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Protesto telegramos Į 
Vieną buvo pasiųstos labai 
laiko.

Pranešama, kad ten Ame
rikos, Anglijos, Austrijos, 
Pranėfizijos ir Sovietų S- 
gos atstovą pasitarime dėl 
taikos sutarties Sovietai, 
spaudžiami vakariečių, ge
gužės 4 sutiko išmesta iš 
sutarties 16 straipsnį dėl 
tremtinių repatriacijos.

Tas straipsnis liestą 48,- 
000 tremtinių, tarp ją apie 
70 lietuvių.

Atris
? '-į,i gg

APJUNGUS

BORYS JAV. KARIŲ, kurie 1945 m. atsitiko prie Elbės su rusais, įsinorėjo aplankyti “savo drau
gus” Sov. Sąjungoje. Kelionei jie gavo vizą iš Sovietų ambasadoriaus G. Zarubino (vid.), bet trūks
ta pinigų tai kelionei. JAV valdžia šiam “vizitui” nevisai palanki.
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Maskva rankas nuo tremtinių atitraukė
New Yorke, Jungtinių Tau

tą rūmuose gegužes 2—6 d. d. 
įvyko penktoji tarptautinė kon
ferencija imigracijos reikalam. 
Dalyvavo nevyriausybinės or
ganizacijos, kurios rūpinasi 
imigracijos reikalais. Ją buvo 
50 labdaros organizacijų, tarp 
jų ir Balfas, 8 visuomeninės or
ganizacijos, 6 JT skyriai lab
daros ir visuomeninių komisi
jų, 12 atstovų iš JT ir pačių 
JAV atstovas (“Foreign Op- 
erations” administratorius) — 
viso 165 dalyviai. Balfui atsto
vavo preL J. Balkūnas, J. Bo- 
ley-Bolevičius ir St. Lūšys.

Po gausių sveikinimų konfe
rencija svarstė imigrantų ap
saugą, profesionalų imigrantų 
paskirstymą, teisinę pagalbą 
imigrantam, JT uždavinius 
imigracijos srity ir kt.

Mažai buvo paliestas 1953 
tremtinių ir pabėgėlių imigra
cijos įstatymas. Bet konferen
cija gyvai atsiliepė dėl pasikė
sinimo prieš tremtinius, kuris 
yra numatomas taikos sutar
tyje su Austrija — repatriaci
ją ir globos atėmimą.

LIETUVIŲ ATSTOVAS 
PRIEŠ PRIVERSTINĘ

REPATRIACIJĄ PAREIŠKĖ 
PROTESTĄ

Ir visa konferencija pasisa
kė prieš priverstinę repatria
ciją ne tik Austrijoje, bet vi
suose kraštuose ir reikalavo 
pilnos laisvės visiem. 0 sutar
ties 16 straipsnio 5 punktą pa
siūlė visai iš taikos sutarties 
išbraukti. ,

Prieš tą straipsnį, kuris lie
čia tremtinių repatriaciją bei 
globas atėmimą, 
Pavergtosios Jungtinės Tau
tos taip pat pasiuntė protestą.

16-TAS STRAIPSNIS IŠKRITĘS Iš SUTARTIES

Paaiškės šiandien

STEIGIAMOJO SEIMO NARIAI ŠAUKIASI
Tautų pilnaties daromus žy
gius Jungtinėse Tautose ir vy
riausybėse prieš komunistinių

išdalytų visiems komisijos na
riams.

Kam Maskvai reikia raudonojo Nato?

įtraukti į veiklą prieš ją kfl-

Lojalumo parade 200 lietuviu

ir radijo pranešėjų, žygiavo

šė jams priminti, kad šie kraš
tai yra komunizmo pavergti.

vengrai, pavaizdavę dabartinę 
krašto padėtį, graikai, japonai. 
Daugiausia dalyvavo ukrainie-

Ltetuvišką ją dalį kvietė ir 
tvarkė Altas. Nors lietuvių ne
maža New Yorke, tačiau ertų 
ir latvių parade dalyvavo dan- ? 
giau. O via dėl to būtų gera, 
kad publika gyviau reaguotų į 
Alto kvietimą ir dalyvautų pa- į 
našiuose pasirodymuose, nm

■ New Yorke skiepiamas 
nuo polio vėl atidedamas iki 
gegužės 16. Laukiama tyrinėji
mo davinių.

■ Vienu New Yorko gydy
toju suspenduotas ir trys pa
peikti už tai, kad skiepijo nuo 
polio suaugusius, nepaisydami 
pirmenybės vaikams.

■ Dantų gydytojai aiškinosi 
Baltimorėje, kad jų uždarbis 
valandai 36 dol. nesąs perdide- 
lia.

Lojalumo parade 
gegužės 1 d. dalyvavo arti 200 
lietuvių, jų tarpe šeštadieni
nes mokyklos vyresnių klasių 
mokiniai. Moterys buvo tauti
niuose drabužiuose, kurie la
biausiai atkreipė visų dėmesį.

Lietuviai susilaukė nemaža 
plojimų iš publikos. Nešė di
džiulę ištiestą tautinę vėliavą 
ir šiaip gana daug Amerikos 
bei Lietuvos vėliavų, plakatų. 
Jų vienas, nukreiptas prieš ko-

Pakalka, V. Požėla, V. Siruta- 
vičius; liaudininkų — J. Bil- 
dušas, K. Kupčiūnas, J. Ma
kauskas, J. Pronckus, K. Škir
pa, K. Žukas. Viso 20, iš jų 13 
gyvena dabar Amerikoje, 1 Vo
kietijoje, 1 Austrijoje, 1 Aus
tralijoje, 1 Brazilijoje, 2 Ka
nadoje, 1 Šveicarijoje.

O svarbiausias iš visų ptmk- 
tų yra tas penktasis:

“5. Austrija turi neduoti jo-' ‘B’? 
kios paramos tiems asmenim, 
kurie atsisako grįžti į savo kil
mės kraštus, jei tie asmens ko
vojo sąjungininkų priešų eilė
se ar savu noru koliaboravo su

Steigiamojo Seimo 35 metų 
sukakties proga likę gyvi ir 
laisvėje atsidūrę to seimo na
riai išleido atsišaukimą į par
lamentus. Atsišaukime išdėsto, 
ką Steigiamasis seimas buvo 
davęs Lietuvai kuriant demo
kratinį ir laisvą gyvenimą. 
Paskui

kreipiasi į parlamentus 
prašydami:

1» Neišleisti iš akių, darant 
politinius sprendimus ir bal
suojant įstatymus, kad Krem
liaus diktatorių vadovaujama
sis pasaulinis komunizmas ir 
rusiškasis imperializmas yra 
laisvės ir vakarietinės civiliza
cijos priešai ir nuolatinė grės
mė laisvajai žmonijai ir taikai:

2) Veikti savo vyriausybę, 
kad (a) ir toliau nesuteiktų 
diplomatinio pripažinimo So
vietų agresijos veiksmais su
darytai politinei padėčiai Lie
tuvoje, (b) nedarytų sandėrių 
su Sovietų Sąjunga, kurkus 
būtų legalizuotas ar pratęsia
mas Lietuvos ir kitų vidurio ir 
rytų Europos valstybių paver
gimas; (c) ryžtingai panaudo
tų Jungtinių Tautų Chartos 
nuostatus atstatyti suverenu
mui ir sudaryti sąlygom, ku
riose lietuvių tauta išsirinktų .
valdžią, kokios ji nori, (d) pa- drauge bu ertais ir latviais. į save dlneri ir priminti < 
remtų Pavergtųjų Jungtinių .Tas davė progos radijo praoe- siema, kad Lietuva okupuota.

Konferencija 
amžiuje

Ženevoje buvo JT žmogaus 
teisių komisijos konferencija. 
Dėl jos
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
laisvės komitetai pasiuntė ben-

Protestavo dėl Sovietų atstovo 
Morozovo balandžio 25 pareiš
kimo, kad Baltijos valstybės 
esančios dabar “laisvos ir lai
mingos”; kad jos pačios įsipra
šiusios į Sovietų Sąjungą. Lai
svės komitetai protestavo prieš 
Morozovo melą ir prieš jo už
mačias kalbėti Baltijos kraštų 
vardu. Prašė, kad komisijos

Pavergtosios Jungtines Tau
tos irgi turės konferencija. Dėl 
Anglijos rinkimų ir kt ji nu
keliama į liepos 1—4. Įvyks 
Strasbourge. Iš Amerikos į ją 
vyks LLK pirmininkas V. Si
dzikauskas.

Dar prieš tai įvyks 
teisininkų konferencija.

Atėnuose, Graikijoje, birželio 
10. Joje iš lietuvių dalyvaus V. 
Sidzikauskas. O jau po šios 
konferencijos numatoma
Vilko konferencija su Lozorai- 
čiu, LLK ir Alte.
Nors jos data buvo paskelbta 
gegužės 23, bet ji bus nukelta 
tikriausiai į birželio galą. 
Svarstomi dalykai dar nesu
tarti. Bet turėtų būti pirmiau
sia apsvarstyti, kiek pavergtų
jų reikalus palies keturių kon
ferencija Vienoje dėl taikos su 
Austrija.

Ryšium su Vienos konferen
cija bręsta labiausiai dvi min
tys: 1. visi pavergtieji turi 
reikštis drauge bendrais reika
lavimais, kad būtų didesnis 
svoris; 2. turi reikštis griežtai 
ir drąsiai prašydami, kad kon
ferencijos darbų eilėje būtų į- 
rašytas pavergtų kraštų nepri
klausomybės atstatymas.. Tai 
gąsdins į koegzistenciją likusius 
europiečius, o taip pat ir tuos 
Amerikoje, kur jau ima įtiki-

mu. Bet ir pastariesiems griež- 
teni reikalavimai parodys, ko 
verti sovietų šūkavimai apie 
taiką. Nuolankaudami paverg
tųjų atstovai nebūtų verti tų, 
kurių vardu jie kalba. Kas vil
ko bijo, į girią, neina.

Prie konferencijų su protes
tais pridėkim dar penktą tarp
tautinę konferenciją imigraci
jos reikalam. Taip pat ir buv. 
Steigiamojo seimo narių atsi
šaukimą. Apie juos rašoma ki
toje vietoje plačiau.

Varšuvos radijas pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga ir septy
nios sovietinės valstybės gegu
žės 11 Varšuvoje paskelbs 
bendrą kariuomenės vadovybę. 
Vadas tikriausiai bus sovietų 
maršalas Rokosovskis, gimęs 
Lenkijoje ir dabar valdąs Len
kijos kariuomenę.

Praktiškai tokia bendra va
dovybė nieko naujo nereiškia, 
nes ir dabar satelitiniuose 
kraštuose kariuomenę valdo 
rusai. Bet Sovietai nori įsigyti 
teisinį pagrindą pasilikti Ru
munijoje bei Vengrijoje ir to
liau su savo įgulom net taiką

tam buvo palikta teisė laikyti 
įgulas, kad jos užtikrintų So
vietų kariuomenei priėjimą 
prie Austrijos. Po sutarties su 
Austrija tas pagrindas laikyti 
įgulas Rumunijoje ir Vengri
joje atkrinta, ir reikia kito ko 
kabintis, kad ir toliau jų pali
kimas būtų pateisintas.

Švedą keturi sprausminiai 
lėktuvai geg. 2 nukrito į užša
lusį ežerą tarp kalnų. Priežas
tis neišaiškinta.

AMERIKA RATĄ 
SUKA ATGAL

Amerika įspė jo pietų Vietna
mo min. pirm. Diem, kad Bao 
Dai laikytų valstybės galva ir 
neišeitų iš legalumo kelio.

Sovietai pasiūlė, kad visos 
svetimos kariuomenės iš Aus
trijos iki gruodžio 31 išsikraus
tytų, nepaisant, ar sutartis su 

riuomenę iš Austrijos atitrau- Austrija bus pasirašyta ar ne. 
kus. Mat taikos' sutartyse su Vakarų valstybės į tai dar ne- 3 
Vengrija ir Rumunija Sovie- atsakė.

Su pasaulio komunizmu kovojame, bet 
New Yorko chuliganizmo neįveikiame

New Yorkas tebėra sujau- saugai nuo agresijos iš šalies, 
dintas William Blankenship 
nužudymu Bronxe šeštadienio 
vakare: Labai geroje šeimoje 
išauklėtas pavyzdingas 15 me
tų mokinys grįžo namo, vaikų 
gaujes buvo sulaikytas pake
liui, apkaltintas, kad esąs jų 
priešininkas, ir nušautas tie
siai į širdį.

Žudikas yra 17 metų Frank 
Santana, prieš 5 metus atvy
kęs iš Puerto Rico. Ta pati 
chuliganų gauja susirinko ir į 
nužudytojo laidotuves ir foto
grafam neleido fotografuoti; 
tik policija juos išsklaidė.

William Blankenship, tėvas, 
inteligentingas žmogus,- narys 
organizacijų kovai su vaikų 
valkatavimu, anksčiau aiškino, 
kad šeima vienintelė gali išau
ginti padorius vaikus ir sulai
kyti juos nuo valkatavimo. 
Dabar jis pasijuto nugalėtas. 
Jis paskelbė, kad su žmona ir 
likusiais trim vaikais, palieka 
visai New Yorką ir keliasi į 
P e n n s y 1 vania. “American 
Journal” jis rašo vedamajam: 
“Mes aukojame milijardus sau
gomai ir su juo susijusioms 
dalykams, kurie reikaHngi ap-

Bet viduje mes sukūrėme jė
gą, daug dinamiškesnę ir di
desnę, kuri gresia mūsų namu 
ir šeimų saugumui. Ir dėl to 
mes nieko nedarom. Jei mes 
nieko nedarysime, jei nesiim
sime suderintų pastangų, tai 
greitu laiku jūs pajusite, kad 
už kampo žudikas laukia jūsų, 
jūsų sūnaus ar dešimtametės 
dukters”. *

Ir Herald Tribūne vedama
jam sako, kad jeigu reikia įs
tatymų, tai jie turi būti išleis
ti; jeigu reikia vaikus siųsti į 
kalėjimus, tai'jie turi būti 
siunčiami, bet miestas negali 
toliau tęsti tokio gyvenimo, 
kuriame gatvės virsta iš pasa
lų užpuldinėjimo vietom ir ge
riausi jo piliečiai priversti iš 
jo bėgti.

Visa nelaimė, kad apie chu
liganų gaujas kalbama ne nuo 
šiandien. Nelaimė, kad su la
biau rėkiančia auka patriukš
maujama ir nutylama.

Loko pirmininkas prel. J. 
Balkūnas, “paklaustas apie 
bendruomenės rinkimų rezul
tatus, atsakė, kad jie paaiškės 
šį penktadienį ir šeštadienį. Vi
si atėję pranešimai bus atplėš
ti tik vyriausias rinkimų komi
sijos posėdy, kuris įvyksta šį 
penktadienį.

Iš dalinių vietinių įspūdžių 
aiškėja tuo <to da-_.
lykai: negausus dalyvavimas 
rinkimuose ir balsavimo miš-

' rūmas, nesilaikant kurio vieno 
aiškaus partinio ar srovinio 
priklausymo. Pvz. Maspethe iš 
95 kandidatų balsų negavo tik 
vienų vienas.

Chicagoje balsavo arti 2000. 
Daugiausia balsų gavo prel. I. 
Albavičius, kun. St. Yla, dr
J. Bajerčius, St. Barzdukas, 
kun. A Sugintas, prel- J. Bal
kūnas, kun. A. Juška, A. Rudis,
K. Musteikis, J. Kiaunė, šve
das, S. Kolupaila ...

Detroite pirmieji yra J. Mi
kaila, kun. St. Yla, Staniulis.

Clevelande ir Baltimorėje 
žr. korespondencijose.

Los Angeles daugiausia bal
sų — J. Vitėnas ir kun. Yla.

Waterbury balsavo mažiau, 
nei yra narių pačioje bendruo
menėj.

Taikos sutarties su Austrija 
projekte yra įšmugeliuotas tas 
pats sovietų planas, kuris buvo 
1946 m. įšmugeliuotas į 
UNRRA patvarkymus tremti
nių grąžinimo ir, globos reika
lu. Prieš juos 1946 kovo 5 pir
masis viešai protestavo kardi-

nolas Eugenijus Tisseran.
Tas “taikos” 16 straipsnis 

duoda bolševikam priemones 
terorizuoti tremtiniam, nors 
jame kalbama ir bendrom min
tim:
(a) Austrija įsipareigoja leisti 

sąjungininkų atstovam lan-

kytis tremtinių stovyklose ir 
su jais kalbėtis.

(b) uždrausti stovyklose ir 
centruose bet kokią propa
gandą prieš sąjungininkus
ir veiklą, kuri sulaikytų | 
tremtinius nuo grįžimo į sa
vo kilmės vietas; 'į

(c) tuojau paleisti visokius 
“komitetus” ir “centrus” ar B 
panašias organizacijas sto
vyklose, kurie galėtų būti * .j 
rasti priešingi sąjungininkų 
interesams;

(d) uždrausti verbuoti tremti
nius į karines ar pusiau ka

sąjungininkus, arba yra nariai 
organizacijų bei grupių, kuries 

ADM, A. P. STORES, JAV karinio Jtabo virSininkas Pacifike, skatina tremtinius negrįžti į 
pasikeičia sutarties gen. Yu-Pak-chuen. kilmės kraštus.”
Sutartis numatė karini bendradarbiavimą.

M. Galdikienė, dr. E. Drauge
lis. P. Jočys, prel. M. Krupavi- 

____v___ t____  čius, A. Milčius, prel. K. šau- 
režimų vartojimą prievartinį lys, V. Šmulkštys, J. Valaitis; -f: 

soc. dem. — K. Bielinis, St.

■ Rašoma, kad Eiscnhowe- 
ris pasirinksiąs į valstybės se
kretorius dem. W. Georgė, da
bartinį senato užs. kom. pirmi
ninką, jei dėl kurių prieže mių 
turės pasitraukti John Foster 
Dulles.

■ Gen. RWgway rugpjūčio 
mėn. pasitraukia iš armijos 
štabo; jo vietoj būsiąs gen. M. 
Taylor, T. Rytų vadas.

darbą ir vergų stovyklas, reli
gijos. persekiojimą, masines 
žmonių deportacijas, žmogaus 
nuteisinimą ir išnaudojimą, fi
zinį, kultūrinį ir moralinį geno
cidą.

šioje vietoje įdomu taip pat, 
kas iš to seimo narių dar yra 
išlikę.

Štai jie, pareiškimą pasira
šę: kr. dem. bloko atstovai —

‘T...-'---'
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SPAUDA

nerei-

į Ameriką.

BALFo Pirmininkas

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

ŠIAURĖJE DAROSI VIS ŠILČIAU

SAVINGS CORDIALLY

buvo veik išimtis.

JOHN FOSTER DULLES, 
Valstybės Sekretorius

Izitcst 
Intrrcst 
Rate

NEBUVAU APŽIŪRĖTAS

PIBUL SONGGRAM. Thailando ministeris pirmininkas, Arling- 
tone Nacionalinėse Kapinėse padeda vainiką prie Nežinomojo Ka
reivio kapo.

ACCOUNTS
INVITED

“tvar- 
komi- 
reikia

bijo savo pirma tako Idaidos, 
ir su spauda steigtas Mti 
draugiškas, net šypsotis.

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y 
Tek STagg 2-7524 .

Kai taip Lietuvoje dedas, 
Amerikos lietuvių spaudoje 
svarstomi dar tokie klausimai:

Naujienos Nr. 102 ir 103 į- 
rodinėja mažlietuvio argumen
tais, kad Vlikas turi būti pa
liktas Europoje. Taip pat Nau
jienose L. Profesorių Draugija 
polemizuoja su Enciklopedijos 
leidėju dėl V. Biržiškos.

N . Lietuva balandžio 27

daug žiauresnis nei prieš 800— 
1000 metų vikingų laikais.

Paskutinį stipriausią tos 
traukos tarpą pagal Brookso 
apskaitymą žemė turėjo 1438. 
Tada ir klimatas buvo žiau
riausias. Nuo tada trauka vėl 
mažėjo, klimatas šilo, šiaurės 
jūroje augo plotai laisvi nuo 
ledų. Metai iš metų daros vis 
šilčiau.

bendradarbis iš New Yorko per 
Kanados laikraštis kreipiasi į 
ten pat New Yorke gyvenančius 
tąutininkų, laisvės kovotojų, 
soc. dem,, ūkininkų partijos 
atstovus ir kviečia prie 
kos”, kad neboikotuotų 
sijos, kuri svarsto, kur 
dėti Vliką.

Dirva 28 aiškina, kad 
kia duoti pinigų Eltos Informa
cijom, nes lėšos eis partinei 
kr. dem. linijai. (Jeigu kr. dem. 
partinę liniją varo mažlie tuvis 
M. Gelžinis, tarnybos valdyto
jas, tai tą pačią liniją varė ir

SAIGONE, Indokinijoje, kur prasidėjo civilinis karas. Jungtinių 
Tautų komisija vaikus aprūpina pienu.

Soiūtės, ČAd Jftnėrikos vyYiau- 
esą dvejopos . politikos. 

E?ą štabo admirolai ir genero
le siūlo griežtas priemones 
■prieš- IcarinaaSsrią /AĮįįoJe,'. a 
prezidentas ir jo artimųjų eilė 
stoja už derybas ir nuolaidu
mą. Valstybės sekretorius pa
laikąs pirmųjų nuomones.

Paskutiniu laiku pasirodė 
vėl žinios, kad valstybės de
partamento darbų sritis pama
žu apkarpoma; eilė sričių iš 
valstybės departamento perke
liama tiesiog prie Baltųjų Rū
mų. Sudaromas įspūdis, lyg 
tarp prezidento ir valst. sekre
toriaus politiniai keliai būtų 
skirtingi.

Kokis gi yra tikrasis John 
Foster Dulles kelias politiko-

muese. . x
Į diplomatinę tarnybą pasto

viai buvo įtrauktas nuo 1950 
prezidento Trumano, kuris 'jį 
padarė valstybės departamen
to nuolatiniu patarėju. Tada 
jis laimingai sudarė taikos su
tartį su caponija. O preziden
tas Eisenhoweris jį skyrė val
stybės sekretorium.

Ir augalai keliauja į šiaurę. 
Eglė jau nukariavo poliarinį 
kraštą. Islandijoje pakilo avi
žų ir rugių auginimas. Norve-

lyg taurūs šūkiai j kryžiaus 
karą, kurie pavergtuosius džiu
gino. Paskui tik europiečiai ap
siprato, kad tai retorika, o ki
nų komunistai net pavadino 
visą Ameriką popieriniu tigru. 
Amerikiečių žurnaliste W. 
-Lippmanas net piktai nukalbė
jo prieš Dulles, kad jis drą
siais pareiškimais norįs save 
padrąsinti. O iš tikrųjų Dulles 
valdomas valstybės departa
mentas kaip ir Achesono lai
kais tebeina ieškodamas poli
tinio “susipratimo”, ne karo.

Tokia Dulles veikimo linija 
išplaukia iš Dulles įsitikinimo, 
kad 
tautų bendradarbiavimą nu- 
lemsianti ne bombų jėga, bet 
dvasinė jėga — arba tų, kurie 
savo dvasią gaivina krikščio-

Dulles prigimtyje iškeliami 
prieštaravimai.

Jau pačioje išorėje — jo 
siauros lūpos ir kieta kalba ro
dytų sausą, padžiūvusį inte
lektualą ; bet kai pažiūri į stuo
menį, jis drūtas ir sunkokas.

Jo politiniuose pareiškimuo
se europiečius labiausiai nu
gąsdindavo jo retoriški, graž- 
byliški žodžiai apie komunizmo 
bangos ritinimą atgal, apie pa
vergtų tautų išlaisvinimą iš po 
geležinės ar bambukinės už
dangos. Jo žodžiai skambėjo

tautininkų žmonės, būdami tos 
palios tarnybos valdytojais; 
taigi, paraginimas neduoti pi
nigų keletą metų pavėlintas)

Amerikos Lietuvis dainuoja 
Vlikui “Good Night”, nes jis 
.sapnuose. (Jei sapnuose, tai 
juose nardosi ir tautininkų at
stovas. Negi tais sapnais no
rima įtikinti, kad tautininkų 
atstovas už savo padarytus 
veiksmus yra neatsakingas).

Panašių klausimų svarsty
mas gal duos kada satyrikam 
mintį sudaryti komisiją, kuri 
ištirtų, kaip savo tarpe genoci
dą vykdė laisvame pasaulyje 
laisvi lietuviai.

buvo laimingas, spindėjo ir 
plaukiote plaukiojo tarp dip
lomatų. Bet jis užsidarydavo 
prieš spaudą. Jos tiesiog, ne
mėgo ir vengė. Ir spauda jo 
nemėgo. Spaudos palankumo 
trūkumas prisidėjo prie to, kad 
Achesonas buvo palaužtas.

Širdyje gal ir Dulles siunčia 
spaudą po velnių. Bet jis labai

ledynas pasitraukė atgal pus- 
trylikto kilometro. Ledynai 
tirpsta taip pat Andų (pietų 
Amerikoje) kalnuose ir Hima
lajuose (Azijoje).

Šiltėjant klimatui, silkės, 
kurios mėgsta šaltesnius van
denis, traukiasi nuo Baltijos, 
Švedijos ir nyksta iš šiaurės 
jūros. Jų vietoje ateina žuvys, 
kurios mėgsta šiltesnius vande-

135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ. 
539 Eastern Parkwajr at Nontrand Avenue 
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Prieš trejus metus dalyva
vau spaudos konferencijoje 
pas tuometinį valst. sekreto
rių Achesoną, — pasakoja žur
nalistas Lorenz Stucki.—Prieš 
tris dienas buvau pas jo įpė
dinį John Foster Dulles. Ta pa
ti patalpa, daugumas tie patys 
žurnalistai, tokios pat sunkios 
politinės problemos. Ir sykiu 
tokie pat rezervuoti, rimti, už
dari valstybės sekretoriai, ku
rių nepalyginsi su Trumano 
nerūpestingu ir palaidu laisvu
mu ar Eisenhowerio šarmantiš- 
kumu jaukumu.

Ir vis dėlto Dulles labai ski
rias nuo Achesono. Achesonas

®
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ne Vokietijos lietuvių katalikų 
misijos direktorius tėvas Alf. 
Bernatonis iš savo pusės cent- 
ran paskyrė prof. A. Maceiną 

’brkurf. A. Bungą. Centras pir
mininku išrinko prof. A. Ma
ceiną. Sudarytas ir visuomenės 
veikios komitetas su pirminin
ku V. Natkevičiumi,

Suvažiavimas įgaliojo min. 
E. Turauską rūpintis sukurti 
Europos At-kų Sendraugių S- 
gą. Vokietijoje išrinkta at-kų 
sendraugių valdyba iš dr. P. 
Karvelio, inž. P. Naručio ir inž. 
L. Padlecko.

Suvažiavimo dalyviai gyvai 
domėjosi lietuvių katalikų gy
venimu Europoje. Atstovai pa
darė pranešimus apie Vokieti
jos, Austrijos, Italijos ir Pran
cūzijos lietuvių katalikų veik
lą. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
dabartinė PLB Vokietijos 
Krašto V-ba, išrinkta klasto
jant rinkikų valią, sunkina ka
talikų mokytojų darbą Vasario 
16 gimnazijoje nepagrįstais 
priekaištais. Vokietijos lietu
viai katalikai nusistatė ypač 
žiūrėti, kad bendruomenės gy
venimas būtų tvarkomas de
mokratiškai, kad būtų padary
tas galas rinkimų klastojimam.

K. Liesis.

Naujasis imigracijos įstaty
mas — Refugee Relief Act of 
1953 — Lietuvai skirtos kvo
tos neliečia. Visi lietuviai, ku
rie buvo išvaryti ar pabėgo nuo 
persekiojimų iš Didžiosios ar 
Mažosios Lietuvos, o taip pat 
Rytprūsių, antrojo pa saulinio 
karo pradžioje, t. y. nuo 1939 
metų rugsėjo mėn. iki dabar, 
turi teisės pasinaudoti juo ir 
palengvintomis sąlygomis at
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. BALFas tą įstaty
mą vykdo savarankiškai, kad 
tik daugiau galėtų tėvynės ne
tekusių lietuvių Amerikoje į- 
kurdinti. Malonėkite BALFo 
blankas skubiai užpildyti ir 
sudarytas darbo ir buto ga
rantijas tuoj siųsti į BALFo 
Centrą. 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Jei kas neturėtų Europoje 
giminių, ar artimesnių pažįsta
mų, tegu pasirenka bet kurią 
šeimą, ar pavienį lietuvį iš 
BALFo skelbiamo sąrašo ir su
daro galimybę atvykti į Ame
riką. Tai bus gailestingumo ir 
artimo meilės darbas. Dievas

< ’reditcd and
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Vis dar yra daug asmenų, net šiame šviesiame amžiuje- kurie 
džiaugiasi ir giriasi, kad jie niekad nebuvo gvdytoju išsamiai ap- 
žūrėti. Dėl saviške protavimo ir didžiavimosi jie-ignoruoja patikrini
mus savo sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip ju organizmas vei
kia. kaip veikė, kaip jis gali veikti esamose sąlygose. Nesistengia 
sužinot, ar trumpu laiku kūnas linksta i maža negalavimų ar f dider 
lė liga. Jie ne tik to nežino, bot tuotni dar didžiuojasi. Jie prilygsta 
nusikaltėliams, kurie didžiuojasi, kad jie. nepagauti, niekad nestojo 
prieš teisėja, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.

Jie bijo, kad jų rekordai būtų išogzamrtiuoti. kaip nesuimtas 
nusikaltėlis bijo, kad jo rekordas nebūtu patikrintas.

KIEK ŽMONIŲ ELIETUVOS KASMET IŠVEŽAMA?
Dirvoje balandžio 28 d. dr. 

B. Nemickas apskaičiuoja kiek 
kasmet iš Lietuvos išvežama. 
Esą į kariuomenę kasmet pa
šauktą apie 30,000. Maždaug 
trečdalis to jaunimo negrąži
nama Lietuvon. Kurie baigia 
karinę tarnybą, daugelis ver
čiami apsigyventi užuralės sov- 
chozuose, Chruščiovo dvaruo
se. “Perkurdinimo vaidybos” 
verbuoja ir šeimas persikelti į 
Sibirą, kur jau perkelti sūnūs 
ar broliai, paleisti iš kariuome
nės. Daug Lietuvos jaunimo, 
išėjusio mokslus, patenka • į 
Rusijos gilumą, nes jie kaip 
stipendininkai, turi tarnauti, 
ten, kur juos paskirs... Vi
sais tais būdais 
iš Lietuvos išsiunčiamųjų kon
tingentas yra nemažesnis kaip 
20,000 per metus.

Daugiausia tai jaunimas. Dėl 
to negali susikurti Lietuvoje 
lietuviškos šeimos: daug mo
terų, o mažai vyrų. Kalvarijos 
rajono “Vagos” kolektyvinio 
ūkio brigadoje, kuri apdirba 
600 ha, yra 50 moterų ir tik 9 
vyrai. Kupiškio rajone viena
me kolchoze iš 700 žmonių yra 
tik 200 vyrų. Tai yra tas pats 
genocidas — sako autorius — 
tik vykdomas kitom formom.

Ateitininkų sendraugių inicia
tyva balandžio 23—24 dd. Koe- 
nigsteine (prie Frankfurto) į- 
vyko Europos katalikų veikė
jų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 44 asmenys. Gražiame 
kurorto miestely dvi dienas bu
vo kalbamasi katalikų veikimo 
reikalais. Padaryti *3 praneši-

Natkevičiaus “Gyve
namasis laikas kataliko aki
mis”, kun. A. Bungos — “Ka
talikiškoji akcija” ir dr. P. Kar
velio — “Visuomeniniai mūsų 
uždaviniai”. Po pranešimų vy
ko diskusijos.

Sekmadienį, balandžio 24 d., 
prel. L. Tu laba atlaikė mišias 
ir pasakė pamokslą. Suvažiavi
mo dalyviai, kurių tarpe buvo 
prel. M. Krupavičius, prof. A. 
Meceina, prof. Z. Ivinskis, min. 
E. Turauskas, priėjo vienjngo 
nusistatymo atgaivinti katali
kiškosios akcijos darbą, kuris 
kelerius metus buvo nutrauk
tas. Suvažiavimas buvo kompe- 
tetingas sudaryti Katalikiško
sios Akcijos Centrą tik Vokie
tijoje, nes iš kitų kraštų atvy
ko permaža atstovų. Be to, ne
buvo žinomas tuo reikalu kitų 
kraštų misijų direktorių nusi
statymas. Centran išrinkti: gy
dyt. A. Damijonaitis, mokyt. V. 
Natkevičius ir p. L. Skeivelie-

to nepamirš ir savo palaima vi
siems atlygins. Išlaikykim lie
tuvišką, daug sykių rodytą, 
vieningumą ir pagelbėkime var
ge esantiems savo tautiečiams.

Susiklausymu, vieningumu ir 
sugebėjimu organizuotai veikti, 
įgysime gerą vardą ne tik 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžioje- bei visuomenėje, bet 
ir tarp kitų tautų, nes ši emi
gracija turi* ryšį su 24 valsty
bėmis. uos seka mūsų darbus, 
susipratimą ir solidarumą.

Nesivėlinkime garantijas su
daryti, nes mums suvėlavus, 
kitos tautybės užims eilę ir lie
tuviams nebeliks numerių. Įsta
tymas numato į Ameriką įleis
ti iš Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos tik 35.000 pabėgėlių, o 
iš kitų NATO kraštų: Prancū
zijos, Belgijos, Olandijos. Da-

stiprėjuūos traukos išsijudina jo amžiaus pradžioje jis truko 1 Ir vis tai dėka menulio, že- 
vandenyno gelmės su šaltu tris mėnesius. Neištirpstantis mčs, saulės tarpusavio trau- 
vandeniu ir užlieja šiltesnes ledynas taip pasitraukė į šiau- kos. Sumažėjus dabar traukai, 
vandens sroves, jas stumdą- rę, kad Norvegijoje dingo kai šaltos srovės neiškyla iš gel
mes vis toliau. Dėl to viduram- kurie ledynai, o vandeniui nu- ratų, nuo šflto vandens, gaivina- 
žiais šaltosios vandens srovės tekėjus, buvo rasta vikingų mo be paliovos golfstromo, šy- 
buvo įsiliejusibs į šiaurės jūros strėlių M 400—500 metų po Kr. la ir oras, ir gyvoji augmenija 
f jordus; Klimatas tada buvo Aliaskoje per 15 metų Muir ir gyvūnija kėliau^ pirmyn.

■M a ycar 
On Regufar Sa vingi 

Interese atarų the flrst of the month 
on suma from 325. to $10,000.

Kilęs iš religingos presbite- 
rioniškos šeimos, ir sšvo šėmo
je dabartinis valstybės sekre
torius yra labai presbiterioniš- 
kai religingas; tik sūnus nuėjo 
į katalikus ir tapo jėzuitu. 
Dulles visas gyvenimo supra
timas . pagrįstas religinio idea
lizmo principais. Bet savo pro
fesija Dulles nuėjo į tą sritį, 
kurioje mažiausiai pasireiškia 
to idealizmo — baigęs teisės 
mokslus Amerikoje ir Prancū
zijoje, jis dirbo stambiosiose 
ekonominėse firmose, dalyvavo nybes ir laisvės principais, ar- 
jų tarptautiniuose suvąžiavi- ba tų, kurie išpažįsta materia

listinį marksizmą.
Asmens laisvės reikalauja 

tžlrpįJ.'B vertė, jo dieviškais 
kilimas bei jo kūrybiniai už
daviniai. Dėl to Dulles tiki 
psichologinio karo sėkmingu
mu — įtikinėjimu, informaci
ja, kuri paveiktų atskirus as
menis. Dėl to jis reikalauja 
taip stiprinti “Amerikos bal
sus”.

Jis tiki tuo dvasiniu psicho
loginiu karu ir jo laimėjimu, 
bet netiki, kad būtų galima 
taika tarp krikščioniškos lais
vos sistemos ir tarp partinės 
biurokratijos, kuri žmones pa
verčia robotais ir vergais.

Tokia jo prigimtis leidžia 
suprasti, kodėl Dulles
kietai kalba, o švelniai elgias— 
priešingai nei daugelis politi
kų ar diplomatų, kurie švel
niai kalba, o kietai elgias.

Vakarų Vokietijoje pavesta 
20 mokslininkų tirti metereo- 
logiją šiaurės Atlante, nes pa
stebėta, kad klimatas daros vis 
šiltesnis ir šiltesnis. Jų žiniai 
duotas specialus laivas.

Švedų okeanografas specia
listas O. Pettersson.'prie kurio 
paskui prisidėjo britų meterco- 
logas C. F. Brooks, sudarė .te
oriją dėl jūros |x>tvynių ir 
atoslūgių. Pagal jų teoriją po 1920 m. Grenlandijoje buvo 
1800 metų |x>tvyniai ir atoslū- retenybė paukščiai, kurių šian- 
giai protarpiai? esą ypačiai* dien ten pilna. Nuo 1946 Euro-
stiprūs. Tai priklauso nuo pos ir Arijos šiaurinės dalys
saulės ir nuo mėnulio traukos, yra laisvos nuo ledų. Apie 1940 . viduryje derlius jau nor-
kuri sustiprėja prisiartinus me- metus sezonas anglim gabenti m&Jug o g . amžiaus pradži
nuliui prie žemės iki tam tikro iš Špicbergeno uosto trunka 
atstumo. Esą nuo mėnulio su- apie 7 mėnesius, o dvidešhnto-

rugpiūčio (August) mėn. 30 
diena. Todėl labai prašome pa
skubėti ir ilgiau nebelaukti. -

Gautas užpildytas garantijų 
blankas BALFo Centro įstaiga 
tuoj persiunčia Departamentui 
of State ir duoda imigracijai 
eigą. Kol visus formalumus su
tvarko VVashingtone ir kol per
eina apklausinėjimo bei tyrinė
jimo procedūra Europoje, už
trunka daugiau 4 mėnesių ir 
tik po to imigrantas gali atvyk-

Išdidumas, gyrimasis, ignoravimas, baime tai visa yra neišmin
tinga Šiais moderniJkais ('.EROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS 
Gal tu, esi tas vienas, kuris niekad netyrei savo sveikatos, taCiau 
ar nenorėtum šutinėti, kad tavyje nėra nė šaknų nei priežasčių 
toms ligoms.

Re mediciniško ištyrinėjimo tu nedali to žinoti. Tu gali tik 
spėlioti, tikėli, girtis, kad niekad netikrinai savo sveikatos ir tik tuo 
remti savo vilti, kad esi sveikas. Protingas žmogus remia savo viltį 
ne pasigyrimais, bet tam tikiu žinojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at
sikratyti abejonių. '

DR. DERU H A
NKW V«»RK <m

VirS l.exington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
Iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. Kasdien 
nuo 10 2, U—9.

TMtZZ,

SAVINGS BANK

nijos. Norvegijos ir Švedijos tik 
10.000.

Laiko jau nebedaug beliko. 
BALFo Centras yra gavęs pra
nešimą iš Waahingtono. kad 
paskutinis terminas sudarytam 
garantijoms įteikti yra 1956 m.



Laikraštį tvarko Redakcine Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis ■

AMBROSE BIERCE

CHICKAMAGUA

nuo me-

Jei tokie griežti reikalavimai 
statomi sakomam žodžiui, tai 
dar grieštesni jie yra rašomam

tą muškieta šen ir ten, — žo-

Aidu premija ir spaudos koncertas
ikr WOBKEE

katalikiškąją

prenumeratą, 
jo piniginės

Stebėtojas, geriau pratęs var- so garais. Vanduo žvilgėjo rau- 
toti savo akto, būtų pastebėjęs, donomis dėmėmis, ir daugelis 
kad tie pėdsakai ėjo į abi pu- akmenų, kurie kyšojo jo pu
ses; žemė buvo du kartus pe- viršiuje, irgi buvo raudoni. Bet 
raita — traukiant pirmyn ir tai buvo kraujas: mažiau su-

cija, su ją supančia giria, at- kraujo. Didesnioji dalis kak-
rodė, apsisuko kaip ant ašies, tos buvo nuplėšta, ir iš šerpe- ,<
Cb mažas kardelis pusiau tuotos skylės kyšojo smege-
grįžtelėjo; pasaulio kryptis nys. Tai būta sviedinio darbo.

Berniukas sukrutino savo >
mažas rankytes, darydamas . /
klaikius, netikrus mostus. Jam ’
iš gerklės išsiveržė eilė neaiš- ;.
kių ir neaprašomų garsų — pa- 
našių į beždžionės niurzgėjimą >
ir kalakuto burbuliavimą — iš- .•£
gąstingų, besieliškų, nelemtų 
garsų, velnio kalba. Berniukas 
buvo kurtnebilys.
. Paskui jis stovėjo nejudėda- g 
mas virpančiomis lūpomis ir

to ir buvo panėrę savo veidus 
į sriautą. Trys ar keturi, kurie 
gulėjo nejudėdami, atrodė, bu
vo be galvų. Pamačius tai, 
berniuko akys išsiplėtė iš nu
sistebėjimo; net jo laki vaiz
duotė negalėjo priimti reiškinio, 
žyminčio tokį gyvybingumą. 
Apmalšinę savo troškulį, tie 
vyrai jau nepajėgė atsitraukti 
ir išlaikyti savo galvas viršuj 
vandens. Buvo prigėrę. Jų už
pakalyje atviros girios aikštės 
parodė vadui tiek pat belyčių 
niaurios komandos pavidalų, 
kaip ir pirma, bet kur kas ma
žiau judėjo. Jis pamojavo savo 
kepuraite jiems padrąsinti ir 
šypsodamasis parodė savo 
ginklu į kelrodę šviesą — ug
nies stulpą šiam keistam ekso- 
dui.

Pasikliaudamas savo kariuo
menės ištikimumu, jis dar į- 
žengė į girios juostą, lengvai 
pro ją praėjo raudoname gaiš- mis leidosi tekinas, 
re, perlipo per tvorą, atsisuk
damas kartkartėmis pakoke
tuoti savo atlapiu šešėliu, ir 
taip prisiartino prie liepsno
jančių namų griuvėsių. Viskas 
buvo siaubte nusiaubta. Viso
je toje plačioje pašvitoje nebu-

20. Toronto konservatorijoje. 
Apie jo pasirodymus Kanado
je teko skaityti spaudoje. Į 
JAV jis atvyko pirmą kartą, 
ir šio koncerto dalyviai įsiti
kino, kad tai nauja ir daug ža
danti pajėga.

Pirmoje dalyje dviem išėji- ‘ Kas 
mais jis padainavo: Sutemo 
naktis — VI. Jakubėno, Plau
kia antelė — VI. Jakubėno, 
Tamsioj naktelėj — St. Šim
kaus, Išėjo tėvelis — St. Šim
kaus, Aš paėmiau mergužėlę 
—A. Eggleston, bisui — Kol 
jauns buvau; antroje dalyje—

(nukelta į 8 psl.)

patriarchu, jisai pats įsteigė v 
katalikiškąjį laikraštį “Gyny
ba” (Defenza) ir pasakė: ‘\Aš 
nepabijosiu jokių aukų tam 
laikraščiui išlaikyti. Jei reikės, 
atiduosiu savo žiedą, kryžių ir 
kardinolo skrybėlę”. Būdamas 
kardinolu, jis nesivaržė pats 
rinkti laikraščiui 
kai neužtekdavo 
paramos.

_s remia 
spaudą, tasai skleidžia Kris
taus mokslą ir kovojančioje 
Bažnyčioje atlieka apaštalo 
darbą. Jis apaštalauja geru, 
gyvuoju žodžiu, kuris išlaiko ' 
mus vienybėje su Dievu. Kaip 
kiekvienas žmogus, taip ir 
kiekviena tauta tėra gyva ' 
“kiekvienu žodžiu, kuris išeina ■ 
iš Dievo burnos” (Mat. 4, 4). 
Palaikyti tą, gyvąjį Dievo žodį 
savo tautoje yra kiekvieno iš . 
mūsų pareiga.

susikeitė. Degantį pastatą jis 
pažino kaip savo namus.

Akimirką jis stovėjo ap
kvaitintas to atskleidimo galy
bės, paskui klūpančiomis kojo- 

pusiau 
apibėgdamas griuvėsius. Ten, 
žymiai, gaisro šviesoje, gulė
jo negyvos moteries kūnas — 
baltas veidas buvo atsuktas į 
viršų, rankos ištiestos ir prig- 
niaužusios žolės kuoktus, dra- 
budtiai išdraikyti. Ugi plaukais žiūrėjo į griuvėsius.

vo matyti gyvos dvasios. Jam susiraizgę ir pilni sukretėjusio (Išvertė V. K.)

tai nerūpėjo; reginys jam pati-; 
ko, ir jis šokinėjo džiaugda
masis ir pamėgdžiodamas 
blaksinčias liepsnas. Jis bėgio-! 
jo rankiodamas kurą, bet kiek
vienas daiktas, kurį jis surado, 
buvo jam per sunkus įmesti iš 
atstumo, iki kurio kaitra jam 
leido prisiartinti. Nevilties pa
gautas, jis sviedė savo kardą— 
pasiduodamas pranašesnėms 
gamtos jėgoms. Jo karinė kar
jera buvo pasibaigusi.

Pakeitęs savo padėtį, jis pa-; 
matė kelias pašiūres, kurios 
pasirodė keistai pažįstamos, lyg 
jis būtų jas sapnavęs. Jis sto
vėjo ir žiūrėjo į jas stebėda
masis, kai staiga visa planta-

mes, kuriomis tiek daug iš jų kai”. Visur, arti upelio, kur atmuštas į žemę nuo savo dū- 
buvo sutepti ir nukeršinti. Ji šitoje vietoje buvo žemumos mų skliausto, buvo nudažęs vi- 
blizgėjo, atsimušusi nuo jų sa- pakraštys, žemė buvo suminta są gamtovaizdį. Vingiuotą rū- 
gų, ir metalo gabalėlių jų ap- j purvą vyrų ir arklių kojomis, ko liniją jis buvo pavertęs auk- 
daruose. Instinktyviai berniu
kas atsisuko į tą plintančią pa- 
švitą ir ėmė leistis atšlaite su 
savo baisiais draugais; po ke
lių akimirkų jis buvo pralenkęs _ .
pačius pirmutinius — tai ne- pasitraukiant atgaL Prieš ke- žeistieji buvo juos sudėmioję 

__ __________ __ _ __ buvo, koks žygis, atsižvelgiant lias valandas Šie bevilčiai, par- persikeldami. Jais dabar ir 
te kaip koks spiečius didelių * i 5° pranašumus. Jis atsistojo blokšti vyrai 'su savo laimiu- berniukas noriais žingsniais 
juodų grambuolių, nesukelda- » vadas, laikydamas gesniais ir dabar gerokai nu- perėjo: jis traukė į gaisrą. At-
ma mažtourio garso — gilioje, sav0 noedinį kardą vis ranko- tolustoto draugais buvo tūks- atstojęs ant tolimesnio kranto,

je, ir ėmė iškilmingai v»dnvwn- tančiato įsiskverbę į girią. Jų atsigięžė pasižiūrėti į savo žy-

Žmogus per tą laiką savo 
prigimtimi nepasikeitė, tiktai 
įgijo daugiau priemonių savo 
mintim išreikšti arba kalbėti 
“iš širdies pilnumo” (Mat. 12, 
34). Kai ta jo širdis su Dievo 
valia nesiderina, ji pasiduoda 
laiko dvasiai, kuri nevisada 
tiesiu keliu veda. Spauda čia 
gali būti tiesaus kelio rodyk
le ir gali sukti į klystkelius; ji 
gali aidėti Dievo balsu ir gali 
kartoti aną liuciferiškąjį “Ne
tarnausiu!”. Mes kaip tik gyve
name tokiais laikais, kai žmo
gus, apsišarvavęs technikos iš
radimais, dažnai pasijunta esąs 
tartum dievas ir dėl to savo ................. ......
žodžiu bei darbu ne tiek kuria, yra arčiau širdies,

negu ideologinė, religinė, tauti
nė bei mokslinė kūryba, čia.yra 
dar plati ir užžėlusi mums dir
va.

Didžiosiose bibliotekose bei 
archyvuose yra gausu medžia
gos iš Lietuvos praeities, bet 
nėra kam prie jos triūsti, o ir. 
kas triūsia, nesusilaukia reikia
mos paramos. Sunku yra ir 
mokslinę knygą išleisti: mažai 
kas ją perka, neturime Kultū
ros Fondo, kuris tą darbą pa
remtų. Yra vis dėlto ta paguo
da, kad mūsų vienuolynai, sek
dami amžių tradicijom, nepa
gaili nė savo pastangų, nė lė
šų tam lietuviškam mokslo 
darbui paremti Štai turime 
šiandien gražų pavyzdį, kaip 
Tėvai Pranciškonai didžiai įver
tina mūsų kūrybinio žodžio 
reikšmę. Duok Dieve, kad ir 
toliau Tėvai Pranciškonai lie
tuvių tautai būtų tuo. kuo VI 
amžiuje buvo benediktinų vie
nuolynas “Vivarium", gelbėjęs 
anais laikais kultūros lobius 
ir juos skleidęs žmonėse.

Tėvų Pranciškonų leidžiamas 
“Darbininkas”. “Aidai”, ‘Šv. | 
Pranciškaus Varpelis’ ir įvai- 
rios knygos, didino įnašą į mū
sų religinį, tautinį ir kultūrinį ~ ■ 

; gyvenimą. Jų leidžiamojo kul
tūros žurnalo “Aidų” skirtoji 
premija už mokslo veikalą žy
miam mūsų istorikui," nusipel- 

; nusiam mokslininkui, suteikia 
; bent dalinę paramą ir skatina J 
: toliau tyrinėti.

Mano nuoširdus troškimas, 
! kad Tėvų Pranciškonų drąsūs *
! žygiai ir nenuilstantieji darbai t.
! rastų lietuvių širdyse atgarsį 

ir kad mes reikštume jiems pa- 
garbą ir dėkingumą ne vien žo-

■ džiais, bet ir darbais, ir kad M
talkintume jiems rūpestyje iš- f
laikyti spausdintą žodį gyvą ir 
kūrybingą. i*:

--- By------— 
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Bendruomenės rinkimams praėjus
* Apytikriai rinkimų daviniai rodo, jog rinkusiųjų Lietuvių 

Bendruomenės I Tarybą nebuvo daug. Ko kito negalima buvo 
ir laukti. Juk čia nebuvo renkamas nei kurios valstybės par
lamentas nei kurios pelningos draugijos ar unijos valdyba. 
Pirmuoju atveju žmonės yra suinteresuoti turėti vienokį ar 
kitokį parlamentą, kuris gali labai lemti krašto tvarką ir jų 
pačių gyvenimą, ir tai nevisi parlamentų rinkimuose dalyvau
ja. Antruoju atveju draugijos ar unijos nariai yra suintere
suoti -turėti gerą valdybą, kad būtų geresnis biznis arba sau
gesnė darbo apdrauda. Abejais atvejais žmonės yra verčiami 
balsuoti arba savo pilietinio susipratimo arba aiškių medžia
ginių apskaičiavimų. Bendruomenės Tarybos rinkimuose ne
buvo nei vieno nei antro akstino. Čia lėmė tiktai idealistinis 
nusistatymas — savo tautinės pareigos supratimas. Kas gerai 
suprato, jog yra gyvas reikalas bendromis pastangomis rū
pintis lietuvybės išlaikymu, tas balsavo. Žinome, kad tų susi
pratusių lietuvių yra daugiau, negu paduota balsų, ir gaila, kad 
jie dėl vienų ar kitų motyvų susilaikė. Kokie, tie motyvai ga
lėjo būti?

Pirmiausia, Lietuvių Bendruomenė yra naujųjų ateivių iš
kelta idėja. Tai jau rodė nepasisekimą tuose lietuvių sluogs- 
niuose,. kurie į naujai atvykusius vis dar tebežiūri su tam tikru 
nepasitikėjimu. To plyšio nepavyksta ligi šiol visai sklandžiai 
užlyginti. Mat, kai kas yra suinteresuotas, kad lietuviai Ame
rikoje nesudarytų vienos galingos jėgos bent tiem reikalam, 
kurie visiem yra bendri, kaip Lietuvos laisvinimo reikalai ir 
lietuvybės išlaikymas. Lietuvių Bendruomenė, kaip nauja idė
ja, reikalauja laiko, kad gilfau įleistų šaknis. Mes norime ti
kėti, kad ateityje to bus pasiekta, nes skirtumai tarp senųjų 
ir naujųjų ateivių vis labiau išsilygina.

Antra, praėjusieji rinkimai buvo pirmas Amerikos lietu
vių bandymas sudaryti bendrą visiem Tarybą ne grupiniu su
sitarimu, kaip buvo ir tebėra ligi šiol kai kuriais atvejais (pvz., 
Alto), bet visuotiniu demokratiniu balsavimu. Tai buvo visai 
nauja, ir ta naujybė kaiką sulaikė balsuoti. Vieni pribijojo, 
kad nepasirodytų, kokią silpną atramą jie turi plačioje lietu
vių visuomenėje; antrieji, atsitvėrę nuo kitų tik savo asmeniu 
ir savo ambicirie veikla, nėra linkę dėtis į jokį bendrą darbą, 
kuris apima platesnius visuomenės sluogsnius. Jie patys ne
balsavo ir kitus dar prilaikė. Girdi, kam mums reikia iš viso 
tos bendruomenės?

Trečia, kandidatų sąraše per mažai atsižvelgta į senuosius 
nusipelniusius Amerikos lietuvių veikėjus; daugiau iškelti nau
jai atvykusieji ir kai kurie senieji, platesne veikla nepasižy
mėję.

Vis dėlto reikia džiaugtis faktu, kad po ilgo laiko ir viso
kių svarstymų bei persvarstymų pagaliau turėsime JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą. Ir tai jau bus žingsnis į priekį.

2
Jam tai buvo linksmas regi

nys. Jis buvo matęs savo tėvo 
negrus ropojant jam pralinks
minti, — buvo taip jais jodinė
jęs, dėdamasis, kad jie ar
kliai. Jis dabar prisiartino 
prie vieno iš tų ropojančių pa
vidalų iš užpakalio ir vinkliai 
apžergė jį. Vyras prigulė ant 
krūtinės, atsitiesė, žiauriai nu
metė berniuką ant žemės, pas- -

Užuot patamsėjęs, tas vai
duokliškas gamtovaizdis ėmė 
šviesti. Pro medžių juostą ana
pus upelio sužėrėjo keista rau
dona švieša, ir medžių kamie
nai ir šakos prieš ją virto ko
kiais juodais mezginiais. Švie
sa lietė šliaužiančius pavidalus dvilypuotas, špagatu surištais 
ir teikė jiems pabaisiškus še- galais; sunki kuprinė, sulaužy- 
šėlius, kurie karikatūrino jų

; judesius ant nušviestos žolės, džhi, tokie daiktai, kurie ran-
- y-r krito jiems ant veidų, pa- darni pasitraukiančios kariuo-

kui atsuko į jį veidą, kuriam brėždama jų baltumą rausvu menės užpakalyje, —- _
buvo nuplėštas apatinis žandi- at«PaIviu, keldama aikštėn dė- džiotojų bėgančių vyrų '’pėdsa- tos, tolimesnėje upelio pusėje,

______4_______ _____j__________________ _j_ u-i” hmaIIa Vnr S _____-___ J.-.
kautis. Tai buvo baisiai šiurpu. 
Vyras atsikėlė ant kelių, ber
niukas — atstotojo. Vyras pa
kratė kumŠČia berniukui. Ber
niukas, pagaliau išsigandęs, 
pribėgo prie medžio netoliese, 
užsiglaudė už jo ir ėmė rim
čiau žiūrėti į padėtį, šitaip ta 
gūdi minia pamažu ir skaus
mingai vilkosi toje baisioje 
pantomimoje — leidosi atšlai-

Šiemet Aidai ketvirtą kartą 
skyrė premiją. (Pirmoji litera
tūros premija 1952 atiteko J. 
Aisčiui^ antroji mokslo premi
ja 1953 — prof. A. Maceinai, 
trečioji literatūros premija 
1954 — A. Nykai Niliūnui). 
Dabar vėl atėjo eilė mokslo vei
kalui.

Jury komisija (L. Andrie- 
kus, A. Benderius, V. Čižiūnas, 
A. Kučas, A. Vaičiulaitis) ba
landžio 30 visais balsais šią 
500 doL premiją paskyrė 
prof. dr. Zenonui Ivinskiui 
už jo stambų veikalą “Vysku
pas Merkelis Giedraitis ir jo 
laikų Lietuva”.

Kiekvienais metais, įteikiant 
premiją, suruošiamas ir kon
certas bei literatūros vakaras. 
Tris kartus iš eilės šios iškil
mės vyko New Yorke. Šiemet, 
talkininkaujant Bostono Rašy
tojų Klubui, tos iškilmės buvo 
perkeltos į Bostoną, kur gegu
žės 1 d. įvyko spaudos koncer
tas. Aukštesnėsės mokyklos 
salėje Thomas Park.

KONCERTAS
Koncertą trumpu žodžiu ati

darė T. Leonardas Andriekus, 
Aidų redakcijos narys, visą 
laiką nuoširdžiai besirūpinąs 
jų leidimu, dėkodamas visiems, 
kurie remia Aidus ir kurie pri
sidėjo prie šio koncerto suren
gimo.

A. Vaičiulaitis, Aidų redak
torius, perskaitė jury komisi
jos protokolą. Žinią, kad pre
mija atiteko už lituanistinį vei
kalą prof. Z. Ivinskui, publika 
sutiko karštais ir ilgais ploji
mais.

A. Vaičiulaitis supažindino 
su premijuotu veikalu, pabrėž
damas jo didelę apimtį (at
spaudus būtų apie 800 pusla
pių), didelį žinių gausumą, pa
naudojant Vatikano šaltinius 
ir platų mokslinį istorinį pa
tyrimą.

Prel. Pr. Juras, šios premijos 
mecenatas, sutiktas šiltais plo
jimais, savo kalboje iškėlė ra
šytinio žodžio reikšmę, (kalba 
dedama. atskirai).

Koncerto programą išpildė 
du solistai —: Juzė Augaitytė, 
Kauno ir Vilniaus operų solis
tė, ir Vacys Verikaitis, šiemet 
baigęs konservatoriją Toronte.

JUZE AUGAITYTĖ
pirmoje dalyje padainavo: Vai, 
nėra niekur—V. Banaičio, Ty
kiai Nemunėlis teka — B. Bu- 
driūno, Išauš pavasaris — B. 
Budriūno, Karalaitis ir kara
lienė — P. V. Sarpaliaus, Iš
dykęs rudenėlis — B. Budriū-

ti žygiui, derindamas savo paeiliniai batalijonai, pakrikę gio draugus. Priekinė danga 
žingsnius su jų ir kartais atsi- spiečiasi ir vėl į eiles susirikia- artinosi prie upelio. Stipresnie- 
gręždamas, lyg pamatyti, kad vę, buvo praėję pro vaiką iš ji jau buvo prisivilkę prie kraš- 
jo kariuomenė neatsilieka. Tik- abiejų pusių — buvo ko jo, 
rai toks vadas niekad tokių miegant, neužmynę. Jų žygio 

šlamesys ir ūžesys nebuvo jo 
pažadinęs. Beveik už akmens 
mėčio nuo ten, kur jis gulėjo, 
jie buvo kovęsi, bet jis neiš
girdo nei muškietų tratėjimo, 
nei patrankų griovimo, nei

pasekėjų neturėjo.
Pabirę ant žemės, kuri da

bar pamažu siaurėjo, šitaip 
baisiai kariuomenei vis arčiau 
prisibraunant prie vandens, 
buvo tam tikrų daiktų, kurie 
vado prote nebuvo susiję su jo- “karvedžių griaudimo ir ryka- 
kiomis reikšmingomis asociaci
jomis: vienas kitas apklotas, 
standžiai išilgai susuktas, šu

vimo”. Jis buvo viską pramie
gojęs, nusitvėręs savo mažą 
medinį kardą, gal kietesne 
gniaužta, nesąmoningai at
pūsdamas savo karinę aplin
ką, bet nepaisydamas kovos di
dybės, kaip tie negyvėliai, ku
rie buvo mirę tai šlovei sukurti.

Gaisras anapus girios juos-

no ir bisui Ašarėlės—Vanagai- tai jos didieji privalumai. Ypač 
čio, harm. V. Jakubėno; an-■ nuostabios buvo lyrinės vietos, 
troje dalyje dviem išėjimais: kurias giliu įsijautimu daini- 
Lopšinė — Max Reger, Indų ninkė perdavė su visais subti- 
daina — Bemberg ir arijas iš luinais. Tiek operų arijos, tiek 
operų: “Turandot” — G. Pu- 
ccini, “La Bohema” — G. Pu- 
ccini, “La Wally” — Catalani 
ir bisui ariją iš Madame But- 
terfly”.

Juzė Augaitytė tikrai nuste
bino visus, pasirodydama pil
noje geros dainininkės aukštu
moje. >

Skaidrus ir švarus balsas, 
skambėjęs laisvai visuose re
gistruose ir visame stiprume —

PRELATO P. JURO KALBA APIE ŽODĮ IR SPAUDI
Žodis yra jėga, kuri kuria 

arba žudo. Viešpats savo visa
galiu žodžiu sukūrė dangų ir 
žemę, o išpuikęs Liuciferis, no
rėjęs būti it dievas, savo žo
džiu “Netarnausiu!” atvėrė 
pragarą. Nuolanki ir klusni 
Marija, tardama savąjį žodį 
“Teesie!”, tapo Dievo Motina; 
su Jos žodžiu įsikūnijo Dievo 
Sūnus ir gyveno tarp mūsų. 
Tarp mūsų gyveno ir tebegy
vena Žodis, kuris buvo visų 
daiktų pradžioje. “Jo klausysi
te” — buvo mums pasakyta. 
Evangelijoje, tame Dievo žody
je, mums nurodyta, kaip turi
me savo žodžius sakyti ir su 
jais savo darbus derinti, kad 
kurtume, o ne griautume.

Geros spaudos reikalą yra 
labai stipriai rėmęs ir šv. Pi
jus X. Dar būdamas Venecijos

liaudies dainos savo interpre
tacijoje buvo pilnai atbaigtos. 
Visur jautėsi jos pakilumas ir 
pilnumas, aukšta dainos kul
tūra. Publika šiltai priėmė,, ne
leisdama nueiti nuo scenos, 
kviesdama dar dainuoti ir su- 

nešdama gėlių bei dovanų.
V. VERIKAITIS 

jaunas ateinąs dainininkas, 
pradėjęs savo studijas Vilniu
je, jas baigė šiemet, balandžio

žodis nuaidi ir gana dažnai vi
sai dingsta, arba lietuviškąja 
patarle tariant, išskridęs žvir
bliu, nevisada jaučiu sugrįžta; 
parašytas žodis palieka ir tve
ria amžius. Jisai nuolat sėja 
gerą arba pikta. Apie tai yra 
kalbėjęs graikų filosofas Pla
tonas dar tais laikais, kai rašy
to žodžio buvę mažiau. Jis pa
stebėjęs, kad rašto išradimas 
nešąs pavojus. Mes tai dar ge
riau jaučiame, gyvendami ra
šyto ir spausdinto žodžio tva
ne. . kiek griauna. Jei spauda nori, 

būti tikrai gyva ir kūrybinga, 
ji turi remtis į Gyvąjį Žodį. 
Kai rašytasis žodis, net ir dai
lus kūrinys, neturi tos atramos 
ir kilnios idėjos, kuri žmogų 
kelia, žodis lieka, gražus tik iš 
viršaus, kaip riešutas be bran
duolio, kaip stilingas pastatas 
be gyvybės. Dar prasčiau, kai 
tuo dailiu žodžiu prašneka ap
gaulinga kalba, kuri žmogaus 
dvasiai neša mirtį.
- Pasakomas ir parašomas žo
dis mus turi kilnihti ir vesti į 
gerą, it koks apaštalas. Tą 
mintį yra išreiškęs popiežius 
Pijus XI, kalbėdamas per šv. 
Petro Kanizijaus kanonizaciją. 
Cis tada kalbėjo: “Mes turim 
dėkoti Dievui, kad Jis kaip tik 
šiais laikais papuošė šventojo 
aureole spaudos apaštalą ir 
taip atkreipė į jį viso pasaulio 
dėmesį, šv. Petras Kanizijus 
savo pavyzdžiu moko suprasti 
spaudos reikšmę šiais laikais”.

Lietuviai yra labai gerai su
pratę rašytojo žodžio reikšmę 
praeityje, kai dėl jo kovojo, jo
kių aukų negailėdami. Vysk. 
M. Valančius ir knygnešiai čia 
mums yra vaiskiu pavyzdžiu 
ir šiem laikam, kai išsibarsčiu- 
siem po pasaulį lietuviams rei
kia stipriai laikytis savo spau
dos, kad mūsų nenuplautų nu
tautėjimo ir nukrikščionėjimo 
bangos. Yra juk pavojus skęs
ti menkos, žalingos spaudos 
tvane ar televizijos vaizduose, 
sensacijose, kurios išblaško ir 
dažnai dilgina žemus jausmus. 
Nevienam tie dvasią slopinan-



NEPALIK MANĘS

Jie Šaukiasi savo motini)

NAMUOSE IR GYVENIME

KAS AUJO PAVASARIO MADOSE?

JACKEI KEVLIN Hollywoode išrinkta "Mergaite Gulbe” 1955 m.

O tu priglausk mane šiandieną prie savęs.
Lyg kūdikį mažytį,
Ir niekur, niekad nepalik manęs,
O motina! Mamyte-

charakterį. Ir daugybė pana
šių neišvengiamų trūkumų, ku
rių pats didžiausias

yra stoka šilto, jautraus ir 
individualaus ryšio tarp vaiko

tuvių vaikų šio krašto mokyk
lose eina vienais iš pirmųjų mo
kinių, jei mokslas jiems nesu
daro jokių sunkumų, tai gal 
dėl to, kad jie ne “darželių”, o 
pačių motinų buvo užauginti: 
šiltas, jautrus ir nuolatinis ry
šis su motina atsižvelgimas į 
individualią prigimtį ir charak
terį, kaip tik ir yra pagrindinės 
sąlygos geram protiniam ir

Matau aš tavo baltus plaukus numylėtus, 
Pavargusias akis;
Nedaug galiu tau duot už ašaras pralietas 
Už nemigo naktis.

Tu niekur, niekad nepalik manęs vienos,
Brangioji mama,—
Sušalsiu, kaip paukštis ledynuos amžinuos, 
Dalioj benamio...

New Yorko lietuvės moterys, 
kurios įeina į Pabaltijo Mote-

Jau 15 mėtų kaip mūsų tė
vynė Lietuva neteko laisvės. 
Bolševikai visąis būdais naiki
na mūsų tautiečius Lietuvoje. 
Paskutiniu mietu jie išplėšia iš 
tėvų žemės lietuvišką jaunimą 
ir veža į Sibiro dykumas.

Švente.
A. D.

Tiktai dėkingą 'meilę — amžinąją 'gėlę, < 
Priimk tu ją —
Jos neužteiAdys Tau nei svetimi šešėliai, 
Nei tremtinio dalia ... T

Dailininkė Aleksandra Kašiu- 
bienė su savo 3 keramikos dar
bais dalyvauja tapybos ir 
skulptūros parodoje, kurią su
organizavo Young Amer. Art 
Association Riverside mušėjuje 
New Yorke. Tarpe 33 parodos 
dalyvių yra ir kita lietuvė M. 
Balkus - Kairiūkštytė, kuri pir
mą kart pasirodys su savo 2 
skulptūromis. Paroda tęsis nuo 
šių metų gegužės 1 d. iki gegu
žės 22 d.

tomis pirštinėmis; šie priedai 
labai pagyvina. Apikaklės da
romos didelės iš baltos gipiū- 
ros; jas amerikiečiai vadina 
“puritonų apikaklėmis (4h

Papuošalai. Vis dar labai ma
doje ilgi įvairių spalvų karo
liai., Juos dėvi ir prie tamsių 
suknelių ir net ant uždarų 
megstinukų. Karoliai apsukami 
keliomis eilėmis ant kaklo.

Baigiant šią trumpą pavasa
rinę, madų apžvalgą, turime pa
minėti vieną iš svarbiausių mo
terų apsirengimo rūpesčių — 
skrybėlaitę.

Bevaikščiojant po New Yor
ko Centralinį parką pamatysi 
daug kepuraičių iš gėlių. Yra 
gražių, bet pasitaiko ir labai 
nevykusių, kurios perkrautos 
gėlėmis, kaspinais ar tulia.
Mes pasirinktume mažą skry

bėlaitę, kuri nedidina galvos ir 
tinka prie trumpų plaukų. Po 
plačiabryle skrybėle moteris, 
jeigu ji nėra aukšta, visiškai 
dingsta.

Vingiuoti, tamsūs bus visi keliai 
Man be tavęs,
Jei tavo akys — meilės spinduliai, 
Jau nebešvies.

A. Aistienė pasižadėjo pakal
bėti apie vaikų lietuvybės ug
dymą ir palaikymą Moterų Są
jungos suvažiavime, kuris į- 
vyks birželio 5 d. 2 v. p. p. Ap
reiškimo parapijos salėje Broo- 
klyne, N. Y.

M. Galdikienė buvo išvykusi 
į Kanados Liet. Kat Moterų 
D-jos skyrių atstovių suvažia
vimą, kuris įvyko balandžio 30 
d. ir gegužės 1 d. Montrealyje. 
Ten ji laikė paskaitą: “Žvilgs
nis į save ir į savo siekimus”. 
Be to, buvo Montrealio sky
riaus vėliavos kūma.

1955 metų moterų rūbų ma- no krepas, tafta. Bet šio pava
dos naujieną vadina “flat look”, sario mėgiamiausia spalva — 
kitaip sakant, mada duodanti tamsiai mėlyna su baltais pa- 
pailginančią, plokščią liniją. Ji puošimais: balta apikakle, bal- 
pasižymi lygiais šonais, tiesiais 
pečiais* vos pastebima krūtinės 
linija. Tai jaunatviškos moters 
mada. Decentralizuotos eilutės, 
ir uždaros suknelės—svarbiau
si mados bruožai.

Eilutė. Nepaisant iš kokios ji 
medžiagos bebūtų, ji turi tris 
esminius dalykus: lygius pe
čius, laisvą liemenį ir ilgus 
skvernus su žemom .kišenėm. 
Prie jos tinka megztukai (jer- 
sey); dienai klijinės spalvos, 
vakarui baltos. Be to, galima 
prie tiesių sijonėlių dėvėti pa
laidinę iš “orgaudi” medžia
gos su pūstomis rankovėmis.

Suknelės. Šio pavasario suk
nelės turi dvi tendencijas: dar 
įvestą Diorio “frou-frou” t y. 
plačių sijonų (1) ir naują lygių 
ir tiesių linijų (2), kurių liemuo 
vos pastebimas ir jos nešioja
mos be dirželio. Suknelių su 
plačiais, dažnai suklostytais si
jonais, palaidinukė baigiasi 
daug žemiau liemens (3)

Vakarinėms juodoms sukne
lėms naudojama šilkinis nailo-

skaitėlėje. Gražu, kad drau
govė pasikvietė kadaise bu
vusią savo narę su paskaita. 
Pats jaunimas labiau atspė
ja savo draugų dvasią, arčiau 
prineša idėjas prie jų pačių 
ir kartu patys pratinasi for
muluoti ir reikšti mintis.

Meninę programos dalį pra
dėjo studenčių oktetas me
lodeklamacija—“Gyvoji dva
sia”. Įvairių dorybių įvardi
nimas ir praskleidimas pri
minė viduramžių misterijos 
nuotaikas.

Programos svarbiausiu as
meniu buvo Pranas Zaranka, 
specialiai atvykęs iŠ Detroito 
išpildyti 
Keliais išėjimais padainavo 
visą pluoštą dainų, pradėjęs 
tarptautiniais kompozitoriais 
ir baigdamas lietuvių liaudies 
dainomis. Reikia pasidžiaug
ti Pr. Zarankos balsu, daro
ma pažanga. Jo balsas įgauna 
laisvumo, interpretacijoje su
randa vis daugiau gilumos, 
įvairumo.

Pianinu palydėjo Darius plyčia, pačiu pensionatu, kur 
Lapinskas, N. Anglijos kon- lietuvaitės turi geras sąlygas 

niato anketų pravestų 5 moder- rydama susirinkimą, o ją iš- servatorijos studentas. Suge- auklėtis ir lavintis, ir tvar-

Straipsnį laikraštis užbaigia 
Tarptautinės Vaikų Apsaugos 
Sąjungos suvažiavimo Zagrebe 
(1954, rūgs.) rezoliucija:

“Geram priešmokyklinio am
žiaus vaiko fiziniam ir jausmi
niam išsivystymui būtina, kad 
jis turėtų nuolatinį ir šiltą ry
šį su savo motina.

Pastovi šeimos aplinka tam 
reikalui sudaro geriausias są
lygas.

.Šie specialistų pareiškimai, 
kuriuose taip stipriai pabrėžia
ma motiniškos globos svarba 
vaiko išsivystymui, kalba patys 
už save, nereikalaudami didelių 
aiškinimų. Išvada peršasi pati:

jokia mažamečio kūdikio mo
tina, jei tik gyvybinis reikalas 
neverčia, neturėtų dirbti už 
šeimos ribų ir nepalikti savo 
kūdikio svetimiems.

Lietuvoje moteris to sąmo
ningai gal ir nežinojo, tačiau 
instiktyviai nujautė ir todėl re
ta kuri ėjo prabangesnio gyve
nimo ieškoti savo vaiko sąs
kaitom cei didelė dauguma lie-

Pirmiausia jis atkreipia dė
mesį į tų vaikų šeimos sąlygas: 
jų 1/5 buvo vienišų motinų vai
kai (atskirai su vyru gyvenan
čių, divorsūotų, netekėjusių 
motinų); visi kiti — darbinin
kų ar smulkių tarnautojų vai
kai; daugiau negu pusė — iš 
blogų gyvenamųjų patalpų.

Pusė jų išsivystymas nebu
vo pasiekęs jų amžiaus vidur
kio: judesių, reagavimo į ap
linką, naudojimosi daiktais at
žvilgiu. Daugiau negu 3/4 visų 
vaikų buvo ypatingai atsilikę 
kalboje.

Vaikų masė reikalauja griež
tesnės disciplinos, o masinė 
disciplina retai kada derinasi 
su paskiro individo prigimtimi, 
fiziniais bei dvasiniais politi
niais ir charakteriu, ypač tokio 
greito ir įvairaus vystymosi 
amžiuje.

Masiškai prižiūrimi, vaikai 
mažai turi įdomios ir natūra
lios veiklos bei kalbos.

Nevienodas maitinimo laiko 
paskirstymas šeimoje ir darže
lyje yra priežastis virškinimo 
sutrikimų. Nevienodas miego 
paskirstymas blogai veikia į jų

Dr. Spitz (JAV), kalbėda
mas apie pirmųjų kūdikio me
tų jausmų išsivystymą, rašo: 

“Vitališkiausias ir svarbiau
sias kūdikio gyvenime veiks
nys yra jo santykis su motina. 
Nei žaislų apstumas, nei ištai
gingi patogumai, nei puikus 
maistas, nei aukščiausio laips
nio higiena to negali atstoti. 
Tiktai tarpusavio jausminis 
santykis gali iš kūdikio pada
ryti protingą ir malonų žmo-

atkreipia dėmesį į mažamečių 
kūdikių darželius ir “lopšelius”. 
Nepaneigdamas didelės jų reik
šmės dėl sunkių gyvenimo ap
linkybių laikraštis pabrėžia, 
kad jie turėtų būti tiktai bėdos

ti ir suprovoslavinti lietuvių 
tautą. Grumtynėm su milžinu— 
Rusų imperija — lietuvė Sėmė 
jėgos iš savo gilaus religingu
mo.

Ir šiais mūsų tautai sunkiai; 
siais laikais atgręžkime savo 
akis į Aukščiausiąjį prašyda
mos grąžinti Lietuvai laisvę.

Mes žinome, kad Marija vi
sų malonių Tarpininkė. Ateina 
gegužės 13 diena, kada Lietu
va buvo paaukota Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. Dievo 
Motina apsireiškusi Fatimoje 
ragino žmones melstis ir atgai
lauti. Tad ypatingu uolumu šį 
gegužės mėnesį prašykime Jos 
pagalbos atgauti mūsų tautai 
laisvę ir visiems išblaškytiems 
jos vaikams laimingai sugrįžti 
į .savo Tėvynę, kur vėl galėtų 
laisvai skambėti Marijos gies
mės. M. G.

y; i
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ninką. Paskambino ir savo 
nuotaikingą kompoziciją “Po
emą”, tanioje jau vystomos 
įvairios muzikinės formos.

Literatūrinę dalį sudarė 
Elena Marijošiūtė gražiai pa
skaičius! “Pasaką”, kur ori
ginaliai svarstė laimės pro
blemą.

šventė baigta pamaldomis 
naujoje vienuolyno koplyčio-* 
je. Susipažinta taip pat ir su 
kolyčios įrengimo darbais, vi
tražų statymu, dekoravimu. 
Po bendrų vaišių tolimesnės 
valandos nešė šokius ir links
mus pokalbius.

šventė sutraukė gražaus 
jaunimo iš įvairių vietų, iš 
Bostono, Brocktono, Water- 
burio, Worcesterio, Bridge* 
porto, New Yorko. Tolimiau
sias svečias bene buvo Pr. 
Grušauskas iš Syracuse, N. Y. 
Susirinko ir nemaža sendrau
gių, šiaip jaunimo bičiulių, 
tėvų; taip susidarė visai gra
žus būrys, kuris pasidžiaugė 
ir seserų darbu, statoma ko-

Putnamo vienuolyno gra
žioji sodyba kasmt sutrau
kia gražaus jaunimo į studen
čių ateitininkių draugovės 
šventę, šiemet šventė įvyko 
balandžio 30 d. Prasidėjo iš
kilmingu posėdžiu, kurį trum
pa kalba atidarė draugovės 
pirmininkė D. Vieraitytė. 
Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti Federacijos vadas 
S. Sužiedėlis, vienuolyno vir
šininkė Motina Aloyza, kun. 
J. švagždys, prof. B. Vitkus ir 

sendrau-

rų Tarybą, balandžio 24 turė
jo savo metinę popietę Baltų 
Laisvės namuose. Popietėn at
silankė Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys su žmona, Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirm. L. Bie- 
liukienė, Moterų Vienybės 
pirm. P. šimienienė su vyru, 
Newarko Moterų Dr-jos pirm. 
J. Trečiokienė ir daug svečių 
iš New Yorko, Brooklyno, 
Long Island, Connecticut ir 
Bostono. Popietę atidarė New 
Yorko Moterų Klubo pirm. V. 
Leskaitienė. Popietės metu pa
skaitą skaitė iš Bostono atvy
kusi dr. Marija Alseikaitė-Gim
butienė. Ji kalbėjo apie lietu
vių protėvių senuosius laikus 
ir jų kultūrą. Vaišėmis rūpi
nosi Rastenienė ir Varnienė.

Jaunimas — tai mūsų atei
tis. Lietuvė motina visuomet 
rūpinom savo tautos likimu. Ji 
savo dideliu ryžtumu atlaikė

Moteris atrado miestą. Ar
cheologė Teresia Goell, studi
javusi Cambridge ir Columbi jos 
Universitetuose ir įgijusi archi
tektės vardą New Yorko uni
versiteto Meno institute, pra
leido daug metų Palestinoje ir 
Trans Jordanijoj kaip Ameri
kos Rytų tyrinėjimų atstovė, 
šiuo tarpu ji yra direktorė eks
pedicijos, kuri atlieka kasinėji
mo darbus prie kalno Nimrud 
pietryčių Turkijoj. Expedicija 
jau atkasė seno prieš Kristaus 
erą buvusio miesto griuvėsius 
su įvairiais paminklais. Ji tikisi 
rasti ten Antiocho I kapą.

Moters departamentas
Brazilijoje prie Darbo minis

terijos steigiamas departamen
tas, kurio pirmasis rūpestis 
bus moters apsauga darbe, že
mės ūky, prekyboj ir pramo
nėje; antrasis — moterų algų 
sureguliavimas ir pagelba vai
kus auklėjant. Departamento 
vadovybė būsianti pavesta mo
teriai, kuri savo keliu pasirink
tų bendradarbes moteris ad
vokates, inžinieres, profesores 
ir tt.

Tačiau šiame krašte lietuviš
kos šeimos vaizdas keičiasi, 
motinai išeinant uždarbiauti ir 
vaikus paliekant svetimose 
rankose. Ir tai ne dėl minima- 
linio, bet . ’ -

dėl prabangesnio gyvenimo.
Nejau automobilis, baldas, mo
derni virtuvė ar suknelė ver
tesni už tobulesnį vaiko išsi
vystymą, eventualiai — už ge
resnę jo ateitį!

Visai kitoj plotmėj tektų 
statyti skurdo ir bėdų ištiktų 
šeimų klausimą, kur minimali- 
nių gyvenimo sąlygų nebuvi
mas verčia motiną apleisti sa
vo vaiką. Čia būtų •

socialinio aprūpinimo klausi
mas,

dėl kurio ir pačios moterys 
galėtų nemažiau pakovoti, kaip 
ir dėl savo politinių teisių: dėl 
teisės galėti pačiai savo vaikus 
užsiauginti.

Paskutiniu laiku Prancūzijos 
moterys labai susirūpino moti
nos ir vaiko reikalais bei liki
mu, sukeldamos ištisą motinų 
sąjūdį. Atrodo, kad moteris, be
kovodama už savo politines ir 
socialines teises, bus nuėjusi į 
per didelius kraštutinumus, pa- 
mesdama iš akių savo pareigas 
šeimai. (Čia ' nekalbame apie 
moteris, kurios yra priverstos 
šeimą aprūpinti minimaliniu 
pragyvenimu).

Nemanome, kad moteris tu
rėtų nustoti kovojusi už savo 
teises ar užsidaryti savo na
muose ir paskęsti jų dulkėse. 
Tačiau visiškas pabėgimas iš 
namų pirmiausia skaudžiai at
siliepia vaikams. Augimas be 
motiniškos globos vaikui yra 
tokia skriauda, kuri jo ateičiai 
gali būti net fatališka. Tiems 
pastebėjimams paremti minė
tas sąjūdis laikraštyje “La 
femme dans la vie sociale” 
(Moteris socialiniame gyveni
me) duoda vėliausias pažiūras 
į vaiko augimą ir išsivystymą.

Medicinos ir socialinės glo
bos shiogsniuose ilgą laiką bu
vo manoma, kad kūdikiui svar- 

• blausios yra fizinės sąlygos ir 
kad jas puikiausiai gali suteik
ti įvairios įstaigos. Tačiau pas
kutiniu laiku medicina šiuo at
žvilgiu visiškai pakeitė savo 
nuomonę. Ji sako, kad

šaukiasi savo motinų, tie ma
ži kūdikiai, kurie dar nemoka 
nė žodžio ištarti.

Daugelis įvairių šalių specia
listų konstatuoja rimtas, o daž
nai ir nepataisomas pasėkas, 
susidariusias dėl motiniškos 
globos stokos. Paminėsime tik 
kelias.

Dr. J. Bowlby (D. Britanija), 
ekspertas — patarėjas Pasau
linėje Sveikatos Organizacijo
je, savo*knygoje “Motinos glo
ba ir protinė sveikata” dažnai 
pabrėžia tą pačią mintį:

“Dabar jau visų pripažinta, 
kadSnotinos globa, kurią kūdi
kis patiria pirmaisiais amžiaus 
metais, turi lemiančios reikš
mės jo busimąja! protinei pu
siausvyrai. Stebint patį kūdikį, 
tyrinėjant jo tolimesnį išsivys
tymą arba darant išvadas iš 
kai kurių suaugusių praeities, 
buvo pastebėta, kaip yra svar
bi motiniška globa ir kaip ne
pataisomai žalinga tos globos 
stoka. Pirmiausia reikėtų pa
gerinti Šeimos aprūpinimą, o 
ne rūpestį vaiku už jos ribų; 
net bloga Šeimos globa yra Ig- Malinauskas 
daug geresnė už geros instftu- gių atstovai, K. Keblinskas — 

eŲoS globą.” SAS CV pirmininkas, J. Bau-
Minėtas laikraštis. taip pat žys — MAS atstovas ir pa- 

skaitininkė Enata Skrupske- 
lytė.

Iškilmingą įžodį davė dvi 
mergaitės. Po ateitininkų 
himno, trumpas sveikinimo 
kalbas pasakė Fed. vadas S. 

reikalas, nes jie toli gražu ne- Sužiedėlis, J. Baužys ir kun. 
sudaro idealių sąlygų geram St. Yla (skaučių seserijos 
vaiko išsivystymui. Šiuo klau- vardu).
Simu dr. L Lezine padarė įdo- Šiai Šventei buvo specialus 
mų pranešimą tarptautinam motto “Visa atnaujinti Kris- 
vaikų psichologų suvažiavime tuje per Mariją”. Tą mintį 
Paryžiuje, remdamasis davi- pabrėžė — pirmininkė, atida-
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J.talikų masėje.

palaimi- 
atviroje

— 178
— 170
— 166
— 160

— 170;
— 123;
— 113;
— 103;
— 91;

niai ir tvarkingai vadovavo 
rinkimų komisija, susidedanti 
iš EI. Armanienės, St. Balčiū
no ir K. Matuliausko. P. K.

Kun. kleb. P. Virmauskui 
leidus So. Bostone, Šv. Petro 
bažnyčioje prie durų padaryta ■ 
rinkliava seserų koplyčios stą-

matyti ir 
talkininkių, 

kad jaunos 
parengti šį

M. D.

PUTNAM, CONNECT1CUT

wood kapinėse.
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IŠ VISUR I

MRS. O. L. CHANGON (Na- 
shua, N. H.). 27 metų. 3 vaikų 
motina, išrinkta kandidate var
žyboms dėl "Mrs. America” 
vardo ryšium su Motinos diena.

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ
P I: L G I O ANDRIULI O

HUMORISTINĮ ROMANĄ

TIPELIS
240 puslapy Kaina — $3.00

Gaunama:
“DARBININKAS”,'

680 Bushnick Avė. Brooklyn 21, N. Y-

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
i platintojams n^.siunčisine <lčl mnf.o turimo kiekio*

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMĄ
Puiki dovana ATlinUnučiatus įvairiem* progoms, tiems, kurie 
-Lietuvos nria matv. 'v t«. ir mačiusiems gražu* prisiminima# j

KARIA SVOO i

■ Kanados lietuvių trečioji 
diena šiemet ruošiama Mont- 
realyje rugsėjo 3—5 dd. Mont-? 
realio lietuvių organizacijų ir 
visuomenės rinktų atstovų sei-.j 
mėlis kviečia dalyvauti visus 
Kanadoje gyvenančius lieta- ■ 
vius, taip pat pageidauja, kad 
ir JAV gyvęaą lietuviai daly-, 
vautų Kanados lietuvių dienoje? 
viešai pąsirodydami prieš Ką-; 
nados vyriausybę, visuomenę ir. 
kitas tautas. . į

Bendrais bruožais numatyta 
tokia programa: rugsėjo y d., 
vakaras balius, kur bus trečio- 
^ios dienos rengėjų pranešiu pggg 
mai, sveikinimai, vaišės, šokiai; 
rugsėjo 4 d. iš ryto pamaldos 
bažnyčioje, sporto rungtynės, 
organizacijų susirinkimai, va- 
kare didelis koncertas — ak- 
tas. Liet. Dienos metu ruošia-jiglg 
ma individualaus meno ir liau- 
dies menų dirbinių parodos, |||» 
išleidžiamas Kanados lietuvių 
metraštis. Rugsėjo 5 d. — pasi- į® 
svečiavimas. išsiskirstymas.

Ruošimo darbas vykdomas 
atskiromis komisijomis, kurios 
savo ' pranešimus paskelbs a 
spaudoje. Bendrai žinias teikia ;f| 
informacijos ir metraščio ko- 
misija? 7722 George St., Ville ||g| 
Lasalle, Montreal 32, P. Q., Ca- 
nada.

■ Sao Paulo miesto 400 me- ,'g 
tų sukakčiai pažymėti sureng- ' 
toje tarptautinėje parodoje da- - 
lyvavo 28 valstybės, tarp jų 
ir Lietuva. Paroda tęsėsi 6 
men., ją aplankė apie 4 mfl. < 
žmonių. Lankytojams buvo iš- < - 
dalyta apie 20.000 egz. specia^ 
liai išleistos brošiūros apie Lie- 
tuvą. Tai _ 
tuvos vardo išgarsinimo. Apie 
gražiai suruoštą lietuvių sky
rių šiltai atsiliepė brazilų ir ki
tų tautų spauda. Parodos už
darymo iškilmėse dalyvavo ir 
Lietuvos konsulas A. Polišaitis. i

■ Brazilijoje viena iš seniau- 
šių lietuvių organizacijų yra 
Lietuvių Sąjunga. Ji anksčiau 
turėjo nemaža nejudomą ttfr- 
tą. susidėjusi iš trijų rūmų, 
pritaikytų švietimo reikalams. 
Karo meto du pastatai buvo - 
parduoti, kad išgelbėtų likusį . 
turtą. Dabar sąjunga išsirinko 
naują vadovybę ir rūpinasi su- .. 
stiprinti savo veiklą.

■ šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje globėju balandžio 6 d. 
popiežius Pijus XII paskyrė- : į 
kardinolą Pizzardo, Universite- į 
tų ir Seminarijų Kongregacijos. 
prefektą. Iškilmingas kolegi- 
jos perdavimas kardinolo glo- ' 
bai įvyko balandžio 16 d. Iškib 
mėse dalyvavo daug žymių as
menų. Vatikano dienraštis > 
"Osservatore Romano” šiam ? 
įvykiui ]>aminėti |>askyrė ke- 
lis šimtus eilučių ir atspaude ;• 
didelę iškilmių nuotrauką.

Rėmėjų suvažiavimas 
Pavasario švente Putname

Maloniai kviečiame į N. Pr. Seserų Gildos Naujosios Anglijos Seimą, kuris įvyks 
grgužės-May 15 d., N. Pr. Seserį Virauolj’nr, Putnam, Corni.

Sis Seimas skiriamas Svč. Mergelės Marijos Nekalčiausiai Širdžiai pagerbti ir ap
svarstyti koplyčios statybos baigimą.

Seimo.programa: 11:00 vai. Sv. Mišios su pamokslu,
12:00 vai. Pietūs.
1:30 vai. Seimo posėdis, 

‘ 4:30 vai. Palaiminimas Svč. Sakramentu ir procesija.
Seimo proga grįžta iŠ kelionės po Ameriką Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies 

statula. Būtų gražu, kad ją pasitiktų didesnis būrys žmonių.
Sis Seimas lems, ar galėsime koplyčios statybą užbaigti be skolų.
Taigi laukiame visų senųjų ir naujųjų ateivių. Malonėkite visi seselių bičiuliai 

šiame seime dalyvauti.
Nek. Pr. švč. M. Morijos Seserys 'r 
Nek. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba

Motorizuota misijų koplyčia
Pora sekmadienių iš eilės 

prel. L. Mendelis kvietė lietu
vius ir kitas šv. Alfonso bažny
čios lankytojus ateiti balandžio 
men. 24 d. į pirmą tokį šios 
bažnyčios atsitikimą — pašven
tinimą motorizuotos misijų ko
plyčios, įrengtos pagal naujau
sius technikos reikalavimus ir

pijai, North Carolina. Nepai
sant lietingo oro, gausūs bū
riai liętuvių ir nelietuvių 3 vai. 
po pietų buvo susitelkusių da
lyvauti pašventinimo iškilmė
se, galima sakyti, nė vieno ne
matytos, bažnyčios amt ratų”, 
jau atvažiavusios prie mūsiškės 
bažnyčios.

Susirinkusieji išvydo didelį 
gražių formų automobilį 35 pė
dų ilgio ir 96 colių pločio. Prie
kyje įtvirtintas kryžius ir iš šo- 

. nų po tris vitražo (stained-. 
glass) langus visiems bylojo, 
kad čia ne paprastas autoveži- 
mis, bet judamoji koplyčia. Pro 
priešakines duris įėjęs, per visą 
mašinos plotį matei 12 pėdų il
gio tikrą katalikišką koplyčią 
su atitorium, grotelėmis komu- 
nijau. priimti, su kryžiaus kelių 
paveikslais ir šešiais suolais 
atsisėsti bei atsiklaupti. Liku
sioji dalis skirta šoniniam al
toriui ir dviejų kunigų, klebo
nijai” su visais būtinais įrengi
mais. Dalį dešinės sienos nulei
dus, atsiskleidžia žoninis alto
rius su 7 pėdų ilgio ir 6 pėdų 
pločio platforma. Jis naudoja
mas esant gražiam orui ir susi
rinkus didesniam žmonių skai
čiui. Šio altoriaus užpakalinėje 
dalyje įtaisyti zakristijos įren
gimai, elektrinė virtuvėlė su 
šaldytuvu, prausykla, knygoms 
lentynos ir sofa, kuri tarnau
ja vienam kunigui ir lova. Ga
linė autovežimio dalis paskirta 
priėmimo kambariui (office), į 
kurį interesantai įeina pro gali
nes duris. Čiamatyti rašomasis 
stalelis, kartotekos lentynėlės, 
patefonas su iš lauko' įmontuo-

rajam kunigui. Užstumiamos 
durys tarp šiųdviejų kambarė
lių priėmimo kambarį paver
čia klausykla, prie kurios pri
ėjimas iš koplyčios, šios auto- 
koplyčios, taip sakant, klebonu 
yra kun. T. Kerin, jo padėjėju 
kun. F. Smyth. Koplyčią suma
nė ir jai planą padarė Raleigh 
vyskupas V. Waters.

Pašventinimo apeigas atliko 
Raleigh vyskupas padėjėjas J. 
Navagh. Koplyčia dedikuota 
Stebuklingojo Medalikėlio Die
vo Motinai. Ta proga šv. Al
fonso bažnyčioje pamokslus 
pasakė kunigų seminarijos pro
fesorius J. Selner (angliškai) 
ir prel. Mendelis (lietuviškai ir

didelė pagalbą Releigh vysku
pijos kunigams misionieriams. 
Tos vyskupijos 52,349 kvadr. 
mylių plote (žymiai didesnia
me kaip Lietuva) ir 4,051,740 
gyventojų tarpe yra* išsibars
čiusių 28,600 katalikų. Juos 
dvasiškai stiprinti bei aptar
nauti ir nekatalikus Bažnyčiai 
laimėti be šios motorizuotos 
koplyčios buvo labai sunku ir 
kartais beveik neįmanoma. Kad 
ši judamoji bažnyčia pašven
tinta ne prie Raleigh, N. C., 
katedros, bet prie šv. Alfonso 
bažnyčios, kaltininku yra prel. 
Mendelis. Prieš dvejus metus 
vysk. V. Waters savo vyskupi
jos reikalams rinko aukas šv? 
Alfonso bažnyčioje. Jis nusi
skundė, kad turįs sumanymą

nėję suruošė Katalikų Moterų 
Draugija. Minėjimas pradėtas 
malda. Visas motinas pasveiki
no ir simbolinę gėlių puokštę į 
sceną įnešė mažieji Jurgutis ir 
Elenutė Bradūnai. Trumpą 
nuoširdų žodį tarė V. Volertas. 
Eilėraščių padeklamavo A. 
Vaškys ir B. Bogutaitė. Treje
tą plastinių šokių atliko jauno
sios dukrelės: N. ir D. Duly- 
tės, A. ir V. Svotelytės, R. Vaš- 
kytė ir D. Zeikutė.

Vyrų choras
pirmą savo koncertą suruošė 
balandžio 30 d. Lietuvių sve
tainėje. Chore dainuoja 27 vy
rai ir jam vadovauja Baltikaus- 
kas. Atsilankiusiųjų, kurių bu
vo arti pilna salė,, visų nuomo
ne, choras dainavo gerai.

Misijos
šv. Alfonso bažnyčioje vyksta 
visą šią savaitę rytais ir vaka-

įsigyti 
lėšų trukumo nepajėgiąs. Prel. 
Mendelis iš karto savo svečią 
paragino imtis sumanymą vyk
dyti ir pažadėjo parūpinti bent 
didesnę dalį lėšų. Ir savo žodį 
išlaikė: jo žodžiu ir jo paties 
dosnumo pavyzdžiu raginami, 
šv. Alfonso bažnyčioje lietuviai 
ir ypač novenų lankytojai ne
lietuviai sudėjo $17,000.00. Iš 
kitų šaltinių lėšų beliko gauti 
tik apie $3,000.00. Tuo budu 
įvykdytas sumanymas, kuris 
žymiai patarnaus Dievo Bažny- 

apaštalavimo priemonės giliai-' čios išsiplatinimui anoje neka- 
apgalvotu, praktišku ir puikiu 
įrengimu.

tais garsiakalbiais ir sofa ant- Ši koplyčia bus nepaprasta’

angliškai). Negalėdamas pa
šventinime dalyvauti, Raleigh 
vyskupas ordinaras V. Waters 
atvyko rytojaus dieną.

Koplyčia prieš šv. Alfonso 
bažnyčią stovėjo sekmadienį 
nuo pusiaudienio ir pirmadienį 
bei antradienį (novenų dieno
mis). Kiekvienas buvo kviečia
mas ją apžiūrėti. Paiškinimus 
teikė jau paminėtieji koplyčios 
kunigai. Lankytojų buvo daug, 
jų tarpe ir nekatalikų, net ne
krikščionių. Visi stebėte stebė
josi šios moderniškiausios

tybai.
Danutė Vieraitytė, Putnamo 

studenčių at-kių pirmininkė, 
šiemet baigia kolegiją. Kolegi
jos vadovybei padedant ji jau 
gavo gerą “Sočiai Worker’s” 
tarnybą.

Dailininkai K. Varnelis ir J. 
Daugaila jau dekoruoja Nek. 
Pr. Seserų koplyčią. Šiuo laiku 
jie daro vitražus. Tikimasi, kad 
iki rėmėjų seimo, kuris įvyks 
gegužės 15 d., dalis vitražų jau 
bus. įdėta.
N. P. Seserų kopi, varpus pa

šukojo, Vincas ir Regina Klimai 
iš Terryville, Conn. Varpai jau 
skamba 3 kartus į dieną.

Kun. kleb. B. Gauronskas, 
Ansonia, Conn. savo parapijos
bažnyčioje padarė Nek. Pr. Se- nis, sekr. J. Vizbaras. Propa- 
serų koplyčios statybai bažny- ganda rūpinasi Pr Paulhikonis. 
čioje rinkliavą. - ’ ' —R.

autokoplyčią, bet dėl nytiniam Motinos pagerbimui 
ir šeimų Komunijai. Pamokslus 
sako tėvas V. Gidžiūnas, atvy
kęs iš Toronto.
Liet. Bendruomenės Tarybos 

rinkimai
Baltimorėje vyko, kaip pa

skirta, gegužės 1 d. Iš 124 įsto
jusių į Liet. Bendruomenę, bal
savo 98. Atidarius vokus, trys 
pasirodė neatitinkantys balsa
vimo reikalavimų. Daugiausia 
balsų gavo: kun. St. Yla — 57, 
St. Barzdūkas ir J. Girnius — 
po 47, Mikulskis — 44, R. Ski-

Gegužinių pamaldų
• įžanginė procesija šv. Alfonso 

bažnyčioje įvyko balandžio 29 
d. Procesijos centras buvo mū
sų mokyklos mokiniai. Proce
sija išėjo iš mokyklos. Kiek
vienas mokinys turėjo rankoje 
po gėlę, berniukai — raudoną 
leliją, mergaitės — baltą; at
skirą grupę sudarė 15 berniu
kų ir 13 mergyčių, kurie gegu
žės 1 ruošėsi priimti pirmąją 
šv. Komuniją. Procesijos gale 
buvo nešama gausiai gėlėmis 
išpuošta Dievo Motinos statu
la, kiekvienam mielai prim^- 
nanti Lietuvoje žinomus proce
sijų altorėlius. Giedotos lietu
viškosios gegužinės giesmės. 
Giedodami “Nešk gėles gra
žiausias”, prie altoriaus vaiku
čiai gėles paaukojo Švč. Mari
jai ir Visi bendrai sukalbėjo 
pasiaukojimo aktą Marijai.

Kėliaujanti Marijos statula 
seimo proga grįžta į Putnam. 
Conn. Vienuolyne bus paminė
tas Marijos apsireiškimas Fa- 
timoj. Seimas skiriamas Nek. 
Marijos Širdžiai pagerbti. Daug 
Marijos garbintojų ruošiasi 
šioje šventėje dalyvauti. Pro
cesija ir palaiminimas bus 4:30 
vai. Švč. Sakramentu 
n imas numatomas 
gamtoje.

Remia koplyčios sta tylią 
Šv. Kazimiero parap. saleje, 
Worcestery, gegužės 6 d. 8 
vai. vak. įvyksta parengimas 
Nek. Pr. Seserų koplyčios sta
tybai. Programą atliks šv. Ka
zimiero par. choras Ip. Naura- _ . _
gio vadovaujamas ir Nek. Pr. Procesijai ir gegužinėms pa- 
.seserų pensijonato studentės. 
Parengimo garbės pirm, yra 
kun. kleb. A. Petraitis, pirm.— 
L. Lėk niekas, ižd. K. Pauliuko-

maldoms vadovavo prel. L. 
Mendelis. Bažnyčia buvo pilna. 
Baigta giesme, Labanakt, o Jė
zau”.

Motinos viešą pagerbimą 
gegužės 1 d. Lietuvių svetai- 
rais. Tai yra pasiruošimas baž-

Išrinkta Liet. Stud. Sąjungos C. Valdyba
Juozas Karklys — 65; 
Pagal statutu nustatytą są

rašinę sistemą į 
Centro Valdybą išrinkti:

A. Sužiedėlis, Ar. Barzdu- 
kas, Pr. Joga, D. ^Valančiūtė, 
R. Mieželis, Br. Juodelis, A. 

’ Dundzila.
Už revizijos komisiją balsai 

pasiskirstė šitaip;
Ričardas Kontrimas — 188;
Algis Vedeckas 
Irena Banaitytė 
Algis, Bakaitis 
Eugenijus Vilkas 
Remigijus Gaška 
Ina Čepėnaitė 
Revizijos komisijon išrinkta: 
R. Kontrimas, A. Vedeckas, 

Ir. Banaitytė.
Už Garbės Teismo kandida

tus balsai pasiskirstė:
Pranas xZa ranka — 176;
Kęstutis Keblinskas — 170; 

’ Eduardas Vitkus 
Romualdas Kezys 
Tadas Naginionis 
Albertas Kerelis 
Vytautas Pileika 
Leopoldas Trečiokas — 87; 
Jonas Galminas — 86. 
Garbės . Teisman išrinkta: 
Pr. Zaranka, Kęstutis Keb- 

linSkas, Ed. Vitkus.

Liet Stud. Sąjungos JAV 
Rinkiminė Komisija praneša, 
kad turėjo teisę balsuoti 619 
Sąjungai priklausančių studen
tų, iš jų balsavo 445, arba 
72 */•. Patikrinus vokus, buvo 
rasta 389 priimtini balsai, arba

Suskaičius 389 priimtinus 
balsavimo lapus, 
už Centro Valdybos kandida
tas balsai pasiskirstė šitokia 
tvarka:
. Antanas Sužiedėlis — .200;

Arvydas Barzdūkas — 187;
Pranais Joga
Dalilė Valančiūtė
Vaclovas Kleiza
Raimundas Mieželis
Dalilė Prikockytė \ — 153 
Vytautas Valaitis 
Bronius Juodelis 
Leonas Sabaliūnas 
Rytas Babickais 
Jonas Bilėnas , 
Antanas Dundzila
Vytautas Kamantas — 101; 
Vytautas Valatkaitis — Ufo; 
Algirdais Avižieni.3 — 99; 
Kęstutis Mikėnas — 98; 
Liuda Griškelytė — 95;

Danguolė Bartuškąitė— 81; 
Danutė Bartuškaitė — 78;

— 153;
— 124;
— 117;
— 113;
— 112;
— m;

— 172;
— 171;

— 130;
— 128;
— 127;
— 102.

LINDEN, NEW JERSEY
nomis: J. Liudvinaitis, V. Va- 
lentukevičius, V. Adomavičius, 
J. Zubavičius, M. Klimas, J. 
Chemaska, B. Baublys. M. Var- 
neckas, M. Samatas, V. J. Di 
liūs, <J’. Stankūnas su dukrele 
ir atskiri asmenys — Rama
nauskienė, Linartiene, V. Kli
mas, P. Pilipaitis, K. Degutis. 
J. Prapuolenis, V. Tursa, B. 
Vasylionis. A. Šaltenis ir H. 
Naumaiskis.

Vakarienės metu pasakyta 
gražių sveikinimo kalbų, Salo
mėjai Mulks įteikta puokštė 
gražių gėlių, oEmerson Mulks 
— “Parker” firmos rašoma 
plunksna ir pieštukas. ‘

B. V.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Moterų Sąjungos Kearny 

kuopa balandžio 24 minėjo sa
vo 25 metų veikimo sukaktį. 
Ta proga kuopa surengė pie
tus ir šokius savo naujai pas
tatytos bažnyčios naudai. Į mi
nėjimą atsilaikė gausiai vietos 
ir iš apylinkių svečių, tarpe 
kurių matėsi Netvarko kuopos 
pirm. M. Svetikienė ir sekr. O. 
Pocienė.

Kuopos pirm. O. Silvestravi- 
čienė, pasveikinusi susirinku
sius, paprašė vicepirm. E. Mi- 
liūnaitienę pravesti programą. 
Pirmiausia Lindeno sąjungie- 
čių choras, vadovaujamas muz. 
M. Cižauskienės, darniai sudai
navo keletą lietuviškų dainelių. 
Po to sekė vaišės ir prakalbos. 
Kleb. kun. Voiciekauskas pa
pasakojo atsiminimų iš Sąjun
gos veiklos. Kuopos sekr. A. 
Pietarienė padarė kuopos veiki
mo apžvalgą, iš kurios matyti, 
kad sąjungietės uoliai remia

Atvelykyje Liudvinaičių bu
te Alto Lindeno skyriaus na
rių iniciatyva buvo suruošta 
ponams Emerson Mulks pa
gerbti vakarienė. Emerson 
Mulks, iš profesijos teisininkas, 
yra nuoširdus lietuvių bičiulis. 
Puikiai susipažinęs su Lietuvos 
istorija, jos praeitim, žymiau
siais Lietuvos žmonėmis, ne
priklausomybės laikų gyveni-' 
mu bei dabartinėms Lietuvos 
žmonių kančioms ir vargu. 
Nors ir ne lietuvių kilmės, ta- 

. čiau visada lietuviams yra nuo- 
širdus, visada maloniai pa
gelbsti, neimdamas už tai jo
kio atlyginimo. Salomėja Mulks . 
yra lietuvaitė, muzikė, plačiai 
įsijungusi į lietuvišką visuome
ninę bei karitatyvinę- veiklą. 
Yra Balfo Centro direktorė. 
Lindeno Balfo skyr. pirm. Be 
to skyr. vicepirm. šeštadieni-

■ nės lietuvių mokyklėlės moky
toja ir bendruomenės narė. 
Suorganizavo ir vadovauja Lin-

• deno moterų ansambliui. Kiek
• tik sąlygos leidžia ponai Mulks 
i visada dalyvauja Lindeno lie- 
: tuvių parengimuose, kaip sve- 
> čiai ar kaip talkininkai.

Ponams Mulks pagerbti va- 
vakarienėje dalyvavo su žmo-

■ P. Stankus tragiškai žuvo 
Australijoje. Jis buvo kilęs iš W 
Palangos, gimnaziją baigė Klai- 
pėdoje, už pogrindžio veiklą | 
vokiečių buvo išsiųstas į darbo 7 
stovyklas. Palaidotas Rdck-

kino kuopą savo ir Brooklyno 
Aps. parapijos kuopos vardu ir 
palinkėjo, kad sąjungietės vi
suomet pasižymėtų vaisingais 
darbais. Aps. pirm. A. Liudvi- 
ti skaičiumi. Muzikas Cižaus-’ 
naitienė palinkėjo kuopai aug- 
kas palinkėjo kuopai sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Programa 
buvo paįvairinta jaunuolės de
klamacija. Buvo 
daugiau jaunų 
Džiugu matyti, 

lietuvių parapiją. N. Y. ir N. J. dukrelės padėjo 
direktorė M, Galdikienė pasvei- šaunų pobūvį.
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KUN. J. KASAKAIČIO SUKAKTIS GUEST HOME REUGIOUS VOC ATIONS
PITTSTON, PA.

Lietuvei Motinai
LIETUVIŠKA DOVANA

RELIGIOUS VOCATIONS
DISPLAY

REAL ESTATE

Dainavos1

Leonardo Andriekaus
eilių rinkinį BROOKLYN, N. Y.340 RIDGEWOOD AVĖ.

ATVIROS
MARIOS

136 puslapini Ka na $2.00

Brooklyn 21. N. V.

susinn-

GI 2*0876
5700 AVALO* BOULEVARD,

Valdyba deda dideles pastan
gas surengti, kaip ir kiekvie
nais “metais, rinkliavą gatvėse 
ir prašo visų Pittsburgho lie
tuvių ateiti talkon šiam svar
biam darbe.

ŠV. JUOZAPO 
SESERYS 
NEVVARKE

NEJUNTI PASAUKIMO BOTI

»»ai įkurta mažįja hem.n'l-iję 
Mnss.

Organ’Mdjcs. norinčios eiti vienetais, 
skambinkit: WAtkins 4*7900

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

ŠV. PRANCIŠKOS CABR1NI 
ŠVENTOVE

ŠV. DONATO BAŽNYČIOJE 
DONATO BAŽNYČIOJE 

65 ir Callcwhiii Sts. <4 blokai nuo 
Market SL), Philadelphia 
AMŽINOJI NOVENA Į 

ŠV. PRANCIŠKĄ CABR1NI 
Ketvirtadieniais 3:30, 7:30 ir 8:15

Mišios aukojamos ketvirtadieniais už 
tuos, kurie dalyvauja novenoje arba 

prisiunčia savo intencijas. 
Aplankykite koplyčią, kurioje 

garbinama iv. Pranciška Cabrini.

Telefonu ir paštu galima užsakyti. 
RELIGINIAI ir BAŽNYTINIAI 

REIKMENYS 
Religiniai atvirukai ir t.t.

PORT VVASHINGTON — kaina nu
mušta ligi $23,500 greitam pardavi
mui. Puikus rezidencinis; dutch ko- 
loninis 100x120, 8 kambariai, 3 vo
nios, erdvūs gyvenamasis ir valgo
masis, saulės kambarys, parketo 
grindys žemail, patogu į kat. mokyk
las ir bažnyčias bei RR stotį. 2 gara
žai, aliejum vandeniu šildymas, sėtai 
ir nuo audru Ungai. Brangūs ir re
ti medžiai. ?O 7-1785.

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI I 
BROLIUS PRANCIŠKONUS

Jauni vyrai, norintieji sekti Dieviš
koji Mokytoją ir turi palinkimą bu.* 
slaugyk; bei dirbti mokyklose ir ber
niuku rehabilitacijos problemom už
siimti, gausite daugiau informacijų 
rašydami: Rev. Brother Provincial. 
Mount Alverno. Cincinnati 88, Ohio.

\VHITE SISTERS.
Ligoninės - Leprozarijai - Mokyklos

Socialinis darbas ir t.t.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai siūlo vos 
bn i arusiems 8 skvrius važiuoti j MTRA- 
MAR.

DEMOKRATŲ IR RESPUBLIKONŲ partijų atstovai karščiuo
jasi dėl prez. D. Eisenhowerio pasiūlymo užsienio paramai duoti 
3 su puse milijono dol. Viršuje: šen. L. Johnson (d.) ir šen C. 
Hayden (d.); apačioje —šen. F. Knowland (r.) ir J. Martin (r.).

ILGESNES REKOLEKCIJOS
PASAULIETĖM MOTERIM

MURPHY’S
KADILAKŲ LIMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu 

Malonėkit paskambint F L 8-5948 
Uniformuoti šoferiai visom progom, 

valandom, diencm. savaitėm ar 
kelionėse

JAMES MURPHY

Įsigykite visų palankiai 
sutiktą

VEDYBINIAI TORTAI 
greit užsakant. Tą pačią dieną 

— tik skambtelk 
WALKENS BAKERY 

29-17 Broadway, Astoria, L. L 
RA 8-6308. Klausk Ann.

VALANDŲ
SKALBIMAS

Skalbirfai paimami ir

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tucs darbus, 

Jūs galėsit laimėti
$500-6300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI.
Detalėm sužinoti pašauk:

TO 8-2635 DABAR

Viešų-Parapinių pradžios 
mokyklų graduanta/?

TAIP, DIEVAS ŠAUKIA IR JU«!
Todėl Dievino žodžio Vienuolijos Misi

St. Joseph’s Guest Home
311 Greene SL, New Haven, Conn. 

TeL UN 5-9951
Prieinama kaina

šv. Dvasios Seserys duoda kamba
rius su maistu dirbančiom moterim, 
studentam ir atostogaujančiom. Vie
ta centre, kasdien Mišios, geras mais 
tas, namų patogumas.

• Informacijų paprašius.
Prašyk knygutės

Rašyk:
Missionary Sisters of Our Lady 

of Africa
THE VVHITE SISTERS 

319 Middlesex Rd. 
Metuchen. N. J. 
Metuchen 6-0964

kaip “Palangos gražuolė", “Gi
rėnų kunigaikštis”, sulietuvi
nęs scenos vaizdelį — operetę 
“Klaipėdos Julė”.

Kun. J. S. Kasakaitis klebo
no pareigose buvo Kingstone, 
Eynon, Wanamie, Freeland. Į 
Pittstoną klebonu atvyko 1912 
m. gegužės 12 d.

Jo sukakties proga kviečia
me visus lietuvius dalyvauti iš
kilmingose pamaldose ir ban
kete ir tuo pagerbti nusipel- 
nusį lietuvį kunigą. A. G.

tūlą, nes

8 dienų: Birželio 17-26 —
Rev. Michael McPhelin, S. J.

Liepos 22-31 —
Rev. Paul Dickinson, S. J.

Rugpjūčio 5-14 —
Rev. Eęfwin C. Haungs, S. J. 

5 dienų: Rugpiūčio 19-24 —
Rev. Gerald Murphy, S. J.

Privatūs kambariai • Sodas
Mary Repą ra t r ix Retreat House 

14 E. 29th St.. New York 16. N.Y.
MUrray H III 3-3272

L. ROCCO
WOODSIDE’S 

GERIAUSI JUVELYRAI
64-04 ROOSEVELT AVĖ.

Woodside, L. i.
Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos

Tel. NE 9-2857

30 Wat 16th Street, N. Y. C. 
Procndja prasideda 7:30 P. M. 
Procesija įvyks nežiūrint oro sąlygų.

Užsisakykite šiuo 
adresu:

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

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

Darbas atliekamas prityrario techniko, pripažfrrto
RCA Instžtatn. New Yorke. I

Darbe kmdtea mm 8 vaL ryta Bd S raL rak. f

STATEN ISLAND — 
WEST BRIGHTON —

prie P. S. 45 ir visų susisiekimų 
priemenių. Vienos šeimos kampinis 
namas, 4 kambariai žemai, 3 ir vo
nia aukštai, aliejum šildomas, gara
žas tuoj galima kraustytis. Geram 
stovy. Arti kat. mokyklos ir bažny
čios. Su nuolaida už $16,500.

HO 6-1683.

Kliauzūrotos kontempliatyvinės 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuolės
eina garbės sargybą švč. D'evo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie švč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamas breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Marija ir į Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioji Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių. .

Pašaukimo brošiūros paprašius
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monastery
802 Court St., Syracuse 8, N. Y.

OMAHA, NEBRASKA 
Vestuvės

Onos Ogilvytės su Valentinu 
Kudirka vestuves įvyko balan
džio 23 šv. Antano bažnyčioje. 
Jungtuvių ceremonijas atliko 
kleb. kun. J. Jucevičius, liudi
ninkais buvo Mikulienė ir Du- 
binskas. Po jungtuvių jaunave
džių namuose buvo puota.

Parapijos parengimas
Parapiečiai, kurių pavardės 

prasideda raide “S”, nutarė su
ruošti parapijos naudai pietus 
su pasilinksminimu gegužės 29. 
Jie patys imasi pareigos išpla
tinti daug bilietų ir pelną skir
ti mokyklos skoloms mokėti. 
Parengimuose daug yra pasi
darbavę g', ir VI. Rackevičiai, 
St. Radžiūnas, AL Rakauskas 
ir Alb. Raškevičius. Skolom 
mokėti po $50 aukojo Rackevi
čiai ir J. Česna.

Nauji namų savininkai
Daugelis mūsiškių jau turi 

įsigiję savus namus, o likusieji 
irgi stengiasi neatsilikti. Ne
seniai namus įsigijo Albinas 
Reškevičius su tėvais, Albertas 
Gartigas net trečius ir Aleksas 
Cviiikas. Visi yra lietuvių ra
jone. Justinas Stundžia irgi jau 
greit kraustysis į savus namus.

Vietinis

360 State S*.., Pert Amboy. N. J. 
(Už kampo nuo švč. Marijos 

bažnvčios I 
Telefonas HIHcrest 2-2677 
GERTRUOE G. GRIMES

ST. JOSEPITS VILLA
Svečių namas, vedamas šv. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas pra
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terims gyventi. Atidaryta visus me
tus. Savaitgaliais rekolekcijos. Pra
šyk paaiškinimų. Peapack. N. J.

Peapack 8-0334.

NUOMOJA 
Paskutinės mados 

CUTAWAYS 
TUXEDOS 

PILNĄ APRANGĄ 
Visom progom 

MICHAELIS 
FORMAI. WEAR 

Mftsų pačių krautuvė

Rungtynės įvyks mūsų aikštė
je, New Farmers Ovai, ^uri 
pasiekiama Myrtle traukiniu 
iki galutinės stoties, arba Me
tropolitan Avė. autobusu. Pri
siminę paskutinį susitikimą su 
Minerva (liesoka mūsiškių 1—0 
pergalę), lauksime vėl įdomios 
ir karštos kovos.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 8 d. 8 vai. vak., šv. Vincen
to parapijos salėj, Esplene, 
šaukiamas LRKF Pittsburgho 
skyriaus susirinkimas. Progra
moje svarbiausiu punktu,nu
matyta pasiruošimas LRKF 
seimeliui, kuris įvyks Pitts- 
burghe gegužės 22 d. Valdyba 
prašo narius kiek galima gau
siau šiame susirinkime daly
vauti K. B.

Lietuvių Atletų Klubas 
antroje vietoje

Keletas mėnesių užsitęsusios 
Brooklyno rytų zonos krepši
nio pirmenybės praėjusį šešta
dienį baigėsi lietuviu—ispanų 
susitikimu. 15eja, paskutinio
sios rungtynės mūsų vyrams 
buvo labai nesėkmingos: prieš 
ispanus, kuriuos mūsiškiai pir
mame ir antrame rate įstengė 
įveikti, baigminiame susitiki
me turėjo neužtarnautai pra
laimėti. Mūsų penketuko žaidi
me jautėsi nuovargis, o tai sa
vaime suprantama,. nes diena 
prieš tai atletų krepšininkai tu
rėjo nelengvas pakartotinas 
rungtynes su Bushwick penke
tuku, kurias mūsiškiai laimėjo 
53—41 Rungtynėse prieš is
panus po ilgesnės pertraukos 
atletų penketuko sudėtyje pasi
rodė Alg. Birutis ir Alg. Bag
donas, tačiau ir jie negalėjo 
temperamentingų ispanų su
tramdyti ir mūsiškiai turėjo 
pasitenkinti antrąja vieta, pra
laimėdami rungtynes 58—50.

Rungtynių pradžioje mūsiš
kiai vesdami šaltą ir apgalvotą 
žaidimą dar įstengė užsikrauti 
net dešimties taškų persvarą, 
tačiau greit įsileido į pietietiš
ką ispanų žaidimą ir tuo pačiu 
pasekmė greit pasikeitė ispanų 
naudai. Dar trečiame ketvir
tyje atletai buvo bepaveją 
priešininką, bet keli netikslūs 
metimai, bereikalingi kamuolio 
atidavimai sužlugdė visas vil-

Isijunk vienudinėn šeimon dar
buotis Kristui mokyklose, ligo
ninėse, prieglaudose, aklųjų in
stitutuose, katechizacijos cent
ruose .mergaičių bendrabučiuose, 
spaudos leidyklose. Jei nori savo 
gyvenimų Jam pašvęsti, rašyk:

MOTHER PROVINCIAL
ST. MICHAEL’S NOV. 

Engleuood, N. J.
ST. MARY’S NOV. 
Bellingham, Wash.

Praėjusiame, gan gausiame 
PLB Pittsburgho skyriaus su
sirinkime išrinkta nauja sky
riaus valdyba: pirm. J. Taoras, 
vicepirm. J. Grėbliūnas, sekret. 
A. Zaliaduonis, ižd. V. Mažeika, 
rev. komisijoje A. KrapaviČius 
ir v. Bosas.

grąžinami 
Į NAMUS 

Skalbiami, dciovinrm'i ir 
sulonkstomi 18 sv. $1.70

Specialus pat:esalas 4x6 $1.00 
sulankstomi 18 sv. $1.70 

su skalbimo jrišahi. 
W0NDER. WASH 
LAUNDRAMAT ;

AGENTAI
Lempe!4«". 

dailios tvlečl«nčio« »t»- 
tultlts. geltai* puoimr- 
nimi*. medžio papčd*. 6 
pėdu virvele ir kably*. 
10 r0*li|.
Ar-'^ymai paprailu*.
CAPITAL SALCS. 

•038a Ol«*»wodd R«-, 
•roeklyn ŠL N. Y.

Su degančiom žvakėm procesija

Prisijunk prie Fatimos troškimų 
už taiką

Kalbėk Rožančių viešai
Penktadienio vakare,

* GEGUZfiS 13 D.

Turime 
Didžiausią 

pasirinkimą

berniukams ir 
mergaitėms dovanų

PIRMAI 
KOMUNIJAI

Lietuvių Atletų klubą atsto
vavo ir taškus pelnė: Birutis 
Alg. 10, Daukšh 10, Mikulskis 
8, Keskonis 7. Bagdonas 6. 
Kazlauskas 5, Remėza ir Nar
butas po 2 ir J. Birutis. Rung
tynėms pasibaigus, antros vie
tos laimėtojai L. A. K. žaidi- 
kai gavo asmenines dovanas.

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

AR
MISIONIERE AFRIKOJ?

Mūsų Palaimintoji Motina kviečia Jus 
prisidėti prie Afrikos Misionierių bal
tosios armijos — The

Lietuvių S. K. pakeliui į New 
Yorko valstybės meisterius 
šį sekmadienį 4 vai. Lietu

vių sporto klubo futbolo vie
nuolikė stengsis tinkamai re
prezentuoti pereitų metų New 
Yorko valstybės meisterio ti- 

pusiaubaigminėse 
rungtynėse susitinka su tradi
ciniu priešininku Minerva.

• Amerikos mokslinė eks
pedicija balandžio 29 lėktuvu 
išvyko | ašigali. Joje dalyvau
ja 11 vyrų ir viena moteris, 
ekspedicijos vado pik. Stan- 
weil-Fletcher žmona.

Balandžio 23 šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo sutuokti Vy
tas Jucevičius su Lorraine Pu- 
žaite.

Pittsburghiečiams šių dviejų 
lietuvių h* lietuviškam veiki
mui atsidavusių jaunųjų ves
tuvės buvo ‘retas ir džiugus į- 
vykis.

Vytautas, Amerikon atva
žiavęs 1946 m. Pittsburgho lie
tuviams yra jau žinomas, kaip 
vienas iš pirmųjų lietuvių vei
kėjų.

Per trumpą laiką susitvar
kęs puikiai ekonomiškai, įsigy
damas maisto produktų krau
tuvę, jis nepaliko nuošalus lie
tuviškiems reikalams. Jo var
dą pittsburghiečiai visuomet 
rasdavo pirmose veikėjų eilė
se, ar tai būdavo parapijos pa
rengimai, bankietai, aukų va
jai ar lietuviškos radijo valan
dėlės.

Lorraine, baigusi šv. Kazi
miero gimnaziją, taip pat įsi
jungė į lietuvišką, katalikišką 
veikimą per lietuvos vyčių or
ganizaciją, kur ji reiškėsi, kaip 
viena iš nuoširdžiausių veikėjų.

Vestuvės bažnyčioje ir vai
šių puota tai£ pat pittsburghie
čiams buvo retos dalyvių skai
čiumi ir pakilia lietuviška nuo
taika. Vaišėse (lietuvių pilie
čių svetainėje) spėjama buvę, 
apie 400 žmonių. Be vietinių 
lietuvių buvo taip pat svečių iš 
Philądelphijos, Nev Yorko ir 
Clevelando.

DRAFTSMEN
DETAILERS STOCK BILLERS WITH 

STORE F1XTURE EXPER1ENCE

3. Jūs maloniai laukiami pamatyti 
vminarij.-»s su jos srrožiu ir srrota.

Aplikacijom ar informacijom kreipkis: 
REV. JOSEPH GUNNING, S. V. D., 
184 Beacon St..

Dar Hanau, Vokietijoje, pra
dėjęs 1945 m. veikti Dainavos 
ansamblis, ruošia didelį sukak
tuvinį koncertą reprezentaci
nėje Orchestra Hali salėje, 
Chicagoje, gegužės 8 d. 3:30 
v. p. p. Bus išpildyta turininga 
programa, kurioje didelę dalį 
užims J. Žilevičiaus 1930 m. 
sukurtoji Vytauto Didžiojo 
garbei kantata. Atskiras par
tijas atliks Algirdas Brazis, 
Jonas Vaznelis ir kit; akom- 
ponuos Al. Račiūnas.

Be “Dainavos” ansamblio 
dalyvauja ir “Čiurlionio” an
samblis, kuris giedos per pa
maldas šv. Kryžiaus bažnyčio
je 10 vai., taip pat dalyvaus ir 
koncerte. Abu žymieji ansamb
liai (kartu per 170 asmenų) 
išpildys dali p r.grn.n os. Kon
certe taiįy j t t u? pagerbta ir 
lietuvė r oC ja. ,

Vakare 6:30 šv. Kryžiaus 
par. salėje įvyksta ansamblių 
pagerbimo vakarienė. Iš jos 

BALFo skyrius sekantiems n<>riT“ aUdar:,;; P“ 
metams perrinko seną j* valdy- CT Dan-avos plokštelėm .4- 
bą: pirm. J. Žilinskas, vicepirm. . . . , r
V. Končienė, seknt A. Krape- k Sukaktuv,n.am koncertu, u 
viėiu.. ižd. A. Paleckis, nariai Ben-
- J. Grėbliūnas ir A. Gutaus- d™OI"e"« i?u,?TO 
kag iniciatyva sudarytas vykdoma

sis komitetas, į kurį įeina: Don 
Kuraitis, John Pakel, M. Zizas, 
kun, Domeika, Ant Gintneris. 
kun. A. Stašys, Alg. Gustaitis, 
F. Manekenė, Alb. Dzirvonas 
ir inž. J. Stankus

5415 5th Avp. 
GE 9-4861

PORT JERV1S APYLINKĖJ— 
visiems metams namas su bal
dais, modernus, garažas, pri
vatus paplūdimys. Arti katal. 
bažnyčia. Su nuostoliais už 
$5500. F> 3-5732.

ExcclJcnt opportunity with the okleat and largeat store fixture 
manufacturing: company on thc west coast. Year round einptoyment 
fo»- thosc who can qualif.v.

Rate op tr> $2.50 per heur. Pald Holldnys. PaM Siek Leave 
after One Year. Vacatton after one year. Tranaportatlon arti! be 
ronsidered. Replies held confidcntial.

Wrife VZeber today stattng gualiflcationa. condltions of health, 
rxpei:rnr«« and vže v.ih senti ynu detalia.

WEBER SHOWCANE A FOCTURE CO^ INC.
LOS ANGCLES U, CALIF.

()kūrėja, šv. Marija Juozapa RoseHo. 
kanonizuota 1949) • *

MERGAITES! PADEKIT JfiZUI 
skleisti Jo karalystę iemęje. mokydamos. 
slaugydamos. dirbdamos misijų arba so
cialini darba- 
Rašykite: Rev. Mother Provincial. Vilią 
Rossello. Newfield. N. j.

Mūsų parapijoje birželio 19 
rengiamasi paminėti 
klebono kun. J. S. Kasakaičio 
50 metų kunigystės sukakti. 
Kun J. S. Kasakaitis buvo į- 
šventintas kunigu 1905 m. bir
želio 17 d. Scrantono diocezijos 
vysk. M. J. Hoban; pirmąsias 
mišias atlaikė šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Plymouth, Pa. 1905 
m. birželio 23 d.

Minėjimo dienoje iš ryto šv. 
Kazimiero bažnyčioje jubiliatas 
atlaikys iškilmingas mišias, 
kuriose dalyvaus ir Scrantono 
vysk. Jerome Hannon. Vakare 
salėje bus vaišės su įspūdinga 
programą. Kartu bus paminė
ta ir Pittstono šv. Kazimiero 
parapijos įkūrimo 70 metų su
kaktis.

Kun. J. S. Kasakaitis buvo 
vienas iš “Draugo” laikraščio 
steigėjų. Jo iniciatyva 1916 m. 
gautas JAV valdžios leidimas 
rinkti aukas nuo karo nuken- 
tėjusiems Lietuvos gyvento
jams. Būdamas Lietuvių Tau
tos Tarybos nariu, jisai 1917 
m., savo lėšomis pasiuntė į Wa- 
shingtoną savo parapijos cho
rą atstovauti Amerikos lietu
vius tautų dienoje liepos 4 d. 
Jo pastangomis 1934 m. suor
ganizuotas Pittstono Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius, iš 

Gražios Uetoišta vestuvės Pittsburghe E g“,. STAi 
veikia. Kiekvienais metais jie 
surengia Vasario 16 minėjimą.

Kun. J. S. Kasakaitis buvo 
taip pat Kunigų Vienybės pir
mininku ir LRKSA dvasios va
du, rašinėjo daug į laikraščius, 
yra sukūręs daug , dainelių,



CAMPS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

CANCEL OR CHANGE
YOUR AD

PIJUS XI STOVYKLA

ir J. Sherwin.

VACATIONS

564 EAST BROADWAY ■

CINCTLOS, 4 .POROS (lizdai ir

Birželio tragiškųjų dienų minėjimo rengėjai ir visi lietuviai Tonikas viduriamtremtiniai!

HOLUS

VM1NIMU*
MOTINOS DIENAI DOVANA

Alexander$14.00

CAMPJOHN 
BERNIUKAMS

CAMPWINNECOWETT įsteigta 
1930 m. Crescent Lake, Alton. New 
Hampshire. Mergaitėm nuo 6-16. Jo
dinėjimas, plaukymas, tenisas, iškilos. 
Kabinos su sėtais. Slaugė. CIT. prož. 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Winnepesaukee. Cathe- 
rine T. Dennehy, 106 Algonquin Rd., 
Chesnut Hill 67, Mass.

CALL LO 8-7291

AUGUST P. GUSTAS, INC.

narveliai), prašo $1,500. Ati-

Buenos Aires jub. turnyre 
pirmauja Ivkov, Gligoric, Pil- 
nik, Pachman. JAV meisteris 
Bisguier po 9 ratų teturi 3 taš
kus.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

mergaitėms 
prižiūrint '

MT. ST. JOHN MOKYKLAI
GLADSTONE. N. J.

CATHEDRAL CAMP 
BERNIUKAMS 

Lake Apponifluet. 
East Freetown. Mass. 

Amžins 8-16 metu 
Atidaroma liepos 2. uždaroma rugp. 

Už dvi savaites $60. 
Visokios pramogos 

Rašyk ar skambink: 
REV. WM. J. McMAHON, 

Rockvvell 3-8874

GREENWJCH VILLAGE- —
Naudoti baldai. — Brič-A-Brac — 

senienos — JbL prieš 15 metų. — La
bai tena nuoma. Gera sutartis, žavi 
aplinka — Veikia 5% dienas nuo 11 
A M. iki 6 P. M. — Parduodama su

GARDEN CITY — 3 blokai ligi kat. 
bažnyčios, pusantro ligi Steuart Ma- 
nor RR stoties. Baltų plytų ir shingle 
Cape Cod. 6 kamb.. 1% vonios, su
jungtas garažas, aptvertas patio, 25 
pėdų gyvenamasis su malkom kūre
namu židiniu. Kilimai, komišai, daug 
kitų priedų. $21,900.

Paramas, N.'J. 
arte Room 839, 11 W. 42 SL, NIC.

ROCKVILLE CENTRE — šv. Agnietės 
par.. 5 metų senumo randi tipo namas. 
55 x 100 dydis. 3 miegamieji, spinduliuo
janti aliejum Šiluma, langų ir durų kom
binacija. naujas 16 X 20 pėdų garažas. 8 
dideli medžiai, uždara gatvė, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Betarpiai. $13.990. 
Pirmad.- penktad. 7-10 p; m., visa diena 
savaitgaliais: RO 4-0832.

Berniukams. La Salette seminarijos 
priežiūroje. Amžius nuo 6-14 metų. 
Stovykla atidaroma liepos 30 ir už
daroma rugpiūčio 24. Sezono mokes
tis $400. Įvairiausios pramogos. Ra
šyk arba telefonu teiraukis informa

cijų: REV. PH. LAMA Y. M. S.

BALDWIN NORTH
GI pardavimas, specialus plytinis 
Cape Cod. 4 miegamieji, 2 vonios, 
erdvus gyvenamasis kambarys, židi
ny*, patio, garažas, labai didelis su
tvarkytas kiemas, priedai. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. $23,000. Tik 
betarpiai. IV 9-0423.

August P. Gustas. Prezidentas
354 Marcy Avė., Brooklyn, N. Y.

Taipgi: 279 Marcy Avė.
(Koplyčios suteikiamos ir kitur)

GARDEN City Cape Cod, 1}£ years 
old, immediate cccupancy, 4% GI 
mortgage available, 4 bedrooms, 2 
baths, large screened porch, full base- 
ment, w/w carpeting; near Catholic 
schools and churches; asking $19,950. 
Owner. PI 1-1499.

MANHASSET (artumoje) (North Shore 
Hills) — žavus Cape Cod. 4 miegam., 
gyv. kamb.. židinys, valgomasis, moder
ni virtuvė. I1.- plytelėm klotos vonios, 
patio. prijungtas garažas, aliejaus šildy
mas. įrengtas rūsys, sieteliai. 1/5 akro 
puikios žemės, arti kat. mokyklos ir baž
nyčios. puiki aplinka, tuojau galimą^už
imti. $21.500. Savininkas — PI 2-7578

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

CINCILOS. Gerinusios rūšies — $368 
pora ir" daugiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.C.B.A. narys. Nemoka
mai pristatėm oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS

Kūdikėlio Jėzaus Sv. Teresės Bažnyčioj 
Black Horse Pike ir Eversham Road

LONG ISLANDO VIETOVĖSE 
20 MYLIŲ NUO NEW YORKO 

Berniukai tiesiogiai prižiūrimi 
T6vų ir Brolių Satezieičų 

BERNIUKAI NUO 8 LIGI 13 
,Graži vieta — įvairios pramogos — 
Beisbolas — Sviedinys — Krepšinis 
Plaukiojimas — žuvavimas — Joji
mas arkliukais — Iškilos — Laužai 

Vaidyba — Kinai ir Rankdarbiai.

ROCKVILLE CENTER — 6 kamba
riai, vonia, denis, moderni virtuvė, 
BencHx, baigtas rūsy kambarys, užuo
laidos, sėtai ir nuo audrų langai, ga
mtas ir su langais porėtus. PėkŠčiom 
ligi kat šv. Agnėtės bažnyčios ir 
mokyklos. Taip pat ir ligi aukštes
niosios. $14,500 RO 6-3428

Mes esam įpareigoti paskelbti apie Lietuvos kančias ir kan- 
kinius visiems, kurie tik mus sutinka. Nepagailėk kelių centų* 
ir padovanok jiems anglišką knygelę;
T. Narbuto 4 MARTYRED BISHOPS.................................... 10c.

EVA'S OKIS
130 myl. lig Purling (Cairo). N. T. Rip 
Va.n Wink)e žemė. Arti katalikų bažnyčia. 
Išlaikymas, ptng pongas, rateliais čiuo
žykla. pasivažinėjimas. Jan dabar atida
ryta! Eva* s povedybinis katedžius.

JAUNAJAI DOVANOS NEMOKAMAI!
Dienai $7, savaitei $36-40. iškaitant šilu
ma ir šilta vandeni. Long Island telefo
nas: AXtel 7-0265.

Kreiptis: B rot be r Director, 801 President SL, Brooklyn 15, N. Y.
Skambinti: ULster 7-0406. Paparašius prisiunčiami katalogai.

p-ggj-. jįhfAnMa Stovykla 41 mylių nuo New Yorko šiaurės 
v«l!tp Al v“l llM pusėn. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai.

Centerport, L. I. puikus maistas, moderniškos kabinas, pro- 
Berniukam 8-15 m. grama .vadovaujama 30 brolių ir patarėjų. 
Liepos 2-rugp. 27 mokestis $150 mėnesiui arba $300 visam 

z sezonui.

CRANFORD, N. J. centrinės halės namas 
8 kambariai, tiled vonia ir prausykla, erd
vus gyv. kambarys su židiniu, kieto me
džio grindys ir sienos, pilnas rūsys ir žai
dimų kambarys, aliejaus šiluma. GE a ie 
jinis pečius. 2 auto garažas, plotis apū 
150 x 150. gera vieta, arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios ir RR stotis. Savi: inkų 
skambink susitarti CRanford 6-5478 ai 
WHitehall 4-2462.

MOTHER MAŽZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 m et;. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi Įrengimai. Savaitei 20 dol.

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledon, 
N. J. HAwthorne 7-0452.

CAMP STARRUCCA
Mergaitėm ir bėra. 5 -15, prie Pro- 
cons. Plaukymas, pramogos lauke, 
televizija, menas, amatai, rūpestinga 
priežiūra, labai geras maistas, priei
namos kainos. Knygelės informaci
jai. Mrs. B. Morath, 1250 White 
Plains Rd. TA 85530.

COLLEGE POINT — 2 ŠEIMOM 
namas 5 ir 6 kamb.ariai. abu butai lais
vi. naujas aliejaus įrengimas šildymui, 
variniai vamzdžiai, arti mokyklos, krau
tuvės. susisiekimas. Naujai remontuota, 
langam sieteliai ir veneciškos užuolaidos. 
Gero stovio, katalikiškoje bendruomenėje.

IN 3-5437

p-bėse 
pirmauja Vyt. Patašius ir Juo
zas Maščinskas.

MANHASSET MUNSY PARK
Atskira sodyba. 4 miegam.. 2’4 plytelėm 
grįstos vonios. 2 mašinom garažas. Muš
ta akmeniu ir lentelėm, sklypas 90x100, 
geras gamtovaizdis. Principais only. 
$35.000. Clarance E. Johnson, advokatas. 
26 Court SL. šv. Marijos parapijoje. 
Brooklyn 1, N. Y. TR 5-5563 darbo vai.

PRAŠO $22,750 
NAMAI

Gerai pastatyti, viduryje Balionas, 3 
miegamieji,. 2 vonios, vienas ypač di
delis "kamb., labai patogi aplinka. 
Galima pažiūrėti modelio, 53 Oakland 
Avė. BUILDER. YOnkers 3-6726

GREAT NECK $23,500
Numušta kaina norint greit parduot!

Gyvenamam miestely priverstas parduo
ti madinga kolonialinį 2 aukštų mūrini- 
akmenfnį narna- 3 miegam, vid. salė, bal
konas. užbaigtas rūsys. 2 mašinom gara
žas. Puiki aplinka, arti kat mokyklos ir 
batn , krautuvės, susisiekimas.

PL 8-0232. GR 2-6821

CRESTWOOD — 6 yrs. — Near 
Annisciata Schoof — Custom Brick 
— Corner plot — Center Hali—Large 
Living Rocm with Fire place — Din- 
ing Room — oversized kitehen —3% 
Bed Rooms — 1% bath — Low texas 
extras — Near Catholic Schools and 
Churches — Asking $29,900 būt will 
consider serious offer. Spencer 9-3819

Čia yra namine 
gyduolė: mištoys 
šaknų, žolių ir aėk* 
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma n^tpiūčio 
25. Už 2 savaičių periodą $40. už visa 
sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusiu vadų 

z Informacijom rašyk:
REV. PETER L. FLANNAGAN,

CAMP GREGORY ’
Gray. Maine 

Td. Portland 2-3384

Tikras' 
Importuotas 
Rankom drožtas

CAMP ALVBNA MERGAITĖMS Ringwood, N. J.
Stovykla 130 akrų miškingoje vietoje, Kampo kalvose; gražioje 
gamtoje, idealioje vietoje. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, muzi
ka. vaidyba, menas. Sezonas nuo liepos 2 iki rugp. 13, $35 savaitėje, 
$210 visam sezonui, mergaitėm 5-12 m., registracijos mokestis $5. 
Veda seserys kapucinės. Adresas: Rev. Sister Directress. Skambin
ti: ERškine Lakęs 420. Autu 45 min. kelio nuo Washington tilto.

Catskill—Moderniai užlaikoma*' bun- 
galovas, netoli Leeds, N. Y. Arti kat. 
bažnyčia, plaukiojimas, pramogos, 4 
kambariai, vonia, visi patogumai, tin
ka Talkams. Birttriis-rugrtM priei
nama kaina. SpectaMoe kainos liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais.

FO 4-6368.

Berniukai nuo 6-10. mergaitės nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4, uždaroma 
rugpiūčio 13. Savaitei $25. Visas s|pvyk- 
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų.

Ra&vlc ar skambink:
Mother Vitalano, ■ Camp SL John.

Peapaek. N. J. Tel. Peapack 8 0640

Nuo liepos 6 ligi rugp. 14. $25 savaitei — dieniniai stovyklautojai — $15. 
Stovyklon ir atgal nuvežimas nuo pirmad. ligi penktadienio $2.50 

Rašyk: REV. FATHER DlRECTOR
148 Main Street. New Rochelle, N. Y. Tel. NEw Bnchelle 2-0248

WHITE PLAINS, Haviland Manor, 
Cape Cod. naujai dekoruota. 5 kamb.. 
vonia apmušalai, aliuminijaus 
langinės, sieteliai, veneciškos užuo
laidos. žaidimo kambarys rūsyje, 
įrengta pastogė, kataL bendruome
nėje. Prašo $22,000. WH 6-2847

Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815 

South Boston 8-2688

kambarių, saulėtas porėtas, l!-ž 
vonios, kamptaė virta. Labai 
patogi roridencinė gatvė, prie 
kat božnyčios ir vteiu arti prie 
naujos kat aukštesniosios mo
kyklos. $1^500. Sprucr 6-6160

sas: 680 Bushwick 
Brooklyn 21, N. Y.

MANHASSET
TOP FL1GHT EXECUTIVES

Išimtinai Strathmore-Vanderbift klubą.- 
anksčiau buvusiam Vanderbitt name. Plau
kimas su instruktoriais, tenisas, vaikų 
žaidimo aikštė, žavus English tikro au
tentiško plano. 8 kamb. — 4 master dy
džio miegamieji. 3 vonios. Kampinė vieta 
su langais į didelio sodo pusę, užtikri
nanti nuotaikingai puikų regini bet tei
kianti tikra privatume ir ramnm*. Kata
likų rajone. $45.000. Paskola galima 
$35.000. MA 7-0963.

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6-16

Center Harbdr, New Han^shire. 
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
piūčio 24.

- Už SEZONĄ $400..
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BROWNE, Camp Newman, 
Center Harbor, N, H.

Copley 7-4530

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS) " 

CMtorius-BalsamuotojMi 
M(H>ERNIgKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Broddyn, N. Y.

NEW HYDE PARK
Koloninis užsakant akmenų ir shingle 
prieš 5 m. statytas, 6 dideli kamb.. 
1% vonios, kampinis 80x100, netoli 
eiti ligi stoties, krautuvių, kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Daug priedų. 
$24,500. FL 4-2852.--------

ŠV. ANDRIEJAUS STOVYKLA, Tunkhannock, Pa. 
SCRANTONO VYSKUPIJOS BERNIUKU' STOVYKLA

Rašyk DARBININKO Administracijai.
Jei esi neturtingas ir nori tų knygelių gauti veltui — rašyk 

T. Narbutui DARBININKO administracijos adresu.

MOMOWETA, Mattituck, L. I.
BERNIUKAMS 5 - 16 

Žuvavinms. jūrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbole imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimą, su tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, suaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: Jame* Mulvihill, 43 
Seley Drive. Babylon. N. Y.

Deer Park 2-5673

OucugGs miesto p-bėse pir
muoju eina Alb. Sandrin su 
6^ (iš 7), Povilas Tautvaiša 
turi 5&, Buerger 4^, Benin ir 
Fiahheimer po 4, Cohen 3%, 
Turjansky 3 ir kt mažiau. Sep
tintam rate Tautvaiša. nustojo 
pustaškio, sužaidęs lygiomis su 
Czerneckiu; o Alb. Sandrin į- 
Veikė Golecą. Tautvaišai beliko 
lošti su Buerger ir Fishheime- 
riu, o Alb. Sandrinui su Beninu 
ir broliu Angelo Sandrin.

Kazys Merkis laimėjo Bosto
no žaibo turnyrą, įvykusį ba
landžio 30, Boyteton Chess 
Ctub’e, surinkęs 9:1 taškų, 2v. 
Richard Tirrell su 8^. Visi tu
rėjo lošti nepriimto Valdovės 
gaminto partiją; ėjimas kas 10

J. B. SHALINS - :
ŠALINSKAS į

Laidotuvių Direktorius Į 
84-02 JAMAICA AVĖ. j 

(prie Forest Parkway Station) ’

Woodhaven, N. Y. j 
Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose- 
miesto dalyse; veikia ventiliacija."

TeL VIrgmia 7-4499 ]

Soviete KILL GOD IN UTHUANIA ... ... ...
T. Angelaičio WHO IS WORSE. STALIN OR HlTLER .... 

' Užsisakant 10 egz. ir daugiau duodama 25% nuolaida.

šachmatai lietuvių sporto 
žaidynėse tais gegužės 28—30, 
New Yorke. Įvykdytos bus, 
greičiausia, individualinės p- 
bės, 5—6 ratų, šveicarų siste
ma. Bet tuo pat laiku (geg. 
28—30 > įvyksta:

Trans-Mississippi p-bės, Da- 
venport, Iowa (1953 tas p-bes 
laimėjo Povilas Tautvaiša).

Great Lakęs p-bės, Chicago- 
je (1954 m. jose puikiai pasiro
dė Tautvaiša, Zujus ir 
tas).'

Massachusetts Open 
Westfield, Mass. (1953 
Merkis dalinosi 4).

ITHACA . ELMIRA AREA ‘
4 Bedroom Village Home % aere 

walking distance to schools, shop- 
ping, churches, buses to Elmira- 
Ithaca. Steam oil.heat Large garage, 
work shop and recreation area en- 
closed in bara. Ali buildings in tip 
top condition. Sacrifice for $17,500 
which is l/3rd of replacement value. 
Write: Box M 1, Room 830, 11 West 
42nd Street, New Yprk dity, N. Y.

(kidneys), odos iš
bėrimo, gerklės užkimimo^ 
plaudų uždegimo, vidurių 
liuoeavimo, pūslės ligų, širdies 
supykinto, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo* 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Are there the ktel ųtpeople you 
to meet . . . innhe kind of s-r: 
ings YOU wijl 
dse on Fire It.—. — ------- — -----
LIONEL. can you get 1 room hou*e- 
keeping apartment for as little as $250 
per couple for the season . with 
everything you want for your vacation 
— .oriniming. fishinK. surf. fun and aun. 
For further Information and our un- 
beiievebly low vrcekly. montbly rate. 
Catholic Church near by. Call Day — 
UL 5-8705. Nite — HA 4-9473.
THE LIONEL. Kiamet Beach, Fire Island

' CAMP HOLY CRO&S
Prie Cliamplain ež-m Vermont valstybėj. 

BERNIUKAMS
NUO 6-16 METU.

Atidaroma birželio 26 ligi rugpiūčio 21 . 
Savaitinis mokestis $25. visos pramogas 

gerai prižiūrint Rašyk ar skambink:
REV. EOWARD J. FITZS1MONS 

CAMP HOLY CROSS 
Burlington. Vermont. 

Tel. Burlington 4-5419

AR JAU PASIRENGĘS ILSĖTIS? 
Nori pajusti to nuoširdaus "sveikas 
atvykęs” prasmę ir užsimiršti savo 
rūpesčius tikrame kaimo gyvenime 
DABAR?

Mes Jūsų laukiame!
EOGEWATER FARM

L. C. Hunt Kingston 3, N. Y.
THE -DUCHESS’ IR JOE LEWIS 

siūlo Jūsų malonumui TIK NEW YORKE 
GYVA PASAKA — ZOO KNYGA 

WONOERLAND FARM ZOO 
Kaip gerai prižiūrėti ir maitinti naminius 
gyvulius. Atidaryta kasdien nuo 10 AM. 
ligi pat sutemų. Jžanga 30c. su taksom. 
Valkai ligi 2 metų nemokamai. 

Specialiai balandžio mėn.
'Nemokamai važinėtis su .roto ar lekiant 
Gulbė-ballonas kiekvienam vaikui. Pirmad. 
Ilgi šeštad.. sekmad. Ilgi' 1 P.M. ’į kai-, 
nos mokykloms Ir religinėm įstaigom. 
Grupės (darbo dienoms) tik susitarus. Du 
Dixtes nemokamai su šia atkarpa.

Skambink OLympla 9-9022
Kelrodis: Tarp Exit 16 Ir 17 Iš Beit Park- 
way. 2 Mokai nw> Brooklyno pusės Iš Van 
Wyck Exprejųnray.

Visokį laukų Ir vandens sportai. Praturtinant dar 1955 m. naujais 
Motoriniai laive liai, plaukiosimas ir buriavimas, šaudymas šautuvais

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNBBAL HOME
M. P. R AT .T.ASt—Direktorius 

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street
Brookiyii, N. Y.

NOTARY PUBLIC

La Sallette Seminary. Enfield. New 
Hampshire. Tel. Mercury 2424.

Rašyk: REV. THOMA8 J. CARLIN,
304 Wyoming Ave.r Scranton 3, Pa. Diamond 4-3141

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOoth Boston 3-2590

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:

MONTAOUE, N. J. — 4 kamb. katedžios 
katalikiškam rajone. Parduodami arte 
nuomojanti 3 miegamieji, virtuvė, gyve
namasis. porčius su sėtais, maudytis Ir 
žuvauti vieta, vaikų rojų*, garinis šaldy
tuvas — $43 savaitei. Kiekvlcnee kate- 
dtlus parduodamas su žeme (45'x 300). 
Dėl ligos parduoda ra nuostoliais už 
3ZM0. SteHa Di Paima. R. D. 1, Port 
Jcrvls. N. T. Tel. Kast Mllford g»44.

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok kitam jį įsiskaityti, kad 

. užsiprenumeruotų.
Kaina metams $6.00. Adre-

Ave.

Maskvoje, birželio 29 d. pra
sideda 4 ratų rungtynės tarp 
Sovietų S-goe ir JAV komandų. 
Į t;AV rinktinę įeina:

Reshevsky, Bisguier, Evans, 
Donald ir Robert Byrne, Horo- 
witz, Max Pavey, Alex. Kevitz

197 Webster Avenue 
Cambridge, XI?-ss.

PRANAS VVATIKUS ; 
Laidotuvių Direktorius ;

ir Balsamuotojas ;
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktj < 
Nauja moderniška koplyčia šer- ■ 
meninis dykai. Aptarnauja Cam < 
bridge ir Bostono kolonijas že-1 
miausiomis kainomis. Kainos tos' 
pačios ir i kitus miestus. J 

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434 '

HOTEL SANFORD
‘Vedybinės puotos vėsinamo oro 

BANKETŲ KAMBARY 
prieinamiausią kaina 

(ligi 150)
Cozy visiems privatūs kambariai.

Kreipkis į MR. VINCENT, 
banketų tvarkytoją. Flushing 3-1400 
140-40 Sanford Avė., Flushing, L. I.

want 
___  .. surround- 
r? And nowhere 
būt here at The

N. Y. C. WA 9-4784.

DELIKATESŲ KRAUTUVE 
, SU NUOSAVYBE * 
Įsteigta prieš 25 m., 2 šei

mų namas, 3 auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga.

PR 4-3508

BARAS IR GRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y; Įsteigta prieš 
10 m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabntos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

DAIGYNAS IR PAKELES pardavi
mo palapinė East Tremont Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos, 3 metam' 
išnuomota, labai pigi nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimą.

Skambink MO 4-4704, po 7 p. m.

IŠNUOMOJA arba parduoda 
vienos šeimos namą White 
Plains, N. Y., 4 miegam., arti 
kat. mokyklos ir bažn., puiki 
aplinka, tinka nedideliam biz
niui.

TA 40644 J

Brooklyn. N. Y. Restoranas ir maisto 
reikmenų krautuvė.

Gerai aprūpinta, puikiai įrengta, geroj 
vietoj. įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma. 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta. metinių, pajamų tarp $18-20,000.

Su nuostoliais atiduoda už $5000.
GL 3-8686

FISHING STATION with Bar and 
Grill; waterfront property, 380x370— 
fully bulkheaded — Price $42,000, 
good tenns, by appointment only, 
Call JOHN GROSSMAN, 133 East 
Main Street, Babylon.
Tel Mohawk 9-6257;

evenings Juniper 1-1604.

GROŽIO SALIONAS — Parkchester.
Aukšto lygio klientūra. Įsteigta 

prieš 10 m. Sutartis 5 metams su 
teise prailginti. Labai žema nuoma 
Geros pajamos. Veikia 5 dienas. 
Ideali 2 asmenim. Parduodama su 
didelėm nuolaidoj

TA 3-5764

MEDŽIO APDIRBIMO DIRBTUVE 
— 6500 kv. pėdų. įsteigta prieš 8 m. 
žema kaina Gera nuomos sutartis. 
Nepaprasta proga.

Parduodama už $7000 
arba išnuomojama.

U L 7-2660

BUSS. SERVICES

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiūrėjimas ir patarimai

Ypatingas dėmesys jūsų dekoravimo rei
kalų spalvotom schemom, susitarimas, 
baldai ir t.t. Jei planuojate dekoruoti ar 
perdekoruoti. prityrusių bus jum patarta. 
Ypatingai atsižvelgiama į vienuolynus ir 
klebonijas.

WILLIAM PREVIDI
EL 5-7891. Anksti ar vėlai vakarais.

REAL ESTATE

PELHAM MANOR — katalikų rajo
ne, privatus būras ties durims paima 
į parapinę mokyklą. Koloninis. 7 
kamb., 2% vonios, moderni virtuvė, 
žaidimų kambarys, sujungtas gara
žas, aliejum šildymas, akmenim grįs
tas priešnamis, švarus, geram stovy, 
75x135, taksos $478, prašo $27,500. 
Savininkas. PE 8-0651.

HICKSVILLE RANCH $13.750
1(4 metų senumo. 6 kamb. plytų ir ak
menų priekio, aliejum vandenio šiluma. 
General Bronze vėtrų ir sėtai, veneciškos. 
8.S šaldytuvas. w.w. vilnų kilimai. 2 Mo
kai ligi šv. šeimos bažnyčios Ir busų- 
arti R.R. stotis Ir krautuvės. Pėkščiom 
pasiekiamos pradinė ir aukšt. mokyklos. 
Hlcksville 3-0021.



AIDŲ PREMIJA IR KONCERTAS

A. Džiugėnas

VYT. MAŽELIS

vežtas į ligoninę greitai mirė. 
Pereitą savaitę įvykusiame- 
teisme St. Minkus rastas ne
kaltu ir teismo išteisintas.

Mass., su Morta Morkeliony- 
te, gyvenusia 321 West 4th 
So. Boston, Mass.

gyv. 422 Meaabaa Strn Bidgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel HYacint 7-4677

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KIrkland 7-8533.

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai a&neniškai įduokite ar siųskite

IUMM

Rapolą Krachą
Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION W0RKS

MmSSK90000C»0CKKKKXraaaC90a0CSC900S0^^

PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,

Telefonas: EVergreen 4-9293
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami viri coBHon, dažymo ir' mech. taisymo dariau.

SUVAŽIUOJA LIET. SPORTININKAI
Dauguma lietuvių Žano, kad dienomis tarp 5:30—6:30 vaL 

egužęs mėn. 28—29 dd. New vakaro, nevėliau gegužės 20 d. 
orke įvyksta V-tosios Šiaurės Be to, Organizacinis Komitef

Vaikai turėjo dar įvairių 
pramogų, buvo pavaišinti ir 
palinksminti. Jie jautėsi tary
tum "Mažajame piknike". 
Nuostabiai graži diena suteikė 
jiems didelio pasitenkinimo.

Mk.

LABAI RETA IR GERA PROGA APROPINTI SAVO 
GYVENIMĄ VISAM AMŽIUI

Laikas: nuo liepos 2 ligi rugpHičio 26
PRASYK KATALOGO

Joralemon Street Brooklyn 2, N. Y.

Pnrduodr.mas arba išnuomojamas gerai įrengtas modemiškas res
toranas. didelis baras ir -saK.

Salė yra greta restorano, sienos dekoruotos lietuviškais pa
veikslais ir talpinanti ne mažiau 350 asmenų. Tinka susirinkimams, 
vestuvėms ir kitiems dideliems parengimams. Esanti scena gali 
būti naudojama vaidinimams, koncertams ir orkestrui šokių metu.

Parduodant namų ar išnuomojant barų, restoranų ir salę pir
menybė duodama lietuviams. Dėl sųlygų prašom teirautis adresu: 

LITUUANIAN ALLIANČE OF AMERICA
307 W. 30th St.. New York 1. N, Y. Tel LAckawnnna 4-5529 

arba Mr. B. J. Schegaus, 195 Grand SL, Brooklyn 11, N. T.
Tel. EVergreen 7-1941.

ŽINIOS-

VAIKŲ SĄSKRYDIS MARUOS GARBEI

BROOKLYNO VYSKUPUOS STOVYKLOS

JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

Pripažintas nekaltu - ,
Steponas Minkus, važiuo

damas automobiliu Bostone, 
užkabino neatsargiai einantį 
gatve senuką. Senukas nu-

Skaučių ir skautų 
vietininkų štabų bendras po
sėdis įvyks šeštadienį, gegu
žės 7 d., 5- v. skautų būkle, 
195 Grand St.

jo lietuviškais raštais austa 
stula. Pagalvojau, kad mes ga
lėtume visai gražiai "sulietu
vinti" ir kitus bažnytinius li-

Dauguma lietuvių žino, kad 
gegužės mėn. 28—29 dd. New 
Yorke įvyksta V-tosios Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto žai
dynės. Į šią sporto šventę su
važiuos apie 150 sportininkų iš 
įvairių š. Amerikos ir Kanados 
vietovių. Suprantama, kad šiai 
sporto šventei pravesti reikia 
daug jėgų ir išlaidų. Ypatingai 
didelę problemą sudaro atvyks
tančiųjų sportininkų aprūpini
mas nakvyne. Organizacinis 
Komitetas kreipiasi šiuo reika
lu į plačiąją New Yorko lietu
vių visuomenę ir kviečia į tal
ką. Kas jaučiatės galį priimti 
vieną ar daugiau sportininkų 
porai naktų, prašome pranešti 
raštu St. Liogiui, 84-33 85 Dr. 
Woodhaven 21, N. Y. arba te- 

rengia Maironio lefonu Vlrginia 6-1813 darbo

Programą stebėjo komisija 
(Ipolitas Monkevičius, sesuo 
Gabrielė, Ona Pozniakaitė, S.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Gimė
G. ir D. Surdeniams gimė 

dukrelė, A. ir J. šalčiams sū
nus Andrius.

Jodinėjimas arkliais
Kaina: $40 savaitei

Visas pilnas išlaikymas — Nereikalinga išlaidom 
$35 .savaitei, jei du ar daugiau iš šeimos stovyklauja 

Pragyvenimo planas priimtinas 
Registruotis galima 2 savaitėm ar Ilgiau

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 VAL. P. P. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

Apreiškimo parapijos 
40 valandų Atlaidai praėjo su 
dideliu dvasios pakilimu. Pa
rapijiečiai uoliai lankė pamal
das, o ypač paskutines. Pa
mokslus sakė kun. T. Žiūrai
tis, O. P. Paskutinį vakarą 
kunigų buvo 32. Visus nuste
bino P. Sako vedamas choras, 
gražiai sugiedojęs Magnifi- 
cat Mozart ir Panis Angeli- 
cus — Cezar Frank, kur solo 
partijas giedojo apie 60 ber- 

' niūkų. Pirmą kartą didžiųjų 
ir mažųjų chorai taip darniai 
nuskambėjo.

Motinos dienos 
minėjimą 
vardo šeštadieninė mokykla 
sekmadienį, gegužės 8 d., 
3:30 v. p.p. Apreiškimo para
pijos salėje. Programoje: pa
skaita, montažas, A. Šlepe- 
tytės mokinių studija, dainos, 
deklamacijoš.

Apreiškimo parapijos 
-šv. Vardo draugijos paskuti
nis šiame sezone susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį (geg. 8) 
ryte 8 vai. mišios, komunija, 
pusryčiai.

Chicagos lietuviai * 
sportininkai

skrenda Specialiu lėktuvu į 
New Yorką dalyvauti V-tosios 
šiaurinės Amerikos lietuvių 
žaidynėse geg. 28-29 d. žada at
skristi per 70 asmenų. Jie čia 
dalyvaus krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso pirmenybėse.

Liet. Ramovės Sąjunga 
nupirks krepšinio laimėto
jams taurę už 21.50 dol. Ame
rikos Liet. Legijonas davė žai
dynių dovanoms pirkti 12 dol.

Marija Noreikienė, gyv. 77 būtyje. Kaip pranešė vyčių or- 
’vykoff Avė., mirė gegužės Į ganizacijos pirm. Aleksandras 
d., palaidota geg. 5 d. iš Ang. Vasiliauskas, seimui nustaty

tas laikas rugpjūčio 25—28 die
nos imtinai. Taip pat viešbutis 
Robert Treat parinktas oficia
lioms seimo sesijoms.

Rengimo komitetas pakarto
tinai kviečia lietuviškas orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
noriai talkinti vyčiams, kad 
seimas visais atžvilgiais būtų 
sėkmingas, ypač prašo organi
zacijų ir atskirų žmonių, kad 
tomis dienomis neorganizuotų 
kitokių parengimų, kurie galė
tų išskirstyti lietuvišką visuo
menę ir neduotų progos iš to
liau atvykusiems vyčiams susi
pažinti Newarke su New Jer- 
sey ir New Yorko lietuviais ir 
lietuvišku jaunimu. F. V.

STOVYKLA MOLLOY STOVYKLA IMMACULATA 
Berniukams, 7 ligi 16 Mergaitėms, 7 ligi 16

Rūpinantis
MOST REV. THOMAS E. MOLLOY, Brooklyno arklvyskupui-vys- 
kupui. Prižiūrint vyskupijos kunigams ir vadovaujant Seserims 

Dominikonams
DVEJOS STOVYKLOS, Mattituck, Long Island 

GYVENA KAPELIONAS, GYDYTOJAS h- SLAUGE 
Pilna programa su visais atletikos ir vandens sportais

jams dovanas. Pirmąją dova
ną (kun. Pr. Virmauskio 25 
dol.) laimėjo šv. Petro par. or
kestras, antrąją (20 dol.) — 
Onos Ivaškienės šokėjai, tre
čiąją (10 dol.) — Brocktono

■ vaikų grupė, ketvirtąją (7 dol.) 
— Norwoodo dainininkai. In
dividualines dovanas gavo 
Cambridge “dailininkai” (jie 
buvo surengę piešinių parodė
lę) : Danguolė Narkevičiūtė, 
Leon Karbet, Rįm. Steponai
tytė, Benj. Žalgauskas, St 
Martišauskas ir Gražina Šedu- 
kytė. Kadangi iš anksčiau bu
vo tik dvi premijos, tai kun. M. 
Vembre iš dalyvių sutelkė čia 
pat dar/Titas.

Karalienės par. bažnyčios 
Kalvarijos kapuose. Liko vyras 
Adomas, dvi dukterys — Te
resė, ir Marija, ir keturi sū
nūs: Petras, Jonas, Kazys, 
Juozas ir 5 anūkai.

Marcelė Jakienė, gyvenusi 
45 Middle Lane Westbury, 
L. I., mirė geg. 1 d., laidoja
ma 4 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios šv. Trejybės kapinėse. 
Liko duktė Jean ir trys sū
nūs — Jonas, Edvardas, Vin
centas ir anūkai.

tas praneša, kad įvykstančiųjų 
Sporto Žaidynių proga rengia
mi du grandioziniai vakarai:

Gegužės mėn. 28 d. Grand 
Paradise salėje susipažinimo sv 
atvykstančiais sportininkais 
vakaras,

Gegužės mėn. 29 d. Schwaben 
Hali Sporto Žaidynių užbaig
tuoju vakaras.

Vakaruose šokiams gros lie
tuvių mėgiamas Joe Thomas 
orkestras. Prašome kitas orga
nizacijas paminėtose datose ne
rengti savo pramogų.

Muz. Alg. Kačanausko "Sa
kalų” kvartetas išpildys meni
nės programos dalį' gegužės 28 
d. vakare.

■ Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos N. 
Y. Skyrius paskyrė taurę šach
matų I vietos laimėtojui.

V. K. Banelis paskyrė tau
rę stalo teniso m vietos lai
mėtojui. _

■ Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubas ir Lietuvių Siuvėjų Lo- 
kšlas Nr. 54 paskyrė pinigines 
aukas po $10.00 taurių įsigiji
mo reikalui.

Pranešam visom organizaci
joms, kad taurių paskyrimo 
reikalu, atsakymų terminas 
yra pratęsiamas iki gegužės 15 
dienai.

Maloniai kviečiame atsiliepti.
Organizacinis Komitetas.

Newark, N. J.
Motinos dienos minėjimas. 

10:30 bus atlaikytos mišios už 
mirusias tos parapijos motinas, 
3 v. p. p. gedulingos pamaldos 
už žuvusias motinas, pamoks
las, bus padėtas vainikas ir 
atgiedota Jabera. Parapijos 
salėje 4 vaL p. p. paskaita ir 
vaikų montažas, kurį režisuo
ja Pranciška Žymantienė.

Klemensas Bagdonavičius, 
naujas parapijas vargoninkas, 
perėmė vadovauti parapijos 
bažnytinį chorą.

Gegužinės pamaldos vyksta 
trečiadieniais ir penktadieniais 
7:30 v. v., kitom dienom rytą 
7:00 vai. —Z.

42 Lietuvos Vyčių Seimas
Lietuvos vyčiai savo meti

niam seimui, 42 iš eilės, pasi
rinko Newarką. Seimo paruoši
mu rūpinasi vietinė 29 vyčių 
kuopa. Tuo reikalu rengimo 
komitetas balandžio 28 turėjo 
pasitarimą Robert Treat vieš-

šiemet antru kartu į Brock
tono vienuolyno sodybą su
plaukė būriai N. Anglijos lietu
vių vaikų pagarbinti Marijos. 
Lietingos dienos, kurios ilgai 
truko ir kiek baugino, lyg už
sakytos pasikeitė į saulėtas. 
Visa vienuolyno sodyba sken
do naujam žalume, kuriame 
jau krykštavo būriai vaikų.

Kai ten nuvykau, vaikai jau 
rikiavosi procesijai, tvarkomi 
seserų ir judriųjų vikarų—kun. 
P. šakalio ir kun. J. Svirskio. 
Lygiai antrą valandą prasidė
jo eisena, kuri užėmė pusant
ros mylios. Giedant giesmes 
nueita prie Marijos statulos, 
kuri buvo apsupta dideliu ratu.
Čia vaikai sukalbėjo rožančių: viltį ir meilę. Man buvo graži 
berniukai “Tėve mūsų” ir 
"Garbė Dievui Tėvui”, mergai
tės — “Sveika Marija”. Kiek
vieną “Sveika Mariją” pradė
davo vis kita mergaitė, o at- turginius rūbus. Kun. J1. Zu- 
skiras rožančiaus paslaptis romskis angliškai kalbėjo apie Mantautienė, kun. V. Martin- 
vaizdavo skirtingos spalvos jų Mariją, kaip švyturį, kuris kus), kuri paskyrė laimėto- 
vainikėliai. Tikėjimo, meilės ir do kelią į dangų. Virginia BoU 
vilties aktus vaizdavo Gražina vainikavo Marijos statulą gė-

SCENA iš I velkam.“Varpų giesmia”, P. Vaičiūno 4 v. dramos, kuri 
Bostone bus suvaidinta gegužis 22 Waterburic lietuvių scenos mėgėjų.

Koncerto meninį lygį sutvir
tino ir preciziškas Jeronimo 
Kačinsko palydėjimas pianinu.

Koncertas paliko puikius pri
siminimus, dar kartą parody
damas, kad lietuviai yra geri 
dainininkai. C. Augaitytė mus 
nukėlė į Kauno ir Vilniaus ope
ros laikus ir paliudijo, kokis 
ankštas dainavimo menas te
nai klestėjo; J. Verikaitis jau 
rodė naujus dainininkus, kurie 
tarp mūsų kyla kitose sąlygose.

RAŠYTOJŲ KLUBO 
VAKARAS

Ta pačia proga Bostono Ra
šytojų Klubas surengė tradicinįNew Yorko Lietuvių 

Diena A
LB New Yorko apygardos vai- 
dyba vėl atgaivina visų taip 
mėgtą Lietuvių dieną, kuri ir 
dabar bus LB New Yorko apy
gardos vardu rengiama lie
pos 4 d. Programoje numaty
ta lietuviškų chorų, sporti
ninkų komandų ir tautinių 
šokių grupių pasirodymai.

Taip pat numatoma rengti 
ir Naujųjų Metų sutikimą. 
Pelnas bus skiriamas kultū
ros bei švietimo reikalams ir 
lietuvių namų kultūros fon
dui. , •

Visiems šiems reikalams 
pravesti numatoma greit su
šaukti LB apygardos apylin
kių valdybų, kultūrinių orga
nizacijų bei draugijų, stu
dentų skyriaus atstovų pasi
tarimą ir sudaryti atskirą ko
mitetą.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju M. Sut- 

kevičiui, kuris pervežė savo 
sunkvežimiu skautų dramos 
sekcijos “Buhalterijos klai
dos” dekoracijas iš Brooklyn^ 
į Newarką ir atgal ir už tai 
-ep-iėmė jokio atlyginimo.

Vietininkas

Šedauskaitė, Gražina Stašaity
tė ir Birutė Reivydaitė.

Labai gražu buvo žiūrėti į 
mergaičių tautinius drabužius. 
Čia man prisiminė vokiečių ra
šytojo Hermano Sudermanno 
žodžiai: "Lietuvaitė tautiniuo
se rūbuose panaši į Madoną”. 
Iš tikrųjų, nieko nebūtų ne
paprasto, jei Marijos statulas 
puoštume lietuviškais tauti
niais rūbais. Ana, Krekenavos 
altoriuje ir Kristaus statula 
buvo apgaupta lietuvišku tau
tiniu rūbu.

Prel. Pr. Strakauskas per
skaitė pasiaukojimo Marijai 
aktą. Kun. A. Kontautas lietu
viškai kalbėjo apie tikėjimą,

Kun. Jonas Bernatonis, 
kuris paskutiniu laiku buvo 
vikaru šv. Ritos parapijoje ir 
kartu aptarnavo šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčią, Haverhill, 
Mass., gegužės 6 d. . išvyko 
kapelionu į Amerikos kariuo
menės aviaciją. Jo vieton pa
skirtas kun. Antanas Baltru- 
šiūnas, ėjęs vikaro pareigas 
šv. Onos parapijoje, Dorches- 
ter, Mass.

Ateitininkų 
metinė šventė ir Motinos die
nos minėjimas gegužės 8 ren
giamas šv. Petro par. salėje. 
Bendros pamaldos 10 vai. ry
to, iškilmingas posėdis ir meni
nė dalis 2:30 v. p. p. Meninėje 
dalyje bus vaidinimas. Links- 
mavakaris Strand Hali patal
pose.

p w ■ hs

Atkelta iš 3 psL
arijas iš operų: “Samson” — 

£ G. F. Handel, ‘‘Don Carlo" — 
J G. Verdi, “Figaro vestuvės”—

Mozarto, bisui ariją iš "Sevili
jos kirpėjo".

? . V. Verikaitis juri stiprų ga
lingą baritono balsą, kurį jis 
sugeba* laisvai modeliuoti vi- 
suose, registruose.

j Iš jo pateikto koncerto ypač 
i išsiskyrė antroji dalis. Čia ma- 

tesi kruopštus mokyklos dar-
1 bas — išstudijavimas ir pilnai 

niuansuota interpretacija. Ir 
gana sunkios arijos buvo “iš
trauktos” laisvai bei lengvai, 
kartu iškeliant muzikinių for
mų turtingumą bei pilnumą. 
Čiaups pasirodė tvirtas ir gilus. 
Tai mokyklos studijiniai dar
bai, kurie dainininką įstatė į 
tvirtą kelią. Tolimesnis daini
ninko darbas, mums rodos, tu
rėtų daugiau krypti į lietuviš
kąją dainą, jų autorius, iške
liant jų specifinius bruožus, iš
vystant jų intrepretacijas iki 
pilnumos.

V. Verikaitis publikos buvo 
itin Jšiltai priimta, kaip retas 
kuris - dainininkas. Baigiant 
koncertą, ilgiem plojimam jis 
-nebeatsiliepė, nes tuo metu jau 
išskubėjo į aerodromą.

lėmis. Kun. J. Petrauskas su- ] 
teikė palaiminimą Švč. Sakra- J 
mentu, ir tuo religinė Marijos 
dienos programa buvo baigta.

Po pertraukos buvo meninė 
programa, kurią atliko atski
rų vietų vaikai. Programoje 
dalyvavo So. Bostono šv. Pet
ro par. dūdų orkestras, vad. 
kun. A. Kneižio, Onos Ivaškie- 
nės mažųjų šokėjų grupė, se
sers Elzbietos vadovaujamas 
mažųjų choras, šokiai (G. Ta
mulis) ir baletas (Joan Boni- 
to); Norwoodo vaikų lietuviš
kos dainos (Keliaujama su dai
na, Prašom paklausyti, Norė
čiau aš keliauti); Cambridge 
vaikų solo ir choras; Brockto- 
no vaikų lietuviški žaidimai, 
dainelės ir tautiški šokiai.

Susituokė
Balandžio 24 d. šv. Petro 

bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Arnoldas Ple- 
vokas su Viviana Gailiūte. 
Abu jaunavedžiai gyveno Dor- 
chester, Mass. Gegužės 1 d. 
šv. Petro bažnyčioje moterys
tės sakramentą priėmė Juo- 

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kflocycles Boston 15, Mass.
^Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 1
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re lyg antrą koncerto dalį. 
Tautininkų namuose susirinko 
gražios publikos pasiklausyti 
literatūrinės dalies. A. Gustai
tis, klubo pirm.,5savo sąmojais 
pravędė visą valandėlę, suma
niai pristatydamas ir palydė
damas autorius. Programą iš
pildė svečiai iš New Yorko: J. 
Aistis, A. Vaičiulaitis, N. Ma- 
zalaite, P. Jurkus. Publika šil
tai visus priėmė.

Rašytojų Klubas surengė ir 
trečiąją dalį — vakarienę, ku
ri įvyko žemutiniame kamba
ry. Susirinko apie 100 žmonių. 
Vaišėm vadovavo pats, klubo 

nemaža kalbų, kuriose iškelta 
Aidų rūpesčiai, pasidžiaugta 
daina, pačia švente.

Ši trijų dalių šventė, gražiai 
išspręsta Bostono R. Klubo, 
nevirto nuoboduliu, nes visur 
ėjo sklandžiai ir ilgai nesitęsė, 
(koncertas tęsėsi tik dvi va
landas, literatūrinė dalis ne
pilną valandą). Publikos kon
certe galėjo būti ir daugiau. 
Šiaip svečių matėsi ne vien iš 
Bostono, bet ir iš Brocktono, 
Putnamo, Providence (kun. 
Vaitekūnas), Lawrence, Wor- 
cesterio, New Yorko ir k.


