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Dėl Saaro sutartaneaktua- spaudai, 
reikalų
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portuotųjų | Sibirą kančias, 
gubernatorius paragino Massa- 
chusetts piliečius, pagerbti ta 
dieną ir skirti maldas, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojai išsilaisvintų iš bru
talios tironijos.

WASHINGTONAS
Amerikos sostinės lietuviai, 

kartu su latviais ir estais šį 
sekmadieni drauge prisimins 
savo tautiečius, bolševikų de
portuotus 1941.

Pagal susitarimą, šiais me
tais parengimu" rūpinasi lietu
viai Puošnioje Herce Hali 
Washingtone šį sekmadienį į- 
pyksta specialus išvežtiesiem 
pagerbti aktas, kurio metu žo
dį tars diplomatiniai atstovai 
ir ministeriai: estų — Johan- 
nes Kaiv, latvių — Arnolds 
Spekke ir lietuvių — Povilas 
Žadeikis. Pagrindinis vakaro 
kalbėtojas bus Edward M. 
O’Connor, buvęs vyriausybės 
atbėgėlių reikalams vyriausias 
įgaliotinis.

FB3BD M. SEATON H Nebras- 
kes paskirtas JAV vidaus rei-

Vokietijos ir Maskvos santy
kiai tempiasi Chruščiovas pa
reiškė Maskvoje Prancūzijos 
min. pirmininkui Mollet; jūs 
turėkitės savo vokiečius, aš 
savo, t. y. jam labiau priimti
nas Vokietijos padalinimas, 
negu Vokietijos sujungimas ir 
jos neutralumas. Maskvai Vo
kietijos sujungimas 
lūs.

Kai Mollet tą 
pareiškimą pasakė

Chruščiovo
Vokietijos

Ar duos pinigus Titui ir toliau?

Meninėje programoje pasi
rodys iš New Yorko atvykęs 
Jokūbo Stuko Lietuvos Atsi
minimų radijo valandos meno 
ansamblis, vadovaujamas Al
girdo Kačanausko.

Šen. McCarthy pasiūlė nu
traukti Jugoslavijai Amerikos 
paramą, kada Titas susibrolia- 
vo su Maskva.

Prez. Efc<anh<>weris pareiškė 
spaudai, kad santykiai su Ju
goslavija galės būtį peržiūrėti. 
Tačiau pridėjo, kad neutraliz- 
mas — tokis kaip Jugoslavi
jos — galįs būti naudingas 
Vakaram.

Titas pareiškė, kad McCar
thy siūlymas jam nieko ne
reiškia ir kad atnaujindamas 
santykius su Maskva jis galis 
palaikyti santykius ir su Ame
rika. Vadinas, jis nori būti 
glaudus veršis, kuris dvi kar
ves žinda.

• Molotovui pasitraukus Ti
to spauda reikalauja, kad pa
sitrauktų ir Vengrijos min.

pirm. Rakosi, kuris kovojo ki
tados prieš Titą.
• Italijos socialistai derasi 

dėl susijungimo. Nenni socia
listai ligšiol ėjo su komunis
tais, Saragato socialistai su 
vyriausybės partijom. Jie per
skilo prieš 9 metus.
• Indonezijos guma jau plau

kia kom. Kinijai. Penkeris 
metus nuo Korėjos karo pra
džios ji buvo uždrausta. Angli
ja vis plačiau atidaro duris 
prekybai su Kinija.
• Sąjungininku prieauglis... 

Vakarų Vokietijoje vakariniai 
sąjungininkai paliko 67,753 
kūdikius; iš jų 37,000 tenka 
amerikiečiam.

kancl. Adenaueriui, tas birže- lamento rinkimų Vokietijoje, 
lio 5 pavadino Chruščiovo pa- Maskva tikisi, kad Vokietijos 
reiškimą “brutaliu ir arogan- nesujungimas pakirs Adenau

erio vyriausybės pasitikėjimą 
Vokietijoje, ir bus išrinktas 
socialistų parlamentas. Su jais 
bus lengviau susikalbėti.

Tokiu būdu dėmesys šalta
jame kare iš vidurinių rytų 
vėl perkeliamas į Vokietiją.

ADENAUERIS ALIARMUOS 
IR JUNGTINES TAUTAS

Atvykęs į Ameriką, ateinan
tį ketvirtadienį kanc. Adenau
eris kalbėsis ir su JT gen. 
sekr. Hammarskjold dėl Vo
kietijos sujungimo. Žinia, kad 
Hammarskjold vyks tuojau į 
Sovietų Sąjungą ir satelitus. 
Tačiau abejotina, ar Jungt. 
Tautos parems Vokietiją kovo
je dėl sujungimo, nes Vakarai 
vis daugiau žiūri į Maskvą ir 
jos norus. Pesimistai spėlioja, 
kad Vokietija gali būti išduota.

“17 miliionų vergų laikyti 
saujoje Sovietam maloniau ne
gu turėti vieningą neutralią 
Vokietiją'’.

Kancleris pranešė 
kad Vokietijos užs.
min. Brentano tarsis su Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
atstovais dėl Chruščiovo pa
reiškimo, klausimą iškels ir 
pats Adenaueris Washirigtone, 
nes pirmadienį jią atvyksta į 
Ameriką. Išbus ? dienas.

Vokietijos vyriausybės 
grindinis politikos tikslas 
Vokietijos sujungimas.
Maskva žino ir dėl to delsia. 
Nenori kalbėti apie sujungimą 
greičiausia iki kitų metų par-

Pa
yra 
Tai

Ar kvies?
Prez. Eisenhoweris spaudos 

konferencijai birželio 6 kalbė
jo, kad Amerika kviesis bol
ševikus svečiuotis tiek, kiek 
bolševikai kviesis amerikie
čius. Dabar pasikvietė aviaci
jos viršininką Twiningą, tai 
nuoseklu, kad Amerika atsaky
tų tuo pat. Jei pasikvies ap
saugos sekretorių Wilsoną, tai 
Amerika kviesis maršalą Žuko
vą. žodžiu, iniciatyva ir toliau 
paliekamą Maskvos rankose.

RINKIMŲ KOVA 
STEVENSONO NAUDAI

Kalifornijoje birželio 5 lai
mėjo Stevensonas prieš Ke- 
fauveri. Gavo 61% demokratų 
balsų. Manoma, kad Kefauve- 
ris jau bus išmuštas iš rung
tynių, nes pralaimėjo penkio
se vietose. Tačiau jis dar ma
no rungtis.
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Dėl Saaro krašto Vokietijos 
kancl. Adenaueris ir Prancū
zijos min. pirmininkas Mollet 
birželio 4 susitarė. Pagal susi
tarimą Saaro kraštas grįš nuo 
1957 sausio 1 prie Vokietijos 
politiniu atžvilgiu. Paskui per 
trejus metus palaipsniui prisi
jungs ir ūkiniu. Tačiau trečda
lis krašto anglies teks visiems 
laikams prancūzu ūkinėm or
ganizacijom.

Laikoma dideliu laimėjimu 
vakaru Europos susipratimui, 
kad tas ilgai skaudinęs 
tarimas užgydytas.

Is praeities
Gabaliukas iš praeito karo... / 

Švedijos buvęs užs. reik, 
Guenther, pasiremdamas 
skelbtais Vokietijos užsienių ’^ 
reikalų ministerijos archyvaS, 
rašo, kad 1940 balandžio 9 ūž- 
imdamas Norvegiją, Hitleris 
aplenkė anglus. Jau prieš pU- 
sę metų Chūrčhffliš buvo su- 
galvojęs užimti Norvegijos jce-' 
turis uostus. ”,

£

nesu-

Vis neramu

Pijus XII atmetė _ Į? 
Hitlerio siūlymą •

Ir kita praeities istorija. PR* '■> 
aiškėjo ... 1943 ir 1944 HžtlC- : 
ris mėgino paveikti popiežių ? 
Pijų XII, kad jis iš Romos išsi- 
keltų į Vokietiją. Bet Pijus at
sakė: “Mano vieta yra čia, ir 
aš nenoriu iš jos pasitraukti”.

• Komunistinis “Daily Wor- 
ker” drįso kritikuoti Maskvą, 
kad ji negerai padariusi nepa
skelbdama pati Chruščiovo 
kalbos, kurią jis pasakė parti
jos kongrese. Dabar tą kalbą

KAS TIE, KURIE 
REPATRIJUOJA

Tamerlants Makaveckis
Neseniai išrepatrijavo į So

vietų Sąjungą šeši asmens iš 
New Yorko. Tarp jų buvo pa
minėtas ir Tamerlanas Maka
veckis iš Lietuvos. Iš gerai in
formuotų šaltinių teko apie jį 
patirti daugiau žinių.
Makaveckis tikrai iš Lietuvos, 

totorius, gimęs 1922 Dudučių 
kaime Butrimonių vai. Baigęs 
gimnaziją ir išklausęs univer
sitete 2 semestrus technikos. 
Į Vokietiją jis atvyko ne su 
visa bėglių mase, bet dar 1943 
į darbus. Sunku pasakyti, ar 
savu noru, ar priverstas. Ta
čiau Vokietijoje jis gyveno ne 
lageryje, bet privačiai Kemp- 
tene.

1945 įstojo į lenkų armiją, 
kuriai vadovavo gen. Anders 
Italijoje. Bet kai ji buvo likvi
duota, buvo atleistas ir Tamer
lanas 1948.

1951 jis rūpinosi gauti vizą 
į. Venezuelą. Gavo, bet jos ne
išnaudojo. Tais pačiais metais 
jis atvyko į Ameriką kaip DP.

Jau tais pačiais
galvoje sukosi mintis apie grį-

• Lenkijoje paleista, remian
tis amnestija, 28,000 kalinių.

MASKVOJE Tito delegacija (d.) Šypsosi Chruščiovo kompanijai (k,). Laisvam pasauliu užKūBuoti, 
sako, jie vaidina komedija “Juokis, pajacai!”

ALŽ1RE DIDELĖS 
KAUTYNĖS

Prancūzai pranešė, kad vie
ną sukilėlių dalį jie apsupę ir 
sunaikinę. Per savaitę nužudė 
500 sukilėlių. Dabar mėgina 
apsupti kitą dalį. Kovose gau
siai vartoja amerikiečių pri
statytus helikopterius. Viso 
sutraukė į Alzirą 400.000 
prancūzų kariuomenės.

Saugumo Taryba priėmė 
rezoliuciją, kad JT gen. sekre
torius Hammarskjold ir toliau 
siektų išlaikyti taiką Palestino
je. Tačiau kokia ten taika, ma
tyt iš naujų įvykių . . . Izraelis 
skundžiasi, kad iš Syrijos įsi
brovė į Izraelio žemę 70 vyrų 
ir naikino javų laukus. Taip išgavo amerikiečių tarnyba ir

,s

į Izraelio teritoriją Įsibrovu- anapus geležinės uždangos.
sius Arabų legijono dalinius.
Izraelio spauda kaltina Vaka
rus nuolaidom arabam ir Mas- 
kvai. tuvos konsulas Mandžiūrijoje,

Charbine. mirė šiemet gegu
žės 14 Lietuvoje šiaulteošė^įft 
operacijos. Lietuvon grįžo^fe 
be sveikatos iš Sibiro.

EDUARDAS JATULIS MIRĖ
Eduardas Jatulis, buvęs L*e-

kad jis negaunąs darbo, nors 
žinia buvo, kad jis dirbo pas 
Singerį, bet buvo po dviejų 
savaičių atleistas. Kitur vėl po 
kurio laiko buvo atleistas. 
Galvodamas apie grįžimą jis 
lankėsi net tokiame “New 
York Post” teiraudamasis, 
kaip jis galėtų vykti į Sovietų 
Sąjungą. Kalbėdamas svajojo, 
kad gal tenai galėsiąs baigti 
mokslą, tai būsiąs inžinierius.

-Ulbėjęs su juo asmuo turė
jo įspūdį, kad tai išmuštas iš 
pusiausvyros žmogus, lyg jis 
būtų vartojęs narkotikus. Tai 
galėjo prisidėti ir prie jo ne- 
pabuvimo darbo vietoje ir prie 
jo nervinio blaškymosi.

Pagalvio apvalkalas net Kongrese
Respublikonų atstovė Cecili- 1 

ja Harden iš Indianos gavo iš 1 
Korėjos laišką ir siuntinį. Ati- 1 
darius rado, kad tai pagalvės 1 
apvalkalas, visai sumurzintas. < 
Laiške kareivis iš jos rinkimi
nės apygardos rašė, kad tas ; 

metais jo apvalkalas jau keturi mėnesiai 
neplautas. Neplautas, nes ka
riniai nuostatai neleidžia ka
reiviui pačiam plauti; neleidžia 
taip pat pasiųsti namo, kad 
motina išplautų, nes tai būtų 
palaikyta valstybės turto pasi
savinimu. Kareivis ir kreipėsi 
į savo renkamą atstovę, kad 
ji pasirūpintų valstybės lėšo
mis išplauti jam apvalkalą ir 
atsiųsti atgal į Korėją. 

Atstovė Harden neabejojo, 
kad apvalkalas nešvarus. JĮ 
pasiuntė į Indianą savo biurui, 
kad išplautų ir išsiųstų. Pas
kui pradėjo tyrinėti, kodėl 
tolimuosiuose rytuose karei
viai neturi švarių skalbinių. 
Ypač jai parūpo, kokiais nuo- _
statais draudžiama patiem ka- Londoną. Bet ir Londone išpla 
reiviam skalbtis.

Dar nebaigė atstovė savo

tyrinėjimo. o jau pranešė jai, 
kad Pentagone prisistatė iš 
Korėjos pulkininkas, kuris kal
bėjo, kad kariuomenei įtaisyta 
daugiau skalbyklų, ir todėl 
atstovei nereiks skalbti visos 
armijos apvalkalų.

Ar ps iš universiteto ar iš 
pamišėlių namo? -

Syrijos sostinėje Damaske 
demonstravo jaunimas, reika
laudamas uždaryti Amerikos 
informacijos biurą, kadangi jo 
skaitykloje yra Izraelio tauti
nio himno tekstas... Galėtum 
pagalvoti, kad tai reikalavi
mas žmonių, ištrūkusių iš pa
mišėlių namo, bet pasirodo, 
kad tai buvo vis dėlto studen
tai.

• Indiios Kalkutos miaste 
audra sugriovė 30,000 namų.

• Kipro salos gubernato
rius Hardingas iškviestas į

tinti lapeliai, kuriuose jis įspė
jamas, kad jo laukia kulka.

AR KONKORDATAS 
GALIOJA?

Vokietijos min. Brentano 
pareiškė, kad Vokietijoje galio
ja konkordatas, kurį Hitleris 
1933 sudarė su Vatikanu. Va
tikanas dėl to neskiria kitų 
vyskupų Silezijoje, kurią da
bar perėmė iš Vokietijos Len
kija. Vokietijos vyriausias tei
smas Karlsruhe ėmėsi išaiš
kinti, ar vakarų Vokietiją tas 
konkordatas toliau saisto ar 
ne. Pagal konkordatą katalikai 
gali turėti konfesines mokyk
las. 0 žemutinė Saksonija jas 
panaikino. Tad katalikai su
skundė. kad ji eina prieš tarp
tautinius įsipareigojimus.

Pasiilgimas brangiai keltu S*
Kelneris R. Ackcrmann New 

Yorke jautė dideU pasiilgimą 
aplankyti savo seniau gyven
tas vietas. Kai atvyko i 13 gat
vę tarp 2 ir 3 avenue ir dai
rėsi, ar daug pasikeitė jo gy
ventoji vieta, staiga jį užpuo-

250
d oi. ir

banditai Ir atėmė 
dar primušė.

• Egiptas protestavo, kad 
viršum Gazos miesto perskri
do Izraelio lėktuvai.

EUROPA PAVERGTIESIEM NĖRA PALANKI
Balandžio 4 LLK pirminin

kas min. V. Sidzikauskas išvy
ko į PJT sesiją Strasburge. Eu
ropoje dar prieš Strasburgo 
sesiją Paryžiuje su Lietuvos 
ministeriu S. Bačkiu. J. Lans- 
koranskiu ir kt. aptarė tarp
tautinę politinę padėtį, kaip ji 
atrodo pagal Europos nuotai
kas. Tos nuotaikos apskritai 
yra pesimistinės ir pavergtųjų 

■ laisvės kovai nėra palankios.
Pati PJT sesija Strasburge 

vertintina pozityviai ir praėjo 
pakilia nuotaika. Nors oficia
lūs Prancūzijos sluogsniai se
sijos atžvilgiu laikėsi šaltokai 
o min. Pineau Europos Tary
bos posėdyje net priekaištingų 
užuominų egzilų atžvilgiu pa
darė, tai spauda, politinės or- 
ganazacijos ir parlamentiniai 
sluoksniai PJT veiklą Stras
burgo sesijos proga labai pa
lankiai sutiko.

Tuo būdu PJT sesija Stras
burgo labai prisidėjo prie pa
vergtųjų kraštų bylos išgarsi
nimo.

PJT delegacijų pirmininkai 
dalyvavo specialiame Europos 
Patariamojo Seimo Komisijos 
Europos Taryboje Nedalyvau
jančių Kraštų Reikalams posė
dyje. Komisijos pirm. Wis- 
trandas yra didžiai palankus ir 
Baltijos valstybėms.

Strasburge Europos Tary
bos posėdžių metu LLK pirm, 
turėjo progos susitikti ir V. 
Vokietijos Užsienių Reikalų 
Ministeriu V. Brentano, CDU 
įžymiu veikėju Puenderiu ir v. 
Brentano bendradarbiu v. Bis- 
mareku.

LLK PIRMININKO PRANEŠI
MAS APIE SAVO KELIONĘ 

EUROPOJE

Po Strasburge sesijos lan
kydamasis Vokietijoje LLK 
pirm, lankėsi Muenchene, kal
bėjo bent penkis kartus per 
Amerikos Balsą ir lankėsi pas 
FEC atstovą Vokietijai, Aus
trijai ir Skandinavijai Mr. Ha- 
rold Shantz, pristatydamas 
jam VT atstovus.

Bonnoje turėjo išsamų pasi
kalbėjimą su Užs. Reikalų Mi
nisterijos Rytų Skyriaus laiki
niu direktorium B. Meissneriu, 
kuris pažadėjo V. Vokietijos 
paramą Baltijos valstybių Lai
svosios Europos Radijo valan
dėlėms.

INL STEVEN O. SHWAJtTZ 
H Oteaffo* skelbi* atisdn 
įstotos «uo kraa>-wėc*a (tee- 
fcwn*|m), kuH yra IMI pme. 
mirtinga.

Buvo pasikalbėjime 
ir Lietuvos atstovavimo B0ĮĮF 
noje reikalai.

Bonnoje LLK pirm, matėSj 
ir su dr. Windecker, kontro
versine figūra Vokiečių - Bal- 
tiečių Draugijos reikaluose, 
daugiau vadinamų “Landą- 
mannschaftų” reprezentante, 
kaip V. Vokietijos sprendžia
mųjų sluoksnių.

Daug lietuviško entuziazmo 
LLK pirm, radęs Vasario g 
sios gimnazijoje, ši lietuvybės 
sala remtina ir išlaikytina vi
somis galimomis laisvųjų lieta-; 
vių pastangomis. Rimtai svars
tytinas klausimas, ar nebūtų 
tikslinga Amerikos lietuviams 
pagalvoti apie savo vaikų ati
davimą Vasario 16-sios gimna* 
zijon.

Iš Vokietijos LLK pirm, lan
kėsi Šveicarijoje. Šveicarijos 
lietuvių bendruomenė jaučiasi 
truputį lyg nuskriausta, nes 
dėl savo nuošalumo Ir negSU- 
sumo retai kieno aplankoma. 
Šveicarijoj esama apie 100 lie
tuvių. Šveicarijoj LLK pirm, 
buvo susitikęs su energingu, 
gyvos minties ”Die Tat” dien
raščio vienu iš redaktorių, ku
ris kėlė mintį, kad

egzilei neturi tenkinti* Hk 
pliku reikalavimu atstatyti 
pavergtų valstybių nepriklav-

Tatai platesnio atgarsio ne
kelia. Reik prie laisvinimo by
los naujo priėjimo, kuris sudo
mintų europietį, kuriam Rytų 
Europos regione nepriklMte-

(Nukelta į 4 psl.) "



buvo per 
pasirašiau...

U kaip bus mus,. 4. kalinius dalinius, pra- 
4r,kaip su timų. vietas, 5. į ” 

pajėgumą, 6. tiltus, įtvirtini- Je’ mes surasim, ir tada 
"" vargas tau. Tai bus pritaikytas 

įstatymas apie agentus, ir už 
išdavimą skirta virvė”.

Man buvo pasakyta, kad 
kol aš būsiu skirto uždavi

nio tarnyboje, mano v šeimai 
mokės po 400 rubliu. {

Aš pasižadėjau uždavinius 
įvykdyti. Jie buvo surašyti. 
Turėjau juos išmokti atminti
nai. Dar kaitą jie 
skaityti, ir po jais

Jtegu lūšiu suimtas pereida- 
as^per sieną, tai — man sakė 
«'^Betenka iš viso nieko bijo- 
įiSes nieko įrodomo pas ma- 
t pęras nei iš kitur neturės. 
M turto sv manim elgsis

Jeigu imtum " vdkti t prieš 
turi mus, atsimink, kad niekas 
nas> neištrūksta iš mūsų rankų. 

Mūsų ranka pasiekia labai toli. 
J Gali bud Vokietijoje, Anglijo- 

^riųomenės je, Amerikoje arba AusLalijo-

G*am> Puže wxknek — KaiionAL Hevspaper Snapshol Contcsi, by Martin H. Miller

LIETUVIS PADOVANOJO AUSTRALAM MUZIEJŲ
SPAUDA

karta Safe as America - U. S. Savijigs Bonds

C. KOMITETOLIET. VALST. LIAUDININKŲ S-GOS
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

ir politiškai

Ministerio J. Urbšio

N Y. demokratinių grupių pareiškimas

kad

Prie miesto valdybos 
gegužės 6 plevėsavo 
Australijos, o vidury 
vėliavos. Prie muzė-

Kokis buvo to 
lias, nebesvarbu, 
įsidėmėti iš viso

The ū. S. Government does not pay for this advertising. Th'e Treasurr Department thanks, 
- įor their patriotic donation, the Adverūsing Councii and

“Penktoji pionierių 
yra. vokiečiai pietų Australijo
je tiktai pagal savo pavardes, 
o ir šias dažnokai jau yra su- 
anglinę. Per pirmąjį D. karą

stenk įsidėmėta šiuos dalykus: 
1. kas yra vedėjas, 2. kas yra 
instruktoriai, 3. kiek yra bend
rai viso personalo, 4. koks yra 
apmokymas, 5. kiek apmokyme 
dalyvauja, 6. ar kursai yra už
dari, ar jų dalyviai kaitalioja
si, 7. kuri yra kursų kryptis 
(politinis, ar karinis apmoky
mas), 8. kuriem kraštam ski
riami atskiri kursų dalyviai, 9. s 
kur yra kitos mokyklos. Ka
dangi tavęs nepaleis iš akių. " 
tai vietos planą perduok prista- 
čiusiem ryšininkam, su savim 
neimk. Kai permes per sieną, 
tuojau turi atnaujinti ryšį su- 
mumis ir dirbti pagal mūsų 
nurodymus.

UŽSIENIO pasų afera aiškina
mai Atstovi) Rūmų komisijos. 
Viršuje Valstybės Departamen
to pasų skyriaus viršininkė 
France* Knight, apsėtoje — 
liudininkas IViltiam tVallace, 
FBI slaptas agentas. Jis liudi
ja.’ kad l»5l m. buvo išduota 
padirbtu pasų I* asmenų nu-

agento ke- 
Bet svarbu 

to pasakoji
mo, kaip MVD žmogų prievar
tauja ir šantažuoja šeimos li
kimu — neatliksi uždavinio, 
tai žinok, koks tavo šeimos li
kimas. šeimos likimu šanta
žuoją MVD ir emigrantus, rei
kalaudami repatrijuoti. Tas 
pats buvo prie Stalino, tas pat 
prie jo mokinio Chruščiovo. M.

|| pasakotum. Kai nieko -nepą- 
€7 ’ sieks, tai paleis. Mes tavęs ne

palikim bėdoje. Tai viena ga
limybė. jeigu būtum suimtas. 
Bet yra ir kita, kurią rejkia
svarstyti su dar didesniu at
sargumu".

Ta antra suimtam agentui 
galimybė, dėl kurios įspėjo 
MGB ir mokė, kaip reikia elg
tis, buvo tokia:

“Tii pasiūlys būti amerikie
čiu ir anglai agentu. Siūlys ta
ve prinešti per sieną atgal.

Nepasakyk taip, susilaikyk, 
paprašyk, kad leistų tau dar 
pagalvoti. Būk visur su jais 
santūrus ir atsargus. Jei tu iš 
karto sutiksi jiem dirbti, tai 
bus įrodymas, kad esi agentas, 
nes tuojau bus klausimas vie
nas po kito: 1. iš kur tu žinai, 
kaip agentas turi dirbti. 2. ko- 

ž dėl tu perbėgai per sieną, jei 
R ------ ■--------------------------------

Kai užtikrins saugumą šei- mus ir kt., 8. kiekviena smulk- 
mavteiraukis, kokiu būdu ją meną gali būti nepaprastos 
apsaugos. Tada tik sutik eiti į vertės.
apmokymą, nes gi turi dėtis, . _ . , x

Jeigu ryšys nutruktų, būtum 
* suimtas ar apmokomas, tai el- 

' kis, kaip buvo numatyta pir
muoju atveju. Jei kyla pavo

jus,, tai pasistenk pasinaudoti 
tuo pačiu keliu (Olandija, Bel
gija, Prancūzija, arba Šveicari
ja bei Italija), dar geriau — 
“demokratinė Vokietijos res
publika). Vykdydamas uždavi
nius. visada galvok apie savo 
žmoną ir vaikus, nes nuo užda
vinių įvykdymo priklauso tavo 
susitikimas su jais. 

■
Kai Vokietijoje uždavinius 

būsi atlikęs sėkmingai, būsi pa
siųstas tada į Maskvą, dalyv Al
si kursuose, po kurių galėsi 
būti perkeltas į demokratinę 
Vokietijos respubliką ir užim
ti aukštą oolitinę vietą. Ligi to 
laiko truks apie 4 metai, o pas-

gausus gerai pavalgyti, 
^^i”’';’i§gėrti ir rūkyti. Tuo metu 
Įpfi-AVmėansia iš manęs viską išgau- 

Aš turis pasakoti savo gy vė- 
nimo eigą tokią, kokia ji yra. 
Tik.. nieko neturįs užsiminti 
apie.bendradarbiavimą su MG- 
B. Įspėjo, kad man lieps para- 

Sp'“ Syti. laikraščiam; kad mane ga- 
Bbens.į radiją kalbėti prieš Ru

siją., Aš turįs nesutikti ir tei- 
sintis, kad mano _ šeima dar 

: yra Lietuvoje. Klaipėdoje ir 
ĮĮik-^ kad Jai gali būti sunkumų.

Po kurio laiko, kai pamaty- 
šią, kad iš manęs nieko negali- 

vf. ma r išgauti geruoju, imsis 
griežtesniu priemonių.

1956 m. gegužio 30 d. susi- 
F rinke Ne\v Yorko lietuvių po- 

_ litiniu grupių ir visuomeninių 
organizacijų: Amerikos Lietu- 

į. vių Tautinės Sandaros. Ameri-
kos Lietuvių Socialdemokratų 

T Sąjungos. L. Darbininkų Drau
gijos. L. Darbo Federacijos, 
Demokratinio Darbo Talkos. L. 
Krikščionių Demokratų Sąjur.- 
gos. L. S. D. Jaunimo. L. Gki- 

£<5 ninkiĮ Sąjungos, L. Valstiečių
fį Liaudininkų ir L. Vienybė;
r; - Sąjūdžio atstovai.

Turėdami galvoje Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimo; 

V " įvykusio 1955 m. lapkričio 18 
pr —19, d. d. vienbalsiai priimtą 

rezoliuciją, kad “Visos ALTą 
s sudarančios srovės ir organi-

Cš' žarijos yra įsipareigojusios vi-
17. są akciją vesti ALTo ribose,

nedarant paskirų politiniu žy
lį giy'jr veiksmų: kad visa A:ne-

rikoje vedama politinė veikla. 
£ susijusi su Lietuvos laisvini-
V’- mu„,vykdoma ALTo ribose ir

į Al/Tą įeinančias grupės bei 
į organizacijos prašomos ir atei-

į.£ ty laikytis šios vieningos Lic-
K. tuvos laisvinimo akcijos” ir

“Laikykis kietai — man nu
rodinėjo, — viską atmesk, kuo 
tik -būtum kaltinamas, nors 
tave’ir muštų. Už tai tamsta 
būsi-ateityje gausiai atlygin
tas. Tave uždarys į kalėjimą, 
pristatys dar kitą, kad iš tavęs 
nusiklausytų prasitarimus. Bet\ 
tylėk-neįsileis k į kalbas su nie
ku. Kai viskas negelbės, tai 
tave-'pastatys prie sienos. Ne- 

* ' bijot, būk tvirtas, atmesk vi- 
; ; sus” kaltinimus ir tuo laiku 

kaip'tik galvok apie savo žmo
ną ir vaikus. Tavęs nesušau- 
dysr-nors dar sykį norėdami į- 
gasdinti gal paleis šūvį. Jie

Drauge birželio 2 Pulgis An
driušis painformuoja apie lie
tuvį, kuris išgarsėjo Australi
joje savo kruopščiais kultūri
niais darbais. Tai Jonas Vana
gas. atkilęs į Australiją prieš 
septyneris metus į Lobetalio 
miestelį 20 mylių nuo Adelai
dės.

Naktim dirbdamas tekstilės 
fabrike, “dienos metu... iš- 
šileisdavo į kalnų sodybas, 

uorės, kad tu palužtum ir išsi- šnekindamas senas moterėles, 
prašydamas leisti patikrinti 
namų palėpes, senų daiktų 
sandėlius ir net šiukšlynus. Ir 
štai Jonas Vanagas jau betrau
kiąs iš spalių ir šiaudgalių ko
ki kalvarata. aprūdijusią lik- 
tarna arba apkaustytą švent- 
knygę .. . Nupūtęs dulkes, nu
blizginęs, J. Vanagas savo ra
dinius kraudavo į lentynas ba
rake. kuri fabrikas iš sandėlio 
perdirbo Į gyvenamas patalpas 
užsieniečiam darbininkam. Per 
kelerius metus'šiame cementi
nių plokščių ir skardos barake 
gimė Lovetalio vokiečių pio
nierių apylinkės muziejus ... -

^,0 Žmogaus teisių europinė 
komisija dvi dienas ginčijosi 
Strasbourge, iki nutarė svars
tyti Graikijos skundą prieš An
gliją dėl žmogaus teisių pažei
dimo Kipro saloje.

patyrę, kad Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga savo or
ganizuojamą sąskrydį Wa- 
shingtone priešingai aukščiau 
minėtam ALTo suvažiavimo 
nutarimui, skelbia visų lietu
vių sąskrydžiu, solidarizuoda
mi su Washingtono liet, visuo 
menininkų paskelbtuoju dėl to 
sąskrydžio pareiškimu, smerkia 

Tautinės 
laisvinimo

A crikos Lietuvių 
Sa v.ngos Lietuvos 
ve klos vieningumo skaldymą 
i. pritaria Clevelando lietuvių 
dcmokratiniii grupių pareikš
tam vieningos veiklos reikalui.

J. Makauskis
Susirinkimo Pirmininkas.

Dr. J. Rentčka 
Sekretorius,

uždrausta vokiečių spauda, 
mokyklos ir visuomeninė veik
la jau nebeatsigavo. Liko tik 

1 liuteronų bažnyčios, bet čia
pamokslai jau sakomi tik ang
liškai, vokiškos giesmės gieda
mos tik angliškais žodžiais.

1 Abu karai pagreitino suanglė
jimo vyksmą ...

“Štai tad šią kompaktinės 
tautinės masės Įsikūrimo, ūki
nio bei kultūrinio suklestėji
mo, religinio susiskaldymo . .. 
o pagaliau nuvokietėjimo isto
riją ir papasakoja“ J. Vanagas 
savo surinktais eksponatais, o 
ypač dokumentuota knyga 
“Lobetalis”.

Vanago darbas pasiekė Aus
tralijos švietimo ministerio au
sis. Ministeris aplankė baraki
ni muzėjų ir jo organizatoriui 
paskui atsiuntė padėkos raštą.

“Šiais metais Lobetalio mie
sto tėvai užleido patalpas eks
ponatam”. Iškilmėm atvyko 
pats Australijos min. pirmi
ninkas, eilė parlamento atsto
vų ir apie 2000 australų bei 
lietuvių, 
saulėtą 
Anglijos, 
Lietuvos 
jaus durų prikalta misinginė 
lenta su šitokiu įrašu: “Lobe
talio archyvų ir istorijos mu
ziejus. Garbės kuratorius Jo
nas Vanagas”.

“Iškilmių metu Jonas Vana
gas savo kūdikį perdavė Lobe
talio miestui (apie 3000 gyven
tojų). bet stumiamas šnekėti 
tik pamojo ranka. Ministeris 
pirmininkas pareiškė mūsų 
tautiečiui padėką P. Australi
jos valstybės vardu ir Lobeta
lio (jo rinkiminė apygarda) 
vardu ir pabrėžė, kad visi kiti 
miestai turi imti Jono Vanago 
pavyzdį tiriant krašto praeitį 
ir išlaikant istorines brange
nybes".

A salote to the colors . . . Pledge allegiance to your flag 
and to the republic for which it stands through your regular pur- 
chase of United States Savings Bonds. This important act will help 
preserve peace and prosperity for the land you love . .. help insure 
happiness and security for youršėlf and your family.

More than 40,000,000 Americans have now invested more than 
$40,000,000,000 in Savings Bonds. Do you own your share?

lui. nes paskatino tautininkų 
atskilimo norą ir pakenkė lie
tuvių vieningumui kovoje už 
laisvos, demokratinės Lietuvos 
atkūrimą.

IV. Mūsų tautos kančios po 
neregėtai žiauria sovietų pries-

Viiko ir diplomatų santy
kiausimu Lietuvos Valstie- 
Liaudininkų Sąjunga visa- 
laikėsi objektyvios pažiū- 

teigiamai vertindama 
vaidmenį.

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos -.Centru Komi
tetas, apsvarstęs^pa^ėt^ susi
dariusią pasekmėje Vliko ir 
Vykd. Tarybos pirmininkų lan
kymosi Romoje, š. m. kovo 9 
—17 d. d., pas likusios užsie
nyje Lietuvos Diplomatijos Se
tą St. Lozoraitį ir jo patiektų 8 
punktų, randa reikalo pareikš
ti:

I. 
kių 
čių 
dos 
ros,
abiejų šių veiksnių 
LVLS-gos suvažiavimas Cleve- 
land’e, 1954 m. rugsėjo mėn. 
4—5 d.d., pareiškė, jog Sąjun
gą laiko teisėtą 
tikslingą tą Lietuvos Užsienio 
Reikalų 
telegrafinį adminstracini pa" 
tvarkymą, kuriuo p. St. Lozo
raitis buvo paskirtas likusios 
užsieny Lietuvos. Diplomatijos 
Šefu jos postų veiklai derinti, 
šitų pažiūrų LVLS-gos organai 
nuosekliai laikėsi ir laikosi 
tarptautiniuose santykiuose, ir 
Sąjungos atstovai savo veikloj 
VLIKe.

II. LVLS-ga nepritarė ir ne
pritaria pastangoms nuvertinti 
vieną ar kitą iš tų dviejų veiks
nių. Mes siekėme ir sieksime, 
kad tarp jų būtų darnus bend
radarbiavimas, teikiant abipu
sišką paramą kas savo veiklos 
srityje. Todėl manoma.

f Vokietijos JocilHemokra
tai reikalauja iš vvi iausy'vės 
tartis su Maskva dėl Vokieti
jos sujungimo. Bet Maskva 
siūlo tartis su rytine Vokieti
ja. Pati Vokietija delsia iki ki
tų metų rinkimų Vokietijoje, 
kad pasunkintų Adenauerio 
padėtį.

koninnhitii,

VLIKo ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkų nuvykimas į 
Romą tartis su p. St. Lozorai
čiu esamus nesusipratimus pa
šalinti buvo tikslingas žygis
susiderinimo linkme. Tačiau pauda Įpareigoja visus lietu- 
tenka su apgailestavimu kon
statuoti, kad p. St. Lozoraičio 
patiektieji 8 punktai negali 
sudaryti bazės savitarpiniam 
veiksnių sutarimui. Pačiu pir
muoju punktu p. St. Lozoraitis 
reikalauja, kad Vlikas atsisa
kytų nuo “pretenzijų atsto
vauti Lietuvą tarpvalstybi
niuose santykiuose". Manome, 
kad šis reikalavimas yra Vil
kui, kaip lietuvių tautos poli
tinės valios reiškėjui, principe 
ir iš esmės nepriimtinas, jei 
jis suprantamas plačiau, negu 
Lietuvos valstybės atstovavi
mas prie vyriausybių tų sve
timų kraštų, kuriuose tebevei
kia legalūs Lietuvos Pasiunti
niai ir Įgalioti Ministeriai. Toks 
reikalavimas siekia eliminuoti 
Vliką nuo dalyvavimo akcijoje 
už bendrą tautos idealą ir re
zervuoti tą akciją vien tik Lie
tuvos diplomatijos likučiui, vi
siškai nesiskaitant su faktu, 
kad legaliai veikiančių tos dip
lomatijos postų tėra išlikę vos 
keli ir kad jų galimybės Lietu
vos reikalą ginti platesniame 
tarptautiniame forume vra la
bai ribotos.

III, Turime toliau su apgai
lestavimu konstantuoti. kad p. 
St. Lozoraitis. ne tik savo per
dėtų reikalavimų esme, bet ir 
savo taktika nepaprastai ap
sunkina kelią į santykių išlygi
nimą tarp Vliko ir jo. kaip li
kusios užsienyje Lietuvos Dip
lomatijos šefo. Nesilaikyda
mas diplomatiniams atstovam 
privalomo bešališkumo parti
niuose santykiuose p. St. Lo
zoraitis pasidarė eksponentu 
skaldančio lietuvių sambūrio, 
kuriam praktiškai vadovauja 
viena politinė grupė — tauti
ninkai. šitokia p. St. Lozorai
čio laikysena yra ne tik nesu
derinama su atsakingomis dip
lomatinio atstove pareigomis, 
bet ir žalinga Lietuvos reika-

vius, gyvenančius laisvame pa
saulyje. atidėti į šalį tiek as
menines. tiek partines ambici
jas, išlaikyti juo didesnį vie
ningumą ir sutelkti visų mū
sų bendras jėgas pagrindiniam 
tikslui, kurs yra visiems vie
nodai svarbus. Uždaviniai, ku
riuos Lietuvos laisvinimo rei
kalas stato mūsų politiniams 
veiksniams užsieniuose, sudaro 
objektą tiek Vliko veiklos, tiek 
Lietuvos diplomatijos pastan
gų; jie yra bendri tiem abiem 
veiksniam ir todėl turi būti 
sprendžiami sutartinai ir vyk
domi suderintomis priemonė
mis.

Mes. tautiniai demokrati
nio nusistatymo lietuviai, ne
norime nustoti vilties ir nesi
liausime dėję pastangų, kad 
tarp Vliko ir Lietuvos diplo
matinių atstovų būtu glaudus 
bendradarbiavimas ir vienas 
kito respektavimas Mes krei
piamės į visus esančius užsie
nyje Lietuvos diplomatus ’ ■ 
kviesdami juos daryti reika
luos įtakos į sunkiai sukalba
muosius ir pagelbėti surasti 
santykių išlyginimo būdus.

Mes taip pat nenorime nu
stoti vilties, kad tos politinės 
grupės, kurios šiuo metu yra 
iš Vliko pasitraukusibs. apsi
galvos. persvarstys savo nusi
statymus ir gris į bendrą, vie
ningą darbą už nepriklauso
mos, laisvos, demokratinės Lie
tuvos valstybės atstatymą.

L. Šmulkštys 
LVLS-gos Centro 
Komiteto posėdžiui 
pirmininkavęs 
H. Blatas
Posėdžio Sekretorius.

Posėdžio dalyviai: J. Audė
nas. Dr. M. Dcvenis. G. La
zauskas. Prof. M. Mackevičius. 
Dr. J. Pajaujis. Min. K. Škirpa.
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Raudonosios Vienos pamoka

Nekitaip Sov. S-goje ir jos

MARGAMS

SKRUOLIS IS
LIETUVOS

Dievo žemė? Kokia čia

pagal jaku tų kalbą)

Išgirdęs tokį atsakymą, aš 
visiškai nesistebėjau: daug jau

dė mano prašymą ir už valan
dėlės sėdėjo prieš mane. Aš 
pradėjau žiūrėti į jo veidą.

16.60
«-5O 
SA5O

MEČYS MUSTEIKIS (ELI) 
Laiškas B Vokieti jos

Stambios įmonės buvo nusa-

Pakėliau akis. Neabejojau,

atėję. Sindin ieškoję pone Čėle 
adyne. Buvo net pri gale mes
ti, o če šalče trike, tegul jam 
velns!.. Tegul pone pavelys, 
aš ilge neperiškadise, tik kele
te žode?

- — Ko tu nori iš manęs?
— Aš norėtum su pone tru

pute pakalbėto.

viso paūgėjo 54.733 balsais; 
katalikai — 219.090 balsais. Ka
talikų liaudies partija dabar 
yra gausiausia parlamente, bet 
be socialistų krašto valdyti 
negali, nes nesudaro daugu
mos. Abi tos partijos yra koa
licijoje. Austrijos socialdemo 
kratai — reikia pažymėti — re
ligijos atžvilgiu yra nuosaikes
ni už kitų kraštų socialistus. 
Jie daugiau rūpinasi pačiais 
socialiniais klausimais.

Vienos miesto rinkimų davi
niai rodo, kad socializmo ke
liu ten jau prieita riba po visų 
pamokų, ir žmonės suka atga
lios. Kaimuose yra dar opių 
klausimų likę, tai čia dar lai
kosi tikėjimas socializmu ir po 
skaudžių pamokų.

Dievas žino kur. Pažinau jį iš 
sykio. Kai jam atsakiau kaip 
per sapną, būdamas labai užsi
svajojęs, tai žydas, stovėdamas 
prieš mane, nepertraukė mano 
minčių. Anaiptol. Meiliai žiū
rėjau į pažįstamą veidą; atėji
mas žydo toje valandoje, kada

Austrijos sostinė Viena kita
dos plačiai - garsėjo Strausso 
valsais, ypač “Mėlynuoju Du
nojum”. Bet tame mėlynam fo
ne, apgaubtam grakščios mu
zikos, prieš praėjusį karą bu
vo atsiradusi stipri raudona 
dėmė — Vienos raudonieji 
kvartalai. Jie taip pat pagarsė
jo visam pasaulyje, kai tie 
kvartalai Austrijos vyriausybės 
buvo 'patrankomis daužomi. 
Nei socialistai, kurie tuos rau
donuosius darbininkų kvarta
lus laikė nepaimama pilimi, 
nei katalikai, kurie tą rausvą
ją pilį griovė jėga, nežinojo, 
ką ateitis parodys ir ko pamo
kys. Pamoka buvo skaudi, kaip 
ir kiekviena pamoka, kuri 
ateina žmogui, pametusiam 
galvą valso svaigesy arba ne
apykantoj. Mat, tik tokiu būdu 
žmonių galvos prablaivinamos. 
Kas gi atsitiko toje mėlynoje 
ir raudonoje Vienoje?

per vieną savaitę, tai kaip iš 
sykio. Trejetas vaikų?! Lengva 
pasakyti... nei palaidoti ne
buvo kur, nes čia nėra mūsų

zuoti 1,8 mil. karių, drauge 
buvo paskelbta, kad tie demo
bilizuotieji bus panaudoti kaip 
darbo jėga prie sunkiosios pra
monės. 0 tai reiškia, jog bus 
dar daugiau sustiprinta ginklų 
gamyba ir tuo būdu Sov. S-gos 
karinis pajėgumas dar padi
dės. Iš kitų šaltinių patiriame, 
kad tie “demobilizuotieji” sa
vo darbovietėse atliks karines 
pratybas ir turės ginklus. 
Reiškia, jie liks ir toliau ka
riais, tik kitu pavadinimu. 
Bet ir oficialioji kariuomenė 
vargiai besumažės — ją papil
dys naujais rekrutais, ir to- 
nieks nežinos, nes Sovietai sa
ve kontroliuoti neleidžia. Iš 
viso to nesunku suvokti Sovie
tų dvigubas melas: j

jie savo karinio pajėgumo 
ne tik nesumažina, bet dar 
padidina. .

Panašiai yra ir su darbo 
vergų stovyklų panaikinimu, 
bei laisvu darbovietės ar gy
venamosios vietos pasirinki
mu. Tai tik vakarams apgauti 
tušti žodžiai užmaskavimui 
dar didesnės vergijos. Gal būt, 
Sovietai pakeis darbo vergų 
stovyklų pavadinimus kokio
mis nors “savanorių” ar “pa
taisos” darbo stovyklomis ir 
paleis į laisvę dalį jėgų nete
kusių, pasenusių darbo vergų. 
Bet štai kita medalio pusė: 
gegužės mėnesio antroj pusėj 
Sov. S-gos komunistų partijos, 
centro komitetas ir ministerių 
taryba paskelbė

naują akciįą sumobilizavi- 
mui 500.000 komunistu jauni
mo "svarbiems valstybės už
daviniams".

Komsomolcų centro komite-
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žiavusiu; tarp tokių žmonių 
buvo ir keletas žydų. Ateiviai 
klausinėjo apie įvairius daly
kus; buvo pas mane ir papras
tų smalsuolių, mėgstančių pa
siplepėti, buvo ir žmonių, ku
rie apie savo giminaičius klau
sinėjo, buvo ir politikų, iš ku
rių nevienam galvoje nebesu- 
vis gerai. Apskritai sakant, 
apie politiką mažai tekalbėta. 
Nesistebėjau tat, dar kartą sa
kau, iš to, kad naujas šis atei
vis nori truputį pasikalbėti, ir 
nors norėjau greičiaus atsikra
tyti nepageidaujamu kvapu, 
kurį išduoda jo kailiniai, nege
rai išdirbti, tačiau gražiai pa
prašiau jo, kad nusivilktų ir 
atsisėstų.

pavergtuose kraštuose yra ir 
šiandien. Ten pasikeitė tik 
džingissehaniškų valdovų pa
vardės ir dalinai jų strategija, 
o visa kita paliko kaip buvę. 
Deja, su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad keistis pradėjo 
kaikurių mūsų tautiečių, gyve
nančių svečiuose šalyse, galvo
sena. Yra jau ir mūsų tarpe 
pradedančių svyruoti, kurie 
mano, o gal ištikrųjų Sov. S- 
gos politika — tikslai keičia
si... Yra net tokių, kurie jau 
pagalvoja, kad gal ir į Lietu
vą grįžti nebūtų jau taip blo
gai! Gi dalis senųjų Lietuvos 
emigrantų Pietų Amerikoje, 
nors tik keletas, jau grįžta į 
Lietuvą.

Jeigu mūsų tautiečiai pra
deda svyruoti, tai ką gi bekal
bėti apie svetimuosius, kurie 
Sovietų vergijos nėra pergy
venę savo kailiu? štai naujau
sieji Sovietų dvigubos mela
gystės triukai, apsukę galvas 
ir didiesiems pasaulio politi
kams:

Sov. S-ga demobilizuoja 1,8 
milijono savo kariuomenės;

Leidžia savo piliečiams lais
vai pasirinkti darbovietes; _

Panaikina darbo vergų sto
vyklas;

Kalbama net apie nepriklau-< 
somybės suteikimą Pabaltijo 
kraštam...

Pažvelkime atidžiau Į tuos 
sovietų “taikos ir žmonišku
mo žygius” ir greitai pastebė
sime, kad ten slypi tik dvigu
bas melas. Tik ką Sovietams 
paskelbus nutarimą demobili-

nemačiau ir nieko negirdėjau, 
ir, tiktai pajutęs žmogų prieš 
save, pirma negu jį pamačiau, 
nenorams paklausiau:

tad jo klaidą atitaisyti.
— Bijok Dievo, žmogeli, ką 

dirbi?! — balsiai sušukau. — 
Nieko neperku, nieko man ne
reikia, nenusivilk veltui ir ke
liauk sau toliau su ponu Die-

Dievo Žemė! Ką ponas kalbi? 
Čia šunų žemė! Tfu! Tfu! Die
vo žemė? Ponas nesakyk taip, 
gėdykis! Dievo žemė, kuri nie
kados neatšyla? Čia prakeikta 
žemė! Dievas nenori, kad čia 
žmonės gyventų, jeigu norėtų, 
ji nebūtų tokia. Prakeikta! Ne
dora! Tfu! Tfu!

Ir pradėjo spiaudytis aplink 
save ir kojomis trypti. Lupas 
sučiaupęs ir pirštus surietęs 
mintim keikė nekaltą Jakucko 
žemę, paskui šnibždėjo žydiš
kai kokius ten prakeikimus ir 
pailsęs krito ant suolo prieš 
mane.

Daugelis mūsų dar labai ge
rai prisimename pirmąją So
vietų okupaciją. Tuomet, skai
tydami sovietiškąją spaudą ir 
girdėdami įvairius komunistų 
pranešimus, kraipydavome gal
vą ir traukydavome pečiais— 
mes negalėdavome suprasti, 
kaip galima taip meluoti!
. Prisiminkime tik sovietiš
kus “lašvus” balsavimus, “sa
vanorišką” Lietuvos prisijun
gimą prie Sov. S-gos, aūrl>a ko- 
munbtinę propagandą, kad 
bolševikam atvykus krašto gė
rovė pradėjo šuoliais kilti, kai 
tikrumoj pragyvenimo lygis 
didžiausiais šuoliais smuko že
myn. Darbininkams buvo šau
kiama, kad dabar jie esą iš
laisvinti iš kapitalistų — plu- 
tokratų vergijos, o ištikrųjų 
kiekvienas ir vargingiausias 
darbininkas matė, kad tik 
prie Sovietų pateko į tikrą’vėr- 
giją, turėjo dirbti sunkiausius 
darbus už bevertį atlyginimą. 
Sovietai garantavo pilną sąži
nės laisvę, o iš tikro milžiniš
ku teroru pradėjo persekioti 
tikėjimą, užgniauždami sąžinės 
laisvę ir tt. Trumpai —

melu buvo pagrįstas visas 
Sovietų valdymas ir gyveni
mas, pradedant Lietuvos ?‘iš- 
laisvinimu”, baigiant "demo
kratiškiausia visame pasauly
je" Sov. S-gos konstitucija.

Tuomet mums atrodydavo 
labai keista: kam taip meluo
ti! Juk vistiek kiekvienas ma
to ir supranta, kad tai yra 
melas, kad Sov. S-goje viskas 
vyksta atvirkščiai, kaip kad 
kalbama ar rašoma.

sulyginti, bet taip, kad kitam 
nebeliko nė marškinių nuogam 
kūnui pridengti. Ir tai dar ne
buvo pats prasčiausias reika
las. Austrija pasijuto gerklėje 
raudonojo stabo, kurio Viena 
šaukėsi savo raudonais kvarta
lais ir atsidūsėjimais: ak, kad 
taip mums ateitų ta socialisti
nės santvarkos palaima! Ji 
atėjo su visu teroru ir siaubu, 
koks tik gali gimti iš galutinių 
marksizmo išvadų. Visada is
torijoje taip būna:., klaida ei
na iki galo, kaip paritintas nuo 
kalno akmuo. Pakeliui jo ne
sustabdysi, jei yra didelis. Di
delės klaidos taip pat virsta 
didele nelaime, kaip dabarti

nis bolševizmas, gimęs soria- 
lizmo vystykluose. Raudonajai 
Vienai tasai kūdikis atrodė ne
kaltas ir .sveikintinas, nes ji 
nenorėjo matyti, kad yra jau 
išaugęs į plėšrų žmogų. Reikė
jo pamokos, kad tai būtų su
prasta. Ir Viena suprato.

žydas sustojo yilkęsis ir, 
valandėlę pagalvojęs, prisiarti
no prie manęs ir skubiai, per 
pus žodžius kąsdamas, pradėjo 
man taip šnekėti:

— Tai nekes, aš žin, kad 
pons ueko nepirks. Mat pons, 
aš či jau sene esi, lab sene... 
Aš iki šiol nežinoji, kad pone 
atvažiavę. Pons tur būt iš Lie
tuvos? Vaker tik man pasakė, 
kad pons, či jau ketera miene-
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Nemačiau ir negirdėjau, 
kaip durys atsivėrė ir įėjo kaž
kas; nemačiau nei garo kamuo
lių, kurie, varstant duris taip 
labai čia į vidų verčiasi, kad 
negali pažinti iŠ karto, kas įei
na; nejutau šalčio, kuris čia 
grūste grūdasi į vidų; nieko mintimis ir širdimi persikėliau

Nu, žydas tarsi iš akies iš
trauktas: ir stora, ilga, truputį 
į šalį pakreipta nosis, ir vana
ginės greitai krutančios akys, 
n* barzda it pakalė, ir veido 
oda gelsva, panaši į odą prino
kusio agurko, ir kakta žema, 
storais plaukais apskrieta, — 
žodžiu sakant, tikras Lietuvos 

Žydas, nors jis ir buvo sibiriš- to gudrus žydelis, prielankiai sutikau žmonių, ' kurie ateina žydas. Ant jo nuo vargų pa
kai apsivilkęs. Kas matė jį Pa- išsiaiškmo mano tylėjimą, ke- vien tik dėl to, kad gautų tru- džiūvusio veido spindi atviru-

kruojuje ar Šiauliuose, tas pa- tina išdėstyti ir parodyti, ką pūtį pasikalbėti su žmogumi, mas
žtas X netiktai Sibire, bet ir turi parduoti. Pasiskubinau neseniai iš Lietuvos čia atva-

į gimtinę, labai buvo meilus, o 
keletas lietuviškų žodžių švel
niai man ausį paglostė.

Užsimiršęs tad vis dar į jį 
Toch nado? (ko reikia— žiūrėjau.

kraujas susijudino. Laukiau, 
kol jis nurims. Galų gale jis 
suvaldė save, ir kai aš pažvel
giau jam į akis, norėdamas ko 

kapų... Aš esmi hasyt... nors paklausti, jis man tarė: 
tamsta žinai, kas tai yra__ aš
pildau zokaną... ir Dievas 
taip karoja!

Ir nutilo suskurdęs.
— Mano mielas, tokiu atve

ju sunku apie tai begalvoti, vi
sur Dievo žemė, — norėjau jį 
kaip nors nuraminti, paguosti, 
bet žydas šoko, kaip nuplyky- 
tas su karštu vandeniu.

to atsišaukimas savo tonu iš
duoda, kad

jaunimo išsisukinėjimai nuo 
tų naujų prievolių nebus tole
ruojami!

Ten pat pabrėžiama, kad 
naujas parėdymas laisvai pasi
rinkti darbovietę būsiąs “len
kiamas” tam tikra kryptimi, 
ypač jaunimui. Komsomolo 
dienos įsakyme pabrėžiama, 
kad šiuo kartu . įpareigotieji 
siunčiami į Sibiro pramonės 
centrus ne gastrolėms, bet

persodinami visam gyveni
mui!

Tam “persodinimui” dau
giausiai bus panaudotas di
džiųjų miestų komunistinis 
jaunimas, iš jų pirmoj eilėj 
įvairūs tarnautojai, mokytojai, 
prekybos organizacijų nariai 
ir net artistai, o Sibire jie tu
rės dirbti tik kaip pagalbiniai 
darbininkai, statybos darbinin
kai, mašinistai ir panašiai.

Sovietai skelbia, kad tie 
500.000 abiejų lyčių jaunimo 
jau iki sekančių metų pabaigos 
turės būti, perkelti i Rytus, į 
pagrindines naujai kuriamos 
pramonės sritis, panaudoti 
naujų fabrikų, jėgainių, anglių 
ir rūdos kasyklų bei geležinke
lių statybai.

Atrodo, jog balandžio mėn. 
pradžioj Sovietų paskelbti jau
nimo ‘‘persodinimai”, iš Ukrai
nos 180.000 ir iš Pabaltijo 
daugiau kaip 100.000, į minėtą 
5O0.OOO skaičių greičiausiai 
neįeina.

Ką gi reiškia tokie persodi
nimai”? Tai reiškia, kad

Sovietai f<ar trump’ausi laiką 
“sumedžioja" arti 1.000.000 
naujų darbo vergų,

be jokios teisės pasirinkti 
gyvenamąją vietą ar patinka
mą darbą;

vergų visam gyvenimui nuo 
pat jaunystės!

Tai tau ir d a)r b o 
vergų stovyklų panaikinimas... 
Drauge tai yra patvirtinimas, 
kokią “nepriklausomybę” So
vietai žada suteikti Pabaltijo 
valstybėms — juk tai tik mil
žiniška tautžudystė!

šį pavasarį Austrija rinko 
naująjį parlamentą; pirmą 
kartą, kai po 17 metų pries
paudos atgauta laisvė. Tai į- 
vyko dar pereitais metais šiuo 
laiku. Dabar jau žinome laisvų 
parlamento rinkimų davinius. 
Jie būdingi ypač Vienai, nes 
rinkimuose buvo aštriai stato
mas klausimas: eiti toliau so
cializmo keliu ir dar daugiau 
viską valstybinti, ar sukti at
gal į privatinę nuosavybę? So
cializmo gilinimą palaikė so
cialdemokratai, už nuosavybės 
žmonėm gražinimą pasisakė 
liaudies partija (Volkspartei) 
arba katalikai. Pastarieji Vie
noje laimėjo. Septyniuose rau
donuose kvartaluose socialis
tai, palyginus nuo 1953 metais, 
neteko nuo 2000 iki 4000 bal
sų, o katalikai laimėjo nuo 
4000 iki 8000. Visoje Vienoje 
socialistai prarado 27,237 bal
sus, katalikam priaugo 44.579. 
Socialistai kiek daugiau gavo 

vintos, vadinamieji buržujai ir balsų provincijos srityse; iš 
darbininkų išnaudotojai iš
sklaidyti ir išžudyti, žmonės

Žydas truputį pastovėjo, pa
skui apsigręžė, priėjo prie du
rų ir skubiai pradėjo nertis iš 
įvairių drabužių.

Tada tikrai atsikvošėjau ir 
pastebėjau, kad aš jam nieko 

kad prieš mane stovi Lietuvos neatsakiau, ir kad mano kraš-
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Visi gerai žinome, kad Aus
trijai teko išgyventi 17 metų 
nelaisvę: nacinę ir bolševikinę. 
Pastaroji, rodos, labiausiai ga
lėjo tikti raudonajai Vienai, 
kurią Maskva papuošė raudo
nom vėliavom ir reformom.

— Prašau man dovanoti už 
tai; aš nei su kuo apie tai ne
kalbu, o su kuo Čia ir kalbė
sies?

— Argi čia žydų mažai?
— Ar čia žydai, pone? Tokie 

žydai kaip Sibiro ... niekas 
zokono neužlaiko...

Bijodamas, kad žydas vėl 
neužsidegtų, neleidau jam kal
bos užbaigti ir stačiai paklau
siau, apie ką jis norėjo su ma
nim pakalbėti.

— Norėčiau iš pono sužino
ti, kas ten girdėtis? Tiek čia 
metų gyvenau ir niekados dar 
negirdėjau, kas ten dedasi. •

— Tu keistai klausi, jog ne
galiu tau visko iš karto apsa
kyti, nežinau, apie ką tu nori 
žinoti, gal apie politiką

žydas tylėjo.
Galvodamas, kad tas mano 

svečias, kaip ir daug kitų nori 
žinoti šį tą apie politiką, nesu
prasdamas paties to žodžio, 
pradėjau iš tolo pasakoti jam 
apie Europos dabartinę padėtį. 

Visi iš tėviškės išvaryti ne- apie mūsų kraštą ir L L Bet

Kam gi prireikė Sovietams 
tos naujos propagandos? Ma
nau bus tiksli prielaida, kad to 
Sovietams prireikė dėl dviejų 
priežasčių. Pirma — Sovietai 
mato laisvųjų Vakarų pasau
lio karinį stiprėjimą. Nors va
kariečiai tarpusavyje daug kur 
nesutaria, tačiau vistiek kas
dien stiprėja ir tuo pačiu pa
stoja Sovietams kelią pavergti 
pasaulį be didelės rizikos. To
dėl Vakarų susilpninimui da
bar Sovietai bando naują me
todą, skelbdami, jog patys nu
siginkluoją. Reiškia, tą turėtų 
daryti ir Vakarai. Ir jeigu Va
karai tam Sovietų užliūliavi
mui pasiduotų, tai, atėjus mo
mentui, Sovietai be didelio 
vargo nusiaubtų visą pasaulį. 
Su liūdesiu reikia pripažinti, 
kad tam Sovietų “taikingu
mui” yra patikinčių. Kaip pa- 
vyzdys,

Vale. Vokietijos socialdemo
kratai, kurie griežtai /pasisako 
prieš karinės prievolės įvedi
mą V. Vokietijoje ir reikalau
ja savo vyriausybę, kad išlai
kytu tik visai mažytę samdytą 
kariuomenę, nes esą Sov. S-ga 
keičianti savo politiką, siekian
ti taikos ir nėra pavojinga ....

Antra — Sov. S-gos naujos 
propagandos išvystymas yra 
skirtas paveikti laisvojo pasau
lio masių opinijai Sovietams 
palankia linkme. Po praėjusio 
karo geležinėje uždangoje atsi
radę plyšiai ir milijonai trem
tinių — pabėgėlių bei belais
vių parodė ir rodo pasauliui 
tikrąjį Sov. S-gos veidą. Jei 
prieš karą apie gyvenimą Sov. 
S-goj buvo kalbama Ivg apie 
kažkokį neaiškų dalyką. t’i 
šiandien visame pasaulyje ir 
net plačiose masėse gerai ži
noma, kad Sov. S-goje egzis
tuoja darbo stovyklos su mili
jonais vergų, kad S. S-goje 
kiekvienas darbo žmogus ne
turi teisės pasirinkti sau pa
tinkamą darbą arba gyventi 
ten, kur jam būtų geriau; 
Šiandien pasauliui yra žinoma, 
kad Sov. S-gą sudaro ne laisvi

(Nukelta į 5 psl.)

— Tai aš, mano pone, “z 
mieloczem torguju” (nekais 
prekiauju), — skambėjo atsa
kymas.

kaip vadinies, ką čia dirbi ir ko 
nori iš manęs žinoti?

— Esmi (žinoma, jis žydžia- 
vo, bet aš čia rašysiu aiškiai), 
mano pone — Sruolis iš Pa- 
kriuojo; gal ponas žinai, tas 
miestelis netoli Joniškio; nu, 
pas mus visi galvoja, kad tai 
labai toli, seniaus ir aš taip 
galvojau, bet dabar — pridėjo 
prispausdamas, — bet dabar 
tai aš žinau, kad Pakruojus vi
siškai netoli nuo Joniškio, tuo- 
jaus prie pat jo.

— Ar seniai čia esi?
— Labi seniai, baigiasi tre

tieji metai.
— Tai ne taip perseniai. 

Yra tokių, kurie beveik 20 
metų čia išgyveno, kelyje suti
kau senuką iš Vilniaus, kurs 
apie 50 metų čia gyvena. Tie 
tai tikrai seniai jau čia.

Bet žydas nusispiovė:
— Kaip jie, tai aš nežinau, 

aš žinau, kad esu čia labai se
niai.

— Matyt, vienui vienas čia 
esi, kad taip metai prailgo.

—Ir su pačia, ir su vaiku, ir 
su dukterimi. Turėjau ketver
tą vaikų, kada čia ėjau, bet tai 
kelionė tokia, tegul Dievas ap
saugo, ėjom ištisus metas; ar mėgsta Sibiro.žydas tas kaip šydas, išvestas iŠ kantrybės, 
ponas nežinai, kas tie etapai? fanatikas, matyti, visa širdimi nusisuko nuo manęs.

Pasakyk man, iš kur esi, Trys vaikai iš karto man mirė, jos neapkentė, kad taip jo
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UETVVRT politinio klubo valdyba

Sveikiname

T. KAZIMIERĄ ŽVIRBLI, O. P.

MOTERV REKOLEKCIJOS PUTINAME

GENOVAITE. BENAS ALLEN

Užsiregistruoti iš anksto šiuo ad

pirm, 
buvo

IBI

Bevartydamas I. ietuvių Po
litikos Klubo konstituciją, pa
stebėjau, kad šis klubas suor
ganizuotas 1916 m. gegužės 3 
d. Keamy, N. J. Vadinasi, jau 
keturiasdešimts metų kaip ofi
cialiai šis klubas reiškiasi, nors 
neoficialiai, kaip teigia senes
nieji nariai, jis daug anksčiau 
buvo pradėtas.

Putnam 
lietuves

Ir šiandien šis klubas bene 
pajėgiausias ir lietuviškiausias

BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE

Keamy lietuvių politiniam klubi 
keturiasdešimts metų

kurios pačios nesiryždamos, 
negalėtų uždaromis rekolekci
jomis pasinaudoti. Ncpralcis- 
kime šio dvasinio atsigaivini
mo progos, ypač, kurios turi
me kokių nors sunkumų bei 
rūpesčių.

Uždaros rekolekcijos prasi
dės penktadienį vakare 8 val.< 
baigsis sekmadienį rytą iškil
mingais pusryčiais. Atlygini
mas $7.00. Apie atvykimą pra
šome pranešti: ;

Rcv. Sister Superior
I. C. Convent, R. F. D. 2, 

Putnam, Conn. Tel: Walnut 
8-5828.

Lietuvėms moterims užda
ros rekolekcijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyne įvyks š .m. 
birželio 15. 16 ir 17 dienomis. 
Rekolekcijas ves gerb. kun. V. 
Paulauskas.

Kurios nors kartą visa širdi
mi dalyvavome uždarose reko
lekcijose, žinome, kiek daug 
stiprybės, suraminimo, šviesos 
ir paguodos suteikia šios kelios 
susitelkimo dienos, praleistos 
su Viešpačiu.

Tat, ir šį kartą nugalėkime 
visokias pasitaikančias kliūtis 
ir atvykime j uždaras rekolek
cijas. Atsivykime ir drauges,

Tai buvusi pavergtiesiems 
neužsakyta keliolikos tūkstan 
čių svarų vertės propaganda 
pavergtųjų naudai.

Apskritai savo kelionės re
zultatais ir PJT sesijos darbais 
LLK pirm, yra patenkintas.

sulaukusį sidabrinį kunigystės jubiliejų. Linkime jam 
nuoširdžiausiai laimingai sulaukti auksinę kunigystės 
sukakti.

namus ir puikiai Įrengtą salę 
įvairiems parengimams, čia 
susibūręs ir jaunimas ir seni
mas siekti gražių tikslų ir bū
ti pavyzdingais lietuviais. O 
tokių pavyzdingų lietuvių, klu
bas yra ne vieną davęs. Jų 
tarpe yya, kurie užima atsa
kingas valstybines pareigas, 
kaip Ch. Paulis Andr. Salvest, 
Petras Velevas ir kt.

Lietuvos delegacija PJT reiš
kėsi labai vaisingai ir darniai. 
Jaunų jėgų įtraukimas į dele
gacijos sudėtį tikrai gražiai pa
siteisino. Dr. Z. Brinkis susi
darė gerą opiniją.

LLK pirm, grįžo į New Yor- 
ką gegužės 31 d. ir birželio 4 
d. LLK posėdyje, dalyvaujant 
be LLK narių ir Vliko prezi
diumui, konsului V. Stašins
kui, LAIC direktorei M. Kižy- 
tei ir keletui lietuvių spaudos 
atstovų padarė savo kelionės 
rezultatu idomia apžvalga.

Kor.

Žiedas”.
Pirmą kartą S. Paulo lietu

vių istorijoje pradėjo veikti 
pastovus lietuviškas radijo 
pusvalandis.

Iš užsienį leidžiamų lietu
viškų laikraščių į S. Paulį 
daugiausia pareina “Ateities” 
paskui eina “Aidai”, “žvaigž
dė” “Laiškai lietuviams” “Eg
lutė” ir kiti.

EUGENIJUS. BIRUTE. ADA. JUOZAS 
ALIŠAUSKAI

įtisir ziškai bedievių puolami tada 
irsun- ir tos neišvengiamos blogybės 

prireikdavo — lazdos, kuri 
B ' nevienam puolėjui buvo ap- 
y.: čiuopiamas įspėjimas: “Grišk, 
Mfe- iš kur atkeliavai ir gražaus re- 
B J: liginio bei tautinio atgimimo 

negriauk”. Nugalėjus viso- 
,.■3 kius dvasinius ir medžiaginius 
Bfe. būtiniausius nedateklius, Ne- 
B- warko parapija aiškiai pasuko laukė lygiai 72 metus, bet jis 
ĮB- nauju gyvenimo keliu, keliu į 
B' prisikėlimą, kurio laimėjimus 
Bp dabar kiekvienas mato. Ne- 
B kiekvienas mato, kiek jau daug 
B/; skolų išmokėta, gal nekiekvie- 
B nas žino, kiek daug Sukaktuvi- 
B> ninko ir uoliųjų parapijiečių 
B~ čia triūso įdėta, tačiau niekas 

neabejos, kad dvasinis gyveni
mas žengia pirmyn.

Jo Escelericija Worcesterio 
Vyskupas <John VVright 

yra prižadėjęs atvykti į mitin
gą ir kalbą pasakyti. Taip pat 
yra pakviesti kongresmanas 
Harold Donohue ir Worceste- 
rio Mayoras O’Briėn.

Vliko pirm. J. Matulionis 
mitinge padarys pranešimą 
apie lietuvių laisvinimo darbus. 
Rengimo komiteto pirminin
kai yra prel. K. Vasys ir kle
bonas kun. A. Petraitis.

Pamaldos už bolševikų nu
kankintus lietuvius ir žuvusius 
partizanus birželio 10 d. šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus 9:45 
v. ir Aušros Vartų bažnyčioje 
11:00 vai.

Visi Wbrcesterio ir apylin
kės lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti mitinge ir 
parodyti vieningą lietuvių nu
sistatymą prieš Lietuvos oku
pantus bolševikus — komunis
tus. Rengėjai.

abiem savaitėms; 20 dol. vie
nai savaitei Jei iš vienos šei
mos stovyklauja daugiau as
menų, nuolaida daroma 5 dol. 
nuo antrojo, 10 dol. nuo trečio
jo. Be to, Baltimorės ir Phila- 
delphijos kuopų moksleiviai 
at-kai dar gauna kiekvienas 
po 5 dol. nuolaidos dėl tolimo 
kelio.

Stovykloj kalbama tik lietu
viškai, todėl priimama tik lie
tuviškai kalbą berniukai ir 
mergaitės.

Mergaičių nakvynės 
pas Nek. Prasidėjimo 
seseles.

Stovykloj maistą 
kaip ir pernai, patyrusi lietu
vė šeimininkė. Jaunesnieji at- 
kai šiemet turės atskirą vado
vybę.

Kelių metų praktika paro
dė, kad ši stovykla pravedama 
su jaunimą auklėjančia turi
ninga programa, jaunimas ją 
pamėgo, dalyvių skaičius vis 
gausėja. Tikimasi kad ir šie
met stovykla bus perpildyta 
linksmojo Rytų pakraščio jau
nimėlio.

Informacijų stovyklos reika
lais kreiptis į stovyklos orga
nizatorių kun. Vacį. Martmku, 
350 Smith St., Providence 8, 
R. I.

Tr»rwlluoj«« K Uiprioji radijo Moti**' WJX>A. 1.VMI k? loryr’ra 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI,.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbiis. kreipkiies adresu

•metų kunigystės ir 30 metų 
klebonavimo proga.

Šių metų birželio 17 4. Pre- beth, 
•totas švenčia savo 40 metų tai- to, fa 
-nigystės sukaktį: didesne su- Newa _ ,
kaktis — didesnis pasiruoši- savo egzistenciją. Mirštančios jos pad 
mas sukaktį atžymėti. Iškil- parapijos dienos buvo suskai- Bet jo^ . 
mingas padėkos Šv. Mišias 
Sukaktuvininkas aukos švč. 
Trejybės bažnyčioje, pradžia 
10:30 vai. Po pamaldų iškil
mingas pobūvis, rengiamas pa
rapijos ir parapijiečių organi
zacijų, įvyks 5:30 vai. vakare 
parapijos salėje, Adams St. ir 
New York Avė. kampas. Ren
gėjai visu uolumu ruošiasi Ir 
suprantama kodėl!

Altoriaus link
Kai jaunystėje žmogus blaš

kosi ir nežino, kur savo gyve
nimą pakreipti, Prelatas kryž
kelėje ilgai nesidairė: Dievas 

"šaukia — Jam ir ryžtas. Bai
gęs paruošiamuosius ir aukš
tuosius filosofijos ir teologijos 

■ mokslus, 1916 - VI - 24, šv. 
. Andrejaus katedroje, Grand 

Rapids, Mich., įšventinamas 
kunigu. Pirmąsias iškilmingas 
šv. Mišias aukojo liepos 2 d. 
Plymouth, Pa. Pirmieji jo pa- 

.. storaciniai darbai buvo Grand 
Rapids vyskupijos įvairiose par. 
Vėliau, Newarko vyskupo J. 
J. O’(£onnor kviečiamas, 1921

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

Birželio 24 dieną kun. Pijus 
Ragažinskas švenčia 25 metų 
kunigystės ir 20 metų darbo 
Brazilijoje sukaktį. Lietuviška 
kolonija ir parapija rengiasi 
sukakti iškilmingai paminėti.

Moksleiviai ateitininkai ir 
lietuviška mokykla per Sekmi
nes surengė šaunų Motinos 
dienos minėjimą, žmonių susi
rinko daug, nemažiau, kaip į 
Vasario 16 minėjimą. Progra
ma buvo marga ir įvairi iš tau
tinių šokių, dainų, inscenizavi
mų ir kit. Jauniesiems moks
leiviams ateitininkams "Len
ciūgėlis” prisiėjo pakartoti 
“bysui”.

Liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas rengiamas kartu su 
latviais ir estais. Jaunimas, 
kaip ir pernai šventės išvaka
rėse už laisvę kritusių pager
bimui rengs pamaldas ir nak
ties procesiją prie simbolinio 
partizano kapo.

Moksleiviai ateitininkai pra
dėjo gastroles po kitas lietu
vių kolonijas su tautiniais šo
kiais ir dainomis išmargintu J. 
Genušio vaidinimu “Paparčio

Marianapolio Thompson, 
Conn. šeimininkai Tėvai Mari
jonai šiemet savo mokyklos 
patalpas ir vėl užleidžia ateiti
ninkų stovyklai. Stovykla šie
met bus nuo liepos 28 iki rug
pjūčio 12.

Stovyklon priimami mokslei
viai at-kai ir neateitininkai nuo 
8 iki 18 metų amžiaus. (Jau
nesni priimami tik atskiru 
susitarimu.) Dalyvių skaičius 
ribotas, todėl, pirmenybė at
karūs ir tiems, kurie anksčiau 
užsiregistruos. Ateitininkai re
gistruojasi per savo kuopų 
valdybas, o kiti tiesiog pas 
stovyklos organizatorių kun. 
Vac. Martinkų. Užsiregistruoti 
iki birželio mėn. pabaigos. Re
gistruojantis įmokama 5 dol. 
registrarijos mokesčio, kurs 
paskui įskaitomas į stovyklos 
mokestį. Mokestis — 37 dol

širdys čia renkasi, čia gimė 
žinoma lietuviška finansinė 
draugija: “Schuyler Savings 
and Loan Association of Kear- 
ny, N. J.”, čia skambėjo lietu
viška daina, scenoje lietuviški 
vaidinimai, susiliejusios širdys 
atšvesdavo vestuvines puotas, 
čia nuaidėdavo audringos pat
riotinės kalbos, krito ne vienas 
doleris Lietuvos vadavimo rei
kalams.

Apskritai dabartinė tarptau
tinė padėtis Baltijos valstybių 
atžvilgiu kaip ir visą laiką 
esanti pilna pavojų.

Iš Prancūzijos LLK pirm, 
buvo pasukęs į Londoną. Ap
lankė min. B. K. Balutį ir da
lyvavo Britanijos lietuvių ka
talikų kongrese. Kongresas 
tikrai buvo įspūdingas ir gau
sus. Bulganino ir Chruščiovo 
vizitas Londone pavergtųjų 
kraštų, o ypatingai Baltijos 
valstybių atžvilgiu buvęs nau
dingas ta prasme, kad pra- 
bląivęs daugelio anglų proso
vietinį galvojimą ir atskleidęs 
pavergtųjų kraštų tikrą padė

ką praleisti.
Taigi, dėka tokių pasiryžėlių 

(Juozas Jankauskas, Vilimas 
Matchel ir kt.j šiandien matom 
didelius namus, kurie savo už
rašu “LITHUANIAN CLUB re
prezentuoja veiklius ir ener
gingus lietuvius.

Jau 40 metų kaip lietuviškos

tai, ką mūsų senesnieji savo 
sunkiu darbu yra sukūrę. Jie 
ar kiti, kurie vadovaus šiam 
lietuviškam židiniui, neturėtų 
niekados pamiršti ir nukrypti 
nuo tų tikslų, kurie prieš 40 
metų konstitucijoje buvo įra
šyti; būtent — kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybę ir bū
ti tikrais lietuviais patriotais.

J. M.

VVORCESTER, MASS.

Birželio 10 Maironio parka 
rengiamas didelis protesto 

mitingas
Birželio tragiškųjų įvykių 

sukakties proga birželio 10 d. 
3 v. p. p. Maironio parke 
(Ouinsigamond Avė., Shrews- 
bury) Worcesterio Sėtuvių 
visuomenė rengia didelį pro
testo mitingą prieš bolševikų 
vykdomą lietuvių tautos naiki-

dobonas Newarką: “Eflt r ir = padaryk Keistokas palyginimas, bet 
as Eliza- tvarką. Štai tavęįgaitojtoaas!” • - -
i vikara- ”
parapija

rupiai
Prelatas yra didelis patrio

tas. Tai jis paveldėjo iš savo 
tėvelių, gyvenusių Kapčiamies
čio, parapijoje, Navikų kaime. 
Lietuvybės reikalai — jo šir
dies reikalai Jis yra daug pri- 
sidėjęs savo sumanumu ir lė
šomis prie mūsų Nepriklau- 
somybės atstatymo, jis tuo pa
čiu uolumu ir dabar remia 

ir knvnki kiekvieną lietuvišką Sygj. Tu-
ir Ipvok. Tada maldos neuž- grajjš hažnyėfa jam la- 
teko, reikėjo ir lazdosgriebę. bįaiis^dabar rūpi pastatyti 

mokyki^ ir svetainę. Tikėki- 
tiKejimą paskelbs, ;pet ^da m^fcad tie nauji rūpesčiai 

bus netolimoje ateityje įgy
vendinti, kad auksinis jubilie
jus bus atšvęstas naujoje, er
dvioje, visų žinomoje ir mė
giamoje parapijos svetainėje, 
dalyvaujant lietuviškam atža
lynui išaugintam busimosios 
mokyklos.

Nors Sukaktuvininkas nėra 
pirmosios jaunystės, jau su

yra jaunuoliškos energijos 
ryžtingumo kelyje dėl Dievo ir 
Tėvynės.

Linkime gausių Dievo malo
nių, sveikatėlės — naujų ir 
naujausių rūpesčių kaip galint 
greitesnio įkūnijimo, ilgiausių 
ir našiausių metų!

Nors . būdami finansiškai 
nepajėgūs, bet tvirto lietuviš
ko būdo, dėjo šapelį prie šape
lio pasistatyti namus — lietu
višką židinį, kur galėtų susi- gje vyrai laiko savo rankose 
rinkti ir laisvai lietuviškai lai-

(Atkelta iš 1 psl.) 
mybės metais buvę nesutari
mai yra palikę nekokių 
minimų.

Iš Šveicarijos LLK 
lankėsi vėl Paryžiuje ir 
susitikęs su Prancūzijos Sena
to vicepirm. Mr. Pezet, su Užs. 
Reik. Ministerijos Politinio 
Departamento ir Europos Rei
kalų Departamento direkto
riais. Apskritai Prancūzijos 
gerai informuotų sluoksnių 
nuomone dabartiniai Sov. Są
jungos įvykiai yra daugiau ne
gu vien taktiniai ėjimai

Lietuvių Politikos Klubas, 
kuris savo konstitucijoje pa
grindai! padėjo tautinį nusista- 
tymą, kovą už Lietuvos nepri
klausomybę, dalyvavimą Lie- šioje kotonijoje_ -Turi, didelius 
tuvos ir Amerikos politikoje, 
švietimą ir savitarpinę meilę, 
savo 40 metų jubiliejumi gali 
tikrai neperdėtai didžiuotis.

Maža saujelė ano meto lie
tuvių suprato savo sunkią da
lią svetimame krašte: nemo
kėjo kalbos, nežinojo vietinių 
papročių ir t. t. Todėl visur 
buvo ujami ir pajuokiami. 
Jiems po sunkių ilgų darbo 
valandų-, trūko svetur vietos 
savo laisvalaikį praleisti savų
jų tarpe. .

Ta proga reikėtų paminėti ir 
klubo valdyba: pirm. M. Slu- 
žis; vicepirm. J. Grikis; finan
sų sekretorius J. Mikolaitis, 
protokolų sekret.' P. Jančikas 
ir tvarkdarys J. Bobėnas. Klu
bo vedėjas Ch. Ppzerigis.

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

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

KNTGHTS OF L1THUANTA WLOA
* BRADDOCK, PA.



i .7

gužės27 gražiai praėjo Naujo- 
sįos Anglijos (Mass., Maine ir

žiarimas.
s suva- 
rūpino- 

si vietas 16 kuopa. Atstovės ir 
viešnios kiekvienam ■' žingsnyje

neb, su giW». gdjįąirtinin išpildė kius styrins turi - Sąjunga ir 
sekančias dainas: “Ynr šalis, kaip tuose skyriuose visokio 
Močiute' motinėle, Rausvuose amžiaus moterys ir mergaitės 
rytuose, The Rosary, Working gali rasti sau tinkamą veikimo

jaotė Lawrence sąjungiečių ir for the Sąjunga, Gimtinė, Šia-, dirvą, 
klebono preL Pr. M. Juro nuo- ma šilko vėjas, Jis mano bus, 
širdų priėmimą ir vaišingumą, ir Kaipgi grąžusgražusrūte- 

Kuopos rašt L. Venčienė pa- lių darželis. Labai vykusiai iš- 
sve&inus suvažiavimą, pakvie- pildė eilėraštį “Mother”, . jau- 
sdama apskričio valdybą prie nutė .tremtinė Eugenia česny- 
stalo. Apskričio pirm. Marcelė tė. Soprano solo “Mamyte” iš- 
Watkins paprašė prel. Pr. Ju- pildė švelniu balsu Milda Le
tą. atkalbėti maldą paskui su- karkas - leslie, pianu akom- 
giedota Marija, Marija. panuojant Ann Valinsky. čia

Prelato nuoširdus sveikini
mas ir raginimas jaustis kaip 
namie, gerai nuttikė suvažia
vusias. Raštininkė Marijona dukros ir ilgametės sąjungie

tės.
Dainų protarpiais ėjo pas

kaitos ir kalbos. Uršulė T. 
Daukantienė trumpais bruo
žais atpasakojo vėliavos reikš
mę ir Moterų Sąjungos ženklo 
sudėtį ir. jų prasmę.

Kaip šakelę lenksi, toks 
medis išaugs

Tokia vedamoji mintis buvo 
Genovaitės Kaneb paskaitos, 
“Šių dienų moteris namuose 
ir viešumoje”. Paskaitos išva
da, kad namuose, o ne kur ki
tur dedamas pagrindas jau
nuolių meileF Dievui n^Tęyy- . 
nei. Motinų meilė, pasišventi
mas ir supratimas savo vaikų 
įstatys juos į tikrąsias gyveni
mo vėžes, kur jie išaugs j 
naudingus narius Bažnyčios ir 
Tėvynės.

noriu pridėti, kad G. Kaneb ir 
Milda Leslie yra Apskričio 
pirmininkės Marcelės Watkins

Puzarienė iššaukė atstoves, 
Julė Mack prisegė ženklelius. . 
Atstovių, rodos, būta 20, taip 
pat datyvavoz gražus būrys 
viešnių.

Išklausyta kuopų pranešimų 
ir pasitarta dėl naujų narių 
vajaus. Priimtas Centro pirm. 
Julės Mack pasiūlymas kreip
tis į sodaliečių ir kitas draugi
jas prašant leisti Sąjungos at
stovėm atvykti į jų susirinki- 
mus ir užmegsti glaudesnius 
ryšius Ir supažindinti su Mote
rų Sąjungos tikslais.

Julė Mack pranešė, kad į- 
vykusiame Centro Valdybos 
posėdyje nutarta vajų pratęs
ti iki spalio 1 d. Taip pat pra
nešė, kad Centro ižd. Dona 
Kamm pažadėjo 10 dolerių tai 
narei, kuri per tą vajų pirmu- 

. tinė įrašys 10 ar daugiau nau- • 
jų Apšvietos skyriaus narių į 
savo kuopą, Centro Valdyba 
dar prašo, kad visos kuopos 
prisimintų ir pagerbtų Sąjun
gos didi prietelių ir pirmąjį 
dvasios vadą, Sibire mirusį 
kan. Fabijoną S. Kemešį, ir lie
pos 1 dieną užprašytų šv. Mi-

Anglų kalba nurodė, kaip 
Visagalis, tverdamas pasaulį, 
daug ką ' paliko neužbaigta, 
kad tuomi sužadintų žmogaus 
ambiciją ir smalsumą dirbti ir 
tobulėti, kad leistų žmogui 
patirti tą gilų džiaugsmą ir 
pasitenkinimą, kad ir jis yra 
prisidėjęs kūrybos darbe.

Taip ir su organizacijos dar
bu — daug kas nuveikta Są
jungos steigėjų, bet dar daug 
kas palikta ir jaunesniem ir 
naujoms ateivėms toj plotmėj 
veikti.

Kuomi tik galiu — padėsiu 
pareiškė nuoširdus Moterų Są
jungos prietelis prel. Pr. Ju
ras. Savo kalboj nurodė, kaip 
sąjungietės laikydamos savo 
šūkio, Dievui ir Tėvynei, tal
kina parapijom jų darbuose ir 
pirmutinės ątsiliepia į tautos 
reikalus. Skatino visas, ypač 
naująsias ateives, dėtis į ben
drą Tautos ir Bažnyčios darbą, 
kurį atlieka Moterų Sąjunga.

Dar sveikino kun. A. Jani- 
liūnas, parapijos vikaras, lin
kėdamas Sąjungai augti ir sėk
mingai darbuotis.

Vaišingos 16-tos kuopos pa
rengti užkandžiai baigė šį Ap
skričio suvažiavimą. Rūtvilė.

POTVYNIS apsėmė ūkį Clark Counfr, Wa

ANTRAS TREMTINIO KAPAS SUPILTAS ZARANKAI

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS

šias u£ jo sielą.
Kultūroje Sąjungos ateitis. 

Ta mintis buvo pagrindinė gra
žios ir nuoširdžios prelato Pr. 
Juro kalbos. Į tą patį tašką 
buvo nukreipta ir kalba Mote
rų Sąjungos steigėjos Uršulės 
Daukantienės, kuri pastebėjo 
kad mūsų jaunimas ir naujo
sios ateivės daugiau rašosi į 
Mot. Sąjungos Apšvietos sky
rių.

MENINĖ DALIS
L. Venčienė. pristatydama 

Genovaitę Kaneb, Moterų Są
jungos antrąją vicepirm., vesti 
programą, gražiai nuteikė pu-

Trėmimų Sibiran aukos bus 
prisimintos maldoje birželio 10 
visose lietuvių bažnyčiose. Pa
maldos įvyks šv. Andriejaus 
par. bažnyčioje 10:30 v., o šv. 
Jurgio ir šv. Kazimiero bažny
čiose 11 v. Trėmimų minėji
mas įvyks birželio 9 d., 7 vai. 
vakaro Schurz Memorial Hali, 
420 Chestnut St. Minėjimą 
rengia lietuviai, latviai ir es
tai kartu.

Stovyklavimas yra vienas iš 
skautų tėvų ir rėmėjų komi
teto rūpesčių. Neturint stovyk
lavietės į kurią būtų galir»a 
išvykti ilgesniam laikui, su
tarta organizuoti savaitgalio 
stovyklavimą. Tuo tarpu čia 
veikia organizuotai tik mer
gaitės skautės. Rūpinamasi ir

Bendruomanės apylinkės 
valdybos rengtas koncertas 
Cleveląndo dainininkams į 
Dainų šventę nuvežti birželio 
2 d. praėjo su gražiu pasiseki
mu. Jungtiniam Čiurlionio an
samblio ir šv. Jurgio parapijos 
chorui pirmasis dirigavo Pr. 
Ambrazas: Buvo sudainuotos 
trys dainos: M. Petrausko Mo- 
tuš motuše, Aleksio Berneli 
mūsų ir Žilevičiaus Laisvės 
daina. Toliau choras dainavo 
Alf. Mikulskio diriguojamas. 
Vėl buvo atliktos trys dainos: 
Sasnausko Jau slavai sukilo. 
Gruodžio Op. op, kas ten, Ne
munėli ir Žilevičiaus Anoj pu
sėj ežero. įspūdis buvo gra
žus: pilna scena dainininkų, 
šiltas jų dainavimas ir patrio
tinė nuotaika kėlė ir klausy
tojų jausmus, kurie pabaigoj 
prasiveržė ovacijomis.

Koncertą reikia laikyti pa
vykusiu ir klausytojų atžvil
giu: jų priguųėjo tikrai daug. 
Taigi Cleveląndo lietuviai atsi
liepė į kvietimą ir parėmė gra
žiam tikslui rengiamą koncer
tą. Pradžioj žodį pasakė apy
linkės valdybos pirm. J. Vir
balis, pabaigoj padėkojo kult 
reikalų vadovas P. Balčiūnas 
(jis prisiėmė kaltę ir dėl iš 
programos iškritusio akt. P. 
Maželio, žadėjusio publiką lin
ksminti Cleveląndo

iš anksto) jaunimas gražiai 
trumpos programos (kad ji bus 
trumpa — buvo skelbiama ir 
pasišoko, senimas atsidėjęs 
naikino bufeto gėrybes. ‘ Lai
mėjimų laimė nusišypsojo ki
tiems: pagrindinę dovaną — 
televizijos aparatą — išsivežė 
čikagiškė lietuvė, bilietą iš 
platintojo nusipirkusi Detroite 
(matote, būna ir tokių keiste
nybių!).

Clevelandaš didžiuojasi ir 
savo kaimynais — Akrono lie
tuviais: nemažas jų būrelis 
svečiavosi kariu su klyvlendie- 
čiais.

Metiniame Alto skyriaus su- 
susirinkime birželio 3 d. pra
nešimus padarė pirm. J. F. 
Daugėla, sekretoriai V. Kasa- 
kaitis ir A. Gargasas, ižd. J. 
Staniškis. Skyriaus metinė apy
varta buvo $3901.80. Pažymėti
na, kad Vasario 16 šventės me
tu aukų šiemet buvo surinkta 
4 šimtais dol. daugiau negu 
pereitais metais, iš viso $2142.

Į naują Alto skyriaus valdy
bą buvo išrinkti: P. Gruodis, 
V. Kasakaitis, L Leknickas, 
Aid. Augustinąvičienė, K. Žie- 
donis, J, F. Daugėla, Aug. Paš- 
konis, O. Jokubaitienė ir Dob
rovolskis; kandidatais liko A. 
šemeta ir Juodikienė. Susirin
kimas palyginti buvo gausus- - 

lietuvių dalyvavo 45 įvairių draugijų 
gyvenimo aktualijomis). Po (Atkelta iš 6 psl.) 

Le .-f'.v- .. ■ “ z . ,.. _ . _ •

berniukų skautų suorganizavi
mu.

Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas įvyks Philadelphi- 
joj rugsėjo 1—3.

Ateitininkai studentai, mok
sleiviai ir sendraugiai yra pasi
ryžę susitikti su kaimyninių 
miestų ateitininkais bendroje 
iškyloje. Šiuo reikalu jau ta
riamasi su Nevv Yorko ateiti
ninkais.

Algimantas Žukauskas, Ber
nardo Žukausko sūnus, birže
lio 4 baigė Vilanovos univer
sitetą statybos inžinieriaus 
laipsniu.

Algirdas Bundonis ir Elena 
Matečiūnaitė susituokė šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Jie abu 
lankė ir šios parapijos pradžios 
mokyklą.

Balfas kviečia į gegužinę — 
pikniką birželios 
parke. Pradžia 12 
jančius . miesto 
priemonėmis iki
Avė. galo. į gegužinę perveš 
privatūs automobiliai, paženk
linti tautine vėlevėle prie ra
dijo antenos.

Mūsų mirusieji: Pilypas Va- 
lašinas 62 metų, mirė gegužės 
25 d. Gyveno 2840 N. llth St. 
Anelė Misūnienė 68 m. staiga 
mirė gegužės 29 d. Gyveno 
1110 Wallace St. Marija 2e- 
nauskas 77 m. mirė birželio 1 
d. Gyveno 4937 Marvine Št. 
Jokūbas Kairis 77 m. mirė 
birželio 1 d. Gyveno 2123 Sus- 
ųuehanna Avė. K. č.

10 Pabulo 
vai. Važiuo- 
susisiekimo 

Frankford

Gegužės 27 d. po ilgos ir la
bai sunkios ligos, aprūpintas 
Švč. Sakramentais, mirė Pra
nas Zaranka. Velionis buvo 
gimęs 1887 m. spalių 4 d. Del
tuvos miestelyje, Ukmergės 
apskr. Jaunystėje mokėsi ano 
meto pradinėje ir aukštesnioje 
mokyklose, bet užklupęs pir
masis pasaulinis karas suardė 
jo jaunystės siekimus, nes bu
vo greit paimtas Į rusų kariuo
menę, kame ir įgijo sanitarijos 
felčerio laipsnį. Vokiečių ne
laisvės metu labai nukentėjo 
jo sveikata, bet grįžęs į Lietu
vą pačiais pirmaisiais nepri
klausomybės metais, nebuvo 
kada savo sveikata rūpintis, o 
stvėrėsi Tėvynės meilės žadini
mo darbo lietuvių tarpe. Savo 
gimtinėje, Deltuvoje, drauge 
su kitais ano meto patriotais, 
suruošdavo sėkmingus vaidini
mus bei gegužines, vis gilinda
mas tos apylinkės lietuvių su
sipratimą, čia Pranas Zaranka 
jau pragarsėjusioje vaidintojų 
trupėje galėjo arčiau pažinti 
taip pat gabią vaidintoją Feli
ciją Piešinaitę, (žinomos Bos
tono teatralų grupės talentin
gos aktorės Zitos motiną) ku
rią vėliau ir vedė, sukurdamas 
gražią šeimynėlę, 
tekdavo scenoje 
dinti tėvo rolę, gi 
nos. tai kodėl gi 
tai įvykdyti realiai ne scenoje 
ir būti drauge likusiame savo 
gyvenime.

Pirmaisiais nepriklausomy
bės metais trūkstant intelgen- 
tinių pajėgų, velioniui teko ei
ti įvairias, nuolat besikilno- 
jant, tarnybines pareigas, o 
tas neprisidėjo prie jo sveika
tos stiprinimo. Taip po kurio 
laiko jam teko pereiti prie pa
stovesnio ir ramesnio gyveni
mo ; taj. yra jis panorėjo dirb
ti paveldėtą savo . tėvų žemę, 
ramiai gyventi kukliose savo 
jėgomis pastatytuose namuose 
toje pačioje jo pamiltoje Del
tuvoje. Tenka pažymėti, kad 
velionis šalia begalės įvairiau
sių ūkininko rūpesčių, nema-

NORVVOOD, MASS tuvoje, Deltuvoje, mirė Anta
nas Zaranka, Prano brolis, 
gyvenęs .Norwoode, ir daugu
mai senesnių norwoodiečių pa
žįstamas.

1955 m. prieš pat Kalėdas 
nuo širdies smūgio staiga mi
rė Aleksandras Piešina, Mon- 
trealio lietuvių R. K. parapijos 
vargoninkas. F. Zarankienės 
brolis.

Dabar netenkama mylimo 
vyro ir tėvo, kuris paliko dide
liame nuliūdime žmoną Felici
ją, sūnų Justiną, dukterį Zitą, 
seseris Oną Sarkienę ir Vero
niką Žiedelienę, o taip pat ir 
daug giminių bei pažystamų.

Gedulingos pamaldos ir šv. 
Mišios buvo atlaikytos šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažny
čioje ir palaidotas Norwood 
Highland kapinėse 
jant gražiam būriui 
draugų ir pažįstamų. 
“Viešpaties Angelą”,
antras šioje lietuvių kolonijo
je, tremtinio kapas, papuoštas 
įvairespalvėmis gėlėmis ir vai
nikais.

Amžiną atilsį duok jam. 
Viešpatie! A. D.

dalyvau- 
giminių 
Giedant 

iškilo

ačiū. Sunku jam buvo 
ir su viskuo, kas ūki-

Jei ne sykį 
vienam vai- 
antrai moti- 
nepabandyti

• Vokietijos lietuviai stu
dentai per radiją perdavė svei
kinimą į pavergtąją tėvynę. 
Lietuvių studentų centras yra 
Bonoje. Jie taip pat palaiko 
santykius su kitų kraštų stu
dentų sąjungomis.

žai dėmesio kreipė į gerą ark
lių užlaikymą.

Taip vos tik įsikūrus ir pra
dėjus varyti savo žemėje va
gas, kaip bematant iš rytų, ir 
tai jau antru kartu, komuniz
mo raudonoji lava užliejo vi
są kraštą, ir kaip daugeliui.; 
Lietuvos ūkininkų, taip ir Pra
nui Zarankai, teko palikti vis
ką ir su šeima bei žmonos ar
timais giminėmis ir kuklia 
manta tų pačių branginamų 
arklių pagalba irtis vis tolyn 
ir tolyn į vakarus, kol po įvai
riausių trukdymų ir nuotykių 
pavyko pasiekti Regensburgo 
miestą, Bavarijoje. Kaip tikras 
Lietuvos ūkininkas ir arklių 
mylėtojas, kad ir nepaprastai 
sunkiose sąlygose, stumdant iš 
stovyklos į stovyklą iki pat 
emigracijos į JAV, išlaikė savo 
keturkojus draugus, tai vie
niem ar kitiem bėdoje pagel
bėdamas, labai dažnai vien tik 
už — 
skirtis
ninkui buvo brangu, kada ve- 
lionies 
nė ir Veronika Žiedelienė — 
sudarė emigracijos dokumen
tus ir teko išvykti į JAV. jau 
pastoviam gyvenimui. Bet šios 
Laisvės šalies gerove neilgai 
jam teko džiaugtis. Gal vos tik 
apie metus laiko, kaip sunki 
liga greit jį prirakino arčiau 
lovos, o susidariusios dar di
desnės komplikacijos, galuti
nai jį paguldė ir jau nebepaki
lo iki pat savo mirties.

Velionis Pranas Zaranka 
buvo taurus žmogus, tiesaus 
būdo lietuvis, gilus patriotas, 
net ir ligoje nuolat domėjosi 
Lietuvos laisvinimo klausimais. 
Jam toje srityje geriausias 
informatorius ir malonus lan
kytojas buvo “Darbininkas". 
Taip pat dažnai jį lankydavo 
visada nuotaikingas lietuvių 
parapijos vikaras kun. Juozas 
Svirskas, suteikdamas Svč. Sa
kramentus.

Tenka pažymėti, kad Prano 
Zarankos taip ilga ir sunki li
ga pareikalavo ir visų šeimos 
narių, o ypač iš jo žmonos F. 
Zarankienės. nepaprastos kan
trybės ir jėgos, ir kas skau
džiausia. kad Zarankų - Pieši
ni} šeimas, palyginus per trum
pa laiką, mirtis aplankė net 
keturis kartus.

1955 m. sausio mėn. 19 d. 
Prancūzijoj, pratimų metu žu
vo karo lakūnas leitenantas 
Algimantas Navickas, F. Za
rankienės sesers Elenos sūnus,

1955 m. gegužės 27 d. Lie-

seserys — Ona šarkie-

SOVIETŲ MELAS
(Atkelta iš 3 psl.) 

kraštai, bet pavergtos, laisvės 
treškančios, valstybės, bolševi
kų negirdėtu mastu išnaudoja
mos ir naikinamos, ir kad Sov. 
S-gos laikysena tuo pačiu gra
so ir likusiam laisvam pasau
liui.

Dėl viso to laisvųjų Vakarų 
darbininkija, kurioj S. S-ga ki
tados rasdavo daug simpatijų 
ir kuri lemiamam momentui 
atėjus galėjo pavirsti penktą
ją kolona Sovietų naudai, šian
dien S. S-gos jau bijo ir neap
kenčia. Ir pati komunistų par
tija Vakarų Valstybėse daug 
kur metai iš metų retėja, jiu- 
stoja populiarumo, o kai kur 
net paskelbiama už įstatymo 
ribų. Be to. Vakarų valstybės 
pradėjo stipriau jungtis ir dau
giau ginkluotis.

Štai pagrindinės priežastys 
Sovietų “naujai” laikysenai! 
Kai jau Sovietų “rojui” ir jų 
laisvės šūkiams niekas netiki, 
reikia ieškoti naujų šūkių, rei
kia prisipažinti net “klydus", 
reikia paskelbti naujas “lais
ves", kad vėl galima būtų ras
ti naujų sekėjų, kad miglose 
savo veiksnius lengviau galėtų 
paslėpti. Didele dalimi ir pati 
Stalino niekinimo akcija veda
ma tam. kad lengviau įtikintų 
Vakarus neva pasikeitusia So
vietų politika.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKĘ, ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mrnahan Str., RMcnmod, Bnmk’yn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677.

1500 dainininkų. Šventė garsi- 
narna amerikiečių ir kanadiė- 
čių tarpe. Dalis dainų bus per- 
duodama per radiją ir televi-.'^^į^ 
ziją.

• Pasaulio lietuvių seimui 
šaukti sudarytas Vyr. Lokas
iš 7 asmenų New Yorke, nes '\Mg| 
čia koncentruojasi dauguma. •- 
pasaulinės reikšmės įstaigų ir s O 
interesų. į jį įeina: prel. J. 
Balkūnas, dr. B. Nemickas, J. -*O| 
Šlepetys, A. Trečiokas, VŽVai.- 
tiekūnas, J. Pakalka, J. Ma- 
kauskis. Taip pat įeina Alto ' /SS 
Informacijos direktorė M. Ki- / 
žytė. <

• Kultūros Fondo dabartinę 
tarybą sudaro: P. Augius, B. 
Babrauskas, kun. V. Bagdana- 
vičius, kun. dr. A. Baltinis, F. 
Civinskas, dr. P. čepinas, A. 
Gintneris, A. Girvilas, N. Gu- 
gienė, A. Gulbinskas, V. Ja- 
kubėnas. J. Jurkūnas, P. Mal- 
deikis, dr. V. Manelis, J. Mu- 
lokas, J. Kreivėnas, J. Paštu- 
kaš, J. Pautienius. J. Pauperas, > 
J. Putrimas, kun. dr. Pruns- 
kis. J. Radžius, L. šimutis jr., 
St. Tamulaitis, V. Valiukas, V. 
Vygantas, Al Varnas. kun. 
Vaišnys. LB valdybos atstovas ■/ 
KF taryboje su sprendžiamuo
ju balsu yra jos narys kultūros 
reikalams Alf. Mikulskis.

• Kun. prof. Pijus Damb
rauskas, Chicagoje turėjęs ne
lengvą operaciją, jau sveiksta 
ir stiprėja.
• Prof. B. Vitkus, Ateitinin

kų Federacijos Tarybos narys, 
ateitininkų stovyklai Italijoje 
paaukojo 10 dol. ir 15 dol. 
Ateities žurnalui, užsakyda
mas jį penkiems Vasario 16 
gimnazijos ateitininkams.. . . •. _ ■

• Liet. Stud. Sąjungos Cen
tro Valdybon išrinkti: R._Klio- 
rytė. O. Tallat Kelpšaitė, T. 
Remeikis. K. Jekius. J. Kark- 
lys, J. Liubinskas ir V. Valai
tis. Revizijos komisijom 
Kamantas. A. Vedeekas ir 
Kontrimas. Garbės teisman: 
Aviežienis, A. Sužiedėlis ir 
Šilbajoris.

• Kan. V. Zakarauskas 
minėjo savo kunigystės 
metų sukaktį.

Paiaškoma: Giraitienė. g 
Lietuvoje, ieško sesers Marce
lės. d. Jono, Kazlauskienės 
Kazlauskės (Riaubaitės), kilu
sios iš šakių apskr. Rašyti: Ju
lija Vaičiūnas. 1024 Morris St., 
Roselle, N. J.

R.
A.
R.

pa-
25

ATOSTOGAUTOJAMS!

CAPE CODE, Centenviile, 
apie 2 mylias nuo puikaus 
Craigville beach. atidaryta 
“nauja lietuviška vasarvietė 
“Banga”. Atskiros kabinos. ąt> 
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 A. Pakštienė Tel.: . AV— 
2-8040. 15 \Vendover St.. Bos
ton 25. Mass.. arba O. Slepavi- 
čienė. 250 Columbia Rd., Bos
ton 21. Mass. Tel. GA 7-4560.

Vytauto Augustino
Lietuvoj* Vaizdų Albumas

yra ęrnaiisia <K»vana visokiomis 
progomis. Alinimo vaizdai kalbu apie 
Lietuva visiems suprantama kjMba. 
tolčl jis tinka visiems, kas lenkia 
kalba bekalliėtų.
Kiekvienom verta Sj graZij leidiHj pa

čiam (atgyti ir kitam dovanoti.
fefchlo: A T E I T I S. Pik WiUoughby 

Are., Brooklyn 21. N. V.
Jj galima gauti:

ATEITIES administrarijbj ir 
ir pas pĮatintnjus.

Kaina S dol.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

SAVINGS ACCOUNTS

Rat

85—27 88th St.

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Senas kareivis Mata-

DETROIT, MICH

kreiptis pas

EVergreen 8-9794

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

SAVINGSBANK

COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY JAN. A JULY 
Interest begins the first day of the month on deposita 
made dūrine the first 10 busineaa days of January and 
July. the first S buaineas days of April and October and 
the first 3 busineaa days of aH other months. when left 
until the end of the interest perlod.

Siunčiu $3.00. prašau
Siunčiu $5.00. prašau

• Antanas Pavasaris, Vene* 
cu^loje baigės konservatoriją, 
pakviestas dalyvauti ateinan
čiame operos sezone Caracos 
mieste.

visi 
lietu-

kaip 50 meta. Velionis buvo gi
męs Merkinės parapijoj, dzūkų 
krašte. I Ameriką atvyko 1904

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Kun. Steponavičius, kun. L. 
Jankus ir kun. šiliauskas, grįž
dami iš Chicagos į Los Ange
les. buvo sustoję šv. Antano 
klebonijoje' papasakoti kelio
nės Įspūdžių. Jie aplankė mu
su gražia bažnyčią ir mokyklą 
pareikšdami pasitenkinimą, 
kad šios mokyklos vaikučiai 
gražiai kalba lietuviškai.

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modom 

Airconditioned Plant 
48 hr wk paid vacation, 

Group Insurance free 
Hospit«lixation other benefits 

C.P.LLARE & CO. 
3101 W. Pratt.

Stepas Petrikonis, išbuvęs 
15 metų šio miesto policinin
ku, paskirtas detektvvu. Bu
vusioji Lietuvos valdžia yra jį 
apdovanojusi Gedimino garbės 
ženklu. Tautietis.

Spaudos kioske pastaruoju 
laiku labiausiai perkamos kny
gos buvo: VI. Ramojaus Lenk
tynės su šėtonu, J. Savickio 
žemė dega, Grimų pasakos, J. 
Jankaus 
tūlis ir

Po $0.50
Brooklyn, N. Y. — M. Simo

naitis, J. Strazdas, A. Butkus, 
A. Baciuška, A. Yuška, J. Če- 
saitis, K. Valuckas, Waterbu-

talikų draugijų veikėjas, liet, 
laikraščių (ypa&ai “Darbinin
ko”) bendradarbis. Taip pat 
veikė Kultūrinių darželių drau
gioj, Baife, Alte. Jis buvo 
vienas . iš redaktorių knygos 
ąpįe Cleveiando lietuvius —jų 
draugijas, klubus, chorus ir t. 
t. Gyvą tautinę jo dvasią ir 
sąmoningumą rodo jo pavardės 
keitimas: kai kiti savo lietu
viškas pavardes “airino”, jis iš 
lenkiškojo Pogaželskio pasida
rė lietuviškuoju Padegimu. 
Malonu buvo su juo susitin
kant kalbėtis — lietuviškasis 
jo sprandas buvo kietas ir gal
va didžiai šviest Nebuvo iš tų, 
kurie žemai lenkiasi ir kailį 
keičia. Į gyvenimo pabaigą 
sunkiai sirgo, nebegalėjo susi
tikti su lietuviais ir jų ilgėjosi. 
Mirė susitaikęs su Dievu ge
gužės 23, buvo palaidotas Kal
varijos kapuose iš Nepaliauja
mos Dievo .Motinos Pagalbos 
bažnyčios gegužės 25 d. Darosi 
gaila, kai mirtis rauja iš šak
nų lietuviškuosius ąžuolus. 
Viešpats tesuteikia jam amži
nąjį atilsį.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Connectkut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

MišrūsJPa. — Mrs. J. Sodus- 
ky, Mahanoy City, P. šimono- 
nis, Chester, J. Kalvaitis, L. 
G inke vičius, Phila, Pa.

Mišrios Valstijos. — Mrs. K. 
Ceslauskienė, Mrs. A. Telyčė- 
nas, Cleveland, Ohio; Dr. J. 
Balčiūnas, Strasburg, Ohio; Ig
nas Serapinas, Chicago, m.; E. 
Ciočys, Proraiėnce, R. L; M. 
Šimkus, Baltimore, Md.; Mrs. 
J. Yankauskas, E. Millinocket,

stebi 
ir iš

Mirė.
Paulina
kartos lietuvė ir Antanas Ben- 
doraitis, tremtinys, Amerikoje 
išgyvenęs apie 6 metus.

nas, Thompsonville.
Pittsburgh, Pa. — Mrs. O. 

Rumšienė, P. Stonis, E. Spin-

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATEBEOKEB

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą 
patalpų bei britų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

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

227 BEDFOED AVĖ. BROOKLYN H, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Kalbės dr. inž. A. Damušis
Birželio įvykių ir Lietuvos 

okupacijos minėjimas įvyks 
birželio 10. Minėjimo progra
moje numatyta: 11 vai. liet, 
parapijos bažnyčioje šv. Mišios 
už mirusius ir gyvus Lietuvos 
laisvės kovotojus; 3 vai. p. p. 
parapijos salėje (545 Hudson 
Avė.) minėjimas, kurio metu 
kalbės dr. inž. Adolfas Damu
šis, buv. nacių koncentracijų 
stovyklose kalinys ir kovoto
jas dėl Lietuvos laisvės. Kon
certo metu išgirsime P. Armo- 
no vadovaujamą chorą, kuris 
padainuos naujų lietuviškų 
dainų, paruoštų Dainų šventei.

Minėjiman kviečiami 
Rochesterio ir apylinkės 
viai. Įėjimas nemokamas.

Atminkime, kad mus 
visi draugai ir priešai, 
mūsų susiklausymo sprendžia 
apie mūsų pastangas dėl pa
vergto krašto išlaisvinimo.

Choro koncertas
Birželio 16 d. Rochesterio 

L. Bendruomenės choras, va
dovaujamas P. Armono, rengia 
koncertą, kurio metu išgirsi
me visiškai naujas dainas, ku
rias choras yra parengęs Dai
nų šventei, Chicagoje.

Baltrušaitis Leonas, 
išvyksta Austrijon

Leonas Baltrušaitis, Korėjos 
karo veteranas, mokęsis dai
navimo Rochesterio Eastman 
ir Syracuse muzikos mokyklo
se ir privačiai pas Nazareth 
College ass. prof. Vladą Saba
liauskienę, rugsėjo pradžioje 
dainavimo „ mokytis išvyksta 
Vienon, Austrijon.

Likvidavo bityną pagal senus 
lietuvių bitininkę papročius 
Kun. klb. Jonas Bakšys, išė

jęs pensijon, šiomis dienomis 
likvidavo ir savo bityną, ku
riam kone visą savo laisvalaiki 
pašvęsdavo. Bityną su visu gy
vu ir negyvu inventoriumi, 
vertės apie 500 dol., padovano
jo agr. Jonui Pupininkui, buv. 
Žemės Ūkio Akademijos bityno 
vedėjui.

Kun. klb. Jonas Bakšys nuo 
bet kokio atlyginimo už bites 
atsisakė, nes, esą, geri lietuvių 
bitininkų papročiai neleidžia 
bites pardavinėti. Kun. J. Bak
šys labai mylėjo bites ir medų 
vertino, kaip geriausius vais
tus nuo visų ligų. Nevienas ir 
DP Vokietijoj yra susilaukęs 
kun. J. Bakšio siuntinio su jo 
bičių medumi.

TALARSKI
FCNERAL HOME

prfaftjrti "Don K.’imillaus IT <lalj 
pridusti "Don Kami liaus" abi dali

Praeitą savaitę mirė
Davidonis, senosios

238 Leonard Street ... Braaklyn 11. N. 1.
EVergreen 7-8247.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniii doku* 
meniu tvirtinimui

/.• Cleveland, Ohio
,.. r i a«u«» įsu

afetovai. Pirmininkavo dr. Jur-
-RaiAttnM gyvenas ui 40

Juozas Jurkus, L. Bendruo
menės skyr. pirmininkas, po 
operacijos sveiksta namuose.

Tradicinė Rochesterio Lietu
vių Diena šiais metais įvyks 
rugpiūčio 5 d., Corbetfs Glen 
parke, kurį supa aukšti šlaitai 
apaugę medžiais ir per jį teka 
upelis. Alto ir Balfo skyr. pir
mininkas Petras Narkeliūnas 
jau dabar pradeda ruoštis šiai 
visų Rochesterio lietuvių me
tinei šventei.

Brockton, Mass. — R. Jar
malavičius, L Rudokas, J. 
Trainavičius, T. Akstinienė, A. 
Akstinas, A. Babulis.

Mišrios Valstijos. — M. Sa- 
vilionis, V. Valatka, So. Bos
ton, Mass.; V. Mitchell, 
Karpavičius, Nashua, N. 
Mrs. R. Sankals, Mrs. U. 
čiulis, Cleveland, Ohio, S. 
kevičius, Providence, R. I. 
Stanonis, Cranston, R. I. 
Urbonas, Chicago, III.; J. Gai- 
žauskis, Peoria, m.; A. Petru
lis, Washington, D. C.; Mrs. A. 
Barčiauskas, Baltimore, Md.; 
Mrs. U. Gemnienė, Augusta, 
Me.; P. Viltrakis, Nevvport, Ky.

Mišrūs Canada. — E. Abro
maitis, Toronto, J. Bajoriūnas, 
Hamilton, V. Stepšys, Sudbu- 
ry, Ont., L. Balaišis, Montreal.

Brooklyn, N. Y. — K. Mar- 
gaitis, J. Kumpinąs, J. Kaupas, 
VI. Balsys, Ign. Gasiliūnas.

Worcester, Mass. — Mrs. A. 
Akstinienė, P. Aiknoras, V. 
Keršis.

Mišrūs Mass. — Mrs. V. Ba- 
lušaitis, A. Baika, So. Boston, 
R. Drevinskas, Brockton, J. 
Vaičūnas, A. Januška, Dor- 
chester, Mrs. D. Blekaitienė, 
Cambridge, Mrs. M. Rusele- 
vich, Lynn, P. Chutickis, Ran- 
dolph, Mrs. A. Janulevičius, 
Barre Plains.

Waterbury, Cbnn. — Mrs. 
O. Kankel, L. Pranskaitis, V. 
Blauzdzūnas.

Mišrios Valstijos. — G. Nei- 
kūnas, Maspeth, N. Y.; Mrs. G. 
Katiles, Richmond Hill. L. L, 
N. Y.; B. Gerulaitis. Broad 
Brook, Conn.
Po $2.00

— S. Stapul, Detroit, Mich.; 
New Ha- 
Walkaus- 
P. Juške-

Po $10.00
— Kun. S. Laurinaitis, Co- 

lumbus, Ohio./
P© $4.00

— Mrs. T. Liveikienė, Broo
klyn, N. Y.; A. Grigaliūnas, L. 
L C., N. Y.; Miss P. Rusteikai
tė, Chicago, III.; L : šlapelis, 
Long Beach, Calif.; J. Bruno- 
tas, So. Boston, Mass.; Dr. S. 
Ptetrauskas, Ęlizabeth, N. J.; C. 
Gatehuš, Maspeth, N. Y.; J. Ja- 
nikąvičius, Feilding, N. .2.
Po $330

— Ch. Jonson, J. Laucius, 
R. Vaičiulis, Rev. M. Sandana- 
vičiūs, Brooklyn, N. Y.
Po$X00 _ ,

— St. Leveckis, Richmond 
Hfflį, N. Y.
Po $X50

— Ą. Briedis, B’klyn, N. V.
Po $2.00

— A. Stankevičius, Bronx, 
N. Y.; F. Mankus, Cambridge, 
Mass.; Wm. Wasilauskas, Wa- 
ttertown, Conn.; Mrs. M. Kar
pus, Waterbury, Conn.; J. Ra
jeckas, Brooklyn, N. Y.; Mrs. 
E. Karalevičius, Ęlizabeth, N.
J. ; Mrs. P. Skirmantienė, Bal
timore, Md.; A. Masilionis, 
Cleveland, Ohio; K. Šimėnas, 
Norvvood, Mass.
Po $1.50

— B. Radzivanas, J. Vaške
vičius, Mrs. O. Žinaitienė, V. 
Galinis, Brooklyn, N. Y.; Mrs. 
P. Morkūnas, Maspeth, N. Y.; 
Mrs. U. šarkus, Brooklyn, N. 
Y.; J. Bliskis, London, Ont.; 
Canada.
Po $1.00

Boston, Mass. — Mrs. O. 
Alasevičius, P. Liauba, Mrs. B. 
Bilvaišas, Mrs. O. Visniauskas, 
Mrs. A. Plekavich, J. Kudarau- 
skas, Mrs. A. Gintalas, F. Lim 
gis, Mrs. M. Jankauskas, J. 
Kulpanas, P. Overka, Mrs. H. 
Wachack, P. Kleponis, Mrs. O. 
Jakimavičienė, J. Trinka, L. 
Kničėnas, A. Paulauskas, M. 
Ausikaitė, Mrš. E. Marksienė, 
V. Stakutis.

Mišrūs, Mass. — Mrs. A, 
Kopivodienė, Mrs. T. Banys, 
Cambridge, D. Razulevičius, 
Norvvood, P. Gražulis, Worces- 
ter, Mrs. A. šaikunas, Dor- 
chester, B. Danyla, Westfield. 
P. Amsiejus, Haverhill, Mrs.
K. Pakštas, Brighton, A. Gle- 
baučis. Gąrdner, Mrs. R. Ax- 
tin, Methuen.

Brockton, Mass. — P. Ra
manauskas, M. Yakavonis, Mrs. 
P. Balsevičienė, M. Svirskas, 
Mrs. M. Paulauskienė, W. Ciu- 
žas, P. Juronis, Mrs. M. Bart
kienė, J. Česnulevičius. P. Gri
gas. K. Cirbulėnas.

Mišrūs, N. Y. — Ch. Bajory- 
nas, Mrs. P. Bichnevičienė, 
Brooklyn, Mrs. E. Revukas, 
Maspeth, J. Dailyda, Woodha- 
ven, M. Kučinskas, Mrs. S. 
Kraunaitis, Glendale, Kun. M. 
Gyvas, Scotia, St. Butkus, Mas
peth, La. R. Ivaška, New York, 
J. Rema. Middle Village, P. 
Valiulis, Greenport, H. Mikuc
kis, Yonkers.

Ęlizabeth, N. J. — J. Grin- 
cevičius, Ig. Ožalas, K. Baltri- 
maitis.

Mišrūs, New Jersey. — M. 
Oželas, Harrison, Miss K. Kon- 
cevičiūtė, Jersey City, V. Ykš- 
tas, Bayonne, J. Liudvinaitis, 
Linden, Miss T. M. Grybas, 
Kearny.

Mišrūs, Conn. — L. Radzi- 
vilas, Mrs. M. Podalsky, Brid- 
geport, J. Kazakauskas, Water- 
bury, P. Kirmonas. Hartford, 
M. Rūkas. Manchester, B. Mar- 
tūnas, . Terryville, Mi^. E. 
Lenk, faew Britam, K. Migli-

LAIDOTVMĮ' DIREKTORIAI
3M Maple Avenoe. z Bartfort. Coaa

Malonini patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 8-1377

Stud. Gražina Musteikytė, 
Rochesterio liet, studentų sky
riaus pirmininkė, Nazareth 
College studenčių tarpe sėk
mingai renka Jaunimo petici
jai parašus.

Vladas Saunoris, po 8 mėne
sių sunkios ligos ir kelių ope
racijų, pastaruoju laiku žymiai 
sustiprėjo ir jau pradeda vaik
ščioti.

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELPWANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

A. Smetonos, šiemet baigu
sio aukštesniąją mokyklą ir 
kartu konservatoriją, fortepio- 
no koncertas įvyko birželio 3 
d. The Cleveland Music School 
Settlement salėje. Programoj 
buvo Bacho, Beethoveno, Ra
vėti ir Chopino kūriniai. Svei
kino ir knygų dovanas įteikė 
budžių vardu inž. Pautienius 
ir Karalius savo šeimos vardu. 
Birutietės įteikė adresą. Prog
ramai vadovavo K. Budrys, Ra
movės sąjungos skyriaus pirm. 
(Eamovės skyrius surengė ir 
pati koncertą). StP.

Prisiminkime užmirštuosius 
listuviškosios knygos didvyrius

Lietuviškos knygos platini
mo vajaus proga yra naudinga 
iškelti ir lietuviškai knygai 
daugiausiai pasidarbavusių as
menų nuopelnus. Vienas iš jų 
yra kun. Antanas Milukas, iš
leidęs apie 180 įvairiais pava
dinimais knygų, 500.000 tira
žu, bet mirė visų apleistas ir 
užmirštas.

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas, supažindins su kun. 
Miluko darbais birže

lio 10 Tarptautinio Instituto 
rūmuose, 111 Kirby Avė. Pas
kaitą skaitys Vladas Mingėla. 
Rinkliavų nebus.

Po paskaitos įvyks Kultūros 
Klubo narių susirinkimas. Bus 
pasitarimas svarbiais kultūri
niais reikalais. Visiems na
riams dalyvavimas būtinas, nes 
tai bus paskutinis susirinki
mas prieš vasarą.

Juozm Soplys.

Omaha, Neb.
Mokslo metę užbaigimas į- 

vyko gegužės 27. šiais metais 
mokyklą baigė 28, iš kurių 16 
lietuvių: Z. Vingelytė, M. Pe- 
trikonytė, A. Mickevičius, O. 
Lichtaitė, A. Leskys, E. Nel- 
sas, T. Benkytė, M. Laukaity
tė, S. Naujokaitis, S. Lašaitis, 
R. Mickevičius, J. Retikytė, J. 
Kudirka, A. Gustas, A. Stonis 
ir P. Kliinantas. Jie turėjo pa
ruošę tai dienai ir programą su 
dainomis, vaidinimu ir kalbo
mis. Gausi publika buvo pa
tenkinta gražiu mokinių pasi
rodymu.

Šv. Antano novoną lietuvių 
ir anglų ka!bor :s vė la T. J. 
Kidykas, S. J. I•’ovc’ia vyksta 
vakarais G vai. .5 mi:i. lietu
viams, 7 vai. 45 min. svetim
taučiams. Salėje po bažnyčia 
yra Įvairių devoci nalų, norin
tieji gali jų įoiįyli. Misionie
rius po pamaldų juos pašven
tina.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMIL1AUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis" !! dalis.
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi Šios knygos dalis:
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21. N. Y

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

BRICK L AYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

Mušt Be Union
SCALE $3.37’ j PER H0UR

9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY
6 to 8 Weeks of Work

Bus Transportation Paid Both Ways ♦ 
After Completion of Job

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS

Portretas, vestuvės, vaikai, 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.

Woodhaven 21, N. Y.

IBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tai.: VI 6-2164

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Mrs. V. Grabauskas, 
ven, Conn.; Mrs. B. 
kas, Pittsburgh, Pa.; 
vičius, Kearny, N. J. 
kas, Hillside. N. J.; M. Surdu- 
kevičius, L. I. C., N. Y.; J. 
Venslauskas, New York, N. Y.: 
Ign. Kadzis, Woodhaven, L. L, 
N. Y.; Mts. V. Krivelavičius. 
Ęlizabeth, N. 4.

OORDIALLY
INVITED * a

% A TEAB LATEST į
tNTEREST I
RATE 1

’ ; . ' . v-’



Si
DON BAAG iš Villanovos sumušė savo paties rekardu: nušoko i 
aukšti 15 pėdo.

Veda K. MERKIS

(431 7th Street, So. Boston 
27, Mass. AN 8-1282).

P. Vaitonis antras šių metų 
Ontario provincijos pirmeny
bėse.

Jos buvo St. Catharines 
mieste, dalyvavo 22 žaidėjai, .
6 ratų rungtynėse.- P-bes lai
mėjo buv. Vengrijos ir š. m. 
Toronto meistras G. Fuster su 
5:1, sulošęs lygiom su Vaitoniu 
ir Krznaric. Antroj vietoj Po
vilas Vaitonis su 4į^:l’/2 (tris
kart lygiom). Vaitonis buvo 
Ontario meistras 1950 ir 1953, 
o 1955 dalinosi 1-2 v. su I. Suk 
po 5:1 taškų. Didžiausias Po
vilo Vaitonio laimėjimas Ka
nadoje buvo 1951m. kai jis iš
kovojo pirmą vietą Kanados 
pirmenybėse, Vancouvery.

Ignas Žalys iš MontrealiO su
poruotas su Petru Kontautu

sachusetts rinktine. Rungtynės 
bus Boylston Chess Clube. 
Pradžia 1 v, p. p, Massachus- 
etts rinktinėj iš lietuvių loš 
Kazys Merkis.

Edvardas Staknys, lietuvių 
rungtynėse su New Yorko es
tais pasiekė pažymėtina lai
mėjimą, jis įveikė stipriausi 
Amerikos estą K. Tullus, N. 
Jersey, ekspert klasės žaidėją.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

(So. Boston) 1956 Golden
Knights koresp. turnyre (toj 
pačioj sekcijoj). Žalys turi 
1864 taškus ir stovi 6-ju iš 3000 
dalyvių Chess Review rating’e. 
Petro Kontauto 1444 tš.

Connecticut rinktinė birže
lio 10 d. lošia Bostone su Mas-

CATSKILLS, 
DRUSKONIE HALL

Andes, N. Y. Tel. 2781 
Malonios ir sveikos atostogos 
2300 pėdų aukštyje. 50 akrų 
vietos po pavėsingas lankas; 
proga pasportuoti, žuvauti, 
maudytis; netoli miestelio, te
niso bei žaidimo aikštės. Yra 
vietos šeimoms; dideli kamba- 
riai, patogūs; puikus maistas. ] 
Kainos labai palankios. Tiesio
giniai autobusai eina iš Port 
Authority New Yorko stoties.

. Pareikalavus siunčiame kainų

didelis išpardavimas:
visų panelių ir ponių nau

jausios mados šilkinių suk-2

nelių. kostiumų. paltų ir

puspalčių. Kaina $10.98 ir

daugiau. Galite pirkti gry--

nais ir kreditan — mažu;

savaitiniu išmokėjimu. “Ab- Z

rams” jau 5 metai prekiau *

ja Brooklyne. Kalbame ir

“ lietuviškai

ABRAMS

228 Broadway

(kampas Roebling)

Brooklyn, N. Y.

Mažas Olandijos ; miestelis 
Bergen op Zoom pagarsėjo 
naujų teatru, kurio jauniau
sias artistas yra 70 metų, o 
vyriausias 83. Vaidinsią “Ro
meo ir Julija”, “Klasta ir mei
lėj “Nuodėmingas kaimas”, 
“Jaunystė”.

TO PLACE, 

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

HBtmitBttBJ|U«18MVi8U8K8KB:i8ti8U8l!8U8imi

DISPLAY

QQįBIOCOagOOCM«Mf
VACATIONS

haguetownbouse .
ON LAKE GEORGE 

Private 200 ft. beach, European 
Cuirine ' 

American or European Plan 
Near Catholie Churcb, 
Writeforbooklet “L* j.

■r Hague, N. Y.

SHANAgAN’S CNN.

Sporte. New mtered svrinuniag pooL 
DeBeiMB meals, Comfortable ae-

Broehure Mrs. M. SHANAHAN.

YOUNG WQMEN 
PROM1SING. FUTURE. We, are

FARM HOME 30 milee N. Ė. Al- 
bany, virinity Hoodck Falls. N. Y. 
8 rooms. frame dwelling. Modern 
convenieces, driven weil, sehool 
bus passes door. Poultry house for 
800 binte, baru. 8 stanchions, run- 
ning water, electricity. Outbulld- 
ings good condition. 44 aeres, can 
rent, 2 miles village. Excellent re- 
tirement — raising family. Asking 
J8.900. Eertha Lųtz R. D. Eagle 
Bridge, N. Phone Hoosick Falls 
511W2.

25d W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius '
TbL ANdr«w 8-2590

^M>**************

PROP. FOR SALE

a b c d e f g h 
Balti: Kb5, Vb4, Bh7, R(ikis) 

h2, h3, Žc7, d6, Pa6, b7, f6 
(10).

Baltieji pradeda ir dviem 
ėjimais užmatuoja.

Uždavinio Nr. 1 sprendimas:
1. Re4 (graso 2. Vf5).

Jei 1 Bd bikur 2. V:e3 matas.
1 Bd:e4 2. Bf5x 1 Be:4 2. 
Vg5x 1 Be — kitur 2. Ve5x
1 Ž:e4 2. f:e3x.

Radican
VVeddings, Trains, Airports, Piers 
Etc. Best Service by Appointment 

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

ness in eternity. HOME AND FOR-

Vermonto kalnų vasar

vietės restoranui reikalin-

VIREJA

Putney, Route 5, Vermont.

RENOVATION FUND
Sponsored by the 

Daughters of VVisdom Auxiliary of the American Province 
THE HOME FOR

THE HOME FOR THE AGED ANDSICK SISTERS
of the

DAUGHTERS OF WISDOM 
at 

Miller Place — Port Jef ferson 

HELP US TO HELP THEM!
Send Donations to: 

DAUGHTERS OF WISDOM AUX1L1ARY PROVINCIAL HOUSE 
’C/c MOTHER MARIE, PROVINCIAL

101-19 103rd Street, Ozone Pa r k 16, N. Y.
Make Checks Payable to Daughters of Wisdom Auxiliary.

EXPRESS UI F T—Pareis
FASTEST SERVICE ANYWHERE 

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

Ali 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
GRAMERCY — shipping co

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

Office hours: 9:30 am — pm, Sat. 10 am — 2pm.

Park Motei
Comfortable rooms, Private 
Bath. Efficiency Apart- 
ments, Beaches, Bathing, 
Fishing, Restaurants and 

Churches, Country - Shore 
Atmosphere.
— Reservations —

BTIERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAM)
Aro thero the kimi of people you want to mcet In the kind of 
surroundings YOU will cnjoy? And ncnvhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housokeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season - with every- 
thing you want for your vaeation — swimming, fishing, surf, su" 
and fun. No childrcn pcrmitted, For further Information and our 

unbelievable low vveekly and monthly rates call UI, 5-6406 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei, Kismet Beaeh Fire Isltnf

MOUNTAIN RĘST
Habm Falh 2. Grrene Co.

IfahmFalta M3

SUMMER OB YEAR ROUNDD 
BOARDING HOUSE

Fumishėd and Equiped, with or 
without Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seen to be . aprec | 
iated. Price reasouable. Phone oriated. 
write

D. W. PROSSER 
Whaley Lake, Holnies, N. Y.

Pawling 4512

Notre Daine
College ... -
Summer
Sehool

JULY 5 - AUGUST 14 
EDUCATTONAL « UBERAL 

ARTS COURSES
graduates may earn suf- 
credit in one summer to 
eligible for licenses as sub-

College 
firient 
become 
stitute teachers in New York City
Junior High Schools. j

REGISTRATION NOW OPEN 
For Builetin Write to 

309 Howard Avenue 
Staten Island 1, N. Y.

IDEAL FOR RETREAT HOUSE
Hotel Southampton, L, I. For sale 
or rent, Į.^ mile from Catholic 
Seminary, 28 bedrooms, 19 baths, 
modern kitehen, 3 dinning rooms, 
ocean bathing privilege, Reason- 
ably priccd. Phone:

W. A. Birch — afternoons 
WH 5-2223 
or evenings 
MO 8-1035.

CRUISE ON A YACHT!

The tx»utiful catekllls Panoramic vtew — 2700 ft. eJenatcd * 
Frcqucnle«i by frlendly and select clientele — actomodatlons — »
and Fpacious wlth large bed rooma and hot and cold waier — Z 
Itallan and American food — send for booklet — or reservafion— -

J1 oprns — Drcoration liay. Spėriai June rate $35 one treok Mode- Z
5 Dining and danring orchestra each nite — all (portą. ?

rate rates from $35 up. Svtnunlng pool 100x100. Coctcdl loungc. Z

7

ieg. Age Karite 17—32. Regueot 
free Kteratare. MISSIONARY SI- 

' STERS OF THE IMMACULATE 
CONCEPTION, P. O. BOX 1858 
DA, PMterson 18, N. J.

REAL ESTATE

j There’s Fun for Everyone 
At Thfc Mountain Resort 

Am. Plan $65 to $105 Per Wk.

tafonaal-Fme Food-AH Sporte 
Omy 25 Milės North oF 

Thruway ai Exits 27 or 28

Box G Sacandaga Park, N. Y. 
TcL Hortbville 175 or 176

nem

2 Beautiful 90-ft, 
a sailing schooners

f Long Island Sound 
to Bloete Island and 
return. Send for 
illustrated folder, 

į $75 & up per week 
Season June 25th to, 
Sept. 15th. Tenth 
Season.

SCHOONER CRVISES 
Box 64, PELHAM, N. Y.

Noted for Excellent Food 
OPENING MAY 25TH 

American Plan 
ATTRACTIVE JUNE RATES 

Spėriai Family Rates 
Block from Ocean and Lake 

Ocean and Pool Bathing 
FREE GARAGE PARKING 

Ph. GIbson 9-9090 H. B. Taylor

TRAKENSEEN
HOTEL and 

on Lake
— OPENING

Baldwin9 L. I., N. Y, 
3 bedrooms, corner, extra large 
rooms, entire kitehen, Formica, 
Kent Tile, in kitehen, TV room, 
220 eleetrie eurrent, near all tran- 
sportation and shopping area, full 
basement, garage, oil heat, many 
extras, walking distance to St. 
Christopher’s church and parochial 

sehool. Sacrificing for $17.490. 
Mušt be seen, BAldvvin 3-5022.

waitrus r;
FUN ERA L. HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Bfsss.

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius | 

ir Balsamuotojas |
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį I
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- i 
miausiomis kainomis. Kainos losi J 
pačios ir j kitus miestus. j .,
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434 I J

ttisitBusHattBtiii'aiianaiiBiit'OiiaiitiiriviitnausiientiMtttntHe

NEW YORKAS

ROCKVILLE CENTRE — St. Ag
nės’ and Hewitt schools distriet, 
attractive 6 rooms, center hall, 
modern kitehen, finished basement, 
screened porch, move-in condition 
$21,500. Owner, ROckville Centre 
4-4510.

f J. B. SHALINS - ; 
:■ ŠALINSKAS •, ;
•! Laidotuvių Direktorius I
J 84-02 JAMAICA AVĖ.-; ’
\ (prie Forest Parkway Station)
S Woodhaven, N. Y. i 
į Suteikiam garbingas laidotuves.] 
ž Koplyčios nemokamai visose]
S miesto dalyse; veikia ventiliacija.]
S TeL VIrginia 7-4499

Nervin

BUS. OPPORTUNITY

MOTEL — Ist TIME ON OPEN 
MARKET, Beautiful — Spacious— 
25 units with landseaped — Ready 
for the busy season ahead — On 
main highway into Atlantic City— 
Over 280 feet on this highway with 
elose to 5 aeres fronting on a 
beautiful lake. Plenty of room for 
expansion — Proven income—Good 
will — Best of clientele — Own- 
er’s other interests forces him to 
place this choice business & locat- 
ion on the market — For full part- 
iculars — Inf & for appt write 
Frank Lėtino, Hammonton. N. J.

COTTAGES
Bomoseen 
JUNE 23 —

All sports at their very best. From
$45a week incl. 3 excellent meals. 
Send for Booklet "L”. TeL Fair 
Haven 292 W-l.

JOHN E. MANNING, Manager 
BOMOSEEN 6, VERMONT

PECONIC LODGE
Shelter Island, N. Y.

Season June 23 - Sept. 10—A. P.
Private beach, tennis, svvimming, 
fishing, dancing, boating, badmin- 
ton, shuffleboard, tether bąli. 
Cocktail lounge. Golf.
Pre-season: May 27 - June 23—E.P.

Tel. Shelter Island 9^)170.
Mrs. C. P. Edson, Prop.

Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gumo, galvos 
kvaišimų 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 $5.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RABORIUS 
BALSANIUOTOJAS

išgąsčio
231 Bedford Avė.

BrooMyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Bal

*
M. F. dALLAo—Direktorių: J 

Ž ALB. BALTRŪNAS-BALTON *
3 Reikalu Vedėjas
| 660 Grand Street

į Brooklyn, N. Y.
į NOTARY PUBLIC

FOR EETREAT HOUSE 
NEW TOWN, CONN.

Licensed Ręst Home 11 Room 
Colonial, Bam 48 Aeres. $65,000 

Roger F. Beardsley 
P. O, Sandy Hook, Conn, 

Phone Garden 6-2290

CAKNEY'S HOTEL
On Beautiful Lake George

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

A Nice Spot For Nice People 
MARIAN GABLES INN. 

ROSCOE, N. Y.
Good Food 

CIean Place 
Activities

ITALIAN-AMERICAN CUISINE 
Write for folder 

N. Y. G. TeL TA 8-2584 
or 

ROscoe 2-2710

Board Your Boy at 
CIRI’S

WILL0W

MINKHNK HILL8 
PENNAYI.VANIA

• Ifeated Cabtan, private bath
• Mala heme accomodattom

Bar • Šoriai Dirrctor • Ex- 
cellent Mesta • iMte Brrak- 
faate • Fteillties for ChiMr- 
cn • Roller Skatinu, golf.

"^^Rate# K8 —

Write for color booklet 
E. SCHNEIDER

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Kennebunk Port, Maine 
Franciscan Fathers

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški*
(ARMAKAUSKASl

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė 
Br oklyn, N. Y.

i Tek APplegate 7-0349

• TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYM 
B A N C A

340 RIDGEVVOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

CIRTS LODGE
c. o Cirigliano. 8311 Colonial Road 

Brooklyn 9, N. Y, — SH 8-4834 
or Monroe 7745

$32 00 Week Rents Shore Home 
FULL SEAON ONLY $250 

"Little Summer Home", facing the 
s e a ; Attractive. Immaculately 
clean. Electric, ei t y water, gas. 
Fumishėd. Mile long private sea 
beach. Salt watcr p<x>l. Woods. 
Im medin t c Inspection suggested.
Follow Ncw Jersey Shore Route 
35, to "Pirate Ship” Realty Office, 
Cliffwoo<i Beach. N. J., or tako 
Cllffwo6d Beach bus from Grey- 
hounri Terminai. 242 West 34th 
St., New York. Phone MAtawan 1- 
2424. Writc Dcpl. C for free fold
er.

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

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

Darbas ttlielmmiig prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Instituto. New Yorke.

W1NTF.R GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

marus, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.



kelionės

Brooklyno Lietuvių Piliečių Klube

PARDUODAMA 3 mūriniai na-

Bostono Lietuvių Vyrą Choras

*

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas be baldų. Yra virtuvė, 
vonia ir t. t. Kreiptis: 339 Wil- 
son Ave„ Brooklyn 21, N. Y.

Bostono Lietuvių Vyrų Choro vicepirmininkui Justinui 
Zarankai, jo sesutei ir mamytei, mirus jų brangiam tėve
liui,

PRANUI ZARANKAI, 
reiškiame gilią užuojautą. "

rengia birželio 24 d., sekma-

praėjo pakĮStoje nuotaikoje. 
Nors ir lijo iš ryto, bet žmo-

gijų nupliktą patefoną laimė
je Mr. Cutrone. Piknikas davė 
pelno 508.06 dol. šokiams pui- 

' kiai grojo Joe Thomas orkest-

Prie pikniko pasisekimo 
daug prisidėjo savo darbu: A. 
Bačiška, F. Račauskas, P. 
Litvinas, J. Grušauskas, Dob
rovolskis, Židmavičins, Mas- 
lauskas, Poderis, J. Skarulis ir 
kiti. Svečius vaišino Ona Mon
teri ir Litvinienė. Klebonas ir 
parapijos kunigai dėkingi dar
bininkams už tokį nuoširdų 
pasišventimą parapijos reika
lams.

Konkursinis skaučių laužas
Įvyks šį šeštadienį, birželio 9 
d., dr. Devenio ūkyje, Water- 
town, Conn., (prie- Waterbu- 
rio). Pradžia 8 v. Viso Atlanto 
pakraščio skautės - skautai 
kviečiami lauže dalyvauti. Lau
žo pasirodymus vertins komisi
ja, sudaryta iš žinovų, kviestų 
iš įvairių vietovių. Kiekvienas 
vietovė turi 15 min. laiko savo 
pasirodymui. Laužą ves LSB 
vyr. laužvedys sktn. V. Bražė
nas.

Laužo pradžia—8 v. v. Prieš 
laužą, 7:30, bus Įžodis. Skau
tai ir skautės dalyvauja unifor
muoti. Lietui lyjant, laužas 
nukeliamas į birželio 23 d.

Stud. ateitininkų draugovė 
•birželio 10 vyksta į Kazickų 
’t^denciją. Nariai praneša V.

kainui, tel. ST 2-2420.

Tėvų žiniai
’ norintieji savo vaikus 
m.) leisti į skautų sto- 

, kuri vyks liepos 14—28 
privalo kuo greičiau už

„ ^įregistruoti ir gauti daugiau 
informacijų iš N. Y. vilkiukų 
draugovės draugininko vvr. si. 
Alg. Alksninio, 61—51 56 Av., 
Maspeth. 78, N. Y., tel. TW 
4-7553. Į šią stovyklą galės 
vykti ir berniukai, iki šiol ne 
priklausę draugovei. Vyresnio 
amžiaus skautų - skaučių sto-

J. Drakc-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

ca (toje pačioje vietoje kaip ir 
pernai). Pikniko metu laimė- 
jimais paleidžiamas 21 colio 
televizijos aparatas ir dar ki
tos trys dovanos. Laimėjimų

klubo narius, o pikniko metu 
prie įėjimo.

Visi kviečiami į pikniką. 
Privažiuoti Polish National 
Hali yra Įfiįbai lengva. Auto
mobiliais ysdiuoti Sutphin 
Blvd. iki 108 gatvės; važiuo
jant 8 Avė. ar Jamaicos trauki
niu, išlipti Sutphin Blvd. sto
tyje, ten persėsti į Sutphin 
Blvd. autobusą ir važiuoti iki 
108 Avė.

"Liet. Atsiminimų" radiįas. 
ir “Rūtos” radijo kultūros (Or
ganizacija šiemet ntašia du 
piknikus; vieną Didžiojo New 
Yorko, kitą — New Jersey lie
tuviams. Pirmasis radijo pikni
kas įvyks rugpiūčio 5 d. Na
tional Park Woodside, L. I., 
o antrasis — rugsėjo 9 Royal 
Gardens Parkway, N. J.

MIRĖ
Kazimieras Masaitis 

birželio 5 d. Į Ameriką
atvykęs 1901 metais, čia uo
liai reiškėsi lietuviškųjų para
pijų gyvenime, ilgai pirminin
kavo šv. Vardo draugijai Ap
reiškimo parapijoje, buvo ko
lektorius. Savu laiku priklausė 
ir Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčiai. Laidojamas šeš
tadienį, birželio 9, iš šv. Elz
bietos bažnyčios 10 vai. šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas Walker laidojimo įstai
goje, 80 St., Woodhavene, L.I.

Iš jo šeimos viena duktė yra 
vienuolė domininkone, vienas 
sūnus Antanas kunigas, kitas 
sūnus Kazimieras turi šeimą.

Prieš porą metų pastatę pir
mąjį savofilmą “The Little 
Fugitiye”, Morris Engei ir jo 
žmona davė dabar naują pana- 
šų fihpą “Lovers and Lolli- 
pops”. šiam filmui, atrodo, 
jau buvo skirta didesnėpini- 
gų suma, nei pirmajam. Vietoj 
ano berniuko šį kartą buvo 

.rasta maža mergaitė, kuri ir 
yra viso šio filmo centras.

Jaunoji filmų gamintojų 
karta bando išsivaduoti iš su
stingime senose idėjose ir pa
taikavimo publikai ir ieško 
naujų kelių, šiame filme au
tiniai nekelia jokių problemų, 
neduoda stiprios intrygos, o 
tik vaizduoja kasdieninį gyve
nimą — tokį koks jis yra, bet 
kokio mes dažnai nepastebi
me. Jie stengiasi .sukurti nuo
taiką, kuri leidžia žiūrovui pa
sidaryti panašiu į tą 7-metę 
mergaitę ir su ją pasekti dvie
jų įsimylėjusių žmonių kas-

■ Laimėjimų vakarą 
ruošia Angelų Karalienės Mal
dos Apašt. Draugija parapijos 
salėje birželio 10, sekmadienį, 
5 v. p. p. Bus gražios dovanos 
ir gardūs valgiai.

Steponas Budreckas, 
ilgai sirgęs, apie 2 mėnesius 
praleidęs ligoninėje, kur turė
jo dvi operacijas, jau sugrįžo 
į savo namus, 337 Union Avė., 

mirė kur baigia visai išsigydyti, 
buvo

■ATIOUAL PILCRIMACE

dieninį gyvenimą. Kiek atski
ram žiūrovui pasiseks pagauti, 
tą nuotaiką, priklausys ir nuo 
jo pačio. -

Išieškota meninė fotografi
ja, gražūs New Yorko vaizdai 
ir gera mažosios artistės vai
dyba, prieš kurią abu suaugu
sieji visiškai nublanksta, šį 
filmą padaro tikrai įdomiu.

A Kidfor Two Farthings 
Buvo kadaise laikai, kai gatvė
se galėjai matyti vaikščiojant 
būrius vienaragių, kurie buvę 
stebuklingi. Už tai ir žmonės 
tada buvo laimingesni, nei 
dabar... Tokią gražią pasaką 
pasakoja senukas siuvėjas ma
žam berniukui, kuris įtikėjęs 
išeina ieškoti dar gal užsiliku
sio vienaragio. Mažą ožkytę, 
vienu nulaužtu ragu, palaikęs 
už vienaragį, vaikas nusiperka 
ją ir parsiveda namo. Nuo to 
laiko visos šeimos gyvenimas 
“stebuklingai” pradeda gerėti.

Toks puikus turinys dar 
gražiau tampa išvystytas spal
votame britų filme “A Kid for 
Two Farthings”, kur pagrindi
nę mažo berniuko rolę vaidina 
Jonathan Ashmore. Jo vaidyba 
tikrai gera ir paliekanti žiū
rovo atminty ilgą laiką. Kiti 
artistai, tai geresni, tai bloges
ni, bet jie visi sukuria charak
terius, kurie derinasi prie 
vaizduojamo Londono netur
tingųjų kvartalo gyvenimo. 
Režisorius Carol Reed prie 
kasdieniškojo gyvenimo suge
ba pridėti šiltos ir jaukios 
nuotaikos, nuspalvinti jį pasa
kos antspalviais ir nemaža 
doze puikaus humoro, jb.

ŽINIOS-

Birželio trėmimams paminėti
Mass. gubernatorius Christian 
A. Herter paskelbė birželio 15 
Pabaltijo laisvės diena. Ta 
proga per radiją duodama 
speciali programa. Birželio 3 
jau buvo estų tautinė muzika; 
birželio 10 d.5:30 — 6 v. v. 
per WGBH—FM—latvių tauti
nė muzika; birželio 15 d. 7— 
7:30 v. v. per WCRB-AM ir 
FM (1330 KC-102.5 MC) —bal
tų liaudies dainų koncertas; 
birželio 17 d. 5:30—6 v. v. per 
WGBH-FM—baltų tautinė mu
zika; birželio 24 d., 5:30—6 v. 
v. per WGBH-FM —lietuvių 
tautinė muzika ir liepos 21 d. 
per WCRB-AM ir FM — baltų 
simfoninė muzika.

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.

TO LOURDKS MASPETH, L. I.

Prano Gražio pagerbimas
Gegužės 26 d. Maspetho Pi

liečių Klubo salėje įvyko gra
žus pokylis, kuriame paminė
ta Prano Gražio 75 metų su
kaktis. Pokylį suruošė jo drau
gai: Pranas Venis, Antanas 
Kaunas,~ žmona ir kiti. Bu
vo daug gražių sveikinimų ir 
linkėjimų. Dėkodamas už svei
kinimus ir už pagerbimą, Pra
nas Gražis nustebo, kad turi 
tiek daug draugų. Pokylyje bu
vo pilna gerų valgių ir gėri
mų, taip pat ir salė buvo pil
na žmonių. Vėliau pasišokta.

K. Paulius

Dainuos choras ir sol. 
St. Liepas

Birželio 10 d. šv. Petro pa
rapijos parapiečiai pagerbs sa
vo kleboną kun. Pr. Virmaus- 
kį jo 40 m. kunigystės sukak
ties proga. Tą dieną iškilmin
gą sumą, asistuojant kun. J. 
Žūromskiui ir kun. A. Kontau- 
tui, giedos pats Jubileatas, o 
pamokslą pasakys kun. kleb. 
J. Vaitekūnas. Sumos metu 
giedos parapijos choras ir sol. 
Barauskas.

6 vai. p. p. Blinstrub’s Vil- 
lage patalpoje Įvyks visų para- 
piečių susitikimo banketas. 
Banketo metu kalbės prel. Pr. 
Strakauskas, Dr. P. Jakimavi
čius, adv. A. Jenkauskas ir 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, o

REIKALINGA moteris tvar
kyti butą 2—3 kartus į savai
tę. Geras atlyginimas ir mais
tas.

Kreiptis: A. Raudzus, 328 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. (2-as aukštas)L

^MDIJA į LAISVĘ!

PARDUODAMA:
Woodhavene 3 butų namas už 
$22.500. Richmond Hill 2 butų 
už $15.500. Highland Park 2 
butų už $15.000. Visi atskiri, 
gražiose vietose, su . garažais, 
dideli sklypai. _
Be to, Coney Island ir Brigh- 
ton Beach 2 butų namai už 
$4.000, už $6.000 ir bangesni. 
Kreiptis: Juozas Grabaus 227
Bedford Avė. Brooklyn 11, N. mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
Y. STagg 2-7524. woode - 6 šeimų kampinis, Cy-

press Hill -3šeimų po 6 kamba
rius, Cypres 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 Te? 
VI 8-2239Jau Išmetu

iteiuvtšKKžoDteiRivtok

Kaip žinia, gana ilgai Brook
lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klube buvo įsigalėję rau
donieji. Tam yra padarytas 
galas. Klubas sugrąžintas Ame
rikos lietuviškai visuomenei. 
Jo ateitis ir jo išugdymas ligi 
lietuvių kultūros namų pri
klausys nuo lietuvių visuome
nės.

Klubo visuotinas narių susi
rinkimas birželio 1 galutinai 
sulaužė “geležinę uždangą”, 
plačiai atvėrė galimybes vi
siems lietuviams būti klubo 
nariais.

Klubo pirmininkas S. J. Gu
das padarė platų pranešimą iš 
klubo veiklos; Klubo baro per
sonalas yra iš pagrindų pakei
stas. Baro šeimininku dabar 
yra P. Osipauskas, buvęs ilga
metis Atletų Klubo vedėjas; 
baro aptarnautojai — du jau
ni čia gimę Amerikos lietuviai.

Dabar klube yra visiškai ki
tos nuotaikos. Numatomas pa
grindinis patalpų atnaujini
mas. Kviečiami talkon mūsų 
dailės darbuotojai.

Į klubą Įstojo šie nauji na
riai: A. šetikas, J. Valakas, C. 
Maseika, A. Želvys, A. Kun
drotas, P. Bručas, J. Migill, L. 
Žitkus - Žitkevičius, 'S. Belec
kas; priimti kandidatais: K. 
Biliūnas, V. Abraitis, S. Mac
kevičius, L. Rimkus.

Klubo nariai su malonumu 
priėmė Patersono klubo kvie
timą dalyvauti jų ruošiamoje 
gegužinėje birželio 10. Ta pro
ga kilo mintis išvysti tarpusa- 
vį bendradarbiavūną visų. 
Amerikoje veikiančių klubų 
kultūriniu bei ekonominiu po
žiūriu.

Susirinkimas baigtas pakilu
sia nuotaika ir pasiryžimu 
dirbti. Minijos Alkis.

parapijos choras ir sol. St. mokslo Įstaigų ir i ” 
Liepas išpildys meninę prog- glaudesnį ryšį su tų kraštų 
ramą. šiuo gražiu parapiečių studentais. Po šios 
banketu bus pagerbtas parapi- ekskursantai grįš rugpiūčio 14. 
jos klebonas kun. Pr. Virmau
skis jo 40 m. kunigystės su
kakties proga ir parapiečiai 
įteiks jam dovaną — naują 
Mišių knygą. Banketu surinkti 
pinigai eis šv. Petro parapijai 
palaikyti.

Prisimins ištremtuosius
Birželio 16 d. 7 vai. vak. 

South Boston High School sa
lėje, Thomas Park, Lietuvių 
Bendruomenės Bostono sky
rius rengia masinį lietuvių su
sirinkimą, kuriuo prisimins ir 
išreikš protestą dėl bolševikų 
birželio 14—15 d.d. įvykdytų 
lietuvių trėmimų į Sibirą.

Baigimo proga
Šv. Petro parapinės mokyk

los 1, 2 ir 3 sk. mokiniai, mok
slo metų užbaigimo proga, bir
želio 12 d. 1:—3 vai. p. p. pa
rapijos sodelyje prie E. 7-tos 
gatvės turės žaidimų, ledų ir 
užkandžių popietę.

Susikaupimo valanda
Šv. Petro parapinės mokyk

los 8 skyriaus mokiniai, už
baigdami šią mokyklą ir prisi
mindami tragiškas Lietuvos 
dienas, birželio 15 parapijos 
bažnyčioje turės susikaupimo 
valandą.

Išvyksta Europon
Kun. A. Jurgelaitis, domi

ninkonas, birželio 6 buvo at
vykęs Bostonan atsisveikinti 
savo mamytės, sesers, svainio tėję prie Bazzards Bay, Cape 
ir parapijo kunigų, kadangi Cod. Iškyloje dalyvavo apie 
Amerikos Katalikiškų Kolegijų 
Federacija jį paskyrė kapelio-

- nu grupei studentų, kurie bir
želio 8 išvyksta ekskursijai į 
Europą. Ekskursantai laivu iš 
Montreal, Canada, išvyks į 
Europą ir aplankys: Angliją, 
Airiją, Olandiją. Vokietiją, Au
striją, Šveicariją, Italiją, Pran
cūziją, Ispaniją ir Portugaliją. 
Šiose valstybėse jie stengsis 
aplankyti galimai daugiau

užmegsti

Bostono tautinių šokių grupė 
dalyvaus liaudies šokių , iš įvai
rių šalių pasirodyme (Boston 
Arts Festival, Public Garden) 
birželio 14 d. 9 v. v. Birželio 
15 astuonias tautas reprezen
tuos per televiziją ta pati lie
tuvių grupė.

Perleis pirmenybę
Birželio 12 d. 1 v. p., p. pa

rapijos salėje po bažnyčia į- 
vyks parapinės mokyklos 7 ir 
8 sk. mokinių bendri užkan
džiai ir pirmenybės perleidi
mo programa. Aštunto sky
riaus mokiniai, kadangi jie mo
kyklą užbaigia, savo pirmavi
mą perleis sekančių metų aš
tuntam skyriui, šio atsisveiki
nimo proga septintokai juos 
pavaišins ir. palinkės sėkmės 
naujose mokyklose.

Rengia išvyką
Šv. Petro parapijos Marijos 

Vaikelių draugija birželio 13 
rengia išvyką prie Canobie-----
Lake, N. H. Evykoje dalyvaus 
visi parapinės mokyklos aukš
tesniųjų skyrių mokiniai. Kar
tu vyks ir mokytojos seselės. 
Vyks specialiais autobusais. 
Kelionė kainuo 75 c.

Padėkojo chorui
Kleb. kun. Pr. Virmauskis 

gegužės 20 surengė parapijos 
chorui išvyką ir vaišes majo- 
rės Mašidlauskaitės vasarvie-

40 choristų, keturi parapijos 
kunigai ir keletas svečių, šia
me gražiame gamtos kampely
je choristai galėjo pasikaitinti 
pavasario saule, pasportuoti, 
padainuoti, pašokti ir pasivai
šinti. Choristai už ši jų darbo 
Įvertinimą pareiškė klebonui 
nuoširdžią padėką ir pažadėjo 
su tokiu pat uolumu ir toliau 
giedoti Dievo garbei šv. Petro 
parapijos bažnyčioje.
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GEGUŽINE
įvyksta

birželio 17 d. 1 vaL p. p. Brocktone, Romuvos parke.
Bus įvairi ir įdomi programa, gros puikus orkestras, veiks bufetas su šiltais ir šaltais 
valgiais ir gėrimais.
Maloniai prašome visus lietuvius šiame piknike—gegužinėje dalyvauti. Pelnas skiria
mas Bostono Lietuvių Vyrų Chorui vykti į dainų šventę, kuri įvyks liepos 1 d. Chicagoj

CHORO VALDYBA

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEIMUI — Lithtmntan Radio Honr, 5* Cot- 
ta*e St, Norvood, Mass. Skyriai: Lithuanian Fumiture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 \Vebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1H9; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1944; Klrkbnd 7-8533.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

W3MS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė.

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