
desne dalį Amerikos, sutinkamas
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Derybos tarp Bulganino- RUSAI SIŪLĖSI SU PREKYBA, GRASINO ATOMAIS IR 14- 
Chruščiovo ir Edeno Londone VYKSTA NUSIVYLĘ, NES AN GLA1 REIKALAUJA PALEISTI 
balandžio 25 baigėsi. Neslep;a- SUIMTUOSIUS 
ma, kad derybų vaisiai menki _ ■
Tesusitarta dėl rublio kurso 
nupiginimo, dėl kultūrinių san
tykių, dėl prekybos nestrate- 
ginėm prekėm. Bet pagrindi
niai klausimai liko neišspręsti

Laikoma., kad derybos buvo raketmėna bombom. Tai rodo, 
naudingos. Jos parodė Sovietų 
atstovam, jog Anglijos jiem 
nepasiseks taip pigiai atskirti 
nuo Amerikos politikos; jog 
bendroje kovoje prieš komu
nizmą Anglijoje yra vieninga 
pozicija ir opozicija; jog žmo
gaus teisių varžymas Sovie
tuose yra pirmiausia kliūtis 
pasitikėti Sovietais.

Maskvos bosai vis labiau 
pasirodo praradę nervus, ima 
atvirai kritikuoti anglus, Ei- 
senhovverį, socialdemokratus 
ir girtas — grasyti atominėm

Dulles nori Nato veikimą išplėsti,
- irlankia titoizmo tarp pavergtųjų

daugiau ūkinių ir politinių.
Vertindamas padėtį, Dulles 

tvirtino, kaip ir anksčiau, kad 
Sovietai šaltajame kare kari
ni frontą esą pralaimėję. Tai 
esą Amerikos ir sąjungininkų 
laimėjimas, nes atsisakymas 
nuo kovos ginklu sumažina ka
ro baimę.

Esą ir Sovietų spaudimas 
rytų Europos valstybėse su
mažėjęs. Kaip Sovietai susigy
veno su faktu, kad yra Tito 
valdoma ir Maskvos nepriklau-

Valst. sekr. J. F. Dulles ba
landžio 23 pareiškė, kad Nato 
veikimas turi būti praplėstas. 
Lig šiol tai buvo tik karinė 
sąjunga. Dabar reikia, kad jis 
apimtų ir ūkinę bei kultūrinę. 
Esą Nato turi prisiderinti prie 
naujos Sovietų taktikos šalta
jame kare. Sovietai dabar 
imasi mažiau karinių ginklų,

DULLES UŽ IMIGRACIJOS
ĮSTATYMO PAKEITIMĄ
Valst. sekr. Dulles kreipėsi ____________________ r_____

į Kongresą, prašydamas pa- soma komunistinė Jugoslavija, 
keisti imigracijos Įstatymą. 
Prašė metinę imigracijos kvo
tą pakelti iš 65,000 iki 219,000. 
Taip pat paskirstymą tauty
bėm paremti ne 1920 tautybių 
statistika Amerikoje, bet 1950 
statistika.

• Italijos prezidentas Gron- 
chi nuvyko į Paryžių. Stengia
si, kad Italija gautų daugiau 
svorio tarptautiniame žaidime.

• Amerika davė 2 miL doL 
Libanonui, kuris smarkiai nu
kentėjo nuo žemės drebėjimo.

• New Yorko priemiesty 
Bronx Carmen Medina, 25 me
tų, pagimdė “ketvertuką”. Du 
iš jų mirė. Prieš metus ji pa
gimdė dvynukus.

• Rusija rengiasi preventy- 
viniam karui atominėm bom
bom — pareiškė Sovietų kari
ninkas lakūnas Ivan Otčinni- 
kovas, pereitą gruodį pabėgęs 
į vakarus. Jis pasiryžo bėgti 
tada, kai buvo jo tėvas išga
bentas į koncentracijos lagerį.

• Prie Lenkijos prijungtose 
žemėse, kurios prieš karą pri
klausė Vokietijai, tebegyvena 
apie 800,000 vokiečių. Seniau 
buvo 9,6 mil. Nuo Vokietijos 
atskirtas žemės plotas yra 
114.550 kv. km.

• Prancūzijos parlamentas 
pašalino 8 poujadistus, radęs 
formaliu trūkumų juos ren
kant. Poujade partija turėjo 
45 atstovus.

• Pasaulio sionistų kongre
sas Jeruzalėje balandžio 26 
turėjo nutraukti posėdžius, nes 
kairysis ir dešinysis sparnai 
nedavė vieni kitiem kalbėti.

• Laikraštininkų suvažiavi
mas New Ydrke pripažino, kad 
televizija nėra konkurentas 
laikraščiam.

• Kipro saloje riaušes da
bar kelia jau turkai. Turkų 
jaunimas padegė devynis grai
kų namus.

taip gali laimėti didesnę nepri
klausomybę ir kitos rytų Eu
ropos valstybės, pirmiausia 
Lenkija ir Čekoslovakija. Nors 
jos savo viduje bus komunis
tinės, bet jos gali būti mažiau 
priklausomos nuo Maskvos.

Tai titoizmo mintys, kurias 
prieš kelias dienas buvo skel
bęs NYT Sulzbergeris.

kad jie pajuto derybose ang
lų vyriausybės kietą laikymą
si, o anglų visuomenės šaltu
mą arba visai 
mą.

Balandžio 23 
prekybos rūmų 
priėmime Chruščiovas ka’bejo 
apie prekybos santykius ir 
grasinamai priminė, kad So
vietai labai greitai galės nu
leisti raketą su vandenilio 
bomba bet kurioje pasaulio 
rietoje. Ir toldos padėties aki
vaizdoje stebėjosi/ kad “jūs 
vis nenorit su mumis prekiau
ti”. Birminghame matė minios 
plakatus, grasinančias kumš
tis. Ir Chruščiovas paskui kal
bėjo : tegul niekas nedrįsta 
pakelti kumštį prieš rusą ...

Tą patį vakarą surengtame 
darbo partijos priėmime dar- 
biečiu vadas H. Gaitskellis ra
gino Sovietų vadus paleisti ka
linamus socialdemokratus. 
Chruščiovas atkirto, kad Ru
sijoje socialdemokratų nėra, o 
kaip jiem einasi kituose kraš
tuose, jis tuo nesirūpina. Ta
čiau nepraleido progos neišva
dinęs socialdemokratų liaudies 
priešais.

O darbiečių pateikto sąrašo 
kalinamu rytu Europos so
cialdemokratų Chruščiovas ne
priėmė. Chruščiove klausyto
jai buvo nustebinti, kai jis eri
nė Stalino prieškarinę politi
ką, kai Eisenhovverio orinę 
nusiginklavimo kontro’ę išva
dino “fantazija”.

nedraugišku-

Birminghame 
surengtame

Esą jis tikėjęsis, kad social
demokratai paskutiniu , laiku 
darėsi draugiškesni. Tokis pri
ėmimas turėjo Įtikinti Chruš
čiovą, kad su liaudies fronto 
atgaivinimu tarp komunistų 
ir socialdemokratų neišdegs.

Parlamento surengtoje ar
batėlėje, kuri truko labai 
trumpai, esą užmiršę net ar
batą paduoti — taip įsikalbė
ję. Darbo partijos atstovas 
A. Blenkinsop klausė Chruš
čiovą: “Ar jūs laikote save 
socialistai?” Tas atsakė:

Taip, bet ar jūs laikote mus 
Blenkensop: 

“Aš laikyčiau, jeigu jūsų par
lamente būtų daugiau disku-

socialistais?”.

Ar matėt tokius garbės skautus?
Iš lietuvių skautų užsienių 

skyriaus praneša:
Sovietų Sąjungos N. Chruš- 

chevą ir N. Bulganiną, kai jie 
lankėsi Indijoje, indų skautų- 
čių sąjunga paskelbė “Garbės 
skautais”. Lietuvos Skautų 
Brolijai griežtai reagavus ir 
tarptautiniam skautų biurui 
pareikalavus pasiaiškinti, ko
dėl tokia nepaprasta garbė bu
vo suteikta asmenim, kurie 
likvidavo skautų judėjimą pa
vergtose tautose ir net šimtais

sijų ir jeigu visi nesakytų ja
me tik “taip”.

Balandžio 24 Sovietų atsto
vybės priėmime buvo sukvies
ta apie 4000. Chruščiovas il
gai kalbėjosi su Edenu, Char- 
lie Chaplinu, raudonuoju deka
nu Johnsonu, taip pat su Ame
rikos atstovu nusiginklavimo 
konferencijoje Stassenu. Stas- 
senas po to pasikalbėjimo pa
reiškė, kad didelio optimizmo 
pasikalbėjimas nepaliko.

Sovietų bosai neslėpė savo 
nusivylimo Londonu.

Gal jam užlieti Bulganinas 
priėmime ėmė garsiai šaukti: 
“Kur mano vodka?”.

JANKINS Tu JONĖS trinktas Ame
rikos laikraščio redaktorių draugi
jos pirmininku.'

nukankino skautininkus už 
skautybės principus bei idėjas, 
Indijos skautų-čių sąjunga at
siuntė ilgą pasiteisinimą. Esą 
“Indijos skautų-čių sąjunga 
neturėjo jokios intencijos, o 
taipogi ir dabar laikyti Sovie
tu Sąjungos pareigūnus “gar
bes skautais”. Įvyko nesusi
pratimas, skautam nesupratus 
vadovybės instrukcijos, užri
tant kaklaraiščius N. Chruš
čiovui ir N. Bu’ganinui, ko ne
buvo visai norėta padaryti”.

Amerika jų 
nekvies

- Prezidentas Eisenhovveris 
balandžio 25 pareiškė, kad 
kviesti Bulganino ir Chruščo- 
vo į Ameriką nesirengia. Tai 
nebūtų naudinga tuo tarpu 
abiem pusėm. O tokio apsi
lankymo Bulganinas ir Chruš
čiovas labai norėjo. Norėjo, 
kad Anglija tarpininkautų 
jiem pakviesti į Ameriką.

Du turi išvažiuoti
Valst. departamentas išsi

kvietė Sovietų atstovą Zaru
biną balandžio 25 ir jam pa
skelbė, kad sovietų vienas at- 
tachė ir vienas sekretorius 
prie Jungt. Tautų yra nepa
geidaujami Amerikoje asme- 
nvs. Tai A. K. Gurianovas ir 
N. Turkinas. Jie dalyvavo 
penkių rusu jūrininkų terori
zavime grįžti į Rusiją ir pra
silenkė su savo pareigom. Vie
nam iš jų nebus duota viza 
sugrįžti į Ameriką, nes jis da
bar išvažiavęs, kitas turės iš
sinešdinti.

AMERIKOJE NEPAGEI
DAUJAMI

Gulganino ir Chruščiovo ap
silankymas Amerikoje nepa
geidaujamas — pareiškė Ame
rikos legijono vadas J. A. 

\ Wagner. — O politika siekian
ti susipratimo su Sovietais, 
bus apsigavimas, kol Sovietuo
se negerbiamos žmogaus tei
sės.

AR PALESTINOJE PALIAU
BOS BUS KAIP KORĖJOJ?

narsiu Matt.

Izraelio žemėje balandžio 24 
vėl buvo nušauti iš pasalų 4 
izraelitai prie Negev, pora šim
tų pėdų nuo Jordanijos sienos. 
Fedajai, Egipto apmokyti par
tizanai, atvyko iš Jordanijos 
ir po nužudymo vėl ten pasi
traukė. ” Izraelio vyriausybė 
aliarmavo gen. sekr. Ham- 
marskjoldą, kuris dabar dera
si Syrijoje.

O dar tik balandžio 18 Ham- 
marskjoldas gavo Izraelio ir 
Egipto pažadus susilaikyti nuo 
ginkluotų susirėmimų!

Izraelis taip pat skundėsi, 
kad Syrija užpuolė Izraelio 
žvejui Genezareto ežere. Žve
jai turėjo palikti net savo 200 
tinklų. Genezareto ežeras, 
kain aiškina Izraelis, yra Iz
raelio žinioje.

AR ŠEKSPYRAS BUVO 
ŠEKSPYRAS?

Calvin Hoffman iš New 
Yorko, kuris jau penkeri me
tai Įrodinėja, kad raštai, ku
rie vra priskiriami Šekspyrui, 
buvę parašyti Christofer Mar- 
lowe, išvvko dabar Į Angliją 
dalyvauti atdarant Th^mas 
Wa’s’n«rham kapą. Wal?ing- 
ham buvo Marlowe globėjas. 
Tikimasi, kad jo kape ga’i bū
ti kokių įrodymų apie Mar- 
lowe.

• Sovietai sumažino auka* 
aukštiesiem pareigūnam algas 
iki 50%.

Ir Leninas įkinky- |į| 
tas prieš Stalinę : |||

Sovietuose propaganda prieš ' 
Staliną tebeina. Pirmu kartu 
Maskvos radijas griebėsi Lėni- ' 
no testamento, kuris buvo su- 
rašytas 1923. Jame Leninas 
įspėjo neprileisti Stalino p'ia 
valdžios, nes jis baisiai trokš
ta valdžios ir yra labai bruta- £ 
lūs. ’

AMERIKOS RAKETOS 
PRIE GALO

Prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos tolimojo skridimo 
raketos taip pat jau yra bai
giamos pagaminti. Tai buvo 
atsakymas į Chruščiovo pa
reiškimą, kad Sovietai jau 
greitai turės raketas, kuriom 
galės nuleisti bombas bet ku
rioje pasaulio vietoje.

• Savo nrnose nuskendo du 
sovietiniai karo laivai — vie
nas kreiseris Juodojoj jūroj, 
antras Baltijos jūroje prie 
Karaliaučiaus. Už tai atleistas 
laivyno viršininkas.

SOVIETAI ALIARMUOJA
Berlyne sovietai aprodė ko

respondentam tuneli, kurio du 
trečdaliai esą sovietų zonoje, 
trečdalis amerikiečiu. Jame 
amerikiečiai turėję įtaisus nu
siklausyti sovietinių telefonų 
pasikalbėjimam. Amerikiečiai 
pavadino visą sovietinį kaltini
mą nesąmonė.

IR HIMLERIS PRIEŠ 
HITLERĮ

Švedijos užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė “baltąją 
knygą”, iš kurios aiškėja, kad 
jau 1943 gestapo šefas Himm- 
leris per Švedija ieškojo būdų 
susitaikinti su Vakarais. Tai 
darė jis už Hitlerio pečių. Tar
pininkavo grafas Bemadotte, 
Švedijos raudonojo kryžiaus 
atstovas.

kataliku 
atsisakė 
priėmime

• Tik 
atstovai 
Londone 
ii- Chruščiovui.

bažnyčios 
dalyvauti 
Bu’ganiui

DEVYNIOLIKA SALIUTO ŠŪVIŲ
KURIE TURI PRABILTI Į VAK ARŲ SĄŽINES

“B & K” (taip anglų spau
da vadina du Maskvos bosus, 
atvykusius Į Londoną) anglai 
pasveikino devyniolika pat
rankos šūvių, šūviai priklau
so prie protokolo, kuriam ang
lai labai jautrūs. Kiekvienas 
tas šūvis turi turėti gilią pras
mę, ir spaudos uždavinys ją 
išaiškinti skaitytojui, šveicarų 
“N. Z. N.” sako, kad

tie devyniolika šūviu, pra
plėšę apsiniaukusi Anglijos 
dangų, praplėšti turėtų ir su
rembėjusias sąžines vakaruose

— kaip tris kartus gaidžio 
sugiedojimas didžiosios kančios 
naktį. Ir paaiškina laikraštis, 
ką tie 19 šūvių turi reikšti.

Pirmas šūvis primena, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasirašiu
si užmirštą Atlanto chartą, ku
rioje yra garantuota visom 
tautom apsisprendimo teisė ir 
visiem žmonėm laisvė nuo bai
mės, nuo persekiojimo.

Antras šūvis skelbia, kad at
vykusio karo laivo “Ordžoni- 
kidze” vardu pagerbiamas se
nos gvardijos komunistas, vie
nas iš pirmųjų aukų Stalino 
suorganiėuoto valymo siutulio, 
kuriame aktyviai dalyvavo 
šiandieninės Sovietų Sąjungos 
didybės.

Trečias šūvis skelbia pasku
tini Chruščiovo draugingą pa
reiškimą, kad anglai paskuti
niame kare 
su Hitleriu 
jungą.

Ketvirtas

buvę sąjung’ninkai 
prieš Sovietų Są-

so- 
sa-

tuvis pagerbia 
cialistų vadus, profesines 
jungas ir laisvuosius darbi
ninkų kovotojus, kurie po il
gametės kovos už sodalin| tei
singumą komunistinių išlais-

vintojų buvo apšaukti išdavi
kais ir deportuoti Į priverčia
mojo darbo lagerius.

Penktas šūvis gerbia rytų 
Europos ūkininkų vadus, kaip 
Bulgarijos Petkovas. Rumuni
jos Maniu, kurie buvo komu
nistų nuteisti; gerbia bažny
čios hierarchus kaip Mind- 
szenty. Stepinac, Beran, Wi- 
szinsky sykiu su milijonais 
krikščionių buvo išduoti orga
nizuotam kovojančių bedievių 
dūkimui.

šeštas šūvis skirtas pagerb
ti laisvajai Lenkijai, kurios 
nepriklausomybę pasiėmė ga
rantuoti Anglija nuo pat ant
rojo karo pabaigos ir savo Įsi
pareigojimo neatliko; primena 
1939 rugsėjyje Lenkijos pada
linimą tarp raudonosios armi
jos ir VVehrmachto. primena 
generolo Bor-Komarovskio su
kilimą,- kuri išdavė Sovietai.

Septintas šūvis pagerbia 
Serbijos laisvės kovotoją gen. 
Michailovičių ir jo partizanus, 
kurie pirmieji. - jokios sveti
mos apgalbos neremiami, sto
jo kovoti prieš vokiečių Įsi
brovėlius tuo metu, kai raudo
nasis agentas Josip Broz — 
dabartinis maršalas Tito — 
nesiėmė ginklo tol. kol Stali
nas su Hitleriu laikė sąjungą; 
primena, kaip tuos patriotus 
pirmuosius savo sąjunginin
kus, Vakarai tylom išdavė nu
žudyti Maskvos ) egzekutoriui 
Titui.

Aštuntas šūvis reiškia gė
dingą atminimą tam karališ
kam priėmimui, kuris buvo 
prieš keletą metų paruoštas

(Nukelta į 2 psL r

BROOKLYNAS NESUVAL
DO PASILEIDUSIŲ 

MERGŲ
Spauda aprašė, kaip Brook- 

lyne iš bažnyčios grįžtančias 
merginas užpuolė 25 mergos, 
apsiginklavusios peiliais ir ge- . 
ležim pamuštais diržais. .Jas 
taip primušusios, kad vieną 
teko gabenti Į ligoninę. Buvo 
primušti ir du detektyvai, ku
rie ten pasimaišė. Penkias pa
sisekė suimti. Esą kai kurios 
bažnvčici net pertraukusios 
specialias mergaitėm pamal
das, kad išvengtų užpuldinėji
mų. . — /

BEDA SU PINIGAIS:
Van Nuys. Calif., žmogelis* 

vardu Jess Leon. ilgai taupė, 
iki galėjo nusipirkti ūkelį. 
Paskui taupė, iki susidėjo 
3000 dol. Juos Įdėjo Į pinigi
nę, piniginę į seną kavinuką, 
kavinuką Į seną krosnelę, ku
ri nevartojama buvo išmesta 
Į garažą. Atsitiko, kad pereitą 
savaitę pasisuko sunkvežimis, 
rinkdamas seną laužą. Leon 
žmona atidavė krosnelę. Tik 
rytojaus dieną žmogelis suži
nojo, kad nėra krosnelės. Vi
sokia priebėga yra policinin
kas. Puolėsi Į jį. Policininkas 
surado, kas sunkvežimiu tą 
diena važiavo. Su juo nuvyko 
Į šiukšlynus, rado krosnelę ir 
pinigui. Tik dabar pinigus 
nunešė Į banką.

NEREIŠKIA...
UŽDARYMAS NIEKO

Uždarius “kominformą” Mas
kvos “Pravda” parašė: “Buvo 
pripažinta, kad istorinė forma 
ryšių tarp komunistinių parti
jų yra atgyvenusi. Bet nė vie
nam komunistui neateis Į gal
vą abejoti, kad reikalingas 
darbo klasėm partijų bendra* 
darbiavimas. Po kominformo 
uždarymo komunistinės parti
jos susiras naujas ryšių ir vei
kimo koordinavimo formas”.



SAVINOS ACCOIJNTS CORDL
INVITED
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,€hraš&evas yra tienas iš &
iHiliTiĮ plepių, kurie su žo- 

; dfetois ne^islraitn Ar sako tei
sybę ar neteisybę — nesvarbu. 
tF&varim, kad žodžiai padary-

jbprieš anglus, Londone už 
ingius. Bet ir ten ir čia kalbė- 
jd1 apie “koegzistenciją”. Lon
done balandžio 19 priėmime 
Anglijos vyriausybei “taikingą 
koegzistenciją” tarp kapitaliz
mo ir komunizmo siūlė net du 
kartu.

telstvo). Tai 1920 pradžioje 
pasikalbėjime su “New Yorko 
Evening Journal’'. Jis ten pa
brėžė Rusijos taikingumą ap
skritai ir Lenkijos, Rumunijos 
atžvilgiu specialiai. Kaip toli
mesnius Sovietų siekimus jis 
mini ten “taikingą sugyveni
mą tarp tautų, darbininkų ir

LATEST 
INTEREST 
RATE

lionėm” (Stalino Išsireiški
mas).

Tikrąjį taikingo sugyveni
mo su kapitalistinėm valsty
bėm tikslą Stalinas pabrėžė 
tokį:

“Mūsų statyba labai daug 
priklausys nuo to, ar mum pa
vyks nudelsti su kapitalisti
niais kraštais karą, kuris yra 
neišvengiamas,- bet kurį gali-

jts skelbia taikingą koegrn- 
tenciją tiktam ' homaflTM] 
prisiėmusiu tautę.

Dėmesio verta, kad šitas pa
sikalbėjimas Rusijoje niekad 
nebuvo skelbiamas, kol pats 
Leninas buvo gyvas. Paskelb
tas tik 1950. Leninas, matyt,

K | BENDRUOMENES JAU NUVEIKUSIOS
SPAUDA

Stalinas iškeik-

>AN OPPORTUNITY
YOU CAN’T AFFORD /

VTO MISS
A COMMON-MNSB APPROACH TO AMERICA** PROSPERITY ’

LIETUVOJE

Why don t you join them? Sign up fot 
U. S Scrics E Savings Bonds on dic Pay- 
roll Savings Plan wherc you work. Or buy 
Bonds rcgularly whcre you bank. Eirhcr

“Chicagos apygarda yra su
rengusi liet, knygų ir spaudos

JLr country. More Ameboms were work- 
ing — eaming more and ou-ning more 
than ever before. It ali addcd up to the 
greatest prosperity this country has cvcr 
knowo, a prosperity that will lašt if cach 
of us takes advantagc of an opportunity 
that is knocking.

Now is your best opportunity to save. 
Right now, whilc your earning power is at 
irs peak, is the best chance you’U cvcr 
have to put something asidc for your fu- 
ture. If you havcn’t bccn able to save up 
to now. it's probably beeause you don't 
have a simpic, systdnatic savings plan — 
one that works automatically. Your Gov
ernment has provided just such a plan. And 
millions of Americans are already cashing 
in on it.

minformas paskelbė, kad Za-

For the big things in your life, be reody 
with U. S. Savings Bonds

ūkininkų visose tautose, ku
rios bunda naujam gyvenimui, 
be išnaudojimo, be stambiųjų 
savininkų, be kapitalistų, be 
tarpininkų". Taigi

aoie "taikingą sugy- 
taro kaoitalizmo ir

AST YEAR was a record one for our way assurcs you that you and your famify 
will be proteeted in tlic future. Your prin
cipai invested in Bonds is safe — not sub- 
ject to market tiuctuations. Your retums 
are sure — Bonds pay a» arerage of 3% 
per ycar, ivhen held to maiurity. Your 
Bonds are liųuid savings—you can aiways 
cash thetn after 2 montlis. should any 
emergency arisc.

It's casy and huniąn to get carricd away 
whcn plcnty is coming in. To spend more 
than you can afford. buy more than you 
can pay for in a reasonable Icngth of rime. 
Būt is it wisc? The smart citizcn today, 
for his own sake and that of his country, 
will spend visely. buy sensibly and save 
rcgularly. For as Trcasury Sccrctary Hum- 
phrcy rcccntly said. "The continucd suc- 
ccss of our cconomy depends not so much 
upon Gmcmmcnt. būt upon the cfforts of 
ail our pcople."

So Ict's all be sure and do our part — 
and preserve our American prosperity for 
ourselvcs arui our childrcn.Incorporated 1840
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' Anot šveicarų dienraščio “N. 
Z. Zeitung”,

„tai populiariausia šiandien 
Sęyjetu vadę reklama — ta 
“taikinga koegzistencija". Kad 
ji būtę patrauklesnė, Chruš
čiovas nurodo, kad tai Lenino 
mokslas.

Leninas “taikingą koegzis
tenciją” padėjęs Į Sovietų už
sienių politikos pagrindus. So
vietai vykdą tą “didžiojo Leni
no palikimą”, kovodami prieš 
vakarų skelbiamą “jėgos poli-

COMPOUNOED SEMI-AMMUALLY JAN. & JULV 
b.-xin» thA flr«t dny of tho no.nth ofi 

dminir tJ>«. fir^f 10 business dnys of Janimiy and 
Jnly. th«- f>rxt 5 bosines* «Jnys« of April :i»<I and
the 3 bosines* 4ny<« of all ofln-r rnontlMi. wl* n loft 
tintil tln* oml of the Infere^t p»*riod.

“TIKĖKITE HIMS". — maldauja 
Bulganinas Landone, — kad mes ne
same žmogžudžiai, kaip tas Stali-

Devintas šūvis skirtas pa
minėti konferencijai Tehera
ne, kur buvo padėti pagrindai 
Mao Tse-tungo raudonajai ka
ralystei ir pradėtas išdavimas 
Chiang Kaišekui: primena, 
kaip slaptu susitarimu Roo- 
seveltas. padovanojo Stalinui 
šiaurinę Mandžuriją ir paruo
šė kelius tolimesnei Sovietų 
invazijai Azijoje.

. Dešimtas šūvis paminėjo 
Jaltos konferenciją, kurioje 
Vokietija buvo padalyta; pa
sveikino birželio 17 sukilimą, 
kurį Vakarai išdavė savo nie
ko neveikimu.

Vienuoliktas šūvis primena 
naują neramumų židinį vidu
riniuose rytuose, kuriuo taip 
domisi Chruščiovas.

Dvyliktas šūvis mini šbvie-' 
tinę propagandą prieš kolonia
lizmą, kuria taip sėkmingai 
kursto Azijos ir Afrikos tau-

Devyniolika saliuto šūvių Londone
(Atkelta iš 1 psl.)

Londone agentui — maršalui, 
kuris šiandien yra demaskuo- 
tas kaip dabartinės Sovietų po
litikos grindėjas.

? NZZ pastebi, kad tokios ko
egzistencijos Leninas niekur ir 
niekad nėra skelbęs. Sovietų 
vadai jį tiesiog klastote klas
toja. Dėl to ir vengia minėti, 
kur ir kada Leninas būtų taip 
kalbėjęs. ~ ' -

. Kas pažįsta' Lenino raštus 
ir autentiškus pareiškimus — 
sako laikraštis —

.žino, kad Leninas tokios ko
egzistencijos tarp komunizmo 
ir- kapitalizmo nėra skelbęs.
> Savo veikaluose ir kalbose 

jis tik vieną vienintelį kartą 
yra užsiminęs apie taikingą 
koegzistenciją (mirnoje soži-

neiaise savo araugų užtenka
mai pribrendusių suprasti jo 
minčiai apie taiką.

Veltui — kartoja dienraščio 
autorius — ieškosi Lenino vei
kaluose tokios koegzistencijos, 
kokia skelbia Chruščiovas. 
Priešingai, Lenino veikaluose 
pilama neaoykanta be galo, be 
krašto prieš buržuaziją, prieš 
socialdemokratiją, prieš kapi
talizmą ir imperializmą.

Lenino mintys sukasi vizijo- 
; se tik aoie galutinę kovą tarp 

kapitalizmo ir komunizmo.

Toje vizijoje nė žodžio, kad 
kova baigtųsi taikinga koegzis
tencija:

“Kovos likimą galutinai nu
lems tai. kad Rusija, Indija. Ki
nija ir kt. milžinišką žemės gv- 
ventojų daugumą sudarys, ši
ta dauguma paskutiniais me
tais bus Įtraukta į išsilaisvini
mo* kovą nepaprastu greitumu 
— taip, kad negali būti nė ma
žiausio abejojimo, kuo baigsis 
šita pasaulio kova, šia prasme 
yra visiškai tikra visuotinė so
cializmo pergalė.”

Mintis 
venimą" 
komunizmo valstybių pirmiau
siai aiškiai buvo iškelta Stalino 

jo apyskaitiniame pranešime 
keturioliktame partijos suva- 

1 žiavime 1925 gruodyje. Ten
Tryliktas, keturioliktas ir 

penkioliktas šūviai primena 
13. 14 ir 15 sovietines “laįs- kalbėjo Stalinas, “kad kapita- 
vas” respublikas. Latviją, Lie
tuvą ir Estiją, kurias sukūrė 
Sovietai, po broliško rytų Eu
ropos pasidalinimo tarp dvie
ju plėšikų — Stalino ir Hitle
rio,

šešioliktas šūvis mini vy
riausiąjį budelį Serovą, kuris 
Anglijos žemėje klausė: “Ar 
aš atrodau kaip Jonas Žiauru
sis.'”, ir kuris tose 13. 14, 15 
respublikose masinėm depor
tacijom padėjo pagrindus 
“laisvei".

Septynioliktas šūvis pager
bia konferencijas be skaičiaus, 
kurios visos baigėsi “niet”.

Aštuonioliktas šūvis pager
bia sovietinio nusiginklavimo 
norą, pastačius jūrose jau 400 
povandeniniu laivų.

Ir devynioliktas šūvis tvirti
na Chruščiovo paskutinį pa
reiškimą. kad kapitalistinis pa
saulis iki pagrindų jau supu
vęs, ir jokia jėga nesulaikys 
pasaulio revoliucijos žygiavi
mo.

listinis pasaulis sugraužtas sa
vo paties vidaus prieštaravimų, 
ji bejėgį darančių, o iš kitos 
pusės mūsų pasaulis, socialis
tinis pasaulis, vis labiau susi
glaudžia. vis stiprėja, ir dėl to 
atsiras toji laikinė jėgų pu
siausvyra. kuri karą prieš mus 
padarytų nebeįmanomą, kuris 
pradėtų Sovietų valstybės ir 
kapitalistinių valstybių taikin
go sugyvenimo laikotarpį’’. 
(Nurodomi Stalino veikalai, to
mas 7. pusi.. 249).

Kad tokis taikingas sugyve
nimas reikalingas, Stalinas 
grindžia taktiniais sumetimais, 
nes reikalinga pertrauka, atsi
kvėpimas,

prasidėjusiai industrializa
cijai, žemės ūkio kolektyviza
cijai, partijos viduje opozicijos 
likvidacijai. Kad Stalinas šau
kiasi Į pagalbą savo mintim 
“Iljičiaus" autoriteto, visai su-

KAS VOKIEČIŲ—VOKIEČIAM
Vokietija pareikalavo, kad 

Amerika, Anglija, Prancūzija 
grąžintų vokiečiam 15,700 na
mų, kurie yra rekvizuoti nuo 
karo pabaigos.

Pereitais metais amerikiečiai 
atleido iš darbo ir perdavė į 
vokiečių ūkį 13,000 vokiečių, 
kurie dirbo amerikiečių tarny
bose. Tebedirba 9(1.000. Juos 
apmokėjo lig šiol iš sumų, ku
rias Vokietija skyrė okupaci
nei kariuomenei išlaikyti. Bet 
dabar tos sumos jau baigėsi.

Sovietinės tvarkos pavyzdi 
pateikė Kauno buv. “Maisto" 
fabriko direktorius Pumputis. 
Girdi, fabrikas gaminąs insuli
ną. kuriam stiklus gaunąs iš 
Leningrado. Tuo tarpu kaimy
nystėje esanti stiklo gamykla 
"Aleksotas" stiklus gamina 
I^ningrado įmonėm. Pumputis 
mušasi už tai i krūtine komu
nistų susirinkime ir šaukia. 
“Koks aš kvailas”.

1
1 i-
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ma nudelsti arba iki to laiko, 
kada Europoje bus pribrendusi 
revoliucija, arba iki to laiko, 
kada bus visiškai pribrendu
sios kolonialinės revoliucijos, 
arba pagaliau iki to momento, 
kada kapitalistai, nepasidaly
dami kolonijom, susikibs vie
nas kitam į plaukus”.

Taigi nors 
tas, bet

Chruščiovas ir Įo draugai 
vykdo Stalino politiką, taikin
gos koegzistencijos" palitiką, 
kuri yra pereinamasis laipsnis 
į Lenino politiką — kovos ir 
komunizmo pergalės politiką.

Stabas suri jo vieną savo aukotoją
Dienos veidai

Jaunas graikas atvyko 1928 
į Maskvos “Lenino tarptautinę chariades, 53 metų, rastas kal- 
mokyklą”, kuri ruošia komu
nizmo “apaštalus”. Jis išmoko 
ir atliko visus bandymus, kaip 
reikia organizuoti terorą ir sub- 
versiją. Po trejų metų Stali
nas, kildamas į valdžią, tą jau
ną graiką paskyrė graikų ko
munistų partijos bosu. Rusijo
je ir už jos sienų nedaug buvo 
tokių Stalinui atsidavusių žmo
nių kaip šis, ‘ kuris vadinosi Ni- 
cholas Zaehariades.

Grįžęs į Graikiją tas Stalino 
apaštalas 1935 susikibo gatvė
je su policininku ir jį mirtinai 
peiliu nudūrė. Kitais metais 
jis pakliuvo Į policijos rankas 
ir buvo nugabentas i kalėiima 
Corfu saloje. Kalėjime būda
mas patyrė, kad Stalinas nasi- 
rašė sutartį su Hitleriu.. Tada 
jis įsakė graiku komunistam 
nesipriešinti italu invazijai 
1940 į Graikija. Kai Graikija 
buvo “ašies” valstvbių užimta. 
Zaehariades vokiečiai išėmė iš 
kalėjimo ir pargabeno į Vokie
tija į Dachau stovyklą. Ten jį 
rado Amerikos kariuomenė ir 
1945 grąžino namo. Grįžęs jis 
vėl perėmė partijai vadovauti 
ir organizavo pagalbą komu
nistam partizanam, kurie buvo 
Makedonijoje. Kai tarp parti
zanų ir graikų kariuomenės 
prasidėjo tikras karas 1947. 
Zaehariades išėjo taip pat i 
kalnus. Jis sugalvojo pagrobti 
iš tėvų tūkstančius vaikų kaip 
įkaitus, kad tėvai bus komunis
tam ištikimi. Kai Amerikos 
remiama graikų kariuomenė 
išvijo komunistus partizanus 
1949. Zaehariades pabėgo į 
Rumuniją. Vykdydamas Stalino 
valią jis įsakė sulikviduoti par
tizanų generolą Markos Vafia- 
des. kaltindamas jį dėl pralai
mėjimo.

Dar vergiškiau Stalinui pa
sitarnavo kovojant su Jugosla
vijos Tito 1948. Per Kominfor- 
mą Zaehariades bėrė kaltini
mus Titui, kad jis kaltas dėl 
graikų partizanų pralaimėji
mo. Titas to neužmiršo. Perei
tais metais, kai Bulganinas ir 
Chruščiovas nuolankiai atsisė
do prie Tito stalo. Titas pasa
kė: “Zaehariades turi eit lau
kan". Bulganinas atsakė: "Ne
sirūpink. laikas viską sutvar
kys”.

Tas laikas Zaehariades buvo 
neilgas. Prieš dvi savaites Ko-

Drauge balandžio 16 ben
druomenės centro valdybos pir
mininkas St. Barzdukas rašo, 
kad valdyba renka žinias, ką 
yra nuveikusios atskirose vie
tose lietuvių bendruomenės. 
Dalini tų darbų vaizdą jis duo
da toki: 

tas “dėl eilės politinių rimtų 
klaidų”, dėl netinkamos politi
kos “liaudies kovoje 1945—50 
metais” ir dėl to nuimamas 
nuo partijos bosų. Jo vietoje 
įkeltas Apostolos Grozos, nie
kam lig tol negirdėtas.

Tai buvo vienas iš paskuti
nių Kominformo likvidavimų, 
prieš sulikviduojant pati Ko- 
minformą.

Pakeitus stabą- Maskvoje, 
pakeistas ir jam kruvinų aukų 
aukotojas Atėnuose. Tai vienas 
iš pirmųjų už Sovietų Sąjun
gos ribų. Lauksim eilės kitiem, 
dar didesniem? 

parodą, lietuvių grafikų paro
dą, apžvalginę A. Varno dai
lės parodą, religinio meno pa
rodą; ji surengė Dainavos an
samblio sukakties minėjimą ir 
Z. Nomeikos religinės muzikos 
koncertą; ji mūsų vargo mo
kyklų reikalu išleido lietuvių 
kalbos gramatiką; ji surengė 
iškilmingus spaudos metų ati
darymo ir baigimo minėjimus; 
ji finansuoja liepos 1 d. įvyk
stančios Dainų šventės rengi
mą. N. rorko apygarda surengė 
lietuvių dailės parodą, valsty
binio Lietuvos teatro 35 metų 
sukakties minėjimą, rengiasi 
Didžiojo Vilniaus Seimo sukak
ties minėjimui. Elizabetho apy
linkė surengė lietuvių liaudies 
meno parodą. Detroito apylin
kė išplėtė Lietuvių Namų įsigi
jimo veiklą, sistemingai orga
nizuoja geriausių mūsų dainos 
vienetų koncertus (jau buvo 
pakviesti Čiurlionio ir Daina
vos ansambliai. Toronto Varpo 
choro koncertas įvyksta šiomis 
dienomis). Clevelando apylin
kė išleido M. Čiurlionio piani
no muzikos plokštelę, suorga- 
nizavo spaudos metų mėnesį, 
surengė du akt. H. Kačinsko 
rečitalius, prisiminė ir pager

bė senuosius lietuvių veikėjus, 
surengė ir finansavo mokykli
nio jaunimo rašinėlio ir dekla
mavimo bei skaitymo varžybas. 
Lindeno apylinkė įsteigė lietu
viškų knygų biblioteką. Ben
druomenė turi savo chorus 
(Rochesteris), teatrus (Chica- 
go. Clevelandas), radijo valan
dėles (Philadelphija). Ben
druomenė įsteigė ir globoja li
tuanistines mokyklas (Detroi
tas), užsidariusias atgaivino 
(Roselandas), prie jų išlaiky
mo ir rėmimo prisideda stam
biomis aukomis (Clevelandas, 
Detroitas, Brighton Parkas, 
Waterburis, Lindenas ir t.t.). 
O kur lietuvių dienų ir šven
čių, minėjimų ir paskaitų ren
gimas? jaunimo organizacijų ir 
sporto klubų rėmimas? Paga
liau centrinė valdyba specia
liai kultūros reikalams įsteigė 
Kultūros Fondą, organizuoja 
kultūros kongresą, jieško ke
lių pasaulio lietuvių bendruo
menių seimui šaukti, telkia lė
šas Lietuvių Studentų Sąjun
gos anglų kalba leidžiamam 
biuleteniui “Lituanus” stipriau 
paremti. Ir vargo bei nelaimės 
ištiktas lietuvis jau susilaukia 
savo bendruomenės reikšmin
gos paramos bei globos (Cleve
landas, St. Louis ir kt.)”.
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Žmogus pirmesnis už valstybę
Popiežius Pijus XII prieš po

rą savaičių vienoje specialioje 
audiencijoje užsiminė apie pri
vačias ir valdines įmones. “Ba
žnyčia, — kalbėjo popiežius,— 
visada rėmė geros valios priva
tines Įmones ir niekada nesi
liovė ir nesiliaus priešintis kai 
kurių valstybių pastangom su
imti Į savo rankas tai, kas val
džiai nepriklauso”. Tais žo
džiais popiežius pasisakė prieš 
toli siekiantį įmonių suvalsty- 
binimą arba vadinamąją socia- 
lizaciją. žodžiu nepaminėjo bol
ševizmo, bet galima buvo su
prasti, kad turėjo galvoje ko
lektyvinį ūkį Sovietų Rusijoje, 
o taip ir kai kurių valstybių 
pastangas kuo daugiau visokių 
įmonių suimti į valstybės kon
trolės rankas. Popiežius pažy
mėjo, kad tokia sistema “var
žo žmogaus laisvę, atima dar
bo džiaugsmą, griauja šeimas, 
žlugdo patriotizmą ir naikina 
religines tradicijas”. Plačiau 
nepasakojo apie tas blogybes, 
bet jas galima lengvai supras
ti .

-o-
Popiežius palietė amžinąją 

problemą, kuri žmonių protus 
vargino ir vargins, kol jie že
mėje begyvens, būtent: kaip 
tvarkyti darbą ir turtą, kad 
visi žmonės būtų aprūpinti, 
patenkinti, neskriaudžiami ir 
laisvi. Jei duosi visišką laisvę 
asmeniui, jis kraus turto dau
giau negu jam reikia, spaus 
kitą žmogų ir jį išnaudos. Jei 
paliksi visišką laisvę valstybei, 
kad ji visa tvarkytų, ji taip 
pat spaus, kaip dabar yra So
vietų Rusijoje, kur vergija pa
sidarė visuotinė. Nereikia ir 
sakyti, kaip Rusijoje ir jos 
užimtuose kraštuose varžoma 
žmogaus laisvė, atimamas dar
bo džiaugsmas, griaujamos 
šeimos, naikinamos religinės 
tradicijos. Žmogus darbu pri
spaudžiamas iki kančios ir
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mirties. Visa tai atėjo dėl to, 
kaip yra įspėjęs popiežius Le
onas XIII dar 1891 m., kad 
pasitikėta “vaidmainingais ža
diniais, kurie baigiasi... per 
vėlyvu apgailestavimu ir me
džiaginiais nuostoliais”. Kiek 
Rusija iš tos socialistinės tvar
kos turi nuostolių, niekas ir 
apskaityti negalėtų. Bet tai 
yra įrodymas, kur veda visuo
tinai suvalstybintas ūkis, prieš 
kurį popiežius Pijus XII ir pa
sisakė. Kodėl valstybė tokiu 
nežmonišku keliu nueina?

-o-
Valstybė yra žmonėm, o ne 

žmonės valstybei. Dar popie
žius Leonas XIII savo encikli
koje “Rerum novarum” rašė: 
“Žmogus yra pirmesnis už val
stybę, todėl jo prigimtis priva
lėjo turėti savo teisę gyvybei 
ir kūnui apsaugoti pirmiau ne
gu atsirado betkokia valstybė”. 
Pastangos užgniaužti betkokia 
privatinę iniciatyvą ir nuosa
vybę eina prieš žmogaus pri
gimtį. Žmogus netenka noro 
dirbti, kai viskas yra ne jo, o 
“bendruomenės”. “Bendras ar
klys visada yra liesas” — sa
ko sena lietuvių patarlė. Vals
tybė neturi imtis to, ką žmo
nės savo laisva valia gali pada
ryti ir dažnai geriau padaro, 
turėdami pasitenkinimo ir 
džiaugsmo. Valstybės pareiga 
tėra žiūrėti, kad nebūtų išnau
dojimo, skriaudos, o daugiau 
teisingumo ir žmoniškumo, bet 
ne jos reikalas kurti savas į- 
mones ten, kur jos gali būti 
privatinės. Toli einąs suvalsty- 
binimas, kurio siekia socializ
mas, daro skriaudą ir patiem 
žmonėm ir pačiai valstybei.

Popiežius XII tai dar kartą 
priminė, pasisakydamas už 
žmogaus laisvę ne tiktai politi
niame gyvenime, bet ir ūki
niame, nes nuo pastarojo pri
klauso žmogaus išsilaikymas 
žemėje.

Rūpinasi Sibiran ištremtais lietuviais
1. Ponia Pirmininke, žinau, 

kad musę tremtiniu Sibire 
klausimas tamstai yra itin prie 
širdies. Šie reikalai aptariami 
ir Vykdom. Taryboje. Ar nega
lėtum tamsta paskelbti šiuo 
reikalu mūsų visuomenei koki 
pareiškimą?

— Tiesa, kad Sibiro lietuvių 
klausimas V. Tarybai rūpi. Jei
gu apie jį daug viešai nerašo
ma ir nekalbama, tai būtų la
bai klaidinga daryt išvada, jog 
Vlikui ir Vykd. Tarybai jis ne
rūpėtų. Tačiau sąlygos verčia 
apie Sibiro lietuvių reikalus 
daug nekalbėti. Man tenka jau 
daugiau kaip 10 metų rinkti 
apie tai medžiagą ir žinias, bet 
ir šiandien nesu tikra, ar ga
liu atvirai pasisakyti. Gal net 
pati KGB neturi tikro ir galu
tinio nusistatymo, kokių meto
dų imtis ateityje. Visa padėtis 
nuolat kinta. Todėl ir Vykd. 
Taryba negali užtikrinti ar 
duoti kokių nors garantijų, jog 
Sibire laikomam vienam ar ki
tam mūsų tautiečiui pasiųstas 
laiškas ar siuntinys tikrai pa
sieks adresatą ir ar su ten iš
tremtaisiais susirašinėjimas 
yra saugus. Tenka turėti gal
voje, kad iš viso negalima pasi
tikėti Sovietų duotaisiais paža
dais bei sudarytomis su jais 
sutartimis.

2. O ką paskiausieji duome
nys rodo?

— Laiškų, kuriu tenka gau
ti nuorašus, analizės, o ypač 
išsamūs pasikalbėjimai su as
menimis, kuriems teko dešim
timis metų po vienu stogu gy

IZRAELIO prezidentas Icikas Ben-Zvi priima kariuomenės parad! Haifoje. Izraelio valstybės šven
tė Smetų nepriklausomybės sukaktį.

Pasikalbėjimas su VT pirm, Deveniene

venti drauge su mūsų tautie
čiais, dar neleidžia padaryti ga
lutinio sprendimo, nes negali
ma rizikuoti žmonių gyvybe, 
kadangi niekad nežinai, kur 
yra politinė Sovietų klasta.

Turime žinoti, kad mūsų 
žmonės, nors ir ištremti, pasi
žymi darbštumu ir realiu gal
vojimu. Vilkdami sunkią vergi
ją, jų daugumas, atlikę baus
me, bet priversti pasilikti Si
biro ištrėmime, ten pradėjo 
kurtis. Sibire erdvės — begali
niai plotai, žemė: kai kur yra 
labai derlinga. Taip daug kas 
ten turi ju pasistatę vargingas 
pirkeles, susitaisę “nuosavus 
daržus”, įsigiję vieną kitą gy
vuliuką — ir tokiu būdu gina
si nuo bado.

Žymi mūsų tautiečių dalis 
dar turi ir toliau atlikti jiems 
skirtąja bausmę.

Daug kur vyrai tebelaikomi 
už spygliuotųjų vielų darbo 
stovyklose. Ten, kur paleidžia
mi, jie įsijungia į kitų mūsų 
tautiečių tarpą. O kadangi į 
Sibirą buvo išsiųsti dešimtimis 
milijonų pačių gabiųjų ir ener
gingųjų įvairių tautų sūnų, sa
vaime suprantama, jog Sibiras, 
kad ir prievarta, tampa ištrem
tųjų ir pažemintųjų lyg ir 
“naująja žeme”, ir kai kuriem 
laisvai gyvenant sąlygos geres
nės ir saugesnės negu krašte.

1941 m. išsiųstieji i darbo 
vergų stovyklas ar prievarta i 
Sibirą ištremtieji

būdavo atgabenami į plyną 
erdvę ar į miškus, kur tik 
staugdavo vilkai. Jie, toli gra
žu ne visi vos-ne-vos įstengda
vo išsilaikyti, turėdami gyven
ti palapinėse, ar, išsikasti “ru
siškas zemliankas”. šiandien 
daug kur prievarta jau kuria
mi miestai, ugdoma pramonė, 
dvgsta fabrikai. Viskas tai dau
giausia daroma drbo vergų ar 
prievarta įkurdintųjų kruvinu 
prakaitu. Tačiau ir bolševikai 
priversti daugiau skaitytis su 
tenykščiais “naujaisiais gyven
tojais”, ypač po darbo vergų 
sukilimų.

Per visą Sovietų šiaurę praė
jo sukilimai,

ju bijomasi ir Rusijos vidu
je. Tie sukilimai priverčiamo
se darbo stovyklose, kur žmo
nės su kastuvais ir basliais lai
mėje. yra “Sibiro stebuklas”. 
Todėl ne vien iš malonės, bet 
daugiausia sukilėlių verčiami 
nūdieniniai Viešpačiui ir daro 
dabar nuolaidas.

Patirta, kad Sibiras mus gir
di ir radijo bangomis — mu
mis pasitiki ir į mūsų santūru
mą, atsąrgumą bei Sovietų pa
žinimą deda daug vilčių.

3. 0 kaip su laiškais ir siun- 
niais: ar nepavojinga juos ten 
siųsti?

— Jeigu kas iš stovyklos pa
rašo i užsienį ir laiškas ateina 
arba artimieji jam ką pasiun

čia, tai čia — natūralus kelias, 
nepaslėptas. Nemaža siuntinių 
gaunama ir iš tėvynės, kiti 
ateina iš Lenkijos, Vokietijos, 
Rumunijos etc. Bet tie siunti
niai yra asmeniniai, vardiniai. 
Tačiau jeigu kokia organizaci
ja staiga pradėtų siųsti į sto
vyklą dešimtimis siuntinių ar 
lietuviams, ar kurios kitos 
tautybės žmonėms, tai tuojau 
prasidėtų tardymas, kodėl tos 
organizacijos siunčia, rasi, ga
vėjas susižino su užsieninėmis 
organizacijomis, kurios nėra 
palankios komunistiniam reži
mui, ar gavėjai gal kuo nors 
nusiskundžia, kad jiems nege
ra ir sunku gyventi, etc.

Todėl organizuotas masinis 
šelpimas šiandien dar nėra ga
limas.

Nors kiti ir sako: vis tiek 
blogiau, kaip į Sibirą, nebus, 
tačiau reikia atsiminti tą fak
tų, jog yra daug kandidatų 
užimti kad ir vargingai ištrem
tojo tautiečio pirkelei ir jo dar
žams, kurie buvo paskutinėmis 
jėgomis apdirbti. Ir tik tam, 
kad būtų pakeistas tokio gavė
jo adresas, bolševikai, nieko 
nesivaržydami, iškels jį kur 
nors toliau, kur nepasiektų nei 
jokie laiškai, nei siuntiniai. Ir 
čia vargu beužteks išsekusios 
sveikatos Sibire iš naujo vėl į- 
sikurti.

Reikia žinoti,
jog kiekvienas susirašinėji

mas iš užsienio Į Sibirą ar iš 
ten siunčiamas Į užsieni yra re
gistruojami.

Ištikrinamas. ir kiekvieno 
siuntinėlio turinys, nes tik pa
tys gavėjai bei . siuntėjai, su
renkant anie i uos bolševikams 
reikalingas žinias. Neveltui 
persiuntimo kontoros turi gau
ti iš bolševikų patvirtinimą 
ar reikalingą leidimą. Tiesa, 
šiandien tokius siuntinius siųs
ti gal net ir skatinama. Ar yra 
koks tikslas komunistams toki 
kontaktą užmegzti ir ij, prirei
kus, panaudoti ateitvje, aš 
nežinau. Tačiau aš viena ži
nau, iog bolševikai visuomet li
gi šiol turėio savo suktų kėslų. 
Ir jie nepalieka neišnaudoię 
visu galimumų savo kėslams 
įvykdyti. Tai turi atsiminti vi
si, ir tai gerai įsidėti į galvą,

O kaip daryti su laiškais?
Šį reikalą gal paaiškins ir 

toks atvejis: štai man iš Ame
rikos rašo, kad jo motina mi
rusi Sibire ir kad jis dabar la
bai gailisi, jog jai neparašęs, 
drauge mesdamas kaltinimą. 

kodėl mes neskatiname palai
kyti susirašinėjimo laiškais — 
vis dėlto toks gautas iš sūnaus 
ar iš kito artimo žmogaus laiš
kas būtų buvusi ten paskutinė
mis jos valandomis didelė pa
guoda. Į šį priekaištą galėčiau 
tiek atsakyti: taip, tokia sena 
motutė paskutinėmis gyveni
mo valandomis būtų buvusi pa
guosta. Bet mums rūpi ypač 
tie, kurie dar gyvens, kurie 
reikalingi ateičiai. Ir kažin ar 
autorius taip būtų parašęs, jei 
jo motina būtų jaunesnė ir ne
mirusi. Tokie atvejai tik pasa
ko, jog nebent mirštantiems 
Sovietuose nėra pavojaus. Ta
čiau visiems kitiems reikia la
bai didelio atsargumo ir rūpes
tingumo.

4. Tai suprantu, kad Jūs 
dirbate, nors ne viskas viešu
mai ir galima skelbti.

— Jei nė vienam laisvėje 
esančiam lietuviui nevalia už
miršti mūsų brolių, turinčių 
atlikti bausmę ar vilkti trem
ties dienas Sibire, tai kaip Vil
kas, tų žmonių įpareigota orga
nizacija, galėtų šiuo reikalu 
nesirūpinti?

V. Taryba yra padariusi žy
gi, kad globa ir pašalou teiki
mas galėtų vykti be rizikos — 

galėtų būti išplėstas ir ana
pus geležinės uždangos. Tada 
susidarytų galimvbių ištirti ir 
mūsų tautiečių, Sibire ir kitose 
šiaurės srityse atsidūrusių, pa
dėtį ir organizuoti jiems pagal
bą. Taigi, šis klausimas ne tik 
šalpos, bet žymia dalimi ir po
litinis klausimas. Todėl jis pri

klauso prie tu Vliko darbu, kur 
dirbama ir... tylima. Lietuviš
koji visuomenė turėtų pasiti
kėti ir žinoti, kad nebūtinai 
tik ten yra didelis darbas, kur 
daug kalbama.

Kreipiuosi i visuomenę pra
šydamas pagalbos.

Neprašau man siusti nei h’š- 
ku originalų, nei pavardžių, 
jei kas to nenori. Bet prašvč’au 
atsiųsti laiškų kopijas ir pridė
ti prie jų savus komentarus— 
nes be to laiškai nedaug ka pa
sako. Tekiausia ar suteikia iš 
savo pusės žinių — būsiu kon
fidenciali. Ir esu įsitikinusi, 
jog tuo būdu bus galima dau
giau pasiekti. Kreiptis galimą 
Vliko prezidiumo adresu (403 
Stanhope Street, Brooklyn 37, 
N. Y. (USA), arba į Vykd. Ta
rybą: (14b) Reutlingen, Gar- 
tenstrase 5, Deutschland.

Vėliau teks pasisakyti apie 
Lietuvoje esančius mūsų tau
tiečius. (E.)

SŪNŪS
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Jei nors valtis būtų išlikusi 

sveika, jis galėtų ją parduoti, 
nes laidotuvės tikriausiai ne
mažai kainuos. Tą jis žinojo, 
nes senasis Sujolfur dažnai 
kartodavo jaunajam, jog vi
suomet reikia stengtis turėti 
tiek, kad miręs būtum tinka
mai palaidotas, nes leisti save 
palaidoti bendruomenės lėšo
mis esanti didžiausia gėda. Bet 
jie galį ramiai mirti, visuomet 
pridurdavo senasis,nes to, ką 
jie gautų pardavę trobelę, valtį. 

Įrankius ir žemės liežuvį, pil
nai pakaktų būti tinkamai pa
laidotiems. Dabar viskas buvo 
sunaikinta, išskyrus tik siaurą 
žemės iškyšulį. Bet ką gi gali
ma būtų už jį gauti? Berniukui 
jis atrodė toks nuošalus, tuš
čias ir bevertis . .. Apie tai, 
kad nebeturint ko valgyti ir 
jam teks mirti badu, jaunasis 
Sujolfur iki šiol visiškai nė ne
pagalvojo. Su didžiausiu malo
numu jis būtų šokęs į jūrą, bet 
tai buvo negalima, nes tada

GUNNAR GUNNARSON

abu, jis ir senasis Sujolfur, 
būtų palaidoti bendruomenės 
lėšomis. O dabar jis jautėsi 
už abu atsakingas ir todėl ne
drįso imtis atsakomybės, jei 
jie būtų negarbingai palaidoti.

Tai buvo pirmoji sunkiausia 
jo gyvenime problema. Nuo 
Įtempto galvojimo ėmė skaudė
ti galvą, ir jis buvo visiškai be- 
nusimenąs.

Staiga jis prisiminė neturįs 
jokios pastogės nakčiai. Lauke 
miegoti buvo dar per šalta, 
tad. ilgai negalvodamas, ber
niukas ėmė traukti iš po snie
go sienojus ir sunešęs sustatė 
juos ties lavonu, įstrižai atrem
damas Į stačią, molinę sieną. 
Paskui, kad viduje būtų šilčiau, 
apdengė ši naują stogą bure ir 
apkasė sniegu. Vienintelė pa
guoda šioje nelaimėje buvo tai, 
kad jis bent keletą dienų, nors 
ir neilgiau kaip savaite, galės 
dar pabūti drage su senuoju 
Sujolfur.

Viską sutvarkęs, berniukas 
atsisėdo savo pašiūrėje šalia 

tėvo lavono. Jis jautėsi nuvar
gęs, alkanas ir buvo jau beuž- 
miegąs, bet mintis, iš kur gau
ti pinigų laidotuvėms, vėl jį 
prablaivė. Staiga jam kilo pui
ki idėja, ją sekė antra, ir nuo
vargio lyg nebūta. Netrukus 
jis jau skubėjo pirklio namų 
kryptimi, visai nekreipdamas 
dėmesio į namus, pro kuriuos 
jam teko praeiti, todėl nepa
stebėjo nedraugišką, mažąjį 
praeivį lydinčių žvilgsnių.

—Tai yra tas beširdis ber
niukas, kuris savo tėvui netu
rėjo nė vienos ašaros, — sakė 
žmonės.

Priėjęs pirklio namus, pasu
ko tiesiai į krautuvę ir tarnybi
niu tonu pranešė pardavėjui 
norįs kalbėti su pirkliu. Parda
vėjas apžiūrėjo jį netikru žvilg
sniu, bet vis dėl to nuėjo ir 
pabeldė į raštinės duris. Netru
kus tarpduryje pasirodė pirk
lys, ir atidžiai apžvelgęs jau
nąjį Sujolfur, pakvietė jį Į vi
dų. Palikęs ant prekystalio ke
purę, jaunasis Sujolfur Įėjo 
raštinėn.

— Na, mano vaike? — krei
pėsi pirklys.

Jaunasis Sujolfur buvo be- 
pametąs drąsą, bet staiga susi
griebė ir suaugusio rimtumu 
prabilo:

— Juk tu žinai, kad mūsų 
prieplauka yra geresnė už ta
vąją.

Jaunojo Sujlofur rimtumas 
kėlė pirkliui juoką, bet jis su
sivaldė ir tokiu pat oficialiu 
tonu atsakė:

— Taip, aš apie tai girdėjau.
— Kiek tu man užmokėtum, 

jei aš šią vasarą leisčiau tavo 
valtims ja naudotis? — tęsė 
Sujolfur.

— Ar negeriau būtų, jei aš 
visai nuo tavęs nupirkčiau tą 
žemės liežuvį? — paklausė pir
klys, vos begalėdamas nuslėpti 
juoką.

— Ne, — atsakė jaunasis 
Sujolfur, — tada aš neturėčiau 
kur dingti.

— Bet tau vienam vistiek 
neleis ten gyventi.

— Per vasarą aš pasistaty
siu trobelę, o iki tol gyvensiu 
pašiūrėje, kurią jau pasistačiau. 
Bet gi aš praradau senąjį Su
jolfur ir valtį, tai šią vasarą 
vistiek negalėsiu žvejoti. Todėl 
aš ir siūlau išnuomoti tau savo 
prieplauką, jei tik tu nori ir 
man už tai užmokėsi. Iš ten jūs 
galėsite kiekvienu metu iš
plaukti. Tik pagalvokit, kiek 
kartų jūs pernai turėjote likti 
namie, tuo tarpu kai mes iš
plaukdavome. Tai priklauso 
nuo to, taip man aiškino sena
sis Supolfur. kad tavo priep
lauka yra blogesnėje vietoje 
negu mūsų.

— Kiek nuomos tu norėsi 
už visą vasarą? — paklausė 

pirklys.
— O tiek, kad už senojo Su

jolfur karstą ir laidotuves ne
reikėtų mokėti bendruomenei.

Pirklys atsistojo ir ištiesė 
jam ranką:

— Sutarta. Aš pasirūpinsiu 
karstu ir visu kuo kitu. Gali 
būti ramus.

Pirklys priėjo prie durų, bet 
jaunasis Sujolfur liko stovėti 
vietoje. Jis dar nebuvo baigęs 
savo reikalo.

— Kada atplauks pirmasis 
laivas, atvežąs tau prekes pa
vasarį? — paklausė jis taip 
pat rimtai ir apgalvotai, kaip 
ir pirma.

— Greičiausiai poryt arba 
dieną vėliau, — atsakė pirk
lys, tyliai galvodamas: “Kam 
gi jam dabar to prireikė?" Ir 
lyg norėdamas Įspėti mįslę, ti
riamai apžvelgė dvylikmetį 
bernioką.

— Ar tau kartais nereikės 
krautuvėje pasiuntinio, kaip 
kad pernai vasarą? — paklau
sė ramiai į ji žiūrėdamas jau
nasis Sujolfur.

— Taip, bet jis turėtų būti 
jau konfirmuotas, — šypsoda
masis atsakė pirklys.

Tačiau šis atsakymas ber
niuko nenustebino, jis atrodo 
jo laukė ir išgirdęs ramiai pa
prašė pirklį išeiti su juo aki
mirkai į lauką, šis, nors ir 
kraipė iš nustebimo galvą, iš

sekė paskui vaiką į jūros pa
kraštį.

Jaunasis Sujolfur tylėdamas 
priėjo didoką akmenį, pasilen
kė ties juo, pasidėjo savo di
deles kumštines pirštines, pa
kėlė nuo žemės akmenį ir vėl 
jį numetė. Tada atsigrįžo į 
pirklį:

— Aš pats mačiau, kaip jis 
keliolika kartų mėgino jį pa
kelti.

Pirklys šypsojosi:
— Na, jei tu toks stiprus, tai 

galėsi ateiti pas mane dirbti, 
nors dar ir nesi konfirmuotas.

— Bet ar aš gausiu tokį pat 
maistą ir atlyginimą kaip ir 
anas pernai? — paklausė jau
nasis Sujolfur.

— Taip, tu tai gausi, —at
sakė pirklys.

— Gerai. Tokiu būdu man 
nereikės būti bendruomenės 
našta. — palengvėjusia širdimi 
atsakė berniukas, nes kai jau 
pats gali pasirūpinti maistu ir 
drabužiais, nebosi reikalingas 
kitų paramos.

Paskui ištiesė pirkliui ranka 
kaip kad jis matydavo senąjį 
Sujolfur darant:

— Sudiev. Tai aš poryt atei
siu!

— Užeik dar valandėlei į 
vidų. — pakvietė jį pirklys, 
darydamas virtuvės duris. Įlei
dęs į vidų jaunąjį Sujolfur. jis 
kreipėsi Į tarnaitę:

— Duok šiam naujam vyru
kui ką nors užvalgyti.

Išgirdęs tai, jaunasis Sujol
fur energingai papurtė galvą.

— Bet tu juk išalkęs. —nu
stebę pirklys.

— Taip, bet tai yra išmalda, 
o aš jos nepriimu, — išdidžiai 
atsakė berniukas, nors malonus 
valgio kvapas dar labiau didino 
jo alkį.

Pirklys staiga pasidarė rim
tas. Jis priėjo prie berniuko ir, 
švelniai paglostęs jo galvą, nu
sivedė Į kambarį, prieš tai duo
damas tarnaitei ženklą, kad ji 
atneštų ko nors valgyti.

— Tu tikriausiai esi matęs, 
kad tavo tėvas, kai pas jį 
i svečius ateidavo kuris nors 
kaimynas, vaišindavo ji degtine 
arba bent kava, tiesa?

— Taip, atsakė Sujolfur.
— Na. matai! Savo svečius 

visuomet reikia pamylėti, olei 
jie nenori priimti tavo vaišių, 
tai su jais nebegalima geruoju 
gyventi. Tai matai, kad turi su 
manim valgyti. Tu mane ap
lankei. ir mes aptarėm svarbius 

reikalus, kurių negalėsime i- 
vykdyti. jei tu nenorėsi pabūti 
mano svečiu.

— Tada aš privalau, — atsi
duso Sujolfur ir. valandėlę pa
mąstęs. prabilo:

— Taip, visuomet reikia 
stengtis kiekvienam atiduoti 

(Nukelta Į 4 psl.)



Iš LIETUVOS Rato LINUS

CINERAMOJE
LAISVES VARPAS

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

31 Bunker Avė.SŪNUS BROCKTON 4, MASS.
(Atkelta iš 3 psl.) Tel. Brockton 8-1159-R.

Norite geros—meniškos fotografij

DIDŽIULI
LIETUVIŲ VAKARĄ

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

A ak* $1.00

Ir sekančią akimirką jaunasis 
Sujolfur kūkčiodamas ilsėjosi 
pirklio glėbyje. (Vertė L T.).

piamo radioaktyvinių dulkių 
arba valgant ir geriant kritulių 
apkrėstą maistą, šis pavojus 
yra daug mažesnis, kaip buvi
mas radioaktyvinėje apylinkė-

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti šiame parengime. Programa bus įvairi ir miela 
kiekvieno lietuvio širdžiai.

Iš septynių pasaulio stebuk
lų yra likęs tik vienas — pi
ramidė: kitų šešių stebuklų 
šiandien jau nėra, juos tik at
kūrė menininkas M. Larrina-

letą pačių pagrindimų priemo
lių, tai galėsite išvengti radio- 
aktyvmio sužalojimo ir net tuo 
atveju, jei būsite buvę tiesiog 
pavojingoje zonoje. ' -

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

je, kad būtų benzino nors pu
sė bako. Pamdami mtevtą, tu
rėsite pasemti dėžę su maistu 
ir vandeniu, drabužių, antklo
džių, krosnelę, radiją, kišeni
nę lemputę, vaistų dėžę ir spe
cialių vaistų ir dietink> maisto 
vaitams ir invalidams, doku
mentus, fotografijas ir pinigų.

Gera apsvarstyti transporto 
priemones, kai jūs pakuosite 
savo dėžes. Jei jums reikės ei-

ti iki autobuso ar traukinio ar 
kitas nelaimės atveju transpor
to priemonės, tai nepadarykite 
savo dėlės per sunkios arba 
labai nepatogios nešti. Svarbu 
atsiminti, kad turite vykdyti 
civilinės ginybos instrukcijas. 
Nepasiruošę galite atsidurti to
kiam lauke, kur kris bomba, 
arba keliauti tą kryptimi, kur 
slinks radioaktyviniai krituliai.

(Bus daugiau)

Jūs galite ruoštis miesto eva
kuacijai, studijuodami jūsų 
miesto arba bendruomenės pla
ną ir, jau planą išbandžius, 
pasiinformuoti civilinės giny
bos būstinėje.

Taip pat jūs galite atlikti ki
tus evakuacijos pasiruošimus. 
Pvz., jei numatėte pasitraukti 
automobiliu, tai žiūrėkit, kad 
jis visada būtu pilnoje tvarko-

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pa n.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotognfiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Matysite linksmą komediją: “IŠNUOMOJAMA VILA”, girdėsite lietuviškų dai
nų, džiaugsitės lietuvišku atžalynu — Šeštadieninės Mokyklos mokiniais, dalyvaujan
čiais vakaro programoje, pasišoksite ir tikrai lietuviškai pasilinksminsite.

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Kelia klasikus. Kovo pra
džioje “Tiesa” įsidėjo platų ra
šinį apie Gabrielę Petkevičaitę, 
o Valstybinė Leidykla išleido J. 
Palionio Brošiūrą apie Joną 
Jablonskį ir J. Būtėno su J. 
Kruopu apie “Kazį Būgą”. J. 
Kazlauskas brošiūras partijos 
dienraštyje įvertino labai pa
lankiai. Prieš porą metų buvo 
leidžiamos brošiūros apie Sta
lino pamokymus kalbotyros 
srityje...

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

louti kratffogiaMtytes sistemą. 
Mažesni ki*la>l■nudeginti 
odą ir lotam žužehti nepadeng
tas kūno dalis.

Taip pat galite labai sunkiai 
radiologinis susirgti ar net mirti nuo įkvė- 

mums žinomas, 
mes žinome

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

Vilniuj trūksta mašininiu 
tepalę. Dėl to “Kojnunaro” 
gamykloje kai kurios staklės 
negalėjo būti vartojamos. leš- 
kantiem naftos bazės vadovai 
pasiūlydavo pavažiuoti į Kau
ną ar į Šiaulius ir parsivežti.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti 
HYacinth 7-5274

mūs, kad atominiai bomborda- 1-8 bėgimuose.
vimai nepalies.Ramiojo vande- Nuo pirmų gyvybės dienų 
nyno bandymai mus įtikino, žemėjevisa, kas tik gyva, yra 

radiacijos natūralinių šaltinių 
įtakoje. Taip vadinami kosmi
niai spinduliai iš dangaus bom
barduoja mūsų žemę be palio
vos. Mes įkvėpiame ir suvalgo
me labai mažus kiekius radio-

Septynių stebuklų cinerama 
pradedama kelione orlaiviu iš 
New Yorko pro Laisvės statu
lą į Pietų Ameriką, kur aplan
koma Iguazo krioklys, Rio de 
J a n e i r o miestas, cuk- 

ir miškai 
į Japoniją, 
Kamakuros

Kaip apsisaugoti
Tolimesnieji šio rašinio sky

riai yra skirti informacijai, ką 
daryti, jei visai netikėtai iš
kristų radioaktyviniai krituliai 
jūsų gyvenamoje vietoje ir jei 
turėtumėt atlikti kokį uždavi
nį tokioje pavojingoje zonoje. 
Ši problema nėra taip beviltiš
ka ir komplikuota. Jei žinosi
me pagrindinius dalykus ir ne
delsdami gfiebsimės atitinka
mų priemonių, galime išgelbė
ti savo gyvybę.

Apsigynimas nuo 
radioaktyvinių kritulių

Nuo radioaktyvinių kritulių 
tikrai galima išsigelbėti. Tai vi
sai nėra komplikuota ir ne
brangiai atsieina. Jei įsigysite 
šias priemones, jos tikrai daug 
padės, išsaugojant gyvybę.

Apsigynimas nuo radioakty
vinių kritulių yra lyg preven- 
tyvinė medicina — žmogaus iš
saugojimas nuo gresiančių ligų. 
Tokiu būdu jei jūs turėsite ke-

Kas tie išpažmusieji kaltes
Kovo 22 “Tiesa” M. Jonai

čio straipsnyje plačiai. rašo 
apie pasidavusius TSRS saugu
mo asmenis, kurie vadovau
jantis amnestija, gavo tarybi
nius pasus ir tapo pilnateisiais 
“sovietų piliečiais”. Tarp pasi
davusių “Tiesa” mini A. Žilį 
iš Smilgelių kaimo, pulk. Ro
mualdą Kačinską - Kačionį, bu
vusius policininkus Vytautą 
Praškevičių, Stasį Brunalą, 
buvusius “plechavičiukus” My
kolą Vitą ir Sigitą Aleksockį. 
Toliau straipsnyje nurodoma, 
kad visi pasitraukusieji į užsie
nį yra taipgi “amnestuojami” 
arba jų “kaltės”, jei sugrįžtų 
“palengvinamos”.

"Salomėja Neris" ar “Nė
ris"? J. Balčikonis “Tarybinio 
Mokytojo Nr. 10 išvedžiojo, 
kad reikia rašyti kaip upės 
vardas. Venclova sutinka, kad 
pradžioje poetė pasirašinėdavo 
Nerim, bet vėliau tik Nėrim. 
Girdi, ji jau Maskvoje pareiš
kė, jog ji pasirašanti be ė su 
tašku, nes norinti, kad būtų 
skirtinga nuo upės pavadini
mo.

tai, kas jam priklauso, niekam 
nelikti skolingam, o visa kita 
pavesti Dievui.

— Taip, tai yra aukso žo
džiai, — pritarė pirklys, išsi
traukdamas nosinę, nes jo šyp
sančiu iš nuostabos veidu rie-

kad tai yra netiesa ir pasenęs 
dalykas!

Ramiojo vandenyno bandy
mai parodė, kad mirtį niau
tieji krituliai, vėjo genami, 
gali pasiekti 200 mylių. Jei 
žmonės gyventų salose 190 my
lių nuo bombos sprogimo cen
tro, tai nuo 5 iki 10 procentų 
gyventojų galėtų žūti, pabuvę 
ilgesnį laiką radioaktyvinių 
kritulių zonoje.

Daugumas Amerikos žmonių 
gyvena miestuose arba netoli 
karinių taikinių, netoliau 200 
mylių vienas nuo kito, šiuos 
taikinius priešui bus labai svar
bu sunaikinti Tokiu būdu kiek
vienas mūsų galime būti pavo
juje, jei priešas bombarduotų 
atomine-vandenilio bamba.

Dėl to kiekvienas žmogus 
turi žinoti, ką reikia daryti, 
kad išliktų gyvas tokios atakos 
metu. — - . >

Radioaktyviniai krituliai yra 
pavojingi žmonėms, gyvuliams, 
pasėliui ir nesupakuotam mais
tui. Priešo ataka gali radioak
tyvumu apkrėsti mūsų namus, 
automobilius, kiemą, gatves, 
laukus, vandens rezervuarus 
taip stipriai, kad jų negalėsime 
naudoti, kol radioaktyvumas 
sumažės. Radioaktyvumo laips
nis priklausys nuo to, kaip il
gai tie kūnai buvo paliesti ra
dioaktyvinių kritulių ir koks 
buvo jų stiprumas.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocydes — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNT32ILT — Uthuanian Radio Hour, M Coi- 
tage SL, Nonrood, Mass. Skyriai: Uthuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave„ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 94*18 ar 
9-1949; Klrldand 7-9533.

• Sidnėjuje, Australijoje, 
lietuviškų namų įsigijimą re
mia įvairios organizacijos. Sa
vo įnašus padarė: Liet Kat. 
Kultūros draugija, rezistenci
jos, buv. oplitinių kalinių ko
mitetas, Liet inžinerių ir ar
chitektų draugija, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijos 
Sidnėjaus skyrius.

aktyvinki medžiagų, visai to 
nežinant Dėl to mūsų kūnas 
ir turi mažus kiekius natūrali
nių radioaktyvinių elementų. 
Mes gauname tam tikrą jų kie
kį, kai mus fotografuoja Rent- 

tflt atominės ar vandenilio bom- geno (X-ray) spinduliais. Mūsų 
laikrodžių skaitmens irgi yra 
kartais radioaktyvūs. Kitais žo
džiais tariant, 
pavojus yra 
Tokiu būdu, jei 
apie gresiantį pavojų, tai gali
me kiek ir padirbėti, kad jo 
išvengtume. Didžiausias radio
aktyvinių kritulių pavojus pri-

Prieš “uoliuosius", kažkas 
nepasirašęs “Tiesoje” skun
džiasi, kad Jono Šimkaus “Per
galės” žurnalas per dažnai pa
šiepia Venclovą, Guzevičių, 
Gricių, Sluckį, Mozūriūną, šir
vį, Korsaką. Reikalaujama su
sitvarkyti, kad “satyra Perga
lėje tarnautų ugdyti literatū
rai, kritikai, literatūros moks
lui, o ne miesčionims juokinti”-

Radiacija buvo ir prieš 
atominę bombą

Svarbu pažinti radiacijos pa
vojų, kurio žmonės tinkamai 
neįvertina. Radioaktyviniai kri
tuliai yra naujas dalykas, o pa
ti radiacija sena, randama ne

Balandžio 9 pradėta rodyti 
trečioji cinerama Septyni pa
saulio stebuklai. Gal ne visi ži
no tų stebuklų kilmę, kuri yra 
gana įdomi. Pirmasis apie juos 
rašė graikų mokslininkas Phi- 
lo iš Bizantijos suminėdamas: 
Olimpo kalną (dievų gyvenamo
ji vieta) Graikijoj, Dianos 
šventyklą Efese, mauzolėjų 
Halikamase, kolosą (milžiniš
ka Apolono statula Rodosos 
uoste), Aleksandrijos švyturį 
ir piramides.

Šį sąrašą 550 m. šv. Grego- 
rijus pataisė išmesdamas Olim
po kalną, piramides ir Dianos 
šventyklą kaip grynai pagoniš
kus paminklus. Gregorijus 
bandė sudaryti krikščionišką 
sąrašą pridedamas: Noės laivą, 
Salemono šventovę ir Heraklo 
teatrą. Priedu Gregorijus su
minėjo septynis amžinuosius, 
Dievo sutvertus, stebuklus: 
okeano bangas, sėklos gyvybę, 
fenikso atgimimą, Etnos ugnia- 
kalnį, Grenoblio šaltinius, sau
lės ir mėnulio ciklus.

20-to amžiaus pradžioje bu
vo pakviestas Benjaminas 
Wheeler nustatyti ir aprašyti 
septynis stebuklus. 1913 m. 
Sdentifk American žurnalas

VYT. MAŽELIS
gy». 422 Menahan Str„ Rid«ewood, Rcooktye, N. V 

Skambinti tek HYacint 7-4577

raus plantacijos 
Iš čia skrenda 
sustojant prie

paskelbė modernišką septynių 
stebuklų sąrašą, suminėdamas: 
telegrafą, orlaivį, automobilį, 
X-spindulius, fonografą, kine
matografą ir cementą. 1937 m. 
buvo pakviesti ekspertai šiuo 
reikalu pasisakyti, kurie 1946

klauso nuo to, ar radioaktyvi- 
nės medžiagos dalelės yra visai 
arti jūsų, ar jos nusėdo tiesiog 
ant jūsų kūno, grabužių.

Didesnio rmStoddyirinių mo- 
įtiekto utveįu jes gali 

suardyti gyvuosiu* , kūno nar-

Tnnsliuoj* iš stiprios radijo stoties 15X0A, 155* kylocydes 
KIEKVIENA SEKMADIENI—-NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

paminklo, aplankant gar- 
ros paminklo, aplankant gar
siausi japonų teatrą Takarazu- 
ką. Indijoj sustojama prie šven
tosios Ganges upės, pamatoma 
šventosios-kątyės, vestuvių pa
pročiai, beždžionių šventykla, 
garsus kobros su mongoose šo
kis ir daug kitų įdomių daly
kų. štai ir Šventoji žemė su 
Sinajaus kalnu, mirties jūra, 
Nazaretu, Kristaus gundymo 
kalnu, Kalvarijos keliu ir Aly
vų sodu.

Antroji septyių stebuklų da
lis prasideda Afrikos kontinen
tu. čia pamatysi įvairiausių 
rijos krioklį, Saharos dykumą, 
žvėrių, Dantės pragarą, Vikto- 
arabų naktis, jų šokius ir spor
tą. Iš Afrikos skrendama į Tur
kiją per Konstantinopoli į Ita
liją, amžinąjį Miestą — Romą. 
Tuo metu kaip tik vyko jubi
liejiniai Marijos metai, kur ma
tyti nepaprastos religinės iš
kilmės, apvainikuojamos po
piežiaus palaiminimu. Čia ten
ka pastebėti, kad šioje cmera- 
moje labai daug parodoma ir 
katalikų tikėjimo. Per Niaga
ra Falls grįžtama į New Yorką, 
sustojant prie Empire State 
Building dangorėžio.

Yra keturios apsigynimo rū
šys nuo radioaktyvinių, kritu
lių. Pirmoji — bus gyventojų 
evakuacija iš tų miestų, kur 
priešas gali mesti vandenilio 
bombą. Antroji — slėptuvė ar
ba atitinkamai visai saugi vie
ta. Trečioji gyventojų jšsikėli- 
mas iš numatomos radiacijos 
zonos. Ketvirtoji — išsilavini
mas kariniu atžvilgiu ir atitin
kamos pratybos.

Evakuacija
Geriausia priemonė žmogui 

išvengti žalos ir mirties tai bū
ti kur nors kitoje vietoje, kai 
priešas gyvenamąją vietą bom
barduoja. Bet čia jau atsiran
da naujų sunkumų, jei priešas 
mestų vandenilio bombą. Jūs 
taip pat turite išvykti už ra
dio aktyviniais krituliais ap
krėstais apylinkės arba, nespė
jus išvykti, labai rimtai gel
bėtis.

Kad išvengtumėt radioakty
vinių kritulių, jūs negalėsite 
patys nuspręsti, kur išvykti ir 
kada palikti miestą. Jūs jau 
žinote, kad radioaktyvinių kri
tulių debesis bus nublokštas 
pavėjui, bet tikriausiai jūs ne
žinote vėjo krypties ir stipru
mo aukštesniuose atmosferos 
sluogsniuose. Pavojaus metu 
civilinės ginybos pareigūnai 
pasistengs painformuoti per 
radiją. Jie turės metereologi- 
nių pranešimų ir galės gana 
tiksliai nustatyti, kur iškris 
gausesni radioaktyviniai kritu
liai. Laiku paskelbus pavojų, 
greičiausia dar bus laiko iš- 
evakuoti miestą, kol priešo 
bombonešiai pasirodys viršum 
miesto. •

Civilinė ginyba duos in
strukcijų per conelrad — civi
linės ginybos radiją — radijo 
aparato skalėje 640 ir 1240. 
Bus pranešama jums/ kur iš
vykti, kada ir kokiomis priemo
nėmis evakuotis.

Karo taikinio miesto arba vi
sos grupės miestelių evakuaci
ja turės laikytis gerai paruoš
to ir išbandyto plano. Tam 
tikras miestų skaičius turės 
tuojau atlikti evakuacinius pra
timus. Iš šių bandymų civilinės 
ginybos pareigūnai pamatys, 
kaip greitai galima judėti, ko
kios kliūtys sulėtina evakuaci

ni. sudarė naują sąrašą, pri
dėdami Los Alamos ir atominę 
bombą. Kiti dar bandė pridė
ti: Taj Mahal, Grand Canyon 
ir Laisvės statulą, tik pamiršo 
New Yorko Empire State dan- 
gorėžį

Po visų bandymų buvo grįž
ta prie senovės septynių ste
buklų, kurie ir rodomi trečioje 
cineramoje. Pirmasis yra pira
midė, kurią prieš penkis tūks
tančius metų pastatė karalius 
Cheopas. Antras yra mauzolė- 
jus, pastatytas Mažosios Azijos 
karaliui Mausolui. Trečias yra 
kolosas, milžiniška saulės die
vo Helijaus statula, pro kurios 
kojas praplaukia laivai. Ket
virtas yra Dzeusas, Olimpo die
vas, kurį sukūrė graikų skulp
torius Phidijas, vogdamas auk
są ir kitas brangenybes. Penk
tas yra Faraono švyturys Alek
sandrijos uoste. Šeštas yra Di
anos šventovė Efese, statyta 
virš šimto metų iš baltojo 
marmuro, išpuošta auksu. Sep
tintas yra Babilonijos sodai su 
Babelio bokštu.

dėjo ašaros.
— Telaimina tave Dievas, 

vaikeli, — tarė jis, glostyda
mas berniuko galvą.

Vaikas, pastebėjęs pirklio su
sijaudinimą, nustebo. Valandė
lę žiūrėjo į jį tylėdamas, o pas
kui prabilo:

— Senasis Sujolfur niekuo
met neverkė, — o po trumpos 
pertraukos pridėjo, — aš nuo 
savo kūdikystės taip pat nie
kados neverkiau, tik išvydęs 
negyvą senąjį Sujolfur vos susi
valdžiau, bet bijodamas, kad 
jam tai gali nepatikti, never
kiau...



Balandžio 15 Nukryžiuotojo kad Dievas šiuo seimu mums mo ganytojom* pastatyti ko- 
Mari- ptySą“

— baigė savo žodį prele
gentas.

Diskusijose
Šiemet jis įvyko Bostone, tik
rai nuoširdžiai ir tėviškai glo
bojant šv. Petro parapijos kle
bonui kiin. Pr. Virmauskiui.

10 v. mišias aukojo prel P. 
Juras, visa širdimi seserų rei
kalams pasiaukojęs ir ilgame
tis šios kongregacijos rėmėjų 
pirmininkas. ~ Pamokslą sakė do
mininkonas tėvas Antonijus 
Jurgelaitis, brolis dviejų šios 
kongregacijos seselių, kurių 
viena slaugo senelius Elmhurs- 
te, kita mokytojauja Brockto
ne.

Pamoksle T. Jurgelaitis at
skleidė seselių darbus, jų gyve
nimo auką. Joms padėti, jas 
remti ir statydinti joms pasta
tus kiekvieno tikinčiojo parei
ga. Rūpindamiesi jų reikalais, 
mes rūpinamės ir savaisiais, 
nes krauname kapitalą pas Die
vą, kur kiekvienas centas, duo
tas Jo garbės padidinimui, bus 
užskaitytas kaip Evangelijos 
našlės skatikas.

Po pamokslų darbščiųjų Bos
tono rėmėjų rūpesčiu buvo pa
ruošti pietūs atvažiavusiems.

POSĖDIS
Įvyko parapijos salėje po 

pietų. Jam vadovauti visiem 
prašant sutiko prel. Pr. Juras, 
pasikviesdamas Į talką B. Mile
rienę, vienuolyno viršininkę 
motiną Anunciatą ir motiną 
Ligoriją, sekretoriauti — K. 
Keblinskienę ir Salhy M. Smith. 
Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Sofija Mantautienė, Antanina 
Sužiedėlienė ir dr. Juozas Pet
ronis.

Prel. Pr. Juras paaiškino sei
mo dalyviams apie šio seimo 
pagrindini tikslą; būtent, So
pulingosios Motinos dieną

pradėtas vajus vienuolyno 
koplyčiai statyti.

Į jį visu nuoširdumu prašo 
Įsitraukti visus rėmėjų skyrius. 
Asmeniškos aukos, testamen
tai, užmezgimas ryšio su tais 
žmonėmis, kurie galėtų, bet
nepaslenka tokiai aukai patys * 
— vis tai keliai šiam darbui, 
kuris prilygsta kilniam apašta
lo darbui.

Klebonas kun. Pr. Virmaus- 
kis ragino prisidėti visus pagal 
savo išgalę dabar tuoj, nieko 
nelaukiant. “Mes senstam, tuoj 
Dievulis pašauks, palikim savo 
darbų paminklą sekančioms 
kartoms”.

savo pagoBMąužtflorins* 
jos užtarimas koplyčios staty
bą nuostabiai pagreitins. Pasi
aukojusieji šiam kilniam dar
bui, pajus Dievo atlyginančios 
malonės veikimą“.

Ilgesnį Žodį tarė kun. J. Vai
nauskas iš Nashua, N. H. Jis 
priminė vis didėjančius jauni
mo nusikaltimus ir reikalą ieš
koti kelių jiems užkirsti. Sese-, 
rys ir yra vienos iš tų, kurios 
švelnumu ir meile laimi jau
nuolių širdis ir atitraukia nuo 
blogio, lenkia į gėrį. Mūsų už
davinys — parūpinti joms mal
dos ir darbo geras sąlygas. Tu
rėdamos, pavyzdžiui, erdvesnę 
koplyčią ir tinkamas patalpas, 
jos galės daryti rekolekcijas, 
suvažiavimus, susikaupimo die
nas. Tuo būdu, palaikydamos 
ryšį su jaunimu, padės jiems 
išsilaikyti gerais, o iš to ryšio 
gal padaugės ir pašaukimai, 
kurių dabar per maža. Kun. 
Vainauskas pažada gegužės 
mėn. parinkti iš Nashua aukų 
ir atsiųsti seselėms.

“Šiandien Gerojo Ganytojo 
šventė, tad pasiryžkima jauni-

siūlė (steigti gildąs su 1,25 
doL metimo mokesčiu; 1 dol. 
eitų seselėms, o 25 c. —- mi
šioms už nares. Priminė Wor- 
chesterio pavyzdį.

Po to sekė pranešimai iš 
skyrių. Iš Bostono pranešė 
kun. J. Žuromskis. Bažnyčioj 
ir koplyčioj surinkta 1128 
doL, šv. Petro parapijos kle
bonas kun. Pr. Virmauskis 
aukojo 1000 dol., p. širka — 
500 dol., J. Kazlauskienė — 
200 dol., kun. J. Žuromskis 
— 125 doL, po 100 doL auko
jo Galvydžiai, Nevietai, Anta-_ 
nina Majauskaitė, Kaupinie- 
nė, Mrs. Villamson (iš Dor- 
chesterio), Leščinskienė; po 
50 dol. — Kasperai, Balukė
ms, Mrs. Anelė Grabol ir so- 
dalicija. Po 25 dol. parapijos 
benas, tėvų mokytojų gildą, 
advokatas Young ir Juzė Piva- 
rūnienė. Viso Bostonas suau
kojo 4690 dol.

Ši stambi parama seserim 
buvo didžiausiu nuoširdumu

suorganizuota kun. J. žuroms- 
kio pariangomir ir uolumu ir 
p* triūsu.

Apskritai, pp. Nevietos ne 
tik atidavė savo abi dukteris 
šiam vienuolynui, bet ir visą 

širdį įdeda seserų rėmi-savo 
mui.

Ii
veiklioji pirmininkė Milerie
nė. Nario mokesčio ir iš įvai
rių parengimų surinkta 650 do
lerių, Anna White — 25 dol. ir 
Zideliai — 5 dol. Worcesterio 
klebonas preL K. Vasys yra pa
skyręs savo asmenišką auką 
1000 dol. ir leido padaryti baž
nyčioje per visas mišias rink
liavą.

Norwoode padaryta rinklia
va bažnyčioje ir seselėms at
siųsta 400 dol. Pamokslus sa
kė kun. A. Kneižys. Klebonas 
kun. F. Nprbutas paaukojo 100 
dol.

Iš Lawrenče pranešė P. Pili- 
pienė. Aukų seselėms skyrius 
surinko 119 dol.

Iš Brightono p. Pakštienės 
(ten lietuviškos parapijos nė
ra) pastangomis “Žuburio” klu
bas davė 100 dol. Brightonas 
žadėjo apmokėti kertini koply-

Worcesterio pranešinėjo

jo Jėzaus Seserys tvarko koplyčiai statyti vajaus korespondencija.

LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJAI PARAŠAI PLAUKIA

čios atananį išklausęs . rėmėjų pirmininko
H LouMtto atvykusi p. Gri- prel. P. Juro ir kongregacijos 

gienė paaukojo 25 dol. Kiek viršininkės motinos Anunciatos 
anksčiaijį^iteė savo auką 200 pranęžįimu, nutarė išvystyti kuo

zaus seserų kongregaciją, kad 
Liurdo apsireiškimo sukaktu
vėms Brocktonebūtų pastaty
ta erdvi koplyčia.

2. Seimelis, didžiai įvertin
damas seselių vienuolių vaid
menį tautos dvasiniame gyve-

šeimininkui ktobonui kuu. Vir- , ™e, jos kelyje į Dievą ir jų 
didelį darbą auklėjant jauną
ją kartą, ragina visus melstis 
raginti per spaudą kelti pašau
kimų reikalą, pašauktuosius 
kreipti į savuosius lietuviškus 
vienuolynus.

3. Seimelio dalyviai dėkoja 
visiems šio suvažiavimo orga
nizatoriams, o ypač rėmėją 
pirmininkui prel. P. Jurui ir 
vyriausiam šeimininkui, dide
liam kongregacijos rėmėjui 
kun. kleb. Pr. Virmauskiui.

Didžiausia padėka " priklauso 
preL Pr. Jurui, kuris tiek įdė
jo širdies ir uždegė geros ^va
lios žmones šiam šventam au
kos ir meilės darbut

mausimi, tėviškai priėmusiam, 
rėmėjai ir seselės dėkoja visu 
nuoširdumu.

Be prelegento kun. J. Vai
nausko dar dalyvavo kun. A. 
Kneižys, kun. P. Šakalys.

REZOLIUCIJOS
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

rėmėjų seimelis, susirinkęs So. 
Bostone 1956 m. balandžio 15 
d., priėmė šias rezoliucijas.

1. Pradėjus vienuolyno kop
lyčios statymo vajų, seimelis.

waterbury; conn.
lietuviai turės progą pasigro
žėti jaunųjų scenos mėgėjų 
darbu, pagyventi komunizmo 
persekiojamųjų tautiečių jaus
mais ir savo atsilankymu pa
remti dideliais lietuvybės dar
bais pasireiškiančias lietuvai
tes vienuoles. Sic.

Vaidinimas iš Lietuvos 
partizanę gyvenimo

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. šv. Juozapo parapijos 
salėje įvyks vakaras, kurio me
tu bus vaidinamas veikalas iš 
partizanų Lietuvoje gyvenimo 
Starkiškių girioje.

Vakaro pelnas skiriamas 
Nek. Pr. Seserų koplyčios Put
liame, Conn., statybos skolai 
sumažinti.

Gerus vaidinimus mėgstan
tieji Waterburio ir apylinkių

Motina Anunciata sveikino 
kongregacijos vardu ir pabrėžė 
svarbiausią seselių šiuo metu 
rūpestį — pasistatydinti koply
čią. Tiesa, šiuo metu sutapo 
keletas tokių statybų ir žmo
nėms nelengva visus paremti, 
bet pasitikėdama Dievo Apvaiz
da ir žmonių gera valia, ji ti
kisi šiam darbui paramos. Mo
tina Anunciata baigė šiais žo
džiais:

Šio seimo rankas sudeda
me savo viltis ir pasitikėjimą,

LIUDVISĖS 
ZINKEVIČIENĖS

mirties 12 matę sukaktį 
minint gedulingos pamal
dos bus gegužės i. d. 7 v. 
ryto šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje Brockton, Mass. 
Prašoma visu giminię ir 
draugę atsilankyti j šias 
pamaldas ir pasimalsfi už 
a. a. Liudvisės sielą.

Nors prabėgo jau dvyli
ka metę, kaip mus aplei
do musę mylima motina ir 
žmona, bot mes niekad 
jos negalime pamiršti. Daž
nai prisimename ją savo 
atsidūsėjimuose ir maldo-

Visus i gedulingas mi
šias kviečia

Velionies vyras 
sūnus Jonas, 
Rožė, Lovose
žentai ir giminės.

Vincas, 
dukterys 
ir Nelio,

— Lietuvię Jaunimo Petici
jos parašų rinkimo akcijon pa
pildomai Įsijungė Cicero. III., 
VVaukegan, III., Kenosha, Wis.. 
ir Racine, Wis. jaunimas. Visi 
vietovių lietuviai prašomi pa
sirašyti Jaunimo Peticiją.

— Chicagoje J. Matulionis 
Vliko pirm., buvo supažindin
tas su Lietuvių Jaunimo Peti
cijos akcija. Jis nuoširdžiai pa
sveikino jaunimą už pasiimtą 
iniciatyvą ir kvietė visus lie
tuvius pasirašyti Jaunimo Pe
ticiją.

—» Los Angeles Lietuvię 
Jaunimo Peticijos parašų rin
kimo akcija jau pradėta. Savo 
parama pažadėjo lietuvių para
pijos klebonas kun. Kučingis.

— Lietuvię Evangelikę dva- 
siškija Chicagoje energingai 
remia Lietuvių Jaunimo Petici
jos akciją. Numatoma visose 
evangelikų parapijose rinkti 
parašus.

— Putnamo vienuolyne gy
venančios lietuvaitės surinko 
virš 200 parašų. Planuojama 
surinkti dar apie tiek parašų.

— Chicagos Lietuvię D-jos 
nariai, dauguma jau seniai gy
vena Amerikoje, savo susirinki
me vieningai pasirašė Lietuvių 
Jaunimo Peticiją. Būtų gera 
jei ii kitos organizacijos tai at
liktų.

— Vladas Adamkavičius, 
Lietuvių Jaunimo Peticijos 
Centrinio Komiteto pirm., da
vė platų pranešimą per Sophie 
Barčus radiją Chicagoje. Jo 
kalba yra Įrašyta į juostą ir 
norima ją pasiųsti pertranslia- 
vimui į kitų vietovių lietuviš
kąsias radijo programas.

— Chicagop galima pasira
šyt’ lietuvių verslavietėse: Ter
ra knygyne. Lietuvių Prekybos 
Namuose, J. Karvelio prekybo
je, Margutyje, Televizijos krau-

tuvėje Daina, p. Babickų mais
to parduotuvėje, Šimaičių Real 
Estate Įstaigoje.

— Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois banketo 
Chicagoje metu gautas leidi
mas rinkti parašai. Kalbą pa
sakys šen. Paul Douglas.

— Clevelancfo Lietuvių Jau
nimo Peticijos komitetą suda
ro: J. Puškorius, stud. ateiti
ninkų pirm.; M. Pažemėnienė, 
skaučių tunto tuntininkė; M. 
Trainauskaitė, Lietuvos vyčių 
pirm.; N. Bartuškaitė, lietu
vių studentų Santaros atstovė;

V. Kamantas, skautų tunto tun- 
tininkas; A. Juodikis, akad. 
skautų sąjūdžio pirm.; J. Ma
čiulis, tautinių korp. samb. at
stovas; R. Kasperavičius, mok
sleivių ateitininkų pirm.; R. 
Minkūnas, liet, studentų są
jungos Clev. skyriaus pirm.

Skautai parašus rinko po lie
tuviškųjų pamaldų, numato
ma jog parašai bus renkami 
kiekvieną sekmadieni. Mokslei
viai ateitininkai surinko virš 
300 parašų parapijos parengi
me. Jaunimo Peticija pasirašy
ti galima taip pat Dirvoje ir 
Spaudos kioske.

NEW BRITAIN, CONN
Brooklyno operetėss choras 

atvyksta į New Britainą.
Prieš metus liet, organizaci

jos. užsiprašė operetės chorą, 
tačiau belaukiant jo su operete 
“Čigonai”, susilaukia naujos 
operetės “Joninių Burtai”. Šio
je linksmoje operetėje mūsų 
rašytoja Nelė Mazalaitė žiūro
vui patiekia tradicinius
vių Joninių džiaugsmo kupinus 
vaizdus.

Muzikai Mrozinskas ir Stan
kūnas vykusiai parinko mūsų 
geriausių kompozitorių sukom
ponuotas skambias liaudies dai

nas. Gi Liet. Valstybės Teatro 
baleto . artistas St. Modzeliaus- 
kas surežisavo šią operetę ir 
vadovauja šokiams. Jau patys

lietu-

CONNECTICUT VALSTYBĖS 
KONTROLIERIUS LIETUVIU 

SUVAŽIAVIME

Connecticut valstybės kont
rolierius Fred R. Zeller sutiko 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės rytinio Atlanto 
pakraščio ^apygardų ir skyrių 
valdybų suvažiavime Hartfor
de, Conn., gegužės 5 d., ir pa
sakyti kalbą apie dabartinę 
tarptautinę padėti ir lietuvių 
tautos vietą toje padėtyje. Po
nas Zeller yra vienas iš pačių 
populiariausiu politikos vadovų 
New England rajone ir didelis 
lietuvių bičiulis. Suvažiavime 
taip pat dalyvaus Hartfordo 
miesto majoras ir abiejų par
tijų atstovai.

Suvažiavimas tęsis gegužės 
5 ir 6 d.d. Be minėtų svečių 
kalbėtojų, kalbės prelatas J. 
Balkūnas. Vliko pirm. J. Matu
lionis. Alto pirm. L. šimutis, 
ALB pirm. St. Barzdukas ir 
ALB Tarybos pirm. J. Šlepe
tys. Iškilmingi pietūs suvažia
vimo dalyviams ir svečiams bus 
šeštadienį 12 vai.

Į suvažiavimą 
kviečiami, be 
kuriu pareiga 
bendruomenės 
liai. kurie tik 
tuvos likimu.

Atvyksta vyriausias 
skautininkas

Balandžio 28—29 dd. Water- 
buryje įvyks šio rajono skautų 
vadovų suvažiavimas, Į kurį iš 
Toronto atskrenda Lietuvių 
Skautų Brolijos vyriausias 
skautininkas Stp. Kairys,

Suvažiavimas prasidės šešta
dieni 2 vai. 103 Green St. klu
bo patalpose. Posėdžių metu 
bus aptarti Įvairūs skautišką 
veiklą liečia reikalai. Vakare 8 
vai. bus laužas. Į kuri kviečia
mi skautai, skautės ir visas jau
nimas. Laužą ves R. Kezys iš 
New Yorko.

Suvažiavime privalo dalyvau
ti visi tuntininkai — vietinin
kai. draugininkai ir atskirų 
vienetų vadovai arba jų Įgalio
tiniai. Bus atstovaujamos šios 
vietovės: Bostonas. Brocktonas, 
Worcesteris. Waterburis. Hart
fordas, New Britainas. New 
Havenas. New Yorkas. Elizabe- 
thas ir Philadelphija.

Suvažiavimą praves LSB 1- 
ojo rajono vadeiva vyr. sktn. 
A. Matonis, o techniškais suva
žiavimo reikalais rūpinasi Wa- 
terburio sk. vietininkas ps. R. 
Pakalnis. Kž.

met švenčia savo provincijas 
25 metų sukaktį. Iškilmingos 
mišios bus atlaikytos Kenne- ' 3 
Lankporte,. Liurdo grotoje, Jie- 
pos 15 d. Ta proga ruošiamas 
k istorinis provincijos leidinys.
Šiemet taip pat sueina .10 me- J 
tų, kaip Jungtinėse Amerikos 3 
Valstybėse buvo Įsteigtas sava- ■ .į 
rankus pranciškonų komisiaria- 
tas. s
• Toronte pranciškonų Pri

sikėlimo parapijos iškilmingas 
pastatų pašventinimas Įvyksta 5
birželio 3 dieną, dalyvaujant |
kardinolui Jokūbui McGuigan . 
ir daugeliui kitų aukštų svečių. 3
• Putname studenčių atei

tininkių metinė šventė Įvyksta 
balandžio 29 d., sekmadienį, 
Nekalto Prasidėjimo seserų so
dyboje. Programoje: 11 iškil
mingos mišios, 12 vai. pietūs, 
2 v. p. p. iškilminga akademija 
su kun. dr. V. Cukuro paskai
ta, ateitininkiškas pasižadėji
mas, sveikinimai, 4 v. p. p. reli
ginės muzikos koncertas nau
joje koplyčioje, 5 v. vaišės, 6 
v. pasilinksminimas. Apylinkės 
lietuviškas jaunimas 'kviečia-5 - 
mas dalyvauti šioje gražioje 
šventėje.

• Lietuviu namus nutarta 
statyti Hamiltone, Kanadoje. 
Tam reikalui sudarytas specia
lus statybos fondas. Pačiame 
Hamiltone yra apie 700 dirban
čių lietuvių, artimose apylinkė
se yra dar apie 100.

• Lietuviu Kultūros kongre
so metu muzikos sekcijoj re
feratus skaitys prof. V. Jakubė-

nas apie liaudies elementus 
lietuvių muzikoj; prof. J. Žile
vičius — Amerikos lietuvių i- 
našas Į lietuvių muziką.

• Antanas Radzevičius, var
gonininkas. mirė balandžio 23 
d. eidamas 72 metus. Buvo

ų "Naujalio mokinys, jaunas at
vyko Į Ameriką, vargoninkavo 
Įvairiose vietose ir statė
gonus. Yra pastatęs per 100 
vargonų vairiuose dideliuose 
miestuose. Paskutinio karo 
metu, negaudamas medžiagų, 
pasitraukė iš statybos* ir v»r- 
goninkavo lenkų parapijoje 
Perth Amboy. N. J., kur ir mi 
re.
• Po karo iš Europos i Ame

riką emigravo apie 30.000 lie
tuvių, i Kanadą — 12.000. D. 
Britaniją — 5.000, P. Ameriką 
— 2.000. Australiją — 5.500, 
N. Zelandiją 350. Dabar Euro
poje gyvenančių lietuvių yra
apie 10.000. . J

• Paieško. Iš Lietuvos gau
tas svarbus laiškas iš giminių; 
paieškomi broliai Juozas Katin- 
skas ir Domininkas Katinskas.
Jie seniai gyvena Amerikoje*.__ ;
kuri laiką gyveno San Paulo 
mieste. Jie patys arba juos ži
nantieji prašomi rašyti: Mrs. 
Bernice Andrews. 473 Spring į
St.. West Bridge\valer. Mass.

var-

Rėmėjų Sąryšis, /
$

šie vardai kalba už save. Be to. 
solistai, kurių tarpe Violeta 
Tamkiūtė - Pranckienė, šokė
jai. vaidintojai ir choras. Taigi 
kolektyvas apie 60 asmenų.

ŠĮ pobūvi rengia New Bri- 
taino Liet.
Bendruomenė ir “Varpo” Dra
matinis Klubas.

Šis gražus pastatymas New 
Britain Įvyks gegužės 5 d. (še
štadienį) 7:30 vai. v. lietuvių 
svetainėje 354 Park St.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
orkestrui skoningai pertvarky
toje “Varpo” klubo svetainėje.

Rengėjai maloniai kviečia 
vielos ir kaimyninių apylinkių 
tautiečius Į ši pobūvį atsilan- £ 
kyti. P. Laukaitis.

ALGIRDU VIZBARAI
ir jo visai šeimai, brangiai mamytei pasimirus, 

reiškiame gilia, užuojautą.

N. Y. Lietuvių Filą! įlįstų D-ios nariai.*

nuoširdžiai 
valdybų narių, 
atvykti, ir visi 
nariai bei bičių- 
susirūpinę Lie-

PRAŠO ATSILIEPTI
Elena žemavičiūtė ir Petronė
lė žemantauskienė prašo atsi
liepti Agotą šalnaitienę. gimu
sią 1900 m. sausio 14. ir Albi
ną Žemavičių (Elenos Žemavi- 
čiūtės broli). Rašyti: Petronė
lė Grinkevičienė. 468 E. 5th 
Street, So. Boston 27, Mass.

BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE

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

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

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

Užsiregistruoti iš anksto šiuo ad
resu : Fnmchcan Monastrry, 
Krnnchunkport, Maine.



me.

XU® - lbliė »r» k»kte«« HoByuoodo fotografai, 
kuriem patink* filmu artistė Jane Russell, šiemet pripažonta dau
giausia dirbusi.

ATVIRAS LAIŠKAS-KREIPIMASIS

Nuskambėjo dainos, o giesmės nutilo

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Engtneering Firm"

dienos už- 
į parapie- 
kreipėsi ir

Marius, sū- 
Birutės Kali- 
tėvas buvo 

iš Michfga-

Mirė
Praėjusią savaitę palaidota 

Elzbietą Misevičienę ir Petronę 
Zubavičienę. Amžiną atilsį 
duok joms. Viešpatie! B.

■ / turėjo dar dvi viešnias iš Chi- 
cagos —M. Maištą ir M. Ber-

. nardiną. Pusryčiuose dalyvavo 
dar Prelato sesuo Felicija 
Pauščikienė.

Gegužės mėnasį 
dienio mišios, išskyrus sekma- 
šv. Alfonso bažnyčioje vidur- 
dienį, bus aukojamos už moti
nas; be to, 100 mišių už moti
nas užprašyta Marijos švento
vėse Europoje. Gegužės 30 
Amerikos Leg. Lietuvių Pos
tas kviečia visus pasimelsti už 
žuvusius laisvės kovotojus. 
Holy Redeemer kapinėse 9 
vai. bus mišios ir kitos apei
gos. Gegužės 31 d. 7 vaL vak. 
bus Dievo Kūno šventės miš
parai ir procesija

Kun. Antano Dranginio
primicijos šv. Alfonso bažny
čioje bus gegužės 27 d. 11 vai. 
ryto. Jis gerai mūsų parapijo
je pažįstamas. Į kunigus bus 
įšventintas gegužės 26 Balti- 
morės katedroje *.

Labdarybės vajus,
paskelbtas Baltimorės arkivys- 
kupo gailestingiem darbam, 
gražiai vyksta. Mūsų parapie- 
čiai atsiliepia Į arkivyskupo dabar puikiai suprantate ir 
raginimą aukodami 
darių. Tuo reikalu 
čius atskiru laišku 
prel. L. Mendelis.

Krikštai
Balandžio 22 buvo pakrikš

tytas Raimundas 
nūs Andriaus ir 
nauskų. Krikšto 
Vytautas Černius 
no, motina — Augenija Mer- 
tinaitė iš Washingtono.

Tą pačią dieną pakrikštytas 
James Casimir, sūnus Kazi
miero ir Marijos Rąžulių. Krik
što tėvų pareigas ėjo Edvardas 
ir Ann Budeliai iš Glen Bur-

Skautai švenčia Jurgines 
šį savaitgalį, šeštadienį, ba
landžio 28, šv. Andriejaus par. 
salėje bus linksmavakaris. 
rengiamas skautams remti ko
miteto. Programoje matysime 
New Yorko skautų vyčių ok
tetą, o taip pat vietinį jauni
mą. šokiams gros jaunimo mė
giamas filipiniečių orkestras. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Sekma
dienis skiriamas šv. Jurgiui, 
Skautų patronui pagerbti. Ry
tą 10:15 vaL bus šventinama 
Šešupės tunto skaučių vėliava. 
Šventins skautų kapelionas 
kun. Jurgis Degutis. Po šventi
nimo bus mišios, kurių metu 
skautai dalyvaus bendroje ko
munijoje. Po pamaldų ten pat 
salėje vyks iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvauti pakviesta 
vietos jaunimo organizacijų 
atstovai. Dalyvaus ir ukrainie
čių skautų vienetas. K. č.

For

For

•Apply French Road Enterance

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPJjOYMENT OITICE OPEN 
MONDAV TURU FRIDAI’ 8 TO 5 

SATVRDAYS 8 TO 12

IN SACRAMENTO

CALIFORNIA

A LEADER IN THE FIELD OF 
ROCKET PROPULSION

Cffers outstanding opjjortunities and diversified 
assignments on long range programs.

POSITION NOW OPEN

ENGINEERS—

AEROJET

Brangūs broliai ir seserys 
lietuviai amerikiečiai:

Atvykę Amerikon, jūs su
kūrėte apie šimtą penkiasde
šimts lietuviškų parapijų. Pa- 
statėte- daugybę bažnyčių, vie
nuolynų, mokyklų, klūbų, sve
tainių ir t.t. Po pirmojo pasau
linio karo, Jūs gausiai aukojo
te Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. Po antrojo pasau
linio karo, kada dalis mūsų 
tautiečių tapo tremtiniais Vo
kietijoje, jūs ir vėl ištiesėte 
jiems savo brolišką pagelbos 
ranką, žinau gerai, kad jūs ir 

nepaprastai išgyvenate dabar
tinę bolševikinę Lietuvos oku
paciją.

Taigi, pažindamas jūsų gerą 
ir labai jautrią širdį katalikiš
kiems bei lietuviškiems reika
lams, kreipiuos į jus dar vienu 
labai svarbiu reikalu: būtent, 
pavedamas Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Vincento Padolskio, 
dabartinio lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijos Prezidento Ro
moje, kreipiuos į Amerikos 
lietuvių visuomenę prašyda
mas aukų, lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje kni- 
gynui praturtinti bei praplėsti. 
Šv. Kazimiero Kolegija, Romo
je įsikūrė po antro pasaulinio 
karo. Todėl, ji turi reikalų la
bai daug, o pagelbos iš Lietu
vos jokios negali gauti. Visa 
viltis yra jumyse. Šv. Kazimie
ro Kolegija turi tikslą, paruoš
ti būsimai laisvai Lietuvai, už
tenkamą skaičių, gerai išmoks
lintų, savų lietuvių kunigų, 
kurių laukia labai dideli užda
viniai. Todėl, visi kam yra 
brangi Lietuvos nepriklauso
mybė ir jos katalikiška ateitis, 
gausiai ir nuoširdžiai teaukoja, 
lietuvių šv. Kazimiero Kolegi
jai Romoje, kuri šiandien yra 
tapusi mūsų simboliniu švytu
riu, kovoje už mūsų brangio
sios katalikiškosios tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą. Aukoju
siųjų pavardės bus įrašytos į 
jų pinigais nupirktąsias kny
gas, kurios taps lyg kad suau
kotosios plytos, naujai stato
miems Lietuvos nepriklauso
mybės katalikiškiems rūmams. 
Todėl, kviečiu visus lietuvių 
klubus, verslo įstaigas, organi
zacijas ir pavienius asmenis, 
nuoširdžiai ir gausiai aukoti 
šiai svarbiai įstaigai bei jos 
kilniems reikalams.

Auką prašau siųsti man var

REAL ESTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodantį nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžininga* ir greitu patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

TeL STa« 2-7524

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3«» M apie AvMMie, Hartford. Cenn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai |rnrtttn«e patalpose, 
prieinama kaina

TeL CHapel <H877

diniu čekiu arba pašto perlaida 
(money order), sekančiu ant
rašu: Rev. VI. Budreckas, St. 
Casimir’s Rectory, 2114 Sarah 
St., Pittsburgh 3, Pa. Vėliaus, 
visos aukos, kartu su aukoju
siųjų sąrašu, bus persiųstos į 
Romą. Galite taip pat savo au
kas siųsti tiesiai Romon antra
šu: His Exęellency, The Most 
Reverend Bishop Vincent Pa- 
dolskis, Collegio Lituano S. 
Casimiro, Via Casalmonferrato 
20, Rome, Italy, Europe.

Visiems, kurie jau paaukojo 
ar aiikos, tariu nuoširdų lietu
višką ačiū. Teatlygina jums už 
tai gerasis Dievas.

Jūsų Kristuje,
Kun. Vladas Budreckas.

Balandžio 14 d. Detroite 
koncertą davė Toronto lietu
vių choras “Varpas”. Choro 
gražus susitvarkymas, gausus 
ir įvairus repertuaras detroi- 
tiečiams paliko gerą įspūdį ir 
apie $200 nuostolį rengėjams. 
Mat, tą pačią dieną pasitaikė 
kelios vestuvės, kurių džiaug
smo joks koncertas juk su
griauti negali. Atrodo, kad 
Detroite rengiant didesnį kon
certą, reikia gerai apsiskai
čiuoti, net užsakus sekti...

Baisu, kad ir kitas didelis 
koncertas panašaus likimo ne
susilauktų. Būtent St. Bara
nausko ir J. Varytės. Koncer
tą rengia Detroito skautai ba
landžio mėn. 28 d. 7:30 vai. 
Holy Redeemer salėje.

Stasys Baranauskas — ge
riausias lietuvių tenoras išei
vijoje rengiasi išvykti Italijon 
dar daugiau prasitobulinti, tad 
detroitiečiai turėtų gražiai su 
juo atsisveikinti kuo gausiau 
susirinkdami.

Detroitietę Jiną Varytę irgi 
senokai girdėjom. Dabar ji 
Philadelphijoj pas Juzę Augai- 
tytę dainavimą studijuoja. 
Bus smagu pasidžiaugti jos 
dainavimo pažanga.

Jau nuo kančios sekmadie
nio nebegirdėjom šv. Antano 
bažnyčioj vargoninko Juozo 
Blažio, kurio žemiškoji giesmė 
galutinai nutilo balandžio 17 
d. Tik su mažomis pertrauko
mis jis targoninkavo šv. Anta
no parapijoj n > pat jos įsi
kūrimo. Su vi‘ iis gražiai su
gyveno ii visų b ivo mėgiamas 
dėl savo linksmo būdo, šim
tams, jis atgiedojo Veni crea- 
tor spiritus, š’mt:« amžinau 
poilsin giesme palydėjo, dabar 
jam kiti reųuiem gieda, Ir gai
la žmogaus, gaila ir visos var- 
goninkų kartos, daugumoj Lie-

CLEVELAND, ORIO

Pamaldos ui kan. F. Kemešį
Velionies artimieji giminės 

ruošia pamaldas už a. a. kan. F. 
Kemešį. Pamaldos bus Cleve
lande naujosios parapijos baž
nyčioje, šeštadienį, balandžio 
28 d. 9 vai. rytą.

Kartu su parapijos klebonu 
kun. I. Angelaičiu pamaldose 
dalyvaus kun. dr. K. širvaitis 
iš Akrono.

Velionies giminės kviečia į 
pamaldas atsilankyti tautiečius*

SHENANDOAH PARAPIJAI 65 M.
Pennsylvanijoje, “juodojo 

aukso” arba anglies žemėje,s 
kur lietuviai pirmiausia darbo 
ieškojo ir sunkiomis sąlygomis 
kūrėsi, šv. Jurgio parapija va
dinamajam “šenadoryje” yra 
viena iš seniausių. Ji yra į- 
steigta 1891 m. Taigi, šiemet 
sulaukė 65 metų. Nepasakojant 
įdomios ir turiningos praeities, 
šį kartą tenorima atkreipti dė
mesį, Įdek parapija per tuos 
metus yra išauginusi mokytų 
žmonių, kilusių iš nemokytų ir 
dažnai beraščių lietuvių.

Dvasiniam pašaukimui para
pija yra davusi 32 smenis. Iš 
mūsų parapijos yra išėję 8 ku
nigai, 18 seserų vienuolių, 3 
vienuoliai broliukai Pernai ru
denį dar 3 mergaitės įstojo į 
vienuolyną.

įvairiom laisvom profesijom 
Shenandoah lietuviai davė 188 
asmenis. Iš jų gydytojų 10, 
dantistų 8, mokytojų 28, kole
gijų profesorių su daktaro riaus (Recorder of Deeds) di- 
laipsniais 3, vaistininkų 7, in
žinierių 8, slaugės 88, steno- 
grafės 22. Meno pasaulin išėjo 
3 dailininkai, 1 filmų artistė ir 
1 baletininkė — Marija šukai- 
tytė - Shuk, kuri prieš karą šo
ko Paryžiuje, Londone ir Ber
lyne. 1941 metais ji ištekėjo 
už rusų kunigaikščio Orlovo, 
dabar gyvena New Yorke. Le
do čiuožėja Genovaitė Jean 
Sakavičiūtė su “Ice Vouges” 
ir “Ice Holyday” lankėsi Pietų 
Amerikoje ir Europoje, dabar 
gastroliuoja JAV. Operos so
listė Veronika Petrauskaitė,

tuvoj gimusios, ten prasimo- 
kusios ir čia Amerikoj didžiu
li tautinį darbą attikusios. Ji 
baigia išmirti. Ar bus kas ją 
pakeistų?

Detroitui reikia muziko, rei
kia chorvedžio ir bažnyčiai ir 
bendruomenei. Jei į šv. Anta
no bažnyčią lietuviai ir iš to
liausių miesto rajonų važiuo
davo, tai tik todėl, kad čia lie
tuviška dvasia klestėjo ir lie
tuviška giesmė skambėjo. Ti
kiu, kad gerbiamas klebonas 
kun. J. Boreišis stengsis suras
ti gerą vargonininką, kad ta 
giesmė dar gražiau Viešpačiui 
skambėtu ! ' .c P. Natas.

Rochestery dainuos Vac. Verikaitis *
Balandžio 19 vakare lietuvių 

šv. Jurgio parapiją lankė Ro- 
chesterio vysk. Keamey. Ta 
proga patikrino parapijos stovį 
ir suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 58 berniukams ir mer
gaitėms. Vyskupui asistavo pa
rapijos klebonas kun. Pranas 
Valiukas — diakonas, ir buv. 
klebonas kun. Jonas Bakšys — 
subdiakonas.

Iškilmių metu buvo pilna

prisimenančius kan. F. Kemė
šio veiklą Lietuvoje ar JAV ir 
gyvenančius Clevelande.

Dip. teis. Povilas Mikšys, 
gyv. 1096 E. 141 St, telef.: 
U 1-8758, išlaikė nekilnojamo
jo turto (real estate) pirkimo- 
pardavimo egzaminus ir pradė
jo verstis praktika pas brokerį 
E. F. Kovac, turintį tam darbe 
virš 20 metų patyrimą, kurio 
officas randasi 960 E 185 St 
telef.: KE 1-5030. 

F.LECTRICAL ENGINEERS
ANO 

DRAFTSMEN
Wi* have positions open for men of 2 or morc ycars c.speriencr 
in CONTROI. CONSTRUCTTON LAYOUTS. POtVER VVORK. 
IJGTITING and oTher phases of KLEf’TRICAL ENGINEERING 
for Indtisiry.
If you are. lookinR for an opportunity to advance and to devolop 
ai! of your <|iialin<*ation> as an Electrieal Enjrfnc«’r.
Stcndy vvork, good pny. <We do all typos of dcctrical onginrorinj; 
vvork. >

APT’LY IN PERSON. OR WIITE TO

Bowshot, Cooper & O’IIonnelI 
6408 EUCLID AVĖ. CLEVELAND, O.

. ■’Cleveland’s I .arge*t Coniplctcly Elcctrtcal

ištekėjusi už Suppa, turi labai 
stiprų soprano balsą.

Karo tarnyboje šiuo metu iš 
Shenandoah yra apie 40. Pulk. 
Juozas Rėmus - Rimas, baigęs 
West Point -karo akademiją 
1931 m., praėjusio karo metu 
ėjo aukštas ir atsakingas parei
gas Filipinų' salose ir Vokieti
joje, dabar vadovauja karinei 
apygardai COlorados valstybė
je. >

Policijoje Pennsylvanijos val
stybėje (State Police) yra 18 
vyrų. Shenandoah miesto poli
cijos viršininku yra Pranas 
Alinskas.

Miesto galva (mayoru) mū
sų mieste yra lietuvis Adomas 
Balkevičius, 3 lietuviai mokyk
lų direktoriai, jų pirmininkas 
Edvardas Paulionis, 3 miesto 
tarybos nariai irgi lietuviai. 
Juozas Mačiulskis pernai ket- 
veriem metam išrinktas Shuyl- 
kill apskričio notarinio sky

ENGINEERS 
Mechanical, Aeronautical, 

Chemical

rektorium.
Biznio ištaigu lietuvių ranko

se yra 70, daugiausia krautu
vių ir smuklių. Verta paminė
ti Urbono moteriškų rūbų siu
vykla, kurioje dirba 110 darbi
ninkų. Automobilių pardavimo 
įstaigos yra 2: Paulionis atsto
vauja Plymouth ir Dodge, Lu
košiūnas — Oldsmobile. Yra 
dar siuvėjų, kurpių, kalvių ir 
6 laidotuvių biurai.

Sporte per pastaruosius tre
jus metus šv. Jurgio parapijos 
krepšininkai (suaugusieji C. Y. 
O.) laimėjo Rytų srities čem
pionatą. Jo pasiekė ir šiemet. 
Bandė pasiekti JAV čempiona
to, lošdami su New Yorko dio- 
cecijos krepšininkais, bet tos 
rungtynės jiem šį kartą nenu
sisekė. Tikimės, kad kitą kar
tą pavyks.

KONCERTAS
Sekmadienį gegužio 6, 2:30 

po pietų, Vilią Joseph Marie, 
Newtown, Pa. gimnazijos mo
kinių choras duos koncertą 
Cooper High School svetainėj, 
Shenandoah, Pa. Choras turi 50 
balsų. Jam vadovauja muz. mo
kytoja sesuo Simplicija. Choras 
labai gerai paruoštas, balsai 
suderinti. Tikrai bus ko pasi
klausyti, kuo pasidžiaugti ir 
pasigerėti. Muzikos mylėtojai 
su pasiilgimu koncerto laukia.

bažnyčia parapijiečių ir 20 ku
nigų — prelatų iš kaimyninių 
parapijų. Paskutinį kartą vys
kupas parapiją buvo lankęs 
prieš 4 metus.

Klebonas Pr. Valiukas pra
neša, kad 40 valandų atlaidai 
mūsų parapijoj prasidės gegu
žės 13 ir baigsis iškilmingomis 
pamaldomis antradienio vaka
re — gegužio 15 d.

Gegužio 5 solistas Vaclovas 
Verikaitis koncertuoja Roches- 
teryje. Tai bus reta proga Ro- 
chesterio lietuviams praleisti 
vakarą su solistu, apie kurį be
veik kas savaitę skaito laikraš
čiuose gražiausius atsiliepimus 
iš didžiųjų lietuvių kolonijų 
Amerikoje bei Kanadoje. Solis
tui akompanuoja Patricia L' 
Heūreux— kanadienė. Roches- 
terio lietuviai šiuo koncertu 
labai domisi ir daug jau iš ank
sto turi nusipirkę Įėjimo bilie
tus. Koncertą /engia Rocheste- 
rio ateitininkai. Alfa.

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To vvork in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamies, liųuid 
atomization, mass and heat tranfer, combustion 
chamber dėsign, thermodynamies, strength of mate- 
rials, spark system, combustion and high pressure 
flow systems, vibrations phenomens, gas turb'nes, 
pumps^ '; '

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft structures, aireraft propulsion 

systems.

SYSTEMS ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysis aireraft and 

missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing. 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel super alloys and light mate- 
rials preferred.

ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC ENGRS.

For control system design. reliability testing. magnetic 
Circuit elements design and application.

Also

DBAFTSMEN
DETAII^-DESIGN—LAYOUT

CHICAGO INTERVIEWS
PETEB PERINO

ENGINEERING REPRESENTATIVE

FRanklin 2-2100
Firm Conimitment May Be Made at This Time 

u. s. crnzENSHip required
If unable to apply and resume to Personnel Director

AEROJET GENERAL CORP.
P. O. BOX 1947

SACRAMENTO, CAL1FORNIA
Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

JIG AND FIXTURE 
B UILDERS

PLANER HAND

GARLAND MFG. CO.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.



ta bnvo tik- 
klasė. Baig-

■ musėse nmgtynėse nei pas Ne-
STAIGMENOS CHICAGOJE rįneįpas Utaanieą nematėme
Amerikos .Lietuvių VI žaidy- apgalvotesnio kirtima. Vetera

nių InnspHnfa varžybas tikrai nas KikUas, prisiminęs ; senus 
galima pavadinti netikėtamų laikus, kai kada sudarydavo 
varžybomis. Jau pirmose rfcng- malonią išimtį.
tynšse Detroito Kovas išmuša

Brooklyno Lietuvių Atletų

brooklyntečm atiduoda Det-

tarieji, turėdami keletą Bkilių

StaĮo tenise kaip ir pernai 
laimėtoju vyrų vienete išėjo 
Gvildys (Toronto Vytis), baig
mėje įveikęs Grybauską 3:1. 
Komandinėse varžybose, neda
liau jant pernykščiam meiste
riui New Yorko LSK, laimėto-

THt ROSARY ALWAYST
for volunteers to make an m^Msdttkaaal 
| th^nsetves, * Genernna ^ęrtf**** Ao^rviad 
Mktajght Office, Monastie fast — 24-hour 

oratiun and Rosary. Those who meet Our 
guaranteed eternal glory as Mary’s Garnds

ri^JEfcminkan Nuns of the Perpetual Rosary 
Manastay of OurLadyef the Rosary 

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

■MTBtfTCai 
gwa.Mii.Ml

•***eeR*"A***Wlfe<*»*W

BAEASEVIČIUS ir SŪNUS
FUNBBĄL ROM*

254 W. BroaAvfty 
South Boston, Mass.

JO6EPH BARACEVIČIUS

žaidimą ir iki rungtynių pabai- , 
gos skirtumą padidina net iki 
20 taškų.

Sekančiose rungtynėse Ko
vas supila kitą varžybų favori
tą—Čikagos Lituanicą net 24 
taškų skirtumu, ir patenka į 
baigmę. Iš kitos pusės į baig
mę netikėtai patenka šaunūs 
Neries n komandos vyrukai, 
nugalėję savo, pirmąją koman
dą, kitą žaidynių favoritą.

Vien tik jaunių sudaryta 
Neries n ekipa įrodė, kad 
staigmenos dar nėra pasibaigę. 
Baigminėse rungtynėse pui
kiais metimais neriečiai tuoj 
veda nėt 10 taškų skirtumu. 
Kovas, prastai žaizdamas prieš 
zoninį dengimą, tik ketvirta
me ketvirtyje pasiveja ir pa
sekmę išlygina. Bet pusantros 
minutės prieš galą Neris vėl 
veda 6 taškais. Kovas neatlei
džia, dramatiškose paskutinė-

— se sekundėse net išlygina. Pa
sekmė 72:72. Prieš baigimihj 
švilpuką Kovas meta baudą ir 
... neįmeta. Teisėjo švilpu
kas skelbia kėlinio pabaigą ir 
tuo pačiu rungtynių pratesi
mą. Įaudrinta publika nebenu- 
sėdi vietoje. Trijų minučių 
pratęsimas neišaiškina lamėto- 
jo. Pasekmė 79:79. Dabar žai
džiama iki pirmutinio krepšio 
arba dviejų taškų skirtumo. 
Pradžioje Kovas pasisavina 
kamuolį, bet po nepavykusio 
metimo kamuolys vėl Neries 
žinioje. Priešpuolis — ir stai
ga teisėjas švilpia baudą prieš 
Kovą. Detroito Kovas, prieš 
tai gerai sužaidęs dvejas rung
tynes, nesurado šį kartą pats 
savęs. Palikę savo svarbiausią 
ginklą, ilgąjį vidurio puoliką, 
Neries zonos viduryje, iš ku
rios šis ir nebandė pasijudin
ti, detroitiečiai buvo pasmerkti 
pralaimėti.

YOURAD 
CANCELOR CHANGE 

CALL LO 3-7291
WANTED

Vada K. Marki*

STOUGHTON, MASS.

Balandžio 23 d. Stoughtone 
lankėsi vysk. Eric MacKenrie 
ir suteikė sutvirtinimo sakra
mentą 154 asmenims: 80 ber
niukų 4 suaugusiems vyrams, 
68 mergaitėms ir 2 suaugu
sioms moterims. Jų tarpe ir 
lietuviškos kilmės: Cenčius, 
Koncevičius, Leleikis, Preske- 
nis, Budrys, Martinkaitė, Rei- 
ly, Meyer, Šadowski.

Mirė balandžio 16 Ona Kli- 
mienė, 71 metų, ir balandžio 
23 Valerija Lavienė. paliko

Venclovas pasižymėjo. Syd- 
nejuje buvo Australijos, jaunių 
pirmenybės, jas laimėjo Alan 
Irving su 7:2. B. Davidson, J. 
Venclovas ir D. Hodgson pasi
dalino antrą vietą, turėdami 
po 6—3 taškų. (Chess Review, 
April, 1956). Su džiaugsmu 
talpiname žinią apie naują 
mūsų pajėgą Sydnejuje. Iki 
šiol žinojome apie Vytautą Pa
tašių, Sydnejaus Universiteto 
meistrą, dabar matome kitą to 
paties universiteto studentą, 
17-metį lietuvį, J. Venclovą, 
gerai sukovojusiu Australijos 
jaunių p-bėse.

Hamiltono miesto 1956 p-bės 
užbaigtos šitaip:

1. Povilas Vaitonis 10—0, P. 
Van der . Wel ir J. Plewes po 
61”, Scotchbum 6, Ackerman 
5^ ir kt mažiau.

Lietuvių laimėjimai kores- 
pond. lošime (Postai Chess) 
paskelbti Chess Review pasku
tiniam numery: Stonkus įveikė 
Levine (54-P) ir Maclean (52- 
Nf), Karalaitis įveikė Wright 
(52-Nf), Namikas laimėjo prieš 
Fisch (55-P) ir Jacobs (54-Ns), 
A. Gedraitis įveikė du: Webbe 
(55-P) ir Marston (55-N).

Latvis Jura Mažutis laimėjo 
Montrealio jaunių p-bes.

Cholmov (Vilnius) ir Auer- 
bach (Maskva) pasidalino pir
mą vietą Dresdeno tarpt, tur
nyre, surinkę po 12—3. 3. ru
munas Chokyltyja lO'/ž, 4. did- 
meisteris Pachman su 9 tš.

Geiler ir Keres pirmauja 
kandidatų turnyre Olandijoje 
turėdami po 8^—5Ii, Smys- 
lov, Bronstein ir Petrosian po 
7‘į. Beliko 4 ratai.

stiprioji pasą. tai to, deja ne
galima pasakyti apie lietuvių 
kalbą. Bent per visas Žaidynes
neteko iš šių, dar Lietuvoje gi-

ko žodžio. Jei ne gražios lietu
viškos pavardės ir lietuviškas 
užrašas ant krutinės, tikrai ne
manytume! žmogus lietuvišką 
komanda prieš save matąs. 
Sportas gera priemonė lietu
viškumui palaikyti ir išlaikyti, 
deja, šiuo atveju atvirkščiai.

Atletas.

M0DERN GROSERY STORE
Stocked, also 2 apts, 2 car 

garage, iHness.
H. DOMINKI 

109 Maplo Avė. 
Canajoharie, N. Y.

Middle-aged man for house- 
work at facidty house. ' 

Bishop Loughlin High School, 
357 Cleremont Avė., Brook

lyn 38, N. Y. See Mr. 
Robert Guagnini.

SUMMER RENTALS

REAL ESTATE

MONMOUTH JUNCTION, High- 
way 26-1 — For sale or rent; ne\v 
2-family stucco house, 38x50: 9 ac- 
res; 9 miles from Ne\v Brunsvvick; 
price $16.000; cash $6.000; 
floor, 4’ rooms; 
rooms; 
baths, 
rages; oil burner; casement wind- 
ows;

first 
second floor, 4 

private entrances; tile 
kitehens, 3 porches; 2 ga-

COPAKE FALLS, N. Y.
Foot of Berkshires, Cozy three, 

room cottages for renL Walking 
distance to Stores,, catholic church, 
and excellent swimming location, 
all facilated, very reasonable rates.

PI2-6346

DUTCHESS, N. Y. 
Taconic Parkway

70 mylių nuo New Yorko, 60 
akrų nuosavos žemės su senu 
namu, pagrindinai atremontuo
ta, garažas su butu. Prieina 
2000 žingsnių sklypu prie Ta
conic Pkwy. Galima įrengti pra
bangų motelį. Reta proga, 
siūlymai siųsti raštu:

J. H. Smith 
2402 Walton Avė. 
Bronx 68, N. Y.

Pa-

WA1TKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Websfer Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Re&ale Saukite: TeL TR 6-6434
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vyrą Juozą.
Bronė Sm»tonienė (Canton, 

Mechanic St.) paaukojo visos 
savaitės uždarbį Sibiran iš
tremtiem kunigam paremti 

Mk.

FLORAL PARK — Our Lady of 
Victory parish. 2 family 
brick, fine neigtiborhood.

• income property, $22.500.
3 bedroom Colonial _____

į 60x100 plot Best location m Flor
ai Park, modern in every respect, 
$18.900.

Finest of fine brick homes on 
80 x 100 plot. Wall to wall carpet- 
ing, 1% abths, beautifully finish- 
cd basement, slate roof, fully insul- 
ated, $25.000.

JEROME JACKSON 
REALTOR

153 Tu Ii p Avė.. Florai Park
FL 4-6927

DISPLAY

tapesty
Excellent

home on

Red Geraniums, 39c A 50e 
.We Specialize in 

Hardy Azaleas, S5c A up

LAURA’S 
NURSERY

10 - 13th Avenue 
East Paterson, N. J.

1 block in from Route 4, 
between E. 53rd St. and E. 54th Sts;

1 block south. of St. Anne’s
Fair Lavvn

TeL FAir Lama 6-4917

CAMDEN COUNTY

MUSIC CIRCLS
Brace A CaMwell Rds^ Delaware Township 

HADDONFIELD, NEW JERSEY

Theatre Parties Now Being Booked 
WOMEN*S EMPLOYEE t SOCIAL CLl'BS can now arrange ben- 
efit theatre parties for the ncw Camden Contrty Moste Čirens. 
Gtoaps can be as small as 25 or as large as 1366. An ideal tend 
ražsing ooting. For taformation wrtte Camden County Moste 

Curens, DHaware Townshi|», HaddonfMd, N. J. or caU Haddon- 
fieH 9-MM.

SEASON BEGINS MOK JUNE 25
June 35-Joly L *PLAIN A FANCY” July 16-Joty 22 “KING AND 
F Juty 2-July 15 “SOtTH PAOFKr Jnb' 23-Joly 29 “KISMET”

Lietuvių Sporto Klubo penkerių metų sukakties minėjimo komitetas 
kviečia į

MINĖJIMĄ-BANKETĄ
kuris įvyks BALANDŽIO 23 (ŠEŠTADIENĮ) 8 VAL. VAK.

Grand Paradise didžiosiose salėse, 230 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Banketo metu šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui, dalyvaujant J. NakutavHM

BILIETAI:
Tik į programą ir šokius................$2.00
Į banketą (vaišes) ............................... $4-00
Į banketą bilietai užsakomi iš anksto 
tel. EV 2-6440 ir HY 1-4104 ir prie įėjimo 
nebus gaunami. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti J. Ginkaus saldainių krautuvėje, 
495 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Ovai įvyks draugiškos futbolo rungtynės

PROGRAMOJE:
Trumpas minėjimas.

Sol. L; Juodyte*Mathews 
akomp. muz. A. Mrozinskui.

Tautiniai šokiai, ved. p. Jankui, 
ir New Yorko Skautų Tunto

Komiškas vaizdelis, 
vad. akt. Vasiliauskui.

Tą pačią dieną 330 vai p.p. Ncw Farmers
tarp Toronto “Aiiiros” ir LSK rinktinės.

hot-cold running water; 
Traihvay bus stopš at door; suitab- 
le for any business; 40 miles from 
N. Y. Becker. 248 East 90th St, 

N. Y.; EN 9-3499.

VACATIONS

DISPLAY

CRUISE ON A YACHT!

_ 2 Beautiful 90-ft,
< sailing schooners

f Long Island Sound
'W to Block Island and
F Cęk retom. Send for

illustrated folder, 
fįfį* $75 & up per week

> Season June 25th to
—SepL 15th. Tenth 

Season.
SCHOONER CEUISES 

Box 64, PELHAM, N. Y.

SULLIVAN’S 
HHJLSEDE IZMDGE 

Greenvood Lake, P. O. Box 648, 
N. Y. TeL 7-2631

Beautful Mt and Lake Resort 
Swimming, Boating, Dancing and 

Many Other Featurės.
Rooms Start at $40 Per Week 

$13 Week-ends
Walk to Catholic Church and 

Village, Special Family & Groupe 
Rates.

William J. Drake-
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

i X B. SHALINS^ (
ŠALINSKAS j

i Laidotuvių Direktorius ?
84-02 JAMAICA AVĖ f

(prie Forest Parkway Station J
Woodhaven, N. Y. < 

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

TeL VIrgmia 7-4499 ?

Windham Arms
Hotel

East New York 
Fur Storage, Ine.

28th Year of Service

VAULTS LOCATED IN 
SAVINGS BANK BUILDING 

260 UTICA AVENUE 
Brooklyn, Now York

BURGLAR, FIRE AND 
MOTH - PROOF 

Pick-up and delivery Service 
all messengers bonded 

we have no agents 
or branches 

Phone: PReskfent 4-1000

—"The aristoerat of Resort Hotels” 
VVindliani, Greene County, N. Y.

(Open May lOth to Nov. lst) 
A beautiful resort Hotel overlook- 
ing South Mountain. Most rooms 
with‘ pieture windows, all with 
bath; telephone, and jheated.
Hotel has Air Conditioned dining 
room with a large varied menu. 
Huge expanse floor to ceiling >vind_ 
ows.
THE HOTEL WAS VVRITTEN UP 
NATIONALLY IN THE NOVEM- 
BĖR ISSUE OF “HOTEL MANA
GEMENT” MAGAZINE 1954. 
Spacious Lavvns — Country Club 
very near hotel.

Catholic Church 300 ft
Other Churches very near 

Rates from $5O-$8O 
July-Augnst

Special Fall & Spring rates. 
CaU or Write to 

C. D. LANE, owner-mgr> 
IVindham Arms Hotel—425 

Windham, N. Y.

Ramūnės
Ramunių arbatą vi- 

( j sada yra gera gerti.
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
tavimui sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.

Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75<.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4-00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avi 
Brooklyn. N

Tel STagg 2-5043 j

Matthew P.
(BIELIAUSKAS) J

M. P. BALLAS—Direktorių: J 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON *

Reikalų Vedėjas X
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. g

NOTARY PUBLIC į

Tel. EVergreen 7-4335

S tephen Aromiski s
(ARMAKAUSKAS)

WHERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND
Are there the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And norchere else cm Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacation — swimming, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For fhrther Information and 
our unbelievaHe low weekly and monthly rates caU UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Khmet Beach — Fire Island

3
Frce Boating • Cocktail Lounge • Orchestra — Dancing 
Nightly • Entertainment • 91HoIe Goif Coursc — Driving j 
Range — Lessons and Eqialpmcnt Fumished Free • Frec 
Late Slcepers Breakfast Bar • Blcycles • Bascball • Ten- Z 
nisr • Volleyball • Slrafflleboard Plng Pong ° Arhcery
• SOddle Honta • Sodai Director • Parties and Gamės |
• Riding — Hlklng — Scenic Trails • Churches — Free
Transportation Beautiful Loungc • Soda Fountain • 3
GUI Shop • Snack Bar.

Luxurious 
ow suites with Private Bath • Lod- 
gę Aceommodations g N<nv S\vim 
ming Pool • Privalė Lake —

American Plan

$57.M $M.M
VVritc for Free 
Color Bonklct

FERNWOOD 
BushkUl 32. Pa.

PhaMie 6-6661

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

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Br> oklyn, N. Y.

| Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

343 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ricbmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

BOA Mitnto, New York*.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS
VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

mams, etc.
BROOKLYN 27, N. Y.1333 MADISON ST.

M. KV MSM (Prie Foml Avė. ateliea) RMzevraed


