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Alžyras tebesipriešina Paryžiui
Pflinilinas nori keisti konstituciją, bet ąrtas keitimas nennvers 

jo paties vyriausybes de Gaulle naudai?

Prancūzijoje krizė tebesitę
sia, bet persvara labiau eina 
Pflimlino naudai prieš gen. de 
Gaude.

DURYS ATRODO DAR ATV IROS
TIK LAVVRENCE SIŪLO RADIKALEI PRIEMONĘ, 

KURI PRANCŪZIJAI GRAŽINTŲ RAMYBĘ

Nuotaikos Paryžiuje ir Alži
re keistos, lyg būtų dar ko lau
kiama.... De Gaulle pareiškimą 
puolė Paryžiuje tik komunistų 
spauda. Komunistai buvo siūlė
si Įeiti ir i vyriausybę, prieš de 
Gaulle sudaryti “liaudies fron
tą”. Kiti atsiliepė santūriai, kel- - 
darni abejojimus. Buvo pastebė
ta, kad ir de Gaulle pareiškimai 
buvo politiškai išmintingi, nes 
laikėsi principo: geriau pasaky
ti mažiau nei daugiau. Jis pa-

• lankiais žodžiais atsiliepęs ir 
apie socialistų lyderi Mollet. o 
1946 jis labiausiai dėl socialis
tų ir buvo pasitraukęs.

Min. pirm. Pflimlin pripažino, 
kad de Gaulle kritikoje esa-

linu, Pflimlino pasitiki gen. 
Salan, gen. Salan pasitiki gen. 
de Gaulle; tik de Gaude nepa
sitiki parlamentu, bet reikalau
ja, kad parlamentas pasitikėtų 
juo."

DIKTATORIUM BŪTI____
GAULLE NENORI

De Gaulle pirmadieni spau
dai pareiškė: jėga valdžios jis 
neims ir jokiu diktatorium bū
ti nesirengia; jei jis bus tautai 
reikalingas, jis tada pateiks 
prezidentui planą, kaip turėtų 
būti pakeista tvarki stiprinant 
vyriausybės galią;

jis preiškė, kad dėl dabarti
nio Prancūzijos nusilpimo kal
tas partijų režimas ir ateiti ga- 
lį dar blogiau;

jis atsiliepė, kad Alžiro įvy
kiuose pasireiškė jų iniciato
rių patriotizmas.

Po kalbos de Gaulle išvyko 
atgal Į savo kaimą. Antradieni 
parlamente

GEN. SALAN ROLĖ
Min. pirm. Pflimlin pareiškė, 

kad Alžire jis nekeičia kariuo
menės vado gen. Salan. Dar esą 
per anksti apie jo rolę kalbėti. : 
Tuo tarpu gen. Salan gegužės 
20 kalboje į minią minėjo gen. 
Gaulle patriotizmą ir nuopel
nus. Alžiras savo pozicijoje pa
siliko tvirtas.

Paryžiuje Įvesta cenzūra ži
niom iš Alžiro.

lino naudai toliau laikas ima 
veikti labiau de Gaulle naudai.

• Vokietijoje de Gaulle ne
turi palankumo. Pats kanc. Ade- 
naueris tyli. Amerikoje oficia- _ 
liuose sluoksniuose jam nuotai
kos nepalankios — baidomasi, 
kad jo valdžioje Prancūzija iš
kris iš Nato. Maskva skelbia, 
kad Prancūzijai gresia fašizmas 
labiau nei bet kada.

R^ZA PALEHVI. Persijos šachas, vizituoja gen. Cliiang-S.aisėl a 
<d.> Formozos saloje.

Vokietijos socialis
tai suka jau i rytus
Vokietijos socialistai suka į 

rytus. Socialdemokratų konfe
rencija Stuttgarte gegužės 20 
pasisakė už Vokietijos artimes
nius ryšius su rytų Vokietija, 
už diplomatinių santykių užmez
gimą su kom. Kinija, už dides
nį susiartinimą su satelitiniaismam režimui buvo tiesos. Pats 

kabinetas svarsto vyriausybės krasta,s- “ krto’ 
galių susitiprinimą. o kaip tik de 
Gaulle to buvo reikalavęs. Pf
limlin vengė griežtų žodžių Al
žiro sukilėliam. O ir sukilėliai 
pabrėžė, kad jie neprieš respub
liką. bet tik už de Gaulle vado
vybėje.

Amerikos spaudoje plačiai 
buvo atvaizduota, kad de Gaulle 
nesiekia diktatūros: pripažinta 
taip pat, kad Prancūzijos sis
tema reikalinga pataisų stipri
nant vyriausybės galias. Pažy
mima. kad ir dabar nuo de 
nimas. Pareiškiamas nepasiten
kinimas, kodėl jis savo įtakos • 
nepavartoja sukilėliam nura
minti (NYT).

Visos tos smulkmenos siūlo 
išvadą, kad pusės, vyriausybės ir 
sukilėlių, yra atsargios ir palie
ka atviras duris galimam kom
promisui, jėgos nevartojant 
ir ieškant išsigelbėjimo.

Naujau ir drąsiau prašneko 
D. Lawrence (NYHTj. sakyda
mas. kad Prancūzijos nelaimių 
pagrinde yra komunistai, ku
rie sabotuoja visas prancūzų 
pastangas atvesti gyvenimą į 
tvarką. Reikia, sako Lawrence, 
atšaukti pilietines teises komu
nistų partijai; tada gyvenimas 
pasisuks nauja kryptimi.

O tuo tarpu eiliniai prancū
zai pavargę ir rūpinasi neleng- 
vėjančiu ūkiniu gyvenimu. Sei
mininkės Paryžiuje .susirūpinu
sios bulvių dingimu iš rinkos. 
O. ten, kur jų dar yra, stovi 
uodegos kaip .Sovietuose. Jos 
su mažo dėl to, kad vyriausybė 
nustatė kainą už svarą po 10 
cn., o ūkininkai nori gauti po 
22 cn.. taip pat iš šiaurės Afri
kos ryšium su įvykiais užtrūko 
Inilvių pristatymas. Bulvės, atos
togos labiau kvaršina masę kaip 
politika.

Paris Presse susipainiojusią 
Prancūzijos-AIžiro — parlamen
to — de Gaullio — Pflimlino 
padėtį taip išreiškia: f

"Parlamentas pasitiki Pflim-

kė prieš Vokietijos kariuome
nės atomini apginklavimą, už 
santykių pakeitimą su Nato, už 
svetimos kariuomenės atitrau
kimą iš vakarų ir rytų Vokieti
jos.

Ūkinėje srityje atsisakė nuo 
ūkinio valstybinimo. Valstybin- 
ti reikalavo jau tik stambiąją 
anglies ir plieno bei geležies 
pramonę. O kitom pramonės 
Įmonėm vietoj valstybinimo rei
kalavo tik bendrovių.

TITAS IR CHRUŠČIOVAS
Jugoslavijos prezidentas Ti

tas pareiškė, kad Jugoslavija ne- 
sidės į joki Sovietų vadovauja
mą bloką ir kad Maskvos puoli
mai prieš Jugoslaviją tik pa
kenks Maskvos režimui. Tai bu
vo atsakymas i Chruščiovo laiš
ką. kuriame reikalavo dėtis i 
Maskvos bloką.

AMERIKOS PREKYBA SU KO
MUNISTAIS

Amerikos eksportas į Sovie
tų Sąjungą ir satelitus 1957 bu
vo didesnis nei bet kuriais ki
tais per paskutinius dešimti me
tų. 1957 siekė 86 milijonus dol. 
1956 tik 11 mil. Šiemet pirmais 
mėnesiais vėl sumažėjęs.

Vokiečiai prieš
Vokietijoje viešajai nuomonei 
tirti institutas rado, kad tik ket
virta dalis tėvų pasisako už pen
kių dienų savaitėje mokymą^ 
kaip yra Amerikoje. Pusė tėvų 
pasisakė prieš. Labiausiai mo
tinos.

PFLIMLINAo GAVO NAUJUS 
ĮGALIOJIMUS

tvarkai Alžire atstatyti ir a- 
rabų pasipriešinimui palaužti. 
Įgaliojimai jam buvo suteikti 
475 balsais prieš 100. Vadinas, 
jį parėmė dar nauji 14 balsų. 
Tokios balsų daugumos nė vie
nas min. pirmininkas nebuvo 
gavęs po karo. Balsavo ir ko
munistai, nors Pflimlinas bu
vo pareiškęs, kad jis mielai at
sisakyti! nuo komunistų para
mos. Balsuodamas už Pflimli- 
ną, parlamentas balsavo “už 
save” nes žinojo, kad kitaip ga
li būti pakviestas de Gaulle, ku
ris reikalaus parlamento galios 
numažinimo.

Dar mėgina derėtis
Min. pirm. Pflimlin, gavęs 

naujus įgaliojimus, rengia kon
stitucijos pakeitimą vyriausy
bės galiai sustiprinti. Pasiuntė 
gen. štabo viršininką gen. Hen
ri Lorillot, kad veiktų gen. Sa
lan aiškiai laikytis Paryžiaus vy
riausybės.

Gen. Salan tuo tarpu mįslė. 
Palaiko ryšius su abiem pusėm. 
Priimdamas Alžire demonstraci
jos sveikinimus kariuomenei ir dieni, 
klausydamas šauksmų grąžinti 
Paryžių. Tik liko neaišku, ar tie 
kojo ir kalbėjo: "Mes visi žy- 
giuosim į Champ Elysėes". t.y. 
Paryžių. Tik liko neaišku, ar tie 
žodžiai reiškia žygį de Gaulle 
paremti ar Pflimlinui.

A Pinay, buvęs min. pirm, 
stipriai veikia prezidentą ir min. 
pirmininką, kad surastų kom
promisą su de Gaulle. De Gaulle 
stipriai remia buv. min. pirm. 
Bidault.

Diplomatai * linkę manyti, 
kad po pirmų pasisekimų Pflim-

• Kard. Strich, kurio yra su- 
paraližiuota dešinioji pusė, šiek 
tiek pagerėjo.

• Amerika leido išvežti i In
doneziją vyriausybės kariuome
nei lengvųjų ginklų. O Amerika 
buvo pasiskelbus, kad ji bus 
neutrali Indonezijos kare

• Sovietų min. Gromyko pa
siūlė Italijai nepuolimo sutar
ti. Tokiu pasiūlymu nori paveik
ti Italijos komunistų naudai rin
kimus. kurie vyksta ši sekma-

Žinios apie Laiką
Sovietai paskelbė naujai, kad 

antrame sputnike šunelis Lai
ka išbuvęs gyvas savaitę. Jis 
gavęs galą nuo saulės spindu
lių. kurie įkaitinę sputniką.

Anglija statys lėktuvą — lai
vą. kuris bus lėkštės pavidalo 
ir skris viršum vandens pavir
šiaus per kelias pėdas. Tačiau 
jo greitis bus kaip lėktuvo. Tilps 
jame 1000 keleivių.

Ma'-kva atšaukė savo boksi
ninkų kelione i Jugoslaviją.

Kanada ir

Egipte Norman, kuris 
nu‘o stogo. Ti edoku- 
apie Kanados atstovą 

jo ryšius su ko- 
saugumas 
ir grasino 
toliau su 
reikalas—

Kanados ir Amerikos santy
kiai tempiasi. Kanados naujo 
parlamento posėdy pasireiškė 
aštri kritika Amerikos politikai. 
Priekaištavo dėl seno dalyko— 
kad Amerika pernai paskelbė 
dalį dokumentų apie Kanados 
atstovą 
nušoko 
mentai 
rodė
munistais. Kanados 
prieš tai protestavo 
nebendradarbiausiąs 
Amerikos FBI. Kjfras 
ūkinis, Amerikos muitai Kana
dos gaminiam. Kada Kongresas 
atmetė Eisenhovverio projektą 
pratęsti prekybinius mainus ly
gybės principu ir Kanadai žada 
taikyti muitus, tai buvęs užsien. 
reikalų min. Pearson aiškino, 
jog Kanada bus priversta per
žiūrėti susitarimą su Amerika 
dėl šiaurės Amerikos apsaugos. PLIENINIAI PAUKŠČIAI; Anglijos spraustniniai lėktuvai vii šum 

vakaru Europos

DVI MOTERYS TOKIAIS DRABI’ZIAIS
Yra didesnių bėdų už vyriausy- sėjas, ir klausia: Ar vestuvės 

bės nuvirtimą. Tokia bėda iš- ivjko?” Ponia patvirtino, kad 
kilo, kai vestuvėse susitiko dvi taip. Teisėjas padarė išiadą, 
moterys, apsitaisiusios lygiais kad vienodos suknios nesukliudė 
tokiais pat drabužiais. Teisėjas svarbiausio dalyko — vedybų, 
turėjo Išklausyti ponios Clay- 

• man skundo, kad ji pirkusi suk
nią už 293 dol. ir kad pardavė
jas jai tvirtinęs, jog kitos tokios 
suknios nesą pasauly. Kokioje 
pajuokoje ji atsidūrus, kai ves
tuvių iškilmėse prieš ją atsis
tojusi ponia Freeman su tokia 
pat suknia. Kai pardavėjui grą
žino suknią ir priekaištus, jis

• Maskvoje posėdžiauja sate- atsisakęs jq priimti....Tokis skan- 
litų atstovai. Nori suderinti ūki- datas vertas, kad Saugumo Ta
ni veikimą. ryba jį svarstytų. Bet svarstė tei- so sesijos galimas pratęsimas tai nesako "ne'

Stassenas prakišo
Harold Stassenas. buvęs pre

zidento patarėjas nusiginklavi
mo reikalam, norėjo būti Penn- 
sylvania gubernatorium. Gegu
žės 20 respublikonai savo kandi
datu betgi išrinko ne Stasscną. 
o McGonigle.

Bet kadangi buvo dvi tokios suk 
nios. tai ponia Clayman turi mo
kėti tik puse jos kainos 150 
dol

TURKIJA SUSIRŪPINUSI
Turkija ragina Ameriką .siųs

ti kariuomenę j Lebanona. jei 
Naseris norėk tai padary ti. Patys 
turkai tai esą pasiryžę padaryti, 
bet nori tvirtos garantijos iš 
Amerikos, kad ji stos už Turki
ją. jei Sovietai ją pultų

' Sovietų užsieniu reikalu nū-
nisteris gegužės 16 per nuli ja

• Nixonas vvksias i Europa, skelbė, kad Sovietai sutinka de- 
Taip pat gal i Sovietus Išvykti rėli? ,l<-1 ' ^Maus sprendimo' 
, , nusiginklavimo klausimu, bot
žada nigptueio lar. jei nesuki™- ,cgllI. Vakaraj
dys viršūnių konferencija, kuri Tokis pareiškimas, spėjama, sic-■ 
galinti būti rugsėjy, ar Kongre- kia sudaryti įspūdį, kad Sovie

VEIKSMAI BUVO SUSIRINKĘ
Altas įteikė memorandumą Diillcs

Tarptautinei politinei padėčiai
Įsitempus, akivaizdoje galimos 
viršūnių konferencijos, kur vie
nokiu ar kitokiu būdu gali bū
ti paliesti Sovietų Sąjungos pa
vergti kraštai, o taip pat Lietu
vos reikalai, lietuviški veiks
niau šių metų gegužės 18 suva
žiavo į tVashington'a. D.C.. kur 
Continental llotel patalpose tu
rėjo pasitarimą dėl koordinuo
tos veiklos ir dantinių žygių 
Lietuvos bylai ginti.

Pasitarime dalyvavo: J. Ra
jeckas. Lietuvos atstovas \Va- 
shingtone; L. šimutis, dr .P. Gri
gaitis, M. Vaidyla ir M. Kižytė, 
atstovaudami Altą; dr. A. Trima
kas. J. Stiklorius ir H. Blazas. 
atstovaudami Vliką. Dr. A. Tri
makas kartu atstovavo ir Uetu-

vos Laisvės Komitetą, kurio 
pirmininkas V. Sidzikauskas te
bėra Europoje.
—J-.- Rajeckas. Lietuvos atsto-, 
vas Washintone painformavo 
apie savo atsilankymus Valsty: 
bės departamente ir Įleiktą me
morandumą (ž. p. 3> primenanti 
Sovietų Sąjungos agresija ir gi
nantį Lietuvos suverenumo tei
ses su galinčia įvykti viršūnių 
konferencija, kur Sovietai yra' 
pasikėsinę siekti jų užgrobtų 
kraštų status quo pripažinimo.

L. šimutis ir dr. P. Grigaitis 
painformavo apie Alto memo
randumo Valstybės departamen
tui; memorandumas plačiai nu
šviečia Sovietų Sąjungos kėslus, 
gina Lietuvos teises ir išlaisvi
nimo reikalą ir prašo nedaryti, 
su Sovietais jokio susitarimo, ku-

> I | ris tiesiogiai ar netiesiogiai ap-
LtD3HOriC kOVOS sunkintu Lietuvos laisvinimoby-

■ ... - lą Alto atstovai taip pat pain-
I)3.1ffl3Sl- OCt formavo apie jų daromus žygius
•| C i - ' atstatvti Lietuvos traktavimo

taikos dar nėra statusą Amerikos Balse
Dr. A. Trimakas painforma-Lebanone kovos baigiasi lai-. . , . vo apie Miko zvgius Europoje

min vyriausy anuomenei, vejj-tį koordinuotai su latviais 
bet opoitaia palaiko politine jr ^,,ls vakarie<.,u ta toutfaes 
kova, reikalaudama naujos vy- ..... . . j. ‘ . institucijas ir vvrausvbes neda-nausybes. Ginkluoti st-sdun- c , -j. ’ ....... ... rvti Sovietams nuolaidu paverg-mai eina tik kai kuriose pietine- .’ . . .. ._ : . . -. . , , ’ tu tautu saskaiton. bet ju lais-so Lebanono dalyse, susprogdi
nama riena kita bomba pačioje 
sostinėje. Vyriausybė jau vykdo 
valymo akciją. Per 1000 Seri
jos piliečių buvo susodinti į 
sunkvežimius ir išvežti prie sie
nos: kitiem 3000 iš Syrijos bei 
Egipto buvo įsakyta patiem iš
vykti. Jie buvo kaltinami tai
kine sukilėliam.

vinimo bylą laikyti gyvą, ginant 
laisvojo pasaulio moralinius 
principus, tarptautinę teisę ir 
reikalaujant atstatyti tarptauti
nius susitarimus, kurie laidavo 
dabar Sovietų pavergtom tau
tom laisvę ir nperiklausomybę į .

Paaiškėjo, kad Vliko radijo 
transliacijų valandėlių laikas iš 
Europos radijo stočių i paverg
tą kraštą galėtų būti padidintas, 
jei būtų surastos papildomos lė
šos Vliko informaciniam darbui 
plėsti.

Veiksnių pasitarime išryškė- 
rio pirmininko ateitų karino- J°- valstybės departamen- 
menės vadas gen. Fuad Cha- pakartotinai yra patikrinęs, 
bab. Dabartinis min. pirm. Sau- 
ri es-Sohl sutiko pasitraukti, jei
gu to reikalauja valstybes ge
rovė. Tačiau prizidęntas Cha- 
moun nerodo ženklu, kad jis su
tinka Chabub atleisti: taip pat 
nieko nekalba, ar jis norės bū
ti kandidatas naujuose prezi
dento rinkimuose, kam taip 
priešinasi ipozicija.

Opozicijos reikalavimai
Po 13 dienų riaušių gegužės 

20 partijos ėmėsi ieškoti kom
promiso. Opozicija reikalavo, 
kad vietoj dabartinio ministe-

Ar skųsij į Saugumo Tarybą?
I.ebanono vyriausybė tarėsi 

su Amerikos ir Anglijos atsto
vais dėl skundo Saugumo Tary
bai Ijcbanonas kaltina .Jungi 
Arabų Valstybę, kad ji sukurs
tė sukilimą, kuriame žuvo per 
šimtą žmonių ir keli šimtai su
žeistų. Esą Amerika patamsi 
nieko nedaryti, iki lA'banonas 
surinks neginčijamus įrodymus. 
Tą jos nuomonę kiti ima aiš
kinti kaip Amerikos norą išly
ginti santykius ir su Nasseriu

• Lebanono prezidentas pa
reiškė opozicijai, kad jis neat 
sistatydins O dėl nauju rinki 
mii ir tam reikalui konstitucijos 
pakeitimo jis to pakeitimo 
neskatinąs

jog JAV nusistatymas dėl Lie
tuvos teisių ir padėties nėra pa
sikeitęs. Tačiau susirinkusieji 
priėjo išvadą, kad dabar, kada 
tarptautinėje politikoje vyksta 
dideli pakitėjimai, lietuviški 
veiksniai turi ypač budriai sekti 
ir. išnaudodami kiekvieną pro
gą. tuoj veikti ginant lietuves 
teises ir siekiant jos išlaisvini
mo iš svetimos okupacijos ir 
jos nepriklausomybės atstatymo 
Tačiau veiksnių veikla bus žy
miai reikšmingesnė, jei beturiu 
visuomenė visuose išeivijos kraš 
tuose, ypač JAV. kurios vado
vauja laisvojo pasaulio politikai, 
bus aktyvi ir savo viešom de
monstracijom ir rezoliucijom pa 
rems veiksniu žygius ir memo
randumus
Amerikos lietuvių visuomenei 

tokią progą sudarys Alto kon 
gresas. kuris įvyksta šių metu 
birželio 27 ir 28 Bostone. Svar
bu. kad į kongresą atvyktų vi 
si. kas tik gali, ir ten vieningai 
pademonstruotų savo valią ir 
reikalavima JAV vyriausybei 
Lietuvos laisvinimo sąskaitoti 
nedaryti su Sovietu Sąjungą jo 
kių kompromisų
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Galvažudžiai ar didvyriai?
SACCO IR VANZETTI ISTORIJA ATGIJO PO 30 METŲ SU VIRŠUM. AMERIKOS TELEVI
ZIJA JUOS PARODĖ KANKINIUS UŽ PAŽANGUMĄ, O AMERIKOS TĖfŠfaĄ — flĖTEI- 

, SINGĄ IR REAKCIONIERIŠKĄ. TAIP VAIZDAVO PRIEŠ 30 METŲ IR KOMUNISTŲ PRO- 
PAGANOA. GYVIEJI LIUDININKAI SUKILO f RIES TOKĮ MELĄ TELEVIZIJOJE.

Didelio triukšmo kilo Bosto
no. Brocktono ir aplinkinių 
miesteių spaudoje dėl televizi
jos vaidinimo, kurį leido Coium- 
bia programa gegužės 4 penk
tuoju kanalu. Vaidinime buvo 
rodoma pagarsėjusi visame pa
saulyje Sacco ir Vanzetti byla, 
trukusi septynerius metus ir nu
vedusi tuos du Amerikos italus, 
batų fabriko darbininką ir žuvų 

^pirklį. įelektros kėdę 1927.
Televizija vaizdavo Sacco ir 

Vanzetti k~.ip du dorus, garbin
gus. bet vargšus ir nemokytus 
italus, kurie buvo “radikalių” 
pažiūrų. Jie buvę pasodinti į e- 
lektros kėdę kaip tik dėl to sa
vo pažiūrų radikalumo. Jie buvę 
aukos teisėjo, kuris buvo arch
aiškai konservatyvus ir baisiai 
radiklumo nekentė. Kova tarp 
radikalumo 
baigėse tų 
mirtimi...

Televizija
anuo bylos metu buvo labiausiai 
kompnistai aiškinę — kad teisia
mieji buvę nužydyti tik dėl to. 
kad jie radikalių politinių pa
žiūrų. artimi kom. Tada buvo 
sukeltas ant kojų ne tik visas 
pasulis. bet ir eilė knygų apie 
nuteistuosius parašyta. Knygos 
taip supainiojo visų mintis, kad 
net po trijų dešimtų metų “The 
Columbia Encyclopedia” Sacco 
ir Vanzetti istoriją aprašė su di
deliu santūrumu ir nutylėjimais. 
Būtent:

, “1920 balandžio 15 batų kom
panijos South Braintree. Mass.. 
algų mokėtojas ir jo sargybinis 
buvo nušauti dviejų vyrų, kurie 
pabėgo su pinigais, paimtais iš 
kompanijos (per 15.000 dol.t. 
automobiliu, kuriame buvo dar 
kiti trys. Iš liudininkų parodymų

ir konservatyvumo 
dviejų pažangiųjų

parodė taip, kaip

mas buvo nepagristas ir įtakoje 
to, kad teisiamieji buvo radika
lai. o antiradikalinis nusistaty
mas tada buvo pakilęs. Paskiau 
daugelis parodymų prieš juos 
buvo diskredituota. Reikalavi
mas atnaujinti bylą buvo atmes
tas: visuomenės sujudimas dėl 
to buvo didelis. 1927. kada vy
riausius teismas Massaehusetts 
parėmė, kad bylos atnaujinimas 
būtų atmestas, buvo sukelta pro
testo mitingų banga, ir apeliaci
ja nukreipta i gubernatorių Al- 
van T. Fuller. Jis atidėjo spren
dimo vykdymą ir paskyrė trijų 
komisiją — Harvardo universi
teto prezidentą A. La\vrence Lo- 
uell_ Massaehusetts technologi
jos instituto prezidentą Samuel 
W Stratton ir teisėją Robert 
Grant — kad jam patartų. Rug
pjūčio 3 gubernatorius paskel
bė. kad teisminė procedūra šio
je byloje atlikta tvarkingai. Sac- 
co ir Vanzetti bausmė buvo įvyk
dyta 1927 rugpiūčio 22. Jie bu
vo ir tebėra daugelio laikomi 
kankiniais. Byla rado atgarsio 
Maxwell Anderson draminiame 
veikale Gods of Lightning ir jo

AVinterset. Taip pat Upton Sin
clair romane Boston. Ėdna St. 
Vincent Millay sonetuose”.

Buvo taip pat keletas knygų 
apie jų bylos eigą, labiausiai pa; 
garsėjusi tuo reikalu buvo Har
vardo profesoriaus Felix Frank
furter. paskui vyriausio teismo 
teisėjo, parašyta 1927. (b.d.J.

Spauda

DARBININKAS

RAŠO ALMUSŽINIOS IŠ LIETUVOS

JAV VICEPREZIDENTAS Richard M. Nixonas, atvykęs j New 
Yorką. La Guardia aerodrome buvo entuziastiškai minios sutiktas

GENEROLAI SUKILO PRIEŠ POLITIKUS
Prancūzijos generolai sukilo * 

prieš politikus. Nuo seno tarp 
Prancūzijos kariuomenės ir po
litikų yra pasėta nepasitikėji
mo sėkla.

Politikam roūos. kad Prancū
zija jau nebe ta. kokia ji buvo. 
Reikia atsistoti ant kitų pagrin
dų ir atsisakyti nuo daugelio 
malonių praeities pretenzijų, ku
rių Prancūzija negali pasiekti. 
Jie tai supranta, bet bijo gar
siai pasakyti, nes tai nepopu
liaru ir gali sukelti jiem išdavi
ko vardą.

Kariuomenėje tebegyva tra
dicinės didingos Prancūzijos vadu laikomas gen. Jacųues Mas

su — vyras 50 metų, dalyva
vęs keturiuose karuose. Grįžęs iš 
Indokinijos. 1956 buvo pasiųstas 
prie Sueso kanalo su savo para
šiutininkais. Bet atsiskaityti su. 
Nasseriu iki galo jam neleido. 
Neleido politikai. .. Apkartusią 
širdim iš naujo buvo grąžintas 
į Alžirą. Perėmęs saugumo vir
šininko pareigas griežtom pie- 
monėm jis sulikvidavo Alžiro 
mieste arabų teroristus.

SPAUDA

dvasia. Jeigu Prancūzija dabar 
susmukus, tai kalti yra politi
kai ir partijų vadai kurie dėl 
tarpusavio kovos nepajėgia su
daryti tvirtos valdžios ir išpar
davinėja Prancūziją gabalais. Iš
pardavinėja tą Prancūziją, ku
rią kariuomenė gina savo krau
ju

Alžiro galimas atkirpimas nuo 
Prancūzijos ir sukėlė jame esan
čių generolų, pasipriešinimą.

Alžiro sukilimo pagrindiniu

cūzijos kariuomenės vadas 
gen. Paul JEly. Jis pažįstamas 
kaip saikingas, susivaldąs, ra
mus žmogus ir neabejotinas de
mokratas. Bet jam sunku buvo 
pakęsti politini pakrikimą. Jis 
žiūrėjo su simpatija į de Gaulle, 
bet laikėsi nuošaliai nuo politi
kos. Tik kai jo artimuosius ben- 
drabius dabar areštavo, sai
kas jam rodės perpildytas, ir jis 
pasitraukė.

Labiausiai akys nukreiptos į 
vieną generolą, kuris šiuo tar
pu nieko nedaro, bet apie kurį 
viskas darosi ii- sukasi. Tai gen. 
de Gaulle.

Kas tie vyriausieji vadai Lietuvoje?
“Tiesa” gegužės 4 suminėjo 

tuos, kurie Vilniuje gegužės 1 
priėmė paradą: A. Barauskas, 
J. Bertašiūnas, F. Bieliauskas, 
V. Ciosov, A. čistiakov, A. 
Drobnys, J. Grigalavičius, A. 
Goriačev, B. Holod (lenkas-sve- 
čias), M. Junčas-Kučinskas, I. 
Krivonec, N. Lazarevič. K. Liau
dis, J. Macijauskas. . Maniušis, 
J. Matulis. V. Meščiariakov, F. 
Mišutis, E. Ozarskis K. Preik
šas. S. Raguotis, A. Sniečkus, 
B. Sarkov, M. šumauskas, J. Vil
džiūnas. G. Zimanas J. žibur- 
kus....Tąi vis dabartinės “valdan
čiosios klasės” vyriausieji... 
Skaitai šias pavardes su viso
kiais — ov, ev vič ir pajunti, 
kokiu pasityčiojimu skamba 
“Tėvynės balso” tvirtinimas, 
kad dabar “valdosi pati lietuvių 
tauta’

Šeimininkės balsas
“Tiesoj’ vilniečių šeimininkių 

bėdas nupasakoja A. Antanai
tienė. Ji rašo: “Skalbimas mies- 
čionims — keblus dalykas. Daž
nai nėra kur skalbti. Kambarys 
vienas — virtuvė bendra: Todėl 
visos viltys sudedamos į skal
byklą. Joje betgi baltiniai dažnai 
suplėšomi, užskalbiami, sutepa
mi Įvairių spalvų dėmėmis’.

Kai kam privilegijos
Kaune pasitaiko ir kitaip su 

butais. “Lietžemūktiekimo’ (vie
toj Lietūkio) Kauno kontoros 
valdytojas skambia pavarde — 
Abramov turi net 64 kv. metrų 
butą, kurio kambarius išnuomo
ja. šitokią tiesą drįsta “Tieso
je” parašyti korespondentas A. liantai pardavinėja po 8. Milici- 
Kadžiulis.

Vytis Ameriką!

Vilniaus “Tiesa’ aprašė, kaip 
Maskva papylė saują medalių ir 
ordinų Lietuvos kolchozininkam. 
Bet tos “dovanos įpareigojan
čios — rašo “Tiesa”, kad “fer
mose būtų dvigubai ir trigubai 
daugiau karvių, kad būtų nepe
nima kelis kartus daugiau kiau
lių (lyg medaliais kiaules nupe
nėsi! Red.). “Tiesa’ ragina ir

■ Lietuvos kolchozininkus vytis 
Ameriką.... Dar tik vytis, o 
Chruščiovas jau žadėjo ir pra
lenkti.... .

Sodina Ąžuolus

Miškų pramonės ministeris 
A. Matulionis kalbėjo Kaune 
miškininkų suvažiavime, kad po
kario metais apsodinta daugiau 
kaip 10,000 ha ąžuolais. Šiuo 
metu Lietuvoje esą 44 miškų 
ūkiai, 320 girininkijų, kuriose 
dirba 454 vidurinį ir aukštąjį 
mokslą baigę girininkai.

Dujotekis

“Tiesa” praneša, kad aprū
pinti miestus kuru esą nepapras
tai brangu, nes 50 proc. savikai
nos tenka transporto išlaidom. 
Esą dėl to projektuojama iš Da- 
šavo-Minsko magistralės praves
ti dujotekį i Vilnių. Kauną. Ry
gą ir kitus didžiuosius Lietuvos 
bei Latvijos miestus.

Bilietai į kiną

Kaune esą sunku gauti bilie
tų į kinus. — skundžiasi 
P. Buitvydas “Tiesoje”. Bilietų 
kainos po 4 rublius, bet speku-

Charles Andrė Joseph Marie 
de Gaulle yra 67 metų. Pirma
me kare buvo 3 kartus sužeis
tasAtžymėtas garbės ženklais 
už narsumą. Po pirmojo karo, 
būdamas Petaino štabe, išsisky
rė iš kitų štabistų nauju būsi
mo karo supratimu — aiškino. ' 
kad Maginot linija bus pasenus 
ir kad reikia sudaryti judrius 
motorizuotus dalinius. Jo idėja 
buvo atmesta. O vokiečiai an
trame kare taip ir padarė, kaip 
de Gaulle buvo samprotavęs — 
Maginot liniją apėjo.

Tvirtinama, kad 1940 de 
Gaulle pramatęs vokiečių puo
limą ir raginęs, kad Prancūzi
ja pirmoji pultų. Karas rado jį 
karo viceministerio pareigose. 
Po kapituliacijos jau 1940 bir
želio 18 de Gaulle pirmasis iš 
Anglijos pradėjo per radiją kal
bėti į prancūzų tautą apie pasi
priešinimą prieš okupantą. 
"Prancūzija pralaimėjo kauty
nes, bet ji nepralaimėjo karo", 
įspėjo pirmame pranešime.

Vichy vyriausybė, okupanto 
spiriama, nuteisė už akių de 
Gaulle mirti. Bet de Gaulle įžy
giavo į Paryžių kaip išlaisvinto
jas. Jis buvo pirmas išlaisvintos 
Prancūzijos galva. Laimėjo tuo
jau Amerikos ir Anglijos nau
jai vyriausybei pripažinimą. Bet 
1946 susikirto su kal iosiom par
tijom ir iš vyriausybės staiga 
pasitraukė.

Apie de Gaulle susidarius le
genda, kad jis laiko save Joanos 
d’Ark vietininku Prancūzijai gel
bėti. Jis ir kariuomenėje įvedė 
dvilypi kryžių, Joanos ženklą. 
Jį vadina nesugyvenamo būdo 
žmogum, neinančiu į kompro
misus. neapskaitomu ir dėl to 
nepatikimu, nes nežinia, kur jis 
nuves. Bet niekas jam nedrįs
ta paneigti didėlio patriotizmo. 
Prikiša net perdidelį patriotiz
mą. nes dėl savo tėvynės jis 
gali užmiršti visus kitus.

Vakaruose jo baiminasi, kad 
paėmęs Prancūziją nevestų jos 
iš Nato skirtingu keliu — į su
sitarimą su Maskva. Apie tai 
sprendžia iš jo radikalių pasisa
kymų:

1953 de Gaulle kalbėjo apie 
Prancūziją Nate kaip apie A- 
merikos protektoratą;

1954 jis piršo Prancūzijai su
sitarti su Sovietais, nes Pran
cūzijos misija esanti — nutiesti 
tiltą tarp Ryty ir Vakaru: 1958 
vis atmesdamas neutralumą, pa
sisakė už Prancūzijos politiką 
labiau nepriklausomą: "jokios 
baimės prieš Sovietus; jokio

netenka studentijos sau. yra pa
sirašiusi mirties sprendimą. Mes 
čia tėvynėje dėl to esame ramūs. 
Bet pas jus. gerb. tautiečiai, rei
kalai nekokie. Jūs visą laiką tu
rėjote geresnes gyvenimo sąly
gas. kaip mes čia Lietuvoje 
Bet tik sunkiame darbe tautos 
išlieka didingos ir gyvos. Pra
banga ir pinigas tautoms pade
da išsigimti'.
Dėl liet, tolerancijos lietuviui

Toliau rašo: “Laisvėje mes 
dažnai skaitome, kad Amerikos 
lietuviai negražiai tarpe savęs 
pešasi, vieni kitus niekina, už
gaulioja. įtarinėja, žinoma, toks 
susiskaldymas nei vienai tautai 
neduoda gero. Atskiros grupės 
ar partijos nori įrodyti, kad tik 
jie vieni yra tikrais patriotais, 
o kiti parsidavėliai ir pan.”

Dėl tolerancijos religijai
“Pas mus laikraščiuose nera

site rašant prieš Dievą (rašo
ma maža raide. Red.), kunigus 
o pas jus pilna visokiausių il
gaskvernių. davatkų, dipukų, 
cicilikų. raudonųjų, bedievių ir 
pan. užgauliojimų. Kam tai rei
kalinga? Ar čia nėra vienas ki
to įžeidinėjimas ar negilinamas 
tautiečių išsiskyrimas?”

Dėl kalbos lietuviškumo
Stebėdamas “Laisvės” ir “Vil

nies' kalbą, skaitytojas iš Lie
tuvos jiem prikiša: “Iš Ameri
kos lietuvių spattdos mes mato
me. kad jūs nesistengiate artėti 
prie savo tėvynės bent kalbos 
dalimi. Jūsų laikraščiuose pilna 
visokiausių angliškų žodžių, ku
rie verste verčia jaunuolį į an
glišką glėbį. O jeigu kalba bū
tų vartojama gryna, lietuviška, 
jis pamatytų, kad ji graži, kad 
verta jos mokytis, ja kalbėti.... 
Pav. “Vilnis" 1958. I 11. d. savo 
dienos puslapiuose rašė: “Siūlo 
skebinį bilių. \Vashington — 
senatorius Bany Goldwater įne
šė “right to work” bilių”. Žino
ma. toks rašymas neveda link 
lietuvybės.

Kuo skiriasi?
Tokios rūšies laiškų ir dau

giau yra gavusi Laisvė” Tai 
aiškus pasmerkimas “Laisvės ".

Vilnies' linijai. Tai negalėjo 
patikti "Laisvės" redakcijai ir

nori būti diktatorius — 67 metų 
žmogus diktatoriaus karjeros 
nesiekia; bet jis kartojo įsitikini
mą; kad per dešimti metų pran
cūzų partijos įstūmusios tėvynę 
į dabartinę negalią. Jis tebegy
vena didingos Prancūzijos vizi
ja.

Po šios jo kalbos N.Y. Times 
vedamajame parašė:

Gen. Charles de Gaulle

prieš Jungtines Valstybes".
. 1958 gegužės 19 kalboje jis 

ai metė nuogąstavimus, kad jis

Dėl nutąbtimo

Jūs nesistengiate artėti prie tėvynės
Laisvė, kom. laikraštis, gegu

žės 6 paskelbė iš Lietuvos laiš
ką. kurį parašė iš Kauno Vyt. 
Aglinaitis. nuo prieškarinių lai
kų “Laisvės' skaitytojas ir ben
dradarbis. Iš laiško matyt, kad 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą jis sprendžia iš to. kaip jį ap
rašo komunistiniai Lietuvą pa
siekiantieji laikraščiai “Laisvė” 
ir “Vilnis". Dėl jų vaizduojamo 
Amerikos lietuvių gyvenimo jis

buvo tikima, kad žudikai buvo taria savo pastabas, 
italai. Kadangi Sacco ir Vanzetti 
su dviem kitais italais atvyko į 
garažą paimti automobilio, kuri 
vietos policija siejo su nusikal
timu. jie buvo suimti (tai buvo 
tik gegužės 5. Red.). Abudu vy
rai buvo anarchistai, ir jiem grė
sė teisingumo departamento de
portacija. Abudu buvo išvengę 
karinės tarnybos. Suėmimo me
tu jie davė neteisingus pareiški
mus: abudu turėjo šaunamuo
sius ginklus; tačiau nebuvo po
licijoj registruoti už kriminali
nius nusikaltimus, ir nebuvo jo
kių įrodymų, kad jie būtų turė
ję kokių pinigų. Grand jury jie 
buvo nuteisti (1921 gegužės 
liepos mėn.) Dedham. Mass. Ta
da daug kas tikėjo, jog sprendi-

“Laisvėje” kejiais atvejais bu
vo nusiskundžiama, kad senoji 
"Laisvės” skaitytojų karta iš
miršta. o jaunimas virsta jau 
tikrais amerikiečiais ir “Lais
vės” neskaito: dėl to ir “Lais
vės" padėtis sunkėja.. Į tai skai
tytojas iš Lietuvos Aglinaitis ir 
atsiliepia:

“Už šį nutautėjimą nėra kal
tas jaunimas, bet atsakingi se
nieji. kad jaunimui nesudarė są
lygų būti tikrais lietuviais. Pas 
mus čia Lietuvoje taip pat buvo 
galimybių jaunimui nutautėti, 
bet jis pasiliko tvirtai lietuviš
kas. Yra sakoma, kad ta visuo
menė. kuri netenka jaunimo.

J5

Ko tik jis ėmėsi, atlikdavo iki 
galo. Iki galo, jei jam nesu- 
kliudydavo. O sukliudydavo po
litikai. kuriem jis dėl to akies 
neturėjo.

Kariuomenėje jo' autoritetas 
didelis. Tarp civilių Alžire — 
taip pat. Net tarp arabų. Nors 
jis tik parašiutininkų divizijos 
vadas, bet jis vadinamas Alžiro 
cezariu. Jo įtakoje esąs ir pats 
Alžiro kariuomenės vadas, taigi 
jo viršininkas, gen. Raoul Salan.

Apie Salan yra susidariusi ki
tokia opinija nei apie Massu. Tai 
esąs bespalvis žmogus, labai 
atsargus, linkęs delsti, pasvy
ruoti. Tai oportunistinis žmogus, 
netinkamas sukilimam. Ir šiuo 
metu jis svyravo, iki išdrįso pa
sisakyti už de Gaulle. Bet ne
tektų nustebti, jei rytojaus die
ną jis kitaip pasakytų.
įveltas buvo ir vyriausias Pran-

mi “Laisvės” žmonės puolė Ii 
teisintis ir sykiu kalbinti laiš
kų iš Lietuvos autorius. k<1d jie 
“atsikratytų religiniais prieta
rais". kad sekmadienį eitų kol
chozo darbų dirbti, o ne į baž
nyčią. kad tikėtų, jog po sputni- 
ko dabar esą aišku, jog nėra nei 
dangaus nei Dievo

Didelis skirtumas taip komu
nistinės “laisvės" ir jos simpati- 
kų Lietuvoje. Pastariesiem pir

kai kuriem skaitytojam. įdomu, minusia rūpi Lietuva, lietuvių 
kad labiausiai jaudinamas! dėl 
skaitytojų iš Lietuvos priekaiš
to. kad Amerikoje lietuvių ko- 
immistinai laikraščiai varo anti
religinę netoleranciją ir varto
ja tos srities užgauliojimus bei 
pravardžiavimus Pasikart oda- "sunkiame darbe". .SPUTNIKAS III prioim.-j-? id'usk., s.nnavor.i

vienybė, tolerancija kitaip gal
vojančiam ir tikinčiam, o “lais
vei" rūpi pirmoje eilėje kova su 
religija ir ištikimybė Maskvai.

Be to. laiške aiškiai pasaky
tą; kad Lietuvoje gyvenama

ja. kai jai buvo pasiskųsta, pa
tarė apsirūpinti kino bilietais 
iš ryto.

Lietuviai hydro stotyje

"Tiesos” korespondentas A. 
Kadžiulis rašo, kad Kaunas esąs 
lietuvių inteligentų tvirtovė. 
“Lietuvoje jau nėra kampelio, 
kuriame nedirbtų Kaune moks
lą baigęs lietuvis profesionalas 
— inžinierius, agronomas, gydy
tojas". Sumini lietuvius Kauno

Nėrė ten (Prancūzijoj) ki- hydro elektros stoties statybo- 
tos figūros, kuri bent iš tolo ji — direktorius Stukas, žemės 
prilygtų.. Tuo atžvilgiu jis vei- pylimo darbų vedėjas Jurgis 
kia, tikriau sakant, stovi vienas Monkus. inžinieriai Vytautas 
— garbingas, kilnus, taurus, pa- Kinderavičius ir Stasys Lataus- 
triotas, atkaklus, siauras, išdidus kas. pagrindinės štaty bos aikštės 
ir labai sunkus žmogus. Jo sieki- viršininkas Jonas Velaniškis. 
mai yra geri; jo norai yra ne 
savinaudiški; jo įsitikinimai yra 
nuoširdūs ir aistringi.

Bet ar jis teisus? Ar jis su
jungs ar suskaldys savo myli
mą Prancūziją? Ar jis tikrai 
šiai valandai tinkamas žmogus? rėjęs pirma reikalus baigti 

M. su Nasseriu.

• Sionistų organizacijos 
pirmininkas Nahum Gold- 
mann kreipėsi į Chruščiovą, 
kad pakviestų jį atvykti į 
Sovietus. Bet Chruščiovas no-

II A L I
Lietuviška Vasarvietė

Catskill Kalnuose nuo gegužės 15 priima svečius 
‘ (pranešti bent dieną anksčiau*

ir užsakymus vasarai ir DECORATION DAY

Yra "Cottagc” išnuomavimui visai vasarai. Rašyti: 
SOPHIE KRAUNAITIS. ANDES. N Y. 

ar skambinti:
ANDES 2781 nuo 7 vai. vak.
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THE WORKE*R (Tm. CooyriflM) By FRANCISCAN F ATKERO

•UMCRIPTION RATE*

Gerbiamam John Foster Dulles, 
JAV Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D.C.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
patrikdama Jūsų dėmesiui že-
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ŽEMES VEIDO KAITA
Sekminėse kreipiamės į Vieš- tūra tam uždaviniui palinksta, ji 

patį melsdami: “Siųsk savo 
Dvasią, ir bus sutverta, ir at
naujinsi žemės veidą”.

Žemės veidui perkeisti rei
kalinga žmogaus įstanga (kul
tūra) ir šventosios Dvasios kai
tra (religija), šventos Dvasios 
atėjimą ugnies liepsnojimu pri
simename Sekminėse. Tai pra
džia Kristaus Bažnyčios, kurio
je susieina Dievas ir žmogus, 
Šventoji Dvasia ir žmogiškoji 
galia. Abiejų sutartinė siekia to- 

Z balinti pasaulį — keisti žemės 
veidą religija ir kultūra.

Kultūra padeda Kristaus Baž
nyčiai vykdyti dieviškąją josios 
paskirti žemėje, kur žmogus 
yra įaugęs ne tiktai į gamtą, bet 
ir Įsisupęs Į savo kuriamąją ci
vilizaciją. Bažnyčia negali ki
taip prie žmogaus prieiti, kaip 
tiktai per tuos du jo žemiškus 
apvalkalus. Prie jų Bažnyčia 
derinasi, ir abu naudoja suartin
ti žmogų Su Dievu. Dėl to “nė
ra buvę tokio meto, — kaip 
pastebi popiežius. Pijus XII, — 
kad Bažnyčia būtų kada stab
džius žmonijos kultūrinę pažan
gą”. Bažnyčia riša laiką eina su 
kultūros ūgėjimu. Ten, kur kiti 
kultūros darbo reikiamai nesii
ma. jo imasi pati Bažnyčia, nors 
tai nėra jos tiesioginis uždavi-

nepalieka žemėje užkastu talen
tu; talentu bergždžių. Kristaus 
Bažnyčia jį padaro vaisingą. Ji 
nukreipia kultūrą į skirtąjį jai 
tikslą: žmogų kūrėją artinti su 
jo paties Kūrėju.

Žmogus juk kuria ne vien 
tam, kad turėtų ko pakankamai 
pavalgyti ir kuo prisidengti, 
bet kad patenkintų ir savo dva
sios alkimą. Tai yra realybė, ku
rios negalima paneigti, bet ku
rią galimą iškreipti, kada dvasi
nis alkis tenorima apraminti 
vien žmogiškąją kūryba. Net 
giliausiose savo šaknyse ji žmo
gaus dvasios pilnai nepasotina. 
Kultūra tada tik suabsoliutina
ma ir iškeliama prieš Absoliu
tą. Kultūrai statomi altoriai, 
o Dievui pastatytieji griauna
mi. Bažnyčia ir kultūra pastaro
sios nenaudai išsiskiria.

linkimo atitaisyti mirusiojo dik- ir

sąjungininkai anapus geležinės uždangos
Alto memorandumas, įteiktas Valstybes depai iamesitui premjerą Bulganiną; bet vis dėl

to SSRS vyriausybės vardu kal
bėjo ir dokumentus pasirašinė
jo Bulganinas, o ne pirmasis ko
munistų partijos sekretorius. To 
dėl Chruščiovas, geisdamas su
sitikti “kaip lygus su lygiu” su 
JAV prezidentu, Bulganiną pa
šalino ir pats atsisėdo jo kėdėn.

Kodėl gi Jungtinės Valstybės 
turėtų pataikauti ambicijoms 
despoto, kurio įsakymu buvo pą- 

je, lipdamas per konkurentų la- skersti tūkstančiai Vengrijos 
vonus (Beri.ios, Dekanozovo ir 
kt) galvas. Bet kova dėl galios 
dar tebesitęsia, nes oponentai, 
kuriuos jisai perbloškė, turi 
daug pesekėjų. Norint įsitvirtin
ti diktatoriaus autoritetą panašų 
tam, koki turėjo Stalinas.

Kol kas jisai to autoriteto ne
turi. Viršūnių konferencijoje 
Ženevoje (1955) Chruščiovas ro
dė savo galybę, stumdydamas

zijos visiškai nublanko, kai jo linkimo atitaisyti mirusiojo dik- 
delegatas Saugumo Taryboje tatoraus padarytas skriaudas 
vetavo JAV pasiūlymą įsteigti SSRS kaimynams, Kremliaus 
Šiaurės srityje tarptautinės prie- valdovai tyčia agitavo už viršū- 
žiūros ir oro inspekcijos sis- ’ nių konfereciją, norėdami suvai- 
temą apsaugai nuo netikėtų ata- dinti taikos apaštalus, o JAV 
kų branduoliniais ginklais. Jei pastatyti pasaulio akyse, kaip 
Kremlius tokios apsaugos neno- taikos priešą ir naujo karo ruo- 
ri, tai kas gali tikėti, kad jisai Sėją. Sena komunistų melo ir 
tikrai geidžia išvengti karo?

Sena melo ir. klastos politika
Kam gi Sovietų Rusijos val

dovai taip garsiai ir taip atkak
liai agitavo' už Viršūnių konfe- pi, tai ir viršūnių konferencijos 
renciją. Tam buvo du svarbiau
sieji motyvai.

Žinodami, jog JAV vyriausy
bė nemato prasmės tartis “vir
šūnėje" su Stalino įpėdiniais, 
kol

mas su prez. Eisenhoveriu 
kitų valstybių galvomis — pa
keltų Nikitos prestižą ir susti
printų jo padėtį Kremliuje.

Diktatoriaus prestižas
Chruščiovas neseniai .įkopė į 

pačią viršūnę Sovietų Sąjungos 
komunistų partijoje ir valdžio-

sų pirma, pasveikinti Jus dėl 
Nato konferencijos pasisekimo, 
kuris buvo pasiektas daugiau
sia Jūsų pastangų, didelio gabu
mo ir kantrybės dėka. Su giliu 
pasitenkinimu mes pastebėjo
me, kad šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybių užsienių reikalų 
ministeriai vienbalsiai parėmė 
Jūsų nusistatymą, priimdami 
kiekvieną esminį Jūsų pasiūly
mą.

šia proga leiskite mums pri
minti, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komitetas 
savo telgramoje š.m. vasario 8 
d. pareiškė pritarimą tai pozici
jai, kurios Jūs nuosekliai laiko
tės klausimais, liečiančiais va
karų demokratijų ginčus su So
vietų Sąjunga. Malonu munis pa 
žymėti Jūsų reikšmingą laimėji
mą Kopenhagos konferencijoje.

Tačiau per mėnesių mėnesius 
ėjusios-vakarų spaudoje ir vi
suomenėje kalbos apie Sovietų 
Rusijos viršūnių konferencijos 
sumanymą sukėlė plačiuose 
žmonių sluoksniuose, jų tarpe ir 
tarpe lietuvių kilmės amerikie
čių, daug susirūpinimo. Todėl 
mes jaučiame reikalą vėl į Jus 
kreiptis.

Tariamas Sovietų taikingumas
Pernai ir šiemet Sovietų Ru

sijos diktatoriai reikalaute rei
kalavo, kad susitiktų didžiųjų 
valstybių galvos tarptautinei į- 
tampai sumažinti, tuo paruo
šiant dirvą atominio ginklavi
mosi lenktynių sustabdymui, 
taikingam kultūriniam bendra
darbiavimui ir prekybos pagy
vinimui tarp Rylų ir Vakarų. 
Šita agitacija buvo radusi palan
kų atgarsį visuose kontinentuo
se, nes žmonija seniai pastigu
si tikros taikos ir ją gąsdina ato
minio karo grėsmė, galinti virs
ti pasibaisėtina tikrove, jei ne
pasiliaus tų ginklų gaminimas 
bei tobulinimas.

Bet tie, kurie pažįsta Rusijos 
konunizmą ne tik iš jo atstovų 
žodžių, o ir iš jų darbų, abejo
jo jų nuoširdumu. Abejonė pa-

apgaulės propaganda!

Dabar ,kai pats Kremlius sa
vo veiksmais įrodė, jog karo 
grėsmės pašalinimas jam nerū-

idėja pasidarė jam netaip svar
bi.

Jei Nikita Chruščiovos dar 
visiškai jos neatmeta, tai tik 

_ dėlto, kad jis turi ir kitų tikslų,
jie neparodo mažiausio pa- Viršūnių konferencija—susitiki-

Žmogus gali tai daryti, nusi
sukdamas nuo Bažnyčios ir nu
sigręždamas nuo Dievo, žmo
gus europietis, kuris daugiau
siai yra patyręs Bažnyčios glo
bos, gali neigti ir jos vaidme
nį kultūroje ir patį tikėjimą. 
Bet “aš laikau neįmanomu da
lyku, kad visiškai žuvus krikš
čioniškam tikėjimui, europinė 
kultūra dar išsilaikytų. To įsiti
kinimo esu priėjęs ne dėl to, 

nys. Ji imasi kultūros darbo kad Pats esu krikščionis, bet 
tam, kad pratiestų Viešpačiui dėl to, kad esu įsigilinęs į mo- 
kelią. Kultūra yra Bažnyčiai at- dernųjį bendruomeninį gyveni

mą. Krikščionybės galas būtų 
ir visos mūsų kultūros pabaiga. 
Ir tektų tada mums pradėti iš 
naujo. Mums tektų laukti, iki 
užaugs žolė, kuri būtų maistas 
aviai, iš kurios vilnų galėtume 
pasisiūti Italiją drabužį. Turėtų 
praeiti šimtai barbarybės am
žių. Naujos kultūros nesulauk- didėjo, kai Maskva staiga iškėlė 
t”me; nesulauktų jos nei mūsų kaltinimą Jungtinėms Valsty- 
vaikai nei vaikų vaikai. O jei- bėms, kad skridimai lėktuvų, 
gu ir sulauktume, tai musų aprūpintų branduoliniais svie- 
tarpe nebūtų nei vieno, kuris 
ja džaiugtųsi’ (T.S. Eliot, 1945).

tangų įkvėpėja, skatina taip Ir dėl to Sekminėse susitel- 
pasaulį kultūrinti, kad jame ras- kiame melsdami: “Ateik, Dva- 
tųsi vis glaudesnis žmogaus ry- šia šventoji, tiesink vingius mūs 
šys su savo Viešpačiu. Kai kul- takų”!

rama žemėje.

Bažnyčia, atsiremdama kultū
ra, savo ruožtu ją pašventina: 
daro iš jos įrankį Dievo karalys
tei žemėje skleisti. Tuo būdu 
kultūra įgyja aukštesnę savo 
prasmę, susiliečia su religija ir 
yra jos atbaigiama. Kultūra į- 
jungiama į pasaulio išganomą
jį vyksmą, tą žemės viedo kei
timą, kuris minimas šventosios 
Dvasios sekvencijoje, šventoji 
Dvasia, žmogaus kūrybinių pas-

diniais, šiaurės ašigalio srityje, 
grasina išprovokuoti karą. Šitą 
visai nepagrįstą kaltinimą atsi
ėmė pagaliau pats Rusijos dele
gatas Saugumo Taryboje.

Kremliaus taikingumo preten-
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KRYŽIUS su koplytėle po beržais

žmonių, kovojusių už laisvę? 
Despoto, kuris visai neslepia sa
vo paniekos tarptautiniams su- 
sitarimams! ___ ; ......

Pereitą mėnesį pasiųstas į Vo
kiečių Federalinę Respubliką 
derėtis prekybos reikalais An- 
astas Mikojanas, pirmasis Chruš
čiovo pavaduotojas, spaudos kon 
ferencijoje Bonnoje atvirai pri
sipažino, kad 1955 metais Mask
va buvo sutikusi leisti Vokieti
jai susivienyti visuotinių ir lais
vų rinkimų keliu; bet, pareiškė 
Mikojanas, “dabar kiti laikai” ir 
tas Vokietijos susivienijimo pla
nas šiandien yra nepriimtinas ir 
neįvykdomas.

Totalitarinio despotizmo prigim
tis

Demokratiniuose vakaruose ir 
neutraliose Azijos šalyse sklei
džiama mintis, kad Rusijos ko
munistų diktatūra palaipsniui 
sušvelnės, pasuks į liberalizmą 
ir pasidarys sukalbama. Šita 
mintis randa daug šalininkų kiek 
vieną kartą, kai Kremliaus des
potai pradeda kalbėti apie “tai
kingą sugyvenimą”. Savo laiku 
buvo manoma, kad ir Stalinas 
atvirsiąs į žmoniškumą; bet da
bar jau visi žino, kad tai buvo 
tuščias įsivaizdavimas.

Tačiau ši iliuzija pradėjo vėl 
sklisti po to. kai Chruščiovas 
pasmerkė Stalino piktadarybes 
ir ėmė šypsotis vakarų “kapita
listams”. Jo tariamu liberalizmu 
buvo apsikrėtęs ir Kinijos ko
munistų vadas Mao Tse-tung.

Kas tuo tikėjo, šiandien yra 
nusivylęs, nes Chruščiovas ir 
Mao pasuko atgal į stalinizmą. 

Bet čia nėra nieko nuostabaus, 
nes despotizmas, ypač tokios rū
šies. kaip rusiškas komunizmas 
negali suliberalėti. Totalitarinė 
diktatūra nepakenčia opozicijos 
ir nuomonių laisvės nė vienoje 
gyvenimo strityje. Jos prigimtis 
nelendžia susitaikyt su savo val
diniais, nė siekti tikros taikos 
su kitomis tautomis; nes jei į- 
vyktų tarptautinė taika, tai ne
būtų pateisinimo žmonių slėgi
mui ir terorui diktatūros kraš
to viduje.

(Nukelta į 6 psl.)

(38)
Staiga ponia Enguerrand su

šuko:

Fezo ligoninėj. Ir šį rytą Loro
tas davė žinią laikraščiams.

Kelionei greit pasiruošė. Po 
valandos Enguerrandas rado sa
vo žmoną nepaprastai susijau
dinusią. Iš tikrųjų, kad galėtų 
pamatyti savo sūnų, kuris atitai
sė savo garbę nežmoniškos drą- valanda, kai juos puolė.

—.^. Pirmiausia aš jaučiau 
mirtį, paskui ramybę.

— Bet sunkiai sužeistas Mak
sas turėjo dar kentėti....

— Ne, jis daugiau nekentė
jo! Ak, mano drauge, yra ten

vo dėl mūsų sūnaus. Bet kas remti į mūrą.
čia per paslaptis? Danielius! jos pirmasis sūnus!

Ir po valandėlės pridūrė: Pirmas netikėtas džiaugsmas jį
— Tačiau mūsų sūnus neini- atradus. Ir po kelių minučių pri- 

rė! siminė Maksą. Mano Dieve, jau

Jis nemirė! Jis gyvas, jis

sos darbu, tai ją atgaivino, ją 
pakeitė, bet tai nebuvo vien tik 
tai. Jis aiškiai jautė, kad čia bu
vo dar kitas dalykas. Jis ją klau

sime pas jį. Bet kurioje ligoni- sinėjo ir vertė pasakyti. Paga- 
nėj jis paguldytas? Reikėtų pir- liau ji pasisakė savo mintis: 
ma pasiteirauti.

— Taip. Tuojau.,... tuojau!
Telefono skambutis jį išgąs

dino.
Žurnalistas paėmė triūbelę: 

Alio! alio! .... A, tai Lo
rotas? .... Tu skaitei.... tu žino- 
jai vakar! Kodėl nepasakei’.... _ T, matyda- ____ .
Aš tave prašau, be reikalo gi damas Utc Įoh, ^Spusii aš guerrand?

Danieliaus balsas sušvelnėjo: 
— Ar jūs labiau džiaugtumė- 

tės, sužinoję savo sūnų vėl at
gavus garbę, ar sužinoję, kad 
jis gyvas?

r— Ak, apie penktą valandą.... per vėlu! Enguerrandas išbalo:
— Žiūrėk, tai buvo ta pati Enguerrandas pasilenkia prie — Kaip.... ar mes per vėlai 

lovos: atvykome?
— Danieliau! tai tu čia! Ar tu 

žinai, kad mes tave norėjom pa
matyti ir prašėme iš kunigo Dar- 
mont tavo adreso. Pagaliau lai
mė leido mums tave sutikti ir 
atsiprašyti.... Kodėl mes čia esą-

— Ar tu pastebėjai paskuti- nauja paslaptis; greit, greit, man me? Jūs jau žinote iš laikraš- prie jo, kaip didvyris. Man buvo
nėj eilutėj dieną, kada mūsų sū- nesvarbu, keliaukim! čių: Maksas! Maksas, kuris prieš pavesta jums parašyti....
mis didvyriškai pasiryžo išsprog- Po dvidešimties valandų jie tave viską darė, kaip tu žinai, *
dinti savo postą! buvo Feze. Maksas taip pat įstojo į legijo- Nelaimingieji, nors beveik nu-

— Taip, gegužės 26. Dvi išvargintos būtybės pa- ną, ar tu nežinojai? Mes galvo- jausdami tiesą, žinią priėmė
— Ar gali tu prisiminti, kokią suko didžiosios ligoninės link, jome, kad jis galutinai žuvo, bet kaip smūgį į širdį. Enguerran- 

baimę mes pergyvenome tuo tai

— Danieliau, pažiūrėk į ma
ne.... pažiūrėk į mane ....pasa
kyk mums, kad tai netiesa.

Danielius, nuleidęs akis, tarė: 
— Maksas mirė....
Vargšė moteris šį kartą supra

to ir susvyravo....
Vyras puolėsi prie jos, bet

Prisiartino motina ir mirštan- tuo tarpu maloni slaugytoja, ka
čių balsu maldavo: ri buvo ką tik įėjusi, ją pakėlė

— Danieliau, sakyk teisybę! ir pasodino.
— 55 kambaryj gyvena tas, 

kuris legijone vadinasi Liudvi
kas Enguerrandas. Maksas žuvo

šis netikėtas pasirodymas va* 
landėlei pertraukė jos skausmą:

- Teresė!
Ir ponia Enguerrand trūkčio

dama apkabino jos kaklą ir ta
rė:

— Tikrai.... Danielius.... 
žeistas.... tavo vieta prie jo.

gyvas! Skaityk! Skaityk gi!
Ta vieta vėl buvo užimta per 

kontraataką, ir buvo rasta Liud
vikas Enguerrand ir Jonas Hart- 
mann, kitas legijonininkas, ste
buklingai išsigelbėję nuo mir
ties, nors abu labai sunkiai su
žeisti....

Ir vargšė moteris ėmė smar- musM nedžiugink. Ar tu, sakai,
skambinai? Fezo... didžiojoj b- įur g^ydavais randanti kančių .... pavojus praėjo. Po penkioli- tavęs, be abejo, visai arti tavęs, 
gonmej. O, dėkui, dėkui, mano palengvėjimą.
brangusis drauge ...Mes vyksta- laiminga, kad atsimeni.

O, mano Dieve, argi tą ten vy- mo širdis.
kusį įvykį aš nejaučiau slegiant to kambario slenksčio. Tas pats atsakai. Aš grįšiu pasiklausti tik- gą viltį, tęsė:

Ir pakabindamas tarė: mane ištisas penkias valandas šauksmas išsiveržia iš abiejų be- rojo numerio.... — Tur būt, klaidingai many-
— Greit, greit! Tai tikriausiai prie Gailestingosios Dievo Mo- kraujų lūpų: — Nereikalinga, pone En- ta, kad jis žuvęs.... tu pats blo-

—Danielius Donadieu! guerrand.
t — Ak, tu žinai, kur jis. Greit.

Danielius, nepaprasto susijau- sakyk mums greit! _
dinimo pagautas, atsisuko lovo- — Nurimkite, p. Enguerrand. Savo išgąstyje ji nepastebėjo jūs. ponia, pažiūrėkite į dangų.
je. Toks pat skaudus smūgis bu- aš jus prašau. kaip Danielių pradėjo vadinti Neieškokite savo sūnaus tarp

— Po penkiolikos valandų, Paryžiuje. Jis man pasakė, kad —Taip, dabar aš esu įsitiki- vo ir poniai Enguerrand, kuri, —’ Tiesa, tiesa Bet ką gi “tu", ką galėjo sau leisti tik jos mirusiųjų, bet tarp^gyvųjų.
orlaiviu per Tuluzą mes nuvyk- sužeistasis paguldytas didžiojo nęs, kad tas tavo ikminus bu- kad neparkristų, turėjo atsi- tu. mes taip džiaugimės.... vyras. (bus daugiau)

kiai drebėti:
— Tai jis, aš tau sakau, kad 

jisai, tur būt, pasisakė savo 
pavardę. Jei jis sunkiai sužeis
tas, jis negali rašyti.... Tikriau
siai, tikriausiai .... jis laukia iš 
mūsų pusės....
Pritrenktas Enguerrandas no- jis. Lorotas vakar turėjo žinią, tinos kojų? Taip, man atrodė, 

rėjo atsigauti: Jis skambino į Karo ministeri- kad kažkas kentėjo, mane šau-
— Aš tave prašau, būk rami ją, prašydamas sužeistojo pa- kė, mirė....

klausti ji paskutine adreso, ir —Tikrai, keista!
atsakymą gavo: Touro gatvė, Ir galvodamas tarė:

me.... Surasi mus Boutgete, taip, 
aerodrome...

Jų susijaudinimas padidėjo atė paskui. .. leiskite man pabaigti
jus į prieškambarį. .....kada jus stūmė į Fezą. jis

— Ar yra legijonininkas En- buvo priverstas geriau žūti, ne-
’ gu atiduoti postą, kur buvo ap-

—Enguerrand! 55 kambarys suptas. Jis nežuvo, jis yra arti kiau!
Ir žmona, nenorėdama supras-

kos dienų jis paliks ligoninę, mums nurodė kambario 55 nu- ti, pridūrė:
Nelaimingųjų krūtinėj neri- merį; tai, tur būt, šalia? Ar ne- —Bet .... tai negalima.

štai jie ant nurody- žinai?.... Bet tu tyli.... nieko ne- Ir, žadindama savyje klaidin-

das sukrito ant sužeistojo lovos 
ir su išsigandusiu veidu tarė:

— Maksas.... Maksas.... tu sa
kai.... Ne, tu apsirinki, Danie-

gai matei. .. juk tu žinai, kad 
jis tik sužeistas.... sužeistas.... 
tu girdi....

su-

šita atsiklaupė prie vargšės 
moteriškės ir nepaprastai švel
niu balsu jai kalbėjo:

— AŠ jus prašau, daugiau drą 
sos! Nušluostykit ašaras.... Ar-
gi jūs negirdėjote, ką Danielius 
jums pasakė: Maksas mirė gar
bingai. Jūs gyvenote, kad 
pamatytmėt savo sūnų atgavus 
garbę. Argi ši diena nėra jums 
džiaugsmo diena, kada jūsų sū
nus garbingai padėjo savo gy
vybę, ką jūs galėsitie visuomet 
prisiminti lengva širdimi? Pa
kelkite galvą, p. Enguerrand, ir

.... O, jei tai jis!
Ką tu darytum?

—’ Tiesa, tiesa
vyras.
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Lietuvos praeities didvyriu laikomas čekistas
"Lietuvon TSR istorijai", J. 

Jurginio parašytas vadovėlis vi
durinėm mokyklom, nėra ir 
negalėjo būti skirtas tikrajai 
Lietuvos praeičiai nušviesti. Au
toriui rūpėjo ne istorija, o mark
sistinis bolševizmas ir įsiteiki
mas rusam. Dėl to visur pabrė
žiamas rusų palankumas ir drau
giškumas lietuvių tautai. Rašo
ma, kad Didžiosios Liet. Ku
nigaikštystės išsiplėtimas ir lie- 
tuvių gyvenimas “vienoje val
stybėje su rusais, baltarusiais ir 
ukrainiečiais, turėjo didelę 
reikšme ne tik Lietuvos valsty
bės sienų gynimui, bet ir kultū
rinių ryšių stiprinimui. Lietu
viai pasisavino iš rusų, jau IX 
amžiuje sukūrusių savo valsty
bę, nentaža teisinių papročių ir 
valstybės valdymo formų, rusų 
kalba pasidarė valstybinių įstai
gų raštų kalba (p.28). Taigi, kur 
lietuviai ir Lietuva, kovojusi su 
tais pačiais rusais ir nuėjusi to
li į jų žemes?

Kas bent kiek pažįsta senąją 
Lietuvos praeitį, žino, kad nei 
rusai gynė Lietuvos sienas, nei 
buvo su rusais glaudesnis kul
tūrinis bendravimas, nei rusi 
kalba buvo Lietuvos raštų kal
ba. Toji sena bažnytinė slavų 
kalba, imta iš bulgarų, buvo to 
kia pat tarptautinė rytų Europc 
je, kaip vakaruose — lotynų, ku 
ri Lietuvos raštam irgi guvo var 
tojama. Taip pat autoriaus teigi 
mas, kad rusai jau IX amžiuje 
turėję savo valstybę, yra nepa
grįstas. Jie turėjo tik atskiras 
kunigaikštystes tuo metu, kai

Lietuvos praeities klastojimas mokyklom skirtam vadovėly

Mindaugas į vieną valstybę su
vienijo visą Lietuvą ir pasiekė 
persvaros prieš rusus. Rusai a- 
pie Maskvos kunigaikštystę pra
dėti jungti tiktai nuo XV am. 
vidurio, kai nuslūgo totorių 
grėsmė. J. Jurginis negali pasa
kyti, kad lietuviai ilgai rusus 
gynė nuo totorių. Jis taip pat 
nemini, kad lietuviai atmušė 
pirmąją rusų invaziją į Baltijos 
kraštus Jono Žiauriojo laikais 
ir Livoniją prijungė Lietuvai.
Lietuvos padatinimas — "palai

ma"
Akižagiausią netiesa skelbia

ma ryšium su Lietuvos ir Len-

pabaigoje. To caristinės Rusi
jos smurto net nevadinama 
“rusų okupacija, o laikoma, jog 
Lietuvos pajungimas Rusijai 
“turėjo teigiamos reikšmės” Ue-

ir ar-

kalba, 
metu

kovotojas kun. A. Mackevičius 
kunigu nebevadinamas. Gi ku
nigų kova uš spaudos laisvę ir 
raginimai rašyti prašymus rusų 
valdžiai nušviečiama kaip “pa
taikavimas carui” (!) Taip rašy
damas, kam gi pataikauja pats 
tas “istorijos vadovėlis”? *
Pro savo akinius temato klasię 

kovą
Lietuvių tautinis judėjimas 

J. Jurginiui tėra “klasių kovos” 
reiškinys. Toje kovoje visur da
lyvaujanti liaudis_ir “pažangio
ji Rusijos visuomenė”. Lietuvių 
inteligentų vaidmens nėra. Nė
ra vysk. Motiejaus Valančio, da
vusio pradžią draudžiamajai lie
tuvių spaudai, kovotojo su ru-

tuvių tautai. Girdi, “susidarė są
lygos ne tiktai išlikti lietuvių 
tautai, bet ir jai sustiprėti. Jos 
stiprėjimo pagrindą sudarė eko
nominio vystymosi veiksniai” 
(58 p.). Tai tau, bobute, 
gumentas!

Praeitis mums faktais 
kad Rusijos okupacijos
baudžiava buvo dar sustiprinta 
ir sugriežtinta: baudžiaunininkai 
padaryti beteisiais vergais, ko 
Lietuvos valstybėje niekada ne
buvo. Ir baudžiauninkus labiau
siai smaugė ne “savi ponai”, bet 
rusai, kuriem išdalyti valstybi
niai dvarai. J. Jurginis nei apie 
tai nemini, nei apie rusų kolo
nizaciją.

Sukilimusx prieš rusus—taip sifikacijh, tautos blaivintojo ir 
pat nušviečia, kaip pasiprieši- švietėjo, slaptųjų mokyklų kūre
nimą ponam, o ne caro valdžiai, jo, kai rusai visas kitas mokyk- 
Antrojo sukilimo (1863) žymus las uždarė. Minimi knygnešiai,

HARTFORD, CONN. 
Koncertas

Kasmet Hartfordo vyrų cho . 
. ras ir mišrus choras rengia sa

vo koncertą. Šiemet toks kon
certas įvyko gegužės 10 Pilie
čių Klubo svetainėje. Abu cho
rai išpildė apie 20 liaudies dai- 
nų, o jaunas solistas iš New 
Haveno, baritonas Arnoldas Vo- 
kietatis, padainavo solo 8 dainas. 
Koncertas puikiai pasisekė, pub
lika tiek chorus, tiek solistą ne
norėjo nuleisti nuo scenos. Daug 
plojo ir jie ne kartą bisavo. Bū
tų gera, kad choras vėl sureng
tų panašų koncertą.

Didžiausias nuopelnas tenka 
choro mokytojui Jurgiui Petkai- 
čiui, kuris sugebėjo chorą taip 
gerai paruošti. Tiek jo, tiek vi
so choro įdėta daug darbo pa- 
siuošiant. Taip pat daug prisi
dėjo ir choro organizatorius Jo
nas K Adis, kuris ieško daininin
kų. Jo įnašas chorui tikrai di
delis.

bet nei vienas iš žymesniųjų 
vardu nepasakomas, tačiau nu
rodomas kažkoks Motiejus Bal
tušis, kuris 1902 m. Vilniuje bu
vo suimtas už socialdemokratų 
literatūrą. Draudžiamoji litera
tūra taip pat nurodoma tik pa
saulinė —elementariai, kalen
doriai, ūkinės ir politinės bro
šiūros, kai tuo tarpu žinome, jog 
pirmosios buvo spaudinamos 
maldaknygės ir jų išleista di
džiausi kiekiai.

“Aušra” ir “Varpas” ėję “ne
geru keliu”, ne revoliuciniu, nes 
“stengėsi atitraukti darbininkus 
ir valstiečius nuo kovos prieš 
išnaudotojus ir tuo pasitarnavo 
buržuazijai” (79 p.). “Aušroje” 
ir “Varpe” buvę “carui įsitei
kiančių rašinių” (’.). čia ir vėl 
norisi paklausti, kam įsiteikia 
toks lietuvių tautinės kovos mur- 
zinimas?

Iš ano meto lietuvių organi-' 
zacijų suminima tik socialdemo
kratų partija, bet jos siekimas 

tu vai laisvės nepasakoj amas. 
;ko neužsiminta apie Vilniaus 
mo 1905 nutarimą reikalau- 
Lietuviai autonomijos. Pati 
šaldemokratų partija kaltina- 
t, kad ji nebuvus “revoliuci- 
marksistinė”, kad vienas iš 
steigėjų dr. A. Domaševi- 

s “pasiduodavęs buržuazi- 
n nacionalistinėm pažiū- 
n”. Tikrąjį revoliucijos kelią 
iirinkęs tiktai Feliksas Dzier- 
skis, Lietuvos socialdemokra- 
partijos narys
Tai labai reikšmingas “Lietu- 
; TSR istorijos” vadovėlio tei
nąs. Jis vienas rodo, kas tai 
tori j ai” rūpėjo išgarbinti: 
aviną čekistą, išžudžiusį tuks
imus žmonių. Minėta “istori- 
’ parašyta bolševikiniam ir 
siškam terorui pateisinti. Tai 
i jokia istorija! Pr. P.

ST. ir M. LŪŠIŲ vasarvietė Cape Code. Žiūr. skelbimą.

BALTIMORES ŽINIOS

SEKMINĖ.SE prie Dubingių

SEKMINĖS, KURIAS TU VIS SAPNUOJI

Lietuviai legionieriai
Postas nr. 7, kuriam vadovau

ja F. Sabonis, rengia savo me
tinį balių su šokiais gegužės 24, 
šeštadienio vakare, Liet. Pilie
čių Klubo svetainėje, 227 Law- 
rence St. Bus vakarienė, o po 
jos šokiai prie geros muzikos. 
Šis vakaras, kaip teko gir
dėti, bus paskutinis svetainėje, 
nes vėliau bus rengiamos ge
gužinės 4r išvažiavimai lietuvių 
parke. Lietuviai legionieriai ir 
jo moterys rėmėjos visus kvie
čia atsilankyti į jų gražų vaka
rą, paremti jų darbus ir links
mai praleisti laiką.

Nedarbas didėja
Mūsų mieste dar yra žmonių, 

kurie dirba tik po 3-4 dienas 
per savaitę. Paleistieji iš dar
bo, naujų darbų negauna, turi 
tenkintis iš bedarbių pašalpos.

A.S.

Lietuviai Ąnnapoly
Lietuvių ramovėnų organizuo

ta ekskursija gegužės 18 į Mary- 
lando sostinę Annapolį laikyti
na paisekusia. Išvykos pagrin- 

‘ dinis motyvas buvo aplankyti 
Lietuvos ąžuolą, kuris neprik
lausomybės laikais buvo atvež
tas iš Lietuvos girių ir pasodin
tas prie gubematūros rūmų. To
kia išvyka daroma veik kasmet, 
dalyvaujant tai didesniam, tai 
mažesniam lietuvių būriui, šie
met lietuvių buvo gausu. Tai 
nuopelnas mūsų veteranų ir pa
rapijos kunigų, raginusių per 
radiją ir bažnyčioj dalyvauti or
ganizacijom ir atskirai. Nuo lie
tuvių svetainės 11 vai. pajudė
jo autobusai ir virtinė lengvų
jų mašinų. Ekskursiją lydėjo ka
pelionas kun. A. Dranginis. Prie 
ąžuolo buvo atlikta apeigos ir 
programa. Gražiausiai bylojo 
pats ąžuolas. Jis tiesus, vešliai 
klesti svetimoj žemėj, tartum 
kalbėtų: “Lietuviai, ir jūs. sve
timoj žemėj augdami, neužmirš- 

• kitę savos kalbos, papročių; ne- 
į atsižadėkite kovos už tėvų že- 
. me!” Išvyka baigėsi posėdžiu 
■ senatorių kambariuose. Sugrį

žę ekskursantai pasivaišino lie- Elena Bakerskytė su \ViUiam 
tuvių svetainėj. Herr susituokė gegužės 17 šv.

Amerikos legionininkę Alfonso bažnyčioj. Jų moterys- 
154 lietuviškasis postas su te palaimino kun. J. Antoszews- 

moterimi padėjėjom rūpinasi kis. Per mišias giedojo tenoras 
Vainikų dieną pagerbti mirų- Klemensas Andreikus. Pikylis 

buvo lietuvių svetainėj. Jauna- 
ašomi tą dieną įsidėmėti. nėse. Minėjimas prasidės kapi- vedžius sveikino tėvai, giminės 
Lawrenco vaidintojai čia su- nėse mišiomis, kurias aukos ka- ir draugai, linkėdami pasist 

vaidino “Jociaus marti” Nukry- pelionas kun. A. Dranginis. gie- mo. 
žiuotojo Jėzaus seserų koply- dos šv. Alfonso parapijos rai
čios statybai gauta 130 dol. pel- 
no. t

Liet. Kat. Klubo gegužės 18 | 
susirinkime tartasi dėl atei- ® 
ties veiklos. Valdyba klubo ge- @ 
rovei nesigaili darbo. Klubo pik- ® 
nikas nutarta daryti liepos 13 ® 
Brocktone. ®

Pirmoji vaikučių komunija | 
Nek. Prasidėjimo bažnyčioj bus | 
gegužės 25. ®

Marijos šventėn į Putnamą ge- i 
gūžės 25 daug kas ruošiasi iš ® 
mūsiškių keliauti. |

Susižiedavo gegužės 18 Da- <| 
nutė Daukantaitė su Vitalių ® 
Lembertu. Pokyly dalyvavo jau- ė 
nųjų tėvai ir daug svečių. <3 

Nek. Prasidėjimo bažnyčioj | 
moterystės sakramentą balan- ® 
džio 27 priėmė: Robertas Wiel- | 
bold su Marijona Dargiūtę, Ed- ® 
vardas Sylvester su Uršule Mc- | 
Carville, Albertas Kirklys su | 
Marijona Fullerton. |

Mirė Mykolas Bagužinskas. |
Palaidotas iš Nek. Prasidėjimo | ]Q5 Grand Street, Brooklyn 11, New York 

H • , i.- - ,k pakddota | Telefonas: EVergreen 7-5576
daug metų. Ir tu pajunti tą tik- .® f
rąjį džiaugsmą, kurį suteikia tė- oaznycios.
viškės namai ir sekminių šven- * ’ ;-================================——
t ės. . |

ne

kų choras. Blogam orui pasitai
kius, pamaldos bus šv. Alfonso 
bažnyčioj. Teisėjas Tomas Mar
cinkevičius rengimui pirminin
kauja.

Prel. L. Mendelis
šv. Alfonso bažnyčioj gegu

žės 12-13 vedė Calvert-Hall stu- - 
dentams speciales novenos pa
maldas atžymėti Liurdo šimtme
čio sukakčiai. Susirinko per 
1000 jaunų vyrų. Prelatas ragi
no studentus išsilaikyti ištiki
miem Kristaus ir Marijos idea
lam. Užbaigiant visi buvo ap
dovanoti Stebuklinguoju meda- 
likėliu.

Maryknoll vienuolės
per šeštines šv. Alfonso baž

nyčios prieangy rinko misijų 
reikalam aukas. Prelatui sutin
kant. jos tai daro kąsmet. Žmo
nės dosniai paremia jų kilnius 
darbus.
Antanas ir Darata Makarauskai

gegužės 4 susilukė naujų 
šeimos narių — gimė dvynukės 
mergaitės. Mąkarauskas verčiasi 
laikrodininko amatu. Pažįstami 
Makarauskains linki skaidrios 
ateities.

Vestuvės
CAMBRIDGE, MASS. 

tolinos dieną buvo gražiai pa- 
rbtos visos motinos. Vaiku
ti, pamokyti seselių, atliko 
ažią programą.
Parapijos piknikas įvyks bir-
to 22 Romuvos parke. Visi siuosius Holy Redeemer kapi-

Jonas Obelinis

bėti, kai du kankinasi bokso 
rungtynėse. Tu turi žinoti tų 
“kankinių’ vardus, žinoti, kaip 
smogti, kad tavo priešas nu
griuvęs vaitotų ir daugiau nekel
tų. Tu turi šaukti ir švilpti, kai 
sviedinys nulekia, o nepagavęs 
ašaras braukia. Tu turi supras
ti televizijoje žiaurias kovas: 
šaudymus ir smaugimus. Tau 
turi patikti laukiniai šauksmai, 
laukinė muzika, šokiai. Tada tu 
būsi modemiškas šių laikų žmo
gus, ir tau praeitis atrodys tik 
gražus sapnas, o tą sapną, vis 
dėlto, dažnai sapnuoji.

Sapnuoji tu ano krašto sekmi
nių vainikus, plauktoji laiveliais 
Nemuno bangose, lankai gra
žiąsias Kauno ir Vilniaus apy
linkes, vyksti į savo gimtuosius 
namelius, apaugusius beržais ir 
liepomis. Tu sėdi prie stato, bal-

Pavasaris išsikleidė visu sa
vo grožiu, žmonės veržiasi į 
gamtą, kur pievos žaliuoja, me
džiai žydi, paukščiai čiulba. Lau
kuose ir giriose ieško savo sie
lai atgaivos.

Dievas, tverdamas žmogų įs
kiepijo jam ir gamtos meilę. 
Laukai, girios ir vanduo jį trau
kia. Atitrūkęs nuo kasdieni
nių rūpesčių, skuba į gamtą, kad 
nors trumpam pamirštų mies
tų ir fabrikų ūžėsi ir laisvai at
sikvėptų medžių pavėsiuose, 
marių ar ežerų pakrantėse.

Gėrisi žmogus tada Dievo su
kurtomis gamtos grožybėmis. 
Verpetais bėga įvairios mintys. 
Stato sau klausimą, kodėl jis 
po šiuo medžiu, kodėl ne Aukš
tosios Panemunės kvepiančia
me pušyne, kodėl ne prie Nemu
no, Šešupės, Baltijos....
Ten Sekminėse linguoja berže- begalvoti apie sekmininių ta užtiesto, ir vis į tą

liai, kvepia po lietaus drebulė- atlaidų spūstis, linksmąsias ge- q vietą, i kuria sėsdavai dau 
le, žaliuoja pievos, pnsaigsty- 
tos įvairių įvairiausių lauko gė
lių, zvimbia bitės, lakstydamos 
ir rinkdamos medų. Sodybos 
padabintos ^kvepiančiom beržų

sruogom, kiemas baltu smėliu 1 
pabarstytas. Suvažiavę iš atlai- i 
dų svečiai vaišinasi. Krykštau- ' 
ja jaunims, aidi dainos sutarti
nė.

Žvilgteri tada į dangų, o iš 
širdies plaukia skundas. Kadai
se kartu dainavom, kartu šokom 
kartu džiaugiamės. Prieš akis 
vaizdai iš praeities. Jie neišnyks
ta mumyse, neišnyksta ir tiems, 
kurie seniau į šią žemę koją yra 
įkėlę.

Sekminės juk ir čia didelė 
šventė. Ir čia gražus kraštas. 
Rodos, turėtume pamiršti praei
tį. Ji sublyksi kaip žaibas, ir jos 
nebėra. Palik visa, kas buvo. 
Sėsk į automobilį, ir dumk, kur 
širdis traukia. Pakelėse rasi vi
sus gyvenimo malonumus. Gali 
džiaugtis ir linksmintis. Ir kam

gūžinės Nemuno pakrantėse? 
Kam, pagaliau, ir ta lietuviška 
kalba, kuria tėvai ir senoliai kal
bėjo?

Tau turi rūpėti ir širdis dre- J.M.

Iš anksto registruotis šiuo adresu: 
FRANCISCAN MONASTERY

PRIE ATLANTO
KENNEBVN'KPOKT, MAINE. PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

Stovykla prasideda birželio 28 dieną, baigiasi oficialiai liepos 26. Kurie 
norės, galės pasilikti ir ilgiau. Berniukai priimami nuo 7 iki 16 metų. 
Stovyklai vadovaus Pranciškonai ir kiti prityrę kultūrininkai ir vadovai.

Stovyklautojai iš New York apylinkės bus ir šiemet atvežami mūsų 
parūpintomis priemonėmis.

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS

VASAROTOJAMS
TRAKV vasarvietė. gražiose 

gamtos apylinkėse, prie Ana- 
dric ežero, Thompson. Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

Žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia geras 
meškeriojimo sąlygas.

Erdvūs miegamieji: dideli 
laisvalaikiams kambariai; tele
vizija, -žaidimai. Maudymasis 
vietoje ar motorlaiviais persikė
lus valstybiniame Anadric pa
plūdime. Virtuvė vedama pri
tyrusio lietuvio virėjo.

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui $35.00 savaitei.

J. PAKNYS
Box 12®, Thompson, Conn.

Tel. Putnam—Walnut 3-283®

Visai arti pajūris, šiltas vanduo, patogus paplūdimys

Erdvūs jaukiai įrengti kambariai
Geros sąlygos vandens sportui, žuklavimui, tenisui.

golfui, pasišokimui

Įvairus ir sveikas maistas
Ideali vieta vasaroti šeimoms ir atskiriems asmenims 

Vasarvietės salininkai maloniai kviečia visus atsilankyti įf
ir geroje aplinkoje pailsėti.

PRAŠOME KREIPTIS ŠIUO ADRESU

STASYS UiŠYS

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
(LITHUANIAN WORLD DIRECTORY)

PARUOŠTAS ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias informaciją šaltinis apie Lietuvą ir licfuv'.us 

koks bet kada buvo išleistas lietuviu ir ang-lą kalbomis vienoje . 
knygoje, šis 161 puslapiu veikalas yra pilnas informacijų apie

I Lietuvą, lietuviu kalbą, meną, literatūrą, muziką, sovietą okupaci- 
1 ją. deportacijas ir 1.1.

Jame surašyti keli tūkstančiai lietuviu kultūrininku, laisvąją 
| profesijų nariu, biznierių, parapijų, klubų, organizacijų, radijo va- • 
į landų ir 1.1. .

Stambus iliustruotas angliškas skyrius, liuksusinis popicris, 
I kieti viršeliai. KAINA $6.50. Tai kiekvienam lietuviui visuome

nininkui reikalingu knyga. Nepaprastai puiki dovana tiek lietu
viams, tiek lietuvių draugams kitataučiams.

Reikalaukite pa.s platintojus, arba užsakymus siųskite.

M R. A. SIMUTIS,
i 41 WeM 82nd Street. Nei*' York 24. N. V.

SEKMIN%25c4%2596.SE


Visuotinė maldos diena už Lietuvą
Maldos diena, kurią arkivy

skupas John F. O’Hara skelbia
PHILADELPHUOS ŽINIOSPHILADELPHIJOS ŽINIOS

visoje Philadelphijos diecezijo
je, yra pats stambiausias šio me
to įvyks mūsų gyvenime. Tą die
ną Lietuvos vardas ir lietuvio 
kančios bus minimos visose vy
skupijos katalikų bažnyčiose, 
tą dieną milijonai katalikų kar
tu su mumis melsis prašydami
laisvės mūsų tėvynei.

Arkivyskupui leidus, tą pat . 
dieną lietuviai rengia šventąją 
valandą Philadelphijos katedro

lyvauti ir tuos, kurių žinia apie 
ruošiamą Šventąją valandą per 
parapijas, spaudą ar radiją ga
lėjo nepasiekti.

Patirta, kad kai kurios para
pijos organizuoja kelionę auto
busais. Įeinant katedrom daly
viai gaus lapelį su pamaldų tvar
ka ir bendromis giesmėmis.
Rinkliavų nebus.

je. kuri yra prie Benjamin 
Franklin Pkwy. ir 18th St. (Lo-
gan Cir.). Pradžia punktualiai 
3:30 vai. p.p. Šventajai valandai 
ruošiasi visos lietuvių para
pijos, chorai, organizacijos. Jo
je dalyvaus tremtinys vyskupas 
Juozapas M. Yuen — kinietis. 
Pamokslą sakys prel. Jonas Bal
konas.

Rengiant šventąją valandą, 
šalia susikaupimo, yra svarbus 
ir lietuvių pasirodymas. Esame 
pajėgūs pripildyti Philadelphi
jos katedrą, ir tai padarykime. 
Dalyvaukime šventoje valando
je visi Philadelphijos ir apyli- 
kių lietuviai, o atokiau gyveną 
nepabijokime, kad ir 100 mylių
kelio. Asmeniškai kvieskime da-

Minint trėmimų sukaktį, bir
želio 14 d. 7 vai. vak. šv. Kazi
miero parapijos salėje turėsime 
progą pamatyti Pr. ^Jaumiestiš
ki© 3 veiksmų vaidinimą “Aną 
birželį”. Atsiliepimai apie vai
dinimą spaudoje yra geri. Jo 
žiūrėdami, vyresnieji prisimins 
skaudžius išgyvenimus, kurie 
palietė mūsų artimuosius, o da
liniai ir mus pačius, o jaunesnie
ji, kad ir scenoje, pamatys įvy
kius, apie kuriuos yra'nekartą 
girdėję, bet neviską supratę. 
Vaidina Brooklyno vaidintojų 
trupė; vadovaujant jau mums 
pažįstamam Vitaliui Žukauskui. 
Vaidinima rengia vietos Balfo 
skyrius.

Tėvynės Laisvė ir Sąžinė — 
tai paskaitos tema, kurioj svars-

susirinkime. Paskaitos 
buvo vertos dėmesio visiems.

SUJUNGTOS RANKOS prie Spyglio ežero

tomos 
kaip jos paliečia 
Paskaitą skaitė kun. 
Jankus ateitininkų

VISI RENKAMĖS J PUTNAMĄ!
Atėjus pavasariui, artėja ir 

mokslo metų galas. Putnamie- 
tės stengiasi laikinai pamiršti

priims šv. Komuniją ir pasimels 
Šv. Tėvo intencija:

a) per kiekvieną švč.

Kun. Longinas Jankus, Balfo 
reikalų vedėjas, turėjo pasiari- 
mą su vietinio Balfo skyriaus 
valdyba.

Vytatuas ir Ramona Ramū
nai — Romanauskai — gegužio 
14 susilaukė dukters Vilijos- 
Teresės. Laimingi tėvai, sulaukę 
pirmojo gandro apsilankymo.

Minint Motinos dieną pasiges
ta gyvo ryšio tarp motinos ir vai

skų, kuris paprastai ir nudaryda
vo gražiausius momentus tokia
me minėjime. Gal tai atsitiko 
todėl, kad minėjimą ėmėsi reng
ti suaugusieji, bet ne jaunimas, 
kaip būdavo iki šiol. Po prof. 
Jono Purino paskaitos apie mo
tiną, sekė šeštadieninės mokyk
los mokinių pasirodymas, šešia
metė Aldutė šalčiūnaitė padai
navo “Lietuva brangi, mano 
tėvyne” Irena Avižonytė gra
žiai pašoko baletą, Andrius Ra
manauskas. Onutė Šalčiūnaitė 
ir Milda Melnikaitė padeklama
vo eilėraščius. Meno ansamblio 
choras, vad. kompozitorius Juo
ze Strolio, padainavo keletą 
dainų. Minėjimas baigtas gies
me Marija. Marija. Minėjimą 
sklandžiai pravedė Vytautas 
Macijauskas, rengė L. Bendruo
menės apylinkė.

K.Č.

PAVASARIO DARBAI PRIE SPYGLIO
MANCHESTER, MICH.

Tik retkarčiais žiemos spor
to entuziastų lankyta ALRK Fe
deracijos stovykla pradeda atsi
gauti. Margina jos kalnelius pa
vasario žiedai, o šeštadieniais 
stovyklinių pastatų sienas ap-

Putnamo seselės ir susirinks 
stovyklautojų būriai. Amerikos 
Lietuvių Katalikų Sodyba — 
Alksodis (tokiu vardu galvoja
ma pavadinti stovyklą) augs ir 
gražės.

NEWARK, N.J.
40 valandų atlaidai švč. Tre

jybės liet, parap. bažnyčioje pra
sidės per Sekminių šventes, sek
madieni gegušės 25 d. 10:30 vai. 
ryto sumos metu ir baigsis an
tradieni. gegužes 27. vakare iš
kilmingais mišparais ir procesi
ja. x

Mišparai per visus 3 vakarus 
bus 7:30 vai. vakare, švenčiau
sias Sakramentas bus Įstatytas 
kas rytas 6 vai. Suma pirmadie
nį ir antradienį 9 vai. ryto.

Pamokslus sakys per visus 3 
vakarus iškilmingų mišparų me
tu žymus pamokslininkas. Balfo 
reikalų vedėjas kun. Lionginas 
Jankus.

Prel. Ignas Kelmelis. Švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
kviečia visus para piečius, drau
gus ir kaimynus gausiai atlai
duose dalyvauti, nuoširdžiai pa
garbinti Viešpatį švč. Sakramen- 
te.pasinaudoti Dievo gausiai tei
kiamomis malonėmis.

Nauji kunigai
Netvarko arkivyskupas Tho- 

mas Boland gegužės 31. 9 vai. 
ryte katedroje įšventinus į ku
nigus — Albertą Matulį ir Rai
mundą Tamošiūną. Abu naujie
ji kunigai primicijas laikys Ne
tvarko švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Kun. A. Ma
tulio primicijos bus birželio 1 
d. 10:30 vai. ryte. Pamokslą sa
kys kun. Mykolas. Kemėžis. Kun. 
Raimundas Tamošiūnas primi
cijas laikys birželio 8 d. 12 vai. 
Pamokslą pasakys kun. Jonas 
Šernas.

P.T.

I IŠ VISUR
1 ----------------- J

• Darbininkas kitą savai
tę prieš Vainikų dieną išlei
džiamas tik vieną kartą — 
trečiadienį. gegužės 28 d.

• Kunigų Vienybes seimas 
šiemet įvyks Pittsburghe. Pa. 
rugsėjo mėnesio 25 dieną

• Liet. Krikšč. Demokratų 
konferencija šaukiama Chi- 
cagoje gegužės 30-31 d. d. 
Jaunimo centre.

• Chicagos lietuviai stu
dentai, atvažiavus ten rusų 
pasiuntiniui Menšikovui. 
aerodrome surengė didelį pi
ketą ir ambasadorių pasiti
ko su plakatais. Piketo nuot
rauką įsidėjo ne tik Chica- 
ges, bet ir New Yorko laik
raščiai.

pražydusią gamtą, o galvoti apie 
knygas. Juk egzaminai čia pat. 
O po jų — vasaros atostogos’.

Tačiau nevienos namie laukia 
pilkos, dulkėtos miesto gatvės, 
kur pavasaris prabėga beveik ne 
pastebėtas, o vasara ateina su 
tokia kaitrą, jog stumte stumia 
pabėgti į pajūri ar į vasaros sto
vyklą. Dėl to daug kas grįš į 
Raudondvarį lyg Į poilsio vie
tą ne todėl, kad darbo nebūtų. 
Kiekviena laisva valandėlė yra 
sunaudojama tai rankdarbiam, 
tai tautiniem šokiam, tai skaučių

Mergelės Marijos šventę pažy
mėtą bažnytiniame kalendoriu
je ir b) per kiekvieną maldinin
kų kelionę į šią Marijos švento
vę:

2. dalinius t.y. penkerių me
tų atlaidus tiems, kurie tokį baž
nyčios aplankymą pamaldžiai 
atliks sužadindami bent gailes
tį.

Taigi "malonu pažymėti, kad 
visi jubilėjinės Marijos šventės 
dalyviai gegužės 25 galės pelny
ti minėtus atlaidus.

ar ateitininkių susirinkimam. 
Bet tai malonūs užsiėmimai pa
siilgusiom lietuviško žodžio ir 
lietuviškos aplinkos mergaitėm. 
O rami, jauki Putnamo sodyba 
leidžia pailsėti nuo didmiesčių 
skubėjimo ir triukšmo.

Linksmiausia, kad tikimės 
rasti daug naujų veidų, pratur
tinti mūsų ir taip jau įvairų bū
relį. Šiuo laiku jau daromi atei
nančio mokslo metų planai, ir 
ruošiamasi pasitikti naujas put- 
namietes. Tad. prašome norin
čių daugiau sužinoti apie ben
drabutį.. kreiptis kuo skubiau
siai i jo vedėja sesele Ostiara.

(Rd)
Immaculata stovyklą praside- . 

da birželio 29. Tai bus jau pen
kioliktoji iš eilės. Ji baigsis lie
pos 27 lietuvių susiartinimo 
švente. Registracija jau eina vi
sai prie galo, nes nors patalpos 
praplėstos, bet įsiregistruojan
čių skaičius vis didėja. Norin
čiom stovyklauti reikia paskubė
ti. nes vietos rezervuojamas pir
mosioms įsiregistravusioms. 
Dažnai dėl nepaskubėjimo mer
gaitėms liejasi ašaros, kad ne
priimtos Į stovyklą.

Atlaidai. Nek Pr. švenč. M. 
Marijos Koplyčiai Apaštališko
ji Penitenciarija šiais Marijos 
apsireiškimo metais suteikė

1. pilnus (visuotinius) atlaidus
visiems, kurie atliks išpažintį. MARIJOS SILUVĖS statula Putname

Maldos diena už Lietuvos lais
vę ir pasaulio taiką

Arkivyskupas John F- O’Hara,' 
savo ganytojišku laišku Phila
delphijos arkivykupijoj birželio 
1 paskyrė Maldos dieną ry
šium su šv. Kazimiero 500 metų 
gimimo jubiliejum.

Birželio 1 d. 3:30 vai. popiet 
šv. Petro ir Povilo didingoj ir 
naujai išpuoštoj katedroj bus 
Šventoji valanda.

Visi lietuviai prašomi būti a- 
doracijoj. Katedros adresas: 
205 N. 18th St (antroji gatvė 
nuo Market St.). Automobiliams 
pasistatyti bus vietos 18 gat
vėj. prie katedros ir apylinkėj. 
Kunigai persivilkti bažnytiniais 
drabužiais renkasi katedros kop
lyčiom 223 N. 18th St.

Įeinant į katedrą visiem vel
tui bus įteiktas šv. Kazimiero 
paveikslėlis. Jokios rinkliavos 
nebus. Tik prašoma melstis.

Iš aukštenių dvasininkų daly
vaus kankinys kinietis vysk. Jo- 
seph M. Yuen. D.D. Prel. Jonas 
Balkūnas pasakys pamokslą.

Giedojimui vadovaus Jonas 
Mickūnas. šv. Kazimiero para
pijos vargonininkas.

limpa dažytojai iš Detroito. Pen
kias dienas dirbę fabrikuose, 
braižyklose. įstaigose, šeštąją 
dieną paaukoja jaunimo stovy
klai.

Prie dažymo prisidėjo: J. Bui- 
kus (pernai visą vasarą vadova
vęs šeštadienio talkoms stovyk
loje). V. Cižauskas. S. Dryžas, 
St. Garliauskas. J. Kavaliaus
kas. R. Leparskas J. Jasiūnas.
Naumavičius.^J Raulicki^. K. 
Ražauskas K. Šragauskas ir ke
li moksleiviai ateitininkai: A
Bublys. S. ir V. Damušiai ir J. 
Mikaila. Dažė ir ALRK Federaci
jos vicepirmininkas, jaunimo 
stovyklai pasišventęs Br. Poli- 
kaitis.
Talkos būdu numatoma išdažy

ti salės ir namelių sienos iš lau
ko ir vidaus pusės. Talkininkų 
niekada nebuvo per daug, to
dėl stovyklos vadovybė kviečia 
visus detroitiečius vieną ar ki
tą šeštadienį atvykti. Kadangi 
kartais pasitaiko talkinininkų. 
neturinčių priemonių kaip sto
vyklą pasiekti pageidaujama.
kiekvienas, besirengiąs talkai, 
paskambintų Br. Polikaičiui 
šiuo telefonu UN 4-5481.

Kun. komisija: Kun. J. Ce- 
pu kaiti s. Kun. V. Martusevičius. 
Prel. Ig. Valančiu nas

Dar kelios savaitės, ir vėl rink
sis detroitiečiai sekmadienių 
leisti paežerėje. Greit atvažiuos

STAUGHTONO ŽINIOS
Gegužes 17 buvo vaikų pir

moji komunija. Iš 232 vaikų ir 
vienos suaugusios, priemusių- 
jų šv. Komuniją. 15 buvo lietu
viškos kilmės: K. Grigas. W. Gu
dinąs. M. Kvedaras. M. Kveda
ras. R. Martinkus. St. Talutls. 
R. Tripas. F. Vareika. K. Klimas. 
Fkl. Mileris. W Turel. V. Dem- 
brauskas. P. Gnibinskas. L. Fiš? 
er, L. Undemayer.

Gegužes 18 buvo^gegužes pro
cesija. Joje dalyvavo ir vyresnio
amžiaus vaikai Marijos statulą

Neoficialus stovyklos atidary
mas

Salė jau išklota šviesiom ply
telėm. o jų slydumui išmėginti 
sugalvota ir proga. Gegužės 31 
ALRK Federacijos jaunimo sto
vykloje. 15100 Austin Road. 
Manchester. . Mich.. ruošiamas 
neoficialus stovyklos atidary
mas.

Ta proga įvyks kartūnų diena, 
ir už gražiausias, originaliausias 
kartūnines sukneles bus pas-

-kirtos dovanos. Jaunimui, žino-
ma. rūpi ne tie kartūjiai. o pa
vasarinis džiaugsmas ir šokiai.

Svečiai iš Chicagos ir Cleve- 
lando gali atvykti jau penkta
dienį ir stovykloje nakvoti. Rei-
kia tik atsivežti paklodes. Ge
gužės 31. šeštadienį, stovyklos 
rajonas bus atviras nuo 10 vai. 
Už mažą atlyginimą nuo 12 iki 
2 vai. bus galima gauti pietus. 
Vaikams iki 10 metų veiks vai
kų darželis.

Kas gali, visi prašomi atvyk
ti. Pelnas skiriamas salės grin
dų sudėjimui.
Dailininkai gelbsti jaunimo sto

vyklai
Kai stovykla jau įrengiama.

pasirodė, kad ne taip jau entu
ziastingai ją remia ir dideli lie
tuvių katalikų veikėjai. Galime
džiaugtis 38.000 dol. surinktų

vainikavo Kotryna Mara (jos mo
tina lietuvė), o palaiminimui 
tarnavo F. Gills. M. Klimas. VV. 
Hamiltbn (jo motina Vasilevi- 
čiūtė). Kai kurie iš jų lankė, ki
ti dar tebelanko lietuvišką šeš
tadienio mokykla.

Gegužės 16 mirė Mary-EIiza- 
beth Rafalka. keturių metų mer
gytė: jos tėveliai gyvena 194 
Perry St. Tėveliams reiškiame 
gilią užuojautą mirus dukrelei.

pinigų, tačiau dar didelė 50.000 
skola gula statytojų pečius. Su
rinktieji pinigai daugiausia yra 
iš New Yorko (’). Chicagos. De
troito ir Clevelahdo. Kitos vie
tovės teisinosi, kad joms stovyk
la per toli, nors tik vienų me
tų praktika parodė, kad į stovyk
lą jaunimo atvyksta iš Los An
geles. • Bostono. Baltimorės ir 
Omahos. Užmiršta kiti ir tai. 
kad detrotiečiai rėmė ir tebe- 
riama katalikiškas institucijas 

vienuolynus Kennebunkpor- 
tc. Brocktonc. Putname ar Chi- 
cagoje. Neturėtų šis priminimas

Mik. skambėti iš eilinio korespon-

dentėlio P. Nato lūpų. Jis jau 
seniai klauso, ar neišgirs tvir
tesnio. paraginančio žodžio tiek 
iš ALRK Federacijos pirminin
ko. tiek iš Federacijos dvasios 
vadų. Deja, teko nugirsti, kad 
katalikiškoji lietuvių apdraudos 
susivienijimo vadovybė atsisa
kė suteikti didesnę paskolą sto
vyklai. tuo parodydama kiek jai 
“rūpi" lietuviško katalikiško 
jaunimo reikalai.

Džiugu todėl nugirsti, kad ke
li lietuviai dailininkai mielai su
tiko padovanoti savo paveikslų 
stvoyklos labui. O jie irgi toli 
nuo stovyklos gyvena, tik pora 
tėra stvoykloje lankęsi. Dešim
tį paveikslų dovanojo: Ad. Gal
dikas. V. K. Jonynas (2 pav.k 
C. Janusas. Pr. Lapė. B. Murinas. 
J. Pautienius. P. Puzinas. R. Vie
sulas ir K. Žoromskis. Tai 
gana žymūs ir gabūs mūsų me
nininkai. Jaunimo akyse jie bus 
dargi mecenatai.

Nors būtų labai gražu, kad tie 
paveikslai puoštų salės sienas, 
tačiau stovyklos padėtis verčia 
penketą tų paveikslų, parinktų 
burtų keliu, laimėjimų būdu pa
skleisti stovyk. rėmėjų tarpe. 
Tam tikslui platinami aukų bi
lietai. kurių yra kiekvienoje lie- 
tuvių kolonijoje: kurie toliau ir 
vienišiau gyvena. gali jų gauti 
pas Pr. Polteraitį. 1982-25th. 
Detroit 16. Mich.

Laimėjimai įvyks liepos 29 
ALRK Federacijos jaunimo sto
vyklos šventės metu. Laimėto
jui nebūtina toje šventėje daly
vauti.

Graži dailininkų auka tebū
na visiems paraganimas prisi
dėti prie stovyklos Spyglio pa
krantėse. Argi nesmagu pa
dėti jaunimui, kad jis augtų ge
ras. doras ir lietuviškas šioje 
kad ir svetingoje, bet tautybes 
tirpinančio] šaly-’’ •

P. Natas

• Ateitininkų 'mėtinė šven
tė Worčesteryje bus birželio 
1. Iš ryto šv. Kazimiero baž
nyčioje 8:30 vai. mišios ir 
bendra komunija, po pietų 
4 vai. parapijos salėje posė
dis. vaišės ir pasilinksmini
mas. St. Šalkauskio kuopa 
maloniai kviečia dalyvauti 
visus artimesnės ir tolimes
nės apylinkės atitininkus ir 
lietuviškąjį jaunimą.

• Liet. Stuū. Sąjungos 
Ne\v Haveno skyrius rengia 
linksmavakan — finis se- 
mestri gegužės 24. 7 v. v. 
Bridgaporte. Liet. Piliečių 
namuose. 407 Lafayette St. 
Studentų bus ne tik iš Con- 
neetieut kolegijų bei univer
sitetų. bet atvyks ir iš kitų 
tolimesnių vietovių. Bus šo
kiai. veiks bufetas.

• Jadvyga Jocienė, tėv. pran
ciškono Gedimino Jočio motina, 
šiomis dienomis mirė Lietuvoje. 
Sūnui, gyvenančiam Brooklyne. 
apie motinos mirtį artimieji pra
nešė telegrama. Velionė turėjo 
53 metus.

• K riks. Dem. Studijų klubu 
suvažiavimas įvyks geg. 30 d. 
2 vai p.p. Chicagoje. Jaunimo 
Centro namuose. Suvažiavime 
kalbės dr. K. Šidlauskas “Politi
nės veiklos prasmė išeivijoj"

.ir stud. J. Gravrogkas ‘"Studijų 
klubų uždaviniai ir siekiai." Ko
ordinacinės valdybos pirm. stud. 
Jonas Vyšnioms padarys platų 
pranešimą veiklos klausimais^ 

- bus tariamasi dėl konferenci
jos ir studijų savaitgalio. — 
Siuvažiavimąn vyksta Clevelan- 
do. Nevv Yorko. VVaterburio. 
pačios Chicagos. Kanados ir 
kitų vietų atstovai.

AR JAV TURI?
Knyga apie šv. Pijų X ap

žvelgia to mūsų laikų šventoje 
popiežiaus gyvenimą. iškelia jo 
apaštališkąją veiklą. duodama 
je pirmoji enciklika, siekusi gi
lesnio .'Ukrikščioninimo Iš jos 
imamas ir šūkis "Visa atnau
jinti Kristuje”.

Kun. Jonas Pctrėnas knygą 
parengė su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius iš kny
gų bei žurnalų. Straipsnių auto
riai yra kun. dr. P. Gaidama
vičius. Tėv. V. Gidžiūnas. 
O.F.M.. J. E. vysk. V Brizgys. 
Irena Banaitytė. kun. dr. T. 
Narbutas, dr. A. Maceina, kun. 
dr. K. Olšauskas, kun. dr. K. 
Rėklaitis. M.I.C.. kun. dr. J. 
Vaišnora. M.I.C.. S. Sužiedėlis.

Išleido Ateitis. Kaina 3 dėl 
l’žsakynius siųskit š a.i-e- i;.

ATEITIS.
916 VVilloughby Avc..
Bro.oklyn 21. N. Y

JUBILEJINE MARIJOS ŠVENTE PUTNAME GEGUŽES 25
Šventės tvarkaraštis:

11 vai. Šv. Mišios ir pamokslas.
12 vai. pietūs. (Apie savo dalyvavimą pietuose prašoma pranešti iš anksto

raštu arba telefonu — WAlnut 8-5828).
3 vai. p. p. Marijos garbei procesija, Šiluvos Marijos vainikavimas, šventoji 

valanda.

Šventėje dalyvaus garbingi svečiai: J. E. vysk. V. Padolskis, kun. dr. V. 
Balčiūnas, atvykę iš Romos, o taip pat ir vienuolyno kapelionas kun. St. Yla, 
grįžęs iš Romos.

Šventės dalyviai-maldininkai galės pelnyti ką tik Šventojo Tėvo šiai 
šventei suteiktus specialius atlaidus.

' Visi lietuviai ir iš visur.kviečiami ir laukiami atsilankant į lietuviams 
taip brangios Šiluvos Dievo Motinos šventę?
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MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo giminei ir artimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE.
I KRAINOJE IR U2KARPAČ1O RUSIJOJE:

PuAiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm. eilutėm, apsiaustam
UuilMi* *>4 vnnoii-p Milaikas yra matams. n-gu ui pasiūla* auku-*tw> 

Vilh-*a-a iŠ ritinių ir atlaikas pnt-inaniiauaiom kanuiio
ii.-am i»t>i» -iftln 3 Manit»<*>i krautuvas

S. BECKENSTEIN, Inc„
118-125-138 ORCHARD ST.. cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525
S R-i-k. nslaraiiiu»<»~ k.«<l*»»ia r>i*iSkn. I^nki«ka» ir ukralnietiAkai 

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

AtsmeAkite šį skelbimu, kuris bus ypatingai įvertintas
___afiL-- - -

ALTO MEMORANDUMAS į
Į

Nukrypi uoto Jėzaus 
seserij padėka

Kad mūsų kongregacijos se
serys sėkmingai galėtų dirbti 
darbą didesnei Dievo garbei, 
lietuvių tautos labui ir artimo 
gerui gerasis Dievulis suteikė 
mus gražų geraširdžių žmonių 
būrį — mūsų rėmėjus, kuriem 
rūpi mūsų kongregacijos išlaiky
mas. Tie mūsų geradariai ba
landžio 27 buvo susirinkę į Wor- 
cesterį. Aušros Vartą parapiją 
metiniam seimeliui. Bažnyčią, 
pamaldoms ir salę seimeliui su
teikė prel. Konstantinas Vasys. 
Mišias aukojo kun. Longinas 
Jankus iš Brooklyn. N.Y., pa
mokslą pasakė prelatas P. Juras. 
Pamaldų metų bažnyčioje su
rinkta 634 dol. auką. Seimelį 
vedė kun. Justinas Steponaitis. 
Seimelio posėdžiu metu 
dalyviai gėrėjosi Jono Valiukio- 
nio ir kun. L. Jankaus gra
žiomis paskaitomis ir nuošir
džiais sveikinimais. Seimui pasi
baigus. panelė Juozūnaitė ir po
nia Monika Tunstoll dalyvius 
maloniai nuteikė gražiomis dai
nomis ir muzika. Ponia B. Mi
lerienė su Worcesterio rėmėjų 
skyriumi labai gražiai išpuošė 
seimeliui salę ir prirengė ska
nius ir gausius seimelio daly
viams užkandžius.

Visiems tariame nuoširdžiau
si ačiū ir prašome gerojo Die
vulio gausiai atlyginti. Ypač di
delė mūsų padėka priklauso 
prel. K Vasiui, priėmusiam sei
melį savo parapijoje ir leidu
siam bažnyčioje rinkliavą, o 
prel Pr. Jurui uoliai besirūpinu
siam seimelio pasisekimu. Džiau
giamės. kad seimelis stipriai pa
rėmė koplyčios statymą. Staty
bos fondui aūkojo:

N.M. i \Vorcester. .te..... $1000.
\Vorcesterio rėmėju, skyrius..., 
....................    .*.$1000. 
Vyčių skyrius AVorcester .$25. 
Aušros Vartų Draugija (Wor- 
cester)

ScN. B. KNOVVLANDO kandidatūrai j Kalifornijos gubernatorius 
remti lietuvių komiteto pirm. L. Valiukas (iš k.), prof. M. Bir
žiška, Mrs. Helcn Knowland ir šen. B. Knowland.

KNOYLANDAS į GUBERNATORIUS
Los Angeles, Calif.

Lietuviai išeina už Bill Know- 
land

Senatorius Bill Knovvland. nuo
širdus Lietuvos ir lietuvių rei
kalų gynėjas, kandidatuoja Ka
lifornijos gubetnatoriaus postan. 
Jo kandidatūrai remti yra su
darytas didelis lietuvių komite
tas, i kuri Įeina visi žinomes- 
nieji Kalifornijos lietuviai vei
kėjai.

Komitetą sudaryti buvo pak
viestas Leonardas Valiukas. Į 
darbo komitetą buvo pakviesti 
vicepirmininkais — Kazys Luk- 
šis, Juozas Andrius, dr. Grigas 
Valančius ir dr. Juozas Varnas; 
sekretoriumi —. Aleksandras 
Dabšys: iždininkų — Jurgis Ru
delis. Informacijai sutiko vado
vauti -— Juozas Gobis, Algirdas

.$100. Gustaitis. Juozas Kojelis ir Ig- 
Ponia Seglinskiepė orcester) nas yiedziukas. Be to, sudary-

Bill Knovvland vertas visų lietu
vių paramos

Bill Knowland yra pareiškęs 
kad jis kovojąs ir kovosiąs už 
išvadavimą Lietuvos iš komu
nistų vergijos tol, kol jo gyslo- 

. mb tekėsiąs kraujas ir kol Lie
tuva ir kiti bolševikų paverg
tieji kraštai atgausią laisvę ir 
nepriklausomybę.

Tur būt. dar niekas kitas iš 
žymiųjų amerikiečių nėra taip 
nuoširdžiai ir šimtus kartų kė
lęs ir gynęs Lietuvos bylą, kaip 
kad senatorius Bill Knowland. 
Už tai jis vertas visų lietuvių 
patriotų paramos.

Tam tikras elementas meta 
dideles pinigų sumas iš visos 
Amerikos akcijai Kalifornijoje 
prieš Bill Knovvland. Būtų la
bai tikslu, kad lietuviai, priešin
gai, ateitų su finansine parama 
jo rinkiminei akcijai paremti. 
Lietuvių Komiteto Knovvlando 

§25. kandidatūrai remti iždininko ad-
Moterų Sąjunga (Aušros Vartų Veikalo pelnas (Latvrence $29.75 resas: Mr. George Rudelis, 5027 
parapija <Worcester> $10* Moterų Sodalicija (Norvvood).... Zelzah Avenue, Encino, Califor-

.....—................................... $LO0. tas’ patariamasis organas.
Moterų Soc. Klubas ūVorcester) ------ 1----------------------------

(Atkelta iš 3 psl.)
Kol nesugrius totalitarinis re

žimas Sovietų Sąjungoje, tol 
nepasibaigs šaltasis karas ir ne

naujo pasaulinio karo pa
vojus; tol demokratinės tautos 
bus priverstos nuolatos budėti 
ir būti pasiruošusios ginklu at
remti agresiją.

įspėjimas laisvajam pa- 
. šauliui

Sovietų diktatūros siekimas 
sunaikinti laisvę ir demokrati- 

nepasikeitė, atsisto
jus jos priešakyje Nikitai Chruš
čiovui. Jisai taip pat, kaip seniau 
Stalinas, laiko pavojingiausiu 
komunizmo priešu JAV ir sten
giasi, kiek tik galėdamas, joms 
pakenkti ir šituo tikslu naudoja 
žemiausios rūšies priemones.

Tai ryškiai parodė pasibjau
rėtinos riaušės pietų Amerikos 
miestuose, belankant jas JAV 
viceprezidentui Nixnui. Ten ne
buvo spontaniškas tamsios mi
nios protestas prieš “jankių im
perializmą”. Ten buvo komunis
tų rūpestingai paruošta ir suor
ganizuota prieš amerikinė akci
ja. :

Viešai paliudyti faktai ir do
kumentai rodo, kad ši akcija bu
vo suplanuota pagal slaptas 
direktyvas, gautas iš SSRS ko
munistų partijos centro Mask
voje. Tarptautinio komunistų 
centro priešakyje stovi Nikita 
Chruščiovas, pirmasis partijos 
sekretorius ir Sovietų Sąjungos 
premjeras, — tas pats, kuris 
yra tiek daug šnekėjęs apie “tai
kingą sugyvenimą” su Ameri
ka ir raginęs JAV vyriausybę 
siekti tarptautinės Įtampos su
švelninimo.

Sovietų Rusija sakėsi seniai 
paleidusi ir uždariusi komintem- 
ną. bet, pasirodo, kad komunis
tų internacionalo aparatas slap
tai tebeveikia ir dabar, vykdyda
mas Rusijos planus prieš laisvo
jo pasaulio tautas.

Šis naujas sovietų diktatūros 
klastingumo pavyzdys turėtų bū
ti įspėjimas visiems, kurie trokš
ta su ja susiartinti ir bendra
darbiauti.

Derybos su Sovietais
Tačiau iš to. kas pasakyta 

aukščiau, anaiptol neišplaukia, 
kad negalim vesti jokių derybų 
su Rusijos despotais. Visiškai at
metus derybas, susidarytų to
kia gili praraja tarp Vakarų ir 
Rytų, kad nebeliktų kitokio ke
lio jai pašalinti, kaip karas. De
mokratijos nori taikos, o ne ka
ro — pastovios taikos, pagrįs
tos teisingumo ir laisvės prin
cipais.

Tvirtai laikydamiesi šitų prin
cipų. demokratijos atstovai gali 
ir dery bas su Maskva paversti 
efektingu kovos įrankiu prieš 
totalitarinį despotizmą, keldami 
viešumon jo atliktas piktadary
bes, reikalaudami sulaužytų 
tarptautinių sutarčių atstatymo 
ir aiškindami Kremliaus propa
gandos melus bei klastas.

Anapus geležinės uždangos 
gyvena 80 milijonų žmonių, pa- | 
tekusių į komunizmo jungą. Jie | 
bus ištikimiausi Vakarų sąjun- | 
gininkai, jei Vakarai, visų pir- J 
ma, Jungtinės Valstybės, nuo- t 
širdžiai rūpinsis jų likimu ir | 
kiekviena proga stengsis apgin- ♦ 
ti jų teises. t

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnonės bei 
Silkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
1(1 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

SIUNTINIAMS f LIETUVAI |
tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų v’yrų kostiumams 

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayonįnės medžiagos parduodamos griežta! urmo 

iwbolesale) kainomis.

K and K FABRICS
Vakarų sąjunininkai anapus ge- Į 11S8 East JorSCy. StTGCt, EllZctŽMįth» N. J>

ležinėš uždangos
Jau ir dabar pavergtųjų kraš

tų žmonės sudaro neįkainuoja
mos vertės jėgą, padedančią de
mokratijoms kovoti su totalita
riniu Kremliaus despotizmu, nes 
pastarasis yra priverstas daug 
savo armijos divizijų laikyti pa
vergtuose kraštuose, užuot nau
dojęs jas agresijos žygiams ki
tuose frontuose.

Mes visu griežtumu pasisako
me prieš komunizmo pataikau
tojų pasiūlymus, kad siekiant 
susitarimų su Sovietais, reikia 
užmiršti pavergtųjų tautų liki
mą ir patvirtinti status quo. To
kie pasiūlymai ne tik prasilen
kia su dorovės bei teisėtumo 
dėsniais; ne tik prieštarauja ci- 

minčiai Debs pilnai pritarė ir vilizuoto pasaulio žmoniškumui,

PRIE CITY SAVIN G S BANK Tel EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vytų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Urmo (wholesalę) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Lietuvis pagerbti gatvė
Žum. Alg. Gustaitis davė min-
Los Angeles miesto tarybos 

nariui E.E. Debs pavadinti vie
ną iš garvių Lietuvos vardu. Tai

U

$50. nia. Kas gi nenorėtu matyti Ka- pranešė Alg. Gustaičiui. Netru- jeį jje tūtų primti. skau
džiai pakenktų šios šalies sau
gumui. Amerika negali morališ
kai kapituliuoti, jei ji nori gar
bingai atitikti istorijos skirtą jai 
uždavinį vadovauti kovoje su 
tironija, grasinančia žmonijos 
ateičiai.

Juozapina Smith ilVorcester).... ... -
.............................................S10. Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų Hfomijos gubernatoriumi tą di- kus ‘Nob Hill rajone viena iš 
Ponia Stakūnas.... itforcester).... skyrius <Worcester) ............$5. dijį valstybininką ir kovotoją gatvių bus pavadinta "Lithuania
......................................... S10. Moterų Sąjunga (šv. Kazimiero prieš komunizmą Bill Knowland! Drive".
Prisiųsta mažesniu auku .,..S31. parap., \Vorcester ................$5. Lackg. Nauja importo ir eksporto Įstai-
So. Bostono rėmėju skyrius.... Nekalto Prasidėjimo seserų gil- Politinis susirinkimas
......................................... $420. da (Brockton)........................... $10.
Koncerto pelnas įSo. Boston! Kun. Longinas Jankus.............  $25.
........................................  $400. šv. Kazimiero parapijos kunigai
Ponai Navierai (So. Boston tAmsterdam.........................$100.
Whist Party.......... ............$150.
Veikalo pelnas (So. Boston).... 
............ .........    $29.50 
Šv. Vardo Draugija (So. Boston) 

........................   S25.
Juozas Savickas (So Boston).... 

S20. 
Bos- 
S25.

Ona Kazevičiutė <So. Boston).... 
........................   $25.

Agota Kalinauskaitė <So. Bos
ton)......... ..................... $10. Amsterdam. N.Y
Prisiųsta mažesniu aukų$53. Camhridge, Mass. 
Brocktono rėmėju skyrius........ Lavvrence. Mass
..................................... $300. Nonvood. Mass. 
Grigai .Brockton) ..$10. Brooklvn, N.Y. 
Prisiųsta mažesniu auku ....$10.
CambridgeremėjuskyriusSlSO. . Dar karta- nuoširdžausiai vi- 
Ponia Seskauskicnė iCambridgei s’em dėkojame už parama, tal- 

ką ir dalyvavimą seimelyje. 
.................................   , garsusis I an.iy 
Prisiust rnaažesniu auku.... $10. Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų t « ,vh«r1r< lioūivini dar ^•.vrence rcn^h rius,.S10». vardu ItoHM M. AmmcM. nfekad nėra t’rėję pln^ 

eilės viešbytyje, nc-k.’itant Vy
čių su važia vi m-' ’noui 1957 me
tais. Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atvykti i šo
kius patys ir pakviesti savo 
draugus.

Moterų gildą (Amsterdam) $100. 
šv. Rožančiaus draug. (Amster- 
dam .................................... $50. 
šv. Vardo draugija (Amsterdam) 

........ $10. 
$5102.36.

Atskių vietų bendrai aukos 
sudarė:
VVorcester. Mass. 
So. Boston. Mass 
Brockton, Mas..

ga
Gegužės 1 buvo atidaryta lie

tuviška importo ir eksporto Į- 
staiga. vardu "Anapus". Ši Įstai
ga atidaryta prie didžiulės ir 
visiems puikiai žinomos gatvės 
— Sunset Blvd. netoli nuo šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios. 
Per šią Įstaigą galima siųsti 
maisti ir rūbų siuntinius Į Lietu-

Iš viso.

Ponai A. Ivanauskai <So 
tom........................... .............

Neseniai baigęs mokslus ir be
siverčiąs advokatūra Raymond 
Rimdžius skaitys paskaitą aktua
liaisiais rinkimų klausimais Ca- 
lifomia Republican Assembly lie 
tuvių skyriaus susirinkime, ku
ris Įvyks birželio 1 d., 12 vai. šv. 
Kazimiero parapijos aalėje. Rin
kimai Kalifornijoje Įvyksta bir
želio 3 d. Piliečiams tikrai bus. vą ir kitur. Siuntiniai, medžia- 
Įdomu ir naudinga geriau susi
pažinti su visais rinkimų klausi
mais.
"Lietuvių Dienų' žurnalo pik

nikas
regiamas liepos 27 d. Buena Dr. Vinco Kudirkos 100 metų 

260.00 Vista parke. Burbank mieste. gimimo sukaktis
190.00 prie Los Angeles. bus paminėta šių metų pabai-
129.75 Retas pramoginis įvykis goję. Aktorius ir režisorius G.

Lietuvos Vyčių Los Angeles Velička sutiko pastatyti Kazio proga kelti viešumon jų likimo 
133 kuopa rengia šokius Statler Inčiūros ir Antano Gustaičio 
viešbutyje. Garden Room salėje, veikalą “Vincas Kudirka”. Pasi- 
šokiąi Įvyks birželio 7 d., šešta
dieni. nuo 9 va r v'-’ia-o iki 1 
vai. 30 min. ryte Šokiams gros rius, D. Pulkaunikaitė, V. Gilys

orkes- ir k. Minėjimas numatomas ruoš

S2955.ll
1157.50
335.00

50.00
25.00

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St
Telef. AL 4-8319

Z 0D
Liet m ių-A ilgiu ir

Anglu-Liet u vni

Kaiii:> SI I

Pinigus >ii.isti kartu su 
užsakymu

IHI. D. HI.K \ 
5 Ifi E. Bro:ftlw ay 

So. I’niston 27, Mass.

gos ir vaistai pasiunčiami tiesiog 
ir iš Europos. Tuo atveju išven
giama dalis muito mokesčių. Į- 
staigos direktoriumi yra dr. Gri
gas Valančius.

ruošimo darbams G. Ve
ličkai labai daug padeda J. And-

jog Lietuva, kartu su 
kitom Pabaltijo respūb- 
Latvija ir Estija, buvo 
iš pačių pirmųjų komu- 
agresijos aukų. Nekaltai

Pabaltijo respublikos
Amerikos Lietuvių Taryba, 

kaip amerikiečių lietuvių kilmės 
organizacija, tikisi, kad JAV vy
riausybė niekad neužmirš to 
fakto, 
dviem 
likom, 
vienos 
nizmo
užpultos ir apiplėštos, jos tebė
ra žiauriai kankinamos.

Dėkodami už JAV7 vyriausy
bės užuojautą toms trims Pabal
tijo tautoms, mes prašome, p. 
Sekretoriau, kiekviena tinkama

klausimą ir reikalauti, kad joms 
būtų grąžinta laisvė ir suvere
ninės teisės.

Alto Vykdomojo Prezidiemo 
vardu:

ti rugsėjo mėn., gi veikalą pa- L. Simutis, prezidentas,
statyti vėliau. Komitetui pirmi- Dr. P. Grigaitis, sekretorius 
ninkauja LB Los Angeles apy- ■ 
linkės pirm. K. JJaudanskm. 
sekretoriauja Alg. Gustaitis. Ko- 
mitetan Įeina visa eilė Los Ange
le lietuvių.

D.D.R.

SIUNTINIAMS f IJETIYĄ VILNONIŲ. SILKINIŲ BEI 
KITOKIŲ

MEDŽIAGŲ
gausite pas

K O E N
III DELANCEY STREET, NEW YORK 2. N.

(kampas Esscx Street)

Atdara kasdien; seštadieniiUs nuo 1 -6 vaL popiet

MES NESAME PATENKINTI IKI
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1> Mūsų įstaiga Newarke bus atidara ir. sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4> Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENVE, BROOKLYN, N. Y. 
Tel. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nuo 9 iki 1 valandos.
312 MARKET ST., NEM’ARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

Mūsų skyriai:
78 Second Avenue 11601 JosCampauAv. 121 S. Vermont St. 
NEW YORK 3. N. Y. OETROIT 12. MICH. LOS ANGELES. C AL. 
ORegon 4-1540 T0wnsend 8-0298 OUnkirk 5-6550 
Atidaryta kasdien ir 

sekmad. 9-6.
832 N. 7th Street 651 Albany Avenue 1241 Ashland Avė. 
Philadelphia 23. Pa. HARTFORD. CONN. CHICAGO 23. U-L. 
WAInut 3-1747 CHapel 7-5164 HUmbold 6-2818

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
UETUVIŠKAI.

Pralinksmink savo gimines siuntiniu. Pasiraudok patarnavimu patikimos firmos, kuri 
atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C(L INC.
(IJCENSED BY THE l-S-S.K )

135 West l lfh Street. Cllelsea 3-2583 New York 11, N. Y
Mn«i) firma i.4 Inturisto Maskvoje leidimą si u.•'T i siuntinius j visas Sov Sąjungos respublikas

Atdara kasdien nuo 9 vai ryto iki 6 vai. v.' Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.

Galima įsiiisti tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu

Pristatymas garantuojamas. Kiekvienas siunt nys apdraustas. Siuntėjas gitus pašto pakvitavimą ir 
asmeniška gavėjo parašo. Turime neribotą pasirinkimo prekių.

116 East 7 Street. 
Nrw York, N. Y. 

Tel. Yl 2-8386

135 WeU 14th Street, 
Nrw York 11. N. Y.

Tel. (’HeKra 3-2J83

332 Fillmore Avenue 
Ruffalo 6. New York ?_

Tel. MOhawk 2674
900 IJtrnn- Romi. 11339 Jos. Campan, 632 W. (iirard Avė.,
Clevefamd 13, Oh*m Detroit 12, Mieli. Philadelphia 23, Pa.
TeL TOwer l - 1461 TeL TOnmeiNI 9-3986 TN. WAInit 5-9878
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RILEY BROS

to Order.
Joseph Audrusis Insurance

LIBERTY ART PHOTO STUDIO

F U N E B AL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Religioos Articles 
Greeting Cards 
Stationery

1 2-ROOM APT., $350 season;
3 3-room apts., $400 season. Laigė. 
All Utilities furnished, 2 min. bath- 
ing, fishing, church. Directly on 
Route 213, High Falls, N. Y.

OVERLAND 7-9937

380 MAPL.E AVENUE, - HARTFORD. CONN

Maloniai patarnauja 1 etuviams naujai įruoštos*’ patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

imui piniginiy perlaidų (Mo-

LIVING ROOM SUITES 
AND CHAIRS

Ali Work Done on Premises 
Repaired, Restyled and Recovered. 
Beautifully Fitted Slipcovera Made

G. & J. VAN DAM 
367 5th Avė. SOuth 8-5822. Brooklyn

WEDDING — PORTRAIT — CANDID 
CHILDREN — COMMUNION — CONFIRMATION 

GRADUATION — REPRODUCTIONS — COMMERCIAL

125-11 Liberty Avenue, Richmond HIII 19, N. Y. 
, F. ERBA - Vlrginia 3-3605

Studio hours; 9:30 to 9. Wed. 9:30 to 6:30, Sun. 11 to 6:30

Į Baras, sale vestuvėms,

REAL ESTATE

4 vai.

Atletas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

laimėjo santykiu 5t^-l’
firmą —

mėjo tašką trečioje lentoje

■S

P. Tautvaisa

į 1991 Broadway

Tel.: LYceum 5-0900

« 4102 Archer Avenue

<•!

r»

LOCUST GROVE H O C S EOsterville, Cape Cod, Mass.
HONEYMOON or VACATI0N

Tol.: TAshmore 5-756

Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma

LAUREL-BROOK-COTTAGE, kimams, etc.
BROOKLYN 27, N. Y1883 MADISON ST.Kreiptis W anksto (nuo gegužės 1 d.):

AUDRONE., c'o Or. E. Jansonas. 87 East Bay Rd..'
TeL EV 2-9586 (Prie Foreat Avė. stoties) RidgewoodOsterville, Cape Cod, Mass.

Open Ali Year On Rte. 209 In the Pocono Mountalns

3 683 Hudson Avė.
* Rochcster, N. Y.

kad 
lietu-

BEIRUTE sukilėliai gatvėse kuria laužus. Degina sudaužytus bal
dus. Taip buvo sudeginta ir JAV biblioteka.

lygiom on top board. Bosto
no komandoje dar lošė Ge-

Z Tol.: BAker 5-5923

Kiekvienas siuntinys ap
augtas didžiausios ap-

(• 6146 Miehigan Avė.
Z Detroit 10, Miehigan

© Kazys Merkis, kaip skelbia 
T | Boston Sunday Globė baigė

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avė. & 71st St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.: UTah 1-0807

Booklet P- P BURGESS

EAST 8TROUDSBURG 4, PA. Phone: BUthklII 8-8643 
.or N. Y. C. OFFICE: OX 7-0158

390 West Broadway
So. Boston 27, Mass. 
į Tel.: ANdrew 8-8761

® draudos bendrovės.
4; Siuntinių gavimas paštu patvir- 
j?- tinamas ir sąskaita išsiunčiama 

aer 24 valandas. Patarnavimas 
.kubus, geras ir paslaugus. Mū- 
sų firma tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.

Save saugodami, siųskite 
£ siuntinius per:

Accom. 60 gucHts; modern; hot and cold vvater all rooms; also new cabtas e 
vvith private bath. $50 wrėkly; showc'rs on all floors. Overlooking Delaware | 
Rlvrr. Excellent home cocktng. Concrrtc jovimming pool. recreatkm room. j 
aofthall firkl, near movies and ■Catholic Church. Rates: $40 - $45 Wcckly. ą

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą

c*

X 39 Raymond Plaza, Wrst , 
4 Ncnark 3, N. J.
2 Tel.: MltcheD 2-5334

SERVICE, INC
716 WALNUT ST.,

Chicago 32, BĮ.
Tel.: FRontier 6-6399

KAINOS MINIMALIOS — $40-550 DOL. ASM.
Vaikams iki 10 m. pusę kainos. Studentams nuolaida, 

lengvai paniekiama vis<»m susisiekimo priemonėm. LĖKTUVU iki 
Hyannis. TRAUKINIU iki W. Bamstable (arlm Hyannls). AUTO 
Route 6 iki R 149 ir iki Osterville Cape Cod. Marš.

Siųsdami siuntinius į 
Uetuvą ir Sov. Rusiją,

PHILADELFHIA 6, PA.
S VVAInut 5-3455

| Mūsų skyriai:

BARRYVILLE 16, N. Y. į
RAILROAD STATION, SHOHOLA, PA. Tel. 2372 22-ND SEASON |

SPORTAS
VAKARUI ARTĖJANT

Gegužės 30 penktadienis, ka
da įvyksta didysis Lietuvių Atle 
Ui Klubo vakaras — koncertas, 
jau čia pat Tą vakarą Saieva’s 
salėse, 260 Knickerbocker Avė. 
sužinosime, kas yra buvę mūsų 
geriausi sportininkai pereitais 
metais.

Didelio susidomėjimo, žino
ma, kelia ir pasirodymas pernyk
ščio Amerikos šokių meisterio 
Gricevičiaus, kuris demonstruos 
savo meną. Įdomu pastebėti, kad 
tas pats Gucevičius dar prieš 
keletą metų žaidė pas mus fut
bolą dešiniuoju kraštu ir savo į- 
varčiais žymiai prisidėjo prie 
tuometinio mūsų komandos iš
kilimo. Netikėtas sužeidimas nu
traukė jo futbolininko karjerą, 
bet už tatai davė mums lietu
vi — JAV šokių meisterį. Gri- 
cevičius, kurio dabartine pavar
dė pagal pilietybės dokumentas 
yra Gricius, lietuviškai publi
kai dar nematytas. Iki šiolei jį 
matydavome tik televizijos pro
gramoje. Nėra ir kalbos, kad 
LAK vakaras laukiamas su di
deliu susidomėjimu. Pradžia 8 
vai. vak. Įėjimas 2 dol.
Newark Res: LSK 4:1 (1:0).

Pereitą sekmadienį mūsų fut
bolininkai svečiavosi Farchers 
Grove N.J., kur purvinoje aikš
tėje pralaimėjo Newarko rezer
vinei 1:4. LSK šį kartą žaidė to
kio sąstato: Didžbalis I; Kerekes, 
Daukša; Didžbalis IĮ Mileris. Sa- 
veikis; Jokūbaitis, Remėza, Bag- 
džiūnas.

William J. Drake- 
Dragūnas

KUR 
GERIAUSIAI 
PRALEISTI

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Savaite beliko iki š. Ame
rikos lietuvių šachmatų pir
menybių Clevelande. P-bės 
prasidės penktadienį, gegu
žės 30 d. 10 vai. ryto Cleve
land Chess Center patalpose 
ir tęsis iki birželio 1 ČL 
po pietų.

Pirmenybėse tikimės 
dalyvaus stipriausios
vių šachmatų pajėgos iš Ka
nados ir JAV. Registruotis 
reikia pas FASKo sekr. A. 
Bielskų. Clevelande, jam 
drauge rašoma ir dėl nakvy-. 
nių. /

Amerikos lietuvių šach
matų nugalėtojui Bostonas 
planuoja didingą pereinamą
ją dovana — Lietuvos Lais
vės Taurę su obalsiu: “Mū
sų Jėgos Tavo Laisvei, o 
Brangioji Lietuva”.

K. Merkiui buvo patikėta 
pirmoji lenta Bostono šach- 
matų lygos komandos rung- 
tynėse su North Shore Chess 

? League komanda. Bostonas

Massachusetts su Connec- 
tieut susitinka, gegužės 25 
d. Bostone (Boylston Chess 
Club) 2 v. p. p. Massachu- 
setto komandoj įkelti penki 
lietuviai: K. Merkis, G. Švei
kauskas, A. Keturakis, P. I 
Kontautas ir J. Starinskas. 
Laukiama apie 30 žaidėjų iš 
Connecticut valstijos.

G. Kuodis ir A. Makaitis 
dalyvavo gegužės 18 d. Bos
tono moksleivių žaibo var-

Manhattan C. C trečią 
kartą iš eilės laimėjo Ncw

Aišku, kad geriausiame Cape Cod Osterville, Mass.
kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje

87 East Bay Road,
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai. 5 vonios, didelis galio
nas ir valgomas kambarys. 2 dengtos verandos, kur ir 
blogam orui esant galima įdomiai praleisti laiką ir 

pailsėti. Puikus 2 akrų privatus parkas—pušynas.
Atviros jūros šiltas Craigwille- Ixng Bcach paplūdimis 

vos tik 5 min. kelio.

TRY TO BEAT THIS! — from $48 per person
Ali sportu, NEVV Swimming Pool, Outdoor Danclng, Boatlng, Cocktaū f

Ijoungc, Rooms with or without Bath. Informal, EbcceDent Meala. Z
Catholic Churches Nearby. Booklet "L" on RequeSt |

OMAHA, NEBRASKA
Lietuvio baty krautuvo

Vladas Natkevičius yra pas
kutinės imigracijos ateivis. At
sikėlęs iš Vokietijos taupiai gy
veno ir užsidirbęs kiek pinigo 
metėsi į biznį—atidarė “Self- 
service batų parduotuvę 4812 
So 24 St Krautuvėje pirkėjas 
pats išsirenka batus, sumoka pi
nigus ir keliauja sveikas ir pa
tenkintas. Biznis sekasi gerai 
nuo pat pirmos dienos. Pas jį 
dirba Alfa Mikėnas ir Sideravi- 
čiūtė. Ateity mano atidaryti sky
rius kitose miesto dalyse. Lietu
viai savo tautietį mielai palaiko, 
apsirūpindami pas jį avalynės 
reikmenimis. VI. Natkevičius 
Lietuvoje yra baigęs buhalteriją, 
dirbęs Vilkaviškio banke ir tu
rėjęs maisto reikmenų krautu
vę.

Pirmoji komunija
Gegužės 4 46 vaikučiai priė

mė pirmąją šv. komuniją. Di
džiuma mūsų parapiečiai, kiti 
buvo kun. J. Jusevičiaus suran
kioti po namus ir žiemos metu 
rūpestingai seselių paruošti. Per 
mišias žmonės netilpo bažny
čioj ir daug stovėjo lauke. *

Mokslo mėty
užbaigai mokiniai ruošiasi iš

pildyti gražią programą. Tai į- 
vyks gegužės 25. šiais metais 
mūsų mokyklą baigs 24 moki
niai. Į mokyklos parengimą lau
kiama atsilankant ne tik moki
nių tėvų, bet ir kitų lietuvių.

Vietinis

Yorko Metropolitan lygos 
pirmenybes. 2 v. Marshall 
C. C.

A. Bisguir — Manhattan 
klubo čempionas. Jis laimė
jo 1 vietą su

Kanados “Open” p-bės bus 
Winipege, rugpiūčio 23 — 
rugsėjo 1 d. Jos rengiamos 
kas dvieji metai. 1956 m. 
“Open” pirmenybes laimėjo 
amerikiečiai Larry Evans ir 
W. Lombardy po 8 tš., P. Vai
tonis dalinosi trečią vietą 
su Sherwinu, Medniu (abu 
iš N. Yorko), Joyneriu 
(Montrealio) ir DiCamillo iš 
Philadelphijos, visi po 7’2 
taškų. Buvo 88 dalyviai, ku
rių tarpe 21 amerikietis. Vai
tonis baigė priešaky visų 67 
Kanados dalyvių.

Povilas Tautvaiša. 1949 m., 
laimėdamas Bostono miesto 
pirmenybes, santykiu 7-.0!, 
pakeliui sutriuškino A. 
Gring, Nimcovičiaus apsigy
nime. Baltais lošė Tautvai- 
ša, juodais — Gring.

1. d4 Zf6 2. c4 e6 3. Žc3 
Rb4 4. a3 Rxž 5. bxR b6 
6. f3 Rb7 7. Rg5 h6 8. Rh4 LITTLE SHOPPE 
d6 9. e4 0-0 10. Rd3 Zbd7 752 Amsterdam Avė.
11. Ze2 Be8 12. Vd2 e5 13. (at 97th St) UN 5-0635 
Zg3! g5 14. Zf5! Kh7 15. R 
xg5 hxR 16. Vxg5 pasiduo
da, nes išsigelbėjimo nėra.

Diagramoje padėtis po 
14. 2f5 ėjimo.

A. Gring

• Hamiltone, Kanadoje, 
lietuviai nusipirko didelį tri
jų aukštų namą. Jam admi
nistruoti sudaryta atskira 
komisija: pirm. Alfonsas Pa
tamsis, sekr. Antanas Pranc- 
kevičius, reikalų vedėjas bu
halteris Gediminas Skaistys, 
nariai: Alfonsas Paukštys ir 
Juozas Krištolaitis. Namai 
nupirkti, sukūrus atskirą 
bendrovę ir suradus šėrinin- 
kų.

INCORPORATED 
Our 75th Year 

Certified Barre, VL Granite

MONUMENTS
Ror All Catholic Cemeteries 

48th St and Laurel H iii Blvd. 
52nd St and Queens Blvd.

Entrance to Calvary Cemetery

WOODSIDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy^ Hawthorne, N. Y. .

H.W. FEMALE

BANGA TELEVISION
desires work in Rectory, 17 
years experience, have refer- 
ences — RA. 1-0233.

SUMMER RESORTS

. THIS SUMMER Enjoy Yourself on 
Beauttful Sariunac Lake, N. Y.

The Panorama Lodge tavites you to 
this scenic spot of America^—Lo- 
eated in the heart ot the Adiron- 
dack Mountalns — with all modern 
conveniences—All Sports and activ- 
ities — wįth exquisite food — Ali 
this and more at reasonable rates. 
Write for Booklet “L”, Panorama 
Lcdge, 88 Riverside Drive, Saramac 
Lake, N, Y.

Ideal Family Reaort 
_Diroetfv on Lako 

niH.IUMKI Ali facilitiea for Sununer 
of Fun and Rdaxation.

. Comfortable rooms. tempt- 
ing: meals. Friendly. in- 
formal. $42.50 to $60.00 
week including meala. 

Write for Folder.
ANTHONY SICKLE, Owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

OUR LADY OF REFUGE 
PARISH

8 rooms, 2 baths, near Catholic 
institution, plot 165x16. Sacri
fice $11,500. Mušt be seen.

LU 4-1641

NEW MODEL HOMES 
VISIT or WRITE for BROCHURE

ALLIED HOMES
20 FOOTER ... 1 FAMILY

ONLY $20,490

Jackson Heights’ first & largest builder 
brings you this nevvest concept in luxury 
living. 6>/z spacious rooms, 3 bedrooms, 
V/z Hollyvvood baths (with ceramic stati 
shovvers), scientific kltchen, hot vvater 
heat. brąss plumbing, fuH basement, full 
front porch. garage, double hung Steel 
windows, plūs many other exctusive 
extras. Limited few ready for immediate 
occupancy. Furnished model: 75th St., 
cor. 31st Avė., Jackson Heights.

Telephone Hl 6-5500.

HOLY ROSARY PARISH
IN ROOSEVELT, U. I.

4 Rooms Bungakw with Porch 
Stoker Radiator Heat Partly Fin- 
ished Basement Suitable. Elderly 

FR 8-4475
Couple or small family. Price $8,100

DUR LADY OF 
ASSUMPTION PARISH 

in COPIAGUE, L. L

Fieldstone Cape Cod. 4 bedrooms,
120 x 100 Lot. Sacrifice $13,495 
65 Maple CL, Copiague, L. I.

AM 4-2294

If you’re looking for a nice laigė 
house within walking distance to 
parochial and public schools as well 
as the station and with very low 
taxes, this is it! Large comer pro- 
perty, completely hedged in, two 
blocks from tmcrowded parochial 
school, bus stops at corner to all 
other schools. modern kitehen with 
breakfast bar, living room with 
fireplace, large dining room, four 
bedrooms and bath on 2nd floor 
and two and bath on 3rd. New Oil 
Bumer, Rusco Štormą and Screens, 
newly painted and G. L 4%% 
Mortgage. Tllness in Family makes 
selling imperative. DEcrfield 7-5613.

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI
■ HI-FI FONOGRAFAI
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi- 
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

R e p u b 1 i c 
Wine & Liqiior Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas

BROOKLYN 1L N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniŲ ir vals- 
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy
tą
ney Orders),

Kreiptis

87-09 JAMAICA AVR, WOODHAVEN 21, N. Y

TEL. VI 7-4477

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

parengimams susirin*
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BOSTON, MASS.

ŽINIOS. I
'Elona Kepalaitė

New Yorke, Carnegie Reci- 
tal Hali, gegužės 17 popietyje 
davė išraiškos šokių rečitalį. 
Programą sudarė dvi dalys. Pir
moje pavaizdavo tris etiudus 
pagal F. Chopino kompozicijas, 
angelą (muz. C. Debussy), ap
leistąją (J. Brahms) ir baimę ne
žinomojo (C. Debussy); tarp pir
mųjų etiudų buvo vienas lietu
viškas siluetas. Antroje dalyje 
išreiškė gamtovaizdį (muz. A. 
Baė), lietų (E. Bloch), linksmą
jį šiurkštuolį (E. Bartok), jau
nąjį velniūkštį (muz. V. Jakubė- 
no), vaikystę (A. Khachaturian) 
ir šeštadienio popietę (C. De
bussy). šokiam skambino pia
nistė Hazel Hallett (iš Bostono), 
protarpiais atlikusi dar F. Cho
pino Scherzo C Minor ir A. Lisz- 
to La CampaneRa. Pastarasis 
nuskambėjo labai gyvai ir meis- _ 
triškai, ir apskritai Hazel Hal
lett skambinimas liejosi leng
vai, žaismingai ir su dideliu 
pianistės įsijautimu. Prie mu
zikos turėjo laisvai taikytis šo
kėja. ar geriau tariant, ją iš
reikšti pagal vedamąjį mintį 
savo judesiais. Tai ir sudarė iš
raiškos šokį, kuris- ne vienam 
žiūrėjusiam galėjo pasirodyti 
visai naujas dalykas; antra ver
tus, ir nelengvas, nes žmogaus 
judėsiu skalė nėra neribota ir 
besikartojanti. Tad ir E. Kepa- 
laitės šokiuose buvo jausti tam 
tikro pasikartojimo. Duodama 
kiekvienam būdingą minti, ji 
daugiausia rėmėsi savo daug 
kalbančiom rankom ir pozom.
Daugelyje vietų jos buvo grakš
čios ir tikrai raiškios, rodžiusios 
menininkės įsijautimą, improvi
zaciją ir gabumus. Gaila tiktai, 
kad tuo jos dailiu menu mažai gynėjo padėjėjas : advokatas 
kas atėjo pasigrožėti. Įspūdin
gi ir originalūs buvo jos pačios 
sukurti kostiumai. Lietuviškam 

kur gegužės 25 vyksta Mari- siluetui buvo parinkta balta tu
jos šventė, iš Brooklyno vyks- nika su rausvom tulpėm. Kos
ta autobusas. Jis išeina gegu- tiumai taip pat rodė E 
žės 25. sekmadieni, 5 v. r. nuo v .. ,. „ ...• Kepalaitę išradingą menininkę.

(s)

HUUlĖNOSu!
Maironio mokykla 

gegužės 24 baigia mokslo me
tus. Po pietų 5 v.v. Apreiškimo 
salėje bus abiturientų laidos iš
leistuvės su atitinkama progra
ma ir šokiais, grojant R. Butri
mo orkestrui. Veiks bufetas. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Aušros Vartę parapijos
tradiciniai metiniai pietūs į- 

yyksta gegužės 25 tuoj po su- 
— . mos parapijos salėje. Parapie- 

Čiai ir svečiai kviečiami dalyvau
ti.

Kun. Simonas Draugelis,
gyvenąs New Yorke, gavo iš 

Lietuvos telegramą, kuria pra
nešė, kad gegužės 16 šulų kai
me, Bartninkų parapijoje mirė 
jo sesuo Ona Draugeliūtė, apie 
70 metų amžiaus, palaidota ge- 

' - ~ gūžės 18. Telegramą atsiuntė 
Bartninkų klebonas kun. Jakai
tis.

BOSTONO šv. Petro parapijos bankietui ruošti komitetas: adv. A. Jankauskas (iš k.), William Casey. kun. 
J. žuromskis ir Pr. Šumskienė. Bankfetas įvyksta Blmstrubs Village gegužės 25.

iBARASEV1CIUS ir SŪNUS 
F U N E RA L H O M

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVTČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

E
Pasikolicjimas kainavo 3 dol.

Liet. Piliečių Klubo susirin
kime 1950 Juozas Arlauskas, pa
sikarščiavęs, Povilą Youkers pa- ! 
vadino komunistu, bolševiku ir ' 
vagim, šis už įžeidimą pareika- 
buvo 25 tūkstančių dol. Aš
tuonerius metus abu tąsėsi po 
teismus. Suffolk teismas perei
tą savaitę bylą išsprendė pripa
žindamas, kad J. Arlauskas yra 
kaltas ir už kiekvieną įžeidžia
mąjį žodi turi sumokėti po 1 dol.

Pabaltiečię koncertas.
Gegužės 16 Bostono konser

vatorijoj įvyko pabaltiečių 
koncertas, kurį surengė Ame
rikos baltų draugija. Išpildyti 
Kačinsko, Abelės, Berino, Nor- 
vilio, Žilinskio, Stokos, Bavic- 
chio ir Gaidelio kūriniai.

Pagalba senesniesiems 
r Klebono kun. Pr. Virmauskio 
■ rūpesčiu šv. Petro parapijos sa

lėje prie 7-tos gat., kur kas
dien yra aukojamos šv. Mišios, 
pereitą savaitę buvo įdėta tvir
tos geležinės grotelės. Senesnio 
amžiaus žmonėms bus galima 
atsiremti priklaupiant, kai dali
nama komunija.

Kultūros Klubo
paskutinis šio sezono susi

rinkimas Įvyks gegužės 24, 7:30 
v.v. Tarptautinio Instituto na
muose. Kalbės svečias E N.Y. 
rašytojas Antanas Škėma.

n
F U N E R A L HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS W ATIKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass,
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja moderniška koplyčia Ser- I 
meninas dykai. Aptarnauja Caro- į 

. bridge ir Bostono kolonijas že- | 
miauskmūs kainomis. Kainos tos į 
pačios ir j kitus miestus. i
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434 t

KEARNY, N.J.

FUNĖRAL HOME

Apreiškimo parapijos salės.

J. B. Shalins

Į koncerto programą buvo į-

ruošia
. K.

J M.

PROGRAMOJE:

Po programos šokiai.

N.J. notoli Patersono. 
1, sekmadieni, ten į- 
Kazimiero ir šv. Onos 
piknikas. Pradžia 1

Koncertas paliko malonų įs
pūdį. Visi pasidžiaugė, kad pa-

tai ne visa A. Mrorinsko studi
ja. Nedalyvavo akordeono kla
sė ir vos pradėję mokytis skam
binti.

Išnuomojamas kambarys su 
visais patogumas m aukšte 414 
So. 5th St. Brooklyne pas Mrs. 
Dome.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose

ALB. BĄĮ.TRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

GGO Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

GRAŽUS GYVENIMAS - KELIAS I DŽIAUGSMU
NEW YORKAS -

Kun. Bernardas J. Ramonas, 
priklausąs Trečiam Regulia

riam Ordinui, birželio 7 Wash- 
ingtone įšventinamas į kunigus. 
Jis yra kilęs iš Brooklyno, gyve
nęs su savo broliu ir seserim 116 
Lynch St, baigęs čia pradi
nes mokyklas. Atsitarnavęs ka
riuomenėje 1943-1946. 1948 į- 
stojo į vienuolyną. Pirmąsias 
mišias aukos birželio 15 savo 
gimimo parapijoje prie Marcy 
Avė ir Hooper St.

Jaunimėlis
(ne Joninės, kaip per klaidą 

buvom paskelbę) bus vaidina
ma gegužės 25 Schwaben Hali. 
Pradžia 5 v. p.p. Stato Operetės 
choras. Režisuoja Vitalis Žu
kauskas.

Moterų Vienybės
pavasario šokiuose tango var

žybas laimėjo Rovena Kubilienė 
ir Stasys Liogys, polkos—Diana 
Mockeliūnaitė ir Ch. Sinkevi
čius. Durų premiją gavo Mrs. 
Stella Kolesk iš New Rochelle, 
dovanų krepšį laimėjo A S. Tre
čiokienė iš Newarko. Moterų 
Vienybei pirmininkauja dail. 
Helen V. Kulber-Kulbokienė.

Išnuomojamas
atskiras kambapys netoli par

ko ,Woodhavene, su ar be baldų; 
naudotis bendra virtuve ir vo
nia.

Skambinti vakarais VI 6-1456

Petrui ir Marijai Velevams 
jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga gegužės 11 bu
vo suruoštas Įspūdingas bankie- 
tas Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro salėje.

Reta proga tenka būti tokia
me gražiame ir Įspūdingame po
būvyje. Be giminių draugų ir 
pažįstamų, sukaktuvininkus sa
vo atsilankymu ir gražiais svei
kinimais teikėsi pagerbti Sopuli 
gosios Dievo. Motinos parapijos 
klebonas kun. L. Voicekauskas, 
jo pagelbininkas kun. D. Pocius, 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
Elizabethe klebonas kun. M. Ke- 
mežis, Kearny miesto meras J. 
Healy, jo pagelbininkas Fr. 
Vincent, New Jersey valstybės

smas buvo dar didesnis, kai jie 
matė pilnutėlę salę žmonių, su
sirinkusių juos pagerbti. Ir tik
rai jųjų gyvenimas per tuos 25 
metus buvo gražus ir jie tos pa
garbos nusipelnė. Išaugino šei
mą. savo laisvalaikį sky rė visio- 
meniniams reikalams. Ypač 
daug pasišventė parapijai: abu 
giedojo choruose, dalyvaudavo 
vaidinmuose, įvairiuose vaka
ruose savo darbu visada būdavo 
pirmi. Kai statė naująją baž. 
Kearny, P. Velevas visą laiką va
dovavo bažnyčios statymo fon
do komitetui. Dalyvaudamas Į- 
vairiose draugijose, jis visada 
sielodavosi parapijos reikalais, 
o ypač kai ant jo pečių griuvo 
nelengvi naujosios bažnyčios 
statymo finansiniai reikalai. Bū
damas linksmo ir švelnaus bū
do, įsigijo didelių simpatijų ir 
svetimtačių tarpe, o turimi ga
bumai parodė, jog jis tinka ir 
miesto tvarkymo administraci
niams darbams. Todėl pereitais

raščio redaktorius McClinche ir metais buvo išrinktas miesto ta- 
kt. rybininku (councilman).

Andr. Salvest, visuomeninkaš, 
advokatas Ch. Paulis, Lietuvių 
Taupymo ir Skolinimo Daraugi- 
jos (Schuyler Savings and Loan 
Association) pirmininkas Julius 
Paknis “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandos- direktorius Jo
kūbas Stukas “Obeserver” laik-

Balfo veikla
Vietinis Balfo skyrius čia yra 

atlikęs nemažą vaidmenį šalpos 
darbe, is vienas iš pirmųjų ir 
Įsikūrė. Graži veikla, lydėjusi 
skyrių -eilę mėtų, neturėtų ma
žėti ir ateityje, šalpos darbas ne
sibaigia, bet plečiasi, nes Balfo 
ranka pasiekia dabar ne vien va
karų Europoje esančius mūsų 
tautiečius, bet ir Lietuvoje ar 
Sibire esančius.. Taigi darbo 
daug ir nuleisti rankų negalima.

Skyriaus metiniame susirinki
me, Įvykusiame gegužės 10, bu
vo apžvelgti nuveikti darbai, su
rinktų aukų ir drabužių apyskai
tos ir k.

Trumpai pasižvalgyta ir į prie
kį. Nutarta skyriaus veiklą pa
gyventi. būtent, surinkti dau
giau aukų, surengti vieną kitą 
viešą vakarą ir labiau populia
rinti Balfo tikslus ir uždavinius 
šios kolonijos lietuvių visuome
nėje.

Išrinkta ir nauja skyriaus val
dyba: pirm. J. Mėlynis, vice- pATPDcmi n i 
pirm. A. Arminas, sekr. Skrip- . ' * ’
kienė, ižd. A. Vitkauskas ir iždo “ ^ŽIMnK
globėju A. Mockus. saulėtoms dienoms Po sun-
° kaus darbo tvankiame ore ir

dulkėse, kiekvienas, sulaukęs 
sekmadienio, skuba į gamtą — 
tyrą orą. Nevienam kyla klausi
mas, kur variuoti, kur geriau
siai praleisti tą brangu laiką. 
Iš anksto pranešame; nepraleisk 
puikiausią progą atvykti Į Lind- 
bergh Park Sicomac Rd. No. 
Haledon 
Birželio 
vyks šv. 
draugijų

VASARVIETĖ "BANGA", 
Cape Cod, Mass.,

siūlo kambarius ir kabinas va
saros atostogoms praleisti, čia 
pat šilta Golfo srovė, pušų 
kvapas, lietuviški valgiai ir rami 
vietovė suteiks jums tikrą poil
sį.

Adresas: P.O. Box 307 Center- 
ville, Mass. — Great March Rd. 
Iki birželio 20 d. prašau kreip
tis: Alisa Pakštienė, 15 Wendo- 
ver St. Boston 25, Mass., Tel. 
A V. 2-8046

Tek EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

NEW YORKE, WaWorf-Astoria 
viešbutyje, balandžio 27 posė
džiavo demokratų rinkiminis 
štabas. Dalyvavo New Yorko 
gub. Averell Harriman ir iš 
lietuvių Marija Kižytė, Alto in
formacijos centro direktorė.

Iškilmes pravedė ir gražių žo
džių bei linkėjimų nesigailėjo 
Kearny žinoma visuomenės vei
kėja Alice Smigelskienė.

Džiaugėsi sukaktuvininkai su
laukę savo vedybinio gyvenimo 
sidabrinės sukak. Tas džiaug-

Great Necke
Lietuvos vyčiai šį šeštadieni 

gegužės 24, rengia pavasarinius 
šokius, kurie Įvyks V. F. W. 
Hali, 237 Great Neck Rd. Mu
zika nuo 9:30 v. v., Įėjimas 1.50 
dol.

Reikia paminėti ir sukaktuvi
ninkę Marija Vėlyvienę, kuri 
taip pat veikliai reiškiasi šioje 
kolonijoje. Turėdama gražų bal
są, mėgsta dainą, dalyvauja cho
ruose, veikli sodaliečių narė ir 
bendrai prisideda prie šios kolo
nijos visuomeninių ir parapiji
nių reikalų.

Sukaktuvininkai savo jubilie
jaus proga gavo daug gėlių ir 
gražių dovanų. Iš jų širdžių ver
žėsi nuoširdūs padėkos žodžiai 
visiems, kurie juos taip gražiai 
pagerbė dovanomis, sveikini
mais ar savo atsilankymu.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
GEGUŽES 30 DIENĄ. 8 V AL

SAJEVA’S POKYLIŲ SALEJE
260 Knickerbocker Avė. (kampan WiDoughby Avė.)

KONCERTĄ-VAKARĄ

Programą atliks Harvest Moon meniškų šokių laimėtojai, 
pašokdami tango, rumba, ir k t. šokius.

Visi svečiai bus pavaišinti sportininkų paruosta va
kariene — švedišku stalu.

Įeinant aukojama $2.00

Staliukai užsakomi (nemokamai) EV 2-9790

JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONCERTAS
Alekso Mrorinsko piano stu

dijos mokinių koncertas, įvykęs traukta ir lietuvių kompozito- 
gegužės 17 Apreiškimo par. sa- rių kūrinių, daugiausia Ciurlio- 
lėje, parodė, kad jo mokiniai nio; be to, Gruodžio, Dvariono, 
per keletą metų tiek išaugo, su- lietuvių liaudies dainų, 
stiprėjo, jog įveikia sunkius ir 
sudėtingus kūrinius.

Koncerto pirmoje dalyje pa- mažu auga naujos jėgos. Kon- 
sirodė jaunučiai, mažiau pri- certe dalyvavo 25 mokiniai, ir 
tyrę surikiuoti taip, kad jų pa
jėgumas nuolat augo. Skambi
no Vida Ceikaitė, Barbara Ann 
Kwetz, Barbora Mikalauskaitė, 
Joyce Kentrop, Walter Semken, 
Rimantas Jurgėla, Jūratė Kli
navičiūtė, Bernadeta Mikalaus^ 
kaitė, Vytautas Jurgėla, Biru
tė Liobė, Tomas Sodaitis, Vili
ja Skeivytė, Saulius Mrozins* 
kas, Kazimieras Snieška, Biru
tė Sodaitytė, Giedris Klivečka, 
Dalia Skeivytė.

Antroje dalyje skambino I- 
rena Vakselytė, Daiva Audėnai- 
tė (abi dviem pianinais, antru Ryšium su paroda yra iškilę 

eilė klausimų, į kuriuos reikė
tų surasti atsakymus. N.Y. Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos val
dyba gegužės 31, šeštadienį 4 
vai. p.p., Piliečių Klubo patal
pose, 280 Union Avė., kviečia 
narių susirinkimą. Kito susirin
kimo bė rudens nenumatoma

Senesnięję narię pagerfotuvės
Lietuvių šv Vardo draugija, 

kuri įsikūrė 1917, jau užvertė 
40 gyvavimo metų, ši draugija 
šioje kolonijoje yra atlikusi di
delį vaidmenį. Ji dėjo pamatus 
parapijai, kai šį kūrėsi, ji padė
jo parapijai stiprėti, ji buvo už
tvanka prieš besiplečiančią be
dievybę.

Draugijos narių eilėse yra daug 
pasižymėjusių ir pagarbos vertų 
asmenų, kurie nuo pat draugi- vai. p.p. Atvykęs tikrai nesigailė- 
jos įsikūrimo dienos dirba idėji- 
ninį darbą ir dabar visa širdimi 
draugijai yra atsidavę. Draugi
jos valdyba, norėdama pagerb
ti ilgamečius ir nusipelnusius 
savo narius, nutarė surengti vie
šą pobūvį — vakarienę gegužės 
25 d. 5 vai. vak, Vakarienė ruo
šiama Lietuvių Kat. Bendr. Cen
tro salėje.

Vakarienės metu bus pasaky- 
ta kalbų, iškelti šios draugijos 
nuopelnai ir pagerbti nusipelnę 
nariai. Ir iš viso draugijos na
rės turės progos nuoširdžiai pa
bendrauti, pasidalinti įspūdžiais 
ir nors retkarčiais pabūti prie 
bendro stalo visiems kartu.

Pobūvio rengimo darbam va
dovauja išrinkta komisija su pir
mininku P. Gibu.

si. Užkasi skanių lietuviškų val
gių, atsigaivinsi gėrimais. Sutik
si senus savo prietelius. Visi 
linksmai galėsite pasišokti prie 
geros muzikos. Atvykite visi su 
šeimomis ir iš toliau.

Autobusas veš veltui nuo šv.
Kazimiero parap. 2:30 v.

Pikniko komitetas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 J AMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station) | 
Woodhaven, N. Y.

miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.
BrooMyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.474 Knickerbocker Avė.

S. M. CEGUttS 25 D. SEKMADIENI,
rengiamas metinis

OPERETES CHORO

palydint A Mrozinskui), Gra
žina Klinavičiūtė, Judita Au- 
dėnaitė, Daina Botyriūtė, Vida 
Lužytė. Šios mergaitės, ilgiau
siai lankiusios piano studiją, 

f ir buvo labiausiai pažengusios.
Kelios jų išpildė net po tris kū
rinius.

N.Y. Liot. Dailininkę Sąjunga .......  —
yra rezervavusi National Art .

Club salę, 15 Gramercy Park Pranešnnas.
Manhattan, N.Y. šioje salėje . UetuvIM sk?‘
yra numatyta surengti parodą, nepaprastas^ extra narių 
kurioje būtų išstatyti lietuvių susirinkimas įvyks gegužės 
dailininkų darbai. Paroda nu- ^ay 28 d. 5 vai vakare, Unijos 
matomTatidaiyti 1959 vasario 1127 Ari°n RaCe’
16; tęsis dvi savaites. Brooklyn, N.Y.

Nariai prašomi gausiai daly
vauti. Bus išstatomi kandidatai 
skyriaus delegato ir valdybos 
pšreigūnų rinkimams. Be to, 
skyriaus atstovų pranešimai iš 
A.C.W. of A. 21-os dvimetinės 
konvencijos.

Kipras Sakalauskas

KONCERTAS 
VAKARAS

iI

1. A. Merkelio “J A U N I M ft L I S
1 veiksm. kaimo buities dainų ir šokių pynė.

Talkininkauja:
Tautinių šokių Grupf, vad. J. Matulaitienės ir
Brooklyno Vaidintoją Trupė, vad. V. Žukausko

1L Koncertinė dalis.
Atlieka Operetfs etioras, vad. M. Cibo.

Pradžia 5 vai. po pietų

Įėjimas 2 dol. Moksleiviams—1 dol.


