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Kas gali būti sutarta dėl
Berlyno?

Maskva balandžio 21 iteikė

Berlynu kaip sovietiniam agen-

—Chruščiovas žadas siusti

VM sukilimas kalėjime

tarpu dovanai, tada jas pirks. 
O paskui mokėti — gali taip 
padaryti kaip Amerikai su ka
ro paskolom.

Maskva demonstruoja ir grasina

laivo 
narys. Tapęs kunigu ir Je 
zuitu jis paskirtas povan 
deninio laivo f gulai pirmuo 
ju kapelionu.

BROOKLYNO NAUJI VYSKUPAI. Balandžio 22 konsekruoti vyskupai 
Joscph P- Denning, 52 metu, (kairžje) ir Charles R. Mulrooney. 53 me
tų, (dėžinėje): konsekravo vysk. B.rian J. McEntegart.*

išlaikymu” remiami gausių fon
dų. bet “paprastieji lietuviai” 
vis labiau nuo jų tolstu, o so
vietinėj Lietuvoje jie visi esą 
išbraukti iš visokių sąrašų (iš
skyrus iš sąrašo tų, kuriuos rei
kia kolioti?. Red j.

Pranešimas skirtas suniekin
ti užsieniuose lietuvių veiklai 
už nepriklausomą Lietuvą, A- 
merikai pasmerkti už moralinę 
paramą, • pasidžiaugti Įvykiais 
Vatikane.

SENSACINGA BYLA 
VOKIETIJOJE

SVEIKINIMAI NAUJAM. Naują valstybės sekretorių 
Christian A* Herterj pasveikino buvusio sekretoriaus 
Dulles žmona.

jiem nepatiks, šitas veto ir sus
tabdė visus susitarimus vietoj. 
Eisenhowerio ir Macmillano 
laiškai mėgino išjudinti. Sovie
tai dar neatsakė.

tiko, paaiškindamas, kad tai 
būtų New Yorko gyventojų pro
vokavimas. kuris galėtų pa
kenkti Amerikos ir Sovietų san
tykiam.

tė Egipte per trejis metus. da
bar sugriovė per tris savaites, 
pareiškė Nasseris indų spaudai.

Egipte labai populiarus da
bar Vengrijos sukilimąs. Prieš 
trejis metus Amerikos propa
ganda buvo paruošus arabiškai

Eisenhowerio bei Macmillano 
raštai Chruščiovui dėl atominių 

bandymų draudimo
Prez. Eisenhoweris balandžio 

13 buvo pasiuntęs Chruščiovui 
raštą — siūlė susitarti bent 
dėl dalinio atominių bandymų 
draudimo. Būtent, atsisakyti 
nuo bandymų žemiau 30 mylių 
ribos, visai neliečiant bandymų 
žemės gilumoje ir bandymų auk

KUR VEIKIA GRIEŽČIAUSIA 
CENZŪRA

Į kokias išvadas linksta anglai 
Londono konferencijoje

Londone keturių vakarų val
stybių specialistai šią savaitę 
baigia pasitarimus ir savo išva
das turi perduoti jau ministe- 
rių konferencijai, kuri, praside
da balandžio 29 Paryžiuje. _

Amerikos. Vokietijos, Pran
cūzijos spaudžiami, anglai nu
tilo apie savo ligšiolini siūlymą 
pripažinti rytų Europoje sta
tus quo. O savo siūlymą suma
žinti kariuomenes vidurio Eu
ropoje sušvelnina i tokį siūly
mą;

nustatyti tam tikrą zoną vi
durio Europoje, joje pradėti 
nuo Įšaldymo tos jėgos, kuri 
yra dabar, Įvesti toje zonoje 
kontrolę, kad jėgos nebūtų di
dinamos. Šitas siūlymas sieja
mas sykSj su Vokietijos ‘sujun
gimo pastangom.

Naujas šautuvas
Išmėgintas naujas orinis šau- 

Ar Sovietai jau mėgino? tuvas. kuris šauja be garso ir 
Bob Considine (Journal A- išviršinio žaizdos pėdsako.

POVANDENINIS kapelio 
nao. John Francis La 
boon povandeninio

Vokietijos sujungimas, taikos 
sutartis — tie klausimai bus 
svarstomi, bet be jokių išvadų.

Išvada tik viena: tokis suta
rimas būtų tik Maskvos laimė
jimas.

lėpta. Laukiama naujų tos rū- 
ank-

štpje erdvėje. vis jau geriau 
dalinis susitarimas negu visai 
nieko — aiškinę prezidentas. 
Anglijos min. pirm- Macmilla- 
nas Chruščiovui taip pat rašė, 
paremdamas į Eisenhovverio 
siūlymą. i

Tais raštais EĮsenhoweris ir 
Macmillanas norėjo išgelbėti 
Ženevos konferenciją, kurioje 
jau 79 posėdžiuose derėjosi dėl 
atisakymo nuo atominių ban
dymų. Viskas sukliuvo dėl kon
trolės. Amerika ir Anglija siū
lo kontrolę, ar susitarimas vyk
domas. Sovietai priešinosi kon
trolei, vadino ją šnipinėjimu. 
Kai su kontrole 'sutiko, tai pa
siliko sau teisę pasakyti veto 
kontrolei tose vietose, kuriose

Kaip Maskva rengiasi gegužės 
konferencijai

Maskva šaukia pirmadieniui 
Varšuvoje Varšuvos pakto kon
ferenciją. šalia Sovietų, Lenki
jos, rytų Vokietijos, Čekoslova
kijos, Bulgarijos ir Albanijos 
dalyvaus ir kom. Kinija. Mask
va nori pademonstruoti viso 
komunistinio

Newsweek sako, kad. Ameri
kos diplomatų spėjimu, ketu
rių viršūnių konferencija vasa
rą gali prieiti tokias išvados:

— likviduoti vakarų ir rytų 
propagandos agentūrų veiklą;

— pripažinti de facto rytų 
Vokietiją, priskiriant jai ir tei
se kontroliuoti susisiekimą su

Tarptautinis spaudos institu
tas paskelbė raportą apie “spau 
dą autoritetiniuose kraštuose".. 
Jame sako, kad labiausi J in
formacija trukdoma ir nusle
piama Sovietuose. Keli pavyz
džiai:

— 1955 prie Krymo nusken
do sovietinis laivas su 1500 
žmonių. Žinia apie tai niekad 
spaudoje nepasirodė. Apie tai 
pranešė tik vėliau pabėgęs so
vietinis pareigūnas.

— Partijos nutarimas prieš 
Molotovą, Malenkovą, Kagano- 
vičių, šepilovą buvo paskelbtas 
tik po keturių dienų.

— Žinios apie rytų Vokieti
jos sukilimą 1953 pasirodė tik 
po 5 dienų.

Vilniaus \ radijas birželio 15 
kalbėjo apie užsienio lietuvius. 
Esą jų ‘reakcinėje veikloje” 
yra išdidumo bruožas. Dėl jo 
savo veiklos prasme jie laiko 
“Lietuvos suverenumo tęstinu
mą ir jo išlaikymą”. Padąsini- 
mo tam jie . ėmėsi iš Washing- 
tono * pripažinimo diplomatam. 
Bet esą pasirodęs beprasmiškas 
tas leidimas diplomatam veik
ti. ir Vatikanas Lenkijos ir Lie
tuvos buržuazinių vyriausybių 
atstovus išbraukė iŠ diplomatų 
sąrašo. Toliau minėjo anglų ra
dijo pranešimą, kad tokis iš
braukimas reiškiąs pripažinimo 
atšaukimą.

Minėjo St. Girdvainio. St. Lo
zoraičio. paskiau P. Karvelio pa 
vardes. Esą veiksniai ir toliau 
žaisia “suverenumo tęstinumo

VIRŠŪNIŲ
SUEIGOJE

VAKAR TU. ŠIANDIEN AS. 
Hert>:rt Blankenbom, Vokieti
jos atstovas Paryžiuje, p.-a'ai-

TARPININKAS. Amerikos at
stovas Maskvoje Llewellyn E. 
Thompson turi priiminėti vis 
naujus Maskvos protestus.

— Vokietijos finansų min. 
Etzelis nebebusiąs kandidatas 
j kanclerius. Jis pasisakąs už Er- 
hardą. Tik savo žodžio dar ne
pasakė Adenaueris. kuris iš tik
rųjų kaip prezidentas ir turės 
skirti kanclerį. O Adenaueriui 
būtų priimtinesnis Etzelis.

Gallupo institutas rado, kad 
prezidento populiarumas šiuo 
metu padidėjo, respublikonų 
partijos sumažėjo. Iš dešimties 
balsuojančių prezidento linijai 
dabar pritaria 6; respub’ikonų 
populiarumas nuo rinkimų iki 
dabar sumažėjo iš 43 iki 41. 
demokratų padidėjo iš 56.5 iki 
59. Atrodo, kad balsuotojai mo
ka atskirti prezidentą nuo par
tijos.

Raudonoji armija 
nori į Ameriką

metikai.
Maskva taip pat pagrasino 

atskira nota Vokietijai dėl ato- 
minio ginklavimosi, pagrasino 
ir Norvegijai dėl bazių Ameri-

Maskva norėjo atsiųsti raudo
nosios armijos chorą į New 
Yorką sovietų parodos metu. 
Taip būsianti vykdoma kultū
rinio bendradarbiavimo progra
ma. žadėjo, kad armija bus be 
uniformų (ir dar be tankų!) Bet 
valstybės departamentas nesu- 

mas “palaipsniui”.).

Irake komunistai labai grei- knygą pagal Life informaciją 
tu tempu ima viską į savo ran- ir vaizdus apie Vengrijos Suki
kas. Labiausiai dėl to jaudina- Įima. Tada Egiptas nenorėjo 
si Nasseris. Nasserio kontrolėje tos dovanos priimti. Dabar ta 
esanti spauda dabar pikčiausiu knyga virto “bestselleriu”. Per 
velniu laiko nebe vakariečius kelias dienas jos išparduota

Amerikos atstovui Maskvoje no 
tą su naujais protestais. Protes
tavo prieš Vokietijos ir kitų A- 
merikos sąjungininkų apginkla
vimą atominiais ginklais. Toks 
ginklavimas torpeduojąs užsie
niu reikalu ministeriu konfe
renciją. Maskva grasino, kad 
tokiu atveju ji vykdysianti sa
vo politiką dėl Berlyno.

Tai jau antras Maskvos kal
tinimas per vieną mėnesį. Ir

Concord, Mass., balandžio 22 
sukilo kaliniai ir paėmė 15 Įkai
tu Kariuomenė per 4 valandas 
įsivertė su ašarinėm bombom 
ir sukilimą numalšino

ANGLAM STAIGMENA DĖL 
PREKYBOS SU MASKVA
Anglijos prekybos misija iš

vyko į Maskvą. Macmiilanas bu
vo kalbėjęsis su Chruščiovu dėl 
prekybos santykių Išplėtimo. 
Anglija lig šiol vis daugiau iš 
.Sovietų importuodavo negu eks 
portuodavo. tos eksportas į 
Sovietus siekia tik 1.5 proc. vi-

pulti Irako užsienių reikalų mi- _ j.F. Dūlias ligoje, sp.cn- 
nisteri ir jo politiką. Matyt, jau do vėžyje, nepastebi jokios per
rengia kelią komunistui paso- mainos. Radijo spinduliavimu 
dinti jo vietoje. . jį tebegydo.

MASKVA KALTINA AMERIKa 
KONFERENCIJOS SABOTAŽU

tydino. Negalėjo susitarti sius. Austrijos vyriausybė įsa
kė jai grįžti atgal į Jugoslaviją, 

konferencija, kurioje mus tęsti ar juos atidėti. Mergina atsisveikino šeimą ir 
išėjus paleido sau kulką į gal- 

ir prieš. Tik antru kartu vą. Paleido taip nelaimingai,
balsuojant prieitas keturių kad ji liko gyva, bet nukirto
savaičių darbo sprendimas abiejų akių nervus ir paliko
— konfe'renciją atidėti. A- akla.
merikos atstovas pareiškė, 
kad jos pačios įstatymas tu- . * ..„ . Cnrusctova kvietė i Amerikan nustatyti, kas yra jos pi- » « -i
lietis.

VILČIŲ NED AUG
Ar daug vilčių dedama į Že

nevos konferenciją, kuri prasi
dės gegužės 11?

Privačiai diplomatai pareiškę 
kad konferencijoje Maskvai ne
bus priimtinas naujasis Londo
no siūlymas sujungti ginklavi
mo suvaržymą su- Vokietijos su
jungimu.

Apsaugos sekr. McElroy ba
landžio 21 įspėjo, kad Ameri
ka nebūtų labai optimistiška 
dėl Rytų-Vakarų konferencijos 
pasisekimo.

W. Lippmann ginčijasi su 
Vokietijos atstovu Grewe, ku
ris pareiškė, ka&Afcėnferenci ja 
gali padėtį tik pabloginti, bet 
ne priešingai, tad geriau palik
ti padėtį tokią, kaip yra. Lipp- 
marnas stoja už jos keitimą 
tikintis, kad bus geriau.

RAKETA KAIP BUMERANGAS Kokios jėgos reikia tom rakė- merican) tvirtina, kad Sovietai 
tom iškelti, galima spėti iŠ to, jau mėginę paleisti raketą su 

dao 21 paleido raketa “Snark” raanas- Pasta,y',as ant u°- žmogum apie žemę, bet nepa- 
kuri padarė 2000 myliu kelio degos' yra lygus su devyni'1 sisekė nei jos susi8r“i"ti

F 7 4 aukštų namu. O Titano moto- ■ surasti, žinia apie tai buvo nus-
ras pakelia 12 autobusų svorį.

Jėga, kuri pradeda kelti Ti- sies sensacijų Sovietuose 
taną, skaičiuojama arklių jė- sčiau nei Amerikoje, 
gom, yra lygi 15,300 automobi
lių jėgai.

vis tuo pačiu reikalu — esą 
Amerika sabotuojanti užsienių 
reikalų' ministeriu konferenci
ją. Balandžio 5 tuo buvo kalti
nusi dėl Amerikos lėktuvų skri
dimo Berlyno koridorium auk
ščiau nei 10,000 pėdų.

Amerika atmetė kaltinimus 
kaip veidmainiavimą. Atrodo, 

pasaulio vienybę patį Maskva nesitiki nieko 
prieš Nato konferenciją Pary- gero iš konferencijos, tad jau 
žiuje, kur laukiama ir toliau n J4 rengia opinija suversti kaltę A- 
tvirto susitarimo.

Lėktuvas B-70
Populiariausias lig šiol spraus- 

minis lėktuvas B-52 bus pakeis
tas kitu —B-70. Naujasis B-70 
galės skristi 2,000 mylių per 
valandą greičiu vietoj ligšioli
nio B-52 daromų 600 mylių. 
Jis pakils į orą 70,000 pėdų 
vietoj ligšiol 50.000. Naujasis 
lėktuvas bus aprūpintas Įtaisais 
kurie turi nukreipti priešo at
siųstą raketą į apačią ar Į vir
šų nuo lėktuvo.

Iš B-70 Uis galima paleisti 
raketas tokias kaip Atlas ar Ti
tanas. Tokiu būdu raketom bus 
sutaupyta energija, kuri turi 
jas pakelti 70,000 pėdų.

ir sugrįžo į tą pačią vietą. Ra
keta buvo vairuojama radijo pa 
galba. Kelionėje ji gali pasuk
ti ir į šoną, kad išvengtų priešo 
priešraketinio veikimo. Rake
tos greitis nedidelis — 600 my-

Tarėsi 40 valstybių per 4 dėl to susitarti. Pirminio- nybą gerojo austrų šeimoje. 
savaites ir sutarė pasitari- kaujantis danas tada atsista- p,et laimė truko tik 3 mėne- 
mus nutraukti.

Ženevoje balandžio 18 nu- net klausimų. ar pasitari- 
trūko 
tarėsi 40 valstybių keturias Balsai pasidalino lygiam 
savaites dėl pilietybės klau
simo. Susidūrė du priešingi 
aiškinimai dėl pilietybės: 
“teritorijos teisė” ir “kilimo 
teisė”. Pirmoji aiškina, kad 
žmogus yra pilietis to kraš
to, kuriame jis yra gimęs. 
Antroji laiko pilietybę pa
veldimą iš tėvų. Negalėjo

Vokietijos sostinėje balan
džio 22 baigta sensacinga byla 
— buvęs Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos direktorius, 
diplomatiniais reikalais Ade
nauerio artimiausias patarėjas, 
dabar Vokietijos atstovas Pa
ryžiuje dr. Blarkenhomas nu
teistas 4 mėn. ir 3,000 markių. 
Jis buvo pristatęs 1952 minis- 
terijjoš pareigūną Strack atleis
ti iš tarnybos, pasiremdamas 
gandais, kad jis priėmęs iš E- 
gipto 20.000 egiptiškų svarų 
kyšį. Pareigūnas laivo atlėgtas, „
bet iškėlė bylą savo viršinin- so. ĄnSĮDos eksporto. Tikėda- 
kam Blankenhornui ir ministe- miesi didesnės prekybos, ang

lai buvo, pritrenkti sovietų pa
reiškimo. kad jie suinteresuoti 
prekyba tik su tais kraštais, ku
rie duoda jiem kreditus. Kitaip 
sakant, jei gaus prekes šiuo

su geros valios” misija savo 
žmoną i Europos sostines. Taip 
rytų Berlyne pareiškęs vienas 
iš sovietinių diplomatų.

Amerikos vyriausybė Chruš
čiovo nekvietė. Statybos prižiū- 

VOKIETIJOS KOMUNISTU retojas Clarence E. Moulette 
PASIŪLYMAS SOCIALISTAM sugalvojo, kad vynausybe pa

dariusi klaidą, ir jis savo var- 
Rytų Vokietijos komunistų du pakvietė Chruščiovą Į sve- 

partija bal. 22 paskelbė atsi
šaukimą į Vokietijos soc. de
mokratus susijungti bendrai ko 
vai prieš Adenauerį ir jo parti
ją. Atsišaukime taip pat siūlo 
eiti į Vokietijos sujungimą pa
laipsniui bendradarbiaujant ta
rp vienos ir kitos Vokietijos. — Argentinoje, Brazilijoje, 
(Siūlymas tokis kaip ir Ameri- Urugvajuje balandžio 21 pil
koje populiariniamas sujungi- skaityta nuo potvynių žuvus 

124, nuostoliu už 60 mil. dol.

—Viceprezidentas Nisonas 
irria daugiau reikštis užsienio 
politikos klausimais. Dabar jis 
siunčiamas Į Maskvą. Numato
mas taip pat prezidentą pava
duoti viršūnių konferencijoje.

vieningai patvirtintas abiejų 
partijų nauju valstybės sekre
torium.

riui Hallsteinui. Pastarąjį teis
mas išteisino. Dabar teks grei- 

Komunistei Irake veikia dusiai Blankenhorną atleisti 
Komunistų spauda jau ėmė diplomatų.

Smilja Srca, 19 metų jugo
slave. atbėgo į Austriją. Jai lai
mė nusišypsojo —ji gavo tar-
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SPAUDA

(nukelta į 3 pusi.)

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

lt LIETUVOS

JULIUS KUMPIKAS

ORO KOMPRESORIAI

liai Baltijos jūroje, kad ji 
būtę palikta vieny Sovietę

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS

EVergreen 7-2155 .
Resid. lUinois 8-7118

lėktuvus, transportinius, treni
ruotės lėktuvus. Bet ir tuos 
Prancūzijos licencija.

Vokietija turi privalomą Ka
rinę prievolę. TaČfetr dabartinės 
kariuomenės pusę sudaro sava
noriai Kasmet bus pašaukiama 
karo prievolės atlikti 130,000 — 
kai bus kariuomenė jau galu
tinai suorganizuota, o šiuo tar
pu priimima per metus tik 90, 
ooo. ? "

eisenos, šventę atidarė Vii

DULKIŲ SIURBLLM 
ELEKTR. VĖSINTUVAI

Kitą dieną jis vėl pasirodė 
krautuvėje. Nuo jo sklido deg
tinės tvaikas. Nustebusiai par
davėjai sušnibždėjo: “Dėk šim
tinę — kitaip bus blogai”.

Pardavėja pamatė kaip tik 
tuo metu pro langą gatvėje 
Daknį, pagelbinės milicijos na- ’KUZIUKAS geras, gerai” .. Zlur. Spaudos apžvalgą,

Keisčiausia, kad Amerikoje, 
kurioje norima manyti, jog dva 
sininkai yra tikriausi krikščio- 

rį. Išbėgo ir jam viską papasa- niškosios filosofijos reiškėjai— 
kojo. “Revizorius” buvo sulaiky ir daugelis toki yra — yra tiek 
tas. daug įžymię vadę, kurie tiki,

— sako toliau autorius, — re
miasi tę dvasi ninkę mažumos 
rofcatavimas pripažinti komu
nistinę Kiniją.

Tą patį galvojimą autorius 
randa ir dėl Euopos:

Tai tokios pat rūšies galvoji
mas kaip tas, kuris pripažįsta 
pavergimą* tautę — Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Lenkijos, Latvijos, Es
tijos, Lietuvos, rytu Vokietijos, 
argumentuojant: kadangi* šie 
kraštai yra užimti Sovietę Są
jungos kariuomenės, tai Ame
rikai geriausia pripažinti padė
tį, kokia ji yra — status quo.

Kaip tai vertina autorius? Ir 
kam iš tokio galvojimo nauda?

‘'Tai yra visai priešinga vie
šajai moralei.... Tai atlygini
mas agresoriui už agresiją....

“Apleisti dabar 'išlaisvinimo' 
bylą ir jos vietoj priimti ko
munistę klastingą palikimą kaip 
Sovietę Sąjungos užkariavimę 
'įšaldymą' rytę Europoje būtę 
katastrofa, kuri pasibaigtu tik 
su nauju karu".

Į tokią padėtį veda teatras 
lėlių, kai jom uždeda galveles 
pagal Maskvos piešinį.

Lietuvię emigracijos labdarin
gus žmones Balfas išnaudoja ir 
eikvoja nešvariems politiniams 
tikslams".

Visi labai gerai žinom, kad 
Balfas nesiverčia jokia politika 
kaip tik labdara. Bet komunis
tai ir labdarą apkaltina politi
niais tikslais ir nesitenkina tik 
pasmerkimu laikraščiuose. Nuo 
žodžių jie greitai pereina į 
darbus ( lietuv. tardymai ir su- 
minėjimai Punsko kampe! Red.)

Taigi net ir karitatyviniai ry
šiai yra, bet jie yra nuolatinėje 
grėsmėje.

POPIEŽIUS JONAS^XXIII Ir Monsg. Capovilla Vatikano sode atvangos 
metu. ' .

■ dimas
■ ir protingų susitarimų keliu”-,

j ■ Chruščiovas už koegzistenciją, 
/ ■ o Macmillanas už pacifikaciją. 
! ■ Pacifikacija —derybų keliu.

■ Tai nelengva, nes lig šiol ne-
■ buvo pasisekę su Maskva net
■ susiderėti, apie ką konferenci-

,/ ■ joje reiktų derėtis. Kad paleng-
■ vintų dery bų kelią, Vakarų dip-

. ' ■ lomatai suko galvas, kaip klau-
" - ■ r- '. < ■ simus suregzti, kad jie būtų

franz josef strauss, vo- priimtini Maskvai. Vokietijos

Maanflfeano naujausia išra- sujungimas... ne, taip Maskvai 
“pacifikacija derybų netiks.... Ir beieškant, kas Mask

vai patiktų ir būtų priimtina,
Vakarę diplomatai ima galvo

ti jau nebe Vakarę bot Mask
vos galva.

Lyg tie lėlių teatro artistai, 
kurių kūnelis išdrožtas Vaka
ruose, bet Maskva nuliejo jiem 
galveles.

Vienas maskvinio galvojimo 
pavyzdys — spie Vokietijos su
jungimą;

Dėl to sujungimo anksčiau 
Vakarai pasisakė už rinkimų 
kčIBį. Maskvai nepriimtinas net. 
rinkimų kėlias, nepriimtinas nė 
pats sujungimas. Ji nori, kad 
Vakarai pripažintų rytų Vokie
tiją, taigi į dviejų Vokietijų 
buvimą.... Tokiose nuomonių 
priešingybėse Vakarų diploma
tai SttgaNojo siūlyti Vokietijos 
Sujungimą palaipsniui: pirmas 
laipsnis — rytų ir vakarų Vo
kietijos neoficialus bendradar
biavimas, ant/as žingsnis — 
ūkiniai santykiai, trečias — lei
sti abiejose pusėse veikti tom 
pačiom politinėm ‘partijom, va-

Aiduose Nr. 3 Vincas Trum
pa buvo pasisakęs, kokis galė- 
tę būti bendradarbiavimas tarp 
emigracijoje esančių lietuvių ir 
krašto. Jo minčių dalis buvo 
paskelbta pereitame Darbinin
ke. Tačiau tarp žodžių galėtę, 
ir gali yra didelis skirtumas. 
Pavyzdžiais ir autorius parodė, 
kad lietuviai labai nedaug ką 
“gali”, nes tai priklauso ne 
nuo lietuvių, esančių emigraci
joje, ir ne nuo lietuvių, esančių 
tėvynėje, o nuo okupanto lei
dimo ar neleidimo bendradar
biauti. Ką praktiškai okupan
tas leidžia ir ko neleidžia, čia 
papildom kitais faktais ar 
spaudos atsiliepimais iš ana
pus uždangos. Tų atsiliepimų 
akivaizdoje daros aiškiau, kiek

.dinas, rytuose CDU, socialde
mokratam ir kt, vakaruose — 
leisti komunistėm.

Ką tokis siūlymas praktiškai 
reiškia?

Jis reiškia, kad rytę Vokiu- 
tijoje padėtis praktiškai nieku 
nepasikeis.

Rytų Vokietijoje CDU ir soc. 
demokratai buvo, bet jie “Savu 
noru” išnyko. Komunistinis re
žimas moka sudaryti tokias są
lygas, kad jokia kita partija 
praktiškai negali veikti, nors 
Maskva ir pažadės visom duo
ti “laisvę”.

Betgi tokis siūlymas vakarų 
Vokietijai reiškia, kad turės 
būti atidaryta komunistų par
tija, kurią teismas rado prie
šingą Vokietijos konstitucijai.

Reikės pakeisti konstituciją 
tam, kad Maskvos agentai tu
rėtu laisvę kovoti prieš Vokie
tijos valstybę pačioje Vokieti
joje, laisvę vardan demokrati
jos griauti demokratiją.

Tokį siūlymą priimti reikštų 
tiek pat kaip išleisti Ameriko
je įstatymą, kuris legalizuotų 
faktinį padugnių veikimą, jų 
narkotikų, pornografijos, pros
titucijos prekybą su jų meto
dais — korupcija ir žydymu.

Antras maskvinio galvojimo 
pavyzdys —apie garantijas So
vietam nuo Vokietijos galimos 
agresijos.

Reikia duoti tokias garanti
jas, kad Maskvos Vokietija ne
užpuls.... Tokis galvojimas Va
karų diplomatų galvose atsira
do po to, kai Walter Lippmann, 
Macmillanas ir kiti įtikinėjo, 
kad Maskva bijos Vokietijos....

Tokis garantijų siūlymas su
daro įspūdi, kad Maskva yra 
ta silpnoji pusė, nekaltoji, ku
rią gali nuskriausti, o Vokietija, 
ta gresiančioji. galingoji.

Tokis siūlymas padeda užtu
šuoti faktus, kad smurtą pavar
tojo tik Maskva, pati pirmoji, 
tik ji ir toliau vartoja Azijoje 
ir Afrikoje. Tik Maskva grasi
no Prancūzijai raketom Sueso 
konflikto metu. Dabar ta pati 
Maskva turi būti globojama ga
rantijom.... Garantuokim, kad 
ožys neužpultų vilko...-.

Trečias' — galvojimas apie 
principus, kurie vadovauja po
litiniam veiksmam.
• Krikščioniškame galvojime— 
ir politikoje reikia vadovautis 
tais principais, kurie surašyti 
pastoviuose dešimtyje Dievo į- 
sakymų. Komunistiniame galvo
jime — ir politikoje reikia va
dovautis tuo, kas šiuo metu 
naudinga partijai ir jos vykdo
mai revoliucijai, šio meto tiks
lingumas lemia komunistinius 
politinius zigzagus —čia susi
tarti, čia sutartis laužyti. Ta
čiau matuoti tikslingumo ma
tais politinius veiksmus ima į- 
sigalėti ir tarp krikščionių. Ry
šium su protestantų tarybos 
pasisakymais D. Lawrence ra

jos lėktuvai dėl to nesiekia 
1,200 mylių. Kariuomenė tre
niruojama ir atominiam gink
lam. Atominės bombos, -savai
me suprantama, yra Amerikos 
žinioje. Bet kariuomenė treni
ruojama jom gabetnti 600 my
lių tolumui. Specialistai paruo
šiami Amerikoje ir pačioje Vo
kietijoje. Tačiau Vokietija ato
minių bombų negamins, kaip 
tai yra dekliaravęs kancleris.

Vokietija numato įvykdyti, 
savo ginkluotų jėgų programą 
1961-63, — pareiškė Strauss 
U.S. News a. W. Report žurna
lui —Armija bus pajėgi 1961, 
laivyno ir aviacijos personalas 
bus paruoštas 1961-62, techni
kiniai reikalai 1962-3.

Taikos metu Vokietija turės 
viso 350,000 — 380,000 kariuo
menės visose trijose šakose. 
Armijos — 200,000, aviacijos 
80,000 — 1000,000, laivyno 27, 
000, — 30,000.

Vokietijos kariuomenė yra 
Nato žinioje. Nato vadovybė 
skiria jai uždavinius, o nuo jų 
priklauso ir ginklavimosi- rūšys.

šiuo metu Vokietijai pavesta 
būti skydu ir jos karinio veiki
mo sritis siekia 350-6000 my-

Aidų bendradarbis rašė, kad 
emigracijos lietuvių kuriamas 
“tikras menas”, “tikra literatū
ra”, “tikras mokslas” krašte 
‘galėtų surasti palankią dirvą” 
“Tikra literatūra” — kas gi ji 
yra? Tai, ką Aidų bendradar
bis vadina “tikra literatūra”, 
Lietuvoje komunistai vadina 
vakarų buržuaziniu išsigimimu. 
Komunistų supratimu, tikra li
teratūra yra tik ta, kuri rašo
ma pagal partijos nurodymus 
ir skelbia partijos programą. 
V. Trumpos suprantamai “tik
rai literatūrai” kelias į Lietuvą 
yra užkirstas. Jis ir pats paste
bėjo, kad net vaikam knygelė, 
siųsta iš vakarų, sulaikyta.

reikalingi jaunų amerikiečių vyrų su pasiaukojimo dvasia 
ir noru būti apaštalais gelbstint labiausiai užmirštas 
sielas.
Redemptoristai dirba JAV, West Indies, Brazilijoje ir 
Paraguajuj.
Jeigu jūs būtute suinteresuoti sužinoti daugiau apie re- 
demptoristus rašykite: •

Rev. Francis I. Eagans C.SS.R.
Director of Vočations
The Redemptorist Fathers
5 East 74th St., New York 21, N.Y.

Vilnioje Verbų sekmadienį 
buvo surengta “pavasario šven
tė”. Tai* pirma tokia vykdant 
septynerių metų planą. Į Gedi- 
mino aikstę buvo suvarytos dar
bininkų, studentų, moksleivių

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

Vokietijos kariuomene Irtis paruošta 1961
Apie ją pasakojo Vokieti jos 

apsaugos ministeris Franz Josef 
Strauss, kuris šiuo metu vieši

Amerikoje

Vokietijos jūrų laivynas turi 
siaurą uždavinį — drauge su 
Danijos laivynu apsaugoti są
siaurius, kad karo atveju pro 
juos nepraeitų sovietinis karo 
laivynas į Atlantą ar atvirkš
čiai

* Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerilng 9-6534 
(po 8 vai vak.)

Kaip anapus žiūri į karita- 
vinrus ryšius su užsieniu?

Okupantas sumažino kliudy
mus materialiai pagelbėti ana
pus esantiem žmonėm. Priva
tūs asmens individualiai ir Bal
fas organizuotai čia daug pa
dėjo — tokiu pagrindu kaip ir 
karo metu raudonieji kryžiai 
padeda ten, kur nėra diploma
tinių santykių.

Tačiau ir tas karitatyvinis 
bendradabiavimas sunkiai yra 
komunistų pakenčiamas. Laik- 
rštis Keleivis kartojo lenkiško 
laikraščio Nowe drogi straips
nį, rašytą Aleksander Slaw, len
kų kompartijos pareigūno tau
tybių reikalam. Tame rašiny 
Slaw atsiliepė ir apie Balto ry
šius su Punsko lietuviais.

Partijos pareigūnas rašo: '
"....pagalbos ryšiai jiems (Bal 

rui) yra tik priedanga, kurios 
dėka prašmugeliuoja jie sveti
mą ideologiją, kuri nesiderina 
su musę valstybės interesais....

Kiek emigracijoje esančię lie- “Tikras mokslas”?. Kaip tai 
tuvię tikras menas, tikras moks supranta komunizmo sargai Ue 

ir Patys auto[la’įs Jlul/mai yra |as, tikra literatūra gali pasiek- tuvoje, paskiausiai parodė lite- 
realiai pagristi, kiek jie tik au- „ |Wwiot Liehlvoj’? 
tonaus noras. 1

vynui.
Vokietija yra aprūpinta lai

vais kovai su povandeniniais 
laivais.

Ar Vokietija gamina pati 
ginklus? Tik lengvuosius, šaud
menis iki 40 mm., minas, ran
kines granatas, antitankines ra
ketas, gamins vidutinio tipo tan 
kus. Sunkiųjų Vokietija nevar-

PRlNCĖSC MARGARITA «u motina Komis dienomis 
lankėsi Romoje ir Vatikane.

čiaulių rajone yra durpių 
gamybos vietovė Tyruliai. A- 
pic jį V. Voitavičius pasakoja 

niaus miesto vykdomojo komi- Sovętskaja Litva tokią istorijė- 
teto pirmininko pavaduotojas lę_... Į krautuvę atėjo pilietis. 
Smilgevičius. Paskui buvo eilė Palaukęs, iki kiti baigs reika- 
kitų kalbų. Leido balionėlius su lūs ir likęs vienas, pardavėjai 
užrašais: “pavasaris”, “taika”, tarė: ‘Aš — revizorius. Jei pa-* 
Paskui koncertas, kuriame tu- tikrinsiu, dokumentus tikriau- 
rėjo programą universiteto šiai rasis trūkumų. Geriausia— 
profesinių sąjungų, karininkų duokit penkiasdešimtkę, ir rei- 
rūmų, kai kurių kolchozų me- kalas bus baigtas.” 
niniai kolektyvai. Paskui šokiai 
iki vakaro Gedimino kalno pa
pėdėje.
• Tokia “pavasario švente", 
šiemet pradėta organizuoti vi
sur, komunistai nori užtrinti 
tikinčiųjų dvasinį susitelkimą 
Verbų sekmadienį.
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Ar laiką tikrai taupome?
Lietuviai nėra linkę laiko 

branginti. Beveik yra taisyklė, 
kad mūsų suvažiavimai, susi
rinkimai, vakarai, pobūviai, 
posėdžiai prasideda bent pus
valandžiu vėliau; kartais pra
džios tenka laukti ir visą va
landą. Vėluoja ir rengėjai ir 
atsilankantieji. Pranešimai iš 
anksto, kad tas ar kitas vaka
ras tikrai prasidės punktua
liai, nedaug padeda. Tokie 
pranešimai nėra malonūs 
skaityti. Jie. rodo, kad nepri
klausome prie kultūringų 
žmonių, kurie savo ir kito lai
ką brangina.

Laikrodį varinėjame pir
myn ir atgalios kiekvieną pa
vasarį ir rudenį, kad diena 
būtų ilgesnė. Tai vadinama 
“Dienos laiko taupymu.” — 
Daylight Saying Time. Anks
čiau pasikėlus ir pradėjus dar
bą, dienos laikas iš tikrųjų pa
ilgėja. Tačiau sudėjus krūvon 
dieną ir naktį, parą nepasida-

Daugiau valandų nepridėsi ir 
“nenusipirksi krautuvėje”, 
kaip vienas kunigas taikliai 
pastebėjo savo pamoksle apie 
laiko branginimą.

Laiko brangumą anglai pa-
-Suvažiavir^ai ir posėdžiai 

turi dar vieną piktą yda: tai 
plepėjimą apie viską ir apie 
nieką. Kiekvienas nori pasa
kyti savo žodį, ar jo reikia 
ar nereikia. Plepėjimas uždel
sia posėdį, atima laiką kitiem 
darbotvarkės klausimam 
svarstyti. Pabaigoje visi sku
ba, darosi nekantrūs, probėgo- 
mis tepaliečiami svarbieji nu
tarimai ir rezoliucijos. Joms 
apsvarstyti dažniausiai laiko 
nebelieka. Jisai išaikvojamas 
sveikintojų, kalbėtojų ir savo 
nuomonės reiškėjų. Kai kam 
terūpi didesnė žmonių audito
rija: išeiti, pasirodyti, savo iš

leista turėti. Ją syaistymas mintį išdėti, o visa kita — 
yra labai neišmintingas. nesvarbu. Jei rengėjai neį- 

♦ • stengia gerai programos su-
Švaistymas toikoyra yda ir ‘vargti, o prezidiumas - jos 

atskirų žmonių ir tautų. Juo vdta prazudomos
kuri tauta yra miiau kultu- man<’s

pinigai” — Time is money. 
Yra tiesa, kad laiku atliktas 
darbas, sutvarkytas koks rei
kalas neša pinigą. Tačiau lai
kas yra žymiai brangesnis už 
betkokį pinigą. Pinigų dar ga
lima įgyti ir senatvėje, jei 
kam nebuvo laimės jo turėti 
jaunomis dienomis. Tižo tar
pu prabėgusios jaunos .dienos 
nebesugrąžinamos ir nebeat- 
gaunamos. Galima būtų mokė
ti daug pinigo, kad jos grįžtų, 
tačiau kiekviena valandėlė 
dingsta, kaip akmenukas ma
rių dugne. Ir mes nežinome, 
kiek tų valandėlių mums yra

“Balandžio mėn. 24 d. 1904 
metais Lietuvos getaeralgubern. 
kunigaikštis Sviatopolk — Mirs 
kis paskelbė, jogei pagaliaus. 
patenkinti lietuvių reikalą vi-' 
mai: sugrąžintos jiems ilgus, 
amžūis vartotos ir pamėgtos 
lotyniškos — lietuviškos raidės. 
Tai buvo didelė šventė lietu
viams. Dar nežinojome, kaip 
plačiai tesėsime pasinaudoti* ta 
laisve. Tačiau jutome, jog ta 
diena bus mūsų istorijoje epo
chos diena.... žymi ir griežta 
mūsų visuomenės gyvenimo at
maina.... Tą dieną atvirai ir 
laisvai įžengėme į visai naują, 
į praeitąsias nebepanašią gyve
nimo sritį; pradėjome savotiš
kos tautinės kultūros darbą, ku
ris vienas nūnai teskiria mums 
prideramą vietą eilėje kitų, jau 
anksčiau susipratusių Europos 
tautų”.

Šitaip kalbėjo kun. Juozas 
Tumas — Vaižgantas Mintau
joje 1914 balandžio 19 ,minint 
lietuvių spaudos laisvės dešimt
metį. Jisai pats buvo veikliai 
dalyvavęs spaudos draudimo 
kovoje. Jisai džiaugėsi tos ko
vos limėjimu, bet negalėjo pa
sidžiaugti lietuviu visuomenės yių spaudos “laisvės” (oi, kaip, 
susiskaldymu. toki esame nuo raidžių laisvės Kas dir buvo norėję lietuviu

iki tikros spaudos laisvės’), ne- tautai botago?
tilpo kailyje iš džiaugsmo ir 
norėjo išbučiuoti visus, kas tik 
pakliuvo: kiti laikėsi šaltai, žiū
rėjo sarkastingai. Vieni pilnai 
buvo patenkinti patys savimi,

P. MATULIONIS KUN. J. TUMAS

partijėles; bematydarni vien tik nusiminę ir prikaišiojo pirmie- 
savo pačių neklaidingumą, o ki siems: 
tų vien nedovanoj amas paklai
das, mes nebematome bendrų-

• jų tautos reikalų.
Nesantarvę mūsų tarpe jau 

iš pat 'pradžių galėjai pasergė
ti. Kada vieni susilaukę lietu-

— Jūs sakote: tai mūsų lai
mėjimas? Klystate: tai vyriau
sybės laimėjimas. Ji atsuko ga
ro katilo kranaitį — katilas nu- 
sišnypš ir atšals.... Būtų geriau 
buvę, kad dar bent dešimtį me
tų būtų mus pavarginę”....

susiskaldymu. ’ -
Nei tautos šventės nei sutarimo

“Kas jautė ir suprato prasi
dėjusią naują gadynę, — rašė 
toliau kun. J. Tumas, — šaukė 
visuomenę balandžio 24 pasida- 

c r muvvj į/ciijo oavinu,
ryti Lietuvių Tautos Šventę, < kad tokiu dideUu troškimu sa- 
švenčiamą kas metai linksmai 
ir naudingai. Reakcija, atšal
džius! , visuomenės ūpą ir žy
miai apstabdžiusi jos veiklumą, 
vis dar neleidžia mums įvykdy
ti to sumanymo. Nežinau ir 
pranašauti nesiimu, ar bent 
kuomet tai įvyks, mums taip 
labai susiskalažius į įvairių — 
įvairiausių krypsnių partijų —

ves tautinės spaudos troško ir 
tokiu Įnirtimu jos ieškodami 
‘laimėjo”: dėkojo lietuviams 
patrijotams — veikėjams, kad 
dirbo ir aukų nesigailėjo; dė
kojo ir vyriausybei, kad ji svei
ka sutrumpino tą vargą. Kiti 
netesėjo taip veikiai užmiršti 
per 40-metų kentėtų vargų ir 
paklotų aukų. Jie buvo liūdni,

po. šiuo atžvilgiu jdonaų paty- ^Organizacijos dar turi vargo 
rimą turėjo vienas sviecarų su laiko graužikais savo vi- *- - - ou. giauzaiįvaiD v X

diplomatas, važiavęs iš Rusi- duje prireikia ką nors sku
jos per Vokietiją 1914 metais, atlikti, surinkti žinias, 
k3* ^aras- gauti atsakymus. Labai ne-
Rusijoje iš pirmos dienos trau- dang organizacijos vienetų ir 
kiniai pradėjo vėluoti. Buvo sk^biai ir punktualiai
paaiškinta, kad tai supranta- atsako. Kiti nudelsia, dar kiti 
ma’ nes ^aro laikas. Vokieti- visai neatsako. Nesivaržoma, 
joje traukiniai tebevažinėjo kad laikas kad kiti ner- 
minutės tikslumu, ir tam dip- vinasi ii* dėl to gaišta. Vadina- 
lomatui vėl buvo paaiškinta* x .■ . . , me £3! nepareigingumu ir ap-
“nepunktualumas būtų nusi- , , .7 .

- kaitimas, nes km laikas”. bet is tikrųjų tai
Tačiau*ir taikos metu nepunk- yra taip pat kitų laiko ne- čriARUZiNAS, buvę, v.lniaus sviatopolk mirskis, buvęs 
tualumas yra nusikaltimas, branginimas. . viržininkas. , Vilniaus generalgubernatorius

JACK LONDON

Lokiųmedžiotoįas Kiša
ESKIMŲ PADAVIMAS .

• (2)

dėlės Mokslo, Dailės, Švietimo 
ir Blaivybės draugijas.... Saky
kite tad patys, visa tai matyda
mi, argi būtume tiek daug dar
bo padirbę per dešimti metų 
spaudos nelaisvėje? Ne, nebū
tume. Tad tebūnie garbė tam 
mūsų šviesuolių darbininkų sie
tynui, kurių darbo Šiandieną, 
anot vieno didžiųjų veikėjų, 
Maironies, suprasti veik nebe-

Jei po amžių kada skaudūs 
pamčiai nukris,

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be 
ryto naktis,

Ar jiems besuprantamos 
..bus?*

Kaip dangus nusiblaivė prieš 
55 metus

Tame pačiam^ “Vairo” 1914* 
balandžio 20 numeryje, iš kur 
imti kun. J. Tumo žodžiai, P. 
Matulionis dar rašė:

“Betrokšdami savosios kny
gos, lietuviai sulaukė 1903 me
tų, kad Vitaliaus generalguber
natorium tapo kun. Sviatropolk

(Nukelta į 4 misi.)

Tas antikristas nori jumis pasigauti
“kiekvieną nuoširdų mėginimą 
bendradarbiauti kultūros srity
je jie visuomet pasiryžę pa
remti ir sveikinti”. Autorius 
abejoja to pareiškimo nuošir
dumu. Kiek yra nuoširdumo ja
me kaip ir kitų bolševikų va
dų pareiškimuose, atsiliepia vėl 
liudiininkas iš anapus. ‘Kelei

(atkelta 2 p.) 
ratūros instituto šefas Kostas 
Korsakas — 1959 vasario 7 
“Literatūros ir meno” žurnale, 
smerkdamas tuos lietuvius mo- • 
kslininkus ar mokslo dėstyto
jus, kurie nori pasinaudoti ne
priklausomoje Lietuvoje ėju
siais žurnalais, kaip Židinys, 
Naujoji Romuva, Athenaeum—- vis” paskelbė laišką iš Lenkė
tuose žurnaluose daug faktinės 
medžiagos. Jie gali būti istori
niai šaltiniai Bet Korsakas 
draudaa jais naudotis, nes to
kių šaltinių naudojimas, mano 
Korsakas, jauniem nekritiš
kiem protam gali atgaivinti 
buržuazines pažiūras.
0 kad net neprisimintų Lie

tuvos mokslininkų, esančių va- name, tai jau šaukietne: ‘Trr, 
karuose, lig šiol mokslinio po
būdžio veikaluose buvo prakti
kuojamas toks, tur būt, tik so
vietuose “mokslinis” metodas: 
sumini veikalo vardą, bet nuty
li to veikalo autoriaus vardą.

Tokios lig šiol mokslinio ben
dradarbiavimo galimybės.

Kai Aidų bendradarbis ma
no, kad Lietuvoje galėtų būti 
rodomi čia esančių kūrėjų vei
kalai, tai faktai pasako, kokiem 
tiem autoriam yra atidaryti var 
ti į Lietuvą. Pereitais metais 
Lietuvoje buvo išleista knygelė 
“Svetimoj, padangėj. Amerikos

jos, kurame Mikojano kelionės1 
po Ameriką proga kalba apie jį 
ir visus kitus bolševikų pro
pagandistus ir jų taktiką:

'Tas antikristas elgiasi taip, 
kaip mes elgiamės su gyvuliais. 
Kai norime arklį paimti, tai 
jam šnekame: "Kuziūkas geras, 
geras",; o kai už karčių pagau-

Nėra nežinomas dalykas, kad 
lietuviai labiausiai spiriasi ir 
susimeta kovai, kai yra slegia
mi. Taip į>uvo seniau, taip yra 
ir dabar. Seniau su kova už lie
tuviškąją spaudą buvo jungia
ma ir kova su carizmu. Kam 
tai labiau rūpėjo, nesidžiaugė, 
kad “garas iš katilo buvo lei
džiamas”. Kun. J. Tumas dėl to 
ir rašė:

Šiandiena, sukakus anai de
šimčiai metų, mes drąsiai gali
me pasakyti, nes jau aiškiai ma 
tome, apčiuopiamai jaučiame, 
jog anų kairiųjų lietuvių gero- ...
kai, nors nepilnai, klysta. Lais- lietuvių poezijos antologija”, 
vėje. tegu sau vien jos šešėlyje, Koki tie poetai? Gal Juogelio- 
atvirai darbuodamies, per de- uis, Tysliava, jei ne Aistis, Bra- 
šimtį metų mes padarėme šijn- dūnas? Ne, antologijoje yra to
tą kartų daugiau darbo, negu ki poetai: A. Dagilis, Stasys Ja- 
būtume padarę nelaisvėje pas- silionis. Jonas Kaškaitis, Bro- 
lapčiomis.... nius Klimavičius, Senas Vincas,

Kaip nelaisvė žmogų pažemi
na ir merkadūšiu padaro, taip 
laisvė žmogų aukštyn pakelia, 
pašlovina ir Įkvepia supratimo 
Veikiai visi ėmės drąsinties, 
raginties į pilną, naują tautos 
kultūros darbą .... Nepraėjo nė 
metų, jau susidarė bent kelios 
redakcijos nauju laikraščių.... **** ra iš tų dviejų krypčių ras pa-
Nepraėjo nė keleto metų, ir lankaus atgarsio taip emigraci-
jau turėjome net perdaug laik- Kiek ten yra to noro ben- jos lietuvių ir virs, jiems kaip 
raščių, kurie veikiai pakreipė dradarbisuti kultūrinėje srity- autorius sako, tikru dvasios pe- 
mūsų sodiečių valią į ūkininką- je? nu. Tuo atžvilgių dėmesio jau
vimo būdą viensėdžiais, pakur- Aidų bendradarbis priminė verti spaudos pasisakymai (plg. 
stė į kooperaciją, sutelkė į di- Tiesos 1957 pareiškimą, kad V. Rastenis, Dirva Nr. 28).

trr..,.", o vėliau ir botago ar 
net lazdos jam nesigailime. 
Taip ir -tas antikristas nori ju
mis prisijaukinti, kad vėliau 
gaišty jums odą nulupti".

Ką mes galima gauti iš so- 
vietinamos Lietuvos kūrybos?

Tarp to, kas mums būtų nau
dinga gauti ir pasisavinti iš Lie
tuvos, autorius mini tokį daly
ką: ten “visa akcija dėl kultū
rinio palikimo vertinimo ir iš
kėlimo galėtų duoti tikros lie
tuvybės ir tikros dvasios peno, 
kurio gal labiausiai trūksta mū
sų jaunajai kartai”.... šioje pa
likimo vertinimo srityje dėme
sio verta, kad iš ten ateinan
čios knygos rodo dvejopas to 
vertinimo kryptis: lietuvių kryp
tį — kuo daugiau apginti ir iš-

Pijus Storpirštis, Linas Velba- keIti lie!“vių Patrioti“0 hfro' 
'• sys. Jų poezija maždaug Aušros okupanto tayptj - tao 

laikų poSjos lygio. Bet ji Ue- dauf?au į ko-
tuvoje pristatoma, nes tai Ame- murusus; nužeminti nepnklau- 
rikos lietuvių komunistų dar- somą Lietuvą ir kovotojus prieš 
bai. Komunijų supratimu, tai ko”un?“s okupantus.
ir yra ‘tikra poezija”. Kitokiai S“.tokls vertinimas ar per- 
vietos lig šiol nėra, durys kito- Xe£"“as, a‘“na “ T? 
kiai užtrenktos. B krašt0‘ Ul lleka stebet*' kat’

tarimų ir ginčuose su savo vy- nos pusiaukelėje pakėlė jis di- 
rais atsišaukdavo į jos kalbų delį lokį 
protingumą. —Nepaprastai didelį lokį —

Bet visų svarbiausia, kas vi- pertraukė jį Baunas ir ėmė 
sus interesavo, buvo nepapras- pats pasakoti. — Bet lokys ne 
tas Kišos medžioklės slėpinys, norėjo stoti kovon; jis atsigrę- ___  _ ______________ ____
Ir vieną kartą Ug-Glokas priki- žė ir pamažu nuėjo ledu. Mes ti, kad vis iš didelio skausmo

’ ’ matėm tai nuo kranto. Lokys __ Niekados nebuvau matės nos žmonės pasiskirstė lokio
- Tau padeda piktosios dva- ėjo tiesiai ant mudviejų, o nar- . tokio reginio,   tęsė Baunas. mės% o vyrai susirinko tarybon 
, — tarė jis, — todėl tokia susis Kiša neatsiliko nuo jo. Jis __tai didelis buvo lo- Kai Kiša sugrįžo sodybon, buvo

’ „ — šūkavo balsiai, skėtriojo ranko- kys! pasiųstas medžiotojas pašaukti
—Burtai! —sušuko Ug.Glo- ji tarybon. Bet Kiša atsakė,

šo jam burtus.

kad jis buriąs vadu seniui KloŠ- sios
Ir Kiša tinkamai atsakė: Kvanui pasimirus. Ir norėjo, t,™ medalį
- Todėl, kai lokys turi kad jis dalyvautų taryboje, bet mfaa bI ? _atsa_ trukJ

gėdinos jo prašyti, o jis pats kė yi^a -----
Sodyboje pradėjo šnabždėti nenorėjo ateiti pirmas, 

apie burtus.

daug mėsos.

draskė jam vidurius, nes ka- — O paskui? — paklausė aš nieko apie juos nežinau. Aš 
muoliukai sutirpo jo viduriuose Kloš Kvanas. papasakosiu tau, kaip aš užmu-

— Jo viduriuose! — sutruk- —Paskui mes palikom Kišą šu lokius. Tai ne burtai, tai 
dė Bimas. — Jis draskėsi, šoki* lokio darinėti, o patys atbėgom- paprastas gudrumas.
nėjo, tartum siaučiąs šuniukas, čionai papasakoti jums, kaip — Ir kiekvienas tai gali pa
kaukė ir urzgė, ir buvo maty- Kiša nudeda lokius. daryti?

i Pusiaudienyje tos pačios die- —Taip, kiekvienas.
Užviešpatavo ilga tyla. Me

džiotojai apsižvalgo. Kiša valgė 
toliau.

— Ir.... ir.... tu pasakysi 
mums tai, o Kiša?

— Jam padeda piktosios dva- ti sau iglu, — tarė vieną kar
šios, — tvirtino vieni, — to- tą Kiša, kreipdamasis į Koš- 
del jam ir sekas. Kaip gi ki- Kvaną ir medžiotojus — didelę 
taip? iglu, kur man su Aikiga Imtų

— O gal ir nepiktosios, bet patogiau.
gerosios dvasios, - kalbėjo ki- — Ai, — išdidžiai pritarė jie.

— Gal kas susirgo, jos pykti, atsistojo ant paskutinių 
AK pavalgęs? Kas sakė tau apie kojų, suurzgė. Bet Kiša ėjo tie-

— Aš norėčteu pasistatydin- burtus? Uk siai ant lokio.
kankinamas? — Taip, — Įsispraudė Bimas

Ug-Glokas pasišalino sumišęs — ėjo įįeriai ant lokio, o lokys 
o moterys juokės iš jo .Bet va- ant jo. Kiša pasileido bėgti, bet 
kare taryboje, po ilgų ginčų, prieš pabėgdamas, numetė ma- 
nutarta buvo pasiųsti jo pėdo- žūtį, apvalą kamuoliuką. Lokys 
mis medžiotojus, kad sužinotų, sustojo, pauostė ir prarijo jį. O 
kaip jis lokius nudeda Ir kai Kiša bėgo toliau mėtydamasti. — O gal, tėvas išmokino jį — Bet aš neturiu tam laiko, 

medžioklės pastapSą, — juk nes visą laiką atima medžiok- jfe išėjo medžioti, du jaunu, kamuoliukus, o lokys jdos rijo.
Bokas buvo didis medžiotojas, lė. Tegu žmonės, kurie maitina- stipriu medžiotoju, Bimas ir Pasigirdo šauksmai ir abejo-

Bet laimė po senovės šypso- si mano sumedžiota lokiena, Baunas, slapčiomis nusekė pas- nes paraiškos, o Ug-Glokas pa
jos Kišai, ir maliau laimingi pastato man iglu. kui jį .Po penkių dienų jie su- reiškė, visai netikįs
medėjai maitinos jo sumedžio- Ir pastatė jam žmonės iglu, grįžo Jų akys išlindo kakton, — Mes matėm tai savo aki-
ta mėsa. DaUndanas mėsą, Ki- didesnę už Kloš-Kvano iglu. Ki- liežuviai virpėjo iš nerimo papa mis, — tarė Bimas.
ša būdavo teisingas, pasekda- ša ir jo motina persikraustė šakoti tai, ką jie buvo matę. Ir Baunas patvirtino:
mas savo tėvą Visi buvo, so- jon ir pasijuto laimingi pirmą Skubiai buvo * sušaukta taryba — Taip, matėm savo akimis 
tūs, ir pats paskutinis senis ir kartą po Boko mirties. Bet dar Koš-Kvano iglu, ir Bimas pradė Ir taip tęsėsi, kol, lokys atsisto-
pati paskutinė senelė. Sau gi labiau didžiavos Aikiga ta pa- jo pasakoti: jo piestu ir suriko iš skausmo.

' Kiša imdavo patj reikalingiau- dėtim, kokią sudarė jai stebu- — Broliai! Kaip mums buvo Paskui jis ėmė blaškytis, graib
stą. Ir jo narsumas ir joteisin- klingasis sūnus, Ji tapo pirmu- įsakyta, mes pasekėm Kiša, ir štydamas pirmutinėmis kojomis

gumas iššaukė žmonėse pagar- tinę moteriške sodyboje. Ir mo- ėjom taip gudriai, kad jis nie- Kiša ėjo gan toli, bet lokys jau

kad jis alkanas ir labai pavar- — Taip, pasakysiu, — atsa- 
__ Nežinau, __ atsakė Bau- be to jo iglu pakankamai kė Kiša ir, iščiulpęs paskutinį 

__ Sakau tai, ką mačiau, didelė ir gali sutalpinti visą kaulą, atsikėlė iš vietos. — 
. Tai visai paprastas dalykas.

Žiūrėkit.
Jis paėmė ploną banginio ūsą 

ir parodė jiems. To ūso galai 
buvo smailūs, kaip adatos. Su
rietęs jį ratu, taip kad jis pra
dingo jo pirštuose, jis staiga 
atleido jį — ūsas išsitiesė. Pas- 

bet sumišus; Kiša gi buvo ra- kui jis vėl surietė jį ir paėmė

nas.
— Lokys greitai nusilpnėjo, už- ^7^4-duso, ni buvo labai LiU ir , toks.^
lėtai ėjo krantų, purtydamas X kad į Kišos i^u susirinko 
galvą, kaukė ir stenėjo. Ir Kiša i^ryūa, su Kloš-Kvanu pne L?paskui, o mes paskui Kišą įkyje Kiša tuo tarpu valgė, 
per visą tą dieną ir per tris sutiko visus su pagarba ir 
sekančias dienas Lokys vis dip pasodino kiekvieną sulig jo pa- 
nėjo ir kaukė iš skausmo dėtim. Aikiga buvo labai didi,

—Tai burtai! — sušuko Ug- mus.Glokas. — Burtai’ „ „ __ . , . ,u-m Kloš-Kvanas pakartojo Kišai
Gali būti! BinM> į,. B3Uno pasakojimus ir

Ir Bimas pertraukė Bauną ir tarė rūsčiai:
ėmė pasakoti. __ Pasakyk mums savo slė-

— Lokys ėjo tai vienaip, tai pinį, o Kišą! Ar piktosios dva- 
kitaip, suklupdamas, svyruoda- sios padeda tau medžioklėje? 
mas ir, pagalios, atsidūrė seno- Kiša pažvelgė į jį ir nusišyp- 
je vietoje. Jis jau taip susilpnė- sojo.
jo, kad vos beparėpliojo. Tada — Ne, o KloŠ-Kvane! Nepri- 
Kiša priėjo prie jo ir nudūrė tinka berniokams susidėti su 
jį ietim. raganomis ir burtintakais, ir

banginio taukų gabalėlį.
— Štai, — tarė Kiša: — rei

kia paimti nedidelį taukų gaba
lėlį. išgręžti jame duobutę. Ton 
duobutėn reikia įdėti suriestą 
ūsą ir uždėįi iš viršaus kitu 
taukų gabalėliu. Paskui reikia 
tą taukų gabalėlį išnešti laukan 
jis užšals ir pasidarys mažas 
kamuoliukas. Lokys praryja ka 
muoliuką, taukai pasileidžia, ū-

(NukeHa į 4 pcl)
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Ramojus

Buvo didelė šventė lietuviam
ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.

Alto Brocktono skyrius

RAUDONĖS pili* prie Jurbarko.

PITTSBURGH, PA.

Protestas prieš gandu
skleidėjus.

(atkelta iš 3 psl.)

KLAUSKITE PATYS SAVĘS

WORCESTER, MASS.

GRant 1-3712

WAInut 3-1747
NorMami daugiau Informacijų reikalaukite mOsų firmos katalogų

263 Market St. 
NĖWARK 2. N.

34S Third A ve. 
PITTSBURO 22. PA.

rio svečių iš įtakingųjų ameri
kiečių muzikos žmonių tarpo.

Nepaslaptis, kad prieš Car- 
men operos spektaklius užku
lisiuose vyko nemažas intelek
tualų bruzdėjimas prieš operą. 
Buvo stipriai. priekaištaujama, 
kad operai išleidžiamos didžiu
lės sumos pinigų, kai tuo tarpu 
nėra už ką vadovėlių išleisti ir

Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 
kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

Kun. A Miluko monografijai 
leisti komitetas

mm.
buvo

tt Tam reikalui yra sudaryti 
du garbės ir darbo komitetai. 
Garbės komitetą sudaro: prel.
J. Ambotas, J. Bačiūnus, preL
K. Vasys. Darbo komitetą su
daro pirm. kun. dr. T. Žiūrai
tis, vicepirm. dr. J. Pikūnas, 
sekt. inž. V. Katkus, nariai —
L. Mingėlienė, Alė Rūta, M. 
Milukas ir VL Mingėla. Visuo
menė prašoma prisidėti prie 
monigrafijos išleidimo.

Paaukoję 5doL, gaus knygą 
kietais viršeliais ir vadinsis 
prenumeratoriais; paaukoję 10 
dot ar daugiau, vadinsis rėmė
jais; paaukoję 100 dol. ar dau
giau — mecenatais, o paauko
ję kelis šimtus — garbės mece
natais. Mecenatų, rėmėjų ir 
prenumeratorių pavardės bus 
atspausdintoš knygoje, o gar
bės mecenatų —atspausdinti

ratas malonėkite siųsti šiuo 
adresu: L. Mingėla, '153 E. 
Parkhurst PL, Detroit 3, Midi. 
“The Detroit Bank and Trust 
Co.” yra užvesta taupymo sąs
kaita Nr. JR —N 58389. '

ną, 4 vai. p.p. visi nuėjo į baž
nyčią, kur buvo pamaldos ir 
palaiminimas šv. Sakramentu.

Sugrįžus į salę, buvo atlikta 
meninė programa, kurioj kiek-

Alto Brocktono skyrius, ry
šium su pasklidusiais gandais, 
kad Sv. Kazimiero parapijos

716 Walnut 8t.
PHI LA DELPHI A «, PA. 
VVAhHrt 5-3455

nais. Savo raštais kun. A. Mi
lukas palieka neišdildomą pėd
saką lietuvių kartose.”

Kaune išeinančiame žurnale 
“Tiesos Kelias” 1934 kun. dr. 
J. Navickas, Marianapolio kole
gijos rektorius, kun. A. Milu
ko nuopelnus apibūdino šiais 
žodžiais:

“....Knygų leidimo kun. A. 
Milukui lygaus nebuvo ir nė
ra. Jo nuopelnus teviršija tik
tai Kauno šv. Kazimiero Drau

LICENSED BY UXS.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. Td. 1N 7-8465 It IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 812-314 Market St Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOfrfiAg Green 9-6992

Sekmadienį balandžio 22, vo patiekta įdomių klausimų ir 
Kearny, N.J., įvyko pirmasis patys jaunamečiai iš savo veik- 
jaunamečių Liet, vyčių New los davė pranešimus. Po to, J. 
York — New Jersey apskrities Matulaitienei vadovaujant, visi 
suvažavimas. Dalyvavo arti įsijungė į tautinius Šokius. Su- 
šimto berniukų ir mergaičių, giedojus Lietuvos vyčių him- 
Didžiausias būrys atvyko spe
cialiu autobusu iš Philadelphi- 
jos. Kiti atvyko iš Elizabeth, 
Bayonne, Kearny ir New York.

Posėdis lietuvių parapijos sa 
lėj prasidėjo 2:15 vai. su mal- viena kuopa pasirodė savo ypa- 
da ir Amerikos ir Lietuvos tingais talentais. Programai už-

•446 MIcMgan Avė. 
DETROIT TO. MICH. 
TAshmoe 5-7560

350 W. Broatfway 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8704

107 So. Vermont Are, 
UOS ANGELES 4, C ALI F. 

DUnklrk 5-6550

Bet gausi lietuvių visuomenė 
abiejų spektaklių metu sausa
kimšai užpildžiusi salę, aiškiai 
įrodė, kad ji remia operą ir 
kad lietuvių opera turi gyvuoti.

Tikiu, būtų ir vadovėliai iš
leisti ir kiti uždaviniai-įvykdy
ti, jei atsirastų daugiau tokių 
šaunių, vieningų ir- darbingų 
kolektyvų, kaip Chicagos vyrų 
ir operos moterų chorai. O vi
suomenė tikrai remia tuos, ku
rie kantriai dirba, aukojasi ir 
akivaizdžius darbo vaisius pa
rodo.

Greitu laiku mūsų operos at 
stovai vyks į N.Y. pas muz. 
V. K. Banaitį. O ko? Visi ge
rai žinom.... Dėl naujos lietu
viškos operos. Kita sezoną Chi- 
gos vyrų choras jau švenčia 
dešimtmetį.

• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūšy įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos ištaigą yra krautuvės, kuriose galite gauti 
(vairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojama.; 100%.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., SeStad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. rak.
* MŪŠŲ SKYRIAI

1313 Addtaon Rd. 
Supertor Ate. A 71 St. 
clevelAnd 3. ohio 
uTah i-ėaor

žiai dieną grynai lietuviškoje 
draugystėje, gavo, kiek naujų 
lietuviškų žinių ir pagyveno lie
tuviškoj nuotaikoj.

Prieš 16 metų Amerikoje 
mirė -didelis lietuvių švietėjas, i 
kultūrininkas — visuomeninin
kas kun. Antanas Mitukas. Vi- I 
si, kurie yra susipažinę su jo I 
veikla, tvirtina, kad tai buvo 
didelių darbų atlikusi asmeny- I 
bė. Alf. Braziulis 1940 “Naujo
joj Romuvoj” (Kaune) apie Mi- I 
laką, rašė:__ . ______ _________ j

Miluko gyvenimas tai 
kova už lietuvių tautos laisvę, 
nepriklausomybę, tautiečių ge
rovę. Lietuvybė ir lietuvių tau
tos reikalai jam buvo aukščiau 
už viską. Joks žymesnis lietuvių 
tautą liečiąs darbas neapsiėjo 
be kun. Miluko. Jis dirbo su | 
visokių įsitikinimų ir pasaulės 
žiūrų žmonėmis. Jis sugebėjo 
pakilti aukščiau srovinių kovų, 
siauro partiškumo, smarkiai* į- 
sivyravusio Amerikos lietuvių 
tarpe. Tad neveltui kaikas Mi
luką vadina tumiškos energijos 
ir daukantiško darbštumo lie
tuviu.... Kun. Miluko turiningą 
kūrybiniais polėkiais gyvenimą 
pilnai galėtų nušviesti Ameri
kos lietuviai, tarp kurių ir dėl 
kurių kun. Milukas dirbo. Jis 
rašė ir leido knygas kitiems. 
Dabar kas nors turėtų parašy
ti irišieisti vieną'Įmygą apie 
jį. p tokios knygos Milukas sa
vo didžiais darbais yra užsitar
navęs....”

Po kun. A. Miluko mirties 
“Kunigų Vienybės biulete
nis” 1943 kovo — balandžio 
mėn. nr. rašė:

“....Kun.. A. Miluko nuopel
nai lietuviškai — krikščioniš
kai kultūrai ypatingai dideli. 
Jau 1894 jis su kun. Abromai
čiu įkūrė “Garsą Amerikos Lie
tuvių”. Jis prisidėjo prie dide
lių Basanavičiaus, Bielinio, Tu
mo darbų. Rašė į “Varpą”, “U- 
kininką”; dar 1894 m. išleido 
10,200, ėgz. “Lengvo Būdo Per 
Save Išmokti Rašyti”. Jis rašė

4. Alto Broctono skyrius nu
tarė (protokolas Nr. 5, punk
tas 5a) Vasario 16 minėjime 
iškilmingai dalyvauti' Su tauti
nėmis, JAV ir kitų organizaci
jų vėliavomis 2 vai. 30 
parapijos salėje, kas ir 
padaryta.

5. Parapijos klebonas, 
Pr. Strakauskas nesikišo į Alto 
Brocktono skyriaus rengiamo 
Vasario 16 paminėjimo progra
mos sudarymą ir iškilmių tvar-

Antanas Stepanas, * geriausiai 
išlaikęs iš 8000 kandidatų, ga
vo stipendiją dvejiem metam, 
o Ramūnas Dunda—vieneriem.

Štai padavimas apie Kišą, 2. Asmenis, kurie nuvykę j 
gyvenusį nebeatmenamais lai- So. Bostone rengiamą Vasario 
kais ant ledinuotųjų jūrų kran- 16 minėjimą paleido melagin- 
to. Ir kadangi jis mankšta sa- S115 gandus ir šmeižtus gnež- 
vo protą, nesigriebdamas bur- tai reikalaujam tai viešai atšauk 
tų, jis patapo pirmu žmogum ti musų lietuviškoje spaudoje, 
savo sodyboje ir visuomet sėk- 3. Parapijos klebonas neuž
minga būdavo jo modžioklė ir draudė nešti mūsų tautinės, 
neverkė mėsos našlės ir silp- JAV ir kitų organizacijų vėlia- 
nieji. vų į bažnyčią ar į salę.

ar tikras kunigaikščio parašas 
leidime, kurį man davė.

Kuone visi metai praslinko 
.įuo to laiko, kada kun. Svia- 
topolk—Mirskis indavė Carui 
memorialą dėl lietuvių spaudos 
teisių grąžinimo, ligi naujas į- 
statymas perėjo visas valstybės 
kancelerijas. Kunigaikščio in
taką, galingojo Vittės pritari
mas ir šiurpus Japonų karo 
gandas pagaliaus nulėmė lietu
vių pusėn. Balandžio 25 d. bu
vau generalgubernatoriaus kan- 
celerijoje ir patyriau iš p. Cha- 
ruzino linksmią naujieną. Gat
vėje patikau kunigą Ambrozevi- 
čių_ ir Valentiną Urbanavičių. 
Visi trys nuėjome vėl kancele- 
rijon savo ausimis išgirsti, sa
vo akimis išvysti tai, ko taip

832 North 7t*i Street 
PHILADELPHIA 23. PA.

Gegužės 2 d. 7 vai. vakare 
tforcesteryje, Maironio parke, 
Worcesterio skautės rengia 
linksmą SOKIŲVAKARĄ.Veiks 
bufetas, gros Beinoriaus orkes
tras ir bos |domi programa. 
Lauksim visų atsilankant

Neringa

vietinis dvasios vadas kun. R. lietuviška vakariene, po kurios 
Thompson. Susirinkimui vado- prie plokštelių muzikos, prasi- 
vavo šio suvažiavimo organiza- dėjo šokiai ir tęsėsi iki 8-tos 
tore, Liet, vyčių vicepirminin- valandos. Taip mūsų jaunimas, 
kė Elena šaulytė iŠ Philadelphi dauguma turbūt tarp 13 ir 15 
jos. Vytis Albinas Jankauskas metų amžiaus, vyresniųjų vy- 
pakalbėjo į susirinkusius apie čių globojamas, praleido gra- 
lietuvių kalbos vertę. Apie Lie
tuvos vyčių organizaciją jau
nuosius klausytojus painforma
vo vytis Juozas Bulevičius. E 
publikos programose vedėjai bu-

Pavasarinė pramoga
Gegužės 3, sekmadienį, 2:30 

vai. popiet šv. Kazimiero pa
rapijos salėje bus parengimas 
Nekalto Prasidėjimo seserų rei
kalam. E Putnam atvykusios 
studentės pavaizduos šokiu ir 
daina “Rugiapiūtę Lietuvoje”. 
Ji susilaukė didelio susidomėji
mo kitose lietuvių kolonijose 
ir amerikiečių visuomenėje. 
Bus taip pat rodomi spalvoti 
paveikslai iš seserų sodybos 
Putnam, Conn. Visus maloniai 
kviečia seserų rėmėjai Brock- 

net į angliškuosius laikraščius tone ,
keldamas Lietuvos vardą ir 
kančias, net išleisdamas knyge-

Atsakymas bus TAIP j visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį E skyrių:

1991 Broadway
NEW YORK 23. N. V.
LYccum 5-0900

6. Alto Brocktono skyrius 
prašo lietuviškąją visuomenę 
netikėti blogos valios žmonių 

lę apie lenkų terorizuojamus Netoli Brocktono esančiam paleistais gandais 
moksleivius: “The Little Mar- Randolpho miestuke namų pir-

gų leidiimd lėšų, tie£ jis jų ir 
turėjo- Yra apskaičĮuojama, kad 
tam. MQuta> ilgametis knygų 
leidimo biudžetas turėjo, Hetu- 
viškais {dnigaas skaičiuojant, 
daugiau vieno mflįjono _ litų. 
Svarba tai, kad tas visas kapi
talas buvo paties 'tam. A. Mi
luko surinktas. Visa mūsų gau
sioji tikybinė, tautinė ir moks
linė literatūra, vyskupai Valan
čiui mirus, iki spaudos atgavi
mo laikų, buvo kun. Miluko 
darbo kūrinys, žinoma, toksai 
milžiniškas darbas buvo reika
lingas didelio būrio darbininkų, ir atvaizdai Aukas ir prenume- 
bet to viso darbo smegens ir 
širdis buvo kuių A. Milukas. 
Tie šimtai tūkstančių išleistų 
knygų yra jo asmens indėlis į 
lietuvių tautos kultūrą...”

žurnalistas Vladas Mingėla, 
dar Lietuvoje gyvendamas, do
mėjosi kim. A. Miluko veikla, 
o po karo, atvykęs į Ameriką, 
neberadęs gyvo, pasiryžo para
šyti veUonies monografiją ir 
savo pasiryžimą įvykdė. Dabar 
rūpinamas monografiją išleis-

683 Ru<tsbn Avė. 
ROCHESTER 25, N. V. 
BAker 5-5823

vyrų ir operos moterų chorai, 
pastatę pačią operą, savo dai
navime buvo tiesiog viršūnėse, 
ir pubUka negalėjo atsigrožėti 
jų dainavimu ir vaidyba spal
vingose masinėse scenose.

Po Carmon spoktakliy iš mu
zikos žinovę teko nugirsti, kad 
antrasis Carmon spektaklis mu
zikiniu lygiu pralenkė visus 
buvusius Rigoletto. ir Fausto 
spektaklius ir buvo pats geriau
sias išeivijos lietuvię operos 
spektaklis.

Su pagarba prisimenant išei
vijos lietuviiį operos idėjos į- 
gyvendintoją muz. VI. Baltru
šaitį, Carmen spektaklių proga 
reikia galvas nelenkti dirigen
tui A. Kučiūnui, rež. K. Oželiui, 
chormeisteriams Alf. Gečui, A. 
Linui ir L. šimučiui, Jr., dail. 
V. Virkau, choreografei V. Ra
dauskienei, kurie paruošė tuos 
didingus Carmen operos spek
taklius.

Lietuviškieji Carmen spek
takliai susilaukė plataus atgar
sio amerikiečių spaudoje ir bū-

(Atkelta E 3 psl.)
— Mirskis ir jo kancelerijos 
viršininku Charuzinas. Juodu 
permanė Muravjovo politikos 
klaidą ir, matydami lietuvių iš
tvermę, ėmė rodyti vyriausybei, 
jogei spaudos grėsmė tik tolina 
lietuvius nuo rusų tautos Su
taisė memorialą ir indavė da
bar viešpataujančiam Carui, 
kad grąžintų lietuvių spaudai 
teises. Juodu nesislėpė nuo vi
suomenės savo darbais; prie
šingai, drąsino lietuvius ir ža
dino jų kantrumą. Geresniam 
vėjui papūtus, aš sutaisiau Žu
vies Kalendorių, inteikiau jį 
kun. Sviatopolk —Mirskiui, kur 
ruošėsi važiuoti Peterburgan į 
Carą ir prašiau, ar neleistų jo 
išspauzdinti, nes ten buvo ke
lios dešimtys lietuviškų žodžių laukė, ilgėjosi lietuviai per 40 
lotynų raidėmis. Mat ir dėl to- nietų. Charuzinas pakvietė mus 
kio mažmožio reikėjo siekties savo kabinetan, sveikino mus 
aukščiausios valdžios! Numany- lr linkėjo lietuviams geros klo
damas, jogei kiekvienas žodis, Dės. Spaudos išvadavimo žinia 
mūsų kalba rašytas, yra mums kaip žaibas aplėkė Vilniaus vi- 
brangus, kunigaikštis 5 birželio suomenę: vieni džiaugėsi, kiti 
1903 m. paštu atsiuntė man pašnibždomis lyg ir gailėjosi, 
Vilniun kalendorių, padėjęs taip atsitiko, kiti abejojo, 
unt jo savo parašą, norėdamas k35 to gali išeiti, ketvirti 
aprodyti naują politikos kursą, ranka mojo, kad, girdi, nieko 
Gavęs leidimą, tuojau išspaus- doro E to nebūsią, 
dinau ir pasiskubinau įišpla- ■
tinti. Tas atsitikimas labai nūs- — Adelaidėje, Australijoje, 
tebino valdininkus: jie net ne- du lietuviai jaunuoliai, išlaikę 
norėjo tikėti savo akims. Ne- egzaminus, gavo stipendijas, 
vienas klausė, ar tai ne kon- 
trafakcijos dalykas; spaustuvi
ninkas Macas teiravosi general
gubernatoriaus kancelerijoje,

Gegužės 15-17 Syra Mosųue 
salėje bus tautinių grupių pa
roda. Dvidešimts keturios tau
tos bus atstovaujamos tautiškų 
rūbų, šokių, dainų, rankų dar
bų ir tautiškų patiekalų. Jų tar
pe bus ir lietuviai, visiems ver- 

sas išsitiesia ir ima aštriais sa- kad Sv. Kazimiero parapijos ta pamatyti ši paroda. Bilieto 
vo galais badyti jam pilvą. Lo- klebonas prel. Pr. Strakauskas kaina 1.50 dol. Bilietus galima 
kys nuvargsta E skausmo ir jį neleidęs nešti lietuviškos tauti- nusipirkti šv. Kazimiero para- 
belieka užmušti ietim. Tai la- nės vėliavos į bažnyčią, minint pįjos klebonijoje. Lietuvių tau- 
bai paprastas dalykas. Vasario 16 d., pareiškiame: tinių šokių grupė dalyvaus penk

— Och! — tarė Kloš-Kvanas. 1- Alto Bocktono skyrius tadienį, geg. 15 d., 8 vai. Vi-
— Ach! — sušuko Ug-Glokas griežtai protestuoja dėl si lietuviai prašomi dalyvauti.
Kiekvienas sušuko savotiškai paleistų gandų ir šmeižtų prieš himnais. Sveikinimo žodį tarė sibaigus, visi buvo pavaišinti

parapijos kleboną. . . . -

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
praskambėjo du Carmen ope
ros lietuviškieji spektakliai, su
kėlę didelį publikos susidomė- niai pasisekusių spektaklių. O 
jimą ir išeivijos lietuvių ope
ros kelią atžymėję naujais lai
mėjimais.

Carmen operos spektakliai 
būdingi ir tuo, kad ję metu 
buvo pastebėtas naujas ir daug 
žadantis Uetuvię operos talen
tas —- solistėjtanutė Stankai- 
tytė, kuri labai sėkmingai at
liko Mikaeloe vaidmenį. ,

Carmen operos lietuvEkųjų 
spektaklių metu vėl nepapras
tai gražiai Don Jose vaidmeny
je suspindėjo mūsų tenoras 
Stasys Baras, žiūrovų širdyse 
palikęs greit neišdilsiančius į- 
spūdžius. Miela buvo ir pati 
Carmen — Aldona Stempužie- 
nė, lygiai Evežusi spektaklius 
ir įrodžiusi, kad turim išeivi
joje Eaugusių naujų dainos ta
lentų, kurie pajėgia įveikti to
kius sunkius vaidmenis, kaip 
Carmen.

J. Vaznelis, R. Mastienė, M. 
Kripkauskienė ir kiti solistai

tyrs ot varius". Suorganizavo kimo ir pardavimo jsiaigą ath nuošjrdhai dėkoj gv 
‘American Relief for Uthua- darė Kazys AdamaviSus (219 ” J*
nian War Sufferers" ir ‘Relief Union St.) Per jo įstaigą galima leidi ’ pasinauSdoti
for the Little Martyrs of Vii- namus ir žemes sklypus pirkti , . • •
nius”. Milukas buvo suėjės i pačiame Randolphe, Avone, s e Y ir
ryšį net su prez. W. Wilšonu Braintree, Cantone, Stoughtone ’ rengian asano
ir davęs jam geru sugestijų Lie- ir Sharon. K. Adamavičius tu- 
tuvos reikalu, žinantieji skel- ri didelį patyrimą, Įgytą ameri- 
bia, kad Amerikoje nebuvo lie- kiečių bendrovėse. Jis pats yra 
tuvio, kursai spaudos srityje statybininkas. Jo namų projek- 
būtų pralenkęs Miluką. Velionio tai buvo išstatyti Bostono sta- 
darbai šioje srityje lyginami su tybininkų parodoje kovo mėn.
vysk. M. Valančiaus nuopel- '&>
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Balandžio 19 Maspetho lietu
viai iškilmingai minėjo savo pa
rapijos auksinį jubiliejų. Tai 
buvo jau pabaiga. Minėjimas 
tęsėsi apskritus metus, pasi

nėmis iškilmėmis bei susirinki
mais,

Maspetho parapijos auksinis 
jubiliejus Tmvo pradėtas per
nai šv. Kazimiero dieną iškil
mingomis. pamaldomis ir pa
mokslu, kurį pasakė Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, dabartinis 
pranciškonų provincijolas. Vė
liau, gegužės 5-7 vysk. V. Pa-

25 metų sukaktys. Nestebėtina, kui tarė savo žodį. Jis kalbė- 
jog parapijiečiai parodė tiek jo daugiausia apie Kristų Euc- 
daug nuoširdaus dėmėsią

Pabaigtuvių iškilmės buvo į- 
spūdingiausios. ‘ Jose dalyvavo 
Brooklyno'vysk. B J. McEnte- 
gart, 12 prelatų, 60 kunigų. Pil
na bažnyčia buvo parapijiečių. 
Labai gražų įspūdį teikė proce-

haristiijoje. Džiaugėsi taip pat 
lietuvių tikėjimu, darbu, pa-

dolskis Maspetho lietuvių baž
nyčioje' laikė mišias už miru
sius parapijiečius, prisidėjusius 
prie šios parapijos organizavi
mo bei išlaikymo. Ta pačia pro
ga jis vaikams suteikė ir Sut-

iš klebonijos į bažnyčią.- Tiek 
daug aukštų dvasininkų, vie
nuolijų atstovų, išsirikiavusių 
eisenoje žengė sykiu su vysku
pu, retai kur galima pamaty
ti. Pabaigoje procesijos žengė 
preL J. Balkūnas, liturginiuose 
drabužiuose laikyti iškilmingų 
mišių. Įėjus į bažnyčią, cho
ras įspūdingai giedojo vysku
pui “Ecce sacerdos. magnus”,

jimais. Po jo padėkos žodį tarė 
parapijos klebonas prel. Jonas I 
Balkūnas. Žmonės šiai iškilmei ' Į 
buvo paruošti misijomis anglų į 
kalba, kurioms vadovavo do- j 
mininkonas Tėv. Crowley. Iš
kilmingumo pamaldoms teikė 
Kolumbo vyčių dalyvavimas u- ' 
niformose ir rūpestingai šiai ! 
progai vargonininko Vismino 
paruoštas choras.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
dvasininkai buvo pakviesti vai
šėms į parapijos šalę. Jose da-

— šv. Antano gimnazijos a- ■ 
teitininkai, Kennebunkporte, ||
Me., gegužės 3, sekmadienį, ma- ^3
kiniai kviečia rytinio pakraščio - j||
ateitininkus ir mokyklinį jau- >
nimą atvykti į kuopos metinę 
šventę. Iš ryto bus pamaldos, 
iškilmingas susirinikas su 
įžodžiu ir meninė programa. 
Kartų bus paminėta ir Motinos 
diena. ~ " """

virtinimo sakramentą. Jubilie
jinę nuotaiką ypatingai pakėlė 
praėjusį rudenį suruoštos lietu
vių kalba misijos, kurioms va-

altonus skendo gėlėse bei švie
sose, lubos buvo išpuoštos vai
nikais. Vyskupui už grotelių bu
vo paruoštas specialus sostas.

Evangeliją perkaičius, pamo-

lyfavo ir vyskupas. Gale jis dar ; 
tarė savo žodį, kai klebonas su-
pažindino jį su vaišėse dalyva
vusiais kunigais bei vienuolijų 
atstovais.

Tuo ir buvo baigtas Maspe
tho lietuvių Atsimainymo pa-

’ " '-....vi...............r ~ ” i~

BROOKLYNO vyskupas B. J- McEntegart dalyvavo Maspetho lietuvių parapijos jubiliejaus pamaldose, de- 
iinSje -— preL J. Balkonas, parapijos klebonas, kairiJe prel. J. Varnaitis.

— Katalikę Susivienijimas 

Amerikoje skelbia rašinių kon- 
kursą pradžios ir aukštesnės 
mokyklos mokiniam. Rašinio 
tema “LRKSA ir lietuvybės iš
laikymas”. Rašiniai įteikiami 
iki 1959 birželio 1. Už geriau
sius rašinius teikiamos trys 
premijos 75, 50 ir 25 doL 
Smulkesnės sąlygos paskelbtos 
“Garse” balandžio 16 .

dovavo salezietis kun. A. Saba
liauskas. Lapkričio 16 visus pa
rapijiečius jaukiam bendravi
mui sutelkė bendra vakarienė, 
kurioje dalyvavo daug apylin
kės lietuvių kunigų ir nepapras 
tai gausus būrys šios parapi
jos narių.

Balandžio 19 suruoštoji iškil
ame buvo parapijos auksinio ju

biliejaus apvainikavimas. Su 
tuo jubiliejumi sutapo prel. Jo
no Balkūno klebonavimo, o 
kun. Pijaus Lekešio vikaravimo

ksią pasakė prel. J. Varnaitis, 
kilęs iš šios parapijos. Jis kal
bėjo lietuviškai ir angliškai, nų 
švietė lietuvių pastangas išlai
kyti katalikybę tėvynėje įvai
rių persekiojimų laikais ir čia, 
Amerikoje, kaip prasidėjo emi
gracija.. Jo žodis buvo įdomus 
tiek lietuviams, tiek svetim
taučiams svečiams, kurie ma
žiau yra girdėję apie Lietuvą. 
Mišių pabaigoje prabilo vysk, 
perskaitė Šv. Tėvo palaiminimą, 
atsiųstą visai parapijai, o pas-

BALTIMORES ŽINIOS
Karolis Kačauskas, leitenan

tas, kuris tarnauja Amerikos 
marinuose, šiomis dienomis su 
savo šeima atostogauja pas sa
vo tėvus Kazį ir Mariją Radaus
kus. Jisai jų vienintelis sūnus. 
Kai tik baigė kolegiją, įstojo į 
šią vieną geriausių Amerikos 
kariuomenės dalinių. Baigęs 
mėnesio atostogas, tikisi toliau

Muzikos iškilmės, rengiamos 
Amerikos Legijono, bus Karo 
Muziejaus salėje gegužės 6. Lie
tuvius atstovaus tautinių šokių 
grupė.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so bažnyčioje šiais metais bus 
gegužės 3, pirmą sekmadienį, 
per 8:30 v. mišias.

Rekolekcijos — misijos šv.

rapijos auksinio jubiliejaus pa
minėjimas. Visos tos iškilmės, 
kurios vyko pėr apskritus me
tu, priminė, kad ši parapija 
buvo įsteigta 1908 m., kad joje 
per tą laiką darbavosi trys kle
bonai, būtent: N. Petkus, A. Mi
lukas ir preL Jonas Balkūnas, 
kuris ir šiandien tebevadovau
ja; parapijai. Jam Apvaizda lė
mė čia praleisti 25 metus, rū
pinantis šios vietos lietuvių 
dvasiniais ir tautiniais reikalais 
Tenka dar pažymėti, kad 
dabartinis klebonas tarp gausių 
parapijos darbų suranda laiko 
ir bendriems lietuvių reikalams 
veikdamas Liet. Bendruomenė
je, Alte, Balfe ir net vadovau
damas visų Vidurinės Europos 
emigrantų jungtinei organizafi- 
jai kovoje už pavergtų tautų 
laisvę.

Atšventusi savo auksinį gy
vavimo jubiliejų, dabar Maspe
tho lietuvių Atsimainymo para
pija yra sutelkusi dėmėsi į nau- 
jos/bažnyčios statybą.

— Lituanus žurnalo leidi-

MUZIKO JUOZO STROI JOS KOMPOZICIJŲ KONCERTAS
Balandžio 11 vakarė Roches

terio lietuviai turėjo retą kon
certą, kurį parengė muziko Juo 
zo Strolios vadovaujamas lietu
vių choras.

. -Muž. J. Strolios pareiškimu, - menėlių pavasaris ir trys dai- 
dainuojamos dainos, kone vi
sos viešai buvo išpildytos pirmą 
kartą. Didesnė jų dalis kompa
nuotos jo paties. Dainos labai 
nuotaikingos, artimos lietuviu 
širdžiai, kupinos ilgesio, tėvy
nės ir jaunų dienų nostalgijos 
Choras buvo parengtas su atsi
dėjimu, todėl dainos praskam-

ROCHEŠTER, N.Y.

zuota populiariąja lietuvių liau
dies daina šaltyšius, toliau se 
kė J. Švedo harm. daina Rie

nos, kompanuotos Juozo Stro 
lios: Gaideliai gieda, AŠ negert 
atėjau ir Vai ir prijojau, — 
lietuvių liaudies daina, subal
suota duetui, chorui ir pianui. 
Dueto partiją atliko Vyt. 2mui- 
dzinas (tenoras) ir Andr. Ciemi
nis (baritonas), pianu Raimun
das Obalis. Choras, solistai ir 
jaunas pianistas šią meilės dai
ną, kuri labai populiari Dzūki
joj vestuvių metu, atliko pasi
gėrėtinai, todėl klausytojų pa
geidavimu buvo kartojama.

Po pertraukos muz. J. Strolia 
smuiku išpildė tris lietuvių liau 
dies motyvais harmonizuotus

klausytojai sutikto su nuošir
džiomis ovacijomis, o dirigen 
tas ir solistai apdovanoti gėlė
mis ir kitomis dovanomis.

Dainos buvo parinktos paty
rusio muziko pedagogo išma
nymu ir pagal choro pajėgumą.

Dėl to ir dainų koncertas pra dalykus: Scena prie šulinio, Dai 
A. dėtas Stn riojffintlr auš harmon- na be žodžių ir bisui Dideli gi-

Eastman muzikos mokyklos sti
pendiją.

/
Birželio įvykiu minėjimas 

šiais metais įvyks birželio 14, 
sekmadienį. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas Balfo reik “ve
dėjas kun. J. Jankus.

Naujos lietuviškos vestuvės. 
Balandžio 11 šv. Jurgio liet, kat 
parapijos bažnyčioje susituokė 
Aldona Grybauskaitė ir Vytau
tas Mališauskas.

Lietuvi? skautu vietininkija 
sekmingesniam veikimui išsi
nuomojo atskirą namelį, kurį 
prieinamomis sąlygomis perlei
do V Vasiliauskas. Skautams 
belieka tik įsirengti ir kai ku
riuos smulkius remonto darbus 
■atlikti. Tam reikalui jie yra pa
skelbę rinkliavą. Reikia tikėtis, 
kad šį vietos skautų gražų su
manymą lietuviškoji visuomenė 
nuoširdžiai parems.

mo reikalams Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Susivieni
jimo Vykdomoji Taryba pasky
rė 50 dol. auką. Savo auka 
ALRK Susivienijimas įvertino 
lietuvių studentų informacinio 
darbo pastangas svetimtaučių 
tarpe. Žurnalo leidėjai ALRKS 
Vykdomajai Tarybai už šį pa- 
drąsinimą ir konkrečią paramą 
nuoširdžiai dėkoja.

— Kun. Pr. Valiukevičius, 
Rochesterio lietuvių parapijos 
klebonas, nuoširdus lietuviškojo 
darbo rėmėjas, vienam iš vie
tos angliškųjų laikraščių yra 
pareiškęs, kad “bloga yra tiem, 
kurie savo tėvų kalbos nemoka 
ir jos nesimoko”. Jis pats yra 
Amerikoje gimęs, gerai lietu
viškai kalba ir rūpinasi, kad 
lietuvių kalba būtų pakankamai 
gerai dėstoma parapinėje mo
kykloje.

mokytis ypatingame kurse Alfonso bažnyčioje prasidės ge-
Ouantico, Virginia. Tėvai Ka- gūžės 3 d., 4 . p.p. Ves tė- 
čauskai džiaugiasi, sulaukę sū- vas jnarijonas. Rytais ir vaka-

Sutvirtinimo sakramentą šv. Misijos pasibaigs gegužės 10, AtStOVai į NeW JetSCy lietuvių tarybą kompMitortas pąty Unian)c susiname. Išrinkta:
Alfonso bažnyčioje priėmė 79 kada šv. Alfonso bažnyčios bus Stebėtinai gausus buvo New vai už Lietuvos nepriklausomy- ręs muzikas pedagogas, bet ir Vai. Vitkus — pirm., nariai: 
berniukai ir mergaitės balan- šeimos komunijos sekmadienis, jersey Lietuvių Tarybos atstovų bę; smuikininkas, kurio smuiku iš- Br. Krokys, V. Regina, Petras
dži° 19 4 v. p.p. Sakramentą Tautini? šokiu grupė gegužės suvažiavimas, įvykęs balandžio 3. Vienyti lietuvius išeivijo- pildyti dalykėliai klausytojų bu- Mariukas, ir Alf. Keiba. Ant-

naus.
rios medeliai. Piahu akompana
vo R. Obalis.

Pasirodo, kad muz. J Strolia rinkta prieš porą savaičių mę-
' Nauja LB valdyba buvo per-

— Romoje lietuvių bendruo
menė išleido itališkai parašytą 
knygelę “Šv. Kazimieras ir 
Lietuva”. Knygelę parašė kun.. 
A. Floridi, S. J.

Sol. G. Vasiliauskienė,

suteike vysk. Jeronimas Sebas- 2, 7:30 v.v. Lietuvių didžiojoje 12 Newarko šv. Jurgio draugi- je, mažinant tarpsrovinius gin- vo- priimti šiltai. riems metams perrinkti: Vai.
S*“’Salė.je ren§ia iaunh110 vakara’ jos salėje. Tai rodo, jog lietu- čus, kurie ? kenkia bendram Vyrų balsų kvartetas (J. Ado- Vitkus, Br. Krokys, Alf. Keiba,

maitis, Andr. Cieminis, Pr. Pui- V. Regina. Praeitais metais 
dokas ir Vyt. Zmuidžinąs) pa- liet, bendruomenės valdyba yra 
dainavo J. Strolios harm. liet, atlikusi daug girtinų darbų.
liaudies dainą Anoj pusėj Ne
muno, St Šimkaus Jau atėjo ”■ 
rudenėlis ir B. Vasiliausko Da- NELAIMINGAS PANAŠUMAS

jos kunigai. Daug žmonių da- kūno programą atliks būsima yįų veikla šioje valstybėje gy- Lietuvos laisvinimo reikalui; 
lyvavo šiose iškilmėse,.šv. Var- baležina Valaitytė, akordeonis- va ir aktyvi. 42 atstovai at- 4 Remti lietuvius kandida- 
do vyrų draugijos nariai suda- tai ir pati šokių grupė. Bus bu- stovavo 24 organizacijas. tus, norinčius būti išrinktais į 
re vyskupui gar s sargy ą. fetas. Kearny lietuvių kolonija į valdžios postus per vietines

Amerikos plotines partijas;
5. Talkininkauti Laetuvos

Jubiliejinį minėjimą turėjo Labdaros vajus, kurį ren- 1959 Tarybos valdybą pravedė 
Amerikos Legijono Lietuvių gia Baltimorės katalikai, prasi- tris atstovus: advokatą Andr.

/ A. Rt.

gyvenanti Adelaidėje, Austra
lijoje, dažnai pagarsina Lietu
vą, padainuodama per radiją 
lietuvių liaudies dainų. Yra ir 
jos įdainuotų plokštelių. Syd- 
nėjaus radijo laikraštyje buvo 
įdėtas su ja pasikalbėjimas.

Pt»to moterys pagelbininkės dės gegužės 3 ir tafigsis gegu- Salvest, Petrą Velevą ir dr. P. laisvinimo institucijom, 
balandžio 19 Lietuvių svetaine- žės 17. šv. Alfonso parapijoje Young; likusieji visi įėjo iš Ne- 
je. Buvo surengti pietūs ir pa- šiam vajuj vadovaus kun. A. warko: Diliai, Trečiokienė ir 
minėta 12 metų sukaktis. Mo- Dranginis, kuris šiomis dieno- Morkūnas. Į kontrolės komisi- 
< — i__ - . * .................. ją: K. Barzdukas (Kearny), A.

Trečiokas ir S. Kontrimas (Ne- 
wark).

Tarybos pirmininkas VL Di- 
lis pateikė nuoseklų praneši
mą iš Tarybos veiklos. Nušvie
tė, kas per paskutiniuosius me 
tus buvo padaryta ir kas arti- Pasikeitė valdybos sąstatas 
miausiu laiku turėtų būti vyk- 

kojo mišias už jo sielą šv. Al- doma. Iš busimųjų darbo pla- 
fonsp bažnyčioje. Palaidotas nų pažymėtini Šie: 

Holy Redeemer kapinėse. Nu- f ' ' ' _ ___ ______ ________________ _______ ____ _________ ___ ____
liūdime liko sūnūs Pranas, Ro- pritraukti daugiau jaunimo prie Vitkauskas (buvo dr. St Skrip- muz/j* Stroliai nebuvo leng- 
naldas. kurie savo darbais re- esamų lietuviškų organizacijų; kus), vicepirm. A. Arminas, vas darbas. Bet atrodo, kad 
mia mūsų bažnyčią, Augustinas “ ~ — -
ir dukra Marytė. _________ ________________ _ ______ ________________

Jonas* Obelinis bylą ir dėti visas pastangas ko- kultūros vadovas K. Barzdų- to ir entuziastiško pritarimo.

terys lanko karius ligoninėse ir mis parapiečiams išsiuntinėjo 
atlieka kitus gailestingumo laiškus ir kvietė prisidėti prie 
darbus. vajaus savo auka.

Mirė. August Laber, per 20 
VYSK. V. BRIZGIO LAIŠKAS metų dirbęs prie mūsų bažny

čios ir ją gražiai išdažęs, SU
GYVENANTIEMS LIETUVIAMS laukęs gražios senatvės, mirė 

balandžio 10 savo namuose, Ri
viera Beach. Penki kunigai au-

AMERIKOJE

lužė. Pianu palydėjo J. Strolia.
Buvo ir kitų nutarimų, bū- Ir paskutinėje koncerto daly- 

tent: 200 dol. paskirta Altui je vėl pasirodė mišrus choras, 
Chicagoje laisvinimo reika- kuris išpildė J. Strolios kompo
tams, priimta rezoliucija, kad 
išėjusios iš Vliko politinės gru
pės neatidėliojant ir vėl įsi
jungtų į Vliko veiklą ir bendrai 
kovotų dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Garbingajam Kauno Arkivy
skupui ir pirmajam Lietuvos 
bažnytinės provincijos Metro
politui Juozapui Skvireckui, di- 

• dėlių nuopelnų asmeniui visai 
mūsų tautai ir ypatingai kata
likams, šių metų birželio 24 d.

šventimo į kunigus ir liepos 13
d. sukanka 40 metų nuo pa
šventimo į vyskupus.

Šiuo metu Jo Ekscelencija 
Garbingasis Jubiliatas yra silp
nos sveikatos. Paprašykime 
jam Viešpaties palaimos ir pa- » 
galbos pakelti amžiaus ir trem
ties naštą.

Kreipiuosi į visus pasaulyje 
esančius lietuvius kunigus, ka
talikiškas ir visas kitas lietuvių 
organizacijas ir visus lietuvius 
šią sukaktį paminėti ypatingai 
maldos būdu. Nebus nieko ne
tinkamo, kad šalia maldos kur 
įvyks ir kitokio pobūdžio mi
nėjimai.

Gerbiamieji kunigai ir pasau
liečiai visuomeninkai savose 
vietovėse nuspręskite, kur ir 
kas būtų tinkama ir Įmanoma.

Nuoširdžiai jūsų Kristuje

nuotą — Mes čia šoksim ir 
dainuosim, J. Naujalio — Lie
tuvos grožybės, J. Gaidelio — 
Daininkų maršas ir pabaigai 
Tvanas, žodžiai Putino, komp. 

J. Strolios. Solio partiją atliko 
baritonas A. Cieminis, pianu R. 
Obalis. Tvanas, tai nelengva, 

Lietuvių Bendruomenės Kea- ilgoka daina, kuriai žodžius 
ry —Garrison apylinkės nau- 1913 mt. parašė poetas Putinas. 

. - . _ .J® išrinktoji valdyba pasiskirs- Sį poeto Putino simbolišką ei-
1. Ieškoti būdų ir priemonių tė pareigomis: pirmininkas A. lėraštį įviekti į darnos posmus

2. Sekti visus įvykius, lie- sekretorius dr. St. Skripkus, muz. J. Stroliai neabejotinai pa
šančius Lietuvos laisvinimo iždininkas V. ’ Romanauskas ir vyko, ir klausytojuose rado šil-

Norfolk, Va., į banką atėjo 
vyras, padėjo raštelį, kad jam 
pinigus duotų. Kasininkė pagal
vojo, kad tai pokštas, ėmė juok
tis. Vyras sumišo ir pabėgo. Pa
gal kasininkės ir kitų nurody
mus buvo suimtas 19 metų Da- 
niel Dough. Jis aiškinosi esąs 
nekaltas. Bet liudininkai sakė, 
kad tai tas pats, kuris buvo 
prie langelio.

Po kurio laiko į policiją pri
sistatė 20 metų James Ander- 
son ir pareiškė, kad sąžinė ver
čia jį prisipažinti, jog jis norė
jo banką apiplėšti. Dough ne
sąs kaltas. Suimtasis buvo pa
leistas, bet policija pripažino, 
kad vienas į kitą jiedu labai 
panašūs.

— Kostas Liaudanskas, kilęs 
iš Babtų valsč., Kauno apskr., 
dabar gyvenąs Los Angeles, yra 
sulaukęs 70 m. Jis tarnavo 
dar carinės Rusijos ir paskui 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenėje. Amerikon atvyko 
1949. Veikliai tebesireiškia lie
tuviškoje visuomeninėje veik
loje.

— Kostas Lazarevičius, bu
vęs Spindulio spaustuvės ryšyk 
los vedėjas, sulaukęs apie 70 
metų, mirė Kaune balandžio 2. 
Paskutiniu laiku visą laiką sir-
go.

— Vladas Šorys, vienas iš 
seniausių lietuvių vargonininkų 
Amerikoje, 84 metų, mirė ba
landžio 3 Girardville, Pa. Palai
dotas Schenectady, N. Y. šv. 
Kryžiaus kapinėse. Velionis į 
Ameriką buvo atvykęs 1891.

kas.' Tvanas buvo kartojamas. So-
Naujai išrinktas pirmininkas ristas savo partiją atliko gerai. 

Ant. Vitkauskas yra pasiryžęs Nuskambėjus paskutiniam 
pagyvinti apylinkės veiklą: pri- lietuviškos dainos posmui ir il- 
traukti daugiau narių, sureng- gai trukusioms ovacijoms, 
ti kultūrinių parengimų ir at
gaivinti anksčiau gražiai veiku- dirigentui įteikdamas dovanų 
sį Kultūros Būrelį. A. Vitkaus- Aušros Vartų Dievo motinos 
kas savo gražią veiklą yra pa- paveikslą (medžio darbas J. 
rodęs, būdamas šios kolonijęs Draugelio), pareiškė, kad tai 

choro nuoširdžiausia padėka ir 
pagarbos pareiškimas už mie
lą bendradarbiavimą rengiantis 
koncertui ir džiaugdamasis, kad 
choristės ir choristai tikrai nuo
širdžiai rėmė savo dirigento 
pastangos.

Dar porą žodžių apie Šio kon
certo jauniausią pianistą Rai
mundą Obalį. R. Obalis yra šv. 
Jurgio liet parapijos pradžios 
mokyklos 6 skr. mokinys, dėl

— Darbo departamentas pra
nešė, kad pragyvenimo lygis 
per 11 mėnesių liko beveik tas 
pats — 123.7, jei 1947-9 lygis 
vertinamas 100.

choro pirm. Jonas Adomaitis

MUZIKŲ ŠEIMOJE:.... “kad vaikai greičiau 
Užmigtg”.

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3’4% metams

Balfo skyriaus pirmininku. Ti
kimasi, jog graži veikla pasi
reikš ir Bendruomenės apylin
kėje, kuriai dabąr vadovaus 
darbštus ir energingas pirmi
ninkas A. Vitkauskas.

J.M.

(3% reguliaraus ir 1’4% extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nebūk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS: 
” 135 Broartvvay prie Bedford Areno* 

539 Statėm Parkvray prie N'ostrand Avė.



WATERBURY, CONN.
Balandžio 14 mirė Ona Jaku

bauskienė. Palaidota iš šv. Juo
zapo bažnyčios - balandžio 16. 
iškilmingas mišias aukojo kun. 
Vidas, asistuojamas kun. Sabu- 
lio ir kun. Karolio; prie šoni- 
nių altorių — kleb. kun. Valan- 
tiejus ir vienas svetimtautis ku
nigas. Palaidota Kalvarijos nau
jose kapinėse. Nuliūdime paliko 
vyrą, 2 sūnus, 3 dukteris, 2 
marčias, 2 žentus, brolį Kana
doje, brolienę, švogerį ir kitas 
gimines Lietuvoje. P J.
__Vaišės A. Igauniųi pagerbti.. _

Balandžio 16 Valaičių namuo 
se Oakvillėje buvo suruoštos 
pagerbtuvės iŠ Sibiro atvyku
siam pas savo šeimą Antanui 
Igauniui. Dalyvavo prel. M. Kru 
pavičius. dr. P. Vileišis, komp. 

j- A. Aleksis, M. Kiemaitis, šmulk 
štys. Gaižučiai ir Keniauskai. 
Vaišes suruošė Valaičiai, joms 
vadovavo Hartfordo lietuvių 
bendruomenės pirm. K. Bag- 

- donas. A Igauniui ir jo šeimai 
palinkėta geriausios sėkmės, su 
laukus po ilgų tremties metų 
šeimos tėvo, pasiilgto žmbnos, 
sūnaus ir dukters. Dalyvis

ŠV- ONOS Šventovėje Kanadoje prasidėjo maldininkų kelionės.

H. W. MALĖ * FEMALE

RELiGKNJS MOTELS

<3HNA? 
WHY MOT CABOUNA? 

For Further Ihfbrtnation 
Write: Rev. Mother Superior. 

Olsten of Charity of Our Lady
Itecy, P. O. Bok 3345. Charieston.
S. C.

of

OCEAN GLOW MOTEL Fire Proof 
ON THE BOARDWALK in Seaside 
Heights. Sun deck right on the ocean. 
AH tile and eonerete. Private rooms 
and bath — accomodate 4. Free 
Parking and Moming Coffee. Call: 
SE 9-0362 for reserratlons.

Hancock Avė. and Boardwalk

BANGA TELEVISION
3123 FULTON STREET 
BROOKLYN8, N. Y.

TELEFONAS

ST. FRANCIS DE SALES
SUMMER RENTALS

' novttiate in the United States.
Generous youag womea srilHng to
be forined -to the reUgtoua Hfe ac-1 bungalows, all conveniences.-Pool on 
cording to the spirit of the gentie 
SL Francis de Sales and to devote

NEWTDN, New Jersev.
STILL.WATER. Beautiful 3-4 room

p-emises. low rent (N.Y.) VI. 3-6661 
Cu ra t ola.

sionary apostola^es are invited to 
write to

Sister SupeHor,
VUla Aviat, Childs, Maryland

RESTAURANT

IN CATHOUC COMMUNITY OF 
MONTAUK, U. — 4 room bun- 
galow vaterfront Ali improve- 
ments. 2 full bedrooms. $100 wk. 
TA 8-4641.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams. <

Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

CMCP aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

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

NEW HAVEN, CONN.
Išdaužė langus. Šv. Kazimie

ro lietuviu parapijos salėje pik
tadariai išdaužė apie 30 langų. 
Padaryta daug nuostolių para- 
piM

Josephina Kaėargytė, 50 me
tų, miesto Welfare direktoriaus 
Fr. W. Looney sekretorė, stai
ga mirė pirmadienį, balandžio 
13. St. Raphael’s ligoninėje. Pa
laidota ketvirtadienį, balandžio 
16 iš šv. Jono Krikštytojo baž
nyčios šv. Lauryno kapinėse. 
Lako brolis Walter Kačergis, 
gyvenantis New Haven. Conn.

Julius Kašėta. 70 metų, gy
venęs 11 Kent Dr., No. Haven, 
mirė sekmadienį, balandžio 12. 
Grace — New Haven ligoninė
je. Velionis buvo pensininkas 
po 31 metų darbo Winchester 
Repeating Arms kompanijoje.

Palaidotas iš šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios šv. 
Lauryno kapinėse. _

Nuliūdę paliko žmona Ameli
ja, du sūnūs, keturios dukterys, 
sesuo ir keturiolika anūkų.

Professional — Alt Shifts Open
Differential Paid on Evening and 
Night Shifts. Maintenance available 
if so desired. Excellent Personai 
Policies. Voluntary psjehiatrie hos
pital. With school of Nursing. Sa- 
laries depending on experience and 
ability. Wire, write or call

DIRECTOR OF NURSES

ST. VTNCENTS HOSPITAL 
240 North SU Harrison, N. Yf 

Phone RYe 7-0502 >

Opportunity for Registered Nurses
Nurses, Reg.—Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo. with regular in- 
crease. 40 hr. week. Diff for aft. and 
night duty. Liberal personai policies. 
Priv. rms. avaiL in nurses res. Wire. 
call or vrrite Director of nurses Miss 
Ruth Curry. \Vilmington General 
Hospital. VVilmington. Delavvare, — 
OT<mipia 6-2551. 3-21

Household Worker - Some cooking - 
Care of Children - Steady - Sleep-in 

position - Own rcfcm with bath - 
Recent references - N t 6-4129.

DISPLAY

N.H.

NIAGARA FALLS, N.Y.
Vitalis Žukauskas, vienas po

puliariausių tremtinių aktorių, 
šių metų gegužės 3 atvyksta į 
vakarinę New Yorko sritį, gar
siąją Niagaros krioklio vietovę. 
Čia šv. Jurgio parapijos salėje

SIGNS — ART WORK 
Ali Types — Bronx A Manhattan 

TeL: JE 8-7351 
HENRY FERRER 

ART & SIGN SERVICE

"Everything for Your Bazaar” 
. Wheels - Prizes - Eąuipment Boots 

Tents

4 v. p.p. prasidės humoro spek-
taklis, į kurį yra kviečiami ri
si Niagaros apylinkių lietuviai 
amerikiečiai ir kanadiečiai, se
nieji ir jaunieji. Veiks bufetas 
su lietuviškais užkandžiais, o

FURGIUELE A GRANT 
9 VVilshire Drive 

Whtte Plains, N. Y. WH 9-4421
Warehbtu.e & Showroom 

1464 Biondell Avė. TA 2-2378
Bronx 61, N. Y. TY 2-8466

11th ANNIVERSARY 
DORMER SALE

SAV^E! SAVE!
FREE INSULATION DURING 

DORMER SALE 
WAL - CHRIS

SU 5-5454

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
AVAILABLE

For Seton Hali Co-Educhtion H. S.
Patchogue, L. I., N. Y.

- L:,arid . r . .
ST. JOSEPH’S ACADEMY

Brentwood, L. I.. N. Y. v
M.8A TRANSPORTATION CORP.

Call: OVerbrook 1-6666

THE'HUTE OXEN 
RESTAURANT

50 Clinton SL 
(Crescent Building) 

SERVING FINE FOOD 
AT MODERATE PRICES 

Chef Tedaldi-Mgr. Harry Barba 
Both formeriy at “Joe’s” 

Parties and Banųuet FaciUties 
Communion Breakfasts 

Ordination Dinners 
Weddinas — Our Speciatty 

ULster 5-6775

VIC. RED HOOK N. Y. — 4 fully 

fumished apartments; also boarders 

in main house; Near lake; Short 
ride tp church. May 30th through 

Labor Day. Nlghtingale 6-2534.

SUMMER CAMPS

RADIO & T.V.

For R E P A I R'S on RADIO - TV 
Hl-F! PHONO — The Radio Expert 

J A C K
1431 Flatbush Avė. GE 4-5464
Stereo - Stereophonic conversions 
$19.95 and up. We recondition all 
makes of eąuipment. No job too 
large or tough.

CHILDREN SHIRTS

Camp Shirts with name of Camp 
(white only) in groups of 4 no® 88č 
Foot Locker Ali Metai — now $5.95 
Name tapęs sewn on every order 

and given FREE 
D A V I D S

Brooklyn 
GE 6-9580

4305 13th Avė.
Free Parking

CHILDREN BOARDED

CHESTER HILL AREA 
Mount Vemon,. N. Y.

wiH care for-children any age, 
reasonable rates. nice atmošphere, 
yard meals — best of care.

MO 7-7617

BEAUTYSALON

JOHN’S BEAUTY SALON 
SPECIALISTS IN HAIR CUTTTNG 

AND HAIR DYRINO 
Permanents......... ... $8.50 up

Shampoo and Sėt ............... 1.75
1650 SL Nichelas Avė. 

(at 193rd SL) 
WA 8-0197

PINECREST j
,DUNES X e 

" Long-island's oldest . - 
saltwater camp for< » 

boys. Booklet “L”. j
Tom Ward

33 West Dover St., į
Valley Stream, L. I. š
N.Y. — VA 5-5925 ?

VENETIAN BL1NDS SAND CREEK CABINS

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (MoneyDrders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Joseph Andrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. n 7-4477
šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu, 
aAkmadieniaia — 1 vaL P-P- Hgi 5 vaL vak

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J. MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

FRANKLiN & WALSH, Ine.
Since 1890 

539-541 West 125th SL 
MOnument 2-2636 

Glass-Mirrors — Awning*-Mirrors 
Venetian-Blinds — Window Shades 

Bamboo Drapes 
Complete Washing, Retapeing 
Reeording of Venetian Blinds.

Adirondack, Mts. — 3 room fur- 
nished cabins, all modem conveni- 
ences; swimming, boating, fishing; 
reasonable rates. SHeepshead 3-5565

101-23 112 ST.

AUTO RAD1ATORS

AMERICAN
AUTO RADIATOR CO. 

“THE OR MII N AL 8 INO“ 

2-3 Hour Service

3640 PRGVOST AVĖ.
(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979

AUTO SERVICE

9RAKES RELINED — ANY CAR 
$14.50

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

‘CAMP SCENIC
Raąuette Lake, N.Y. for Emotion- < 
arty Disturbed Children. Camping in ' 
a therapeutic setting. Smalf groups ' 
- geared to individual child. Psycho- 
logical supervision. Camp nurse. 
Ages 3 to 14, co-ed. Free from pol- 
len and poison ivy. $450 *4 season, 
$850 fuū season. Wrt. Dorothy Bess, 
2046 Ryer Avė., Bronx 57, Dept. *L’ 
New York. Tel. TR 8-2075.

FREEPORT DAY CAMP

MISS BRENNAN’S SCHOOL

Resident Campers Accomodated
a ne 3-10

KOKIAS DOVANAS f
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom | 
geriausiom ir brangiausiom? |

Nėra abejonės, kad atraižas geros, | 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! |

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ f

SEZONINI IŠPARDAVIMĄ
trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
GB 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
: 118-125-130 ORCHARD ST.

jaunimas galės linksmai pasi
šokti. Kadangi akt. Žukauskas 
nei Buffaio, nei Niagara Falls. 
nei Wellande, nei St. Catheri- 
nes apylinkėse nebuvo su savo 
patrauklia programa, tai tiki
masi gausių žiūrovų. Įėjimas— 
1 dol.. o moksleiviams bei stu
dentams —nemokamai. Pobū
vio rengėjai yra Buffaio Lietu
viu klubas ir Vasario 16 d. 
gimnazijai remti būrelis.

A.M.

N. Y. NEEDLE TRADE

SANDY’S SERVICE, INC.
1779 WEBSTER AVĖ.

Write for foider or phone 
SUnset 5-7355 or FReeport 8-4420 A g g^kensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškal Į 

------- ----------------------------------------------- f KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS '
5 ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO <

GIKLS — 7-13 Tears

SCHOOL
Visi fabrikinio apmokymo me
todai. Žemos kainos.
11 W. 30th St, N.Y.C^ N.Y.

TeL CH 4-0918

wiH care for children of work- 
ing parents. Fleldstone 1-4527.

MARYDEU. DAY CAMP

MEN’S CLOTHING

Excellent Condition 
Size 40-42 - 5 feet 9 inches 

Call DE 8-3211 
Momings - Evenings

MOTHER WIIJL BOAJRD 
ONE CHILD DAYS.

Daily or weekly rates. 
Doctoris reference.

SH 8-6534

HOME FOR RETIRED

FOREIGN CARS
Nyaok-on-the-Hudson, N. Y. 

eondueted by the 
Sisters of Christian Doctrine 
Sportą, Pooi, Nature Study

BERNARD SPEriC^ERI 
Saxophone - Clarinet - Flirte 

>ncert Orchestra. Jazz Dance Bar 
Experience. Private Instruction 

Home or Studio

FLOOR WAXING 
RESIDENTIAL — COMMERCIAL 

WINDOW CLEANING
GENERAL HOUSE CLEANING

79 Hocpar Avė., Waldrick, N. J. 
FOR RETIRF1 P^OPLE 

Rjv'-e—ood rir -ity 
Cllbsrt 4-6C32

RA 1-9691
Call betveen 6 and 8 P.M.

MO 4-4653 gracions living in retiremenL

SI17NTINIAI SIl’NCIAMI I SOVIETŲ RUSU.)
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ. LAT/UĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patartu vinm

GENERAL PARCEL <VTRAVEL €0.. INC
141 Second Ave^ New York City, N. Y^ TeL GRamercy 5-7430

At.d.tra kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai. MOŠŲ SKYRIAI:

332 Fflbnore Avė.
Buffaio 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth St. 
Boston 27. Mass.

Tel. ANdrew 8-5040

132 FrsnkRn Avė.
Hartford. Conn.

Tel. CHapel 6-4724

39 Raymond PlasaW.

Tel. MAricet 2-2877

9M Literary Rd.
Cteveland 13. Ohlo
Tel. TOwer 1-1441

11339 Jos- Csaapaa 632 w. Girsta Aw.
Detrott 12. Mtoh. PMIadataMa 23. Ra.

Tel. TOwn«end 9-3980 TeL WAInut 5-8878

na yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. lOOrj garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus jteiktas. Bus išsiunįiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimų 6-7 sa- 
va člų Laikotarpyje: oro pa*'.u 7-12 dienų. Mūsų ja eigoje jūs galite gauti jvaViausių geriausios rOUes 
prekių. Prarykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kaina*. Katalogu vaitai. 
Atidarą kasdien nuo 9 vaL ryto Iki $ vai. p. p. — eekmadtanlala iwo 9 vai. ryte Iki Irti. M-

MCltį didelė ir patikima

ttdirbinys ALFA ROMEO 
Amerikoje Itališkos firmos, mažo ti
pe ir gražios išvaizdoj automobiliai. 

Kaina tik 109&00 doL 
Kreiptis asmeniškai į Mr. Laurenzo

EUROPEAN MOTORS

Season: June 29 - August 21 
4 sessions of 2-week periodą 

Rates: $25 weekly; $175 season 
This includes transportation, 
health Insurance and lunch.

PradžiugiBkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
? pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
$ apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustai! 3

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų X 
medžiagų šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų ąžuolai- 

5 dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
f, Važiuoti B M T išlipant Essex St., keltis elevatorium į | 

viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey SL
Atsineškite <Į skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

I....... ............... ................................................. .. T ,... r............... -

CLoverdale 8-6330 Brooklyn, N.Y.
REGISTER AT:

Avė Maria Convent
1427 Dori* SL, Bronx 62, N.Y.

SIUNTINIAMS I LIĘTŪVĄI

GOWNS TAlmadge 9-5725

Tamsta rasi didelj pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų koštinmama 
i, švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

Maišymo tr rayonlnės medžiagos parduodamos griežtai urmo
<who lesale) kainomis

Mrs. C. HOBSON, Prop.
Beautiful W e d d i n g Gown worth 
$350 for sale. Come and see it and 
make offer. Also ezpert atterations 
•n gowns, stifts, dresses and coats. 
Very reasonable. Call Mrs. Eleanor, 
FA 4-9241.

televiziją, radiją, patefoną
įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS Ir ZUBRIS
CEMENT WORK

ALL CEMENT WORK

SPOLLEN BROTHERS
GE 6-5264

ELECT. SUPPLIES

ELECTRICAL SUPPLIES 
LIGHTING FIXTURES 

For Home — Office — Factory 
24 Se. 3rd Avė.

Keamy, N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutley Avenue
Nutley. N. J. Tel. NW 2-1880

M. and Z.
JIUU8 MAIJH7TLS

> Sulankstytą aatemoMlių da- | 

» lią Ktiestaimas, pakeL ma< < 
» naujomis, dažymas ir poli- j 
• ravimas «

937 GRAND STREET

K and K FABRICS

Tet EL 4-1711PRIE CITY SAVLNGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO *

Musv komos vyrv orabužiams prasideda nuo 9M už pilną ettutf !

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukndėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSTE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319



IMPROV. lEALttTATt

GAVOM PYLČS
Labai greitai keičiasi mūsų 

futbolininkų nuotaikos. Prieš 
savaitę galėjome gėrėtis gera 
fajetonu, o perritą kartą iš uk
rainiečių gavę į kailį 2:7 (<H3), 
matėme bene prasčiausią LSK 
pasirodymą šį sezoną. Būdavo 
laikai, kuomet lietuvių gynimas

sportinių žaidynių metu, buvo 
tvarkingos ir pavyzdingai pra
vestos. Tai Balio Petkausko 
nuopelnas, kuris buvo tų var- 
g|DiĮ vadovas.

CMcagos Neries turnyras 
baigėsi šitaip: Vyt Palčiauskas
9 tš., Pranas Šalkauskas ir *

wcod Beldi CeuteEpozt Cove; pvt 
beadi, inmilaied fom. houae, 4 bed
imai. 1% baths, ateam heat, 2-car 
garage, near boat * motor. $23.000.

būdavo laikomas vienu iš geres
nių New Yorke. šiose gi rung
tynėse pasirodė, kad gynikų

klaidingas ir Firmas viduryje. 
Saugai šį kartą neatidžiai den
gė. štąj, Biručio priešininkas 
pasiekė net keturis įvarčius. 
Beprasmiška būtų užsipulti vai? 
tininką Reventą, kuris tik dėl 
pirmo įvarčio galėtų būti pa
kaltintas. Kiti įvarčiai vargiai 
buvo sulaikomi.

LSK šį kartą žaidė: Reven- 
tas; Vaitkevičius, Saldaitis; Kru 
šinskas, Finn, Birutis; Butri
mas, Budreckas, KliveČka, Re- 
mėza, Didžbalis. Aikštėje ma
tėme vienoje pusėje gerai tech
niškai ir kondiciškai parengtų 
ukrainiečių vienetą, (Brazausko 
nuopelnas!) Kitoje pusėje pasi
rodė vienuolika mūsiškių išė
jusių žaisti be jokio taktinio pa
rengimo bei treniruotės. Be tos 
pa&os rniiformos geltonai 
žalios —nieko bendro tarpu
savy neturėjo. Šviesesniu tašku 
lieka pajamos iš rungtynių, be
ne geriausios šį sezoną. Beje, 
mūsų įvarčius pasiekė Budrec
kas staigiu šūviu ir Butrimas, 
išnaudojęs priešininkų gynimo, 
nesusipratimą.

Rezervinė, ir šį kartą surin
kusi 11 žmonių, sugebėjo ne
pralaimėti ir stipriai ukrainie- 

* čių rezervinei išplėšė tašką 
(1:1). Jaunis Nemickas UI pa
siekė mūsų įvartį. Ukrainiečiai 
teišlygino iš 11 m. baudinio, ki
taip mūsų gero vartininko Na
ruševičiaus negalėjo įveikti.

Mriučiai šeštadienį pralaimė
jo Eintracht SC (1:4). Garbės 
įvartis Bagdono. Mūsiškiai.atro
do, daro pažangą.

Jaunučiai, nesurinkę pilno są 
stato, prakišo ukrainiečiams 
0:4

Sekmadienį prieš 
Staniford United.

§į sekmadienį mūsų pirmo
ji ir rezervinė baigia savo pir
menybių sezoną. Jauniai sezo
ną baigė jau anksčiau. Mūsų 
priešininku yra Stamford Uni
ted ekipa, prieš kurią pirmam 
rate pralaimėta 1:3. Pirmosios 
ekipos žaidžia 3:30 v. o rezervi 
nės 12:30 v. Rungtynės įvyks
ta mūsų aikštėje New Farmers 
Ovai Nr. 2. Po rungtynių se
zono užbaigos proga, bus lie
tuvių Atletų Klube futbolininkų 
pobūvis.

šeštadienį jaunieji tęsia pir
menybių rungtynes. Mažučiai 
3 vai. žaidžia su ukrainiečiais, 
o jaunučiai 4 vąl. su Blau-Weiss 
Gottschee. Abejos rungtynės į- 
vyksta Metropolitain Ovai.

Sporto šventė Randalls Island.

BERNIUKAS, apražęs savo mir
ti-

Susisiekimo nelaimė
Prieš septynerius metus 

Miunchene, Vokietijoje, vieno
je mokykloje buvo duotas ra
šomasis darbas tema “Susisie
kimo nelaimė”. Savo rašinyje 
13 metų berniukas Korst A. ra
šė:

“1952 liepos 2 F. gatvėje į- 
vyko didelė nelaimė. Dvirati
ninkas, kuris visada skubėdavo 
lenkdamas plytų prikrautą sun
kvežimi, buvo parblokštas mir
tinai suvažinėtas. Žmonės tuo
jau šaukė greitąją pagalbą ir 
ambulansą. Policija laikė už;„ 
tvėrusi gatvę, kad niekasnega- 
lėtų važiuoti. Tik viską sutvar
kius, susisiekimas vėl pajudė
jo. Bet beskubąs dviratininkas 
jau buvo suradęs greitą mir
tį.”

Po dviejų valandų, kai šis 
rašomasis darbas buvo sukur
tas berniuko vaizduotėje, jis 
pats susidūrė su sunkvežimiu. 
Tai atsitiko Forstenriedo prie
miestyje. Berniukas jau iš ry
to buvo kažko prislėgtas ir iš
eidamas mokyklon pirmąjį kar
tą su motina neatsisveikino. 
Kai aną darbą parašęs grįžo 
namo, pamatė savo senelę siau
roje gatvėje. Ji važiavo arkliais, 
kurie kažko pasibaidė ir veži
mo ko neapvertė. Berniukas 
dviračiu skubėjo pas senelę. 
Tuo tarpu užlėkė plytų prikrau
tas sunkvežimis. Berniukas žu
vo lygiai tokiom aplinkybėm, 
kaip pats aprašė,

Vokiečių sąjunga

(DAFB), kurios nariu yra ir 
mūsiškis Lietuvių Sporto Klu
bas, rengia gegužės 3 Randalls 
Island stadijone sporto šventę, 
kurioje dalyvauja iš Vokietijos 
atkviesta futbolo komanda. Be 
futbolo rungtynių, numatyta 
dar kitų sporto šakų demons
travimas. Dideliame parade su 
savo vėliavomis dalyvauja ir 
lietuviai.

Šiais metais atvyksta Berlyno 
futbolo rinktinė. Lietuvių Spor
to Klubos yra gavęs bilietų iš
platinimui, už kuriuos gauna 
nemažą pelno procentą, todėl 
suinteresuotieji teisigyja juos 
tik per LSK valdybos narius. 
Berlyno rinktinė žaidžia gegu
žės 3 d. New Yorke; 8 Detroi
te; 10 — Čikagoje; 16 —Pitts- 
burge; 17 — Philadelphijoj ir 
19 —vėl Nėw YOrke.

Atletas.

merikietis M. Rogan .po 
r Jainkąuškas 7, Kalvaitis ir Ra- 
F mašauskas po 5, Karpaška ir 

J. Kaunas po Bikulčius ir 
jgsl. Džordževič po 2, M. Bal
čiūnas 1 tš.

Pirmieji keturi bus įkelti | 
baigminį Neries' turnyrą, ku- 
riame dalyvaus meisteris Taut- 
vaiša, K. Jakštas ir A. Zujus.

Chicagos miesto p4>ės įvyks 
gegužės 2, 3, 9, 10 dienomos.

So. Bostono L. P. D-įos abi 
šachmatų komandos gerai pa
sirodė šių metų Bostono tarp- 
klubinėse p-bėse. aA komanda 
baigė trečioj vietoj, įveikusi 
po kartą Bostono čempionus 
Cambridge klubą ir Harvardo 
univ., taipat seniausią ir di
džiausią Bostone Boylstono 
šachmatų klubą. Po dukart lai
mėta prieš Sylvania ir Brandeis 
universitetą, tik su Quincy klu- 
bu baigta sv minusu, būtent 
kartą pralaimėta ir kartą su
žaista lygiomis. 1958 metais 
Lietuvių A komanda Bostono 
p-bėse laimėjo antrą vietą. Lie
tuvių B šiemet baigė 5 vietoj 
iŠ 15 komandų. B lygos lentelė 
buvo paskelbta balandžio 19 d. 
Boston Sunday Glėbe.

Judzentavichjs laimėjo p^~- 
mą tašką Montrealio A klasės 
turnyre, įveikęs Engaličevą. 
Baikovičius laikosi ketvirtuoju. 
Žalys nedalyvauja.

N. Anglijos mėgėjy turnyras, 
kurį rengia US Chess Federa- 
tion su Boylstono klubu, prasi
deda šiandieną 7:30 v.v. Lau
kiama virš 100 dalyvių. Meist- 
teriams neleidžiama dalyvauti.

Amerikos garsusis jaunuolis 
didmeisteris Bobby Fischer, ku
ris kvalifikavosi į pasaulio kan
didatų p-bes, Jugoslavijoj, pa
našu, negalės tose p-bėše daly
vauti dėl mokslo, nes turnyras 
paskirtas rugsėjo mėri.

N. York Met lygos p-bėse da
lyvauja Baltijos klubas su vie
na komanda. Į jos sudėtį iš 
lietuvių įeina tik vienas Edvar
das Staknys.

24 lloor Service 
WAL-RICH 

PY 8-7337

EASTECHĖSTER 625,750
WHITE COLONIAL in GOOD CON- 
DITION; walk to station; shopping; 
schools (Immaculate Conception); 
3 bedrooms; modem kitehen; 
baths; den, porch, cento* halL Call 
owner SP 9-4347.

R epublic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. BrooHys 11, N. Y.
TeL EV 7-2089 .

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

BUSSINES OPPORTUNITY

. , 8 U N R I S E
DEPENDABLE CONTRACTORS

Violatioo* Removed, CeUar to Roof 
Cement Woric — Housewrėcking 

Rubbteh Removed 
.... CAPT. MIDNIGHT . 
GL 2-2939 or HY 1-9505

pi A V r o i 
41 M 

Basements done wi£h fine panelling 
Jalousie windows 

House pšinting (exterior)

IN POPE Pilis X PARISH. In 
Scarsdalę Vic. New Rochelie. TO 
SETTLE ESTATE. Unusual split 
leve! on very laigė beautifully land- 
scaped leve! plot, top area. Huge hv. 
rm, lge dining rm, oversized HoUy- 
wood kiteh, dining area, 3 dble bed- 
rms, 2 full baths, scr. porch, huge 
fam. rm. Many extras. In the 40's, 
double garage. Invite inspection and 
offers. Owner, SC 3-5819.

■Ao 8 6251

JOSEPH V. ARICO 
CEMENT CONTRACTOR 

Sidewalks - Blockwork - Driveways 
Patios - Clate Terraces - Brickwork 

Garage* Built To Order 
Carpentry & Waterproofing 
Estimateg Cheerfully Given 

1 WisteHa Ave^ Mineola .Į-r.
- Ploner 2-0077

PERKAME NAMU8 
Jackson Heights, Elmhurst 

Woodside, Rego Paris, Astoria
FRANK 0HARA, Ine. 

40-10 82nd St, Jackson Heights 
Tel.: 9-7000

Atdara vakarais šeštad. ir sekmad.

IN SAINT BERNARD’S PARISH

IN LEVITTOWN — Levitt Cape; 
white cedar exterior; alum, combo. 
jwindou5s; cement stoops; fėiced;’ex- 

-cellent condition; 2 beafms.; $11,200.
PErshing 1-0903.

Get The Best For Less 
in Alterattons, Extensions, Ga rages, 
Atties, Basements, Roofing, Siding.

LO JO CONTRACTORS 
Aak for "JOE"

IV 9-6662 — TU 8-0295

In St Aloysius Parish, - Great Neck 
—$21,500; 7 ims; A-l condition; nice 
plot; excellent neighborhood; low 
taxes; modem kitehen; 2-car gara
ge; walking distance to par. school; 
park and dock privileges; early oc- 
eupancy; near all transportations. 
Principais only. HUnter 7-7559.

FRANK COCO'S
31 AUTOMATIC PINSETTERS • FREE PARKING

Summer Leagues Forming Now

9?18TH ST. 3Z

RESTAURANT AND COCKTAIL LOUNGE

SUMMER CAMPS

PINE KNOLL CAMP
In the heart of the White Mountains at Conway, N. H.

For the boyU to 16 who likęs to exp!ore and seek adventure in new areas 
of sports and nature. The guiding hand of an understanding staff helps him 
gain proficiency and self-reliance in sailing, water-skiing. fishir.g, riflery, 
riding, tennis, baseball, archery. nature. Science, shop and erafts — and in 
znaking lifeiong friendships. Abundant good food. Comfortable cabins. 
Excellent care. Nurse. 45th Year.

Mr. Stuart T. Parks, Director
88 Brook Street, Garden City, N. Y. Ploneeer 1-1514

FESUVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New Yort City, N. Y.
TeL MU J-2928

JAUKUS BARAS

W ■ - -4 • ____ • *~B 999- - -•- » r~ _sales vemiramt svmhmimmm it Knnn pareagsMuns 
. SaMje sali tilpti 200 žmoni? 

LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 
Mielai kiekviena* bus sutikta*.

PAUL’S RESTAURANT
LIpUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britain, Conn. į Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno- «

rūšies-amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės n

103-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: VIrginia 3-3544

RICHMOND HILL, N. Y.

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon Street PbUadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

PETKAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 

74 Proridence Street 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

INVEST IN BOWLING LANES
Opportunity to invest in America’* 
most popular and fastest growing 
sportą industry. Modem 36-lane 
bowling- center to be erected in 
prime North Jeraėy area on highly 
traveled U.S. highrcay. Area popu- 
lation large and grovdng fast. Pro- 
^ect* good for excellent growth 
and capital galns plūs high earn- 
ings. Good inflation hedge. For 
further Information, write U-BOWL, 
BOX 112, POMPTON LAKĘS. N. J.

LOANS
M»n»nf»rfnWi9^»»»t?i«u«ifn9RfnrTtw9nfmtnwrT»ii9»i9H9n

BANKAS MORGIČIŲ PASKOLOMS
Reikalą* HsprenOžiama* bank* kainoml* 

per 4* vai.
F.HA V.A. CONV

NASSAU, SUFFOLK AND QUKENS 
FRANCIS B. FULCHER & ASSOC. INC.

DUODAMI MORGUIAI 
49 Front St Rockville Centre

ROckvilfe Centre 4-2006

BUILDERS

We BuiM

Atties - Basement* - Extenslon*

SUR-ACE BROTHERS 
OL 1-2020 — Hl 6-6951

WATERPROOFING SPECIALI8T
Basements - ResMential - fndustrial 

Reaaonable Pricea 
AB Work Guaranteed

JAmalea 5-1625 
If no answer — OL 7-8679

ATTICS - BASEMENTS

For Alt Home hnprovemeirta 
WAImrt 1-0054 ANdr*w 5-2556

SUMMERCAMP
Conducted by the Brothers of the Sacred Heart

For Boys 8 to 13 Years — July 5 - August 8, $275. For 5 Weeks
On the Most Beautiful Site on Long Island. 24-Hour 
SupervTsion by Brother Counselors. Salt Water 
Bathing and Fresh Water Bathing, Camp Uniforma 
Supplied Free of Charge. Boys sleep in donnitories. 
You are wekrome to visit the Camp on any Sunday afternoon 

ADDRESS REV. BROTHER DIRECT0R
Box 149, Huntingtan, L. L Pbme HAmflton 7-3104

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

TRAVEL

TRAVEL HOUSE OF GREAT NECK Ine. 
93 Middlenecfc Road Great Neck, N. Y.

Cruise on the S. S. Ocean Monarch
Every Roorh Outside with Bath A ToDet 

. JULY 23 to JULY 31 
8DATS • 8 NIGHTS

Visitlng Enchanting Nassau and Magic Isle of Bermuda 
from 5200

' Your Ship i* Your Hotel
Call HUnter 2-6000

1863 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T. 

tftidgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

TeL: B A 9-2242 — 9-9838

už savo automobilio apdraudę?
Viri 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavifno rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupomai, geresnei savo 

apsaugai ir greitesniam |ia ta mariniai, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo

K reipkitčs:

ALBBBT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 fttvd. Forrat IliRs 75. N. Y.

Tel VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

Ozone Perk 17, N. Y.
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ko — New Jersey apskrities 
sodaliečių šventė šiemet vyks
ta Bayonne, NJ. sekmadienį

iv. Jurgio parap. bažnyčioje su
kakties dieną gegužės 26 <11 
vaL Po Mišių prėmimas kuni
gams klebonijoje.

Lituanistiką
Akademinė Skautų Sąjūdžio 

dr. ' Vydūno Vardo Studentų 
Šalpos fondas paskyrė dvi ne* 
grąžinamas stipendijas po $175 
studijuojantiems šią vasarą B* 
tuhnistfla Fbrdhamo' universi
tete. Norintieji pasinaudoti &< 
mis stipendijomis tesžkneipia j 
reikalų vedėja AB. Vengrį, 21 
Kast Van Buren St Chicago 5, 
HL Pareiškimus reikia padno*

v. • ' ■- 
Prieina minusiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

gegužės — May 3 d., 3 vaL p.p. 
šv. Mykolo lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje. Apskrities 
dvasios vadas kun. J. šernas, 
šv. Onos lietuvių parap. klebo
nas,-Jersey City, N J., maloniai 
kviečia visus sodaliečių viene
tus ir dvasios vadus kuo skai- 
lingiau dalyvauti.

Akademinio Skautu Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga į- 
vyks šį šeštadienį, balandžio 
25 d., 7 vai. vak.< Arūnų bute, 
86-04 94th St., Woodhaven, N. 
Y. Darbotvarkėje — A. Bendo- 
riaus pašnekesys ir diskusijos 
tema: ‘Lietuvos geopolitinė pa
dėtis’, pranešimas ąpie ASS su
važiavimą Toronte ir kt. Po

mingos šv. mišios ten pat Pa- 
gerbimo vakarienė sekmadienį 
gegužės 31 <L, 6 vai vak., St 
Georgė viešbutyje.

ti ne vėliau gegužės 20 d.
- -J • ■ ’■ - ’ ig

M. Sungaila, senas Dartm^n* 
ko skahytojas, gyv. Easton, Ba., 
grįždama* iš savo brolio Jono. 
Sungrilos laidotuvių So. Bos-

Lojalumo paradą, kuriam 
šiais metais su dideliu atsidė
jimu riiošiamasi, globoja A* 
merikos Karo Veteranų organi
zacija. Paradas įvyksta šešta
dienį, balandžio 25. Lietuviai

gino Darbininko prenumeratą, t- 
nusipirko lietuviškų knygų ir | 
paliko auką spaudos reikalams. | 
Ta proga aplankys brolį Praną | 
Brooklyne.

Neris International direkto-1 
rius dr. K. Valiūnas š| pank- Į 
tadienį tarnybos reikalais iš- f;

jos 1,30 vaL p.p. East 61st St, 
prie 5th Avė., Manhattan, N.Y. 
Lojalumo paradą pravesti,Ve- _____s___
terans of Foreign War organi- skrenda į Bermudų ir grįš ge- ^3

gūžės 4. Tada į Europą mene-1 
siui išvyksta direktorius dr. J. 
Kazickas, kuris neseniai grįžo h® 
iš Venezuelos. ANT NEW YORK dangoraižių sukamas naujas filmas.

-Zs; v • L.:: ■<

V

žarijos vadovybė paskyrė ar- 
chit. A. Varną.

Juozas Pažeminąs, kuris dir
ba Chase Manhattan banke, 
laimėjo banko tarnautojų tar
pe pravestose varžybose “Can- 
non Exam” pirmą premiją 
(100 dol.) už patyrimą bankinė
se operacijose.
- Sigitos Bobelis susituoki su ^r^_riT . .............. f ___ __ , ...._____ ____ _________ -____
Guodė Mačiūnaito šeštadienį, dirbdamas, atstatęs parapiją, visuomeninį darbą, rūpesčius - vių kalba, 
balandžio 18, ApVeiŠkimo pa-   -
rap. bažnyčioje. Povestuvinei 
kelionei išvyko į Haiti salą, Po 
dviejų savaičių grįžę apsigy
vens naujame bute 996 Bet 
mont Avė., Brooklyne 8, N.Y.

Ateities žurnalo balandžio 
numeris jau atspausdintas ir 
šią savaitę bus išsiuntinėtas 
skaitytojams.

Dr. H. Montvilienė balandžio 
17 buvo pagerbta New Yorko 
universiteto prezidento ir pro
fesorių specialiai suruoštame 
akte ir priėmime pagerbimui 
tų New Yorko universiteto a- 
lumnų, kurie yra baigę mokslą 

perdažomas iš lauko pusės. su aukščiausiais^ pažymiais. Ta tų vaikai Daug dalykų tie vai-
Pertvarkomas ir vienuolyną su- /y- ^Montritiena bu- Bostono arkivyskupui tarpi- kai užmiršo, ko’ galėjo ir neuž- 
pąs kiemelis. vo įteiktas garbės pąfymepmas. ninkaujar.t pereitais

sueigos
Svetimu kalbu laikraščiu re

daktorių konferencija šaukia
ma gegužės 23 d., 9:30 vai., 
Belmont - Plaza. viešbutyje. N.

«■' globėju yra ?prel. J. Balkūnas, . 
amerikiečių’ kilusių iš Centri
nės ir Vidurio Europos draugi
jos pirmininkas.
.. N.Y. Filatelistu draugija ruo
šia metinius pietus V. Belecko 
svetainėje, 1883 Madison Avė., 
Ridgewood, N.Y., balandžio 
26, sekmadienį, 2 v. p.p. Pri
jaučiantieji kviečiami.

Nijolė Zobarskaitė gavo New 
York State Regents Fellowship 
ruoštis kolegijos mokytoja. 
Šiemet baigia St. John’s univer
sitete anglistiką. Studijas tęs 
Kolumbijos universitete, siek
dama magistrės laipsnio.

Pranciškonu vienuolynas
Brooklyne

PREL PR. VIRMAISKIO PAGERBIMO IŠKILMES BOSTONE
kalbos, tačiau ir jose, kiek į- 

___ __________ manomą, yra palaikoma ne tik 
ten labai dideliu atsidėjimu į savo* pašaukimą, į'kunigystę, lietuviškadvasia, bet ir lietu-

Išbuvęs Lawrence liet, para* 
pi jos klebonu, trylika metųir

K. MOCKUS

dėl Tėvų žemės. Savo pareigas 
atlikdamas nepaprastu atsidėji
mu ir meile, suprantama, jis 
yra nuolatiniu gyvu pavyzdžiu 
visiems parapiečiams, visiems 
geros valios lietuviams ir kita
taučiams.

šių dienų lietuvių parapija 
apjungia gerokai skirtingai au- 

likus, gyvenančius Bostone ir gusius lietuvius katalikus. Vie- 
jo priemiesčiuose, esančiuose, 
į pietus nuo Charles upės. Pa
rapija yra didžiausia iš visų lie
tuvių parapijų Bostono arkivy
skupijoje. Ji labai išaugo ir su
stiprėjo per pastaruosius tris
dešimt metų, jai vadovaujant

grąžinęs daug gerų lietuvių j sa 
vo tikrąjį tikėjimą, apvaldęs at
skalūnų griaunamas pastangas, 
kunigas Pranciškus Virmauskis 
Bostono arkivyskupo buvo pa
skirtas nuo 1929 gegužės 15 
So. Bostono lietuvių parapijos 
klebonu. So. Bostono lietuvių 
parapija jungia lietuvius kata-

Pagerbs kleboną
Balandžio 26 šv. Petro para

pijos darbuotojai rengia prel. 
Pr. Virmauskio pagerbimą jo 
pakėlimo į prelatus proga. Tą 
dieną pats klebonas 10 vai. ry
to aukos iškilmingas šv. Mišias, 
kurių metu pamokslą pasakys 
jėzuitas kun. VI. Jeskevičius. 
Gi 6 vai. po pietų Blinstrubo 
svetainėje įvyks parapijos po
būvis ir kartu prelato 
tuvės.

Vaikę diena
Naujosios Anglijos 

parapijų vaikų diena 
gegužės 3 Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių vienuolyno sodyboje, 
Brocktone. Iškilmės prasidės 
3 vai. popiet ir tęsis iki 5 vai. 
vak. .

Choro vakaras
Bostone įsikūrė naujas miš

rus choras, į kurį įsijungė jau 
daug metų Bostone veikiąs vy
rų choras. Naująjį chorą veda 
komp. J. Gaidelis. Sis naujasis 
choras gegužės 3 d. 5 vai. po
piet Piliečių Klubo salėje ren
gia pirmąjį savo balių. Meninė
je programdje solo dainuoja i. 
Mickūnienė, mergaičių trio, 
(autiniai šokiai, humoreska ir 
dainos. Po banketo seks šokiai, 
gros studentų orkestras.v

* Paminės šv. Jurgį '
Bostono lietuviai skautai ir 

skautės balandžio 25 rengia šv. 
Jurgio minėjimą parapijos sa
lėje. Programą praves G. Kur- 
pis, paskaitą skaitys V. Mon- 
tautas.

A. Nyka — Miliūnas
‘ kritikas ir poetas, atvykęs iš 

Baltimorės, skaitys paskaitą 
apie 
liet.
me 
7:30 
stituto patalpose (190 Beacon 
St.). jPaskaiton kviečiami visi 
besidomintieji.

Edv. Pečiukaitis, dar jaunas 
nevedęs žmogus, prieš kokius 
5 metus buvo sunkiai sužeistas 
fabrike ir tuo būdu yra gavęs 
reikiamą kompensaciją, kad ga-

pagerb-

lietuvių 
įvyksta

1

Idealistas veikėjas su realiais 
pienais ir metodais

Parapijos klebonas Ameriko
je turi būti ne tik visų tikin
čiųjų jungėjas ir dvasios va
das, jis turi taip pat būti ga
bus administratorius ir organi
zatorius, nes juk parapija išsi
laiko pati iš savęs. Vikaru bu
vęs vos kelis mėnesius, kun. 
Pr. Virmauskis per keturiasde
šimt su viršum metų veiklos 
yra sukūręs pavyzdį, kaip viso
kiose aplinkybėse galima la
bai daug padaryti, niekad ne
nusimenant, iš nepasisekimų 
pasimokant, dirbant pagal pas
tovų planą, nuolat uoliai besi
rūpinant padaryti visa, kas ga- 

c • -_x*- - r - i..- • Įima padaryti, šis posakis yraTnAiSK TTT1TCT1 NjJllTOę ^IIkIIFA . * ■ * •*

Antanas Armakauskcs, 93 LK Motoru Sąjungos 29 kuo- kun. Pr. Virmauskis buvo pa- naują amerikiečio lietuvio tipą, būdi.nSasnpre1’ Vif1113115^0 -----
m., kilęs iš Skirsnemunės par. pa rengia laimėjimų vakarą keltas į šv. Tėvo Rūmų Prela- kuris mus dažnai baugina dėl ™enlui; rengiasi ir svars- įėjo ir namus įsigyti. Dabar

- Raseinių apskr. gyv. Marcy balandžio 26 d., sekmadienį 4 tos su Right Reverend titulu, abejingumo daugeliui gyvybi- t0 pne,S undaipasls kokĮ,.^des' naujai susirgo ir išgabentas į
- Avė., Brooklyn, N. Y., palai- v. p.p. Apreiškimo parJsalėjC Tebesąs, ačiū Dievui, geroj nių lietuviškų reikalų. Tenka

dot?š balandžio 13 iš Angelų Visi prašomi atsilankyti. Taip ‘sveikatoj, teberodąs įprastini ieškoti kompromisinių kelių
Karalienės bažnyčios šv. Jono pat gegužės 3 bus Motinos Diė- atsidėjimą dirbti Dievui ir Tė- kaip nors išlaikyti ryšį su ta
kapinėse. Pasiliko dideliame nos minėjimas. Mišios bus 7 vynei, Prel. Pr. Virmauskis karta, neleisti jai visai nutolti
liūdesy trys sūnūs, marti Olga, vai., o po to 8 vai. bendri pus- žiu metų rudenį švenčia 75 m. nuo savo kamieno. Lietuviška

džiaus sukaktį. parapija ta prasme daug darė
Suprantama, kad gausūs pa- ir tebedaro. Sunku šiandien 

nios prašomos atsilankyti ir rapiečiai nori šiuos visus svar- dar pasakyti, kiek rezultatų iš 
kartu prisiminti savo mamytes, bius įvykius ir. jubiliejus kuo tų pastangų bus, bet faktas, 

E. S. , ižkilmingiaų atžymėti. Tam tiks kad lietuviška parapija tebepa- 
' lui yra rengiamos didelės iškil- jėgia išlaikyti prie savęs šiame

’ NEWARK NJ mės asmenų talpinančio- krašte išaugusių lietuvių didelį
' Newaito apylinkės' LB meti- KBtataibo svetatoėje bal» procentą. Eilėj vietų nauji įmi- 

x džio. d. Kun. J. žuromskio grantai sudaro trecią grupę, 
vadovaujamas platus komitetas Ir So. Bostono lietuvių šv. 
veikia jau ilgą laiką ir yra daug Petro parapijoj ta prasme daug 
padaręs. Apie rengiamas iškil- pasiekta, vadovaujant kun. Pr. 
mes žino ne tik lietuviai, bet VirmauskuL Nors atrodė labai 
ir kitų tautų žmonės, nes ko- pavėluotai, tačiau atvykęs ėmė- 
miteto narys, Mass. valst, gu- si organizuoti savo mokyklą ir 
bernatoriaus spaudos sekreto- toji mokykla jau eilę metų iš- 
rius Wm. Gorski pasirūpino leidžia naujas lietuviukų laidas.

Ūmieji giminės draugai ir pa- programėle Visos narės ir vieš* 
žįstami.

Williamsbvrgh sekcijoje ii- 
nuotnuojamas 5 kambariu bu- ~ 
tas su apšildymu. Kreiptis tele
fonu STagg 2-1454.

trijų suaugusių asmenų, ieško madienį, balandžio 26, 12 v. pa- 
5 kambarių buto Highland rapijos salėje, Adams St, 
Park, Woodhaven ar Richmond Bus kontrolės komisijos prane- 
Hill sekcijose. Apšildymas ne- Šimai, valdybos ir kontrolės ko- 
svarbu. Kas tokį butą turėtų misijos rinkimai, organizaciniai 
ar žinotų kas turi, prašom reikalai. Valdyba kviečia na- 
skambinti Darbininko adminis- rius ir prijaučiančius gausiai 
tracijai telef.: GLenmore 5-72 dalyvauti. 
81.

nori pirkti ar Rąrduoti

jauni prieš keliadešimt 
palikę gimtinę, atsikėlė 
per vargus, kovas, pra

kaitą padėjo pagrindus lietuvių 
gyvenimui Amerikoje. Toji kar
ta jau retėja, bet jos reikšmė 
tebėra labai didelė ir svarbi, 

kunigui Pranciškui Virmaus- šiame krašte išaugo tų imigran- 
kiui. ‘ f

ni jų 
metų,

Putino kūrybą Bostono 
kultūros klubo susirinki- 
balandžio 25, šeštadienį, 
vai. vak. Tarptautinio In-

nį darbą vykdyti, o įsitikinęs, ligoninę gydyti. Jo artimieji 
kad su Dievo pagalba bus gali- yra Lietuvoje.
ma padaryti, imasi visu uolu- Pavasarėjant miesto valdyba
mu pasiimtą uždavinį vykąyti. nepradeda gatvių, kiemų ir 

Gilus, gyvas tikėjimas pade- užkiemių apvalymo reikalo. Per 
da išsilaikyti reikiamam dvasi- naj gyventojai miesto valdybos 
niame tvirtume ir amžius bei apsišvarinti nepaklausė. Tai 
besikeičiančios sąlygos nepaker šiemet, matyt, net nė nebema- 
ta idealizmo. Bet realus sąly- n0 jų prašinėti.
gų įvertinimas yra būtinas, 
tvarkant įvairius reikalus kas
dieniškame gyvenime. Nepap
rastas rūpestingumas pareigose 
sujungtas su praktiškumu, duo
da daug puikių rezultatų.

Tegul Aukščiausias duoda jė
gų dar ilgus metus tuo pačiu 
tvirtumu ir ištikimybe idealams 
prelatui Pr. Virmauskiui švies
ti darbu ir pavyzdžiu mums vi
siems!

ALRK Federacijos
Naujosios Anglijos apskrities 

svarbus metinis suvajiavimas 
įvyks gegužės 17, ekmadienį, 
1 v. p.p. šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje prie 5-tos gatvės 
So. Bostone, Mass.* Federaci
jos skyriai ir katalikiškos drau
gijos prašomos atsiųsti kuo 
daugiau atstovų. Bus svarstomi 
Federacijos kongreso reikalai. 
Pats kongresas šiais metais į- 
vyksta New Yorke. Taip pat

BALDŲ
KRAUTUVE

i.
kurioje galima gauti visam 
butui modemiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, vii*tuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA I VAŠKIENE 
LITHUANIAN 

FURNITURE ęo.
366 West Broad way,
So. Boston 27, Mass.

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Priimami taip pat skel
bimai.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas,' o ■. 'yra'" '* 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conb., 

patarnaus sąžiningai.

WiHiam J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matlhew P. Baltas
F p N Ė R A L HOME

ALE. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva
GRABO RIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooktyii, N. Y,,. plačiai išgarinti preL Virmaus- Mokyklai vadovauja Jėzaus Nu- Jei norėtumėt, gavę vasarinių yra gauta svarbių laiškų iš 

Centro Valdybos.
Kviečia apskrities valdyba: 

dvasios vadas kun. Jonas Vai
tiekūnas. pirmininkas V J. Ku
dirka, sekretorius Jonas Beino-

u.
NAMUS — TAIP PAT A PORA U DU 
REIKALAIS KREIPKIS |

AMBKAN HOME REMTY

kto veiklą ir rengiamas iškil- kryžiuotojo Kongregacijos sese- atostogų, ir Bostoną aplankyti, 
mes ne tik Bostono didžiojoje lės, rodančios daug dėmesio lie- neužmirškite įsidėmėti, kad čia 
spaudoje, bet ir Lawrence bei tuviškam auklėjimui. Mokykla net per daug palaidų šunų. Jie 
kitose kaimyninėse vietovėse, jau dešimt metų priglaudžia še- gal ir neįkąs, bet tave būtinai 

rioarbi ir meilė uolini štadieninę mokyklą. apuostys praeinant. Tai viena
lietuviui kunigui Vardan tos Lietuvos K miesto garsenybių. , ris.

TeL: HIckory 1-5220 
(Foreat Parfcway Stotis) 
WTLLIAM J. DRAKE

Jaunas į š| knštą atkeliavęs Bostono lietuviai eilę mėtų 
iš Luokės parapijos, per darbą vieningai dirba bendrą darbą, 
ir vargą jau gana subrendusia- besirūpindaihii Lietuvos laisvės

mūsų solenizantas augte įaugo
atidėliok. bet teSkok. tad kreipkto j 
AMERICAN HOME REALTY

WILLIAM J. DRAKK

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
Šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdnusk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybes.

Ozone Park, Jamaica ir kitur.

Telefonas HIckory 1-5!

nuoširdžią paramą iš parapijos 
klebono, be kurio paramos toks 
darbas būtų labai sunkus, kaip 
tai rodo ne vienas kitų vietoviųLfofvriy Lavono Dariau ir ___

Girėno posto «r. 1 nariu pavyzdys*" ~
Ranešama, kadšių metų bar Lietuviškoji veikla parapijoje reiškiasi per daugybę dra^jų, 
dSJ0 rSSrf S vdUa f™ parap’i05 He-

tą dieną 12 vai. rankai posto Jaunimo 
buslyaėje^l58. Grand St, Bro- senimo, vyrų ir moterų įvairios 
lyne, Povftanskų, svetainėje organizacijos vykdo savo veik- 

Posto vadorybi ų jįjįai tėviškoje savo parapi- 
ktebono globoje ir vadovy-

GraMsi aplinkumai Woofl»e- bėję.
vene, N.Y. parduodamas geras 
ir gražus 8 kambarių vienai 
šeimai namas su baldais arba 
be baldų. Kreiptis telef. VI7-

Lietuvių kalba yra realiai gy
va parapijos klebonijoje. Ji 
nuolat vartojama parapijos ku
nigų pokalbiuose, draugijų su
sirinkimuose. Jaunesnės draugi

s
MOTERŲ VIENYBE |

iii nuoširdžiai kviečia atvykti į

SIDABRINIO JUBILIEJAUS
BANKETU į

kuris įvyks |
GEGUŽES 3 d. (SEKMADIENĮ),

gražioje
HOTEL T0WERS, 25 CLARK ST., BROOKLYN, N. Y, | 

SALEJE.

Vakarienės pradžia 6.30 vai. šokiai 9 vai. vak. ;
Bilietų kaina: Vakarienė $10.00 šokiai $250 te

BiMetus galima užsisakyti pas' i
lietuvius biznierius ir Moterų 
Vienybės nares arba telefonais

E V 7-2089 ir VI 7-4477

Šąli n s k a s
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvay Slatioa) 
Woodhaven, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

FUNERAL HOME

197 Web8ter Arenus 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

NvTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridjrc ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačinsi ir J kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR S4M94


