies augimą pareigose. Kunigu

ITALIJOS PARLAMENTARIZ
MAS ,

Italai gegužės 25-26 rinko po 
karo trečią parlamentą ir sena
tą. Atstovai į parlamentą ren
kami penkeriem metam. Į sena
tą šešeriem. Į parlamentą reta- teitų i valdžią apima didesnius 
ka sulaukę 21 metų. į senatą sluoksnius, ir sukilimas prieš 
25. Rinkimuose paprastai daly
vauja didelis procentas — per 
90. Priežastis, kad pilietis yra 
įpareigotas balsuoti. Jeigu jis 
neturi savo dokumentuose pa
žymėjimo apie balsavimą, jam 
sunkiau tada su valstybiniu dar
bu. su vizų gavimu ir pa n.

Rinkimuose yra daugybė są
rašų. Bet visos grupės sušiblokš- 
davo iki šiol į tris didelis blo
kus: kairės, vidurio ir dešinės. 
Buvusio parlamento rinkimuo
se kraštutiniai kairieji (ko
munistai. ir Nenni socialistaij 
buvo gavę 35.3 proc. balsų: vi
durio grupės (krikščionys de
mokratai. liberalai, respubliko
nai! 49.8 proc.

Po karo pirmame parlamen
te vidurio grupės turėjo 166 at
stovų daugumos persvarą, an
trame parlamente jau tik 16 
persvarą.

Pereitame parlamente atsto
vų buvo 590. Kairiųjų 218 (ko
munistų 143 ir Nenni socialistų 
75); vidurio 303 (kr. demokra
tų 263 ir Saragato socialistai 
19. liberalai 13. respublikonai 
5. liaudies partija iš Tirolio 3): 
dešinieji 69 fmonarchistai 40 
ir neofašitai 29).

jaunas, reikėjo gauti specialų

Didelės veiklos pėdsakus pa
liko ten, kur buvo nuėjęs. 
Mihvaukee. o paskui labiausiai 
Chicagoje jo rūpesčiu ir orga
nizacinio talento dėka dygo li
goninės. prieglaudos, mokyk
los. "Neturtėlių vyskupas, "la
bdaros vyskupas" — taip jis bu
vo vadinamas dėl to. kad pir
ma savo pareiga laikė organi
zuoti artimui pagalbą. Jį apibū
dina populiams jo paties pasa
kymas:

1948 
iš viso, 
ziją jo laikomas Kalėdų mišias. 
1955 jis griežtai pasisakė prieš 
Wagnerio. Mendelsono vestuvi
nius maršus ir eilę kitų bažny
tinės muzikos kūrinių, nurody
damas. kad jiem trūksta baž
nytinės liturginės dvasios . .

jis. ar tik ne pirmasis 
leido rodyti per televi-

TUNISE VĖL 
KAUTYNES

• Sovietai žada atitraukti sa
vo kariuomene iš Rumunijos ir 
kiek sumažinti kariuomenę Ven
grijoje.
• Atominiai povandeniniai 

laivai “Skate" ir “Seavvolf” iš
buvo po vandeniu 30 dieniu Re-
kordas.
• Argentinos parlamentas nu 

balsavo amnestija buvusiam dikr 
talonui Peronui ir jo šalinin
kam ir visiem leido sugrįžti. Pe
ronas nelabai tuo tiki, laiko tai 
"spąstais*.

Dvasinis gyvenimas juto jo 
vadovavimą.

Dabartinį popiežių Pijų. XII 
Strich pažino dar Romoj kole
gijoje. būdamas vienas iš ge
riausių filosofijos bei teologijos 
studentų ir beisbolo žaidikų. o 
vienas iš jo draugų ten buvo 
jaunas kunigas Eugenio Pacelli. 
busimasis Pijus XII.

tarimo dalyvius su savo patyri
mais bei Įspūdžiais iš Europos 
sostinių, kurias jiems po S.ras- 
bourgo sesijos teko aplankyti. 
Diplomatiniai atstovai išdėstė, 
kaip atrodo tarptautinė padė
tis. ją stebint iš Londono. pa
ryškindami tuos klausimus, k.i- 
rie Baltijos valstybėm ypatin
gai yra jautrūs, kaip viršūnių 
konferencija, Rytų Vakarų ne
puolimo paktas ir kai kurie ki
ti nusiangažavimo pavergtų; į 
atžvilgiu planai Europoje. Tiek 
dėl tarptautinės padėties ire.- 
tinimo. tiek dėl laisvinimo po
litikos. siekam I-ietuvos. Latvi
jos ir Estijos laisvę bei nepri
klausomybę atstatyti, visų pa
sitarimo dalyvių pažiūros buvo 
vieningos. Pasitarimas pabrėžė 
visų Baltijos valstybių laisvini
mo veiksnių glaudaus bendra- * 
darbiavimo reikšme ir reikalą

Altas valstybės departamente
Alto vykdomasis komitetas 

gegužės 20 lankėsi valstybės 
dep. pas v. sekr. padėjėją rytų 
Europos reikalam Foy Kohler ir 
Pabaltijo reikalam skyriaus ve
dėją Riehard ’johnson. Altas į- 
teikė memorandumą ir prašė 
atsiųsti atstovą su pranešimu į 
Alto kongresą.

Priimtas informacijos tarny
bos direktoriaus George Allen. 
Altas išdėstė lietuvių pageidavi
mus dėl lietuviškos informaci
jos Amerikos Balse.

Prancūzijos tarptautinę 
dėtį apsunkino nauji prancūzų 
ginkluoti susidūrimai su Tuni
so kariuomene. Prancūzai kal
tina. kad tunisiečiai pradėjo. 
Esą gegužės 22 tunisiečiai ap
šaudę prancūzų automobilius, 
pakeliui į prancūzų aviacijos 
bazę prie Remada Tunise. Pran
cūzai atsakė bombardavimu. Su
sišaudymas kartojosi ir gegužės 
25. Prancūzai paskelbė srities 
per 6 mylias nuo jų bazės iš
valymą. Jo metu prancūzų žuvę 
5. sužeista 14. tunisiečiu apie 
300.

Gegužės 25 Tuniso prezidentas 
Bourguiba paskelbė visuotinę

pa-

Dai’bo ir gani v
bos rinka

GEN. DE GAULE ATVYKO* J PARYŽIŲ PAIMTI VALDŽIOS LEGALIU KELIU
Prancūzija Vokietijos keliu? _ _

NY Times vedamajame paly- mobilizaciją. Tuniso karinome- sias pakilimas.
gina Prancūzijos krizę su Vokie- nė normaliu laiku turi 6.000. Darbo sekretorius Mitchell 
tijos Veimaro respublika. Esą o prancūzų Tuniso įgulose esą paskelbė, kad biržely bedarbių 
vyriausybės nepastovumą da
vė proporciniai rinkimai propor- 
cirtė sistema davė galimybę nu
stumti komunistus. Tačiau vertė 
ieškoti nuolat kintančių koalici
jų. iki sugraužė pačią demokra
tiją. Pokarinė Vokietija to iš
vengė konstitucijoje numatyda- 
nia. kad turi būti išrinktas nau
jas kancleris, prieš atstatant se
nąjį. Dabar Prancūzijos vyriau
sybė nori eiti ta pačia kryptimi.

Prancūzijos krizė tebeauga. Aktyviai cino priešintis lik komunistai 
Reikalavimas, kad de Gaulie a- ■ *

Paryžiaus valdžią plečiasi.
Gegužės 24 sukilimas Korsi

kos saloje. Vyriausybės įstaigas 
sostinėje užėmė parašiutinin
kai. ?,Iinios demonstracijos už 
de Gaulie.

Gegužės 25 pranešė, kad
"viešojo saugumo kimitetai” su- paremtu vyriausybę. Gegužės 
daryti jau ir Prancūzijos kolo- 25 Įvedė cenzūrą žiniom, kurios 
nijose pietų ir ekvakoriaus Af
rikoje.

Gegužės 25 laivyno Vidurže
mio jūroje .vadas admirolas 
P.M. Auboyneau pasisakė už su
kilėlius.

Viršvni Prancūzijos, kur gy- stitucijos pakeitimo projektą, 
vena de Gaulles. pasirodo lėk- kuriuo sutiprinama vyriausy- 
tuvai. išsirikiavę pagal Lotai ingi bės galia. Min. pirm. Pflimlin 
jos kryžių — de Gaulie ženklą, paskelbė, kad jis nori sutiprin- 

ti vyriausybės valdžią ir tada 
pats pasitraukti.VYRIAUSYBĖS ŽYGIAI

Min. pirm. Pflimlin per radi
ją kreipėsi i tautą, kad ji tvirtai

išeina i užsienį, o taip pat iš už
sienio ateinančiam. Prancūzai 
dabar gaudo žinias iš užsienio 
radijų panašiai kaip karo me
tu. Vyriausybė paruošė ir antra
dienį pateikė parlamentui kon-

Paskutines lemiamos dienos
Gen. de Gaulie pirmadieni at

vyko slaptai i Paryžių. Jis kal
bėjosi privačiai su • min. pirm. 
Pflimlin ir prezidentu Coty. Ko
munistų vadovaujamos darbinin
kų unijos paskelbė antradieniui 
visuotini streiką kaip protestą 
prieš de Gaulie. Katalikų ir so
cialistų unijos atsisakė komu
nistų skelbiamą streiką parem
ti.

Vyriausybės rankose belikus 
viena aiški jėga — 50.000 poli
cijos. Vyriausybė dar mėgina 
spirtis prieš de Gaulie. Visuo
menėje jau susiprasta su min
tim. kad de Gaulie ateis. O jei
gu 
de

J. A įso p (NYHT) iš Paryžiaus 
pranešė, kad tik “stebuklas* ga
lėtų sulaikyti nuo dc Gaulie atė
jimo i valdžią. Įvykių priežas
tis — nuolatinis Prancūzijos vy
riausybės autoriteto smukimas. 
Kariuomenė ėmėsi iniciatyvos 
ne dėl to. kad ji visai pasitikėtų 
de Gaulie. Ji su nervingumu 
žiūri į de Gaulie siekinius. Bet 
kariuomenės akyse teisėtoji 
Prancūzijos vyriausybė nusto
jo pati buvus, nes ji neturi jo
kios realios valdžios. Parlamen
tas nustojo jautęs realų gyveni-

silauks griežtų pasekmių. Aš 
jiem nepritariu.

Aš tikiu, kad sausumos, jū
rų ir oro pajėgos Alžire bus klus
nios savo vadam — gen. Salan, mQ- £.v»vcno fikcijose, 
edm. Auboyneau, gen. Jouhaud.

Aš reiškiu pasitikėjimą šitais 
vadais, ir mano noras su jais 
tiesiogiai susisiekti.

Toks pareiškimas nxlo. kad 
dc Gaulie jau yra pasiryžęs val
džią perimti. Eina pasitarimai 
tik dėl to. kad tas perėmimas 
butu teisėtu keliu atliktas.

ir baiminasi, tai ne paties 
Gaulie. tik jo šalininkų.

e Indijoje komunistai suor
ganizavo slrcikus. Unijos ten yra 
visiškai komunistų įtakoje. Ne
komunistinės unijos silpnos. 
Tvaikai palaikyti iškviesta ka
riuomenė.

CHRUŠČIOVAS VĖL LIKVI- 
D'JOJ A?

Chruščiovas, kaip kalbama 
Lenkijos komunistų, atleidęs iš 
pareigų Suslova, kuris būvo par
tijos prezidiumo narys ir jo sek
retorius. Partijoje jis buvo pir
masis po Chruščiovo. Suslovas 
buvo Chruščiovo didžiausias 
priešininkas. Stalino griežtos po
litikos šalininkas. - *

Plieno gamyba pereitą savai
tę pakilo iki 54.9 proc. savo pa
jėgumo. Nuo sausio tai didžiau-

22.000. Tą pat dieną Bourguiba 
pareikalavo, kad prancūzų ka
riuomenė pasitrauktu iš kitų ba
zių Tunise ir susirinktų tik apie 
Bizertos uostą per 3-4 dienas. 
Bourguiba grasina skundu Sau
gumo Taryboje.

laukiama 6 mil.
Produktų, labiausiai maisto, 

kainos vėl pakilo, palyginti su 
kovo mėn. Per 20 mėnesių kai
nos kilo jau 18 kartu.

Gen. de Gaulie antradieni 
Paryžiuje paskelbė:

Aš vakar pradėjau reguliarų 
procesą sudaryti respublikos 
vyriausybei, kuri būtų pajėgi už
tikrinti kraštui vienybę ir ne
priklausomybe;

Aš tikiu, kad tai bus ivykdy-
Susitarė nutilti ta ir kad kraštai savo rimtimi

Iždo sekretorius ir Kongrc'-o parodys, jog jis to nori.

• Lebanono sukilimas pris
tabdo statybą, prekybą. Nuo lai
ko. kada prasidėjo riaušės, kas
dien yra po puse mil do!. nuo- 
sto’iu.

CHRUŠČIOVAS ŠYPSOSI TI
TUI

Chruščiovas gegužės 25 pa
siuntė “nuoširdžius* sveikini
mus Jugoslavijos Titui, sulau
kusiam 66 metu. Ta proga Chruš 
čiovas kalbino Titą užmiršti ne
susipratimus

• Arąentinos pakrantėse ge
gužės 21 nuskendo povandeni
nis laivas. Argentinos preziden
tas paskelbė, kad ji nušovė Ar-

Prez. Eisenhovveris gegužės 
24 pasiūlė Chruščiovui, kad tech
nikiniai specialistai nusiginkla
vimo reikalu susitiktų Ženevoje 
3 savaičių laikotarpyje. Jie pir
miausia galėtų svarstyti atomi
nių bandymų draudimą. Ameri
ka pasiųstų tris savo specialis
tus.

Prezidentas pasiūlė tada, kai 
Chruščiovas jau buvo sutikęs iš 
principo atnaujinti derybas, ku
rios ilgai buvo nutrukusios

AMERIKA SIŪLO MASKVAI
Amerika gegužės 25 pasiūlė 

Sovietam panaikinti draudimą 
lankytis užsieniečiam Rusijos 
kai kuriuose miestuose. Ame
rika sudarė sąrašą miestų, už 
kurių lankymo laisvę pasižada 
leisti laisvai lankytis atitinka
muose Amerikos miestuose 
sovietam. Tarp kitko dabar so
vietai negali lankytis Brookly- 
ne. Gali lankytis Atlantic City, 
bet negali lankytis Nevvark ir 
kitose Ncw Jerscy vietose

dcmokiatų vadovybė susitarė 
mokesčių sumažinimo klausima 
atidėti ncrilmtam laikui

Tokiom sąlygom bet koki valks
mai, ii kur jie bebūtų, bet ku
rie gresia viešajai tvarkai, su-

gentino. karo laivai. Kcno tai 
buvo laivas, niekas neprisipažįs
ta Spėja, sovietų

JERUZALĖJ ŠŪVIAI TAIP PAT
Jeiuzalėj gegužės 26 susišau

dė Jordanijos k ircivini ir Izrae
lio policininkai. Žuvo Kanados oo trijų, EHm-
pillk. Flint. paliaubų komisijos hmvers Skirta j Ženevą kalb^-
pirmininkas. Žuvo taip pat 4 
Izraelio policininkai ir keli su
žeisti .

tt-, dil atominių bandymų su
stabdymą: dr. Brewn
Flsk Ir dr. Robert Bachrr .apa
čioje*.

Amerijos spauda ir Sovietai
Amerikos spaudos santykiai 

su Sovietų atstovybe AVashing- 
tone niekad nebuvo toki draugiš
ki kaip dabar - rašo NYT. Pe
reitą savaite 4 kartus spaudos 
atstovai buvo pakviesti vaišiu 
i atstovybe

• Japonijoje parlamento rin 
kimus laimėjo liberalai defno- 
kratai provakarietiška partija

RAKETU PASLAPTIS NEPA
AIŠKĖJO

Pereitą ketvirtadieni Middle- 
town, N.J., sprogo viena Nike 
raketa. Nuo jos suspogo dar 7. 
Žuvo 7 žmonės, sužeista 3. Nuo
stolių pusė milijono. Raketos 
buvo skirtos priešlėktuvinei 
apsaugai. Tą dieną buvo pa
skelbtas aliarmas. Tad raketos 
buvo ištrauktos iš rūsių. Tačiau 
lig šiol neišaiškinta, kodėl pir
moji raketa susprogo, nes pade
gamasis mechanizmas prie jos 
nebuvo dar prikabintas

Per maža Amerikos padangė
Amerikoje vis daugiau lėktu

vų susidūrimo nelaimių. Tai esą 
dėl to, kad Amerikos padangė 
“perkrauta*’. Amerikoje esą 90, 
000 lėktuvų. Iš jų 1,800 keleivi
niai. 65,000 privatiniai, 23.200 
kariniai. Apie 1975 skaičius pa
kils iki 125,000 Per dieną ore 
vidutiniškai yra 8,500. Tarp 
New Yorko ir VVashingtono tuo 
pačiu metu ore yra 90 lėktuvu

New Yorkas "perkrautas' nu
sikaltimais

Nen Yorke jaunųjų nuskaltė- 
lių skaičius per 1957 pakilo 13 
3 proc.. palyginti su 1956. Per 
penkeris metus suimtųjų jau
nesnių nei 16 metų skaičius pa- 
klto 105 proc.. vyresnių, tarp 
16 ir 20 metu, pakilo tik 42 
proc

Ranka ranką mazgoja
Viceprezidentas Nixonas re 

nūa šen. Knoulandą i Kaliforru 
jos* gubernatorius ir esąs tikras, 
kad Know!andas turės ir demo 
kratų paramą. Šen Kr.oulandas
atsiliepė, kad Nizonas esąs vie
nintelis tokio svorio kandidatas 
Į prezidentus 1960



Sukilimas prieš propagandą televizijoje
(Galvažudžiai ar‘didvyriai (2)Prof F. Frankfurterio ir kt. 

knygom remdamiesi. Columbia 
televizijos bendradarbiai paruc\ 
šė vaidinimą apie Nicola Sacco 
ir Bartolomeo Vanzetti. Vaidini
me buvo tęsiamas kultas tų dvie
jų italų, kaip kankinių neteisin
game. atsitikusiame nuo pažan
gos Amerikos teisme, nukankin
tų ne už žmogžudystę, bet už 
politines radikalias pažiūras. ,

Tačiau televizijos pasižiūrė
ję sukilo Bostono - Brocktono 
žmonės, kuriem Sacco ir Van
zetti buvo gerai pažįstami ir ku
rie buvo dalyvavę pačioje jų by
loje. Jie nušvietė kitą pusę.
- Televizijoje buvo neteisinga 
propaganda, — rašė laikraščiui 
“Brockton Daily Enterprise’’ ge- 
gūžės 7 Daniel T. Guerin. buvęs 
policijos kapitonas, kuriam te- 

— ko liudininkus apklausinėti, teis
me liudyti ir kuris buvo teismo 

. byloje nuo pradžios iki galo.—
“Kai buvo suimti. — jis rašo 

toliau. — Sacco turėjo koltą 
32 kalibro su devyniais šoviniais 
ir 23 kulipkom kišeniuje. kai 
kurios iš ju buvo VVinchesterio 
kulkos, kokiom buvo nušautas 
Beradelli, 
ginklavęs 
nužudyto

"Labai 
rie tuo
kurie nieko nežino apie bylą, 
patikėti propaganda.

"Bet tiem iš mūsų, kurie da
lyvavo byloje, nebuvo jokios 
abejonės, kad tai buvo bruta
lūs žmogžudžiai".

Kiti to meto liudininkai atitai
sė eilę naujų iškraipymų. O Bill 
Cunningham “Boston Herald” 
paėmė iš peties vertinti prof. 
Frankfurter knygą apie Nicola 
Sacco ir Bartolomeo Vanzetti 
bylą.

čiau brilijantiškai vartojami ar
gumentai dar nereiškia tiesos. 
Tiesą, kodėl teisėjai, o jų buvo 
12. pripažino Sacco ir Vanzetti 
kaltus, geriausiai težinojo patys 
teisėjai. O Frankfurter nė su 
vienu iš jų nesikalbėjo.

Ko nepadarė Frankfurter, to 
ėmėsi laikraštininkas Edvvard 
B. Simons. Jis 1950 apklausinėjo 
septynis dar likusius tos bylos 
prisiekusius teismo narius. Jų 
keturi jau buvo mirę, tarp jų. 
pats pirmininkas. Apklausinėjo 
policijos šefą, kuris buvo Sacco 
ir Vanzetti areštavęs, ir teismo 
stenografą. Viso apklausinėjimo 
rezultatus jis sutraukė į tokias 
išvadas:

Iš paaiškėjosios padėties'-kal
tė jiem buvo aiškiai įrodyta, ir

kitas drabužių prekiautojas, mė
sininkas. “real estatininkas'. 
mūrininkas, fabriko tarnautojas, 
fotografas ir pan. Jauniausias 
jų buvo 28 metų., seniausias 
68. Jie visi buvo laikomi gar
bingi piliečiai.
Pareiškimo dėl televizijos vai

dinimo nepadarė betgi guber
natorius Fuller. kurio įsakymu 
mirties sprendimas buvo Įvykdy
tas. O nepadarė dėl to, kad bū
damas 80 metų. Fuller keturios 
dienos prieš televizijos vaidini
mą mirė. *
Tuo tarpu rengiama kito teisi

ninko (Montgomery) knyga, ku-

rioje patikrinami Frankfurterio 
"biblijos’ teigimai. Pagal Cun- 
ninghamo tvirtinimus joje pa
teikta liudijimų, kiek Frankfur- 
teris prasilenkė su tiesa.

Šita atgijusi po 30 su viršum 
metų byla verta dėmesio pora 
atžvilgiu. Ji rodo, kaip komu
nistai elementarią kriminalinę 
bylą moka paversti ideologine, 
sukurti kankiniu kultą ir jo pro
pagandą pravesti visame pasau
lyje.

Antra, rodo, kaip ta propa
ganda prasiveržia Amerikoje ir 
dabar pro televiziją, radiją, gi
nant ne tiek mirti pasmerktuo
sius. kiek keliant nepasitikėji
mą Amerikos teismo teisingu
mu.

DEMOKRATAI visame krašte 
bendrai pietavo ir kalbėjo po
litiniais klausimais prieš rinki
mus. Harry S. Trumanas New 
Yorke įvykusiuose pietuose per 
radiją žnaibė respublikonus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALYTUS

NE 200,000, O TIK 70,00(k

o Vanzetti buvo apsi- 
revolveriu. paimtu iš 
Beradelli.

lengva žmonėm, ku
rnėtu buvo jauni ir

Frankfurter knyga — sako 
Cunningham—buvo virtusi bib
lija Sacco ir Vanzetti kultui. Ta-

ORIAU JA DIDŽIOJO STABO PAMATUS
jeigu reiktu vėl balsuoti, teismo Darbininkę Balsas, profesinių 
nariai padarytų tą pat. Teisėjas 
Thayer elgėsi garbingai.
Gynėju iškeltas kaltinamųjų ra
dikalumas byloje neturėjo jokios 
reikšmės ir apie tą ra
dikalumą tekalbėjo tik kaltina
mųjų gynėjas. Galima tvir
tinti, jog bent 10 prisiekusiųjų 
pamatę įrodymus, liudininkus 
ir pergyvenę visas fanfaras by
los metu, neturėjo jokio pagrin
do gailėtis savo sprendimo ir 
nesusidūrė suzjokiais įrodymais, 
kurie būtų juos įtikinę, kad 
sprendimas yra neteisingas. -

Pačius prisiekusius buvo puo
lęs Philip Duffield knygoj “The 
Aspirine Sage". Jis buvo taręs 
prisiekusiųjų atžvilgiu: "Tuzi
nas jankių, kurie nusprendė, 
kad apkaltintieji esą kalti, toki 
sprendimą padarė dar prieš už
imdami kėdes"........Ir. dėl jų
Cunningham atsiliepia: esą tai 
buvo rinktiniai žmonės iš 642 
Norfolk miesto gyventojų. Jie 
nebuvę joki kapitalistai nei tur-j 
tuoliai: vienas buvo mašinistai

sąjungų grupės mėnesinis laik- "
rastis; balandžio nr. paskelbė Al- gal kurią politika ir kultūra, re- 
fred Mozer straipsnį “Karolis ligi ja ir mokslas yra ne kas ki- 
Marksas demokrato akimis”.Mo- ta kaip socialinių sąlygų atspin- 
zer yra Olandijos darbo parti
jos tarptautinis sekretorius. Tai
gi apie Marksą kalba socialistas.

Markso tikėjimo tiesa
sumini pagrindinę Markso
mokslo, ar tikriau “tikėjimo so sekėjų tas Markso mokslas.- 
tiesą ir pareiškia, kad ištikimi 
Markso mokiniai socialistai ją 
iškreipę, supratę neteisingai. To-

- ji pagrindinė tiesa yra Markso
žodžiai:

džiai, kuriems susidaryti vyrau
janti vaidmenį turi socialiniai 
ir ■ ekonominiai santykiai".

Jo didžiausia klaidą
Taip buvo suprantamas Mark-

"Socialinės sąlygos apspren
džia žmogaus sąmonę'. Čia rei- 
kia pridurti — sako autorius. — 
kad “socialinės sąlygos“ 19-tojo 
amžiaus žodynu šnekant, pirmo
je eilėje buvo suprantamos, kaip 
socialinis buvimas tam tikroje 
socialinėje ir ekonominėje padė
tyje... Kam pažįstami Markso 
raštai, tas žino, kad šitoks be
sąlyginis aptarimas yra pati jo 
pagrindinių teorijų viršūnė, pa-

RAFAELIS, TĖVELIO Sf NELIS, KELIAUJA J ŽVAIGŽDES
Tėvelis geras — pasiuntė sa

vo vyriausią sūnelį Rafaelį mo
kytis i Jungtines Valstybes karo 
mokslu. Jis dar tik 28 metų, bet 
jau leitenantas generolas ir avi
acijos šefas. Tėvelis jam sutei
kė ne tik generolo laipsni, bet 
ir mokslo metam .Amerikoje vie
ną milijoną dolerių.

DIENOS VEIDAI

Pinigai eina, nes Rafaelis stu
dijuoja ne tik karo mokslus, bet 
ir žvaigždes nukeliavęs į Holly- 
vvoodą. Viena iš žvaigždžių. 
Kim Novak, paskelbė apie jį: 
“Tai nuostabus džentelmenas".
Kita žvaigždė. Zsa Z.sa. sutikda
ma pridėjo: “Vienas iš šauniau
sių vyrų. kuriuos esu kada suti
kusi’’ .... Nuostabusis džentel
menas pirmajai padovanojo vo
kišką Mercedes automobilį už 
5.500 dol.. antrajai už 8.500 dol. 
o taip pat apmokėjo pastarosios 
sąskaitas už kailiukus — 17.000. 
Tik neaišku, ar žvaigždės anuos 
gražius žodžius apie Rafaelį pa
sakė automobilius gavusios, ar 
Rafaelis automobilius davė tuos 
žodžius išgirdės.

sakanti, kad nors Rafaelis jai ir 
patinkąs, bet jau vedęs, tad už 
jo negalinti tekėti. Bet Holly- 
vvoode visko pasitaiko ir kata
likam...

Rafaelio kelionės i žvaigždes 
nuotykiai nebūtų kilę viešumoj, 
jei jo tėvelis nebūtų Domininko
nų respublikos diktatorius Tru
jillo: jeigu milijonus švaistančio 
diktatoriaus krašte liaudis ne
būtų skurde ir jeigu diktatorius

nebūtų kreipęsis i Jungtines 
Valstybes ūkinės pagalbos. Kon
grese kilo pasipiktinimo ^r tei
sėto pasipriešinimo tokiai para
mai. kur Amerikos mokesčių 
mokėtojai turi dėti pinigus dik
tatorių prabangai ir kaprizam 
remti.

Tokių keliautojų tranų dar ne 
maža pietų Amerikoje. Jie augi
na neapykantą tarp masių ir val
dovų ir rengia kelius masių re- tarą, 
voliucijai. C

Bet autorius dėl jų sako:
“Mano galva.... visiškai iš pa

grindų susimaišė Markso pase
kėjai dėl to. ar čia’ duoti tik są
lyginę ar absoliutinę reikšmę 
tiem aptarimo žodžiam“. Auto
rius aiškina, kad socialinės są
lygos apsprendžia tik iš dalies. 
"Bet yra dar ir kiti veiksniai, 
ypač ideologiniai ir dvasiniai, 
kurie taip pat daro sąlyginės į- 
takos žmogaus mintim ir veiks
mam". O jeigu taip, tai reikia ly
giai atsižvelgti ir respektuoti ir 
tuos kitus veiksnius.

Kas taikosi įsitikinimo, kad 
socialinės sąlygos visuotinai ap
sprendžia. tąm tiesįpginis ke
lias į komunizmo ir bolševizmo 
dogmas ir diktatūrą. Kas pripa
žįsta gausybę jėgų, kurios for
muoja žmogaus sąmonę, tam at
viras kelias į demokratiją—sam
protauja autorius.
Kas klaidas atmeta ir kas jų te

besilaiko
Autorius sū pasitenkinimu su

tinka tuos demokratus socialis
tus. kurie "pakankamai turėjo 
drąsos atmesti tą absoliutų j į be
sąlygiškumą, kuris Marksą, kaip 
mokslininką paverčia į karika-

džiai yra naujas smūgis į dievai
čiu paversto Markso mokslą. Pa
skutiniu metu regim, kaip nuo 
jo palaipsniui kratosi Vokietijos 
socialdemokratai, atmesdami 
pirmiausia marksistinį materia
lizmą su karingu nusistatymu 
prieš religiją, paskiau atsiribo
dami ir nuo ūkio valstybinimo 
principo.

Lietuvos socialistai neatrodo 
pakankamai paveikti tos kitur 
einančios evoliucijos. Net jau
nesniosios kartos jų raštuose 
Lietuvos gyvenimo reiškiniai te- 
beaiškinami kaip “visuomenės 
socialinės ir politinės konjunk
tūros“ padaras (žr. “Darbas’. 
41 p.). <

Baltijos apygardos rusų gene
rolas Diomin prieš kurį laiką bu
vo paskelbęs, kad karui baigian
tis raudonojoj armijoj buvę 
200.000 lietuvių. Dabar gegu
žės 9 “Tiesoje’ gen. maj. J. 
Macijauskas tai atitaisė tik į 70. 
000. kurių daugumas buvo daly
vavę kovose prie Berlyno.

“Tiesa’ apie pokario sukili
mą Lietuvoje rašo dabar beveik 
kiekvieną savaitę. Gegužės 9 no
velėj “Karys’ aprašomas sukili
mo epizodas Rokiškio ap., kur 
partizanai naikino sovietinio re
žimo šalininkus.

Ką jis matė Briuselio parodoje
Penki iš Lietuvos buvo atsiųs- 

ti į Briuselio tarptautinę paro
dą. Vienas iš jų, J. Maniušis, 
“Tiesoje” gegužės 8 aprašė sa
vo įspūdžius. .. Jam, supranta
ma, gražiausias yra Sovietų pa
viljonas. Apie Amerikos pavil
joną taip atsiliepė: “Prie įėjimo 
guli 3 metrų skersmens trinka 
nuo Kalifornijos medžio. Salės 
vidury — baseinas su visa anję- 
rikoniško pliažo butaforija. Per 
tiltelį į baseiną prožektorių švie
soj leidžiasi nusidažiusios mo
terys, vilkinčios madingais Nevv 
Yorko drabužiais. Šis vaizdas 
demonstruojamas kasdien. JAV 
paviljonas be spalvotos televizi
jos, atminties mašinos ir cilora- 
mos daugiau nieko įdomaus ne
turi. Paviljonas pustuštis — nė
ra technikos, beveik nėra pra
monės eksponatų o vadinama
sis amerikinis gyvenimo būdas 
ne. daug ką domina”. Maniusiu!

CANOGA PARK. Los Angeles, aviacijos bendrovė Įsirengė ne
didelį atominį reaktorių.

Potvynis Kaune įvyko balan
džio 18-20. Vanduo buvo vienu 
metu pakilęs v.90 m. Labiausiai 
kaip visuomet nukentėjo Marve
lė.

Olandų socialisto Mozer žo-

Rafaelis turi namie žmoną ir 
šešis vaikus. Bet žmonai nesusi
lyginti su Uollyvvood žvaigž- 
dėn. Pasiskelbė Rafaelis. kad su 
žmona persiskirta. palieka jai 
vaikus, keliauja pas žvaigžde
Kim Novak -ją veda. Bet ši 
lenkaitė iš Chicagos. katalikė.

• Maskva pranešė. kad Kum.
R. Trujillo ir K. Ncvafc.iitė

JV VEIDAI SVIETE, KAD JIEM NEREIKIA VAŽIUOTI
Kelionė į Maskvą dabar mada. Humoristas kelionėje į Maskvą 

kaip moterim dėvėti “chemtse- 
sais”. Gražu ar negražu, bet ma
da. Mada pamatyti Chruščiovą

Kinija netrukus leis satelitą.

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos. vaikų. įvairiu progų.

tęst uvni. krikštynų. gimtadienių. įvairiu imbuvių i;- pan.
• nuotraukų; norite .atnaujinti seną l«»t:>gtafij:j? 

ą lygomis i»;:nary>Jums ^rnniii

įdomesnis Anglijos paviljonas, 
ypačiai geras Čekoslovakijos; ge
riausias, žinoma, Maskvos. Ta
čiau neužsimena, kaip ten nuti
ko, kad amerikinis paviljonas 
daugiau lankomas kaip Sovieti
nis. Taip pat visai nepasigedo, 
kad Lietuva neprezentuojama.

Kodėl jis mete kunigystę
“Tiesoje” balandžio 20 kuni

gas J. Ragauskas aprašinėjo, 
“kodėl aš mečiau kunigystę”. 
Aprašinėjo, kad persilaužimas 
jam atėjęs, kai buvo kunigų se
minarijos dvasios vadu ir dės
tytoju. Bet kai paskui pradeda 
pasakoti, kokia priešybė kuni- , 
gų ir žmonių buvo skiepijama 
būsimiem kunigam, pajunti, 
kad jis dėsto priešybę tarp parti- _ 
jos žmonių ir ne partijos. Ar 
ne kęmunistinės “Tikėjimo tieso 
sos” dėstomos šiuose žodžiuo
se: “Mes ant inkvizijos laužų de
ginsim tuos, kurie atsisakys ti
kėti tai, ką mes skelbiame; mes 
kryžiaus karo karais nusiaubsi
me pagonių šalis

“Jūs” ir “mes”! Jums vieni 
reikalavimai, mums kiti. Jums 
viena moralė, mums kita. Jums 
skurdas, mums prabanga. Jums 
nusižeminimas, mums puiky
bė....’’

Geriau aptarti santykius tarp 
“didžiųjų brolių” rusų ir “ma
žųjų lietuvių’ arba tarp esan
čių komunistų partijoje ir joje 
nesančių vargiai ar begalima.

J. Ragauskas sakosi baigęs va
karinį leninizmo universitetą ir 
esąs įsijungęs Į ateistinę propa
gandą.

Komunistai dabar dažnai pasi
didžiuoja. kad jie nevarą propa
gandos prieš religiją ir Bažnyčią. 
Jeigu taip būtų tai. paskelbę 
apie ekskūnigo nukunigėjimą ir 
virtimą bolševikų agitatorium, 
paskelbtų kitų pasipasakojimus: 
"Kodėl aš pasirinkau kunigystę 
ir esu jai ištikimas, net šiom są
lygom”.

Potvynis Kaune

Lėliu teatras
Mariampolėje veikia lėlių tea

tras, Jį įsteigė aktorius Stasys 
Ratkevičius. Jam talkina J. Šid
lauskas. Pastatė Gameto “Ste
buklingoji Aladino lempa". Ma- 
tvejevo “Užburtoji klumpė".

Lietuvos X yriu Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles <£• 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis.

KNIGHTS OF UTHUANLA
BRADDOCK. PA. *

tvarkyta.

Vakare keleiviai Yiuėjo į nak
tinį klubą. Bet tik pasėdėjo prie 
staliuko keletą minučių, juos 
pašaukė — milicija, norinti su 
jais kalbėtis. Ar jie esą tie. ku- ?

maršalui Žukovui, kuris dabar 
yra pensijoje" paaiškino vie
nas iš keleivių.

Atvyko į Olomouc miestelį, kur
rengėsi nakvoti. Tai 70,000 gy- nu automobilis užtvindė gatve?

pasitaiko vykusiai parodyti ventojų miestas. Kai automobi- 
gyvenimą iš jo banaliosios pu- lis sustojo prie “Liaudies namų“ 
sės. Jis vyko į Maskvą automobi- viešbučio, apie automobilį susi- 
liu. dideliu prabanginiu Chrys- rinko 69.678 miestelio gyvento- 
ler Imperial automobiliu, su 
draugu ir šoferiu. Ką matė.

liavo šiemet ir Art Buchvvaldas 
įNYHT) humoristas, kuriam kar-

—teiravos du milicininkai. Ko-

IKI 2:00 VAL. 
kreipkitės adresu

WL0A

aprašė. Nei gyrė 
nąį smerkė. Tik pastebėtam 
smulkmenom brėžė vaizdus, ku
rie lieka atmintyje aštriau nei il
gi pasakojimai.

Keletas jų

jai ir užtvenkė gatvę. Sustojo 
autobusai. Veltui uniformuota ir 
neuniformuota milicija mėgino 
išskirstyti. Pagaliau su juodu o- 
diniu švarku viršininkas kelei
viam liepė nuvežti automobilį i 
garažą. Šoferis nuvažiavo. Da
bar gyventojai apstojo likusius 
keleivius. Atsirado kalbančių an-

Išvyko iš Vienos. Tai buvo pa- gliškai. pasisakė turį giminių A- 
skutinė laisvojo pasaulio stotis, merikoj ir pradėjo klausinėti, ar 
Chrysler-Impcriai padangos — keleiviai nežįstą jų ten Detroite 
paskutinį kartą buvo pripildytos ar Brooklyne. Kiti norėjo žinoti, 
laisvojo pasaulio oru. Viešbučio kaip einas Ku-Klu^-Klanui ir 
liersonalas. atsisveikinant, kra- kas girdėti Littlc Rock. o taip 
tė keleiviam rankas nuoširdžiau
siai. o ju veidai svieste švietė, už Tokvo 
Ne dėl to. mano Buchvvaklas.

kad mes i ten važiuojam; gal 
greičiau dėl to. kad jiem i ten 
jau nereikia važiuoti. Jie tuos 
dalykus spėjo pažinti. .

Lietuvių Radijo Valandos Programaleiviai išpažino, kad tai jie. Ar jie 
žiną, jog draudžiama stovėti pu- 
sėje. kur eina autobusas? Jie iš- !; 
pažino, kad nežino. Ar jie galį 
ką pasakyti sau pateisinti? Kele- J; 
viai aiškinosi, kad jie ne kalti. !• 
Kalti esą Detroito kapitalistai. 
kad jie daro tokius didelius au- Jį 
tomobilius ir kad neklauso liau- !; 
dies reikalavimo daryti mažės- Jį- 
nius. Ir savo pasiaiškinimą baigė $ 
paklausimu: ar jie turi rašytipri- - 
sipažinimo aktą? Susitarė, kad 
milicija užmirš incidentą jei Q 
su savo automobiliu pasižadės iš g 
ryto dingti. Keleiviai pasižadė- i 
jo. bet iš ryto vėl užtvenkė gal- i 
vę. kai automobilis sustojo iš R 

pat. kodėl Nevv \orkas mažesnis viešbučio daiktų pasimti. Minia g 
buvo nemažesnė kaip,vakar die- š 
na. Tur būt. bijodama, kad ame- P 
rikiečiai neišvažiuos su savo ma- jį 
širia iš miesto, valdžia davė imi- 6 
formuotą milicininką kelio pa- “ 
rodyti. Jis buvo labai mandagus; į 
jam leido porą kartų paspausti L 
elektrini mygtuką. kuris au- * 
tamatiškai atidaro langus: jis tuo ■ 
buvo patenkintas, ir jie persis- i

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai lituokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIIT — IJthnanian Radio Hour. s» Ot- 
taęe St, Norsvood. Mas*. Skyriai: Litbuartiam Furnitūra Co. —
O Ivaškai, 328 W. Broachvay. Ir Stasys,Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-«61* ar 
8-1940; Kirkiami 7-88SS.

LAISVES VARPAS

Per tą laiką’ šoferis su auto
mobiliu vėl sugrįžo. Jis niekur 
nerado automobiliui garažo ir 
pastatė automobili toj pačioje 
vietoj. Autobusas vėl turėjo su-

• • * rp i 1/ I I < ■ ’s ^,,strU°s ’ Čekoslovakiją stoti. Tada autobusų inspekto-
▼ ■ >1 1 Z, I, I, I rr - |H.rsjrito balandžio 3. Muitiniu- rius nusivedė šoferį į autobusu

IT! Mcuahan M.. ItulgrvnMMl. Brooklyn, N. Y. I kas buvo nustebintas dideliais garažą, liepė I autobusą išstiini- 
kiokiais gėralų ir maisto auto- ti ir vietągaražc užleido Chrys-

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocycles 

Medford, Mass.
W0RC, 1310 kilocykles

Skambinti t et. IIY arini 7-1677

Worc«st«r, Mass.
Sekmadieniais

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

47 Rauks St.
BROCKTON 18. MASS.

Tcl. JUniper 6-7209
mobilvjc "Tai Ims Care paketai ler-lmpcrial. Viskas buvo su- kyrė kaip gori draugai i h <1 >.



"Pabaltijy* sovietų siurbi* 
me" (Das Baltikum im Saowjet- 
sog) — tokia antrašte vakarų

suparaližuoti pasipriešinimo 
dvasią pabaltiečių aukštosiose 
mokslose, nes “Vengrijos krizės’
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Pagarba įnirusiems
Pagarba mirusiem tiek pat se

na, kaip ir žmogus. Tai liudi
ja pačios seniausios žinios, ku
rias išskaitome ne tiktai raštuo
se, bet ir kapinėse. Žmonių dau
gumos visada buvo ir tebėra ti
kima, kad mirusieji tik persi
kelia i kitą gyvenimą, kad jie 
yra prisimintini ir gerbtini, rasi 
net daugiau negu juos palaido
jusieji, kurie taip pat bus palai
doti.

jų palikimu ir jų kapais, nes 
“mirusiųjų pelenai yra kūrę tė
vynę” (Lamartine), Mūsų seno
liai ir didvyriai savo meilėje tė
vynei sudegė, kad mes toliau ja 
degtume. Už jų darbus ir auką 
lenkiamės jų kapam ir pamink- 
lam. Klostome juos gėlėms mi
rusiųjų pagarbai.

Mirusieji tautos veikėjai, kū
rėjai ir kariai, kuriuos prisimin
dami atžymime įvairiais pagar-

Visuotinio įsitikinimo, kad bos ženklais, juose tartum “at- 
esąs kitas gyvenimas, negalima gyja ir gyvena naujųjų kaitų
gristi tiktai mirties baime ar pa
likusiu liūdesiu, mylimam as
meniui mirus. Didelis graudulys,
tiesa, neleidžia apsiprasti, kad

sieloje” ( A. Maceina ). Jie mus 
“moko įspėja, ragina ir peikia”. 
Ir tos pamokos bei įspėjimai mū-

Vokietijos dienraštis “Donau- 
woerther Žeitung* (Nr. 89) iš
spausdino ilgą ir įdomų straips
nį, liečiantį Pabaltijo likimą 
Straipsnio' autorius Dr. Wolf- 
gang Hoepker, atrodo, atidžiai 
seka Lietuvos, Latvijos ir Esti- 

- jos gyvenimą, supranta šiųkraš- 
tų buvusią ir dabartinę būklę 
ir dėl to drauge išreiškia gailes
tį. Straipsnio pradžioje auto
rius rašo:

"Nuo to laiko, kai sovietai 
rytinius ir pietinius Baltijos jū
ros krantus įjungė į savo impe
riją, laisva Baltijos jūra liko vi
sai mažytė. Ypač tai jaučiama 
Baltijos jūros krašte — Švedijo
je. Tarp Švedijos krantų ir es
ančiu priešingoje pusėje pre
kybinis susisiekimas beveik vi
siškai nutrūko. Nuo to laiko, 
kai estai, latviai ir lietuviai pra
nyko už geležinės uždangos, tar
pusavio žmoniški santykiai ir 
susiekimas tarp tautę, esančiu 
priešinguose Baltijos krantuo
se, visiškai apmirė.'

jau nesama kartu, ir didele yra 
* paguoda tikėti, kad išsiskirta ne

sų priimami su didesne pagar-

giavalstybiškumu’. Sovietai šias 
pakraščio valstybes visiškai į- 
jungė | Sov. Sąjungą.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ SĄMOKS
LAS

Nors tik 20 metų turėjo lai
mės būti laisvos, tačiau per 
tą trumpą laiką Pabaltijo valsty
bės spėjo nuostabiai puikiai su
sitvarkyti. Tai ypač liečia Esti
ją su Latviją. Mažiau pastovi 
būklė buvusi Lietuvoje, kuri dėl 
Vilniaus gyveno nesutarime su 
lenkais, o dėl Klaipėdos — su 
vokiečiais. Didele dalimi dėl 
šių ypatingų Lietuvos proble
mų negalėjusi įvykti ir šių tri
jų Pabaltijo valstybių unija ar
ba bent mažiausiai — federaci
ja.

Toliau Dr. Hoepker pasako
ja, kaip Lietuvą, Latviją ir Esti
ją sovietai, laužydami sutartis 
ir remiami Hitlerio Vokietijos 
(Molotovo —Ribbentropo slap
ta sutartis), galutinai prisijungė, 
kaip vokiečiai karo metu, už
ėmę Lietuvą, taip pat siekė šių

visam laikui. Tikėjimas į pomir
tinį gyvenimą turi stipresnį pa
grindą. Kas yra visuotiniu būdu 
ir visais laikais tikima, laikoma 
teisingu dalyku, šią tiesą teigia 
kiekviena religija, ne vien krikš
čioniška. Krikščionybė pomirti
nį gyvenimą dar pagrindžia Die
vo apreiškimu, šventojo Rašto 
žodžiai ir pats Kristaus prisikė
limas patvirtina, kad su šia žeme 
žmogaus gyvenimas nesibaigia.

Pirma mūsų išėjusieji gyvena. 
Jie gyvena kitame pasaulyje, ku
rio gyviesiem neduodama regė
ti, ir jie gyvena gyvųjų prisimi-

ba ir įsiklausymu, negu dar gy
vųjų asmenų, šiųjų žodis dar ga-

Toliau straipsnyje rašoma, kad kraštų pavergimo, nors pabal-
labai retai prasiveria sovietiš- tiečiai vokiečiams buvę draugiš
kos sferos vienoda pilkuma, ku-

nimuose.

Mirusius prisiminti krikščio
nių tikėjimas laiko gyvųjų pa
reiga, nes vienus ir kitus sieja 
nenutraukiamu ryšiu, jungia ti
kinčiųjų dvasiniu bendravimu. 
Prisiminti savo artimuosius, be

li būti mainus, o mus palikusių
jų jau nesimainąs. Girdime ir 
vertinan^e jį pro nubėgusius me
tus, kūnų pakeisti negalime, 
bet galime pasimokyti.

Priešas, kuris tykoja pavergtą
ją tautą pražudyti, puola ne tik
tai gyvuosius, bet ir mirusius, 
šie jam yra pavojingi savo bylo
jimu apie tautos praeitį, jos gar
sius žygius ir pergales; jie daro
si pavojingi ir dėl pagarbos, ku
ria gyvieji apsupa dar stipriau, 
negu laisvės laikais. Dėl to ne
laisvės laikais griaunami ir nie
kinami mirusiųjų paminklai ir
jų kapai; trinami jų vardai iš 
pastatų; braukiami iš knygų ir 
įstaigų pavadinimų. Ar viso Vo 
nedaroma dabar Liet.? Ar vi
sa tai nereiškia, kad mirusieji 
tebeturi savo dalį kovoje už tė
vynę? Mums visa tai reiškia, 
kad savo tautos mirusius turi-

tos pareigos, šeimai ar giminei me dar labiau kelti ir gerbti, 
yra dar reikalavimas meilės, ku-

rioje trys pakraščio tautos, at
rodo, praranda savo veidą. Tik 
kartkartėmis, kai drąsieji pro 
sovietiškas užtvaras jūros ke
liu pasprunka iš Pabaltijo į Šve
dijoje (Stokholme) gyveną pa- 
baltiečiai atidžiai renka iš pas
prukusiųjų žinias ir turi pilną 
vaizdą, kas jų kraštuose vyksta. 
Ypač stengiamasi patirti, kiek 
šios tautos praranda savo žmo
nių tautinės stiprybės ir drauge 
kiek dar yra pajėgios pasiprie
šinti ir kiek priešinasi okupan
to kėslams.

SAVIETINĖ RUSIFIKACIJA

"Ypatinga Baltijos pakraščio 
tautų tragiką yra ta, kad jose 
vykdoma sovietizacija turi drau
ge ir rusifikacijos tikslą"—rašo 
Dr. Hoepker. Palyginus caristi- 
nį imperializmą ir komunistinį 
kolonializmą darosi aišku, kad 
Rusija yra pasiryžusi Pabaltijį 
padaryti savo nuosavybe ne tik 
dėl politikos, bet ir etniškai.

ri gyvuosius jungė; ji liekti ir 
toliau nemari. Prisiminti savo 
tautos žmones, pirma mūsų iš
keliavusius. tautai yra jos būties 
reikalas.

Tauta gyvena ne tiktai šia die
na. Ji laikosi tolima praeitimi, 
kurioje veikė ir savo darbais žy
mėjosi jos senoliai, sudarę mum 
pagrindą būti tauta. Laikomės

Vainikų diena šiame krašte 
yra skirta mirusiųjų prisimini
mui. Tebūna ji mums jungties 
diena su savo artimaisiais, savo 
tautos asmenimis ir šio krašto 
laisvės ir gerovės kūrėjais, ku
rie jau iškeliavo pirma mūsų. 
Ant jų kapo dedame gyvųjų pa
vasarinių gėlių vainiką, kaip mū
sų pagarbos ir meilės išraišką.

"Nerusiškųjų ir net neslavišku- 
jų tautų užtvara, kuri trukdė 
milžiniškos kontinentali nūs jė
gos veržimąsi prie jūros, sten
giamasi pagrindinai pašalinti'. 
Dėl tos priežasties sovietai šiems 
kraštams neleido nei būti sa
telitais, kuriais sovietai bando 
vakarus apgaudinėti savo “dari-

ki ir pradžioje laikę juos išlais
vintojais.

PASIPRIEŠINIMAS IR DEPOR
TACIJOS

Kalbėdamas apie 15 metų lai
kotarpį, kai šios valstybės val
domos sovietų, autorius iš visų 
trijų valstybių iškelia Estijoj 
stipraus! pasipriešinimą, nors 
to niekuo nepagrindžia. Latviai 
lankstesni, daugiau prisitaiką 
okupanto jėgai. Lietuvoje ypa
tingus nuopelnus prisiskiria ka
talikų tikėjimui. Bažnyčia esan
ti tikra užtvara ir dvasisnė im- 
pregnacija prieš sovietišką re
žimą. Tačiau

"Sovietų Sąjungos statistika 
rodo, kad tikrai yra aliarmuo
jančiai pagrįstas rūpestis dėl 
šios savyje kietai primityvios 
ūkininkę tautos išlikimo. Iš vi
sų Sov. Sąjungos respublikų tik 
Lietuvoje mažėja gyventojų skai 
čiu*. Ir tai iš 2,9 milijono gyven
tojų 1940 metais sumažėjo net 
iki 2.7 mil. 1956 metais. Prie
šingai gi latviams ir estams, lie-
tuviai buvo viena iš gimimais

Gyventojų sumažėjimas pa
aiškinamas tik tuo, kad Lietuvo
je 1944-1948 metais baisiausiai 
siautėjo deportacijos. Lietu
vos miškai buvo pagrindinė sri
tis partizanų judėjimo, kuriame 
karo pabaigoje formavosi Pabal
tijo tautų stipriausias pasiprie
šinimas prieš naują sovietų pa
vergimą. Už tai ši pakraščio juo> 
ta juo aštriau buvo paliesta ma
sių deportacijomis, kurios tuo 
pačiu laužė' krašte pasipriešini
mo dvasią, lengvino nutautini
mą bei rusifikaciją, o drauge pil
dę žmonėmis tuščius sovietų Azi
jos plotus.

Paskutiniu laiku žinios iš Si
biro stovyklų išgarsina ir iške
lia nepalaužiamą lietuvių, lat
vių ir estų dvasią; jie yra žymus 
moralinis ramstis ir visiems ki
tiems deportuotiesiems'.

Deportacijų pats svarbiausias 
tikslas palaužti ūkininkuos pasi
priešinimą žemės kolektyvizaci
jai, kuri Pabaltijy pravesta to- 
tališkai.

turtingiausių tautų Europoje.

PAMINKLAS Lietuvos kariam Kauno kapinėse, kurios panaiki
namos.

RUSU KALONIZACIJA IR GE
NOCIDAS

Sovietai ir Pabaltijy, kaip ir 
kituose Rytų kraštuose, stengia
si ūkį pakreipti pramonės link
me. Latvijoje prjhnonės darbi
ninkų skaičius pakilęs iš 63,000 
prieškariniais laikais iki 180-000 
—1957 metais. Stengiamasi plės
ti miestai. Ryga padvigubėjusi 
—šiandien turinti jau 7000.000 
gyventojų. Estijoje 1939 mies
tuose gyventojų buvę tik treč
dalis, o šiandien jau pusė.

Miestų augimas sudarąs ge
resnes sąlygas apgyvendinti ru
sams.

Pagal patikimus duomenis 
šiuo laiku iš 260,000 Tallinno 
gyventojų vienas trečdalis yra 
jau rusai. Panašiai turėtų būti 
ir Rygoje. Pakeitimui etniško 
vaizdo daug prisideda perkėli
mas į Pabaltijį žymių sovietų ka
riuomenės dalinių. Sprendžia* 
ma, kad iš 1.25 milijono Estijos 
gyventojų 850,000 yra estai. 
300,000 — rusų civiliai ir 100. 
000 sov. kariuomenės. Iš kitos 
pusės, sovietai pabaltiečių jau
nimą karinei prievolei siunčia 
į Sov. Sąjungos gilumą. Paskuti
nių laikų sovietai išgalvojo nau
ją būdą pabaltiečių kraują nu
leisti — jaunimas iškeliamas į 
tuščias sovietiškos Azijos sritis. 
Studijuojantį pabaltiečių jauni
mą sovietai prievarta verčią i- 
mat rikuliuotis Maskvoj arba Le
ningrade, kad tuo būdu galėtų

metu- studentų demonstracijos 
Tartu, Talline, o ypač Vilniuje 
parodė, kaip giliai ten vyksta 
rūgimas”.

RUSAI VALDININKAI IR PAR
TIEČIAI

Partijos ir valstybės aparato 
sustiprinimui svarbiausiuosius 
tarnybinius postus Pabaltijy 
stengiamasi apsodinti rusais. Es- 
tjioje ir Latvijoj dar labiau svar
biausias vietas užima jau seniau 
į Rusiją emigravę ir ten surusin
ti, susovietinti ir atitinkamai pa
ruošti buvę estai bei latviai, po 
aneksijos Skubiai gražinti atgal 
į savo kilmės kraštus. Iš tokios 
aplinkumos atvykęs Iwan Kae- 
bin, vyriausias partijos šefas ir 
didžiausią galią turįs tironas da
bartinėje Estijoje. Latvijos da
bartinėje valdžios vadovybėje 
šalia keturių latvių yra trys ru
sai; latvių kampartijos centro 
trečdalį sudaro nelatviai.

UŽUOJAUTA IR PRIEKAIŠTAS

Savo straipsnį Dr. W. Hoepke 
baigia su giliu rūpesčiu ir net 
skausmu, lyg ir apeliuodamas į 
pasaulio sąžinę dėl daromos Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai skriau
dos:

“Palyginus su 8 milijonų žmo
nių satelitinėse valstybėse, 6 mi
lijonai žmonių, kurie trijose Pa
baltijo valstybėse tapo rusiško
sios pryšakinės lauko strategi
jos auka, galėtų netekti ypatin
gos reikšmės. Tačiau tas lengva
pėdiškumas, su kuriuo laisvasis 
pasaulis žiūri pro pirštus į Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos likimą 
yra slęgiąs. Tuo būdu tylomis iš 
europietiškos sąmonės išskiria
ma toji zona, kuri priklauso 
prie neužmirštamai atžymėtų 
tarpeurOpinės kultūros kraštų. 
Toji tyla galima suprasti ir kaip 
atsižadėjimas. Vokiečių dalyva- 
mas Pabltijojo istorijoje ir kul
tūriniame tų kraštų svoryje, ne
turėtų leisti mums užmiršti, kad 
ten viršuje, šiaurės Rytuos, yra 
neatsižadėtina europietiškos bū
tybės dalis. Kaip JAV ar Angli
ja, taip ir Vakarų Vokietija tas 
tris Pabaltijo valstybes pripažįs
ta de jure ir toliau, ir laiko jas 
tik laikinai kariškai okupuotas.

Šiandien Pabaltijo valstybės 
sovietų provincijų būklėje yra 
kaip užtvara tarp Vakarų ir Ry
tų, bet geografijos, istorijos ir 
jų žmonių gyvenimo jausmo su
liktas uždavinys yra būti til
tu’ (Pabraukimai redakcijos).

MJK. (ELI)

laukia iš manęs kito dalyko, nei aš esu prie jos ligoninėj, jos jog Teresė, pastebėjusi, kreipės
atminimo savo kančios. Aš su* slaugomas ir lepinamas. Tikrai į ją:
tikau. Ir pagaliau supratau, kad sužeistas gana rimtai, bet dabar — Ponia, jūs jaučiatės pavar- 
padaryta neteisybė man buvo jau pavojaus praėjo. Po penkio- gusi, ar nenorėtumėt šitą laišką
ne savu noru, ir aš pasiryžau likos dienų išeisiu. Aš jums atidėti kitam kartui?
jūsų pavardei suteikti garbę, ku- papasakosiu kiek smulkiau apie

tikra drąsa. Bet retkarčiais iškil
davo jo netvarkingas būdas. 

Pagaliau atėjo šitos dienos, 
kada, kovodami už žemę pėdą 
po pėdos, galutinai pasitraukė-

jūsų pavardei suteikti garbę, ku- papasakosiu kiek smulkiau apie — Ne, nieko.... tai praeinąs me. Su sauja legijonierių, vado- grąžink man mano šautuvą, aš
rios ieškojau kas dieną. Ir tuo keleto paskutinių dienų įvykius, silpnumas.... štai, jau ir baigė- vaujami leitenanto Marchetti, už nenoriu taip mirti!
pačiu meto turėjau pareigą pa- šiandien apie Maksą. Aš norė- si. sidarėme šaujo forte. Gegužės
laikyti Maksą, kuris, deja, slydo fiau, kad jūs galėtumėt tuojau Ir kreipėsi į savo vyrą: 22 dieną buvome galutinai ap- tiesos galingumas. Jis nebandė
vis žemyn ir žemyn į bedugnę, pamatyti jo tėvus ir jiems pa- —Mano drauge, skaityk to- supti; 23 ten turėjome atremti apgaudinėti. Aš jam grąžinau

Enguerrand negalėjo sušilai- pasakoti aplinkybes, kuriose jų liau.... puolimą po puolimo. Prieš dvy- laisvę ir vietą tarp mūsų. Apie
kyti; bėgo ašaros.... sūnus rado garbingą mirtį. .... Viename iš savo laiškų aš liktą Marchetti ir du seržantai 4 valandą, pasinaudodamas ra-

liūdnas likimas buvo prie jo pri- Jis save nugalėjo, paskui ra- O, jūs ne be reikalo mane jums pranešiau, kad Makso ne- Kolberg ir Marshall buvo nušau- mumu, kuris tęsėsi, jis prišliau- 
Teresei kalbant, nelaimingie- rišęs. Niekados jis nebuvo ma- mus ir tylus, kaip kiekvienas prašėt pasirūpinti, kad jį paskir- apykanta man neatrodė suma- ti, Prieš aštuonetą dienų pakel- žė fr’-’e manės:

ji atsikvėpė. Ponia Enguerrand tęs ponios Enguerrand po tos žmogus, kuris matuoja, ką mir- tų j mano būrį!. .... - - — -
atsirėmė į šitą švelnų kūdikį, ------ -*-«■------- J'------- *-— - - «- - - - —
kad kiek atsigautų:

— Terese.... dar kalbėk, ma
no dukrele.... Dievas tave siuntė
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mums, kad padėtum mūsų 
skausme.... Tavęs klausant nak
tis daros netaip juoda— taip, 
tiesa.... Maksas gyvas.... Taip, 
aš tai jaučiu, jis gyvas....

žėjusi,...
Enguerrandas sustojo skaity- Danielius pakilo:

— Tu man pasakei, kalbėda- ti: —Atsiprašau, p. Enguer-
_ i — Kaip? tu prašei, nežiūrint randai, aš neatsimenu ką para-

į prapultį. Ar tu jį matei ką da- jo padarytos gėdos, kad Maksą šęs; matote, turėjau tai nutylėti, 
rant? priimtų pas tave! — Kodėl, mano drauge? ar

— Aš esu dar per silpnas, __ Taip. Būtų sunku jums iš- mes neturime ištisai pažinti mū-
kad galėčiau jums viską pasaky- aiškinti, ypač jums, pone, kuris sų skausmą? Tuomet atlyžis bus

priešas pasitraukė gana toli nuo 
sutvirtinimų. Maksas man davė 
ženklą ir tokiu balsu, kokio aš 
iš jo niekados negirdėjau, tarė:

— Danieliau, atrišk mane ir

Yra minučių, kada jaučiamas

tas seržantu, aš perėmiau vado- <—Vieną dieną tu man pasakei:
vavimą likusių mūsų vyrų, ku- aš saugosiu tave, kaip brolį: na, 
rių buvo vos apie dvidešimt. gerai, broli, aš noriu mirti prie 

Aš maniau, kad šitoje be galo tavęs....
pavojingoje, netgi beviltiškoje — Koks pasikeitimas vyksta 
padėtyje Maksas gali pasijusti tavo sieloj?
karžygiu. Bet du kartus 24 die- — Ak. jis ne staigus. Jau ke- 
ną jis bandė susisiekti su mus lis mėnesius aš kovoju su savim, 
apsupančiais priešais. Nenorėda- kartais nugalėdamas, bet daž- 
mas duoti įsakymo jį sušaudyti, niau pats nugalėtas. Aš tau nie

neprietelingos dienos, bet prieš tis jam sugrąžino, tarė:
šitą nebylų skausmą, kur maišės “ . * \............
ir priimtosios aukos kvapas, jo mas apie Maksą, kad jis leidosi
siela linko prie jos.

Enguerrand pertraukė:
— Kokią jis turėjo pavardę?
— Marcelis Hainemd
— O kodėl tu šituo vardu? ti, ką jūsų širdis trokštų žinoti, neturite tikėjimo ir negalite ti- didesnis. 5
— Ar Liudviko Enguerrand?! Bet šiomis dienomis paruošiau ^tž tuo pačiu į gailestingumą, — Tiesa, skaitykite.

.............Ir šita napvkanta pasireiš- aš liepiau jį surišti, ir pririšti vi- lavau, kada neigiau išgelbėjęsEnguerrando akyse vėl užsi- Pavardę, pris&pa^stu, pasirir^- laišką kunigui Darmont. Jis tu- fo^i aš įklausiau kunigo Dar-
dėge ugnis. Taip, Teresės buvo kau pajuokai; norėjau, kad ji tėjo šį vakarą būti išsiųstas. mont prašymą,
tiesa: garbė, šis gražus žodis, man primintų, kodėl aš išvytas, štai jis. Aš prašiau kunigą, kad
dėl kurio jis tiek kovojo, vertin-

kė dviem nutarimais: mane nu- dury forto. tavo gyvybę. Tai aš nužudžiau
Enguerrandas valandėlę susi- žudyti arba pabėgti ... Taip praleidau naktį iš 24 į priešą, kuris į tave taikė. Sis

persekiojamas, kad smerkia- jis tuojau sutikęs jums praneš- įj. pusbalsiu tarė- Pabėgti! Jis negalėjo to pa- 25. Mes vis dar laikėmės. 25 die- veiksmas buvo staigus, aš ne-
,r’i '*A1 *” «*«• daryti. Jis žinojo, kad aš laiky- nos rytas buvo ramus, bet bu- galėjau jo išsiaiškinti: keistas

siu savo pažadą, prie mažiausio vo jaučiama, kad lemiamoji mi- dalykas, nuo to momento aš ma- 
bandymo pabėgti suvarysiu jam nutė ateina. Vėliau apie dvylik- žiau tave neapkenčiau ir nebe- 
kulką į galvą! Mane nužudyti— tą. puolimas vėl prasidėjo. Mū- turėjau noro tave užmušti. Ta-

gesnė už gyvenimą. Jų sūnus, mas įstojau į legijoną. Kai dėl tų, kaip mirė jūsų sūnus. Imkite, .. ’
paneigęs ją iki kraštutinumo, vardo, aš jį paėmiau atsitiktinai, p. Enguerrand, ar norite paskai- B nuostabus yra
vėl atstatė, tai dėl ko gi jis ver- nežinodamas kad jis priklauso tyli? illas meilfa mokslas, kur) jums

Maksui. . . * skelbta jo kunigai .
— Po didelės prieš tave pa- Pasilenkę vienas prie kito, En- M*au skaitė: reikėję labai palankių ap- sų amunicija išsibaigė, ir aš nu- ėiau vis dar likau banditas, ku-

dary tos mūsų pavarde, galvojai guerrandą^ ir jo žmona pradė- — Aš išpildžiau man jūsų pa- Hnkybių. Ačiū Dievui, tokios ap- mačiau momentą, kada teks ne- rį tų pažinojai.
pasirinkti mūsų pavardę, protes- jo skaityti Danieliaus laišką, pri- tikėtą pareigą, kaip galima ge- Unkybės niekados nepasitaikė, išsigelbėti, bet žūti. Paskui atėjo tos valandos, per
tuodamas. menantį baisų įvykį, kurį moti- nau. Aš saugojau jį, kaip savo Dar geriau; aš jau pranešiau la- Kartkartėmis aš vis stebėjau kurias aš buvau surištas. Ak.

— Be abejo, bet reikėjo, kad na toli būdama išgjyveno: tikrąjį brolį. bai keistą įvykį, per kurį jis iš- Maksą, ir man atrodė, kad kaž- kokia kova manyje virė! Jėgai
Šituo momentu ponios Eni gelbėjo mano gyvybę. Kitomis kas jame vyko; jo žvilgsnis ne- aš negalėjau atsispirti.

Įėjimu į šitas dvi būtybes, kurias mont, nurodytų man, kad Dievas Teresės noras atpildė; štai goerrand veidas taip pasikeitė, dienomis taip pat jis kovojo su buvo tas pats. Apie 3 valandą (bus daugiau)

kė?
Ir. atsisukdamas į Danielių, 

tarė:
—....ar tu matei mirštant?
Sužeistasis patvirtino.
Sekė sunki tyla.

Ir Danielius žiūrėjo su pasigai- garbingas žmogus, kunigas Dar- Klebone,
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Vyčiai ruošiasi 45 metų sukakties seimui
, Rugpjūčio 21-24 Philadelphi- SEIMAS ĮVYKSTA PHILADELPHIJOJ RUGPJŪČIO 21-24 
joje ruošiamas seimas 45 me- ’
tų sukakčiai prisiminti. Lietu
vos vyčiai, nepaprasta ir reikš
minga lietuvių katalikų organi
zacija, per tą laiką nesutirpo, 
neišnyko, nors ir pergyveno sun
kių valandų. Anksčiau buvusi 
grynai jaunimo organizacija, 
šiandien turi savo veteranų, gar
bės narių, sendraugių, vidurinio 
amžiaus šeimų, atskirų asme
nų ir didelį glėbį jaunųjų. Vy
čiuose dirba kunigai, gydytojai, 
fabrikų ar raštinių darbininkai, 
advokatai, profesionalai, stu
dentai; žodžiu, ji apima visas 
katalikiško gyvenimo sritis. Vy
čiai ateitį pasitinka su dideliais 
planais, pasiryžę dar uoliau 
ti Dievo, Bažnyčios ir Lietuvos 
labui.

Kadangi seimas įvyksta šv.
Kazimiero, vyčių globėjo me- tiška “kova”. Tokia demokratiš-

tais, tai jis ir bus pravestas jo 
ženkle. Jis rengiamas Philadel
phijos šv. Kazimiero parapi
jos ribose. Jo pasisekimu rūpi
nasi vietos vyčių 3-ji kuopa.

Taip pat bus atžymėta ir Lie
tuvos nepriklausomybės 40 me
tų sukaktis. Lietuvos reikalai vy
čiams yra vieni iš svarbiausių. 
Atžymint šventojo globėjo ir 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis, daug planuojama. Smul
kesni darbai bus paskelbti 
liau spaudoje.

Jau prieš 3 metus buvo 
statyta seimo data ir vieta,
iš anksto numatoma. Jei kelios 
kuopos pasiūlo ruošti sekantį 
suvažiavimą, klausimas atiten
ka balsavimui. Prasideda savo-

vė-

nu-
Tai

Studijiniai pranešimai PLB seime
Seimui bus patiekta visa ei

le išsamių pranešimų, nušvie
čiančių dabartinę mūsų tautos 
padėtį išeivijoj ir okupuotame 
krašte.

Pranešimus ruošia: V. Meilus 
—PLB organizaciniai klausimai, 
St Barzdukas — Tautinės ben
druomenės išsilaikymo galimy
bės ir priemonės, J. Kajeckas 
—Laisvojo lietuvio pareigos ir 
galimybės dalyvauti Lietuvos 
išsivadavime. Dr. St. Bačkis — 
Lietuvos valstybės tarptautinė 
teisinė, ir politinė padėtis.

Be to, prausimus, kurie nuš
vies dabartinę okupuotos Lie
tuvos ir pavergtosios tautos da
lies padėtį, ruošia: A. Vaičiulai
tis, Pr. Skardžius, L. Dambriū- 
nas, Tėv. V. Gidžiūnas, Pr. Vai
nauskas J. Audėnas, ir Dr. A. 
Trimakas

PLB Seimo vadovas

Seimo _ Rengimo Komitetas 
išleis Seimo vadovą, kuriame 
tilps Seimo darbotvarkė, kon
certų programos, žinioj apie 
spaudos bei filatelijos parodas 
ir informacija apie PLB Seimą 
ir Bendruomenę. Leidinį reda
guos P. Jurkus.

ka, vytiška dvasia parodo vy
čių uolumą ir organizuotumą. 
Kai seimas nutaria, tai tuo pa
čiu prasideda pasiruošimas ki
tam seimui, užbrėžiami pirmie
ji planai, pasimokoma iš pra- _ 
rities.

Su seimo rengimu yra suriš
ta daugybė smulkių ir didelių 
darbų. Kiek posėdžiavimų, svars
tymų! Kiek reikia susitikti žmo
nių, susitarti gauti jų pagalbą 
Svarbiausi darbai atitenka vie
tos kuopai.

Dabar tuo rūpinasi Philadel
phijos 3-ji kuopa, kuri 1947 pra
vedė sėkmingą seimą. Vyriausi 
vadovai su atitinkamomis gru
pėmis ar komisijomis jau vyk
do visus seimo rengimo dar
bus. ... _

Pasirengimai seimui daromi 
įvairiomis kryptimis. Į religinę 
sritį įeina pamaldos, procesijos, 
invokacijos, šventosios valan
dos, dvasios vadų pasitarimai 
ir kit. Finansų sričiai priklau
so aukų surinkimąs, seimo pi
niginiai reikalai, programos iš
leidimas. Rengėjams tenka ne
maža rūpintis, kad seimas iš
eitų be nuostolių. Pobūvių komi
sija rengia seimo dalyviams pa
silinksminimus ekskursijas, ban
ketus.

Informacijos komisija sten
giasi pagarsinti seimą vietos 
spaudoje, per radiją, televiziją, 
vyčių kuopose. Čia vyčiai vietos 
spaudoje randa progos primin
ti ir visus Lietuvos reikalus. 
Meno komisija rūpinasi bažny
čių, salių, scenos papuošimu.

Seimo dienomis visi kuopos 
nariai ir jų bičiuliai dirba išsi
juosę, stengiasi seimo delega
tus kuo gerausiai primti, pa 
vaišinti, painformuoti.

Reikia sveikinti Lietuvos vy 
čių 3 kuopą, pasiryžusią sureng 
ti šių metų seimą. Linkime vi 
siems seimo rengėjams ir vi
siems vyčiams kuo geriausio pa
sisekimo ir su nekantrumu lau
kiame paties seimo.

Kun. Stasys Raila, vytis

ŠEN. B. KN0WLAND kandidatūrai j KaUforni.’os gubernatorius 
remti lietuvių komiteto pirm. L. Valiukas (iš k.), Kaiiforn jos rin
kiminės akcijos vadovas Edward S. Shattuck. senatoriaus duktė 
Estelle, Danguolė Puikaunikaitė, šen. Wm. P. knovdand, senatoriaus 
žmona Helen Knowland ir rinkiminės akcijos vadovo žmona Mary 
Jane Shattuck. Pirminiai rinkimai įvyks birželio 3.

ŠEN. KNOWLANDAS Į KALIFORNIJOS GUBERNATORIUS
IG. MEDŽIUKAS

Žinios apie 
Lituanus

Visi šie pranešimai bus Sei
mo posėdžiuose peržvelgti, o 
vėliau numatoma juos išleisti 
atskiru leidiniu.

Koncertas
Koncerto rengimo klausimas 

prieš kurį laiką buvo patekęs į 
sunkumus. Dabar paaiškėjo, kad 
šis koncertas Carnegie Hali sa
lėje PYB Seimo metu tikrai 
įvyks. Jame dalyvaus šie žino
mi savo pajėgumu chorai: Čiur
lionio ansamblis iš Clevelando, 
vad. A. Mikulskio, Pirmyn cho
ras iš Chicagos, vad. Stepona
vičiaus, Varpo choras iš Toronto 
vad. St. Gailevičiaus, Dainavos 
choras iš Chicagos, vad. St. So
deikos. Taip pat numatoma, 
kad dalyvaus solistai: Krištolai- 
tytė — sopranas, Stempužienė

—sopranas, Baranauskas — 
tenoras, Brazis — baritonas ir 
Žukas — vargonai. Be to daly
vaus apie 50 asmenų simfoni
nis orkestras.

Visi chorai įtemptai dirba ir 
rūpestingai rengiasi šiam svar
biam pasirodymui New Yorko 
žymiausioj salėj, kur yra pasi
rodę visos pasaulio muzikos gar
senybės.
PLB Seimo atstovai įau išrinkti

Daugumos kraštų bendruome
nės jau išrinko savo atstovus į 
PLB Seimą. Organizacinis Ko
mitetas netrukus paskelbs jų 
pilną sąrašą. Viso bus 112 at
stovų.

sisiūk sėsti į raketą,
pa

Šen. William F. Knowland 
yra išstatęs savo kandidatūrą į 
Kalifornijos gubernatorius. Jis 
yra žinomas kaip didelis paverg
tų tautų užtarėjas. Baigęs poli
tinius mokslus Kalifornijos uni
versitete, politinę karjerą pra
dėjo 1932, kada buvo išrinktas 
į Kalifornijos parlamentą, o 19 
35 išrinktas šios valst. senato
rium. Praėjusio karo metų stojęs 
kariuomenėm eiliniu savonoriu, 
1945 išėjo ątsargon majoro laips 
ny. Perrinktas į senatą, dabar 
jame yra respublikonų partijos 
lyderiu.

Turi puikių kvalifikacijų va
dovauti. Tai neišenkamos ener
gijos, didelių užsimojimų ir gi
laus politinio prityrimo vyras. 
Yra politikų, kurie prieš rinki
mus daug žada, bet po rinkimų 
savo duotus pažadus pamiršta. 
W. F. Knovvlandą pažįstam kaip 
vyrą, kuris duotą žodį garbingai 
išlaiko.
Kodėl Kalifornijos lietuviai re
mia W.F. Knowlando kandida

tūrą.
Šen. B. Knowland labai daug 

kartų yra kėlęs ir gynęs Liet, 
bylą senate ir Jungtinėse Tauto
se, kur jis 1957 buvo JAV at
stovu. Taip pat savo pareiški
muose Amerikoje ir už jos sie
nų niekad nėra praleidęs progos 
iškelti Liet, padarytas skriau-

kas ketveri metai turi būti per
renkami slaptu balsavimu, nes 

das. Už nuopelnus ginant Lietu- šiuo metu daug kur unijos rinki- 
vos reikalus, Lietuvos vyčių or- mai vykdomi panašiais metodais 
ganizacija 1957 apdovanojo me
daliu. Komunistai jį laiko vienu 
iš pikčiausių savo priešų Ame
rikoje, nes jis nepraleidžia nei 
vienos progos jį darbam ir kės
lam atidengti. Lietuviam tai yra 
labai svarbu.
W.F. Knowlando pažiūros į dar

bo unijas
Unijos turi būti tvarkomos de

mokratiškais principais pačių 
jos narių. Unijų viršūnėse ne
turi rastis žmonių, kurie kartais 
turi ryšių su nusikaltėliais, klas
toja rinkimų davinius, vartoja 
smurtą, eikvoja lėšas. Apie tai 
kadaise yra pasisakęs ir kardino
las Fr. Spellmanas. Knowlando 
nuomone, unijų pareigūnai bent šen. W.F. Knowlan^ą.

kaip tai daroma už geležinės už
dangos. Unijų fondai turi būti 
kontroliuojami jos narių išrink
tos komisijos ir perrenkamos 
kas metai. Knowlandas pasisako 
prieš priverstiną stojimą į uni
jas, nes tai prieštarauja Ameri
kos demokratijos dvasiai. Ypa
čiai yra pasiryžęs pašaltinti kor
upciją unijose, kur darbininkai 
savo sunkiai uždirbtais dol. 
turi penėti unijų bosus, gaunan
čius kartais po keliasdešimt tūk
stančių dolerių metinio atlygi
nimo, o tuo tarpu esant reikalui 
darbininkas nevisuomet susilau
kia reikiamos globos ir paramos. 
Dėl to liet, taip pat pasisako už

Lituanus naujame numery
je rašoma: Imperializmas —' 
aukštesnė komunizmo forma 
(K. Skrupskelis). Riteris ant bal
tojo žirgo (S. Sužiedėlis), Kai ku
rie Baltijos tautų problemos as
pektai (V. Trumpa), Muzika ne
priklausomybė 1 metais (L; A. 
šimutis). Taip pat persispausdi
namas dr. M. Vorobjovo strp. 
apie dail. M.V. Dobužinskį ir 
duodamas J. Grušo novelės 
“šviesesnis už saulę’ vertimas.

Alto paskirti Lituanus žurna
lui 200 dol. bus panaudoti siun
tinėjimui žurnalo 100 kitataučių 
kad jie susipažintų su Lietuva, 
jos kultūra ir dabartine padėti
mi.

Encyclopaedia Britannica geo
grafijos skyrius paparašė Litua
nus žur. statistinių žinių apie 
Lietuvą, pasiremdamas žurnale 
tilpusiu prof. K. Pakšto straips
niu.

Dr. A. Trimakas, Vliko pirmi
ninkas, apie Lituanus žur. pa
reiškė: “Norėčiau pareikšti savo 
pasigėrėjimą Lituanus pasiseki-__ 
mu, jojo giliu turiniu ir gražia 
forma, kuri gali tikrai patraukti 
kiekvieną skaitytoją. Parinktos 
klišės yra tikrai visais požiūriais 
meniškos, puikiai pavaizduojan
čios Lietuvą, jos kultūrą ir žmo
nes. Žurnalas nusipelno visoke
riopos mūsų visuomenės para
mos. Jo puslapiai gali patrauk
ti ne vieną svetimšalį ir padary
ti daugiau Lietuvai draugų, kas 
jos šiuometinės nelaimės metu 
yra ypatingai svarbu.

Clevelande veikia Lituanus 
žurnalui remti komitetas. į ku
ri Įsijungė dar du nauji nariai: 
Danguolė Bartuškaitė ir Jurgis 
Gravrogkas. Komiteto adresas: 
508 E. 125 St., Geveland 8, O.

Du nauji kunigai iš Ncwarko lietuvių parapijos

RĖMĖJŲ SEIMAS VILIĄ JOSEPH MARIA, PA
Gegužės 18 įvyko aštuntasis 

šv. Kazimiero seserų rėmėjų sei
mas Vilią Joseph Maria, New- 
ton, Pa. Delegatų bei svečių bu
vo iš Philadepphijos, Baltimo- 
rės, Eastono, New Philadelphi
jos, Shennandoah, Mt. Carmel, 
Scranton, Worcester Mass. vi
so per 500 žmonių.
Kun. dr. M. Ražaitis, vietos ka

pelionas, aukojo mišias 11 vai. 
didžiulyje, moderniai Įrengtos 
naujosios mokyklos salėje ir pa
sakė šventei pritaikyta pamoks
lą.'

Pietų metu buvo susipažinta

se Kristaus vynuogyne.
Kun. Albertas J. Matulis pri

micijas laikys birželio 1 d., sek
madieni 10:30 v. ryte šv. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je. Newarke. N.J. Arkidiakonas 
bus prel. Ignas Kelmelis, kle
bonas; diakonas - kun. Jonas 
Šernas, šv. Onos parapijos. Jer- 
sey City, klebonas. — subdia- 
konas — kun. Petras Žemeikis 
— šv. Mykolo parapijos vika
ras Bayonnėje. Pamokslą sakys 
kun. Mykolas Kemežis, šv. Pet
ro ir Povilo parapijos klebonas 
Eliząbcthe. N.J. Ceremonijų ve
dėju bus kun. Petras Totorai
tis.

Kiti patarnautojai primicijan
tui bus jo buvę mokslo drau
gai: klierikas A. Žemeikis. Da
nielius Laukžemis, Edvardas 
Kulaga ir Antanas Malakas.

Po iškilmingu primicijų ir 
žmonių palaiminimo bažnyčio
je. šv. Jurgio draugijos salėje. 
180 New York Avė.. Newark.

Kun. Albertas J. Matulis

Gegužės 31 d. 9 v. ryte Ne- 
•warko arkivysk. Thomas A. Bo- 
land švč. Jėzaus širdies keted- 
roje suteiks kunigystės šventi
mus 35 Netvarko arkivyskupi
jos kunigų seminariją baigu
siems klierikams. Jų tarpe yra 
ir du lietuviai: tai kun. Alber
tas J. Matulis ir kun. Raimun
das Thompson-Tamašiūnas.

Jaunojo kunigo Alberto J. 
Matulio tėvai gyvena 194 New 
York Avė., Nevvark, N. J. Tėvas 
Ignas Matulis yra kilęs iš Uk
mergės apylinkės. Į Ameriką 
atvyko 1910 m. Motina Mari
ja Kazakevičiūtė iš Marijampo
lės. Amerikon atvyko 1921. Čia 
sukūrę šeimą, Matuliai išaugi
no du sūnus ir vieną dukterį. 
Vyriausias sūnus Ignas ir duktė 
Marija Stanulienė, baigė aukš
tesnįjį mokslą, sukūrė šeimas, 
gyvena savarankiškai. Tėvai na? 
muose kalba tik lietuviškai, to
dėl ir visi jų vaikai kalba gerai 
lietuviškai.

Baigęs Newarko aukštesnią- 
jąją mokyklą, Albertas J. Matu
lis dvejus metus studijavo Ne- 
warko arkivyskupijos Seton Hali

su pačia mokykla, mokytojais Carmel, Pa., įteikė 1,803 dol.. 
ir mokiniais. Suvažiavimo dar
bus pradėjo apylinkės pirm. Mrs 
A. Mankas. Toliau suvažiavimui 
vadovavo Stanley Mankas, jau
nas ir energingas advokatas iš 
Philadelphijos. Maldą sukalbėjo įteikta ir iš kitų vietovių; jos bus 
kun. J. Gaudinskas. žodį tarė 
vyr. Motina Teofilė, atskridusi 
iš Chicagos. Dr. M. Romeikaitė 
savo kalboje iškėlė moters reikš
mę bei vaidmenį pasaulio istori- įteikta apie 30,000 dol.
joje, Mrs. K. Kaneb, iš Worces- Puikią meninę programos da- 
ter, Mass., papasakojo savo ke- lį atliko pačios mokinės. Jos iš

pildė keletą dainų bei giesmių, 
pašoko baletą, padainavo solo, 
ir taip pat pasirodė kvartetas.

Suvažiavimas baigtas kun. M. universitete. Jausdamas pašau- 
Ražaičio sukalbėta malda ir pa
laiminimu šv. Sakramentu. Su
važiavimui pasibaigus, svečiai 
dar lankė mokyklą, snekučiavo-

tubusu ir vietoje dar sudėjo 300 si, nusifotografavo. Suvažiavi
mas dar priėmė keletą nutari
mų. Vilią Joseph Marie dar nori 
pastatyti koplyčią, seselių gyve
namą namą senelių prieglauda.

S.R.

New Philadelphijos — per 700 
dol.; Minersville — apie 700 dol. 
Philadelphijos skyriai apie 7.000 
dol., Eastono skyrius iš 18 na
rių įteikė 239 doL Aukų buvo

paskelbtos apyskaitoje. Tėvų ko
mitetas sudėjo 1000 dol., pačios 
studentės, sveikindamos suva
žiavimą, įteikė 3,200 dol. Viso

lington, N.J. Seminarijoje uo
liai mokėsi šešerius metus ir 
sėkmingai baigė studijas. Prieš 
įstodamas seminarijon. 
vo aktyvus katalikiškų 
jų narys.

Sveikindami jaunąjį
kunigą Albertą J. Matulį, pra- N.J. ruošiamas iškilmingas ban- 
šome Dievo palaimos jo darbuo- ketas pagerbti primicijantui.

jis bu- 
draugi-

Jietuvį
lionės įspūdžius iš kelionės į 
tarptautinį katalikių . moterų 
kongresą Romoje.

Toliau rėmėjai sveikino suva
žiavimą ir įteikė savo surinktas 
aukas: Worcesterio šv. Kazimie
ro parapija — 4,301.53 dol., rė-

• '-'Jaunimo žygių’' nr. 1-2 
jau išspausdintas. Jame tel
pa pasikalbėjimas su Vliko 
pirmininku dr. A. Trimaku; 
be to, rašo: A. Gražiūnas, St. mėjos iš ten buvo atvažiavę au- 
Alšėnas, J. Gravrogkas, VI.
Krivickas, J. Virpša ir kit. dol.; Shenandoah, Pa., šv. Jur- 
Plati spaudos apžvalga, gau- gio parapija — 5,241 dol. (jos 
su žinių iš užsienio ir lietu
vių jaunimo veiklos politinė- kėlusios 61,619 dol.); šv.5 Kry- 
je srityje.

kimą į kunigus, stojo į arkivys
kupijos kunigų seminariją Dar-

per savo gyvavimo laiką yra su-

žiaus parapijos skyrius iš Mt.

Į

NAUJA PUIKI VASARVIETE

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

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

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS 
PRIE ATLANTO

KENNEBUNKPORT, MAINE, PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

Iš anksto registruotis šiuo adresu: 
FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT. MAINE

NASHUA, N.H. 
Piknikas

Šiemet šv. Kazimiero parapi
jos pirmas piknikas įvyks sek
madienį. birželio mėn. 1, 2 v. 
p. p. Graikų parke prielll ke
lio. važiuojant iš Nashua į Pcp- 
perill.

Piknike žada būti ypatingai 
skanių užkandžių, gėrimų ir į- 
vairių pasilinsminimų bei loši
mų. Gros linksma muzika ir ga
lima bus pasišokti. Parapijos ku
nigai nuoširdžiai visus kviečia 
gausiai piknike dalyvauti ir pa
sinaudoti gražia gamta ir pik
niko malonumais.

Gegužinės pamaldusGegužinės pamaldas *
Mūsų parapijos bažnyčioje f;

kiekvieno antradienio ir penk
tadienio vakarais nuo 7:30 v.v. 
vyksta iškilmingos gegužinės 

lankopamaldos. kurias uoliai 
parapiečiai.

Labai graži gamta, pušynai, žalumynai
Visai arti pajūris, šiltas vanduo, patogus paplūdimys

Erdvūs jaukiai įrengti kambariai
Geros sąlygos vandens sportui, žuklavimui. tenisui, 

golfui, pasišokimui

įvairus ir sveikas maistas
Ideali vieta vasaroti •šeimoms ir atskiriems asmenims 

Vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus atsilankyti 
ir geroje aplinkoje pailsėti.

PRAŠOME KREIPTIS ŠIUO ADRESU

105 Grand Street, Brooklyn 11, New Teark 
Telefonas: EVergreen 7-557S

t i J

į
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N. Y. IR N. J. KUNIGŲ VIENYBĖ, surengė pagerbimo pietus vysk. V. Padolskiui

ŠV. RAŠTAS LIETUVIŠKAI JAU IŠLEISTAS
Darbininko redakcijoje lan

kėsi vysk. Vincentas Padolskis, 
lydimas kun. dr. V. Balčiūno 
ir kan. dr. J. Končiaus.

Vysk Padolskis sakėsi atvy
kęs šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje, o taip atgaivintos L. Ka
talikų Mokslo Akademijos rei
kalais. Išbus iki rugsėjo pra
džios ir grįždamas Į Europą, sus
tos Liurde. Ten rugsėjo 14-17 
bus

J. Vaišnoros veikalą^ "Marijos 
kultas Lietuvoje”—leidžia prel. 
Pr. Juro lėšom.

šv. Raštas jau baigtas spaus
dinti. verstas ir aprūpintas ko
mentarais arkiv. J. Skvirecko. 
Pirmas tomas yra 1124 pusi, 
ir kaina 10 dol., antras tomas 
turi 1260 pusi., kaina 12 dol. 
Išleisti abudu tomai kan. J. Kon
čiaus lėšom. Kitais metais bus 
išspausdintas tas pats šv. Raš-

rengiasi išleisti atskiru lei- tas senojo ir naujojo testamen- 
diniu pranešimus, skaitytus pe
reitų metų akademijos pirma- rais vienu tomu ploname po- 
me susivažiavime Romoje. Taip 
pat akademija leidžia kun. dr.

VYSK. V.PADOLSKIS ATVY
KO Į AMERIKA ŠV. KAZIMIE
RO KOLEGIJOS BEI KATALI
KŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
REIKALAIS IR GRĮŽDAMAS 
DALYVAUS MARIJOS KON
GRESE LIURDE, KUR BUS PER 
PORĄ ŠIMTŲ LIETUVIŲ.

KATALIKU MOKSLO AKADE
MIJA

MARIJOS KONGRESAS,
kurį organizuoja tarptautinė 

Marijos akademija. Bus specia
liai prisiminta Tylos Bažnyčia 
ir bus už ją meldžiamasi. Tuo 
metu dalyvauja įvairių paverg
tų tautų misijos. Lietuvių iš Ro
mos.- Prancūzijos, Vokietijos. 
Anglijos suvažiuos per porą 
šimtų (iš Amerikos nuvyksiąs 
prel. Pr. Juras}. Lietuvių kon
grese vysk. Padolskis turės pra
nešimą apie Marijos garbini-

to su sutrumpintais komenta-

pieryje. Jo leidėjas yra prel. L. 
Mendelis.

BALTIMORES ŽINIOS
"Pavaišino" Menšikovą miesto dulkės pastatus greit ap- 

Sužinojus. kad Rusijos am- juodina.
basadorius JAV Menšikovas ge
gužės 23 atvyksta į Baltimorę 
apžiūrėti moderniškiausius uos-

Liet, atletu klubas 
gegužės 24 susiruošė links-

Patersonc paminėta Motinos diena
Paterson, N.J. Dėl įvairių ki

tų kultūrinių parengimų, buvu
sių čia gegužės mėn,. Motinos 
diena paminėta tik gegužės 25 
d. Minėjimas vyko parapijos sa
lėje. Jam surengti, kaip ir kas
met, visas savo jėgas pašven
tė Elena Augulienė. programai 
paruošdama moksleivius atei
tininkus. Jai talkino M. Šaulie
nė ir V. Gružas. Minėsim, i va
dovavo A. Šaulys.

Atidarius scenos uždangą, iš
vydome partizano kapą ir prie 
jos klūpančią su rožančium mo
tiną (Rūgytėj Iš užkulisių sklin
dant partizanų dainai: “Aš ver
kiau parymos”, vaikučių gretos 
klojo ant kapo gėles. Danguolė 
Masionytė padeklamavo įspūdin
gą eilėraštį, o po to ir vėl pasi
girdo “Lietuva brangi”....

Po kun. V. Demikio invoka- 
cijos, svečias iš Brooklyno. Pr. 
Naujokaitis skaitė paskaitą, ku
ri dėl savo aktualumo ir įdomu
mo turėtų būti paskelbta spau
doje ištisai. Pabrėžęs motinos 
bendruosius uždavinius, išsky
ręs istorinę liet, motiną, kuri ant 
savo kelių išugdė naujus žmo
nės. su ginklu prikėlusius Lie
tuvą. jis apsistojo prie didžių
jų motinos pareigų, kai lietu
vių tauta yra suskaldyta į tris 
Lietuvas: dvi kankinės ant Ne
muno kranto ir Sibire ir trečioji 
— išblaškytoji penkiuose 
laisvuose kantinentuose. Kan
kinių akys nukreiptos į laisvuo-

sius, o šie jau skendi svetimuo
se vandenyse, žalojami ne tik 
svetimosios kalbos, bet ir dva
sios Dievo Apvaizdos mes es
ame pasiųsti i laisvę, kad būtu
me anos žiauriosios tikrovės 
liudininkais ir kovotume už 
tautos išlaisvinimą, šiapus gele
žinėm uždangos esančiai moli
nai yra pareiga ne tik išugdyti 
pilnutini žmogų bet ir išsaugo
ti tautos ateiti. Tai didžiajai mo
tinai mes visi turime ateiti į tal
ką. Po paskaitos 18 mergaičių 
ir berniukų scenoje atliko Įdo
miai parengtą žodžio, deklama
cijų. dainos ir muzikos pynę, 
kuri buvo puikus paskaitos pa
pildymas. Ypač gražiai nuteikė 
Irenos Bražinskaitės solo "Avė 
Maria", palydimas pianu tre
čiosios kartos lietuvaitės Dolo- 
ras Yesolitis.

Sumesta apie 30 dol. aukų* 
Sibire esančiai motinai sušelp
ti.

Tarp svečių buvo ir rašytoja 
Kotryna Grigaitytė - Graudušie- 
nė su dukrele iš Nevvark. N. J.

IŠ VISUR

Darata Zcmaikytt

Gavo melim

KAN. M. VAITKAUS SUKAK
TIS

Kan. Mykolo Vaitkaus kuni- 
gytės auksinio jubilėjaus pro
ga iškilmių tvarka sekmadie
ni. birželio 1 d. Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje, Providence. R. 
I.. yra tokia: 10:15 v. procesija 
iš klebonijos i bažnyčią. 10:30 
v. jubiliato iškilmingos mišios, 
prof. kun. Stasio Ylos pamoks
las. Mišiose preziduoja vysk. V. 
Padolskis. Po mišių kviestiems

Praėjusią savaitę palaidojom 
tris lietuvius: Joną Obelevičių. 
46 m. amž.. Joną Baublį. 47 m. 
amž. ir Antaną Strauką. 65 m. 
ąmž. Jonas Obelevičius buvo 
vedęs ir liko jo liūdinti žmona, 
jo seni tėvai, daug pasidarbavę 
ir bedirbantieji parapijos ir lie
tuviškajame gyvenime, ir dvis 
seserys — abi parapijos choris
tės (viena — Yustienė vargo
nininko žmona). Kiti du — Bau
blys ir Straukas — buvo nevedę 
ir liko tik artimi giminės. Jono 
Baublio liūdėti liko dar ir jo 
mamvtė.

R et i na ne tik mirtia. Daly
viais kultūriniuose parengimuo
se pradėjome taip pat retėti. 
Kai kurie jau neranda reikalo 
ateiti ne tik i Motinos dienos mi
nėjimą. kur susirinko daugumo
je tik vaikai ir pačios motinos, 
bet ir į vaidinimus, literatūros 
vakarus ir netgi į Vasario 16 
d. minėjimą. Taigi, anot to ju
moristo — “Lietuviais esame

Darata Žemeikytė. šiais 
' tais baigianti Battin aukštesnią

ją mokyklą, gavo metinę stipen
diją pasiruošimui mokytojos 
profesijai. Stipendiją paskyrė 
NCJW-Tautinis žydų moterų Eli- 
zabetho skyrius. Skyriaus, sti
pendijų paskirstymo komiteto 
pirmininkė yra Mrs. J. Weis- 
berg. Ji atskirame pobūvy, ku
riame dalyvavo kitos komiteto 
narės ir stipendininkės motina, 
įteikė stipendiją ir pasidžiaugė 
Daratos pažangumu moksle.

D. Žemeikytė su savo motina 
gyvena 125 Clark PI.. Elizabet- 
he. Nuo ateinančių mokslo me
tų studijuos State College. Ne- 
vvarke. Ji rieškiasi veikloje ne 
tik mokykloj, bet ir visuomeni
niam gyvenime: dalyvauja šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos chore, yra sodalietė. priklau
so Advanced Glee Klubui ir sa
vanore talkina slaugėm Elizabe- 
tho General ligoninėj. Be moti
nos. pas kurią gyvena, ji turi dar 
du broliu: kun. Petrą Žemeikį. 
vikaraujantį šv. Mykolo lietu
vių parapijoj Bayonnėj ir Al
fredą. kuris studijuoja teologi
ją Nekalto Prasidėjimo semi
narijoj Darlingtone.

me-

• Šv. Kazimiero lietuvių 
pranciškonų provincija, kaip 
ordino Įstatymai reikalauja, 
kas trys metai turi generali
nę vizitaciją, po kurios se
kančiam trimečiui sudaro
ma nauja vadovybė. Po šį pa
vasari įvykusios vizitacijos į 
naująją provincijos vadovy
bę išrinkti: Tėv. Viktoras Gi
džiūnas. buvęs Brooklyno vie
nuoly no viršininkas. — pro
vinciniu. Provincijos patarė
jais paskirti: Tėv. Benedik
tas Bagdonas. Tėv. Justinas 
Vaškys. Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis. Tėv. Gabrielius Baltru
šaitis. Naujoji vadovybė pir
majam posėdžiui susirinko 
gegužės 27 Kennebunkport. 
Me. Posėdyje bus padaryti 
kiti reikalingi paskirstymai 
bei nustatytos provincijos 
veiklos gaires. Paskutiniuo
sius du terminus provincio- 
lu buvo Tėv. Jurgis Gailiušis.
• Rekolekcijos moterim Putnu

me bus birželio 6. 7 ir 8. Apie 
savo atvykimą pranešama laiš
ku arba telefonu: Putnam — 
VValnut 8-5828. Immaculate Con- 
ception Convent. R.F.D. 2. Put
nam. Conn.

• Kas galėtų suteikti bio
grafinių žinių ir paskolinti 
fotografijų žuvusių karo me
tu gydytojų: K* žiniaus — 
žinevičiaus. Ė švedo’.- A. 
Krikščiūno. Molio (Sibire), 
stud. Adomo Plepio ir miru
sių gydytojų: Federavičiaus. 
P. Naikaus. L. šimučio, M. 
šimkevičiaus. B Tolevičiaus. 
J. Marcinkaus. J. Aleknos ir P. 
Tikniaus? žinios ir fotografijos 
reikalingos ruošiamam spau
dos leidiniui. Prašoma atsi
liepti šiuo adresu: Dr. B. 
Matulionis. Wallum Lake. 
Rhode Island. U. S. A.

• Argentinos Liet. Bend-

mo formas. Pranešimus turės to įrengimus, lietuviai, latviai. subatvakarį. Nariai turėjo sv^ pietus MetmnyoK
taip pat kun. dr. V. Balčiūnas ir estai, lenkai ir vengrai pasku- p.ro«os Pal>endrauti ir aptarti - sk Vg Padoislus teiks mes gimę norim
marijonu viceeenerolas kun bom suruošė “vaišes” nasiren- ateities Planus pagennti fi- tikintiesiems Sutvirtinimo sak- būf- manjonų \įcegeneroias Kun oom suruose vaisęs . pasiren- ramentą ir palaiminima šv. Sak-
dr. P. Brazys. O kun. dr. J. Vais- ge su plakatais demonstruoti n n - slov?- 
nora apie Marijos kultą Lietu- ir piketuoti. Deja, draugas Men- 
voje kalbės lotyniškai bendra- šikovas reikalą suodė ir ne- Irenos Vitkauskaitės su John 
me kongrese. drįso pasirodyti. Pastangos nu- Albrecht vestuvės įvyko gegu-

Kalbėdamas ėjo veltui, arba tiksliau sakant- žės 25 per 11:30 vai. mišias. Jų
APIE ŠV KAZIMIERO KOLE- nes rugiui buv<> įva- moterystę palaimino kun. A.

rylas kyly?, o tuo pačiu pade- Dranginis. Vėliau lietuvių sve- 
monstruota. kad kraugeriškos tainėj buvo vestuvinė puota. 
Rusijos atstovų Baltimorėj svei
ko proto žmonės nenori.

Vainiku Dienos
apeigos ir programa ligi smul

kmenų paruošta. Dalyvaus or
kestras, kariai, lietuviai vete
ranai. organizacijos ir visuo
menė. Legijonininkų kapelio
nas kun. A. Dranginis Holy Re- 
deemer kapinėse 9 vai. laikys 
mišias, giedos šv. Alfonso mo
kyklos vaikai. Visi lietuviai ra
ginami dalyvauti.

Šv. Alfonso

SUDARYTA REPREZENTACI
NĖS MENO PARODOS ORGA-

Vestuvės

GIJĄ ROMOJE,
vyskupas Padolskis minėjo 

du pagrindinius kolegijos rū
pesčius naujus pašaukimus ir 
lėšas ....Dabar studentų kolegi
joje yra 17; atvyksta du iš Bra
zilijos. Kolegijoje studentai tik 
gyvena, o mokytis eina į įvai
rius universitetus. Vieni iš stu
dentų turi stipendijas, kiti gy
vena skolindamies. o skolas pa
sižada atlyginti mokslus baigę. 
Vieno studento išlaikymas ko
legijai atsiena 50 dol. mėnesiui. 
Iš jų paima po 40 dol.. o liku
ti padengia kolegija iš savo ū- 
kio pajamų ar aukų iš šalies.

Jonas Obelinis

ramentu. 5 vai. vyskupo Padol- Birželio tautos kančių minė- 
skio ir jubiliato kan. M. Vait- jimas čia bus birželio 7 d. Lie- 
kaus pagerbimui akademija — tuvių Klubo'salėje. Paskaitą skai 
programa. Išpildys šv Kazimie- tys bolševikų kalėjimuose ka
ro par. choras. Jonui Beinortui lintas kun. Juozas Cekavičius. 

Bus graži, meninė programą. 
Smulkiau — kitam "Darbinin
ke".

vadovaujant. Iš toliau atvyku
sioms dalyvauti šiose iškilmė
se veiks bufetas salėje po baž
nyčia. Jurg. Ežer.

NIZACIJA

LIETUVIŲ DIENA PITTSBURGH, PA.
Jau 33 metai, kaip Pittsburg- 

he. Pa., liepos 4 rengiama Lie
tuvių diena, kuri suburia lietu- 

. vius iš visos plačios apylinkės.
Tos dienos pirmieji sumanyto
jai ir orgainizatoriai, turėjo la
bai kilnius ir gražius tikslus.
Įvairių organizacijų vadai no

rėjo ne tik sukviesti lietuvius, 
kad jie jaukiai ir smagiai pra-

Ateitininkai

Juozas Kvedera

Parapinė, mokyklos

Bayonne. N. J.
Vyčių New Yorko — New

• Inž. Pijus Bielskus su šei
ma iš Argentinos persikėlė A- 
merikon ir apsigy veno Chicago- 
je. Roselando apylinkėje.

gegužės 25 ekskursąvo po "
Washingtohą. Aplankė pran
ciškonų šv. Žemės vienuolyną 
statomą katedrą, svečiavosi pas Jersey apskričio metinis su- 
Lietuvos atstovą Kajecką. Išvy-

su savo žmona atidarė dra- atidarys apskričio pirminin- f"*' 
kas L. Janonis. Delegatus ir t I 
svečius pasveikins vietinės ?

prel. L. Mendelis atlaikys mi
šias, o baigimo aktas įvyks 3 
vai. popiet su atitinkama pro
grama. diplomų įteikimu ir do
vanom už pažangumą bei draus
mę.

ko ir paremti šv. Pranciškaus 
lietuviačių vienuolyną. Tuo bū
du jie norėjo stiprinti tikėjimą, 
skleisti apšviestą, palaikyti lie
tuvybę.

Tos Lietuvių dienos sumany
tojų ir pirmųjų rengėjų jau dau-

gumos nebėra mūsų tarpe, bet 
jų idėjos dar tebėra gyvos. Kaip 
ir seniau, taip ir dabar Lietuvių 
diena yra visų mėgstama ir su- 
trukia labai daug lietuvių iš vi
sų apylinkių.

šiemet atsilankiusieji pama
tys seselių didelius darbus, nes 
jos stato didelius pastatus: sa
lę. kuri tarnaus visokiems rei- 

mieg.'.nuosius kamba
rius. kur miegos apie 50 mergai
čių.

Vėliau bus paskelbta smulkes
nė Lietuvių dienos programa.

Kun J.V. Skripkus

• Bronė Jameikienė, bebai
giant magistrės laipsniu studi
jas Chicagos Meno institute, ga
vo stipendiją ir rugsėjo mėnesi 
išvyksta i Havajų universitetą, 
kur bus kai kuri laiką asistentė 
ię gilins meno studijas.

Hartford. Conn
švč. Trejybės parapijos baž

nyčioje 40 valandų atlaidai pra
sidėjo gegužės 18. Žmonės gau-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo proga New Yorke 
Riverside muzėjaus patalpose 
įvyksiančiai reprezentacinei lie
tuviškojo meno parodai rengti 
PLB seimo organizacinis komi
tetas sudarė šitokią organizaci
ją

1. Reprezentacinės meno pa
rodos rengimo komisiją iš gar
bės pirmininko Adomo Galdiko, 
pirmininko Viktoro Vizgirdos, 
vicepirmininkų Vytauto K. Jo
nyno. Povilo Puzino. sekretorės 
Aleksandros Kašubienės ir na
rių: Vytauto Kašubos. Prano La
pės. Romo Viesulo. Kazimie
ro Žoromskio ir PLB seimo or
ganizacinio komiteto atstovo 
Jono Pakalkos;

2. R.M.P. juri sekciją iš A.
šiai lankėsi. Buvo du pamoks- Galdiko. V. Kašubos. P. Puzi-
lai. Anglų kalba sakė vietinis vi
karas kun. Br. Benesevičius. 
lietuviškai Tėv. Izionardas An- 
d riekus. OFM.

no. R. Viesulo ir V. Vizgirdos:
3. R.M.P. ekspozicijos sekciją 

iš V.K. Jonyno. V. Kašubos ir 
V. Vizgirdos:

šv. Jono draugija birželio 1 
ruošia gegužinę lietuvių parke. 
E. Hartforde. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

LDS susirinkimai vasaros me
tu — birželio, liepos, rugpjūčio

4. R.M.P katalogo sekciją iš 
V.K. Jonyno. A. Kašubienės ir 
R. Viesulo.

5. Informacijų sekcija paves
ta sudaryti A. Kašubienei.’ pasi
kviečiant talkon lietuviškosios 
spaudos atstovus.• K. Runinas Argentinoje ir rugsėjo mėnesiais bus mė- 

važiavimas bus birželio 8 šv. dirba gitaras. Išstatęs jas gitarų nėšio pirmą antradieni vaka- 
kai vadovavo kun. K. Pugevi- Mykolo lietuvių parapijos sa- parodoje, laimėjo pirmąją pro- rais. R.M.P. rengimo komisija dar-
^’us ičj. 15, E. 23rd St. Posėdžiai. iniją. Report. bą jau pradėjo,

prasidės 3 vai. popiet, juos

bužių valymo įmonę — Cres- 
ccnt Laundry.. Reikia tikėtis, 
kad lietuviai savo tautietį biz- kuopos pirmininkas M. ►

Rusgis ir dvasios vadas kun. ►
P. Zemeikis. J

- Dienotvarkėj numatyta ►
išvyka piknikėlis. prieš bai- valdybos pareigūnų rinki- J 

giant mokslo metus, buvo gc- mai kcIių narių įkėlimas J 
gūžės 21. Mokiniai, seselės, ku- j m-jį laipsnį ir rinkimas de- J 
nigai ir daugelis vaikų tėvai legatų į visuotinį vyčių sei- J 
linksmai ore praleido dieną.

ny parems.

mą, kuris įvyks 21-24 d. Phi- ! 
ladelphijoj. po posėdžių seks Į 
vaišės bei. vvtiškas pasilinks- J

fv- L

ruomenės krašto tarybos su
važiavimas bus birželio 1 d. 
Tada bus .išrinkti atstovai į 
pasaulio lietuvių seimą. At
stovų bus išrinkti 6. pasiųs
ti į New Yorką žada tik vie
ną. Tuo atstovu numatomas 
gen. Daukantas.

• Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje išrinko naują val
dybą. Į pirmininkus išrink
ta P. Dargis. vicepirm. J. 
Maceina, sekr. M. Vinikas. 
Briedis. E. Mikužiūtė. Dak
taras kvotėjas dr. S. Biežis. 
ižd. Gugienė. iždo globėjai

• Finis semestri, rengiamas 
Hartfordo studentų visam ry
tinio pakraščio, jaunimui, bus 
gegužės 31. šeštadienį 7:30 v.v. 
švč. Trejybės mokyklos salėje. 
Programoje: vaišės, oktetas, me
ninė dalis, šokiai. Laukiama jau 
nimo ir iš tolimesnių vietovių.

AR JAI TI RI?
Knyga apie šv. Pijt» X ap

žvelgia to mūsų laikų šventoj,' 
popiežiaus gyvenimą, iškelia jo 
apaštal’škąją veiklą, tiuodatv.a 
jo pirmoji enciklikų. siekusi gi
lesnio sūkrikščioninimo. Iš jos 
imamas ir šūkis "Visa atnau
jinti Kristuje".

Kun. Jonas Petrėnas knyga 
parengė su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius iŠ kny.-.. 
gu bei žurnalų. Straipsnių auto
riai yra kun. dr. P. Gaidama
vičius. Tev. V. Gidžiūnas. 
O.F.M.. J. E. vysk. V Brizgys. 
Irena Banaitytė. kun. dr. T. 
Narbutas, dr. A. Maceina, kun. 
dr. K. Olšauskas, kun. dr. K. 
Rėklaitis. M.I.C.. kun. dr. J. 
Vaišnora. M.I.C.. S. Sužiedėlis.

Išleido Ateitis Kainu " -io! 
Užsakymus siųskit šiuo adre u 

ateitis.
916 Willoughby Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y.

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovargis 
kiekvienais metais verčia poilsio ieškančius žmones vykti i 
atostogų kraštą — Maine.

Ir Į pranciškonų vasarvietę daug lietuvių suplaukia pava
saroti. Taigi, ir šiais metais laukiame mūsų mielųjų .prietelių 
•ir visų lietuvių atvykstant prie Atlanto pasimaudyti ir atsi
gaivinti. Kadangi nedaug vietų teturime, prašome iš anksto 
rezervuotis kambarius, rašant šiuo adresu:

BRANCISCAV MONAŠTERY.
Kcnncbunkport. Maine



Prie raudonos spalvos nekimba
Rusų mokslinė ekspedicija, 

grįždama iš Pietų ašigalio, su 25 
laivais, sutojo Nujosios Zelandi
jos sostinėj Wellingtone. Prade
dant mokslininkas ir baigiant 
virėjais, tūkstantinė vyrų pasi
leido po miesto krautuves apsi
pirkti. Didėliais kiekiais pirkosi 
medžiagų, naylono, maudymosi, 
kostiumų, vaistų, kvepalų bei ki
tokių vakariečių prabangos daly
kėlių. Vienas krautuvininkas, 
manydamas padaryti gerą biznį, 
langę išstatė visokio antspalvio 
raudonų marškinių. Jo manymu, 
komunistai raudonus- marški
nius turėję gaudyte išgaudyti. 
Juk tai derinasi su Maskvos lini
ja. Deja, raudonieji nekibo į sa
vąją spalvą. Gudrusis vertelga 
nepardavė nė vienos poros rau
donų marškinių....

Tik pusė naudos
Raštam susegti, kaip žinome, 

gaminamos įvairios sąvaržėlės. 
Jos panašios į segtukus, varto
jamus moterų plaukam prilaiky
ti. tiktai sąvaržėlių abu galai už
lenkti. kad popierių geriau sus
paustų. Londone buvo padaryta 
statistika, kam tos sąvaržėlės 
naudojamos. Pasirodo, iš 100, 
000 suvartojama 48,000 visam 
kitam reikalui: 14.000 sulaužo
ma bekalbant telefonu. 19.000 
ištiesinama kam nors pradurti, 
7000 moterys sunaudoja suseg
ti kojinėm arba įdriskusiai suk
nelei. 5000 nueina dantim pa
krapštyti vietoj šaudukų ir me
dukų ir 3000 vyrai sugadina 
pypkėm iškrapštyti....

Prasta draugija
Vienoje, Austrijoje, gan ele

gantiškas vyrukas buvo atves 
tas į teismą už triukšmavima 
gatvėje. Teisėjas jo paklausė: 
"Kaip galėjo atsitikti, kad tu 
nusigėrei ligi sąmonės neteki
mo"? Vyrukas atsakė: “Pone tei
sėjau. aš buvau pkliuvęs į labai 
prastą draugiją. Sėdėjome trys 
prie vieno konjako butelio, bet 
anie du buvo abstinentai’....

ATSILIEPIMAI APIE PL ŽINYNU
Žinynas iš anksto užsisakiu

siems baigtas siuntinėti balan
džio gale, todėl visi prenume
ratoriai turėtų būt iki šiol jį ga
vę. Kadangi keli egzemplio
riai grįžo adresatų nesuradę, tai 
dar Žinyno negavusieji prašo
mi tuojau atsiliepti, šia pačia 
proga tenka pastebėti, kad kny
gas gavusieji džiaugiasi tiek tu
riniu, tiek labai puikia žinyno 
išvaizda, štai keli būdingesnie- 
ji komentarai:

Stasys Barzdų kas, rašo: “Var
tau. skaitau ir džiaugiuos: tiesa, 
vieniems duota ir dribtelėta, ki
ti yra gavę mažiau ar ir visai ma
ža, bet apskritai gera knyga — 
tiek medžiagos, tiek vardų, tiek 
būtiniausių ir reikalingiausių 
adresų* Tai nepamainomas lie
tuviškojo mūsų gyvenimo šalti
nis. toks reikalingas kiekvie
nam, su šiuo gyvenimu susidu
riančiam. jame dalyvaujančiam 
....Dedu ją šalia kitų kasdien 
ranka pasiekiamų- lietuvišku- sa
vo knygų.

Rapolas Skipitis: “ Kai dėl 
paties žinyno, tai galiu pasaky
ti, kad nepaptastai džiaugiuos 
tiek pirmąjį, riek antrąjį tomą 
gavęs. Tokios informacijos 
mums labai trūko. Tamsta pa
darei labai didelį ir svarbų dar
bą. Toks Žinynas turėtų būti 
leidžiamas, jei ne kasmet, tai 
bent kas treji metai.”

Muzikas J. Brundza: “Girti
na. kad šį kartą leidot užimti 
daugiau vietos anglų kalbai, tai 

-ir čia gimusieji turės progos 
juo pasinaudoti. Žinynu užki- 
šot didelę spragą, nes ligi šiol 
panašių leidinių, rodos, ir ne
buvo.... Leidinys imponuojan
čiai išleistas ir daro malonų įs
pūdį.

Jonas K. Karys: “.... Kiekvie
nas lietuvis tremtyje Jūsų dar
bu galės pasinaudoti: svetimtau
tis ras apie mūsų Tėvynę jam 
patrauklių žinių. Didelis darbas.

daug pastangų; už tai Jums pri
klauso visų lietuvių padėka."

Iš apie šimto gautų įvertini
mo laiškų yra ir kitokių, kurių 
irgi negalima praleist nepaminė
jus. štai vienas ponas iš Brook- 
lyno rašo: “Mane tik Į vieną są
rašą įrašėt, o iš muzikų sąrašo 
išmetėt. todėl ir nuo skolon už
sisakyto žinyno atsisakau....” 
Paprasta korektūros klaida, bet 
geras pretekstas nuo įsipareigo
jimo atsisakyti.

Arba štai kita ponia iš Brook- 
lyno rašo: Žinyną gavau, patik
rinau, kad mano pavardė ir 
adresas teisingai įrašyta, o 
toliau jis man nereikalingas, 
tai grąžinu. Vadinas, dabar aš 
neskolinga....” Tokių “prenume
ratorių” laimei yra nedaug.

Dalis Žinyną skolon užsisa
kiusių iki šiol dar neatsiskaitė. 
Jie prašomi paskubinti. Dar ži
nyno neįsigijusieji gali jį gauti 
pas platintojus už $6.50, arba 
ir tiesiai iš redaktoriaus: Mr. A. 
Simutis, 41 W. 82 Street, New 
York 24. N.Y.

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ

FLORIDOS gūb. L. Collins išrinktas gubernatorių konferencijos 
(Bal Harbour, Fla.) pirmininku, bet vainikai — tai ne Floridos, 
o Honoluiu.

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradiniu inkile savo gimines ir artimuosius 

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

Pasiuskit pem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaubtam

AR JAUNIMAS TOLSTA NUO LIETUVIŠKŲ REIKALŲ?
Gegužes 18 d. 12:30 v. ispanų 

salėje įvyko LB Detroito apylin
kės visuotinis susirinkimas. Bet 
tuo pat metu buvo “Lietuvių 
Balso’ radijo klubo susirinki
mas, ateitininkai sendraugiai 
buvo išvažiavię į jaunimo sto
vyklą, o Detroito Lietuvių Kultū
ros klubas turėjo užplanavęs 
susirinkimą ketvirtai valandai, 
tai susirinkime tedalyvavo apie 
50 žmonių.

Atvykusus susirinkimą pra
džiugino LB valdybos raštiškas 
veiklos pranešimas, nors, jį peri 
skaičius, ir rasta kai kurių ne
tikslumų. Pav„ šeštadieninės 
mokyklos vakarai derėjo dėti 
švietimo skyrium Taip pat ir 
šių metų motinos minėjimas ne
tiko savintis LB valdybai, nes

DETROIT, MICH.

Pavasarinis vakaras Waterburv

minėjimą iki smulkmenų suren
gė Detroito lietuviai studentai, 
LB apmokėjo tik salės išlaidas. 
Rašančiam šias eilutes atrodo, 

kad ir kitose vietose dažnai 
LB nuopelnam priskiriami dar
bai, atlikti kitų organizacijų ar 
asmenų. Tai sukelia žmonėse 
nepasitenkinimą. Reikia tik 
prisiminti giriamąsias kalbas 
šokių šventės metu ar pasekti 
spaudoje - dainų šventės atorū- 
gas ir jausi, kad kažkas netvar
koje. Nenuostabu, kad ir rinki
muose į tarybą ar seimą dalyva
vo šiemet 3000 mažiau negu 
prieš 3 metus.

Grįžtant į Detroitą, reikia pa
sidžiaugti, kad LB 1957 — 58 
metų valdyba (L. Heiningas, D. 
Šeputaitė, E. Jankus, St. Simo- 
liūnas, kun. K. Simanavičius,

šiame krašte, vienas Vokietijo
je, pora jaunais studentais Lie
tuvą palikę ir tik vienas vyres
nio amžiaus, bet ne senas žmo
gus. Taip pat pažymėtina, kad 
5 iš jų Detroitan atvyko pasku
tinių 3 metų laikotarpyje. Nau
joj valdyboj regim buvusį Stu
dentų Atejtininkų S—gos cen
tro valdybos pirmininką, buvu
sį MAS centro valdybos pirmi
ninką, buvusį Detroito studentų 
Santaros pirmininką, tautinių 
šokių grupės šilainės pirminin
ką, sporto darbuotojus ir pan. 
Kai kurie iš jų gal jau net ir per
daug pareigų visur prisiėmę, to
dėl gera būtų, kad ir eiliniai LB 
nariai kuo nuoširdžiau ir daž
niau padėtų valdybai tiek su
manymais, tiek darbu.

Buvo įprasta kalbėti, kad
jaunimas tolsta nuo lietuviš

kų reikalų. Detroito LB apylin
kėj dedas kitaip: per greit vy-Gegužės 18 Nekaltai Pradėto- Daug plojimų susilaukė p. 

sios švč. M. Marijos seserų rėmė- Zdancevičienės vadovaujama 
jai AVaterbury, Conn., suruošė Hartfordo skautų tautinių šokių ir M. Gilvydis) parodė gražios ♦«« organizacijai, kurią taip 
pavasariių lietuvišką vakarą, grupė, sušokusi žiogelius, kepu- 
Programą išpildė iš Putnamo at
vykusios seselių auklėtinės ir 
Hartfordo skautai-skautės. •

J. Orentas, Alf. Juška J. Švoba vestiieji paseno ar sutingo dirb-

S. BECKENSTEIN, Ine,
118-125-136 ORCHARD ST.. eor. Delancey. NYC. GR. 5-4525 '

i. R>->-k-iiM>>in., KiMutm kalUnnu,. rusiškai t^ukiAkai ir ukrainiHiSkai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN. IR SEKMAOlENI A1S: IŠSKYRUS

sESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Atsineškite šj skelbimų. kuns bus ypatingai (.vertintas

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei ? 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. f
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: y

L CIGMAN, INC. |
161 Orchard Street New York X N. Y. į 

Telet GR 5-0160 I
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir -lietuviškai. --j- 

Atdara šiokiadieniais, šeštad, bei sekmad. J

.....-----------------............-------

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

it švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagas parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeih, N. f.
PRIE CITY SAVIN’GS BANK Tel. EL 4-1711

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. NewYork 2, N. Y.
Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

PARO1KLME TUOS, KI RU 
MUS REAUA 

Primename mieliems skai
tytojams. kad kreiptų dėme
sį į šiame laikraštyje deda
mus skelbimus. Skelbdamie- 
si mūsų laikraštyje, jie pri
sideda prie mūsų laikraščio 
išlaikymo; todėl yra verta, 
kad ir į juos būtų atsižvelg
ta. Be to. skelbimai yra ir 
pačių skaitytojų patogumui: 
perskaičius skelbimus, ne
reiks sukti galvos, kur pirk
ti. parduoti ar išnuomoti.

Darbininko leidėjai.

Pirmoje programos daly put- 
namietės pasirodė scenoje su in
triguojančiu keturių paveikslų 
vaizdeliu ‘‘Marija sumaišo kor
tas’’. čia pavaizduojamas vieno 
miestelio paštininko Jono Man- 
drapypkio likimas. Jis po links
mo ir nerūpestingo gyvenimo 
žemėje netikėtai atsiranda prie 
dangaus vartų. Vaizdely pagrin
dines roles atliko L. Butkutė — 
Jonas Mandrapypkis, D. Maci
jauskaitė — Jono angelas sar
gas; G. Pauliukonytė — šv. Pet
ras; L. Vasiliauskaitė — velnias 
ir A. Vištartaitė — Mergelė Ma
rija.

/veiklos. Keletas darbų jos veik- 
rinę ir pabaigai — malūnėlį. lą išskyrė iš anksčiau buvusių 
Buvusi seselių auklėtinė talen- valdybų. Tai didelį būrį žmonių 

tinga baleto šokėja Kristina Raš- sutraukęs montažas “Kenčianti 
čiūtė jautriai ir įtikinančiai iš- tauta” ir poros mirusių vienišų 
pildė Mirštančią gulbę ir Duno- tautiečių palaidojimas. Detro- 

tui teko garbė ir darbas praves
ti LB tarybos ir seimo atstovų 
rinkimas. Pajudintas taip pat 
namų pirkimo klausimas.

Naujon valdybon išrinkti: A. 
Andolis J. Gilvydis, K. Keblys. 
V. Lelis, J. Orentas. E. Plečkaity- 
tė, A. Plepys, J. šoliūnas ir Kž. 
Žalnieraitis. Būdinga, kad iš jų 
net 5 yra gimnazijas baigę jau

Rmtd.

KUR 
GERIAUSIAI 
PRALEISTI 
ATOSTOGAS?

jaus valsą. Visiškai publikos šir
dį paveržė mažutės deklamuoto- 
jos Danutė ir Vitutė Šliogerytės. 
Vakaro programą pravedė ir su 
įsijautimu padeklamavo ištrau
ką iš “Vaidilos Valiūno’ gabi 

’ pranešėja Violeta Mitkutė. j
Visi žinom, kokį nepaprastai 

didelį darbą nuveikia Nekalto 
Prasidėjimo seserys lietuvybės 
išlaikymui. Putnamo sodyba yra 
lietuvybės širdis didžiulėj Ame
rikoj. Ten yra šiluvės Marijos 

; šventovė, ten kasdien meldžia
masi už laisvę tėvynei, ten vyks
ta rekolekcijos, jaunimo stovyk
los, suvažiavimai, susirinkimai.

Seselės rūpinasi ir sielojasi, 
kad lietuviškasis jaunimas iš
augtų stiprus ir nepalaužiamas 
dvasios ir tautos reikaluose. To
dėl džiugu, kad į joms remti pa
rengimus vi* ’om ’ t ip gausiai 
atsilanko j u ;m .

entuziastingai prieš keletą me
tu kūrė. O gal tai tik vieneriy 
metų atostogos? Kaip ten be
būtų, šiais metais LB Detroite 
vadovaus jaunoji karta. Sėkmės 
ir ištvermės darbuose!

P. Natas

• Dail. Vlada Stančikaitė- 
Abraitienė iš Brazilijos, Sao 
Paulo, persikelia gyventi Ame
rikon ir sustoja Clevelande. Ji 
yra vaikų knygų iliustratorė, 
Brazilijoje aktyviai dalyvavo 
lietuvių kultūriniame gyvenime.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(LITHUANIAN WORLD DIRECTORY)

PARUOŠTAS ANICETO SIMUČIO
Tai dldžiau-das informacijų šaltinis apie Lietuva ir lietuv’us 

kr:k< bet kada buvo išlcis'au lietuvių ir anglų kalbomis venoje 
pilnas informacijų apie 

muzika, sov etii okup ici-
knygoje, sis 461 puslapiu veikalas yra 
Lietuva, lietuviu kalba, nieii :, Jiterau'ini. 
ją. <ie portą rija s ir 1.1.

J .mė stn-fšy'i keli tūkstančiai lietuv 
pr.»fesij:j narių, bznieii i. pa: įpijij, klubą,

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JŪS NESATE PATENKINTI

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

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

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

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

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

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

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

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

M ii s u
78 Second Avenue 
NEW YORK 3. N. Y 
ORegon 4-1540
Atidaryta kasdien ir 

sekmnd. 9- 6.
832 N. 7th Street 
Philadelphia 23. Pa. 
VVAImrt 3-1747

11601 Jos Campau Av.
DETROIT 12. MICH. 
TOwnsend 8-0298

121 S. Vermcnt St. . 
LOS ANGELES. CAL. 
OUnkirk 5-6550

m r;
II WrM X2n<l Street

Visiems :..sil ik' s»»ms ir ■

AUDRONĖ, c o Dr. E. Jansonas, 87 East Bay Rd., 
Ostervllle. Cape Cod. Man.

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

\išku. kad gerinusiame Ca[>e Cod Ostervill.’. Mass. 
kuroric.. naujai atidarytoje lietuviškojo viloje

OstrniUr. Cnpe Cod, Mass. 
ila. erdvūs kambariai. 5 vonios, didelis salio- 

ir 
ir

U l:inc’.’ ir 1.1.
St.irnbu.4 iliustruotas angliškas skyrius, luksusinis popieris, 

kieti viršeliai. KAINA $6.50. Tai k ek vieni m lietuviui visuome
nininkui re kalingi kny’ ni. Nepaprastai puiki dovana tiek ketu- 
vinms. tiek l etiivią draugams kitatauči. ni

na* ir Čaižomas kambarys. 2 dcnyleis verandos, kur 
bhig.m orui essnt galima įdomiai praleisti laiką

Puikus 2 akru privatus parkas—pušynas 
šiP.is C’i-aipriHe t y ng i'.eaeh p pltldimis

:ų kultūri.Jnku, laisvųjų

vo tik 5 rnin. keto
Geras Eolu viskam maistas ir aplinkuma

KAINOS MINIMALIOS $40-550 DOL. ASM
V.tikam- iki 10 m puse kainos. Studentams nuolaida.

v v’s«>rn smdjdeklmo priemonėm. LĖKTUVU iki
TRAUKINIU iki W. Fj’m table <••»+»» Hynnnisi. AUTO

prisidėjusiems vienu ar kitu bū
du prie šio vakaro suruošimo, 
kun. kleb. J. Valan' rt>.ii. Nekal
tai Pradėtosios . ? :e ė; .?, ju auk- < 
lėtinėm ir Hartfordo šokėjams 
bei deklamuotojoms rengimo ko- i 
mitetas nuoširdžiai dėkoja.

NELENGVA DUONA
“Babv sitter” unija iškėlė rei

kalą, kad už auklių darbą būtų 
ne tik valandinis atlyginimas,
bet ir “pavojaus priedas”. O jis 7 
reikalingas dėl to. kad auklėm v 
ištinka visokių nelaimių, kurių į 
kaltininkai yra tie švelnūs pa- 5 
darėliai vaikai. Esą per 1957 a- 5 
pie 200 auklių buvo sužeistos, z 
nes jų auklėtiniai ant kėdžių x 
pridėliojo smeigtukų; 14 buvo | 
nušutintos koše; 21 buvo užda
rytos spintose

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ VILNONIŲ, šlIJilNIŲ BEI 
KITOKIŲ

gausite pas

K O E N
III DELANCEY STIJEET, NEW YORK t, JC Y, 

(kampas Esseš Street)
Atdara kasdien; šeštadieniais nuo 1-6 vaL popiet

I.IĖTl'VIšKAl

651 Albany Avenue 
HARTFORD. CONN. 
CHapel 7-5164

Jums malonini patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės



jį *****
■

ŽINIOS
Išplaukė Europon

Tėvų marijonų vadovau
jama ekskursija išplaukė Eu
ropon Queen Mary laivu ge
gužės 21. Išvyko 20 lietuvių, 
kurių tarpe yra ir maspet- 
hietė Marijona Laukaitytė. 
Ekskursantus palydėjo vysk. 
V. Padolskis, prel. J. Balkū
nas, kun. Pr. Bulovas, kan. 
J. B. Kimčius, giminės ir 
draugai. Eksursantai aplan
kys Liurdą, Romą, Briuselio 
pasaulinę parodą ir kitas vie
tas.

» s* I■•J

i

m-, gegužio xo o.. <«.. »»

BOSTON. MASS.

'.1

' 'OLsVti
fe!ir kun. dr. V. Balčiūnas, 

abu iš ‘Romos, lydimi prel. 
Jono Balkūno ir kan. dr. J. 
B. Končiaus gegužės 23 d. 
aplankė pranciškonų vienuo
lyną Brooklyne. Svečiams pa
gerbti buvo suruošti pietūs, 
kuriuose pasikeista sveikini- 

_mų bei linkėjimų kalbomis.
Vysk. V. Padolskis ta proga Liet. Piliečių Klubo 
apžiūrėjo pranciškonų įstai- v metinis piknikas — gegu- 
gas— spaustuvę, redakcijas žinė įvyks šeštadienį, birže- 
ir administracijas. (Plačiau 
žiūr. 5 psl.)

Lituanistikos Institutas 
Fordhame praneša:

Pavėlinus išsiuntinėti pro
gramas, registracija pratęsia
ma iki birželio 10. Registra
cijos reikalais kreiptis į in
stitutą šiuo adresu: POB 566, 
New York 58, N. Y.

Aušros Vartų parapijos
tradicinė metinė vakarienė 

parapijos salėj įvyko gegu
žės 25. Parapiečiai savo gau
siu dalyvavimu įrodė, kad 
jiem parapijos reikalai prie 
širdies. Salė buvo pilnutėlė, 
stalai apkrauti gardžiais lie
tuviškais valgiais, liejosi juo
kas, skambėjo sutartinės dai
nos, pakili nuotaika. Prie 
garbės stalo sėdėjo kleb. kun. 
J. Gurinskas, vikaras kun. 
J. Parancevičius, kun. dr. V. 
Maknys, inž. Tiškus, prof. 
A. Vasys įr tėv. M. Stepaitis, 
O.FM., kuris vadovavo pro
gramai. Garbingieji svečiai 
tarė po nuoširdų žodį. Meni
nę programą išpildė — lietu
viškų dainų padainavo solo

lio 28, 2 v. p. p. Jamaica Po- 
lish National Home, 108-11 
Sutphin BlvcL Gros žinomas 
J. Kujavos orkestras. Įėji
mas 90 et. Klubo valdyba 
kviečia visus dalyvauti.

Maironio šeštadieninė 
mokykla

gegužės 24 išleido paliktą
ją abiturientų laidą. Mokyk
lą baigė 13 auklėtinių. Pla
tesnį aprašymą dėsime kita
me numeryje.

Baisiojo Birželio Minėjimas
Įvyks birželio 15, sekmadienį, 

4 vai. po pietų šv. Patricko ka
tedroje, Manhattane, bus pamal
dos už bolševikų nukankintuo
sius, o 5:30 vai. Town Hali (123 
West 43rd Street, Manhattan) 
— bendras lietuvių latvių ir es
tų susirinkimas. Minėjimui va
dovaus dr. A. Trimakas. Kalbės 
JV Kongreso narys Mrs. Edna 
Kelly. Meninę dalį išpildys so
listas V. Baltrušaitis ir muzi
kai A. Mrozinskas ir J. Žukas.

Apreiškimo parapijos 
bazaras vyksta paskutinę sa

vaitę. Jis veiks ketvirtadienį, 
Agnė šimoliūnienė ir duetų penktadienį, šeštadienį ir baig- 
su Eleonora B>rus-Borusie- sis sekmadienį. Visi kviečiami 
ne. Užbaigiant kleb. kun. J. aplankyti bazarą ir išmėginti 

is padėkojo sve- savo laimę, 
šeimininkėm bei vi-

iV. PETRO lietuvių parapijos Bostone Vili sk. mokiniai lankosi pas gub. Foster Furcolo, kuriam įteikė 
lietuviška dovaną. Mokinius lydėjo Nukryžiuoto Jėzaus seserys: mokyklosvedčja M. Imeldą (d.j ir S. 
SebastUana. ' 1 • ———

Kunigų Vienybe pagerbė vysk Padolskį

lydimas kun. dr. V. Balčiū
no, gegužės 21 d., italų lai
vu Augustus, atvyko į JAV. 
New Yorko — New Jersey 
Kunigų Vienybės provincijos 
valdyba Jo Ekscelencijai su
ruošė iškilmingą priėmimą 
Manhattan viešbutyje gegu
žės 22 d. Priėmime dalyvavo 
31 kunigas. Pietų metu Ku
nigų Vienybės provincijos 
pirmininkas kun. J. Gurins- 
kas pasveikino svečius visų 
susirinkusių ir visos provin
cijos kunigų vardu. Tolimes
nei programai pakvietė vado
vauti prel. J. Balkoną. šil
tais žodžiais pasveikinęs Jį 
E. vysk. V. Padolskį ir jo pa
lydovą kun. dr. Vyt. Balčiū
ną, palinkėjo sėkmės šio vi
zito metu šioje svetingoje že
mėje. Kartu priminė, kad Jo 
Ekscelencija tik atvykęs, tuo
jau pat išlydėjo pirmąją lie
tuvių ekskursiją į Europą, į 
Liurdą.

Po to svečius pasveikino 
Kunigų Vienybės C. V. pir. 
kun. J. Cepukaitis, kun. N. 
Pakalnis, prel. I. Kelmelis, 
prl. Ign. Valančiūnas, Kun.

V. Martinkus perdavė žemai
čių kunigų sveikinimus.

Kun. dr. V. Balčiūnas, pa
dėkojęs už nuoširdų priėmi
mą ir pagerbimą bei sveikini
mus, palinkėjo visiems kon- 
fratrams, o kartu ir jų vado
vaujamiems katalikams dva
sinės vienybės; anot kalbėto
jo, mums reikia ne silkių 
bačkos vienybės, bet darnaus 
orkestro vienybės, kur kiek
vienas, atlikdamas jam pa
vestą uždavinį, sugeba įdėti 
ir savos sielos, savo talento 
dalį į bendrą tobulesnį or
kestro sąskambį.

Jo Ekscelencija vysk. V. 
Padolskis ilgesnėje savo kal
boje nušvietė tikslus ir užda
vinius šv. Kazimiero kolegi
jos bei jos vadovybės Romo
je, o taip pat ir visos lietuvių 
bendruomenės Italijoj.

Brangių svečių priėmimas 
praėjo labai pagarbioj nuo
taikoj ir sutvirtino dvasinius 
ryšius tarp lietuvių kunigų 
ir Romoje esančio lietuviško 
židinio šv. Kazimiero kolegi
jos.

BARASEVIC1US ir SCNUS 
F U N E R A L 11 O M

251 \V. Broadway 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEV1CIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL ANdrevv 8-2590

E

Muzikas Anicetas šlapelis 
iš Long Beach, Calif., ap

lankęs Floridą, buvo atvykęs 
į lytines valstybes, kur ap
lankė prof. Žilevičių, muz. 
Cižauską ir kt. A. šlapelis 
yra baigęs konservatoriją 
Italijoj, vargoninkavęs, ve
dęs chorus bei ruošęs vaidi
nimus daugely lietuvių kolo
nijų Amerikoje, po to turė
jo savo muzikos mokyklą. 
Nežiūrint jo 70 metų am
žiaus, jis judrus, pilnas hu
moro ir apkeliauja tūkstan
čius milių po visą Ameriką.

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ II 
RATAS

(Atkelta iš 7 psl.)
ko registracijos prievolę, kva- 
lifikavęsis iš apygardinų pirme
nybių (jei numatyta) ir tvarkin
gai atlikęs registracijos forma
lumus.

5 Jaunię ir mergaičių gimimo 
datos riba 1940 m. sausio 1 d. 
Jaunučiu — 1943 m. sausio 1 d.

6. Dalyvių skaičius futbolui 
apribojamas iki 4 komandų (2 
iš vid. vakarų sporto apygardos 
po 1 iš Kanados ir rytų apygar
dos). Reikalui esant šioms ko
mandoms išaiškinti turi būti 
pravestos apygardinės pirmeny-

FU N ERAI. H O M E į 
197 VVehster Avenue J 
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius | . 
ir Balsam uoto jaš ' Į— 
Cambridge, Mass. | 
NOTARY PUBLIC |

I
Patarnavimas dieną ir naktį | 

Nauja -moderniška koplyčia šer- | 
menims dykai. Aptarnauja CaVn- į 
bridge ir Bostono kolonijas že- | 
minusiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir į kitus miestus. {
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434 į

Laimėjo prūnijąs
Bostono arkivyskupijos mo- i 

kyklų vadovybė šį pavasari su- j 
rengė mokinių piešinių konkur- į 
są, kuriame dalyvavo ir šv. Pe
tro parapinė mokykla. Praeitą 
savhitę mokyklos vadovybė ga
vo pranešimą, kad premijas už 
savo piešinius laimėjo šie moki
niai: Dovydas Urbonas, Rober
tas Joyce, Kazimieras Mickevi
čius ir Nijolė Vaičaitytė.

Mokyklą užbaigs 49 mokiniai
Šiais metais šv. Petro parapi

nę mokyklą baigs 49 mokiniai. 
Iškilmės ta proga vyks birželio

_ 10. Visi graduantai dalyvaus 
specialiose mišiose 7 v.v. o po 
mišių pobažnytinėje salėje į- 
vyks užbaigimo aktas ir meninė 
dalis.

Susirūpino švara
Bostono miesto švaros komi

sija rengia švaros savaites ir ro
do filmus, skatinančius palaiky
ti švarą, šv. Petro parapijos po
bažnytinėje salėje toks filmas 
bus rodomas gegužės 29, 8 v.v.

Mimsieji
Po gedulingų pamaldų iš šv. 

Petro parapijos bažnyčios pa
laidoti:

Veronika Žitkevičienė (gegu
žės 10) 44 m. Velionė gyveno 
91 Sumner St, Dorchester. Nu
liūdime paliko vyra ir dvi ma
žas mergaites.

Antanas Ančiukaitis (gegužės
13) 72 m. Velonis gyveno Con- 
cord St. Nuliūdime paliko du 
sūnus.
Marijona Kilmonytė (gegužės

14) 74 m. Velionė gyveno 74 
Ash St., Stoughton, Mass. Palai
dota N. Kalvarijos kapinėse.

Romualdas Beržinskas (gegu
žės 16) 65 m. Velionis gyveno 
373 W. 2nd Street. .

Agnietė Kuklienė (gegužės 
19) 65. Velionė gyveno 649 E. 
2nd St Nuliūdime paliko sūnų, 
dvi dukteris ir du broku.

Antanas Pralgauskas (gegu
žės 19) 84 m. Velionis gyveno 
46 Harmandine St.. Dorchester. 
Nuliūdime paliko žmoną. 4 sū-

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskisj
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriuš-Balsamuotojas I
MODERNIŠKA KOPLYČIA Į

423 Metropolitan Avė. |
Brooklyn, N. Y. I

Tel. STagg 2-5043
Mattliew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
FUNĖR AL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y’.

NOTARY PUBLIC

PRANEŠIMAS

9

Komiteto Pirmininkas
Vytautas Vaitiekūnas

Sekretorius

čiams,■ . . . Laimėjimu vakare dr. M. Ražaitis, pastarasis
šiem, kūne pnsulejo pne va- raošia jX.rdavė Ka^ede.

parapijos Maldos Apaštala- čių sveikinimą, Tėv. V. Gi-
vimo draugija sekmadienį, džiūnas, O.F.M.,

zidencijoj. birželio 1 d., 5 vai., Angelų
Dr. Eduardo ir Marijos Karalienės parap. salėje.

Jansonų vila, kurią jie pirko
Cape Code ir pavadino Aud
rone, yra statyta milionie-
riaus Dole (žinomo, kaip

‘pineapple karaliaus” iš Ha-
Pasaulio Liet. Bendruome

nės Seimo Organizacinis Ko- ' 
vajų), šią vilą jis pastatė mitetas, vykdydamas Pašau- . 
kaip vasarvietę savo 
čiams.

naujasis 
pranciškonų provinciolas, 
kun. Aug. Sabas, saležiečių 
vardu, kan. J. B. Končius, 
Balto pirmininkas, kun. Vikt. 
Dabušis, Ateitininkų Federa
cijos Valdybos vardu, kun.

Jungtinis lietuviškų 
parapijų choras 

dalyvaus šv. Patriko ka
tedroje ruošiamose pamaldo
se birželio 15 d. 4 vai. p. p. 
Tam tikslui visi lietuviškų 
parapijų vargonininkai bu
vo susirinkę posėdžio Newar- 
ke, gegužės 26 d., šv. Petro 
ir Povilo parapijos salėje, 

vai. vakare.

sve-

Išnuomojami 
ir virtuvė 215 
Brooklyn, N. 
3-7632

2 kambariai 
Lincoln Avė. 
Y. TeL VI

lio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo laikinąją konstituciją, 
kviečia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą pirmo
sios sesijos š. m. rugpiūčio 
28 dieną 10 vai. rytą New 
York Statler viešbučio patal
pose.

New Yorkas. 1958, 5.15.
(Pas) Prel. Jonas Balkūnas 
Org.

(Pas)

Išnuomojamas
atskiras kambarys netoli par

ko ,Woodhavene, su ar be baldų; 
naudotis bendra virtuve ir vo
nia.

Skambinti vakarais VI 6-1456

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
GEGUŽES 30 DIENĄ. 8 VAL.

SAJEVA’S POKYLIŲ SALEJE 
2O> Knickerboeker Avė. (kampss WiHoaghby Avė.) 

ruošia

KONCERTA-VAKARĄ

Progi-amą atliks Harvest Mcon meniškų šokių laimėtojai, 
pašokdami tango, nimbą ir kt. šokius.

Šokiam gros CLUB TEN orkestras, dainuos J.
Nakutavičius.

Visi svečiai bus Išvaišinti sportininkų |>aruošta va 
kslriene — švedišku stalu.

Įeinant aukojama $2.00
Staliukai užsakomi (nemokamai) EV 2-9790

MASPETHO ŽINIOS
J. E. vysk. Vincentas Pa

dolskis, atvykęs Amerikon 
gegužės 21, apsigyveno lietu
vių klebonijoje Maspethe.

Gegužės 23 parapija mel
dėsi už mirusius parapijos 
steigėjus ir geradarius. Vysk. 
V. Padolskis atlaikė gedulin
gas mišias.

Gegužės 24 vyskupas sutei
kė sutvirtinimo sakramentą 
54 jaunuoliams ir 11 suaugu
siems. Gegužės 25 vaikučiai 
priėmė pirmą komuniją.

Vysk. V. Padolskis išvyko 
į Nekalto Pras. seselių rėmė
jų suvažiavimą, kuris. įvyko 
gegužės 25 Putname. Iš 
Brooklyno važiavo vienas au
tobusas, kiti keliavo savo ma
šinomis. Putname prisimin
ta Šiluvos sukaktis.

Velykų laikas baigiasi
šeštadienį prieš Švč. Tre

jybės šventę, šiemet gegu
žės 31 d. Per šį laiko tarpą, 
nuo pirmojo gavėnios sek
madienio iki švč. Trejybės 
visi katalikai privalo atlikti 
velykinę pareigą: prieiti iš
pažinties ir priimti komuni- 
ją-

Metų ketvirčio pasninkas
šią savaitę išpuola trečia

dienį, penktadienį ir šešta
dienį. Vainikų Dieną (Memo- 
rial Day) Brooklyno vysku
pas tikinčiuosius dispensavo 
nuo pasninko ir susilaikymo 
nuo, mėsos.

Juozas Baužys,
iš Chicagos, praėjusį savait

galį lankėsi New Yorke ir jauni
mo stovyklai paaukojo 100 dol.

3’/4% metams 

(3% reguliaraus ir 1*4% extr 

SKAICIUOIAMA

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

SAVINOS BANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

1.15 Broadwny prie Bedford Avenue 
538 Eastem Parkway prie Nostrand Are

Taipogi dalyvių skaičius bus 
apribotas laukė tenisui pagal 
Fasko nustatytą sistemą, pa- nūs ir 2 dukteris, 
grindų imant apygardinių pir
menybių davinius.

Lengvajai atletikai ir plauky
mui dalyvių skaičius neriboja
mas, tačiau yra nustatytos mi
nimalios normos, kurių neatsie
kę dalyviai žaidynių metu ne
bus kvalifikuojami, nežiūrint ko
kią vietą jie beužimtų.

7. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus, užpildant 
atatinkamus registracijos lap
us ir juos prisiunčiant iki bir
želio 25 d. šiuo adresu: A. V akse
lis. 112-09 95 Avė., Richmond 
HiU 19, N.Y.

Klubams nepriklausą sporti
ninkai registruojasi tiesiai pas 
rengėjus.

8. Registracijos lapai kartu su 
smulkesnėmis informacijomis 
yra siuntinėjami visiems spor
to klubams, žaidynių nuosta
tus galima įsigyti prisiunčiant 
24'c. pašto ženklų. Faslcn

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse.

Rengia pikniką.
Bostono lietuviu skautų tėvų 

komitetas birželio 1 Romuvos 
parke Brocktone rengia pik
niką. Specialūs autobusai į šį 
pikniką iš Bostono išvažiuos 1 
vai. p.p. nuo Liet. Piliečiu Klu
bo. ' ‘ -

Cambridge. Mass.
Genovaitė ir Paulina Mali

nauskaitės išvyko atostogauti į 
Kaliforniją. Pakeliui aplankys ir 
kitas žymesnes vietoves.

Muz. Mamertas Karbauskas, 
Kostas Samalis ir Valerija Jan
kauskaitė gegužės 11 per A. 
Kniežio radijo programa padai
navo keletą gražių dainų.

J. B. S h a 1 i n s
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
81-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
VToodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklyn. N. Y.

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vasarvietė, gražiose 

gamtos apylinkėse, prie Ana- 
dric ežero, Thompson, Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieS- 
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia geras 
meškeriojimo sąlygas.

Enivfis miegamieji; dideli 
laisvaisikiamą kambariai; tele- 
viz.jn., žaidimai. Maudymasis 
vietoje ar motorlaiviais persikė
lus valstybiniame Anadric pa- 
plftdime. Virtuvė vedama pri
tyrusio lietuvio virėjo.

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui $.15.00 savaitei.

J. PAKNYS
Box 126, Thompson, Conn.

Tel. Putnam—Walnut 3-2836

Wi!liam J. I Irake- 
Dragiinas 

LIETUVIS ADVOKATAS

N. J. lUCONIf. APYLINKĖJE KG 
RIS.IESBO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUV&AME ŽODJJE IR RAINOJE.

ffiAVZHuEsi:


