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JEI STALINAS ŽUDIKAS, TAI TURITE PALEISTI JO AUKAS

Neramus balsai

IŠNEŠA mirusį A. Barkley. buvusį JAV viceprezidentą,

kurie galėtu teii likusiem pakenkti
Eltos Informacijos įspėja:
šiuo metu su giminėm okup. 

Lietuvoje ir net Sibire, bolše
vikam atleidus kiek varžtus, 
vyksta gyvas susirašinėjimas 
tarp laisvojo pasaulio ir Sovie
tų. Betgi bolševikai kiekvieną 
toki laišką, tiek jo gavėją bei 
siuntėją, tiek ir siuntinėlius su 
jų turiniu stropiai tikrina ir 
registruoja, neabejotinai tuo 
papildydami savo kartotekas. 
Kai kurie lietuvių laikraščiai, 
nesilaikydami reikalingo atsar
gumo, netgi spausdina per 
daug aiškias iš tokių laiškų 
smulkmenas, kurios nesunkiai 
leidžia atsekti juos, rašiusius...

štai ką sako neseniai iš So
vietų Sąjungos, tiesiai iš Sibi
ro, grįžęs vienas civilis inter- — 
nuotasis... Jo pareiškimu,

nei lietuvių nei kita spauda 
neturėtų skelbti tokių laiškų 
smulkmenų, nes tuo būdu sa
viesiems gali būti tik pakenk
ta. Kas nori saviesiem padėti 
— nors ir susirašinėdamas, tu
ri tylėti, niekam apie tai ne
garsinti ...

Todėl per drąsūs laiškų ra- 
šėjai turėtų pasigailėti savo 
nekaltų tautiečių ir būti san
tūrūs, dėl paprasto smalsumo 
nestatyti kitų pavojun, nes to
kio laiško paskelbimas gali bū
ti meškos patarnavimas arti- 

. miesiem.
.... Jei šiandien susirašinė-

—’ -........................- ■ —

jant gal ir nėra tokio didelio 
pavojaus, bet jei santykiai nors 
kiek įsitemptų, pavojus bere
gint padidėtų. Pirmoj eilėj 
kaip tik būtų čiumpami tie, ku
rie “palaiko santykius su už
sieniu”, yra “neištikimi sovie
tiniam režimui” ir kt.

Vienų manymu, siuntinėlius 
geriau siųsti privačiu adresu, 
kitų — per Vokiečių, šveicarų 
ar Švedų raudonuosius kryžius. 
Sovietų įstaigos jaučia tam 
tikrą respektą, jei kas pvz. pa
sisakytų savo artimųjų adresą 
gavęs per tarpt, raudonąjį kry
žių.

UP iš Vienos pranešė, kad 
vienas austras, tik dabar su
grąžintas iš Sibiro, pareiškė ten 
buvus naują sukilimą trijose 
priverčiamojo darbo stovyklose 
— Vereščagine, Verkne Im- 
batskoje ir Mirnoįe;- visos trys 
stovyklos prie Jenisejaus upės, 
apie 600 mylių nuo Tomsko į 
šiaurę.

Sukilimas įvyko balandžio 3 
vakarą Mirnoje stovykloje. Vie
nas iš belaisvių pareikalavo iš

GEN. J. C. BIRGEK atleistas iš 
viršininko pareigro Paris Islanri, S. 
C., kur prieš mėnesį karinėse praty
bose prigėrė 6 marinai.

Girtas buvo
Marinų seržantas C. McKeon, 

dėl kurio kaltės šeši naujokai 
nuskendo, buvo išaiškintas tą 
dieną degtinės gėręs. Net po 
operacijos gydytojas dar galė
jęs užuosti degtinės kvapą. 
Pagal visų liudininkų parody
mus seržantas McKeon ketve- 
riopai kaltinamas: nužudymu, 
alkoholinių gėrimų karinėje te
ritorijoje laikymu, jų vartoji
mu akivaizdoje naujoko, savo 
valdžios peržengimu karius te
rorizuojant. Jam gresia pašali
nimas iš tarnybos ir 10 metų 
kalėjimo.

Bet išaiškinta taip pat. kad 
nebuvo tinkamos priežiūros 
naujokus apmokant. Dėl to pa
šalintas Parris salos komendan
tas gen. J. C. Burger.

stovyklos komendanto kap. Go- šimtame partijos kongrese. Ka- 
relikovo, kad paleistų visus ka- liniai pasidarė išvadą, kad 
linius, kurie buvo Stalino valy
mo aukos. Gorelikovas kalinį 
nušovė. Tada kiti kaliniai už
mušė Gorfelikovą ir nuginklavo 
lagerio sargybą.

Kitą dięną sukilimas buvo 
numalšintas. Specialūs saugu
mo kariuomenės daliniai buvo 
atgabenti iš Norilsko ir Igar- 
kos iš už 250 mylių į šiaurė nuo 
šių stovyklų.

Saugumas vartojo sunkiuo
sius kulkosvydžius prieš kali
nius.

Buvo nušauta per 200 kali
nių, žuvo, taip pat ne mažiau 
kaip 12 saugumo karių. —

Iš kur kaliniam atėjo mintis 
sukilti?

Grįžęs austras pasakojo, kad 
į tuos tris lagerius buvo atga
benta kalinių iš Gruzijos. Jie 
buvo suimti demonstracijose 
Tiflise ir kitur, surengtose 
prieš Stalino apkaltinimą, kuri 
paskelbė Chruščiovas dvide-

atitaisant Stalino skriaudas 
. turi būti paleisti ir jo aukos ka

liniai.
Sukilimo metu apie 80 kali

nių iš stovyklų pabėgo. Buvo 
pagauti tik keli, nors visa apy
linkė buvo stropiai tikrinama.

Sukilimas buvo laikomas tiek 
rimtas, kad iš Maskvos buvo at
skridusi į Tomską MVD komi
sija. Ji Minioje aplankė balan
džio 8, ir tada

keli šimtai kalinių buvo per
kelti į priverčiamojo darbo sto
vyklas Dudinke bei Ust Port, 
netoli Lediniuotoio vandenyno.

nusiginklavimo 
šiol nedavė.

209 sukilė- 
paskutinių

Vokietija tebesi 
laiko tvirtai

LietuviŲ vardai darbiečiy sąraše
Kai Chruščiovas viešėjo 

Londone ir buvo priimtas Dar
bo Partijos, tai partijos pirmi- 
n-i n k a s Gaitskellis pateikė 
Chruščiovui sąrašą rytų Euro
pos socialistų ir kt lyderių, ku
rie buvo bolševikų suimti. 
Chruščiovas atsisakė sąrašą 
priimti.

Mums praneša, kad tame są
raše buvo įrašytos ir šios pa
vardės: Jonas Aleksa, Leonas

Lietuviškoj veikloj
• Italijos užsienių reikalų 

ministerija pranešė Romos lie
tuvių bendruomenės pirminin
kui kun. V. Mincevičiui, kad 
Italijos vyriausybė Lietuvos pa
sus pripažįsta lygiai kaip ir ki
tų valstybių pasus. Jie bus vi
zuojami įprasta tvarka.

Bistras, Kazys Bizauskas, Anta
nas Bružas, Voldemaras Čar
neckis, Jonas Dagelis, kun. 
Juozas Dagilis, Pranas Dieli- 
ninkaitis, Pranas Dovydaitis, 
Juozas Jankevičius, Kazys Jo
kantas, Jonas Kalnėnas, Ona 
Leonaitė, Mykolas Lipčius, Jo
nas Masiliūnas, Alfonsas Mik
šys, Vytautas Petrulis, Vytau
tas Račkauskas, Ignas Skrups- 
kelis, Zigmas Starkus, Alek
sandras Stulginskis, Konstanti
nas Stasys, Antanas Tamošai
tis, Juozas Toliušis, Juozas 
Tomkus, Velykis, Balys žyge
lis, Antanas Žvironas.

TH. KOERNER, Austrijos preziden" 
tas, su!ankes 83 šeria tostą j
savo sveikata.

R Alto prašomas, šen. P, 
• Douglas sutiko pasiūlyti įsta

tymo projektą, kuriuo pusė 
procento visos Amerikos užsie
nio paramos sumų būtų skiria
ma laisvinimo akcijai paremti. 
Projektą iškėlė Chicagos lietu
viu veikėjas inž. A. Rudis.

• Journal American, remda
masis lietuvių ir kitų tautybių 
pareiškimais, plačiai aprašė, 
kaip milijonus amerikoniškų 
dolerių komunistai prispeku- 
liuoja iš siuntinių, siunčiamų Į 
anapus geležinės uždangos.

• Vilko sesija šaukiama bir
želio mėn. New Yorke. Tarp 
kitų reikalų bus svarstomi min. 
St. Lozoraičio pateikti Vliko ir 
VT pirmininkam aštuoni punk
tai

Ar rūpinasi?
Aštuoniolika senatorių pasi

sakė už Kipro išlaisvinimą nuo 
anglų, bet tie patys senatoriai 
visai nesirūpino tais, iš kurių 
komunistai nepriklausomybę 
atėmė — Lenkija, Cekoslovaki- * 
ja, Vengrija, rytų Vokietija, 
Bulgarija, Rumunija, Latvija, 
Lietuva ir Estija. Taip parašė

Gegužes 1 Romoj 
ir pasaulyje

Gegužės pirmoji nuo pereitų 
metų yra pakelta Į bažnytines 
šventes. Vatikane šiemet buvo 
ir šventė ir nedarbo diena. Po
piežius Pijus XII kalbėjo į dar
bininkus per radiją 
ziją. Įspėjo, kad 
tvirtinimas 
vienybę yra 
eilė karų. Į 
gas atgauti 
munistų įtakos atsiliepė Mila
no darbininkai. Apie 100.000 
Milano darbininkų gegužės 1 
atsiuntė helikopteriu į Romą 
popiežiui dovana — savo darbo 
statulą “Kristus-darbininkas".

Rytų Vokietijoje 
pirmu sykiu paradavo 
“liaudies armija”, panaši 
vusį wehrmachtą.

Maskvoje kalbą pasakė mar
šalas Žukovas; kalbėjo ap?e So
vietu taikingumą ir norą bend
rauti su pasauliu, bet tuo pa- 
riuomenė.
čiu metu paradavo sovietu ka- 

Islandijos darbininkai 
davo ir reikalavo, kad 
kos įgulos pasitrauktų.

Paryžiuje mitingą už 
sukilimą suorganizavo aiži rie
čia!, susidėję su komunistais. 
Policija išvaikė ir 2500 alžiric- 
čių suėmė.

• Jungtinių Tautų gen. sekr. 
H a m m a Tskjold susitarė su 
Egiptu ir Izraeliu, kad tarp jų 

-teritorijų bus sustiprinta tarp
tautinės komisijos priežiūra ir 
egiptiečių bei Izraelio kariuo-

Vokietijos vyriausybė gegu
žės 2 atmetė Sovietų pasiūly
mą sudaryti prekybos sutartį, 
kol nėra ^ujimgta Vokietija.

UŽ VOKIETIJOS 
SUJUNGIMĄ

Vokietijos užs. reikalų min. 
Brentano ir Anglijos užs. rei
kalų min. Lloydo pasitarimai 
Londone baigėsi gegužės 2 ben
dru pareiškimu, kad “jokio 
tikro saugumo Europoje negali 
būti, kol Vokietija nėra su
jungta”. Nuo Vokietijos sujun
gimo priklauso ir nusiginkla
vimo reikalas. Taip pat abudu 
pareiškė, kad Nato turi būti 
stiprinamas. Tai buvo atsaky
mas į Maskvos reikalavimą pa
naikinti Nato.

PRANCŪZIJA TAIP PAT
Prancūzijos min. pirm. Mol- 

let pareiškė Vokietijos žurna
listam, kad Prancūzija rems 
Vokietijos sujungimą Ivgia gre
ta su nusiginklavimu ir bus iš
tikima vieningai Europai, Nato 
ir vakarų politikai. Netrukus 
pats Mollet su užs. reik: min. 
Pineau vyksta į Maskvą.

• Septynias savaites truku
sios Londone 
derybos nieko lig 
Eina prie galo.

• Alžire žuvo 
liai tik per porą 
dienų.

- • Liberijos valstybės prezi
dentas atmetė Maskvos kvieti
mą atsilankyti į Maskvą. Paaiš
kino turįs kitų darbų.

O Mokesčiu valdyba 
praėjusio trečiadienio 
grąžinti permokėtus 
mokesčius. Kiekvieną 
rašo po 10,000 čekių.

O Atominių bombų mėgini
mas PacTfike atsiėjo daugiau 
kaip šimtą milijonų dol. Išlai
dos didesnės negu Nevadoie.

nuo 
pradėjo 
pajamų 

diena iš-

Vilties maža
Laimėti nusiginklavimą Lon

dono derybose — maža vilties. 
Taip pareiškė Anglijos min. 
pirm. Edenas ir prez. Eisenho- 
werio patarėjas nusiginklavi
mo reikalam Stassenas.

Pavojus didesnis
Maskvos nauja politika yra 

pavojingesnė už Stalino milita- 
rizmą — pareiškė Columbijos 
universiteto prezidentas dr. 
Kirk.

Sovietai pralenkė
Sovietai pralenkė Ameriką 

gamyboje lėktuvų, kuriais ga
lima gabenti vandenilines bom
bas. Taip pranešė apsaugos se
kretorius Wilsonas.

• Rytų Vokietijoje komunis
tai paskelbė paleisią į laisvę 
kelis šimtus socialdemokratų. 
Tai noras jiem įsiteikti, kad pa
lankiau žiūrėtu i “liaudies

Klaipėdos krašte-
• Grįžusieji Į Klaipėdos pa

sakoja. kad Karklininkų kaime 
ir prie Girulių miške statomi 
bunkeriai ir pabūklų pastovai. 
Kai kurios vietos turinčios bū
ti visai išvalytos nuo civilinių 
gyventojų. Neringoje esą kur
tinami lietuviai iš Vilniaus kra
što ir rusai nuo Nevos. Kaspi
jos pajūrio. Ladogos ežero Jr 
kt. Nuo Klaipėdos į šiaurę esą 
taip pat atkelta Latvijos žve
jų. Latvių žvejų esą ir Karkli
ninkų kaime. Smeltėje dau
giausia gyvena lietuviai ir ru
sai.

• Valst. sekretorius Dulles 
išvyko į Paryžių, kur vyksta 
Nato konferencija. Svarsto
mas Nato praplėtimas į ūkini 
ir kultūrinį bendradarbiavimą.

AUDRA PRIEŠ

• Anglijos Darbo Partijos
frontą’*__ pirmininkas Gaitskellis, taipįfflsš

susikirtęs su Chruščiovu, da-
M. Devenis liudijo bar atvyra i svečius i Ame-

Senato darbo ir auklėjimo

• Amerikiečiai atidavė vo
kiečiam 2600 butų iš lig šiol 
turėtų 6000.

komisija buvo iškvietusi balan
džio 26—27 dr. M. Devenį liu
dyti apie priverstinius darbus 
Sovietuose.

• Princesė Margarita per še
šis mėnesius turėjo 4 auto 
katastrofas.

t m v ir r tu> a iu

SUJUDO VALST. DEPARTAMENTAS, SPAUDA PRIEŠ SOVIE TINI GRĄŽINIMO TERORĄ

bei televi- 
komunistų 
darbininku 
tai parodė

apie
mitas;

popiežiaus pastan-
darbininkus iš ko-

Berlvne 
000 

i bu-

para-
Ameri

Alžiro

menės iš pasienio bus atitrauk- Vokietija Anglijos ir Pran- 
tos. Tebesidera su Jordanija ir cūzijos pareiškimais patenkin- 
Izraeliu dėl Jordano upės van- ta. Jaučia, kad Vakarai nesi- 
dens naudojimo.. rengia jos išduoti.

Valstybės departamentas ba
landžio 30 išsikvietė Lenkijos 
kom. valdžios atstovą R. Spa- 
sovvskį ir jam

Įteikė griežtą notą, kad ne
terorizuotų pabėgėlių iš komu
nistinio Lenkijos režimo.

Istorija su lenkais visai pa
naši, kaip buvo su rusais jūri
ninkais. Pernai nacionalinės 
Kinijos sulaikyto lenkų laivo 
22 jūrininkai pasiprašė azylio. 
Jie buvo atgabenti į Ameriką. 
Čia juos aptiko kom. Lenkijos 
atstovybės pareigūnai ir ėmė 
terorizuoti, kad 
si į jų 
riamus

butus, 
šeimos

grįžtų. Lankė- 
pristatinėjo ta- 
laiškus. Spalio

apsiausto kišenės kyšos baltas 
laiškas, žmogus nuėjo. Laišką 
gavo, ir jį kalbino grįžti. Kai 
tas priminė, kad jis esąs ko- ’ 
munistinio teismo pasmerktas, 
nepažįstamasis ištraukė iš ki
šenės amnestijos lapą. Tas pa
prašė asmeninės amnestijos. 
Pažadėjo, bet pristatyti niekad 
nepristatė, nors telefonu skam
bino dar kelis kartus. Tik vė
liau čekoslovakas gavo iš Vo
kietijos nepasirašytą laišką, ku
riame buvo įspėjamas, kad jo 
žmona esanti suimta ir kad 
laišką pasirašiusi priversta. J

Pasakojos ir vienas Varšuvos 
žydas, kad jį kalbino grįžti, 
žadėjo jam padėti atstatyti ir 

vo likę jo broliai ir seserys.
laikraštis skelbia ir vieno iš 

rusų jūrininkų. Viktoro Solov
jovo. nusivylimą, kad Sovietų 
agentai gali persekioti žmones 
ir Čia Amerikoje: %

“Aš maniau, kad būsiu čia 
saugus. Bet pamačiau. kad Su* 
vietų agentai gali tave perse-

brangenvbiu krautuve. Ten bu- sovietu

mėn. trys lenkai išvyko. Komu
nistinės valdžios atstovai mėgi
no paveikti ir kitus. Amerikos 
valdžia neatkreipė dėmesio, 
ir nesusigriebė, kad Amerikos 
viduryje vyksta žmonių terori
zavimas ir grobimas. Tik po 
penkių rusų jūrininkų išvežimo 
pakilo audra. Departamentas 
išprašė laukan du Sovietų de
legacijos prie JT pareigūnus. 
Senato vidaus saugumo komisi
ja apklausinėjo likusius jūri
ninkus. kurie paliudijo, jog ir 
delegacijos pats šefas Sobole- 
vas juos terorizavo.

Sujudo dėl sovietinio teroro 
ir Amerikos spauda.

“Journal American" plačiai 
ėmė pasakoti, kaip
agentai lankosi į namus pas 
pabėgėlius. Per paskutinius 13 
mėnesių tai pastebėta Washing- 
tone. New Yorke. Clevelande. 
Tik per sausio mėn. ųinoma to
kių apsilankymų 60.

laikraštis mini liudijimą vie
no buv. Vengrijos parlamento 
nario, kuris atvyko į Ameriką 
1951. Pas jį prisistatęs sovietų 
agentas grasino: jei negrįšiąs. 
būsią blogai jo likusiai Vengri
joje dukteriai. Kai grįžti atsi
sakė, grasino jam pačiam: 
“Kur tik tu eisi, kur tik mė
ginsi Amerikoje pasislėpti, mes 
tave visur surasim. Tavo vieta 
namie. Jei ne. tai.,Grasi
nimas liko neišbaigtas.

Kitas pabėgėlis iš Čekoslova
kijos liudijo, kad jam kažkas 
paskambino telefonu ir prane
šė turis laišką iš jo- žmonos. 
Liepė ateiti į Grand Central 
stotį prie informacijos; jis bū
siąs su juoda skrybėle, ir iš

miegoti Sovietu Sąjungoje, bi
jodamas agentų. Negaliu mie
goti ir šiame krašto. Sovietų ~ 
agentu bijodamas”.

Susikūrė “tarptautinis tyri- . 
nėjimo komitetas", kuris ėmė- vį 
si kovoti prieš Sovietų terorą 
Amerikoje. Komitetas pasiskel
bė. kad jis įsivedė ir naktinę 
tarnybą, kuri eina į pagaBt^B 
kiekvienam, sovietinių agentų 
užkluptam. Paskelbė savo ad- 
resa ir telefoną: 62 W. 45th 
St, tel: MUrray Kili 2-4672.

kymą į Michailo komiteto veik- iį| 
tą. diriguojama iš Berlyno.
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PAŽADĖJO VISUS GRĄŽINT

MAJOVE. ('AL., nukrito lėktuvas* F-3D Skynight

VAKARAI APVYLĖ VISŲTAITIJ
SPAUDA

taip pat gen

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Work

SOVIETINIAI KAMAI

nie-

PRANCŪZAI IEŠKO NAUJŲ KELIŲ
CORDIALLl

LATEST 
INTE RĘST 
RATE

• Anglija pasiryžusi Kipri 
’<h klausima iškelti šios sa 
lės Nalo konferencijoje.

partizanu 
nedaug, bat tai 
ĮH būtu paklu-

anksčiau 
pas ūki- 
aštrumu.
paveikti

KNIGHT^ OF LTTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

SAVINOS ACCOINTS
INVTTED

Prancūzijoje visas pokari
nis dešimtmetis privedė prie 
tokios padėties, kad šiandien 
kilo visuotinis nusivylimas par
lamentine sistema. Valdžia ne-

Partizanai 
priemonių, 
bandų

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

Benešąs, labai norėdamas 
draugiškų santykių šu Stalinu,

kiek laiko IzraelpH&ts apsj- 
3|ėjo. Bet 

. čekoslova- 
kų slaptoji policija ir nusiga- 
beno i ofisą. Priėjorado fil
mus, kuriuos jis buvo gavęs 
iš vokiečių karininkų. Polici
jos šefas jam pareiškė, kad 
esą čekoslovakų saugumas jį 
matęs su vokiečių karininkais 
ir laikąs jį vokiečių . agentu. 
Izraelovičius, užuot. paprašęs, 
kad apie jo suėmimą praneš
tų sovietų atstovybei, neteko 
nervų ir pats ėmė aiškintis. 
“Aš jų agentas?... Ne aš, bet 
jie yra mano tarnyboje”. Tokį 
parodymą jis ir pasirašė. Ta
da buvo paleistas. Atsitikimas 
su Izraelovidumtųivo praneš
tas Benešui.O^

durys 
Užkū- 
visas 

žvejai

veikia 
siuogsniuose.

pogrindinės 
gana ribota 

leidimo sunkumu.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinai, ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIMUI — Lithnanian Radio Hour. 50Cot- 
tage St., Norwood, 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 Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvvood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

AGENTŲ LIZDAS VIDURY 
ITALIJOS
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Stalinas panaudojo Izraelo- 
vičiaus istoriją ir apkaltino, 
kad Izraelovičius buvo ryši
ninkas taro Tuchačevskio ir 
nacių gsnerolų.

Čekoslovakai labai gerai ži
nojo visą tiesą, bet jie tylėjo. 
Maskva jiem tada buvo išgany
mas.

Maskvos radijas pranešė, 
kad Sovietai atidaro konsulata 
San Marino “valstybėje”. San 
Marino tai mažiausia Europos 
valstybė, jos plotas tik 38 kv. 
mylios. .Ji yra viduryje Itali
jos. Valdo ja komunistinė vy
riausybė. Maskva nori turėti 
viešai ten savo agentus.

“Tiesoje” Skersys rašo apie 
naują namą “Bangos” kolūky
je prie Klaipėdos. “Langai iš 
mažiukų stiklo gabaliukų su
durstyti: dienos šviesa menkai 
praeina. Sriuba valgau po skė
čiu. Nuo lubų smėlis byra. Kai 
didesnis Baltijos vėjas papučia, 
langai patys atsidaro, o 
ir daromos neužsidaro, 
rus pirmą karta pečių 
namas supleišėjo”. Kiti 
radę dūmtrauki užmūrytą, ki
tam plytos bekūrenant iškrito.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

pra
keikimo verta vieta. Na. jie jo 
ir vengdavo! Kiekvienas me
dis slėpė kažką baisaus, kiek
vienas krūmas galėjo staiga 
spjauti automatinių šautuvų 
ugnimi. Net nušautų partizanų 
lavonus paimti varydavo ūki
ninkus: dažnai po jais slėpda
vosi partizanų paliktos minos. 
Jūs negalite įsivaizduoti šitos 
kovos, pasakojo Karolis, kovos 
be pasigailėjimo! Rusai lietu
viais niekada nepasitikėjo. 
Mano prisiminimais rusai nie
kada nedrįsdavo vaikščioti be 
sargybų. Naktimis visi mieste
liai būdavo lyg išmirę.

Miesto jaunimo 
gretose buvo 
nvreiškia, kad 
so* okupantui. 

Man žinomi 
atėję į mišką.
galėtų priešintis terorui. Šiaip 
studentija prisidengus
i n t e I e ktuatų 
Teko skaityti 
spaudos, bet ji 
tiek 
tiek dėl nesunkiai pagaunamų 

(Nukelta j 5 psl.)

keli „ studentai 
kad su ginklu

JAN. a JUU 
month <>n

rašytojai, tarp jų 
savo tvirtinimus, 

buvo vokie
čių koliaborantas, paprastai 
remia pagrindiniu šaltiniu — 
E. Benešu., Čekoslovakijos pre
zidentu .

kad 
lietuviškai 

galiu jums 
Pasisakėme

• Atominės energijos komi
sijoje buvo pranešta, kad jos 
laboratorijose pagamintas kar
štis iki 36.000 laipsnių. Tai yra 
karštis tris kartus didesnis 
negu saulėje.

— Lietuva. — mano antro
ji tėvynė. — pradėjo pasakoti 
Kuršo apsupime, vėliau prie 
lietuviškų partizanų prisijun
gęs. Wermachto karininkas.

Kadangi i rusų nelaisvę ne
norėjom patekti, tai pasiskirstę 
nedidelėmis grupėmis, prasi- 
mušėme į Lietuvą. Ten susi
dūriau su Lietuvos partizanais, 
gana drąsiai veikiančiais miš
kingose vietovėse. Prisijun
giau prie Tauragės apylinkėse 
veikiančios partizanų grupės. 
Nors nesu gimęs didvyriu, ka
ro pragaro jau buvau iki ausų 
matęs ir teturėjau tik vieną 
troškimą: grįžti namo. Tačiau

pabuvęs tarp partizanų įsi
jaučiau į įų kovos prasmin
gumą ir, pasakyčiau, į tą kil-

JUOZAS GRABAI)
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant,nek:lnojama turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TcL STagg 2-7524

sąmokslas pa-
1937 vasario

pasiryžusius iki mirties kautis 
partizanus ir kova, kad ir ne
be taip aktyvi, ėjo toliau.

Iki 1947 metų partizaninė 
veikla nebuvo t..tąip planingai 
organizuota ir pasitaikydavo 
net tokių įvykių, kur asme
nines sąskaitas suvedant par
tizanams įskųsdavo nekeltus 
žmones ir tie. kaip jau parti
zaninio karo dėsniai įsako, lik
viduodavo už išdavimą. Tai pa
stebėjus, buvo imtasi atsargos 
priemonių: norint ką apkaltin
ti bendraujant su sovietais, 
reikėjo raštiško dviejų asme
nų parodymo. Ir didesnių rusų 
užpuolimų teko vengti, nes 
tai buvo perdaug jau rizikin
ga. Be to. reikėjo skaitytis su 
rusų “atsiskaitymu”, kurie ap
kaltindavo ištisus kaimus 
“bendravimu su banditais” ir 
gyventojus ištremdavo į Sibi
rą. Prisiminus tariamą “ban
ditizmą”. reikia pastebėti, kad 
pasitaikydavo. Įvairaus plauko 
žmogučiai, prisidengdami par
tizanų vardu, plėšdavo ūki
ninkus, kas vykusiai buvo ru
sų išnaudojama, 
griebėsi griežtų 
Sušaudžius keletą 
kas nebedrįso piktnaudoti 
vardo.

Miškas ruseliams buvo

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

nią pareiga priešintis raudo
nam okupantui. Geriau lais
vam mirti, ne vergu gyventi,

sakydavo jie. Kaip buvęs 
karininkas gavau atitinkamas 
pareigas, stengiausi kaip gali
ma geriau išmokti lietuviškai. 
Turėjau keletą artimesnių 
draugų, buvusių mokytojų ir 
jų padedamas, išmokau gana 
gerai. To reikalavo ir partiza
niška kasdienybė, nes be kal
bos nelabai ką buvo ir nuveik
ti. Tauragės apylinkėse ir ki
tur Žemaitijoje išbuvau iki 
1952 metų.

Gyvenome miškuose, kaip ir 
viso pasaulio kovoja partiza
nai. Bunkeriai buvo įkasti į 
žemę, sutvirtinti rąstais. Iš
kastas žemes tekdavo išnešio
ti ir paslėpti, kad rusai ne
rastų. žiemos metu slapstyda- 
vomės pas ūkininkus, pasidarę 
slėptuves po tvartais, po pa
matais. duonkepiais ir pan. 
Iki 1949 metų laikėmės dar 
gerai, bet

paspartinus kolektyvizaciją 
ir pradėjus ūkininkus varyti į 
kolchozus, atėjo sunkios die
nos.

Maisto klausimas, 
juo pasirūpindavom 
ninkus. iškilo visu 
Tačiau tai negalėjo

Europos Lietuvis Nr. 16, ba
landžio 19 paskelbė, pasikalbė
jimą su vienu belgu, kuris 
praleido Lietuvoje su partiza
nais iki 1952, paskui su lietu
viais vargo Sibire.

“Gražios išvaizdos 
žvilgsnio, Jean Charles 
pelberg sužinojęs, 
lietuviai nudžiugo, 
klausdamas: kuo 
būti naudingas?
esą lietuviškos spaudos atsto
vai ir paprašėme papasakoti 
apie savo pergyvenimus Lietu
vos miškuose tarp Miško Bro-

LAIDOTL’VIŲ DIREKTORĖM
389 Mapie Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Po kinimu persiusti Čekoslovaki
jos meisteriui Maskvoje , 
. kad jis tiesiogiai painfor
muotų Staliną ar užsienių rei
kalų ministerį. Ministeris Lit- 
vinovas vyriausybės vardu pa
dėkojo Benešui. O Izraelovi
čius tuojau buvo iškviestas) į 
Maskvą ir išgabentas į kon
centracijos stovyklą prie Bal
tųjų jūrų penkeriem metam.

Po metų, kai reikėjo aiškin
tis apie Tuchačevskio nužudy
mą,

TALARSKI
FUNERAL HOME

VYT. MAŽELIS
gy v. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

versmas.
- Bet dėl jo plano generolai 

nebuvo tvirtai sutarę. Tucha- 
čevskis buvo numatęs toki pla
ną: įtikinti apsaugos kamisarą 
Vorošilovą (dabartinį vyriau
sio prezidiumo pirmininką) 
pakviesti Staliną į karini pasi
tarimą dėl tariamo Ukrainoje 
karinio sąmokslo. Kai susi
rinks visi, pagal duotą signa
lą. du raudonosios armijos

Kremlių ir 
kariuome- 
samoksli-

————
Kokią rolę Benešąs suvaidi

no šiloją istorijoje ir kaip Be
nešąs pasitarnavo Stalinui,

Orlovas taip aiškina...
1936 Sovietų atstovybėje 

Berlyne dirbo NKVD karinin
kas Izraelovičius. Jis vadovavo 
šnipinėjimo reikalam. Turėjo 
tarp savo bendradarbių du vo
kiečių karininkus iš vyriausio
jo štabo. Kai susitikinėti su 
jais Vokietijoje buvo nesaugu 
dėl stipriai veikiančio gesta
po. Izraelovičius pasimatydavo 
su jais Čekoslovakijoje. Vieną 
sykį r— tai buvo 1936 — Iz
raelovičius susitiko su vokie-

pastovi ir negali įvykdyti jo
kių svarbesnių reformų. Par
lamentas, kurio rankose yra 
visa valdžia, yra atsidūręs 
kraštutinių partijų įtakoje — 
iš vienos pusės komunistai, iš 
kitos poujadistai kurie laiko
mi artimi fašistam kelia ob
strukcijas. O vidurio partijos 
taip suskilusios, kad negali pa
remti vyriausybės radikalesnių 
reformų.

Prie užsienių reikalų minis
terijos sudarytas studijų komi
tetas paskelbė išvadą, kad rei
kia sustiprinti prezidento val
džią, kad prezidentas turi bū
ti pačios tautos renkamas, ir 
tik tokiu būdu valdžia bus pa
stovesnė. Tai ta pati idėja, ku
ria jau anksčiau skelbė Ed- 
gar Faure. Anloinc Pinay. 
Tcitgcn ir kt. Dabar šitas isi’ 
tikinimas stiprėja.

pulkai užblokuos 
atkirs nuo NKVD 
neš) Tuo momentu 
riiftkai apskelbs Stalinui, kad 
jis suimtas. Ką daryti su Sta
linu — vienos nuomonės taip 
pat nebuvo. Tuchačevskis ir 
kiti generolai manė, kad Stali
ną reikia tuojau pat nužudyti. 
Civiliniai, kaip Balickis. Kos- 
sipras. Kacnelsonas. aiškino, 
kad jį reikia pristatyti parti
jos centro komiteto teismui ... 
.^Tačiau sąmokslininkai per

daug plačiai išsiplepėjo.
; Ir 1937 birželio 11 radijas 

pranešė, kad maršalas Tucha
čevskis ir , eilė kitų raudono
sios armijos generolų — Jaki- 
ra$. Korkas. Uborevičins (lie
tuvis). Putna (lietuvis). Ekle- 
manas, Feldmanas. Primako
vas — suimti ir kaltinami iš
davimu. Vėliau paaiškėjo, kad 
Šteinas, kuris surado tuos do
kumentus. pats nusišovė. Uk
rainos Kossioras buvo sušau
dytas. Gamarnikas suspėjo 
pats nusižudyti. Balickis buvo

■pfiĮĘpS
dą ir naują aiškinimą dėl mar- 
šąjjj Tuchačevskio ir kitų rau
dosios armijos vadų sulik- 
vįdąyimo. Lig šiol buvo žinia, 
kad jie buvę suprovokuoti 
Vokietijos žvalgybos, kuri pa
skleidusi tariamus dokumen
tus, jog Tuchačevskis ir kiti 
pgdąrę sąjungą su Vokietija, 
nųyėrsti Staliną., Vokiečiai no- 
rėjg susilpninti Sovietų armi
ją,’ .sulikviduodami jos kari
ninkus. Orlovas, pasiremda
mas savo pusbrolio Kacelsono 
pasakojimu, tuos įvykius ki
taip aiškina, plėtodamas toliau 
istoriją, kas dėjosi paaiškėjus 
Stalino agentavimuj.

Ėją Balickis. Ukrainos NK- 
D.V, šefas, apie Stalino aferos 
įvykius papasakojo dviem savo 
draugam. Jie buvo tada taip 
pat dideli Ukrainos gyvenime. 
Tai buvo Stanislav Kossioras. 
pOlitbiuro narys ir tikrasis 
Ukrainos diktatorius, bosas 
tada dar tik prasikalančio Ni
kitos Chruščiovo. * (Jį dabar 
Chruščiovas reabilitavo). Ki
tas- buvo generolas I. E. Jaki- 
raš. Ukrainos karinių jėgų 
viršininkas. Pastarasis nuskri
do Į Maskvą ir painformavo 
maršalą Tuchačevskį, kuris 
tuo metu buvo raudonosios 
armijos vyriausias vadas ir ne
mėgo Stalino. Tuchačevskis į 
paslaptis įtraukė dar krašto 
apsaugos komisaro pavaduoto
ją. įGamarniką.
Korką.
. Tarp iu kilo 
šalinti Staliną, 
mėn. buvo suplanuotas • per-

Maskva paskelbė balandžio 
29. kad sugrąžins visus vokie
čius, kurie tik bus surasti. Tai 
buvo atsakymas i Vokietijos 
raudonojo kryžiaus pateiktą 
prašomų grąžinti 1000 asme
nų sąrašą. Maskva dar primi
nė. kad Vokietija pasižadėjo 
padėti sugrąžinti iš Vokietijos 
ten esančius Sovietų piliečius.

Toks Maskvos skubus pa
skelbimas turi du tikslus — 
duoti Vokietijai suprasti, kad 
tiesiogiai su Maskva susikalbė
ti lengviausia. o antra — pa
terorizuot! tremtinius, esan
čius Vokietijoje.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS) VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. >
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

(jriovas, pasakodamas r isto- sušaudytas. Oriovo pusbrolis 
ląapie Stalino . šnipinėjimo Kacnelsonas taip pat buvo su

kėlimą aikštėn, duo- šaudytas. Taigi sulikviduoti 
visi tie, kurie žinojo apie tuos 
Staliną kompromituojančius 
dokumentus, kurie, norėjo nu
šalinti Staliną. Maršalai , ir ge
nerolai, kurie nuteisė Tucha- 
čevskį. taip pat ilgainiui din
go. Dingo ir tūkstančiai enka
vedistų.

Norėdamas nuslėpti tikrą
sias su likvidavimo priežastis,

Stalinas paleido legendą, 
kad Tuihačevskis buvo susidė
jęs su "nacine Vokietija. Orlo
vas laiko šį kaltinimą juokin
gą. nes kaip jie galėjo dėtis 
su naciais, jei tarp pačių są
mokslininkų buvo trys žydai 
— Jakiras. Eidemanas ir Feld
manas.

Istorijos 
Churchillis, 
jog Tuchačevskis 

koliaborantas.
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LAISVES VARPAS J 
Naujosios Anglijos lietuvių į 
Kulfiiiinė Radio Programa

BOSTON 15, MASS. į 
Sekmadieniais 

12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS į

31 Bunker Avė. 
BROCKTON 4, MASS.

tel. Brockton 8-1159-R

Lietuvos Vyčiu Radijo Progranm
Transliuoja K stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kylecyclM 

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
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THE WORKER (TM« Copyright) By FRANCISCAN FATHER8

ElMM>o1»1&HMAg.19Sl MlJung* AMERlKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS.

Kunigo kova už “šėtoniška j
Kun.Fabijono Kemėšionekrolegaslž)

•i -■

SUB8CRIPTION RATES

ėmus (1904), tas plunksnos 
darbais pagausėjo. Tai jį suar: 
tino sU VEa eile lietuviškųjų 
redakcijų ir su kun. Juozu Tu
mu, todagavusiū Vilniuje “Vil-pahEžėje įsikūto E liętu- 

vi^jiNasvyčią .-Vfeakunigų seminarijoje mokėsi 
> 1897—1902 metais. Seminari

jos rektorium tada buvo prel 
Antanas Karosas, būsimasE 
Seinų - Vilkaviškio vyskupas, 
tėvEkai geras ir klierftų my
limas. Pats dar seminarijoje

Kun. J. Tumas - Vaižgantas 
Vilniuje buvo “ne tos vys- 
kąįįį^-^.'įsflę&asė; žemai
čių vyskupui Kaune. Didelio 

Vilniaus ■ vyskupi
jos administratoriaus MichaĮ-

E toji lietuvybė darėsi dar sprawa)., 
brangesnė ..y KaiL F. KemėšE pastebi,

Taip - brendo būrys naujų kad jis tiktai nusijuokęs širdy- 
Lietuvos darbininkų, jau pil- je ir jam buvę “gaila to apta
ria krūtine alsuojančių gaivų kusio senelio. Nelaimingam
atgimstančias tautos orą. Kraš- latvių nutautėliui dar lemta 
te dar tebuvo šalta žiema, ta- ' 
Sau laukėme jau ateinantį pa- 

; vasarį, “Aušros”, “Tėvynės
• mokė klierikus, kai dar nėbu- Sargo” dvasia jau buvo paga

vo rektorium,otik profeso- jaunųjų vaizduotę; pra- 
rium. Klierikai su Juo nebijojo skambėjo “Pavasario halsai” 
kalbėtis Ifetuviškai ir žinojo, ir ^arTskausmų į garbę” (_ 
kad už tai nebus nubausti, 
šiaip jau seminarijoje tebevy
ravo prolenkiška dvasia ir bu
vo draudžiama lietuviškai kal
bėti, dainuoti ir knygas Skai
tyti. Kan. F. KemėšE apie tai 
savo prisiminimuose pastebi: 

“Įstojau į Kauno kunigų se
minariją 1897 metais, kada 
dar joje tebeviešpatavo lenkų 
kalba. Klausėme lenkEkų me
ditacijų, lenkiškai laikydavo
me rekolekcijas, lenkų kalba 
turėjome ir su seminarijos va
dovybe kalbėtis. Tačiau tarp 
savęs beveik jau vEi klieri
kai kalbėdavome lietuviškai.

Jaunoji karta tuomet jau 
buvo pagauta atgimimo dva
sios.

Gaudydavome kiekvieną nau
jai pasirodančią knygutę ar 
laikraščio numerį. Tiesa, visa 
tai buvo vadovybės draudžia
mi vaEiai, bet už tai juo bran
gesni jie buvo mums, kad tu
rėjome su jais slapstytis ...

Kada kiti mūsų profesoriai 
buvo arba palankūs lietuvy
bės dvasiai ar bent nepriešin- 
gi, tai seminarijos inspekto
rius*" kanauninkas Kriškijonas 
(sulenkėjęs latvis), labai ne
mėgo lietuvių kalbos ir nega
lėjo pakęsti lietuviško daina
vimo. E sulenkėjusių klierikų 
jE gaudavo žinių apie uoles
nius lietuvius patriotus ir jau 
tų neglostydavo. Vargas buvo 
tam klierikui, apie kuri in
spektorius patirdavo, kaip apie 
“litvomaną”....

Jau pora metų Ebuvęs klie
riku, patyriau iš savo profeso
riaus kun. Bron. žongolavičiaus 

(—irgi lenkininko. S.), kad 
profesorių taryboje (buvo) in
spektoriaus pasiūlyta

mane išvaryti iš seminarijos 
už "litvomanija'’.

Pasiūlymas tačiau nepraė
jęs, nes profesorių dauguma 
jam nepritarė... Ėmiau vaiz
duotis, kad lyg esu apsuptas 
kankinio aureole už lietuvybę,

12, 1915. ■
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje metamo , 66.00
Brootdyn, N. V. _
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Sakytumei, yra mažmožis, 
kai laikraščiui gauni straips
nį, korespondenciją, kurios 
nors organizacijos atsišauki
mą ar pranešimą, rašytą... 
be lietuviškųjų ženklų. Na, re
daktoriai gali sudėlioti visas 
tas šakutes, uodegėles ir brūk
šnelius — jie tam yra ir vE- 
tiek skaito. Pagaliau, ; tesi
džiaugia gavę, nes laikraščiam 
dabar nedaug kas rašo, jei nė
ra reikalo pagarsinti koki pa
rengimą ,vajų, šventę, skaity
tojam save pristatyti ar kitą 
EplūstL

Redaktoriai džiaugiasi taE 
plunksnos žmonėnris, kurie su 
laikraščiais dar ryšį palaiko. 
LįetuvEka spauda niekada nė
ra buvusi tokia turtinga, E- 
skyrus Lietuvoje buvusią val
dinę spaudą, kad vEus straips
nius patenkinamai apmokėtų. 
Nebuvo jie apmokami nė “Au
šros” ir “Varpo” laikais, arba 
ir čia Amerikoje, o entuziastų 
nestigo lietuvEkam rašto žo
džiui paremti.

Bet tie, kurie dar parašo 
paprašyti ar patys aukodamie
si lietuvEkam darbui, tie ir 
ženklelius lietuvEkiem rašme
nim sudeda arba turi atitinka
mą rašomąją mašinėlę. Anie 
beženkliai raštai dažniausiai 
ateina E žmonių, kurie savo
reikalą laikraščiui pristato: 
garsina kurią šventę, vajų, 
sąskrydį, įprašyti parašo atsi
šaukimą kuriuo nors vEuome- 
niniu reikalu. Matyti, galvoja, 
kad redakcija Egi turi prisi
dėti prie to reikalo, kaip jie 
prisideda. Ką reEkia jai tuos 
ženklelius sudėlioti?

E tikrųjų šis reikalas yra 
daug prastesnE negu E pavE- 
šiaus gali atrodyti. Tų beženk- 
lių raštų vE daugėja organi
zaciniame bei visuomeninia
me darbe, ne tiktai redakcijo
se. Teko skaityti ištisus prane-

sraunus kunigas kuto sudraus* 
buvo susilaukti ne tik Nepri- tas E apkaftiųtąs- Dabar jis

kevičiaus, kun. J. Tumas buvo 
užsipultas E Žemaičių vysku
pas turėjo jį B Vilniaus at
šaukti Tada jo vietoje atėjo 
dirbti kam F. Kemėšis. Tačiau

Šimus, apyskaitas, memoran
dumus tokia beženkle“Iietu- 
vių kalba”. Ar tai reiškia, kad 
neturėta po ranka tinkamos 
rašomosios mašinėlės? Deja, 
tai rodo gilesnę opą, kuri at
siveria mūsų lietuviškame gy
venime. Pasiduodama gyveni
mo aplinkybėm, su kuriomis 
jau nenorima rungtis. Vadina
si, jei rašomosios mašinėlės 
nėra, tai nereikia nei perskai
tyti ir sudėlioti ženklus ran
ka. Girdi, apsieis ir be to. 
Paskui jau apsieinama be gry
nesnio lietuvEko
lietuviškos sintaksės, 
kalbą prikaišiojame 
bių. Lietuvių kalba, 
šant, apšiukšlinama. 
nis žingsnis veda

žodžio, be 
cį savo 
svetimy- 
atsipra- 

Tolimes-
toliau. Jei 

jau gyvenimo aplinkybės len
kia, tai kam spirtis E viso 
svetimai Įtakai, svetimiem 
papročiam ir dvasiai. Dideli 
dalykai prasideda nuo mažų— 
nuo tų paprastų 
brūkšnelių.

šakučių ir

tai laikyti 
netvarkin-

Jei būtų galima 
nerūpestingumu ir 
gurnu, —kas taip pat nėra ge
ras dalykas, — tai jE dar ro
do nepagarbą savam dalykui 
ir savam žmogui. Yra žinoma, 
kad lietuvE labai atjaustus ir 
jautrus kitos tautos žmogui: 
jE neparašys beženklio rašto 
nei prancūzui, nei vokiečiui, 
nei lenkui. Savam tai padaro, 
savąjį dažnai labiau ir išplūs
ta. Keistai atrodo, kai daug 
rūpinamasi savo tautą kitiem 
pristatyti,—apie tai laikraščiui 
irgi parašo beženkle kalba, — 
o savo žmonėm ir lietuviš
kiem dalykam mažiau kreipia
ma dėmesio. Reikėtų atskiru 
žodžiu nušviesti, kaip tasai lie
tuvių būde įaugęs menkas sa
vęs vertinimas yra lietuvių 
tautai daug nuostolių atnešęs. 
Kas rašo beženkle lietuvių kal
ba, negerbia nei jos nei savęs 
ir tuos nuostolius augina.

kai Latgaliuos ir Latvijos res- bet sužaibavęs ir pariryžęs ge-
publikos”. riąu Amerikoje padirbėti,r kol

Taigi, nereikėjo laukti nė ^bėgingnuneš šerias He-
20 metų, kai pasirodė/ kad tuvybes užtvaras.

' E Pabiržės turėjo išsikelti jis nebuvo “tos vyskupijos”.
i BBHK E vaEtininkas Nasvytis, Depą-
' keldamas klebono boikoto. JE
i įsikūrė... Rusijoje. Tuo būdu
i lietuvEkumo švyturiai nuėjo

■ šviesti kitiem kraštam.

KL’N. F. KEMĖŠIS Vilniuje perima “Viltį” j§ kun. J. Tumo

abi Maironio. S.). Jauniesiem 
buvo aEku, kad niekas nebe- 
užtvenks upės bėgimo. (Tu
rėta galvoje žinomas Maironio 
e i 1 ėraštE: “Nebeužtvenksi 
upės bėgimo, nors ji tekėtu ir 
pamažu; nesulaikysi naujo ki
limo, nors ji pasveikint būt ir 
baisu”.)

Įšventintas Į kunigus Fabi
jonas Kemėšis nuėjo ne pasi
sveikinti, o atsEveikinti su 
buvusiu savo viršininku — in
spektorium Kriškijonu. E jo 

r.._ Egirdo toki paskutinį pamok
slą:

— Atsimink, mielasai, kai 
pagyvensi 20—30 metų, pasa
kysi: o vis dėlto buvo tai šė
toniškas reikalas (szatanska

“šėtonEkas reikalas” buvo ne 
tų pusėje, kurie už lietuvybę 
kovojo, kaip kari. F. Kemėšis, 
bet kurie ją smelkė.

seminariją, 
dirbdamas 

daugiau se

Baigęs kunigų 
kan. F. Kemėšis 
parapijose sutiko 
nesnės kartos Lietuvos kuni
gų, kuriem lietuvEkas reika
las buvo toli širdies. Sakysi
me, vikariaudamas Pabiržėje 
užsimojęs buvo veikti iš pe
ties, kad parapijoje.

atsirastų daugiau draugijų, 
įsikurtu kooperatyvas, žmonos 
lietuviškus laikraščius skaity
tu, rongtę kultūringus vaka
rus, mostę flirtavę, kas buvo 
įpratęs.

Kan. F. KemėšE, dar klieri
kas būdamas, pradėjęs buvo 
rašinėti lietuviškiem laikraš
čiam. Spaudos draudimą nu-

Dėl lenkų intrigų redakcijoje 
tegalėjo laisviau veikti pasau
liečiai VE dėlto kan. F. Ke
mėšE Ebuvo apie dvejetą me
tų ir tuo metu plačiai važinėjo 
po Lietuvą rinkdamas prenu
meratą ir aukas “Vilties” laik
raščiui. Tas darbas redakcijoje 
vėliau jam labai pravertė, kai 
jE išvyko į Ameriką. Bet apie 
tai kitą kartą. S.

■šįi?'

Peticija Amerikos Legijono seminare
IllinoE vaEtybės Amerikos 

L e g i j ono antisųbversyvinės 
komEijos surengtame semina
re Chicagoje suvažiavusiems 
delegatams buvo pristatytas 
Lietuvių Jaunimo Peticijos 
reikalas. Seminare dalyvavo 
virš 300 Amerikos Legijonui 
IllinoE vadovaujančių asmenų 
E vEų miestų.

Antisųbversyvinės komisijos 
pirmininkas p. Edward Ciama- 
ge pranešdamas apie peticiją, 
susirinkusius paragino ją pa- 
sEašyti sakydamas:

“Mes turime kovoti su ko
munizmo įtaka ne tik Ameri
kos viduje; bet būtinai padėti 
E kitiems kraštams nusikraty
ti komunizmo vtrgovės. Vie
nam tokių kraštų — Lietuvai 
— galime padėti pasirašydami 
mūsų prezidentui peticiją lie

piančią komunEtų išvežtų į Si- 
bEą lietuvių grąžinimą į jų 
tėvynę. Peticiją čia yra at
nešę lietuvių jaunimo organi
zacijų atstovas.”

Peticiją pasirašė vEa eilė 
žinomų Amerikos Legijono II- 
linoE vadovaujančių asmenų. 
Klausytojų tarpe buvusi M. 
Ernestine, paskaitininke E 
organizatorė antikomunEti- 
nių dEkusijų vakarų E autorė 
greitu laikų išeinančios knygos 
“Heroes from the Red Bell’ 
taip pat pasirašė peticiją. Be
veik kiekvienas pasiratydamas

pasiėm ės usavim peticijos 
tekstą. Taip pat buvo išdalinta 
E nemažai nuorašų kongres- 
mano Michael Feighan kalbos, 
kurioje Ekelta Lietuvos reika
lai. Seminare pagrindines kal
bas pasakė garsus komentato
rius Fulton LewE ir IllinoE 
valstybės senatorius Paul W. 
Broyles.

Jaunimo Peticijos reikalus 
seminare tvarkė studentas K. 
DEkE, padedamas R. Mieže
lio. Juos seminaro vadovams 
laišku rekomendavo Don Var
no posto komanderius Phil 
Mosteika E adjutantas S. J. 
Samoska. posto vadovams šį 
reikalą pristatė skautų veikė
jas Don Varno posto narys 
Juozas Karklys.

Šiems legijonieriams turi
me padėkoti už pagelbą Jau
nimo Peticijai. Don Varno 
Postas Chicagoje jau nebe 
pirmą kartą parodo savo tik
rai lietuvišką dvasią. Tereikia 
prisiminti, jog Don Varno pos
tas aktyviai parėmė Molotovo 
piketavimą Chicagoje, suorga
nizuotą lietuvių pereitą vasa
rą. .

linkėtina, kad jaunimas E 
toliau su savo peticija sėkmin
gai eitų į amerikiečius, o visą 
lįetuvEkąją visuomenę kvie
čiama aktyviai padėti jauni
mui dirbti vardan tos Lietu
vos. Lug.

čirvenanL Sustojęs viduryje matyti. Dar gali pagunda už- tenkintas, kad lange nieko ne- vienės darželio. Niekas neži- neužsiminė, ko buvo laukęs,
kelio įsižiūrėdavo į kokį vaba- pulti... matė. Tik gėlės, E vE gėlės, no. Vitkuvienė ne tokia jau Ji teklausinėjo, ką veikianti
liuką, kirmėlaitę ar gėlės pum- Vitkuvienės pEkia vE arte- nevisos dar išneštos. Kad taip pastabi. Viena gėle daugiau ar 
pūrą. Užsimiršdavo E kur ei- jo, o Florukas beveik sustojo. E arčiau pažiūrėjus tų išneš- mažiau — kas jai 0 jam? Ro-
nąs. Paskui bėgte bėgdavo mo- Jis vos—vos bekrutėjo, tarsi tųjų? JE prisiglaudė už namo dos, naujas pasaulis atsivėrė:
kyklon. r

Namo tą dieną jE parkumė- 
jo niekur nesustodamas, E 
tuojau prie gėlių. Gal jau žie
dus krauna? Ne, dar tik stie
piasi, E taip lėtai, kad jokios 
žymės ntoimato. Gal jos iš vi
so neauga? Turėtų — taip jas 
prižiūri. Florukas negalėjo gi niai tie žmonės — vE ką nors 
žinoti, kad daigai sunkiai grū- dhro piktam. Ir Floruką tik
inėsi tarp mirties E gyvybės: ras siutas apėmė: 
persodinti jie svarstė — gyven- — Prireikė tai senei gėlių 
ti ar ne? Saugesnis žmogus kaip mirusiam smilkalų. Na, 
būtų galėjęs pastebėti, kad galėtų jų turėti, jei taip mėgs- 
gyvybė ėmė virių, bet dar rei- ta, bet kam tiek daug? Taip gali atgal padėti. Ar kas ne

mato? širdE, rodos, ims E iš
šoks E krūtinės. Op!... Ne, 
tai Florukas peršoko per tvorą 
E nudulkėjo namo be kvapo. 
Sustojo tiktai miškelyje prie 
pat namų. Kas gi jį taip vijo? 
JE to negalėtų pasakyti. JE 
apie tai nė negalvojo — jo 
rankose tebebuvo toji pasa
kiška gėlė...

Rytojaus dieną Florukas 
praėjo pro Vitkuvienės trobas 
į jas nė nespoktelėjęs. Iš šaties 
žiūrint atrodė, kad jo dėmesį 
buvo patraukęs kas kitas, prie- Florukui buvo vargas lauk- 
šingoje pusėje. Jam nebuvo ti E mažą valandėlę. Jo viduje 

... .................................. nė aišku, kodėl taip darė. Jo kažkas siūbavo E jį pati iš ko- .
dus, kaip musių nuo padažo, malonumas dzimbinti žaluma NepatlžiiMjm. Tikri ątebuk- Ko jis ten dairėsi? Negalėtų gi niekas nematė, kaip jis va- jų vertė. ApeiramiM tiktai jums ko reikia pas tėtį sr pas
jų neberado. Negi jie būtų E- saulei šviečiant E vieversim lai pas ją dita. Bet feriau ne- pats pasakyti. Bet jautėsi pa- kar buvo prilipęs prie Vitkų- kelyje, kai Vitkuvienė nieko mamą? (b. d.)

liuką, kirmėlaitę ar gėlės pum-

Kai Florukas pasigyrė tar
naitei Pranei, kad jE gluos

nyje mažutėlaičius paukščiu
kus aptikęs, ji sudraudė ber
niuką:

— Vėlų vakarą apie paukš
telius negalima kalbėti, nes 
jiem gali kas blogo nutikti. 
Ar dar to nežinai?

skridę? Kur ten! Dar jiem 
plunksnos nebuvo paaugusios.

Florukas grįžo nosį nukaręs 
ir liūdnas: jo akys buvo pilnos 
ašarų. Tada JE vėl prisiminė 
gėles. Pasodinti daigai buvo 
aplėpę, bet dar žaliavo. Floru- 
ko akelės sušvito džiaugsmu, 
ir jE apsiramino.

ko ieškodamas kelyje pames
to. Kam ta Vitkuvienė ten gė
les išstatė kieman, lyg prieš 
lietų? Dangus nebuvo nė tru
putėlį aprūkęs. Geriau jas lai
kytų pirkioje, už lango. Kam 
dar nešti laukan ir pagunda 
kitiem akis badyti? Besniege*

prie tvoros. Ak, kokios gra
žios tos gėlės! Net širdE sąla 
žiūrint Perkopti per tvorą, 
paliesti bent vieną? Taip, lan
gai kitoj namo pusėj. Tik pa
liesti, ne daugiau! štai, tą pa
sakišką gėlę su tamsiai ža- 
liaE lapukaE. Florukas dar 
niekada nebuvo matęs E ran
kose turėjęs tokio gražumo. 
O, kaip jE traukia! Niekada 
dar nebuvo nė jautęs, kad taip 
neatsispiriamai trauktų. Tie
siai prilipo prie rankų E ne-

mama, tėtis.
Florukas E pradžių atsaki

nėjo nedrąsiai, paskui vE iink- 
tokia ta gėlė švelnutė, tokia smėjo E ėmė čiaukšti visai at- 
gražutė, kaip žvaigždelė dan- gijęs. Jo baiminimasE senės 
guje. Danguje? ... 
susimąstė:

— O gal tai nuodėmė? Ne
gali būti! žolynų tiek daug 
laukuose E pievuose — gali 
rinktis, kiek nori. Niekas to 
nuodėme nelaiko. Ana, Pranu
kas E Gronios mūsų mEkelyje 
išsikirto didelę eglaitę, o tėtis 
perdaug nerūstavo. Mama dar 
pasakė :“Duok jam ramybę, 
tam vargšui Pranukui, matai, 
kad jis neturtingas. Gal kada 
prireiks tau jo talkos?”. Ten 
buvo visas medis, o čia tik 
stiebelis su keUaE lapas.

Kai Florukas grįžo E moky
klos, Vitkuvienės kiemo var
tuose jo lūkuriavo Onelė.

— Mamytė prašė tavęs luk
terti, — pasakė. — Ji norėtų 
eiti pas kalvį, jūsų pusėn, bet 
niekada ten dar 
čiojusi.

— Ar tuojau 
teiravo sumišęs

— Tuč tuojau.

Jonukas Vitkuvienės praėjo./Ji tikriau
siai nieko nežino?

— Norėjote pas kalvį? — 
priminė Florukas tai moteriš
kai — čia kelias skiriasi. Į 
kalvę veda dešinysE. Ana, E 
jo kalvės stogas matosi. Mūsų 
namai kairėje. Ten. antai, kur 
gluosnE auga.

— Bet nėra žinios, ar kalvį 
rasiu? — suabejojo Vitkuvie
nė. — Sako, jE dažnai mies
tan išvažiuojąs. Geriau bus į 
jūsų namus užeiti E pasiklauskėjo dienos kitos, kad imtų E tikrųjų daug, kad pirkioje 

lapoti. Florukas to negalėjo nebetelpa. Prie kelio sustato, 
sulaukti. Jam taip norėjosi jau Hi! Lyg ji nežino, kad keliu 
žydinčių gėlių.

Kitą dieną Florukas ėjo vos 
bepavilkdamas kojas. Rodos, 
ims E sustos. Kažkas jį slėgė, 
taip sunkiai spaudė? Ak, tokie 
akmenys E suaugusius užgu
la! Negi jis pirmas E paskuti
nė? Rūpesčiai auga kaip ir 
tos gėlės, kur tik sėkla krinta. 
Kas buvo Florukui { gaivą į- 
kritę? Vitkuvienės pirkia, prie taip priartėjusi, kad pro lan- 
kurios jfa artėjo? gus viduje galima buvo matyti,

— Kad taip imti E praeiti, ar ten kas yra. Florukas dabar

— Ne. O kas sakė?
— VEi tai žino, E seni žmo

nės pasakoja.
Florukui sunku buvo už

migti negalvojus apie paukštu
kus. JE būtų norėjęs daug ko 
klausti: kaip jie kiaušinyje ne- 
uždūsta, E kur jiem plunks
nos atsEanda?... Berniukas 
prisivertė negalvoti apie tai ir 
įsikniubęs į patalus užmigo.

IŠ ryto Florukas tuojau nw- 
kuldeno prie gluosnio. Paukš
teliai dublyje cypsėjo. Bet ki-

--- tą rytą, nors E. vakaro jisai 
gynėsi minčių apie paukšty- bet užtat pavasarį koks buvo — pagalvojo beveik balsiai.— žiūrėjo ne į žemę, o į langus.

Florukas vaikštinėjo mokyk
lon į kitą kaimą. Buvo mokyk
la ir jų kaime, bet kokia ten 
mokykla: senas vargonininkas, 
susirinkęs vaikus, mokė tik 
skaityti kaip iŠ kokių 
Tėvas dėlto jį pasiuntė 
valdinėn mokyklon, 
verta buvo kiekvienam 
žiūrėti, o mokytojas —
Krokuvos. Kelio į ją, tiesa, bu
vo geras galas. Florukas tu
rėjo trepenti apie valandą lai
ko, ir žiemos metu nelengva 
buvo prasikasti pro pusnfc.

gaidų. 
geron, 
kurios 

pasi
nei E

žmonės vaikšto. . Pakanka tik 
ranką ištiesti... E niekas ne
matytų. Gėlės sustatytos dar
želyje už namo. Tiek E tikrų
jų daug! DidelE čia jai būtų 
nuostolE, jei viena ir prading
tų. Matyt tam ir stato lauke, 
kad nepaiso. Kur čia jas visas 
E suskaitysi!...

Vitkuvienės pirkia buvo

nebuvo vaikš-

eis? — pasi- 
Florukas.

ti. Turiu E reikalą...
Florukui pasidarė ir Šilta E 

Šalta. Bet nuovokos jE dar ne
prarado.

— Mamos gali nebūti na
mie. Minėjo, kad kitan kaiman 
eisianti kažkokių sėklų parsi
nešti. Galite man pasakyti, ko 
reikia. Rytoj eidamas mokyk
lon atnešiu. Kasdien praeinu 
pro jūsų kiemą.

— Tai jau, vaikeli tiek ke
lio nuėjus. nueEiu E tą ga
liuką. Bet pas jus E nearti?

— Man tai netoli. Greitai 
parbėgu, kai reikia... Ar
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Gegužes 13 - maldos ir atgailos diena

Lietuviu organiza
cijų dvasios vadui 
a t sišaukima s

MIELI LIETUVIAI
Šiemet gegužės 13, kaip ir 

kiekvienais metais, yra šven
čiama viso pasaulio lietuvių 
maldos ir atgailos diena už 

" nusidėjėlių atsivertimą, Lietu
vos laisvę ir pasaulio taiką.”

Žmogaus egzistencija pri
klauso nuo amžinosios Būties 
šaltinio Dievo. Tie patys dės
niai galioja tautoms ir valsty
bėms, nes ir. jų likimas yra to 
paties Kūrėjo rankose. Bet, 
daja, žmonės šiandien labai 
dažnai tai pamiršta.

Tragiška dabartinė pasau
lio ir mūsų tautos būklė, ne
kaltų vaikų ir motinų ašaros 
verčia kiekvieną lietuvį giliau 
susimąstyti ir prašyti mūsų 
tautai ir valstybei pagalbos 
iš tikrojo gyvybės šaltinio Die
vo. O tai galima pasiekti tik 
per maldą, atgailą ir kiekvie
no atsinaujinimą Kristuje. Gi 
atsinaujinti Kristuje reiškia 
gyventi tikėjimu, dora ir mei
le savo artimui ir priešui.

Kaip žydai būdami ištrėmi
mą nedrįso pakelti akių į Je
hovą, bet juos užtarti siuntė 
savo pranašą Mozę, taip mes, 
lietuviai, šaukiamės Visatos 
Karalienės, kad šiandien už
tartų mūsų tautą pas savo Sū
nų. Fatimoje pažadėjo grąžin
ti pasauliui taiką, Įei Jos pra
šymai bus vykdomi, t. y. jei 
žmonės darys atgailą ir dau
giau nebeįžeidinės Šv. Jėzaus 
Širdies, kuri yra begalinė ma
lė ir gailestingumas ir kuri 
laukia nusidėjėlių grįžimo. Ji 
tokia pat meile atleidžia nusi
dėjėliui kaip pirmąją, taip ir 
paskutiniąją nuodėmę, jei tik 
nuoširdžiai atgailaujama.

Mes kreipiamės į visus lie
tuvius, kur tik gali pasiekti 
mūsų žodis, ir kviečiame su
ruošti didelę atgailos ir Dievo 
permaldavimo dieną už nusi
dėjėlių atsivertimą, Lietuvos 
laisvę ir pasaulio taiką. Tam 
tikslui prašome visus organi
zuotu* ir neorganizuotus lie
tuvius:

• Gegužės 13 dalyvauti šv. 
Mišiose, aukojant įas aukš
čiau minėto intencija.

• Priimti tą dieną šv. 
muniją kaipo atsiteisimo 
muniją;

• Grupėmis budėti prie iš
statyto Šv. Sakramento bent 
12 valandų ir b* pertrauko* 
kalbėti rožančių;

• Pasiaukoti Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai Ir kiek išga
lės leidžia vykdyti Marijos 
prašymus pasakytu* Fatimoje;

• Ypač kviečiam* šeimas 
kiekvieną mėnesį eiti prio šv 
Sakramentų ir kiekvieną die
ną kalbėti rožančių.

Prol. J. Balkūnas, 
LRK Federacijos

Dvasios Vadas
Prol. Pr. M. Juras, 

Ateitininkų Sendraugių
Dvasios Vadas

Kun. Pr. Juškcitis, 
LRK Moterų Sąjungos

DIEVO ŠVIESA 
TAUTŲ GYVENIME

Nėra pasaulyje tautos, kuri 
būtų mylėjusi,tik žemę: visos 
tautos yra garbinusios ir dan
gų, turėjusios ryšį su amžiny
be ir iš jos sėmusios jėgų bei 
šviesos savo gyvenimui. Visų 
tautų gyvenime galime įžvelg
ti tamsesnius ir kilnesnius ti
kėjimus į šią dieviškąją švie
są, į paslaptingą, antgamtinę 
jėgą, lemiančią tautų ir atski
rų žmonių likimą. Nors pagal 
mūsų sampratą šie tikėjimai 
atrodo perdaug žmogiški, 
“antropomorfiški”, tačiau ne
galime paneigti, kad juose po 
šia žmogiška forma slepiasi 
tikros dieviškos galios ir švie
sos nujautimas. Visuose šiuose 
tikėjimuose glūti viena 
grindinė mintis, kad

laikinieji dalykai negali 
zistuoti be amžinųjų, kad 
mė tampa nevaisinga, įei 
negaivina dangaus palaima.

Tai tinka tiek atskirų žmo
nių, tiek ir tautų gyvenimui. 
Tiek atskiras žmogus, tiek ir 

niauta stovi prieš amžinybės Pa
slaptį, nuo kurios atspėjimo 
pareina jos likimas.

FATIMA — DIEVO ŠVIESA 
MOŠŲ DIENŲ PASAULIUI 
Dieviškoji šviesa žmonijai 

nėra tik praeities palikimas: 
jos spinduliai įvairiais būdais 
sklido per visus šimtmečius, 
nušviesdami tamsius šios že
mės vieškelius ir paliesdami 
astkirų žmonių širdis.

Tarpiškai ši šviesa sklinda 
iš Dievo Apreiškimo ir Kris
taus Bažnyčios, ir betarpiškai 
—įvairiais apreiškimais, įvyk
stančiais skirtingais laikais ir 
skirtingose vietose.

Mūsų amžius nėra jautrus 
tarpiškai Dievo šviesai, einan
čiai iš Bažnyčios, ir modernu
sis žmogus dažnai lieka kur
čias Dievo balsui, kalbančiam 
į jį laiko ženklais bei įvykiais.

FATIMA-DIEVIŠKOJI ŠVIESA 
MOŠŲ DIENŲ TAMSOJE

Antrojo pasaulinio karo metu, 
bomboms griaunant Vokieti
jos miestus ir žmonėms iš 
siaubo stingstant, pasirodė 
knyga: “Kodėl Dievas tyli?” 
Senovės žmogus panašiose ap
linkybėse būtų išgirdęs Dievo 
ir taręs: “Kaip galingai kalba 
Dievas į mus savo rūstybėje”. 
Mūsų amžius vadinamas 
džios tamsos”, “baugios 
šaulio nakties” amžiumi.

Žmogus, sistematiškai
telkęs prie žemiškų dalykų, 
rodos, yra praradęs dvasinį 
žvilgsnį ir galią suvokti Dievą 
ir išvysti jo šviesą. Todėl mū
sų laikai ypatingai 
Dievo 
išvysti 
čiuose

paskendęs modernusis žmo- 
gusS-Tokia šviesa mūsų galin
gai sklinda iš mažo Portugali
jos miestelio — Fatimos. Ten 
Šv. Mergelės apreiškimu mes 
esame pastatomi prieš amžiną
ją šviesą ir iš trijų nekaltų 
vaikų nustebimo pilnų akių 
kalba į mus pati Amžinybė.

DIEVIŠKOJI ŠVIESA IR 
MOŠŲ TAUTOS LAISVE

Šios dieviškosios šviesos 
spinduliai nušviečia ir Lietu
vą. Šiemet jau sueina penki 
metai, kaip Lietuvos vyskupai 
yra paaukoję mūsų kraštą 
Nekalč. Marijos širdžiai, o 
daugelis lietuvių yra įsijungę 
į Mėlynąją Armiją, turinčią vi
same pasaulyje daugiau šešių 
milijonų žmonių. Gyvas atsi-

DIEVO MOTINOS stebuklingas paveikslas Krekena
voje prie Nevėžio.

IŠVESTI TAUT4 I MALDOS IR ATGAILOS ŽYGI
Jau kelinti metai skelbiama 

viso pasaulio lietuvių maldos 
ir.atgailos diena už pasaulio 
taiką ir Lietuvos laisvę. Ką 
tai turi reikšti? Ar kad papra
stai iš viso nesimeldžiama ir 
nedaroma jokių aukų šiomis 
intencijomis, tat norima bent 
vieną dieną į metus tam skirti, 
ar kad ši 
paskatintų 
ningiau ir 
aukotis už

KUN. DR. V. BALČIŪNAS

Ko- 
Ko-

diena nuteiktų ir 
visą laiką sąmo- 
daugiau melstis ir 
pasaulio taiką ir 

Tėvynės laisvę?
Ši maldos ir 

neatsiektų savo 
būtų norima tik 
džiančius ir niekad nesiauko- 
jančius priversti bent trum
pam išsiplėšt! iš savo apsnūdi
mo, jau iš anksto žinant, kad 
paskui jie vėl grįš į savo seną
ją rutiną. Kas per visus metus 
visai negyvena maldos ir at
gailos dvasia, tas vargu ar į- 
gaus jos viena diena ir jo mal
da bei atgaila gal būt tebus 
grynai išorinė: bus kūnas be 
dvasios ar bent turės labai 
mažos vertės.

Maldos ir atgailos dieną ruo
šiant, turi būti kitas tikslas: 
atkreipti ypatingą dėmesį į 
maldos ir atgailos reikalą, 

sukalti gaivalinga pastovy

sąjūdį ir išvesti tautą i maldos 
ir atgailos žygį už pasaulio 
taiką ir tėvynės laisvę.

Ji turi vis platesnius sluoks
nius paraginti visu uolumu 
siekti įgyvendinti Pijaus XII 
šūkį: Kristaus taika 
karaystėje.

Visko pagrindan 
būti padėtas tikslus 
atgailos supratimas.

Kam malda yra tik ryto ir

Kristaus

čia turi j 
maldos ir r.

atgailos diena
tikslo, jeigu . vakaro poteriai ar pabuvimas 

visai nesimel- bažnyčioj pusę valandos per 
šventadienio mišias, tam mal
dos diena nieko ypatingo ne
sako ir veltui norėtum suža
dinti jame norą stoti į maldos 
žygį. O .kam atgaila yra tik 
aštrūs pasnikai, kietas guolis 
— tam kvietimas atgailon at
rodo neprotingas.

čia tat ir norime pažvelgti į 
maldos ir atgailos esmę bei 
dvasią, be kurių nei viena, 
nei antra nėra prasminga.

Malda yra nuoširdus žmo
gaus bendradarbiavimas su 
Dievu. Mintimi ar kartu minti
mi ir žodžiais reiškiant Die
vui pagarbą ar padėką. Jį ko 
nors prašant ar atsiprašant, 
yra, meldžiamasi. Tai. maldos 
aktas, kurio vertė yra labai 
nevienoda. Ta pati garbinimo 
dėkojimo, prašymo 
prašymo mada — 
Marijos, kurio nors 
eilinio tikinčiojo ir 
sančio nuodėmėse didelio nu
sidėjėlio, yra visai kitokios 
vertės Dievo akyse. Kodėl? 
Visai kitokiame santikyje su 
Dievu yra Kristus, Marija, pa
prastas šventasis, eilinis ti
kintysis ir didelis nusidėjėlis,

Kun. Al. Kontautas,
Vyčiu ir Mėlynosios Armijos

Lietuvių Sąjūdžio
Dvasios Vadas

Kun. J. Kidikis, S. J.,
Studentų Ateitininkų S-gos

Dvasios Vadas
Kun. J. Valinys, S. J.,
Skautų Dvasios Vadas

Kun. P. kakaly*,
Sadalicijos Dvasios Vadas

Kun. Alfa Šulinskas,
Moksleivių Ateitininkų S-gos o nuo šio santykio priklauso

Dvasioa Vada* maldos vertė.

bei atsi- 
Kristaus, 
šventojo, 
dar tebe-

Kuo labiau kas susijungia 
su Dievu, tuo Įo malda yra 
tobulesnė.

Kristus savo asmenyje jun
gia Dievo ir žmogaus prigim
tį, tas Jis, kaip žmogus, visa 
savo būtimi buvo nepalygina
mu tobulumu sutapęs su Die
vu. Visai nepaliestas gimtosios 
nei asmeninės nuodėmės, ma
lonės pilnoji Marija buvo to
kiame artimame ryšyje su 
Dievu, koks tik iš viso žmo
giškai prigimčiai yra galimas. 
Šventasis savo valia taip pat 
pastoviai yra sutapęs su Dievo * 
valia, nors čia galimi trum
pesni ar ilgtsni svyravimo, ne- 
ryštingumo, apsilpimo mo
mentai. Eilinio, vidutinio ti
kinčio gyvenimą žymi pasida
linimas tarp Dievo ir savo va
lios. Pasitaiko laikotarpių, ka
da jo valia visai paneigia die
viškąją (— mirtinos nuodė
mės būseną), o jeigu papras
tai dideliuose dalykuose ir 
vengiama priešintis Dievui, 
tai mažuose dažnai visai Jo 
nepaisoma. Gi mirtinose nuo
dėmėse esančio būdingiausias 
pažymys ir yra, kad savo valia 
jis pastoviai priešinasi Dievui.
Nesunku suprasti 
paskutiniojo malda, 
širdimi jis nenori 
Dievą, yra bevertė, 
prašytų atleidimo bei grįžimo 
malonės.

Mūsų malda tat yra juo to
bulesnė, juo labiau jos metu 

mūsų valia yra sutapusi su 
Dievo valia.

Šis mūsų valios palinkimas 
į Dievą yra esminė geros mal
dos sąlyga. Tai lyg maldos 
dvasia, priduodanti jai gyvy
bės.

Savo valią visiškai palenkti 
Dievo valiai nėra lengvas, da-

liepimas į Fatimos įvykius ro
do, kad ir mes, lietuviai, jau
čiame ir išgyvename dieviško
sios jėgos ir šviesos reikalin
gumą mūsų gyvenimui Mūsų 
dienomis, kada daugelis ne
kritiškų ir lengvabūdiškų žmo
nių yra pakliuvę į rafinuotai 
gudrių ir apgaulingų politinių 
sistemų pinkles, iškyla gyvas 
reikalas šių klastingų ir klai
dingų pažadų vietoje rasti sa
vo tautai ir jos laisvei stipres
ni pamatai, į kuriuos galėtu
mėm atremti savo ateities vil
tis.

Šių pamatų jokiu būdu ne
rasime vad. “realinėje politi
koje”, ieškančioje tik asmeni
nės, egoistinės gerovės, ir 
praradusioje visus ryšius su 
amžinybe ir iš jos sklindančia 
šviesa. Visi mūsų gyvenimo 
keliai į tautos laisvę, turi at
siremti į tą didįjį centrą, ku
ris, Dantės žodžiais tariant, 
“judina saulę ,ir žvaigždes”. 
Šis didysis centras — Dievas 
ir jo šviesa yra tai, kas sutei
kia tikrąją vertę ne tik meno 
ir mokslo kūriniams, bet ir 
praktiškojo gyvenimo dar
bams — politikai ir įvairioms 
jos apraiškoms tautų kelyje.

1 Tik šios dieviškosios šviesos 
atokaitoje gali sutirpti tos 
pragariškos jėgos, kurios 
stingdo mūsų dienų pasaulį ir 
šaldo tautos kelius į laisvę.

Todėl atstatymas prarasto 
ryšio su Dievu ir jo šviesa vi
sose privačioj© ir viešojo gyve
nimo srityse yra didžiausias ir 
svarbiausias mūsų dienų rei
kalavimas. Ypač šio ryšio at
statymas turi rūpėti mums 
lietuviams, nes mūsų laisvės 
netekimas ir visos mūsų tau
tos kančios yra tiesioginė pa
seka pasaulyje įsigalėjusių jė
gų, neigiančių Dievą ir jo 
šviesą žmonių ir tautų gyve
nime.

Tačiau neužtenka, kad šie 
dieviškosios šviesos spinduliai 
mirgėtų kažkur toli už debe
sų, nepermatomoje tolumoje. 
Jie turi nušviesti mūsų kas
dieninį realųjį gyvenimą.

Mėlynoji Armija, šią dieviš 
ką šviesą, sklindančią iš Fati
mos į mūsų dienų tamsą, sten
giasi malda, atgaila ir pasiau
kojimu jausti į mūsų kasdieni
ni gyvenimą

ir išplėsti ją visoje mūsų 
tautoje. Amžinosios šviesos 
spind uliai, nušviečiantieji 
žmonių ir tautų gyvenimą, 
nėra svajonė ar iliuzija, ta 
čiau jie vaisių duoda tik tada, 
kai nepailstamu darbu ir au
ka apvainikuoja visą mūsų gy
venimą. * --

DR. A. BALTINIS

ROMOJE šv. Sergijaus bažnyčioje yra Lietuvos Pievų Madonos 
paveikslas, romėnų labai garbinamas.

Mirtis prie Castro Pretorio rūmų
Tikrai buvo baisios pasek

mės penktojo Romos bombor- 
davimo metu, 18 kovo 1944 m.

Tą rytą Komercijos Banko 
tarnautojas Silvijus Barberi
ni, 44 metų amžiaus . žmogus, 
važiavo 8-tąja tramvajaus li
nija. Pastaroji tiesiasi pro Cas
tro Pretorio mūrus ir vingiuo
ja Romos kvartalu, kurį jėzu
itai, sėkmingom misijom Kini
joje priminti, pavadino “Ma- 
cao” vardu.

Kada sirenų gūdus aimana
vimas kilo į dangų, 
bombų virtinės jau 
poliklinikos tujų, 
mos, be skirtumo, ; 
ligonius. Vienas 
vagonas tapo sutriuškintas su 
visais jame esančiais kelei
viais. Cisalpino gatvėje, vie
nų rūmų sparnas nulėkė, lyg 
kokia kardoninė scenos siene
lė. Viena moteris buvo išmes
ta aukštai į orą ir liko paki- tėlę ir joje pakabino Castelio 

Madonos paveikslą su kerami
kos plytelėje įrašu, kas pri
mena įvykusį stebuklą. Romos 
gyventojai, sekdami jo pavyz
džiu. irgi pradėjo kabinti 
marmuro lenteles, pirmiausia 
tie. kurie išliko gyvi nuo to 
paties bombardavimo, o pas-- 
kiau didelė daugybė kitų, ku
rie maldavo tos Madonos už
tarimo. Tokiu būdu šiandien 
tų marmuro lentelių ex voto 
priskaitoma virš 10.000 kadan
gi vis nuolat tęsiamas jų ka- 
binėjimas, nesant laisvos vie
tos šitoje mūro sienoje, jau 
žymi dalis sienos nuklota ir 
antroje ketvirtainio 
Šitų marmuro ex voto 
lių tarpe pastebima: 
studento ukrainiečio, 
meksikiečio. vienos

pirmųjų 
krito tarp 

užmužda- 
sveikus ir 
tramvajaus

pastatęs pre- 
tūnojo be jo- 

apglėbdamas 
baisiai išgąs-

busi, ant elektros laidų. Gi 
Silvijus Barberini prisiplojo 
prie mūro sienos, kurį kadai
se Seiano buvo 
toriams; jis ten 
kios apsaugos, 
rankomis savo
dintus mažus vaikus. Jis. dus
liai sukrečiančių sprogimų tar
pe, teturėjo laiko drebėdamas 
sušukti į Dieviškosios Meilės 
Madona, kuriai buvo labai pa
maldus ir laukė neišvengia
mos mirties ... Bet mirtis 
neatėjo. O kai lėktuvai, išmetę 
bombas, lengvi nutolo vėjuotu 
kovo mėnesio dangumi, Silvi
jus, netikįs staigmena, apsi- 
čiupinėjo save ir stipriai spau
dė prie krutinės savo mažus 
vaikus. Paskiau, išsitraukęs iš 
piniginės Madonos paveiksliu
ką, ji prisegė prie pajuodu
sios Castro mūrų sienos. Verk
damas iš susijaudinimo paliko 
tą mirties vietą, kai tuo tarpu

kodėl šio 
kol savo 

gręžtis į 
nebent jis

lykas tai ne vienos dienos ar 
kelių savaičių darbas. Kas per 
ilgesnį laiką nėra pratinęsis, 
kovojęs, stengęsis, tam viena 
diena nusiteikti visiškam išti
kimumui Dievui, kaip ir ne
įmanoma. Tik ilgas, pastovus 
veržimasis visose kasdieninio 
gyveninio aplinkybėse gyven
ti, kaip Dievas nori, nuolat 
stengiantis savo valią palenk
ti dieviškajai. įgalina visa savo 
būtimi atsiduoti Jam maldos 
akte ir padaro maldą galimai 
tobulesnę. Melstis tada taip 
pat pasidaro lengva.

Geras pianistas dėlto taip 
tobulai išpildo muzikos kuri
nius koncerto metu, kad. per 
ilgą laiką lavindamasis, įsigijo 
neeilinės technikos, įgudimo 
ir įsijautimo. Panašiai yra ir 
su malda. Tik per ilgesnį laiką 
įprantama daryti, ko Dievas 
nori, ir nuolankiai, jeigu jau 
ne su džiaugsmu, sutikti su 
viskuo, ką Dievas gyvenimo 
aplinkybėse siunčia.

Kristus yra pasakęs prilygi
nimą,- kad visuomet reikia 
melstis ir nepailsti (Luk. 17, 
1). “Nuolat melskitės” (Tcs.
5, 17)—ragino Šv. Povilas sa
vo laiko tikinčiuosius. Čia, mas pamažu būtų

aišku nekalbame apie lūpų 
maldą. Visą laiką kalbėti mal
das yra fizinė negalimybė. 
Taip pat neįmanomas * yra ir 
nuolatinis be pertraukos Į Die
vą minties kreipimas, kuris 
maldos aktui yra esminis.

Čia kalbama apie
visų gyvenimo valandėlių 

persunk imą maldos dvasia, 
apie pastovų nusiteikimą visa
dos ir visame paklusti Dievui, 
visą gyvenimą paverčiantį lyg 
vienu ištisu garbės himnu sa
vo Kūrėjui ir Tėvui.

Šio nusiteikimo savo valią 
palenkti Dievo valiai Kristus 
reikalauja iš visų. Norėti gerai 
melstis, negyvenant ar nesi
stengiant gyventi krikščioniš
kai. reikštų tą patį, kaip norė
ti, kad sausos, be lapų nudžiū
vusios medžių Šakos staiga 
pražystų gražiais žiedais.

Tad, organizuojant maldos 
dieną, negalima , pasitenkinti 
tik vienkartiniu 
kitokių pamaldų suruošimu. 
Labiau už viską turėtų rūpė
ti. kad visas tikinčiųjų gyveni-

vienokių ar

artinosi nuo oro puolimo ap
daužyti ir suklypę karo budė
tojų sunkvežimiai ir tik ke
lios, likusios mieste, greito
sios pagelbos mašinos.

Sekančią dieną Silvijus vėl 
grįžo į tą vietą: baisiojo bom- 
bordavimo žaizdos dar buvo 
gyvai atviros, tos miesto da
lies ligoninės buvo nykiai su
jauktos, sužeistieji tysojo ant 
tų pačių lovų, ant kurių juos 
užklupo tas žiaurusis bombor- 
davimas. Banko tarnautojas 
Silvijus Barberini nusegė pa
veiksliuką, o toje pačioje vie
toje pakabino didoką dieviško
sios meilės Madonos paveiks
lą ir prieš jį uždegė žvakę.

Nuo to baisaus įvykio pras
linko jau 12 metų. Silvijus 
Barberini nepraleido- nė vie
nos dienos neperėjęs Polikli
nikos gatvės. Paskiau, vietoj 
paveikslo, pastatė mažą koply-

pusėje. 
lentc- 
vieno 
vieno 

lenkės,
kelių prancūzų, anglų (Adri
jam) ir Alberto), amerikiečių, 
vengrų ir kitų.

Vertė T. Garbukas, OFM.

dvasia 
visose

sutelk- 
kilnio- 
pasau- 
iaisvė.

persunktas maldos 
ir taptų krikščioniškas 
savo apraiškose.

Tada tik tikinčiųjų 
tinė malda tokiomis 
mis intencijomis, kaip 
lio taika ir tėvynės
bus pajėgi pasiekti dangų.

Kviesti į maldos sąjūdi gi
liausia prasme yra tai kviesti 
į pilnutinį krikščionišką gyve
nimą, kviesti Į žavingą dvasi
nio atgimimo pavasari, nešan
ti laimę i išdžiuvusias ir iš
troškusias žmonių širdis.
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IS VISUR

VAKARAI APVYLĖ PARTIZANUS

Posėdžiai 
namuose.

prasidės 
iškilmingu

N. B. Reiškiu padėką savo 
mokslo draugui prof. Dr. Inž. 
Jonui Kuodžiui, kad mano pa
darytą vertimą perskaitė ir 
davė nurodymų.

L*

kiekviena valdžios bū- 
kiekviena pramonės 
ir kiekvienas asmuo 
galvos ir ruošis ato-

jei buvo gerai supakuota, 
maistas išlieka sveikas. Prieš 
valgant reikia gerai nudulkin
ti ir nuplauti butelius ir kitus 
maisto indus.

ANTHONY L£PRE (Neuark.
Ji.) 9 metu berniukui, nupjovė abi 
kojas. Jis buvo sužeistas greitai va
žiavusio vogto automobilio.

Civilinė gynyba ir mūsų talka
- j . -- ■ ■ ■ " .

Neuždengto maisto negali- Ką kiekvienas turi žinoti apie 
ma valgyti, jei jis buvo pate- radioaktyvinius kritulius (5) .
kės i radiacija. Tačiau uždaruo-

se buteliuose, metalinėse dė- Vertė P. Kaminskas

Pirmai dienai praslinkus, 
radioaktyviniai krituliai ne
tenka savo radioaktyvumo. 
Yra gana saugu trumpam 
išeiti į lauką ir nuvalyti radio- 
aktyvines dulkes. Reikia apsi- 
rišti burną nosine, kad ne
įtrauktume į plaučius pavojin
gų dulkių. Būtų dar geriau 

. ant galvos užsidėti dujų kau
kę. Stogus ir kitas pastatų da
lis galima nušluostyti papras
čiausiu šepečiu. Valant dul
kes, daug geriau būtų panau
doti vandens švirkštą. Didelis

lietus gali visai gerai šiam 
tikslui patarnauti.

Paskutiniu Ramiojo vande
nyno- bandymo metu JAV 
laivas su įtaisytais vandens 
purkštuvais perplaukė radio- 
aktyvinę zoną, ir nė vienas 
jūrininkas nenukentėjo. Pa
jutęs, kad keliauja į radioak- 
tyvinę zoną, laivo kapitonas 
davė įsakymą jūrininkams su
eiti į slėptuvę, įtaisytą po lai
vo deniu. Tada įjungė galin
gus vandens purkštuvus, ku
rie plovė laivą nuo viršaus iki 
apačios ,ir tuo būdu radioakty- 
vines dulkes nuplovė į jūrą.

Nežinant radiacijos stipru
mo, anksčiausia galima sugrįž
ti į savo namus tik sekančią

Baltimoreje gerai pavyko Balfo vakaras
Balfo vakaras gražiai pavy

ko duodamas 539.41 dol. pel- 
:■ no. Vakarą buvo tekę- kelis 

kartus atidėti, kad jis nesu
taptų SU kitais parengimais 
Kliudė ir nepastovus pavasa
riškas oras. Buvo baimė, kad 
vakaras galįs - nenusisekti ir 
Balfo skyriaus pirmininkė dr. 
E. Armanienė buvo susirūpi
nusi, kad įdėto triūso vaisiai 
vakarą rengiant galį būti men
ki. Laimei išėjo kitaip — žmo
nių buvo gausiai. Dr. E. Arma
nienė, vakarą atidarydama, 
visiem nuoširdžiai padėkojo už 
atsilankymą, talką ir parodytą 
gerą širdį Europoje vargstan
tiems lietuviams.

Menine vakaro dalimi rūpi
nosi K. Bradūnienė. Ji pati 
parašė montažą “Pavasario 
aidai“ ir jį režisavo. Vaidino 
šeštadieninės mokyklos moki
niai: B. ir N. Dulytės, R. Vaš- 
kytė, A. Radžius. V. Svotelytė. 
V. Gailevičiūtė, B. Bačinskai- 
tė, A. Vaškys. L. Praščiūnas, 
Pečkaitis ir Imarovskis. Dekla
mavo 4 metų mažytė N. No
reikaitė. Baletą “Lopšinė lė
lėms” sušoko B. ir N. Dulytės, 
V. Svotelytė, R. Vaškytė, D. 
Zeikutė ir R. Galinytė. Jos vi
sos yra čipkienės baleto moki
nės.

Laimėjimų traukimui, ku
riem vadovavo dr. E. Arma
nienė, Ad. Lažaitis ir St. Vit
kauskas. Laimingieji buvo trys: 

D. lachini — puodukų komp
lektas. C. Weber — radijo 
aparatas ir J. Mikužis — gari
nis lygintuvas. Daugiausia bi
lietų buvo pirkę: laidotuvių 
direktorius K. Kačiauskas, U. 
Brokienė, R. Dūda, S. Vičiulie-
nė ir M. Šimkus, o daugiausia nius ir jų santykius (V. Maša-
jų išplatino: Ad. Lažaitis, St. laitis), Atsiminimai (R. Skipi-
Vitkauskas, E. Armanienė, K. tis> ir k.

Matuliauskas. V. Railienė, R. 
Grybauskas, V. Pledas, E. Ma
kauskaitė, V. Labanauskienė 
ir O. Karašienė. Daiktus lai
mėjimam surinko St. Vitkaus
kas. Stambiausias premijas 
paaukojo A. Brazauskas, H. 
Gaidys ir V. Makauskas.

Bufeto reikalus tvarkė V. 
Petrulis ir Matuliauskas.

Balfo valdyba nuoširdžiai, 
dėkoja prel. L. Mendeliui, gar
sinusiam vakarą šv. Alfonso 
bažnyčioje, radijo valandėlės 
vedėjam,. laimėjimam dovanas 
aukojusiem, visiem dirbusiem 
ir atsilankusiem.

Rūbų vajus balandžio mnė. 
užbaigtas. Vyksta jų tvarky
mas. Balfo valdyba dėkoja lie
tuvių svetainės tarnautojam 
ir jos vedėjui už talką rūbus 
priimant ir tvarkant.

Piniginė rinkliava ruošiama 
bitželio 1—15; manoma, 
visi prisidės bent nedidele 
ka.

Garantijų sudarinėjimas
tevyksta. Balfo sk. pirminin
kė E. Armanienė visiem pade
da blankas užpildyti; ji yra 
užpildžiusi jau 40 garantijų 
blankų.

Galkus, kuris tik neseniai 
atvyko, sudarė garantijas

kad
au-

denilio bombos pavojų. Ji 
bendradarbiauja su mokslinin- 

- kais ir ekspertais transporto, 
šalpos, pranešimų, medicinos 
ir kitais klausimais, rūpinasi 
apšviesti - gyventojus, sutei
kiant būtiniausių žinių.

Gyventojų apsaugai civilinė 
ginyba pritaikys naujus išra
dimus ir naują taktiką. Bus į- 
ruoštos naujo tipo sirenos, 
kad greičiau praneštų apie pa
vojų, gyventojų masėms bus 
pritaikyta mankštos būdai ir 
evakuacijos bandymai. Jei bus 
reikalas skubus, tai civilinė 
ginyba turi ir kitų gelbėjimo 
būdų.

Ką jūs galite padaryti?
Jūs visada turite perskaity

ti visus pranešimus. Galite 
lankyti pirmosios pagalbos 
kursus arba pasiruošti namų 
slaugės pareigoms, išeiti ki
tus savisaugos kursus. Jei to
kie kursai jūsų gyvenamoje 
vietoje neveiktų, juos galite 
susiorganizuoti. Taip pat jūs 
galite įsirengti gerą slėptuvę 
prie savo namų ir įprasti joje 
laikyti pavojaus atvejui visus 
reikmenis, šalia to, galite pasi
tarti su civilinės ginybos pa
reigūnais ir aktyviai prisidėti,

dieną. Šiaip civilinės ginybos 
organizacija bus jau išmatavu
si radiacijos intensyvumą ir 
praneš, kada be pavojaus gali
ma išeiti iš slėptuvės.

Išsilavinimas ir mankšta
Mes jau kąlbėjome apie tris 

būdus, kaip reikia apsiginti 
nuo atominės — vandenilio 
bombos radioaktyvinių kritu
lių. Ketvirtas būdas šios sri
ties išsilavinimas ir mankšta, 
Kiekvienas turi žinoti apie šią 
grėsmę ir tai, ką jis turi da
ryti. Civilinė ginyba suteiks 
žinių ir duos progos mankš
tai, o visa kita reikės patiems 
atlikti.

Civilinėsk ginybos adminis
tratorius Vai. Peterson sako: 
kad civilinė ginyba šioje šaly
je duos gerų rezultatų tik ta
da, kai 
stinė, 
kontora 
kasdien 
minės atakos galimybėms. 
Kaip civilinė ginyba jus globos

Civilinė ginyba pastoviai 
dirba ir rūpinasi, kaip gyven
tojus apsaugoti nuo radioak- kaip bus paskelbtas pavojus 
tyviriių kritulių ir kitų van- ar atliekama mankšta.

ONA Hl'DZIAK priima premijas. Is k; j d.: dr. <f. Sluffarski, klebonas 
kun. M. Kemėžis, dr. Ed. Silverman. Įteikia pažymėjimą dr. <J: Boyle

Dabar jūs perskaitėte šį 
pranešimą ir sužinojote, kad 
radioaktyviniai krituliai nėra 
joks paslaptingas žudikas, kaip 
anksčiau manėte. Jūs žinote, 
ką jie gali sužaloti ir kokia 
yra pavojaus zonos riba, taip 
•pat — kaip save gelbėti. Bet 
šios žinios jums maža ką pa
dės, jei jūs nedaug , tuo reika
lu būsite nuveikę. Jei jūs pa
ruošite savo namus, jei su sa
vo šeima eisite kitų šviesti, su
rasite savanorių civilinei giny- 
bai, tai jūs būsite gerai pasi
ruošę. Delsimas ir neapsižiū
rėjimas jus gali pastatyti tarp 
mirties ir gyvenimo!

• Darbininkas kitą savaitę 
dėl šeštinių šventės išleidžia
mas tik vieną kartą — antra- 
cieni, gegužės 8 d.

• Kun. Juozas Pragulbickas 
savo 25 metų kunigystės ju
biliejaus proga lietuvių sale
ziečių statomai Šiluvos koply
čiai prie Cedar Lake, Ind., pa
aukojo 300 dol.

• Hartforde gegužės 5 ir 6 
d. d. vyksta Bostono, New 
Yorko, Nevvarko, Philadelphi- 
jos ir Baltimorės LB apygar
dų suvažiavimas, 
vyks lietuvių klubo 
227 La\vrence St., 
šeštadienį 12 vai.
posėdžiu. Darbo posėdžiai 3— 
6 v. p. p.; sekmadienį — 1— 
6 v. p. p. Jei kas atvykęs trau
kiniu ar autobusu negalėtų su
rasti suvažiavimo patalpos, 
prašomas skambinti telefonu 
CHapel 9-2683. Iš ten bus pa
talkinta atsirasti suvažiavime.

•Gegužės mėnuo yra lietu
viškos knygos mėnuo. Hart
fordo LB apygardoje lietuviš
kų knygų galima gauti Water- 
bury “Spaudos’’ knygyne, 10 
John St., tel. PLaza 6-5173. 
Knygyno savininkas Viktoras 
Vaitkus knygų platintojams 
duoda tokią nuolaidą, kokią 
jo knygynas gauna iš leidyk
lų. “Spaudos’’ knygyno savi
ninkas sutinka su lietuviško
mis knygomis nuvykti net ir 
į kitas vietoves Connecticute 
kokių parengimų proga ir ten 
platinti knygas.

• Dr. Jono Basanavičiaus 
bronzinį biustą, kuris stovėjo 
Clevelande lietuvių darželyje, 
kažkas pavogė. Panašiai buvo 
pavogtos ir kitų dvieju tauti
nių darželių bronzinės -statu
los.

Spėjama, kad vagis norėjo 
p a s i p e Inyti, parduodamas 
bronzą. Dr. J. Basanavičiaus 
biustas buvo atgabentas 1933 
m. kaip šaulių Sąjungos dova
na Clevelando lietuviams.

• Petras Klimas, Vasario 16 
signataras, buvęs Lietuvos pa
siuntinys Prancūzijoje, iš Sibi
ro gražintas į Lietuvą pusiau 
apakęs. Jo žmona ir duktė yra
šioje pusėje. g

(Atkelta iš 2 psl.) 
aukų.

Viena skaudžiausių blogy
bių — girtavimas.

Šimtai miško brolių dėl sa- 
magono prarado gyvybes. Bū

dami stipriai įkaušę ir tuo pa
čiu perdaug drąsūs, pradėdavo 
nelygias kautynes ir. žinoma, 
nukentėdavo. Nemaža jų girtų 
užklupdavo rusai,susemdavo 
kokioje daržinėje bemiegan
čius ar besilinksminančius. 
Vėliau girtavimas buvo už
draustas ir net ūkininkai bau
džiami už samagono gamini- - 
mą.

Per tuos klaikių kovų me
tus, kur tik vienas Įstatymas 
— mirtis ir keršto bausmės 
už išdavimą, suaugau su Lietu
vos žmogum, Įo rūpesčiais ir 
džiaugsmais.

Tačiau pasipriešinimas silp
nėjo, nes senieji kovotojai • 
nuolat nyksta, o naujų nepri
sideda. Jaunoji karta turi savo 
pareigas artimiesiems, kurie 
nukentėtų — jiems pasitrau
kus į miškus. Be to.

ginkluotas pasipriešinimas 
yra netekęs pagrindo atramos 
taško: vilties! Jeigu anksčiau 
dar buvo
apie rytų - vakarų ginkluotą 
konfliktą, 
per vėlu.
sų tautų partizanus, buvusius
už geležinės uždangos.

Aš nesu matęs, 
vyrus pasakojant, 
vakarų valstybės 
kus - ryšininkus, 
ir pasibaigė visa 
jos reikėjo. Stigo
jos, ir medikamentų, nes ata
kuoti rusų Įtvirtinimus sandė
lius nebuvo galima.

Amerikos Balso ir kitų radi
jo padrąsinimai — buvo kitaip 
suprasti: nes laukė efektyvios 
paramos. Neturiu teisės kal
tinti amerikiečiu, bet jie klai
kiai abejingai leidžia nukrau
juoti pavergtom mažosiom 
tautom.

Sutikau Sibire nemažai lie
tuvių, kurie atvirai sako, kad 
jeigu naikinimas tęsis ilgesnį 
laiką, tai lietuvių tauta yra pa
smerkta išnykimui. Į visas gra
žias kalbas jau seniai nebeti
kima. Pavergtos tautos turi 
tik vieną viltį: karas!

— Ar partizanams buvo ži
noma apie vakaruose» esančių 
lietuvių veikla? — paklausė
me.

—Taip, — daug žinių apie 
tai išgirsdavo is Amerikos 
Balso ir iš kitų šaltinių. Norė
čiau atvirai pasakyti, ką galvo
jo partizanai apie tautiečius 
Vakaruose. Jie pritaria jų vei
klai, bet niekada neleisią dary
ti sprendimo dėl santvarkos 
būsimoje Lietuvoje. Tai, ką 
mes aplaištėm savo krauju, 
sako jie. nemanome atiduoti 
kažkur ramiai politikuojan
tiems buvusiems dvarinin
kams ar generolams. (Jautrus 
skaitytojas neturėtų pasijusti 
Įgeltas, nes tai yra. pasak Ka
rolio, partizaninė nuomonė ir 
jis. būdamas belgas, vos tik 
keli mėnesiai laisvėje, tikrai 
neturįs jokios intencijos pasa
kyti daugiau, negu žino.) 
Mums nereikia iškilmingų at- 
sižymėjimų ordinų ir nuopel
nu įvertinimo spaudoje — sa
ko partizanai. (b. d.)

LAIMĖJO PIRMĄJĄ PREMIJĄ
Eliza bet ho lietuvių parapi

jos mokiniai nuolat kuo nors 
pasižymi, dalyvaudami įvai
riose varžybose. Neseniai 8 
skyriaus mokinė Ona Hudziak 
(jos motina Kvaraciejūtė) lai
mėjo pirmąją premiją New 
Jersey valstybėje už nupieštą 

dviem jam nepažįstamoms šei- skelbimą, skatinantį rūpintis 
mom. Tebūnie jis pavyzdžiu dantų sveikatingumu (Dental 
ir kitiem. Bijūnas. Health Poster). Jai buvo Įteik

tos dovanos New Jersey vals
tybės, apskrities, miesto ir 
dantistų organizacijos Eliza- 
bethe. Antanas Delasey (jo 
motina Tumaitė). irgi 8 sk. 
mokinys, laimėjo III vietą var
žybose, kurias organizavo CYO 
mokinių gabumams parodyti. 
Aurelija Stogvilaitė, 6 sk. mo
kinė, poezijos varžybose už 
“Little Sacred Things” laimė-

te-

"TEISININKŲ ŽINIOS"
išleistas 15—16 nr. (Sausio 
—birželio mėn.). Rašoma apie 
LTD pirmininką Br. Ivanaus
ką, LTD dešimtmetĮ (J. Gliau
dai, Mūsų laisvinimo veiks-

jo I vietą; varžybas pravedė 
miesto mokyklos. Viviana 
Gaudiešiūtė, 5 sk. mokinė, to
se pačiose varžybose laimėjo 
III vietą už rašinėlį “The Child 
Jesus ”.

40 valandų atlaidai ir šie
met sutraukė daug žmonių ir 
kunigų. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta. Choras galingai gie
dojo procesijos metu, joje da
lyvavo apie 100 parapijos mo
kyklos mergaičių. Paskutinį 
vakarą chorui buvo suruoštos 
vaišės
Klebonas M. Kemėžis iš sakyk
los ir parapijos biuletenyje dė
kojo mokyklos mokytojoms — 
seserims, mokiniams ir cho
rui už rūpesti ta parapijos 
švente. * Rap.

parapijos svetainėje.

laukiama ir kalbama

tai * dabar tam yra 
Vakarai apvylė vi-

bet girdėjau 
apie vienos 
parašutinin- 
Tuo tačiau 
parama. O 

ir amunici-

• Auršos Vartų parapijoje 
Montrealyje balandžio 29 pa
šventinti nauji bažnyčios var
gonai. Ta proga Įvyko religi
nės muzikos koncertas.

• Vladas Baltrušaitis Chi- 
cagoje vadovauja vyrų chorui, 
kuris praeitą šeštadienį kon
certavo Racine, Wisc.

• Vladas Augustinaitis 
okupuotoje Lietuvoje atleistas 
iš “žemės ūkio ministerio” 
pareigiu Matyt, per mažai Mas
kvai lupo iš sukolchozintų lie
tuvių. Kas jo vietoje paskirtas. 
Vilniaus radijas neskelbia.

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

Jj

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, -kas kokia 
kalba bekalbėtu.
Kiekvienam verta ši gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: ATEITIS. 916 Willoughby 

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

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas plat intojus.
* Kaina 6 dol.

LIETUVIŲ DIENĄ-PIKNIKĄ
LIEPOS - JULY 15 DIENĄKENNEBUNKPORT, MAINE

Šiemet tą dieną bus kartu ir 25 metų sukaktis (jubiliejus) kaip atkurta mūsų Provincija 
ir naujo pranciškono kun. T. Liudviko Vėželio, O. F. M., primicijos.

PROGRAMA:
9:00 vai.—Primicijų Mišios

11:00 vai.—Iškilmingos Jubiliejaus Mišios Liurdo grotoje.
Laiko Didž. Gerb. T. Provincijolas Jurgis Gailiušis, O. F. M.

12:00 vai. Pietūs
3:00 vaL Meninė programa:

Tautiniai šokiai —išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, vad. Onos Ivaškienčs 
Dainos — atlieka Waterburio Šv. Juozapo parapijos choras, vad. Prof. Aleksiui
Po programos šokiai.

Visus kviečiame dalyvauti mūsų džiaugs* 
mo šventėje, gauti primicijų palaimi
nimą, pasimaudyti Atlanto bangose, pa
ragauti gardžių valgių ir gėrimų, atsigai
vinti garsiojo atostogų krašto aplinkoje, 
pasimatyti su senais pažįstamais, bičiu
liais ir Tėvais Pranciškonais, jų didžiojoje 
šventėje.



TAS

IN SACBAMENTO

Waterbury, Conn<

paskutinių
ForPHILADELPHIJOS ŽINIOS

STRESS ANALYSTS

garu

METALLURGISTS

Cleveland, Ohio

ELECTRICAL AND
ELECTRONIC ENGRS.

Also

DRAFTSMEN

per pietus,

PETER PERINO

FRanklin 2-2100
kiek

AEROJET GENERAL CORP.

CRVISF, ON A YACHT!

ELECTRICAL ENGINEERS

10533 GKATIOT DETROTT, MICII.

Apply I'rcnch Koad Enterance

ASK FOR MR. TAYIjOR

N A. NEK. PR. SESERŲ GILDOS CENTRO VALDYBA
MM

pavadino 
kviesda-

For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elementą design and application.

11:00 vai. 
12:00 vai. 
1:30 vai. 
4:30 vai

Sv. Mišios ir pamokslas
Pietūs
Akademija
Sv. Valanda (Svč. Sakramentas bus išstatytas visą dienai

atšalusios 
gamink jam 
pagal savo

visus laiškus atidarinėk 
ir paskui pasistenk jų 
reikia neužklijuoti.

Galvok, kad jis su kiekvie
na keleive, kuri sėdi prieš jį 
autobuse, flirtuoja, ir apie tai 
kalbėk taip, kad ir-kiti gir
dėtų.
Pasirodyk su ašarotom akim, 

kai jis vakare pareina pavar-

Experienced in aircraft structures, aircraft propulsion 
systems.

Jau kelinti metai, kaip Put- 
name mergaitės ateitininkės 
pavasarį surengia gražią meti
nę šventę, kuripje dalyvauja 
visas bendrabutis, kartu su
kviečiama ir apylinkės jauni
mas. šiemet toji šventė buvo 
balandžio 29 d.

Tuoj po akademijos vienuo
lyno koplyčioje Įvyko religinės 
muzikos koncertas, kurio pro
gramą išpildė Jurgis Petkaitis, 
mokąs bendrabutietes giedoji
mo, pagrojęs vargonais keletą 
dalykų. Solo giedojo Elizabeth 
Jankauskaitė, giedojo ir pačios 
bendrabutietes ir Hartfordo 
vyrų choras, kuriam vadovau
ja J. Petkaitis. Koncertas bu
vo be didelių pretenzijų, bet 
nuotaikingas.

kad tavo 
tik daugiau 

jis yra 
galantis

ui o- 
mo-

Išuostinėk popierių dėžę, 
bet dar taip, kad Įmestam ten 
savo plaukų bent vieną sąvar-

PATARIMAS MOTERIM. 
kaipikyretinamie 

SAVO VYRUI
Vienas laikraštis paskelbė] 

tokius patarimus visom mote
rim: . , J

Nepalik vyro vieno nė aki-] 
mirkai. Kaišiok jam priegal- 
vėlius ant sėdynės. Sudek viJ 
sas šviesas, kad jis geriau ma
tytų- /.'

Neleisk jam nieko palikti 
lėkštėje.. Turi viską išvalgyti.

Kai jis imasi rūkyti, paša-j 
kok jam kiekvieną kartą isto
riją, kaip tavo senelis nuo rū
kymo visai jaunas numirė.

Kai tik jis imasi skaityti 
laikrašti ar knygą, klausinėk 
jo visokių kasdieninių smulk
menų.

Nusuk radiją, kai tik jis no
ri pasiklausyti 
sporto naujienų.

Papasakok jam, 
draugės vyras ne 
uždirba, bet ir šiaip 
pats patraukliausias 
klausias žmogus draugystėje. 
/ Patikrink jo piniginę kiek
vieną rytą, kai jis prausiasi ir 
švilpauja, ir patikrink jo daik
telius taip, kad jis tai paste-

EMPLOYMENT omCE OPEN 
MONDAY TURI' FRIDĄ Y 8 TO 5 

SATTRDAYS 8 TO 12

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

būti 
Fede- 

prie 
pastatai 

greitai bus pradėti statyti. Vis 
atsiranda dosnių žmonių, ku
rie tą darbą lengvina. Šiomis 
dienomis dr. Juozas Skrinskas 
su žmona stovyklai paaukojo 
250 dol. Būtų malonu, kad pa- 
sižadėjusieji aukoti po 100 dol. 
jau pradėtų bent dalimis mo
kėti. Patogiausia aukas Įteikti 
Superior Savings banke, kur 
atidaryta speciali saskaita Nr. 
14833.

išlaikyti 
buvo aptartas 
gimnazijai 
rinkimo reika- 
renkamos per 

mėnesius.

LEONAKD ROSS (Tujunga, CaT.) 
New Yorko TV varžybose laimėjo 
1OC.A9O premija. Berinukas tėra 10 
metq. Jis gerai atsakė į klausim ils 
apie akcijas (stock).

\V«> have positions upėn. for men of 2 or niorc ycars cxprricncc 
in CONTROL CONSTRUCTION T.AYOVTS, POVVEK WORK. 
LTGHTTNG pn<l oiher plinses of ELECTRICAL ENGINEERI.NG 
for Ihdustry.
If ynu are looking for an op|h>rtunity to advance and to devolop 
all of your lĮunliflcations as an Electrical Engineer.
Steady vvork. go»»d pay. ’VVe do all types of electrical cnginroring 
vvork.t

L. Bendruomenės valdybos 
posėdis, Įvykęs balandžio 27, 
daugiausiai buvo skirtas pasi
rengti gegužinei — piknikui, 
Įvykstančiam gegužio 27 d. 
Babulos parke. Gegužinės pro
ga norima sudaryti daugiau 
lėšų L. Bendruomenės radijo 
valandėlei išlaikyti ir tobu
linti. Posėdyje 
ir Vasario 16 
kietijoje aukų 
tas. Aukos bus 
gegužio ir birželio 
Aukų lapai jau dalinami rin
kėjams.

of mate- 
pressuie 
turbnes.

P., 0. BOX 1947 
SACRAMENTO. CAL1FORNIA 

Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

Firm Commitment May Be Made at This Time 
U. S. CITIZENSHIP REQUIRED 

If unable to apply and resume to.Personnel Director

Su nuoširdžia pagarba, ,
NEK. PR SVČ. M. MARIJOS SESERYS

choras, kurį paruošė Iz. Vasy- 
liūnas, o gitarų pritarimą imi
tavo fOrtepiohu V. Vasyliū- 
nas. Buvo padainuota S. Šim
kaus arija iš operetės “čigo
nai”.

Vaidinimas sutraukė beveik 
pilną salę žmonių. Buvo sve
čių iš Lowelio ir Lynno. Pa
rengimas davė parapijai apie 
200 dolerių pelno.

Prel. Pr. Juras buvo nuvy
kęs Į Brockton, Mass. kur pri
ėmė Įžadus seselių ir kandida
čių Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių vienuolyne. V. S.

IŠ SPORTININKO 
KREPŠIO

“Išrinko Clevelandą” —ban
do kai kas komentuoti praėju
sius LietaviųFizinio Auklėji
mo ir Sporto Komiteto rinki
mus. Gal ir su labai karčia vei
do išraiška, tačiau su atvira 
širdimi New Yorko sportinin
kai drauge su visos Amerikos 
sportiniu jaunimu šaukia: se
nasis Faskas dingo (bijau saky
ti mirė), tegyvuoja naujasis 
Faskas!

Senasis Faskas sunkiai tem
pe girgždanti sportinės šeimos 
vežimą, ne vieną, kartą trauk
damas iš ratų ne tik pagaliukš- 
čius, bet didžiausius rąstus, 
kuriuos, deja, patys sportinin
kai kaišiodavo. Nebus leng
viau tą nenuoramų pilną veži
mą tempti ir naujajam komi
tetui, jei patys sportininkai 
neisijungs Į tvirtą kūrybini 
darbą.

Gausi New Yorko sportinin
kų šeima dėkinga senajam ko
mitetui už paramą ir sportines 
gaires per pastaruosius dvejus 
metus ir linki naujajam komi
tetui ištvermės nelengvam 
sportininkų vairavimo darbe.

Patys rinkimai nebuvo gau
sūs: balsavo vos apie 250 spor
tininkų bei sporto darbuotojų. 
Kiek teko patirti, guvus Toron
to “Aušros” klubas nebuvo 
leistas rinkti Fasko. Kalbama, 
kad tas klubas “nepatinkąs” 
centriniam komitetui.

Toronto “Aušrą” prisiminęs, 
negaliu sustoti daugiau apie 
ją nepakalbėjęs. Praėjusio še
štadienio New Yorko LSK 5 
metų minėjime iš tolimojo To
ronto atvykęs jaunasis “Auš
ros” klubas su savo darnia 
futbolo vienuolike viešėjo New 

(Nukelta Į 8 psL)

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressibte and in-compressible fluid dynamies, liųuid 
atomization, mass and heat tranfer, combustion 
chamher design, thermodynamics, strength 
rials, spark system, combustion and high 
flow systems, vibrations phenomens, gas 
pumps. "

APPLY IN PERSON, OR WIITE TO

Bowshot. Cooper & OTJotmcl! 
6408 EUCLID AVĖ

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

Per pusryčius sėsk prie sta
lo nesusišukavus ir su padri
kusia pižama.

Stalo neaptvarkyk, — kam 
tokiam trumpam laikui tai 
reikalinga. Taip jam ir pasa- Balandžio 22 dieną šv. 

Pranciškaus bažnytinėje sve
tainėje buvo suvaidintas sce
nos veikalėlis “Drama miške”. 
Režisieriaus pareigas ėjo kun. 
Al. Klimas, Įdėjęs daug ir 
nuoširdaus darbo. Režisieriaus 
padėjėjo pareigas ėjo M. Mar
kevičius, jo žinioje buvo sce
nos ir šviesų ^tvarkymas. Suf
lerio nelengvą uždavinį atliko 
J. Skersys, sutaisęs scenoje ir 
įspūdingą laužą. Vaidino: ūki
ninko Antano rolę M. Marke
vičius, žmonos Zosės M. Pily- 
pienė, mažos dukrelės Biru
tės — Irutė Gedgaudaitė, tar
naitės Agotos — L. švenčio- 
nienė. Čigonus vaidino: tėvą— 
J. Sapka, dukterį Morta — J. 
Lisauskienė, Baltrų — A. Le- 
šinskas. Pavogtojo berniuko 
rolė teko dviem vaidinti: ma
ža Ja^rniuką — J. česnakaus- 
kui ir paaugusį, tariamąjį či
goniuką Stašką —Jurgiui Va- 
liukoniui. Pavogtą ir jau už
augintą čigonų mergaitę Gra
žutę vaidino G. Malinauskaitė. 
Vaidinimas buvo paįvairintas 
šokiais ir dainomis. Skautės, 
ponios Dvareckienės paruos
tos ir ja: ; ’<or. >ar'K;ant, pa
šoko Čigo iš ą : »k’ ir padaina
vo. čigonų nuotaikas vaizduo
jant. buvo Įterptas moterų

Nors oras ir nebuvo palan
kus, tačiau į jaukią Putnamo so
dybą priplaukė nemaža svečių. 
Mažiau jų buvo 11 valandą iš
kilmingose mišiose. Akademi
jai, kuri vyko 2 v. p, p., jau 
suvažiavo iš Bostono, Brockto- 
no, Waterburio, Worcesterio, 
Hartfordo, New Yorko ir kit.

Posėdį atidarė Rūta Žukaitė, 
dabar pirmininkaujanti stu
denčių ateitininkių draugovei. 
Sudarius prezidiumą, paskaitą 
skaitė kun. dr. V. Cukuras — 
“Atviromis akimis ir liepsno
jančia širdimi”, svarstydamas 
klausimą, kaip eiti Į gyvenimą 
ir jį atnaujinti. Ateitininkišką 
pasižadėjimą davė penkios 
moksleivės ir viena studentė. 
Sveikino kan. M. Vaitkus, kun. 
V. Dabušis — At-kų Federaci
jos Vyr. Valdybos vardu, se
suo Veronika — Putnamo se
selių vardu, T. J. Jenčius — 
marijonų vardu ir kun. V. Pau
lauskas. Taip pat gauta sveiki
nimų raštu iš T. V. Gidžiūno— 
Federacijos dvasios vado, kun. 
St. Ylos ir kit.

vavo jaunimo iš apylinkių, 
ypač daug iš Bostono.

Visa šventė buvo tiksliai 
organizuota, praėjo gražiai ir 
tvarkingai. D.

Gegužės 6 šv. Juozapo par. 
salėje 3 vai. pi p. bus vaidina
mas veikalas iš partizanų Lie
tuvoje gyvenimo — “Starkiš- 
kių girios”.

Vakaro pelnas skiriamas Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Put
nume koplyčios skoloms pa
dengti. Visi prašome atsilan
kyti. Bus progos pasigėrėti 
jaunųjų scenos mėgėjų darbu 
ir pagyventi patriotiniais jaus
mais.

Vaidiniman taip pat atvyks
ta seserys iš Putnam. Laukia
ma gausiai svečių ir iš aplinki
nių lietuvių kolonijų. Sk-

-Stovykla jaunimui 
šią vasarą jau galės 
Amerikos Lietuvių R. K. 
racijos įsigytoje vietoje 
Detroito. Svarbesni

AND 

DRAFTSMEN

SYSTEMS ANALYSTS
ESME, BSAE experienced in analysis aircraft and 

missile propulsion systems.

Aiškink jam, kad su jo duo
damais pinigais neišsiverti, ir 
grasink, kad tarės valgyti ne 
namie.

Pietų duok jam 
sriubos, o kepsnį 
ne pagal jo, bet 
skonį.

Neklausyk jo j 
jeigu jis nori ką papasakoti, 
ir nusuk kalbą Į tau rūpimus 
dalykus.

Pasiskųsk draugėm, 
tavo vyrui nesiseka ii 
jis nuobodokas.
- Pasakyk jam atvirai, 
daug tu pasiaukojai už jo te
kėdama.

Kai esate pakviesti į sve
čius, tu jam pasakyk paskuti
niu momentu, kad sergi ir ne
gali eiti.

ENG1NEERS 
Meclianical. Aeronautical, 

Cliemical

E.
GeHese, laimėjo lanku ridini-
mo varžybas. Jos esti kasmet. Kuri 
laimi, ta, sakoma. pirmutinė ište
kanti.

$v. Kazimiero parapijos 
pradžios mokyklai vadovaują 
seserys kazimierietės jau per
sikėlė į naujai pastatytus 
mus.

Antanas Šileika pradėjo 
kytojauti šeštadieninėje 
kykloje.

Petras Mitalas ir Voldema
ras Buinys pirko po naujutėlį 
automobili. Kiek anksčiau 
naują automobili Įsigijo Ed
mundas Binkis. K. Č.

2 Eeautiful 90-ft.
* Mailing schooncn= 

Long Islan-i Sound 
to Bloėk Island and

r returri. S*nd
ill*istrat<-d folder.

tįfįF $75 & up per week 
, Season June 25th to 

Sept. 15th. Tenlh 
Season.

senOONER CRITSES
Box <M. PELHAM. N. Y

Fronto bičiuliai kviačia 
p h i 1 a d e Iphiečius pasisakyti 
politiniais klausimais. Paskai
tos ir diskusijos vyks gegužio 
19 ir 20 dd. Paskaitą “Pilnuti
nės demokratijos pagrindai” 
skaitys svečias Juozas Brazai
tis. Bus ir daugiau paskaiti
ninkų. Tai bus pirmas susior
ganizavusių L. Fronto bičiulių 
viešas pasirodymas. Valdybą 
sudaro: pirm. Balys Raugas, 
sekr. Adolfas Gaigalas ir ižd. 
Albinas Šmulkštys.

Dainy šventė Philadelpijoje. 
Taip savo kvietimą 
L. Meno ansamblis, 
mas atsilankyti į koncertą, 
kuris Įvyks gegužio 5 d., šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Ansamblis, besiruošdamas da
lyvauti dainų šventėje, Čika
goje, kartu kaupia lėšas kelio
nės išlaidoms apmokėti. Kon
certe išgirsime dainas, kurias 
ansamblis dainuos Čikagoje. 
Chorui vadovauja Leonas Kau
linis. Koncerte dalyvauja ir 
studentai — tautinių šokių šo
kėjai, vadovaujami Irenos Ka
ralienės. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Paremkime didžias L. Me
no ansamblio pastangas savo 
auka ir dalyvaudami koncer-

A LEADER Di THE F1ELD OF 
ROCKET PROPULSION

Offers outstanding opportunities and diversified 
assignments oh long range programs.

POSmON NOW OPEN

CLEVELAKD, O.
•Clrvrland’H' IjirgeM Complctely Electrical

Engtneering Firm’

Maloniai kviečiame visus Nek. Pr. Svč. M. Marijos Seserų Kongregacijos bičiulius. 
Fundatorius. Amžinuosius ir Garbės narius dalyvauti Seserų Rėmėjų Šventėje, kuri 
Įvyks GEGUŽES 20 DIENĄ, Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, PUTNAM, CONN. 
Ypač laukiami visi, kurie kokia nors auka yra prisidėję prie koplyčios statybos, kad 
kartu pasidžiaugtume ir pasimelstame naujoj Marijos šventovėj.

Šventės tvarka:

u w
r



minkąs

REAL ESTATE

Ved* K. Merkis

laimėjo šachmatų v;

SUMMER RENTĄLS
FARMS

566.

DISPLAY

SLLLFVAN’S

l Pa-

stitutiora. Mušt secriHce. Ask- 
ing $28,000; 347 Lincoln Avė. 
RO 8-1269.

We Specialize in 
Hardy Asaleas, 35c & up

LAURAS 
NURSERY

MtCMmooftaeaunMiaaonGauauc 
VACAT1ONS > COPIAGUE, VIC — 4 short blocks 

; ■ L. L R. R.: schools and shopping 2 
blocks away; church 4 blocks. This 
house has 7. rms., large living rm., 
dining rm.. kitehen, Hollywood 
bath., 4 bedrooms. Plaster valls, 
full cellar, attached garage, good 
plot. Low price includes refrigerat- 
or, washing mačhine, clothes drver, 
storm windows and screens. $13000. 
Ovvner, AMįtyville 4-6019.

garage on
——-s-s. r ... church and 
schools, oil steam ' heat, 6 rooms,

cagoje. Dalyvavo fl šachmati- 
ninkai iš Chkagos kr Detnute, 
lošdami 20 minučių partijas. 
Pirmą vietą ir “Neries” klubo 
paskirtą dovaną —radiją apa
ratą.— laimėjo meistras Povi
las Tautvaiša, surinkęs 7—1 
taškų (lygiom su Škėma ir Zur 
jum). Antrą vietą ir dovaną 
(albumą) laimėjo meistras
Kazys Škėma iš Detroito su 

tašk. (pralaimėjo Jakš
tui). Trečioji vieta atiteko ga
biam jaunam žaidėjui Kaziui 
Jakštui, kuris surinko 6 tš., po 
jo sekė A. Zujus su 5Vz, VIa-1p 
das Karpuška 4, V. Kutkus 
3’s, Gilvydis l’/ž (abu iš Det
roito), Šalkauskas ir Kaunas 
po 1 tš. 1955 m. sporto žaidy
nėse New Yorke šachmatų 
varžybas laimėjo bostoniškis 
Kazys Merkis, Edv. Staknys ir 
Jz. Vilpišauskas (abu iš New 
Yorko).

Massachusetts valstijos šach 
matų biuletenyje balandžio 
nr. paskelbtas galutinas stovis 
Bostone Metropolitan lygos ' 
žaidėjų, dalyvavusių Bostono 
tarpklubinėsė 1955—56 rung
tynėse. Aukščiausi “ratingą” 
turi lietuviai: Andrius Ketu
rakis 2091 ir Kazys Merkis 
2075, toliau seka vietos ame
rikiečiai: Barron 2070, Kart 
2061, Dr. Putzman 2048 ir kt.

Tame pat “Ratinge” kiti 
lietuviai įvertinti šiaip: Kon- 
tautas 1946, Klinuškovas (Bo
stono meistras) 1932, Starins- 
kas 1860, R. Karosas 1845, S. 
Kazlauskas 1845. G. Šveikaus
kas 1814, L. Šveikauskas 1802, 
T. Naginionis 1760, A. Karo
sas 1756, Gedraitis 1734, G. 
Kuodis 1709, S. -Vaičaitis 1703, 
A. Ivaška 1665, Dikinis 1649 
ir E. Spirauskas 1653.

Tai antras atsitikimas, kai 
lietuvių šachmatininkai atsi
stoja priešaky visų Bostono 
Metropolitan lygos žaidėjų. 
1949—50 pirmenybėse Povi
las Tautvaiša ir Kazys Merkis 
buvo pirmieji lygoje surinkę 
po 6—2 taškų. Tuokart Lietu
vių Šachmatų klubas laimėjo 
antrą vietą, nors iš partijų tu
rėjo vienodai su laimėtoju 
Harvardo Universitetu po 26 
—14.

Smyslovas, be dvejojimo 
bus, kandidatų rungtynių lai
mėtojas Olandijoje. Estas P. 
Keres, kuris ėjo draug su 
Smyslovu priešaky kitų, pra
laimėjo Filipui, prarasdamas 
vilti būti šių pirmenybių lai
mėtoju. Beliko vienas ratas.

New Yorke Met. Lygos pir
menybėse lietuviai nugalėjo 
Marshall klubą rezultatu 4‘į 
—Uį. Jau pradėjus lošti mū
siškiai tuojau įgauna persvarą 
keliose lentose. Pirmas baigia 
Trojanas negailestingai įveik
damas J. Petras, po to Mar
shall išlygina jų C. Junkers 
pergale prieš Slapši. Šukio

(Nukelta Į 8 psl.)

MOTEI
Freeport, BA. 3-2527.Tel. F Air Lawn 6-4917

Ramunės

CAMDEN COUNTY

SUMMER RENTALS

(BIELIAUSKAS)

į

ROOMS AND BOARD

INSURANCE

The Lionei, Kismet Beach — Fire Islandit the

Public Rosary Hour every Sunday 3:30 P. M. SIM eotaM* Dtocew.

WHY NOT ANSWER OUR LADY'S APPEAL AT 
F ATIMA — TO PRAY THE ROSARY ALWAYS?

i 
5

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

ST. LAVVRENCE ACADEMY 
42 E. 84 St, New York City 

BU 8-3681.
A private Elementary and High 
School for Giris and Boys. Kinder- 
garten Through Grade S.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

BUNGALOVVS 
BREEZY PONT 

Albert Stover, Real Estate 
35 Newport Walk 

NE 4-8140 — SH 8-2604

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

1 block south, of St. Anne’s
Fair La\vn

hot-cold running water;

ANNHURST COLLEGE, S. Wood- 
stode, Box 56», Ptrtnam. Conn.; Put
liam 8-4977; Daugbters of the Kaly 
Ghost; Sister Antie Emllienne, Pres- 
ident; Sister Gertrude Emilie, Dean; 
90 Studentą; Courses leading to B. 
A., B. S. Degrees in Libend Arts, 
Sciences and Commercial snbjects; 
Tnttfon 9ZS9; Board $560, and la. 
ridentai Fees $160; for women only.

LAKESIDE HOUSEKEEPING 
COTTAGES

One, two, and three bedrooms.
Living room fireplace, kitehen 
porch. stvimming, boathing, shuff- 
leboard. outdoor fireplace. $50 up. 
In catholic area. Write for booklet

H. Richartz
Green Acres. Milford, Perina. 

Phone 2220

Thęatre Parties Now Being Booked 
WOMEN’S EMPLOYEE & SOCIAL CLUBS can now amuige ben- 
efit theatre parties for the new Camden County Music Čirens. 
Groups can be as small as 25 or as large as 1.600. An ideal fund 
raising outing. For Information ivrite Camden County Music 

Cureus, Delavvare Township, Haddonfield, N. J. or call Haddon- 
field 9-9000.

SĖASON BEGINS MON. JUNE 25
dune 25-Jnly 1 “PLAIN & FANCY” dūly 16-duly 22 “KING AND 
I” dūly 2-July 15 “SOUTH PACTFIC” dūly 23-duly 29 “KISMET”

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 notvhere else on 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 — sadmming, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and 
our unbelievable low vveekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

MONMOUTH JUNCTION, High- 
way 26-1 — For sale or rent; new 
2-family stucco house, 38x50; 9 ac
res; 9 miles from New Brunswick; 
price $16.000; cash $6.000; first 
floor, 4 rooms; second floor, 4 
rooms; private entrances; tile 
baths, kitehens, 3 porches; 2 ga- 
rages; oil burner; casement wind- 
ows;
Trailway bus stops at door; suitab- 
le for any business; 40 miles from 
N. Y. Becker, 248 East 90th St., 
N. Y.; EN 9-3499.

8ETON IIALL UNIVEB8ITY.
SCHOOL OF NI RSING, 31 Clinton 
St, Newarfc 2, N. J„ MItchell 2-8566; 
Morcarct C. IkUcy. R. B. S^ 
M. A, Dean; Barir. collegiate progr- 
am leading to B. S. N.; Degree 
protram for Graduate Naneo.

MOL’NT ALOYSIUS dUNlOR COL- 
LEGE, Cresson,Pa.; Shten of Mercy 
ri the Union; Sister Mary Magda- 
lene, 1LS.M.. President; Sister Ma
ry Anac. JLSAL, Dean; 157 Stud. 
ents; High 8ehool and two-year 
colleie conrse; Commercial and 
Fine Arto. High School $616; College 

. 3755-3845.

OCR LADY OF THE ANGELS 
ACADEMT, 1376 EnffeM St, En- 
fleM, Conn.; Fclirian Justers of SL 
Francis, Sister M. VRerMa, Princip
al ;126 Students; Day.

MUSIC CIRCI S
Brace & Cridwell Rds^ Delanare Tovnship 

HADDONFIELD, NEW JERSEY

plot, $16,000. Charles E. Phil
lips, Broker, 64 So. Grove St.,

CARL HOPPL’S
BANULETS — RECEPTIONS AB Šoriai Functions. Senicc for 

566 Persona. No Party Too Small
S( NDAY DINNER From Noon to 9 P. M. DAILY DINNER

From 92A5. Served 5 to 9 P. M.
SPECIAL RATES. PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR

WEDDING RECEPTIONS AND BANQL'ETS

Valley Stream Park Inn.
Merrick Rd. opp. Park, Valley Stream. I.

Bes. Valley Stream 5-6635.

Shc is asking for volunteers to make an unconditional 
surrender of themselves. < Generous sacrifices deanded 

Solcmn vows, Midnight Office, Monastic fast — 24-hour 
Service of Adoration and Rosary. Thosc who mcct Our 
laidys terms guarantecd ctcrnal glory as Mary's Guards 
of Honor.

Write: Dominican Nuns of the Perpctual Rosary 
Monastcry of Our Lady of the Rosary 

Summit, New Jersey

Greemvood Lake, P. O. Box 648, 
N. Y. TeL 7-2031 

Beautful Mt. and Lake Resort 
Svrimming. Boating, Dancing and 

Many Other Features.
Rooms Start at $40 Per Week 

$13 Week-ends
Walk to Catholic Church and 

Village, Special Family & Groupe 
Rates.

SPURS ŪKE tflCB R4

Noted for Excellent Food 
OPENING MAY 25TH 

American Plan 
ATTRACTIVE JUNE RATES 

Special Family Rates 
Block from Ocean and Lake 

Ocean and Pool Bathing 
FREE GARAGE PARKING

Ph. GIbson 9-9090 H. B. Taylor

Baldwin Manor
HOME FOR THE ELDERLY 

Cheerful homelike atmosfera. 
Spacious grounds, operated by 
registered nurse.
BAIdwin 3-6588.

READ THIS, 
READ THIS,

For General Insurance 
will pay you to consult

LANZAR AGENCY 
147—08—46 Avė.
Flushing (55), N. Y.

IN 3-8010

18 - 13th Avenue 
East Paterson, N. J.

East New York 
Fur Storage, Ine.

28th Year of Service 
VAULTS LOCATED IN 

SAVINGS BANK BUILDING 
260 UTICA AVENUE 
Brooklyn, New York 

BURGLAR, FIRE AND 
MOTH - PROOF 

Pick-up and delivery ssrvice 
all messengers bonded 

we have no agents
or branches 

Phone: PResident 4-1000

SPECIAL REDUCED RATES FOR 
PHOTOGRAPHS 

COMFIRMATTON & COMMUNION 
6 Beautiful Portraits size 4x6 
in folders — special price $5.00 

Cap & Gown available for 
photographs 

PARKVVAY PHOTO STUDIO 
3885 Tird Avė., Bronx, N. Y. 

. betveen Claremont Parkway 
and 172nd St. LU 3-2010.

SCHOOLS

VILLA JOSEPH MARIE
High School, Newtown, Bucks Co., 
Pa. Newtown: WOrth 8-8918; Sfe- 
ters of St. Casimir; Sister M. Luc- 
retia, Snperior; 60 Students; Tn»- 
tion $80; Board $400.

RAYIJCY-ELLARD HIGH SCHOOL. 
Madison. N. JI.; MA 6-2486; Domto- 
lean SHtcn of CaMwelL Motera of 
Charity. Conrent Statton and Sta
tėm of Ortattaa Charity; Very Rev. 
Deato A. Hayra, Dfrrctor; Statrr Ro 

l-family

baths. new phunbing. combination 
aluminum stonn windows., Ocupan- 
cy on Utie. Price $20.500. Plot 30x

GLeam»»e 5-2566.

SUTVART MANOR L L, N. Y.

Parfeh garage, refrigator, waafaing

ROCKVILLE CENTRE 
2 blocks St. Agnės Church 

and School, 4 bedrooms, (arge

LAKE RONKONKOMA
Secrifioa! ■ $10.000. Mušt sėli 
large bungalow, 6 rooms and 
porch, 3 bedrooms, full cellar, 
garage, steam heat; aere 
on high ground facing 2 
streets; private beach; near 
Stores and churches.

JOHN Y. COONEY, Broker 
Lake Avenue, Nesconset, L. I.

SMithtovrn 2-1631 W 
INgersoll2-4214.

Lusurlous Cabins • Pietoje trind- 
ow suites wtth Private Bath • Lod- 
ge Accommodations • New Swim 
ming Pool • Private Lake —

Free Boating • Cocktail Lounge • Orchestra — Dancing 
Nightly • Entertalnment • 91Holc Grif Coursc — Drivlng 
Range — Lessons and Eųuipment Fumished Free • Free 
Late Sleepers Breakfast Bar • Bicycles • Baseball • Ten- 
nis • Volleyball • Shufflleboard Plng Pong ° Arhcery
• Saddle Horses • Sodai Director • Parties and Gamės
• Riding — Hiking — Scenic Trails • Churches — Free
Transportation • Beautiful Lounge • Soda Fountain • 
Gilt Shop • Snack Bar. t

American Plan

REAL ESTATE

ROCKVILLE CENTRE

GODEFFROY, N. Y. 
Near Port Jervis

Swimming, ftshing. Complete- 
ly fumtshed 2 bedrooms, mod- 
•rn kitehen and bath, extra 
largo dining and living room 
combination. Screened porch, 
patio, outdoor fireplace, 150 x 
100, taxes $40. Price $5,700, 
in catholic area. Puma & San
tos, 10 Pennsylvania Avė., 
Matamoras, Pa. Near Fort Jer
vis, N. Y.

BUS. OPPORTUNITY

MODERN GROSERY STORE
Stocked, also 2 apts, 2 car 

garage, illness.
H. DOMINKI 

109 Maple Avė. 
Canajoharie, N. Y.

857.5H $M.«M
Writc for Frcc 
Color Booklct

FERNWOOD 
Bushkill 32. Pa.

FLORAI. PARK — Our Lady of 
Victory parišk. 2 fiunlly tapesty 
brick. fine neighborhood. Excellent 
income property, $22J00.
, 3 bedroom Colonial home on 
60x100 ploL Best tocation in Flor
ai Park. modem in every respect, 
$18L90a

Finest of fine brick homes on 
80x100 plot. Wall to wall carpet- 
ing, 1% dbths, beautifully finish- 
ed basemerit, slate roof, fully insul- 
ated. $25.000.

JEROBCE JACKSON 
REALTOR

153 TūMp Avė., Florai Park 
FL 4-6027

*■

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.

LIETUVIS ADVOKATAS J 
Telefonas JAmaica 6-7272 >

William J. Drake- 
Dragūnas

Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežiu 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25. _ 
Liepos žiedų arba- 

t a v i m u i 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 — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

340 EIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BOA Instituto, New Yorke.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS
VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki

mams, etc.
1883 MADISON ST.

BOSTON,

BARASEVIČIUS ir SŪNUS

254W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICUIS
Laidotuvių Direktorių-
TeL ANdrew 8-2590

VAITKUS
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia Sė
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

NEW YORKAS
ustiitiiiianatitiiaiiaiiiiiiifB'ttiisiiaiiBitaiiact?

į J. B. SHALINS ? 
į ŠALINSKAS
< Laidotuvių Direktorius .
' 84-02 JAMAICA AVĖ.
< (prie Forest Parkway Station'
J Woodhaven, N. Y.
J Suteikiam garbingas laidotuves.,
J Koplyčios nemokamai visose 
į miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garsyvr
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien A romisk i
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

BROOKLYN 27, N. Y



Ateities koncerte bus žymi pianistė

pakliu

turėda-

RESORTS
PARDUODAMAS

Susitarė

Pirmą kartą Brooklyne
Maloniai kviečiame atsilankyti į

85—27 88th St.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI 6*2164KONCERTĄ po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

siųs-

Šeštadienį, gegužės 12 d., 7 vai. v
DIDŽIULĮ kreiptis pas

LIETUVIŲ VAKARĄ
PROGRAMOJE Rengia Lietuvių Bendruomenes Kearny - Ilarrison Apylinkes Kultūros Būrelis

Pelnas Lietuvių šeštadienines Mokyklos reikalams

Įėjimo mokestis $2.00. Studentams ir moksl. $1.50.

Juozas Andriušis

šios sukakties dar- 
dalį nešė minėjimo 
iš A. Vakselio. V.

Tautinių šokių grupė, vado
vaujama S. Jankaus, parodė 
žiūrovams Oželi ir Mikitą. Kai 
kurie grupės dalyviai geriau 
pasirodo aikštėje daužydami 
futbolą, negu badydamiesi ra
gais arba šokdami per lazdas.

įvyks gegužės 8 d. 
7:30 vai. vak. šv. Petro parapi
jos salėje prie E. 7 gatvės.

ATEITIES’ žurnalo ruošiamą

Ieškomas Kazimieras Venc
kus, seniau gyvenąs Jungtinėse 
Valstybėse, atvykęs iš Kretin
gos ar Salantų. Ieško Rudytė- 
Morkūnienė, 63 Howard Avė., 
Bropklyn, N. Y.

Hs. laukiama nemaža svečių 
ir iš tolimesnių vietovių. Ka
dangi salėje vietų skaičius ri
botas, patariama bilietus užsi
sakyti iš anksto tel. APelgate 
7-5041. \

priims 
dienos 
tuva.

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

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Meninę dalį atliko Brookly- 
no lietuviams gerai žinoma, 
bet lietuviškai publikai retai 
pasirodanti solistė L. Juodis - 
Mathews, kurios malonus bal
sas klausytojų "buvo šiltai su
tiktas. Solistei akompanavo 
muz. A. Mrozinskas.

st * - >996 f

Prul. J. Balkonas, 
einąs Balfo pirmininko parei
gas, Wašhingtone lankėsi 
dviem tikslais: dėl imigracijos 
pagreitinimo ir dėl dovanų šal
pos pakalams. Imigracijos, auk
štieji pareigūnai patvirtino, 
kad imigracija bus suintensy
vinta. Tuo pačiu reikalu krei
pėsi ir kitų tautų įvairus šal
posorganizacijas bei fondai. 
Šalpos reikalams numatoma 
gauti kvietinių miltų ir ryžių..

resort
Terrific Entertainment, Beautifų 

Meals, Grand Beacb. Cozy
Cottages or Rooms 

LARGEST and FINEST 
HONEYMOON LANE IN N. E. 

Write For Color Folder “D” 
Box 1418. VVolfboro, N. H.

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

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligonines 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVEI.ERS INS CO., Hartford. 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. rvto iki 6 vai. vak.

kampinis mūrinis namas su 
tuščiais kambariais, butai —5 
šeimoms ir patalpos krautuvei, 
apšildomas aliejumi, kaina 
$13.500. Kreiptis į J. Vastūnas, 
108—07, Liberty Avė., Rich- 
mond Kili, N. Y. VI 8-2239.

ir svetimtaučių muzikos kriti
kų spaudoje liudija šios pia
nistės nepaprastą talentą.
Ateities koncerte, gegužės 12 

d. Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne Julija Rajauskaitė 
skambins M. Čiurlionio, Kha- 
chaturian, Chopin'o Debussy 
bei Liszt'o kūrinius.

Visiems koncerto dalyviams 
bus miela išgirsti puikiai atlie
kamus didžiųjų kompozitorių 
kūrinius. ,

Aldona Stempužienė — kontraltas 
Vaclovai Verikaitis — bass-baritonas

Komiškas vaizdelis “Krem
liaus mados” mažai derinosi 
su penkmečio minėjimu. Jis 
labai tinka skautiškose suei
gose, programoje prie laužo, 
tačiau įtraukti į rimtesnę pro
gramą, nors ir gerai paruoštą 
toki vaizdelį, buvo lyg ir per 
neatsargu.

Apskritai LSK dar kartą į- 
rodė, kad per 5 metus tiek 
sporto aikštėse, tiek salėse 
moka tinkamai savo svečius 
priimti.

Didžiąją 
bo naštos 
komitetas 
Belecko, A. Giedrio, S. Vaškio. 
J. Klivečkos ir A. Ridiko, gi 
sportinės programos juodą ir 
balta darbą vykusiai paruošė 
J. Kepenis. Ant. Tamsutis.

Sandėlis Visokių 
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

Prieinamos kainos. Katalogas siun
čiamas dykai pagal pareikalavimą.

PALANGOS TREJOS 
DEVYNERIOS

Susideda grynai iš šaknelių, la
pu. žiedu, sėklų ir žolių. Kiekvie
nas, kas tik nori būti visada svei
kas, turėtų vartoti TREJANKA. 
Nes tai geriausias vaistas nuo dis- 
pensijos, vidurių užkietėjimo, ner
viškumo, stokos apetito, širdies su 
kimo, pilvo" sugedimo, reumatizmo, 
neuralgijos, kosulio, gerklės skau
dėjimo, karščiavimo, krupo, blogo 
ūpo, bendro . nusilpimo, inkstų ir 
kepenų ligų. Kaina su prišiuntimu 
$1.25. Visada gaunama pas:

Florai Herb Company 
Box 305, Clinton, Ind.

Pastaba: Kartu su orderiu 
kitę ir pinigus, nes kitaip nesiun- 
čiame. Siunčiame tik j U. S. A.

Maironio faltitlfaninė mokykla 
gegužės 6, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje rengia 
vakarą. Programoje — links
mas 3 v. vaidinimas — “Mela
gėlis”. Vaidina Brooklyno vai
dintojų trupė, vadovaujama ak
toriaus Vitalio Žukausko. Dai
nuos NewYorko skautų vyčių 
oktetas, vadovaujamas muz. 
M. Liuberskio, tautinius šo
kius šoks mokyklos šokių gru
pė, vadovaujama Sauliaus Jan
kaus. Po programos šokiai, gro
jant Joe Thomas orkestrui. 
Veiks bufetas.

Maloniai prašomi visi atsi
lankyti, nes atsilankę bus pri
sidėję prie lietuviškos mokyk
los išlaikymo. Bilietai suaugu
siems 1.50 dol., moksleiviams 
ir studentams 75 et., Maironio 
mokyklos mokiniams — nemo
kamai. Pradžia 4 <v. p. p.

Tėvų komitetas.

(Atkelta iš 6 psl.) 
Yorke ir tiek sportininkams, 
tiek gausiem futbolo mėgė
jams paliko malonų prisimini
mą. Didžioji šios kelionės naš
ta teko energingam vadovui 
Sapockinui, kuris gali būti pa
vyzdžiu ne vienam lietuvių 
sporto vienetui. Ir nors “Auš
ra” buvo priversta kapituliuo
ti prieš stipresnę New Yorko 
LSK vienuolikę net 6—1, ta
čiau savo atskirų žaidikų pa
jėgumu bei technika buvo ly
giavertis varžovas, o" jų varti
ninkas parodė tikrai gerą žai
dimo klasę. Iš LSK vienuoli
kės savo geru žaidimu pasižy
mėjo V. Sabaliauskas, žinoma, 
nuo jo mažai atsiliko ir liku
sieji vienuolikės (tiksliau še
šiolikės) žaidikai: St. Klingys, 
Mileris, Vaitkevičius, V. Klin
gys, Jokūbaitis, Starolis, Gra
žys, J. Birutis, Remėza, Kala- 
šinskas, Ramanauskas, V. 
Didžbalys, R. Didžbalys, Du
bauskas, Butrimas. Smagu bu
vo stebėti tikrai lietuvišką fut
bolo komandą, kuri žaidė ne 
pagal dolerio kursą.

Sukakties minėjimas buvo 
užbaigtas Grand Paradise sa
lėse, kur po iškilmingosios da
lies ir meninės programos bu
vo smagiai pasilinksminta ir 
sočiai pasivaišinta.

Iškilmingąją dalį ir meninę 
programą ramiai pravedė J. 
Klivečka. Buvo daug sveikini-

jau kuris laikas į kai karias 
Brootlpo ir apylinkių vietas 
ateina pasivėlinęs. Skaitytojam 
pranešama, kad laikraštis iš 
spaustuvės išvežamas tokiu pat 
laiku, kaip ir anksčiau. Vėlini- 
mosi priežastis priklauso nuo 
pašto. Administracija aiškinasi 
su pašto vadovybe, kad laik
raščio nevėhntų pristatinėti į 
namus.

V. Sidzikauskas,
Liet. Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, dalyvavęs Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų konferencijo
je Prancūzijoje ir lankęsis Vo
kietijoje bei Šveicarijoje, į 
New Yorką grįžta gegužės pa
baigoje.

Ainius Gatery
Great Necke, L. L, gegužės 5 
d. 2 v. p. p. atidaro savo šeštą 
parodą. Ji skirta Juozo Pautie- 
niaus kūrybai. Dailininkas gy
vena Chicagoje, yra dalyvavęs 
įvairiose parodose. New Yorke 
jo kūryba bus išstatyta pirmą 
kartą Paroda tęsis iki gegužės 
18 d. Galerija yra 77 Steam- 
boat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. Lengvai pasiekiama auto
mobiliais ir traukiniais iš Flu- 
shingo ar Pennsylvanijos sto
ties, Great Neck stotyje persė
sti Į autobusą “Academy Villa-

Jtiozas Andriušis
238 Lronard Street Broeklyn H. N. 1.

EVergreen 7-8247.

Po programos Šokiai
Gros Ričardo Kontrimo orkestras

Julija Rajauskaitė - Šušienė, 
pianistė virtuoze, gimusi Ame
rikoje, muzikos mokslus baigu
si Lietuvoje.

Į tėvų žemę ji grįžo 1935 me
tais Kaune įstojo į konservato
riją. čia ji pateko į žymaus pia
nisto prof. V. Ružickio klasę, 
kuris reikalavo besąlyginio at
sidavimo muzikai. Ji šį reikala
vimą išpildė ir tuojau pat išsi
skyrė iš kitų studentų savo di
deliu muzikiniu sugebėjimu bei 
talentu.

Baigusi konservatoriją, J. 
Rajauskaitė 1943 metais davė 
Kaune pirmąjį rečitalį ir visų 
buvo pripažinta aukšto lygio 
pianiste. Nuo to laiko ji nuolat 
koncertavo Lietuvoje, tremtyje 
ir Amerikoje, lengvai įveikda
ma didžiųjų kompozitorių sun
kiausius kūrinius ir juos savi
tai interpretuodama.

Gražūs atsiliepimai lietuvių

FIRST CHORE 
of New Englanders for 

VACATIONS & HONEYMOONS 
The famous

PARDUODAMA:
Woodhavene 2 butų gražus 

mūrinis namas 5 ir 6 kamba
rių, aliejaus šildymas. Kaina 
$15,500.

Highland Park nepaprastai 
gražus 2-jų butų namas labai 
gražioje vietoje, aliejum šildo
mas, 2-iem mašinom garažas. 
Kaina $22.000 išsimokėjimuL 
Ant kalnelio kitas 2-jų butų 
namas su garažais ir dideliu 50 
xl75 sklypu, aliejaus šildymas. 
Graži vieta $15.200. Kreiptis į 
J. Grabau, 227 Bedford Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. Telf.: STaag 
2-7524.

teškamas adresas
Pranės Simonavičiūtės iš Lie

tuvos gautas laiškas Juozui 
Venckui Prašoma kreiptis į šv. 
Petro kleboniją 50 West 6th St. 
So. Boston 27, Mass.

Tarėsi redaktoriai
Balandžio 28—29 dd. Bosto

ne turėjo pasitarimą “Litera
tūros Lankų” redakcinio kolek
tyvo nariai: Kazys Bradūnas, 
Alfonsas Nyka Niliūnas, dr. 
Juozas Girnius. Redaktoriai Bo
stone buvo Girnių ir Gimbutų 
svečiai.

Šaukiamas susirinkimas
Gegužės mėn. 4 d. 8:30 vaL 

vak. šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia šaukiamas Maldos 
Apaštalavimo draugijos narių 
susirinkimas.

Rengiamas Whist Party.
Šv. Petro parapijos Moterų 

—Merginų klubas gegužės 5 d. 
8 vai. vak. parapijos salėje prie 
E. 7 gatvės rengia dovanom 
gausų Whist Party. Visi gali ja
me dalyvauti.

Pamokos sužadėtiniam
Tikėjimo pamokos besiruo

šiantiems priimti moterystės 
sakramentą Bostone gyvenan
tiems vyks gegužės mėn. sek
madieniais (6, 13, 20, 27) 2 v. 
p. p. St. . Joseph Grammar 
School salėje, Hulbert St., Rox- 
bury.

Vyčių šokiai
Bostono vyčių kuopa gegu

žės 11 d. Lietuvių Piliečių klu
bo'salėje rengia šokius. Šokių 
pradžia 8 vai. vak.

Sodaliečių susirinkimas
Gegužės 10 d. 7:30 vaL vak. 

bus laikomos mišios šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Tuoj po 
pamaldų parapijos salėje po 
bažnyčia įvyks parapijos soda- 
liečių susirinkimas. Susirinki
mo metu ukrainiečių unitų ku
nigas Gregory Tom sodalietėm 
paaiškins apie skirtumus apei
gose tarp rytų ir vakarų apei
gų. Po paskaitos ukrainiečių 
choras padainuos keletą ukrai
niečių liaudies dainų. Po susi
rinkimo sodalietės galės pasi
žiūrėti ukrainiečių liaudies me
no , išdirbinių, kurie bus išdės
tyti čia pat salėje.

Alekso Mrozinsko 
piano studijos mokinių kon
certas įvyksta gegužės 26 d., 
šeštadienį 5 v., Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Programoje 
dalyvaus apie 20 jaunųjų pia
nistų. Ir jaunimas ir suaugu
sieji kviečiami atsilankyti. t

Trys lietuviai dailininkai,
Č. Janusas, P. Purinas ir W. 
Witkus, turėję savo parodą 
Douglastone, L. I., dabar daly
vauja tos pačios Long Island 
Art League rengiamoje pava
sarinėje parodoje, kurioje da
lyvauja dailininkai iš visos 
Amerikos. Lietuviams dailinin
kams pavesta paveikslus meniš
kai sutvarkyti.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo 1 nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje^ Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
VVoodhaven 21, N. Y.

ŠACHMATAI

(Atkelta iš 7 psl.) 
oponentas A. Waters 
vo Įceitriotą ir jau 
veda santykiu 2—1. 
visą laiką spaudęs ir 
mas pėstininką viršaus gavo 
pasitenkinti endšpilyje lygio
siomis prieš W. A. Radspinner. 
Dar viena pergale, būtent, 
Staknio prieš irgi ceitnotan 
įpuolusi J. Goldsmith, ir ko
manda jau laimėjo, nes veda 
312-llįi. Paskutinėje parti
joje Vilpišauskas privertė R. 
W. Castovvn, atsidūrusį bevil
tiškoje padėtyje, pasiduoti, 
tuomi dar labiau pagerinda
mas mūsų naudai pasekmę.

Komandiniai liet, dabar tu
ri vieną pergalę prieš du pra
laimėjimu. Ūko dar dvi rung
tynės iki galo — sekančios su 
Brooklynu ir paskutinės su 
Queens.

Rangia išvyką
Metinė šv. Petro parapijos 

mokyklos mokinių išvyka įvyks 
gegužės 6 d. Visi mokiniai spe
cialiais autobusais, kurie iš Bo
stono išvažiuos 12:30 vaL p. p., 
vyks į Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų vienuolyno sodybą 
Brockton, Mass. Kartu su vai
kais galės vykti ir jų tėvai.

Ateitininkę šventė
Bostono moksleivių ateiti

ninkų kuopos metinė šventė į- 
vyks gegužės 6 d. Visi ateiti
ninkai tą diena dalyvaus šv. 
Mišiose 10 vai. ryto šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Mišias lai
kys ir pamokslą pasakys kun. 
Vaclovas Paulauskas iš Put
liam, Conn. Parapijos salėje 3 
v. p. p. įvyks iškilmingas posė
dis ir meninė programa, o va
kare 7 vaL linksmavakaris 
Strand Cafė salėje.

Dalyvavo seimelyje
Balandžio 29 d. Aušros Vartų 

parapijoje, Wordhester, Mass. 
įvyko Naujosios Anglijos vyčių 
seimelis, šiame seimelyje iš 
Bostono dalyvavo kun. A. Kon- 
tautas, kun. J. žuromskis ir 
apie 20 kuopos narių.

Švęs gegužės 13 .-į-
Šiais metais gegužės 13 d. 

bus švenčiama penktoji lietu
vių Maldos diena už Lietuvą. 
Prieš penkerius metus, tą die
ną Lietuvos vyskupai paaukojo 
Lietuvą ir lietuvių tautą Nekal
čiausios Marijos širdžiai. 
Šv. Petro parapinės mokyklos 
mokiniai tą dieną dalyvaus šv. 
Mišiose 9 vai. ryto, bendrai 

komuniją ir visas tos 
maldas paaukos už Lie-

Lietuvių Katalikų Bendruomenes Centro Salėje, 6 Davis Avė., Kearny, N. J.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti šiame parengime. Programa bus įvairi ir miela 

kiekvieno lietuvio širdžiai.

Rinks popierių
Bostono arkivyskupijos lab

daros fondo naudai vartotas 
popierius šv. Petro parapijoje 
bus surenkamas gegužės 6 d. 
Popierių reikia sunešti Į klebo
nijos kiemą arba prie salės E.
7 gat¥ės. Turintieji popieriaus dd.
didesnius kiekius, savo adresą Ue.
praneša klebomjon. Federacijos

Vyčių susirinkimas mas. Seimo rengimo komitetas
Bostono vyčių kuopos susi- šiomis dienomis galutinai susi

rinkimas įvyks gegužės 8 d. tarė su Sheraton Plaza viešbu
čio vadovybe ir seimas vyks šio 
viešbučio patalpose.


