
Latvių laikraščiu “Laiku” 
pasekdami, kai kurie lįtetuviški 
laikraščiai parašė, kad . esą So-

Gegužės 25 New Yorke 
. Town Hali laisvinimo susirin- 

kimas praėjo su.dideliu pasise
kami. Susirinko apie 700 žmo
nių. Kalbėjo populiariausi pa
vergtųjų draugą! Pasisakė 
griežtai prieš sovietu atneštą 
vergiją.

LAIC ji taip aprašo:
Susirinkimą organizavo Pa-

Ypatingo dėmesio* sukėlė se
natoriaus Knowland kalba. Jis 
pareiškė, kad Kremliuje tebė
ra tie patys žmonės, -kurie

10CENTŲ

landas

Prezidentas Eisenhoweris sveikino 
pavergtųjų bičiulius amerikiečius S

Prašau parduoti mano svei
kinimus Pavergtęię Tautę Bi
čiuliam amerikiečiam ir visiem 
išlaisvinimo susirinkimo daly
viam. Aš džiaugiuosi patyręs, 
kad senatorius Knowland bus 
pagrindinis susirinkimo kalbė
tojas. Mano pasveikinimus pri
imkite visi iūs, kurie sieU** te 
nušviesti vergijos sąlygas, ku

riom yra pasmerktos kasdien 
pavergtosios tautos. IjįĮį 
pasaulis nėra užmiršęs iię loi? 
monistinės priespaudos auk^ 
Jis nėra susitaikęs su ię 
mu. Dėl šię skriaudę ir'ntoa^' 
sybię mes belsimės j iinoįįįį 
sąžines tol, kol Įos bus .atitek 
sytos. . h k

Dwight D. Eis*nhow*r.-“»

vietai atsiuntę prof. A. Macei
nos žmoną pas jį įFreiburgą, 
Vokietijoje, prikalbinti jo re
patrijuoti, esą iš Vliko įstai
gos buvę norima profesoriui 
padėti, buvę paskambinta į jo 
butą ir iš ten atsiliepęs vokie
čių policijos valdininkas, kad
prof. A. Maceina esąs išvež- I 
tas į psichiatrinę ligoninę... I

Visuomenei, kuri tos žinios j 
pagrįstai sujaudinta, tenka 1 
pranešti, kad prof. A. Maceina, į 
kaip skaitė, taip ir tebeskaito I 
su dideliu pasisekimu paskai- 1 
tas vokiečių studentam. j

• Vaclovas Sidzikauskas, i 
Lietuvos Laisvės komiteto pir
mininkas, iš Europos grižo

• Min. Stasys Lozoraitis 
atvyksta į Ameriką laivu bir
želio 2. Spaudoje paskelbtą 
žinią, kad min. P. žadeikis at
sisakysiąs nuo atstovo vietos 
ir perleisiąs ją St. Lozoraičiui, 
min. P. žadeikis dementavo. 
Žinia dėl jo atsistatydinimo 
neatitinka tiesos.

• Alena Devenienė, VT pir
mininkė, atvyksta netrukus i 
Ameriką.

kartu su Stalinu vykdė ar daly
vavo visuose nusikaltimuose, 
kuriais dabar Įę pačię kaitina
mas Stalinas. Ju nusikaltimę 
tarpe senatorius nurodė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos paver
gimą, komunizmo rėžimo su
stiprinimą Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje ir Albanijoje. 

‘‘ Senatorius priminė ir tai, kad 
dabartinė Kremliaus klika kal
ta ir už miltfonę žmonių trė
mimą į vergę darbo stovyklas, 
toji klika kalta ir už sunaikini- 

L mą nesuskaitomo kiekio žmo
nių pačioje Sovietę Rusijoje ir 

L pavergtuose kraštuose.
Senatorius kalbėto ir apie

' . ' J: t •-.•••
Chruščtovoj ar Buiganino kvie
timą apsSapkyti JAV-d. Sena
torius ąiĄįai pasisakė prieš 
šių ar kitu Kremliaus klikos 
narię kvietimą į Ameriką.

Senatorius paklausė, ar ver
gų stovyklų, didžiausiem pa
saulyje, operatoriams galimą 
suteikti širdingą sutikimą šia
me krašte, ar galimas jų gar
bingas sutikimas. Ar jie gali 
vaikščioti Riūsų kongreso lais
vuose koridoriuose, ar jie gali 
naudotis pagarba miestų ir 
valstybių? Senatorius klausia 
ar vėliau nebus Chruščiovas ir 
Bulganinas pakviesti į Baltuo
sius Rūmus ir .nebus jiems-lei
sta miegoti Lincolno lovoje?

Senatorius pareiškė įsitiki-' 
nimą, kad

joks prezidentas ar demo
kratas ar respublikonas, tokię

“Nulaipsninę” Staliną, jo 
bendra darbiai, dabartiniai 
Kremliaus valdovai nieko ne
padarė, kad pradėtų vykdyti 
jų sulaužytas sutartis.

Senatorius plačiai pasisakė 
ir prieš Raudonosios Kinijos 
dedamas pastangas patekti į 
Jungt. Tautas.

Knowland kalbai smarkiais 
plojimais pritarė susirinkusie
ji-

Viceprezidento Nixono sveikinimas
Prašau priimti mano sveiki

nimus ir geriausius linkėjimus 
Pavergtųjų Tautų Bičiuliam 
Amerikiečiam dėl jų sumany
to susirinkimo. Visi amerikie
čiai turėtų žinoti, kad kai ku
rie iš mūsų geriausių draugų 
yra tarp pavergtųjų tautų — 
sovietinio imperializmo aukų.

Aš tikiu, kad Pavergtųjų Tau-*: 
tų Bičiulių Amerikiečių sieki
mai ras pasaulio tautų irvyc 
riausybių pritarimą. Esu -tiks
ras, kad mano geras draugą? 
ir kolega Bill Knowland jųjųs, 
tars sustiprinantį ir atgąiyi- "S 
nanti žodį. 3

Ricrard K*xon.,. - 3

Gubernatoriaus Ha r ri mano sveikinimas

prelatas Jonas
NAS, pirmininkas 
kuris suorganizavo 

ju Tautu Bičiulius 
čius.

BALKC- 
komit?to, 

PaverRtų- 
Amerikie-

Angly Crabbą su- 
likvidavo sovietai

Sovietų maršalas Žukovas 
apdovanojo auksiniu laikro
džiu kapitoną laivo “Ordžoni- 
kidze”, kuriuo buvo atplaukę 
į Angliją Bulganinas su Chruš
čiovu. Ta proga buvo parašy
ta ir apie anglų povandeninį 
šnipą Crabbą, kuris dingo be- 
šnipmėdamas laivą. Panašiai 
buvo apdovanoti lakūnai, ku
rie nušovė Amerikos lėktuvą 
prie Baltijos krantų.

PIJUS XII NUSILPĘS
Popiežiaus Pijaus XII svei

katą vėl patikrino gydytojai.
* Fizinių trukumų nerado. Esą 

tik jis nusilpęs nuo persidirbi- 
mo. Turįs pasilsėti.

vergtųjų Tautų Bičiuliai Ame- 
nkiečiai” (American Friends 
of the Captive Nations), pade
dant visai eilei kitų organiza
cijų.

Susirinkimo salę puošė de
šimties pavergtų tautų vėlia
vos — Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Lenkijos, Albanijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir Ukrainos.

Susirinkimą pradėjo Paver
gtųjų Tautų Bičiulių Ameri
kiečių pirmininkas Christo- 
pher Lmmet. Susirinkimui va
dovavo buvęs ambasadorius 
Angier Biddle Duke. Amerikos 
himną giedojo Agnės Skaruly- 
tė. invokaciją ir maldą kalbė
jo erei. J. Balkūnas.

STALINO SUNIEKIAMO 
PROPAGANDĄ TEBETĘSIA
Sovietų istorijos žurnalas 

sumažino Stalino reikšmę 1905 
ir 1917 sukilimuose. Esą ne
tiesa, kad Stalinas vadovavęs 
caro laikais pogrindžiui Kau
kaze. Taip pat netiesa, kad 
1905 vadovavęs streikui Baku.

REPATRIAVO Iš 
NEW YORKO

Iš New Yorko uostų ar aero
dromo dviejų savaičių tarpe 
repatriavo į Sovietus 6 asme
nys. Tarp jų minimas iš Lietu-

Kaip Maskva nori 
įsipiršti į Ameriką

Maskva pakvietė Amerikos 
aviacijos štabo viršininką gen. 
W. F. Twining į aviacijos šven
tę birželio 24. Pakvietimas 
priimtas. Labiausiai spaudė jį 
priimti Amerikos atstovas Ma
skvoje Bohlenas.

Reikia daryti
kad žmones nenustotų vilties

Kongresmanas Harrison Wil- Lietuvių Amerikiečių Informa- 
liams iš New Jersey savo kal
boje siūlė išplėsti NATO veik
lą, šalia karinės paramos, rei
kalinga ir kultūrinė ir ekono
minė pagalba.

Generolas W. Anders pa
reiškė, kad jis tiki, jog paverg
tieji priešinasi priespaudai ir 
laisvasis pasaulis neturi leisti 
užgesti šiai laisvės liepsnai.

Generolas W. J. Donovan 
kalbėjo, jog reikalinga daryti 
viskas, kas galima,, kad trem
ties žmonės nenustotų vilties. 
Komunistai visais būdais sten
giasi suvilioti tremtinius grįž
ti į pavergtas tėvynes, nes jie 
pamatė tremtinių pajėgumą 
ir galią kovoje prieš komuniz
mą.

Susirinkimas susilaukė svei
kinimų iš prezidento Eisenho- 
werio, viceprezidento Nixo.no, 
gubernatoriaus Harrimano ir 
kitę.

Gubernatoriaus Harrimano 
telegramą pabaltiečiams. ry
šium su Birželio trėmimais pa
skaitė prel. J. Balkūnas. Svei
kinimas buvo pasiųstas per Maželio pareiškimai nėra auto-

kas tik galima,

cijos Centrą. Prel. J. Balkūnas 
pasakė keletą karštų žodžių, 
kuriuose susirinkusieji sutiko 
didelėm ovacijom. Jis pareiškė, 
kad pavergtų tautų draugai 
veiks ir padės laisvinimo dar
bui. Nuo to susirinkimo die
nos visur bus skelbiamas lais- | 
vinimo žodis.

Gubernotorius Averell Har
riman sujungė savo sveikini
mus su sukaktimi deportacijų 
iš Baltijos kraštų:

Nuoširdžiausi sveikinimai 
jums ir visiem susirinkusiem į 
Town Hali, siekiant pagreitinti 
išlaisvinimo dieną Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos tautom iš 
sovietinio imperializmo ir ti
ronijos.

Šie metai žymi 15-tąsias su
kaktis deportacijų pagal Krem
liaus įsakymą iš šių laisvę my
linčių kraštų.

Jūs pasitarnaujate 
reikalui, padėdami 
laisvės, demokratijos 
nės nepriklausomybės
širdyse pavergtų Baltijos tau
tų, kurios viena dieną vėl at
gaus violą laisvajame pasau
lyje kaip ‘ arbingos ir nepri
klausome s tautos.

.Jums u visiem laisvinimo 
susirinkime siunčiu geriausius

Imkėjimt• . Tegu’ gaivi ir svė>. • 
ka laisvės saulė vėl sušvistą 
viršum Baltuos valstybių ir yi- 
$ų pavergtų tautų — Le..ktjos; y“ 
Čekoslovakijos, Vengrijos, BuU 
garijos, Rumunijos, rytų Vo
kietijos, Albanijos,- Ukrainos, 
Armėnijos ir kitų kenčiančių 
žiaurią komunistų priespaudą.

Averell Harriman.

SEN. CTILLIAM F. KNOU- 
LAND pasisakė prieš Maskvos 
kvietimą j Amerika.

laisvės 
išlaikyti 
ir tauti- 

dvasia

valdžia, savaime suprantama 
turėjo būti atsakymai, kad jie 
labai geri. Į klausimą, ką gafi 
pasakyti dėl Vakaruose skel
biamų žinių apie persekiojimą 
ir neleidimą pareigų eiti, atsa
kymas irgi turėjo būti savai
me suprantamas, kad nežinąs 

.persekiojimų. “Tiek Vilniuje, - 
tiek Maskvoje yra garantuota 
pilna laisvė. Aišku, mes nega
lim imtis uždavinio kovoti ' 
prieš valstybę ekonominiais ir 
politiniais klausimais. To ne
galima daryti, o pagaliau —tai 
nė ne mūsų sritis... Pas mus

ITALU KOMUNISTAS PAS LIETUVOS VYSKUPU MAŽELI
Maskva nori konkordato, kad galely lūpas užčiaupti

Vilniaus radijas buvo prane
šęs, kad balandžio 28 — gegu
žės 4 lankėsi Lietuvoje užsie
nio žurnalistai, kurie gyvena 
Maskvoje. Tai buvo užsienio 
komunistinės spaudos atstovai. 
Dabar turime iš to apsilanky
mo viena pasisakymą — gegu
žės 23 Italų kom, “L’Unita” 
paskelbta koresp. Giuseppe 
Boffa pasikalbėjimą su Telšių 
vyskupu Petru Maželiu.

Tame pasikalbėjime vysk.

vos Tamerlanas Makaveckis, 
34 metų, kuris čia atvykęs 
kaip tremtinis, bet kurio šei
ma Lietuvoje. Taip pat yra 
vienas latvis, vienas rumunas, 
trys rusai.

Savaime tai nereikšmingas 
įvykis, bet jis ilgai buvo svars
tomas. Juo Maskva nori pa
ruošti dirvą, kad ir jos atsto
vus Amerika pakviestų. Prezi
dentas ir juo labiau valst. se
kretorius Dulles tam santū
rūs.

SOVIETAI GALĖS 
AMERIKĄ BOMBARDUOTI
Amerikos strateginės aviaci-

Prekybos sutarties su Mask
va Vokietija nepasirašys, kol 
Sovietai nesutinka Vokietijos 
sujungti. Taip pareiškė kanc
leris Adenaueris.

Parlamente bendrųjų reika
lų ministeris Kaiseris suminė
jo, kad nuo 1945 rytų Vokie
tijos komunistiniuose lage
riuose žuvo 70.000 žmonių. 
Šių metų gegužės pradžiai bu
vo suimtų 18,900. Suiminėji- 
mai tęsiami.

VOKIETIJA TEBĖRA 
ATSPARI

TEIJUV VYSKVPAS MAŽELIS ra koninnhta korrupMMUnta.

tenka žiūrėti kaip Į Maskvos 
norą, kad vyskupo vardu bū
tų platinamos vakaruose Mas
kvos norimos mintys.

Tas mintis Maskva pritaiko 
pagal tai, kam jas skiria. 
Neseniai čia paminėtas kan. V. 
Žitkaus raštas apie Kauno ku
nigų seminariją buvo skirtas 
užsienyje lietuviam. Tad jame 
buvo nutylėta visai apie san
tykius su komunistiniu reži
mu. Kai dabar vyskupo vardu 
pareiškimas skirtas Italijos ka
talikam. tai jau pasakojama 
apie sovietinį palankumą tikė
jimui ir reikalą turėti konkor
datą tarp Maskvos ir Vatika
no. Tai pati naujausia Mask
vos mada.

Kam tas konkordatas Mask- 
reikalingas. prasitaria

maskvinė “Laisvė”: “Dabar, 
kol konkordato nėra, tai Vati
kanas ir ‘Vakarai' gali rėkti... 
būk Tarybų Sąjungoje nesą 
tikybos laisvės. Kai tokia su
tartis būtę padaryta, tuomet 
jie turėtų užsičiaupti" (gegu
žės 26).

To pasikalbėjimo duodame 
kelias ištraukas.

tikinčių; Yra žmonių, net man 
pažįstamų, kurie sugrįžta į ti
kėjimą. Pasitaiko, kaip tenka 
nugirsti, kad kiti priešinga 
kryptim nueina..
tais per Velykas bažnyčios bu
vo pilnos. Ir užtikrinu'— pri
dėjo polemišku šypsniu —kad 
nebuvo vien tik senukai — 
‘kandidatai į kapus’, bet ir jau
nimo visokio amžiaus“.

šiais me-

• Lenkijos komunistę spau
da paskelbė, kad nuo karo iki

• Anglai nepasitrauks iš Vo
kietijos, nors Sovietai ir žada 
savo kariuomenę rytų Vokie
tijoje sumažinti 30.000. Taip 
pareiškė anglų kariuomenės 
viršininkas Vokietijoje. Tos 
kariuomenės anglai laiko 4,5 
divizijų.

• Floridos rinkimuos* res
publikonų sąraše lengvai lai
mė j o E i s e nhoweris prieš

rizuoti. Pats korespondentas 
prisipažino, kad praleidęs tai. 
su kuo jis nesutinka. O tai, ką 
iš vyskupo minčių atpasakojo, 
tai atpasakojo taip, kaip jam 
patinka, o ne kaip vyskupas 
pasakė. Pvz. vyskupas nesakys 
niekad tokių nesąmonių, kad 
vyskupas Paltarokas jam už
dėjo “tiarą” ant galvos. Tiarą . 
tenešioja tik popiežius. Nesa
kys vyskupas nė tokių nesąmo
nių. kad jis pats būtų pasisiū-

APIE VYSKUPUS 
MAŽELĮ IR PALTAROKĄ 
“Maskva, gegužės mėnuo.

Bekeliaudamas po Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo sovietines res
publikas. iš kurių ką tik su
grįžau, kreipiausi į mons. Ma
želį. dabartinį Telšių vyskupą, 
p r a š y d amas pasikalbėjimo 
“Unitos” skaitytojam ir italų 
katalikam ... Jis mane priėmė, 
ir pasikalbėjimas užtruko dau
giau kaip valandą ...

“Lietuvoje šiandien savo pa-

jos viršininkas gen. C. Lamais 
senato komisijoje pareiškė, 
kad Sovietai 1959 bus pakan
kamai pasiruošę Ameriką su
naikinti. Iš raporto tuo reika
lu,, kuris paremtas saugumo 
informacijom, buvo išbraukta 
111 puslapių, kurių skelbti ne
galima.

• Kinijos komunistei siūlė
vėl konferenciją Korėjos rei- dabar lenkų pogrindinė rezis- 
kalais. Šešiolikos valstybių, tencija nužudė 30.000 Lenki- Knowlandą, demokratų sąraše lęs Vatikanui į vyskupus. Tad
kurios kovojo dėl Korėjos, siū- jos ginkluotų komunistų ar jų su nedidele persvara prieš Ke- į komunistinio laikraščio pasi- reigas eina 3 vyskupai. Kitos
lynus atmestas. . pareigūnų. fauverį laimėjo Stevensonas. kalbėjimą su vysk. Maželiu vyskupijos yra tuščios...

likusių savo vietoj seniausias 
yra mons. Paltarokas, Panevė
žio vyskupas. Dėl jo ligos 
prelatas eina 83-sius metus — 
negalėjau jo aplankyti. Mons. 
Maželis, kuris savo kandidatū
rą pats pasiūlė Vatikanui 
(!! Red.) lietuvių katalikų tar
pe turi pakankamą prestižą...

“Vyskupas yra truputėli di
desnis nei vidutinio ūgio, lie
sas, rūstokas, ryškių veido 
bruožų. Rusiškai jis kalba tai
syklingai. Mudviejų pasikalbė
jimas buvo betarpis — be jo
kių vertėjų...”

Esą vysk. Maželis apie savo 
paskyrimą pasakojęs:

“Vatikano pritarimas atėjo ryšius. Bet tai nėra nepamai- 
laišku pereitais metais birže
lio 12. Konsekracija įvyko Pa
nevėžyje rugsėjo 11. Pats vys
kupas Paltarokas, popiežiaus 
įsakytas, man uždėjo tiarą

. (!! Red.). Aš asmeniškai esu 
labai dėkingas Vatikanui, kad 
mane paskyrė tokiom aukštom 
pareigom. Mūsų vyskupijoje 
jau kelinti metai nebuvo vys
kupo. Aš ir anksčiau atlikda
vau paprastas vyskupo parei
gas. Telšiuose gyvenu nuo 
1928...”

APIE KONKORDATĄ 
SU MASKVA

Štai tie žodžiai vyskupo Ma
želio lūpose, kurie labiausiai 
buvo patraukę užsienio spau
dos dėmesį:

“Kokie yra jūsų ryšiais su 
Vatikanu?“

“Kaip žinote, tarp Rusijos ir 
Vatikano nėra . konkordato. 
Tai sutrukdo turėti kasdienius

nomas daiktas, nes bažnytiniai 
įstatymai leidžia vadovauti .ti
kintiesiems ir be tų ryšių. Jei 
atsiranda koks rimtas reika
las. su Vatikanu susirašom lai
škais. Vysk. Paltarokas parašė 
Romon apie lietuvių bažnytfoę 
padėtį ir gavom iš Vatikano 
atsakymą. Jei jau norite' gry
nai mano asmeninės nuomo
nės. aš pasakysiu, ką galvoju: 
ateityje santykiai tarp sovieti
nės vyriausybės ir Vatikano 
galės būti sureguliuoti konJuN*- 
datiniu ar kitokiu būdu”. " į*

Korespondentas baigia:
“Tūriu paminėti, kad vysk. 

Maželis puikiai žinojo poti&ę 
mūsų laikraščio spalvą ir mo
no asmeninį įsitikinimą. Mud
viejų pasikalbėjimas praėjo 
labai nuoširdžiai. Nukrypom į 
kitus pokalbius.
apie jo sveikatą, kuri esatiti 
gera, nežiūrint senyvo am
žiaus. Mielai sutiko su mantai 
nusifotografuoti'..'. -

(Ką kiti italų laikraMM 4

APIE TIKINČIUOSIUS 
IR BAŽNYČIAS

Vysk. Maželis esą pareiškęs, 
kad pernai Sutvirtinimo sak
ramentą priėmę 30.000 vaikų. 
Buvusi didelė spūstis. Šiemet 
numatoma taip pat. Klaipėdoje 
prieš karą gyveno daug liute
ronų, bet “vėliau jie išvyko". 
Dabar ten gyveną apie 20.000 
praktikuojančių katalikų. Baž
nyčia jau per maža. Rengia
masi statyti naują. Kliūčių 
tam nenumatoma.

| korespondento klausimus to apie šį pasišnekėjimą, tMB 2
Tarp apie santykius su sovietine kitam# nr.)

paklausiau

Nixo.no
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Pirma išeiti, paskui balsuoti
Viena iš demokratijos žy

mių yra laisvė piliečiui pasi
rinkti sau valdžią, kokios jis 
nori. Kur to nėra, nėra ir de
mokratijos. Tačiau ir demokra
tiškai renkant kurio krašto 
vyriausybę, ji bus tokios tau
tos žmonių, kuriai jie priklau
so: Italijoje — italų, Prancū
zijoje — prancūzų, o Vokieti
joje — vokiečių, šiokį tokį 
skirtumą sudaro Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Sovie
tų Sąjunga. Amerikoje valsty
bei vadovauti išrenkami žmo
nės, kilę iš įvairiausių tautų, 
bet vis dėlto tie, kurie seno
kai čia gyvena, savo senolių 
kilmę yra jau beveik pamiršę 
ir laiko save jau nauja ameri
kiečių tauta. Taigi ir Ameriko
je galiausiai į valdžią ateina 

■' senieji amerikiečiai,
šiame krašte yra daugiausia. 
Sovietų Sąjungoje taip pat gy
vena įvairių tautų žmonės, bet 
ten išskirtinai bus parenkami 
rusai ir komunistai, nes ten 
nėra nė demokratijos. Tai, ką 
bolševikai vadina demokratija, 
yra tik kamšalas paikiem žmo- 

maži 
senis

veiksniai ir organizacijos pir
miausia turi pabrėžti savo re
zoliucijose bolševikų okupaci
jos pašalinimą, o tik paskui de
mokratiškus rinkimus tuose 
kraštuose. Kas čia galėtų įvyk
ti, imkime vieną konkretų pa
vyzdį.

stė karoteismas ir liėtėkari-antikomunistinio sekimo orga- 
♦ • • nįzariją. Ministeris paskelbė, 

kad Didės, policijos buvęs in
spektorius, daugiau rūpinosi 
partine politika negu kova su 
komunizmu. Didės pašaukė 
ministerį į dvikovę. Ministeris 
liepė Didės suimti

Pas suimtą Didės rado do
kumentų su karinėm paslaptim 
iš krašto apsaugos komiteto, 

matyti patį redaktorių. Turįs Didės paskelbė, kad tai doku
mentas, kurį jam pristatė jo _
bendradarbis, tos antikomu- Sekminių rytą. Pati efektin- 
nistinės organizacijos narys, 
Andrė Baranes ir kad tokiu 
suėmimu ministeris likvidavo 
vienintelę organizaciją, tikrai 
kovojančią su komunizmu. O 
tokio dokumento išėjimas iš 
apsaugos komiteto tik rodo, 
kokie žmonės yra susėdę toje 
paslapčių įstaigoje. Su tokiu 
kaltinimu Didės išėjo į spaudą. 
Tas kaltinimas augo ir minios 
akyse buvo reikšmingas, nes 
rinkimuose Didės stojo į rin
kimus ir buvo išrinktas Pouja- 
de sąrašuose į tautos atstovus, 
šiandien jis nepaliečiamas.

dokinijoje — IMraihienphu kri
timas, dešimtys tūkstantių gy
vybių ir visa kita...

Byla kilo viešumon pamažu.

1944 j “Figaro’’ redakciją 
atsilankė judrus vyras. Norėjo

labai svarbių dokumentų. Ga
lįs juos parduoti, jeigu laik
raštis bus suinteresuotas. Dar 
neatskleidus nė tų dokumentų 
ir nepradėjus žiūrėti, ar verta 
juos pirkti, pasikalbėjimą per
traukė telefono skambutis. Re
daktoriui kažkas kalbėjo tele
fonu, kad esąs suimtas Didės. 
“Ką — inspektorius Jean Di
dės? suimtas?” paklausė atsi
lankęs. vyras redaktorių ir, ne
laukęs atsakymo, tekinas puo
lėsi pro duris. Tai buvo laik
raštininkas 
kuriam tas 
riaus Didės 
parūpo.

Sovietų Sąjunga yra prisi
jungusi dalį buvusios Rytinės 
Prūsijos, Mažosios Lietuvos, ir 
ją padariusi rusiškąja Kalini
no apygarda. Karaliaučiaus 
miestas pakeistas į Kalinin
gradą. Tilžės, Eitkūnų, Gumbi
nės ir kiti visai artimo Lietu
vos pasienio miestai taip pat 
perkrikštyti. Visa sritis, pri- Jean Didės,. policijos inspek- °

.. torius buvo suimtas 1954 rug- Rastų dokumentų istorija 
sėjyje. Priežastys — gal poli- buvo plėtojama savu keliu.

Andrė Baranes, žurnalistas, 
buvęs prokomunistinio laikraš
čio “Liberation” bendradarbis 
—iš kur jis tuos dokumentus 
gavo? Suimtas ir tardomas jis 
išaiškino, kad dokumentai 
ateina tiesiai iš krašto apsau
gos komiteto, kuriame daly-

Andrė Baranes, 
policijos inspekto- 

suėmimas labai

nėm akis dumti Gi ir 
vaikai tiki, kad Kalėdų 
atneša dovanas

Dažnai skaitome įvairių or
ganizacijų rezoliucijas ir JAV 
oficialius, pareiškimus, kad 
Sovietų Sąjungoje būtų leista 
žmonėm visiškai demokratiš
kai pasisakyti, kokios valdžios 
jie nori. Kiek tai liečia Sovie
tų Rusiją, vadinasi, pačių rusų 
senai gyvenamas sritis, tokie 
demokratiški rinkimai atneštų 
permainą, nes komunistų pro
centas yra liliputiškai mažas 
net pašų nišų tarpe. Bet ir 
nekomunistai rusai šiuo metu 
yra sulindę į okupuotus kraš
tus ir, sakysime, Pabaltijo val
stybių kai kuriuose miestuose 
net vyrauja. Sovietam tegali 
būti statomas reikalavimas iš
eiti iš tų kraštų su visa poka
rine rusų infiltracija. Laisvi 
rinkimai tada jau. atsiras sa
vaime. Dėl to mūsų laisvinimo

grūsta rusų, gudų ir mongolų, 
laikoma dabartinės Federali

nės jų nės Rusijos SSR dalimi, lyg 
kokia kolonija, numatyta vi
siškai surusinti. Argi Čia galė
tų būti bent kokia kalba apie 
laisvus ir demokratiškus rin
kimus? Jei ir nekomunistus, 
tai rusus ar gudus išsirinktų 
dabartiniai tos srities kolonis
tai. Gudų leidžiamoje propa
gandinėje literatūroje užtinki 
net tam tikro pasitenkinimo, 
kad Mažoji Lietuva sugudina- 
ma. Nurodoma, kad ten kaip 
tik daugiausia gudų yra, kad 
ta sritis arčiau dabartinės Gu
dijos SSR ir kad jai turėtų 
priklausyti. Tokius pareiški
mus yra padaręs net laisvojo 
pasaulio gudų veiksniai, kurie 
veda išlaisvinimo kovą. Jiem 
toji Mažosios Lietuvos koloni
zacija yra priimtina, būtų pri
imtini ir demokratiški rinki
mai.

Tai yra tik vienas ryškesnis 
pavyzdys, jų galima būtų nu
rodyti daugiau iš estiškos In- 
grijos, latviškos Latgalės, Uk
rainos, Moldavijos, slovakiško 
Pakarpačio ir tt. Visais buvu
sios caristinės Rusijos pakraš
čiais kolonizuojami rusai.

tinės, gal partinės, gal asme
ninės. šiaip ar taip, bet Didės 
nemėgo, kad atėjo į valdžią 
Mendes - France ir atsigabeno 
į vidaus reikalų ministerius 
Mitterrandą. Nepatiko ir Mitt- 
errandui inspektorius Didės ir 
iš tarnvbos ii atleido. Didės 
pasiskelbė laikraštyje, kad jis vauja tik patys rinktiniai vy- 
yra atleistas inspektorius ir 
ieško tarnybos, tik įspėję, kad 
nesiteirautų vidaus reikalų mi- 
nisterio rekomendacijos. Pas
kui ėjo tylus gandas, kad mi-

OLA V DUUN

PIETŲ LINK
3.
- Nežinodama, ką bepradėti, 
ji nusišypsojo. “Tavo laimė, 
Lizbeta, kad tu šito nelau
kei...” Ji vėl nusišypsojo, tik 
kitaip. “Daili ir tortinga po
nia! Ką gi! Tikrai, kas būtų 
galėjęs sugalvoti panašią isto
riją”.

Vaiką ji padavė tarnaitei. 
Tuos namus ji turi palikti. Ma
žasis verkė ir kabinosi į ją. 
Varge tu mano! fr jos pačios 
vaikas žuvęs, toji duktė, kurią 
taip labai mylėjo...

įėjo šeimininkas ir jo žmona. 
Lizbeta niekaip negalėjo per
siskirti su tais namais. Abu 
juos peržvelgė ji vienas po ki
to ir atsisėdo ant lovos krašto. 
“Reikia man liktis iki vakaro, 
taip, reikia”, tarė ji. Pavakare 
ji nuėjo į gretimą kambarį, 
kur buvo Jonute. Jonute nusi
gręžė nuo jos.

— Žinau, žinau, — prabilo 
Lizbeta, — bet pažiūrėk, kas 
yra tavo kūdikiui! Jo greit čia 
nebus.

Valandėlę luktelėjusi ji vėl 
tarė:

— Jonute, ar nori, kad jį 
pagydyčiau ?

— Ar gali? — neatsisukda
ma paklausė moteris.

— Aš žinau maldelę, kuri 
vieną gelbsti, o kitą pražudo. 
Jei sukalbėčiau ją, Jonute, ta
vo mažytis būtų išgelbėtas. 
Bet aš prarasčiau savo vietą 
danguje ir pasiduočiau ana
jam ... Aš sukalbėsiu malde

lę, aš daugiau niekam nė ne
reikalinga. Buvo tolti laikai, 
kad būčiau ją sukalbėjusi, no
rėdama tave rasti, jeigu būtų 
to prireikę.

Jonute nekrustelėjo ir neat
sakė.

“Na, gerai, aš vistiek tai pa-

darysiu”, pagalvojo Lizbeta. 
Bet prieš išeidama ji dar pra
bilo:

—_ Ar tau nerūpi žinoti, kas 
tavo tėvas?

Kiek luktelėjusi ji pridėjo:
— Gi patsai taikos teisėjas.
Pagaliau Jonė tai prašneko:
— Tenai kiekvienas tai ži

no. Ir juokiasi iš tavęs, nes 
manai, kad tik tu viena tai 
žinai.

Lizbeta išėjo į kiemą. Su
kalbėjo maldelę, kaip buvo iš
mokus iš vienos čigonės: bur
tų žodį po burtų žodžio. Dabar 

jau buvo padaryta — atgal 
jau nebegrįši.

Diena geso vakaruose, ana
pus kalno.

Lizbeta įsiklausė, pagal savo 
įpratimą. Ji kuždėjo: “Dabar 

tu tyli. Taip, gerai žinojau, 
kad tu pamesi mane, kai su
kalbėsiu maldelę. Dabar man 
vienai reikės kapanotis. Juk 
aš buvau laisva ir galėjau da 
ryti, ką noriu ir kaip sąžinė 
liepia.

Ji grįžo pas vaiką ir vėl lai 
kė jo galvytę ties verdančiu 
vandeniu. Kol pagerės, tai 
jam lengvino skausmus.

muntstonu «*•* ir Dienbienphu 
gynimo Manas. Ir komunistei 
buvo pasirengę uogai tuos pia
nus sunaikinti prancūzu jėgas.

pirmajam pavaduotojui Renė 
Turpin, kuris supažindindavo su 
jais ir savo tarnautoją Roger 
Labruse, kitados buvusį Pran
cūzijos civilinės apsaugos še
fą. Pastarasis ir informuodavo 
žurnalistą Baranes, o gal ir 
dar kai ką.

Siūlo galas prieitas, ir teis
me atsidūrė keturi žmonės — 
Baranes, Mons, Turpin, Lab-

Teismo paskutinės valandos

giausia ir tragiškai komiška 
spektaklio pabaiga... Gen. se
kretorius Mons išteisintas, tik 
papeiktas, kad pasitikėjo savo 
valdiniais tokiuose slaptuose 
dalykuose. Jo pavaduotojas 
Turpin, aišku, kaltas, kad iš
davė dokumentų paslaptis tar
nautojui Labrusse. Jam už tai

keturi metai Kalčiausias yra 
tas Labrusse, nes jis išdavė 
paslaptis pašaliniam žmonėm. 
Jam už tai šešeri metai. Bet 
keista buvo tai, kad teismas 
prikirpo kaltininkam daugiau, 
negu reikalavo prokuroras. Jis 
tereikalavo po 30 mėnesių, t. 
y. tiek, kiek jau jie atsėdėjo 
iki teismo. O teismas rado rei
kalo daugiau pridėti. Pagaliau 
žurnalistas Baranes — ar jis 
kaltas, kad jis gavo iš Labrus
se paslaptis? Ne. Ar jis perda
vė jas toliau Prancūzijos prie
šam? Buvo kaltinamas, kad 
perdavęs jas prokomunisti
niam atstovui E. d’Astrer. Bet 
tai nebuvo įrodyta. Ir jis buvo 
išteisintas ... O tuo tarpu gen. 
Paul Ely, kuris buvo Prancū
zų kariuomenės vyriausias va dintį spaudos atstovą. O kai. 
das Indokinijoj liudijo, kad teismas išėjo iš salės, pradėjo

Gan. Ely net paskutiniu metu 
nustojo pranešinėjęs apie savs - 
planus Paryžiuj, nes tik iš čia 
galėjo eiti infcrmaciįos komu- 
nistam... *

Kas tuos planus komuntš- 
tam perdavė, taip ir liko pa- • šį 
slaptis, teismas jos neišaiškino 
—*• gal Baranes sėdėjo ant 
dviejų kėtSių, gal Labrusse—r. 
kas žino. Tik kai teismas pa:, 
skelbė sprendimą, nuteistasis. 
Labrusse griebė nuo stalo ra
šalinę ir trenkė ja į galvą An; J 
drė Baranes, o Labrusse sūnus 'J 
griebė nuo stalo knygą ir pa
leido į Baranes advokatą. Ad- _. 
vokatas atsilygino jaunajam 
Labrusse dviem knygom, tik 
jomis pataikė į užpakaly sė- ,

das Indokinijoj liudijo, kad
visi prancūzę kariniai pla- veikti kumščios. Tai buvo ank- 

nai buvo žinomi Viotminho ko- styvą Sekminių rytą.

AMNESTIJA, KURI LIETUVIUS VEDĖ J SIBIRĄ
(Atkelta iš 2 psl.) 

vo mėtomi plačiau iki 1949 m. 
Faktiškai centralizuota parti
zaninė veikla baigta 1952 m.

Kas po to pasireiškia — tai 
jau daugiau sporadiniai reiški
niai. Iki 1952 metų buvo veik
ta centralizuotai, apygardo
mis. Laikoma, kad partizani
nėj veikloj dalyvavo apie 30.- 
000 — 40.000 žmonių. Iš jų 
tik dalis yra likusi gyva. Vė
liau partizaninėj veikloj vokie
čiai jau nedalyvavo.

. .. Paskutinės ■■ stambesnės Su-
riausvhės ir kariuomenės žmo- vaiky krašte partizanę kauty
nės. Buvo suimtas to komite
to gen. sekretorius Mons. Iš 
jo aiškėjo, kad dokumentus 
jis duodavo sutvarkyti savo

Liga buvo priversta nusilei
sti. Kūdikis nusikosėjo ir 
spiaudė baltais odos gabale 
liais. Liga ėjo sau. Vaikas mi
go ir vėl budo, kas kartas tru
putėlį pagerėjęs. Sulik kiek
vienu nubudimu Lizbeta jau
tėsi vis labiau silpstanti. Taip 
turėjo būti.
,Tuoj po vidurnakčio mažytis 
giliai įmigo.

Nekeldama triukšmo senė 
pakilo, paliko lovą, pasiėmė 
kraitelę ir lazdą ir iškeliavo.

Ūkanos buvo aptraukusios 
dangų. Taip, dabar ji nebuvo 
verta | jas žiūrėti Bet vos tik 
ji pamąstė, štai visos jos suži 
bo daug šviesesnės negu se
niau. Jos jai šypsosi.

“A, kad jos man galėtų pa
rodyti kelią atgal” — Lizbeta 
spyriavosi ir graudeno save; 
“Ar esu kvaila senė. Bet tai 
labai skaudu, ant to vyro, kurį 
daužė akmenius, Na, lazdele, v 

grįžkim namučių!” •
Ji buvo taip nuvargus, jog 

likosi stovėti, akimis klaidžio
dama į visas puses. “Ne, až 
nesapnuoju, — tarė ji. — Kas 
padaryta, — padaryta ”

Ji nepastebėjo, kaip Jonė 
buvo visai Salia jos. Ji nesu

nes su bolševikais buvo 1951 
metais.

Dzūkų krašte labai sėkmin
gai veikė taip pat “Žilvitis”.

Žemaičiai (Kęstučio apygarda) 
savo veikimą sustabdė vėliau
siai. Ten buvo gudrūs vyrai, 
kurie nelabai griebdavosi azar
to, stengdavosi taupyti jėgas 
ir leisdavosi į kautynes, jei 
maždaug už vieną savąjį žmo
gų tekdavo pakloti 10 priešų, 
bet ne priešingai. Apie Šven
čionėlius, Uteną, Ukmergę par- liarinimo bei pačios bylos lįę- 
tizanų daliniai, veikę būriais 

iki 300 žmonių, buvo išvalyti 
1945—1946 m.

Pasiekusieji Vakarus teigia, 
kad girdėję ne iš vieno, jog 
net ir šunys buvo taip išmoky
ti, kad savo staugimu parody
davo, kas ateina: ar partiza

nai, ar rusai — vienaip staug
davo, kai ateidavo vieni, o an
traip, kai kiti. Pagal tokį šunų 
staugimą “žaliukai” ne kartą 
susiorientuodavo. Naujieji jų 
vadovai kiek pakeitė ir prog
ramą, geriau prisitaikydami 
prie vietos sąlygų.

Vieno kovojusio pogrindžio 
eilėse teigimu,

labai biaurus pasirodęs prof. 
Markulio išdavimas:

jis įscenizavo ryšį su Vaka
rais ir savuosius kovotojus bei 
kitus, ką tik galėjo, išdavė. 
Markulis buvo mėginamas lik
viduoti, bet nesėkmingai. Vil
niaus un-te jį mėgino nušauti 
net ir iš pačių komunistų tar
po, bet nepavyko. Po pasikė
sinimų jis vėliau išvyko į 
Kaukazą.

Buvę siųsti ryšininkai ir ži-

prato, kas gi atsitiko, kai duk
ra ją apkabino ir šnabždėjo:

— Mama! Ačiū, kad atėjai, 
ačiū .tau už mano kūdikį!

Jonė jau buvo dingusi kai 
senė išgirdo tuos žodžius.

Lizbeta sudejavo: Dievuliau 
tau mano, aš apsisapnavau. O 
tačiau ji puikiai žinojo, kad 
čia ne sapnas.

“Na, dabar galiu jau grįž
ti ...” Tuos žodžius ji dainuo-, 
te išdainavo, bet buvo tai tik 
silpnas ir drebantis balsas. Ir 
nutilo jis sutemose, tarp sve
timų namų.

Tačiau Lizbeta nepasuko 
keliu atgal Nukeliavo ji pietų 
link, kaip rodė žvaigždės. To
kia buvo Jo valia; ji negalėjo 
tuo abejoti.

“Argi man reikės keliauti 
ligi miesto?”

Ji žengė tiesiai akių ploto. 
Ji eina, o jos akys temsta. Ir 
žengia, o galva jai svaigsta. 
Ir tačiau jai rodosi, kad viskas 
joje skaidrėja. Jos širdyje ly
giai taip Šviesu, kaip šviesu ir 
aplinkui ją pačią.

Laukai šviečia nuo saulės 
spindulių ką jie jai byloja? Jie 

byloja jai kad jis ir Viešpats 
Jėzus yra viena būtybė.

paskirtį, pasakotojas sakosi 
tiksliai nežinąs. Bent mano, 
kad ne visi. Okup. Lietuvoje 
būta ir greičiausiai tebešauta 
provokatorių, tariamųjų kovo

tojų su bolševizmu. Ir okup. 
Lietuvoje žinoma, kad pogrin
džio žygiai labai prisidėjo prie 
Lietuvos vardo svetur išpopų-

tuviam palankia prasme suak
tyvinimo.

Paskiausiu metu buvo męs- . 
tas šūkis:

kiek galint saugoti savo 
žmones. Nuo 1949 m. ir patys 
partizanai stengdavosi atkalbė
ti jaunimą, kad be reikalo ne
bėgtu į miškus, idant būtų 
kuo mažiausia aukų.

Paskiausia savo aktyvią re
zistenciją sustabdžiusi Kęsto- . 
čio apygarda, veikusi šiaurės 
vakarų Lietuvoje. Pvz. tik vie
name rajone buvo likviduota 
visokių išdavikų, istribitelių ir 
NKVD apie 400.

1951 m. vasarą kautynės su 
bolševikais įvyko prie Šilalės, 
per kurias žuvo, bent taip tei-

. giama, apygardos vadas Algi
mantas, anksčiau ypač pasižy
mėjęs Butegeidiio rinktinėje.

Apie lietuvių partizanų drą
sumą ir ryžtingumą nuostabių 
dalykų pasakoja ne tik į Vaka
rus grįžusieji vokiečiai, kff- 
riems teko su jais drauge bent - 
kiurį laiką kovoti, bet ir kai 
kurie iš okupantų. Tik gal sa
vojoj, pačių lietuvių kūryboj

nios į laisvuosius Vakarus, bet tie jų žygiai dar per menkai 
ar jie pasiekė Vliką ir kitą atžymimi. (Eltos Informacijos).

Tai šisai tave saugo. Tai ši
sai buvo su tavimi per tiekos 
metų!” .Lizbeta šnabžda: “Ar 
tikrai man leista tuo tikėti”.

Ne, ji negalėjo. Ji turi eiti 
ir vėl eiti. Tasai, kuris gyvena 
be Dievo, yra kaip tik tas, kurį 
Dievas traukia į save. Lygiai 
taip plaštakė skranda prie ži
burio, lygiai taip jautis eina į 
skerdyklą, o mes visi einame 
savo likimo link. Joks įstaty
mas!

Lizbeta dabar apsižiūrėjo, 
kad ji keliauja girtoj takeliu. 
Giliai dauboje, ties ja, putoja 
įtūžus srovė.

“Dievulėliau, kokia ji pik
ta”, masto ji, parymusi ant 
lazdos: !‘Argi jau to būtum?”

Ne čia gi — Mirtis. Ar tai 
jinai čia ją atvedė?

Lizbeta jaučiasi kaip širdis 
jai liaujas plakus. Laikas eina. 
Ji stovi vietoje.

Staiga žodis iškyla iš jos 
dvasios gelmių, geras ir senas 
žodis, kurį ji tiek sykių buvo 
permąsčiusi, jo nesuprasda
ma: “Trys yra tik vienas”. Da
bar viskas ryškėja: Jisai, Vieš
pats Jėzus ir Mirtis — tai jiem 
ji jaute tokią didelę pagarbą. 
Jie buvo tik Vienas: Tisai ku

t*# 

ris ją vedė visą ilgą kelią. 1.
Kaip kalnas apsemtas sau- 

lės, taip Lizbeta apimta di 
džiulės amžinos šviesos. Ji su
šunka: “Kaip gražu gyventi!”

Srovė pašoksta įšėlusi ir 
šaukiasi ją.

“Taip, taip” atsidūsta sene
lė. aš pasiruošusi jeigu jau 
laikas”... Staiga ji surinka: 
“Ne, Lizbeta, neis pas tave. 
Pati ateik pas ją!”

Ji apsisuko. Ji labai tyliai 
kartoja: “Antrieji trys yra tik \ 
Vienas. Jie buvo su tavim, ar 
tu norėjai ar ne, Lizbeta. Jie 
tau surado Jonutę. Mano Die
ve! Kaip dailiai kartais viskas 
susitvarko. Ką gi .man dabbr - 
beveikti, vargšei senelei?”. ~ —*

Ūmai ji atsimena maldelę. 
kurią sukalbėjo'už kūdikį. Nu- 
sigandusi ji sustoja. Norėtų ji 
grįžti pas srovę, bet jaučia ji
nai kad tuoj sukniubs. Senelė 
sako Mirčiai: “Kokia tu greita. 
Luktelk truputėlį...”

Ją surado Žmonės, kurie ry
tojaus dieną ėjo per girią. 
Niekas jos nepažino sodžiuje. 
Bet ją palydėjo į juodą žeme
lę kaip pridera; o kitas ir pra- - 
virko vargšės senelės.

(Vertė A. Vaičiulaitis.)
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sau-

Lietuvių auditorijo-

Visuomeninio

Kaip blyksi rytmečio akmuo! 
Kaip laikas teka šakomis!

Tai nepažįstamas piemuo 
švilpynėm kalba su mumis.

būtų
kur

. Gamta apsupa žmogų. Ne 
tik su besikeičiančiais metu

A. Ramūną. Daugelis gal nebe
laikė Foersterio gyvųjų greto
se. O jisai gi, ■ išvytas nacių 
dėl savo giliai krikščioniškos 
pedagoginės veiklos, žilos se
natvės dienas leidžia New Yor- 
ke, dar vis rašydamas veikalus 
etiniais klausimais. Jo pagrin
dinius raštus Marija Pečkaus- 
kaitė buvo išvertusi į lietuvių 
kalbą. Sis pasikalbėjimas yra 
pats didžiausias kokį kada nors 
šis mokslininkas yra suteikęs

r vienas
Vardyno”

• Solistui Stasiui Baranaus- _ ,numeryje rašo: Vladas Jaku-

sų vienybės problemą kultūri
nėje ir politinėje plotmėje.

Visas numeris iliustruotas 
Zenono Kolbos mozaikinių ir 
vitražinių darbų reprodukcijo
mis. V. J.

Architektų
Sąjunga, kuri buvo įsikūrusi 
Vokietijoje, dabar vėl atgai
vina savo veiklą Chicagoje.

Sidabrinės dainos gaida.
\ (43 psl.)

To žodfio sėklą augino laikas 
po gruodžio žeme, o kai saulė 
pramušė švino plutą, sultys 
šakomis padangę užtvino ir už
pylė žemę žiedais.

Kūrybos galingumo motyvų 
įpinta daugelyje H. Radausko 
eilėraščių. Žmogaus. kūrybos 
galia pažadina naują gyvybę

žinios’' kovo 
prisimena k. 

metų sukaktį. 
Iz. Vasyliūnas.

Chomskis

laikais: su žydinčiais pavasa
riais, brandžiomis vasaromis, 
audringais rudenimis ir pūga 
dūkstančiomis žiemomis —gy
vena žmogus. Žemės veidas 
susiraukšlėjo kalnynais, ak
muo užčiaupė burnas liepsno- 
jantiems lavos fontanams, ko
ralai išaugo jūros dugne, 
skraidė bebalsiai vabzdžiai, pa
kilo pirmasis giedantis paukš
tis, žmogus Išmoko pasižaboti 
gamtos jėgas ir pasidirbtais 
laivais jau išplaukė į karo žy
gius, o marmuras tebegulėjo 
gabaluose ir laukė savo ne
rimstančia mėlyna žiežirba, 
kol atėjo kūrėjas:

Marmuras laukė Ftdijo, Po- 
likleto, Mirono, kol no ię kak 
to smūgiais pavirto pergalės 
sparnu, atleto koja, pusiau iš
tiesta deivės ranka, globojan
čia prie savęs nustojusia svai
dyti žaibus, prijaukintą, nuti
lusią erdvę.

Kai prieš 4 metus buvo ruo
šiama pirmoji “Pasaulio lietu
vių žinyno” laida, daug kas 
neįsivaizdavo tokio leidinio 
apimties ir reikalingumo. Da
bar jo reikalingumu niekas 
neabejoja. Šiais metais New

(74 psl.)
Taigi kūryba apvaldė ir įfor

mino brutalias ir žalias gam
tos jėgas. Bet ir šitoje kūrybos 
jėgoje, gražiausiame žmoniš
kumo žiede, yra tragizmo. Kū
rėjas pajunta savo ribotumą.

• Kanados lietuvių daina 
šiamet įvyks rugsėjo 1—3 dd. 
Windsoro mieste. Tai bus ket
virtoji tradicinė diena Kana
doje. Šventės metu koncertuos 
Chicagos lietuvių vyrų choras.

.♦ Kan. F. Kemėšis, Darbi
ninko įkūrėjas, gegužės 27 d. 
paminėtas Chicagoje. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje buvo at
laikytos pamaldos; laikė kleb. 
kun. A. Martinkus, pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. 3 v. 
Vyčių salėje įvyko minėjimo 
akademija, kur paskaitą skai
tė dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chicagoje.
' • Gasparas Velička, režiso- 
rius ir aktorius, parašė dra
mos veikalą “Minija vėl išsi
liejo”. Gyvendamas Omahoje, 
Nebr., suorganizavo vaidintojų 
trupę ir veikalą pastatė. Bir
želio 2—3 d. d. jį parodys 
Chicagoje

ir spalvingą gyvenimą, bet jei 
nori, ir sunaikina visa:

Bet tau vėjo per mažai,
Ir tu eilėraštį rašai:
Nuo tavo kirčių siunta vėjas,
Ir tau dangus vulkanais lie-

kui dainavimo studijoms pa
remti įkurtas fondas. Vien Ka
nadoje surinkta aukų arti dvie
jų tūkstančių dolerių. Dar šį 
rudenį S. Baranauskas daina
vimo studijuoti išvyks į Italiją.

(9 psl.). Iš jo skaitytojas suži
nos ne tik to žymiausio Šių lai
kų pedagogo pažiūras į auklė
jimą, bet ir į kitas mūsų am
žiaus svarbiausias problemas.

V. Vaitiekūnas, pasirėmęs 
sovietinės spaudos daviniais, 
aprašo komunistų persekioja
mą religiją Lietuvoje. A. Mer
kelis straipsnyje — Du Lietu
vos girių ąžuolai — rašo apie 
V. Kudirką ir P. Kriaučiūną, 
o M. Vaitkus vėl patelkia savo 
jaunystės atsiminimų, didžiai 
įdomių ir šių dienų skaityto
jui ir ateities kultūros istori-

Literatūros skiltyse pager
biamas poetas Kazys Bradū- 
nas, Aidų šių metų premijos 
laureatas. Duota du puslapiai 
jo naujausių eilių ir recenzuo
ta pati knyga “Devynios bala
dės’'. šiame Aidų numeryje at
spausdinta visa pirmoji dalis 
ir Tagores mistinės poezijos 
ciklo “Keliavimas”, kurią iš
vertė J. lininis.

Apžpalginėje dalyje pažy
mėtina Religinio gyvenimo 
skyrius, kur pateiktos Sv. Tė
vo mintys apie kataliko kritiko 
uždavinius,

Aidų skaitytojams bus staig
mena didžiojo pedagogo Fr.
W. Foersterio išsamus Žodis, __
tartas pasikalbėjimo formoje gyvenimo skyrius, kur K. Moc- m mnt 
Žurnalo skaitytojams per prof. kus iš visų pusių lukštena mū- m« amw ur. s.

Ir dega girios ir laukai, 
Kuriems tu žūti įsakai.

(50 psl.)
Kūryba galingesnė už gyve

nimo tikrovę, nes ji pajėgia ir 
tragiškiausius dalykus apgaub- 

Prieš įį puolė javai ant kelių ti grožio šviesa. Štai Tragiškos 
Ir nutilo paukščiai, kada Kaukės ištrauka -ąpie graikiš-
Jis aidėjo aklų trobelių koje vazoje sustingusias karo

ciją ir mirštamą nuodėmę ati
taisyti. Jis pasidavė reikalavi
mui ir 1951 paruošė antrą re
dakciją. Jis padarė taip, kaip 
ir daugelis kitų rašytojų —pri
sitaikė. Bet ar dėl to, kad pats 
pasijuto stumdomas ar kad 
kiti jaunesni rašytojai matė, 
jog Fadejevas oportunistas, 
rašytojas nustojo kūryba do
mėjęsis. 1954 po dvidešimt 
metų pertraukos buvo rašyto
jų kongresas. Fadejevas buvo 
išrinktas į prezidiumą. Bet 
kai šolochovas sukėlė kritiką 
ir ginčus prieš literatūros bon
zas, Fadejevas diskusijoje vi
sai nedalyvavo. Jam buvo aiš
ku, kad jis jau gyvas lavonas. 
Tik po metų jis pakėlė ranką 
prieš save.

Vienas vakarų laikraštis jo 
likimą palydi pastaba: “Jo ga
las nušviečia likimą rusų ra
šytojų, kurie gauna gerus ho
norarus, turi visus patogu
mus, bet neturi savo kūrybai 
laisvės ir dėl to neretai grie
biasi butelio ir revolverio”.

Tačiau jo laidotuvėse gar
bės sargybą ėjo Chruščiovas, 
Bulganinas ir Molotovas. Tai 
buvo ženklas, kad nuo stalini
nio rašytojo jie nėra taip toli 
nubėgę.

• “Muzikos 
mėn. numeryje 
V. Banaičio 60 
Apie jį rašo 
Balys Chomskis prisimena 
kun. Teodorą Brazį, J. Kreivė 
nas peržvelgia jo palikimą. 
Plati muzikinio gyvenimo ap
žvalga. Kartu su šiuo nume
riu pridėtas visas pluoštas gai
dų: kun. T. Brazio giesmės: O 
Visagalis, Ko aimanuoji, Dan
gaus tėvynė, Aušros Vartų 
Dievo Motinai, Kilk dangun; 
J. Zdanavičiaus užrašytos liau
dies dainos: Seniai buvau, šią 
naktelę, Kelki broleli, Žalioj 
girelėj, Ciuk-čiuk, Laurynčiuk, 
Kai aš jojau; Vlado Jakubėno 
— Tremtinių ir išvežtųjų gie
smė, mišriam chorui, žodžiai 
Bernardo Brazdžionio. Į tą pa
tį numerį įdėtas 
“Lietuvių Muzikų 
lankas.
• Dailininku,

Nors jis Įkuria iš nieko grožio r 
formas, bet jo jėgos atsimuša 
į laiko ir erdvės ribas:

O eReraštis gimsta — 
kaip vėjas — iš nieko 
Ir skambėdamas bėga

- pusnim neramus.
Bet negali daina
prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta — kaip vėjas 
į savo namus.

. . (7 psL)
Net ir genijus baltu 
Alt balto tapyti negali.

(23 psl.)
Mirties motyvas gana daž

nas yra naujojoje H. Radaus
ko poezijoje. Tačiau mirtis tik ; 
nutraukia kūrybos darbą, bet 
nesunaikina jos nemirtingu
mo: nauja rūsti sonata plakas 
lietuje, ir tu drebi norėdamas 
ją užrašyti, bet mirusieji turi 
amžinai tylėti (51 psl.). Atro
do, kad poetas norėtų tokios 
metamorfozės, kur šakoms pa
virstų rankos, o šaknys 
■įaugusios gilion praeitin, 
žolėm pavirtusi gyvybė 
stiebtųsi į dangų rugsėjo 
lės spinduliuos, geltono skliau
to liūdesy, kur verkia vasara 
šviesi, kur žiba ašara 
(35 psl.).

Tačiau toji H. Radausko 
tis dažnai neturi tikrojo 
gizmo. Arlekinas ją pasitinka 
šviesia ir liūdna daina (49 
psl.), Bacho fleita gieda apie 
mirtį kaip apie pavasarį — 
ramiai (48 psl.), o pats poetas 
taip pat saulėleidy jieško link
smos, karališkos mirties (44 
psl.).

Klasiškai ramus ironiškas 
poeto žvilgsnis dažnai prasi
muša ne tik santykiuose su 
mirtimi, bet ir ties kitais gy
venimo reiškiniais: ties laime, 
kurios nėra, ties begaliniais 
troškimais, kurie niekados ne
išsipildys, ties savo gimimu, 
kurs buvęs bereikalingas, ties 
prailgstančiu lėtu žemės laiku. 
Toji ironijos priemonė poetui 
leidžia eiti ramiai ir išdidžiai 
iškėlusiam galvą pro tragiškus 
gyvenimo reiškinius. Iš čia 
kyla ir tas būdingas H. Radaus
kui emocinis santūrumas. Jo 
kasdieniniai žmogiškieji jaus
mai beveik neprasiveržia pro

(Nukelta į 5 psl.)

Aidų gegužės mėn. numeris 
išėjo, kai mūsų visuomenė sto
vi prieš svarbų įvykį — Lietu
vių Kultūros Kongresą, įvyks
tantį birželio 30 d. Chicagoje. 
Aidai, kultūros žurnalas, visą 
laiką ugdęs didžiąją Bendruo
menės idėją, į šį kongresą 
žvelgia su labai šviesiomis vil
timis. šiame numeryje jam pa
skirtas ir įžanginis straipsnis, 
rašytas J. Alaušiaus. Tenai 
nuoširdžiai ir atvirai atsklei-

vių žinyno 1 
šyviai ruošia 
joje laidoje 
lietuviškai ir 
bus platus 
apie lietuvių 
istoriją, kultūrą, meną, litera
tūrą, bolševikų okupaciją, išsi
laisvinimo pastangas. Taip pat LIETUV1U enciklopedija 
bus prįdėtas išsamus literatu- LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 

ros sąrašas kitomis kalbomis 
apie Lietuvą.

scenas, besiklausančias Orbė- 
jaus dainos:

Vazose herojai, centaurai ir 
amazonės kaunasi {ietimis ir 
kardais. Visos Graikijos ir visų 
jos salų taurės, vazės ir kati
lai, statinės ir rezervuarai, vi
sas tas molis, - auksas, varis, 
medis ir marmuras nebūtų su
talpinę savyje kraujo, kuris 
taip gausiai ir greitai tekėjo 
begaliniuose Graikijos karuo
se. — Orfėjus, pakėlęs ramų 
vaidą į žvaigždyną, skambina 
lyra ir gieda, o keturi karei
viai, užmiršę savo paskirtį — 
žudyti, atsirėmę į j ietis, klau
sosi jo giesmės ...

(70 psl.)

Mazalaitė atidavė 
savo naują romaną

Knyga bus naudinga tiek 
1 i e tuviams visuomenininkam, 
tiek šiaip sau po Ameriką ar 
pasaulį keliaujantiems lietu
viams. Kiek yra lietuvių, ku
rie vykdami į Florida. Kolifor- 
niją, Arizoną, norėtų apsistoti 
lietuvių laikomuose viešbu
čiuose, aplankyti lietuvių klu
bus. veikėjus, bet negali to 
padaryti, nes neturi adreso. 
Visa tai ras naujoje laidoje.

Be to. bus platesni sąrašai 
kultūrininkų. profesionalų, 
advokatų, juristų, medicinos 
gydytojų, dantų gydytojų ir t.t.

Redaktorius vienas negalės 
užsimoto darbo įvykdyti, jei 
jam nebus talkos. Išsiuntinėti 
laiškai su anketomis. į kurias 
vieni tuojau atsiliepė, o kiti 
atsiliepimus vilkina. Būtų ge
ra. kad gavusieji laiškus tuo
jau atsilieptų, o negavusieji 
patys praneštų savo adresus. 
Kviečiami kultūrininkai, pro
fesionalai ir biznieriai prisi
dėti, kad žinynas išeitų kiek 
galima pilnesnis, žinias siųsti 
redaktoriaus adresu: Mr. A. 
Simutis, 41 W. 82 Street, New 
York 24. N. Y.

Tai nupjautų šakų balsai 
Tave užlieja sūkuriais 
Pavasarių. Tu pailsai 
Nuo riksmo gluosnių, su kuriais 
Jaunystėj šokai paupy, 
ir nešė jus banga trapi 
Kitos švi!py-.'ės, išpjautos 
Iš žydinčios žievės šiltos.

(Iš eilėraščių knygos “žiemos daina”)

Lietuvių Rašytojų Draugija 
1955 metų tradicinę literatū
ros premiją balsavimo būdu 
paskyrė Henrikui Radauskui 
už jo trečiąją poezijos knygą 
ŽIEMOS DAINA. Tai 78 psl. 
turinti, labai gražiai Vytauto 
Sauliaus išleista,' eilėraščių 
knyga, savo menine forma 
užimanti svarbią vietą mūsų 
poezijoje.

Svarbiausieji motyvai
H. Radausko poezijoje nera- 

sime lietuviško peisažo, 
nei savosios žemės ilgesio, nei 
emocijų, susijusių su tremties 
vargais, nei griežtesne prasme 
suprasto idėjinio turinio. Jei 
jieškotume kokio nors lokali
nio atspalvio, tai mūsų žvilgs
nis kartu su poetu galėtų su
stoti kiek ties senovės graikų 
mitologiniu pasauliu, bet ir tai 
yra ne idėjinis autoriaus cre
do, o tik poetinė priemonė sa
vam pasauliui išreikšti.

Pagrindinis H. Radausko 
naujosios knygos motyvas yra 
žmogaus gyvenimas, praside
dąs gimimu ir pasibaigiąs mir
timi. Savo žmogaus žingsnių 
poetas nepratęsia į transcen
dentinę amžinybę (atvirai pasi 
sako, kad amžinybe netiki), o 
vis dėlto ilgisi amžinybės, kuri 
išliktų kūrybos užsimojimuose 
ir jos vaisiuose. Ir kiek grožio 
ir jėgos šitame kuriančiame 
žmoguje! Tai ištisą neišsemia
ma stichija, kurioje H. Radaus
kas pasiekia gilaus savaimin
gumo ir poetinės jėgos. Jo kū
rybos priemonė yra žodis, bet 
jis toks galingas, kad pakyla 
net kirviu sukapotas, vario 
raktais užrakintas, prasiveržia 
pro mūro akmenis ir žengia 
nemirtingo žingsnio taktu, ir 
vyksta tikri stebuklai:

džiama ta padėtis, kurioje mes 
renkamės į Kultūros Kongre
są. Kaip autorius pažymi, ji 
gidėtų būti ir palankesnė kul
tūriniams užsimojimams, čia 
iškeliama trys veiksniai, nuo 
kurių priklausys lietuvių kū
rybinis klestėjimas išeivijoje. 
Pirmiausiai J. Alaušius iškelia 
individualiuosius dvasinių ver
tybių kūrėjus — rašytojus, 
muzikus, dailininkus, įvairių 
šakų mokslo specialistus, ras
damas juos dar pajėgius ir 
darbingus. Kiti veiksniai —vi
suomenė ir mecenatai nebesu
kelia džiaugsmo. Visuomenė, 
ypač paskutiniu laiku, yra ta
pusi gana šalta lietuviškam 
raštui — knygai bei laikraš
čiui Mecenatų negausiose gre
tose pasigendama kaip tik tų 
įvairių profesijų asmenų, ku
rto yra geriausiai įsikūrę. Bai
gdamas straipsnį, J. Alaušius 
linki, kad "Kultūros Kongre
sas būtų visų mūsų išjudini
mu, išblėsinančiu. kas buvo 
tamsesnio, ir sutaikančiu ben
dram darbui”.

Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mai, kuriems pirmininkauja 
Juozas Ginkus, yra nutarę pa
remti antrąją “Pasaulio lietu- 

laidą, kurią inten- 
A. Simutis. Nau- 
informacijos bus 
angliškai. Be to, 
angliškas skyrius 

tauta, Lietuvos

• Nelė 
spausdinti 
“Pjūties metas”.
• Lietuvių dienų gegužės

bėnas — Dainos dienos belau
kiant; Pabaltijo Universitetas 
Pinneberge — pasikalbėjimas 
su prof. V. Stanka; Ar mes 
kultūriškai kylame ar krinta
me — redakcijos padarytos 
anketos atsakymai; Lietuviai 
Madelline, Ateičiai 45 metai; 
Gražinos Tulauskaitės ir Juozo 
Kralikausko — sava kūryba; 
pristatomas skulptorius Teisu
tis Zikaras. Angliškoje dalyje 
rašo M. Musteikis apie sovieti
nę kolonizaciją, Irena Vidžiū- 
naitė apie gintarą, pristato
mas W. K. Matthews — lietu
vių poezijos vertėjas į anglų 
kalbą, prisiminamas Lubinas. 
Daug nuotraukų iš viso lietu
vių gyvenimo pasaulyje, spe
cialiai daug vaizdų sutelkta iš 
Romos lietuvių gyvenimo.

VIII tomas jau išspausdintas 
ir atiduotas Įrišti. Jis apima 
Guadalajara — Instrumentaci- 
ja. G ir H raides redagavo Pr. 
Čepėnas, I, Į ir Y — J. Girnius. 
Jiems talkininkavo 176 bend
radarbiai. įvairių sričių specia
listai. ■

Iš didesnių straipsnių pami
nėtini: Gudija. Guma. Habs- 
burgai. Hanza, Hcideggcr. Hc- 
gel. Hcrezija. Hititai, Home
ras. Honorijus. Horacijus. liū
go. Humanizmas. Humoras. 
Iliustracija. Impresionizmas, 
Indėnai. Indija, Indoeuropie
čiai. Inkai, Inkvizicija. Su lie
tuvių gyvenimu susiję didės*, 
nieji straipsniai: Gultuvės. 
Gumbinė. Gustaitis. Hambur
gas. Hamiltonas. Hanau, Hart
fordas. Herbas, Hctmonas. Hy- 
manso projektas, Horodlės 
aktai. J. ir M. Yčai. Ignalina, 
Ylakiai. Ilgasis grašis, Ilguva. 
Inkorporacija (Lietuvos į Sovie
tų Sąjungą), Instrukcija seno
joje Lietuvos — Lenkijos vals
tybėje. Tomą puošia per 450 
įvairių iliustracijų.

įrištos knygos pažadėtos ati
duoti leidyklai išsiuntimui pir
mąją birželio (3—9) savaitę. 
Administracija ruošia ftsiunti* 
thui reikalingus sąrašus. De-

Sovietų agentūra Tass pra
nešė, kad sovietų rašytojas 
Aleksandras Fadejevas nusi
šovė, kad jis buvęs 55 metų 
amžiaus ir chroniškas alkoho
likas; kad jo girtavimas palau
žęs jo kūrybą. O Fadejevas ne 
visada toks buvo. Už savo 
veikalus jis buvo du kartu 
Lenino ordinais apdovanotas. 
Jo labiausiai sovietuose vertin
ti romanai buvo “Devyniolika” 
(išverstas į 45. kalbas) ir “Jau
noji gvardija”. Pastarajame 
vaizduoja komjaunuoliū gru
pę, kuri kovoja antrame kare 
prieš vokiečius.

Ta “Jaunoji gvardija” pri
darė Fadejevui nelauktų ne
malonumų. Kritika rado, kad 
jis. padarė nedovanotiną klai
dą romane — jis iškėlęs kom
jaunuolius aukščiau už pačią 
partiją. Jis buvo priverstas 
paruošti romano naują redak-
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Kearny ■- Harrison apylinkės 
kultūros reikalams.

raštelį ir įvairiais kitais būdais 
lietuviai raginami pirkti lietu
viškas knygas ar. užsisakyti 
laikraštį. Knygos pardavinėja
mos sekmadieniais po mišių 
parapijos salėje (po bažnyčia). 
Spaudą platina K. Barzdukas 
273 Chestnut St. Kearny, N J. 
teL K 2—8390.

Gautasis iš parduotų knygų 
pelnas eina ' Lietuvių Bendr.

■ • Muenchene, Vokietijoje, 
Lietuvių Moterų Komitetas su 
rengė motinos dienos minėji-

daug ir deklamacijų, kurias 
išimtinai atliko jaunutės lietu
vių mergaitės.

Skyriaus pirmininkė Šneide
rienė nuoširdžiai ir šiems pa
dėkojo už gausų apsilankymą.

J. Butkevičius.

Minės vardines
Gražu, kai dar laikomasi 

lietuviškų tradicijų, Antanas 
Vitkauskas, kuris energingai 
reiškiasi šios kolonijos lietu- 
viškoje veikloje, ir šiemet ren
giasi paminėti Antanines. Svei
kiname!

Būtų gražu jei tokie suėji
mai būtų paįvairinti ir kultū
riniais dalykėliais. J. M.

i 1. Nr. »
11,11 11 ' " 1

-W-

• Kennebunkporto vasar
vietėje vyksta visu smarkumu 4 
pasiruošimo darbai. Netrukus i 
ši rami ir nuošali vieta prisi- į 
pildys vasarotojų. Ir pranciš- g 
kūnų vienuolynas rengiasi pri- j 
imti savo mielus geradarius 
bei prietelius, kurie vasarai 
suplaukia į šią garsią kurorto < 
vietą atsigaivinti, šiemet sta- -j-, 
tomas naujas vasarnamis. Sta
tybos darbai jau Įpusėję ir 
prieš vasaros pradžią bus už- 
baigti. Dar yra keletas laisvų J 
vietų. Norintieji praleisti savo -'įč 
atostogas mūsų vasarvietėse 
lietuviškoje aplinkoje, prašomi 
iš anksto rezervuoti kambarius 
šiuo adresu: Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, Mai-

Gražus "Motinos Dienos" 
minėjimas

Sekmadienį, 6 gegužės, 
Glasgowo lietuvės katalikės 
moterys, kukliai, bet gana gra
žiai, paminėjo metinę savo 
šventę — “Motinos dieną.” 
Rytą buvo atlaikytos šv. Mi
šios visų gyvųjų ir mirusiųjų 
lietuvių motinų intencija.

BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE VIS DAROSI GRAŽIAI
A-į. -■ ' . ; ■ ' V •' •" ■ ... .

Klebonas ^kun. L. Voicie- KEĄRNYkKl 
kauskas be savo tiesioginių pa
reigų mėgsta labai ir ūkiškus 
darbus.. žiūrėk, ir sutinki kle
boną benešantį medelį, gėlėlę 
ar kitokį augalą apsodinti ir 
pagražinti, bažnyčios šventorių. 
Ir dėka 'jo darbo ir rūpesčių, 
šventorius \ tikrai pasipuošė: 
graži aplinkui žolelė, daug 
medelių, gėlių, — tikrai jaukų 
ir malonų Įspūdį sudaro pra
einančiam pri> šalį ir besilan
kančiam bažnyčioje.

Klebonas vis dar nerimsta 
ir yra pasiryžęs apsodinti šven
torių medžiais ir žalumynais. 
Tad ateityje bažnyčia tikrai 
skendės medžių ir žalumynų 
pavėsyje.

Parapijos parengimai
Liepos 29 parapijos pikni

kas Lindbergh Park Heloden, 
N. J.

Rugsėjo 30 parapijos 40 me
tų sukakties paminėjimas.

Papildė valdyba

Kultūros kongresui artėjant

...
.""

Du dideli įvykiai
Liepos 1 Chicagoje įvyksta 

JAV ir Kanados lietuvių Dai
nų šventė. Su ja yra siejamas 
JAV ir Kanados lietuvių kul
tūros kongresas, įvykstąs Dai
nų šventės išvakarėse — bir
želio 30 d.

Abu užsimojimai yra vieno
dai svarbūs: Dainų šventėj iš
girsime vienos kultūrinio dar
bo srities rezultatus, kultūros 
kongrese stabtelėsime ties mū
sų kultūrinėmis problemomis 
ir kultūrinio gyvenimo rūpes
čiais.

Svarbu, kad abu kultūriniai 
Įvykiai kutų dideli ir didingi. 
Tuo rūpinasi jų rengėjai, bet 
prie to. turime prisidėti ir mes 
kiekvienas.

Ko prašoma iš Lietuvių 
Bendruomenės organų

Bendruomenės Centro Val
dyba yra išsiuntinėjusi visiems 
organams bendraraštį. kuriuo 
jie, o ypačiai apygardų ir apy
linkių valdybos, yra prašomi:

1) stengtis, kad kultūros 
kongrese dalyvautų ko dau
giausia pačios JAV Lietuvių 
Bendruomenės apygardų ir a- 
pylinkių atstovų;

2) rūpintis, kad į kultūros 
kongresą vyktų ko daugiausia 
ir visų mūsų draugijų, ypačiai 
kultūrinių, bei kitų kultūrinių 
vienetų atstovų ir apskritai 
lietuvių;

3) siekti, kad kultūros kon- 
' greso proga būtų ir materia

liai paremti Lietuvių Bend
ruomenės kultūriniai tikslai 
bei užsimojimai.

Draugijos ir paskiri asmenys 
aukas siunčia kultūros kongre
so organizacinės komisijos pir
mininko adresu: Teodoras 
Blinstrubas. 6737 So. Camp
bell Avė., Chicago 29, III. Te!, 
kreiptis: HE 4-3076.

Kultūros kongreso tvarka
Kultūros kongresas bus ati

darytas birželio 30 d. 9:30 vai, 
rytą Sherman viešbuty (Ran
dolph ir Clark gatvių kampas) 
iškilminguoju posėdžiu. Jo 
metu Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius dr. J. Girnius 
skaitys paskaitą “Tautinė lie
tuvių kultūra — mūsų tautos 
išlikimo pagrindas”.

1—6 vai. po pietų įvyks at
skirų sekcijų posėdžiai.

6 vai. vak. antrasis plenu
mo posėdis: Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondo 
pirm. Iz. Matusevičiūtės pa
skaita “Tautinės kultūros išlai
kymo būdai ir priemonės” ir 
rezoliucijų priėmimas bei Kul
tūros Kongreso uždarymas.

Kultūros kongreso registra
cijos mokestis yra 1 dol. as
meniui. Studentai ir mokslei
viai leidžiami veltui.

Kultūros kongreso ir Dainų 
šventės banketas

Kultūros kongresas ir Dainų 
šventė baigiami bendru ban
ketu liepos 1 d. 6:30 vai. vak. 
tame pačiame Sherman vieš
buty. Banketo tikslas — ne 
tik atsikvėpti bei pasidžiaugti 
po atliktų darbų, bet ir kon
greso bei šventės dalyvius pa
gerbti. Todėl taip pat labai 
svarbu, kad ir bankete daly
vautų ko daugiausia svečių.

Bendruomenės apygardų ir 
apylinkių valdybos taip pat 
yra prašomos kviesti ir banke
to svečius. Kadangi banketo 
svečių skaičių viešbučiui rei
kia pranešti iš anksto, tad 
apygardų ir apylinkių valdy
bos iki birželio 23 d. praneša.

kiek svečių iš jų apygardų ir 
apylinkių bankete dalyvaus. 
Kartu su pranešimu siunčiami 
ir pinigai (po 6 dol. už kiek
vieną svečią). Kvietimus bus 
galima atsiimti į Chicagą at
vykus.

Paskiri asmenys apie daly
vavimą bankete praneša tie
siogiai. Reikia kreiptis į ban
keto komisijos pirmininką: Jo
nas Jasaitis, 4430 So. Camp
bell Avė., Chicago, III., teL LA 
3-2180.

Nakvynių užsakymas
Chicagos lietuvių bendruo

menė padarys viską, kad atvy- 
kusiems būtų jauku ir malo
nu. Jie - daugelį ir apnakvy- 
dins. Tačiau bus ir tokių, ku
rie norės apsistoti viešbuty. 
Turime rinktis tą viešbutį, ku
rio patarnavimais naudosimės.
Reikia kreiptis šiuo adresu: 
Reservation Department Hotel 
Sherman, Randolph and Clark 
Streets, Chicago 1, III. Nuro
dant vardą, pavardę ir kt., 
taip pat reikia pranešti, kad 
užsakoma ryšium su Lietuvių 
Kultūros Kongresu (Lithuan- 
ian Cultural Congress).

JAV LB Centro 
Valdybos Inf.

PREMIJUOTA RADAUSKO POEZIJA
(Atkelta iš 4 psl.) 

zjo menininko tragišką kaukę, 
kurią užsidėjęs jis ramiai eina 
gyvenimo keliu nuo bereika
lingo gimimo iki viską užbai
giančios mirties.

Poezijos forma
Palyginti neplatus motyvų 

laukas vis dėlto yra gana gy
vas ir įvairus, nes H. Radaus
kas moka meistriškai valdyti 
poetinio žodžio formas. Jo poe
zijos vaizdas visada labai kon
kretus ir paprastas:

Taip su savim kalbėjau:
Neįtikimai paorastei.

(33 psl.)
Dėl to paprastumo ir žodyno 
kasdieniškumo kai kada poe
tui susidaro rimto pavojaus 
subanalėti. Tokių banalėjimo 
silpnybių rastume eilėraščiuo
se: Kalinys, Afroditė ir Narcū

pi ETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūn, rašytojai pasirmlžiusių knygų vlspiįaiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai - -

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei-tautinči rimčiai

"Tomo Žiūraičio knygą skaitai kaip koki romaną. Mums kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas; dainiaus, išminčiaus ir karžygio" tProf. Dr. A. Ilamfinasi.

"Autorius prasikala pio šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” <Sai. Narkeliūnaitei.

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žo<lis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltiniai.

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydi.u.
"Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus*.
"Daugiau panašios vertča knygų” (D. Pcnikas*

Knygai į vada parašė Prof. Dr A. Maceina.
* Viršelis dali. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "OarOininke” ir pon platintojus. Kainu *2.75.

vietinis Balfo 7 skyrius ge
gužės 16 susirinkime papildė 
valdybą dviem naujais nariais: 
vicepirm. išrinkta M. Mėly- 
nienė, iždininku — A. Vitkau
skas. Tokiu būdu dabartinę 
Balfo 7 skyriaus valdybą suda
ro: pirm. Br. Liskus, vicepirm. 
M. Mėlynienė, sekretorė Skrip- 
kienė, iždo globėjas A. Armi
nas ir iždininkas A. Vitkaus
kas.

. Kultūros būrelio veikla
Lietuvių Bendr. Kearny-Har- 

rison apylinkės kultūros būre
lis gautąjį gegužės 6 d. vakaro 
pelną $260 pervedė lietuvių 
šeštadieninei mokyklai. Tai di
delė finansinė parama šiai mo
kyklai išlaikyti.

Kultūros būrelio vadovas A. 
Arminas artimiausiu laiku su
kvies būrelio narius posėdžiui 
aptarti ateities planams ir 
sirinkti veiklą scenai.

Spaudos vajus
Kiekviena proga, o ypač 

bar, kai vykdomas spaudos
jus, per vietinį parapijos laik- skaitant jau choro dainų^buvo

pa-

da- 
va-

Po pietų 2 vai. šv. Luko pa
rapijos bažnyčioje buvo gegu
žinės pamaldos: litanija, pa
mokslas ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Visas pamokslo 
turinys, buvo sukoncentruotas 
apie lietuvių katalikių moterų 
— motiną ir jos moralinį ir vi
suomeninį uždavinį auklėjant 
savo šeimą tautos ir valsty
bės gyvenime.

Apie 4 vai. p. p. žmonės ga
na gausiai susirinko erdvion 
Blaivybės Draugijos svetainėn, 
kur po paminėjimo įvyko tam 
tikras tęsinys, su šeimyninėmis 
vaišėmis ir trumpa programa.

Programa prasidėjo bendra 
malda ir vaišėmis, po kurių 
kun. J. Gutauskas pasakė gra
žią kalbą apie lietuvių katali
kę moterį — motiną, ir taip 
didelį ir atsakingą jos uždavi
nį, auklėjant savo šeimą. An
trą panašią kalbą, pasakė at
vykusi iš Craigneck pati Mote
rų Dr-jos Centro Valdybos pir
mininkė, P. Klisevičienė. Ne

Pirmasis piknikas
Birželio 3 dieną — sekma

dieni Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas rengia didžiuli, se
zono -- atidaromąjį. PIKNIKĄ, 
kuris Įvyks Lietuvių Darže — 
Lighthouse Grove, East Hart
ford. Bus turtingas bufetas, 
šokiams gros geras orkestras 
Jaunimui parengta įvairiu lau
ko žaidimų. Pikniko pradžia 12 
vai. Autobusai nuo klubo eis 
1 PM. (227 Lawrence St.) S.

Sušelpkime vaikučius Vokietijoje
Lietuvių pabėgėlių vaikučių 

Vokietijoje yra dar apie 2000. 
Jų dauguma tebegyvena skur
džiuose barakuose, po 5 ir net 
7 asmenis viename kambarė
lyje. Dėl šių sąlygų jie išbalę, 
suvargę. Juos reikia išvežti

sas, Vakaro lietus. Skenduo
lė, Laumės juosta. Kalnuose, 
Žiemos pradžia, Paveldėjimas 
ir kituose. Tačiau daugumoje 
eilėraščių poetas tebėra nenu
sidėvėjęs, naujas vaizduose, 
turtingas žodžių taiklume^ drą
sus metoforose ir palygini
muose, sugestyvus muzikalu
mu. £

Daugumos eilėraščių išvirši
nė forma — taisiklingi klasiš
ki ketureiliai. Nedaug tėra iš
krypimų iš to išviršinio tai
syklingumo. Tačiau trečiasis 
knygos skyrius TRAGIŠKA 
KAUKE parodo H. Radauską 
naujų formų kelyje. Poetinis 
vaizdas čia liejasi ne Į posmus, 
bet į-lengvo ritmo poetinės 
prozos Bangavimą. Šitame 
žanre dar padidėjo pavojus 
subanalėti, nes čia nesaugoja 
nė išviršinė forma, ir mano 
nuomone, gana silpni yra šio 
skyriaus kūriniai: Balius. Vei
drodžių darbai, Atogrąžų plaš
takė, Fizinis reiškinys — turi
nio mįslingumas visai išsiskie- 
džia padrikoje neapvaldytoje 
formoje.

Tačiau kituose šios formos 
kūriniuose H. Radauskas jau 
pasiekia stipraus sugestyvu
mo. Veneros gimimui galėtu
me prikišti bent vulgarų ci
nizmą. nesiderinantį su legen- , ,. . .. . .... : . . , imi; prasmes plačiau sustoti ir tiesdme tos deivės aureole. Tačiau K ... . .... .. .... ,. , e smulkiais formaliniais truku-forma puikiai apvaldyta. Su- . , . . . .. . ,. ■ . mais, kurių pnckabingai jtes-gestyvus ir Įtikinąs yra trum- . K , 
pūtis Persiskyrimas, simboli- bodami rastume nemaža. Bet 
nio gilumo pasiekia Lotofagų vertindami visumą, galime pa- 
šalis, nuostabaus formos ir tu- sidžiaugti. kad turime vertin-

■

čių ir rengėjų vardu nuošir
džiai prašau lietuvių gerada 
rių skirti aukų ir siųsti į Bal
fo Centrą: 105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

Tas aukas Balfas Vokietijo
je paskirstys proporcingai vi-

bent vasaros metu į miškus, į soms rengiamoms vasaros sto- 
tyrą orą. Todėl skautai ir ki
tos veikiančios lietuvių organi
zacijos, rengia jiems vasaros

- stovyklas, šioms stovykloms 
išlaikyti ir tinkamą maistą pa 
rūpinti reikalinga lėšų. Vaiku-

vykioms.
Vaikučiai už geradarius pa

simels ir visi paramą gavusie
ji aukojusiems betarpiškai pa
dėkos. Kan. dr. J. B. Končius

Balfo Pirmininkas.

• valkahų ku

M

g:,

riem rrikafinc* vaMirtm Movykla.

rinio darnumo pasiekta Gais
ras Panoptikume. O geriau
siais šio skyriaus kūriniais rei
kėtų laikyti Tragišką kaukę ir 
Kantrybę. Iš viso šiame sky
riuje vyraujantis motyvas yra 
epinis. Minties svoris čia daž
nai sulydomas su vaizdo plas
tiškumu.

Trumpoje recenzijoje ne
įmanoma iškelti visų gražiųjų 
šios knygos niuansų. Nėra

gą mūsų poezijos knygą.
Pradžioje sakėme, kad H. 

Radausko poezijoje nerasime 
patriotinių aktualijų. Bet tai 
nėra poetui joks priekaištas. 
Pats lietuviško žodžio poetinis 
spindėjimas, jo formų grožis 
yra pati didžiausia mūsų kul
tūros aktualija. Ir tuo pačiu 
H. Radauskas atsistoja pirmo
siose mūsų kultūros saugoto
jų ir kūrėjų eilėse. Jo stipria
me žodyje gyva mūsų tautas 
dvasia, nes. paties poeto žo
džiais tariant, klajūnas muzi
kas girdėjo balsus dangaus, 
vandens ir javo ir juos simfo- 
nijon sudėjo, ir ji Šlamėjo ir 
žaliavo” (15 psl.).

KONKURSAS JAUNIMUI
Kanados Liet. Bendruome

nės Kultūros Fondas skelbia 
konkursą, kuriame gali daly
vauti tik jaunimas — visame 
pasaulyje esantieji pradžios 
mokyklų, aukštesniųjų kursų 
bei lietuviškųjų Vasario 16 ir 
Saleziečių gimnazijų mokiniai. 
Konkurso dalyvis pavaizduoja 
savo gimtinę straipsniais, pie
šiniais, fotografijomis, papuoši

mais ir visu tuo. kas 
galima. Taip pat turi 
nemažiau vieno 
straipsnelius apie
mano tėvų gimtinės, istoriniai 
padavimai apie mano gimtinę, 
kas man ją primena, kuo aš 
galiu padėti savo tėvynei. Duo
damos dvi premijos, viena 100 
dol., kita 50 dol. Pinigus ski
ria S-M-V, atsisakę savo sukak
ties dovanų.

mą. Paskaitą skaitė M. Mustei
kis, meninę programą išpildė 
jaunimas ir suaugusieji.

• Jaunimo stovyklai prie 
Detroito paaukojo: dr. J. Su- 
karevičius su žmona — 100 
dol. B. Skardis su žmona 
100 dol. Stovyklos Įrengimo 
darbai jau vykdomi. Norima 
dar šią vasara priimti pirmuo
sius stovyklautojus. Visi pasi
žadėjusieji, kiek sąlygos lei
džia, prašomi pagreitinti įmo- 
kėjimus: CIevelande įmokėti 
labai patogu Superior Savings 
Bank sąskaitos Nr, 14833.

• Dr. Kazys Bobelis, gyve
nęs Illinois valstybėje, kurį 
laiką buvęs Baltimorėje. persi
kėlė gyventi į Dorchesterį, 
Mass.

jam yra 
parašyti 
puslapio 
Lietuvą,

ATOSTOGAUTOJAMS!

CAPE CODE, Centęnville. 
apie 2 mylias nuo puikaus 
Craigville beach. atidaryta 
“nauja lietuviška vasarvietė 
“Banga”. Atskiros kabinos, at
skiri kambariai, puikūs sodas 
ir miškas prie ežero.

CRAIGVILLE beach’iuje va
sarotojai galės naudotis priva
čiu priėjimu prie jūros su pa
togumais: šaueriu ir atskirom 
persirengimo kabinom.

ATVYKUSIEJI be savo ma
šinų. į pajūrį bus važiojami 
mūsų mašinom. Dėl informaci
jų kreiptis: A, Pakštienė Tcl.: 
2-8040. 15 AVendover St.. Bos
ton 25. Mass., arba O. šlepavi- 
čienė. 250 Columbia Rd.. Bos
ton 21, Mass. Tel. GA 7-4560. 
Tol.: AV 2-8046.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Alinimas

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

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido; ATEITIS. Plrt \Villoughhy 

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

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus. > 

Kaina 6 dol.

Ji

Vasara jau artėja Ką veiksi po 
darbo 
Čiata*

ilgais ir šviesiais popio- 
Nepamiršk, skaityk 

DARBININKĄ

Chicagos apskrities 
rengimo komisija:

K. Januška ir P. 
šiais metais suma-

• Europos ateitininkų sto
vyklai. kuri bus šiemet šiaurės 
Italijoje, paremti aukojo: dr. 
A. Razma — 10 dol.. A. Ivaš
ka 5 dol. J. Bukota — 3 dol.

• Jonas Vosylius, Illinois 
National Guard karys, gavo 
žinią iš Lietuvos, kad jo bro
lis. ūkininkas, išvežtas į Sibirą.

• Balfo 
gegužinės 
K. Bružas. 
Mažrimas,
nė publikai pateikti keletą 
naujenybių. įtraukiant ir Lie
tuvos istoriją. Gegužinės me
tu birželio 10 d. Bučio darže 
\Villow Springs. III., bus pa
skelbti 3 klausimai iš Lietuvos 
istorijos. Kas teigiamai ’ atsa
kys. tas gaus piniginę premi
ją. Tam tiksui Chicagos Liet. 
Fronto bičiuliai aukojo 30 dol. 
ir B. I. Valiai 10 dol.. ieškoma 
trečio mecenato.

ATOSTOGOS ČIA PAT

Cape Code, Valerijos Nor
vaišienės "Nidoj“, geriausia 
vasaroti.

Čia atviras Atlantas Golfo 
srovės šiltu vandeniu švelniai 
skalauna geriausio Amerikoj 
Craigville Beach paplūdimio 
baltą smėli.

čia gražiam pušyne n ua jos. 
patogios Įrsngtos vilos duoda 
geriausias poilsio sąlygas.

Čia puikus, lietuviškai ga
mintas maistas ir visuomet 
maloni atmosferą greit atneša 
visiems gerą nuotaiką ir grą
žina išsekusias jėgas.

čia pat Hyannis miestas su 
visais modernaus kurorto į* 
rengimais bei visokiu sportu 
sausumoje ir vandenyje.

Sezonas “Nidoj" 
žės 27 dienos iki 
dens.

Nepavėluokite 
kambarius.

Užsakymai su rankpinigiai* 
priimami šiuo adresu:

V. Norvaišienė, 53Ą E.
Broadway, So. Boston. Mase.

Tel.: AN 3-3461.

nuo gagu- 
volyvo ru

užsisakyti A*

Po gegužė* 27 dieno*: "NI
DA” P. O. Box 367, West 
Hyannisport, Čepo Cod, Mae*. 
Tel.: Hyannis I6*7-W4.



IKKSA SEKRETORIUI V. T. KVETKUI ATSILANKIUS
Cleveland, Ohio nijimo reikia, bet jo nepakan-

Damušis. Po banketo

Omaha, Neb.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

kreiptis pas

TRAVELERS INS. CO., Hartford,

patarnavimas.

ras lietuvis ir katalikas.

4OHN WAY5T. žymus IIollywoodo artistas, išleido savo dukterį 
Antonija už vyro.

vysk. V. Brizgys. Pamokslą 
sakys prel J. Balkūnas. 12 y. 
pietūs ir kongreso dalyvių re- 
gistracga.lv, p. p. oficialiai 
kongresą atidarys kun.-J.2u-

teisingus 
prašomi 

policinin-

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

Portretas, vestuvės taikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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

ir pigiau nei kas kitas.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

. COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY
Interest begins the first day of the month on deposits 
made dūrinę the first 10 business days of January and 
July. the first 5 business days of April and October and 
the first 3 business days of all other months. when left 
until the end of the interest period.

Draudimo reikalais, taksu (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
meni y tvirtinimui

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

Solemn vows, Midnight Office, Monastic fast — 244>our 
Service of Adoration and Rosary. Those who meet Our 
Lady’s tems guaranteed eternal glory as Mary’s, Guards 
of Honor.

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

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

• Philadelphijoj birželio 
trėmimus minės birželio 9— 
10 d.d. Vieną dieną bus minė
jimo aktas, kitą pamaldos.

gumą ir gailestingumą” (cit. iš 
knygutės, išleistos 70 metų 
sukakties narystės vajui vyk
dyti). Į kiekvieną naujai pri 
rašytą narį čia žiūrima kaip į 
“naujai prirašytą biznį” (iš tos 
pat knygutės 4 psl.). Vienin
telis kultūrinis momentas Susi
vienijimo tiksluose yra nuro
dytas tas, kad “bile studen
tas”, tinkąs stoti į kolegiją ar 
ba jau lankąs betkurią aukš
tąją mokyklą, už naujų narių 
prirašymą gali užsidirbti 200 
dol. stipendiją ir taip pat re- 
gularų komisą (žr. knygutės 5 
psl.).

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
DLonmore 5-7061

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
ivairūs dokumentai.
įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
itsakoniybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 

ligos, kartu apmokant ir ligonines

14, sekmadienį, 10 
mišios, kurias laikys

GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti
HYacinth 7-5274

KNIGHTS OF LUHIANTA WLOA 
BRADDOCK, PA

LATEST 
INTEREST 
RATE

• Vokietijoje į L. B. Krašto 
Tarybą rinkimai paskirti lie
pos 29 d. Dabar sudaryta rin
kimų komisija: pirmininkas — 
St. Jasas, vicepirm. — V. Pa
niška. sekret. — B. Survilie- 
nė, nariai: A. Petkevičius ir J. 
Jackevičius,

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

prel. L Aibavičius. Tuojau seks 
prezidiumo k •. komisijų suda
rymas. Po to sveikinimai, ku
rie bus priimami tik raštu, ir 
įvairūs raportai.

Po pertraukos, 4'val. 30 min. 
‘/Draugo” redaktorius L. Šimu
tis skaitys paskaitą: “Federa
cijos vaidmuo religiniame ir 
tautiniame gyvenime”.

Spalio 13, šeštadienį, 9 vai. 
ryto prel. P. Strakauskas lai
kys mišias, prel. K. Vasys sa
kys pamokslą. 10 vai. 30 min. 
jaunimo, moterų ir vyrų posė
džiai. Jaunimui vadovaus kun. 
H. Kontautas, moterims Wat- 
kins ir vyrams dr. J. Leimonas. 
2 vaL p. p. bendras posėdis, 
kurį pradės kun. J. Vaitekū
nas. Bus centro valdybos rin
kimai ir naujos konstitucijos 
priėmimas. Tuojau seks pas
kaita ir rezoliucijų priėmimas. 
6 vai. vakare banketas, kurį 
praves inž. A. Rudis. Kalbas 
pasakys J. E. arkivysk. R. Cu- 
shing, J. E. vysk. V. Brizgys 
ir dr. A. 
šokiai.

Spalio 
vai. ryto 
kun. J. švagždys, svenčiąs 50 
metų kunigystės sukaktį. Pa
mokslą sakys kun. dr. A. Juš
ka. 3 vai. p. p. katedroje šven
toji valanda, kurią praves prel. 
P. Juras. Pamokslus pasakys 
J. E. arkivysk. Cushing ir J. E. 
vysk. Brizgys. Pamaldoms gie
dos šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas J. Kačinsko.

ALRK CV.

Lietuviško darbo talka
Tai, kas čia pasakyta apie 

ALRK Susivienijimą, pritaiky
kime ir antram Susivienijimui 
— SLA (Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje), nes ne visi 
gi lietuviai pirmajame drau- 
džiasi. Toliau apsidairę rasi
me, kad Lietuvos laisvės kovai 
vesti yra reikalingas ir būti
nas Altas (Amerikos Lietuvių 
Taryba), benamių ir bedalių 
lietuvių tremtinių rėmimu bei 
globa rūpintis yra reikalingas 
ir būtinas Balfas (Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas). Pagaliau reikalinga 
ir būtina ir Lietuvių Bend
ruomenė, kuri, jungdama vi
same pasaulyje pasklidusius 
lietuvius, visur rūpintųsi, kad 
jie saugotų ir išlaikytų visa 
tai, ką mūsų tauta yra amžiais 
sukūrusi. O šitos kūrybos vai
sius — tai mūsų tautinė kul
tūra. J

Galime triūsti kiekvienas

Juozas Andriušis
238 I.eonard Street Brooklyn 11, N. T.

EVergreen 7-8247.

r amai
rusiu
nelaimingų atsitikimų bei
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas
Connectieut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in moder.i 

Aircondirioned Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalization other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

BRICRLAYERS
FOR S. A., C. CONTROL CENTER 

Mušt Be Union
SCALE $3.37’j PER HOUR

9 HOUR DAY — $38.75 PER DAY
6 to 8 Weeks of Work

Bu i Transportation Paid Both Ways 
After Completion of Job

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS

Susivienijimo reikia, 
bet nepakanka

Negali būti jokios abejonės, 
kad Susivienijimo mums rei
kia7 tame krašte, kur taip pri
gijusi ir išplitusi visokeriopų 
draudimų sistema. Pas savuo
sius draustis ir saugiau, ir ma
loniau, ir parankiau, šitai rei
kėtų gerai suprasti ir įsidėmėti 
kiekvienam lietuviui.

Bet lietuviui negali pakakti, 
jei jo mirties atveju artimieji 
gaus draudimą. Nepakanka 
jam rūpintis ir tuo vienu ligos 
draudimu. Mes turime taip pat 
gyvybinių tautinių uždavinių. 
Mes norime tautiškai gyvi iš
likti. Mes privalome iš savo 
senolių ir tėvų paveldėtą tauti
nę gyvybę perduoti ir ateinan
čioms kartoms, kad mūsų tau
ta amžinai gyventų. Mums 
reikia todėl rūpintis savosios 
kalbos išlaikymu, tautinės li
teratūros, muzikos, dailės ug
dymu, lietuviško švietimo židi
nėlių turėjimu — visu tuo. 
kas gaivintų ir palaikytų tau
tinę mūsų sąmonę, neduotų 
užmigti lietuviškai sąžinei. 
Graboriams ir gydytojams mo 
kamais pinigais to nepadarysi, 
štai kodėl ir sakome: Susivie-

TALARSKI
FUNERAL HOME

Stasys Martinkus su žmona 
ir dviem vaikučiais gegužės 11 
atskrido iš Italijos. Stasys tuo
jau gavo darbą Paramount ra- 
diįos krautuvėje, nes jis yra 
šios srities specialistas.

. Aleksandras Grabauskas, se 
nesnio amžiaus žmogus, palai 
dotas gegužės 23. Tautietis.

• Kultūros c':w, buvo su
rengtos Vokieti >s LB Krašto 
Valdybos geguže 19—21 d.d. 
Vasario 16 gimnazijoje. Buvo 
rodomi lietuviški vaizdai, tran
sliuojama lietuviška muzika, 
įvyko du Chorų koncertai, li
teratūros vakaras ir paskaita. 
Kartu vyko ir sportinis pasi 
rodymas.

• M. Šnopity* ir B. Klovas, 
gyveną Amerikoje, paskyrė 
495 DM konkursui, kuriame 
gali dalyvauti Vokietijoje gy
venąs lietuvių jaunimas. Pre
mijos skiriamo^ už šias temas: 
Kaip aš tremtyje turiu išlikti 
lietuviu? Kuo galiu daugiausia 
prisidėti prie Lietuvos išlaisvi
nimo; Mano mokslas — pasi
rengimas tėvynei atstatyti.

SAVINGS BANK/
Incorporated 1860

135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parkvay at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are FuHy Insured 
Up to $10.000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

CARL HOPPl/S
BANQl KTM — RBCEPTIONS Alt MHal Funrtionn. Service fnr 

M® PrrsHH*. Pirtf Ton NmaUI
MVDAV niNNER From Noso to* f*. M. DAILY DINNF.R

Fmm IflM. Smrri S to » P. M.
SFBCTAI. RATBH, FRTVATEIOOMS AVAILABLE FOR

OFFUTT AIR FORCE BASE 
OMAHA, NEBRASKA

; Prieš uzurpacinį rėžimą su- 
- kpųsieji tautiefiai, iš kurių 

dažnas buyo savanoris kū
rėjas, Bėjęs kraują Nepriklau- 
somybės kovose pieš gausius 

' iaetuvos priešus visuose fron
tuose, buvo žiauriai numalšyti 

> Žudymais, kacetais, kalėjimais.
Yra sudarytas redakcinis ko- 

hįktyvas surinkti medžiagą ir 
išleisti knygą apie tą sukilimą.

"Visi, kurie žino faktų apie 
; sukilimo įvykius, prašomi su- 

rašyti juos ir prisiųsti; kurie 
tari sušaudytųjų, kalėjusiųjų, 
nukentėjusių nuo rėžimo foto- 
tgrafiįas, taip pat kurie turi 
pąsižymėjusių malšintojų, kaip 
Oenkaus, Barniškių, Klipšto ir 
kitų buv. saugumiečių bei tei- 

7,. susiu mirtimi karininkų foto
grafijas, prašomi prisiųsti. Pa
geidaujamos ir rėžimo vadų 
fotografijos.

Prašome duoti 
faktus! Ypatingai 
buv. saugumiečiai 
kai ir kiti su malšinimu turėję 
reikalo asmens duoti teisingos 

.^ medžiagos. Už tai būsime la
bai dėkingi. Pageidaujant pa
vardės bus laikomos paslapty. 
Medžiagą siųsti adresu: Redak
cinis Kolektyvas, P. O. Box 
164, Waterbury, Conn.

LAroOTUVIV DIREKTORIAI
38® Maple Avenoe, Hartford, Cmib.

Malonini patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Valio v Streani Park Imi 
MOrrieti M. afpu VM,VaHey Btrram, U l. 

*ea YaMay Mnam 9 99U.

KaL Federacijos jubiliejinis kongresas
1 Amerikos lietuvių Ropaos 
Katalikų Federacijos įvykusia
me posėdyje, Clevelaride, Car- 
ter viešbuty, -kur dalyvavo 
pirm. A. Damušis, vice- 
pinn. U. Šimufis, ižd. prei. L 
Aibavičius, sežrį kun. dr. Al' 
Juška, dvasios vadas į»reL J. 
Balkūnas ir prel. P| Juras, bu
vo nutarta rupšti šiais metais 
jubiliejinį 50 mėtų. Federacijos 
kongresą, kuris įvyks spalio 
mėn. 12, 13 ir 14 d.d. Bosto
ne, Mass. Prel. P. Juras refe
ravo programos projektą, kurį 
valdyba vienbalsiai priėmė.

Kongresas jMrasidės spalio 
12, penktadienį, 10 vai. ryto 
šv. Petro bažnyčioje šv. Mi- 
šiomis, kurias celebruos J. E.

Pranas Ir Aųuila Odinai 
gegužės 13 šventė savo vedy
binio gvvenimo 25 metų su
kaktį. šv. Antano bažnyčioje 
kun. V. Martinkus, Odinienės 
brolis, atlaikė jų intencija mi
šias, pasakė pamokslą ir su- 

palaiminimą. 
kurį jis buvo išrūpinęs, tai pro
gai. Gražiai giedojo lietuvių 
dioras, bažnyčia buvo pilna 
žmonių.

Paraoijos parengimas ivyko 
gpgu^ės 20 d., kuris praėio su 
dideliu pasisekimu. Malonu 
pastebėti, kad labai aktyviai 

ž " prisideda naujai atvykusieji. 
Pelnas parapijos skoloms mo

ti keti. Be to, dar aukojo R. Dru- 
kteinis ir P. Kovas po $25.00 
ir P. Preiksaitis $20.00.

Jurgis Vasiliauskas mirė ge
gužės 22. Paliko nuliūdime 
žmona Serafiną, dukrele ir 
tris sūnus. Jau buvo nupirkęs 
namus , ir iuos išmokėies. Ka
pinėse kalbas pasakė J. Smai
lys ir J. Paukštaitis. priminda
mi. kad a. a. Jur^s h»»vo gc-

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa 
Tr»MNv«>» M M7X)A, I55« kyh>r.vcle<,

KIEKVIENA SEKMADIENI-NUO 1:30 IKI 2:00 V AT..
norite Šioje radijo programoje sk**|hiis. kreipkitės adresu:

Gegužės 15 d. Clevelandas 
turėjo garbingą svečią — AL
RK Susivienijimo sekretorių 
Vincą T. Kvetką. Atsilankymo 
proga buvo sukviestas Susivie
nijimo vietos darbuotojų pasi
tarimas, kuriame svečias pada
rė platesnį pranešimą. Iš jo 
paaiškėjo lankymosi tikslas: 
supažindindamas su Susivieni
jimo veikla. Svečias pabrėžė 
reikalą jį plėsti naujų narių 
pritraukimu.

Kuo gali Susivienijimas 
didžiuotis? _

Savo turtingumu. Susivieni
jimo turtas šiuo metu siekiąs 
apie du su puse milijono dol. 
Gyvybės apdraudos sumos yra 
išaugusios iki 7 mil. dol. Po
mirtinių apdraudų yra išmo
kėta apie 4 mil. dolerių, ligos 
pašalpų — apie 2 mil. dol. Iš 
viso išmokėjimai pasiekė 6 mi
lijonus dol. Taigi yra kas ki
tam pasakyti ir kuo pasidi
džiuoti.

Susivienijimo turtingumą 
rodo ir tas faktas, kad jis ga
lėjo išmesti apie pusę mil. dol. 
savo organui “Garsui” leisti, 
nors šis laikraštis nei savo įta
ka, nei reikšme negali lygin
tis su kitais, o ne vieno nuomo
ne, Susivienijimas galėtų ne
sunkiai apsieiti ir be jo.

Ko Susivienijimui trūksta?
Jis neauga taip, kaip pagal 

lietuvių skaičių galėtų ir turė
tų augti. Yra pasiekta riba, ties 
kuria Susivienijimas stabili
zavosi. Užuot kilimo, Susivieni
jimui daugiau gresiąs smuki
mas. Senieji nariai išmiršta, 
dalis pasitraukia, ir neatsi
randa tiek naujų, kad pakan
kam a i -įsilietų gaivinančio 
kraujo, štai kodėl jo, sekreto
riaus. išsileista į Kelionę: rei
kia aiškintis aplinkybes ir ga
limybes, kuriomis būtų galima 
pritraukti į Susivienijimą dau
giau narių. Jei jų skaičius 
bent padvigubėtų, Susivieniji
mas galėtų savo veiklą (ir kul
tūrinę) žymiai išplėsti.

Susivienijimo charakteri 
besiaiškinant

Iš gerb. svečio pranešimo 
pasitvirtino tai, kas ir seniau 
buvo aišku: kad Susivienijimas 
yra fraternalinė pašalpos or
ganizacija. mokanti gyvybės 
apdraudas, kelianti “intelek
tualinę, moralinę ir socialinę 
gerovę", ugdanti “labdarin-

Odinai yra tremtiniai, vieni 
iš pirmųjų atvykę į šį miestą, 
nuoširdūs lietuviai, daug pa- 
dėie ir kitiems atvykti į Ame
rika.

“savo darže”. Bet lietuvis ži
nojo ir talkas. Kad "būtų ir 
smagiau, ir greičiau — jie pa
dėdavo vieni kitiems. Talkos 
reikia ir mūsų organizuotam 
gyvenimui. Pvz. Bendruomenė, 
skatindama susivienijimų au
gimą, turėtų susilaukti savo 
siekimams paramos ir iš jų. 
Man malonu čia pastebėti, kad 
šitam tarpusavio susipratimui 
atsiranda vis daugiau pritari
mo. Kitaip nė būti negali, jei 
norime didesnių savo darbo 
vaisių. Ir lietuviška patarlė gi 
sako: ranka ranką mazgoja.

ST. BARZDUKAS.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

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

i'"' "
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Kanados spauda. P-bes praši* 
dėjo gegužės 26 d. St Catha- 
rines mieste. Apie Chkagos 
miesto p-bes pasakyta, kad jas
laimėjo the experienced Lith- 
uanian mąster. P. Tautvaišas.

Dr. Algirdas Nasvytis iš 
Clevelando pakviestas vyriau- 

. siu teisėju | antrąsias latvių 
korespandencines p-bęs, kurio
se dalyvauja po laisvąjį pasau
lį išsklaidyti latviai iš Austra
lijos, N. Zelandijos, Argenti
nos, Švedijos, Anglijos, Vokie
tijos, JAV ir Kanados. P-bes 
suorganizavo Clevelande gyve-

' vii-’"-- t" "» * ■-’ ' . <•

Žymieji tirt 1rtBĮ^8ĮBIrt|» VMMvKlg 
nes praeitą kartą vieton juodo 
rikto (Re3) spaustuvėje pateko 
baltas (A. Kopom, 1 premija 
“šachmaty v SSSR”)

Juodi: Kf4, Vf8, Bd4 ir e6, 
Re3 ir c8, Žf6, Pd3, g4, a6, e7

/ W$ace, •
■ ■ .

CANCELQRCHANGE
CALLLO 3-7291 BARASEVIČIUS ir SCNUK! 

r U N EB A L HOME

fishing, dancing, boating, badmin- 
tem, shuffleboard. tether balL 
Cocvktail lounge. Golf.

Tel. 9-9179.

Tarpklubinėse Clevelando 
rungtynėse A. Nasvytis laimė
jo prieš Zichy (Vengrų klu
bas). Clevelando Open p-bėse 
Nasvytis surinko 3tž-314. Lai-

A Nice Spot For Nice People

Balti: Ka7, Vc5, Bg3 ir h5, 
Rd5, Pf2, h2, h3, c7 (9).

Baltieji pradeda ir dviem 
ėjimais užmatuoja.

Sprendimą rasite kitą savai
tę.

ROSCOE, N. Y.
Good Food

Cleaa Place
Activities

ITALIAN-AMERICAN CUISINE 
WriLe for folder 

N. Y. C. Tel. TA 8-2584 
or

ROscoe 2-2710

, WWWWWW¥W**W 
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CKYSTAL LA^E COTTAfiE 

Bartos, Veraart oa Berte V. & 
5, tveieraneeya*.JĮfehave aB oisee, 
nedera eeaveaieaecs, oaaBy, 

' private • beart, ®ee< fiching, seenfc.

Alooarta «t <Mr vary bert. Kreta 
UU vreek tart S fnjtūeat' mnote 
tad Bar Berttfet rL".. TeL Fair 

29» W-L
JOHME. MANNING, Maaager 

BO1MKJSEEN 6, VERMONT

welcotaes you 
H block from beach

Cor. Ocean and Forman Avės.

For Reservations, Phone:

HAGUE TOWN HOUSE 
ON LAKE'GEORGE

Private 200 ft. beadi, European 
Cuisine

American or European Plan 
Near Catholic Church 
Write for booklet “L” 

Hague, N. Y.

ATTRACTIVE JUNE RATES 
Spėriai Family Rates 

Block from Ocean and Lake 
Ocean and Pooi Bathing 

FBSZ GARAGE PARKENG 
Ph. GIbson 9-9699 H. B. Taylor

REAL ESTATE

ST. PASCAL*S Parochial School, 
High School in Sept. for family 
with children who wish too be 
near schooL Onefamilly detached 
home includes 1~ garage, 3 large 
bedrooms, living room, dining 
room, enclosed porch, kitchen 
with new. stove and sink, 1 lavato- 
ry, modern finished basement, 
washing maehine, venetian blinds, 
storm windows, sereens and heads. 
Wall to wall carpeting optipnaL 
Principais only. $14,250. HOlis 
8 442a ' - -- *- ■ •;

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS
Laidotuvių Direktorius 
tek ANdrw 8-2590

HUNUNGTON 1J4 story,

VAITKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Webster Avenne 
Cambridge, Mtoss. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

rooms, 1J4 baths, large kitchen, 
living room, 2 fireplaces, privalė 
entrance. Near church, chooisand 
šhopping. 75 x 109. Priee $13.000.^ 
$2000 cash. HUntington 4-5236.

Igno Žalio partiją su P. Be- 
drikowskiu iš Montrealio p-bių 
įdėjo Chess Life, geg. 5 d. Ža
lys paaukojo 2 bokštu už 2 ri- 

' kius ir pasiekė efektingą lai
mėjimą. *■

Vistaneckis (Vilnius), kaip 
minėjome, laimėjo okup. Lie- 
tuvos p-bes. Jos buvo Kaune. 
Kiti Vilniaus dalyviai buvo: J. 
Krimtris, V. Matulevičius, A. 
Rolnikas, S. Disleris, A. Auf- 
manas. Kauno — Cukajevas, 
M. Ostrauskas, V. Zinkevičius, 
A. Lakiūnas, J. Zelniskas. Pa
nevėžio — J. Butkus, Šiaulių _ 
— J. Domanskis, Klaipėdos —
M. Kozlovas.

Oueen (karalienė), stipriau- t 
šioji šachmatų lošimo figūra, ? 
vadinama anglų kalboje. Pran- 
cūzai, vokiečiai, latviai, rumū- t 
nai, lenkai, čekai, portugalai, ; 
serbai vadina —'darna. Lietu- ? 
viai — valdovė, rusai— ferz, > 
žydai hebraiškai—malka, egip- 
tiečiai — maltkah, vengrai — £ 
kiršino, graikai — bazilissa, 
danai — droning, švedai — 
drottning, ispanai — reina vai 
senora.

New Yorko liet, komanda 
dalyvaudama II-jame Pabalti- 
jos turnyre Highland Falls,
N. Y. tapo laimėtoja Įtikinan
čiai įveikdama stiprią estų ko
mandą net 3—1. Įvykiui pažy
mėti nugalėtojui buvo įteikta 
graži taurė.

žaidėjai pradėjo rungtynes 
suporuoti sekančiai: E. Stak- A 
nys — K. Tullus, J. Vilpišaus- 
kas — H. Allik, S. Trojanas — 
K. Rootare, A. Sakalas — Ed. 
Ruga. Pirma partija baigėsi 
ketvirtoje lentoje Sakalo prie
šininkui šiaip taip išvežus ly
giąsias. Neužilgo Trojano lai
mėjimu trečioje lentoje liet, 
perėmė pirmavimą, kurį neuž
leido iki galo. Vilpišauskas, 
kaip ir Sakalas, turėdamas me
džiaginę persvarą antroje len
toje gavo pasitenkinti tik pu
se taško užfiksuodamas 2—1 
mūsiškių naudai. Galutiną rej 1 
zultatą pasiekė Staknys perga- i 
le pirmoje lentoje prieš Expcrt 
klasės estą Tullus.

Neperseniausiai liet, drau
giškose rungtynėse buvo Įvei
kę estus rezultatu 5—4. Estai 
buvo pasiryžę žūt būt šį karta 
laimėti, ypatingai todėl, kad 
ši sykį buvo lošiama dėl tau
rės. Kad pastiprinus savo ko- 4 
maudą, jie pasikvietė iš kai- į 
mymnės New Jersey valstybės į 
tris stipriausius estus (Tullus, ]

PROP. FOR SALE

SUMMER OR YEAR ROUNDD 
BOARDING HOUSE 

Fumished and Eąuiped, vvith 
vvithout Cottages. Lake i 
Boats. 
iated. 
write

__i or 
rights, 

Mušt be seen to be aprec 
Price reasonable. Phone or

D. W. PROSSER 
VVhaley Lake. Holnies. N. Y.

Pawling 4512

Board Your Boy at 
CIRPS

WALTON LAKE, MONROE. N. Y. 
Wholesome family atmosphere. 
Swimming instructions by Maria 
Cirigfiano. former Junior Metro
politan Champion. Finest food, 
homestyle. Beach. boating, all 
sports, mature supervision. Accom- 
modate 20 boys, 7—15 yrs. July 3- 
Aug. 25.

CIRPS LODGE
c. o Cirigliano, 8311 Colonial Road 

Brooklyn 9, N. Y. — SH 8-4835 
or Monroe 7745

SHANAHANS INN. 
Lanesboro, Mass. 

TeL: PITTSFIELD 2-6655 
159 Acres tf Vaeation Pleasure in 
the Berkshires. Shaded lavros. 
Sports. New filtered swimming pooi. 
Delicious meals, Comfortable ac- 
commodations. 
Broehure Mrs. M. SHANAHAN.

3-FAMII.Y AND STORE
Inwoo<i, L. I., N. Y. Well kept 
corner brick building, 3 car garage 
plot 82x102, oil burner, all con- 
venences, good income, next door 
to A & P. Mušt be seen. Phone 
for appointment. CE 9-9091.

BAYVILLE, L. L—6 rooms 
year round hOuse, 3 bedrooms, 
50x100. oil heat, combination 
storins and sereens. Private 
beach. Immediate occupancy. 
$15,000. Phone GLen Cove 
4-5316—M.

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR &-S434

tll8MBi:8ll8118!i8H8ll8it8:!8<i8H8a8it8ii8>'8h8!l8M8ti81!8il8il8t:B>i8to

NEVY YORKAS

BUS. OmRTUMTY

MOTEL — Irt TIME ON OPEN 
MARKET. Beautlful — Spacious— 
25 unite vvith landseaped — Ready 
for the busy season ahead — On 
main highway Into Atlantic City— 
Over 280 feet on thta highuay with 
etose to 5 acres fronting on a 
beautlful lake. Picnty of room for

wfll — Best of eliemrk — Own- 
er’s other intemts forces b;m to 
plntT this cholcc business & locat
ion on the market — For full part- 
tculan — Inf A for appt wrtte 
Frank Lėtino. Hammonton, N. J.

WILL0W

SEE THIS HOUSE!
OYSTER BAY — 2 family income 
producer; atractive 4 and 5-room 
apartrnents, separate entrance, 
near school and churches. Pleasing 
trce-lined Street; low in taxes and 
fuel. 50x150. Immediate očcupancy. 
Call OY 6-3421.

EXPRESS GIFT—Parcels
FASTER SERVICE ANYWHERE

We guarantee that parcels are shipped out in 4 days. 
Medicines delivered by Air Mail in 8 days. 

All Parcels are fully guaranteed and insured.
Also duty free Gift Parcels to West-and East-Germany, Poland, 
Hungary, Yugoslavia. Low Duty parcels to Czechoslovakia. Ask 

for our price list D 7
GRAMERCY SHIPPING* CO.

777 Lexington Avė. New York 21, N. Y. Tel.: TE 8-5462—5463 
between 60—61 Street.

Opening Saturday, May 26th—Gilmore Split Level Homes 
Seven Rooms. 1% baths, large plots, G. E. warm air heating; 3 
specious bedrooms with large sliding door elosets, large living 
room with huge bow window, full size dining room, Calorie bullt- 
in oven and counter-top range; built-in-garage; Macadam Drive- 
vvay; 100% Alfel insulation cedar wood shingles; birch cabinets in 
kitchen, Gilmore Homes are situated in Park Ridge in Northern 
Bergen* Co., N. J. Location in high, quiet and seeluded. Fine 
Schools, both public and parochial, Convenient commuting to 
New York via the Erie R. R., and Bus. Location: Freman and 
Spring Valley Read in Park Ridge.

SALES AGENT — JAMES R. DEE
129 PARK AVĖ.. PARK RIDGE, N. J. — PARK RIDGE 6-0896.

OUB lOth YEAR — THOUSANDS SATISFIED CUSTOMERS

Pa r k Mote!
Comfortable rooms. Private 
Bath. Efficiency Apart- 
ments, Beaches, Bathing, 
Fishing, Restaurants and 
Churches, Country - Shore 
Atmosphere.
— Reservations —

Efficiency 
Beaches, 

Restaurants

I»land Heigbts &O649
Toms River Route 37

mtiebb: else būt on fire island
Are ihcrc the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU wilt emjoy? And nowhere else en Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekecping apart- 
ment for as litlle as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacaUon — swimming, fishing, surf, su® 
and fun. No children permitted. For further Information and our 

unbelievable low weekly and monthiy rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Minei. Ktanet Beach — Fire Island

MOUNTAIN RĘST
Ilahm FaUs 3, Greene Co. 

Haines Falls 595

a a 
I 
A 
5

The hematitui catskills Panoramic view — 2700 ft. e Ieva t cd 
Frcuuented by trlendly and aelect cllentriė — accomodattons — 
and spacfous wlth large bed rooms and hot and cold water — 
Itallan and American food — serui for booklet — or reservation— 
opens — Decoration Day. SpeciaI Junc rate $35 one week Mode- 
Dlning and dancing orchestra each nite — all sports. 
rate rates from $33 up. Swimming pooi 100x100. Coctail lounge.

e F'BmO>:Bu«HB--r<,*'B':r-»<'e>« •
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■KMN ON THE LAKE 73^
I Bnvttng. IrttMmr. ftahtaR.

$56 nlntrlv.

denclnfc

MINISINK HILLS 
PENNSYLVANIA

• Heated Gabius, private bath
• Main hoqse accomodattons
• AU sports • Swimming Pooi
• Casino Orchestra • Coctail 
Bar • Sodai Director • Ex- 
ceUent Meals • Late Break- 
fasts • Facilities for ChiHr“* 
en • Roller Skating, golf, 
horsebaek riding and churches 
nearby.

Rates $53 — $69259 
Write for color booklet 

E. SCH^irlluER

ROCKVILLE CENTER — 7 rooms 
Colonial, 3 bedrooms, 2 baths, TV 
roomį 2 car garage, 100x60. Vicini- 
ty St. Agnės Church, school and 
Bishop> Molloy College. Asking 
$18.000. ROekville Center 4-2027.

uai:ina:il!i8irftr8ii8ii8ii8uiHBiM;iiitiiiaiiiGiiiitiS!iBtiiti8ititiBn 

ROOMS AND BOARD
ISliairBliBliBitSMHBHBilBIlBliaiIBltBliailSIIBlIBItanaitaiSSiIBnBliBnt

Baldwin Manor 
HOME FOR THE ELDERLY

Cheerful homelike atmosfera.
Spacious grounds, operated by 
ragistered nurse.
BAidwin 3-6588.

J.B.SHALINŠ 1
JALINSKAS j 

j Laidotuvių Direktorius i 
< 84-02 JAMAICA AVĖ. J, 
j (prie Forest Parkway Station) ,, 
> Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves , 
\ Koplyčios nemokamai visose .. 
J miesto dalyse; veikia ventiliacija. , 
į Tel. Vlrginia 7-4499 J.

Phone: Stoudsburg 2515

CARNEVSHOTEL
On Beautifui lake George

1 family resort for peace. relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft pnvate sand beach. Coating, 
tennis, svvimming, fishing. Write 
for Booklet J. C. Carney, Silver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682,

YOUNG WOMEN 
PROMISING FUTURE. We are 
accepting applications from wise 
and prudent young women who 
wish to gtve their Services to God 
in exchaage . for a irandred-foH 
reward now and everiasting happi- 
ness in eternity. HOME AND FOR- 
EIGN MISSIONS. Varied activit- 
ies. Age limito 17—32. Reguest 
free hterature. MISSIONARY SI- 
STERS OF THĖ IMMACULATE 
CONCEPTTON, P. O. BOX 185« 
DA, Faterson 18, N. J.

Nervin

FLATBUSH
6 rooms, brick, attached, gas heat, 
open porch, and wood burning fire 
place modern kitchen, plot 20x100, 
partially finished basement, mušt 
be seen, sacrificing for $15.500. 
Call. for appointment.- Near catho
lic school and transportation.

NI 8-2170

Baldiniu. L. L, N. Y, 
3 bedrooms, corner, extra large 
rooms, entire kitchen, Formica, 
Kent THe, in kitchen, TV room, 
220 eleetrie eurrent, near all tran
sportation and šhopping area, full 
basement, garage, oil heat, many 
ertraš, walking distance to St. 
Christopher’s church and parochial 

school. Sacrificing for $17.490. 
Mušt be seen. BAldwin 3-5022.

WDLXJSTON PARK — 2 blocks St 
Aidan’s, 7 rooms, 3 bedrooms, sun- 
poreb, modern kitchen, eleetrie 
range, oil heat, garage, 49x190, 2 
Nocks to transportation, šhopping. 
I14.M9, principais only. Pioneer 
L8162.

Radiean
CadUtac Umoustee Service 

Weddings, Trains, Airports, Piers 
Etc. Best Service by Appointment 

150 - 74th St, Brooklyn, N, Y. u 
TErrace 6-8888

The Daughters of Muy Help of Christians 
z (Salesian Sisten d St John Boseo) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION
invite young ladies under 25 ycars of age to join in their work 
among children of the working classcs. Although the Sisters are 
devoted prlmarily to teaching, they also do sočiai work and dom- 
mestlc work. For further information write:
Rer. Mother Provincial 41 Ward St., Paterson, N, J.

8th GRAOE GRADUATES OR 
YOUNG MEN IN COLLEGE 
OR IN HIGH SCHOOL o •

DIVINE WORD MISSION ARY
DIVDiE WOBD MSSIOMAUES

• China
• Formose
o Hong Kong .
• Indis
o Indonesla

• New Culnca
• Chlle
• Parifuv
• GOLO COAST
• Japai

• Phllippines
• Belglan Congo
• Brull
• Argentina
• United States

Grcat Opportuntties Are Open Ta You as a Priest or a Brother 
tn thte worM-vrMe nrmy of Chriit. You can ’ be a tmc Ambassador 
of Chriit or His activc Ouarter-Maater and help to build a better 
vrorid for God and Soula!!!

Opportunltic* for a variely of talentą becauuc ,of our world-wide 
miostonary work.

For full Information writc to?
REV. KDMUNO NOBBIAM. S. V. O.

Dlvlne Word Semlnery Cenesuo, N«w York

išgąsčio

EVergreen 8-9770 j

Joseph Garszva |
GRABORTUS f
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. y
’ Brooklyn, N. Y į-

Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišintų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 

.mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

$5.00.
ALEXANDER’S CO. 

414 Broadway
So. Boston 27, Mass.

ALB. BALTRCNAS-BALTON L
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 

wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Tel EVergreen 7-4335

S tephen Arom iškiš 
(ARMAKAUSKAS) 

4}raborios-BaIsamnotn -
HODERNIŠK KOPI ' 

423 Metropolitan A v
Br oklyn, N. V

Tel APplegate 74)349

TELEVIZIJOS ii H WIO 1 VISI M \*
B A N C A

349 BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

DariiM stliekasM pritynsfo trrhailro, pripafiato 
BOA tetftatok New Tortai

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN V, N. Y.

įlota) Mmrrtl



keletas pripuolamai užklydo- dėlys. šv. Mišių meta keletasd., 3:89—6-t. p. p.' Park She-

DISPLAY

CRUISE ON A YACHT!

LAISVES VARPAS |

ir
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS ^MDIJA | LAISVĘ!
APREIŠKIMO PARAPIJOS i

METINIS PIKNIKAS
Į1956 M., BIRŽELIO 3 D., 2 VAL.P. P William J. Drake- nęvKSses Ir cpnpecricuT

Dragūnas| Polish National Home. 118-11 Sutphin BlvcL, Jamaica

St, Manhaftim)

il- 
ir

kurieįpasihimsavę išprivers- ti. Senukas takrastijonas pa- 
tinių darbų prievolės, naudo- bandė sudrausti, bet jie dar 
josi atgauta laisve kiekvienas labiau įniršo ir pradėjo net

gimu- 
2. su- 
greti- 
leisti,

savaitiniu išmokėjimu. “Ab- j

St. .tel. EV 4-9293 ir Vienybės 
redakcijoje, 412 Bedford Avė., 
tel. EV 4-0862.

buv. Reicho savanorių darbi- dienio pamaldas Arnsberge 
ninku stovyklos vartus paskubomis*! barako įrengto

metu
ifclUViŠKAS ŽOMS iRIPtoA

REIKALINGAS BUTAS
Vienam asmeniui reikalin

gas 3 kambarių butas su apšil
dymu be baldų. Skambinti į 
“Darb. Admin.” Tel. GL 5-7068

vykėį pastebėjau: “Sunku 
jums būtų šioje „ viengungių

MICHELE LAUER, 11 metu 
BrooMyno mergaitei darant 
operacija, pomdandžial buvo 
saotabdytas Širdies Ir plaučių

vimus. Gyvenimo ir darbo są- plyčioje. Po pamaldų vyrukai 
lygos kunigui šioje stovykloje lūkuriavo, kol galės su pačiu 
atrodė nepavydėtinos. Todėl klebonu susikirsti. Tačiau šis

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

-j Season June 25thto 
Sept. 15th. Tenth 
Season.

SCHOONER CRUISES 
Box 64, PELHAM, N. Y.

Lietuvių Radijo Valandos Programa j
perduodama sekmadieniais J

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass. '
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką į 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite r 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Lithuanian Radio llour, 34 Cot- J 
tage Si, Norwood. Mass. Skyriai: Lithuanian Furnitnre C-o. — A. ir J 

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. J 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 1Š7 VVebster Avė., Uam- J 

bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston 8-461S ar S 
8-1944; KIrkland 7-8533. <

Kunigų Vienybės N. VLjr N. J.

žės 22 buvo sutarta, baisiojo 
birželio dienas minint, pamal- 
das visose lietuvių bažnyčiose 
atlaikyti birželio 17 d. Parti
jų klebonai iš anksto paskelbs 
pamaldų tvarką ir. laiką.

studijuojąs Michigano univer
sitete, gavęs geriausius pažy
mius, išėjo pirmuoju ir su ki
tais studentais buvo pagerb
tas metinėje universiteto iškil
mėje. Saulius Elisonas susilau
kė ypatingų atžymėjimų ir ka
rinių mokslų šakoje, kuriuos 
jis studijuoja tame universite
te.

Apreiškimo par. piknikas 
įvyksta birželio 3, sekmadie
nį, Polish National Hali, 108— 
11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. 
Y. Kviečiami dalyvauti visi, 
atsivesti savo draugus bei pa
žįstamus.

Krikščionių Demokratę Unija 
persikėlė į naujas patalpas 18 
East 60th St., Room 30, New 
York 22, N. Y. Telefonai: PLa- 
za 3-1791, 3-1792, 3-1793.

Pr. Lapienės vasarvietė
Stony Brook, Long Island, va
sarojimo sezoną pradeda bir
želio 9 septynių dailininkų — 
Januso Kulber, Plechavičie- 
nės, Puzino, Rūkštelės, Varno 
ir Witkaus — kūrinių paroda, 
žodžio meninei daliai vadovau
ja aktorius V. Žukauskas.

Danutė Aleksandravičiūtė,
iš Brooklyno, birželio 4 baigia 
Mount St. Joseph kolegiją 
Mount St. Joseph, prie Cincin- 
nati, Ohio, gaudama bakalauro 
laipsnį. Studijavo istoriją, ša
lutinės šakos buvo ispanų kal-
ba ir literatūra ir sociologija. 
Studijuodama priklausė kole
gijos draugijom, buvo narys 
moderniųjų kalbų klubo ir va
dovavo iiiosofijos klubui.

I VVashingtono sąskrydį 
važiuojantieji traukiniais
nori gauti papiginimus regis
truojasi J. Ginkaus saldamui 
krautuvėje, Vienybės redakci
joje, J. Jokūbaičio parduotu
vėje, 331 Union Avė., tel. EV 
7-2089, ir Piliečių Klube, 280 
Union Avė., tel. EV 4-9672. 
Ten pat galima įsigyti banketo 
bilietus ir gauti reikalingų in
formacijų.

Liet. kst. darbininkę 
klubo narių susirinkimas šau
kiamas birželio 9 d. 7 v. v. An
gelų Karalienės par. salėje.

#■
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MMsachusotts Gubernatorius
Dr. Stasys Jasaitis, sėkmin

gai- baigęs JAV medicinos 
mokslus, jau kuris laikas dirba 
Bostone, Carney Hospital. Dėl 
savo gabumo, didelio paslau
gumo ir simpatingo .lietuviško 
būdo per trumpą laiką jis su
silaukė ne tik ligonių dėkin
gumo, bet ir visos Bostono lie
tuvių visuomenės nuoširdaus k 
dėmesio.

šiomis dienomis mūsų jau
nąjį daktarą raštu pasveikino 
net Massachusetts gubernato
rius Christian A. Herter, įver
tindamas jo gabumus ir linkė
damas ir ateity didelio pasise
kimo savo atsakingoj profesi
joj, dirbant Massachūsetts val
stybės ir Amerikos visuomenės 
labui.

Žinodami, kaip sunku yra 
Bostone įsikurti naujam medi
cinos darbuotojui, galima tik 
nuoširdžiai džiaugtis mūsų 
tautiečio pasisekimu.

1956. 5. 27. įvyko L. K. M 
"į- Akademijos židinio steigiama- 
& sis susirinkimas. ■ Jį sukvietė 

L, K. M. A Centro Valdybos 
pavestas dr. J. Leimonas, - bu
vęs šios Akademijos narys 
Lietuvoje. Jis padarė praneši
mą apie šios Akademijos at- 
Jkūrimą, jos tikslus, centro 
valdybą ir perskaitė Akademi
jos įstatus. Gyvose diskusijose 
išsiaiškintas šios Akademijos 
skirtingumas nuo kitų organi
zacijų ir jos atkūrimo svarba. 
Diskusijose, be pranešėjo, dar 
dalyvavo: kleb. kun. P. Vir- 
mauskis, dr. J. Petronis, dr, 
Girtautas, inž. Kuodis, inž. J; 
Andrius, dr. P. Kaladė, mokyt. 
V. Kulbokienė, muz. J. Kačins
kas ir kiti. Valdybon išrinkta 
— pirmininku dr. J. Leimo
nas, sekretorium — mokyt. V. 
Kulbokas. Pasiūlyta: 1. įtraukti 
į Akademijos židinį čia 
sius lietuvius katalikus; 
daryti lėšų mokslo bei 
mų sričių veikalams 
kreipiantis šiuo reikalu į kitas 
lietuvių, katalikų organizacijas, 
pramonininkus bei prekybinin
kus, paremti prof. K. Pakšto 
istorinio — geografinio veika
lo apie Lietuvą'išleidimą.

Susirinkimui maloniai leido 
pasinaudoti savo patalpomis ir 
•įstojo nariu kleb. kun. P, Vir- 
mauskis. Susirinkimui pirmi
ninkavo mokyt. V. Kulbokas, 
sekretoriavo Kuodienė. Daly
vavo 16 narių steigėjų.

rėjo ir nieko nesakęs nukukti- 
no ąu katiliuku rankoje į vir- " 
tuvę kavos parsinešti. Neužil
go pamaldas lankančių skai
čius žymiai padidėjo, o malkų 
kirtikai Įstojo į bažnytini vyrų 
chorelį.

Kun. J. Pragulbickas savo 
“parapiją” veikė ne gražbilys- 
te ar graudžiais pamokslais, 
bet geru, ramiu pavyzdžiu. Jis 
pats savyje turi išugdęs dviejų 
didelių lietuvių kunigų ir pa- 
trijotų geras savybes: Vaiž
ganto geraširdiškumą ir Jakš
to paprastumą. Ir kas svarbiau
sia, jis turėjo turbūt įgimtą 
laimingo žmogaus savybę: pa-, 
sitehkihti tuo, ką turi.

Dėl savo paprastumo kun. J. 
Pragulbickas viengungių sto
vykloje greitai įsigijo visų pa
garbą ir pasitikėjimą. Jis nie
kada nesiveržė į jokias “val
džias”, nei vienam neskubėjo 
duoti neprašomų nurodymų, 
nei iš vieno nieko nereikalavo. 
Jis pats stovėjo eilėje prie ne
baltinto viralo, pats plovėsi

snsMyMmas šaukiamas sek-
madienį, birželio 10 d., 5 v. p. stovykloje gyventi, o pamaldas 

*' * ’ * g vargjaj pasisektų suor-
ganizuoti. Gal geriau kurtis 
kur nors mišresnėje bendruo
menėje”. Tačiau mano pasta
ba, matomai, jam nepadarė 
didelio įspūdžio. “Nieko nepa
darysi. čia kunigo dar nėra, o 
su jaunimu gal kaip nors su- 
sirokuosime”, atsakė ramiu 
balsu, kinis turėjo neabejoti
ną žemaičio akcentą. Jis pats, 
pasirodo, dar visai neseniai 
buvo išgyvenęs baisų Pader- 
borno miesto bombardavimą 
ir tik per plauką išlikęs gyvas 
užgriautame vienuolyno, rūsy
je." Tarsi atsidėkodamas Die
vui už savo gyvybę, jis buvo 
tvirtai pasiryžęs gyventi tik su 
savaisiais, ir po keletos dienų 
į stovyklą persikraustė.

Tai buvo Batakių7 klebonas 
kun. J. Pragulbickas, šiuo me
tu gyvenąs Elizabethe ir birže
lio 3 švenčiąs savo kunigystės 
sidabrinį jubiliejų.

Ir atsitiko, kad šis žmogtfc, šaukštą ir apsitvarkė kamba- 
kunigo šventimais skirtas vien-.
gongio likimui, pasiliko su 
viengungiais beveik visą DP 
stovyklavimo metą. Po trumpo 
gyvenimo Šchwerteje kartu su 
visais lietuviais nusikėlė į 
Arnsbergą, o šiam susilikvida- 
vus, gavo dar gausesnę “para
piją” — garsiuosius Bucholto 
vyrus.

Tikrai nelengvos buvo pir
mosios kunigo dienos beveik 
vienų vyrų stovykloje, bet 
kun. J. Pragulbickui kažkaip 
vyko su jais susitvarkyti Ge

dencijoje, New Rochell, N. Y., 
56 Lyncroft Rd. Išvažiavimo 
priemonėmis ir tvarka rūpina
si V. Vėbeliūnas, tel. STagg 
2-2420. Visi draugovės nariai 
prašomi dalyvauti ir popietę 
praleisti gražioje gamtoje.

Liet. Atletę klubas 
metinį pikniką rengia rugpjū
čio 11 d. 2 v. p. p. Jamaicoje, 
Polish National Home, 108-11 
Sutphin Blvd.

N. Y. skautę dramos 
sekcija, užbaigdama šio sezono 
veiklą, gegužės 19 d. Hartfor
de suvaidino V. Atlanto “Bu
halterijos klaidą”. Tai buvo 
šeštasis to veikalo pastatymas.

NEWARK, N. J.
Gegužės 20—22 švč. Trejy

bės parapijoje įvyko iškilmingi 
40 vai. atlaidai. Buvo giedami 
prof. J; Žilevičiaus sukompo
nuoti mišparai. Išpildė: šv. Ce
cilijos choras, vad. K. Bagdo
navičiaus, dirigavo muz. A. 
Kačanauskas. Giedojo solistai:
C. Laurin, V. Lang, L. Stukas,
D. Mockeliūnas, P. ?ršas, C. 
Douches. Prisidėjo šie muzi
kai — vargonininkai: J. Žile
vičius, A. Kačanauskas, P. Sa
kas, A. Visminas.

Prel. Ig. Kelmelis ir kun. P. 
Totoraitis su parapiečiais —J. 
Kralikausku, Goodis, Diliu, F. 
Vašku, Simon, P. Krakausku, 
Laukžemienė ir žemaičiu — 
suruošė choristam iškilmingas 
vaišes.

Kun. Petras Totoraitis gavo 
skaudžią žinią, kad Sibire, 
Krasnojarsko krašte, iškankin
ta kalėjimuose ir dvejus metus 
sirgusi, kankinės mirtimi mi
rė jo mamytė Elzbieta Bosytė- 
Totoraitienė, sulaukusi apie 
65 m. amžiaus.

Gedulingos pamaldos už jos 
vėlę bus atlaikytos birželio 7 
d. 10 v. §vč. Trejybės bažny
čioje Newarke.

su kuo nors pasidalinti. Ak, ir 
dabar veltui mes ieškotume 
Amerikos lietuvių katalikų 
spaudoje kun. J. Pragulbicko 
vardo ten, kur minimi garsūs 
veikėjai, kalbėtojai, redakto
riai, rašytojai ir aukų rinkėjau 
Jo ten nėra. Tačiau jį visada 
atrasi ten, kur kalbama apie 
aukotojus, įvairių šalpos orga
nizacijų rėmėjus, spaudos pla
tintojus, garbės prenumerato
rius ir t. t. -

Toks jau yra šio kuklaus 
žemaičio kunigo gyvenimo ke
lias. Jis eina juo ramiai, be 
reklamos, bet visur palikda
mas gero žmogaus ir gero ku
nigo pėdsakus, šiandien, kai 
švenčiama graži 25 metų kuni
gystės sukaktis, visų Europoje 
likusių draugų ir bičiulių var
du linkiu kun. Juozui dar 
gus metus triūsti Dievo 
žmonių tarnyboje.

Elizabethe
Juozas Pragulbickas 
25 metų kunigystės 
Tą dieną šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje 
našaus iškilmingas

PARDUODAMA 3 mūriniai na
mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 šeimų kampinis, Cy- 
press Hill -3šeimų po 6 kamba
rius, Gypres Hill - kampinis 5 
šeimų ir krautuvė. Yra taip pat 
ir dviejų šeimų namų.

Pirkti galima tik per J. Vas- 
tunas, Real Estate Insurance 
broker, 108-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill, New York Tel 
VI 8-2239

Išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenims butas su vi
sais patogumais ir prieinama 
kaina. Galima naudotis ir vir
tuve. Kreiptis: Mrs. Eva Dome. 
414 So. 5th St., Brooklyn 11, 
N. Y.

({nuomojamas gražus pato
gioj vietoj (netoli Jamaica li
nijos) butas su šildymu. Skam
binti vakarais (pradedant nuo 
5 vai.) telefonu: MI 7-5680.

rėlį. Ir visada atrodė paten
kintas.
' Toks pat kuklus jis buvo ir 
savo sekmadienių pamoksluo
se. Ne retorika ir grasinimais, 
bet paprastučiais pavyzdžiais 
jis stengėsi patraukti gerokai 
per karą pakrikusius jaunuo
lius. O pasibarti butų buvę už 
ką. “Bet kas iš to”, sakydavo 
jis. “Išsibarsi, tai kitą kartą 
jie visai nebeateis”. Tik vieną 
kartą, prisimenu, jis, kaip sako 
anglai “lošt his temper”. Sto
vyklos ”bravorninkai“ čia pat 
už krūmu buvo įsitaisė nami
nės gamykla. Darbas dažniau
siai prasidėdavo šeštadienio 
vakare ir tęsdavosi iki sekma
dienio popiečio. Pro konlyčios 
langą galėjai matyti, kaip kyla 
dūmelis pakrūmėje ir girdėti, 
kaip šūkauja nemigę ragauto
jai. Kartą nebeiškentęs per 
pamokslą jis ir pasakė: “Jūs 
ten pakrūmėje turite atskiras 
savo pamaldas, šokinėdami 
kaip kipšai apie naminės bač
ką”. Nuo to laiko dūmelis 
pradingo, ar bent toliau į krū
mus nusidangino.

Nieko iš kitų nereikalauda
mas, kun. J. Pragulbickas vi
sur ir visada stengėsi kitiems 
padėti, kiek tik pajėgdamas. 
Nepasilaikė pas jį anais vargo 
metais nei daiktas, nei pini
gas. Vis atsirasdavo reikalas
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NUO 2 VAL. GROS PLOKŠTELIŲ MUZIKA

Gros Joe Thomas orkestras padidintame sąstate.
Bus gardžių valgių ir gėrimų. Susitiksite savo pažįstamus ir prietelius.

Bus proga laimėti gražių dalykų.

Visus kviečiame ir laukiame mūsų piknike.

APREIŠKIMO PARAFUOS KLEBONAS ir DRAUGUOS

■SMMKSSmMnKMMOdbl

visų panelių ir ponių nau-f 
• • 

jausios mados šilkinių suk-f 

nelių, kostiumų, paltų ir | 

puspalčių. Kaina $10.98 iri 

daugiau. Galite pirkti gry-| 

nais ir kreditan — mažu j

| tams” jau 5 metai prekiau

| ja Brooklyne. Kalbame
I
* lietuviškai.

ir

228 Broadw«y

(kampas Roebling)
4

Brooklyn, N. Y. •

ABRAMS

birželio 3 kun. 
švenčia 
sukaktį.

ir Povilo 
10:45 at- 
mišias, o

vakare 5:30 parapijos salėje, 
216 Ripley PL, įvyksta banke
tas, kuri sukaktuvininkui pa
gerbti rengia parapijos katali
kiškos draugijos, vadovaujant 
kleb. kun. M. Kemėžiui.

Kun. J. Pragulbickas gimė 
1903 m. Ylakių parapijoje. 
Gimnaziją lankė Skuode, Yla
kiuose ir Telšiuose. 1931 m. 
baigė Kauno metropolijos ku
nigų seminariją ir gegužės 30 
arkivyskupo J. Skvirecko buvo 
•įšventintas į kunigus. Vikaria- 
vo Tryškiuose, Skuode ir 
Švėkšnoje. Nuo 1935 klebona
vo Notėnuose, nuo 1933—Ba
takiuose. Aktyviai veikė su pa
vasarininkais, angelaičiais ir 
ateitininkais.

Tremtyje buvo kapelionu 
Arnsberge ir Bucholte, Vokie
tijoje. Į Ameriką atvyko 1951 
m. ir vikariavo pas kleb. kun. 
M. Kemežį Bayonne, N. J. Da
bar yra vikaru pas tą patį kle
boną Elizabethe, N. J. šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje; dėsto 
parapinėje mokykloje lituanis
tiką, uoliai platina lietuvišką 
spaudą.

Šia proga sveikiname su
kaktuvininką ir linkime Aukš
čiausio palaimos. Ilgiausių me
tų! R«p-

PARDUODAMAS
(dėl ligos) gerai respektuoja
mas biznis su nauju namu 
(Self Service Laundry—Laun- 
dromat). Kaina $22.000: 12.- 
000 grynais ir kiti morgičiais.

1047 Magnolia Avė. 
Elizabeth, N. J.

Naujosios Anglijos Lietuvių 5
Kultūrinė Radio Programa |

WBMS, 1090 kilocycles |
BOSTON 15, MASS. |

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS $
31 Bunker Avė. 2

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

63325Brooldyn 8» N. N.
TW. APplegate 7-7083

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
trijų kambarių ir virtuvės. An
trame aukšte, 1640 St. Marks 
Avė., Brooklyn 33, N. Y.

Informacijų kreiptis tel.: 
HY 8-0105.

LIETUVIS ADVOKATAS
TeiefocM JAmaica 8-7272

j Stephen Bredes Jr< 
ADVOK A TA S

sionsWEVD 1550
DteaaoRius 9Z9M€G.(FM)


