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Kaip išgelbėti Nato nuo mir
ties ir kokio jai darbo duota

• Gen. de Gaulles pareiškė 
sutinkąs grįžti i valdžią ir 
gelbėti Prancūziją iš chaoso; 
paruošdamas valstybės refor-

MAJ. »AVlBr M C®aĮMIĮ^ 
trečiajfiAtj numes vnaden 
bomba K bomboneMs B-3&

Senato komisijoje liudijo 
Vengrijos buvusio parlamen
to pirmininkas monsinjoras 
Varga. Jis nurodė, kad Ven
grijos atstovas Amerikoje žt jo 
du patarėjai terorizavo Ven
grijos pabėgėlius, kad jie grįž
tų į Vengriją.

Tai teroristai tos pačios ko
munistinės Vengrijos valdžios, 
kurią Amerika priėmė į Jungti 
Tautas. 7

Sovietų laivyno attache pa
vaduotojas prasitaręs, kad

• žurnalistas Riešei jau vi
sai nebemato, jam New Yorke 
išplikino akis balandžio 5 ne
žinomas piktadarys, kuris lig 
šiol nesusektas.

• Amerikos ligoninėse yra 
apie 1,350,000 ligonių. Apie 
pusė psicliinių ligonių, vadi 
nas, apie 350,000, yra šizofre- 
nikai. Manoma, kad tokių li
gonių daugiau kaip antra tiek 
yra ne ligoninėse.

grasas gegužės 6 atmetė kraš- kada ištiko choleros epidemi 
tutintų sionistų reikalavimą ja, ir 1944, kada išsiveržė Ve 
kariauti Izraeliui su Egiptu. suvijus.

nįjcge. Policijos klausiama, ji 
pasmeigė galimybės, kad šū
viai galėjo būti jai taikomi. 
Tokios galimybės nepaneigė 
taip į»t ir dvasininkas Flo- 
rian Goldai, pabėgėlis iš Ru
munijos, kuris dažnai kalbė
davo per Laisvosios Europos 
radiją.

Piktadarys dar buvo nesu
imtas.

• Metodistų bažnyčia Ame
rikoje nusitarė, kad dvasinin
kais galės būti ir moterys.

• Sovietai išleidd 13 žydų: 
jie pasiekė Šveicariją.

pereitos vasaros potvyniai ir 
šios žiemos sniegai pridarė pa
pildomų išlaidų 10 mil. dol.

toksai šventė Velykas, pikta
darys iš priešais esančio namo 
šešiais šūviais nušovė vieną 
bažnyčios tarnautoją ir ketu
ris maldapinkus sužeidė. Poli
cija patyrė, kad tai padaręs 60 
metų alkoholikas, kuris p.s- 
kutinem dienom mažai buvo 
išsipagiriojęs. Policija abejoja, 
kad būtų buvę čionai politinių 
motyvų žmogžudystė.

Tačiau rumunai juos kaip 
tik iškelia. Kalbėti apie politi
nę žmogžudystę duoda pa
grindo tai, kad pamaldose da
lyvavo ir mirusio Rumunijos 
karaliaus sesuo princesė ne
aria. Ji tik buvo grįžusi iš ke
lionės, kurios metu turėjo eilę 
antikomunistinių paskaitų

Valst. sekr. Dulles Nato kon
ferencijoje mėginęs Įtikinti 
sąjungininkus, kad vakarų 
Europa turi artimiau tarp sa
vęs bendradarbiauti, kad nu
galėtų ūkinius sunkumus, ir 
nelaukti, kad Amerikos mo
kesčių mokėtojai visą laiką 
lengvintų europiečių mokesčių 
mokėtojų naštą dovanom.

• Reikiadaikyti, kad dabar
tinės permainos Sovietuose 
reiškia, jog Sovietai pradėjo 
eiti prie normalių santykių su 
kaimynais, ypačiai to siekia su

Anglija, Prancūzija ir kurią 
siūlo Maskva. Prie jų dabar 
dedasi ir dalis amerikiečių. 
Taip sudarinėjama opinija lai
doti Amerikos savarankišką 
politiką ir eiti jos išdavimo 
keliu. Tokiai politikai yra prie
šingas anas senato komisijos 
raportas.

IR VENGRUOS TERORISTAI 
AMERIKOJE

ginkluoti. Sovietam kontrolės 
nepriėmus, konferencija bai
gėsi niekais. „

Prezidentas Eisenhorceris 
pareiškė, kad Amerika negali 
sumažinti . savo apsiginklavi
mo, kol Sovietai nesutinka su 
ginklavimo kontrole. .7

“Ordžonikidze” laivo sargybi
nis matęs netoli laivo ką iš
kylant iš vandens, bet tik ke
liom sekundėm, paskui vėl 
nugrimzdę.

monizmui priešintis, jeigu pa
tys Vakarai komunistas pri
pažįsta garbingu derybų part
neriu, kaip tai buvo Ženevoje.

• Raportas kritikuoja Ame
rikos neryžtingumą akivaizdo
je Maskvos ryžtingos politikos, 
kuri siekia dominuoti pasau-

neąpolyje džiaugsmas
Neapolio, Italijoje, vyskupas 

paskelbė, kad gegužės s šv. Ja- 
nuarijaus kraujas, kuris yra 
kristaliniame indelyje, atgijęs, 
suskystėjęs. Tai Įvyksta kas
met, dažniausiai šeštadienį 
prieš gegužės pirmą sekma
dienį ir rugsėjo 19. šv. Janu- 
ąrijus yra Neapolio globėjas. 
Neapolio gyventojai džiūgau
ja tam nuostabiam dalykui 
Įvykus, nes laiko, kad tai ge
ras miestui ženklas tais me
tais, Jeigu kraujas lieka ne
suskystėjęs kuriais metais, 
laiko blogu ženklu, prisimin
dami, kad taip buvo Įvykę

• Amerika sprogdins van
denilio bombas ši trečiadieni 
Pacifike.

Amerikos užsienio poEt&k 
dabar atsidūrė kritikos ugny
je?" Atvirai ją kritikavo Pran
cūzijos užsienių reikalų minis- 
teris ir Anginos apauda. Kri- misijoje :6 narių organas ap
tiks voją dabar senato užsie- keliavo 726* • valstybes, nuo 
nių reikalų komisija ir buvu- Graikijos iki Japonijos, ir ge- 
sieji aukšti departamento' gūžės 5 patrikę savo raportą 

iš 213 puslapių. Jame visų, de
mokratų ir respublikonų, vie
ningai pareiškiama:
• Pereitą metą Ženevos 

konferencija labai snsilpnino 
artimąją rytą ir pietą Azijos 
nusistatymą prieš komunizmą. 
Ji pastūmėjo valstybes į va
dinamą “ueptralizmą”.

• Pasėjo nepasitikėjimą 
Jungtinių Valstybių žodžiais ir 
darbais. Esą beprasmiška ko-

penkių valstybių konferenci- • Popiežiaus gvardija, Ru
ja nusiginklavimo reikalam rioje tarnauja šveicarai, susi- 
— be nieko. Sovietai siūlė tie- laukė 450 metų. Nuo tada, ji

pareigūnai. Tik jų išvados ne
vienodos.

Ceilono min. pirmininkas 
pranešė Anglijai, kad karines 
bazes atsiimtų iš Ceilono. Ar 
Ceilonas liksis Anglijos Com- 
monwealthe, dar neaišku. Cei
lonas traukiasi nuo Anglijos ir 
Vakarų po to, kai rinkimus 
laimėjo komunistam palanki 
partija. Ceilonas linksta Į 
“neutraliuosius”. Anglija nu

taisęs karine uniforma, skel
bia, kad Sovietai tebesigink- 
luoją. Tik jis vienas.

Teisingai išreikšta Nato pa
dėtis. Nato — karinė organi
zacija, arba, kaip Prancūzijos 
atstovas pasakė, penkiolikos 
valstybių “karių klubas”. Na
to susikūrė atremti Sovietų 
galimai agresijai, kurios Eu
ropa labiausiai pabūgo nuo 
agresijos Korėjoje 1950. Tada 
Nato puolėsi ginkluotis, kiek 
galėjo. Bet kai nuo pereitų 
metų Ženevos konferencijos 
Vakarai ėmė tikėti, jog Sovie
tai Nepuls, tai buvo ištrauk
tas pagrindas iš po viso Nato 
pastato: jeigu nepuls, tai kam 
Nato reikalingas. O kad So
vietai pultų, tai tuo viešai 
Prancūzijos min. Pineau pasi
skelbė nebetikįs. Ir Nato na
riai, užuot ginklavęs!, pasuko 
priešinga kryptimi — ėmė 
šaukti nusiginkluoti. Pati 
Prancūzija iŠ Natui skirtų 5 
divizijų dvi atsiėmė ir pa
siuntė Į Afriką.

Praktiškai tai reiškė artė
jantį Nato galą.

Dulles, norėdamas išgelbėti 
organizaciją ir duoti jai nau
jos gyvybes, pakišo mintį ša
lia karinio bendradarbiavimo 
praplėsti Nato bendradarbia
vimą ūkinėje ir politinėje sri
tyje. Kanados Pearsonas ir 
Italijos Gronchi tada siūlė rijoj kitos išeitie* nesuraM* f? 
virsti tiesiog politiniu ūkiniu kaip tik reikalą atidėti, t. y.. 
Įrankiu. atiduoti komisijai, kad ji tab

Politinėje srityje bendra- votų iki šiemoa.

Užsienio žurnalistai 
lankėsi Lietuvoje
Vilniaus radijas pranešė, kad 

balandžio 28 iš Maskvos atvyko 
į Lietuvą Maskvoje gyvenan
čių Anglijos, Italijos, Prancū
zijos, Belgijos, Švedijos laikraš
tininkų delegacija. Ji lankėsi 
Kaune, kolchozuose, fabrikuo
se, gegužės 1 dalyvavo Vilniu
je kariuomenės parade ir de
monstracijose. Gegužės 4 grižo 
j Maskvą.
~ Pranešimas Įdomus ta pras
me, kad rodo, jog Sovietai ne
pakėlė nuolatinio priekaištavi
mo iš vakarų pusės, jog Balti
jos kraštuose neatveria uždan
gos. Jau prieš pusmetį jie lei
do apsilankyti kai kuriom eks
kursijom iš Vokietijos, Dani
jos bei Austrijos Rygoje. Da
bar pirmu kartu leido apsilan
kyti ir Lietuvoje.

• Raportas reikalauja Ame
rikos naujos politikos, kurios 
nebūtų galima įtarti, kad ji 
remia kurios Europos valsty
bės kolonialistinius interesus.

; • Raportas pagaliau siūlo 
laisvojo pasaulio tikėjimą Die
vu imti bendru jungiamuoju 
pagrindu kovai prieš ateistinį 
(bedievišką) komunizmą.

Paslaptingas ang
Anglijos admiralitetas pa

skelbė, kad buvęs karališkojo 
laivyno komendantas Lionei 
Crabb balandžio 19 dingo 
Portsmoutho uoste povandeni
niuose pratimuose. Spėja, kad 
jis žuvęs.

Jo žuvimas sukėlė didelę 
audrą anglų spaudoje, o par
lamento atstovai rengia pa
klausimą vyriausybei. Crabbo 
žuvimo paslaptis yra susijusi 
su Sovietų laivu “Ordžoniki
dze”, kuriuo buvo atvykęs Bul- 
ganinas ir Chruščiovas. Vieni 
spėlioja, kad Crabb, kuris jau 
atsargoje, specialiai buvo pa
kviestas pašnipinėti apie so
vietų laivą. Kiti skelbia, kad 
jis turėjęs būti sovietų laivo 
Įgulos pastebėtas ir nužudy
tas. Priduria taip pat, kad jis 
galėjęs būti sugautas ir išsi
vežtas Į Rusiją, kad išgautų iš 
jo karines Anglijos laivyno 
paslaptis.

Po Londono svečių didžiau
sias politinis Įvykis turėtų bū
ti dabar pasibaigusi Nato kon
ferencija Paryžiuje. Londone 
Bulganinas ir Chruščiovas tu
rėjo pakrikdyti vakariečių jė
gas ir vienybę. Paryžiuje Nato 
konferencija turėjo tas jėgas 
labiau sustiprinti.

Pastarasis uždavinys labai 
nelengvas. NYKT pasveikino 
Nato konferenciją karikatūra, 
kurioje groja patefonas plokš
telę su “sovietinių šypsnių” 
programa, o visi Nato nariai 
jos klausosi sugulę ir gal jau 
sumigę; jų ginklai sustatyti Į 
stovus kitoj pftsėj tiltelio. Ant 
tiltelio tik vienas Dulles, apsi-

STUMIA ANGLIJĄ IR IŠ 
CEILONO

• Anglijos Darbo Partija 
tebėra susijaudinus dėl Chruš
čiovo, kuris išvadino socialis
tus liaudies priešais. O kon
servatoriai džiaugiasi, kad 
Jiem pasisekė įrodyti, jog kon
servatoriai labiau moka sugy
venti su Sovietais negu dar- 
biečiai.

Prez. Eisenhoweris gegužės 
4 spaudos konferencijoje pasi
rodė budrus ir visai atsigavęs, 
linksmas. Jis pareiškė, kad gy
dytojai jam leidžia neribotai 
eiti savo pareigas. Iš preziden
to kitų pareiškimų labiausiai 
dėmesio verti du. ,

DEL AMERIKOS KARINES 
JĖGOS

Amerikos apsiginklavimas 
yra geras, — kalbėjo prezi
dentas, — ir jį reikia vertinti 
ne pagal vieną ginklų rūšį, 
bet pagal visumą. Jūrų laivy
ną vadino galingiausiu" visa
me pasaulyje. Naujų tolimojo 
skridimo bombonešių nereikia 
statyti. Amerika turi visur ka
rinių atramos punktų, iš ku
rių gali gerai veikti vidutinio 
skridimo lėktuvai.

O strateginio oro laivyno 
viršininkas gen. Curtis Lamay 
buvo liudijęs senate, kad 1956 
—60 Sovietai pralenks Ameri
ką savo tolimojo skridimo lėk
tuvais ir strateginiu kovingu- rai Sovietai paleidžia iš dri-h- 

. tyrių 1060 sprausminių bom-
> mą. 4 DĖL NUSIGINKLAVIMO btmešių, tai jie ruošiasi karui

• Amerika turi užsispirti Londone Ą (o tan gikitam
ir prnmti tuos santykius, ypa- • Indijos komunistų parti- septynias savaites trakus! ruoŠBnu para*o?>. j 
čiai spauda turi sudaryti j:em ja pasisakė už Staliną. .
tinkamą atmosferą.

. ■ i • Tibete, kuris yra jau pen-
* Dėl komunistinės Kinijos . ■ . . _. ... .>■. .. x. , . ken metai okupuotas Kinijostai Amerika negalinti ba susti 

už jos priėmimą į Jungtines komunistų, dabar prasidėjęs 
Tautas, bet ji neturi priešių- sukilimas, 
tis daugumos..sprendimui.

Mintys apie satelitus yra t> 
kios pat, kaip neseniai buvo 
skelbęs N. Y. Times Sulzber- 
geris apie “titoizmą”, siūlyda
mas pripažinti ten susidariu
sią komunistinių režimų padė
tį ir . tikėtis, kad jie ilga'niui 
tols nuo Maskvos. Tai ta pati 
politika, kurios reikalauja

siog sumažinti kariuomenių įsteigta. Joje tarnaujamas 
dydį, o Amerika siūlė pirma šveicarai, apsitaisę su se2Qvi- 
ivesti kontrolę, o paskui nusi- niais drabužiais ir ginklai^

Linijas gelbės be kentėjimo
Vokietijos vidaus ligų gydy

tojų konferencija pripažino 
sveikatai nekenksmingą nau
ją preparatą, kuris padeda su
liesėti. Preparatas duoda dar
bo skrandžiui ištisom valan
dom, bet neduoda kolorijų.. 
Būsią galima sėdėti prieš 
kvapniausią kepsnį ir visai jo 
nenorėti.

darbiauti ir remti kitas tau
tas — uždavinys nelengvas, 
nes kaip bendrūdartnaus 
tinėje srityje Anglija su Įtai
ki ja; kaip bendradarbiaus/^pa
galiau ir Amerika su Islandi
ja. Bendradarbiauti ūkinėje 
srityje ir remti kitas valsty
bes, nesančias Nato, sutiks 
visi, jeigu, ciniškai ta^tat, 
Amerika duos tam pinigų ir 
nekonkurucs savo prekėm pa
saulio rinkų.

Amerika pinigus pasiryžusi 
duoti Prezidentas Eisenho- 
weris ypačiai reikalauja tos 
piniginės pagalbos kitiem 
kraštam. Tačiau per ką dąętit 
Permato? Per JongtiMU Tau
tas? Tiesiog savo vardu? Ste- 
vensoBas stipriai rėmė duoti 
pagalbą per Jungti Tautas. 
Prezidente? Eisehoweris tam 
abejngas. Amerika duos pini
gus, o juos skirstys Maskva ir 
jos pakalikai. Per Nato? Bet 
Europoje yra kita ūkinio ben
dradarbiavimo įstaiga (Orga- 
nization for European Ecouo- 
mic Cooperation), kuri net 
platesnė už Nato, nes joje da
lyvauja dar Švedija ir Šveica
rija. Amerika taip pat turi 
sudarius sąjungas Azijoje.'..

Klausimas nėra lengvai at
sakomas, kaip geriau būtiu 
kad šelpiamieji ne tik vege
tuotu, bet aiškiai atgytų, su
stiprėtu, atsispirtų komunizmo 
agresijai.

Tuo tarpu ir Nato fconferen-

Kennanas siūlo Amerikai kapituliuoti
Po kritikos dabartinei Ame

rikos užsienių politikai kitokį 
kelią siūlo Georg Kennan, bu
vęs Amerikos atstovas Mask
voje, žinomas politikos pla
nuotojas valstybės departa
mente. Jis tarp politikų išdės
tė mintis:



APŽIŪRIMAS Th. Uaisingham kapas. y

NORI NUVAINIKUOTI ŠEKSPYRĄ
VYT. MAŽELIS

gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Bmok’yn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WHtL — 1430 kilocydes — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo IĮ iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽILI — Utituanian Radio Honr. M Cet- 
t*ce SU. Noruood. Mass. Skyriai: Utbuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay. So. 
Boston* Mass.; Antanas Daukantas Mąrket, 187 Webster Avė.. Carn- 
bridge, Mass. Telefonai: NOruood 7-1449; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1941; Kirkiami 7-8533.

Bet jeigu nuvertė vieną iš remti bolševikus”. 
. dievu, tai kur užtikrinimas, 

nereiks versli ir-antrą — 
jiati Leniną. *

Ar nebus apšauktas kada ir 
Lenines taip pat agentu. Gal 

,£ar bjauresniu, nes svetimos 
jcapitalistinės, ~ imperialistinės 
valstybes agentu? O tokiam i- 

^farimut dokumentų pasirodys 
nemažiau kaip prieš Staliną. 
? Reikia tik pavartyti archy- 
vus...

Lyg žm
gar- 

diėvų 
dabar 

tyriausiuoju garbinamu dievu
_ ___ įjoję užfrontėje
įiovasdabarnori visokius “ste- Įėję'skelbti sepa-
bukius” daryti. J / / .'/•. ratistmes tendenciias ir pa-

..• * ’■ 'y

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA, w

ni:i

yra valdžioje, nprs iie būtų 
trumpas, kad laimėtume j^r- į 
miausia paliaubas, o paskui, 
jei galima, ir taiką".

Taigi dokumentas aiškiai 
kalba, iš kur Leninas ėmė pi
nigus. Kiti dokumentai praš
neko ir, kiek tų pinigų gavo.

(Bus daugiau)

Kaip tą bolševikų parėmimą 
ir jų subversinę veiklą supran
ta, ministeris aiškina kaizeriui 
taip: /•-.:•

“Kol bolševikai negavo iš 
mūsų nuolatinių sumų iš fon
dų per Įvairius kanalus ir ivai- 

* riais vardais, iie nebuvo tokioje 
padėtyje, kad galėtų pastatyti 
savo organą “Pravdą” ir žy- 
miai išplėsti savo partijos ba
zę, kuri pradžioje buvo siaura“. -

Ko Vokietija tikėjosi iš bol
ševikų?

Telegramoje taip aiškina mi
nisteris:

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir panj
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? '

Jums geromis sąlygomis padarys
• Lietuviškas šokis gražiau

sias, nes kada Kauno muziki
nio teatro baleto trupė gastro
liavo Vilniuje žiūrovai “šilčiau
siai plojo” S. Graužinio šokiui 
“Subatvakaris kolūkyje”. Kon
certe buvo atlikti Įvairių tautų 
ir kompozitorių šokių muzikos 
kūriniai. Koncerto montažą pa
ruošė jaunas poetas E. Seklio
ms, dirigavo S. Graužinis.

Amerikos rašytojui 7 Calvin 
Hoffman nepasisekė nuvaini
kuoti anglų rašytojo Šekspyro. 
Kaip Chruščiovas Staliną, Hoff
manas buvo išvadinęs Šekspy
rą apgaviku, pačiu didžiausiu 
apgaviku literatūros pasauly. 
Kaltino, kad Šekspyras buvęs 
tik artistas ir režisierius, bet 
niekad nerašęs tų veikalų, ku
rie šiandien eina jo vardu. 
Juos parašęs*Christopher Mar
ioje. Bet tas rašytojas buvęs 
neištikimas "-"dvarui, turėjęs 
bėgti, paskui svetimu vardu gy
venti pas savo globėją Thomas 
Walsinghąiū. / Hoffmanas tiki
no, kad reikiaiik atidaryti Wal- 
singhamo ka^ąį kuriame jis

guli keturi šimtai metų, ir ja
me tikriausiai bus -kokių tik
rojo autoriaus Marlovve rank
raščiu. Per dvidešimt metų 
Hoffmanas skelbė- tokias min
tis. Ir jam pasisekė. Gegužės 1 
buvo atidarytas Walsingham 
kapas. Anglijoje Chislehurst 
miestelyje. Buvo nuvykęs žiū
rėti ir pats newyorkietis Hoff
manas. Tik šiuo kartu jam ne
pavyko. Karste nieko nerado.

Hoffmanas buvo nustebintas, 
bet pareiškė, kad jis nepraran
dąs vilties Įrodyti, jog jo teori
ja teisinga, jog Šekspyrui pri
skiriamas garsiąsias tragedi
jas, komedijas, sonetus parašęs 
anas rašytojas Marlowe.

Archyvų dalelę praskleidė 
_ Anglijos karališkojo instituto 
užsienių politikos klausimam 
žurnalas , “International Af- 

2 fairs” 1956 / balandžio nr. Jis 
...paskelbė kai kuriuos dokumen
tus iš Vokietijos užsienių rei-f 
kalų ministerijos archyvų, ku- 

xVrie pateko Į sąjungininkų ran- 
„kas. Iš tų dokumentų kai ką 
.nauja patiriam apie Lenino ir

^Vokietijos santykius.
Lig, šiol tebuvo žinoma, kad 

•4917 Vokietija sutiko praleisti 
-Leniną iš Šveicarijos per Vo- 
kietijos teritoriją Į Rusiją. Už- 

1.plombuotame vagone Leniną 
atgabeno kaip tik tam laikui, 
kada reikėjo daryti Rusijoje 
revoliuciją. Bet santykių tarp 
Lenino ir Vokietijos būt#,ti

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

V. S. Savings BondLs Division 
/ S. Treasury Department 

tfashhigton 25, D. C.
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LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūririė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖJAS — P; VIŠČINIS 
31Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8-1159-R.

Lituanistika pavergtoje Lietuvoje
Ryšiai su užsienio lituanis

tais, lygiai kaip ir su visais ki
tais mokslininkais, gausėja pa
vergtoj Lietuvoj — didžiuoja
si K. Korsakas. Kartu jis džiau
giasi, kad lituanistikos studijos 
plečiasi / Lenkijoje,/ kurių žy
miausi varikliai yra profeso
riai J. Otrembski, Z. Mikulskį. 
Pirmasis dėsto Poznanės uni- 
vjarsitete. antrasis Varšuvos 
universitete dėsto lietuviu kai 

-«;bos dėstymo metodiką. Lodzės 
universiteto bibliotekininkė V. 
Kubicka ruošia lietuvių veika
lų bibliografiją, kurios turi su
rinkusi 2500 vienetų. Korsa
kas, kuris yra Mokslų akademi
jos liet, kalbos ir literatūros 
instituto direktorius, rašo jog 
doc. P. Trost Pragos universi
tete šalia lyginamosios kalbo
tyros dėsto lietuvių filologiją, 
čekų kalba jis baigia paruošti

gramoje: veikalą apie lietuvių tautosaką
'•Suardyti Santarvę ir pas- ir Žemaitės apsakymų rinkinį.

'kui sudaryti politines kombi- Čekijoje neseniai buvo išleista

prof. J. Zubaty straipsnių 
rinktinė, kuriuose nemažai ra
šoma apie lietuvius. Korsakas 
“Tiesoje“ taip pat skelbia, kad 
baltistas E. Fraenkel jau paruo
šė “Lietuvių Kalbos etimologi
nį žodyną”, kuri leidžia C. Win- 
ter universitetinė leidykla Hei
delberge.

Minėtame žurnale randame 
paskelbtą Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio Richard von 
Kuhlmann telegramą pačiam 
'kaizeriui, siųstą 1917 gruodžio 
*3. Iš jos aiškėja, kad Vokieti-

,fjos pinigais buvo apmokamas 
• bolševikų “Pravdos” leidimas 
-ir kita bolševikų revoliucinė 
-•veikla Rusijoje. Rašoma tele-

SPAUDA Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir pplirayimas.

Europos Lietuvis balandžio 
19 paskelbė pasikalbėjimą su 
belgu Jean Charles/ Rampel- 
berg, kuris iki 1952 gyveno
Lietuvoje su partizanais. Pas
kui buvo suimtas ir išgabentas 
Į Sibirą. Pereitą kartą davėm 
jo pasakojimą apie partizanų 
veikimą, dabar tęsiame jo pa
sakojimą apie gyvenimą Sibi
re.

Prisiminus Sibirą, Karolis.

nors jis sakosi dirbęs lengves
ni darbą, (dešinė ranka yra su
žalota), kirtęs mišką, kas jau 
laikoma “nesunkiu” darbu ta
čiau jaudinasi, prisiminęs tą 
pragarą. Gyvenimas stovyklo
se niekuo nesiskiria nuo jau 
daug kartų skaitytojų spaudo
je vokiečių belaisvių pasakoji
mų. Mes paliesime tik lietu
vius. .> 'i -

Stovyklose daugumą sudaro 
pabaltiečiai. ; Sugyvenama ne
paprastai gražiai, tiesiog bro
liškai. Lietuviai sudaro net at
skiras grupes, visaip remia 
vienas kitą.

Mačiau nemaža žmonių šita
me bolševikų * košmare, sako 
Karolis, bet nebuvo tautos, ku
ri taip vieningai laikytųsi, kaip 
lietuviai.

Tai yra ašarų verta kasdie
nybė, kurioje kovojama visais 
būdais.. petys — petin. Nesu 
jaū toks pamaldus, bet gulint 
ligoninėje šalia jėzuito Macke
vičiaus. mačiau kaip jis laimi
no juodos duonos gabalėlį. Vė
liau padavė lietuvaitei sanita
rei, kad ji tą katakombinę ko
muniją nuneštų mirštahčiai lie
tuvei. Aš negalėjau sulaikyti 
ašarų, šitoje speigų ir sniego 
pūgų.kašdienybėje mylima ir 
aukojamasi vien tik dėl to. kad 
esi lietuvis. Aš nemačiau ir ne- 
paštebėjąu jokios klasinės trin
ties dėl • praeities.

—- 'Ar po Stalino mirties sto
vyklose palengvėjo? Pasakoto
jas nusišypsojo

— Taip, tikrai palengvėjo. 
Pradžioje nieko nežinojome.

Stalinui įnirus mus išvarė į 
kiemą, liepė nusiimti kepures 
ir melstis už i į.

Buvo 20 laipsnių žemiau nu
lio. Tada paskutini karta kei
kėme tironą, siųsdami ji. į pa
tį pragaro dugną. Vėliau, su
sitikę vienas kitą, parūdydavo
me į paūsį ir sudūdavome ran
kas

Tai buvo gana malonus dar
bo stovyklos juokas, kuri visi 
stengėsi išnaudoti. Rėžimas

kiek sušvelnėjo, truputį padidi
no maisto normą. Sovietų Są
jungoje tik vienoje vietoje ga
lima laisvai kalbėti bei kriti
kuoti rėžimą: darbo stovykloje. 
Ten prisiklausai visko! “Lais
vas pilietis” tikrai nusigąstų, 
išgirdęs kalbas apie savo “ne
klaidingus vadus” ir pan.

Jį kaip partizaną išdavė vie
na lietuvaitė, dirbusi rusams.

— Aš nekaltinu nieko, išsky
rus save, — nusijuokė jis. — 
Man ir šiandien pikta, kad 
taip “gražiai” sučiupo. Rusai 
stengėsi kiek galima daugiau 
partizanų paimti gyvų. Lavo
nai nekalba, o partizanai tik
rai galėjo jiems daug ką pasa
kyti. Bet to jie tikėjosi. Tikro
vėje, partizanų žinios buvo la
bai ribotos vien tik todėl, kad, 
nesant centrinės vadovybės, ko 
buvo vengta, partizaninis judė- 

i jimas skirstėsi Į nedideles gru
pes, kurios veikė savarankiš
kai. Suprantama, tarp grupių 
buvo palaikomas ryšis, bet ką 
galima sužinoti iš pagauto par
tizano. jei jis pats težino tik 
draugų slapyvardžius? Užeida
vau pas vieną merginą kuri bu
vo mūsų būrio ryšininkė. Neto
liese gyveno vadinamas “buo
žė”. Senyvas žmogus, turėjęs 
apie 20 h. žemės. Kadangi trė
mimų metu jis vis l'kdavo 
neišvežtas, tai partizanų juo
duose sąrašuose buvo jo pavar
dė. Jo duktė, apie 17 metų 
mergaitė, dažnai klausinėdavo 
mūsų ryšininkės apie miško 
brolius: Manau, kad ryšininkė 
pasakė jai, jog norint pamaty
ti vieną tų Žaliųjų Velnių, rei
kia ateit tada ir tada. Nema
nau, kad ji būtų turėjusi blo
gą tikslą, bet norėjo tik pa
tenkinti mergaitės smalsumą. 
Tą rytą aš atėjau prie ryšinin
kės lango. Paklausęs, ar vis
kas' tvarlopj, .gavau teigiama at
sakymą. Įėjau į vidų. Man pa
ruošė vandens. Nusirengęs iki 
juostos, .pradėjau skustis prie 
lango. Pteloletą ir kelias gra
natas pasidėjau šalia, ant 
dės. Ryšininkė kalbėjosi

• (Nukelta į 5 psl.i

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti 
HYacinth 7-5274

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BROKER 

Tarpininkavimas perkant ir parduodanŲnekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1 
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVTL BROOKLYN 11, N. Y 
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FUNERAL HOME

LAIDOTLVIŲDIREKTORIAI
389 Maple Avenue, Hartford, Conn.
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Tave mylinti Motina

NAŠLAIČIO MOTINA

Westfield.
K. Ramonas,

visuomene

Po Chruščiovo vizito Anglijoje

MIMCMVUSię | WH*S*Up KUT »«• 
-t--į?-*':x ■ Kyšio* prtsMMfumai- Kaune iš

auga kaq» gražūs paveikslai. Į 
juo* įsipina motina su savo 
meile irf patarimai*.

už daugelį 
kai Tu prie 
su mėnuliu 

pritardavo

nes tu žinai, kaip yra sunkus 
tremtinio gyvenimas ... kaip 
yra liūdna gyventi be motinos, 
toli nuo jos kapo, negalint nei 
ašaros nulieti net gėlelės paso- 
dinti,- WliUdytį sūnaus mei-

šiuo metu

Jaunimo Peticiją gausiai pasirašo

Pabaltijo Moterų Taryba, 
kurios centras yra New Yor- 
ke, ryšium su baisiojo birže
lio sukaktimi, įvairiom Ameri
kos moterų organizacijom iš
siuntinėjo laiškus, priminda
mos tos dienos žiaurumus, da
bartinę Pabaltijo tautų padė
tį ir kviesdamos visas Ameri
kos moteris, kad tiesiogiai, 
per savo vaikus ir per savo 
vyrus veiktų viešąją opiniją 
pavergtųjų tautų naudai.

Marija, tu žinai mano ne-

nesimokihę, kuris visada prie 
širdies ir nevarginantis lūpų.

Žmogus galėtų apkursti ir 
nebeatsiminti bet kurio kito žo
džio, bet niekada savo motinos. 
Galėtų užmiršti viską, bet ne
gali užmiršti savo motinos. 
Štai kodėl ji visada gyva naš
laičio mintyje, kurio šaukiasi 
suspaudime, nelaimėje.

Kada mirtis išplėšia šį turtą, 
skausmas neišmatuojamas, tu
štuma neužpildoma ir liūdesio 
šešėlis įsiamžina veide.

pirma* sovietų politiko* pa* 
sikeitimo ženklas būtų duoti 
pavergtiem kraštam laisvų išsi
rinkti patiem vyriausybę.

Ypatingą prielankumą pa
vergtiem ta proga parodė Ang
lijos katalikų bažnyčia. Jung
tinis ganytojiškas laiškas įspė
jo apie komunistinį pavojų, 
išvardijo kraštus kur tikėjimas 
persekiojamas ir ragino visus daugiau ermiderio, nei atnešęs 
melstis už komunistų atsiver- naudos, bus greitai anglų už-

Iš kur ta paslaptingoji moti
nos jėga, apimanti visą žmo
gaus gyvenimą? Iš jos kilnaus 
pašaukimo, perimto meile ir 
pasiaukojimu. Ji motinystę pri
ima kaip pareigą jr palaimą be 
jokių apskaičiavimų.

Ji galvoja apie savo vaikelį 
anksčiau negu jis išvysta pa
saulį. Ir kada jis jau lopšelyje, 
ten tada visas jos rūpestis ir 
meilė. Mažiausias kūdikio su
judėjimas pertraukia jos poil
sį. Tas kūdikis auga ant jos ke

lių. Jis gyvenime bus tuo, kuo 
motina fiziškai ir dvasiškai jį 
bus išauginusi.

Motiniškieji pamokinimai, 
rodos, būtų dingę, bet iš tik
rųjų jie glūdi slaptoje, ir pir
mam skausmo, nusivilimo ar 
nepasisekimo vėjeliui nudvel
kus, jie tuojau atgyja. Tada 
širdis atsiveria, o mintis grįžta 
prie paprasčiausių motinos lū
pomis išmokytų tiesų. Tada pil
nai jos suprantamos ir neša 
vaisių. Šiandien aš nemoku melstis, 

perdaug sujaudintas, bet rytoj 
aš sukalbėsiu tikrąją maldą: 
“Išprašyk, o Marija, iš Jėzaus 
malonę, kad mano motinai bū
tų suteikta amžinoji šviesa ir 
laimė danguje”. B. M.

• V. Brazdžionis dalyvauja 
Urugvajaus valstybinėje fut
bolo komandoje ir pasižymėjo 
P. Amerikos pirmenybėse, kur 
Urugvajus iškovojo meisterio 
vardą. Urugvajaus aukštosios 
klasės futbolo žaidėjų tarpe 
yra taip pat lietuvių: Albertas 
Kulys, Vladas Daukša. Jie da
bar su komanda išvyko i Eu
ropą.

Motina yra brangi dovana 
kiekvienam žmogui, bet našlai
čiui ji yra brangiausia. Motina 
yra gražiausia ir meiliausia 
dangaus dovana, kurią pilnai 
įvertiname tik jos netekę. Tai 
regimasis angelas, kuris mus 
veda, suramina ir sergsti. Tai 
išmintingoji patarėja, susirūpi
nusi vien mūsų laime. Vien jos 
prisiminimas sujaudina kiek
vieną, bet ypač našlaitį, iki 
ašarų. Tai vienintelis žodis — 
mama, kurį ištarėme niekad

(Atkelta iš 3 psl.) 
kojo spaudai už parodytą pa
vergtom tautom dėmesį. Cha
rakteringa, kad net pačių kai
riųjų darbiečių — bevanistų 
organas “Tribūne” įrodinėjo.

jau, kad paliksit mane, nes ne 
visą amžiųgaBt kartu gyventi. 
Bet aš gyvenu ne sau, 6 tik 
jums. Jūsų laimė nušviečia ir 
mano kančios slegiamas die
nas. ,

Tylūs vakarai, tad jūsi^kry- 
kstavimai pripildydavo kamba
rį, man dažnai akyse. Ir, rodos, 
aš atgimstu, atjaunėjo. Bet ap- 
sidairius regiu prieblandą, ir 
mano rankios .varsto' rožančių 
už jus, vaikeliai, kaip paukšty
čius išskrid si

Vaikeli, te miesto triukšmas 
neišblaško gražių kūdikystės 
dienų, gražių svajonių. Neuž
miršk ir sunkiose gyvenimo 
valandose, Dievo, Kuris mane 
pastiprindavo jus visus auklė
jant

Kai bus sunku, skubėkit 
pas mane, o aš vėl, kartu su 
jumis atjaunėsiu, guosiu, ra
minsiu. Nepalikit visai vienos, 
nes be jūsų man, rodos, ir tie 
beržai nebe taip švelniai ošia, 
kaip kad anais laikais. Nors 
galva pabalo, bet žinokit, mano 
meilė jauna, kaip ir pirmomis 
dienomis.

Nereikia man jokių ypatin
gų dovanų. Jūsų supratimas 
aukštų motinos pareigų ir vai
kščiojimas krikščioniškuoju ke
liu yra man geriausia ir gra
žiausia dovana.

ne vienas aimanos ar 
žodis. Ir vėl aš į jūsų 
kalbėčiau tik meilę, gėrį, gy
venimo grožį.

Dabar jūs išsiskirstėt, kiek
vienas kuriat sau gyvenimą. 
Marytė retkarčiais aplanko, nes 
sava šeima, darbas priverčia 
kartais ir motiną užmiršti. Aš 
nesiskundžiu. Žinau, kad moti
noj gyvenimas yra auka, žino-

a tarš- rus, kaip ryto rasa, lydi mane 
e, daž- f visą gyvenimą. Aš norėčiau, 
^ąūan- kad ilgai ilgai dar Sviestum ma- 

no gyvenimo kely, kad Auk
ščiausias suteiktų sveikatos. 
Dabar noriu pasiaukodama ki
tų gerui ištrinti iš tavo veido 
mano įbrėžtas raukšles.

' Tau dėkinga ir mylinti
duktė Saliute

DUKRELE,
Dėkojo, kad atminei mane, 

mano vargus. Tikrai, kai ilgai 
nesulaukiu laiško, liūdna pasi- 
dąro, nes jaučiuos kartais, ro
dos, -nebereikalinga. T Ada, vai
keli, gyvenu tavo kūdikystės 
šypsenom. O taip norėčiau su
grąžinti tas dienas, kad galė
čiau aš Jums vėl būti taip rei
kalinga, kaip vaikystėj. Rodos, 
nebeišspruktų iš mano burnos 

barimo 
širdis

laimę. Esu našlaitis. Niekad 
nesijaučiau taip vienas ... iš
gąstinga tuštuma mane gaubia 
ir slegia. Leisk nulieti ašarą 
prie tavo altoriaus. Verkti nė
ra silpnybė. Jei Kristus verkė 
prie Lozoriaus kapo, tuo la
biau aš galiu verkti, netekęs 
motinos. Antra, ir verksmas 
yra malda... kenčiančio mal-

Visą akciją norima baigti 
iki birželio 1 d. Pačią peticiją 
prez. Eisenhoweriui norime į-

timą. Visur buvo organizuoja- mirštąs. Turės jį užmiršti ir ganizuoja Algis Banevičius,
mos specialios vakarinės pa- tremtiniai, nes jų kelias į lais- skautų ir studentų veikėjas,
maldos prie išstatyto dv. Sak- vę ir toliau pasilieka sunkus ir Racine, Wisc., koncertuojant
ramento. Bažnyčios buvo pil- kietas.

buvo renkami parašai.
Norwood, Mass.. parašus 

renka R.. Liutkevičius. Sterling. 
I1L, — G. Sidrys, Hudson, N. 
Y. — J. Vegelis, Lyons, III., — 
M. Vansauskas 
Mass.

gal ne viena raukšlė yra mano 
įbrėžtai -- f

Ir kuo mhvša aš tau atsily- 
giBsiu? Damai, gyvenimo rate 
drtave išmirštu, o gyvenu sau. 
Bet tu gera, gyveni dėl vaikų; 
Sakai,r kad mane pasisekimai ir 
džiaugsmai fr tavo gyvenimo 
naštos slegiamas dienas skaid
rina. . ■■ ■

Nesaliu pagalvoti, kaip būtų 
tada, jei tavęs netekčiau. Ir 
kas manęs lauktų parvažiuo
jant? Gera sugrįžti kartais nu
vargusiai pas tave į žalius lau
kus. Tavo akių šiluma ir švel
niais žodžiais pastiprinta, vėl 
galiu dirbti.

Mamyt, kiek kartų tavo aša
ros sulaikė nuo suklupimo? 
Tos dvi ašaros iš malonių akių 
liko man didžiausias turtas, 
kuris sergsti kryžkeliuose, su
laiko nuo įvairių nukrypimų.

Mamyt, tavo žvilgsnis, kar
tais rūpestingas, kartais skaid-

Lietuviški radijo pusvalan
džiai Brazilijoje kiekvieną sek
madienį transliuojami per Sao 
Paulo radijo stotį “Nove de 
Julho", 540 metrų ilgomis ir 
25 metrų trumpomis bango
mis. Transliacijos duodamos 
2 v. p. p. Pusvalandžiui vesti 
yra išrinktos dvi komisijos: 
viena rūpinasi programa, kita 
finansais.

S. Ccricnė-Muloks šią vasa
rą leidžia savo sukomponuotas 
5 dainas. Leidžia Muzikos Ži
nios Chicagoje. S. čerienė yra 
buvusi visos eilės chorų diri
gentė Chicagoje.
vadovauja moterų chorui L:n 
dene ir dirba NCWC

nutėldfc. Tik tie, kuriem tų 
maldų labiausiai reikia, pasi
rodė joms abejingi.

Garsieji svečiai išvyko nieko 
konkretaus nepažadėję ir nie
ko svarbaus nenutarę. Raudo
nasis potvynis atslūgo, nepali
kęs beveik jokio didesnio pėd
sako. Šimtmečiais ugdytos an
glų demokratinės užtvankos 
atlaikė nepajudėjusios. Gal 
priešingai, atominėm bombom 
pagrąsytos, jos dar labiau su- 
siglaudino. Anglijos komunis
tų partija vargu bus dėl Šito 
nors vieną naują narį laimėju
si. Visas tas įvykis, sukėlęs

i^hs ir ma- 
šypsais, o kar 
Mamyt, ir vei-

Tat tau, o motina, mano kū
dikystės ir jaunystės metai! 
Nuo pirmojo džiaugsmo, kurį 
patyriau ant tavo rankų, iki 
skaudaus tavęs netekimo.

Aš prisimenu tave, kada bai
gęs mokslus grįžau į namus, 
atnešdamas dar kartą tau lai
mę, ir tu dar kartą pasijutai 
mama, apkabindama savo sū
nų kaip kūdikį. Ant tavo su
vargusios kaktos sužvilgo vil
ties spindulėlis, bet jau neil
gam ... Neužilgo tavo karžy
giška siela pakilo dangaus link, 
o kūnas liko ilsėtis tolimame 
kape, gal apleistame ir užmirš
tame.

Motinos dienoje mintimi ir 
širdimi grįžtu prie tavęs ir at
siklaupęs karštai meldžiuos. 
Mama, tavo vardas kaip aušri
nė tebestovi viršum mano gy
venimo; jis mane veda tavo 
išmokytu doros ir tikėjimo ke-

Kazimieriečių vienuolių au
klėtinės organizuotai pasirašė 
Liet.. Jaunimo Peticiją. Su
rinkta arti 1,000 parašų. Para
šų rinkimu rūpinosi “Rūtos” 
klubas, vadovaujamas Vitos 
Pavilčiūtės. De Paul universi
tete dekanas leido lietuviams 
studentams rinkti parašus uni
versitete. De Paul veikia ofi
ciali lietuvių studentų draugi
ja. Korp. Šatrijos muzikos ir 
dainos šventėje parašus rinko 
Vladas Šoliūnas, o ateitininkų 
surengtame Šatrijos Raganos 
minėjime — K. Radvila ir V. 
Šoliūnas. Per “Ateities” šokė
jų sukaktuvini koncertą para
šus rinko R. Vėžys ir K. Dir- 
kis, per “Pirmyn” choro ope
ros “Cavalleria Rusticana” pa
statymą — K. Dirkis ir R. Mie
želis, pasirašė apie 300 žmonių.

M a r q u ette. Roselande ir 
Brighton Park LB apylinkės 
organizuoja parašų rinkimą. 
Norima gauti parašus visų lie
tuvių, gyvenančių tose koloni
jose. ■ ” ~ -

Liet. Jaunimo Peticiją Chica
goje galima 'pasirašyti šiose 
verslavietėse: Terros knygyne. 
Liet. Prekybos Namuose. J. 
Karvelio prekyboje. Marguty
je, Televizijos firmoje Daina, 
p. Babickų maisto parduotu
vėje, Šimaičių Reai Estate įs
taigoje, p. Gylių valgykloje. V. 
Vijeikio spaustuvėje ir B. 
Klemkos statybos ir kontrak- 
toriaus raštinėje. Verslininkai, 
nori savo įstaigose padėti Jau
nimo Peticijos lapus, prašomi 
skubiai kreiptis Į Centrinį Ko
mitetą: V. Adamkavičius. 2536 
W. 64th SL. Chkago 29, III.

Kitose vietose
Philadelphijoje parašų rin

kimą organizuoja Liet. Stu
dentų Sąjungos skyrius. Ro- 
chesteryje tam reikalui suda
rytas komitetas. Akciją organi
zuoja Studentų Sąjungos sky
rius. kurio pirm. G. Musteiky
tė surinko per 100 parašų sa
vo kolegijoje. New Havene. 
Conn.. rūpinasi Stud. Sąjungos 
skyrius. Su liet, parapijos kle
bono kun. Gradecko parama 
surinkta nemažai parašų, va
jus dar tęsiamas. Bostone or-

Marija, jei mano mama dar 
nėra atvykusi pas tave, padėk 
jai išvysti greičiau amžinąją 
laimę. Pasitikiu tavo gerumu. 
Tu gali pasakyti Jėzui, kad 
mano motina buvo pamaldi ir 
gailestinga. Ji nemokėjo skai
tyti, bet ji mokėjo kalbėti ro
žančių, kuris jos rankose buvo 
brangesnis už gintaro karolius. 
Marija, leisk man turėti viltį 
kad nuo šio momento turėsiu 
Danguje dvi motinas... kada 
kreipsiuos pagelbos, atsakysite 
dviese.

Dar turiu vieną prašymą, o 
Marija, perduok jį mano mo
tinai, pasakydama, kad jos ne
mylėjau pakankamai, kiek ji 
buvo nusipelnusi, ir kad nega
lėjau būti prie jos paskutinėje 
valandoje, matyt jos užmerktų 
akių amžinam poilsiui.

Negerai padariau ją palik
damas ... Paskutinis jos žvilg
snis, kada atsisveikinau, dar ir 
šiandien mano akyse. Skau
džiai pergyveno tą mano žings
nį, daug ašarų išliejo sakyda
ma: “Eik, sūnau, bet greit su
grįžk”. Deja, jos žodžiai neišsi
pildė. Beliko viltis ją pamatyti 
danguje tarp palaimintųjų.

Norėjau melstis į tave, o 
Marija, bet mano malda virto it 
skundu. Nepaskaityk už blogą,

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

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

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

MIELOM MAMYTE,
šiandien' aš taip noriu būti 

kartu su tavimi, noriu kartu 
paklaidžioti praeities soduose 
ir padėkoti už viską, viską. 
Norėčiau padėkoti 
ilgų nemigo naktų, 
mano lopšio kartu 
budėjai, o vėjas 
švelniai lopšinei. Nesiskundei; 
kad sunkios nemigo naktys, bet 
mano beprasmis šypsnys iš
sklaidydavo miegą.

Paaugau. Ir tada nesumažėjo 
rūpesčiai. Dažnai su knyga 
rankose aš sekiodavau tave, 
kad išmokytum “mama mala” 
skaityti. ' '

O kiek kartų aš -buvau, Ma
myt, tau nepaklusni? Dažnai 
gal nuliūdindavau. Tavo liūd
nos akys, susirūpinęs veidas 
grąžindavo mane iš siautimo, 
priversdavo būti geresne. Jei 
ne tavo meile gaubiami pamo
kymai, kas būtų buvę su mani
mi?

Menu tuos tylius vakarus, 
kai sutemoms vystant žemę, tu 
man daug daug kalbėdavai, 
kad aš gera turiu būti, kad gy
venimas ne visada bus nuosta
biai graži pasaka. Aš tada ne
tikėjau kai kuriais žodžiais. 
Maniau, kad, brangi Mamyt, 
tavo švelni ranka, maloni akis 
visą gyvenimą mane globos.

Bet... vienas ankstyvas ry
tas mus išskyrė. Dar ir dabar 
matau tave stovinčią prie var
tų ir kryžiaus ženklu išlydinčią 
mane iš mielos tėviškės, kur 
su drugiais pievose žaista, kur 
paliko klūpančios nerūpestin
gos vaikystės dienos. Tada bė
ris vežė mane į nepažįstamą 
miesto gyvenimą. Gal juto ta
vo motiniškoji širdis, kad gy
venimas nebus saulėtas, už tai 
ir didelės dvi ašaros mane iš
lydint veidais nusirito. Mamyt, 
aš tada tik pajutau, kad daug 
nustoju, nes tu nebe su mani
mi Aš negalėsiu pasiskųsti, ne
begalėsiu prisiglausti prie my
linčios Širdies, ir tavo ranka 
nebeglostys galvos. Bėris tem
pė vežimą vieškeliu tolyn. Aš 
dar kartą atsigręžiau ir pama
čiau dar tave stovinčią prie 
vartų ankstyvos saulės apšvies
tą. Bet... kaimo medžiai užsto
jo tave, o ratų bildesys kalbė
jo naują gyvenimą.

Dabar gyvenu mieste. Ir šia
me be širdies, vien triukšmo 
gyvenime taip išsiilgstu tavęs. 
Fabriko mašinos ūžia, mat, čia

gegužės mėn. sustiprintomis 
jėgomis surinkti numatytą pa
ras yskaičiy.

Lapų yra išdalyta daugiau 
kaip 50.000 parašų. Visi pa
ėmę lapus, prašomi pilnai už
pildyti.

Liet. Jaunimo Peticija yra 
visų lietuviy gyvybinis reika
las. Turime parodyti Amerikos 
prezidentui ir visuomenei, kad 
yra didelė grupė žmonių, ku
rie rūpinasi Lietuvos ir išvež
tųjų lietuvių likimu.

teikti birželio mėn.. kada mi
nėsime 15 metų nuo baisiųjų 
1941 m. išvežimų.

Visa lietuviškoji
ir organizacijos kviečiamos įsi
jungti parašų rinkimo vajun ii



nuoširdžiai kviečia atvykti j

PAVASARINIUS

kurie įvyks

(penktad.)
gražioje

SI 4 Jamalca Avetiue,

tikslams.

šokių pradžia: 8:30 vai. vakare.
SATIRDAY'S 8 TO lt

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubas, šį kartą meisterį nulė
mė geresnis tos dienos žaidi
mas, nes šiaip jau geriausios 
komandos vardas turėjo atitek
ti Detroito Kovui, pralaimėju
siam baigmines rungtynes. Pir-

sf mu, organfeacmiu sklanduhm
į ir pasekmių nelauktumu. Ypač

. nelauktai teko krapštais Chi
cagos Neries jaunių komandai.

, Anksčiau vyravo1951 ir 52 m.
' Chicagos Perkūnas, 1953 ir 54 
fe; m. Toronto Vytįs, 1955 m.

Brooklyno

Čia turime tris išsamius ir visų imi. 
dėmesio vertais straipsnius, bū mių 
tenfc <br. Kino Škflausko — 
“Lietuvos prezidentu konstitu
cinės galios”, dr.. Juozo Gir
niaus ■.— “Liberalizmo klausi
mu” ir dr. Kazio Pakšto — 
“Gudijos santykis su Lietuva”.

menėHs. grojąs saro 
sam numeriui teikia‘i 
kės nuotaikos. Romas 
kurio “Aidų” tekste 
dinta 9 darbai, yra - ta

Pavasariškai nuotaikinga muzika ir šokiai, grojant 
JOK TIIOMAS orkestrui, šoklų kontestas.

Šokiams bilietas 2 dol., studentams ir moksleiviams 1 dol. 
Parengimo pelnas skiriamas lietuvių labdarybės

For

LINDEN, NEW JERSEY

METALLURGISTS

ELECTRICAL AND
ELECTRONIC ENGRS.

Also

PETER PERINO

FRanklin 2-2100

Pittsburgli, Pa.
DIE MAKERS

JIG AND FIXTURE

GARLAND MFG. CO.
DETRO1T, MICH.10533 GRAT1OT

Apply Frcnch Road Katerance

ASK FOR AIR. TAYTJ1R

- pardavinėti 
porcelianines 

dugne atvaiz- 
ir Povilo baž-

of mate- 
pressure 
turbines,

sušlapusią piniginę. Šeima la
bai apsidžiaugė. Nuostabu, kad 
tiek daug žmonių praėjo ir ne
matė!

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit e'ements design and application.

Cffers outstanding opportunities and diversified 
assignments on long range programs.

POSmON NOW OPEN

Rūmų pavyzdžiu pasekus, bū
tų šio to pasiekta ir išnyktų tie 
“let’s go, let’s go”, tariami 
dargi suvalkietiškai. Nežaloki
me ir gražios anglų kalbos!

Tinklinio meisteris — Chica
gos Neris, kovojęs baigmėje 
prieš Chicagos Lituanica. kovo
jo taip pat dėl kiekvieno taško 
ir prieš teisėja. Reikįg_pąžymė- 
ti, kad kova aikštėje turintiem 
tikrąi stipriausią iš visų daly-'' 
vių komandą vyko geriau 
negu prieš teisėją Bielskų, iš 
kurio nei vieno taško nelaimė
jo. Be reikalo nevažiavo broo- 
klyniečiai. Stalo tenisą būtų 
tikrai laimėję.

Maloniausią Įspūdį sudarė 
Detroito Kovas ir Toronto Auš
ra parado metu. Gražiomis 
uniformomis, gausiu vyrų ir 
moterų dalyvių skaičiumi abu 
vienetai tikrai užimponavo vie
tos publika. Ypač pažymėtinas 
neseniai įsikūręs Toronto Auš
ros sporto klubas. Turėdamas 
dideli skaičių jaunimo, klubas 
juomi daugiausia ir remiasi. 
Ateitis, atrodo, jiem užtikrinta.

Po nesėkmingo sportininkų 
pasirodymo aikštėje, nepavyko 
nevvyorkiečiams ir sporto ooli
tiniuose sluoksniuose. Turėda
mi tikrai savo sąraše stipres
nius kandidatus, newvorkiečiai 
pralaimėio rinkimus i Vyr. K- 
ta Clevelando sąrašui. Chica- 
giečiu aiškios simpatijos pasta
riesiems atrodo nulėmė rinki
mus. Neaišku tiktai, kodėl ne
buvo leista balsuoti Toronto 
Aušros nariams. Su savo ame 
200 nariu ši organizacija tik
rai gali ir turėtu tarti svarų

(Nukelta į 7 psl.)

SYSTEMS ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysis aircraft and 

missile propulsion systems.

Kun. kleb. M. Kemėžio gerai 
pažįstamas kardinolas Joseph 
Pizzardo iš Vatikano Velykų 
švenčių proga klebonui ir jo 
parapijiečiams atsiuntė sveiki
nimą ir palaiminimą su pri
jungtomis malddmis. Kardino
lo laiškas buvo atspausdintas 
parapijos biuletenyje.

Prieš kurį laiką miestas bu
vo perduotas “valdyti” mokyk
lų įgaliotiniams. Po “sunkaus” 
darbo “miesto valdininkams” 
buvo suruošti iškilmingi pie
tūs, kuriuose dalyvavo miesto 
taryba su majoru. Pietus mal
da pradėjo kun. M. Kemežis. čiami visi atsilankyti. Rėp.

AEROJET GENERAL CORP.
P. O. BOX 1947 

SACRAMENTO, CAL1FORNIA 
Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

DRAFTSMEN
DETAIL—DESIGN—LA YOUT

mąją dieną laimėję dvejas 
svarbias rungtynes, kai kurie 
detroitiškiai kiek per anksti 
“užšventė” pergalę ir nelauk
tai prakišo.

Sunkoka, o kitą kartą ir ne
atsargu yra bandyti nustatinė
ti geriausius žaidikus. Sakysi
me, Neries Valaitis, puikiai su- 
žaidęs baigmines rungtynes, 
vos netapo pralaimėjimo kalti
ninku paskutinėse minutėse, 
padaręs keletą nedovanotinų 
klaidų., Detroito Kove žaidę 
Fint ir Lantrys bene ir bus ge- 

• riausi Tvirčiausių nervų buvo 
Neries Prapuolenis, sugebėjęs 
įaudrintoje atmosferoje įmesti 
laimėjimą nešančias baudas. 
Nelaimingiausias žaidikas bu
vo Detroito Kovo Rugienis, pa
skutinėse sekundose neišnau
dojęs baudos ir tuomi išleidęs 
iš rankų savo komandai laimė
jimą. Suprantamas yra noras 
laimėti ir pasipuošti meisterio 
titulu, bet graudžiai raudoti ir 
ašaras lieti tikrai neverta, mie
las Rugieni! Kitais metais bus 
dar kitos žaidynės. Tiksliausiai 
metė visi nieriečiai.

Vienas “metimas” buvo pats 
tiksliausias — tai pranešimas 
iš garsintuvo. Buvo pasakyta, 
kad kalti ne vyrukai, gimę Lie
tuvoje ir jau lietuviškai pamir
šę, o jų mamos... Tikra tiesa. 
Kad ji mums būtų netokia 
skaudi, klubo pati vadovybė 
turėtų susirūpinti lietuvių kal
ba. Lietuvoje Kūno Kultūros 
Rūmai buvo išleidę potvarkį, 
draudusi rungtynių metu var
toti nelietuvių kalbą. Vadinasi, 
reikalą labai radikaliai sutvar
kė. Ir tikrai malonu būdavo 
stebėti rungtynes tarp “Maka- 
bi” ir “Hapoerrkur gryniausia 
lietuviu kalba skambėdavo, — 
toji kalba kurią dabar vis re
čiau per žaidynes begirdime. 
Gal ir pas mus Kūno Kultūros

STRESS ANALYSTS
Experienced in aircraft structures, aircraft propulsion 

x systems.

Finu Commitment May Be Made at This Time 
U. S. CmZENSHIP REQUIRED

If unable to apply and resume to Personnel Director

vybę ir net neapykanta krik
ščioniškai kultūrai Kun. St. - 
Ylos ir dr. Juozo Girniaus “Ai
duose” spausdintieji straipsniai 
į šį klausimą įneša šviesos iš 
įvairių pusių. Dr. Kazio Pakšto 
iškeltoji Gudijos ir Lietuvos 
santykių problema glaudžiai 
siejasi su mūsų tautos ateitimi, 
ypač kai eina kalba apie } tikslų 
sienų nustatymą. Dr. K. Pakš
tas dviejuose “Aidų” nume
riuose ją parodo istorinėje ir 
politinėje plotmėje.

Grožinei literatūrai Šiame 
numeryje atstovauja A. Vaičiu
laitis ir V. Kazokas, duodami 
po vieną puslapį eilių, ir Julius 
Kaupas, literatūriškai nagrinė
damas būdingą tautosakos ga
balą. J. K.

ELIZABETH, N. J.
Parapijos choras, įdėjęs daug 

darbo Velykų švenčių ir 40 
valandų giedojimams, dabar 
stropiai ruošiasi Amerikos ir 
Kanados Dainų šventei. Choro 
dalis pasiryžusi keliauti. Va
žiuojantieji į Chieagą, regis
truojasi pas LB pirmininką 
Praną Kudulį, Taip pat iš cen
trinio Dainų šventės komiteto 
gauti aukų lapai, nes šventė 
svarbi ne tik Chicagai, bet ir 
visiems lietuviams. Aukas rink
ti ėmėsi Elizabetho LB pirmi-

Parapijos mokykla šiomis 
dienomis turėjo muzikos ir šo
kių festivalį. Dalyvavo apie 50 
visų skyrių mokinių, kurie mo
kosi groti akordionu, pianu, 
saksofonu. Jų tarpe matėsi su 
neabejotinais gabumais. Atve
lykyje kun. J. Pragulbickas, 
kuris dėsto lituanistiką, suren
gė margučių varžybas ir už 
gražesnius bei lietuviškesnius 
raštus laimėtojams paskyrė pi
nigines premijas.

Sveikindamas Velykų šven- 
ninkas P. Kudulis savo maisto čių proga, kleb. kun. M. Keme- 
krautuvėje ir komp. J. Žilevi
čius. Kas .tam reikalui prajau
čia, prašom neatsisakyti ir pa
remti Dainų šventę.

Choro nariai visi pasirašė 
Jaunimo Peticiją, kurios para
šus renka lietuviškieji skautai.

Šių dviejų kolonijų 94 mote- 
<rys ir merginos, priklausančios 
vienai Moterų S-gos 53 kuopai, 
ruošia Motinos dienos minėji
mą, kuris įvyks gegužės 13, 
Lindene. 7:30 ryto šv. mišios 
šv. Teresės bažnyčioje. Visos 
eis bendrai prie komunijos. Po 
mišių Liberty svetainėje bus 
bendri pusryčiai, kuriuos pa
ruoš 113 kuopos vyčiai.

Sąjungietėms bus prisimin
tina diena, nes per 37 gyvayi-

pos pirmininkė, turėjo nelai
mę. Skubėdama į mišias krito 
nuo laiptų, sumušdama galvą 
ir sužalodama ranką. Piniginė 
su šimtu dolerių iškritusi iš 
rankos kažkur dingo. Po va
landėlės duktė, . pastebėjusi 
motinos nelaimę, tuojau su
teikė jai pagalbą. Tris dienas 
ieškojo piniginės, bet niekur 
nesimatė. Tik trečios dienos 
vakare sūnus atvažiavęs ap- 

„ lankyti motinos, išlipęs iš ma
ino metais pirmą kartą 53 kuo- šinos, pastebėjo prie šaligatvio 
pos narės susitiks prie bendro 
stalo. Vyčiai ir sąjungietės vi
sada gražiai sutaria, vieni ki
tiems talkininkaudami paren
gimuose.

K. Šukienė, energinga kuo-

žis padarė staigmeną — ant 
sveikinimo didelio formato bu
vo atspausdintas spalvotas šv. 
Juozapo altorius. Nemaža žmo
nių spėjo paveikslą Įsirėminti 
ir papuošti kambario sienas.

Kita maloni staigmena buvo 
po Velykų — bažnyčios prie
angyje pradėjo 
dviejų rūšių 
lėkštes; vienos 
duotas Šv. Petro 
nyčios didysis altorius, — ki
toje — bažnyčios frontas su 
aukštyn kylančiais bokštais. 
Lėkštes atrodo gražiai, ir žmo
nės jas mielai perka. Pardavi
nėja mokyklos tėvų ir mokyto
jų draugija, pelnas skiriamas 
mokyklos gerinimui.

Skautai gegužės 13 d. 4 vai. 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje rengia motinos dienos 
minėjimą. Bus tautiniai šo
kiai, dainos ir vaizdeliai. Kvie-

Mechanical. Aeronautical, _ 
Ghemica]

For
TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamieš, liųuid 
atomization, mass and heat tranfer, combustion 
chamber design, thermodynamies, strength 
rials, spark system, combustion and high 
flow systems, vibrations phenomens, gas 
pumps. -į- ■ & .... fe- —■■■

Leit. Edvardas Strazdas, 
ilgametis kuopos fin. rast. Sta
sės ir Jono Strazdų sūnus, grį
žo iš Europos su žmona. Jis 
vedė Ispanijoj. Jaunavedžiams 
buvo suruoštas gražus sutikimo 
priėmimas, kuriame gausiai da
lyvavo giminės ir svečiai, su- 
nešdami daug vertingų dova
nų.

Strazdų šeima neseniai per
gyveno skaudų įvykį;; Mirė Jo
nė brolis Anicetas, Mildos Le- 
lešienės tėvelis. Be to, Stasė 
Strazdienė gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad ten yra miręs 
jos tėvelis Klemensas. Gutaus
kas, o motina ir du broliai 
Gutauskai išvežti į Sibirą.

G. Tvaskaitė iš Brooklyno 
ištekėjo už lindeniečio H. Nau- 
maiskio, kuri čia Lindene įsi
rašė į Moterų S-gos 53 kuopą.

L. Dambrauskienė, po ilgos ir 
sunkios ligos, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Palaidota iš šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios Eliza- 
bethe Šv. Gertrūdos kapinėse 
Woodbridge. Sąjungietės liūdi 
netekusios geros narės.

Choras, vadovaujamas M. Ci- 
žauskienės, nutarė nutraukti 
pamokas iki rudens, č.žauskie-: 
nė visas pavaišino arbatėle ir 
skaniu pyragu.

Sąjungietės Šukienė, Ašmon
tienė, , Atutienė, Sebeckienė, 
Plungienė ir čižauskieriė daly
vavo Mot. S-gos 68 kuopos Ne- 
warke surengtoje vakarienėje. 
Visos labai patenkintos nevvar- 
kiečių vaišingumu. S-giete

Gegužės 20 d. 3 vai. po pie
tų, Piliečių svetainėje South 
Side įvyksta didel s žaidimų 
(Card Party) vakaras, kurį ren
gia Balfo skyrius. Laimėtojam 
bus skiriama vertingos dova
nos.

Pelnas skiriamas Europoje 
esantiems lietuviams remti. 
Visų lietuvių pareiga gausiai 
dalyvauti.

Bilietai gaunami pas visus
Balfo narius ir žaidimti dieną 
prie įėjimo.

Jucevičiai susilaukė sveikos 
ir gražios dukrelės.

B. Marčiulaitts su Rūta Mi
liauskaite sukūrė liet. Šeimą. 
Abu jaunieji yra veiklūs L'etu- 
vos vyčių organizacijos nariai. 
Sutuoktuvės Įvyko šv. Kazimie
ro bažnyčioje.

KMPLOY'MENT OFFICE OPEN 
MONDAY TORU FRIDAY’ 8 TO 5
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SONEYMOON LAKE IN N. E. 
WrtteFor Coior FoMer “D” 
Bok 1418. Wotfboro. N. H.

1-fimiHy^rfck with garage on 
MurdochAvė, near church and 
■ehoola. ofl steam heat.4 rooms, 
finisfced beaement and attic, 1% 
baths. new plumbtag, combination 
aluminum stono vrindows. Ocupan- 
cy on Utie. Prtae $20.500. Plot 30x 
100. HIMMERĘICHER A STAMM,

FLORAL PARK — Our Lady of 
Vieta*? paristo. 2 fiunlly tapesty 
brick.ifipe neighborbood. ExceUent 
income property, $22J500. ■*

3 bedroom Colonial home on 
60x100 plot. Best locatioa in Flor- 
«f Park. mbdem in every respect, 
$18900.

Fteest of fine brick homes on 
80xiq0 plot. Wall to wall carpet- 
tag. 1% abths, beautifully finlsh- 
ed bašement, statė roof, fully insul* 
ated. $25.000. ' >

ASBOME JACKSON
* REALTOR

- 153 TuMp Ave„ Florai Park
FL 4-6927

254 W.Broadway 
South Boston, Mass. k 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TsL ANdrwr 8-2590

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.) 

žodį mūsų sporto gyvenime. 
Tikėsimės, kad Rinkiminė Ko
misija, kuri taip pat yra Cleve- 
lande (!), duos rimtą ir tikslų 
paaiškinimą mūsų sporto liau- 
džiai.

Beje, jau prieš rinkimus bū
ta neaiškumų: du Rinkiminės 
Komisijos narius, figūruojan
čius kandidatų saraše, New 
Yorkas “išprotestavo” iš komi
sijos sąstato.

Antras žaidynių ratas paves
tas pravesti Detroito Kovui. Se
kant šio klubo veiklą, nekyla 
abejonių, kad ir antroji žaidy
nių dalis praeis sėkmingai. 
Norėtųsi matyti dalyvių sąraše 
ne tik New Yorko Lietuvių 
Sporto Klubo futbolininkus, 
bet ir lengvaatlečiu?, tenisinin
kus ir plaukikus bei plaukikes. 
Kanados lietuvių dienos proga 
rugsėjo 1—2 Windsoro mieste
lis turės progos stebėti mūsų 
sportuojančio jaunimo sąskry
dį. Atletas.

GRAŽUS SOLISTO VERI- 
1 HAIČIO PASIRODYMAS

Balandžio 28 d.; Toronte 
Eaton auditorijoje įvyko gra
žus, aukšto meninio lygio kon
certas, kuriame dainavo solis
tas Vaclocas Verikaitis ir M. 
MacVicar — sopranas. Greta 
klasikinės muzikos — Handel, 
R. Strauss, Mozart, Verdi, Jo- 
han Alden Carpenter (sol. 
MacVicar) ir Beethoveno (Ve
rikaitis), padainavo lietuviškų 
bei latviškų dainų.

MacVicar padainavo S. Šim
kaus lopšinę lietuviškai ir po 
vieną L. Garuto bei A. Kalni
nis latvišką dainą. Įdomu, kad 
anglė solistė tiek latviškus 
tiek lietuviškus žodžius ištarė 
labai gražiai. Solistas V. Ve
rikaitis padainavo vieną A. Zi- 
linskio dainą latviškai ir net 
4 V. K. Banaičio harmonizuo
tas liaudies dainas lietuviškai

Koncertas padare tikrai ma
lonaus įspūdžio tiek rimta pro
grama tiek išpildymu.

VACATIONS

Noted for Excellent Food 
OPENENG 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

LAKESIDE HOUSEKEEPING 
COTTAGES

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

H. Richartz
Grėen Acres, Milford, Penna.

Phone 2220

WILL0W 
DELL

SHANAHA.VS ENN.
Lanesboro, Mass.

Tek: prrrSFIELD 2-6655
Acres of Vacation Pleasure in

Berfcshires. Sbaded iawns.
150 
the 
Sports. New filtered stvimmtag pooL 
Delicious meals, Comfortable ac- 
commodations.
Brochure Mrs. M. SHANAHAN.

galows, 4 rooms and 2 rooms, fura- 
ished. Improvements. Frigidaire and 
hot shower. Brook, church, anius- 
ements, Stores near. Month—Seas- 
on. SI M—$356. Pearson, EVergreen 
3-5654 after 6 p. m.

SUMMER RENTALS

BUNGALOWS 
BREEZY POINT 

Albert Stover, Real Estete 
35 Newport Walk 

NE 4-8140 — SH 8-2604

HOME FOR THE ELDERLY
V*flW®aTwl fiWlWttKw

F 1(RMS _  -__ _

DISPLAY

CRUISE ON A YACHT!

2 Beautifu! 90-ft, 
sailing schooners 
Long Island Sound 
to Block Island and 
retum. Send for 
illustrated folder, 
$75 & up per week

Sept. 15th. Tenth 
Season. \

SCHOONER CRUISES
Box 64, PELHAM, N. Y.

East New York 
Fur Storage, Ine.

28th Year of Service 
VAULTS LOCATED IN 

SAV1NGS BANK BUILDING 
260 UTICA AVENUE 
Brooldyn, New York 

BURGLAR, FIRE AND 
MOTH - PROOF 

Pick-up and delivery Service 
all messengers bonded 

we have no agents 
or branches 

Phone: PResident 4-1000

SPEGtAL REDUCED KATES FOR 
PHOTOGRAPHS 

COMFIRMATION & 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.

For a good deal on a 
NEW OR USED CAR 

call
EUGENE X. CARSON 

with
T. J. BUTLER & SON

SOTO — PLYMOUTH
540 Harrison Avė.,

J.
3-5656
Closed

DE

Harrison, N.
New Phone: HU
Open Evenings,

Sundays

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

FOR THE FINEST BEDROOMS LIV 
ING-ROOMS & D1NETTES-SEE
ANTHONY F. PUCCA

Sapervisor

FIRST RANDS FURNITURE CO
NO. 5-1900

Foctory Stowroom$v 82-88 Brown Mace 
Brom 54. N. Y.

FOR FREE GIFT - BRING THIS AD

Etlghr F.HBnsom - Braker 
«M Tuflp Are. 

3vew*n hemo r jn« i •
■.. FU 2-9®M

Kr fumtshad 2 bedrooms. mod- 
•m kitehen and bath, judra 
largo dming and living room

COPIAGUE, V1C — 4 short blocks 
L. LR. R: šchools and shopping 2 
blocks away; church 4 blocks. This 
house has 7 ms., large living rm., 
dining rm., kitehen, Hollyvvood 
bath, 4 bedrooms. Plaster walls, 
full cellar, attached garage. good 
plot. Lovv price includes refrigerat- 
ot, washing machine, clothes dryer, 
storm windows and screens. $13000. 
Ovvner, AMityville 4-6019.

patio, outdoor fireplace, 150 x 
100, taxes $40. Prke $5,700, 
in catholk area. Puma & San
tos, 10 Pėnnsylvania Avė., 

" Matamoras, Pa. Near Fort Jer- 
vis, N. Y. . •

~ ROCKVILLE CENTRE
2 blocks St. Agnės Church 

and School, 4 bedrooms, large 
plot, $16,000. Charles E. Phil
lips, Broker, 64 So. Grove St., 

Freeport, BA. 3-2527.

LAKE RONKONKOMA
Secrifice! $10.000. Mušt sėli 
large bungalmv, 6 rooms and 
porch, 3 bedrooms, full cellar, 
garage, steaih heat; Vz aere 
on high ground facing 2 
streets; private beach; near 
storos and churches.

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

SMithtown 2-1631 W 
INghrsoll 2-4214.

BUS. OPPORTUNITY

į DUTCHESS, Nu 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. Pa
siūlymai siųsti raštu:

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

VAITKUS" 
F U N E B A L S OME 

197 Webster Avenue 
. Cambridge, Mass. 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modernižka koplyčia ier- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos '<* - 
pačios ir i kitus miestus. j
Be&ale fa ūkite: TeL TR 6-6434 f

NEW YORKAS

MODERN GROSERY STORE
Stocked, also 2 apts, 2 car 

garage, illness.
H. DOMINKI 

109 Maple Avė. 
Canajoharie, N. Y.

> William J. Drake- 
Dragūnas

; LIETUVIS ADVOKATAS
! Tdefonas JAmaica 6-7272

INSURANCE

READ THIS,
READ THIS,

For General Insurance 
it will pay you to consult the

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

IN 3-8010

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

CAMDEN COUNTY

MUSIC CIRCUS
Brace & CaWwell Bds^ Delavrare Tevmship 

HADDONFIELD, NEW JERSEY

Theatre Parties Now Being Booked 
VVOMEN’S EMPLOYEE & SOCIAL CLUBS can now arrange 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 
raisiiig outtag. For Information write Camden County Music 

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

SEASON BEGINS MON. JUNE 25
June 25-JnIy 1 “PLAIN & FANCY” July 16-July 22 “KING AND 
I” July 2-July 13 “SOUTH PACIFIC” July 23-July 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 nowhere 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 — swimming, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and 
our unbelievable low weekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8501.

The Lionei, Kismet Beach — Fire Island

* 5
ę 5
1 z- ... e- ..e-.- t

gc Aecommodattons • Ncw Sw!m 
ming Pool • Private Lake —

Fiw Boating • Cocktail Loungc • Orchestra — Dancing 
Nightly • Entertainment •' 91Hole Golf Coursc — Driving 
Range — Lemom and Equipmmt Furnlshed Free • Free 
Lato Sleepers Breakfaat Bar O-Blcycles 0 Baseball • Ten- 
nls • Volleybatl • Shufflleboard y P,n8 Pong 0 Arhcery 

Saddle Horses • Sodai Diredor • Parties and Gamės
• Rfdin* — Hiking — Scenic Tralls • Church'es — Free 
Transportation • Beautifu! Lounge • Soda Fountaln • 
Glft Shop Snack Bar.

J. B.SHALINS I
ŠALINSKAS {

Laidotuvių Direktorius 5 
84-02 JAMAICA AVĖ. *

(prie Forest Parkway Station

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidei u v.- 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL VIrginia 7-4499 . ;

j EVergreen 8-9770 į

į Joseph Garszvn; |

t a vi m ui 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.
Trojanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

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

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

.Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

M. P. BALLAS—Direktoriui :5 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas : i

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC |

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. * 

Bn oklyn, N. Y.

TeL APplegate 7-0349 t
TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 

BANGA
SM BIDGBW<MM> AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

BOA tatitata, New Torte.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms,
parengimams, susirinki*

mams, etc.
1M3 MADISON ST.

Ttf. RV t-MM (Prie Forni Are. faoties) Ridcewood
BROOKLYN 27, N. Y. ;
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MASPETH, N. Y.

Vietinis

Te). APplegate 7-7083

Pirmą kartą Brooklyne
Maloniai kviečiame atsilankyti j

ATEITIES' žurnalo ruošiamą (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

KONCERTĄ po 6 vai- vakaro, nedarbo dienom visa dieną.

kuris Įvyks

Šeštadieni, gegužės 12 d., 7 vai. v
kreiptis pas

Juozas AndriušisBrooklyn 11, N. Y.

GENERAL INSURANCE BROKER

PROGRAMOJE

CARL HOPPL’S

Gros Ričardo Kontrimo orkestras

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

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Aldona Stempužšenė 
Vaclovas Verikaitis -

ei Mrtahg. Seoi for free eopy 
today! SevfeMB up te 35% Md mere. 
NASSOO, Dept 8B, Bes 1 Neirtom 
Cte, Mmm.

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

mond RU1, N. Y. VI 8-2239.

Almos Gallery 
gegužės 5 d. atidarė dailinin
ko Juozo Pautięniaus paveiks
lų parodą. Išstatyta 17 kūri
nių, kita dalis atgabentų pa
veikslų netilpo. Vieni kūriniai 
piešti anksčiau, kiti praeitais 
metais, yra keletas portretų, 
Lietuvos ir Amerikos gamto
vaizdžių. Atidarymo dieną pa
rodą aplankė nemažai žmonių. 
Pats dail. J. Pautienius gyve
na Chicagojė.

Balys Račkauskas, 
dėstęs Maironio šeštadienirės 
mokyklos 7 klasėje lietuvių 
kalbą, ilgesniam išvyksta į 
Chieagą. Klasė apgaili, nete
kusi gero mokytojo.

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

Juozas ir Ona Ginkai ir sūnus.
495 Grand St, Brooklyn 11, 

N. Y. Tel.: EV 4-9293 krautu
vės ir buto EV 4-2956.

Krikščionių Demokratų
Vidurio Europos Unijos dis
kusijų klubas rengia diskusijas 
tema: šių dienų pasaulio krizė 
ir žmogaus reikalavimai bei 
galimybės. Pagrindiniu kalbė
toju bus prof. Kari J. Ewerts, 
įkūrėjas ir prezidentas tarp
tautinio universiteto fondaci- 
jos, Amerikos ir Švedijos mok
slininkų narys, Amerikos poli
tinių mokslų akademijos na
rys, akredituotas stebėtojas 
prie Jungtinių Tautų, parašęs 
įvairių knygų politiniais klau-

Kleb. kun. N. Pakalnio 
rūpesčiu Apreiškimo parapijos 
salės scena atnaujinta — uždė
tos naujos draperijos ir sutvar
kytas apšvietimas. Scena daro 
puošnų ir didingą įspūdį. Pirmą 

kartą naujai pertvarkyta scena 
bus matoma Ateities koncerte 
gegužės 12 d.

' Motetu
pavasarinius šokius rengia ge
gužės '10 <L, penktadieni, gra
žioje Showboat Banųuet salėje, 
814 Jamaica Avė., Brooklyne, 
N. Y. Šokiams groja Joe Tho- 
mas orkestras. Pelnas skiria
mas lietuvių labdarybės tiks
lams.

“Ateities" žurnalo sukaktu
viniame koncerte, šį šeštadie
nį, 7 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje, Brooklyne, solistas Vac
lovas Verikaitis duos tikrai Į- 
domų koncertą. Be jo koncer
te dar dayvaus sol. Aldona 
Stempužienė iš Clevelando ir 
pianistė Julija Rajauskaitė-šu- 
šienė. Solistams akomponuos 
Aleksas Mrozinskas.

Į Putnamą,
į Nekalto Pr. seselių seimą, 
kuris įvyksta gegužės 20 d., 
iš Brooklyno rengiama eks
kursija. Registruotis pas E. 
Sandanavičienę, 242 Metropo
litan Avė., Brooklyn 11, N.Y., 
telefonas EV 8-1826.

PIANISTAS Aleksa* MrozfantaM 
akompanuos sofistam *Ateities” 
koacerte gegulės 12 Apreiškimo 
parapijos salėje.

Lietuvių kriaučių 
ekstra susirinkimas įvyks ge
gužės 16 d.> 11—27 Anon Pla- 
ce Brooklyn, N. Y. 5:30 vaka
re punktualiai. Bus nominaci
jos visų Executive Board nariu 
ir delegato. Nepamirškite at
sinešti unijos ir Sočiai Security 
kortelių.

Apreiškimo parapijos 
metinis bazaras prasideda š:ą 
savaitę gegužės 10 d. ir tęsis 
11, 12, 13 ir 17, 18, 19, 20. 
Bazaras vyks lauke mokyklos 
aikštelėje, kur jau dabar iš
statyti žaidimų stalai, karosė- 
les. Darbo dienomis bazaras 
prasidės 7 v. v., sekmadieniais 
— 3:30 v. p. p.

Klubo Moterų Skyrius rengia 
Motinos dienos minėjimą ge
gužės 13 d. Klubo salėje.

- kontraltas 
bass-baritonas

fotografija didinga. Be to, dar Conditioned 
dalyvauja garsioji japonų Ta- 
karazuka Kabuki šokių trupė, 
žodžiu tikras deimančiukas.

tS8 Leenard Street Brooklyn U. N. 1
EVergreen 7-8247.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) 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.

Neužmirškime Motinos Dienos 
7 Laimingi, kurie turi savo mo 
tinas neatskirtas žiauraus 
tremties likimo ar Amžinybės, 
gali jas sveikinti, išreikšti dė
kingumą, jų džiaugsmui įteik
ti dovanas už neįkainuojamus 
motinų rūpesčius ir vargus.

Bobutė, pražilusi ar jauna 
motina, jos vaikų neužmiršta, 
bus patenkinta ir laiminga

Dideli ir maži vaikai, svei
kindami savo motinas, pas mus 
pasirinksite geriausių ir gra
žiausių sveikinimo didelių ir 
puošnių atvirukų.

Dovanoms, geriausių gražio
siose dėžėse ir kitokiuose gra
žiuose dovanų Įpakavimuose 
šokoladinių saldainių.

Didžiausias pasirinkimas iŠ 
daug kitokių įvairių vertingų 
ir meniškų gaminių.

Lietuvės motinos bus paten
kintos padovanotais geros lie
tuviškos gamybos saldainiais.

Rūtos 2-jų, 1 ir V2 svaro 
gražiose dėžėse geriausio šoko
lado saldainių ir plytelėmis 
Laimutė.

Petrausko, Chicagojė gamin
tų įvairiausių rūšių, popieriu
kuose įvyniotų saldainių, visai 
panašių buvusiems Lietuvoje.

Visokiems pobūviams ir vi
suomet galite gauti lietuviško 
Baltosios Meškos alų dėžėmis 
ir bonkomis.

Prasidėjus karščiams, atsi
vėsinsite su skaniais, geriau
sios rūšies mūsų pačių gamy
bos ledais. Parduodami ir iš
sinešimui. Motinoms dovanas 
padėsime Jums pasirinkti ir 
pasiųsime ar pristatysime nuro
dytu adresu.

Neužmirškite, kad mūsų 35 
metų senumo prekyboje Moti
nos Dienai ir kitoms progoms 
tikrai rasite, kas Jums reika
linga ir naudinga.

Mūsų prekybos patalpos Air
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SPBCIAL RATKS, PRIVATEBOOMS AVAILABLE FOR

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

Pažymėtina, kad visuose sa
vo koncertuose Vaclovas Veri
kaitis įmaišo lietuviškų dainų. 
Kartu dalyvaujantieji kana
diečių chorai bei orkestrai yra 
priversti taip pat jų išmokti.

Po paskutiniojo gražiai pasi
sekusio Promenade Simfonijos 
Orkestro koncerto, pereitą va
sarą, kuriame Verikaitis su 
orkestru išpildė įvairiomis kal
bomis arijas ir dainas, Toron
to laikraščių atsiliepimai apie 
solistą buvo kuo puikiausi.
Toronto “Telegram7’ rašo:
... Verikaičio balsas yra pui

kios kokybės ir rodo nepap
rastai gražu muzikini išsilavi
nimą".

Laikraštis taip pat pažymė
jo, kad lietuviškasis koncerto 
numeris, Šimkaus “Oi, kas", 
buvo išpildytas su ypatingai 
giliu įsijautimu? To koncerto 
metu, kuris buvo transliuaja- 
mas per radiją ir televiziją, 
Verikaitis turėjo garbę būti 
pirmasis solistas išpildęs nau
jai parašytąjį Kanados himną 
“God Bless Čanada".

Toronto Įtakingiausias dien
raštis "Globė and Mail" apie 
Verikaitį taip rašė:
... Jo galingas bosas buvo ap

valdytas lengvai ir su įgudi
mu. Tačiau svarbiausia jo dai
navime yra interpretacija".

Nors Vaclovas Verikaitis yra 
labai užangažuotas Įvairiuose

Diskusijos bus gegužės 9, 
trečiadienį, 5:30 v. p. p. naujo
je Krikščionių Demokratų Vi
durio Europos Unijos (CDUCE) 
konferencijos salėje, 18 East 
60 St, prie Madison Avė.

Pranciškonų provinciolas 
Jurgis Gailiušis, 

darydamas vizitą Brooklyno 
vyskupams, patyrė, jog jie di
džiai Įvertina pranciškonų 
spaudos darbą ir džiaugiasi 
daroma pažanga. Ta proga ar
kivyskupas Tomas Molloymie
lai leido jiems įsigyti erdves
nes patalpas prie pat Darbinin
ko spaustuvės. Namas jau nu
pirktas ir tuoj bus panaudo
tas Įvairiems su spauda suri
jusiems reikalams.

Apreiškimo parapijos salėje.
North Fifth ir Havemeyer Sts.

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

Ričardas Kontrimas, 
šalia savo tiesioginių studijų 
Fordhamo universitete, kur 
studijuoja chemija, domisi 
muzika ir turi didelį orkestrą, 
kuris groja šokiams. Balan
džio 27 d. grojo universiteto 
“junior prom" — didžiausia
me metiniame baliu je — su 15 
asmenų orkestru, šokių metu 
dalyvavo televizijos daininin
kė Carolyn Wood.

R. Kontrimas su savo or
kestru gros ir Ateities sukak
tuviniame koncerte-vakare ge
gužės 12 d. Apreiškimo par. 
salėje.

Lietuviu Encikloped ja 
labai prašo paskolinti jai Lie
tuvos vietovių nuotraukų, ku
rias pasinaudoję švarias ir 
tvarkingas sugrąžins. Pirmoje 
eilėje reikalingos J ir K raidės 
vietovės, pvz., Jonava, Kėdai
niai j

Liet. Piliečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas bus penkta
dienį gegužės 11 d. 8 v. v. 
Klubo salėje. Visi nariai būti
nai turi dalyvauti nes bus ap
tarti svarbūs tialykai Dabarti
niu laiku klube dirba du geri 
darbininkai: Alek. Deikus ir 
Mykolas Budena. Matyti, kaip 
klubas daro gerą pažangą. Ti
kimasi kad šie darbininkai sy
kiu su klubo direktoriais A. 
Šmagoriu, J. J. Bemotavičiu ir 
P. Lisausku padarys gerą pa
žangą. Svarbu, kad visi Kubie
čiai remtų savo organizaciją.

Lietuvių Auditorijos B-vė 
praneša, kad nuošimčio čekiai 
yra mokami klube penktadie
nio vakare ir sekmadienį po-

Nauja operos versija
-Jei Puccini galėtų prisikelti 

ir pamatyti savo veikalą But
terfly naujoj versijoj, būtų di
džiai nustebintas, šiuo metu 
rodoma New Yorke, Baronet 
kino teatre. Poetinis ope
ros lyrizmas, švelni Puccini 
muzika, davė įkvėpimą naujai 
produkcijai, pasireiškiančiai 
nuostabiu gražumu ir dėkin
gumu.

Žiūrovas šioj filmoj yra per
keliamas į meilų Cio Cio Sąn 
pasaulį, į ištikifnosios Suzuky 
ir turtuolio Yamadori aplinku
mą, kur pergyvenama egzotiš
kas Pinkęrtoho žavumas. Ga
bus registratorius Carmine 
Galione, Japonijos technikų pa
dedamas, davė visišką natūra
lumą.

Filmas ištikimai seka ope
ros Butterfly originalą, tik pa
pildytas prologu, kuriame Pin- 
kertonas susitinka su Cio Cio 
San, tarp kurių gimsta graži 
idilija, kuri paskui baigiasi 
tragedija.

Puiki choreografinė scena, 
kada atvyksta Butterfly, gimi
nių lydima, tarp žydinčių me
džių ir Įeina į Penkertono gė
lyną. ši scena baigiasi aukštu 
dramatiškumu įėjus dėdei 
Bonzui, kurio išgąsdinti išlaks
to kaip paukšteliai nuo vanago.

Svetimų balsų pritaikymas 
aktoriams yra tikrai tobulas. 
Tai moderniškos technikos 
triumfas. Nežinantis vargu ar 
pastebėtų. Rūbai nuostabiai 
gražūs. Techniškai spalvuota

Solistas Vadovas Verikaitis pirmą kartą 
dainuoja Brooklyne

Šį šeštadienį, Apreiškimo koncertuose ir operose Kana- 
par. salėje, Brooklyne, dainos doje ir JAV, tačiau jis randa 
mėgėjai turės malonią progą laiko ir lietuviškai publikai, 
išgirsti jauną, bet jau plačiai dažnai su koncertais aplanky- 
pagarsėjusį dainininką Vaclovą damas lietuviškąsias kolonijas. 
Verikaitį, šiuo metu gyvenantį Su soliste Aldona Stempužiene 
Toronte, Kanadoje. pereitą rudenį jis koncertavo

Vaclovas Verikaitis, bass— Chicagojė, ateitininkų ruošta- 
baritonas, Kanadon atvykęs me koncerte. Su ja ir vėl da- 
1948 metais, yra baigęs Toron- bar jis koncertuos Brooklyne. 
to Karališkąją Muzikos Konser- Vadovas Verikaitis randa taip 
vatorįją, kur dainavimą studi- pat laiko ir lietuviškajai veik- 
javo pas prof. Ernesto VincL lai. Jis vadovauja; šiuo metu 
Su Karališkosios Konservatori- Toronto lietuvių Prisikėlimo 
jos ir Toronto CBS Operos pa- par. chorui ir turi sudaręs vy- 
statymais Verikaitis dalyvavo rų balsų kvartetą

1 garsiuose Toronte Promenade 
koncertuose. Jis taip pat dai
navo vadovaujančias solo par
tijas Toronto Philharmonijos 
Choro koncertuose. Jau kelin
ti metai Verikaitis dainuoja 
plačiai Kanadoje išgarsėjusio
je savaitinėje CBS televizijos 
programoje “Songs of my Peo-

She is asking for volunteers to make an unconditional 
surrender of themselves. • Generous sacrifices deanded 
Solemn vows, Midnight Office, Monastic fast — 24-hour 
service of Adoration and Rosary. Those who meet Our 
Lady’s terms guaranteed etemal glory as Mary’s Guards 
of Honor.

Write: Dominican Nuns of the Perpetual Rosary 
Monastery of Our Lady of the Rosary

wedding REcernoNS and banouets

Vallcy Stream Park Inn.
ryfak Rd. op?. Parit, Valley Rtmun, L I.

bažnyčiose bus rytmetyje įpra- kąnęHSaj. Nariams. dalyvavįn®a§ ? vyų oktete, va-
stine tarta ir privaiomaa. I

mi ir ekonominėmis , Uetuvoš t qaiĮ^.018801
probUTOMrt susktanėję SV«. dėjo dar vieių. Paeics mokyk- 

loa tautinių šokių grupe, va
dovaujama mokytojo S. Jan
kaus, pašoko scenoje du tauti
nius šokius. Vėliau šokių per
traukos metu keli tautiniai šo
kiai buvo pašokti dar dides
nės grupės.

Tėvų komiteto vardu vi
siems padėkojo A. Reventas. 
Jis taip pat vadovavo ir lai
mėjimų traukimams. Komite
tas buvo gavęs dovanoms 
įvairių daiktų, kuriuos ir palei
do laimėjimams. Šokiams gro
jo Joe Thomas orkestras. Va
karas praėjo jaukioje nuotai
koje.

Atsilankiusių svečių tarpe 
buvo daugiausia tie, kurių 
vaikai lanko mokyklą. Laukti
na didesnio dėmesio ir para
mos iš tų, kurie neleidžia sa
vo vaikų į šeštadieninę? mo
kyklą.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Rartferd. 
Cennectfeut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Susituokia
Ged. Rajeckas, New Yorko 
skautų vyčių okteto narys, bir
želio 16 d. susituokia su Regi
na Vencaite. Vestuvės įvyks 
Maspetho lietuvių bažnyčioje.

PARDUODAMAS
kampinis mūrinis namas su 
tuščiais kambariais, butai —5 
šeimoms ir patalpos krautuvei, 
apšildomas aliejumi, kaina 
$13.500. Kreiptis į J. VmKhms, 
108—07, Liberty Avė., Rich-


