
tikrinamas. Rado, kad jo širdis visai susveikns. Dabar 
į rinkiminę propagandą.

PER BALTIJĄ KELIAS
- | ŠVEDIJĄ

Švedijos delegacija artimiau
siu laiku vyks į Maskvą derė- 

(Nukelta į 2 pslj

★ Derybos tarp Prancūzijos 
ir nepriklausomo Tuniso nu
trūko be vaisių.

dais.

“N. Tribūne” korės* DARYTI

KIPRO OUBL JOHN HAR- 
DING, kurtam payriiiiiirf «r- 
SMtmeijK paakrfeė mirties

kraštuose.

ATIDAROMOS DURYS Į 
BALTUOSKRAŠTUS t

1 .. .są nuo antrojo karo pabai
gos trys Baltijos respublikos 
labiausiai buvo uždarytos nuo 
pasaulio. Jokiam vakariečiui 
nebuvo leista jose pasirodyti. 
Bet šiandien reikalai keičiasi 
Specialiai atrinktos turistų 
grupės ir oficialios delegacijos 
lankosi Estijos ir Latvijos sos
tinėse Talline ir Rygoje bei jų 
apylinkėse.

Ryšys padidėsiąs, kai Skan
dinavijos oro linija atidarys 
susisiekimą kelis kartus per 
savaite iš Stockholmo bei Ko-

Kipro saloje eina akis už akį
Kipro saloje daros vis karš

čiau. ketvirtadienį anglų gu
bernatoriaus įsakymu buvo pa
karti du graikai, pogrindžio or
ganizacijos nariaųkurie nužudę 
vieną policininką ir sužeidę 
vieną anglą. Nieko negelbėjo 

; Graikijos vyriausybės įspėji
mas, kad pakorimas labai pa
blogins santykius tarp Graiki
jos ir Anglijos. Nepagelbėjo nė 
valst sekr. Dulles patarimas 
atidėti bausmę

Kitą dieną pogrindžio orga-

su bomba lovoje, bet nespro
go). Hardingas savo ruožtu iš 
leido atsišaukimus, kad žmo
nes “teroristų” neklausytų.

Kerštas anglam
Atėnų miestas tą gatvę, 

rįoje yra anglų atstovybė, 
vadino vardais Karaolis ir 
metriou. Juos anglai kaip 
ketvirtadienį buvo pakorę.

ku- 
pa- 
De- 
tik

metu Sovietų karo laivai lan- f 
kysis Gotherburgo uoste/ Tai Soyietąte 
bus —'■ sako Heintzen — piri 
mas sykis, kada vakarų laivai 
paširodys Baltijos valstybių 
uostuose po karo,. Tai naujiena 
Baltijos uostam, kurie buvo 
stropiai saugojami ir kuriuose 
buvo raketų ir povandeninių 
laivų bazės, nukreiptos prieš 
Švediją, kuri viena galėjo būti 
priešininkas Sovietų kontrolei 
Baltijos jūroje.
. Talliną lankė Švedijos bap
tistų grupė.

Bet labiausiai Tallinas ir ap
linkiniai Estijos miestai skirti 
pa rinkliem suomiam, 

kurie gauna specialius kvie
timus atvykti. Tuojau būsianti 
profesinių sąjungų organizuo
ta turistinė grupė iš Suomijos 

Ką visa tai reiškia?
Heintzen aiškina, kad tai yra 

dalis sovietų generalinės poli
tikos, priimtos 20 kongrese 
vasaryje —

sustiprinti ryšius su vakarais 
tęsiant šypsnio politiką ir so

į Bal- 
apsimokėti 

dviem kitais bū- 
turį atitaisyti už- 
ję blogą įspūdi 

tetai yra palikę trijų 
respbbtįkųį pavergimu ir jų 
gyventojų ^tūkstantinėm depor
tacijom į vergų darbus Azijos 
ir Arktikos Rusijoje. Ąntra. tai 
turi pagelbėti su draugiškumu 
įsipiršti Sfedijai ir Suomijai.

siente

Naikins uždangą
Vengrijos komun. valdžia pa

siskelbė nuimanti geležinę už
dangą visu Austrijos pasieniu. 
Būsią nuimtos vielos ir *išran-x 
kiotos minos, kurios buvo iš
dėstytos* Vfeb pasienio pakraš-v 
čiu. Tai būsiąs “konstruktyvios 
koegzistencijos” ženklas. Iš 
Austrijos praneša ,kad girdėti 
visu pasieniu sprogdinimai

šydąuna už pakartuosius po
grindžio narius, ji taip pat 
pakorus! du anglų kareivius. 
Anglai pripažino ,kad paskelb
tieji kareiviai tikrai esą dingę.

Dar kitą dieną pogrindžio or
ganizacija išleido lapelius sos
tinėje Nicosia ir išklijavo ant 
sienų bei medžių. Juose reika
lavo, kad visi gyventojai prisi
dėtų prie mirties įvykdymo gu
bernatoriui Hardingui (sykį 
Hardingas jau praleido naktį

Šnipai ir šnipai
Anglai tebesijaudina dėl naro 

Lionei Crabb žuvimo balandžio 
19. Sovietai įteikė Anglijai no
ta,nurodydami kad iš Sovietų 
laivų Portsmoutho uoste buvo 
pastebėtas naras iškilęs iŠ van- 
dėns» tarp laivų, kurie lydėjo Sekmadienį Austrija rinko 
“Ordzonikidze” laivą. Sovietai parlamentą. Rinkimai davė tru- 
teiravosi notoje, ką tai turi pūtį didesnę “liaudies partijos” 
reikšti. Anglų vyriausybė, atsą- (katalikų) persvarą prieš sočia- 
kydama, apgailestavo įvykį pri* listus nei buvusiame parlamen- 
pažino, kad tai galėjo būti na- te. Buvo 74:73, dabar 82:76. 
ras Crabb ir kad jis buvo pa- Komunistai vietoj 4 gavo 3 ir 
skirtas tarnybai be vyriausybės kraštutiniai dešinieji vietoj 14 
žinios. Dabar jau aišku, kad gav0 5. Rinkimų propaganda

Naikins ir koncertu 
tracijos lagerinM
Sovietai žada panaikinti kou- 

centracijos lagerius per 12—18 
mėnesių. Ateityje jie turėsią tk 
paprastus kalėjimus ir • patai- 
sos darbo stovyklas, iš kuriį ’ į

PRISIPAŽINO. KAD SOVIETUOSE VEIKE BAUDŽIAVA
Sovietų .Sąjunga gegužės 11 pažino,, kad juose veikė lig šiol partija norės, sudarius sąlygas 

negauti darbo, kur-dirbantysis kaliniai nebūsią naiidnjamida^- 
už stovyklos ribų.

aiškino MVD pareigūnas haflį- ų 
cūzijos socialistų delegadjifll?- 
Sovietuose.

baudžiava —? darbo žmogusbu- - 
vo pririštas prie įmonės, kol jo 
bosas jį .atleis. Pasitraukęs be 
leidimo ir sugautas buvo bau
džiamas.

Tačiau dabar paskelbtas pa
naikinimas susikerta su prieš

paskelbė, kad vyriausioji tary
ba balandžio 25 nutarė panai
kinti įstatymus, kurie draudė 
darbininkui pasirinkti ir keisti 
savo darbovietę. Pagal naują 
nutarimą dirbantysis turi tik 
dvi savaites pranešti iš anksto, 
kad jis pasįįraųkia iš darbo. To- pora savaičių Chruščiovo pa- 
kiu atveja-pis prarandą teisę į skelbtu įspėjimu jaunimui, kad Dabar ta dovana įkando kara- 
socialinį draudimą. Jį’ atgaus komjaunuoliai turi prisiimti liškųjų arklidžių r 
tik po 6 mėnesių kitą darbą darbą plėšiniuose Sibire.
pradėjęs, , . . Panaikinimas rodo, kad So- galbos. Klausimas, kodėl taip

dovanotas arklys kandus, arkli
ninkas paaiškino: “Gal būt, jam

jo norėtų.

CHRUŠČIOVO DOVANA 
KANDI

Bulganinas ir Chruščiovas 
padovanojo karalienei arklį.

arklininką 
taip, kad reikėjo ligoninės pa

Panaikindami įstatymą, kuris vietai sugalvojo prievartą pa
veikė nuo 1940, Sovietai prisi- keisti savanorišku principu 

f savo noru turės vykti ten, kur nepatinka angliškas akcentas”.

• Anglijos komunistę, vadas ^ 
Harry Politt pasitraukė iš par- v' 
tijos pareigų. Jis buvo labai įsi- 
tikėjęs Stalinu.

A Kiaušinių valgymo rekor
dą Belgijoje laimėjo 55 metų 
G. Grognet — per 30 minučių 
suvalgė 44 virtus kia

TORNADO VAIZDAI Clevelande. Ohio.

nąs, kiek ir kada kainą pakelti;
Už tat juo pavojingesnis.

Kad Titas būtų tikras hrpF
% zg g

AUSTRIJOJE RINKIMAI

Sekmadieni Austrija rinko
Pavergtųjų drangai kviečia rinktis
Amerikiečiai draugai paverg- bulgarai ir kiti.

- # Laisvinimo susirinkime invo-
of the Captive Nations), nau- kaciją skaitys prel J. Balkų 

nas, Amerikos himną ir God 
Bless America giedos operos 
solistė Barbara Darlys.

tų tautų (The American Friends

Su pavasariu pasikėlė diplo- Ar jis turi Chruščiovą savo 
matai keliauti: Dulles, Bulgani- rankose ir prisidėjo prie 
nas'- Chruščiovas, Hammarsk- Stalino nuvainikavimo 
joldas, Churchillis, Brentano, _
Titas. ./Pastarojo komunistinio 
diktatoriaus kelionė į Prancū- ] 
ziją verta dėmesio. Jis atkelia- : 
vo su mintimi darytis tarpinin
ku tarp Rytų ir Vakarų. Kuria 
prasme tarpininku, neišaiškino. 1 
Bet pripažino, kad ims pini
gus tiek iš Vakarų, tiek ir iš 
Rytų. Pasisiūlė taip pat tarpi
ninkauti, kad Alžiro klausimas 
būtų “liberaliai” išspręstas. 
Vadinas, jis jaučiasi galįs veik
ti arabus ir komunistus, kurie 
kursto sukilimą prieš Prancū
ziją. Jis galįs veikti ir Maskvą, 
į kurią jis netrukus vyksta.

Maskvos akyse Titas dabar 
laikomas dideliu žmogum. Jo 
norų Chruščiovas labai atsižiū- 
rįs. Gal “Weltwoche” per stip
riai pasakė, kad Titas turįs ran
kose Chruščiovą, tačiau jo įta
ka Maskvoje neabejotiną. Ji 
pakilo nuo to laiko, kai Maskva 
nusprendė atnaujinti santykius 
su Titu ir toliau vakarus veik
ti per jį.

Pernai birželio mėn. Bųlga- 
ninas ir Chruščiovas nuvyko 
pas Titą ir ryžosi sumokėti jam 
tam tikrą' kainą už gerus san
tykius. Tito spauda davė su
prasti. kokia pati pirmoji kai
na — ?

varyti laukan tuo*, kurio ko
vojo prieš Titą ir reabilituoti 
tuos, kurie už palankumą Ti
tui buvo nuteisti.

Kaltė už Tito iškeikimą, ku
rios jis buvo susilaukęs iš 
Maskvos 1948, jau prieš kelio
nę buvo priskirta negyvajam 
Berijai Dabar ji perkelta ir 
negyvajam Stalinui. Bet nutvlė- 
ti gyvieji Molotovas ir Chruš
čiovas. Užtat jąu nuimti mažes
nieji Tito nedraugai — Bulgari
jos min. pirmininkas, Graikijos 
kom. partijos šefas. Reabili
tuotas savo ruožtu buvęs Ven
grijos vidaus reikalų mintoteris 
Rajkas, kurto 1949 už titotzmą 
buvo pakartas. Reabilituotas

ninkas tarp Rytų ir Vakarti ir 
bešališkai tuo rūpintųsi^.tik 
naivus gali tuo patikėti Kam. 
jis artimesnis, rodo jo paties, 
žodžiai: -

“Vakarų idėjų ir įtakiĮJŠptg 
timas kliudo plisti socializmui , 
ir tinkamai auklėti Jugosląyį 
jos piliečiams“. J.

Titas — rytų žmogus, komu
nistas, despotas, žmonių lažš* 
vės ėdikas. Jis kaip Stalinai 
bijo atentato. Dėl to net slepia, 
kada ir kaip jis atvyks į Prajg 
cūziją. O socialistinės PKpcfib 
zų vyriausybės atstovai SBaąr 
goti diktatoriui nuo laisvųjų*; 
goslavų emigrantų, suimfline 
jų kai kuriuos vadus ir išgshus ’ ’ ; 
no 4 salą; policija išvaikėtaūiį 
kurie buvo susirinkę prie 
slavijos atstovybės su pWk3E t; 
tais: “Laisvės kardinolui Slepi* ' f 
nač”... -į.'

Reikia saugoti tironą nw || 
laisvų piliečių, nes jis burtar- ■' 
pininkas su Maskvos tironĮaC^ ; '

Bulgarijos buv. kom. partijos 
šefas Rostovas, kuris taip pat 
1949 buvo sulikviduotas. Jugo
slavijos spauda priminė, kad 
būtų peržiūrėta Prahoje Slans- 
kio byla, kurioje 1952 dešimt 
asmenų buvo nuteista kaip 
Amerikos, sionizmo ir Tito 
agentai. Iš tų nuteistųjų trys, 
kurie dar liko gyvi, dabar jau 
tyliai paleisti. Jau pereitais me
tais Vengrijoje buvo paleistas 
ir amerikietis Field Noel, ko
munistuojąs ar taip rodęsis, 
kuris Slanskio byloje buvo liu
dininkas ir kaltinamasis.

Tai vis esanti
Maskvos kaina, sumokėta 

Titui už palankumą, norint ati
traukti įį nuo Vakaru ir pa
naudoti ii kaip tarpininką dery
bom su Vakarah šalia Indijos 
Nehru, kuriam 
vis nesiseka.

Titas jaučia

jai įsisteigusi organizacija, ku 
ri savo vyriausiu tikslu laiko 
laisvinti kraštus, esančius už 
geležinės ir bambuko uždangų, 
šaukia masinį susirinkimą, 
Town Hali, 123 West 43rd St.. 
New York City, penktadienį, 
gegužės 25 d. 7:30 vai. vak. Tas 
susirinkimas svarbus ypatingai 
lietuviams ir kitiems pabaltie
siems. nes jame bus paminėti 
baisiojo birželio įvykiai, trėmi
mai. Kalbės šen. William F. 
Knowland, generoas William J. 
Donovan, kuris tik neseniai 
grįžo iš Europos, kur tyrinėjo 
komunistų pastangas paveikti 
tremtinius grįžti į pavergtas 
tėvynes. Be to. žodį tars gene
rolas WIadyslaw Anders. Susi
rinkimui vadovaus ambasadų- * 
rius Angier Biddle Duke.

Laisvinimo susirinkimą su
rengti talkina katalikų ir žydų

tarpininkauti

savo vertę. 2i-

APLINK

varomas

f

i

kurtame es ąamerikiečiai nusi
klausydavo sovietinių telefonų, 
buvęs vadovaujamas valst. 
sekr. Dulles sesers. Amerikie-

valstybinti atgautus naftos lau
kus ar palikti privačiose ran
kose .Numatoma vėl koalicija 
tarp abiejų partijų

A Amerikos šnipę visą de- 
’ šimtį pasiskelbė suėmę čeko- 

slovakai. ,

• Turimi išvijo Sovietų karo 
attache Jraris buvo sugautas 
šnipinėjant karo paslaptis.

★ Iš AmortoM ponH rabinai laipsnių. Tai karščiausia gegu- 
ifryfo į Sovietų Sąjungą susi- lės 18 per 85 metus New Yor-

• Temperatūra sekmadieni 
New Yorke pakilo iki 87.6

žinios. Dabar jau aišku, kad

tyrinėti sovietinių laivų povan
denines dalis. Tik neaišku, ar 
jis buvo nužudytas ar buvo su
gautas sovietų jūrininkų ir išsi
vežtas .Anglų spauda pasiteisin
dama, priminė, kad su Anglijos 
laivais tą pat darę sovietai kai 
anglų laivai buvo nuplaukę į 
Leningradą.

Darbo Partija išreikalavo de
batų šiuo reikalu. Darbiečiai ti
kisi vyriausybei įkirpti, kad ji 
tokiu žygiu gadinanti santykius 
su Sovietais.

TORNADO PRASIDĖJO

Michigano, Ohio ir vakarinė
je .Pennsylvani joje iš šeštadie
nio į sekmadienį siautė torna
do. 2uvo 12, sužeista 250. Nuo 
stoliai milijoniniai. Šimtai šei
mų turėjo bėgti iš namų paki
lus ^vandeniui upėse. Tik v’ena- 
me Lakeuoode išversta 600 
medžiu.

SU DVIEM SVARAIS 
PASAULĮ

Atomine energija 
NautiDus, padaręs 36,000 mylių
kelionę, sugrįžo į New Yorka. 
Po vandeniu jis plaukia 20 
mazgų greičiu — greičiau nei 
bet kuris lig šiol povandeninis 
laivas. Dviem uranijaus sva
rais, kuriais jis pajudėjo iš vie
tos, jis maitinasi ir lig šiol po 
17 mėnesių kelionės. Dabar sta
tomi dar 15 atomine energija 
varomų povandeninių laivų.

★ Sovietų atstovybė* parei
gūnas Michejev šnipinėjo Ame
rikos aviacijos reikalus. Taip 
liudininkai parodė komisijoje 
prešamerikinei veikiat tirti.

__ o _____ _______ t ~ , * Sovietai aiškina, kad pa- 
veteranu organizacijos, vetera- slaptingasis tunelis ^erlyne, 
nai, kariavę užjūriuose, Intėr- ' *“ ” 2
national Rescue Committee, o 
taip pat dešimties pavergtų tau
tų didesnės organizacijos, jų
tarpe lietuviai, latviai, estei, čiai lig šiol dėl šio tunelio nie- 
ukraintečiai, lenkai, albanai ko neaiškino.



lai keli;■

SPAUDĄ

NATO KONFERENCIJOJE

padengti

ofnaldng

Prie Heintzeno informacijos 
tenka pridėti, kad ir į Lietuvą 
jau buvo Įsileisti vakarų žurna
listai iš Maskvos, kaip tai buvo 
paskelbta pereitame Dorbinin- 
ko nr. pagal Vilniaus radiją. 
Tačiau atsargiai reikia stebėti, 

kas buvo tie užsienio žurna
listai.

• Augsburge. Vokietijoje, 
LB apylinkės #®Įdybgn išrink-

mir|įes,ii net dabar teleidžia 
perkelti jo palaikų ten, kur jis 
buvo prašęs, o socialistinė vy
riausybė dabar draudžia jį mi
nėti. y

Pirmą abejojimą sukelia 
Amerikos laikraštininko nebu
vimas tarp jų. Antra, latvių ra
dijas buvo suminėjęs, kad tie 
žurnalistai esą “demokratinės 
spaudos” atstovai Turint gal
voje, ką sovietai supranta de
mokratija, reikia galvoti, ar 
tik ten nebus buvę vakarų ko
munistinės spaudos atstovai. 
Tai rodo, kaip Sovietai nori ap
dumti akis su uždangos pakėli
mu. Bet iš kitos pusės rodo, 
kaip vakarų spaudos opinija 
verčia bolševikus tą uždangą 
kelti.

jos amba-
1915 gruo-

FORTHN BIO THINOS IN YOUR L.IFB - ■■ RBAOY 
WITH U. B. SAVINOS BONOS

mai išauginti bolševikus ir 
juos nukreipti prieš Rusiją 
ir tuo laimėti — nuėjo niekais. 
Tiesa, Rusiją jie suėdė. Bet 
jhįsuėdė ir pačią Vokietiją. 
Nešvarūs politikų keliai nukry
psta ilgainiui grieš guos pa
čius. Tai tik dar labiau pa
tvirtino antrasis pasaulinis ka
ras. M.

Muontam |U- 
rengti". (pas.

J?s mažai ką gali padaryti, nes 
jam trūksta fondų. P. gali ji 
paremti tik tada, jei dabartinis 
įsitempimas atslūgs”:

/‘-“P (arvus) girdėjo, kad Le- 
rdihas atvyksta Į Stockholmą.

Tai*
iaMšuėiii priųtNOi sovietam 
iš vNu NRe kvailu, su kuriais

Sovietai vis dėlto yra pasi
ryžę atidaryti ir kai. kuriuos 
Lietuvos miestus parinktų už
sieniečių grupėm.

Ką tokie dokumentai sakė? 
Iš jų kiekvienas gali daryti sa
vas išvadas... Kas f nori, gali 
aiškintis, kad Leninas buvo 
Vokietijos pinigais perkamas 
agentas. .

Kas nori kitaip, gali aiškin
tis. kaip politikoje vyrauja 
oportunizmas — pirkimas par
davimas už pinigus. Gali prisi
minti, kad Vokietija už tuos 
pinigus tikrai nusipirko paliau-

šneko sena vadizmo liekana. 
“Gėri” lietuviai buvo tautinin
kų sąjungos nariai. Tai išrink
tieji. Negerieji buvo visi kiti. 
Jiems ir teisės buvo mažesnės 
nei tautininkam, nes jie nebu
vo laikomi “gerais lietuviais”. 
Jie turėjo tik pritarti “gerųjų 
lietuvių” sumanymam. Ta pa
ti atsivežta dvasia dabar pa
diktavo Musteikiui skelbti 
“tautos priešais” tuos, kurie 
tyli apie tautininkų sąskrydi... 
Musteikiui ir Biežiui neprita- 
riat, taigi esat tautos prie
šai. Nepasakyta, bet logiška iš
vada: aš, Biežis ir dar tie, ku
rie sąskrydi organizuoja, tai 
esam tauta...

Tokiom vadizmo atrūgom 
tėškęs per spaudą laiško auto
rius vargiai bus pasitarnavęs 
ir pačiam sąskrydžiui.

Toks rūšiavimas lietuvių i 
“gerus” ir “negerus” yra žen
klas, kad to vyro lūpom pra-

kaimelių. Anksčiau juos saugo
jo miškas. Sovietai, bestatyda- 
mi tvirtoves, miško negailėjo. 
Vokiečių belaisviai ir priver
čiamojo darbo lagerių vergai 
kirto ištisus plotus. Sovietų 
valdžia apsižiūrėjo. Kirtimą 
sustabdė, bet buvo jau per vė-

Tokia spaudos ..žinia apie ki
tą vyrą, 'kuris išgelbėjo Pran
cūziją, bet kuriam socialistai 
negalėjo atleisti, kad jis ėjo į 
kompromisus su Hitleriu. Jis 
buvo prancūzu nuteistas mirti,

bes pritari- Kasaer 
sus. Tokis sidarytj iš’ 
Helplandui Vokretijos 

Štai jo pa

Naujienose^. k balandžio 27 J. 
Vlks. rašo apie Stasį Matulaitį, 
kuris mirė šiemet balandžio 
12 ir palaidotas Vilniuje. Jis 
buvo varpininkas, socialdemo
kratas, o nuo 1917 komunistas. 
Iš, nepriklausomos Lietuvos 
pabėgo į Minską ir dirbo ko
munistam. Neįtikęs jų linijai 
kelerius metus buvo laikomas 
koncentracijos lageryje. Kai 
dabar Vilniuje buvo, laidoja
mas, dalyvavo ir kalbas pasakė, 
kaip rašo Naujienos, “žymes
nieji lietuviškai kalbą komunis
tai”. Laikraštis iš to daro iš
vadą, kad Matulaičio vardas 
jau atstatytas.

Lietuvių socialistų laikraštis 
šį Lietuvos komunistą taip ver
tina: “Bendrai sumetus, mirė 
žymus mūtų tautos vyras. Nors 
jis ir dirbo Lietuvos nepriklau
somybės laikais komunistų gre
tose, bet laiko vėjai išblaškys 
prie jo prilipusias komunizmo 
dulkes, o pasiliks tai, kas ver
tingo nuveikta mūsų tautai”.

Taigi lietuviai . socialistai 
lietuvį, dirbusį komunistam 
iškelia į “žymius tautos vyrus”. 
Netektų stebėtis, jeigu tokiu 
būdu ir Paleckis su Gedvilu 
bei Sniečkum būtų iškelti į 
“tautos vyrus”, laukiant, kad 
laiko vėjai išblaškys prilipu
sias prie jų komunizmo dul
kes.

Kitas paveikslas ir jau ki
toks, be tokio “atlaidumo”...

Siauras žemės ruožas tarp 
Kranco ir Klaipėdos prieškari
niais laikais buvo poetų, daili 
ninku, vasarotojų karalystė. 
Motorų ūžesio ten nebuvo.Bu- 
vo leidžiama keliauti 'tik ark
liais. kad nedrumstų vasaro
tojų ir briedžių ramybės.

Padėtis dabar pasikeitusi.
Kaip informuoja grįžę iš ten. Pasakoja, kad buvusio Ne- 
jūros smėlis jau gresia užpilti gjpgos vaizdo jau nepasiseks

Tų metų pabaigoje Vokieti
ją kaip tik spaudė, ir Brock- 
dgrf - Rantzau pirmą kartą kal- 
jį# apie planą Vokietiją spau- 
džiantiem sąjungininkam išar-

Kopenhago-^Tai vienas mokėjimas — mi- 
grafo Broekdorf - Rantzau' lijonaš rublių. Kidc tokių mo- 

jtąportas, rašytas 1915 rugpiū- kėjimų ' buvo. išr dokumentų 
>tyje. Jame kalbama apie veik- nematyti.
lą kažkokio dr. A. Helphand. 

-kuris vadinamas ir kitu vardu
\'į~r Dr. Parvus. Jis buvęs -revo- 
^jgųcionierius. paskui nutraukęs 
^reikalus su bolševikais, virtęs 

biznierium, norėjusiu prasigy-
Cyenti Balkanuose iš karo. Mi
šiniais metais jis pasireiškė su 
aavo planais carui Rusijoje nu- 
yersti ir laimėjo didelio pasiti
kėjimo Vokietijos. atstovo Da
nijoje akyse. Pastarasis laikė jį 

^geriausiu specialistu Rusijos 
' jr&kalais. Esą jo ligtoliniai spė
jimai pasitvirtino labai tiksliai. 
Tas dr.
7 Helphand arba Parvus virto 
tarpininku tarp . Vokietijos ir 
bolševiku.

Savo raporte ambasadorius 
rašo:

“Dr. Parvus sukurta organi- 
zacija dabar turi 8 tarnauto
jas Kopenhagoje ir apie 10 ke
liaujančių po Rusiją. Jų veik
los uždavinys susirišti su įvai
riais asmenim Rusijoje, kadan
gi yra būtino reikalo, suderin
ėk įvairius judėjimus . _J)r. 
J^jrvus. aprūpino organizaciją 
tam tikra sumai .bėgamosiom

Kiek žemelėje žmonių
Skaičiuojama, kad dabar vi

same žemės rutuly yra apie du 
su puse milijardo gyventojų. 
O dar viduryje 18 amžiaus te
buvo tik vienas milijardas. 
1920 jau persirito per 2 mili
jardus. 1980 skaičius bus vėl 
padvigubėjęs, vadinas, 4 mili
jardai

Dabartiniu metu esą kasmet 
priauga 34 nauji milijonai, 
kasdien 90.000, kas valandą 
4000, kas sekundė daugiau 
kaip po vieną žmogų.

Tarptautinė sveikatos orga
nizacija apskaičiuoja, kad iš 
tų žemelės, gyventojų du treč 
daliai dabar yra nedamaitinti 
(S. W. Zeitung).

Paryžiuje Nato konferenci
joje vąlst. sekr. Dulles gegu
žės 4 pasiūlymas praplėsti 
Nato valstybių bendradarbia-' 
vimą su nesančiom Nate val
stybėm ūkinėje ir politinėje 
srityje rado pritarimo. Dulles 
pasiūlė toliau komisiją, kuri 
paruoštu gruodžio sesijai tokio 
bendradarbiavimo planą. Į ja 
išrinkti Kanados, Norvegijos, 
Italijos ministeriai.

Anglijos min. pirm. Edenas 
pasikalbėjimuose su Bulgahi- 
nu bei Chruščiovu kėlęs religi
nių bei politinių kalinių rytų 
Europoje klausimą. “Man- 
chester Guardian” paskelbė 
net, kad Edenas įteikęs sovie
tam kalinių sąrašą. Parlamen
te klausiamas, Edenas atsisa
kė duoti kokių nors paaiški
nimų tuo reikalu. Apgailesta
vo, kad klausimo kėlimas vie
šumon gali reikalui tik dau
giau pakenkti.

Prancūzijos maršalui Petai- 
hui, kuris išgelbėjo Prancūzi
ją nuo pralaimėjimo Vokietijai 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
kaip spauda pranešė, šiemet, 
taip pat balandyje, suėjo 100 
metų nuo gimimo dienos. Ta 
proga generolas Weygandas 
prie maršalo, gimtojo namo 
Cauchy miestelyje Pas-de-Ca- 
lais departamente prikalė len
telę su įrašu: “šiuose namuose 
1856-baiandžio 24 gimė Philip- 
pe Pėtaine? Prancūzijos mar
šalas ir Valstybės šefas”. Prie
šais namus susirinkę apie 200 
žmonių, daugiausia socialistai,' 
kurie protestavo prieš iškil
mes, apšaukdami Petainą “Vi- 
chy išdaviku”. Demonstrantai 
dainavo marselietę ir interna
cionalą. Turėjo įsikišti policija, 
kad sulaikytų nuo susirėmimų. 
Paryžiuje prie Triumfo Arkos 
turėjusią įvykti 'pagerbimo ma- rr 
nifestacija vyriausybė .uždrau- ^as *r nariai: M. Strielcovas ir 
dė • ~ • K- Valantinas.

Keres vvhat Savings Bonds 
can promise you for the futura:

A 100% inve»tm«t — fnlly
guarantccd by the United 
States Government.
A tnn — paying a n
average interest when 
held to matnrity (9 years and 
8 months). And 10 years 
inore if you so desire!
A Iiq»i4 invt*tmewl COHVCFtible 
into cask a n y tinie after i 
months.

Koks skirtingas socialistų 
pasielgimas- Ar tai pažymi 
skirtingumą tarp lietuvių ir 
prancūzų sėeialistų,- lietuviškų 
atlaidumą, o prancūzų neat
laidumą? Ar tai pažymi apskri
tai socialistų tlaiduma susi
dėjusiam su komunistais ir 
ir neatlaidumą susidėjusiam su 
Hitleriu? Ar taipažymi socialis
tų atlaidumą tam, kuris sakėsi 
turėjęs būti tik socialdemokra
tas, o pats nesižinąs, kaip pa
tekęs į komunistus, o neatlai
dumą tam. kuris buvo katali
kas? Šiaip ar taip tai dėmesio 
vertas dvejopas mastas.

AŠ esu garas lietuvis, 
bet jis tai ne

Dirvoje balandžio 26'paskel
btas toks “Atviras laiškas dr. 
S. Biežiui”, kuri pasirašęs A. 
Musteikis, Detroit. Laiške ba
ramas “Draugas” ir “kita spau
da”, kam neragina važiuoti į 
tautininkų organizuojamą są
skrydį Washingtone. ... šito 
vyro tarimas yra įdomus tuo, 
kad jb pasišauja būti teisėju 
ir teisia, kas “geras” ir kas 
“negeras lietuvis'’: Pats Mus
teikis sakosi esąs “geras lietu- 
vi## Tokie ir jo draugai, o 

'“Drauge” ir “kitoj spaudoj” 
susitelkę lietuviai tai jau nege
ri lietuviai. Jis ir jo draugai 
geri lietuviai”, nes jie remia 
Biežio ir tautininkų sąskrydį, 
o negeri lietuviai, kurie apie ji 
tyli.

, "Pergalė — ir už tai — mes 
dominuotume pasaulyje, iei 
Rusijoje galėtų būti sukelta 
revoliucija laiku ir koalicija 
būtų suskaldyta'’.

-Tam reikalui jis nori panau
doti minimą dr. Parvus, kuris 
turis panašiem dalykam 20 me
tų praktikos.

r Pb kelių savaičių Rantzau 
Jau pranešė, kad Parvus-Help- 

jland mano, jog
'l'J/jrovoBucijai Rusijo'a suorga- du trečdalius buvusių žvejų atstatyti*.

1 hat's the record of U. S. Sav
ings Bonds.

Borniinder war clouds in May, 
1941, Savings Bonds ha ve paid 
off in peace and prosperity for 
40 million Americans.

Howmuch are Series E and H 
Savings Bonds worth today?

“$40,000,000,000,” say the fig- 
ure expeit<..

Buttofind out the rcal value 
of Bond.’.ask a family how much 
their Irome purchased through 
Bonds means to them. Or the 
value of a Bond-financed college 
education to a young man. Sav- Make your dreams come true 
ings Bonds have valuos you can’t by investing ragularly in Bonds 
figure indollars and cents alone. ... on the Payroll Savings Plan 
Only in dreams come true. or at your bank.

(Atkelta iš 1 psl.) 
tis dėl švedų btznier.ų preten
ziją į Baltijos kraštuose atves
tu^ kapitalų, kisriųdydis 
siekia 600,000 dol. Tolus* susi
pratimo dėl Baltijos kraštų 

turto reikalas kilo po Švedijos 
mtoisterio pirm, apsilankymo 
Sovietuose (Baltijos respublikų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą 
Švedija yra pripažinusi).

IŠ ESTIJOS ŠUOLIS 
{SUOMIJĄ ...

Suomių vizitai yra dalis So
vietų pastangų — informuoja 
Heintzen —atnaujinti prieška
rinius ryšius tarp estų ir suo
mių. Sovietai pastatė galingą 
televizijos ir radijo stotį prie 
Tallino, tik už 40 mylių nuo 
Suomių įlankos. Suomių kalba 
iš ten transiuojama programa 
yra labai estiško tautiško po
būdžio. Ja norima sudaryti į- 
spūdį, kad nepaisant žinomų 
deportacijų, tautinis charakte
ris yra paliktas ir kultūrinis 
lygis aukštas. Tam ypačiai tin
kama medžiaga yra muzika. 
Tallino transliacijose duodama 
daug estų tautinių dainų, kilu
sių iš Estijos nepriklausomybės 
laikotarpio .(191B—- 1940), 
nors šitos dainos yra uždraus
tos pačioje Estijoje.

Tarp Estijos ir Suomijos 
pradedami mokslininkų ryšiai, 
ir delegacijos ims vieni kitus 
lankyti.

Tokios pat savo tikslam pro
pagandos siekiama paleidžiant 
iš koncentracijos lagerių dalį 
išvežtų baltų. Bet autorius vėl 
primena, kad jiem neleidžiama 
nei grįžti į savo kraštus nei iš
keliauti iš Rusijos.

KODĖL LIETUVA 
PASKIAUSIA ATIDAROMA
Lietuva — sako korespon

dentas — dar nebuvo lanko
ma iš vakarų. Tai skurdžiausias 
ir blogiausioje padėtyje kraš
tas iš visų trijų. Jis buvo 
bjauriai apnaikintas karo me
tu ir dar nepakankamai atsta
tytas, kad galima būtų priimti



Amerikos Lietuvių Taryba 
(Altas) tos liūdnos sukakties 
proga kreipiasi į visus lietuvius

—

W. WOSNAK

nos, kaip vaikus gundyti. Žiū
rėk, kad ji man i namus nė ko
jos nekeltų!

Aukas prašome siųsti Ameri
kos Lietuvių Tarybos centrui 
Chicagoje."

r 191? m. So 
iė Dotnuvoje

— Ką man duosi? — erzino 
jj Anelė.

— Va, imk! — ištiesė Floru-

sną Ftoruko tėvas 
kad Anelė žfbsi auk-pastebė;

sine grandinėle.
— 0 ji iš kur? — rūsčiai 

paklausė.
— Man Florukas davė.
— Parodyk! Už ką jis tau 

davė?
— Davė, jau seniai, — su- ką tėvas sakys motinai.

Galėsiu kryže- aš pats susitvarkysiu. Kur ji 
žadėjo laukti?

— Temstant prie smuklės 
arklidžių.

Betemstant mama Floruką 
pasiuntė gulti. Bet jis ilgai ne
užmigo belūkuriuodamas tė
vo. Išgirdęs, kad jis jau parė
jo, Florukas sulaikė kvapą ir 
įtempė ausis. Jam buvo įdomu.

motina, — gal ir vaikas nebe 
kaltės? Mažam netikėk! Gi ir 
Vitkuvienės...

Florukas susimąstė parimęs 
ant stalo.

— E, jau tu pardzimbinai! 
pasigirdo sesers Anelės balsas.

Florukas nebuvo nė pasie

ti tėvas. — Bet už ką davė?
— Nežinau.
— Kai pasitiesiu, tai žinosi! 

Gal mokykloje iš kokios mer
gaitės išviliojai? Atsiras dar

— Ji jau seniai pas mus ne
užeina. Tavęs privengia.

— Paimčiau jai pantį. Tegu 
nė nosies nekiša, užtenka jai 
ir smuklės. Ana, sako, iš galu- 
kaimio berno žiedą išviliojusi. 
To dar maža. Prikibo dar prie" 
mano vaiko, kad tas mirtą, 
kruopų... Velniai žino, ko 
dar įsinorės, ta piktnauda!

skubėjo teisin- 
Florukas mantis Anelė.

davė, kad nesakyčiau...
— Ko nesakytum?
— Tegu jis pats pasako.
Tėvo akys nusikreipė į 

Floruką. Jis lindėjo susigūžęs 
kampe lyg muštas šunelis.

— Aš, aš... mane... Kun- 
da, — prapliupo jis verkti ne- 
gaieaamas zoaziii ištarti.

— Nežliumbk, o sakyk, jei

smūklę sukinėjasi, bet gero 
vardo nenori prarasti. Bus 
vestuvės, bus ir krikštynos, 
Viščiukus jau augina. Prisirei
kė ir kruopų.

Florukas toliau jau ne visa 
suprato, kas ruošėsi vestuvėm, 
o kas krikštynom. Jam buvo ir

buvo tai pasakęs? Negali būti? 
Bet ir Kundos jau nebuvo. 
“Gal ji kur prasmego kiaurai 
į žemę, ta pajodžarga?”. Ne, ji 
jau sukinėjosi smuklėje.

Florukas sunkiais žingsniais bėjęs, kaip ji įėjo pirkion.
— Manai, kad nežinau, kur 

tu išnešei mirtą...
Florukas pašoko kaip įdur

tas. Jam norėjosi griebti nuo* 
lango gėlę su vazonėliu ir pa
leisti jai į galvą. Susivaldė 
Kone verkdamas pradėjo se
sers prašyti, kad niekam nera

mybės. Stipriausios ligi šiol 
lietuvybės tvirtovės — parapi
jos ir bažnyčios — ima trupė-

— Jūs palietėte silpniausią 
musę brolių išeivių puse. Taip, 
lietuvybei tenai graso didžiau
si pavojai. Žymi Įaunųių da
lis Griuvių kalbos nebemoka. 
Kiti per menkai moka, kad

|os žmones — vyrus, moteris 
ir veikus — į Sovietų Sąjungos 
gilumą. Per kelias dienas birže
lio mėnesį gyvuliniais trauki-

9 d®r, kad pratimu plūdo kunigus, tikėji- 
nų, gat Bažnyčią,pripasafa- 

t Lietuvos rjo nebūtų dalykų; pagaliau šu- 
^aami į stojo _ ties Dievo Motina... 

ne- studentės neturėjo kur dėtis, 
net Tik ramus lietuvių studentų 

katalikų būdas galėjo tai pakelti. Ki
tam kuriam krašte būtų pasi- 

det—^re- baigę nemaloniu triukšmų. 
Bet irDotnuvoje neviskas ty 
torius praėjo. Lietuviai studen
tai rėagavo savotiškai.

Geras jų būrys nuėjo pas
' '-leesM C ■->*-£—***" ' mnie ■ • it

t«—|«n* fHII K*u KM|HyvlQ|w

jie nori pastatyti Marijos sta
tulą atsiprašydami, kad Įų mo
kyklos sienose Dievo Motina 
buvo baisiai įžeista.

jų niekam neatpasafam — rei
kėjo tai išgyventi ,kad supras
tina, kaip žmogus gali žemai 
kristi; žmogus. kuris iš Rusi
jos stepių buvo atėjęs lietuvių

— Motin, tu man nesakyk! 
Vaikai kartais padaro kvailystę, 
patys to nejausdami, bet tokių 
šunybių, kaip Kunda. jie nega- O 
Ii prasimanyti. Ji man pati po- gg| 
sakė, kad mirtos jai reikėjo y 
vestuvėms, ir labai greitai...

— Tai kas atsitiko?

ti, nuolat plaunamos amer'ka 
nizacijos bangų. Natūralieji 
lietuvybės sargai — kunigai 
ir sesers mokytojos — ima 
dvasioje silpti. Artinasi lemia
moji valanda, kada lietuvybės 

(Nukelta į 4 psl.)

kumbrino narna Galvoje jo 
maišėsi Jam buvo tik tiek aiš
ku, kad kažkokia pikta ranka 
jo siekia už tai kad neatsilai
kė pagundai Vitkuvienės dar
že. Bet mama už tai jį buvo 
jau nubaudusi o jis pažadė
jęs... Negi dabar turėtų vėl 
nusikalsti? Vogti iš pačios 
mamos? Jam net šurpuliai nu
ėjo per kūną. Rodėsi, kažkas 
jį smaugia ir jis negali išsiva
duoti. Menku dar savo prote- kas jai laikrodžio grandinėlę, nenori pirties, kokfoą dar ne
ito negalėjo surasti išeities iš kurią buvo gavęs mokykloje matei, — pagrasė tėvas.
tų narplių. už gerą elgimąsi ir mokymąsi. Tėvui buvo papasakota, kas

Pirkion įėjo didžiai nuliu- Grandinėlė buvo plona ir nutiko su mirta, ir ko dar Kun-
dęs, prislėgtas. Jo žvilgsnis už* paauksuota. Anelei ji patiko. da jo prašė.
kliuvo už langų, kuriuos jis — Tiks, tikrai tiks, — Ane- — Na, gerai, apsiramink,—
buvo taip rūpestingai šveitęs, lė pribėgo prie veidrodžio ir atsileido tėvas. — Su Kunda 
kad įeitų daugiau saulės. Pa- prisimatavo. — r * ‘ * 
langėse augo į konservų dėže- H ant kaklo pasikabinti, 
les susodintos gėlės. Florukui 
tai neteikė džiaugsmo. Jis pir
mą kartą pajuto kažkokį 
šleikštumą.

“Tai vis dėl jų?” — pagal
vojo. — “Kad nebūtų nė pra
dėjęs”...

Norėjo visas suimti ir sumes
ti į šiukšlyną.

“Ne, mama tada klaustų, murinėjo Anelė nenorėdama

dos gėlę nudžiovęs. Žinia ne
truks pasiekti' namus. Floru
kas bailiai apsidairė it jau taik
stėsi iš tos vietos mauti, kai 
Kunda vėl užšnekina

—■ Kaip tavo mama ar tėtis 
nepastebėjo, kad tu svetimą 
gėlę parsinešei ir pastatei 
lange? Jei nuėjus papasako
čiau, tikrai gautum į kailį.

Florukas pažiūrėjo baugio
mis akimis. Jis nerado žodžio 
tai mergšei apibudinti. Raga
nos turėtų būti geresnės už ją. 
Florukas nuleidęs akis nežino
jo ką daryti.

— Gaila man tavęs, Floruk, 
— blazgtoo liežuviu Kunda.— 
Toks matos vaikas ir tokias il
gas rankas turi. Tėvam ne ko
kia garbė. Nors jie ant manęs 
ir rūstauja, bet jų širdies ne
noriu užgauti. Jei man dar ką 
duotum, tylėčiau kaip žemė.

— Ką? — išpūtė akis Flo
rukas.

- t - - Vi - - - - A
ijSIm ¥ trini ko*

kią saują kruopų viščiukam. 
Mama tavo tikrai daug jų tu
ri — nė nepastebės. Bet, žiū
rėk, kad niekas nematytų.

— Gerai, — numykė Floru
kas.

—- AŠ lauksiu vakare čia 
pat. Jei neatneši...

Kandai nuėjus, Florukas iš 
vietai dar negreit pasijudino. 
Jam ausyse sicansil^ėj^t jo klo
ties žodis "gerai”. Nejaugi jis

4.
Savo nekaltose mintyse susira
do tik vieną paguodą: tikėjo, 
kad Kunda neprisipažins prie 
svetimos mirtos. “Pamatysi, 
kad ji ne tavo” '— guodėsi jisai 
prie pat savo namų.

Florukas įbėgo į savo pir
kią, paėmė nuo palangės mir
tą, kurią buvo rūpestingai au
ginęs nuo pat pavasario, ir iš
kūrė atgal prie smūklės. Bėg
damas dairėsi, kad ko nesu
tiktų ir jo nepaklaustų, kur 
jis taip skubinasi. “Tie suau
gusieji visada labai smalsūs, 
nepraleis tavęs nekamantinė- 
ję, kur bėgi ir kam gi taip 
greitai bėgi?” — skundėsi sa 
vo širdyje. Ji plakė kaip tėčio 
sieninis laikrodis. Florukas bė- 
go, Kanda laukė.
— Na, žiūrėk, — pakišo jai 

su vazonėliu, — argi tai 
tavo?

Kanda paėmė iš berniuko 
mirtą ir apžiūrinėjo iš visų 
pusių tartum kur matytą dai

ktą.
— Tavo lange nedaug ji 

paaugo, — pasakė.
Floruką apėmė toks širšinas, 

kad jis būtų galėjęs ją kruvi
nai sukandžioti. Bet jis susi
valdė, o Kunda toliau suokė:

—■ Ir vazonėlis tas pats. Nė 
nepersodinai?

— Ummm...
— Ar pamiršai jau kalbėti?
— Su tavim nekalbu, — at

rėžė Florukas.
— žinoma, gėda akis pakel

ti. Pyksti? Ne aš čia kalta. 
Nebijok, niekam svetimam ne
sakysiu. Gerai, kad atnešei ir 
man nereikėjo eiti pas mamą. 
Labai laiko neturiu...

Bet Kunda laiko turėjo ir 
nesiskubino niekur eiti. Ji vis 
dar vartaliojo gėlę iŠ visų pu
sių, lyg turėdama dar kažką 
pasakyti. O Florukui degė pa
dai bėgti, kad kas neišeitų ir 
nepamatytų. Nereikės nieko 
nė pasakoti: tuojau supras, kad 
tas “vagišius” jau Ims ir Kun

ka! ėmė vykdyti masines žmo
nių deportacijas dar didesniu 
mąslu. Jie stengėsi sunaikinti 
lietuvių tautą. Sovietų žvalgy
bininkai gaudė neištikimus jiem 
žmones ir specialūs istrebitelių 
būriai žudė Lietuvos jaunimą,

' į šv. Jurgio parapiją Detroi
te.

Čia aptvarkė parapijas rei
kalus, ėmėsi statyti mūrinę 
mokyklą (1921); ji galutinai 
buvo atbaigta tik 1930 m. Po 
trijų metų išvyko pagilinti 
stucįjjų į katalikų universitetą 
Washingtone. Studijavo ekono 
miją, socialogiją ir pedagogi
ką. Už disertaciją apie lietuvių 
kooperatyvinį judėjimą Ameri
koje gavo filosofijos daktaro 
laipsnį (1924). Kooperatinis 
judėjimas buvo taip pat jo 
svajonė nuo seminarijos lai

tų grupė (tuomet dar ir L 
Pruseika)' Tautininkai buvo 
apstatyti ir nuvilti. Visa eilė 
siūlytų rezoliucijų nepraėjo. 
Albinas Rimka, gyvenęs tada 
Bostone, pastebėjo:

"Autonomijos reriliueija pa
mynus, seimas suniekino ir 
Vilniaus seimo nutarimus ir 
gausiai bei vienbalsiai pakar
totus Amerikos lietuvių drau
gijų pareiškimus".

Stebėtis tuo nereikėjo. Pra
slinkus ketveriems metams, 
“Naujienos” dar rašė: “Lietu
vos nepriklausomybės ©balsis 
netikęs daugeliu atžvilgių. Tie 
žmonės, kurie už Lietuvos ne- 
prikausomybę stoja, turės ne
užilgo savo obalsį mesti” (1918 
VU 1). Tuo taip pat nereikėjo 
stebėtis: karas dar nebuvo vi
sai pasibaigęs, Rusijoje buvo 
prasidėjusi revoliucija. Kas 
Lietuvą galėjo ištikti? Geriau
siu atveju autonomija demo
kratinėje Rusijoje. Tai buvo

Ir vėl pinigas! — nebe vie
nas pasakys. Iš tikrųjų, pinigas, 
toks pat, kuris milijonais nuei
na bolševikam už siuntinių 
muitus. Kas tada lieka daryti? 
Mokėti pinigą ir laisvinimo dar 
bui, kad žmonės būtų išvaduoti 
iš pamėklės nasrų. Viena aima
na, kad trėmimai yra baisūs, 
nieko nepasieksi.

Ckio
' Akademija Dot

nuvoje. Čia B-
į gus metas pro

fesoriavo kan.
! F. KemėSis.

joje šamo programai nustaty
ti. Pradžioje, rodėsi, viskas 
ėjo sklandžiai. Paskui iškilo 
klausimas, kur seimą šaukti: 
Chicagoje ar New Yorke? So
cialistai ir tautininkai pasisakė 
už New Yorką, katalikai — už 
Chicagą. Katalikų argumentai 
buvo du: Chicagoje susirinks 
daugiau lietuvių ir čia tuo me
tu šaukiamas Katalikų Federa
cijos suvažiavimas; kai kuriem 
kunigam, kurie norės seime 
dalyvauti, susitaupys kelionė. 
Bet tai nebuvo priimtina socia
listinėm ir liberalinėm grupėm. 
Jos jautėsi New Yorke būsian
čios stipresnės. Kun. F. Kemė
šis, visada tiesiai kalbėjęs ir 
rašęs, tiesiai parašė ir šį kar
to:

“Ar galima kaltinti kunigus, 
.nutarusius prisidėti prie Chi- 
cagos seimo, o nd prie New 
Yorko? Į Chicagą kvietė Kata
likų Federacija, kvietė Chica-

Lietuvoje jis buvo pakvies
tas profesoriauti į

Žemės Ūkio Akademiją Dot
nuvoje.

Čia dėstė ekonominius mok
slus ir anglų kalbą, taip pat 
buvo studentų kapelionu nuo 
1924 m. Pamaldas laikė šv. 
Povilo koplyčioje. Tą ramų

“ žemė s

Naujas.karas taip lėmė, kad 
J. šliupas pats turėjo bėgti nuo 
žmonių bedievių — bolševikų 
ir mirė už sienų savo tėvynės 
(1944), kuria įjs karštai mylė
jo, tačiau.... be Dievo ib Mą?. 
rijos. Marijos žemėje jam ir 
neteko numirti.

Lietuvoje kun. F. Kemėšis 
taip pat judriai dalyvavo Lie
tuvos visuomeniniame gyveni
me, stengėsi tarpininkauti tarp 
tautininkų ir katalikų, daug 
rašė į laikraščius, ypač į 
“Naują Romuvą”. Labai sielo
josi Vilniaus netekimu, buvo 
veiklus Vilniui Vaduoti Sąjun 
gos narys. Rūpėjo jam ir to
liau

Amerikos lietuvių gyveni
mas ir veikla.

Bet jis buvo pesimistas dėl 
Amerikos lietuvių ateities. 
1936 metais Amerika aplankęs, 
“Mūsų Vilniaus” la kraščhri 
(N18) davė pasikalbėjimą, ku
rį užbaigė tokiais žodžiais:

Iminkai".
Jo nusistatymo teisingumą 

parodė seimas Chicagoje (19 
14). Apie jį prof. K. Pakštas 
taip yra parašęs (1943):

“Seimas, labai rimtai pra
vestas, paskelbė rezoliuciją, 
reikalaujančiu Lietuvai labai 
plačių laisvių, ir kovai dėl tų 
laisvių įsteigė Tautos Fondą. 
Seimo ūpas buvo veiklus ir pa
kilus. Suvažiavo daug " kunigų 
ir profesionalų, gausu buvo 
entuziastiško jaonimo. Visi gy
vai interesavosi Liėtovos rei
kalais, daugelis kalbėjo, ' reiš- - 
kė viltį susilaukti laisvos Lie
tuvos”.

Čia reikia dar pridėti, kad 
Chicagoje Įsteigtas Tautos 
Fondas

Lietuves reikalam sutelkė 
arti 600.000 dolerių,

gi New Yorko seime sudary
tas Autonomijos — Neprigul- 
mybės Fondas užbaigė savo

šinosi okupantams. Žmonių 
privatus turtas ir namai buvo 
konfiskuoti. Žemės ūkis šukoL 
chozintas.

Laisvajame pasauly gyveną 
lietuviai kasmet rengia tų Lie
tuvos nelaimių minėjimus, pro
testuodami prieš neteisėtą mū
sų tėvynės pagrobimą ir prieš 
žiaurią bolševikų genocido — 
tautos žudymo — politiką.

Taigi ir dabar, besiartinant 
birželio mėnesiui ,mes turėsi
me pareikšti pasauliui, kad 
Lietuva tebėra pavergta ir bol- i 
ševikinio okupanto teriojama. 
Ruoškimės tuos baisiuosius bir
želio įvykius paminėti viešais 

tranimus išgyventi, kad drėbė- susirinkimais, paskaitomis ir 
tum ir po penfcidtikos metų- Tai kitais tinkamais būdais. Minė
jau nebe naktinė baimė, kad ir jimų proga nusistatykime tęsti j 
tave kaip gyvulį išveš skerdyk- kovą už Lietuvos išlaisvinimą 
ton. bet į širĄ giliai įsėdusi gė- ir paremkime šį reikalą gau 
la: negi žmogus žmogui gali siomis aukomis.

; vą tityo, kad bolševikai galėtų 
imtis , tokių baisių priemonių. 
Bet - atrodė keista, kad apie 
žmogėdras buvo geriau galvoja
ma. Baisūs trėmimai pačioje 
Rusijoje buvo vykdomi jau ke- kuris su ginklu rankose prie- 
Itolika metu, o Rusija buvo čia 
pat — beveik ranka pasiekia
ma. Kaip to nežinota ir ko nors 
geresnio laukta? Ar tai nerodė, 

; kad pačioje nepriklausomoje 
Lietuvoje per mažai buvo nu
plėšiama bolševizmo kaukė?. 
Vioias kitas dar linkčiojo tai 
pabaisai, kaip dabar vakarinėje 
ĖunųMije. Toks jau yra žmo
gus: kol žudikas jo už gerklės 
negriebia, jis linkęs manyti, kad 
jį aplenks. Kada smaugiamas 
kitas, artimas ir brolis, nekiek 
vienam parūpsta nelaimingąjį 
gelbėti ir suprasti jo mirties 
šiurpą.

Taip, reikia bolševikinius
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KIAULĖS NEI KARVĖS PAGAL ĮSAKYMU NEAUGA

DaiL J. Pautieniaus paroda NewYorke

Kan. F. Kemėšis

SKAUTŲ VADOVŲ 
SĄSKRYDIS

Čia ir mes baigiame melsda
mi Viešpatį jam amžinos ra
mybės. S.

ATSIŲSTA PAMHttTI
Vysk. Vincentas Brizgys — 

Marija danguje ir femi|>. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje. Aplankas dail 
Jono Pilipausko. 142 psl., kai
na 1.50 dol Knyga pritaikyto

Tai yra didelė garbė,-nes to
kiose tarptautinėse parodose 
labai daug varžovų, net iš visų 
pasaulio dalių.

Pažįstąs Lietuvos pašto žen
klus ir jų istoriją, žiūrovas, pe
rėjęs didžiules kolizeumo 2 
aukštų sales, galėjo pamatyti 
nemažai Lietuvos istorijos tarp 
išmėtytų virš 2300 rėmų. Len
kijos pašto ženklų rinkinys, 
telpąs 12 rėmų, neapsėjo be 
Lietuvos paspirties. Rusijos 
caro leidimas 1857 metais pa
sigaminti savo pašto ženklą 
(Lenkijos p. ž. Nr. 1) šiame 
rinkiny buvo labai gausus su 
šių Lietuvos vietovardžių nu- 
meruotom paštų antspaudom: 
Kalwarya, Maryampol, Wilko- 
wiszki, Szaki, Suwalki, Sejny, 
Augustow, Kibarty, Janow ir

Toj byloje buvo kuriuo buvo baigta antroji mąją beatifikacijos įžanginę 
apktoinėti 7 žiudinmkai. įžanginė . haatifikaęijąs byla, bylą, tars darbo dar pasilieka 

Pati svarbioji įžanginė byla tavo Romos generalvikaro kar- nemažai padaryti. Prie gen. 
apie Dievo Tarno šventumo dmoĮp tOemenso 'llicara pava- postolatonaus nuolat dirba du 
garsą paėmė teismui pustrečių duotojas arkivyskupas Aloyzas kalbų žinovą ir kiti pagelbG 

ninkat Sūtofatott sudaro Dievo 
Marcelis Magbocchetti, Mykot Tarno arkiv. Jurgio raštų tar- 
las Foderici, Maarianus Strijny, pe apie 5000 smulkiai surašytų 
tikėjimo "gynėjas Augustinas lapelių įvairiomis kalbomis, į- 
Grego, du notarai: Pijus Do vairiais reikalais ir klausimais; 
minicis ir Silvijus Sacchetti^ kai kurie lapeliąj yra sunkiai 
Be to gen. postulatorius kun. įskaitomi. Juos reikia išaiškin- 
K. Rėklaitis, MIC, vyskupas ti, perrašyti, sugrupuoti, pa-.

metų darbo. Ji buvo pradėta Tragtia, teisėjai: monsignoraę 
į 41853 m. spalio 31d. ir pasibai- ” - ~ ...

gė viešuoju teismą posėdžiu 
t 1958 m. balandžio 18 d. Romo

je ir dar penkiose vyskupijose
- buvo sudarytos atskiros pagel- 

binės bylos, viso apklausinėta 
buvo 22 liudininkai, kurių kai 
kurie užėmė teismui 15 posė
džių; kiti mažiau.

1956 m. baL 18 d. gen. pos- 
tulatorius gavo iš Romos vika- 
rijato teismo antrosios bylos 
dokumentus ir tą pat baL 18 d. 
pristatė juos šv. Apeigų Kon- 

"" gregacįjai. Kartu padavė pra
šymą. kad šv. Apeigų Kongre
gacija leistų atidaryti užant
spauduotus beatifikacijos by
los dokumentus, padaryti rei-

- kalingus iš svetimų kalbų ver- 
’ timus ir. padaryti vadinamą

viešąją nuorašą.
Balandžio 23 ir 24 d. kun.

* K. Rėklaitis, MIC, kalbėjo per 
Vatikano radio į Lietuvą, pra- 

; nešdamas šią nepaprastai ver- 
, „ tingą ir linksmą žinią.

Balandžio 26 d. kun. K. Rėk
laitis gavo iš šv. Apeigų Kon
gregacijos dekretą, kuriuomi 
yra leidžiama nuimti nuo beati-

arklius pasijodinėti, turi auto
mobilius, rengia išgėrimus ir 
spiauja į partijos liniją. Jie ei
na, žinoma, į mokyklas, bet 
mokslas jiem taip pat mažai 
rūpi. Kaganovičiaus sūnus ir 
jaunesnysis Mikojano brolis 
jau pagarsėję, kad niekad be
veik nepasirodo universitete, 
nors jame įsirašę. Aukštųjų 
pareigūnų vaikai beveik nie 
kad nepravirsta egzaminuose. 
Kai dabar prasidėjo važinėji
mas po užsienius, juos imasi Į 
delegacijas. Tik kad jie domisi 
kuo kitu. Sako, ir Mikojano sū
nus labiau domėjosi naktiniais 
Londono klubais negu dirbtu
vių lankymu. Dėl to ir turėjęs 
iškristi iš delegacijos (Die 
Weltwoche).

(Atkelta iš 3 psl.) 
kausimas galutinai pakryps į 
v'raną ar kitą pusę — į gyvy
bės ar mirties kelią. Viena tė
ra aišku, kad vien savo jėgo
mis mūšy išeivija nebepajėgs 
savo lietuvybės išlaikyti. Ten 
gyvai reikalinga didžiulė mora
linė ir materialinė visos tautos 
bei valstybės parama. Tik vi 
sai mūšy tautai sukrutus gel
bėti mūšy išeivijos tautinę gy
vybę — toji gyvybė galės bū
ti išgelbėta... Daug vilčiy 
išeivijos patriotai doda j kuria
mą Pasaulio Lietuvy Sąjungą. 
Atrodo, tik ii viena tegalės 
naują gyvybę sužadinti".

“M. V.” redakcija prideda 
pastabą: jei visos tautos ir val
stybės bus nuoširdžiai remia
ma.

Tai buvo jau 1936 metai. Li
gi tol Amerikos lietuviam, tai 
"dosniai Nepriklausomos Lie
tuvos rankai" (A. Smetonos 
žodžiai), Lietuvos valstybė dar 
nieko nebuvo dariusi atlygini 
muk Ir laiko jau nebeliko duo
ti Naujoje savo nelaimėje ji 
davė naujus bėglius. Ar jie 
Lietuvos skolą apmoka? Tegu 
jie patys ir atsako. Bent pasi
darbuotų tiek, kiek kun. F. 
Kemėšis dirbo. Turto nesusi
krovė, o savo darbštų gyveni
mą, skirtą tautos gerui ir Die
vo garbei užbaigė kankinio 
mirtimi Sibire.

■„.-j- vantaįfa~irAdbnmentn perraši- 
? visų prašą 

i tedaro rū- daug nm| už beatifikaciją ir 
Įgauti ’ jg.. . aęfeų.

adresas: 
ir gantigana RmrČ- Rėklaitis, MIC 
kuo apmokėti Vįą Corsica 1. Roma - ttąly- 
įlįžiiun, ku- Gen. postolatoriaus atstovas 
nstr 190 egz. Amerikai ir Kanadai: 
MĮ i tikėjimo Rev. C. A. Matulaitis, MIC

• aiw*jo-K Mapanffills Seminary, 
; apšnekėti ad- Clareųdon Mills, Dlįtafc-

Lietuviai nebepirmauja krep- 
šinyje, ir “Tiesa” dėl to kelia 
triukšmą, reikalaudama lietu
vius pasiruošti Maskvos spar- 
takijadai šią vasarą.1 Nieko ne
pašomi nei kitos sporto rū
šys, o tai dėlto, kad masės 
jaunimo nebesidomi sportu.

Apdovanoti 1905—-1907 mė
ty ženklais buvo 16 asmenų, 
kurių tarpe 7 Lietuvoje seniau 
gyvenę: E. Buivydaitė - Kun- 
gienė, P. Dovydaitis, A. Kra- 
savinas, A. Kvedaras^ J. Petke
vičius, V. Petrylienė', J. Kon
dratavičius. Kairieji viliojami 
jau ir Lietuvoje, ne tik užsie
nyje.

išlukštenti. Tik vėliau po ilges
nio darbo jis surado intymesni 
priėjimą prie spalvos, surado 
savitesnį pasisakymo būdą.

Parodoje buvo išstatyta ir 
peisažų ir portretų. Peisąžai 
vieni Lietuvos prisiminimai, ki
ti jau šio krašto gabalėliai. Iš 
jų ir matyti, kaip dailininkas 
atsipalaiduoja senųjų impresio
nistų įtakos, išsilaisvina iš su
kaustyto piešinio, spalva Įgau
na savo laisvumą ir žėrėjimą, 
balansą ir sujungimą. Šitą pa
žanga ypačiai matyti jo pasku
tiniuose gamtovaizdžiuose. Ši
tos laisvės ir kūrybinio polėkio 
kaip tik pasigendama portre
tuose.

Šiam veržliam dailininkui 
reikia linkėti dar gilesnio 
spalvininio įsigilinimo, pajau
timo, netikėti nei “špaktefiu”, 
nei kokia kita technikine prie
mone, nes jie dar nepadaryt 
kūrybos, jei neturėsi savo vi
duje ko pasakyti spalvomis.

- Tarptautinėje ■ pašto ženklų 
parodoje, kuri užsidarė gegu
ži 6 d. sefenafaį ir tęsėsi 
iš viso 9 dienas naujame koli- 
zeumo pastatė plačiai filateli
joje žinomas .

dr. Ji A. Bučnys buvo apdova
notas aukso medaliu už io iš
statytus Lietuvos oro pašto 
ženklus.

uniformuotas paštininkas su 
laiškų krepšiu. Viršuj buvo už
rašyta rusiškai “Prizviet iz” 
(Linkėjimai iš), o apačioj ant 
reljefinio odinio krepšio dide
lėm sidabrinėm raidėm “VIL
NA” (Vilniaus). Ant šios atvi
rutės buvo parašas Fr. J. Mar- 
shall ir data 1912 m. sausio 30 
d. šis garsus tų dienų ameri
kietis šachmatininkas prieš 
pirmą karą keliavo po pasaulį 
ir tuo meto žaidė su Rusijos 
garsiais čempijonais. K.

nenuostabu, kad visoje jo ank- 
stybesnioje kūryboje jaučiama 
prancūzų impresionistų stipri 
įtaka.

Nemažo populiarumo žurna
listai jam sudarė, aprašydami, 
kad jis dirba “špakteliu”, t y. 
—peiliu deda dažus ant drobės. 
Tačiau ši technikinė priemonė 
dar nesudaro savitumo. Daug 
kas piešė “špakteliu”, tapė 
pirštais. Menę visai nesvarbu, 
kuo nutapytas paveiksiąs, bet 
svarbu -— kaip. O tas kaip sun
kiausiai ir sekėsi dailininkui

Bulganinas ir Chruščiovas 
nepasiėmė su savim į Angliją 
vieno keleivio, kuriam jau ir 
anglų viza buvo duota — Ste 
pono Mikojano, min. pirmi
ninko pavaduotojo, sūnaus. 
Jis yra lakūnas ir priklauso 
prie tos “auksinės jaunuome
nės”, kurią sudaro Sovietų 
aukštųjų partijos ir valstybės 
pareigūnų vaikai.

Jie gyvena ir elgiasi pana
šiai, kaip vakaruose milijonie
rių vaikai. Mikojano, Kagano
vičiaus, Žukovo, Malenkovo

Įdomiausias buvo vokas be 
ženklų (tais laikais nebuvo paš
to ženklų) su maža antspaudė- 
le KOWNO ir siųstas Karaliau
čiun 1795 metais. Kitas pana
šus sulankstytas laiškas buvo 
siustas iš WILN0 1800 metais!

Rusijos imperijos rinkinys 
turėjo pašto ženklų su aiškiom 
antspaudom mums taip pažįsta
mų vietų: Bielostok, Taurogen, 
Vilno, Kovno, šavli, Polangen.

Prancūzijos žymus rinkėjas 
grafas de Dampierre buvo iš
statęs 5 rėmus ir 3 albumus 
viso pasaulio oro pašto ženk
lų. Du lapai turėjo Lietuvos 
oro pašto Dariaus Girėno skri
dimo suvenyrinius ženklus, 
kurie buvo išleisti čia New 
Yorke.

Vienas oro pašto rinkinys 
pavaizdavo nukritusių lėktuvų 
išgelbėtą paštą, čia buvo iš
statytas mūsų tragiškai žuvu
sių lakūnų Dariaus ir Girėno 
vienas iš išgelbėtų vokų. Prie 
voko buvo iškirpta iš žurnalo 
iliustracija sudužusio lėktuvo 
Soldine, Vokietijoje.

Dar kitame rinkiny buvo F.- 
Vaitkaus pora vežtų vokų Li- 
tuanica n su įdomiu, bet klai
dinančiu aprašymu: “1935 m. 
rūgs. 24 d. lenkų lakūnas (!) 
F. Vaitkus su lėktuvu Lituani- 
ca D bandė nuskristi į Lietu-

Kardinolo Spelmano garsus 
rinkinys, vaizduojąs religiją 
pašto ženkluose, turėjo Vati
kano išleistus ženklus su Auš
ros Vartų Marijos paveikslais. 
Likusi didžiulė dalis rinkinio 
su kitais Lietuvos pašto ženk
lais dėl vietos stokos negalėjo 
būti išstatyti.

Kitas panašus rinkinys, vaiz
duojąs šachmatus pašto ženk
luose, turėjo įdomią spalvotą 
atvirutę: cąristinės Rusijos

Šumauskas ^įkėjosi daugiau, ' Iš Lietuvos 
kaip matyti iš jo kalbas kom. Rašo LINUS
partijos centro komiteto pilna
ty. Girdi, per 1956 metus mė
sos gamyba turinti padidėti 
22%, kiaulienos — du kartus, 
pieno — gamyba pusantro. 
Partija liepė šiais metais lietu
viam nupenėti 260.000 kiaulių, 
bet nupenėta per 5 mėn. vos — 
55.000. Šiuo metu visoj Lietu
voj penimos 20.000 kiaulių. 
(Rusiškųjų atėjūnų čia nėra į- 
skaityta).

Šumauskas prisipažino, kad 
kovo pabaigoje eilėje kolūkių 
jau nebuvo pašaro, tačiau jis 
manė, kad padėtį bus. galima 
išgelbėti silosu.

Kolūkiuose vykstanti milži
niška korupcija — kolūkių va
dovai skelbia vadinamą “išbf(P 
kavimo” akciją ir pieningiau
sias karves parduoda paskiriem 
kolūkiečiam.. Jis radęs, kad 
daugelyje kolūkių net penkme- 
tės karvės buvo tuo būdu do
kumentuotos kaip “netinka
mos” ir perduotos paskiram 
naudojimui, šumauskas reika
lavo, kad kolūkiai siekdami |- 
vykdyti 500.000 galvijų padi
dinimo planą, “supirkinėtų 
karves ir veršingas telyčias iš 
kolūkiečių, darbininkų ir tar
nautojų”.

Šumauskas nustebo, kai jam 
buvo pasakyta, jog kukurūzai

vaikai gyvena dvaruose su išeikvojo lietuviškas dir-
gausiais tarnais. Jie turi sau vas’ reikia dešimt

kartų daugiau, nei buvo tiekia
ma anksčiau. Už vis būdingiau
sia, kad sesijoje nekalbėjo nė 
vienas rusas “lyderis” — ne- 
lietuviškiausias pavardes tetu
rėjo Babianskis, Ziman ir Le
vickį. Pastarasis skundėsi, kad 
sovietinė Lietuva atsilieka nuo 
visų tarybinių respublikų savo 
gyvulininkyste, net nuo Latvi
jos ir Estijos. Jei Lietuvoj pri
melžta vidutiniškai 224 kg nuo 
karvės, tai Latvijoj — 342 kg, 
o Estijoj 408 kg.

“Tiesos” redaktorius Ziman 
matė, kad socialistinis lenkty
niavimas Lietuvoje vykdomas 
tik dėl akių. Jis prikišo sovie
tinei spaudai, kad ji per ma
žai kritikuoja “sabotažninkus”. 
Baigdamas visas kalbas Snieč-

Balandžio 28-29 d. Water- 
buryje įvyko LSB I-jo rajo
no skautų vadovų sąskrydis. 
Jame iš įvairių rytinio pa
kraščio vietovių buvo suva
žiavę 44 vadovai. Iš Toronto 
buvo atskridęs LSB vyriau
sias skautininkas St. Kairys. 
Sąskrydyje buvo aptarta visa 
eilė skautiškų reikalų bei iš
klausyti vietovių pranešimai. 
Be to, buvo išklausyti prane
šimai: A. Saulaičio — Tauti
nis ugdymas skautų vienetuo
se, Patyrimo laipsnių progra
mos, V. Pileikos — Skautų 
uniformos, R. dilbajorio Vado
vų lavinimas. St. Kairys nu
švietė bendrą LSB ve'klos 
kryptį. A. Matonis, šio rajono 
vadeiva, davė rajono veiklos 
apyskaitą, nurodydamas, kad 
šiuo metu rajone yra 400 
skautų, šeštadienio vakare, 
dalyvaujant gausiam būriui 
visuomenės, buvo nuotaikingas 
laužas, kurį pravedė R. Kezys.

Sąskrydžio techniškais rei
kalais rūpinosi Waterburio 
skautų vietininkija, vadovau
jant R. Pakalniui. Waterbu- 
rio vyr. skautės ir tėvų komi
tetas rūpinosi dalyvių priė- vienai dienai pamokslė- 
mimu ir bendrute užkandžiais. į®, giesmės Marijos

kus džiaugėsi, kad “leninišku 
principiškumu” buvo atskleisti 
trūkumai. Prigrasino, kad šiais 
metais nekrutu dėl pašarų 
trūkumo nė vienas galvijas, 

. primindamas <kad - praėjusiais 
metais daugiausia galvijų iš
krito ... gegužės mėnesį.

Nė vienos naujos sanatorijos 
Palangoje nebuvo pastatyta po
kariniais metais (11 metų) 
skundėsi šumauskui Kretingo
je Palangos2 “direktoriai” Sa
dauskas ir Kravčenko, nors 
“atostogauja kiekviėnais me
tais nemažiau kaip 40.000 dar
bo žmonių”. Tėra vienintelis 
klubas (kurhauzas) galįs sutal
pinti 250 žmonių. Kurorte lė
tai remontuojamas vandentie
kis, kanalizacija. Autobusų su
sisiekimas Kretinga neįma
nomas. Maisto produktai pri
statomi netvarkingai. Negali
ma gauti daržovių, nes Kretin
gos kolūkis savo produktais 
aprūpina... Druskininkus.

Praeitą savaitę (gegužės 6— meną ir skverbdamasis į meni- 
13) Almus galerija išstatė dail. ninku slūogsnius.
J. Pautieniaus paveikslus pa- Pradėjo jis gana kukliai. Vi- 
rodai. Dailininkas gyvena Chi- si jo pirmieji darbai buvo “pa- 
cagoje, kur yra susidaręs savo sivėlinimo” ženkle. Tiek metų 
vardą, tad atidarymo dieną pa- nedirbus, visos naujovės 
rodą aplankė gana gražus bū- dar buvo neprieinamos. Tad 
relis besidominčių menu. Ir 
šiaip per visą savaitę susido
mėjimas buvo gyvas.

Dail. J. Pautienius mūsų me
no kelyje yra reta asmenybė, 
reta tuo, kad į meno pasaulį 
ateina pasivėlinęs. Baigęs Kau
no Meno Mokyklą, jis meną 
užmetė ilgiems metams. Tik -po 
kokių 20 metų pertraukos Vo
kietijoje jis vėl sugrąžo prie 
tapybos. Po tokios pertraukos 
tikrai sunku įsijungti į kūrybą 
ir susidaryti savo individualy
bę, bet dailininkas parodė ne
maža veržlumo gilindamasis į
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- - Savo ie«imą ivaziuotL Pagrm-. pas savo antrąją' pusę turinčią
dinis gydytojas Paryžiuje, JAV pilietybę:” V , ’ 
kurs ikL šiol nuspręsdavo apie ' — 
džiovininkų įsileidimą, pakeis
tas. Naujas gydytojas džiovi
ninkams yra daug palankesnis, 
prisitaikant prie imigracijos, į- 
stątymo. Kiek mums yra žino
ma, dabar visi atmestieji, atve
jai bus automatiškai perduoti 
išspręsti Paryžiaus komitetui”. 

‘Tačiau jeigu ir Paryžiaus 
komitetas dėl džiovos Įvažiavi
mo leidimą atsakytų, tuomet 
siūloma tokia procedūra, pagal 
kurią perskirti vedusieji ir 
mažamečiai vaikai galėtų vėl 
į^vieną vietą susieiti, tačiau tik 
tuo atveju, jeigu JAV gyve
nantieji perskirtieji vedusieji 
ar tėvai turi JAV pilietybę. Ta 
procedūra tokia: 

“Perskirtos šeimos emigran
tas (vyras ar žmona), kurs yra 
apsunkintas džiova, turi pasi
kalbėti su konsulu ir pareika-. 
lauti instrukcijų, kurias jis tu
ri pasiųsti perskirtojo vyrui ar 
žmonai. Šios instrukcijos iš 
perskirtos šeimos nario, gyv. 
JAV, reikalauja įrodymo, kad

- > skirtų šeimų draugijai Vokie- 
x tijoje, kad imigracijos įstaty

mas, atrodo, .nebūsiąs pakeis
tas; TBC ligoniams teigiama 
prasme. Jis pats esąs vienas iš 
tų, kurs tokio pakeitimo no
rėtų, bet yra daug kitų, kurie 
tam priešinasi. Jis apgailestau
ja, kad turįs pranešti tokią ne
malonią žinią, tačiau mano, 
kad protingiau yra pasakyti 
tiesą, kaip žadinti nepagrįstas 
viltis.

Kitos žinios yra palankesnės 
ir vėl sužadina nelaimingųjų 
'viltis. Nelabai senai perskirtų 
šeimų (dėl emigracijos) drau
gijai parašė laišką kitas žymus 
asmuo. Tai Mr. Terrillon, 
Jungtinių Tautų aukštojo ko
misaro : pabėgėliams įstaigos 
Muenchene vedėjas. Tame laiš
ke jis priminė, kad perskirtų 

' šeimų draugijos jam patiektą 
narių, norinčių išvykti pas sa
vo šeimas, JAV, sąrašą pasiun
tęs aukštesnėms įstaigoms. 
Drauge rašo, kad Jungt. Tautų 
komisaro pabėgėliams atsto
vas New Yorke praneša, jog 
“vasario 15 d. amerikiečių vie
šoji sveikatos tarnyba patvirti
no žinią apie naują parėdymą, 
dėl patikrinimo ir atmetimo 
įtariamų sergant atvira džiova. 
Daug norinčių įvažiuoti asme
nų, kurie anksčiau buvo at
mesti ar išskirti, atrodo, da
bar gaus leidimą įvažiuoti Į 
JAV. Tai privalėtų turėti įta
kos ir jūsų sąraše patiektiem

Toliau laiškas ^pataria 
perskirtų šeimų draugijai, kad 
ji tuo reikalu painformuotų 
visus savo narius; kad užmegs- 
tų artimą ryšį su pagelbinė- 
mis organizacijomis kaip LtVF, 
NCWC ir kitomis, ir kad su
teiktų joms atitinkamus sąra
šus norinčiųjų išemigruoti as
menų ir ju šeimų narių, gyv. 
JAV.

Pagal Mr. Terrillon ir liute
ronų pagalbinės org. laiškus 
susidaro įspūdis, kad surasta 
išeitis įsileisti apsveikusięms 
TBC ligoniams, nępakenčiant 
JAV imigracijos įstatymo. Tos 
žinios pasitvirtina jau ir prak
tikoje. Paskutiniu laiku staiga 
praleidžiama iš Vokietijos į 
JAV įvažiuoti daugeliui buvu-; 
šių TBC ligonių, kurie iki šiol 
buvo griežtai atmetami. Jų tar
pe yra ir lietuvių. Perskirtų 
šeimų draugijos sukelta akci
ja, atrodo, tam naujam posū
kiui turėjo nemažos Įtakos.

(ELI).

AK JUMS NEATRODO, kad mums čia" per unkšta? Vaikai Brocktono vienuolyne salinkėje susirin
kę meldžiasi į Marija. - .

Vaikų švente Brocktone
Brocktone, -Nukryžiuotojo, vietų autobusai jau išvyko, 

Jėzaus seserų vienuolyne, jau greitai pribus, 
kelinti metai iš eilės gegužės Vadinasi, reikia ir mums ju- 
mėnesį įvyksta Naujosios Ang
lijos vaikų šventė — Marijos 
diena. Ji pirmą kartą sureng
ta Marijos metais, šiemet toji 
vaikų šventė įvyko gegužės 6, 
sekmadienį. Diena pasitaikė 
vėsoka, ūkanota ir lietinga. tono — 254, toliau ėjo Brock-

— Ar bus vaikų šventė? —- 
paklausiau telefonu vienuoly
no vyresniąją. — Lauke lija.

— Negalime atšaukti, — at
sakė man, nes iš tolimesnių

žiuoto Jėzaus seselėms daug 
padėjo vienuolyno prieteliai: 
Ona česnienė rūpinosi užkan
džiais, Antanas Bukantas suor-dėti. Nuvažiavę radome jau 

dau^ suvažiavusių. Vėliau at- ganizavo darbininkes, Juozas 
važiavo dar daugiau. Iš viso su
važiavo per 700 vaikų iš ap
linkinių lietuviškųjų parapijų'. 
Daugiausia* atvyko iš So. Bos-

mojj lietuviška stovykla 
tinėse Amėrikds V
jau registruoja stovyklautoji
13 vasarai, ši Nėkalto Prasidė
jimo seserų globojama stovyk
la išaugo skaičiumi ir įgavo
gyvą, kultūrinį ir a 
charakterį, šią vasarą ha pąkf 
čių seserų stovykloje -

Elena Marijošiūtė ir Nij<

• Jaunimo stovyklos, kurią 
nupirko ALRK Federacija prie

, Detroito. įrengimo darbai grei
tinami. Gražioje gamtoje lietu
vaitės seselės globos mūsų jau
nimą ir puoselės tai, ko nepa
jėgia duoti tėvai, būdami ap
krauti darbais. Stovyklos reika- Į 
las gyvai suprantamas. Aukos

ras Gaižutis su ponia paaukojo 
100 dol., Jonas Krikštolaitis— 
10 dol. Laukiama, kad pasiža
dėjusieji pradėtų mokėti. Au
kas galima įnešti Clevelande 
Superior Savings banke atida- 
ryton sąskaiton Nr. 14833 ar- 5 
ba jaunimo stovyklos globos W 
gomitetui. .

• Jonas ŠI ižai t is, gyvenęs 
"amburge, Vokietijoje, mirė

'■J®: ė

se-

S.
32,

ski-

1 d.

11:00 vai. Sv. Mišios ir pamokslas
12:00 vai. Pietūs

1:30 vai. Akademija
4:30 vai. Sv. Valanda įSvČ. Sakramentas bus išstatytas visą dieną)

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

.-'-z ■

/Hamburge, Vokietijoje,____
balandžio 10—11 naktį. Palai
dotas balandžio 16 Hamburg 
Neugraben, Fischbecko kapuo
se. Nuliūdę liko žmona su duk
ra Vokietijoje, Kanadoje dvi 
dukros ir sūnus.

• Povilas Puzinas, dailinin
kas — tapytojas, laimėjo Win- 
sor Newton premiją už paveik
slą “Buriniai laivai”, išstatytą 
Long Island Art League 26-je 
metinėje meno parodoje, kuri 
atidaryta gegužės 6, uždaroma 
19 Douglaston, N. Y. Parodą 
atidarant, jam įteiktas vertin- 

? gas aliejinių dažų rinkinys. P. 
Puzinas neseniai persikėlė iš 
Los Angeles į New Yorką. Ka
lifornijoje jis yra laimėjęs ke
letą premijų.

Baškauskas su padėjėjais pa
ruošė žaidimų vietas. Bronius 
Barakauskas ir M. Vosyliūnas 
palaikė tvarką.

šią vaikų Marijos dieną su
organizavo kun. Petras šaka
lys ir kun. Jonas Žuromskis. 
Be jų dalyvavo iškilmėse dar 
prel. Pr. Strakauskas. kun. Jo
nas švagždys, vienuolyno ka
pelionas, kun. Vincas Volkavi- 
čius ir kun. M. Vembrė.

Išvykdami džiaugėmės, kad 
Marijos meilė nugalėjo lietų. 
Tikime, kad maldos -Į Mariją 
nugalės ir tas darganas, ku
rios dabar varginą Lietuva.

Mi.

tonas — 150, Cambridge — 
100, Norwoodas — 78, Lowel- 
lis — 20. Stoughtonas — 14... 
Gražiausiai pasipuošęs atrodė 
Worcesterio vaikų būrys.

Dėl lietaus pamaldos tegalė
jo vykti nedidelėje salėje. Vi
siem vaikau} giedant “Sveika 
Marija”, kun. J .švagždys iš 
vienuolyno koplyčios atnešė

DAINŲ ŠVENTES KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 11
Aukų rinkėjai- įpareigojami ____ _ __

tuojau pranešti Komitetui tų švenčiausiąjį. Labai įspūdingai 
asmenų pavardes, kurie ąuko- buvo atkalbėtas rožančius, ku

ri vedė šv. Kazimiero parapijos 
Brocktone berniukai, kalbėda
mi “Tėve mūsų”; mergaitės 
kalbėjo “Sveika Marija”. Visi 
vaikai giedojo lietuviškas gies
mes, pritariant So. Bostono 
šv. Petro parapijos orkestrui, 
kuriam dirigavo kun. Jonas 
Knėižys.

Pamaldų metu Marijos sta
tulą vainikavo Joną Malaciski 
iš Norwoodo. Ji buvo lydima 
Aldonos Biknevičiūtės, Ingos 
Daukantaitės, Valerijos Grybi- 
šauskaitės. Andriejos Dobris- 
kytės, Karalinos Lankauskai- 
tės ir Gražinos Ledųikytės. 
Alena Dunphy nešė vainiką. 
Juozas Jezukevičius įvedė pro
cesiją į salę.

Pasiaukojimo Marijai aktą 
atkalbėjo ir suteikė. palaimini
mą Svč. Sakramentu prelatas 
Pranciškus Strakauskas. Kun.^ 
Petras Šakalys iš Lowellio lie
tuviškai ir kun. Jonas žuroms
kis iš So. Bostono angliškai pa
sakė vaikams pritaikytus pa
mokslėlius. Vaikai meldėsi už 
nusidėjėlių atsivertimą, užme
tu vos laisvę ir už viso pasaulio 
taiką.

Iš sandėlio padirbtinoje salė
je buvo labai ankšta, ir tai dar 
kartą rodė, kaip teserim ver
kiamai reikia 
asmeniškai ta

Esame didžiosios Dainų namas pabaigti-, visiems paruo- 
Šventės išvakarėse. Visų cho
rų vidiniame gyvenime šiuo 
metu vyksta pats didžiausias 
darbas — galutinis paruoši
mas dainų. Dainų šventės di
rigentai jau pradėjo chorų vi
zitacijas. Likęs laikas yra

•doptavo ir H Thailando parsivežt Mr. Elfe Atldnnon.

šiamiesiems darbams, kurie 
būtinai reikalingi šventės pasi
sekimui.

Šiuo pranešame, kad:
1. Sudaryta Finansų Komisi

ja, kuri rūpinasi pinigų telki
mu Šventės reikalams. Finan
sų Komisijos pirmininkas yra 
bankininkas Jonas Pakel, o na
riais A. Gintneris, K. Kasakai? 
tis, A. Krutulis, J. Putrimas, 
E. Slavinskas ir V. Šimkus.

2. Dainų šventei įvykdyti 
reikalinga didžiulė suma pini
gų — šešiolika tūkstančių dole
rių. Todėl kreipiamės į visus 
lietuvius, kuriems rūpi lietu-, 
viškosios dainos likimas JAV 
ir Kanadoje, prisidėti su savo 
aukomis prie šios šventės įgy
vendinimo. Nors ir mažutė au
ka, bet ji įgalins atlikti sun
kius uždavinius. Pinigus gali
ma siųsti Dainų šventės eina- 
mojon sąskaiton šiuo adresu: 
JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų šventės Komitetas Acc. Nr. 
15043, Chicago Savin^ and 
Loan Association, 6234 So. 
Western Avė. Chicago, III.

3. Chorų nariai, turi aukų 
lapus, prašomi paskubinti rin
kti aukas. Aukų lapus reikia 
grąžinti Finansų Komisijos 
kretoriaus adresu;
Mr. K. Kasakaitis. 4719 
Maplawood Avė. Chicago 
III.

jo didesnės sumas šventęs 
. reikalams. Aukotojų vardai 

bus paskelbti ir Dainų šven
tės leidinyje.

4. Jau atspausdinti ir plati
nami Dainų šventės bilietat 
Visos vietos yra rezervuotos. 
Norintieji įsigyti geresnius bi
lietus, prašomi nedelsiant už
sisakyti sau patinkamas vie
tas. Užsakant bilietus paštu iš 
anksto, reikia kartu siųsti ir 
pinigus bilietų tvarkytojos ad
resu: Mrs. J. Putrimas 6600 
S. Laflin Avė., Chicago 36, 
III. Pinigus reikia siųsti čekiais, 
įrašant “JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventės Komite-

STOUGHTONO ŽINIOS

William Savickį, kurs yra bo
sas J. W. Woods Elastic Web 
Co., balandžio 30 dieną, padė
damas darbininkui remontuoti 
mašiną, sunkiai susižeidė deši
nę akį. Tikėkime, kad nepa
kenks regėjimui ir linkėkime 
greitai pagyti.

Elena Valant paaukojo 35 
dolerius maldaknygėms siusti į 
Suvalkų kraštą.

Walter Enzinas ir Adolfas 
Enzinas. nesenai atvykę iš Eu
ropos. kurį laiką pagyvenę 
Stoughtone. išvyko į Kaliforni
ją geresnių uždarbių ieškoti. 
Palinkėkime geros kelionės ir 
gero darbo; o taip pat greitai 
susirasti po gražią lietuvaitę— 
gyvenimo draugę. Mk.

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 pasimelstume naujoj Marijos šventovėj.

Šventės tvarka:

ir
N A NEK. PR SESERŲ GILDOS CENTRO VALDYBA

6:30 vai. vak.. yra 
banketas Sharman

pagerbti Dainų 
pirmojo JAV ir Ka-

Bilietų kainos: 4, 3, 2, ir 1.50 
dol. parteryje ir 3, 2, ir 1.50 
doL balkone. ‘

Pastaba: Ęilietai užsisakiu
siems JAV ir Kanadoje bus iš
siųsti paštu.

Po Dainų šventės, liepos 
mėn.
rengiamas 
viešbutyje. 
Šventės ir 
nados Lietuvių Kultūros Kon
greso dalyvius.' Dalyvavimas 
bankete 6 dol. Užsirašyti gali
ma iš anksto, pranešant apie 
savo dalyvavimą bankete Ko
miteto adresu: 1620 So. 48 
Court. Cicero, III.

6. Daugelis chorų jau atsiun
tė savo fotografijas ir aprašy
mus Dainų šventės leidiniui, 
bet yra dar dalis atsilikusiu. 
Juos prašome ' paskubinti pri
siųsti visą reikalingą medžia
gą, kuri komiteto buvo paskel-

Į bta penktajame pranešime.
7. Visą lietuviškąją visuomė- 

menę JAV ir Kanadoje prašo
me gausiai paremti savo cho
rus. vykstančius | Dainų šven
tę. Jie tokios paramos tikrai 
yra užsitarnavę.

Prašome į šias informacijas 
chorų ir visos lietuviškosios

koplyčios. Man 
ankštuma primi

nė leituvišką bažnyčią didelių 
kai žmonės sau-

• Ken F. Kemėšio minėji
mas ruošiamas Chicagoje ge
gužės 27 d. Ruošia vyčiai sen
draugiai. PAmaldos bus Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje 10 vai.

atlaidų metu, 
sakimšai stovi. Priminė ir lie- . 
tuviškas giedojimas ir maldos. 

Antroje progremos dalyje 
buvo vaišės, žaidimai ir muzi
ka. Po pamaldų nusigiedrinęs 
dangus visus linksmai nuteikė 
taip, kad šventė gražiai užsi
baigė. | Marijos šventę atvežė 
vaikus patys tėvai, o kitiems 
buvo parūpinti autobusai. At
važiavo penki autobusai iš So. 
Bostono, du iš Cambridge. du 

___    iš Worcesterio. du iš Nonvoo- 
visuomenės atkreipti rimtą_de- <•<> ir vienas iš Lowellio. Ma-
mesį. žesnė grupė atvažiavo iš Na-

Teskamba dainos už laisvą shua. N. H. Kun. Mykolas M
Lietuva! Vembrė bUVO atsivežęs buri ln»*to. Mrmrl IMakt* -Amerikon_  - . A- -.— «-- -

JAV Ir K«fwdM Lietuvi? vaikų iš Stoughton. Mass. TTT .* , 
Dainę Šventėt Komitete*. Šiai šventei suruošti Nukry- ia ir r* Mrtefe* fmpUM.

• Skaučių ir skautu vadovų 
suvažiavimas įvyks gegužės 19 
—20 d.d. J. J. Bačiūno sodybo- ’ 
je. prie Sodus, Mich. Progra
moje numatyta 4 pašnekesiai, 
laužas, pamaldos ir atskiros 
Seserijos bei Brolijos vadų su
eigos. Rengimo komisiją suda
ro J. Vaišnys. SJ. — pirm.. V. 
Černius — sekr., A. Kliorienė,
O. Siliūnienė. A. Ščiukaitė. Pr. 
Nedzinskas ir Ed. Zobarskas.

• Akademikų skautu rajo
ninis sąskrydis įvyko balandžio 
28—29 dd. Urbanoje. IH. Ap
tarta ASS skyrių veikia, disku
tuota organiaciniai 
priimta visa eilė 
kuriose skatinama - . 
rinti ASS veiklą lietuviškos 
kultūros įsisąmoninimui, akty- 
viai reikštis Liet. Stud. Sąjun
goje, glaudžiai bendradarbiau- 
ti su kitomis akademinėmis ® 
organizacijomis, ypatingai ver
tinama ASS narių veikla skau- ■81© tuose.

• “Sūduvos” leidyklos savi
ninkai broliai šulaičiai perlei- |gį 
do Vokietijos Krašto Valdybai 
apie 10.000 egz. savo anksčiau 
Vokietijoje išleistų knygų. Da
lis tų knygų bus padalinta 
bendruomenės apylinkėms. Vo
kietijos Krašto Valdyba nuošir
džiai dėkoja šulaičiams už to
kią vertingą dovaną Lietuvių 
Bendruomenei. - X

klausimai, 
rezoliucijų, 
ASS stip-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
M

yra gerinusia dovana vt.<«okWWnwi 
progomis Albumo vaizdai kulta apie į- 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta gražų leidinį pa- Šit 

emni jsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: ATE I T i pia Willoughby 

Avc.. Brooklyn 21. N. T.
galima gauti:

ATEITIES adminiatracipų ir 
ir pas platintojus.

Kaina « m

Ji



’W*

Padėka
kreiptis pas

Juozas Andriušis

DIDELIS IšPARDAVIMA

EVcrgreen 8-9794

M. and Z. Collision Worlcs

nais

savaitiniu išmokėjimu telefonuoti

lietuviškai. TALARSKI
ABRAMS

Philadel-

(kampas Roeblingl

prieinama kaina.

Vietinis.

Valdyba ir rengimo komisi
ja visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja. Ižd. Vladas Dilia

JOAO GOILAKT, Brazilijos viceprezidentas, buvo priimtas ĄLF- 
CIO pirmininko G. Meany.

nelių, kostiumų, paltų ir

pavergtų 
jų komi- 
r. Rusijos

>7 tautybių 
plačiai paaiš- 
Sev- Rusijos

M’nėii- 
birželio

puspalčių. Kaina $10.98 i’

ja Brooklyne. Kalbame

— R. Sadlkkas Aųuinas ka- 
talik. aukštesn. mokyklos lai
mėjo 790 doL stipendiją. Algis 
Musteikis išlaikė labai gerai 
egzaminusį jėzuitų aukštesn. 
mokyklą su pripažinimu, kad 
savo gabumais tinka siekti uni
versitetinio mokslo. Abu jau
nuoliai yra tremtinių vaikai, 
priklauso liet, skautų draugo
vei ir šiito metu baigia liet. šv. 
Jurgio parapijinę mokyklą.

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

Knygos ir L. Enciklopedija 
nupirkta vienuolyno knygy
nui, kuris visą laiką yra aprū
pinamas naujausiomis liet, 
kalba knygomis.

padaryti jaukią ir visiems pri
einamą. <r '*?

— R. Sharelis, jr., gabus 
jaunas pianistas ir jėzuitų auk
štesnės mokyklos studentas, 
šiomis dienomis išvyko atlikti 
karinės prievolės. Jis buvo ak
tyvus liet studentų skyriaus 
narys, choro dalyvis.

— Kongresmenas Kaating 
prisiuntė ALT skyr. pirm. P.. 
N orkeliūnui laišką, kuriame jis 
palankiai atsiliepia dėl paverg
tų kraštų kilmės tautybių ko
miteto 'vertingos antikomu
nistinės veiklos. —KY-

— Naujas verslininkas. Liu
das Reivydas neseniai nupirko 
Paps svetainę, kurią stengiasi

| menės atstovų suvaževime
• Hartforde, Cbnn., buvo per-
į duotas kvietimas sekantį pana-

— Šv. Pranciškaus liet. s> 
selię vienuolynas nupirko liot. 
knygų. Lietuviškos spaudos va
jaus proga šv. Pranciškaus 
liet, seselių vienuolyno virši
ninkė motina Loyola ir jos pa
dėjėja, lankydamos Rochestery 
■šv. Jurgio fiet. parapijos mo
kykloj dirbančias seseles mo- 
kvtoias, aplankiusios liet, spau
dos. kioską, . nupirko (vairių 
knygą už 100 dol., o taip pat 
užsisakė ir Liet Ęnciklopedi-

lietuviška knyga. Gegužės 
mėn. paskelbus Jiet. knygų 
platinimo mėnesiu, L. Spaudos 
kioske, kuris yra šv. Jurgio 
liet parapijos pradžios mokyk
los raštinėje, šiuo metu yra 
žymiai padidėjęs lietuviškos 
knygos pareikalavimas.

su bažnyčios šv. Marijos kapi
nėse. Laidotuvėse be giminių 
ir draugų dalyvavo daug pa
žįstamų ir parapijiečių. Nubu
dime liko vyras ir jos vaikai.

Kortų žaidimo pobūvi su
rengė balandžio 22 d. parapi
jos salėje. Žaidėjai buvo vaiši
nami kava ir pyragaičiais. Po
būvio pelnas paskirtas parapi
jos mokyklos skolų mokėjimui.

Be to, mokyklos skoloms 
padengti aukojo: ponai Pratke- 
liai — 114 dol.. Scenos Mėgė
jų Būrelis — 50 dol., Alfredas 
Tarulis 30 dol., ponai Gar-

drauge su latviais ir estais. 
Svečiais kviečiami ir kitų pa* 
vergtu tautų atstovai 
mą numatoma daryti 
9. šeštadienį.

L. Bendruomenės
phijoa apylinkės atstovui Ka
zimierui Čikotui, dalyvavusiam 
Rytinių Valstybių L. Bendruo

sius sudaryta komisija šią kon
stituciją studijuos ir sekančiam 
suvažiavimui duos patvirtinti?

Šiais metais tradicinė Lietu
vių diena Įvyks rugpjūčio 5, 
West View parke. Yra numa
tyta daug Įdomių dalykų, ša
lia kurių ir paroda. Kun. V. 
Budreckas rūpinsis spaudos 
reikalais. V. Količienė, kuri 
ragino moteris pasipuošti tau
tiniais rūbais, pažadėjo ir pa
galbą. Neturinčios tautinių rū
bų gali telefonuoti TU 1-8984. 
šioje šventėje bus renkama 
gražuolė. Meninę programos 
dalį išpildys vyrių choras, va
dovaujamas K. Bazio; be to, 
bus tautiniai šokiai ir sportas.

Sekantis suvažiavimas šau
kiamas gegužės 27, 2 vaL 30 
min. p. p. Sons of Lithuania 
Society svetainėje, 181—20 
Belmont St., N. S. Pittsburgh.

Ed. Schultz, uolus šios lietu
vių kolonijos veikėjas, yra iš
rinktas Lietuvių Kambario, 
esančio Pittsburgho universi
tete, komiteto pirmininku. Šio 
komiteto rengiama gegužinė Į- 
vyks birželio 3, Lithuanian 
Country klubo patalpose. Atei
nantį rudenį yra numatytas 
koncertas. Gautas pelnas ski
riamas minėto kambario pa
puošimui. Fr. Žilionis.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

Įvairiose ■ draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. -

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS TNS.CO., Hartford, 
Connectfcut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vaLvak.

Juozas Andriušis
238 Leonąrd Street 

EVergreen 7-8247.

kitosęmeksld? 
se,balaBdžiosi 
rio universitetu,. 
Kiewet pasikvię 
po du atstovus, 
kino kas ir kod 
tariamus mokstinmkus Įsileido 
Amerikon ir nurodė Rocheste- 
rio lmokslo įsta:gas. Atrodo, 
kąd ąbi pusės Šuo susitikimu 
buvo patenkintos. Pasikalbėji
mas ir abi pusi nuomonių pasi
keitimas užtruko dvi blandas. 
Pasikalbėjime dalyvavo ir Ro- 
chesterio amerikiečių spaudos 
atstovai, kurie vėliau plačiai 
rašė apie kalbamą susitikimą.

Bendrai, Ročhesterio ameri
kiečių spauda ne tik Sov. Ru
sijos svečių priėmimui rodė 
daug dėmesio, bet ir tautybių 
tuo reikalu nukreiptai veiklai 
rodė daug palankumo. Del to, 
buvo atspausdinti ir keli laiš
kai, kuriuose bandė nepalan
kiai atsiliepti dėl nukreiptos 
prieš komunistinės Veiklos, 

' bandydami skaitytojų dėmesį 
nukreipti Į Baltijos ir Lenkijos 
valstybių prieškarinį rėžimą, 
atseit, kad šių tautybių žmo
nės dar ir dabar svajoja apie 
“gerus laikus”. Žinoma, iš pa
čių amerikiečių atsirado keli 
asmenys, kurie teisingai verti
no pavergtų kraštų kilmės 
žmonių pagrįstas pastangas 
prieš komunistine veikla. Ga;- 
la, kad lietuviai šią reta progą 
pražiopsojo, nepasinaudojo vie
tos spaudos palankumu ir ne
stojo teisingon bylori dėl pa
vergtų kraštų. 1

Ročhesterio pavergtų kraš
tų kilmės tautybių komitete 
lietuvius atstovavo ALT pir
mininkas P. Norkeliūnas ir 
Bendruomenės pirm. Juozas 
Jurkus! '

— Tradicinė Lietuvių Diena 
įvyks rugpjūčio 5 d. Corbett’s 
Glen puikiame slėnyje, per ku
tą teką nedidelis upelis ir pats 
slėnis yra apsuptas medžiais 
apaugusių kalvų. Važiuoti iš 
East Ąve.- •' J

— Birželio . Įvykiu minėji
mas yra rengiamas birželio 10

— Liet. Enciklopediją užsi
sakė klb. kun. Pranas Valiu
kas. Bendrai, naujasis klebo
nas kun. Pr. Valiukas, kaip ir

Vasara jau artėja Ką veiksi po 
darbo ilgais ir šviesiais popie
čiais? Nepamiršk, skaityk 

DARBININKĄ

tigai — 25, p. T. A. — 25 ir 
Emilija Grigaitienė — 25 dol.

Pavasario žiedų vakarą su
ruošė L. S. “Ramovė” balan
džio 28 d. Suvaidintas baletas 
“Lėlių krautuvės vidurnakčio 
nuotykiai”, paruoštas ir reži
suotas Jinos Totilaitės. Baletą 
išdildė jos mokinės, pianinu 
skambino Liet. B. choro vado
vas Mečys Leškys. Meninėje 
dalyje taip pat dalyvavo mūsų 
kolonijos solistė Irena šarkai
tė, padainavus dvi dainas — 
Griego — Solveigos dainą ir 
Čaikovskio — Per balių. Origi- 
nalinės kūrybos dar skaitė 
mūsų kolonijos režisierius Gas
paras Velička.

Buvo numatytas kvartetas; 
bet vienam dainininkui nuken
tėjus kelionėje, kvartetas ne
pasirodė. Kvartetui skirtą ba
ladę “Pavasario žieduose” 
skaitė pats autorius — režiso- 
rius G. Velička. Programai va
dovavo Danielius Martinkus.

Pirmajai komunijai šiemet 
susidarė 75 vaikučiai. Jie buvo 
paskirstyti Į dvi grupes. Pir
moji grupė priėio pirmosios 
komunijos gegužės 6. antroji 
— 13. Vaikučių motinos jiem 
surengė bendrus pusryčius.

Pavasario pietus yra numa
čiusi surengti parapija, kad ga
lėtų sumažinti skolas už mo
kyklos statybą. Bilietai n-a ne
vesti platinti tiems parapijie
čiams. kuriu pavardės praside
da raidėmis K. L. M. P.'ra'ūiie- 
čiai prašomi neatsisakyti ir 
pietuose dalyvauti. (

Pasilinksminimą ir koneer?* 
suruošė L. R. choras gegužė: 
5 d. Choras šiuo metu rengiasi 
Dainų šventei. Taip pat žada 
birželio 16 surengti koncertą, 
kad susidarytų lėšų kelionei 
Į Chicagą. Chore nemaža daly
vauja mokyklinio amžiaus jau
nimo. kuri ypač reikęs parem
ti. keliaujant Į Dainų šventę.

Jungtinių lietuvių organiza
cijų suvažiavimas, . Įvykęs ba
landžio 29, McKees Rocks, Pa., 
buvo gausus. Susrinkimui su
maniai vadovavo komiteto pir
mininkas adv. Ed. Schultz, se
kretoriavo N. Evans ir J. Pas- 

Didėįa susidomėjimas , cužis. Praeito suvažiavimo pro
tokolą perskaitė N. Evans, fi
nansų raportus išdavė J. Chi- 
kanauskas ir A. Chesna. Visa 
buvo priimta be pataisų. E. 
Schultz įteikė susirinkimui pa
ruoštą konstituciją, pagal ku
rią galėtų tiksliau ir geriau 
veikti ši'organizacija. Tam tik-

~ Mfa, 35 skyriaus, 1956 m. 
valdyba: pirm. V. J. Mis. vi- 
cepirm. kun. P. Totoraitis, 

■sėkr. A. Trečiokas, ižd. V.. Au
dėnas ir fin. rašt. B. Sarkenis.

Moty Jersay Lietuvių Tary
bos surengtame Vasario 16 mi
nėjime, vasario 19 <L, aukojo: 
$25.00 Mr. Mrs. Peter Kaza- 
nauskai, kun. P. Totoraitis ir 
J. A. Trečiokai;

$20.00 preL Ig. Kelmelis;
$15.00 L V. Diliai ir kun. dr. 

J. Starkus;
$10.00 J. Prapuolenis. J. J. 

Baltrušaičiai, S. L. A. 245 kuo
pa, B. Sarkenis, J. Matulionis, 
G. K Trečiokai ir P. Jasaitis.

$5.00 S. Sipaila, Smailis, Ja
saitis. Sadauskas, V. Kvedaras, 
V. Lapuška, V. Klimeika, V. 
Borey.P. E. Gordon, J. Gar- 
uolis, K. Barzdukas, M. Puti
nas. S. Goodis, Miss C. M. Cor- 
bet, J. Giraitis, Mrs. P. Stro
pas, Mrs. F. Lazdinas, dr. S. 
Skripkus, Stonis, ZA. V. Jokū
baičiai, V. Butvidienė, dr. Ve- 
leka, J. Matulionis, Glebus, 
Metodv Pisčak, dr. I. Giedrikis, 
inž. K. Burba, R. V. Ambro
zijai. P. Mačiulaitis, V. Tik- 
nys. S. L Jatuliai, Pleskaitis. F. 
Pavalkis ir Mrs. X Daug daly-

KR, N. Y.
pensijon kup. J. Bakšys, 
lietuviškai knygai skiria daug 
dėmesio ir per trumpą laiką 
yra nupirkęs liet, knygų už 
45 dol.

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

LAIDOTUVINI DIREKTORIAI
.380 Maple Avrnue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

Elzbieta Zakarienė, sulaukusi 
73 metų, mirė tuoj po Velykų. 
Kilimo buvo žemaitė, uoli pa
rapijietė, užaugino 7 vaikus, 
kurie visi jau suaugę-ir turi 
savo šeimas. Penki iš jos vai
kų priklauso mūsų parapijai ir 
jų vaikai lanko mūsų parapinę 
mokyklą.

Velionė uoliai dalyvavo Di
džiosios savaitės if Velykų pa
maldose. Anksčiau skundės ne
galavimu, po Velykų naktį ji 
sunkiai susirgo ir, nuvežta į 
ligoninę, ketvirtadienį mirė. 
Velionė buvo palaidota iš mū-

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. V.

nu\s atveju bet kuriuo laiku 
HYacinth 7-5274

visų panelių ir ponių nau

jausios mados šilkinių, suk

Ypatinga padėką reiškiu Ka- 
rečkai. “Mutual” bendrovės 
agentui, kuris dar prieš nelai
me man patarė apsidrausti. Ne
laimei įvvkus. buvau sušelptas 
$2,000. Dar kartą nuoširdus 
ačiū. Dėkoju savo giminėms. 
Pilveliu šeimai, ypač seserei, 
kuri tiek daug rūpesčio Įdėjo 
globodama mano šeimą. Nuo
širdžia padėka reiškiu dr. VI. 
Iželiui - Ulevičiui už užsakvtus 
3 laikraščius. Dėkui skautams 
ir skautėms už gėles. Didelis 
ačiū draugams ir prieteliams 
už dažna manęs lankymą ligo
ninėje.

A Modcus-Mockevičius.

tą pamokslą pasakė kleb. kuif 
Juozas čepukaitis. Po pamal
dų Įvyko iškilminga Šešupės 
Tunto skaučių sueiga, dalyvau
jant 40 uniformuotų skaučių 
ir kiek daugiau svečių. Sktn. 
tuntininkės Onos Rozniekienės 
šventei skirtas žodis, raportai, 
sveikinimai, įsakymai, pakėli
mai Į aukštesnį laipsnį ir paga 
liau įžodis prie vėliavos, suei 
gą, kad ir salėje, ne gamtoje, 
darė ir dalyviui ir žiūrovui įdo
mią.

L. Bendruomenės vardu 
skautus sveikinęs K. čikotas pa
sidžiaugė organizuotu mūsų 
jaunimu ir apgailestavo, kad 
šalia tokio gražaus mergaičių 
būrio, iki-šiol nesimato orga
nizuotu berniukų skautų.

Sueigai baigiantis, vvr. skau
tė Irena Macijauskienė skaitė 
referatą apie skautų patroną 
šv. Jurgį. Prieš sueigą Jurginių 
proga buvo pasveikintas kun. 
Jurgis Degutis, kuris šiuo me
tu yra ir vietos skautų kapelio
nas., Jam įteikta dovanėlė.

rams" jau S metai prekiaU-- . Sibiran nUnėjim.
. ir šiais metais sutarta ntošti

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Pakeitimai Motinos Dienos 
minėjimo tvarkoje, sutarti 
praėjusį sekmadienį, yra šie. 
Minėjimas įvyks šv. Andrie
jaus parapijos salėje ne 12 
vai. dieną, bet 4 vai. d. p., po 
specialių pamaldų už motiną 
tėvyne, šv. Andriejaus parapi- 

_ jos bažnyčioje, kurios prasidės 
daugiau. Galite pirkti gry ; 3 vaj p p pamatų metu pa 

kreditan - mažu: mo1“^ sakvs’ir minėjime kal- 
• bes svečias kun. Viktoras Da- 

bušis.

Daug svečiu . turėjo skautai 
švęsdami Jurgines. Jų būta iš 
New Yorko, Baltimorės ir net 
Washingfono. Balandžio 28 
įvykęs linksmavakaris, kurio 
programoje girdėjome New 
Yorko skautų vyčių oktetą ir 
L. operos solistės Juzės Augai- 
tytės mokines. Klausytojams 
paliko malonų įspūdį, šokiai 
buvo pradėti ir baigti suktiniu. 
Pažymėtinas ir salės papuoši
mas, spalvomis ir žiedais pri
minęs pavasari. Linksmavaka- 
rio organizatorium ir šeiminin
ku buvo psktn. Vytautas Ma
cijauskas.

Sekmadienį, balandžio 
šv. Andriejaus parapijos 
nyčioje buvo pašventinta Šešu
pės Tunto skaučių vėliava. 
Šventinimo apeigas 
mišias atnašavo kun.

šų suvažiavimą 1957 metais su
ruošti Philadelphijoje.

Kun. Albinas Nevsrauskas, 
vikaraująs šv. Jurgio parapijo
je, gegužio 19 švęs 41 metų 
gimimo dieną. Tą pat dieną 
prieš 16 metų jis atnašavo pir
mąsias mišias. Jis yra kilęs iš 
Mahanoy City, Pa. Buvo vika
ru Girardville, Pa., 7 metus ir 
Minersvillę, Pa.-, — 8 metus.

Prieš 55 metus, balandžio 29, 
buvo įsteigta Liberty Federal 
Savings and Loan Association, 
savųjų tarpe dažniausiai vadi
nama Lietuvių Banku. Prieš 
pora metų bankas pasistatė 
naujus namus, kurių rūsyje 

baž- įrengtomis patalpomis susi
rinkimams ir nedideliems po
būviams naudojasi daugelis 

atliko ir mūsų organįgacijų nemokamai. 
Jurgis Bankui sėkmingai *" Vadovauja 

vių aukojo mažesnėmis sumo- Kūmais buvo Vytau- teisininkas Charles J. Chele-
mfc vi«n anim cm-rnirta tas Macijauskas ir Sofija Ro- den (Kazimieras Celedinas).
T manauskienė. Skautams skir- Aukštesnioji IltuanisHnė

mokykla atsisakė numatytos 
išvykos į gamtą ir mokslo me
tus tikisi užbaigti pabendrau
dami su savo mokytojais. Mo
kslo metus baigia gegužio 11.

L. Bendruomenės Balso ra- 
dio valandėlės gegužinei — 
piknikui atsidėjus ruošiamasi. 
Gegužinė įVyks- gegužio 27 
Babulos parke. K. č.



Brangiajai Motinai mirus,

DR. J. KĘSTUČIUI VALIŪNUI

ir jo šeimai nuųširdžią ir gilią užuojautą reiškia

nuoširdžiai kviečia atvykti į
Mielajai Mamytei minis,

PAVASARINIUS KĘSTUTĮ, ALGIRDĄ IR VYTAUTĄ VALIŪNUS

ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Gražiūnai, Lūšiai ir Viliamai

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Mylimajai Motinai mirus,

po 6 vsl. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.
KĘSTUTĮ, ALGIRDĄ IR VYTAUTĄ VALIŪNUSgražioje

ir jų šeimas graudžiam liūdesy giliai užjaučia

Gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia NAUJI MODELIAI

ir jų šeimom, netekus brangios ir mylimos Motinos

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima Eu
ropą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

nių informacijų reikia kreiptis 
| mergaičių klubą Šo. Bostone 
prie F gatvės.

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

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

te !3 M Petro iie- 
rčšoje laikė pama)*- 

katalikam.

ŽINIOS___

"Literatūros lankę" 
redakcijos posėdyje įvykusia
me Bostone balandžio 28—29, 
be kitu tos redakcijos narių 
dalyvavo taip pat iš Kanados 
atvykęs poetas Henrikas Na-

Liet. Sporto Klubo nariai 
kviečiami atvykti į visuotiną— 
metinį klubo susirinkimą, ku
ris įvyks gegužės 20 d. 5 v. p.p. 
Vyt Belecko svetainėje, 1883 
Madison St Dienotvarkėje: 
valdybos pranešimai, naujos 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai.

KĘSTUČIUI, ALGIRDUI IR VYTAUTUI 
VALIŪNAM

Smagios vestuvės 
buvo gegužės 5 tautininku na
muose, kur visą laiką skambėjo 
lietuviškos dainos jauniesiem 
—- Longinui Izbickui ir Danutei 
Petronytei, iš ryto kun. St. Ylos 
sutuoktiem šv .Petro bažnyčio
je. Vaišėm buvo sukviesta gau
siai svečių. Dainas traukė Bos
tono choro vyrai, kuriem jauna
sis kurį laiką vadovavo, o sve
čius savo sąmojum linksmino 
jaunojo brolis inž. Vyt. Izbickas. 
Abu yra kilę iš Latvijos .Jauno
ji Danutė yra dr. Juozo ir Ro
zalijos Petronių duktė.

Padėka brockfoniečiam
Balandžio 7 d. Brocktone bu

vo suruoštas banketas paremti 
Bostono lietuvių vyrų chorui, 
kuris vyks Chicagon į dainų 
šventę. Banketą suruošė A. J. 
Baskauskai, St. M. Gofensai, 
P. O. Radzevičiai, O. Eikinas ir 
Šmitai. Banketas davė $132 
pelno. Didelį ačiū taria choro 
valdyba.'„

ALRK Federacijos
Bostono skyriaus susirinkimas 
įvyko gegužės 11 parapijos sa
lėje. Susirinkime išklausyta 
pranešimo apie rudenį Bostone 
rengiamąjį sukaktuvių Federa
cijos kongresą.

Pavasariškai nuotaikinga muzika ir šokiai, grojant 
JOE THOMAS orkestrui SoMą kouteatas.

A. Psckuvienė padovanojo 
šv. Petro te Povilo bažnyčiai 
baldakimą. 'Jos duktė yra vie
nuolė pranciškietė.

PAIEŠKOMA
Prašoma atsiliepti Olesę Pi- 

kolovage - Pikelevičienę—Pre- 
meneckaitę, kilusią iš Lietuvos, 
Muniškių kaimo, Babtų vals
čiaus ir gyvenusią Viliams- 
town, Pa. Yra jai žinių apie jos 
gimines. Rašyti: M. Jankauskai
tė, 462 Eklert Lane, Brooklyn, 
8, N. Y.

Atstovas: S. Grabliauskas, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

ToLs AN 8-5467 
Clevelando atstovas

A. Johansonas—7616 Decker Av. 
UT 1-3465

Reikalingi atstovai visuose didesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.

Alekso Mrozinsko k 
piano studijos mokinių koncer
tas įvyksta gegužės 26 d., še
štadienį, Apreiškimo parapijos 
salėje. Programoje dalyvaus 
arti 20 jo mokinių. __ -

pratęstas, nes šiuo metu dėl 
studijinio darbo gausumo stu
dentai negali skirti v pakanka
mai laiko klausimui studijuoti 
ir straipsniui paruošti, “Jauni
mo žygių” redakcija ųutarė 
konkursinių straipsnių įteiki
mo terminą nukelti ligi spalio 
31 d.

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

TeJ. APplegate 7-7083

"Drama miške"
šv. Petro parapijos salėje ge
gužės 13 vaidino iš Lawrence 
atvykusi vaidintojų grupė, va
dovaujama kun. A. Klimo. Vai
dinimo pelnas paskirtas Brock 
tone seserim koplyčiai statyti.

radijo aparatų. Drau
ge patefonas te baras. 
Visos bangos. Nepa
prastai gražūs.

\ Lietuvių moterų klubo 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 19, šeštadienį, tautininkų 
namuose. Bus įdomi L. Čepie
nės paskaita. Nikolskytė ir 
klubo narių vaikučiai išpildys 
meninę programos dalį. Po to 
bus valdybos rinkimai ir arba
tėlė. Visos klubo narės prašo
mos būtinai dalyvauti. Kviečia
mos viešnios ir norinčios į 
klubą įstoti.

Moksleivių ateitininkų 
metinė šventė gražiai praėjo ge
gužės 6 bažnyčioje ir salėje. 
Būrelis ateitininkų davė įžodį. 
Paskaitą skaitė kun. Vac. Pau
lauskas, scenai vaizdelius pa
ruošė S .Leimonienė ir J. Ba- 
rūnienė; atliko vyresnieji ir 
jaunučiai ateitininkai Po susi
rinkimo Strand Hali buvo*' pasi
linksminimas.

Į jaunesniuosius at-kus pri 
imti: Rimvydas Barimas, Ramū
nas Girnius, Gediminas Kuo
dis. Į vyresniuosius at-kus — 
Saulutė Brazdžionytė, Valenti
nas Mockus, Aloyzas Mučins- 
kas, Vytautas Vasaitis, Rai
mundas Žičkus.

Jaun. moksleivius šiais me
tais globojo Jadvyga Barūnie- 
nė, o vyresnius — Antanas Va
saitis.

konkursas V
> Gavusi eilę pageidavimų, kad 
š paskelbtasis straipsnio “Idėjos 
■vaidmuo politinėje kovoje su 

, komunizmu” konkursas "būtu

Stephen B rėdės Jr. 
ADVOKATAS

ELIZABETH, N. J.
Gegužės 6 Elizabethe įvyko 

14-tasis New Jersey ir New 
Yorko Sodalicijos Sąjungos su
važiavimas, kurį malda ir svei
kinimu atidarė kun. M. Kemė- 
žis..„Dalyvavo arti 300 narių. 5 
vaL p. p. buvo iškilminga eise
na. miesto gatvėmis kalbant 
rožančių, kurį lydėjo varpais 
skambinamos^lietuviškos gies
mės. Bažnyčioje F. Puzinas pa
giedojo solo “Salve Regina” ir 
“Avė Maria”. Pamokslą lietu
vių ir anglų kalba pasakė kun. 
W. Jaskevizc, S. J., Fordham 
universiteto ' profesorius. Dievo 
Motinos stovylą vainikavo A. 
Labanauskaitė. Kun. W. Kara- 
levičius suteikė palaiminimą.

Po pamaldų įvyko vaišės. 
Šeimininkavo A Mitchel ir V. 
Crezonis, kurioms padėjo drau-

Lietuvių Krikščionių Demokratų S-gos

C. Komitetas ir Leono XIII Fondo Valdyba

NEWARK, N. J.
Gegužes 4 Liet, vyčių 29 kuo

pa šventė savo įsikūrimo die
ną šv. Jurgio salėje. Ritualo 
komiteto kai kurie nariai buvo 
pakelti į aukštesnius laipsnius; 
į pirmą laipsnį: Joseph Bal- 
chunas, Ann Ocealis, Elsie Kap
ris, Robert Pocius ir Julia Stro- 
lis; į antrą laipsnį: Amelia 
Kauneckis, June Youch, Joan 
Yankauskas ir Danie Laukže
mis. Ritualo komisiją atstova
vo Vera Lauzėihiš, jai asistavo 
29 kuopos valdyba: pirm. Jo- 
zeph Sakevich, Joseph Montvi- 
das. Edward Thompson. F-V,

as djemre^nroga klubo . .-..... .

B
gegužėFn—20 dd. kytojų suvažiavimas, kuriame 
engia mergaičių sa- dalyvavo apie 5000 muzikos 
Savaitės bėgyje mergai- mokytojų iš visos Amerikos 

sės progos. pasimokyti nūestų. 
t namų mošos darbų ir 

laisvalaikius prakasti 
okant vaidybos, ~ plauki- 
ridų te tt Pamokose te 
tim&ose . gali dalyvauti-

PAKRIKŠTYTA
Sv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyta:
Balandžio 1 d. Barbara Ann 

Johnson, Fridrick Johnson ir 
Isabel Mozės - Johnson duktė. 
Tėvai gyvena 55 Orton Marot- 
ta Way, So. Boston, Mass. —

Balandžio 8 d. John Peter 
Romikitis. John Romikitis ir 
Helen Kelly - Romikitis sūnus. 
Tėvai gyvena 3 O St., So. Bos
ton, Mass.

Balandžio 8 d. Wanda Ann 
Czoloda, William Czoloda ir 
Wanda Martin - Czoloda duktė. 
Tėvai gyvena 652 E. 6th St., 
So. Boston, Mass.

Balandžio 15 d. Diane Micke
vich, Frank Mickevich ir Mar- 
tha Shamon - Mickevich duktė. 
Tėvai gyvena 548 Mass. Avė., 
Dorchester, Mass.

Balandžio 15 d. Martin Yan
kauskas, Martin Yankausko 
ir Elenos Blažis - Yankausko 
sūnus. Tėvai gyvena 4 W 7th 
St, So. Boston, Mass.

Balandžio 21 Lynda Marga- 
ret Węlsch, Paul Wesch ir Nel- 
lie Wallače - Welsch duktė. 
Tėvai gyvena 49 Rosemont St., 
Dorchester. Mass.

Balandžio 22 d. Carol Mocka- 
petris, Frank Mockapetris ir 
Stephanie Ekamas - Mockapet
ris sūnus. Tėvai gyvena 385 
Park St. Dorchester, Mass.

Balandžio 22 d. Gerald Gee, 
William Gee ir Bemice Eka- 
101 Monet Avė., Quincy, Mass. 
mas - Gee sūnus. Tėvai gyvena

Balandžio 22 d. Philip Vin- 
cent Jakmouh, Vincent Jak- 
mouh ir Irene Kengris sūnus. 
Tėvai gyvena 37 Holgoke St., 
Quincy, Mass.

Balandžio 22 d. Cornelius 
Joseph Danalry, Cornelius Da
nalry ir Joan Wrigat - Danalry 
sūnus. Tėvai gyvena 145 Far- 
ragut Rd., So. Boston, Mass.

Balandžio 22 d. Claire Ann 
Rakauskas, Albin Rakauskas

Great Necko Liet, vyčių 
109 kuopa gegužės 19 d. 9:30 
v. v. V- F- W. Hali, 237 Great 
Neck Road, rengia pavasari
nius šokius. Gros Golden Bells 
orkestras. Įžąnga 1.50 doL Vi
si nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti.

"Joninių burtai" New Britaine
Gegužės 5 Brooklyno opere

tės choras “Joninių burtus” 
vaidino New Britain, Conn. 
Nors šis veikalas — montažas 
ir turi kai kurių trūkumų, bet 
visus sudomina žiūrovus ir pa
traukia savo linksmumu, sklan
džiais tautiniais šokiais, gražio
mis dainomis. Taip ir New Bri
taine gražaus juoko visiems 
sukėlė senbernio Mikitos nuo
tykiai. Solistams ir chorui žiū
rovai smarkiai plojo.

Operete choras dėkingas to 
vakaro organizatoriams, kaip p. 
A. Šovai ir kitiems, už mūsų 
priėmimą. Po vaidiniipų jie 
mus pakvietė prieš kelionę va
karienės.
Gegužės 11—12 dd. Operetės 

choras su “Joninių burtais” 
lankėsi Toronte, Kanadoje. 
Kvietė Tėvynės Prisiminimų 
Radijo programa.

Norima dar kartą šį veikalą 
parodyti Brooklyne, nes daug 
kas jo nematė, o mielai žiūrėtų.

L Jacyna..

Barbara Lips.'^nė, 
gyvenusi Hamburge, Vokieti
joje, atvyko į Brooklyną pas 
savo dukrą ir žentą V. Oniūną.

Siuvėjai, gausiai dalyvaukime 
susirinkime

Gegužės - May 16 įvyksta 
Lietuvių Siuvėjų 54-to lokalo 
narių svarbus susirinkimas 
unijos patalpose, 11—27 Arion 
PL. Brooklyne. Be einamųjų 
reikalų svarbiausiu punktu bus 
visos lokalo vadybos narių no
minacijos. šiais metais reikės 
išrinkti į valdybą kelis visai 
naujus narius, nes kai kurie iš 
senes valdybos daugiau savo 
kandidatūros statyti negalės, 
nes jau yra išėję į pensiją ir 
pagal unijos įstatus negali bū
ti daugiau renkami

Nuo lokalo narių pareina, 
kad išrinktų tinkamus valdy
bos narius. Todėl dalyvaukime 
šiame susirinkime kuo gau
siausiai, nes jeigu delegatas, 
Kazys Kontrota, susirinkime 
bus užtvirtintas trečių metų 
terminui ir neturės sau opo
nento, tai tuo pačiu po valdy
bos narių nominacijos gali bū
ti atliktas ir pačios valdybos 
rinkimai viešu balsavimu. To
dėl visi į susirinkimą.

Lokalo narys.

ir Rita Cook duktė. Tėvai gyve
na 6 Hamlin St., So. Boston.

PARDUODAMAS
kampinis mūrinis namas su 
tuščiais kambariais, butai —5 
šeimoms ir patalpos krautuvei, 
apšildomas aliejumi, kaina 
$13.500. Kreiptis į J. Vestūnes, 
108—07, Liberty Avė., Rfch- 
mond H1I1, N. Y. VI 8-2239.

pranešti Jkwh»winkn redakcijai 
;ąr admiirisfrarijai

sęlistė iš Chicagos, nuo sausio’ 
mėn. gyvenusi Romoje, Italijo- ’ ”
je, gegužės 8 d. atplaukė į 
New Yorką te, Qa prabuvusi 
vieną dieną, iškeliavo į Chica-

Portretas, vestuvės, vaikai, Įvairūs subuvimai, kopijos te 
t L Natūraliose spalvose trįjų dimensijų (stereo) nuotrau

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

te pigiau nei kas kitas.

W<xxlhaven 21, N. Y.


